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၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅) ရက္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္
တိုက္ပြဲေျမစာပင္မ်ားအျဖစ္ပိတ္မိေန - ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္မွ
တိုက္ပြဲမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားခ်င္းလူမ်ိဳးေဒသခံျပည္သူမ်ားအလူးအလဲခံေနၾကရ
ထိုင္းႏုိင္ငံ၊

ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕

-

ျပီးခဲ့သည္႕

လ

အနည္းငယ္အတြင္းခ်င္းျပည္နယ္

ေတာင္ပိုင္း

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႕ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ခ့သ
ဲ ည္႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင့္
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်လိုက္သည္။
ထို႕အျပင္ ယခုလကုန္အထိအစာေရစာအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိေတာ့ေသာခူမီးခ်င္း ႏြယ္၀င္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူ ၃၅၀
ေက်ာ္အတြက္

အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနသည္႕

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အေထာက္အပံ့

မ်ားအလ်င္အျမန္ရရွိေစရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားနွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္
ေသာ္လည္းေကာင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ CHRO မွ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
CHRO မွ ယေန႕ထုတ္ျပန္သည္႕ သီးသန္႕ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ခူမီးခ်င္းေဒသခံမ်ားမိမိတို႕ ေနထိုင္ရာပ်ဥ္စိုရြာကိုမည္သို႕
စြန္႕ခြာၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ

တပ္သားမ်ားကတပ္စခန္းစြဲထားရာေနရာျဖစ္ျပီးမတ္လကုန္ပိုင္းကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္

မပါ၀င္ေသာ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္( AA ) နွင့္ တိုက္ပြဲစတင္ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။
မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႕ ညေန (၆) နာရီခန္႕တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဗ်ဴဟာတပ္ခြဲ (၅)မွ ပ်ဥ္စိုရြာဘက္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္ခ့သ
ဲ ည္။
ရြာသို႕

အသြားတြင္

ခူမီးခ်င္းအမ်ိဳးသား

(၈)ဦးကိုဖမ္းဆီးခဲ့ရာယင္းအနက္

(၂)

ဦးမွာထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခ့ျဲ ပီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးရြာသားမ်ားကိုသတိေပးႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းရြာတြင္
စခန္းခ်ေနခဲ့ေသာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

အသင့္ေနရာယူေနခဲ့သည္။

တပ္သား

(၈)

ယင္းညညဥ္႕နက္ပိုင္းတြင္

အေစာပိုင္းတြင္လည္းတိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ရာ

ဦးမွာစခန္းမွ

ထြက္ကာရြာပတ္ပတ္လည္တြင္

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးေနာက္တစ္ေန႕

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္ထက္ေအာင္

နံနက္
က်ဆံုးခဲ့သည္။

အဆိုပါပ်ဥ္စိုရြာကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီးခ်ိန္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ပ်ဥ္စိုရြာသားမ်ားကိုေျမတူးကာက်ဆံုးသူဗိုလ္ၾကီးအား
ျမွဳပ္ႏွံသျဂိဳၤလ္

ေစခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္

ေနာက္ထပ္

ေဒသခံခူမီးအမ်ိဳးသား

၄င္းတို႕၏ပစၥည္းမ်ားကိုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္သို႕ သယ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။
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(၁၀)

ဦးအားလည္းေပၚတာဆြဲကာ

ရြာမွ

မူလတန္းေက်ာင္း၊

ဆရာမ်ားအေဆာင္

ႏွင့္

အျခားအိမ္ႏွစ္လံုးတို႕မွာ

တိုက္ပြဲအတြင္းပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

ေခါင္မိုးမ်ားမွာဆိုးရြားစြာပ်က္စီးသြားခဲ့ျပီးအိမ္တြင္းပစၥည္းမ်ားမွာလည္းက်ည္ေပါက္ရာမ်ား

ျဖင့္

ပ်က္စီးေနသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႕သည္ ပ်ဥ္စိုရြာ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္သြားခဲ့သည္
ဟုရြာသားမ်ားအဆိုအရသိရွိရသည္။
အဆိုပါပဋိပကၡ

မျဖစ္ပြားမီကပလက္၀ျမိဳ႕နယ္

ကေလးစစ္သားသြတ္သြင္းျခင္းအမႈ

ႏွစ္ခုႏွင့္

သတင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူခ့သ
ဲ ည္။

တစ္၀ုိက္တြင္

တပ္တြင္းသို႕

ထို႕အျပင္

အတင္းအဓမၼ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွက်ဴးလြန္ခ့သ
ဲ ည္႕
သြတ္သြင္းျခင္းတို႕ကို

စစ္ေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း

ေဒသတစ္၀ိုက္

CHRO

မွ

တိုးလာေနခဲ့

ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
CHRO မွ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရးမွဴး Rachel Fleming မွ "ခုျဖစ္ရပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့
လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡ

ေတြေၾကာင့္

သာမန္ျပည္သူေတြ

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကိုဘယ္ေလာက္ေတာင္ခံေနရတယ္
ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့

ခူမီးေဒသခံေတြေပါ့ေလ။

ေရရွည္ရွိေနခဲ့တ့ဲ

ဒဏ္ဘယ္ေလာက္ခံေနရတယ္

ဆိုတာရယ္၊

ဆိုတာရယ္ကိုေထာက္ျပေနတာပါပဲ။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကမရပ္ေသးပါဘူး၊

တကယ္ေတာ့ ပလက္၀ ေဒသတစ္၀ိုက္မွာ ပိုျပီးမ်ားလာတာကိုေတြ႕ေနရတယ္"ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
လူခိုးမႈ
မတ္လ ( ၂၈ ) ရက္ေန႕ ညေန ၅ နာရီခန္႕တြင္ ပ်ဥ္စိုရြာမွ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိခူမီးအမ်ိဳးသားလိန္းမင္း (သို႕)
လိန္းမန္းသည္

အမဲလိုက္

ရန္အိမ္မွ

ေနရာမွာသားေကာင္မ်ားက်က္စားေလ့ရွိသည္႕

ထြက္ခြာသြားသည္။

လိန္းမန္းအမဲလိုက္ေနက်

အသီးမ်ားရွိေနေသာအပင္ၾကီးအနီးတြင္ျဖစ္ရာ

ပ်ဥ္စိုရြာသားမ်ား

အဖမ္းခံရသည္႕ ေနရာပင္ျဖစ္ေနသည္။ လိန္းမင္းမွာ ယင္းေန႕ညကစျပီး ယေန႕အခ်ိန္ထိအိမ္သို႕ျပန္ေရာက္လာျခင္းမရွိပါ။
အျခားခူမီးအမ်ိဳးသားမ်ားကိုရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
တစ္ရက္တည္းျဖစ္ေနရာလိန္းမန္းမွာလည္း

မွ

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္႕ေန႕

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ

လမ္းျပအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း

ႏွင့္
ေပၚတာအျဖစ္

ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္မည္၊ သို႕မဟုတ္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ မွ သတ္ျဖတ္သြားျပီးျဖစ္မည္ ဟု
CHRO မွ သံုးသပ္သည္။
အစိုးရတပ္မဟုတ္တ့ဲ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ လိုတပ္ေတြအပါအ၀င္ စစ္ေရး ပဋိပကၡ မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ
အားလံုးဟာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကိုေတာ့

လိုက္

ကိုလိုက္နာ

ရမည္။ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းနဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို႕ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားမႈ ဥပေဒေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပတားျမစ္ထားပါသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ မွ လိန္းမင္းကိုဖမ္းဆီးထားသည္

ဆိုပါကခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရပါမည္။
"လိန္းမင္းေပ်ာက္ဆံုးေနမႈကသူ႕မိသားစုအတြက္ေကာ၊

ပ်ဥ္စိုေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္

ပါ

မခ်ိတင္ကဲ

သူ႕ကိုရွာေဖြဖို႕အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုလည္းေတာင္းဆိုထားတယ္။” ဟု Rachel Fleming မွ ေျပာၾကားသည္။
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ျဖစ္ေစတယ္။

“ဒါတင္မကပါဘူး။လိန္းမင္းဘာျဖစ္သြားသလဲဆိုတာကိုမွတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ဖို႕

လြတ္လပ္ျပီးဘက္လိုက္မႈမရွိတ့စ
ဲ ံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

လုပ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အခ်ိန္နဲ႕ အမွ် သူ႕ ရဲ႕ မိသားစုကလည္းရလဒ္ေတြကိုသိေနဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
တာ၀န္ရွိသူေတြ က တာ၀န္ေက်ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္" ဟုလည္း Rachel Fleming မွ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ေနရပ္ျပန္ဖို႕ ဖိအားေပးေနမႈကိုရပ္တန္႕ေပးပါ
CHRO ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ စာတမ္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ပ်ဥ္စိုရြာသို႕ ျပန္ရန္အတြက္ ေဒသအတြင္းရွိ
ျမန္မာစစ္တပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳေရးရာ၀န္ၾကီး ႏွင့္ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕မွ မည္သုိ႕
ဖိအားေပးျခင္းကို ခံေနရေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပ်ဥ္စို တစ္၀ိုက္တြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ ထားသည္ဆိုသည္႕
ၾကားမွ ယင္းသို႕ ဖိအားေပးခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။
"ေနရပ္ကို

ျပန္ဖို႕

ယခုလိုအာဏာပိုင္ေတြကဖိအားေပးတယ္

ဆိုတာစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြရဲ႕

အခြင့္အေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ" ဟု Fleming မွ ေျပာသည္။
Fleming

မွ

"ေဒသခံေတြမွာလြတ္လပ္ေသာ

အခြင့္အေရးကိုခံစားခြင့္ရွိတာေၾကာင့္

ၾကိဳတင္အသိေပးတိုင္ပင္မႈ

ႏွင့္

လူထုသေဘာထားရယူျခင္း

အာဏာပိုင္ေတြဟာအတင္းျပန္ခိုင္းတာမ်ိဳးထက္စာရင္

ေရရွည္မွာဘယ္လို

ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေဒသခံေတြနဲ႕ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။လံုျခဳံစြာနဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဆႏၵအရေနရပ္ျပန္ဖို႕
ဆိုတာက

တာ၀န္မဟုတ္ဘဲ

အခြင့္အေရးတစ္ခုပါ။

ျပီးေတာ့

ခုကိစၥမွာကအာဏာပိုင္ေတြကေျမျမွဳပ္မိုင္းေတြ

ကိုရွင္းလင္းပစ္ဖို႕ နဲ႕ လံုျခံဳမႈအာမခံခ်က္ေတြ ေပးႏိုင္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္"ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကေလးငယ္ ၁၄၁ ဦး ပါ၀င္ေနသည္႕ စစ္ေဘးေရွာင္ ၃၅၀ ဦးတို႕မွာအစာေရစာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္
ေဆး၀ါးမ်ား၊ ယင္လံုအိမ္သာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအေရးတၾကီးလိုအပ္ေနသည္။
-

ျပီး၏ -

မီဒီယာေမးျမန္းျခင္းအတြက္
မိုင္သင္းယုမြန္ ( CHRO စီမံခ်က္တာ၀န္ခံ ျမန္မာ၊ လိုင္၊ အဂၤလိပ္ ) +95 9420045830
ေRachel Fleming ( CHROစည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ေရး တာ၀န္ခံ ) ( အဂၤလိပ္ဘာသာ ) +95 9250317606
Notes to Editors:
အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္
၁။

Myanmar

Peace

Monitorမွ

ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္အရArakan

တစ္ဖြဲ႕မွာမၾကာေသးမီကအထိကခ်င္ျပည္နယ္တြင္
မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသည္
အေျခစိုက္ေနသည္

)

အေျခစိုက္ေနခဲ့ျပီး

ျမန္မာလိုရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
ဟုသိရျပီးရခိုင္ျပည္

တူညီၾကျပီးသီးသန္႕စီလႈပ္ရွားေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

(

Army

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕

ဟုအမည္တြင္သည္။

ႏွင့္

က်န္တစ္ဖြဲ႕မွာကရင္ျပည္နယ္တြင္

တပ္မေတာ္ဟုအမည္တြင္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိသည္။

အေျခစိုက္သည္႕

ရည္ရြယ္ခ်က္
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

မွာကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ အတူတကြ တိုက္ပြဲ၀င္ေနခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့သည္႕ ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက KIA သင္တန္းေက်ာင္းကို
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈတြင္ AA မွ ဗိုလ္ေလာင္းရွစ္ဥိီးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕
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သည္

ပေလာင္

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

ေျမာက္ဘက္ရွိကိုးကန္႕ေဒသအေျခစိုက္

(TNLA)

ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္

မဟာမိတ္

ႏွင့္
တပ္မေတာ္

ရွမ္းျပည္နယ္
(MNDAA)

သို႕

သြားေရာက္ အားျဖည္႕ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။
အဆိုပါ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တပ္တြင္ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၂၀၀၀ ခန္႕ရွိျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ႏွင့္ ဧျပီလတို႕တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရခိုင္ျပည္နယ္
အခ်ိဳ႕ေသာျပင္းထန္သည္႕

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္

ႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္တို႕တြင္
အမ်ိဳးသားမ်ားမွ

သတ္မွတ္လိုၾကသည္။ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္မွာခ်င္းျပည္နယ္ရွိ
ဘက္မွသာ

သြားလာေရာက္ရွိႏိုင္သည္႕

ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားဖြင့္လွစ္ခ့သ
ဲ ည္။

ပလက္၀အား

ရခိုင္ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္အျဖစ္

အေျခခံအေဆာက္အအံုညံ႕ဖ်င္းမႈေၾကာင့္

ေနရာျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္

ရခိုင္ျပည္နယ္

ျမိဳ႕နယ္တြင္းေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာခူမီးႏွင့္

မရာခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္ၾကျပီးမိမိကိုယ္ကိုခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

၂။ CHRO မွ ထုတ္ျပန္ေသာဥပေဒေရးရာသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ အေသးစိတ္ကိုဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
၃။ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ား မွ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားလိုအပ္ပါကinfo@chro.caသို႕ အီးေမလ္ ျဖင့္
ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
၄။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ထည္႕၀င္ လွဴဒါန္းလိုပါက ခူမီးလူငယ္အသင္း မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္
(Ph – 492 88560, email : salaikyawaung@gmail.com ) သုိ႕ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
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