သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေမလ ၁၈ရက္, ၂၀၁၈ခုႏွစ္/ KHRG စာအမွတ-္ 18-1-NB1

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္း
ရြာသားမ်ားအေပၚပစ္ခတ္ျခင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းႏွင့္
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရျခင္း
ဤသတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း ဖာပြနခ
္ ႐ိုင္ရွိ ဘူးသိုႏွင့္လူေသာၿမိဳ႕နယ္ မ်ားႏွင့္
ေတာင္ငူခ႐ိုင္ရွိ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တ႔တ
ို ြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လမ္းျပဳျပင္ေဖာက္လုပ္မႈ၊ ရြာသားမ်ားအေပၚ ပစ္ခတ္မႈ၊
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရမႈမ်ားစသည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားပါ
သည္။
•

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္တပ္သားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္
KNLA

တို႔အၾကား

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္

ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊

လူေသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ေခးပူ၊

ေစာမူပေလာႏွင့္ လယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ရြာသားေပါင္း ၂၂၉၅ ဦး ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။
တိုက္ပြဲအေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ပို၍ဆိုးရြားခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ KNLA ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ KNU ကန္႔သတ္နယ္ေျမထဲတြင္ လမ္းကို ပို၍ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္
၎တိ႔၏
ု တပ္သားစုမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
•

ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္းနီေခ်ာင္းေဒသတြင္ ဗိုလ္မွဴးပိုင္စိုးသိန္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ကြပ္
ကဲအေျခစိုက္ (စကခ) လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) အမွတ္ (၆၀၇)သည္
ဗိုလ္မွဴးေလးယာမူး ဦးေဆာင္ေသာ KNLA တပ္ရင္းအမွတ္ (၅) လက္ေအာက္ခံ တပ္ခြဲအမွတ္ (၁)မွ တပ္
သားမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း ေလးနာရီအခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့
သည္။

•

ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္မ်ားမွ တပ္မေတာ္စစ္သားဦးေရ (၈၀၀) သည္ လယ္မူးပေလာ
ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုသို႔ ေျခက်င္ျဖင့္သြားရသည့္လမ္းကို ကားလမ္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္
လုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါလမ္းသည္ ထိုေဒသအတြင္းရွိ ဆားေလာ္က်ိဳးတပ္စခန္းမွ ေထာ္မုပလဲ့မတ
ဲ ပ္စခန္းသုိ႔
လြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းျဖစ္သည္။ ဤလမ္းသည္ စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္
အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

•

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္ ညေနပိုင္း ၅း၁၀ နာရီတြင္ ေစာအိုမူးသည္ ထီးစီးထေဒသတြင္ KNDO ဒုတပ္ခဲြမွဴး
ဗိုလ္ဆမ္းႏွင့္

အိမ္ကို

ျပန္လာေနသည့္အခ်ိန္တြင္

တပ္မေတာ္

ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္

(၃၅၁)၏

ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ က--- ရြာမွ ရြာသားႏွစ္ေယာက္သည္လည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔၌ ခ--- ရြာအနီးရွိ က်ိဳးခို႔ေဒသတြင္ စကခ အမွတ္ (၁၃)လက္ေအာက္ခံ ခမရ
အမွတ္ (၅၈၅)မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါရြာသားမ်ားသည္ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္တြင္
စားစရာမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အသံုးျပဳသည့္လမ္းကို ျဖတ္သြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္ျခင္း
ခံခဲ့ရသည္။ 1

နိဒါန္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) 2 လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္အ
ခ်ိန္မွစ၍ ကရင္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးအဖဲြ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ၿပိဳကြဲထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္အရာမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတစ္ဖန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည္ကို ရြာသားမ်ားစိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည့္ သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
လက္ခံရရွိခဲ့သည့္

ကရင္လ႔ူအခြင့္အေရးအဖဲြ႔သည္
သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအရ

KNU

သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမခ႐ိုင္မ်ားအားလံုးမွ

တပ္မေတာ္သည္

၎တိ႔၏
ု စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

ပိုမို၍

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဳးလြန္ၾကသည္ဟု
ရြာသားမ်ားက ထင္ျမင္သံုးသပ္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္မည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဥပမာျပရမည္ဆိုလွ်င္
တပ္မေတာ္သည္

KNU

ကန္႔သတ္ထားသည့္

နယ္ေျမမ်ားတြင္ 3

က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊

၎တိ႔၏
ု

တပ္အင္အားမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္ျခင္းမ်ားစသည့္ လုပ္ရပ္
မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

လွည့္လည္၍
1

ထိ႔ုမွ်မက

၎တိ႔ု၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

တပ္မေတာ္သည္
ပိုမို၍တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊

အရပ္သားမ်ားေနထိုင္သည့္
တပ္စခန္းမ်ားကို

နယ္ေျမထဲတြင္

ပိုမို၍ခိုင္မာေအာင္

ျပဳလုပ္

ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ဖာပြန္ခရုိင္ႏွင့္ ေတာင္

ငူခရုိင္ရွိ

ေဒသခံအဖြ႕ဲ ၀င္ထံမွ

ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

အေျခခံကာ

သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား

KHRG

ရံုး၀န္

ထမ္းမ်ားမွ စုေဆာင္းတင္ျပ ထားပါသည္။ KHRG ၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း နည္းလမ္းစနစ္အား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိးပြားလာရန္၊
ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ပုိင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ပုိမုိ၍ တုိက္ရုိက္ ထိေတြ႔ ေျပာဆုိႏုိင္ရန္အတြက္
ကြင္းဆင္းေလ့လာသူမ်ား ထံမွာ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ KHRG ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ဘာသာ
ျပန္လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာအား စီစစ္ျပီး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ တင္ျပထုတ္လြင့္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအား ေနရာေဒသ၊ ခုႏွစ္၊ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျပီး
ဤသတင္းနွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္
ရႈႏုိင္ပါသည္။
2

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (၁၅)ဖဲ႕ြ မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးစားပဲြေဆြး

ေႏြးပဲြသ႔ို တက္ေရာက္လာေသာ KNU အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈)ဖဲြ႕ႏွင့္ Nationwide Ceasefire Agreement

(NCA) တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ၎လက္မွတ္ထိုးသည့္အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္၍
Reuters မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တဘ
ို ာလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေရသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “Myanmar signs ceasefire with eight armed
groups,” ကို ဖတ္ရႈပါ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတိ႔မ
ု ွ ပဏာမအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

ဘားအံၿမိဳ႕တြင္

လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္

၎

NCA

ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ကရင္လူထုမ်ားႏွင့္ KNU သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးဝိုင္းသိ႔ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိပ္မရွိဟု ၎တိ႔၏
ု စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ ဤအၾကာင္းအရာမ်ားကို

Karen News မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “KNU Chair Highlights Weaknesses In The NCA During Anniversary
Celebrations” ႏွင့္ DVB မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “NCA signatories urge govt to reboot
peace process” တိ႔က
ု ို ဖတ္ရႈပါ။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႕ဲြ (၂)ဖဲြ႕မွ NCA ကို
ျမန္မာအစိုးရ၏ဖိအားေပးမႈေအာက္မွာ လက္မွတ္ထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။
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ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU တို႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးသေဘာတူထားသည္မွာ တပ္မ

ေတာ္သည္ KNLA အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ရွိေသာ KNLA စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းမမ်ား၏ တစ္ဖက္တစ္
ခ်က္စီတြင္ ကိုက္ (၅၀)အတြင္းသာ သြားလာခြင့္ရွိသည္။ ၎တို႔စစ္စခန္းမ်ားႏွင္ေ
့ ဝးေသာ ကိုက္ (၁၅၀) အလယ္ဗဟုိတြင္းသာ
သြားလာလႈပ္ရွားရမည္။

2

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

စားနပ္ရိကၡာမ်ားကိုလည္း

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္

သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္ျခင္းမ်ား

တပ္မေတာ္သည္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွည္လ်ားေသာစစ္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္

ထိ႔ုေၾကာင့္
ျပင္ဆင္ေန

ၾကသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ဤသတင္္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အေစာပိင
ု ္း
ကာလ၌ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ႏွင့္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တို႔အၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား မည္သ႔ို
မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို

အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ရက္ေန႔ မွစ၍ ေခးပူ၊ ေစာမူပေလာႏွင့္
လယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ

ရြာသားေပါင္း

၂၂၉၅ဦး

အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။

ထိုကာလအေတာအတြင္း လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာသားမ်ားကို ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ရပ္လည္း
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ပထမျဖစ္ပ်က္မတ
ႈ ြင္

ရြာသားမ်ားထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္အတြက္

ေသဆံးု မႈမ်ား

မရွိခဲ့ေခ်။ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔ ဒုတိယျဖစ္ပ်က္မႈတြင္ ရြာသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္က ရြာသားမ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ေတာင္ငူခ႐ိုင္မွ တပ္မေတာ္ စစ္ကြပ္ကဲအေျခစုိက္ (စကခ) အမွတ္
(၁၃) လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) အမွတ္ (၅၈၅)သည္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၎တိ႔၏
ု စစ္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎တိ႔ု၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ စစ္သုံးကား ၂၅စီးကိုအသံုးျပဳ၍
စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္ၾကသည့္အျပင္ စစ္ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဘူဒိုဇာကား
တစ္စီးကိုလည္း သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ ဘူဒိုဇာကားႏွင့္ ဓါတ္ဆီမ်ားသည္ လမ္းေဖာက္
လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ကရင္လ႔ူအခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏ သတင္းမွတ္
တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေပးပိ႔ထ
ု ားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔
ညေနပိုင္း ေလးနာရီအခ်ိန္တြင္ စကခ အမွတ္ (၁၃) လက္ေအာက္ခံ ခမရ အမွတ္(၅၈၅)သည္ ရြာသားႏွစ္ဦးကို
ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ က--- ရြာတြင္ ေနထိုငေ
္ သာ အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိ ရြာသားတစ္ဥးီ ျဖစ္သည့္ ေစာဂ--- ႏွင့္
သူ၏သူငယ္ခ်င္း (အမည္မသိ)တစ္ဦးတိ႔ုသည္ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္တြင္ စားစရာမ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ တပ္မ
ေတာ္အသံုးျပဳေသာ ကားလမ္းကို ျဖတ္သြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔အားေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး စတင္ပစ္
ခတ္ခဲ့သည္။ ၎ပစ္ခတ္မႈသည္ ခ--- ရြာအနီး က်ဳိးခိ႔ေ
ု ဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္
အဆိုပါရြာသားႏွစ္ဦးသည္

ခ်က္ခ်င္းထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး

ေသနတ္က်ည္ဆံမ်ားကို

ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္

ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အသက္ရွင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မည္သ႔ပ
ို င္ျဖစ္ေစ ယင္းပစ္ခတ္သည့္အမႈသည္ ရြာသားမ်ား၏
အသက္အႏၱရယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေစခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎တိ႔၏
ု လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ေစခဲ့သည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း ၅း၁၀ နာရီတြင္ ေစာအိုမူးသည္ ထီးစီးထေဒသတြင္ KNDO ဒုတပ္ခဲြမွဴး
ဗိုလ္ဆမ္းႏွင့္ အိမ္ကို ျပန္လာေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ (၃၅၁)သည္ ၎အား
ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ ကရင္လ႔ူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုတစ္ဦးသည္ ေစာအိုမူး ၏အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားေသာ အင္တာဗ်ဴးအရ ေစာအိုမူးသည္ ၎၏အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေဝးကို
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မဂၤလာေဆာင္တစ္ခုကို ဆက္သြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။
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ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

5

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ေတာင္ငူႏွင့္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပဲြမ်ား
ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္မ်ားမွ တပ္မေတာ္တပ္သားမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း၍ လယ္မးူ ပေလာ
ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဃ--- ရြာမွ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု၊ ေစာေလာ္က်ိဳ႕ေဒသသို႔ ေျခလွ်င္ႏွင့္သြားရသည့္လမ္းကို
ကားလမ္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဤလမ္းသည္ ဆားေလာ္က်ိဳးတပ္စခန္းမွ ေထာ္မူးပလဲ့မဲတပ္စခန္း
သုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ငူႏွင့္ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္မ်ားမွ တပ္မေတာ္တပ္သားမ်ားသည္
အဆိုပါလမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ရန္အတြြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖာပြန္ခ႐ိုင္မွ တပ္မေတာ္တပ္သား
မ်ားသည္

လမ္းေဖာက္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ

လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ေဖာက္လပ
ု ္ေနသည့္လမ္းသည္

KNLA

တာဝန္လုပ္ငန္းမ်ားကို

၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမထဲတြင္

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထိုလမ္းကို
တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္အား ခြင့္မျပဳခ်က္မေပးခဲ့ေပ။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း တပ္မေတာ္သည္ KNLA ၏တားျမစ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္အစား ေတာင္ငူခ႐ိုင္ႏွင့္
ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္မ်ားရွိ ၎တိ႔ုတည္ရိွေနသည့္ေနရာမ်ားကို တပ္အင္အားမ်ား ပို၍ ထပ္ျဖည့္လာသည့္အျပင္
လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ KNU ကန္႔သတ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္သံုးခု
အတြင္းမွ တပ္မေတာ္တပ္အင္အား စုစုေပါင္းဦးေရ ၈၀၀ သည္ စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းၿပီး ၎တိ႔အ
ု သံုးျပဳမည့္လမ္းကို
တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ၎လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တပ္မေတာ္စစ္သား
မ်ားသည္ KNU ကန္႔သတ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ KNLA
ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားရွိ တင္းမႈမႈမ်ား ပို၍ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ဤတင္းမာမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ
ကတည္းကပင္စတင္ခဲ့ၿပီး KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 6
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္အရ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္
တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားႏွင့္ KNLA ႏွင့္ပူးတဲြအဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ ေဒသခံရြာလံုျခံဳေရးအဖြဲ႔တို႔ၾကားတြင္ တိုကပ
္ ြဲမ်ား
အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တပ္မေတာ္
တပ္သားမ်ားသည္ KNU ကန္႔သတ္ထားေသာနယ္ေျမတြင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး KNLA တပ္မဟာ (၅)၏ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးနယ္ေျမထဲမွာရွိေသာ ၎တိ႔၏
ု တပ္စခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆားေလာ္က်ဳိးတပ္စခန္းမွ ေထာ္မုပလဲ့မဲတပ္စခန္း
သုိ႔ ေျခလွ်င္ႏွင့္သြားရေသာလမ္းကို ကားလမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ထိုလမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္မူးပေလာႏွင့္ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ရက္
ေန႔၌ တိုက္ပြဲေလးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မတ္လ ၆ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ မတ္လ ၇ရက္
ေန႔တြင္လည္း တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ဤလမ္းကို စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုလမ္းသည္
တပ္မေတာ္အတြက္သာ အသံုးဝင္အက်ိဳးျပဳသည္ဟု တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ရြာသားမ်ားက
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးကို တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါလမ္းသည္ ရြာသားမ်ား
အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ယူေဆာင္လာျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းလမ္းသည္
ေစာမူပေလာ၊

လယ္မူပေလာႏွင့္

ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုေဒသမ်ားရွိ

ရြာသားမ်ား၏

လယ္ယာမ်ား၊

ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာမ်ားကို ျဖတ္ၿပီး ေဖာက္လုပ္ရသည့္လမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍
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ဤလမ္းသည္

ေဒသခံရြာသားမ်ား၏အက်ဳိးအတြက္

ရည္ရြယ္ၿပီးေဖာက္လုပ္မည္ဆုိလွ်င္

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

4

တပ္မေတာ္က စားစရာသြားဝယ္ရန္ အတြက္ ဤလမ္းကို ျဖတ္သြားခဲ့သည့္ ရြာသားႏွစ္ေယာက္ကို အဘယ့္
ေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရသနည္းဟု ေဒသခံမ်ားက ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ေနၾကသည္။
ေနာက္တဖန္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ရက္ေန႔မွာ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုတြင္လႈပ္ရွားေနသည့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း
ေလးရင္းထဲက တပ္ရင္းတစ္ရင္းႏွင့္ KNLA တို႔သည္ ေဝးေဒးဆိုသည့္ေနရာေဒသတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးအဖဲြ႔ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
အေစာပိုင္းကာလတြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၀၃)သည္ မယ္ပရီ၊ ေလးဖိုးထႏွင့္ ထီးသေဒါထ
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ လွည့္လည္သြားလာေန၍ ၎တိ႔ု၏ စစ္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္လာခဲ့သည့္အျပင္ KNU ကန္႔သတ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း မၾကာခဏ
က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ကန္႔သတ္ထားသည့္နယ္ေျမအတြင္း မၾကခဏ က်ဴးေက်ာ္
ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ (၂၂)
လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၀၃) ႏွင့္ KNLA တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၂) လက္ေအာက္ခံ KNLA
တပ္ခြဲအမွတ္ (၃) ၾကားတြင္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊
မယ္က်ည့္ခီး (မီးဇိုင္း)၊ ေလးဖိုးထေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဝါ့သိုးခိ႔ေ
ု က်းရြာအုပ္စုၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္ တပ္မေတာ္စစ္သားႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု င--- ရြာသားမ်ားက
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ

သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးကို

တင္ျပခဲ့သည္။

ေက်းရြာနားရွိ KNLA စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကိုလည္း မီး႐ႈံ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္

ဝါ့သိုးခိ႔ု
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အထက္ပါပံုမ်ားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ရက္တြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ ပံုတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္တြင္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA အၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ (၂၂)
လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၀၃)သည္ င--- ရြာအနီးရွိ KNLA စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို မီးရႈံ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ
ပံုျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံုမ်ား- KHRG)

တပ္မေတာ္ ေျမျမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၀၃) သည္ ၎တိ႔၏
ု တပ္အင္အားအေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ကို ဦးေဆာင္ၿပီး
KNLA တပ္ခြဲအမွတ္(၃)၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ လင--- ရြာသိ႔ု ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တုိက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိ႔ုအျပင္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၀၃) သည္ ေဒသခံေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေခၚယူ၍
7

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။.

5

သူတို႔ကိုယ္စား KNLA တပ္ခြဲအမွတ္ (၃) ကို သြားေတြ႔ဆံုရန္ အမိန႔္ေပးခိုင္းေစခဲ့သည္။ င--- ရြာကို သြား
ေရာက္လိုရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ တပ္မေတာ္က KNLA ကို ေတြ႔ဆံုခ်င္သည္ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
က KNLA ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရသည္။
သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း

KNLA

အာဏာပိုင္မ်ားသည္

တပ္မေတာ္အား

ေတြ႔ဆံုရန္

ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

KNLA

အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ

“အရင္တုန္းကဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ [တပ္မေတာ္] နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရတယ္။ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔ဆံု
တဲ့အခါတိုင္းမွာ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တ႔ိုကို ေက်းရြာေဒသေတြမွာ သြားေရာက္ဖ႔ို ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းၾကတယ္။
ဒါေပမဲ့ အဲဒီေက်းရြာေဒသတြင္ဆီမွာ သူတ႔မ
ို သြားသင့္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာေတြဟာ KNLA
ရဲ႕ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္တယ္။ သူတ႔ဟ
ို ာ KNLA တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားတဲ့ေနရာေတြကို
သြားဖို႔အတြက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆိုခြင့္ေတာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ကၽြန္
ေတာ္တ႔ိုေတြ သူတ႔ိုကို သြားေတြ႔လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ သူတ႔ိုရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈေတြကိုလည္း လက္မခံေတာ့ဘူး။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ဟ
ို ာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ိုရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြင္းမွာပဲ သြားလာေန
ထိုင္သင့္တယ္။”
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မည္သု႔ပ
ိ င္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္သည္ KNLA ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လက္ခံရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း င--- ရြာကို
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ င--- ရြာသိ႔ု သြားေနစဥ္အတြင္း KNLA စစ္ေဆးေရးဂိတ္နား ေရာက္ခါနီး
အခ်ိန္တြင္ KNLA စစ္သားမ်ားက သူတ႔ိုအား စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ KNLA
တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါပံုမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးဖိုးထေက်းရြာအုပ္စု၊ င--- ရြာ
အနီးနားတြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ ပံုတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္(၂၂)
လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၀၃) ေျချမန္္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၀၃) ႏွင့္ KNLA တပ္ရင္းအမွတ္ (၁၀၂)
လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္ခြဲအမွတ (၃) ၾကား တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ဖက္က ပစ္ခတ္
ခဲ့ေသာ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ၈၁မမ လက္နက္ႀကီး က်ည္ဆံတစ္လံုး၏ပံုျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံုမ်ား - KHRG)

ထိုမွ်မက ေတာင္ငူခ႐ိုင္ရွိ တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမွစ၍ ၎တိ႔ု၏ စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
လည္း
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ပိုမို၍ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၆

ခုႏွစ္တြင္

တပ္မေတာ္မွေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

6

သံေတာင္ၿမိဳ႕ႏွင့္

လိပ္သိုၿမိဳ႕ၾကားရွိ လမ္းကို ပို၍ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ၎တို႔က စတင္၍
ခ်ဲ႕ထြင္းျပဳျပင္ခဲ့သည္။

၎လမ္းကို

ျပဳျပင္ခ်ဲ႕ထြင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း

လံုျခံဳေရးတာဝန္မ်ား

ေဆာင္ရြက္

ႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (တပခ) လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ (၂၆)
ႏွင့္ စစ္ကြပ္ကဲအေျခစိုက္ အမွတ္ (၆) လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည့္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၆၀၇) သည္
တပ္အင္အားမ်ား

ပို၍ျဖည့္ဆည္းလာခဲ့သည္။

သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ

ကရင္လ႔ူအခြင့္အေရးအဖဲြ႔

သတင္း

မွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္သည္ စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ ၎လမ္းကို
ျပဳျပင္ေဖာက္လပ
ု ္ျခင္းမစတင္မီ ၎တိ႔ုသည္ KNLA အား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၎လမ္းကို
ျပဳျပင္ေဖာက္လပ
ု ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စစ္သားဦးေရမ်ား
ပို၍ခ်ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေစကာမူ တပ္မေတာ္သည္ KNLA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္
အရပ္သားမ်ားေန

ထိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္

လွည့္လည္လႈပ္ရွားရန္အတြက္

၎တို႔၏တပ္အင္အားမ်ားကို

ပိုမို၍ခ်ထားခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးေစာေလးယာမူး ဦးေဆာင္ေသာ KNLA တပ္ရင္းအမွတ္ (၅)
လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္ခဲြအမွတ္ (၁) ႏွင့္ KNU သစ္ေတာအရာရွိမွဴးမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ စီးပြား
ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဝင္းေအာင္သည္ ၎သစ္ထုတ္ခဲ့ေသာ သစ္ေတာေဒသတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္ကို ဗိုလ္မဴွ း
ပိုင္စိုးသိန္း ဦးေဆာင္ေသာ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၆၀၇) က သိရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါဝင္းေအာင္သည္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ၿပီး ထိုသစ္ေတာမ်ားကို သစ္ထတ
ု ္လႈပမ
္ ႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ KNLA
ႏွင့္

KNU

သစ္ေတာအရာရွိမဴွ းမ်ားသည္

ဝင္းေအာင္ျပဳလုပ္သည့္သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို

တားျမစ္ရန္အတြက္

ထိုေဒသတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို
တားဆီးရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ မည္သ႔ိုပင္ျဖစ္
ေစကာမူ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၆၀၇)သည္ ထိုအျခင္းအရာကို သိရွိၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တိ႔ုသည္
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စ--- ရြာႏွင့္ ဆ--- ရြာၾကားတြင္တည္ရွိေသာ ကမ္းနီေခ်င္းေဒသတြင္ ခ်ီတက္ေရာက္ရွိ
လာၿပီး ညေနခင္း ေလးနာရီအခ်ိန္တြင္ KNLA စစ္သားမ်ားကို စတင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
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ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၆၀၇) မွ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား
သည္ ၎တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာတြင္ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ေရွာက္ပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဇ---ရြာသားႏွစ္ဦး
အား လမ္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့သည္။ ကရင္လ႔ူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔ သတင္း
မွတ္တမ္းျပဳစုတစ္ဦးက လမ္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခံခဲ့ရေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္
သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၎တိ႔ုအား တစ္ရက္တာအတြက္ မည္သည့္စားစ
ရာမ်ား ေပးကမ္းျခင္းမရွိခဲ့သည္ဟု အဆိုပါရြာသားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ရွိ ကရင္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရး
အဖဲြ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရသားတင္ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ-

“သူတို႔ဟာ တပ္မေတာ္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကားမွာ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ တပ္မ
ေတာ္စစ္သားအေယာက္ ၂၀ရဲ႕အေရွ႕မွာ လမ္းျပအျဖစ္ သြားခဲ့ရတယ္။ သူတ႔ဟ
ို ာ လမ္းျပအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပး
ေပမဲ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြ ဘာမွမသိခဲ့ဘူး။ ညဖက္ေရာက္ေတာ့ သူတ႔ျို ပန္လာခဲ့တယ္။ ဗိုလ္မွဴး

9

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။.

7

ပိုင္စိုးသိန္းက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ပိုက္ဆံ ၂၀၀၀ က်ပ္စီ ေပးခဲ့ၿပီး အဲဒီဗိုလ္မွဴးက သူတို႔ကိုေျပာတယ္။
ဒီပိုက္ဆံက အရက္ဖိုးအတြက္ပဲျဖစ္တယ္။”

10

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း (၂)
ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ုေသာ္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ား
သည္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္၏ အခန္း(၃)၊ အပိုင္း(၅)၊ အမွတ္စဥ္(က)တြင္ ပါဝင္ေသာ ေစာင့္ ထိန္းရမည့္
စည္းကမ္းခ်က္ကို

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေပ။

၎အခန္း(၃)၊

အပိုင္း(၅)၊

အမွတ္စဥ္(က)

တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ တပ္လႈပ္ရွားျခင္း၊

ကင္းေထာက္ျခင္း၊ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္
ခိုက္မႈမ်ား၊ ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္” ျဖစ္ပါသည္။ 11
တပ္မေတာ္သည္ KNU ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြင္း က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲရန္ သတ္မွတ္
ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္

၎တိ႔ု၏တပ္အင္အားမ်ားကို

ပို၍တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္

NCA

၏

လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို ကရင္လ႔ူအခြင့္
အေရးအဖဲြ႔မွ မၾကာခဏ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ NCA ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားမွာ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေဒသခံရြာသား ၂၂၉၅ ဦးသည္ ၎တိ႔ု၏အိုးအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာသားမ်ား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း
တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ NCA ၏ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေစသည္။ ၎မွာတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူထားသည္မွာ- “ျပည္သူလူထု၏

စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတိ႔အ
ု တြက္ လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
ညႇိႏိႈငး္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ
အဓမၼ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာေစျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း မျပလုပ္ရန္” တို႔ျဖစ္သည္။

12

ဤအေၾကာင္းအရာတစ္ပိုဒ္သည္ တပ္မေတာ္မွ NCA သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္း
ကမ္းခ်က္မ်ားအား မည္သ႔ိုခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရေသာ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ ယေန႔အ
ခ်ိန္ထိ ၎တို႔၏မူလရပ္ရြာမ်ားတြင္ ျပန္လာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား
10

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

11

NCA ၏ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက Myanmar Peace Monitor
Organisation ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထုတ္ေဝေသာ “THE NATIONWIOE CEASEFIRE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR AND THE ETHNIC ARMED
ORGANIZATIONS” ကို ၾကည့္ပါ။
12
NCA ၏ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက Myanmar Peace Monitor
Organisation ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ထုတ္ေဝေသာ “THE NATIONWIOE CEASEFIRE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR AND THE ETHNIC ARMED
ORGANIZATIONS” ကို ၾကည့္ပါ။

8

သည္

၎တို႔ေနထိုငသ
္ ည့္ေဒသမ်ားတြင္

လႈပ္ရွားေနေသာ

တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားကို

ေၾကာက္ရြ႕ံ ၾကၿပီး

အေျခအေနမ်ားသည္ ၎တိ႔အ
ု တြက္ ေနရပ္ျပန္လည္ေနထိင
ု ္ရန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေဒသ
ခံရြာသားမ်ားသည္ ၎တိ႔ုမူလရပ္ရြာမ်ားအနားႏွင့္နီးေသာ တပ္မေတာ္စစ္တပ္စခန္းမ်ားကို ၎တိ႔ုရြာမ်ားနားမွ
ဆုတ္ခြာဖယ္ရွားေပးရန္ တပ္မေတာ္အား ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ဆုေတာင္းပဲြမ်ားေသာ္
လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 13 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္သည္ ၎တိ႔၏
ု စစ္တပ္စခန္းမ်ားကို
ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ၎တိ႔ု၏တပ္အင္အားမ်ားကို ပိုမို၍ ခ်ထားခဲ့သည္။ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း
တြင္ ၎တိ႔၏
ု မူလရပ္ရြာမ်ားသု႔ိ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ခ်င္ၾကသည္။

14

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၎တိ႔ု၏ မူလ

ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ျပန္လာေနထိုင္ႏိုင္မည့္အစား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရြာသားမ်ား ၂၂၉၅ ဦးသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္
အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရျပန္သည္။
လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္မွ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းဧရိယာမ်ားအနီးနားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရြာသား
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ၎တိ႔ုအား တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ၎တိ႔ု
အိုးအိမ္မ်ားကို စြန႔္ခြာ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသရွိ ရြာသားမ်ား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထိုင္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ၎တိ႔ုသည္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအား အလြန္တရာ
ေၾကာက္ရြ႕ံ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္က ရြာသားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို
ေသာ္ ၎တိ႔ုသည္ တပ္မေတာ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆိုးရြားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္စစ္တပ္မ်ားမွ ၎တိ႔ုေနထိုင္သည့္ ေဒသဧရိယာ
အတြင္း ဝင္ေရာက္လာေနသည္ကို ၾကားသိရွိရလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းထြက္ေျပးေရႊ႕ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရသည္။
အဆိုပါေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရပ္ရြာလံုျခံဳ
ေရးတပ္ဖဲြ႔၊ KNLA စစ္သားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
တိုက္ပြဲမ်ားသည္

လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ေခးပူ၊

ေစာမူပေလာႏွင့္

လယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္

ေနထိုင္ၾကေသာ ရြာသားမ်ားကို ေန ရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆိုပါ
13

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးအဖဲ႔၏
ြ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့

သည့္ “IDPs in Lu Thaw Township, Hpapun District urge Tatmadaw to withdraw army camps (May 2017)”
အစီရင္ခံစာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
14

၂၀၁၂ ခုႏွစ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတိ႔ုမွ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Myanmar Peace Monitor မွ ထုတ္ေဝေသာ

“KNU Stakeholder webpage” ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ဖတ္ရႈပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ကရင္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈလိုပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေရးသား
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Truce or Transition? Trends in human rights abuse and local response since the 2012 ceasefire, ကို
ၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး
ကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

Karen National Union Headquarters မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Seventh Round of Nationwide
Ceasefire Negotiations,” ကိုၾကည့္ပါ။ KNU သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္း
ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Karen News မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ
“KNU: Emergency Meeting Called To Discuss Nationwide Ceasefire Agreement And Ethnic Leaders’ Summit,” ကို
ၾကည့္ပါ။
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ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ရြာသားမ်ားအားလံုးေပါင္း ၂၂၉၅ ဦး ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ
ရြာသားမ်ား၏ ရြာမ်ားမွာ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕ နယ္၊ ေခးပူ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဈ---၊ ည---၊ တ---၊ ထ---ႏွင့္ ဒ--

ရြာမ်ား၊

ေစာမူးပေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ

ဓ---၊

န---

ႏွင့္

လ---

ရြာမ်ားအပါအဝင္

လယ္မးူ ပေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ ဝ---၊ ဃ--- ႏွင့္ ဘ--- ရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ ရြာသားေပါင္း
၂၂၉၅

ဦးတြင္

၁၁၃၃

ဦးမွာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

၁၁၆၂

ဦးမွာ

အမ်ဳိးသားမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ ရြာသားဦးေရစုစုေပါင္း ၁၁၇၄ဦး ႏွင့္ ေစာမူးပေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ
၃၆၈ ဦးရွိၿပီး လယ္မူးပေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ ၇၅၃ ဦး ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ အထက္ေဖာ္ျပေသာ
ရြာေပါင္း ၁၂ရြာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ရြာသားမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ၎တိ႔ေ
ု နထိုငရ
္ ာေဒသမ်ားတြင္
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္း
ေကာင္း ေနရပ္စြန႔္ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ 15

အထက္ပါပံုမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၅ရက္ေန႔ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု၊ လလ--- ေဒသတြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ ထ--- ရြာမွ ရြာသားမ်ားသည္ လလ--- ေဒသသိ႔ု လာေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ ပံုျဖစ္သည္။
ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ရပ္ရြာတြင္ ေနထိုင္ရန္ လံုျခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမာက္မ်ားစြာ
ေသာ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္ လယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္
လမ္းကို

ပို၍ေကာင္းမြန္လာေအာင္

တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ရန္အတြက္

ရြာသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသတြင္

ေရာက္ရွိလာၿပီး

စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ယာယီတဲအိမ္မ်ားတြင္
သက္ေတာင့္သက္တာမႈမရွိပဲ ေနထိုင္ၾကရၿပီး ကေလးမ်ားသည္လည္း ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ခံစားေနရပါသည္။ (ဓာတ္ပံု- KHRG)

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ အျခားေသာ ကရင္လူထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေက်ာင္းသားမ်ား
အပါအဝင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ရက္ေန႔မွစ၍ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကိုစြန႔ခ
္ ြာ၍ ထြက္ေျပးခဲ့ရ
ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ၎တိ႔သ
ု ည္ ေတာင္ၾကားမ်ားရွိေနရာမ်ားႏွင့္ လူေနေဝးေသာ ေတာ
ထဲမ်ားတြင္ ေနစရာအမိုးအကာမ်ားကို ရွာေဖြျပဳလုပ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ အဝတ္အစားတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္
ဆန္အနည္းငယ္ကသ
ို ာ ယူေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကၽႊဲမ်ားကိုလည္း ယူေဆာင္သြား
ခဲ့သည္။ လယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာရြာသားမ်ားသည္ မမ---၊ ဗဗ---၊ အအ---၊ ကက--၊ လန---ႏွင့္ ထထ--- ေဒသမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး ေခးပူေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာသားမ်ားသည္လည္း

15

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ေဝရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
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လလ---၊ ဌ---၊ ပပ---၊ ဇဇ---ႏွင့္ ဏ---ေဒသမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္ဟု ကရင္လ႔ူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔
သတင္းမွတ္တမ္း

ျပဳစုသူတစ္ဦးက

ေရႊ႕ေျပာင္းေနခဲ့ရကတည္းက

ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားအားလံုး

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

မတ္လတြင္

ပိတ္ပင္ခဲ့ရသည္။

ရြာသားမ်ား

၎ေက်းရြာအုပ္စုသံုးစုမွ

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ သူတ႔ို၏ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ ထိ႔အ
ု တြက္ေၾကာင့္
လယ္မပ
ူ ေလာေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဘဘ---၊ နန---၊ ဃဃ---ႏွင့္ ဥ--- ရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တိ႔ု၏
အတန္းတင္စာေမးပဲြမ်ား

ေျဖဆိုရန္

မၿပီးႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ေက်ာင္းပညာေရးႏွစ္ကို

ၿပီးဆံုးေအာင္ သင္ယႏ
ူ ိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္လည္း အကယ္၍ ၎တိ႔ုေနရပ္ျပန္လာႏိုင္
ျခင္းမရွိပါက ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု
စိုးရိမ္ပူပန္ေနရပါသည္။

အထက္ပါပံုမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၅ရက္ေန႔ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ေခးပူေက်းရြာအုပ္စု၊ လလ--- ေဒသတြင္ ရိုက္ယူခဲ့
သည္။ ပံုတြင္ ထ--- ရြာမွ ကေလးမ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု မိဘမ်ားႏွင့္အတူ လလ--- ေဒသတြင္ လာေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္း
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဤကေလးမ်ား၏မိဘမ်ားသည္

ေကၽြးေမြးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

၎တို႔သားသမီးမ်ားကို

အစာအာဟာရမ်ား

၎တို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္

လံုေလာက္စြာ
ဆန္ကလဲြ၍

မည္သည့္ စားစရာမွ် သယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံုမ်ား - KHRG)

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔၌ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦး၏ ေနာက္ဆံုးတင္
ျပခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းရြာသားမ်ားသည္ သက္ေတာင့္သက္သာမႈမရွိသည့္ တဲအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရၿပီး
အစာေရစာမေလာက္ငွမႈႏွင့္

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္

ငွက္ဖ်ားႏွင့္ေခ်ာင္းဆိုး

ျခင္းစသည့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားကို ရရွိခံစားေနရပါသည္။ ၎အေျခအေနသည္ ပို၍ ဆိုးလာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ရြာသားမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရသည့္အခ်ိန္ကာလအေတာအတြင္းတြင္ က်န္းမာေရးကုသမႈႏွင့္
စားနပ္ရိကၡာမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သိ႔ုေသာ္ ရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၁၇
ခုႏွစ္တြင္

၎တိ႔ုလယ္ယာ၊

ေတာင္ယာမ်ားမွ

စိုက္ပ်ဳိးထားခဲ့သည့္ဆန္၊စပါးမ်ားကို

၎တို႔ရပ္ရြာမ်ားတြင္

သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ထိုဆန္စပါးမ်ားကို သြားေရာက္သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တိ႔လ
ု ံုျခံဳေရးကို
တာဝန္ယူေပးရန္ KNLA ႏွင့္ ရပ္ရြာလံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားအား အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ား စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တိ႔သ
ု ိုေလွာင္ထားသည့္ ဆန္စပါးမ်ားကို ၎တိ႔ုေနထိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသိ႔ု
ေတာထဲတြင္

သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ရန္အတြက္

၎တိ႔သ
ု ိုေလွာင္၀ွက္ထားသည့္

၎တိ႔ရ
ု ပ္ရြာမ်ားတြင္

ဆန္စပါးမ်ားကိုလည္း
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လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ

ျပန္လာခဲ့ရၿပီး

သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္

တခ်ဳိ႕ေသာ

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္

၎တို႔ဆန္၊စပါးမ်ားကို

သယ္ယူႏိုင္ျခင္း

မရွိေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တိ႔ုစပါးအံုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္
သယ္ေဆာင္လာရန္
တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး

၎တိ႔အ
ု တြက္
အခ်င္းခ်င္း

အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။

အျပန္အလွန္

ဆန္၊စပါးမ်ားႏွင့္

ဤအျခအေနတြင္
အျခားေသာ

ရြာသား

မ်ားသည္

လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို

ေခ်းယူေနရပါသည္။

အထက္ပါပံုမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္စစ္
သားမ်ား၏ စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရြာသားမ်ား ၎တို႔၏ဆန္စပါး
မ်ားကို

ေတာထဲတြင္

သြားေရာက္၀ွက္ထားခဲ့သည့္ပံုျဖစ္သည္။

ပံုတြင္

ဆန္၊စပါးအိတ္မ်ားကို

သစ္ရြက္မ်ားႏွင့္

တာလာပတ္မ်ား ဖံုးအုပ္ထားသည့္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံုမ်ား - KHRG)

ရြာသားမ်ားသည္ ၎တိ႔သ
ု ိမ္းဆည္းထားသည့္ ဆန္၊စပါးမ်ား ကုန္သြားမည္ဆိုပါက ေနာက္လာမည့္ရက္၊လမ်ား
တြင္ မည္သ႔ိုအသက္ရွင္သန္ရမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ေနမိပါသည္။ ရြာသားမ်ားအသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္
၎တိ႔ု၏အခက္အခဲမ်ားသည္ ၎တိ႔က
ု ို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ထိ႔ုအျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ
ရြာသားမ်ားသည္ ၎တိ႔ုလယ္ယာေျမမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴထားသည့္ တိရိစာၦန္မ်ားကို ထားခဲရ
့ သည္။
ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တိ႔ုေမြးျမဴထားသည့္ တိရိစာၦန္မ်ား အသတ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနရ
သည့္အျပင္္ ၎တို႔သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို နင္းမိမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ တပ္မေတာ္မွလည္း
၎တိ႔ု၏ ဆန္စပါးအံုမ်ားကို မီးရႈ႕ံ ပစ္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ၎တိ႔ုေဆာက္လုပ္
ထားသည့္ ယာယီတဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစသည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကရင္လ႔ူ
အခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးက အစီရင္ခံစာတင္ျပခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡ
သည္မ်ားသည္ ၎တို႔၏တဲအိမ္မ်ားကို ပလက္စတစ္၊ သစ္ကိုင္းမ်ားႏွင့္ မိုးေရဒဏ္ကို ေတာင့္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္
အျခားေသာ ကိရိယာမ်ားတိ႔ျု ဖင့္သာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ Free Burma Ranger (FBR) အဖြဲ႔
ႏွင့္

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းကရင္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီ (CIDKP) တို႔သည္ တာလာပတ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝ၍

အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၎လုိအပ္သည့္ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို ဌဌ--ရြာရွိ

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းသိ႔ု

ေပးပိ႔ုရန္

လမ္းတစ္ဝက္တြင္သာ

ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအကုန္တြင္ ၎ျပည္တြင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းသို႔

သြားေရာက္ေလ့လာေနစဥ္
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အမည္မသိအလွဴရွင္မ်ားမွ

ေထာက္ပံ့သည့္

ေဆးဝါးအိတ္ ဆယ္အိတ္ကို KNLA က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားက ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္
ခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသိ႔ု သြားေရာက္အေျခခ်သည့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္တြင္း
ဒုကၡသည္မ်ားကို ေငြေၾကးအားျဖင့္ ကူညီလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၎ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အာဏာ
ပိုင္မ်ားထံ ေရာက္ရွိေသာ္ ၎တို႔သည္ အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာေၾကာင့္
၎ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေဝငွလွဴဒါန္းေပးျခင္း မရွိေသးေပ။ အာဏာပိုင္မ်ား
သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအား ေငြေၾကးမ်ားေပးမည့္အစား ၎တိ႔ုအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဝယ္ယူရန္
သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းရြာသားမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ၎တို႔အိမ္မ်ား
သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အေၾကာင္းမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ရြာသား
မ်ားသည္ ရပ္ရြာတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမ်ားမရွိဟု ခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါပံုမ်ားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္၊ ၁၇ရက္ေန႔ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္မူပေလာေက်းရြာအုပ္စုတြင္
႐ိုက္ယူခဲ့သည္။ ပံုတြင္ လယ္မူပေလားေက်းရြာအုပ္စုရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ရြာသားမ်ား
သည္ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔ရြာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းၾက
ရၿပီး ေတာထဲတြင္ သြားေရာက္ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္တပ္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြမ
ဲ ်ားျဖစ္ပြား
ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ယာယီတဲအိမ္စခန္းမ်ားကို ၎တို႔ဘာသာတည္ေဆာက္
ခဲ့ရသည္။ ၎တို႔၏တဲအိမ္မ်ားကို ပလက္စတစ္၊ သစ္ကိုင္းမ်ားႏွင့္ မိုးေရဒဏ္ကို ေတာင့္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ
ကိရိယာမ်ားတိ႔ျု ဖင့္သာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ (ဓာတ္ပံုမ်ား- KHRG)
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နိဂံုးခ်ဳပ္
ေတာင္ငူ႐ိုင္ႏွင့္ဖာပြန္ခ႐ိုင္တြင္ တိုက္ပဲြမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေျမာက္မ်ားစြာ
ေသာ တပ္အင္အားမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ NCA ၏ ေစာင့္ထိန္း
လိုက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။ ဤအဓိကအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ရြာသားေပါင္း ၂၂၉၅ ဦးကို
အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ၎ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္လည္း လူငယ္
မ်ား၏ ပညာေရးေလ့လာဆည္းပူးျခင္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလူငယ္မ်ား
သည္ ၎တိ႔ုအိုးအိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားကို စြန႔ခ
္ ြာ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္
NCA ၏ လုိက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္သာမက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္
အျပစ္မဲ့ရြာသားမ်ားအား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရြာသားမ်ားကို ၎တိ႔ု၏လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼခိုင္း
ေစျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို KNLA စစ္သားမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼဆက္သြယ္ခိုင္းေစျခင္း စသည့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း

က်ဴးလြန္ခဲသ
့ ည္။

ဤကိစၥအမႈတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ JMC ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတိ႔ုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္၊
ျပည္သူလူထုမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
တပ္မေတာ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ NCA၏ လိုက္နာရမည့္ကတိကဝတ္မ်ားကို
ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ NCA၏ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ကတိကဝတ္မ်ားႏွွင့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အား နီးကပ္စြာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရ
မည္ျဖစ္သည္။
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