သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၅ရက္ /KHRG စာအမွတ္-18-2-NB1

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ဒူးပလာယာခရိုင္၊
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္
ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔တ႔ၾို ကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြား
ဤသတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္မတ္လအတြင္း ဒူးပလာယာခရိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္-ထားဝယ္
ခရိုင္ၾကားရွိ ထိစပ္ေနသည့္ေဒသတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖ႕ဲြ ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္ဖဲြ႔တို႔ၾကားတြင္
သည္။
•

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို

ေလ့လာဆန္းစစ္ေဖာ္ျပထားပါ

1

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးတို႔သည္
(NCA)

ကို

ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္မတ္လအတြင္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲ

လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဖဲ႕ြ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း

မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖ႕ဲြ ႏွင့္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္

ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔တို႔ၾကားတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
•

ဒူးပလာယာခရိုင္တြင္

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍

အျငင္းပြားမႈမ်ား

ျဖစ္

ေစျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႕ဲြ ၾကားတြင္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား ပို၍ျမင့္မားလာခဲ့သည္။
အဆိုပါသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို

၎တိ႔လ
ု က္နက္ကိုင္တပ္ဖ႕ြဲ ႏွစ္ဖ႕ဲြ ၾကား အျငင္းပြားေနၾကသည့္ ေနရာ

ေဒသတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
မၾကာေသးမီက KNLA ႏွင့္ MNLA ၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား

1

ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ KHRG မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ဖာပြန္ခရုိင္ရွိ ေဒသခံ

အဖြဲ႕၀င္

ထံမွ

ရရွိေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

အေျခခံကာ

သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား

KHRG

ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ

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 တင္ျပ ထုတ္လြင့္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ေနရာေဒသ၊ ခုႏွစ္၊ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျပီး
ဤသတင္းနွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအား KHRG ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္
ရႈႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းမိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္ေအာင္ေက်းရြာအနီး
တစ္ဝိုက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖ႕ဲြ (KNLA) ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖ႕ြဲ
တိ႔ၾု ကား အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ အနည္းငယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဤပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း
သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက (နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား
တင္းမာလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 2
တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမေဒသမ်ား အား
ကန္႔သတ္၍ ရွွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႕ဲြ မ်ားၾကားတြင္ တိုက္ပဲြမ်ားအ
သစ္တဖန္ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲ႕ြ မွလက္ခံရရွိေသာအစီရင္ခံစာမ်ားအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္မတ္လအတြင္း
တြင္ MNLA တပ္ဖ႕ဲြ က KNLA တပ္ဖ႕ြဲ အား သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္
ဒူးပလာယာခရိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္ၾကားရွိ ထိစပ္ေနသည့္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၄ရက္၌ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းမိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္ေအာင္ေက်းရြာအနီးနားတြင္
MNLA စစ္သားအေယာက္ႏွစ္ဆယ္သည္ KNLA စစ္သားအားခ်ံဳခိုပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုပစ္ခတ္မႈတြင္ မည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ KNLA စစ္သားတို႔သည္ ေရွာင္တခင္တိုက္ခိုက္
ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ဖက္မွ ေသနတ္ႏွစ္လက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၈ရက္ေန႔၌ KNLA အရာခံဗိုလ္ထူးေရာင္သည္ ဆိုင္ကယ္စီး၍ ၎၏တပ္စခန္း မွ
မန္ေအာင္ရြာသို႔ ခရီးသြားေနခ်ိန္တြင္ MNLA အရာရွိတစ္ဦးက အရာခံဗိုလ္ထူးေရာင္အား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္
ခဲ့သည္။ အဆိုပါပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ေသနတ္က်ည္ဆံတစ္ေထာင့္က အရာခံဗိုလ္ထူးေရာင္၏ ေခါင္းကို
ရွပ္ထိသြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ၎၏ေခါင္းဒဏ္ရာသည္ ဤအစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္အတြင္း လံုးဝ
ေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၄ရက္ေန႔ မနက္ ၈း၃၅မိနစ္အခ်ိန္၌ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ လယ္ဒို႔စိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္း
ေဒသတြင္ MNLA စစ္သားမ်ားသည္ KNLA နယ္စပ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖ႕ဲြ အားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္
KNLAစစ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏တပ္စခန္းတြင္အနားယူေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၊ ဤတိုက္ခိုက္မႈတြင္
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
အဆိုပါခ်ံဳခိုပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၉ရက္ေန႔ တြင္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈလည္း တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ MNLA စစ္သားအေယာက္ ၅၀သည္ တနၤသာ
ရီတိုင္း၊ ေရးျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္စခန္းေက်းရြာအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေဒသအတြင္း လွည့္လည္လႈပ္ရွားရာတြင္ KNLA
စစ္သားမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ KNLA ဒုတပ္ခဲြမွဴး
ဒါးခူူထူး၏ေျပာျပခ်က္အရ တိုက္ပဲြသည္ အလယ္စခန္းေက်းရြာရွိ MNLA တပ္စ ခန္းအနီးနားတြင္ရွိေသာ ေရာ
ဘာျခံအတြင္း မနက္ပိုင္း ၉း၂၉မိနစ္အခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
သစ္ထုတ္လုပ္မႈ အျငင္းပြားျခင္းက ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစမႈ
တနၤသာရီေဒသအတြင္း ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ KNLA ႏွင့္ MNLA တိ႔အ
ု ၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အျငင္းပြား
မႈသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ စတင္၍ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖဲ႕ြ မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုက
2

ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “Two ethnic armed groups agree to defuse territorial dispute at upcoming talks”

တြင္ ၾကည့္ပါ။

ေရစီတပ္ေပါင္းစု (NDF) မွ ၾကားဖ်န္ေျဖေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ပါဝင္က်င္းပခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္အၾကာတည္ၿငိမ္မႈရွိလာခဲ့ၿပီးမွ သယံဇာတႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအေပၚ အျငင္းပြားမႈတို႔ေၾကာင့္
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 3 မန္ေအာင္ေက်းရြာ အ နီးတစ္ဝိုက္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း သည္
KNLA ႏွင့္ MNLA တု႔အ
ိ ၾကားတုိက္ပြဲမ်ား တစ္ဖန္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 4
တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္

ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိKNU

ၿမိဳ႕နယ္မွဴးျဖစ္သူ

ပဒိုေစာေမာင္ေရႊသည္

ဤကိစၥကို

ေဆြးေႏြး

ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမည္ဆိုပါကပို၍ ေကာင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္မွာ-

“ၾကည့္ရတာေတာ့ နယ္ေျမေဒသကို သူတို႔ျပန္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တယ္န႔တ
ဲ တ
ူ ယ္။ ဒီျပႆနာကို စစ္ ေရးနဲ႔မေျဖရွင္းဘဲ
သံတမန္နည္းလမ္းနဲ႔ ကၽႊန္ ေတာ္တ႔ေ
ို တြ ျပန္လည္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။” 5
သစ္ေတာမ်ားျဖဳန္းတီမႈကို ကာကြယရ
္ န္ NMSP သည္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ၎တိ႔အ
ု ုပ္ခ်ဳပ္ေသာေဒသတြင္
မလုပ္ရန္အတြက္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။

NMSPပည္ထဲေရးဌာနမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ

ႏုိင္ဝင္းလွသည္

ကရင္သတင္း

စဥ္မီဒီယာတစ္ခုတြင္ ဤကဲ့သို႔တင္ျပခဲ့ပါသည္။

“မန္ေအာင္ရ႕ဲ အေရွ႕ဖက္ေဒသမွာ

သစ္ထုတ္လုပ္မႈ

လုပ္ငန္းေတြကို

တားျမစ္ထားတယ္။

အဲ့ဒီမွာ

သစ္

လာလုပ္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းလည္းၾကားေရာ ကြ်န္ တာ္တို႔ရ႕ဲ စစ္သားေတြက ကင္းလွည့္ေနရျခင္းျဖစ္တယ္။” 6
မန္ေအာင္ေက်းရြာတဝုိက္ KNLA ႏွင့္ MNLA တိ႔ု
အၾကား

လတ္တေလာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

ပိုမို၍ျပင္းထန္လာျခင္းသည္
သည့္

အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေစ

နယ္ေျမေဒသအတြင္း

သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျပ

ႆနာႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အ

ေရးအဖဲ႕ြ မွလက္ခံရရွိေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားအရ KNLA တပ္ရင္း (၁၆) မွ
မ်ားအား

အခြန္ေဆာင္စရာမလိုပဲ

ေဒသခံရြာသား
မန္ေအာင္ေဒသ

တဝိုက္တြင္ သစ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေပး
ခဲ့သည္။ 7
သစ္ထုတ္လုပ္မႈအျငင္းပြားျခင္းေၾကာင့္ KNLA ႏွင့္ MNLA
တုိအၾကား တိုက္ပဲြမ်ား အနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း
ကားျဖင့္

သစ္မ်ားကိုသယ္ယူေနေသာ

ရြာသားမ်ားအား

MNLA စစ္သားမ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ (ဓာတ္ပံု- KHRG)

ေသာ

ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
ေဒၚဘ---သည္

တစ္ဦးျဖစ္

ရြာသားမ်ားကိုဦးေဆာင္၍

ေတာထဲရွိသစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါသစ္ထုတ္လုပ္သည့္နယ္ေျမေဒသအားထိန္း
ခ်ဳပ္ရေသာ MNLA တပ္ရင္း (၇) အတြက္ ဤသစ္
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၎တို႔သေဘာတူလက္ခံျခင္း မရွိ

ေသာေၾကာင့္ ဤသစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ တရားမဝင္ရျခင္းျဖစ္သည္။
3
4

ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ KNU ပစ္ခတ္မႈ ထပ္ျဖစ္” တြင္ၾကည့္ပါ။
ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “Territory, Natural Resources Dispute Fuels Fighting Between Karen and Mon

Armies in Burma’s Southern Township of Yephyu” တြင္ ၾကည့္ပါ။
5
ဤေကာက္ႏုတခ
္ ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “Territory, Natural Resources Dispute Fuels Fighting Between Karen and Mon
Armies in Burma’s Southern Township of Yephyu” တြင္ ၾကည့္ပါ။
6
ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “Territory, Natural Resources Dispute Fuels Fighting Between Karen and Mon
Armies in Burma’s Southern Township of Yephyu” တြင္ ၾကည့္ပါ။
7

ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မထုတ္လႊင့္ရေသးသည့္ KHRG အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၃ရက္ေန႔ညေန ၄နာရီအ ခ်ိန္တြင္ MNLA စစ္သားမ်ားသည္ ဆင္ထိန္းႏွစ္ဦး
အပါအဝင္

သစ္ထုတ္လုပ္သည့္အလုပ္သမား

စက္၁၅လံုးတို႔ကိုလည္းသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။

၄၈ဦး 8

ဆင္ထိန္း

တိ႔အ
ု ားဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။
ႏွစ္ဦးသည္

ဆင္ႏွစ္ေကာင္ႏွင့္

အက်ယ္ခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္

စတီး

ဖမ္းဆီးခံထားရ

ၿပီးက်န္ရွိေသာအ လုပ္သမားမ်ားအား တနၤသာရီေဒ သ၊ ေရးျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္း MNLA တပ္ရင္း (၇) တပ္စ
ခန္းျဖစ္သည္

အလယ္စခန္းသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾက

ၿပီးဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ

အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာဘ---၏ေျပာၾကား ခ်က္အရ

“အစတုန္းကေတာ့ KNU ကို MNLA က သိန္းတစ္ေထာင္က်ပ္ေတာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေငြပမာဏကို ေလ်ာ့
ခ်ဖို႔ MNLA ကို ေဒသခံ KNU အာဏာပိုင္ေတြက ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ အဲဒါနဲ႔သူတ႔က
ို သိန္းငါးရာက်ပ္ေပးရမယ္
ဆိုၿပီးခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ MNLA စစ္သားေတြေျပာတာက ဒါကေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ ခင္ဗ်ားတို႔ရ႕ဲ လူ
ေတြကိုလာမေခၚဘူးဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔သတ္လိုက္လို႔ရတယ္။ က်ဳပ္တို႔လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ရတယ္။ ဘယ္သူ
ကမွ ဂရုစိုက္မွာမဟုတ္ဘူး။”
NMLA တပ္ရင္း (၇) မွ တပ္ရင္းမွဴးစႏုိေထာသည္ ဖမ္း ဆီးထားျခင္းခံရေသာအလုပ္သမားမ်ား လြတ္ေပးရန္
ေဒၚဘ---ဆီမွ အာမခံအ ျဖစ္ (သိန္းငါးရာက်ပ္) ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္
ေလ်ာေပးျခင္းမရွိပါက အလုပ္သမားမ်ားအား ျပန္လတ
ြ ္ ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သူေျပာၾကားခဲ့သည္။ မန္
ေအာင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးစ---၊ ေဒၚဘ---ႏွင့္ အျခားေသာရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုထား
ေသာ

သိန္းငါးရာက်ပ္ကုိ

ဖမ္းဆီးထားေသာအလုပ္သ

မားမ်ားအား

ျပန္လြတ္ေပးရန္အတြက္

MNLA

မွ

ဗိုလ္မွဴးပန္္းခိုင္ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ သေဘာတူထားသည့္ အတိုင္း MNLA က အလုပ္သမားမ်ားအား လြတ္ေပးခဲ့
သည္။
MNLA
ေသာ

ဗိုလ္မွဴးပန္းခုိင္သည္
သစ္ေတာမ်ားကို

က်န္ရွိေနေသး

သစ္ထုတ္လုပ္ရန္အ

တြက္၎တိ႔အ
ု ား (အလုပ္သမားမ်ား) ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ
သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာဆံုး ျဖတ္ခ်က္ရွိေသာ္ျငား
လည္းဘဲ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ဝါရီ လ၊ ၂၄
ရက္ေန႔တြင္ MNLA စစ္သားအေယာက္ ႏွစ္
ဆယ္သည္ KNLA တပ္ရင္း (၁၆) မွ KNLA
စစ္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိ႔ျု ပင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ား
အား MNLA က ဒုတိယအႀကိမ္ဖမ္းဆီးခဲ့ျပန္
သည္။

ဤပံုကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၂ရက္ေနတြင္ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ပံု

KNLA ႏွင့္ MNLA စပ္ၾကား တင္းမာမႈပို၍ဆက္

တြင္ တ--- ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ ဆင္ထိန္းတစ္ဦး၏ပံုျဖစ္

လက္ျပင္းထန္လာျခင္းသည္ တိုက္ပြဲျဖစ္မည့္အ

သည္။ သူသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈ

ေျခ အေနသို႔တြန္းပို႔ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္း

တြင္ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ MNLA မွဖမ္းဆီးခံရေသာအလုပ္သမား

ျဖစ္သည္။

မ်ားထဲမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပ-ံု KHRG)

8

ရြာသားမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထြက္ဆိုခ်က္ေပၚအေျခံခံ၍ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာမႈမရွိေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕ရြာသား

မ်ားက အလုပ္သမား ၃၈ဦး အဖမ္းဆီးခံရသည္ဟုဆိုသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ရြာသားေတြလည္း အလုပ္သမားဦးေရ ၄၀ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသခံေတြလည္း ၄၆ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟုဆိုၾကသည္။

KNU ႏွင့္ NMSP စပ္ၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ဤပံုတြင္ KNLA တပ္ရင္း (၁၆) တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္MNLA တပ္ရင္း
(၁၆)

တပ္ရင္းမွဴးတို႔စပ္ၾကားျပဳလုပ္ေသာ

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ [KNU] ရုံး၏ ပူးတြဲ-အတြင္းေရး
မွဴး စည္သူထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ (ဓာတ္ပံု-

KHRG)

အထက္ပါပံုမ်ားကို ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ရုိက္ယူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊
ဇန္နဝါရီလတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္း အရုံး (KNU)ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)
တို႔အၾကား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သေဘာတူစာရြက္ကို ေဖာ္ ျပထားေသာပံုျဖစ္သည္။ (ပံု- KHRG)

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၃ရက္ေန႔၌ KNU ႏွင့္ NMSP တိ႔သ
ု ည္ ဘုရားသံုးဆူတြင္ရွိေသာ NMSP ဆက္ဆံေရး
ရုံးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ နယ္ေျမေဒသပဋိပကၡမ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္
တုက
ိ ္ပဲြမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္
ေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

9

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေၾကာင္းကို ေဆြး

9

ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “NMSP, KNU sit for talks following clashes over territory” တြင္ၾကည့္ပါ။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ KNLA တပ္ရင္း (၁၆)မွ ဒု တပ္ခဲြ မွဴးဒါးခူထူး၏ေျပာျပခ်က္အရ ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ
သစ္ျဖတ္စက္သမားမ်ားအား MNLA က ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္အတြင္း သိမ္းဆည္းခဲ့ရေသာ
ေသနတ္ မ်ားလည္း ျပန္အပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲ႕ြ မွ လက္ခံရရွိထားေသာ သ တင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ

KNU ႏွင့္ NMSP တု႔စ
ိ ပ္

ၾကားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ နယ္ေျမအုပ္ ခ်ဳပ္မႈနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ထားျခင္းရွိသည္၊
မရွိသည္ကို ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ တပ္ရင္း#၁၆ လက္ ေအာက္ခံ KNLA စစ္သားမ်ားကသိခ်င္ၾကပါသည္။
ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ KNLA ႏွင့္ MNLA ႏွစ္ဖ႔စ
ြဲ လုံးအား ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္္ေသာ နယ္နိမိတ္အကန္႔အသတ္
ကိုသိဖို႔ KNU ဌာနခ်ဳပ္မွ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္အတြက္ဆႏၵရွိၾကပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ
အသိအမွတ္ျပဳေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖ႔မ
ြဲ ွအုပ္ခ်ဳပ္

ေသာနယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိျခင္းသည္ နယ္ေျမေဒသႏွင့္သယံဇာတမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစ
ၿပီးတိုက္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။
ေဒသခံလူထုမ်ားမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
KNLA ႏွင့္ MNLA တိ႔စ
ု ပ္ၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္
နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ မန္ေအာင္ေက်းရြာတြင္ ရွိေ
သာမြန္ႏွင့္

ကရင္ရြာသားမ်ား

ျဖစ္မည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း

စပ္ၾကားတင္းမာမႈ

ေဒသခံရြာသားမ်ားက

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ထံသ႔ို
မြန္ႏွင့္ကရင္ရြာသားမ်ားသည္

တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအ

တူတကြညီညႊတ္စြာေနထုိင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ တိုက္
ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွစ္စုအၾကား ခ်စ္
ခင္ရင္းႏွီးမႈပ်က္ျပယ္သြားမည္ကို၎တို႔က

စိုးရိမ္

ၾကပါသည္။
KNLA နယ္စပ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မွ စစ္သားမ်ားသည္ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဒူးပလာယာခရုိင္ႏွင့္ ၿမိတ-္ ထားဝယ္ခရုိင္
ၾကားထိစပ္ေနသည့္ေဒသ၌ လွည့္လည္လႈပ္ရွားေနသည္ကို
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါ သည္။ (ပံ-ု KHRG)

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္

မန္ေအာင္ေက်းရြာ

တြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု လုံျခံဳမႈ
အတြက္ကလ
ို ည္းစိုးရိမ္ၾကရပါသည္။
သားမ်ားသည္

၎တိ႔၏
ု စိုက္ခင္း၊

ေဒသခံရြာ
ယာခင္းထဲတြင္

သြားလာလုပ္ကိုင္ရန္စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။

“ကၽႊန္ေတာ္တို႔ေတြရြာမွာေနရတာ ေၾကက္တယ္ဗ်ာ။ က ရင္ရြာသားေတြသာမကဘူး
ရြာျပင္ထြက္ၿပီးလယ္ယာစိုက္

ခင္းေတြထဲမ

သြားရဲၾကဘူး။

ဒါေၾကာင့္

မြန္ရြာသားေတြ လည္း

ဒီမွာပဲေနၿပီးေစာင့္ရတာ

တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ လယ္ေတြန႔စ
ဲ ိုက္ခင္းေတြ မီး ရွဳိ႕ခံရမွာကိုလည္းေၾကာက္ၾကတယ္။” 10
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ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မထုတ္လႊင့္ရေသးသည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း (အင္တာဗ်ဴး) မွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။

ေပါ့။

ျမန္မာတိုင္း(မ္) သတင္းမီဒီယာမွ ေဖာ္ျပထားခ်က္
အရ ရြာသားအေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္တုိက္ပြဲ
မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာမွစြန္႔ခြာ၍ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္

ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္
လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ္လည္း
KNLA

မြန္ရြာသူႏွစ္ဦးသည္ အလုပ္သြားရာတြင္ လမ္းမွာရပ္ေနခဲ့
သည္။

၎တိုသည္ရြာအနီးအနားတြင္

ႏွင့္

MNLA

၂၀၁၈ခုႏွစ္

တိ႔အ
ု ၾကား

တြင္

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ 11 တိက်ရွင္းလင္းေသာ

ကင္းလွည့္ေနၾက

နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈ

ေသာစစ္သားမ်ားအားေၾကာက္ရ႕ံြ ေနၾကသည္။ မြန္ရြာသား

မရွိျခင္းသည္နယ္

ေျမေဒသႏွင့္ သယံဇာတမ်ားေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ား

မ်ားသည္ စစ္သားမ်ားအားေတြ႔ရွိလွ်င္ သုိသိုသိပ္သိပ္ေနၿပီး

ေရွ႕ဆက္၍ျဖစ္

ထိုင္ခ်ရမည္ဟု MNLA စစ္သားမ်ားက မြန္ရြာသားမ်ားအား

သည္။

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (ပံု- KHRG)

ပြားလာႏုိင္သည့္

အေျခအေနရွိ

ေဒသခံလူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္

လံုျခံဳစြာရွိေနႏုိင္ရန္္ KNLA ႏွင့္ MNLA တိ႔သ
ု ည္ NCA
၏

လိုက္နာရ

မည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
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