ဒူးပလာယာ

ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ-

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ဒီဇင္ဘာလအထိ

ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္/ KHRG စာအမွတ္-17-1-F1

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ- ဇန္နဝါရီလ မွ ဒီဇင္ဘာလအထိ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဤႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာသည္ 1

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ

0

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၏

ေဒသဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားကုိ

ဇန္နဝါရီလမွ

ျခံဳငံုတင္ျပထားပါသည္။

၎အေျခအေနအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားမွေရးသားေပးပုိ႔
ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊
ပညာေရး၊

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊

ေဒသခံ

ရြာသားမ်ားအတြက္

စစ္ေရးအေျခအေနႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါး

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊

ဆုိင္ရာ

အေရးႀကီးသည့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

ေျမယာအေရးမ်ားႏွင့္

က်န္းမာေရးႏွင့္

ဒုကၡသည္အေရးမ်ား

စသည္တုိ႔

ပါဝင္ပါသည္။
•

စိစစ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္ခတ္
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္

တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားအၾကား

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္

အတြင္းရွိ

ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေသာ

ရြာသားမ်ားသည္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

အေတာအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ထု႔အ
ိ ျပင္ KNLA တပ္ဖြဲ႔အေပၚ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားလည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးကတည္းက ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ပါသည္။

1

ေဒသခံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ KHRG မွေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ဒူးပလာယာခရုိင္

ရွိေဒသခံအဖြဲ႕၀င္ထံမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ဤႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအား KHRG ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ
စုေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။

KHRG

၏

သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

နည္းလမ္းစနစ္အား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

တုိးပြားလာရန္

၊ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပုိင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ပုိမုိ၍တုိက္ရုိက္ထိေတြ႔ေျပာဆုိႏုိင္ရန္အတြက္
ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ားထံမွ
ဘာသာျပန္လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္

ရရွိလာသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏

KHRG

လံုျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာအား

၏

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း

စီစစ္ျပီး

၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္

တင္ျပထုတ္လြင့္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေနရာေဒသ၊ ခုႏွစ္၊ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးအစားအလုိက္
ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျပီး

ဤသတင္းနွင့္ပတ္သက္၍

အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

၀က္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
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အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား

KHRG

•

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္း

လူ႔အခြင့္အေရး

အေျခအေနႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈ စသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခါ
၎တု႔သ
ိ ည္ ထုိအမႈမ်ားအတြက္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ တရားမွ်တမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။
•

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးရအေျခအေန အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားတင္ျပထားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ
တရားမဝင္

ယာဘ (ေခၚ) စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆး ျဖစ္သည့္ မက္တင္ဖက္တမင္း

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈသည္

မ်ားျပားလာပါသည္။

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္

ေနာက္ဆက္တြဲ

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေၾကာင့္

လူမႈေရး

အတြင္းရွိ

ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္

ဆုိးက်ိဳးအေနျဖင့္
ျပႆနာမ်ား

ထုိမူးယစ္ေဆးဝါး

ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ႏွင့္

အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ လူငယ္အမ်ားအျပားသည္ အဆုိပါ ယာဘ မူးယစ္ေဆးအား
စြဲလမ္းသြားၾကၿပီး ၎တု႔၏
ိ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ
မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေစပါသည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္

အဆုိပါ

မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္

၎တု႔၏
ိ

အနာဂတ္

မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ အလြန္ပင္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရပါသည္။
•

က်န္းမာေရး၊

ပညာေရးႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

အစုိးရမဟုတ္သည့္

(NGOs) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း (CBOs) မ်ား အပါအဝင္ ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ စသည့္ အဓိက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ေဒသခံ
ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ရယူႏုိင္ရန္ႏွင့္
ရရွိႏုိင္ရန္ ေသခ်ာစြာ ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အဆုိပါ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ ပံ့ပုိးေပးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားအျပား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တု႔ိ ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ
မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒူးပယာခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားက တင္ျပၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးၿပီးေနာက္

ဆက္လက္ကုိင္တြယ္

ေျဖရွင္းရမည့္

အေရးျပႆနာမ်ားလည္း

ရွိေနေသးေၾကာင္းလည္း တင္ျပၾကပါသည္။
ဒူးပလာယာ
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္သည္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအၾကား ေရာေထြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေဖာ္ျပထားေသာ တည္ေနရာအရ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။
KNU ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအရ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ကြဲျပားစြာ
မွတ္သားထားပါသည္။

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း

KNU

မွ

သတ္မွတ္ထားေသာ

နယ္ေျမ

အေနအထားအရ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ အတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုရွိပါသည္။ ၎တု႔မ
ိ ွာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္
ကရင္ျပည္နယ္၏ (ဗဟုိေျမာက္ပုိင္း)၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ (ေကာ့ကရိတ္၏ ေတာင္ပုိင္း)၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္
(ဗဟုိေျမာက္ပုိင္း)

ႏွင့္

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္

(အေနာက္ေတာင္ပိုင္း)

စသည္တ႔ုိ

ျဖစ္ၾကပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္အတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးဖြ႔၏
ဲ
ကြင္းဆင္းလုပ္သား
မ်ားသည္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဧရိယာအမ်ားစုတြင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
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စစ္ေရး အေျခအေနႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စၿဲ ပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္း ရရွိထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားအရ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာ သံုးခုရွိပါသည္။ ၎တု႔မ
ိ ွာ
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ျပန္လည္

အသက္ဝင္လာျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔ြဲ
မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ ရြာသားမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္
KNLA တပ္ဖ႔ဝ
ြဲ င္မ်ား၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ရြာသားမ်ား၏ယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပၿ္ ပီးေနာက္ပုိင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာျခင္း
ရရွိထားေသာ
ေသာ္လည္း

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ
ဒူးပလာလယာခ႐ိုင္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

(BGF)၊

တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အတြင္းတြင္

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား

ဒီမုိကရက္တစ္ကရင္ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔

လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးခဲ့

ျဖစ္ၾကေသာ

(DKBA)

ႏွင့္

တပ္မေတာ္၊

ကရင္အမ်ိဳးသား

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္္မေတာ္ (KNLA) မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုမုိလႈပ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ
တင္ျပၾကပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ရပ္တန္႔သြားမည္ဟု

ရြာသားမ်ားက

ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ္လည္း

၎တု႔ိ

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလုိ

ျဖစ္မလာခဲ့သည့္အျပင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိေနၾကရပါသည္။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ
အစီရင္ခံစာေလးခုမွ

စိစစ္ခဲ့ေသာ

အစီရင္ခံစာမ်ားအနက္

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္

ေဒသတြင္း

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္

ေနာက္ဆံုးရအေျခအေန

ပတ္သက္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ား

ပါဝင္ပါသည္။ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြသားတစ္ဦး တင္ျပခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္
တပ္မေတာ္ စစ္ဗ်ဴဟာ အမွတ္ (၁) မွ ဗ်ဴဟာမွဴး ေအာင္ေက်ာ္ထက္သည္ ေအာက္ေျခတြင္ လႈပ္ရွားေနစဥ္
သူ၏

စစ္သားမ်ားအား

က---

ရြာတြင္

လူဘယ္ႏွစ္ဦး

ႏွင့္

အိမ္

ဘယ္ႏွစ္လံုးရွိေၾကာင္း

ေမးျမန္းရန္

ေစခုိင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြငလ
္ ည္း တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) အမွတ္
(၅၉၁) မွ အ--- ရြာရွိ ရြာသားမ်ားအား KNLA စစ္သားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့သလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား၏

လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း

ရြာသားမ်ားအတြက္

အဘယ္ေၾကာင့္

ဤကဲ့သုိ႔

အလြန္ပင္

ေမးခြန္းမ်ား

စုိးရိမ္စရာ

ျဖစ္ေစၿပီး

ေမးျမန္းခဲ့ရပါသနည္းဟု

ရြာသားမ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထု႔န
ိ ည္းတူစြာ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္အတြင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ နည္းဗ်ဴဟာ အမွတ္ (၃) မွ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ ၎တု႔ိ
ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရွိေသာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာအတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ
တင္ျပခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္

အေရွ႕တန္းတြင္

လႈပ္ရွားေနစဥ္

၎တု႔အ
ိ ား

KNU

စစ္သားမ်ား၏ တုိကခ
္ ုိက္ပစ္ခတ္မႈ ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္
လမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ရြာသားမ်ားကုိ ေခၚယူၿပီး လူသား အကာအရံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ အလားတူစြာ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ KNLA တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၈) မွ အတင္းအဓမၼ တပ္သားမ်ားစုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ

က---

ရြာ

မွ

ဂ---

ရြာ

အထိရွိေသာ

ရြာသားမ်ားမွ

တင္ျပၾကပါသည္။ ထုိဧရိယာရွိ ရြာသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ KNLA ၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
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ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာ့နည္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ၎တု႔၏
ိ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားပါသည္။
ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အပါအဝင္

တပ္မေတာ္

မ်ားအၾကား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအေပၚ ရြာသားမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
ရြာသားမ်ား တင္ျပခဲ့ေသာ

သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားအေပၚ

၎တု႔၏
ိ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္

အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအျဖစ္ေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ပေပ်ာက္ရပ္တန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ၏ လုိက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္

တုိက္ပြဲမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

တစ္ႏွစ္လံုးအတြင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ တစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ တုိက္ပြဲအေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဒူးပလာယာ
ခ႐ိုင္ရွိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ DKBA (ဗုဒၶ) အၾကား တုိက္ပြဲ ၆
ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။
ထု႔အ
ိ ျပင္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

ၾသဂုတ္လ၊

၂၁

ရက္ေန႔တြင္

အမည္မသိ

လက္နက္ကုိင္တစ္ဖ႔မ
ြဲ ွ

ရိကၡာ

သယ္ေဆာင္လာေသာ တပ္မေတာ္ယာဥ္တစ္စီးအား တုိက္ခုိက္ရန္ အလိ႔င
ု ွါ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕
အၾကားရွိ ကိုးမုိင္ႏွင့္ ရွစ္မုိင္ တြင္ လမ္းေဘး ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေလးလံုး ေထာင္ထားခဲ့ပါသည္။ ယဥ္ေပၚပါရွိသည့္
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်
အနည္းငယ္

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း

ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။

မရွိေပမယ့္

၎အျဖစ္အပ်က္

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးမွ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

တပ္မေတာ္မွ

ထုိဧရိယာသုိ႔

လာေရာက္ကာ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လမ္းမ်ား ပိတ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား
ခရီးသြားလာ၍

မရေတာ့ေပ။

ထု႔အ
ိ တြက္ေၾကာင့္

ခရီးသြားလာေနေသာ

ျပည္သူမ်ားအတြက္

စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထု႔န
ိ ည္းတူစြာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္
ဗုိလ္ဆန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ နားမၾကားအဖြ႔ဲ (DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔)သည္ KNLA ၏ တပ္မဟာ (၆)
(ဒူးပလာယာခ႐ိုင္)

တပ္ရင္း

အမွတ္

(၁၇)

မွ

တပ္ရင္းမွဴး

စီးနင္းလာေသာ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား

ခ်ံဳခုိတုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕မွ ဘ--- ရြာႏွင့္ စ--- ရြာအၾကားတြင္ရွိေသာ မုိင္ခလုိင္ရြာမွ
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕သု႔ိ

သြားသည့္

လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္

ပုန္းခုိခဲ့ပါသည္။

ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ထိခုိက္ခဲ့ၿပီး တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၇) မွ KNLA စစ္သား ၃ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ
သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္အား

တင္းက်ပ္ေစၿပီး

၎တု႔၏
ိ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအေပၚကုိလည္း

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိလည္း
ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔

ခဲ့ရပါသည္။

တုိက္ပြဲေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ

အဆုိးဝါးဆံုး

ေနာက္ဆက္တတ
ြဲ စ္ခုမွာ

ရြာသူရြာသား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ က်ည္ဆံအစအနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကရျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ ၎တု႔က
ိ ုိ အခက္အခဲျပႆနာ ျဖစ္ေစသည့္ အရာတစ္ခုမွာ ျမင့္မားမ်ားျပားေသာ
ေဆးဝါးကုသမႈ

ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္

ရရွိခဲ့သည့္ဒဏ္ရာအတြက္

ႏုိင္ၾကေပ။
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ေဆးဝါးကုသမႈခံရယူရန္

မစြမ္းေဆာင္

“ဒဏ္ရာ ရရွိတဲ့ ရြာသား အားလံုးေပါင္း ေလးေယာက္ရွိတယ္။ ကြ်န္မရယ္၊ ကြ်န္မအမ်ိဳးသားရယ္ ေနာက္ၿပီး

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္လည္း ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မသမီးေလးကေတာ့
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့တယ္။ ခုထိ သူမ ဘာတစ္ခု မျမင္ရေတာ့ဘူး။ ကြ်န္မတုိ႔ [ကြ်န္မနဲ႔ ကြ်န္မ
အမ်ိဳးသား] အသင္း အုပ္ဆရာေတာ္ ဦး အ--- နဲ႔

ဒီျပႆနာအတြက္

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။

ကြ်န္မ

အမ်ိဳးသားကုိ ကြ်န္မေျပာတယ္ ‘ဆရာဝန္က ကြ်န္မတုိ႔ သမီးရဲ႕မ်က္လံုးမွာ ရွိတဲ့ က်ည္ဆံ အစအနကုိ
မထုတ္ပစ္ခဲ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဖိခ်ႏုိးလုိ႔ေဆးရံုကုိ သြားျပရမယ္လ႔ုိ သူတ႔က
ုိ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ကြ်န္မတုိ႔က ထုိင္းလုိလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ ပုိက္ဆံလည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။
ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ အသင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဦး အ--- က ရန္ကုန္မွာ ရွိတဲ့ ဆရာဝန္ ဖ--- နဲ႔ ဆက္သြယ္
ေပးခဲ့တယ္။ ဆရာဝန္ ဖ--- က ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ စီစဥ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သူ [ဆရာဝန္ ဖ---]
ကေျပာတယ္ ‘သမီး ကုသမႈကုန္က်စရိတ္က သိန္း ၅၀ ကုန္က်ပါမယ္ [ကုန္က်စရိတ္က အရမ္းမ်ားပါတယ္]။
ဘာလု႔လ
ိ ဲဆုိေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ရွိတဲ့ သူ႔ရ႕ဲ ေဆးရံုက ပုဂၢလိကေဆးရံု ျဖစ္လုိ႔ပ’ဲ ။ ဒါေၾကာင့္ကြ်န္မ အမ်ိဳးသားကုိ
ကြ်န္မေမးလုိက္တယ္၊ သိန္း ၅၀ ကုန္က်မယ္တဲ့။ အခု ကြ်န္မတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ သူက ‘ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘူး

[ကုန္က်စရိတ္မေပးႏုိင္ဘူး]

ဒါေၾကာင့္

သူမကုိ

ဒီလုိပဲ

ထားလုိက္ရေတာ့မယ္္လုိ႔’

ျပန္ေျပာပါတယ္။
ေနာ္ဂ--- (မ၊ ၅၀ ႏွစ္)၊ ဒ--- ရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)
ထုိအျပင္

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္

ရြာသားေတြရ႕ဲ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
ရြာသားတစ္ဦးက

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

လြတ္လပ္စြာ

ကြင္းဆင္းလုပ္သားမွ

တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္

ထုိမွ်မက

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကုိ
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္

တုိက္ပြဲ၏

တင္းက်ပ္ေစခဲ့သည္ဟု
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

(BGF)

မွ

ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာျဖင့္ ၎တု႔ိ ရြာမွ ထြက္မေျပးရန္ အမိန္႔ေပးခံခဲ့ရပါသည္။
“ရြာသားမ်ားအားလံုး ရြာထဲမွာပဲ ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရြာကေန ထြက္ေျပးခြင့္ မျပဳၾကဘူး။ သူတုိ႔

(BGF) က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထြက္ေျပးလုိ႔ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ အိမ္ကုိ မီးရိႈ႕ပစ္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။
ေနာက္ေနာင္တြင္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဒီလိုပဲ ဆက္ၿပီး ေျပာဆုိမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔စကားကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
နားေထာင္ေတာ့မွာ
ေသနတ္ပစ္ေနတာကုိ

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ျမင္ေတြ႔ေနရတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့
သူတုိ႔ရ႕ဲ ရန္သူ

သူတုိ႔က

ရြာသားေတြဆီကုိပဲ

(တစ္ျခားလက္နက္ကတ
ုိ ပ္ဖ႔)ြဲ

ေတြဆီကုိ

မပစ္ၾကဘူး။”
ေစာအ--- (က်ား၊ အသက္မသိ)၊ ဘ--- ရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ရြာသားမ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္ေရးစစ္ဒဏ္ကုိရင္ဆုိင္ခံစားခဲ့ၾကေသာသူမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ

အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ပဲ

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပုိင္း အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားရပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾကပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၎တု႔၏
ိ
အနာဂတ္
သာယာဝေျပာမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈမ်ားအေပၚ အလြန္ပင္
စုိးရိ္မ္ပူပန္ေနၾကရပါသည္။

6

ပထမပံုသည္ ကရင္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ဇူလုိင္လ၊ ၂၂ ရက္ေန႔၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ ရုိက္ယူခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) အမွတ္ (၅၉၁) မွ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ဂ---

ရြာသု႔ိ

စစ္ေရးလႈပ္ရွားရန္အတြက္

ခရီးထြက္ေနသည့္

ပံုျဖစ္ပါသည္။

ခမရ

အမွတ္

(၅၉၁)

အား

ႀကီးၾကပ္ဦးေဆာင္သူမွာ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္မ်ိဳးေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခမရ အမွတ္ (၅၉၁) တြင္ တပ္မေတာ္စစ္သား ၁၇ ဦး ရွိပါသည္။
လမ္းျပေပးသည့္ပုဂိၢဳလ္မွာ ဘုရားသံုးဆူရွိ KNU ဆက္ဆံေရးရံုးမွ ဗိုလ္မွဴး ထဲလ္ေန ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္လည္းပဲ KNU
ဆက္ဆံေရးရံုး၏ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ [ဓါတ္ပံု- KHRG]
ဒုတိယပံုသည္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ဝင္၏

ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊

၂၄

ရက္ေန႔၊

ဒူးပလာယာခရိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အနန္းကြင္းရြာတြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ၿပီး စစ္ကား ၅ စီးႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းစီးနင္းသည့္
ေမာ္ေတာ္ကား
လာေရာက္ခဲ့ျခင္း

၂

စီး

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္း

ျဖစ္ပါသည္။

၎ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအား

သာမန္

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မွ

ရပ္ထားေသာပံုျဖစ္ပါသည္။

[အရပ္သားစီး]

သူတုိ႔၏

ေမာ္ေတာ္ကားႏွစ္စီးသည္

ေခၚေဆာင္လာခဲ့ပံု

ရပါသည္။ မဲကနယ္

စစ္ေရးဗ်ဴဟာေျပာင္းလဲရန္

ရိကၡာမ်ား
(ေက်းရြာ)

သယ္ေဆာင္ေနပါသည္။
မွ

အေျခစုိက္ထားေသာ

စစ္နည္းဗ်ဴဟာဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲ အေျခစုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ [ဓါတ္ပံု- KHRG]
တတိယပံုသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းမႈရြာတြင္ DKBA (နားမၾကားအဖြဲ႔) ႏွင့္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ မေပါက္ကြဲပဲ က်န္ရွိခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ ေရာ့ကက္က်ည္ဆံ (RPG)
ပံုျဖစ္ပါသည္။ [ဓါတ္ပံု- KHRG]
ေနာက္ဆံုးပံုကုိ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ၊

၁

ရက္ေန႔၊

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ဟ---

ရြာတြင္

ရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား သူမရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
သူမ၏ ခင္ပြန္း၊ သူမသမီးႏွင့္ သူမကုိယ္တုိင္အား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစခဲ့သည္ DKBA နားမၾကားအဖြဲ႔ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF
အၾကား တုိက္ပြဲအေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၄ရက္ေန႔၊ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္
င--- ရြာ၌ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အေျမာက္ က်ည္ဆံ အစအနမ်ားသည္ ေနာ္လ---၊ သူမ၏ခင္ပြန္း (ေစာ မ--) ႏွင့္ ေနာ္န--အမည္ရွိ သူမ၏ သမီးတုိ႔အား ထိခုိက္ခဲ့ပါသည္။ က်ည္ဆံ အစအနသည္ ေနာ္န--- ၏ မ်က္လံုးအား ထိခုိက္ခဲ့ၿပီး သူမ ဘာတစ္ခုမွ
မျမင္ရေတာ့ေပ။

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္

အခ်ိန္အတြင္း

အျပင္ထြက္ခဲ့မိေသာ

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ [ဓါတ္ပံု- KHRG]

7

ေနာ္အ---

အမည္ရွိ

KNLA တပ္ဖြဲ႔အေပၚ ရြာသားမ်ား၏ ယံၾု ကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
KNLA

တပ္ဖ႔အ
ြဲ တြက္

လုိက္နာရမည့္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ကတိက်င့္ဝတ္

အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

သေဘာတူညီမႈတြင္

ခ်မွတ္ထားေသာ

ျပည္သူမ်ားအေပၚ

ေကာင္းမြန္ေသာ

၎တု႔မ
ိ ွာ

ဆက္ဆံေရး ထားရွိျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တု႔အ
ိ တြက္ ရပ္တည္ေပးျခင္းတုိ႔
ပါဝင္သည္။

ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

ျပည္သူမ်ားႏွင့္

ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး

ရွိျခင္းသည္

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး လုိက္နာရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏

အစီရင္ခံစားအမ်ားအျပားတြင္

ျပည္သူႏွင့္

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား ဆုိးရြားေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားသည္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ဆက္လက္က်ဴးလြန္ၾကၿပီး

၎တု႔၏
ိ

ၾသဇာအာဏာမ်ားကုိ အလြဲသံုးစား ျပဳၾကပါသည္။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔ႏ
ြဲ ွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး
ေကာင္းမြန္လာေစရန္
တုိင္ေအာင္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏

ကရင္ရြာသားအခ်ိဳ႕သည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

က်င့္ဝတ္မ်ားမွ

ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားအေပၚ

ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း

ယံုၾကည္မႈ

မရွိေတာ့ေပ။

ဥပမာ

ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ

အနန္းကြင္းရြာတြင္ KNLA စစ္ေဆးေရးဂိတ္ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးတုိ႔သည္ အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ထိသ
ု ူတုိ႔၏ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရြာသားမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ယူၾကပါသည္။
၎တု႔ိ လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမွာ သဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားအား ေျမေပၚမွ ေရႊ႕ယူကာ ရြာသားမ်ားက
ထုိအရာမ်ား လုိအပ္ေသာအခါ ၎တု႔ိ (KNLA အရာရွိႏွင့္ စီးပြားေရးသမား) ထံမွ ျပန္လည္ ဝယ္ယူခဲ့ရပါသည္။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ

ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ

တင္ျပခ်က္အရ

ရြာသားတစ္ဦးအား

ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခါမွာ
“သူတ႔ုိ

[KLNA

စစ္သား]

ေတြဟာ

ကရင့္သမုိ္င္းေၾကာင္းကုိ

[၎တု႔ရ
ိ ဲ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္]

နာမည္ဆုိး

ေပးေနတာလား။ ဘယ္လပ
ုိ ဲျဖစ္ျဖစ္ ရြာသားေတြက ဒီအေၾကာင္းကုိ KNLA ေတြ သိေအာင္ မေျပာျပရဲၾကဘူး။
ရြာသားတစ္ဦး

ေျပာျပခ်က္အရ

ကူညီေပးခဲ့ဖူးတယ္။

အခု

အဲ့ဒီ

လူေတြကုိ

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔ြဲ
ႏွိပ္စက္ေနၾကတယ္

(KNLA)

ဟာ

[ျပႆနာျဖစ္ေစတယ္]။

ကရင္လူမ်ိဳးေတြကုိ
ဘာေၾကာင့္

ဒီလုိ

လုပ္ေနရပါသလဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ [KNLA] ေတြ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာသားေတြကုိ မကူညီႏုိင္ရင္ ဒုကၡမေပးၾကပါနဲ႔။
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရး ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ
ေရးသားထားေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။)
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ အထက္မွ တင္ျပခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း
ေအာက္ေျခတြင္

ကတိက်င့္ဝတ္မ်ား

ရႈျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။

လုိက္နာမႈမရွိေၾကာင္း

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တစ္ဝွမ္းတြင္

ျပန္လည္အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီး
လူသားအကာအရံအျဖစ္

ထိေရာက္စြာ

တပ္မေတ္မွ

အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းသည့္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေတာအတြင္းအထိ

တပ္မေတာ္

အေရွ႕တန္းတြင္
ႀကီးမားေသာ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ
စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

လႈပ္ရွားစဥ္

ရြာသားမ်ားကို

စုိးရိမ္ေၾကာက္ၾကမႈတစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ DKBA (ခြဲထြက္အဖြဲ႔) အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား
မၾကာခဏျဖစ္ပြားျခင္း၊

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
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KNLA မွ

အာဏာအလြဲသံုးစား

ျပဳျခင္းႏွင့္

တပ္သားသစ္

အတင္းအဓမၼစုေဆာင္းျခင္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထုအ
ိ ခ်က္မ်ားအား

ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ စစ္ေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ ညံ့ဖ်င္းေသာ
ရလဒ္ကုိ

ျပသသြားပါသည္။

ထိေရာက္စြာ
ကိင
ု ္တြယ္

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေရးရမည္ျဖစ္ၿပီး
ေဆာင္ရြက္ရမည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

ျဖစ္ေၾကာင္း

မီးေမာင္းထုိး

တည္ၿငိမ္မႈမ်ား

ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး

ဆက္လက္

ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္သလုိ

အဆင္ေခ်ာ့ေမြ႔စြာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈအား

ကိစၥျပႆနာမ်ားကုိ

ျပေနပါသည္။

အလ်ဥ္းသင့္သလုိ

သုိ႔မွသာလွ်င္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ

စစ္မွန္ေသာ

ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဆီသ႔ုိ

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ

ဒီမုိကေရစီလည္း ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လူသတ္မႈ ႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား မုဒိန္းက်င့္ခံရၿပီး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္
အမႈႏွစ္မႈကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ ၂ ခု ရရွိခဲ့ၿပီး ႏု႔တ
ိ ာေခၚေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ညႇင္းပန္ႏွိပ္စက္သည့္

အမႈကုိ

ေဖာ္ျပသည့္

အစီရင္ခံစာတစ္ခု

ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္ရွိ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ေပးပု႔ထ
ိ ားေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေန
တင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ခ--- ရြာမွ အသက္ ၁၇ အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ အမ်ိဳးသားတစ္၏ မုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။
ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခ်က္အရ တရားခံသည္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လူသတ္မႈကုိ က်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယာဘ
မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆုိပါ တရားခံသည္ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖ႔မ
ြဲ ွ ဖမ္းဆီးထားၿပီး
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ

အက်ဥ္းေထာင္တြင္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ

ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦး၏

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ

အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔

ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

ပုိ႔လုိက္ပါသည္။

တင္ျပခ်က္အရ

မုဒိန္းက်င့္

ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္ရွိ

ေနာက္ပုိင္းတြင္

သတ္ျဖတ္ခံရသည့္

တရားခံအား

အမ်ိဳးသမီးငယ္၏

မိသားစုအတြက္ မည့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တစ္စံုတစ္ရာမွ မရရွိေပ။
ထု႔န
ိ ည္းတူ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

ၾသဂုတ္လ၊

၂၃

ရက္ေန႔တြင္

အျခားဆုိးရြားရက္စက္သည့္

သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခုလည္း ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္၊ မိနန္းအပ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ လ--- ရြာတြင္

မုဒိန္းက်င့္

ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ သူမ၏ ကြမ္းျခံအတြင္း ကြမ္းသီးေကာက္ေနစဥ္ အသက္
၃၃ ႏွစ္အရြက္ရွိ ေနႏုိင္ဦး အမည္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ သူမအား မုဒိန္းက်င့္ၿပီး ဓါးျဖင့္ ထုိးသတ္ခဲ့ပါသည္။
ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ထုိအမႈအား တင္ျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖ႔မ
ြဲ ွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာအခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ
တရားခံသည္

ယာဘ

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲထားေၾကာင္း

ေပၚထြက္လာပါသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္

ေနရာအနီးတြင္ ယာဘသံုးစြဲရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ပုိက္ႏွင့္စီးကရက္ဘူးခြ၏
ံ
ျဖဴေရာင္ အလူမီနီယမ္စကၠဴျဖင့္
ျပဳလုပ္ထားေသာခြက္ စသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ သူမ မုဒိန္းက်င့္ခံရေၾကာင္းကုိ
ထင္ရွားေစသည့္ အခ်က္မွာ သူမ ခႏၲာကုိယ္ေအာက္ပုိင္းတြင္ အတြင္းခံႏွင့္ ထမိန္ မ်ား မရွိေတာ့သည့္
သက္ေသအေထာက္အထားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္မွာလည္း အၾကမ္းဖက္ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတစ္ခု ႏုိ႔တာေခၚ
ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိ္င္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ တ--- ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးေသာ ၁၉
မုိင္ရြာ မွ ေစာ ထ--- အမည္ရွိ ရြာသား တစ္ဦးသည္ သူ၏ ဝဥ ဥယ်ာဥ္ျခံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ အမည္မသိ
အဖြဲ႔တစ္ဖ႔ျြဲ ဖစ္ေသာ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ဆင္ထားသည့္ လူသံုးဦး၏ ရုိက္ႏွက္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။ အဆုိပါ
လူသံုးဦးသည္ AK 47 ေသနတ္ကုိင္ေဆာင္ထားၿပီး ေစာထ--- အား ေျမျပင္သုိ႔ တြန္းလွဲကာ လက္သီးျဖင့္
ထုိးခဲ့ပါသည္။ ထုိေနာက္ သူ၏ ေယာက္ကၡမ ေနသည့္ ေနရာကုိ ေမးျမန္းပါသည္။ သူ၏ ေယာက္ကၡမသည္ တ--

ၿမိဳ႕တြင္

ရွိေနေၾကာင္း

ႏွိပ္စက္ေနပါေတာ့သည္။
လက္သီးျဖင့္

ေျပာျပေသာအခါ

သူ၏

ဆုိပါလူသံုးဦးမွ

ေနာက္ေၾကာကုိ

ႏွစ္ခ်က္ထုိးခဲ့သည္သာမက

သူ႔အား

ေသနတ္ဒင္ျဖင့္

ျပင္းထန္စြာ

ဆက္လက္၍

သံုးခ်က္ရုိက္ၿပီး၊

ပါးရုိက္ခဲ့ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္စြာ
သူ၏မ်က္ႏွာအား

သူ၏

ေယာက္ကၡမႏွင့္

ဤလူသံုးဦးၾကားတြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔အား ဘာေၾကာင့္ ရုိက္ႏွက္သည္ကုိ
စဥ္းစား၍ မရပဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပခ်က္အရ ၎အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာ အနီးတစ္ဝုိက္တြင္
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔ြဲ
ရြာသားမ်ားအား

ႏွစ္ဖ႔သ
ြဲ ာ

တည္ရွိေနပါသည္။

အဆုိပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ

တရားခံသည္

ကြင္းဆင္းလုပ္သားမွ

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း

ေမးျမန္းေသာအခါ

ရြာသားမ်ားကလည္း DKBA မွျဖစ္ပါသလား၊ BGF အဖြဲ႔မွ ျဖစ္ပါသလား သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဖ႔ြဲ ျဖစ္ပါသလား
ဆုိတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိႏုိင္ေပ။
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
အဆုိပါ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္

ဒူးပလာယာခရိုင္အတြင္းရွိ

ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္

ယခင္ႏွစ္တြင္လုိပင္

မျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ အမႈအား စံုစမ္းစစ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားရံုးသုိ႔

တင္ျပရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ရြာသားမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္မွာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး

ဆုိင္ရာႏွင့္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ

ပိုမုိတုိးပြားလာေစရန္အတြက္
ရြာသားမ်ားသည္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

လုပ္ေဆာင္ရန္

လုိအပ္ေၾကာင္း

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္

ဗဟုသုတမ်ား၊

သိရွိနားလည္မႈမ်ား

မီးေမာင္းထုိးျပေနပါသည္။

ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ

ထုမ
ိ ွသာလွ်င္

မိမိကုိယ္ကုိ

မည္သုိ႔

ကာကြယ္ရမည္ကုိ သိရွိနားလည္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အစီရင္ခံစာ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ

ယခင္ကတည္းကပင္ ထုတ္ေ၀ခဲၿ့ ပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယာဘ မူးယစ္ေဆးသည္ ေဒသခံ လူမႈအသုိင္းအဝန္းအေပၚ
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

တြင္က်ယ္စြာ

ရွိေနေသာ

တစ္ခုတည္းေသာ

မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ပါသည္။

ဤမူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ဧရိယာအတြင္းရွိ အထူးသျဖင့္

ခ႐ိုင္ေလးခုျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ႏွင့္ ဖားအံခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးကတည္းက မ်ားျပားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္

ကာလအတြင္း

ေဒသတြင္း

ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပသည့္

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ယာဘမူးယစ္ေဆးသည္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအရွိဆံုး ျပႆနာ
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တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ရြာသားမ်ားက တင္ျပၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ယာဘမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းသည္ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ မ်ားစြာေသာ

ေနာက္ဆက္တဆ
ြဲ ုိးက်ိဳးမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယာဘမူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
လူသတ္မႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ တုိးပြားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအား
ထိခုိက္ေနသည္ကုိ ေဒသအတြင္းရွိ လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားမွ ရႈျမင္ေနပါသည္။ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း
ယာဘမူးေဆး

အလြယ္တကူ

ရရွိႏုိင္မႈေၾကာင့္

လူမႈေရးျပႆနာမ်ား

မ်ားျပားစြာ

ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း

ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕မွ တင္ျပလာပါသည္။ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ ယာဘမူးယစ္ေဆး
တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ လွ်င္ျမန္စြာ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ လူမႈေရး ျပႆနာကဲ့သုိ႔ေသာ
ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ား ရွိလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္
လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ယာဘမူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသံုးစြဲမႈအေပၚ စြဲလမ္းသြားၾကၿပီး ၎တု႔၏
ိ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ႏွင့္

ပညာေရးမ်ားအား

စိတ္ဝင္စားမႈ

မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္

၎တု႔၏
ိ

မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေစပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တု႔၏
ိ
အနာဂတ္
မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္

အလြန္ပင္

စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရပါသည္။

ဤယာဘမူးယစ္ေဆး

ျပႆနာသည္

လူမႈအသုိင္းအဝန္းအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ကဲ့သုိ႔ေသာ

ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ

ကဲ့သုိ႔ေသာ

အျခားအာဏာပုိင္မ်ားသည္

ဤမူးယစ္ေဆး ျပႆနာအား ႀကိဳးစားၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနပါေသာ္လည္း အဆုိပါ မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို

လံုးဝ

ပေပ်ာက္သြားေအာင္

မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကေပ။

ထု႔အ
ိ ျပင္

က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္၊

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအတြင္းရွိ ရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕သည္ ယာဘမူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါသည္။
အလုပ္မ်ားထက္

မ်ားျပားစြာ

အေၾကာင္းမွာ

ဤအလုပ္သည္

ဝင္ေငြရရွိေနျခင္းေၾကာင့္

အျခား

ျဖစ္ပါသည္။

သာမန္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ဤကဲ့သုိ႔

လုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္း

ယာဘမူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္မႈသည္ တရားမဝင္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၎တုိ႔ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအေပၚ
အခြန္ေပးေဆာင္စရာ မလုိေပ။
ဤပံုကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔၊ မဲက
့ သာေက်းရြာအုပ္စု၊
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ၿပီး KNU ႏွင့္ တပ္မေတာ္
တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၆) မွ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားသိေစရန္
ရည္ရြယ္ၿပီး

စုိက္ထူထားေသာ

အဆုိပါစုိင္းဘုတ္အတြင္း
တပ္မေတာ္မွ

၂၀၁၆

ပါရွိသည့္
ခုႏွစ္၊

ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
အေၾကာင္းအရာမွာမူ
စုိးမုိးေရး

စုိင္းဘုတ္တစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ

KNU

ဇူလုိင္လ၊

၁၀

ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ

ေဒသခံမ်ား၏

ႏွင့္

ရက္ေန႔တြင္

ေရးသားထားေသာ

လံျု ခံဳေရးအတြက္

အင္အားပိုမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္

တရားဥပေဒ
လုပ္ေဆာင္ရန္

လုိအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ေၾကျငာထားသည္မွာ
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးတည္ၿငိမ္ဟန္ရွိေသာ္လည္း

တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္မူ
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ရင္ဆုိင္ရေသာ

ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုပင္

ျဖစ္ပါသည္။

၎ၿမိဳ႕နယ္ရင္ဆုိင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအထဲမွ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြမ
ဲ ႈသည္
ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ဘဝသာယာဝေျပာမႈအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေလွ်ာ့က်ျခင္း
မရွိသည့္အေလ်ာက္
အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး

KNU

ႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတုိ႔သည္

မူးယစ္ေဆးဝါး

ေလွ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ရန္

ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ [ဓါတ္ပံု- KHRG]
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ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္း ယာဘမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ လ်င္ျမန္စြာ
မ်ားျပားလာရသည့္အေၾကာင္းမွာ

ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္

ယာဘမူးယစ္ေဆး

တရားမဝင္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းအားျဖင့္ ၎တု႔အ
ိ တြက္ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ဝင္ေငြရွာႏုိင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း

ေဒသအတြင္း

လြယ္ကူစြာ

ယာဘမူးယစ္ေဆး

ရရွိႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎တု႔အ
ိ တြက္ ဝယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ပုိမိုမ်ားျပားလာေစပါသည္။
ယာဘမူးယစ္ေဆး မ်ားျပားလာရသည့္ အဓိကအရင္းျမစ္သည္ ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားထံမွာ
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈျဖစ္ေၾကာင္း
ဝင္ေရာက္လာေအာင္

ရြာသားမ်ားက

မူးယစ္ေဆးဝါး

တင္ျပၾကပါသည္။

ေဒသအတြင္း

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားက

ယာဘမူးယစ္ေဆး

အဆုိပါလက္နက္ကုိတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားႏွင့္

အဆက္အသြယ္ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး၏ ယခင္ထုတ္လြင့္ခဲ့ေသာ
အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွ

တင္ျပခ်က္အရ

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ွ

မိသားစုဝင္မ်ား

ယာဘမူးယစ္ေဆး
ျဖစ္ၾကပါသည္။

ယာဘမူးယစ္ေဆး

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူအခ်ိဳ႕မွာ

သု႔ေ
ိ စကာမူ

ရြာသားမ်ားသည္

ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးေၾကာင္း

၎တု႔အ
ိ တြက္ တရားခံသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း

မည္သည့္

တိက်စြာသိေသာ္ျငားလည္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အလြန္ပင္ အႏရ
ၲ ာယ္

ႀကီးမားလွေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါလက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားသည္ ၎တု႔ိ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴး
ေရာင္းခ်သည့္အေၾကာင္းကုိ ရြာသားမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပတုိင္ၾကားခဲ့သည္ကုိ
သိရွိခဲ့ပါက

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္

အသတ္ခံရႏုိင္ပါသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါး

ႀကီးမားေသာ

ထုိမွ်မက

KNU

ဝင္ေရာက္မႈအား

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္

ကဲ့သုိ႔

ရပ္တန္႔ေအာင္

ရင္ဆုိင္ခံရဖြယ္

ရွိသည္သာမက

ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း
မစြမ္းေဆာင္နုိင္ၾကေပ။

ေဒသအတြင္း

အေၾကာင္းမွာ

ေဒသအတြင္း

မူးယစ္ေဆး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ KNU အဖုိ႔ ၎တု႔အ
ိ ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေခ်။ ဤသည္မွာ ယာဘမူးယစ္ေဆး
ေလ်ာ့က်

ပေပ်ာက္သြားေအာင္

ရွိေနေၾကာင္း

မီးေမာင္းထုိး

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ျပေနပါသည္။

အေနျဖင့္

အလြန္ခက္ခဲ

ရႈပ္ေထြးေသာ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ဝင္ေငြရရွိဖုိ႔ရာ

ယာဘ

ေဒသခံ

မူးယစ္ေဆး

အေျခအေနတစ္ရပ္

ရြာသားမ်ားသည္

မိမိတုိ႔

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကုိ

ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ လက္နက္ကုိင္
တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားအေနျဖင့္

ဥပေဒအရ

ပိတ္ပင္ထားေသာ

အဆုိပါေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကုိ

က်ဴးလြန္ေနပါ

ေသာ္လည္း အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္
ေဒသအတြင္း ယာဘမူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈ ဆက္လက္ ႀကီးမား မ်ားျပားလာရျခင္းျဖစ္ၿပီး
ေက်းလက္ေန

ရြာသားမ်ား

ဘဝသာယာဝေျပာမႈအတြက္ႏွင့္

ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏

အနာဂတ္

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေစပါသည္။
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာအေရး
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးကတည္းက ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
ေနရာယူလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

သတင္းစုေဆာင္းရယူသည့္
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းဆုိင္ရာ

ခ႐ိုင္

၇

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ခုအတြင္းတြင္

က်ယ္ျပန္႔စြာ

မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း

ရရွိေနျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ထု႔အ
ိ ျပင္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ အစဥ္အၿမဲ
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ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိၿပီး

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရရွိသည့္

၎အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ

ဆုိပါ

အခ်ိန္တုိင္းႏွင့္
အေျခအေန

အေၾကာင္းအရာႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အစီရင္ခံစာထုတ္လြင့္သည့္

မည္သုိ႔ရွိသည္ကုိ

အခါတုိင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ႏွစ္တြင္လုိပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး
၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈ မရွိေပ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပရန္ အလြန္ေရးႀကီးပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိစၥမ်ား

ေျပာဆုရ
ိ ာတြင္

၎တု႔၏
ိ

ေကာင္းက်ိဳး၊

ဆုိးက်ိဳး

စသည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အစသည့္ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ
ဆက္စပ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာ ေလးခုအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္
ကာလအတြင္း

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ

ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊

အေျခခံတုိက္တာအေဆာက္အဦး၊

အေျခခံအိမ္သံုးပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား စသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

အဆုိပါ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း (NGOs) မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
(CBOs) မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ KNU ကဲ့သုိ႔ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရဝန္းထမ္းမ်ားမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ဆုိလာျပားကဲ့သုိ႔
အေျခခံအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္

ေသာက္သံုးေရေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားသည္

ေဒသခံ

ျပည္လူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ ထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
သု႔ေ
ိ သာ္ ႀကီးမားေသာ လမ္း၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံမ
ု ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္း၊
ေဆးရံုေဆးခန္းႏွင့္
ဆုိးက်ိဳးလည္း

စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္

ျဖစ္ေစပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္
ထိန္းသိမ္းၾကည့္ရႈထားမႈ

အေၾကာင္းမွာ

ေဒသခံရြာသားမ်ားအတြက္

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္

အေဆာက္အဦးသာ
မရွိျခင္းႏွင့္

ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစသလုိ

တည္ေဆာက္ထားၿပီး

အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား

အခ်ိဳ႕ေသာ

ေဆးေပးခန္းႏွင့္

ဖြင့္လွစ္မႈ

သုိ႔မဟုတ္

ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္

အျပည့္အဝ မရယူႏုိင္ၾကေပ။ ထု႔အ
ိ ျပင္ လမ္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား
ျဖစ္သည့္

ေဒသခံတုိ႔၏

ေျမယာႏွင့္

စုိက္ပ်ိုဳးပင္မ်ား

ပ်က္စီးဆံုးရံႈးရျခင္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈအေပၚ ရြာသားမ်ားက
ကြဲျပားေသာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။
လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေပမယ့္လည္း ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသူတစ္ဦးမွာမူ
၎လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းအေပၚ ေကာင္းေသာအျမင္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

13

“လမ္းေတြေကာင္းသြားရင္

ကြ်န္မတုိ႔

ခရီးသြားလာလုိ႔

ရၿပီးေပါ့။

ကြ်န္မရဲ႕

စိုက္ပ်ိဳးပင္ေတြ

ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားေပမယ့္လည္း ကြ်န္မစိတ္မရွိပါဘူး။ သူတ႔က
ုိ ုိ ကြ်န္မ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္စုိက္လုိက္မယ္။”
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ
ေရးသားထားေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေန တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)
သု႔ေ
ိ စကာမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ရြာသားတစ္ဦးသည္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူကုိယ္တုိင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ
အေတြ႔အၾကံဳကုိ ယခုလုိ တင္ျပပါသည္။

“ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့အျမင္ကေတာ့ ရြာသားအမ်ားစုရ႕ဲ အျမင္ေတြ လုိပါဘဲ။ ဘယ္လုိေျပာရမလဲ။ တကယ္လ႔ုိ လမ္းက
ပုိၿပီး က်ယ္သြားေအာင္ တုိးခ်ဲ႕သြားရင္ ဂ--- ရြာကေန စၿပီးေတာ့
ေနထုိင္တဲ့

ေဒသခံကရင္ရြာသူရြာသားေတြဟာ

သူတုိ႔ရဲ့

ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕အထိ

အိမ္ေတြ၊

ေျမယာေတြနဲ႔

လမ္းေဘးမွာ
စုိက္ပ်ိဳးပင္ေတြဟာ

ထိခုိက္ပ်က္စီးၿပီး သိမ္းဆည္းခံရမွာကုိ စုိးရိမ္ေနၾကတယ္။”
ေစာအ--- (က်ား၊ ၄၃ႏွစ္)၊ ဘ--- ရြာ၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)

ပထမပံုကုိ ကရင္လူ႔အခြငအ
့္ ေရးအဖြ႔၏
ဲ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ရုိက္ကူးထားၿပီး ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
သံပုယာေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္

အနန္းကြင္းေက်းရြာအုပ္စု

ၾကားရွိ

စုိက္ထူထားေသာ

စုိင္းဘုတ္တစ္ခု၏

ပံုျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါစုိင္းဘုတ္သည္

ျမန္မာအစုိးရ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံပုယာႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူၾကားရွိ ေပ၂၃၀ အက်ယ္ရွိေသာ လမ္းအား ေဖာက္လုပ္ရန္
စီစဥ္ထားသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု အမ်ားစုသာမက ၿမိဳ႕နယ္မွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္မွဴးမ်ားလည္း ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ရာမွ မသိရွိၾကေပ။ လက္ရွိတြင္ ေပ ၆၀ အက်ယ္ရွိ အာရွလမ္းမႀကီးအား ေဆာက္လုပ္ေနပါေသာ္လည္း
ျပည္သူလူထုမ်ားက ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္ရာမွ မရရွိေပ။ ယခုအခါတြင္လည္း လမ္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစပါသည္။
ဒုတိယပံုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ဖ--- ရြာရွိ ရြာသူႀကီးတစ္ဦး၏ အိမ္တြင္
ကရင္လ႔အ
ူ ခြငအ
့္ ေရးအဖြ႔၏
ဲ

ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ

ရုိက္ကူးထားပါသည္။

ရြာသူႀကီးႏွင့္

ရြာသားမ်ားမွ

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္

မည္သ႔လ
ုိ ုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။ ရြာသူႀကီးမွ ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ရြာအတြက္ လမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္
ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တု႔၏
ိ ရြာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ KNU
ထံသ႔ေ
ုိ သာ္လည္းေကာင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံသုိ႔

ေသာ္လည္းေကာင္း

၂၀၁၄

ခုႏွစ္

ကတည္းကပင္

တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

အဆုိပါအစုိးရအရာရွိမ်ားထံမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း မည္သည့္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမွ မရရွိေသးေပ။ [ဓါတ္ပံု- KHRG]

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ယခင္ႏွစ္မွ မွတ္တမ္းျပဳစုခသ
ဲ့ ည့္ ကာလာအတြင္း ေျမယာျပႆနာ အထူးသျဖင့္
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကိစၥရပ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ျငားလည္း
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၂၀၁၆

ခုႏွစ္

အတြင္းတြင္

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔ြဲမ်ားႏွင့္

ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ

စစ္ေရးအတြက္ႏွင့္

စီးပြားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာရရွိမႈ
အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း
ေအာက္ေျခရွိ

ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္

စုိးရိမ္ပူပန္မႈအျဖစ္ဆံုးအရာမွာ

လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေျမယာျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္မွ ေျပာခဲ့သလုိပင္
ႀကီးမားေသာ

လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအထဲမွ

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

မ်ားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပၾကပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ လမ္းမ်ားအား
ေဒသခံရြာသားမ်ား၏

လယ္ယာေျမမ်ားကုိျဖတ္၍

ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

အဆုိပါလမ္းမ်ားသည္

အရည္အေသြးနိမ့္ပါးစြာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ
ေျမယာမ်ားအတြက္
အထူးသျဖင့္

နစ္နာေၾကးေတာင္းဆုိေသာအခါ

ေသးငယ္ေသာေျမကြက္အေပၚ

ရြာသားမ်ားအဖုိ႔

ေျမယာဆံုးရႈံးျခင္းသည္

လမ္းေဖာက္လုပ္သူမ်ားက

ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေပ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္

၎တု႔အ
ိ တြက္

ရပ္တည္ေနရေသာ

အလြန္ထိ္ခုိက္နစ္နာေစသည္သာမက

၎တု႔ိ

ရင္ဆုိင္ခံစားရေသာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားအေပၚ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဂရုစုိက္ျခင္းမရွိပါ။ ရြာသားအခ်ိဳ႕
ေျပာျပသည္မွာ

အကယ္၍

နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိပါက

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္

နစ္နာေၾကးေတာင္းဆုိရျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

ရန္ပံုေငြအျဖစ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားအေပၚ ရြာသားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္
ရရွိရန္အလိ႔င
ု ွါ KNU အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ ရြာသားမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။
ဤသည္မွာ

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ရွိ

ရြာသားမ်ားအဖို႔

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းထက္

တပ္မေတာ္အပါအဝင္

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းဟု

ေခၚေသာ

အမွန္တကယ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္မျဖစ္သည့္

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမယာထိခုိက္နစ္နာဆံုးရံႈးျခင္းအတြက္ ပုိ၍စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္ကုိ ျပသေနပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း အခန္းက႑တြင္ ေျပာခဲ့သလုိပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး အေၾကာင္းအရာ
မ်ားသည္လည္း

ေဒသတြင္း

ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပံုမွန္တင္ျပလ်က္

ရွိေနပါသည္။ ထု႔အ
ိ တြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံကြင္းဆင္လုပ္သားမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည့္
အခ်ိန္တုိင္း ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေန ဘယ္လုိရွိသည္ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
အေနျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္
က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနအတန္အသင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါသည္။ အစုိးရက်န္းမာေရး
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ အပါအဝင္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္သည့္
Free Burma Ranger (FBR) အဖြ႔၊ဲ ရိႈးကလုိးငွက္ဖ်ားသုေတသီ (SMRU) အဖြဲ႔၊ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္
က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြ႔၊ဲ

ကရင့္က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး

(KDHW)

အဖြဲ႔

အစရွိသည့္

က်န္းမာေရး

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနပါသည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

အတြင္း

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ရွိ

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

ဤသည္မွာ

ရရွိႏုိင္မႈ

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္း
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အထူးသျဖင့္

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

ပိုမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္
အေဆာက္အဦးအမ်ားအျပား

ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊

က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ေသြးစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္မ်က္စင္းခတ္ေဆးရည္မ်ားထည့္ေပးျခင္း၊
ျပဳလုပ္မႈအႀကိမ္ရည္တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုသေပးျခင္း၊ ျခင္ေထာင္မ်ားလွဴဒါန္းေပးျခင္း
ႏွင့္ အစာအဟာရအတြက္

ၾကက္ဥ၊

ပဲဝါႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအတြက္

စားသံုးဆီ

စသည္တုိ႔

လွဴဒါန္းေပးျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးအတြင္း အဆုိပါက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနပါေသာ္လည္း က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

လုိအပ္ခ်က္မ်ား

သု႔မ
ိ ဟုတ္

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္

အခက္အခဲျပႆနာ

အမ်ားအျပားရွိေနေသးေၾကာင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ရွိ ရြာသားမ်ားမွ ေထာက္ျပေနၾကပါသည္။ ဥပမာျဖစ္ရပ္
တစ္ခုမွာ

က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္တြင္

မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး

စသည့္

က်န္းမာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း

အမ်ားအျပားသည္ ေဆးေပးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ရြာသားမ်ားကုိ စုေဆာင္းကာ က်န္းမာေရးပညာေပး
လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေနာက္ ေဆးခန္းအား
ေသာ့ခတ္ၿပီး

ျပန္သြားၾကပါသည္။

အဆုိပါေဆးေပးခန္းသည္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဆက္လက္

ေပးေဆာင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္
ျပဳလုပ္ေပးမွသာလွ်င္

ေဆးေပးခန္းအား

ဖြင့္ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထု႔န
ိ ည္းအတူ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

အစုိးရမွလည္း ေဆးေပးခန္းမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေပးေနပါေသာ္လည္း ေဆးဝါးမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
ဝန္ေဆာင္မႈအား

ျမင့္မားေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ
လုပ္သားမ်ားသည္

အျပည့္အဝမေပးႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္
အရည္အေသြးႏွင့္

ခန္႔အပ္ထားေသာ

က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္

ထိထိေရာက္ေရာက္

က်န္းမာေရး

မရယူႏုိင္ၾကေပ။

မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

ေက်းရြာမ်ားထံသုိ႔

ေဆးဝါးမ်ား

ထုိမွ်မက
က်န္းမာေရး

အခမဲ့လာေရာက္ေပးေဝရာတြင္

ဝတ္ေက်တန္းေက်သာ လာေရာက္ေပးေဝၿပီး ေဆးဝါးမ်ား မည္သုိ႔သံုးစြဲရမည္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းျပေပးျခင္း
မရွိေပ။

ပထမပံုကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အနန္းကြင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ မ--- ရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ကြင္းထဲတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၃ ရက္ေန႔တုန္းက
ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေဆးရံုတစ္လံုး၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။ “လူေတြအတြက္ ေကာင္းသြားတာေပါ့။ အေရးေပၚျဖစ္လာလုိ႔ရွိရင္လည္း

ၿမိဳ႕ထဲမွာရွိတဲ့ေဆးရံုမွာ

သြားျပစရာမလုိေတာ့ဘူးေပါ့”

ဟူ၍

မ---

ရြာ

ဝန္းက်င္ရွိ

ရြာသားတစ္ဦးမွ

ဆုိပါသည္။

ဒုတိယပံုကုိ

ကရင္လူ႔အခြငအ
့္ ေရးအဖြ႔၏
ဲ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔၊ ဒူးပလာယာ႐ိုင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊
ေလးဖာေထာ (ဇီးပင္) ရြာတြင္ ရုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓမၼေဟာခန္း အေဆာက္အဦး တစ္ခုအား ေက်ာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္မွာ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္

မရွိသည့္ပံုကုိ

ျပသေနပါသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းတြင္ မူႀကိဳမွ စၿပီး ေလးတန္းအထိ ရွိကာ ေက်ာင္းသူ ၅၃ ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၅၇ ဦး အားလံုးစုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ ၁၁၀
ဦး ရွိပါသည္။ [ဓါတ္ပံု - KHRG]
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ပညာေရး အခန္းက႑တြင္မွာလည္း က်န္းမာေရးအခန္းက႑ကဲ့သ႔ပ
ုိ င္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္
ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ ပညာေရးအေျခအေန တုိးတက္လာသေယာင္
ရွိေနပါေသာ္လည္း အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အခက္အခဲျပႆနာ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။

မထုတ္လြင့္ရေသးသည့္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ

ေဒသတြင္း

ေနာက္ဆံုးရအေျခအေန

တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုအရ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပညာေရးအေျခအေန
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း

(ရြာသားအမ်ားအျပားမွ

ဂ်ပန္

ေဖာင္ေဒးရွင္းဟုသိထားၾကသည္) ကဲ့သုိ႔ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
Save

the

Children

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး

အေရအတြက္

ေက်းလက္ေဒသရွိ

ေတာရြာမ်ား၏

ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း

စသည့္

ပညာေရးအတြက္

အေျခခံေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ေပးေနပါသည္။ ကရင္ပညာေရးဌာန (KED) အဖြဲ႔သည္လည္း ေက်ာင္း၏ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အျခားရြာရွိ
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထုတ္လြင့္ၿပီးခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ ၃ ခု
အရ

ေကာ့ကရိတၿ္ မိဳ႕နယ္၊

ပညာေရးအေျခအေန

က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္

တုိးတက္လာခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္
မ်ားအတြက္

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

အရာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အေထာက္အပံ့ႏွင့္
ဥပမာတစ္ခုမွာ

KNU

မွ

ဤၿမိဳ႕နယ္

၃

ခုတြင္

ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာမ်ားတြင္

ကရင္ရြာမ်ားရွိ

မူလတန္းေက်ာင္း

ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္မွာ

၃၀

ရာခုိင္ႏႈန္း

ေလာက္သာရွိၿပီး က်န္သည့္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာမူ ရြာသားမ်ားကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးေနရသည္ဟု
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးမွ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ထုိင္ခံုမ်ားသည္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ

လက္ရွိရွိထားသည့္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

တုိးပြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္

ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားအတြက္သာ

အားလံုးအတြက္

မလံုေလာက္ေတာ့သျဖင့္

လံုေလာက္ၿပီး
ရြာသူႀကီးမွ

စားပြဲခံုႏွင့္
က်န္ရွိသည့္

လံုေလာက္သည့္

စားပြဲခံုႏွင့္ ထုိင္ခံုဝယ္ယူရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံသုိ႔ ပုိက္ဆံေတာင္းခံေနရပါသည္။ ထုိမွ်သာမက
က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္တြင္မွာလည္း

ေက်ာင္းအမ်ားအျပားတြင္

ကရင္စာမ်ားကုိ

စာသင္ၾကားသည့္အခ်ိန္အတြင္း

သင္ၾကားခြင့္မရၾကေပ။ ထု႔န
ိ ည္းအတူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္စာအား
တစ္ပတ္တြင္ တစ္ၾကိမ္သာ သင္ၾကားခြင့္ျပဳထားပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁ ရက္ေန႔ မွ မတ္လ၊ ၆ ရက္ေန႔ ကာလအတြင္းတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
ေဒသခံအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားမွ

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ

ေက်ာင္းေကာ္မတီအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား

အပါအဝင္

ေက်ာင္းဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်ားရြာအုပ္စု ၅ စုမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္

ဝင္းေတာင္ရြာမွ

ျမန္မာအစုိးရ

ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးမွ

တင္ျပသည္မွာ
“KNU

ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားနဲ႔

ေကာင္းမြန္လာေအာင္

ျမန္မာစုိးရတုိ႔က

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လို႔ရွိရင္

တုိင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္
သူတ႔အ
ုိ ားလံုး

ပညာေရးတုိးတက္

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္

ပညာတတ္

သြားၾကမယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတ႔ဟ
ုိ ာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကမွာတစ္ခုတည္းမကပဲ စည္းကမ္းရွိၿပီး
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ”
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ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ ကြင္းဆင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ
ေရးသားေပးပို႔ေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္လြင့္ခဲ့သည္။)
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္းမွ ရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ
ေအာက္ေျခတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အဓိကပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ႀကိဳးစားၿပီး
ပုိမုိေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္တုိင္ေအာင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ လုိအပ္အခ်က္
အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးသည့္အခါ မွန္ကန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္

ေအာက္ေျခရွိ

အေျခအေနအမွန္ကုိသိရွိရန္

အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း

မီးေမာင္းထုိး

ျပေနပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ
ထုတ္လြင့္ေပးေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ

မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္
ျပန္လည္တင္ျပေျပာဆုိေသာ

ရြာသားမ်ားမွ

ျဖစ္ပါသည္။
၎တု႔ရ
ိ ရွိသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔၏
ဲ
အစီရင္ခံစာမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေထာက္ပံ့ေပးေသာသူမ်ားသည္ ၎တု႔လ
ိ ုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္
ေအာက္ေျခတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ရွိေနေသးသည္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ျခင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ အေရးႀကီးသည့္
အရာတစ္ခုမွာ

ဒုကၡသည္မ်ား

ေနရပ္ျပန္ျခင္းပင္

ျဖစ္ပါသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္

တစ္ေလွ်ာက္တြင္

ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲမွ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္း ေနထုိင္သူ မ်ားအတြက္
ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေစပါသည္။ ဧရာဝတီသတင္းစာမ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ
ဒုကၡသည္မ်ား

ေနရပ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္မွာ

ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္
အစီအစဥ္တစ္ခု

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ

ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

အဆုိပါဒုကၡသည္မ်ား

ေနရပ္ျပန္ေနရန္အတြက္

၎တု႔အ
ိ တြက္

ေနရာထုိင္ခင္း၊

အစားအစာႏွင့္

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားပါသည္။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔သ
ဲ ည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္း ဒုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စုေဆာင္းရယူခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး (KWO)၊ ကရင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္
(KESAN)

စသည့္

ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ဒုကၡသည္ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေစကာမူ ဤအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္လည္း ဒုကၡသည္ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္စံုတစ္ရာမွ အသိေပးခံရျခင္း မရွိေပ။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္
ကရင္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တု႔အ
ိ ားပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္း အေပၚ
ဤဒုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း အစီအစဥ္အား ေဝဖန္ေနၾကပါသည္။ ကရင္သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရလည္း
ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ

ဒုကၡသည္

ေနရပ္ျပန္ျခင္း
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လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

၎တု႔အ
ိ ား

အေရးပါသည့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

အေနျဖင့္

အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း

ထုတ္ျပန္ခ်က္

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး၏

အတြင္းေရးမွဴး

ထုတ္ထားပါသည္။
ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ

ေနာ္ဒါးအဲ့ကလယ္မွ ေျပာျပသည္မွာ
“ဒုကၡသည္မ်ား

ျပန္ပုိ႔မည့္အေၾကာင္းကုိ

ကြ်န္မတုိ႔

ေကာလဟာလေတြ

ၾကားေနရပါတယ္။

စံုစမ္းၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္မွ တိတိက်က် မသိၾကဘူး။ ကြ်န္မတုိ႔ ေျပာခ်င္တာက ဒီကိစၥဟာ
ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲ

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါေစ

ကြ်န္မတုိ႔

ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကုိ

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ခင
ြ ့္ျပဳရမွာ ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္”
ထုိနည္းတူပင္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွလည္း ဤေနရပ္ျပန္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိက်ျပည့္စံုသည့္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ရာမွ မရရွိေသာေၾကာင့္
၎တု႔ိ အေနႏွင့္လည္း ဤကိစၥေပၚ စုိးရိမ္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္
အကယ္၍ ၎တု႔ျိ ပန္သြားပါက လံုျခံဳေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေရး ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္မႈ အမ်ားႀကီး ရွိၾကပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ ဒုကၡသည္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၏
ေကာလဟာလသတင္းအေပၚ အထူးသျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သုိ႔ ေနရပ္ျပန္ရမည္
စသည္တုိ႔ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

အတည္ျပဳေျပာၾကားျခင္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား/ေရွ႕ေျပးအသံ
ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္း

ေကာလဟာလႏွင့္

တစ္စံုတစ္ရာမွ

အဖြဲ႔အစည္းမွလည္း

ပတ္သက္ၿပီး

မရွိေပ။

ျပန္ႏွံ႔ေနေသာ

ဒုကၡသည္မ်ားမွ

ေျပာၾကားသည့္

ျမန္မာ့အေရး

ေသခ်ာမႈမရွိသည့္
၎တု႔၏
ိ

ရင္ထဲမွ

စကားသံမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းတုိတစ္ခု ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း

ရွိသည့္တုိင္ေအာင္
တုိင္းျပည္အေျခအေန

ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး၏

၂၀၁၆

ခုႏွစ္တြင္း

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

အနည္းငယ္ေကာင္းမြန္လာၿပီး

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု

မထုတ္ေ၀ရေသးသည့္

ေဒသတြင္း

ရလဒ္အေနျဖင့္

ေဖာ္ေဆာင္လာမႈ

ဒုကၡသည္
ရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပသည့္

အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္း ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊

ဘ---

ရြာတြင္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္မွဴးႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ

စီစဥ္မႈျဖင့္

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အိမ္အလံုး ၃၀၀ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ထုိအိမ္မ်ားတြင္ မည္သည့္
ဒုကၡသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်

လာေရာက္ေနထုိင္ျခင္း

မရွိေသးေပ။

အေၾကာင္းမွာ

တာဝန္ရွိ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယခုအခ်ိန္အထိ ထုိအိမ္မ်ားထဲသုိ႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လာေရာက္ေနထုိင္ခြင့္
မျပဳေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕မွ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေနထုိင္စဥ္ ၎တု႔၏
ိ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘဝေနထုိင္မႈ အေျခအေနသည္
ျမန္မာျပည္သုိ႔

ျပန္လာေနထုိင္သည့္တုိင္ေအာင္

ကမာၻ႔ကုလသာမကမဟာမင္းႀကီးရံုး

(UN)

ေျပာင္းလဲမႈမရွိဟု
သု႔ိ

တင္ျပသည္မွာ

ဆုိၾကပါသည္။

ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

၎တု႔ေ
ိ နရပ္ျပန္ေရးအတြက္

ကမာၻ႔ကုလသာမကမဟာမင္းႀကီးရံုးမွ စီစဥ္ေပးပါက ပိုမုိလြယ္ကူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ တြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ
ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၃၀ စုရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ ၎တု႔၏
ိ
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အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ကမာၻ႔ကုလသာမကမဟာမင္းႀကီးရံုးသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ထု႔ေ
ိ နာက္ (UN) တာဝန္ရွိ
သူမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ျခင္းအတြက္ ေသခ်ာေစျခင္းအလုိ႔ငွာ ၎တု႔က
ိ ုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ရန္ အခြင့္အေရး
ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ရွိ ေရပူ
ဟူသည့္ ေနရာတြင္ ယာယီျပန္ေနထုိင္ၾကၿပီး (UN) ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၎တုိ႔ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ကုိယ္ပုိင္ရြာသုိ႔
ျပန္သြားၾကပါသည္။
ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္

အထက္မွ

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္

ကမာၻ႔ကုလသမၼဂဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) ကဲ့သ႔ုိ အဓိက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္
ဒုကၡသည္အေရးအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခား သက္ဆုိင္သည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကုိလည္း
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ ျမင္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္
ဒုကၡသည္ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္းအား
ရွင္းလင္းတိက်သည့္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အစီအစဥ္ျဖင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး

ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္

လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ခုလံုးအတြက္

ျဖစ္ပါသည္။

ဆုိလုိသည္မွာ

ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သည့္အခါ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခံရမည့္ ေနရာႏွင့္ ၎တု႔အ
ိ တြက္
ေျမယာရရွိႏုိင္မႈ ရွိမရွိ၊ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ရရွိႏုိင္မည့္ေနရာ စသည့္
အေရးႀကီးေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ေနရပ္ျပန္ေရး

မျပန္ေရးအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ၎တုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ အဓိက
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း

ဒုကၡသည္ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ေရးအား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အစီအစဥ္အား

အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သု႔မ
ိ ွသာလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေနရပ္ျပန္မည္ မျပန္မည္ကုိ အသိေပးရန္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်ႏုိင္မည္

ျဖစ္ၿပီး

ေနရပ္ျပန္ရန္

ဆံုးျဖတ္ပါက

ေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

ေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤပံုႏွစ္ပံုကုိ ကရင္လ႔အ
ူ ခြငအ
့္ ေရးဖြ႔၏
ဲ ကြင္းလုပ္သားတစ္ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရုိက္ယူထားပါသည္။ ဤဒုကၡသည္မ်ားသည္
ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပထမဆံုး ျပန္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ မတူညီသည့္ ေနရာႏွင့္ ရြာမ်ားတြင္
ျပန္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ရန္ ထုိင္းအစုိးရမွ ၎တု႔တ
ိ စ္ဦးခ်င္းစီအား ဘတ္ေငြ ၈၀၀၀ ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ ၎တု႔အ
ိ ား
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

အစုိးရမွ

အလွဴေငြ

ေထာက္ပံ့ေပးမည္

မေပးမည္ကုိ

ေသခ်ာစြာ

မသိရွိၾကေသာ္လည္း

ထုိင္းအစုိးရ

အရာရွိမ်ားမွ

အၾကံေပးထားသည္မွာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္သည့္အခါ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ အိမေ
္ ထာင္စု တစ္စုခ်င္းစီအား က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀၀ ျဖင့္
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဤဒုကၡသည္မ်ားသည္ ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပထမဆံုးျပန္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္
ႏုိ႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းရွိ တာဝန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား ေနရပ္ျပန္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးေစလုိပါသည္။
[ဓါတ္ပံု - KHRG]
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နိဂံုး
ဤႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအတြင္း
ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားထံမွ

ေဖာ္ျပသည့္
၂၀၁၆

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ခုႏွစ္အတြင္း

ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

ျခံဳငံုထားပါသည္။

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ

မူၾကမ္းအစီရင္ခံစာ

ဤႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအတြင္း

၂၆

ခုမွ

ေဖာ္ျပထားသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ စစ္ေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီဝင္ႏွစ္ဖက္စလံုး (ျမန္မာအစုိးရႏွင့္
တုိင္းရင္းသားလက္ကုိင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား) အပါဝင္ အထူးသျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ေကာ္မတီအဖြ႔ဲ
(JMC) တု႔သ
ိ ည္ NCA တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုိက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႔အ
ြဲ ားလံုး
ေသခ်ာစြာ လုိက္နာေစရန္ ေအာက္ေျခတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍

ေအာက္ေျခတြင္

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား

လုိက္နာရမည့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေပၚ ျပန္လည္တင္းက်ပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မရွိပါက
ေဒသခံ

ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္

၎တုိ႔

ေနထုိင္သည့္

ဧရိယာအတြင္း

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားမွ

က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္
ရင္ဆုိင္ခံစားရမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ရြာသားမ်ားသည္

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွ မည္သုိ႔ကာကြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ပုိမုိရရွိျခင္းအားျဖင့္လည္း ၎တု႔က
ိ ို အက်ိဳးျပဳေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔န
ိ ည္းအတူ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး
စသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ပါေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အစုိးရ
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (NGOs) မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြ႔အ
ဲ စည္း (CBOs) မ်ား၊ KNU ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
အစုိးရ

မ်ားသည္

၎တု႔က
ိ ူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ

လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊

ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊

အေျခခံ

အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား စသည္တုိ႔သည္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအတြက္
ေကာင္းမြန္စြာ

ရယူႏုိင္ရန္ႏွင့္

အေရးႀကီးသည့္

ရရွိႏုိင္ရန္

အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ

ေသခ်ာစြာ

ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားလံုးသည္

အဆုိပါ

ထုိ႔အျပင္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳမီ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳတင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

သု႔မ
ိ ွသာလွ်င္

ထုိဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း

ရြာသားမ်ားသည္

၎တု႔၏
ိ

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကလည္း

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ရြာသားမ်ား၏

တင္ျပေပးႏုိင္မည္

လုအ
ိ ပ္ခ်က္မ်ားကို

ျဖစ္ၿပီး

တာဝန္ယူ

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡသည္

ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္

ပတ္သက္၍

UNHCR

ဒုကၡသည္ေနရပ္ျပန္ေရးအား

ႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

အစုိးရကဲ့သုိ႔

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရာတြင္

အဓိက

ကရင္လူထုအေျချပဳ

အဖြဲ႔အစည္း KCBOs ကဲ့သ႔ို အျခားသက္ဆုိင္သည့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

သု႔မ
ိ ွသာလွ်င္

ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္

ေနရပ္ျပန္ျခင္းအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မီ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထု႔အ
ိ ျပင္

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္

ေနရပ္ျပန္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ရွင္းလင္းစြာ

နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သု႔မ
ိ ွသာလွ်င္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေရးအတြက္
၎တု႔၏
ိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ားသုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ အသိေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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