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အက်ဥ္းခ်ဳပ္
 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ 
ရပ္စဲထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မႏွစ္ကစ၍ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္က 
အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ပဋိပကၡအတြင္း ေပၚတာဆြဲခံရေသာ၊ လိင္ေက်းကၽြန္အျဖစ္ အသံုုးခ်ခံခဲ့ရေသာ၊ အစုလိုုက္မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး 
သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္ေတြ႕ခံစားခ်က္မ်ားကိုု ယခုု အစီရင္ခံစာက အဓိက 
အေလးထားမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

 ပဋိပကၡစတင္ခဲ့ကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား 
အင္အားအလံုုးအရင္းႏွင့္ အင္အားျဖည့္ခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအကို တိုက္ခိုက္ရန္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ပင္ 
တပ္ရင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္အင္အား 
သံုုးဆတိုုးလာခဲ့သည္။ ၎ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားသည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို 
ပစ္မွတ္ထားတိုုက္ခိုုက္ျခင္း၊ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကိုု ေၾကာက္လန္႔တၾကား ထြက္ေျပးေအာင္လုုပ္ျခင္း 
စသည္တိုု႕ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမ်ားတြင္ လူဦးေရ သိသိသာသာ နည္းပါးလာခဲ့သည္။

 ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မုဒိမ္းက်င့္မႈအား စစ္လက္နက္တခုအျဖစ္ စနစ္တက် အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ 
အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (KWAT) သည္ 
လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာတိုုက္ခုုိက္မႈခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီး ၄၃ ဦးကိုု မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့ၿပီး ၎တိုု႕အနက္ ၂၁ ဦး 
အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ မုုဒိမ္းက်င့္မႈကိုု ေနရာအႏွံ႕အျပားေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္း (၁၀) ရင္းက 
ၿမိဳ ႕နယ ္၁၃ တြင ္မုဒုမိ္းက်င္မ့ႈ က်ဴးလြနခ္ဲသ့ည။္ စစအ္ရာရွိမ်ားအတြက္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားကုုိ လိင္ေက်းကၽြန္အျဖစ ္
ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဖမ္းဆီးအသံုုးခ်ေနသည္ကိုု ေတြ႕ရသည့္အျပင္ ဘုုရားရိွခိုုးေက်ာင္းအတြင္း အုုပ္စုု
လိုုက္မုုဒိမ္းက်င့္မႈလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 အဆိုုပါရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရကင္းလြတ္ခြင့္အျပည့္ရိွေနသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က 
ဖမ္းဆီးသြားေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတဦး၏ ခင္ပြန္းသည္က တရားစြဲဆိုုေသာအခါတြင္ 
ေနျပည္ေတာ္ဗဟိုုတရားရံုုးခ်ဳပ္က တရားလိုု တင္ျပေသာ သက္ေသအေထာက္အထားကိုုပင္ 
ၾကားနာျခင္းမရိွပဲ အမႈကိုု ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

 အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚဆက္လက္ခ်ိ ဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားရိ ွေနျခင္းေၾကာင့္ကခ်င္ျပည္နယ္
အတြင္း ႏိုုင္ငံတြင္းအိုုးအိမ္မဲ့လွည့္လည္ေနထိုုင္သူျပည္သူေပါင္း ၇၅၀၀၀ အထိ တိုုးမ်ားလာခဲ့သည္။ 
ျပည္သူအမ်ားစုုသည္ တရုုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ခုုိလံႈေနၾကၿပီး 
ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ မဆိုုသေလာက္သာ ရရိွသည္။ 

 KWAT သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀န္းအား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ားအေပၚ ရံႈခ်ရန္၊ျမန္မာအစိုုးရအား ႏုုိင္ငံအ၀ွမ္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ 
ဆက္လက္ ဖိအားေပးရန္၊ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆြဲထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား 
ဆုုတ္ခြာရန္အတြက္ ဖိအားေပးရန္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ 
ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားမ်ားဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမႈမ်ား စတင္ရန္အတြက္ 
ျမန္မာအစိုုးရကိုု ဖိအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုုသည္။ 

နိဒါန္း
 ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး (ထိုုင္းႏိုုင္ငံ) က ျမန္မာႏိုု္င္ငံ၏ ဖုုန္းကြယ္စစ္ပြဲ၊ ကခ်င္ 
တုုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အမည္ရေသာ အစီရင္ခံစာထုုတ္ေ၀ၿပီး ခုုႏွစ္လ 
အတြင္း ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေျခအေန တစံုုတရာ တိုုးတက္လာျခင္း မရိွေသးေပ။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ႏိုုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ “အရိွန္အဟုုန္ေကာင္း 
ေကာင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနသည္” ဟူ၍ ႏိုုင္ငံတကာအသုုိင္းအ၀န္းက ေကာင္းခ်ီးၾသဘာ ေပးေနၾက 
သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုုတိုုးတက္မႈမ်ားသည္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနရာတိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္
သိုု႕ သက္ေရာက္ျခင္းမရိွသည္ကိုု အထင္းသားျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ မလံုုၿခံဳမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တစစ 
ပိုုခံစားေနရေသာ ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ အျဖစ္ကိုု သာဓကထား ၾကည့္ႏုုိင္သည္။

 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) အၾကား တႏွစ္ၾကာ 
လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡ တေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း တိုုက္ခုုိက္မႈမ်ား အရိွန္ေလ်ာ့သြား
သည့္အေနအထားမရိ ွေသးသည့္အျပင္ေဒသတြင္းတခုု လုုံးတြင္လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိ ဳးေဖာက္မႈမ်ား 
အႏွံ႕အျပား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ႏုုိင္ငံတြင္း အိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူ အနည္းဆံုုး ၇၅၀၀၀ အထိ တုုိုုးမ်ားလာျခင္း 
စသည္တိုု႕ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ႏိုုင္ငံတြင္းအိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူအမ်ားစုုသည္ တရုုတ္နယ္စပ္ 
ယာယီဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခုုိလံႈေနၾကသည္။ 

 ယခုုအစီရင္ခံစာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ဖက္ပိုုင္းအတြင္း 
ေနာက္ဆံုုး အေျခအေနမ်ားကိုု ေဖၚျပထားသည္။ ထိုု႕အျပင္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
အတင္းအဓမၼ လုုပ္အားေပးခုုိင္းေစမႈ၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ 
ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ဆိုုးဆိုုး၀ါး၀ါး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုုလည္း ယခုုအစီရင္ခံစာ တြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ လြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္ခြင့္ အပါအ၀င္ ကခ်င္တိုုင္ရင္းသားမ်ား၏ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနျခင္းကိုုလည္း ေဖၚျပထားသည္။ အစီရင္ခံစသည္ ႏိုုင္ငံတကာ 
အသိုုင္းအ၀န္းအား ကခ်င္တိုုင္းရင္းသား မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တိုုုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုုး
ကိုု အကာအကြယ္ေပးရန္ပါ ေတာင္းဆိုုထားသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုုင္ရာ အထူးကိုုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ဟိုုေဂ်းကင္တာနာက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ သူ႕ခရီစဥ္ အဆံုုးသတ္မိန္႕ခြန္းတြင္ “ လက္ရိွျဖစ္ေနတဲ့ တင္းမာမႈေတြ၊ 
နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာေတြ၊ အထူးသျဖင့္ 
ကခ်င္ေဒသတြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုုက္ခိုုက္မႈေတြ အေပၚ စိုုးရိမ္ခ်က္ေတြကိုု က်ေနာ့္ခရီးစဥ္တေလ ွ်ာက္ 
 လံုုးမွာေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အရပ္သား ျပည္သူေတြအေပၚ တိုုက္ခိုုက္မႈေတြ၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ 
လိင္းပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ႏိုုင္ငံတြင္း အိုုးအိမ္မဲ့ျဖစ္မႈ ေတြ၊ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြ၊ 
လူသားဒိုုင္းအျဖစ္အသံုုးျပဳေတာေတြ၊ ကေလးစစ္သားအသံုုးျပဳတာေတြ၊ အတင္းအဓမၼ 
လုုုုပ္အားေပးေစခိုုင္းတာအျပင္ ေပၚတာဆြဲတာ အစရိွတဲ့ ဆုုိး၀ါးတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ 
လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡကာလအတြင္းမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုုတာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ထံ 
အစီရင္ခံမႈေတြ ရိွေနပါတယ္။” ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ 



6 7

 ဒီမိုုကေရစီရိွေသာ တိုုငး္ျပည္တခုုတြင္ ထိုုကဲ့သိုု႕ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မရိွသင့္ေပ။ 
ႏိုုင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀န္း အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္အား ထိုုကဲ့သိုု႕ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းကိုု အဆံုုးသတ္ခုုိင္းရန္ ျမန္မာအစိုုးရကိုု ေတာင္းဆိုုရမည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ 
၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက လႊတ္ေတာ္သိုု႕ 
ေျပာၾကားသည့္မိန္႕ခြန္းတြင္ “ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခအေနမ်ားသည္ တျခားတုုိင္းရင္းသား 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပတ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ႏွင့္ ရယူႏုုိင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေနသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈမ်ားေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုုင္သည္ဟူေသာ အခြင့္အေရးကိုု 
ကခ်င္ျပည္သူမ်ားလည္း အမ်ားတန္းတူ ရသင့္သည္။” ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ 

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း
 ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႕တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ၏ စစ္ေရးလက္တံျဖစ္ေသာ 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) က တပ္ဆြဲထားေသာ စခန္းတခုုကိုု ျမန္မာစစ္တပ္က 
၀င္ေရာက္တိုုက္ခိုုက္ခဲ့သည္။ KIO အား ၁၉၆၁ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ 
ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုုတိုုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းတခုုျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ တိုုက္ခိုုက္မႈေၾကာင့္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား ၁၉၉၄ 
ခုုႏွစ္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုုထားခဲ့ေသာ အပတ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ပ်က္ပ်ယ္သြားခဲ့သည္။ 

 ကနဦးတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသည္ တရုုတ္ကုုမၺဏီမ်ားက ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုုတ္ 
ေရကာတာမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေန ဆဲျဖစ္သည့္ တာပိုုင္ျမစ္နံေဘးတြင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 
ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚတြင္ရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာမွ KIA အား 
ရွင္းထုုတ္ခ်င္သည့္ အျပင္ စီးပြားေရးအရ အျမတ္အစြန္းေကာင္းေကာင္းရမည့္ တရုုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ 
မႈမ်ားအတြက္လည္း ထုုိေဒသကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုု၍ ျဖစ္သည္။ 

 KIA အား အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းလိုုျခင္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေပါၾကြယ္ေသာ 
သယံဇာတမ်ားကို လက္၀ါၾကီးအုုပ္လုုိျခင္းသည္ ပဋိပကၡဆက္ျဖစ္ေနရျခင္း၏ 
အဓိကတြန္းအားတခုုျဖစ္သည္။ ပိုု၍ ဆိုုးသည္မွာ ႏိုုင္ငံျခား ေကာ္ပိုုေရးရွင္းမ်ားသည္ 
လက္နက္ကိုုင္တုုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနသည့္တိုုင္ ၎တိုု႕၏ အၾကီးစား သဘာ၀အရင္းအျမစ္ 
ထုုတ္ယူေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ေရွ႕ဆက္တိုုးလုုပ္ေဆာင္ရန္ ဆက္လက္တြန္းအားေပး 
ေနၾကသျဖင့္ပဋိပကၡကိုု ပိုုအားေပးရာ ေရာက္ေနသည္။

 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆံုုေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းအား ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္သည္ဟုု 
တရား၀င္ ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း China Power Investment ကုုမၺဏီသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ 
၎ျမစ္လက္တံမ်ားတြင္ ေရကာတာၾကီး ခုုႏွစ္ခု ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ 
တခ်ိန္တည္းတြင္ တရုုတ္အမ်ိဳးသား ေရနံထုုတ္လုုပ္ေရး ေကာ္ပိုုေရးရွင္း (China National Petroleum 
Corporation) သည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓတ္ေငႊ႕မ်ားကိုု တရုုတ္ႏုုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သိုု႕ 
ပိုု႕ေဆာင္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းမွျဖတ္၍ ဧရာမ ပိုုုက္လိုုင္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္။

 အဆိုုပါ ကုုမၺဏီမ်ားသည္ လက္ရိွျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡကိုု မ်က္ကြယ္ျပဳေနျခင္းသာမက ၎တိုု႕ 
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လံုုၿခံဳေရးေပးေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴူးလြန္ေနေသာ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုုပါ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုု 
KIA အားထုုိးစစ္ဆင္ တိုုက္ခိုုက္ေနျခင္းကိုု ရပ္ဆိုုင္းရန္ အမိန္႕ေပးခဲ့သည္။ သမၼတၾကီးက ၂၀၁၂ 
ဇန္န၀ါရီလတြင္လည္း ေနာက္ထပ္တခါ အလားတူ 
အမိန္္႕ထပ္ေပးခဲ့သည္။ သိုု႕ေသာ္ စစ္တပ္ထိုုးစစ္မ်ား 
ရပ္ဆိုုင္းျခင္း အလ်င္းမရိွသည့္ အျပင္စစ္တပ္တြင္  
သမၼတအမိန္႕အားလုုိက္နာရန္ သေဘာထားရိ ွသည္ 
ဟူေသာ  လကၡဏာကိုုပင္္ မေတြ႕ရေပ။   
တုုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာေဒသ  အတြင္းသိုု႕    
ေနာက္ထပ္တပ္ကူမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္
အျပင္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပစ္မွတ္မ်ားကိုု  
ရဟတ္ယဥ္ မ်ားႏွင့္ပါ ပစ္ခတ္တုုိက္ခိုုက္ခဲ့သည္။  
ထိုု႕အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ 
ဓါတုုလက္နက္မ်ားကိုုပင္ ဆက္လက္ သံုုးစြဲေနသည္။ 
KIO ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းသေဘာတူညီခ်က္  
တစံုုတရာမရရိွေသးေပ။ 

 ၿ ငိ မ္း ခ ် မ္းေရးေဆ ြးေႏ ြး ပ ြဲ မ ်ားဆသိုု ႕   
ဆ က္ လ က္ သ ယ္ေ ဆာ င္ သ ြား ႏိုု င္ေ ရး အ တ ြ က္  
ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားကိုု  ကခ်င္ေဒသ အတြင္းမွ 
ဆုုတ္ခြာေပးရန္ KIA က ေတာင္းဆိုုထားေသာ္လည္း KIA လိုုင္ဇာ ဌာနခ်ဳပ္ကိုု ျမန္မာစစ္တပ္က 
သဲၾကီးမဲၾကီး စတင္တိုုက္ခိုုက္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလအလယ္မွစ၍ တိုုက္ခုုိက္မႈမ်ား အရိွန္ေကာင္းလာခဲ့သည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုုင္းတုုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုုင္းမွဴး ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇယ်ေအာင္က ေမလ (၈) 
ရက္ေန႕တြင္ သူ႕၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ “KIA ကိုု အျပဳတ္တိုုက္” မည္ဟုု ထုုတ္ေဖၚေျပာဆိုုခဲ့သျဖင့္ 
ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးစိုုးရိမ္ခ်က္မ်ားကိုု တရား၀င္ေျဖရွင္းေပးမည့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တခုု ရရိွမည့္ အရိပ္အေယာင္ အေတာ္နည္းပါးေနသည္။ 

အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ပံုစံ
 ယခုအစီရင္ခံစာသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိးေဖာက္မႈမ်ားအား ကိုယ္ေတြ႕ခံစားခံရေသာ 
(သို႕မဟုတ္)  မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ KWAT အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမ်ားထံသို႕ လာေရာက္ေျပာျပသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ အေျခခံေရးသားထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ယခုုအစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
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လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တေလွ်ာက္လံုုး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုုင္းရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အခ်က္ 
အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားက စုုေဆာင္းရရိွခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွ ရရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေသာ သုေတသနျပဳသူမ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KWAT 
ကေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပး သည္။ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္း သူမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 
ယံုၾကည္မႈရိွလာၿပီး ၎တို႕ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (သို႕မဟုတ္) 
မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ဖြင့္ေျပာလာရန္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ 
ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ားသည္ 
က်ဴးလြန္ခံရသူ တဦးခ်င္း၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ျဖစ္သည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အေျခအေနသည္ လံုၿခံဳမႈမရိွျခင္းႏွင့္ 
တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုသြားလာ၍မရသ ျဖင့္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ သူမ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ အကန္႕အသတ္တခုကိုသာ 
မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ား လက္လွမ္း မမီွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ေနႏို္င္သလို တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူသည္ 
၎၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို လူသိ ရွင္ၾကားထုတ္ေဖၚ မေျပာလိုသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရိွသည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပိး သတင္းအခ်က္အလက္မရိွျခင္းအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ေပ။ အလားတူပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ (သို႕မဟုတ္) 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ား အတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေဖၚျပနုိင္ျခင္းမရိွသည္ကို 
ထိုေဒသမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရိွဟူ၍လည္း သတ္မွတ္၍ မရႏုိင္ေပ။

လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဖုုန္းကြယ္ထားေသာ စစ္ပြဲ၊ ကခ်င္တုုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
အမည္ရ ေသာအစီရင္ခံစာတြင္ KWAT သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုုင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုုလံုုးအားဆန္႕ 
က်င္ေသာ ရာဇတ္မႈ ႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေျမာက္သည္ဟုု တင္ျပခဲ့သည္။ ေကာက္ယူရရိွေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊သတ္ျဖတ္မႈ ႏွင့္ 
အတင္းအဓမၼလုုပ္အားေပးခုုိင္းေစမႈ စသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ႏွင့္ 
စနစ္တက် ျဖစ္ေပၚသည့္အခ်က္ကိုု ေတြ႕ရိွရသည္။ ပို၍ဆိုုးသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ခုုႏွစ္လအတြင္း 
အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမႈသာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ၿပီး ယခုုအစီရင္ခံစာပါ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အထက္ေဖၚျပပါ 
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေလးမ်ိဳးအပါအ၀င္ တျခားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ 
ပံမွုန္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသညကုုိ္ ေတြ႕ရိရွသည။္ ထုုိ႕အျပင ္လ႕ူအခြင္အ့ေရး ေစာင္ၾ့ကည့္ေရးအဖြ႕ဲၾကီး 
(Human Rights Watch) ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ သမားေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(Physicians for Human 
Rights) တိုု႕ကလည္း ကခ်င္တိုုင္းရင္းသား အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ဆိုုးဆိုုး၀ါး၀ါး လူ႕အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အေသးစိတ္ တင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ထုုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

 ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မုုဒိမ္းက်င့္မႈအား စစ္လက္နက္တခုုသဖြယ္ 
ဆက္လက္အသံုုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 
ျမန္မာစစ္တပ္က လိင္အၾကမ္းဖက္ တိုုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ မိန္းကေလး ၄၃ ဦးကိုု 
မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ ထိုုအမ်ိဳးသမီး ၄၃ ဦးအနက္ ၂၁ ဦးသည္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ 

 မုုဒိမ္းက်င့္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုု တပ္ရင္း (၁၀) ရင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
ေပၚေပၚတင္တင္ လိင္ေက်းကၽြန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္ကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
စစ္တပ္အရာရိွမ်ားသည္ ဥပေဒအရကင္းလြတ္ခြင့္ကိုု စိတ္ခ်လက္ခ် ရရိွေနသည္ကိုု ျမင္ေတြ႕ႏိုုင္သည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားမွ တျခားအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီး ငယ္ႏွစ္ဦး 
ေပၚတာအဆြဲခံခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ဖက္ျခမ္း ေတာင္ကုုန္းမ်ားတေလ ွ်ာက္ စစ္သားအင္အား 
ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတြင္ လိုုက္ပါခဲ့ရသည္။ ထိုု႕ေနာက္ ညဖက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ရက္သတၱပတ္ ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ဆက္တိုုက္ အုုပ္စုုလိုုက္မုုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ကိုု 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္သားမ်ားတြင္ ဥပေဒအရကင္းလြတ္ခြင့္ရိွေနသည္ကိုု ျမင္ေတြ႕ႏိုုင္သည္။ 

 ထိုုခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုု မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူ အမ်ိဳးသားေပၚတာတဦးက ေအာက္ပါအတိုုင္း 
ေျပာျပခဲ့သည္။ 

“ တတိယေျမာက္ညၾကေတာ့ အရာရိွေတြက ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ကိုု စမုုဒိမ္းက်င့္တယ္။ တညလုုံး 
တေနရာကေန တေနရာ လွည့္ၿပီး သူတုုိ႕ႏွစ္ေယာက္ မုုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္။ ေနာက္ေန႕မနက္ၾကေတာ့ 
လမ္းေတာင္ေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ႏိုုင္တာ က်ေနာ္ေတြ႕ရတယ္။ ေကာင္မေလးတေယာက္ စစ္သား 
တဲကေန ငိုုၿပီးထြက္လာတာ က်ေနာ္ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႏြမ္းေနတဲ့ပံုုပဲ။ 
သစ္ပင္ကုုိမီွၿပီးရပ္ေနတယ္။ 
 က်ေနာ္တုုိ႕က စစ္သားေတြနဲ႕ အတူတူေနရေတာ့ အရာရိွေတြ ေနတဲ့ေနရာနဲ႕ 
နည္းနည္းလွမ္းေပမဲ့ အကုုန္လုုံးကုုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ရပါတယ္။ 

 ေနာက္ေန႕မနက္က်ေတာ့ ဗိုုလ္ၾကီးက ေကာင္မေလး ႏွစ္ေယာက္ထဲက တေယာက္ကုုိ သူနဲ႕ 
အတူေရခ်ိဳးဖိုု႕ေခၚတယ္။ အဲဒီဗိုုလ္ၾကီးက ျမစ္ၾကီးနားအေျခစိုုက္တပ္ရင္းကပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ 
သူ႕ဘက္တံဆိပ္ကုုိ က်ေနာ္သိတယ္။ သူေရခ်ိဳးဖိုု႕ ေပၚတာေတြအားလုုံးက ေရထမ္းေပးရတယ္။ 
ကိုုယ္လံုုးတီး ေရခ်ိဳးတယ္။ ေကာင္မေလးကုုိလည္း သူ႕ကုုိ တကုုိယ္လုုံုုး ဂ်ီးတြန္းခိုုင္းတယ္။ 
မ်က္ႏွာသုုတ္ပ၀ါနဲ႕လည္း သူ႕တကုုိယ္လုုံး သုုတ္ေပးရတယ္။ သူလည္းခ်ိဳးၿပီးေရာ ေကာင္မေလးကုုိ 
ကုုိယ္လံုုးတီး ေရခ်ိဳးခိုုင္းတယ္။ သူေျပာသလိုု မလုုပ္ရင္ သတ္ပစ္မယ္လုုိ႕လည္း ေကာင္မေလးကုုိ 
ၿခိ္မ္းေျခာက္တယ္။ အားလံုုးျမင္ႏုုိင္တဲ့ လူျမင္ကြင္းမွာ ေကာင္မေလး ေရခ်ိဳးရတယ္။ 
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 တမနက္ၾကေတာ့ ေကာင္မေလး အရာရိွတေယာက္ရဲ႕ တဲကေန ေျပးထြက္လာတာ 
က်ေနာ္ေတြ႕ရတယ္။ ေကာင္မေလးကငိုုၿပီး ဒူးေထာက္ၿပီး ဆုေတာင္းေနခ်ိန္မွာ ေကာင္မေလးေခါင္းကုုိ 
ရိုုက္လုုိက္ၿပီး “လာဆုုေတာင္းမေနနဲ႕၊ နင့္ကုုိ လာမကယ္ဘူး။ ဘယ္မွာလည္း နင္တုုိ႕ဘုုရား။ ေျပာေတာ့ 
နင္တုုိ႕ဘုုရားက ဘာမဆုုိလုုပ္ေပးႏိုုင္တယ္ဆုုိ။ အခုုသူဘယ္မလဲ။” ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ မ်က္ႏွာကုိ 
ထပ္ရိုုက္တယ္။ ေကာင္မေလးသြားတေခ်ာင္း ထြက္သြားၿပီး၊ မ်က္ႏွာေယာင္လာတာ က်ေနာ္ 
ေတြ႕တယ္။ 

 ေန႕လည္ က်ေနာ္တုုိ႕ (ေပၚတာ) ေတြ ထမင္းစားခ်ိန္ၾကေတာ့ စစ္သားေတြဟာ 
ျမင္းေဆးေတြေသာက္ၿပီး သူတုုိ႕ကုုိ  တိရိ စ ၦာန္ ေတြလုုိပဲ မုုဒိမ္းက်င့္တယ္လုုိ႕ ေကာင္မေလးေတြက 
ေျပာျပတယ္။”

 ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တခုုတြင္ အသက္၂၈ႏွစ္အရြယ္ ရြယ္ဂ်ာအား ျမန္မာစစ္သားမ်ားက တရုုတ ္ 
ျမန္မာနယ္စပ္  လိုုဂ်ီၿမိဳ႕အနီး စုုိက္ခင္းအတြင္း အလုုပ္လုုပ္ေနစဥ္ ခင္ပြန္းသည္၊ ေယာက္ကၡမတိုု႕ႏွင့္အတူ 
ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ေယာက္ကၡမျဖစ္သူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း 
ရြယ္ဂ်ာကိုေတာ့ ခမရ ၃၂၁ တပ္တည္ရာ လူဘန္းတပ္ကုုန္းသိုု႕ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး၊ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ ထိုုစခန္းတြင္ အလုုပ္လုုပ္ေပးရေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေပၚတာမ်ားက ရြယ္ဂ်ာ 
ႏွင့္ တျခားအမ်ိဳးသမီး (၃) ဦးကိုု စခန္းအတြင္း (၃) ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး စစ္သားမ်ားက 
အဓမၼျပဳက်င့္ၾကသည္ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ ရြယ္ဂ်ာ၏ ခင္ပြန္းသည္က ခမရ ၃၂၁ တပ္ရင္းမွဴးထံသိုု႕ 
သူ႕ဇနီးသည္အား လႊတ္ေပးရန္ 
အၾကိမ္ၾကိမ္ အသနားခံခဲ့ေသာ္လည္း 
တစံုုတရာ တုုန္႕ျပန္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ 
ထုုိအခ်ိန္မွစ၍ ရြယ္ဂ်ာတေယာက္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွသည္ကိုု 
မ ည္ သူ တ ဦး တေ ယာ က္ က မ ွ 
မသိေတာ့ေပ။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ 
ကခ်င္ေရွ႕ေနတဦးသည္ ရြယ္ဂ်ာ၏ 
ခြင္ပြန္းအား သူ႕ဇနီးသည္ မတရားဖမ္းဆီးမႈ 
ႏွင့္ ခမရ ၃၂၁ ကိုု ေနျပည္ေတာ္ဗဟိုုတရားရံုုးခ်ဳပ္တြင္ အမႈဖြင့္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ 
ရက္ေန႕တြင္ အမႈၾကားနာရန္အတြက္ ရြယ္ဂ်ယ္ ခင္ပြန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္သိုု႕ အေရာက္လာခဲ့ရသည္။ 
သိုု႕ေသာ္ အမႈၾကားနာပြဲတြင္ သူ႕အား စကားေျပာဆိုခြင့္မျပဳေပ။ တရားရံုုးေတာ္သည္ ခမရ ၃၂၁ 
က ဒုုဗိုုလ္တေယာက္၏ သက္ေသ ထြက္ဆိုုခ်က္ကိုုသာ ၾကားနာခဲ့သည္။ ၎က တပ္စခန္းတြင္ 
ရြယ္ဂ်ာဟူေသာ အမည္ရသည့္ အမ်ိဳးသမီး တဦးတေယာက္ကိုုမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမရိွဟုု 
ထြက္ဆိုုခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ အမႈအား ပယ္ဖ်က္လိုုက္သည္ 
ဟူေသာ အမိန္႕ကိုု တရားရံုုးက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ဗဟိုုတရားရံုုးခ်ဳပ္က ရြယ္ဂ်ာ ေပ်ာက္ဆံုုးမႈတြင္ တာ၀န္ရိွေသာ စစ္တပ္အား တာ၀န္ခံမႈ 
ေဖၚထုုတ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေသာ 
တရားစီရင္မႈမရိွသည္ကိုု အရွင္းသားျပသလိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုု႕အျပင္ အစိုုးရတြင္လည္း စစ္တပ္အား 
၎က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈေဖၚထုုတ္ေပးရန္ ႏိုုင္ငံေရးဆႏၵမရိွသည္ကိုု 
ေတြ႕ရသည္။ 

 မၾကာေသးမီက အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ ဖြားေအတေယာက္အား ေက်းရြာဘုုရား 
ရိွခိုုးေက်ာင္းတြင္ အုုပ္စုုလုုိက္ မုုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုုအျဖစ္ကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္အျပည့္ႏွင့္ စိတ္ခ်က္လက္ခ် က်ဴးလြန္ေနသည္ကိုု 
အထင္အရွားေတြ႕ႏိုုင္သည္။ 

အတင္းအဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း

 တျခားတိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကဲ့သိုု႕ပင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎၏ ဂုုဏ္ပုုဒ္တခုျဖစ္ေသာ စက္ရြံ႕ဖြယ္ အတင္းအဓမၼေပၚတာဆြဲသည့္ 
အေလ့အက်င့္ကိုု ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အသက္ၾကီးရင့္သူမ်ားအပါအ၀င္ ကခ်င္တိုုင္းရင္းသား အရပ္သားျပည္သူမ်ားသည္ 
ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ရိကၡာမ်ား သယ္ေပးေနရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေပၚတာအျဖစ္ 
ခုိင္းေစသည့္အျပင္ လိင္ေက်းကြ်န္အျဖစ္ပါ (အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတုုိင္း) 
ဖမ္းဆီးထားေလ့ရိွသည္။ 

 စစ္သားမ်ားသည္ ေပၚတာမ်ားအား စစ္ေၾကာင္းမ်ားအေရွ႕ သြားခုုိင္းၿပီး KIA 
ေထာင္ထားသည့္ မုုိင္းရိွပါက ေပါက္ကြဲေစရန္ လူသားဒိုုင္းမ်ားအျဖစ္ အသံုုးျပဳၾကသည္။ KIA တပ္မ်ား 
ပစ္မရေအာင္ ေပၚတာမ်ားကိုု စခန္းသိမ္းတပ္မ်ား အေရွ႕တြင္လည္း ထားေလ့ရိွသည္။ ထိုုသိုု႕ 
အသံုးခ်ခံခဲ့ရေသာ ေပၚတာမ်ားက ၎တိုု႕သည္ ေပၚတာအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ အခိ်န္အတြင္း 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္း ႏွင့္ အစားအစာ ႏွင့္ ေသာက္ေရ ၀၀လင္လင္ မရေၾကာင္း ေျပာဆိုုသည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ တပ္မ ၉၉ မွ စစ္သားမ်ားသည္ သူ႕အား ဖမ္းဆီးသြားၿပီး 
သူ႕ရြာမွ တျခားရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ စစ္စခန္းဆီသိုု႕ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟုု အသက္ 
၁၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား ငယ္တဦးက KWAT အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူအား ေျပာျပခဲ့သည္။ 
စစ္သားမ်ားက သူႏွင့္ တျခားဖမ္းဆီးလာေသာ ရြာသာမ်ားကိုု က်ည္ဆံ ႏွင့္ ဆန္မ်ားကိုု ထမ္းခိုုင္းၿပီး 
တေနကုုန္ ခရီးဆက္ခိုုင္းခဲ့သည္။ ညဖက္တြင္ ၾကိဳးတုပ္ထားၿပီး ေဆာင္းတြင္း အလြန္ေအးေသာ 
ရာသီဥတုတြင္ ေစာင္မပါ အမိုုးအကာမရိွ အျပင္တြင္ အိပ္ခိုုင္းခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားကိုု ေလးညတိတိ 
ဖမ္းဆီးထားၿပီး ထြက္ေျပးပါက ပစ္သတ္မည္ဟုု ၿခိ္မ္းေျခာက္ခဲ့သည္။
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 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္တခုုလံုုးတြင္ အတိအက်ေျပာႏိုုင္ေသာ အရာတခုမွာ ယခုု အစီရင္ 
ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုုက္ဆိုုင္မႈေၾကာင့္မဟုုတ္၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ

လြဲမေရွာင္သာျဖစ္ေပၚတက္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား မဟုတ္၊ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ျမန္မာ 
စစ္တပ္ က ေတာက္ေလ ွ်ာက္က်င့္သံုုးလာခဲ့ေသာ အမူအက်င့္တခု ျဖစ္သည္ဆိုုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ ေပၚတာတဦးက သူႏွင့္ အျခား အရပ္သား ၇ ဦးအား စစ္တပ္အတြက္ 
ရိကၡာမ်ားသယ္ခုုိင္းခဲ့သည္၊ သြားလိုုရာသိုု႕ သယ္ပိုု႕ေပးၿပီသည္ႏွင့္ ၎တိုု႕အား ၾကိဳးတုုပ္၍ 
ရက္ရက္စက္စက္ ရိုုက္ႏွိက္ၾကသည္ဟုု ေျပာဆိုသည္။ ေပၚတာမ်ားက ၎တိုု႕သည္ သာမန္အျပစ္မဲ့ 
ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္၍ မရိုုက္ရန္ ေတာင္းပန္ေသာအခါ “ ရြာသားႏွင့္ KIA ဆိုုတာ အတူတူပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ 
မင္းတိုု႕ကိုုလည္း ရိုုက္ရမယ္။” လိုု႕ ေျပာသည္။ 

သတ္ျဖတ္ျခင္း
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း       အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ 
သား ျပည္သူမ်ားကိုု စနစ္တက် ပစ္မွတ္ထား ဆက္လက္တိုုက္ခိုုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စစ္ဥပေဒ 

မ်ားအရ အရပ္သား ႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္ တုုိက္ခုုိက္ 
သူအၾကား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္။ လက္နက္ကို
င္တိုက္ခိုုက္သူမ်ားကိုုသာ တရား၀င္ ပစ္မွတ္ထား 
တိုုက္ခိုုက္ခြင့္ ရိွသည္ဟူ၍ ျပဌာန္းထားေသာ 
စစ္ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ေျဗာင္က် 
က် ခ်ိဳးေဖာက္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးတဦးအား ဘက္နက္ႏွင့္ အေသထိုုး 
သတ္ခဲ့သည့္ ေအာက္ေဖၚျပပါျဖစ္ရပ္တခုုကထိုု 
လုုပ္ ရပ္ကိုု အတိအလင္း သက္ေသျပလိုုက္သည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ျမန္မာ 
စစ္တပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထုုိးစစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ထုုိအခ်ိန္ 
တြင္ ယင္းေဒသသည္ KIA တပ္မဟာ ၁၂ 
လက္ေအာက္တြင္ ရိွသည္။ တိုုက္ခိုုက္မႈေၾကာင့္ 
ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ကေလး၊ အမ်ိဳးသမီး 

ႏွင့္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူ အပါအ၀င္ ခါပရာေက်းရြာမွ ရြာသား ၃၄ ဦးသည္ ရြာႏွင့္ ႏွစ္မုုိင္ေ၀းေသာ 
သစ္ေတာအတြင္းသုုိ႕ ပုုန္းခိုုရန္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား၏ 
ထုုိးစစ္အရိွအဟုုန္ ဆက္ျမင့္လာေသာေၾကာင့္ လက္ရိွနာခိုုးရာေနရာထက္ ပိုုလုုံၿခံဳမည္ဟုယူဆရေသာ 
လုံဘုံခေရာ့ သုိ႕ ရြာသာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ လုံဘုံခေရာ့သုိ႕ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ပလစတစ္အမိုုး 
မ်ားႏွင့္ယာယီတဲထုုိးေနၾကသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႕ ညေန ၅ နာရီခြဲတြင္ ပုုန္းခိုုေနရာေတာအုုပ္အတြင္း ကေလးမ်ားေဆာ့ကစားသံ၊ 
မိသားစုမ်ား စကား၀ိုုင္းဖြဲ႕သံမ်ားႏွင့္ သက္၀င္ေနခဲ့သည္။ ရုတ္ခ်ည္းဆုုိသလုုိ စစ္သား အေယာက္ 
၂၀၀ ခန္႕သည္ မျမင္ရေသာ ေနရာမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး လုံဘုံခေရာ့အတြင္း ခုုိေအာင္းေနေသာ 
အိုုးအိမ္မဲ့ကခ်င္ရြာသားမ်ားကုုိ လက္နက္ငယ္ မ်ားႏွင့္ တစလပ္ ပစ္ခတ္ေတာ့သည္။ 
ေသနတ္သံၾကားသည္ႏွင့္ ရြာသားမ်ား ေရာက္တက္ရာရာ အသက္လုု ေျပးလႊား ခဲ့ၾကသည္။ 
ရြာသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ သုုိ႕ေသာ္ ထြက္မေျပးႏိုုင္ေသာ ရြာသား ေလးဦးေတာ့ 
က်န္ခဲ့သည္။ ထိုုသူမ်ားမွာ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ဆမ္ခ ဂ်ီ ေတာင္၊ အသက္ ၂၄ 
ႏွစ္အရြယ္ သူမသား ေဇာင္ဂြမ္မိုုင္၊ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး လဗ်ေတာင္မုုိင္ ႏွင့္ အသက္ ၄ 
ႏွစ္အရြယ္ သူမသမီး ဆုိင္းပန္တုုိ႕ ျဖစ္သည္။ 
 အသက္ေဘးမ ွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ဆမ္ခဂ်ီေတာင္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ လဖိုုင္ေဇာ္ေဘာက္က 
ငရဲပ်က္သည့္ အဲဒီေန႕ကုုိ အခုုလုုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ “ေတာထဲမွ လမ္းေလ ွ်ာက္လာသလုုိမ်ိဳး 
ေျခသံက်ေနာ္ၾကားရတာနဲ႕ သစ္ပင္ေနာက္မွာ မတ္တပ္ ရပ္ရင္း ဘယ္ေနရာကေနက အသံလာသလဲလုုိ႕ 
ရွာၾကည့္တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ မွာပဲက်ေနာ္ ေသနတ္ ပစ္သံ ေတြကုုိ ၾကားလုုိက္ ရတယ္။ က်ည္ဆံက 
က်ေနာ့္ကုုိေတာ့ မထိဘူး က်ေနာ္ကုုိင္ထားတဲ့ သစ္ကုိင္းကိုုပဲ ထိၿပီးသစ္ကုုိင္း က်ိဳးၾကၿပီး ေျမၾကီးေပၚက်  
သြား တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာက်ေနာ့္ မိန္းမကကေလးႏိုု႕တုုိက္  ေနတယ္။ ေသနတ္သံၾကားတာနဲ႕ 
ေလးႏွစ္အရြယ္ က်ေနာ့္ သား ေဇာင္တူးကုုိ ကမန္းကတန္း ခ်ီၿပီး ကေလးကုုိ ကာေပးထားတဲ့ 
က်ေနာ့္မိန္းမကိုု ဆြဲၿပီး ေျပးစိုု႕ ဆိုုၿပီး ေျပးထြက္ခဲ့တယ္။က်ေနာ္ တုုိ႕ပုုန္းတဲ့ေနရာမွာ ေသနတ္ သံကုုိ 
၁၅မိနစ္ေလာက္ ေတာက္ေလ ွ်ာက္  ၾကားခဲ့  ရတယ္။ 

 လဖိုုင္ေဇာ္ေဘာက္သည္ 
သားငယ္ႏွင့္ အတူလုံဘံုခေရာ့    
ယာယီစခန္းႏွင့္ သိပ္မေ၀းေသာ  
ၿခံဳဖုုတ္ထဲတြင္   ပုု န္းေ န ခဲ့ သ ည္ ။   
မိသားစုုမ်ားထြက္ေျပးအၿပီး  
ယာ ယီ စ ခ န္း အ တ ြ င္း သုုိ ႕ စ စ္ သား မ ်ား  
၀င္ေရာက္လာသည္ကုုိ သူႏွင့္ 
တျခား  ရြာသားမ်ား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟုု 
ေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ည (၇) နာရီခန္႕တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးတဦး သုုံးၾကိမ္ညည္းသံ 
သူၾကားလုုိက္ရသည္။ ထုုိ႕ေနာက္ 
ဘာသံမွ ဆက္မၾကားရေတာ့ေပ။ 
ေနာ က္ တေ န ႕ မ န က္ တ ြ င္  
လဖိုုင္ေဇာ္ေဘာက္သည္ သူ႕မိသားစုု၀င္မ်ားကုုိ လုုိက္ရွာၾကည့္သည့္အခါ သူ႕အမ်ိဳးသမီး၊ 
ေမြးကင္းစကေလးငယ္၊ သူ႕တူမ လဗ်ေတာင္မိုုင္ ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတုုိ႕ သူတုုိ႕ႏွင့္အတူ လိုုက္ပါလာျခင္း 
မရိွသည္ကုုိ သူ သိလိုုက္ရသည္။ ထုုိ႕ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ (၇) ရက္ေန႕ မနက္ခင္း ၉ နာရီ ႏွင့္ ၁၀ နာရီ 
အၾကားတြင္ စစ္သားမ်ား ေနရာမွ ထြက္ခြာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ လဗ်ေတာင္မိုုင္၏ဖခင္ သူ႕ဦးေလး 
ဘရန္ႏူးႏွင့္ အတူယာယီတဲစခန္းသုုိ႕ ျပန္ခုိး၀င္ခဲ့ရာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ႏွင့္ အသက္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ 
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သမီးငယ္၏ ငိုုသံၾကားလိုုက္ရသည္။ လဖိုုင္ေဇာ္ေဘာက္၏ သားသည္ တညလုုံးငိုုေၾကြးထားရသျဖင့္ 
အသံပင္ မထြက္ႏုုိင္ေတာ့ပဲ အသံယဲ့ယဲ့သာထြက္ေတာ့သည္။ အႏၱရာယ္ရိွေနေသးေသာ္လည္း 
ေဇာ္ေဘာက္ႏွင့္ ေတာင္မိုင္အေဖ ဘရန္ႏူးတုုိ႕သည္ ငိုုေနေသာကေလးႏွင့္ သမီးငယ္ကုုိ 
အရွာထြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ပထမဦးဆုုံးေတြ႕လုုိက္ရသည္မွာ ေက်ာက္တံုုးႏွစ္တံုုးၾကားမွာ လဲေနသည့္ ဆမ္ခဂ်ီေတာင္၏ 
ရုုပ္အေလာင္းကုုိ ေတြ႕လုုိက္ရသည္။ ဘက္ဖက္ႏွင့္ ဘယ္ဖက္ကေန ညာဖက္ နံရိုုးအထိ 
အထုုိးခံခဲ့ရဟန္တူေသာ ဒဏ္ရာႏွင့္အတူ တကုုိယ္လုုံး ဖူးေယာင္ေနသည္။ ညာဖက္ရင္ဖက္တြင္လည္း 
အညိဳအမဲကြက္မ်ားေတြကရသျဖင့္ ေလးပင္သည့္ အရာ၀ထၳဳႏွင့္ ထုုရိုုက္ခံထားရသည့္ပံုုေပၚသည္။ 

 ဆမ္ခဂ်ီေတာင္၏ အေလာင္းနေဘးတြင္ အႏွီးႏွင့္ထုုပ္ထားသည့္ သူမ၏ 
ေမြးကင္းစကေလးငယ္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ နီးရာတဲတခုုမွ ေစာင္တထည္ယူၿပီး ကေလးကုိ 
ေထြးေပးလုုိက္သည္။ တညလုုံး ေအးစက္ေသာ ရာသီဥတုုဒဏ္ကုုိ ကေလးခံထားရပံုုရသည္။ 
အသက္ေလးႏွစ္သမီး ဆုိင္းပန္းက ကေလးနေဘးတြင္ ထုုိင္ေနသည္။ လဗ်ေတာင္မ္မုုိင္ကုုိ 
မေတြ႕ရေသးေပ။ ပလက္စတစ္ျဖင့္ ေဆာက္ထားေသာ သူတုုိ႕ယာယီတဲတခုုလုုံး ေၾကမြေနသည္။ 
အမိုုးတခ်ိဳ႕ကုုိလည္း စစ္သားမ်ား ယူသြားသျဖင့္ မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။ ကေလးမ်ားကုုိ ကမန္းကတန္းေခၚၿပီး 
နီးစပ္ရာေတာစပ္သုုိ႕ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ထုုိ႕ေနာက္ လူသြားလမ္းတ ေလွ်ာက္ ဟုုိတစ 
ဒီတစျပန္႕ၾကဲေနေသာ လဗ်ေတာင္မိုုင္၏ အ၀တ္စမ်ား ကုုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 

လဗ်ေတာင္မိုုင္၏ အဖြားျဖစ္သူ ဆြမ္ခေကာ့က သူ႕ေျမးမသည္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား စခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္ကုုိ 
ေသနတ္ဒဏ္ရာရသည္ကုုိ သူေတြ႕လိုုက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယာယီတဲစခန္းမ်ားမွ အသက္လုုေျပးရာတြင္ သူမ 
က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အဖြားျဖစ္သူကိုုယ္တုုိင္လည္း တင္ပါးတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ္လည္း 
လြတ္ေအာင္ ထြက္ေျပးႏိုုင္ခဲ့သည္။ အသက္ေလးႏွစ္သမီး ဆုိင္း္ပန္းက သူ႕ေဆြးမ်ိဳးေတြကုုိ 
ေျပာျပရာတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ သူ႕မိခင္အား ေဆးမ်ားေပးသည္ကုုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း နွင့္ 
ထုုိ႕ေနာက္ အဲဒီေနရာကေန ဖမ္းဆီးသြားသည္ကုုိ သူေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 
 ယခုုအျဖစ္အပ်က္တခုုလံုုးတြင္ ေတာထဲတြင္ ပုုန္းခိုုေနေသာ ျပည္သူမ်ားအား မည္သိုု႕မွ KIA 
စစ္သားမ်ားႏွင့္ မမွားႏိုုင္ေပ။ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားကိုု မတိုုက္ခိုက္ခင္တြင္ ကေလးမ်ား၏ 
ေဆာ့ကစားသံ၊ ရြာသားမ်ား၏ သြားလာလႈပ္ရွားသံကိုု အနီးကပ္ ျမင္ရ ၊ ၾကားရမွာ ျဖစ္သည္။ ထိုု႕ေၾကာင့္ 
ထိုုသူမ်ားသည္ အိုုးအိမ္မဲ့ အရပ္သားျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္ကိုု အထင္သား ျမင္ေတြ႕ႏိုုင္သည္။ 
ထိုုပစ္ခတ္မႈသည္ အရပ္သားမ်ားကိုု ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွႏွင့္ ပစ္မွတ္ထား တိုုက္ခိုုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထိုု႕အျပင္ ဆမ္ခဂ်ီေတာင္သည္ အေ၀းမွ က်ည္ဆံမွန္၍ ေသဆံုုးျခင္းမဟုုတ္ သူမ၏ ကေလးနေဘးတြင္ 
အနီးကပ္ အသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အေျခခံလူ ့အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

 ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဖုုန္းကြယ္ထားေသာစစ္ပြဲ၊ ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြး၊ ေဖၚျပထားသည့္အတိုုင္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ႏွင့္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုုလံုုးအေပၚ ဆန္႕က်င္က်ဴးလြန္ျခင္းအျပင္ ကခ်င္တုုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ 
အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားစြာကိုုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ခံ ေနရသည္။ ထိုုအခြင့္အေရးမ်ားအနက္ 
အသိသာဆံုုး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုုမွာ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုုျဖစ္သည့္ ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
လြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္ခြင့္အား စစ္အစိုုးရက ကန္႕သတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုုရားရိွခိုုးေက်ာင္းမ်ားအား 
ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊သင္းအုုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ တျခား ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုုတိုုက္ခုုိက္ျခင္း 
ႏွင့္ ဆုုေတာင္း၀တ္ျပဳသူမ်ားကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည္တိုု႕ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
ခရစ္ယန္ဘာသာေရးအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ တည္ရိွလာခဲ့ေသာ 
ဘုုရွားရိွခိုုးေက်ာင္းမ်ားအား ကန္႕သတ္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အသစ္မဟုုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း 
ေဒသအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ထပ္တိုုးခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ၎ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ပုုိ၍ ဆိုုး၀ါးလာေစသည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္၊၀ိုုင္းေမာ္ၿမိဳဳ႕နယ္၊ ကစုေက်းရြာတြင္ တိုုက္ပြဲမ်ားစတင္ၿပီး မေရွးမေႏွာင္းတြင္ 
အလြန္စိတ္ေျခာက္ျခား ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တခုု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကစုေက်းရြာတြင္ ရြာသား ၆၄၃ 
ဦးေနထိုုင္သည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ရြာသားမ်ားအား ဘုုရားရိွခိုုးေက်ာင္း 
တ၀ိုုက္တြင္ မိုုင္းမ်ားေထာင္ထားသျဖင့္ ဘုုရားေက်ာင္းသိုု႕ မသြားရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ 
ေက်းရြာအနီးတပ္ဆြဲထားေသာ တပ္မ ၅၈ ႏွင့္ ၃၁၈ တိုု႕က မိုင္းေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဘုုရားေက်ာင္းလူၾကီးမ်ားက ျပည္နယ္အစိုုးရအရာရိွတဦးထံသိုု႕ မိုုင္းမ်ားျပန္ဖယ္ေပးရန္၊ 
ဘုုရား၀တ္ျပဳခြင့္ေပးရန္ စာေရးေတာင္းဆိုုခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေဇာ္က ဘုုရားရိွခိုုးေက်ာင္းသည္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ အႏၱရာယ္ မရိွေတာ့ေၾကာင္း 
ကစုေက်းရြာသူၾကီးအား ေျပာခဲ့သည္။ သိုု႕ေသာ္ တရား၀င္ထုုတ္ျပန္ အသိေပးျခင္းေတာ့ မရိွသျဖင့္ 
ရြာသားမ်ားသည္ မိုုင္းအႏၱရာယ္ေၾကာက္သျဖင့္ ဘုုရားရွိခိုုး ေက်ာင္းအနီးသိုု႕ သြားေရာက္ျခင္း 
မျပဳၾကေခ်။ ရြာသူၾကီးက လမ္းမိုုင္းမ်ား ရွင္းလင္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ထုုတ္ျပန္ေပးရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ စစ္တပ္အရာရိွက ရြာသူၾကီးအား “ မင္း စကားကိုု ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေျပာ၊ တသက္လံုုး 
ေထာင္ထဲမွာ အရိုုးေဆြးသြားမယ္။ ေနာက္တခါ မင္းထပ္ေျပာရင္ မင္း ေသသြားမယ္မွတ္ထား။” ဟုု 
ၾကိမ္းေမာင္းခဲ့သည္။ လက္တေလာ အေျခအေနတြင္ အိမ္ေထာင္စုု ၁၁၇ စုအနက္ ၈ စုုသာ ရြာတြင္ 
ဆက္ေနထိုုင္ၿပီး က်န္မိသားစုုမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုုလံႈေနၾကသည္။

 ကခ်င္ရြာသားအမ်ားအျပားသည္လည္း လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း 
ခံေနရသည္။ ရြာျပင္ပသိုု႕ ခရီးထြက္သူတိုုင္းသည္ စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးမႈ၊ မုုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈ၊ ေပၚတာအျဖစ္ 
ဖမ္းဆီးမႈ စသည့္အႏၱရာယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုုင္သည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ KIA စစ္သားမ်ား (သိုု႕မဟုုတ္) 
သတင္းေပးမ်ားအျဖစ္ သံသယ အထင္ခံရၿပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း (သို႕မဟုုတ္) သတ္ျဖတ္ျခင္းပင္ 
ခံရတက္သည္။ ဥပမာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ တပ္ရင္း ၃၃ က ဖြင့္ထားေသာ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ သူဆံုုခဲ့သည္ဟုု ထြယ္ေအာင္က KWAT အခ်က္အလက္စုုေဆာင္းသူအား 
ေျပာျပခဲ့သည္။ ခရီးသြားအားလံုုးသည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အားလံုုးရပ္ရၿပီး စစ္သားမ်ားေမးသည့္ 
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ေမးခြန္းမ်ားကိုု ေျဖရသည္။ စစ္သားမ်ားက သူႏွင့္ တျခား ကခ်င္အရပ္သားမ်ားကိုု ကန္ေၾကာက္သည္ဟုု 
ေျပာျပသည္။ လမ္းနေဘး ႏွင့္ ရြာအနီးတ၀ိုုက္ မိုုင္းေထာင္ျခင္း အပါအ၀င္ ထိုုသိုု႕ အႏိုင္က်င့္ 
ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ စိုုက္ခင္းမ်ား ၾကည့္ရန္အတြက္ပင္ ရြာျပင္သိုု႕ မထြက္ရဲ 
ျဖစ္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း အိုးအိမ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေန
 

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္အတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေသာ ေဒသအတြင္း 
ေနထိုုင္ေသာ ရြာသားအမ်ား အျပားသည္ ၎တိုု႕ေက်းရြာမ်ားကိုု စြန္႕ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသျဖင့္ 
အိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူေပါင္း ၇၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုုးမ်ားလာခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားသည္ စစ္တပ္က 
၎တိုု႕အိမ္မ်ားကိုု မီးရိႈ႕ပစ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအနီး ႏွင့္ စိုုက္ခင္းမ်ား၀န္းက်င္တြင္ မိုုင္းမ်ားေထာင္ထားသျဖင့္ 
အိုုးအိမ္မဲ့ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ရြာတြင္ဆက္ေနပါက ေပၚတာအဆြဲခံရႏုုိင္ျခင္း၊ 
လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံရႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးလာရသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ တိုုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္လာသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ 
ရက္သတၱပတ္အတြင္း ႏိုုင္ငံတြင္းအိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူဦးေရ ပိုုတိုုးမ်ားလာေနသည္။ 

 ထြက္ေျပးလာေသာ အရပ္သားျပည္သူအမ်ားစုုသည္ တရုုတ္ႏိုုင္ငံနယ္စပ္တေလွ်ာက္ 
KIA ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္းရိွ ယာယီဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုုလံႈေနၾကၿပီး ၎တိုု႕အတြက္ 
လူသားခ်င္းဆိုုင္ရာ အကူအညီမ်ား အေရးတၾကီးလိုုအပ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အစားအစာႏွင့္ 
ေဆး၀ါးျဖစ္သည္။ စစ္အစိုုးရသည္ အကူအညီလုုိအပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားထံသိုု႕ လိုုအပ္ေသာ 
အကူအညီမ်ားမေရာက္ႏိုု္င္ေအာင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီး မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလတြင္ UN 
အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕အား ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားသိုု႕ အေထာက္အပံ့အနည္းငယ္ ပို႕ေဆာင္ကူညီခြင့္ေပးခဲ့သည္။ 
သိုု႕ေသာ္ လတ္တေလာ အခ်ိန္တြင္ တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ေမလတြင္ စခန္းအတြင္းသိုု႕ 
UNမွ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကန္႕အသတ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

 ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခုုိလံႈေနသူမ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားေပၚသိုု႕ တက္၍ ခိုုလံႈေနရသူ 
အမ်ားအျပားလည္း ရိွသည္။ ဘုုရွားရိွခိုုးေက်ာင္းႏွင့္ တျခားကူညီေပးေနသူမ်ားတြင္လည္း ႏုုိင္ငံတြင္း
အိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား တစစ ရွားပါးလာေနၿပီျဖစ္သည္။ တျခားစိုုးရိမ္ရေသာ 
အေျခအေနတခုုမွာ ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးဆက္တခုုျဖစ္သည္ လူကုုန္ကူးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
အိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ားတြင္ ၀င္ေငြရႏုုိင္ေသာ အေျခအေနအလြန္နည္းသည့္အျပင္ အနာဂတ္အတြက္ 
မေရရာသျဖင့္ ၎တိုု႕သားသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႕ကိုုုယ္တုိင္အတြက္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံျပင္ပ 
အလုုပ္အကိုုင္ႏွင့္ ပညာေရး အခြင့္အလန္းမ်ားအတြက္ လူကုုန္ကူးသူမ်ား၏ လွည့္စားမႈေအာက္ 
က်ေရာက္သြားတက္သည္။ တဆက္တည္းတြင္ ေက်းရြာမ်ားမွ စြန္႕ခြာထြက္ေျပးၾကရသျဖင့္ 
လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းစည္းေႏွာင္မႈ ပ်က္ျပယ္သြားျခင္း၊ မိသားစုုမ်ား တကြဲတျပားျဖစ္သြားျခင္း ေၾကာင့္ 
လူကုုန္ကူးမႈ၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ အလြယ္တကူ က်ေရာက္သြားႏိုုင္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရ

•	 ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႕ရန္

•	 ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တျခား တိုုင္းရင္းသားအား ထိုုးစစ္ဆင္တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား 
ရပ္တန္႕ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသအတြင္းမွ တပ္မ်ား ရုုပ္သိမ္းေပးရန္

•	 စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုု ေရွ႕ရႈႏိုုင္ရန္အတြက္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ 
အင္အားစုုမ်ား စုုဖြဲ႕ထားေသာ ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားမ်ားဖယ္ဒရယ္ေကာ္စီ (UNFC) 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးရန္။ ၎ေဆြးေႏြးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ 
သက္ဆုုိင္သူမ်ားအားလံုုး ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္။

•	 ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တျခားအရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ 
လူသားခ်င္း အကူအညီေပးျခင္းကိုု ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

တရုတ္အစိုးရ 

•	 ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ တျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးလာရေသာ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီ ႏွင့္ 
ခုိလံႈခြင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအႏၱရာယ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားသိုု႕ 
ဒုုကၡသည္မ်ားျပန္ပိုု႕ျခင္းကိုု ေရွာင္ရွားရန္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုုင္ငံမ်ားအသင္း

•	 ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တျခားတိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုုးရ၏ 
လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ရႈံ႕ခ်ရန္၊ ၎လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု 
ရပ္တန္႕ပစ္ရန္ စစ္အစိုုးရကိုု ေတာင္းဆိုုရန္။ 

•	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယမ္ဥကၠဌ တာ၀န္မယူေသးခင္ တႏိုုင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကိုု 
အေကာင္အထည္ေဖၚေပးရန္၊ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ တပ္ဆြဲထားေသာ 
အစိုုးရတပ္မ်ား ျပန္လည္ ရုုပ္သိမ္းေပးရန္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
အတြက္ UNFC ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြး ရန္တိုု႕အတြက္ ျမန္မာအစိုုးရအား ေတာင္းဆိုုရန္။

ႏုုိင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀န္း 

•	 ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တျခားတိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုုးရ၏ 
လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ရႈံ႕ခ်ရန္၊ ၎လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု 
ရပ္တန္႕ပစ္ရန္ စစ္အစိုုးရကိုု ေတာင္းဆိုုရန္။ 
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•	 တႏိုငုင္လုုံံး အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရး ရရိသွည့္အခ်န္ိ၊ ထုုိေဒသမ်ားမွ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ျပန္လည္ 
ဆုတ္ခြာ သြားသည့္အခ်ိန္၊ တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုု အာမခံေသာ တာရွည္ခံ 
ႏိုုင္ငံေရး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား ရယူၿပီသည့္အခ်ိန္အထိ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု ရပ္ဆိုုင္းထားရန္။

•	 ႏိုုုင္ငံတြင္းအိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာင့္ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
လူသားခ်င္း အကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္းကူညီေပးရန္။ 

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္ ့ခြာထြက္ေျပးေနရတာေသာ
 ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားယာယီ တည္းခိုသည့္   စခန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွိေနေသာ စခန္းမ်ား
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ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ စစ္ေလယာဥ္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာ ေနရာ

2011 ဂြ်န္လမတိုင္ခင္ ရွိေနေသာ အစိုးရစစ္တပ္မ်ား

2011 ဂြ်န္လေနာက္ပိုင္း ထပ္တိုးလာေသာ အစိုးရစစ္တပ္မ်ား 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရစစ္တပ္မ်ား

 ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုင္ငံ 
(KWAT)

P.O.Box415, Chiang Mai 50000, Thailand
+66(0)897-5598-92
kwat@loxinfo.co.th

www.kachinwomen.com

 2011ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုးမွ “ျမန္မာျပည္ ဖံုးကြယ္စစ္ပြဲ- 
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ရက္စက္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါ လင့္တြင္ သြားေရာက္ဖတ္ရႈ ့ႏိုင္ပါသည္။
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