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အထက္ပါပုံမွာ KHRG ေဒသခံအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္  ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းၾကားေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရုိင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသအေရ့ွပုိင္း တြင္ရုိက္ကူးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံတြင္ တပ္မေတာ္ ေမာ္ေတာ္ယ်ာဥ္မ်ားမွ ရိပ္ကၡာတင္ပုိ႔ 
ေနပုံကုိေတြ႔ျမင္ရပါမည္။ ပုံတြင္ ရိပ္ကၡာအျပည့္တင္ထားေသာ တပ္မေတာ္ေမာ္ေတာ္ ယ်ာဥ္ ၁၅ စီးအထက္ကုိေတြ႔ျမင္ရပါမည္။ 
ေဘးတြင္စစ္သားမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္ကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါမည္။ 1  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 
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နိဒါန္း 

၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အသီးသီးမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲၾကသည္။ 
ဤစစ္ပြသဲည္ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအား ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးခ့ဲသည္။ ဇန္နဝါရီလ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မီးရထား၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစုိးရမွ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး 
(ေကအန္ဲယူ) ႏွင့္ ပထဆုံးအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။ ေကအဲန္ယူသည္ 
ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ေရးထိုးခဲ့သည္။ 2  ထို႔ေနာက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေကအန္ဲယအူၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး စကားဝုိင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံရေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲ စုစုေပါင္း တစ္ဆယ့္ငါးဖြ႔ဲမွ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU)/ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)၊ ကရင္လက္နက္ကုိင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KNU/KNLA PC) 3  ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) 4  တို႔အပါအဝင္ 
                                                             
1 “Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar”  KHRG  ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
စာမ်က္ႏွာ ၃၀ တြင္ၾကည့္ယူပါ။  
2 Myanmar Times မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖန္႕ေဝခ့ဲေသာ “Govt, KNU sign ceasefire” ကုိ ၾကည့္ပါ။ The Irrawaddy မွ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖန္႕ေဝခ့ဲေသာ “KNU, Govt Reach Historic Agreement”  ကို ၾကည့္ပါ။ Truce or Transition? Trends in 
human rights abuse and local response since the 2012 ceasefire ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ေျပာင္းလဲလာေသာ လူအခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္ထားေသာ ေမလ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ KHRG မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။  
3 ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည့္ KNU/KNLA(PC) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီသည္ KNU မွခြထဲြက္ခ့ဲသည့္ 
လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘားအံခရုိင္၊ ထုိေကာ့ကုိးတြင္ အေျခစိုက္သည္။ ထုိအခ်ိန္က ၎၏တပ္ ဖဲြ႕မ်ားကုိ 
တပ္မေတာ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖဲြ႕စည္းရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္က္ုိ ျငင္းဆန္ခ့ဲသည္။ ၎တပ္ဖဲြ႕သည္ 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲျပီးေနာက္ 
ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည္။  
4  ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ အျဖစ္ရပ္တည္ခ့ဲေသာ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႔မွ တပ္ဖြ႔ဲဝင္ 
အမ်ားစုသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး က်န္ရိွေနသူမ်ားမွ ဒီမုိကေရစီ ကရင္အက်ဳိးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA)အား ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ဖဲြ႕စည္းခ့ဲသည္။ ဒီမုိကေရစီ ကရင္အက်ဳိးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA) အဖြဲ႔၏ မူလအမည္မွာ တုိးတက္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အဖြဲ႔သည္ မည္သည့္ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္မွ်မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းကုိ 

http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/1258-govt-knu-sign-ceasefire.html?start=1
http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=22826
http://www.khrg.org/2014/05/truce-or-transition-trends-human-rights-abuse-and-local-response
http://www.khrg.org/2014/05/truce-or-transition-trends-human-rights-abuse-and-local-response
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တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႔သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္  တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ 5  ထိုက့ဲသုိ႔ 
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအေပၚ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ 6  ေထာက္ခံဝန္းရံမႈအား ရရိွေသာ္လည္း ဤအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
စာခ်ဳပ္အား စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈမရိွေသာ အခ်ိဳ႕ 
ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား 7 ႏွင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 8 ၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရိွခ့ဲသည္။ လက္ရိွ 
အေျခအေနအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ရရိွရန္အတြက္ 
အလွမ္းေဝးေနေသးသည့္အတြက္ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ပြမွဲာ အဆံုးသတ္ႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေပ။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရသည့္အတိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ 
အႏုိင္ရရိွခ့ဲေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွလည္း ခုိင္မာ၍ တည္တံ့ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ခ့ဲၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခ့ဲေသာ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအား 
တပ္မေတာ္ကုိ ေပးထားဆျဲဖစ္ၿပီး အဓိက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထေဲရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာလည္း စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွေနေသးသည္။ 9  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရုံး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမၼတရုံးမ်ားအား 
ႀကီးၾကပ္ဦးေဆာင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။10  

                                                                                                                                                                                             
ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူသည့္ စကားလုံးမွ တုိးတက္ေသာဟူ၍ ဧျပီလ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲ ေခၚတြင္ေစခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤအဖြဲ႔တြင္ ကလုိထူးေဘာတပ္ရင္း(DKBA-5) အပါအ၀င္ မတူညီေသာေဒသ ၊ မတူညီေသာအဖြ႔ဲမ်ားျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားသည္။ 
ထုိအဖြဲ႔ကလုိထူးေဘာအဖြ႔႔ဲကုိ  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဦးေဆာင္လာခဲ့သူမွာ မတ္လ ၂၀၁၆ တြင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြဲ ေခၚ 
ဗုိလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးျဖစ္ျပီး ဧျပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာမုိေရွးအား သူ၏ ေနရာတြင္ အစားထုိးခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ ဒီမုိကေရစီ 
ကရင္အက်ဳိးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA) သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲျပီး ေနာက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္လည္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိလည္း လက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည္။ ထုိအဖြဲ႔သည္ ဆုံဆည္းျမိဳင္ေဒသ၊ ျမ၀တ္ီ/ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ အေျချပဳ တပ္စြထဲားပါသည္။ ဤဒီမုိကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) (၂၀၁၀-ယခုခ်ိန္ထိ) အား 
၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္(BGF)သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းခ့ဲေသာ မူလအစ တည္ရိွခ့ဲသည့္  ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) (၁၉၉၄-
၂၀၁၀)အဖြ႔ဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)မွ ခြထဲြက္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သီးျခားရပ္တည္ေနေသာ တုိးတက္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္(DKBA) (၂၀၁၆-ယခုခ်ိန္ထိ) စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မေရာေထြးေစခ်င္ပါ။ 
5 Reuters မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “Myanmar signs ceasefire with eight armed groups” ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
Mizzima News/Burma News International မွ ေအာက္တုိဘာလ ၆ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “NMSP agrees with NCA but will 
not sign in October” ကုိၾကည့္ရႈပါ။  
6 UN News Centre မွ ေအာက္တ္ုိဘာလ ၁၅ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “Myanmar: UN chief welcomes ‘milestone’ signing of 
ceasefire agreement,” ကုိ ၾကည့္ပါ။  
7  Karen News မွ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးေသာ “Without Real Political Roadmap, Nationwide Ceasefire 
Agreement Leads Nowhere...”  ကုိ ၾကည့္ပါ။  
8  Burma Link  မွ ေအာက္တုိဘာလ ၄ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “Karen Civil Society Has Lost Trust in the Nationwide 
Ceasefire Agreement (NCA) Negotiations as a Gateway to Political Dialogue” ကုိ ၾကည့့္ပါ။  
9 BBC News မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “Myanmar's 2015 landmark elections explained”  ကုိ ၾကည့္ပါ။  
10 Radio Free Asia မွ ဧၿပီလ ၂၇ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “Aung San Suu Kyi Tells Myanmar’s Peace Stakeholders to Prepare 
For Conference”  ကုိ ၾကည့္ပါ။  

http://www.reuters.com/article/2015/10/15/us-myanmar-politics-idUSKCN0S82MR20151015
http://mizzima.com/news-domestic/nmsp-agrees-nca-will-not-sign-october
http://mizzima.com/news-domestic/nmsp-agrees-nca-will-not-sign-october
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52278#.ViCFcX4rLIU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52278#.ViCFcX4rLIU
http://karennews.org/2015/09/without-real-political-road-map-nationwide-ceasefire-agreement-leads-nowhere.html/
http://karennews.org/2015/09/without-real-political-road-map-nationwide-ceasefire-agreement-leads-nowhere.html/
http://www.burmalink.org/karen-civil-society-has-lost-trust-in-the-nationwide-ceasefire-agreement-nca-negotiations-as-a-gateway-to-political-dialogue/
http://www.burmalink.org/karen-civil-society-has-lost-trust-in-the-nationwide-ceasefire-agreement-nca-negotiations-as-a-gateway-to-political-dialogue/
http://www.bbc.com/news/world-asia-33547036
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/aung-san-suu-kyi-tells-myanmars-peace-stakeholders-to-prepare-for-conference-04272016163531.html
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/aung-san-suu-kyi-tells-myanmars-peace-stakeholders-to-prepare-for-conference-04272016163531.html
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မၾကာေသးမီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စတင္က်င္းပခ့ဲသည္။ 11 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသစ္အေနႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္အား ေရးထိုးမႈမရိွေသးသည့ 
အဖြဲ႔မ်ားအား ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ ႀကိဳးစားခ့ဲရာ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ္လည္း ရခုိင့္တပ္မေတာ္၊ 
ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ ေခၚ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္တုိ႔မွာ ပါဝင္လိုမႈအား ျပသခ့ဲေသာ္လည္း အခြင့္အေရး မရရိွခ့ဲေပ။ 12  လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ္လည္း 
ညီလာခံ တက္ေရာက္ခ့ဲသည့္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အျခားေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ပဲ ေလ့လာသူကဒ္ျပားကိုသာ ရရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ညီလာခံမွ ထြက္သြားခ့ဲသည္ဟု 
သတင္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။13 ၂၁ ပင္လံုက်င္းပျခင္းအေပၚ အျခားေသာ စုိးရိမ္မႈ တစ္ခ်က္မွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔မွ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဝထားေသာ မ်က္ကြယ္ျပဳခံရသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရုန္းကန္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္14ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ အားနည္းလ်က္ရိွသည္။15   

ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ ေျပာင္းလဲမႈ ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းအား ၿခံဳငုံသည့္ ေဒသတြင္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ကရင္ျပည္နယ္16တြင္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆက္လက္တည္ရိွေနသည္။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ကရင္ေဒသမ်ားအတြင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎ေၾကာင့္ 
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မွတ္တမ္းတင္ထားခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တိုးခ်႕ဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြငဲယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ေျခာက္လွန္႔ႏုိင္သည္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည့္ေန႔၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္) ရုံေလးတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအေနမွ တင္ျပလိုသည္။ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ကရင္ေဒသမ်ားမွ 
ေကာက္ယူ ရရိွထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 
အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

                                                             
11 The Irrawaddy မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ ၂၀၁၅ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “21st Century Panglong Conference Kicks Off in Naypyidaw” ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
12 The New York Times မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “Myanmar Peace Talks Begin, High in Symbolism and in 
Skepticism” ကုိ ၾကည့္ပါ။  
13 The Myanmar Times စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “UWSA pulls out of Panglong” ကုိ ၾကည့္ပါ။  
14 The Myanmar Times မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “As the Panglong Conference begins, where are the 
women?” ကုိ ၾကည့္ပါ။  
15  “Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar”   KHRG ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ 
ၾကည့္ပါ။  
16  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသ ခုႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ သထုံ၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္၊ 
ဖာပြန္၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဖားအံေဒသမ်ားမွ စုေဆာင္း ရယူသည္။ ဤ ေဒသ ခုႏွစ္ခုအား ခရိုင္ဟု ေခၚဆိုၿပီး ထုိအသုံးအႏႈန္းကုိ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရုံးမွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးႏွင့္ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရိွေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားကပါ သုံးႏႈန္းလ်က္ရိွသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအေနႏွင့္ ဤ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ပါတ္သက္ဆြယ္ႏြယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ သမုိင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ အဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္လ်က္ ရိွေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ဤက့ဲသုိ႔ သုံးႏႈန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤခရိုင္ ခုႏွစ္ခုသည္ 
ျမန္မာအစုိးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပဲ အစုိးရ ႏွစ္ရပ္လုံးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာေဒသမ်ားအားကုိ 
လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ ေနာင္ငူခရိုင္မွာ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေနရာေဒသ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပါဝင္သည္။ 
ေညာင္ေလးပင္ ခရုိင္သည္ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္းအား လြမ္းျခံဳၿပီး ဖာပြန္ခရုိင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ျခမ္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 
ဖားအံခရိုင္မွာ ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး ဖာပြန္ခရိုင္မွာ မြန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္။ 
ဒူးပလာယာခရုိင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔ ပါဝင္ၿပီး ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္မွာ တနသၤာရီတုိင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ ေျမပုံကုိ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။  
 

http://www.irrawaddy.com/burma/21st-century-panglong-conference-kicks-off-in-naypyidaw.html
http://www.nytimes.com/2016/09/01/world/asia/myanmar-peace-talks-begin-high-in-symbolism-and-in-skepticism.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/09/01/world/asia/myanmar-peace-talks-begin-high-in-symbolism-and-in-skepticism.html?_r=0
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/22263-uwsa-left-21st-panglong-conference.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/22235-as-the-panglong-conference-begins-where-are-the-women.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/22235-as-the-panglong-conference-begins-where-are-the-women.html
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
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လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလၿပီးေႏွာင္းပုိင္း ရရိွထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အဓိကေဇာင္းေပး ေဖာ္ျပထားသည္။  

ဤစာေစာင္အတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုသည္မွာ စစ္ေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ ယူဆထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို ဆိုလုိသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
တြင္ တပ္စခန္းအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားမွ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ တည္ရိွေနေသာ 
စခန္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားႏွင့္ စစ္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား၊ ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း 
မ်ားအား တင္ပုိ႔ျခင္းမ်ား၊ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားဆက္လက္ က်န္ရိွေနျခင္း၊ စစ္အတြင္းက်န္ခ့ဲေသာ မေပါက္ကြဲေသးေသာ 
လက္နက္အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏  ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားအၾကား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ 
တိုက္ပြငဲယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
တိုးခ်႕ဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ခံစားရေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။  

ေက်းရြာမ်ားအတြင္းႏွင့္အနီးတ၀ုိက္တြင္ စစ္တပ္မ်ားတည္ရိွေနျခင္း 

ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ 17 လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး္သည့္အခ်ိန္ထိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္အရ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား တိုက္ခုိက္ဖ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တိုက္ပြမဲ်ားမွ 
တိုက္ရုိက္ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အင္မတန္ 
ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။  ရြာသားမ်ားမွလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ကရင္ေဒသအတြင္း လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာႏုိင္ေၾကာင္းကို တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ၎တို႔၏ ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္ 
ေက်းရြာအနီးတြင္ အမ်ားအျပား တည္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွေနေသးသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကို စာေစာင္၏ ေနာက္ဆံုးပုိင္းရိွ ေျမပုံတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ယခင္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား ေဒသအတြင္းရိွေနျခင္းျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈကို ပိတ္ပင္ေစႏုိင္ျခင္း၊ 18  အဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ား၊ 19  အဓမၼ တပ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား၊ 
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ 20  ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား၊ 

                                                             
17  ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္  KNU ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပဏာမသေဘာတူူညီခ်က္ကုိ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။ ၎ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မွ KNU အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္က္ုိင္တပ္ဖဲြ႕ ၁၅ဖဲြ႕အနက္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏုိင္းပြစဲာပဲြဝုိင္းသို႕ ဖိတ္ၾကားခံခ့ဲရေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၈ဖဲြ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႕ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကုိ တစ္ဆင့္ထပ္မံ၍ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခ့ဲသည္။ Reuters မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ “Myanmar signs ceasefire 
with eight armed groups,” ကုိ ၾကည့္ရႈပါ။  
18 မတ္လ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း - Source #8 ႏွင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘားအံခရုိင္မွ မႈခင္းေဖာ္ 
ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာ- Source #12 ကုိ ၾကည့္ပါ။ ၎တုိ႕ကုိ “Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s testimonies from 
southeast Myanmar. Appendix: Raw Data Testimony (January 2012 to March 2016)”  KHRG ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။  
19  “Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar. Appendix: Raw Data Testimony 
(January 2012 to March 2016)” KHRG ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႕ေဝေဖာ္ျပေသာ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ေနထုိင္သည့္  ေနာ္ပ---(မိန္းမ၊ 
၃၁ႏွစ္) ႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ၎အေၾကာင္းကုိ Source #4 ကုိ ၾကည့္ပါ။  
20  ဒူပလာယာခရိုိင္တြင္ ေနာ္န---ႏွင့္ ေနာ္အ---တုိ႕ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္အေၾကာင္းကုိ KHRG မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ 
လက္ခံရရိွခ့ဲသည္။ ၎တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ “Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar. 

http://www.reuters.com/article/2015/10/15/us-myanmar-politics-idUSKCN0S82MR20151015
http://www.reuters.com/article/2015/10/15/us-myanmar-politics-idUSKCN0S82MR20151015
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
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စစ္အတြင္းက်န္ရိွေနသည့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ မ်ားျပားျခင္း21တုိ႔ 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။  

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ကဆယ္ဒုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးမွ တင္ျပထားမႈ ျဖစ္သည္။  

“အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ 
ေတာထဲကုိသြားၿပီး ထင္းရွာထြက္ရဲလာၾကတယ္။ အရင္ကဆုိ စစ္သားေတြက ေတာထဲမွာ ပုန္းေအာင္းေနၿပီး 
ေခ်ာင္းေျမာင္းတတ္တယ္။….အက်ိဳးရလာဒ္တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
ေရးထိုးၿပီးတဲ့အခါ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳက္သလို သြားလာလုိ႔ရတယ္။.. ကၽြန္မရြာထဲမွာဆို တစ္ေယာက္ထပဲဲ 
ေလွ်ာက္သြားတတ္တယ္။ ကၽြန္မရ့ဲ ရြာဆုိေတာ့ လံုၿခံဳတယ္လို႔ ခံစားရတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ နည္းနည္းေတာ့ 
ေၾကာက္တာေပါ့။ ကၽြန္မတို႔ အျပင္ကို ေလွ်ာက္သြားရင္ ေၾကာက္ရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လမ္းမႀကီးဘက္ထြက္ရင္ လမ္းမွာ 
ရဲဂိတ္ေတြရိွတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတို႔ကို စစ္ေဆးတတ္တယ္။ (ေမးျမန္းသူ။ ။ရဲေတြလား စစ္သားေတြလား) 
ကၽြန္မခရီးသြားရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္တပ္ပဲေတြ႔တယ္။ အဖြဲ႔နာမည္ေတာ့ ကၽြန္မမသိဘူး။”  

ေနာ္ စ---၊ (မ-၁၈ႏွစ္)၊ ကဆယ္ဒုိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခရိုင္၊ တနသၤာရီ ေဒသႀကီး (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။22  

ကရင္ျပည္နယ္၏ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ သမုိင္းေၾကာင္းအရ စစ္သားမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွ က်ဴးလြန္မႈမရွသည့္တုိင္ေအာင္ ၎တို႔ ဆက္လက္တည္ရိွေနျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားအား 
စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစၿပီး မလံုၿခံဳျခင္းမ်ား ခံစားေစသည္။ ရြာသူတစ္ဦးမွ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ သူမအေနႏွင့္ 
သူမကိုယ္သူမ စစ္သားမ်ား အႏၱရာယ္ျပဳလာပါက ကာကြယ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမရိွသက့ဲသုိ႔ သူမ၏ ေက်းရြာအနီးရိွ 
တပ္စခန္းမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေစခ်င္သည္။   

“ကၽြန္မကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခရီးသြားတဲ့အခါ စုိးရိမ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့ သူတုိ႔က 
စစ္သားေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ကိ ုေၾကာက္တယ္။…. ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိယု္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔ 
နည္းလမ္း မရိွဘူး။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိယု္ကိုဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ မသိဘူး။ ကၽြန္မေတာင္းဆိုခ်င္တာကေတာ့ 
ကၽြန္မရြာထဲမွာ ရိွေနတဲ့ တပ္စခန္းေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ပဲ။” 

ေနာ္ ပ--- (မ - ၂၉ ႏွစ္) က--- ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)23 

 

                                                                                                                                                                                             
Appendix: Raw Data Testimony (January 2012 to March 2016)” KHRG ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ Source #158 ႏွင့္ Source 
#157 ကုိၾကည့္ပါ။  
21  “Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar. Appendix: Raw Data Testimony 
(January 2012 to March 2016)” KHRG ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႕ေဝခ့ဲေသာ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘားအံခရုိင္ 
မႈခင္းေဖာ္ျပသည့္မွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ပတ္သက္၍ Source #12 ကုိ ၾကည့္ပါ။  
22 Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar KHRG ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စာမ်က္ႏွာ 
၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ကုိ ၾကည့္ပါ။  
23  အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ဒူပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  

http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
http://khrg.org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar
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ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ က--- ေက်းရြာ၏ ရြာသူႀကီးမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား ေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ အတိတ္က 
ေတြ႔ၾကံဳခ့ဲရေသာ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုသူသူ႔အေနႏွင့္ သူ၏ ေက်းရြာအတြင္း တည္ရိွေနေသာ 
တပ္စခန္းမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္ ပူပန္လ်က္ရိွသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိသူအေနႏွင့္  အလားတူ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ေၾကာက္ရြ႕ံလ်က္ရိွသည္။  

“ကၽြန္ေတာ္ တကယ္စုိးရိမ္ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တကယ္လုိ႔ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ ရြာသားေတြပဲ 
ခံစားရမွာ။ အရင္ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြ ရြာထဲမွာ ေနခ့ဲတုန္းကဆုိ သူတုိ႔ေတြက ရြာသားေတြကို ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ၿပီး 
ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ခ့ဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီလိ ု
အေျခအေနမ်ိဳး ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ျဖစ္လာမွာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္တယ္။ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေတာ့ရင္ 
ေကာင္းမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနရတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ တကယ္လုိ႔ လာမယ္အ့နာဂတ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလိ ု ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆက္ၿပီး 
ေနရရင္ေကာင္းမယ္။”  

ေစာ မ--- (က်ား- ၅၈ႏွစ္)၊ က--- ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလယာခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း  
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)25  

ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဟ--- ေက်းရြာ၏ အုပ္စုမႉးမွ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ား ၎၏ ေက်းရြာအုပ္စုအနီး 
တည္ရိွေနမႈအေပၚ ၎၏ ထင္ျမင္ခ်က္အား ေမးျမန္းရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။  

  

                                                             
24 “Toungoo Photo Set: Militarisation in Thandaunggyi Township, December 2014 to February 2015” KHRG ေအာက္တုိဘာလ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  
25  အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ဒူပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါပုံမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင ္
ရိုက္ကူးထားပါသည္။ ဘယ္ဘက္မွ ပုံသည္ ျမန္မာ့တပမ္ေတာ္မွ ေရႊေညာင္ပင္ရြာအနီးရိွ လမ္းမေပၚတြင္ လုံျခံဳေရးယူေနသည့္ ပုံျဖစ္ပါသည္။ 
ညာဘက္မွပုံသည္ တပ္ရင္းအမွတ္ (၂) မွ KNU စစ္သားမ်ား ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ တစ္ရြာျပီးတစ္ရြာသြားသည့္ 
ခရီးသြားစဥ္အတြင္း လမ္းမကို ျဖတ္ကူးေနသည့္ပုံ ျဖစ္ပါသည္။  KNU စစ္သားမ်ား ခရီးသြားရာလမ္း ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္မွ 
လုံျခံဳေရးခ်ထားျပီး လွည့္လည္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းအေပၚ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား ေၾကာက္လန္႔ေနၾကေၾကာင္း တင္ျပခ့ဲပါသည္။ 
ဤဓါတ္ပုံမ်ားကို ယခင္ထုတ္ေဝျပီးေသာ ဓါတ္ပုံသတင္းမွ ရယူတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။24  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2015/10/15-6-ps1/PS/toungoo-photo-set-militarisation-thandaunggyi-township-december-2014-february
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“ရြာသားေတြအားလံုးကေတာ့ သူတုိ႔တပ္စခန္းေတြကို ဖယ္ခုိင္းေစခ်င္တယ္။ အဲ့ဒါမွလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။”  

ေစာဘ--- (ေက်းရြာအုပ္စုမႉး)၊ (က်ား- ၄၃ ႏွစ္) တ--- ေက်းရြာ၊ ဟ--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)26  

တပ္မ်ား ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္း ႏွင့္ တည္ရိွေနေသာ 
တပ္စခန္းမ်ားအား ခုိင္မာေအာင္တုိးခ်ဲ႕ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္၍ျဖစ္ပြားေနျခင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ စစ္တပ္မ်ား 
တည္ရိွေနမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
မ်ားသည္ တပ္သားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအား ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ တပ္စခန္းမ်ားအား 
သြပ္မုိး၊ အုတ္မ်ားႏွင့္ သံဆူးႀကိဳးေခြမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
ရရိွခ့ဲပါသည္။ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ စားပြဲဝုိင္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေဆြးေႏြးေနၾကခ်ိန္တြင္ ကရင္လ႕ူအခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ 
ေနရာတိုးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သတ္္ၿပီး အလြန္အမင္း စုိးရိမ္စိတ္ႀကီးလ်က္ရိွေသာ ေဒသခံတစ္ဦးႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျဖစ္ခ့ဲၾကသည္။  

ရြာသားမ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေစေသာ 
ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားစြာ တင္ပုိ႔ေနမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဟ--- ေက်းရြာအုပ္စု၏ အုပ္စုမႉးမွ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

“တပ္မေတာ္ကေန ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ရိကၡာအမ်ားႀကီး ပုိ႔တာေတြကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေနာက္ပုိင္းမွာ လုပ္လာတာကို ေတြ႔ရတယ္ဆိုၿပီး ရြာသားေတြက ကၽြန္ေတာ့ကုိ ေျပာျပၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ 
သူတုိ႔နဲ႔ ထိပ္တိကု္မေတြ႔ရေသးေပမယ့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ရိကၡာနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္း ပုိၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ေနတာေတြကို 
အေဝးကေန ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ ရြာကုိ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ မျပန္ရဲဘူး။ … သူတုိ႔က 
အရင္ကလုိေတာ့ ကင္းလွည့္တာေတြ ေနအိမ္မီးရိႈ႕တာေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ရိကၡာပုိ႔တာတုိ႔ လက္နက္ခဲယမ္း 
                                                             
26 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္/ကရင္ျပည္နယ္အရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ဧျပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  
27  “Dooplaya Field Report: Military conflict, violent abuse, and destruction caused by development projects, January to 
December 2015” KHRG ေအာက္တုိဘာလ ၇ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က္ုိ ၾကည့္ပါ။  

 

 

အထက္္ပါပုံကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဒူးပလာယာခရိုင္၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဂ---ရြာတြင္ ရိုက္ကူး 
ထားပါသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ကားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ 
တပ္စခန္းအား ျပန္လည္အားျဖည့္ရန္အတြက္ လမ္းမ 
ေပၚတြင္ ခရီးသြားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  စုစုေပါင္း စစ္ ကား 
၁၁ စီးရိွျပီး စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနပါသည္။ စစ္ေၾကာင္း၏ တပ္ရင္း 
အမွတ္အား မသိရိွရပါ။27 (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2016/10/16-2-f1/dooplaya-field-report
http://khrg.org/2016/10/16-2-f1/dooplaya-field-report


8 
 

ပုိ႔တာေတြေတာ့ ရိွတာေပါ့။ ရြာသားေတြရ့ဲ အျမင္မွာေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရိွေနေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ အပစ္ရပ္မႈ 
မဟုတ္ေသးဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရ့ဲ ရြာမွာ ျပန္မေနရဲၾကေသးဘူး။” 

ေစာဘ--- (အုပ္စုမွဴး)၊ (က်ား - ၄၃ ႏွစ္)၊ တ--- ေက်းရြာ၊ ဟ--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)28 

ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေဒသတြင္းအဖြ႔ဲဝင္မွ ေပးပုိ႔ခ့ဲေသာ အျခား ဥပမာတစ္ခုမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလ ၂၁ ရက္မွ စတင္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားမွ ထီးလာဘဲထာ တံတားတြင္ ကင္းလွည့္ခ့ဲၾကၿပီး 
ရြာသားမ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။  ေဒသတြင္းအဖြဲ႔ဝင္မွာ ၎တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုက့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ရသည္ကို 
မသိေပ။ ယခင္က ဒီေကဘီေအအဖြ႔ဲသည္ ထိုေနရာတြင္ စခန္းထိုင္ခ့ဲၿပီး ဆရာေတာ္ ဦးသုဇနႏွင့္ အတူ 
တံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းကို တာဝန္ယူခ့ဲသည္။ 29 

  
အထက္ပါပုံကို ေမလ ၆ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးထားျပီး ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရိွ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဘူးသိုျမိဳကနယ္မွ 
ထီးသေဒါ့ထ (ပုဇြန္ေျမာင္) ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ထီးလဘဲထာ တံတားပုံ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါတံတားကို ဆရာေတာ္ ဦးသုဇနႏွင့္ 
ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) မွ ဦးစီးေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္မွ ၄င္းဧရိယာမွ 
ထြက္ခြာျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)မ်ားမွ  စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ခ်ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။30      (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

 
ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ရိွ အျခားေက်းရြာအုပ္စု၏ အုပ္စုအတြင္းေရးမႉးမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕အား ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔၏ တပ္စခန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရမည့္အစား 
ပုိမုိခုိင္ခ့ံေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ရိကၡာမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားလည္း 
ေပးပုိ႔လ်က္ရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပခ့ဲသည္။  

“သူတုိ႔ရ့ဲ လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြအရ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးထားေပမယ့္ 
အဲ့ဒီအတိုင္း မလိုက္နာၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွဘူး။ သူတုိ႔ရ့ဲ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုလည္း စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈ၊ သြားလာမႈနဲ႔ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမဲ စုိးရိမ္ေနရတယ္။ တျခားရြာသားေတြလည္း 
ကၽြန္ေတာ့္လုိပဲ သေဘာထား ရိွၾကတယ္။ သူတုိ႔လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွဘူး။ 

                                                             
28 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္/ကရင္ျပည္နယ္အရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  
29 “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, March to May 2016,”KHRG စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  
30 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

http://khrg.org/2016/09/16-53-s1/hpapun-situation-update-bu-tho-township-march-may-2016
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ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ေကအန္ဲယူ၊ ေကအန္ဲအယ္လ္ေအက သူတုိ႔ရ့ဲ 
တပ္စခန္းေတြကို ဖယ္ရွားခုိင္းေပမယ့္ သူတုိ႔ မဖယ္ေပးဘူး။ မဖယ္ေပးတဲ့အျပင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ေတာင္ 
ျပဳျပင္လိုက္ေသးတယ္။ အနီးဆံုး တပ္စခန္းကေတာ့ မ--- တပ္စခန္းျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီစခန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ခရီးသြားရင္းနဲ႔ ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ အရင္ကဆုိရင္ အဲ့ဒီစခန္းက ရုိးရုိးစခန္းတစ္ခုပဲ ဒါေပမယ့္ အခုဆိုရင္ သူတုိ႔ ျပန္ၿပီး 
ျပဳျပင္ထားတယ္။ အုတ္နဲ႔ ျပန္ေဆာက္လုပ္တဲ့အတြက္ ပုိမုိခုိင္မာၿပီး ပုိၿပီးလည္း ႀကီးမားလာတယ္။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွာ သူတုိ႔ေတြ ဖုန္းတာဝါတိုင္ေတြ ေဆာက္ၾကတယ္။ ရြာသားေတြ ေတြ႔ၾကတဲ့အခါ သူတုိ႔ 
အရမ္းစုိးရိမ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔အခုဆိုရင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ပုိၿပီး လုပ္ေဆာင္လာတယ္။ အရင္ကဆိ ု ရိကၡာပုိ႔ဖုိ႔ 
သူတုိ႔အတြက္ အရမ္းခက္ခဲခတယ္။ အခုဆုိရင္ သူတုိ႔ ရိကၡာေတြ၊ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ ပုိၿပီး တင္ပုိ႔လာတယ္။ 
အရင္ကထက္ သူတုိ႔စားနပ္ရိကၡာေတြ ပုိၿပီး စုေဆာင္းလာၾကတယ္။ ရိကၡာေတြ ထားဖုိ႔အတြက္ သံလြင္ျမစ္ကမ္းေပၚမွာ 
ေနရာသစ္ ႏွစ္ေနရာ ပုိၿပီး ယူခ့ဲတယ္။ အရင္က အဲ့ဒီတပ္စခန္းေတြမရိွဘူး။ အရင္ကဆုိ သူတုိ႔ လမ္းမႀကီးကေန 
ကုန္ကားေတြသံုးၿပီး ပုိ႔တယ္။ အခုဆို လမ္းမႀကီးေတြကိ ု ပိတ္ထားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရ့ဲ အစားအေသာက္ေတြကို 
သံလြင္ျမစ္ကေန ေလွန႔ဲပုိ႔တယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ သူတုိ႔ရ့ဲ တပ္စခန္းေတြဆီကုိ ျမင္းေတြသံုးၿပီးပုိ႔တယ္။”  

ေစာစ--- (ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းေရးမႉး) (က်ား)၊ ဟ--- ေက်းရြာ၊ က--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)31 

  

လူေသာၿမိဳ႕နယ္မွ လ--- ေက်းရြာအုပ္စုမႉး ေစာဟ--- ကလည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို ထပ္မံ 
အတည္ျပဳေပးခ့ဲၿပီး အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အပစ္ရပ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မၾကာခဏ ခ်ိဳးေဖာက္ 
ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရိွေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။  

                                                             
31 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္/ကရင္ျပည္နယ္အရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  
32 “Toungoo Photo Set: Militarisation in Thandaunggyi Township, December 2014 to February 2015” KHRG ေအာက္တုိဘာလ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  

အထက္ပါပုံကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ကူးခ့ဲပါသည္။  
စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို အေရွ႕တန္းသို႔ စစ္ကားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာ၌ ကားလမ္း မေပါက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျမင္းမ်ားအား 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျမင္းမ်ားကို စစ္ကားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေနပုံျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျမင္းမ်ား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး က်င္းပခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ တင္ျပပါသည္။ 
ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကာလ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ယခုလို တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ေနာက္ပိုင္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားမွ တင္ျပၾကပါသည္။32  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2015/10/15-6-ps1/PS/toungoo-photo-set-militarisation-thandaunggyi-township-december-2014-february
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“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ ေကအန္ဲယူကေန ဟ---နဲ႔ လ--- မွာရိွတဲ့ တပ္မေတာ္ကိုရိကၡာေတြကို ကားေတြနဲ႔ 
မသယ္ရဘူးဆိုၿပီး စည္းမ်ဥ္းခ်ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က သူတုိ႔ရ့ဲ ရိကၡာေတြကုိ ေန႔တိုင္းလုိလို သူတုိ႔ရ့ဲ ကားေတြနဲ႔ 
တင္ပုိ႔ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကိ ု မယံုၾကည္ႏုိင္တာျဖစ္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းကေန အခုခ်ိန္အထိဆိုရင္ ဘ--- ေက်းရြာမွာရိွတဲ့ ဟ--- စခန္းဟာ သြပ္မုိးနဲ႔ျဖစ္သြားၿပီ။ သူတုိ႔ရ့ဲ 
စခန္းကို တပ္သားသစ္ထပ္မပုိ႔ေပမယ့္ တစ္လ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လ  တစ္ႀကိမ္ေတာ့ သူတုိ႔ 
တပ္သားအေျပာင္းအလဲ လုပ္တယ္။” 

ေစာဟ--- (ေက်းရြာအုပ္စုမႉး) (က်ား ၄၂ ႏွစ္ မ--- ေက်းရြာ၊ လ--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္/ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)33 

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ထိခုိက္ခံစားရသည့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဥပမာ တစ္ရပ္ 
ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ 
စစ္ကားတစ္စီးမွ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာေသာ ရြာသားႏွစ္ဦးအား တိုက္မိခ့ဲၿပီး ရြာသားႏွစ္ဦးလံုး ထိုေနရာတြင္ပင္ 
ပြျဲခင္းၿပီး ေသဆုံးသြားခ့ဲသည္။ စစ္ကားမွာ ဆက္လက္ ေမာင္းထြက္သြားခဲ့ၿပီး ထိုအမႈအား ယေန႔ထိတုိင္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးဆဲ ရိွသည္။34  

                                                             
33 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္/ကရင္ျပည္နယ္အရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  
34 “Toungoo Photo Set: Militarisation in Thandaunggyi Township, December 2014 to February 2015” KHRG ေအာက္တုိဘာလ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  
35 “Collision between Tatmadaw military truck and a villager’s motorbike in Thandaunggyi Township, Toungoo District, May 
2016,” KHRG စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  

 

 

အထက္ပါပုံကို KHRG ၏ ေဒသခံ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ေမလ ၃ 
ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ကူး ထားပါသည္။ ရြာသားႏွစ္ဦး 
စီးႏွင္္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မွ အမွတ္ ၁၂၄  တပ္မေတာ္ 
ေျချမန္တပ္ရင္းမွ  စစ္ကားတစ္စီးႏွင့္ တိုက္မိျပီးေနာက္ 
လမ္းမေပၚတြင္ က်န္ရိွ ေနေသာ ရြာသားႏွစ္ဦး၏ 
အေလာင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စစ္ကားမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တစ္လ တစ္ၾကိမ္ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ပို႔ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ ရိကၡာ မ်ားကုိ  
သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ ရိွေသာ ေရွ႕တန္း စစ္သားမ်ား အတြက္ ေမလ 
၃ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ရိကၡာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။35  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2015/10/15-6-ps1/PS/toungoo-photo-set-militarisation-thandaunggyi-township-december-2014-february
http://khrg.org/2016/09/16-5-nb1/collision-between-tatmadaw-military-truck-and-villagers-motorbike-thandaunggyi
http://khrg.org/2016/09/16-5-nb1/collision-between-tatmadaw-military-truck-and-villagers-motorbike-thandaunggyi
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အထက္ပါ ပုံမ်ားကို မတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ 
တည္ရိွေသာ  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေရးတပ္ အမွတ္ ၉၃၀ မွ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
လက္ေအာက္ခံတြင္ ရိွေသာ ေရွ႔တန္း တပ္မေတာ္ သားမ်ားႏွင့္ တပ္စခန္းမ်ား ထံသို႔  စားနပ္ရိကၡာမ်ား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပုံ ျဖစ္ပါသည္။ 
ရိကၡာမ်ားကို စစ္ကား ၁၀စီးမွ ၁၅စီးအထိ  တစ္လတစ္ၾကိမ္ ပို႔ေဆာင္ေနပါသည္။ အဆိုပါ တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းမ်ားသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီးေနာက္ ရိကၡာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အဟန္႔အတား တစ္စုံတစ္ရာမွ် မရင္ဆိုင္ရေပ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လုံျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားစရာမလိုဘဲ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေစကာမူ ယခုကဲ့သုိ႔ 
လြတ္လပ္စြာ ရိကၡာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ တပ္မေတာ္ စစ္ကားမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း 
ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လုံျခံဳမႈအတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳမီွထက္ ပို၍ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ 
တင္ျပၾကပါသည္။36 (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

 
  

                                                             
36 “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, March to July 2015,”   KHRG မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  

 

http://www.khrg.org/2016/02/15-67-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-july-2015
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စစ္သင္တန္းမ်ား၊ စစ္အတြင္း မေပါက္ကြေဲသးေသာ လက္နက္ခဲယမ္း အၾကြင္းအက်န္မ်ား 

ေဒသခံမ်ားမွ ထပ္မံ တင္ျပလာေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ တစ္ရပ္မွာ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအနီး 
ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေသာ စစ္သင္တန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ေက်းရြာအနီး သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာထဲတြင္ ရိွေသာ 
စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ေျမေပၚတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေသာ 
လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ထိုသင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ သီးႏံွႏွင့္ ရာဘာပင္မ်ား 
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးရပုံမ်ားကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ဥပမာတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တပ္မေတာ္မွေန၍ ေဒသခံမ်ားအား အသိေပး၊ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွပဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ လယ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားအား ညအခ်ိန္ပါမက်န္ 
ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။  

“သူတုိ႔က လက္နက္ႀကီးေတြကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအေနာက္ဘက္က လယ္ထကဲိ ု ပစ္ခ်ခ့ဲတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ရြာသားေတြကိုလည္း သူတုိ႔ ညအခ်ိန္ ဒီလိ ု သင္တန္းေပးမယ္ဆုိတာ အသိမေပးခ့ဲဘူး။ ‘သူတုိ႔ အရင္ကဆုိ ဒီလို 
သင္တန္းမ်ိဳးကို ညအခ်ိန္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ခ့ဲဖူးဘူး’ လို႔ ရြာသားတစ္ဦးကေျပာခ့ဲတယ္။ သူတုိ႔အရင္ကလည္း ဒီလိ ု
လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈေတြ လုပ္ေလ့ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္  ပိုမ်ားလာတ့ဲ စစ္သားအေရအတြက္နဲ႔ 
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ ႏႈန္းေတြေၾကာင့္ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ ျပင္းထန္တယ္လို႔ ေျပာရမယ္။” 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း (၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လ)37 

    

                                                             
37 “Dooplaya Photo Set: Tatmadaw conduct heavy weapons target practice in Win Yay Township, January 2015” KHRG ဇြန္လ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။ “Dooplaya Photo Set: Tatmadaw conduct heavy weapons target practice in Win Yay Township, January 
2015” KHRG ဇြန္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  
38 “Dooplaya Photo Set: Tatmadaw conduct heavy weapons target practice in Win Yay Township, January 2015” KHRG ဇြန္လ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  

အထက္ပါပုံမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ဝင္းေရးျမိဳ႕နယ္တြင္ 
ရိုက္ကူးထားပါသည္။ ပထမပုံမွာ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၁၀ မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ သင္တန္း ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ လက္နက္ၾကီး 
ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ေနသည့္ပုံကို ျပပါသည္။ ဒုတိယပုံမွာ ယခင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စက္ကြင္းပစ္ခတ္မႈမွ လက္နက္ၾကီးျဖင့္ 
ထိခိုက္ခံထားရေသား လယ္သမားတစ္ဦး၏ ဒူးရင္းပင္ႏွင့္ ကြမ္းပင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤဓါတ္ပုံမ်ားကို ယခင္မွ ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ ဓါတ္ပုံသတင္းမွ 
ရယူတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။38   ဓါတ္ပုံ  - KHRG 

http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay-township#ftn2
http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/PS/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay
http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/PS/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay
http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/PS/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay
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ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္၊ ပေဆာ္ဦးႏွင့္ ပႏြယ္ဖုိးကလုိးေက်းရြာမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီးအနားတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျခားေသာ စစ္သင္တန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ရရိွခ့ဲသည္။ 
ထိုသင္တန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွ စတင္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ သံုးလတုိင္တိုင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး 
ေဖာ္ျပပါ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ခ့ဲသည္။ 39  ဤသင္တန္းမ်ားသည္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ 
အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွၿပီး ရြာသားမ်ား၏ သီးႏံွမ်ားအား ပ်က္စီးေစသကဲ့သုိ႔ မေပါက္ကြဲပဲ 
က်န္ရိွေနသည့္ က်ည္ဆံအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ပုိးထားသည့္ က်ည္ခြံမ်ားမွာ ရြာသားမ်ားပုိင္ဆိုင္ေသာ 
ေျမမ်ားအတြင္း က်န္ရိွေနေသာေၾကာင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ရြာသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ 
ရိွေနသည္။ 

  

 
စစ္သင္တန္းမ်ားမွ က်န္ရိွေနေသာ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္က်ည္ဆံမ်ားအျပင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား 
အၾကား  လတ္တစ္ေလာ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုက္ပြငဲယ္မ်ားေၾကာင့္လည္း မေပါက္ကြေဲသးသည့္ လက္နက္ 
က်ည္ဆံမ်ားႏွင့္ စစ္အတြင္း က်န္ရိွေနေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ရြာသားမ်ား၏ ေျမေပၚတြင္ က်န္ရိွေနေၾကာင္း 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ သတင္းရရိွထားသည္။    

 

 

 
                                                             
39 “Mergui-Tavoy Situation Update: Ler Muh Lah Township, November 2015 to January 2016” KHRG ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ 
ၾကည့္ပါ။  
40 “Dooplaya Photo Set: Tatmadaw conduct heavy weapons target practice in Win Yay Township, January 2015” KHRG ဇြန္လ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  

 

အထက္ပါပုံမ်ားကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ဝင္းေရးျမိဳ႕နယ္တြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ 

ပထမပုံမွာ တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အေလးထားျခင္းမရိွဘဲ က်န္ရစ္ခ့ဲေသာ မေပါက္ကြေဲသးသည့္ လက္နက္ၾကီး 

က်ည္ဆံပုံျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း လက္နက္ၾကီး က်ည္ဆံ ၇လုံးေတြ႔ရိွခ့ဲျပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ပစ္ခတ္ေပါက္ကြျဲပီးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕မွာ 

မေပါက္ကြဲေသးေပ။ ဒုတိယပုံမွာ  ဦး မ----၏ လယ္အနီးတြင္ က်န္ရစ္ခ့ဲေသာ  ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၁၀၏ ထုပ္ထားေသာ 

က်ည္ဆံအခြံျဖစ္ပါသည္။ ယခုလိုမ်ိဳး က်ည္ဆံအခြံအား အထုပ္ျဖင့္ က်န္ရိွခ့ဲျခင္းသည္ ပထမအၾကိမ္မဟုတ္ဟု ရြာသားတစ္ဦးမွ ေျပာပါသည္။40 

(ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2016/08/16-23-s1/mergui-tavoy-situation-update-ler-muh-lah-township-november-2015-january-2016
http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/PS/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay
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41  ဤအေၾကာင္းအရာတြင္ပါ၀င္ေသာ နားမၾကားဆုိသည္မွာ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) မွ ခြထဲြက္ကာ 
သီးျခားရပ္တည္ေနေသာ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) တြင္အမႈထမ္းခ့ဲသည့္ ေက်ာ္မုိး ေခၚ ဗုိလ္နားမၾကားကုိ 
ရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေအာက္ေျခေျဖရွင္းခ်က္ ၅၅ တြင္ၾကည့္ပါ)။ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ေျပာဆုိခ်က္အရ ဤအဖြ႔ဲသည္ 
ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)မွ အမိန္႔ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ၊တာ၀န္ရိွေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအေပၚ 
တြင္လည္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း ၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ 
ဗုိလ္ေက်ာ္မုိး ( နားမၾကား) သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF မွ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိခံခ့ဲရသည္။ ပုိမုိသိလုိပါက DKBA Splinter Group Confirms 
Leader’s Death, The Irrawaddy, August 31st 2016 ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ တြင္ၾကည့္ပါ။  
42 “Two separate clashes between armed actors in Kawkareik Township, Dooplaya District, February 2015” KHRG ေမလ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  
43 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါပုံမ်ားကို KHRG ၏ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ မတ္လ ၂ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ဒူးပယာခရိုင္၊ 

ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္မွ စ---ရြာတြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ (BGF)၊ က်ိဳက္ဒုံျမိဳ႕မွ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းႏွင့္ DKBA 

နားမၾကားအဖြဲ႔ၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုက္ပြမွဲ က်န္ရစ္ခ့ဲေသာ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ၾကီးက်ည္ဆံ၏ ပုံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပထမပုံမွာ 

ဗုိလ္နားမၾကားအဖြဲ႔ ပစ္ခတ္ခ့ဲေသာ မေပါက္ကြဲသည့္ လက္နက္ၾကီး က်ည္ဆံ ျဖစ္ပါသည္။ 41  ဒုတိယပုံမွာ တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္ခ့ဲေသာ 

မေပါက္ကြဲသည့္လက္နက္ၾကီး က်ည္ဆံပုံျဖစ္ပါသည္။42        (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

  

အထက္ပါပုံမွာ KHRG၏ ေဒသခံအဖြ႔ဲဝင္မွ 

မတ္လ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္ 

နယ္ ေတာင္ပိုင္းရိွ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ 

ေကာ့ကရိတ္ ျမိဳ႕နယ္မွ ေကာင္းမႈေက်းရြာ 

တြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ ဗုိလ္နားမၾကား 

အဖြဲ႔ ႏွင့္BGF အၾကား လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚ 

ခ့ဲေသာ တိုက္ပြဲမွ မေပါက္ေသးသည့္ 

လက္နက္ၾကီး က်ည္ဆံပုံ ျဖစ္ပါသည္။ 43 

(ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://www.irrawaddy.com/burma/dkba-splinter-group-confirms-leaders-death.html
http://www.irrawaddy.com/burma/dkba-splinter-group-confirms-leaders-death.html
http://khrg.org/2015/04/15-3-nb1/two-separate-clashes-between-armed-actors-kawkareik-township-dooplaya-district
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ေျမျမွဳပ္မုိင္း 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကီးစြာ အႏၱရာယ္ေပးလ်က္ရိွသည့္ လူသတ္မုိင္းမ်ားသည္ ယေန႔ထိတုိင္ 
အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရိွလ်က္ ရိွေနေသးသည္။ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား ျမွဳပ္ႏံွျခင္းႏွင့္ 
ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား ဖယ္ရွင္းရန္အတြက္ တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည္။ ရြာသားမ်ားမွ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ ေျမျမွဳပ္မုိင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး  
၎တို႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တင္ျပလ်က္ရိွသည္။  

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရးထိုးခ့ဲေသာ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ)ရရိွၿပီး 
ေနာက္ပုိင္းမွာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြက ေျမျမွဳပ္မုိင္း အသစ္ျမွဳပ္ႏံွမႈကို ရပ္တန္႔ခ့ဲၾကတယ္။ သူတုိ႔ဒီလို 
ရပ္တန္႔လိုက္တာဟာ အရမ္းေကာင္းၿပီး လူေတြအတြက္ လံုျခံဳမႈရိွသြားတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာဆိုရင္ 
ေတာင္ငူခရုိင္မွာရိွတဲ့ ေကအန္ဲယူစစ္တပ္ဟာ ေျမျမွဳပ္မုိင္း အသစ္ထပ္ၿပီး ျမွဳပ္ႏံွဖုိ႔ အစီအစဥ္မရိွဘူးလို႔ ဆိုႏုိင္တယ္။ 
အစုိးရဘက္ကလည္း ေျမျမွဳပ္မုိင္း အသစ္မျမွဳပ္ႏံွဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အရင္က ေျမျမွဳပ္မုိင္းအေဟာင္းေတြ 
ရိွေနေသးၿပီး မိုင္းရွင္းလင္းမႈ မလုပ္ရေသးဘူး။ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ အဲ့ဒီလိ ု ေျမျမွဳပ္မုိင္းရိွတဲ့ ေနရာေတြမွာ 
ခရီးမသြားရဲၾကဘူး။”  

ကရင္္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ ထန္းတပင္ ၿမိ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း 
အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ လက္ခံရရိွသည္။)44 

လက္ရိွ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတုိင္းထံမွ ေကာင္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားရရိွသည္မဟုတ္ပါ။ ဒူးပလာယာခရုိင္ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရြာသားတစ္ဦးမွ  

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလုိ႔မရေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီတုိင္းေလွ်ာက္သြားၿပီး 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ အဲ့ေလာက္မရေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနန႔ဲ ေျမျမွဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္ကုိ ေၾကာက္ရေသးတယ္။” 

ေစာဟ--- (က်ား၊ ၃၀ ႏွစ္)၊ က--- ႏွင့္ မ--- ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 
ေတာင္ပုိင္း၊ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)45 

ဥပမာအားျဖင့္ ေညာင္ေလးပင္ ခရိုင္/ ပဲခူးတုိင္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ေရွ႕တန္းမွ 
ျပန္လည္ထြက္ခြါမႈမ်ား မရိွေသးသည့္အတြက္ ေကအန္ဲယူ/ေကအန္ဲအယ္လ္ေအအေနႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္ကို 
ကာကြယ္ရန္ အတြက ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။ 
သစ္ေတာမ်ား ေတာျပဳန္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဒသခံရြာသားမ်ား 
ကိုယ္တိုင္လည္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ေက်းရြာဝန္းက်င္တြင္ ျမွဳပ္ႏံွကာ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေၾကာင္း ကရင္လူ႔အ  
ခြင့္ အေရးအဖြ႔ဲ၏ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္မွ ယခုကဲ့သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ 46   ရလာဒ္အားျဖင့္ ရြာသားအမ်ားအျပား 
ေျမျမွဳပ္မုိင္း နင္းမိခ့ဲၾကသည္။ 

                                                             
44 “Toungoo Sitaution Update: Thanndaunggyi and Htantabin Townships, November 2015 to Janaury 2016” KHRG ဇူလုိင္လ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။  
45  အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ဒူပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။  

http://khrg.org/2016/07/16-11-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-and-htantabin-townships-november-2015-january
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“မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာဆို ေကအန္ဲယူနဲ႔ အစုိးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းနင္းမိတာ ၂၉ 
ေယာက္ရိွတယ္။ ဒီအရာဟာ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ခရီးသြားလာရာမွာ အတားအဆီးတစ္ခု 
ျဖစ္ေစတယ္။ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္က သူတုိ႔ရ့ဲ တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိ မဆုတ္ခြါေပးေသးတဲ့အျပင္ ေရွ႕တန္းမွာေတာင္ 
စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္။ ေကအဲန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက တာဝန္ရိွသူ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေကအန္ဲယူ 
တပ္သားေတြဟာ သူတုိ႔ရ့ဲ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း သံုးရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ 
ရြာသားေတြက အသီးအရြက္ရွာထြက္တ့ဲအခါျဖစ္ျဖစ္၊ ဝါးခုတ္ ထင္းရွာထြက္တဲ့အခါ သူတုိ႔ ေျမျမွဳပ္မုိင္းနင္းမိၾကတယ္။” 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔ဝင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ဘက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ဇူလိုင္လတြင္ လက္ခံရရိွသည္။)47 

လက္တစ္ေလာ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဥပမာတစ္ရပ္မွာ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္ စ--- ေက်းရြာမွ ေမာင္ အ--- ၎၏ 
လယ္ေျမအတြင္း ထင္းရွာထြက္စဥ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။  

“၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ စ---ရြာသား ေမာင္ အ---ဟာ ထင္းရွာဖုိ႔အတြက္ သူ႔လယ္ထကဲို 
လွည္းန႔ဲဆင္းခ့ဲတယ္။ လမ္းမွာ ေျမျမွဳပ္မုိင္း ေပါက္ကြဲတ့ဲအတြက္ သူ႔လွည္းထိသြားၿပီး ႏနဲ႔ ေမာင္အ---ရ့ဲ ညာေျခ 
ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္။ ေမာင္အ--- က ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး စိတ္မေပ်ာ္ေပမယ့္ သူ႔အေနနဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ 
‘ဒီေျမဟာ ကၽြန္ေတာ္ပုိင္တဲ့ ေျမကြက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေျမအနီးအနားမွာေတာ့ လူေတြ ေျမျမွဳပ္မုိင္းလာၿပီး 
မထားႏုိင္ေလာက္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ခ့ဲတယ္။’ ဟု ေမာင္အ--- မွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။” 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ေဒသတြင္းအဖြ႔ဲဝင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ဘက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေမလတြင္ လက္ခံရရိွခဲ့သည္။)48   

  
 

အထက္ပါပုံကို ေမလ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ အေရွ႕ပိုင္းရိွ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မုန္းျမိဳ႕နယ္မွ စ---ရြာတြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ 
ေမာင္အ---မွ သူ၏ ျခံေဘးတြင္ ထင္းသြားေကာက္စဥ္ ေျမျမဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရေနေသာ သူႏွင့္ သူ႔၏ႏြားပုံ ျဖစ္ပါသည္။49  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

 
                                                                                                                                                                                             
46 “Nyaunglebin Field Report: Changes since ceasefire, the land conflicts and local civilians concerns with military activities, 
January to December 2014” KHRG ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို ၾကည့္ပါ။  
47  အထက္ပါအေၾကာင္းအရာသည္ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္/ပဲခူးတုိင္းအရွ႕ပုိင္းေဒသ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မျဖန္႕ေဝရေသးေသာ 
ေဒသတြင္းအစီရင္ခံစာတင္ျပခ်က္ မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
48 “Nyaunglebin Situation Update: Mone Township, April to May 2016” KHRG ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။   
49 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 

http://khrg.org/2016/07/15-3-f1/nyaunglebin-field-report-changes-ceasefire-land-conflicts-and-local-civilians
http://khrg.org/2016/07/15-3-f1/nyaunglebin-field-report-changes-ceasefire-land-conflicts-and-local-civilians
http://khrg.org/2016/08/16-50-s1/nyaunglebin-situation-update-mone-township-april-may-2016
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 ေျမျမွဳပ္မုိင္း ထပ္မံ နင္းမိခဲ့ေသာ အျခားရြာသားတစ္ဦးမွာ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ စ--- ေက်းရြာမွ ေစာဘ---ျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ ဒြလဲိုၿမိဳ႕နယ္ က--- ေနရာ၊ စ--- ေက်းရြာ 
ေဒသရိွ သူ၏ ေတာင္ယာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျမျမွဳပ္မုိင္း နင္းမိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျမွဳပ္မိုင္း 
နင္းမိခ့ဲေသာေၾကာင့္ ညာေျချပတ္သြားၿပီး ေျမျမွဳပ္မုိင္းခြံေၾကာင့္ နံေဘးမွလည္း ဒဏ္ရာရရိွၿပီး သတိလစ္သြားခ့ဲသည္။ 
ေစာဘသည္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ေတာင္ယာရွင္းလင္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူတစ္ဦးသာ 
ေျမျမွဳပ္မုိင္း နင္းမိခ့ဲသည္။ ဒဏ္ရာရရိွေနေသာသူ႔အား ဖာပြန္ခရိုင္ရိွ ကမေမာင္းေဆးရုံသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သူရရိွခ့ဲေသာ ဒဏ္ရာမွာ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း၊ ဖားအံခရိုင္၊ 
ေတာင္ကေလးၿမိဳ႕ရိွ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီ ေဆးရုံ (အိုင္စီအာစီ) သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ ေစာဘ--- သည္ ထိုေဆးရုံတြင္ 
တစ္ပတ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲရၿပီး ေဆးရုံမွ ေျခတုတပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆးရုံဆင္းခ့ဲရသည္။ ေဆးရုံဆင္းၿပီးေနာက္ သူ၏ 
ရြာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေနခ်ိန္တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ထားေသာ ေဆးဝန္ထမ္းမွ က်န္ရိွေနေသာ ဒဏ္ရာမ်ားအား 
ကုသေပးခ့ဲသည္။ ေစာဘ--- သည္ အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးငါးေယာက္ရိွသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ ေတာင္ယာ 
အလုပ္ျဖင့္သာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့ၿပီး မိသားစုအတြက္ စားစရာမရိွသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကံဳရာက်ပန္းအလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည္။ ယခုကဲ့သိ႕ု ေျမျမွဳပ္မုိင္းဒဏ္ရာ ရရိွၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူ႔မိသားစုအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။51 

                                                             
50 “Hpapun Short Update: Bu Tho Township, May and June 2015,” KHRG, January 2016. တြင္ၾက့ည္ပါ။ 
51 “Two separate landmine incidents happened in Hpapun and Nyaunglebin districts, March and April 2016” KHRG ၾသဂုတ္လ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။   
52 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 

အထက္ပါပုံကို ဇြန္လ ၆ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 
အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရိွ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္မွ ဖာပြန္ျမိဳ႕ရိွ ဖာပြန္ 
ကုတင္တစ္ရာေဆးရုံတြင္ ရိုက္ကူး ထားပါသည္။ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ေခါပူ 
ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ဘ---ရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၄၀ႏွစ္ရိွ ေစာ အ---
၏ပုံ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ယ---ေတာႏွင့္ ဇ---ေတာအၾကား အမဲလိုက္ 
ျလိုက္စဥ္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း နင္းမိျပီး ေဆးရုံတက္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 50    
(ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

 

 

အထက္ပါပုံကို KHRG ၏ ေဒသခံ အဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦးမွ ေမလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရိွ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးျမိဳ႕နယ္မွ 
ေလးဖိုးထ ေက်းရြာအုပ္စု၊ စ---ရြာတြင္ ရိုက္ကူး ထားပါသည္။ 
ေတာင္ယာအား ရွင္းလင္းစဥ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိေသာ ေစာဘ---မွ  
ေဆးရုံသို႔ ဆင္းျပီးေနာက္ ေဆးသင္တန္း တက္ေရာက္ျပီးေသာ 
က်န္းမာေရး လုပ္သားတစ္ဦးထံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနပုံ ျဖစ္ပါသည္။52   
(ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2016/01/15-56-d1/hpapun-short-update-bu-tho-township-may-and-june-2015
http://khrg.org/2016/08/16-6-nb1/two-separate-landmine-incidents-happened-hpapun-and-nyaunglebin-districts-march-and
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အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးမွလည္း သူမေက်းရြာတြင္ အဓိက စုိးရိမ္ပူပန္စရာမွာ ေျမျမွဳပ္မုိင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ 
ကၽြဲႏြားမ်ားမွ ေျမျမွဳပ္မုိင္း နင္းမိမႈမ်ားေၾကာင့္ သူမတို႔၏ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ေတြ႔ၾကံဳရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။  
“ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေျမျမွဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္ကုိ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ ေလွ်ာက္မသြားရဲဘူး။ ကၽြဲသြားရင္ ကၽြဲမုိင္းနင္းမိတယ္။ 
တကယ္လုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြနဲ႔ ေျမျမွဳပ္မိုင္းေတြသာမရိွရင္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ဘာမွေၾကာက္စရာမလိုဘူး။ 
ကၽြန္မတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေလွ်ာက္သြားလို႔ရတယ္။ တကယ္လုိ႔ စစ္ပြဲေတြသာမရိွေတာ့ဘူးဆိုရင္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲေတြအေနနဲ႔ ေျမျမွဳပ္မုိင္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သြားမလဲ သိခ်င္တယ္။” 

ေနာ္မ---၊ (မ-၄၆ ႏွစ္)၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း  
(မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)53  

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ရြာသားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ခရိုင္အမ်ားစုတြင္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ 
ကရင့္တပ္မေတာ္၊ ေကအန္ဲယူ/ေကအဲန္အယ္ေအႏွင့္ ခြထဲြက္အဖြ႔ဲမ်ားျဖစ္သည့္ ေကအန္ဲယူ/ ေကအဲန္အယ္ေအ 
(ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) 54  တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ 55  စသည့္ လက္နက္ကုိင္ 

                                                             
53  မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဤသတင္းကုိ မျဖန္႔ေ၀ရေသးေသာ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဒူးပလာယာခရုိင္မွလက္ခံရရိွခ့ဲေသာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။  
54  KNU/KNLA ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (သုိ႔ ) KPC ဟူ၍လည္းေခၚသည္)အဖြဲ႔သည္ ဘားအံခရုိင္၊ 
ထ႔ိုေကာကုိေဒသတြင္အေျခစုိက္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ျပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွခြထဲြက္ခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းမွာ KNU ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ 
ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ KNU/KNLA (PC) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီသည္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ လက္မခံခ့ဲပါ။ ဤအဖြ႔ဲသည္ တစ္ႏ္ုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) 
ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 
55 တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္-DKBA သည္ ယခင္ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္-DKBA(၂၀၁၆-ယခုခ်ိန္ထိ) 
မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ခြထဲြက္ကာ သီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) အၾကားတုိက္ပြျဲဖစ္ေနစဥ္ကာလတြင္ ဒီမုိကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) 
အဖြဲ႔တြင္းသေဘာထားကြလဲြဲမႈ ျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လုိင္လတြင္ စစ္ဗုိလ္အခ်ိဳ႕သည္ ထုိအဖြဲ႔မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း 
ခံခ့ဲရသည္။ ဤယခင္စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ခြထဲြက္အဖြ႔ဲအသစ္တခုဖြဲ႔စည္းလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား 
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) သည္ ၁၉၉၉ မွစတင္ျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းခ့ဲသည့္တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) (၂၀၁၀ မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိသက္၀င္လႈပ္လ်ားေနေသာအဖြဲ႔) 
စသည္ျဖင့္ အဖြဲ႔ကြခ့ဲဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူလအစဦးအမည္ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) ဆုိသည့္အမည္ကုိ တဖန္ 
အသက္၀င္ေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ဖြ႔ဲစည္းထားေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔ကုိ ဗုိလ္ေက်ာ္သက္မွ ဦးေဆာင္ျပီး ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မွာ ဗ္ုိလ္ဘိဟု 
အမ်ားသိေသာ ဗုိလ္ေစာတုိင္းေရႊျဖစ္သည္။  

တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္-DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔မွ အျခားရာထူးနိမ့္သူမ်ားမွာ ဗုိလ္ဆန္းေအာင္ႏွင့္ ျပီးခ့ဲသည့္ ၾသဂုတ္လ 
၂၆ရက္ေန႔တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ဗုိလ္နခမ္းေမႊး ေခၚ ဗုိလ္ေက်ာ္မုိးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  ဤအဖြဲ႔သည္ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ 
ဘားအံခရုိင္၊ လိႈင္းဘြျဲမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳင္ၾကီးငူေဒသတြင္ အေျခစုိက္ပါသည္။ ဤ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ခြထဲြက္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည့္ သီးျခားရပ္တည္ေနေသာ 
တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA)(၂၀၁၆-ယခုခ်ိန္ထိ) ကုိ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA) (၂၀၁၀-
ယခုခ်ိန္ထိ) ႏွင့္  မူလအစတည္ရိွေနေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA)(၁၉၉၄-၂၀၁၀)ႏွင့္ ထုိအဖြဲ႔မွ  ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ 
နယ္ျခားေစာင့္(BGF)သုိ႔အသြင္ေျပာင္းခ့ဲေသာအဖြဲ႔ စသည့္အဖြဲ႔မ်ားကုိ မရႈပ္ေထြးေစခ်င္ပါ။ အေရးၾကီးသည္မွာ 
ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ တစ္ႏ္ုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ  ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီ အက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)သည္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း ဤခြထဲြက္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တုိးတက္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) သည္လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရိွေသးပါ။ Mizzima, July 2015.  : “DKBA sacks Brigadier 
General Saw Kyaw Thet and Colonel Saw San Aung,” တြင္ၾကည့္ပါ ။  

 

http://mizzima.com/news-domestic/dkba-sacks-brigadier-general-saw-kyaw-thet-and-colonel-saw-san-aung
http://mizzima.com/news-domestic/dkba-sacks-brigadier-general-saw-kyaw-thet-and-colonel-saw-san-aung


19 
 

တပ္ဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရိွသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလအတြင္း 
ဤေဒသမ်ားတြင္ လက္နကက္ိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ျမဝတီၾကားရိွ အာရွလမ္းမႀကီးေနရာႏွင့္ ယခုလက္ရိွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ 
စက္တင္ဘာလအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မ့ဲသေဝါ အပါအဝင္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ ဖာပြန္ႏွင့္ 
လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြငဲယ္မ်ား အထင္အရွားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။  

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ 56  အျဖစ္ ေျပာင္းလခ့ဲဲေသာ 
ခြထဲြက္ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႔သည္ မၾကာေသးမီက ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ့ဲေသာ အာရွလမ္းမႀကီး လမ္းပုိင္းအား 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ထိုတုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာေပါင္း ငါးရြာမွ ရြာသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ 
ေနအိမ္မ်ားအားစြန္႔ခြါထြက္ေျပးခ့ဲရၿပီး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယာယီခုိလံႈခဲ့ၾကရသည္။ 
ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ပါက တပ္မေတာ္မွ အဓမၼ လုပ္အားေပး ေစခုိင္းမည္ကို 
စုိးရိမ္သည့္အတြက္ ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ညအိပ္ခ့ဲၾကရသည္။57   

                                                             
56 အထက္ပါအတုိင္းၾကည့္ပါ။ 
57 Fighting between Tatmadaw and DKBA soldiers along the Asian Highway displaces villagers in Dooplaya District, July 2015,” 
KHRG, September 2015 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://khrg.org/2015/09/15-15-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-dkba-soldiers-along-asian-highway-displaces
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အထက္ပါပုံမ်ားကို KHRG ၏ ေဒသခံ အဖြ႔ဲဝင္ တစ္ဦးမွ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ  ဒူးပလာယာခရိုင္တြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ ပထမပုံကို 
ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးခ့ဲျပီး ဒူးပယာခရိုင္ရိွ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ျမဝတီၾကားရိွ အာရွ လမ္းမပုံ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယပုံကို 
ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒူးပလာယာ ခရိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ေက်းရြာတြင္ ရိုက္ကူးခ့ဲျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA ၾကား 
ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုက္ပြေဲၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ခ့ဲသည့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပုံျဖစ္ပါသည္။58  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ရိွ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုအား လက္နက္ႀကီး 
ထိမွန္ေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ့ဲၿပီး ဒီေကဘီေအ စစ္သားႏွစ္ဦးမွ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုပစ္ခတ္မႈမွာ ေက်ာင္းမစမီ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ 
ဆရာတစ္ဦးေယာက္မွ ထိခုိက္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ထိုရြာမ်ားတြင္ရိွေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ ယာယီ ပိတ္ေစခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို 
မသင္ယူႏုိင္ေတာ့ေပ။59  

  
အထက္ပါပုံမ်ားကို KHRG၏ ေဒသခံ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ 
ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕တြင္ ရိုက္ကူးခ့ဲပါသည္။ ပထမပုံမွာ DKBA စစ္သားမ်ားမွ ပစ္လိုက္သည့္ M79ေလာင္ခ်ာသည္ 
ေခ်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္ရိွ မူလတန္းေက်ာင္းအား ထိခိုက္ခ့ဲျပီး အမုိးပ်က္စီးေနေသာ မူလတန္း ေက်ာင္းပုံ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယပုံမွာ 
အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ထိခိုက္ေပါက္ကြခ့ဲဲေသာ အျခားေလာင္ခ်ာတစ္လုံး၏ ပုံျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္ခ်ာႏွစ္လုံးစလုံး၏ ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာ ရရိွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တစ္ဦးမွ် မရိွေပ။60   (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

 
                                                             
58 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
59 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
60 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘယ္ထီးထာ ေက်းရြာမွ ျပန္လာေသာ ရြာသားႏွစ္ဦးအား ေဘြမုိခေလးႏွင့္ 
ဘထဲီးထာ ေက်းရြာတုိ႔ အၾကားတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ ပစ္သတ္ခ့ဲေၾကာင္း ေနာ္အ--- ဟုေခၚသည့္ 
ရြာသူတစ္ဦးမွ ကရင္လူူ႔အခြင့္အေရးအား တင္ျပခဲ့သည္။ ေနာ္အ---၏ တင္ျပခ်က္အရ အသတ္ခံရသည့္ ရြာသား ၂ 
ဦးလံုးသည္ ၎တို႔ ျပန္လာသည့္ ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ တိုက္ပြအဲတြက္ ေနရာယူထားသည္ကို မသိၾကပါ။ 
အသတ္ခံရသူ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဦးမွာ အသက္၂၁ 
ႏွစ္အရြယ္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ရြာသားတြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦး က်န္ခဲ့သည္။61  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေကအန္ဲယူ/ ေကအဲန္အယ္လ္ေအႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား 
ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာအနီးတြင္ တိုက္ပြတဲစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။ ထိုတုိက္ပြဲေၾကာင့္ တပ္မတာ္မွ 
ရြာသားတစ္ဦးအား ညွဥ္းပမ္းနိွပ္စက္ခ့ဲၿပီး မိသားစု ၁၀ စုခန္႔ ဘားအံခရုိင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူၿမိဳ႕သို႔ လံုၿခံဳေရးအရ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခ့ဲၾကရသည္။ 62  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
ကရင့္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကား တေနမူး ေက်းရြာတြင္ တိုက္ပြငဲယ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
ထိုတုိက္ပြအဲတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔မွ အိမ္ေျခ ၁၆ အိမ္ကိ ုမီးရိႈ႕ဖ်က္စီးခ့ဲၾကသည္။63 

  

တပ္မေတာ္တပ္ဖြ႔ဲမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး  ဒူးပလာယာခရိုင္ 
ေဝၚေလ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရိွ ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြ႔ဲအစည္း65ပုိင္ေဒသ ျဖစ္ေသာ အူကေရခီးေက်းရြာအတြင္းသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ေသာအခါ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြငဲယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပြားမည့္ဆဲဆဲ တင္းမာမႈမ်ား 

                                                             
61 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
62 “Fighting between Tatmadaw and KNLA soldiers leads to violent abuse and displacement of villagers in Bu Tho Township, 
Hpapun District, October 2015,” KHRG, October 2015 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
63  “Beautiful Words, Ugly Actions: The Asian Highway in Karen State” KHRG/Thwee/KESAN, August 2016, စာမ်က္ႏွာ ၃၀ 
တြင္ၾကည့္ပါ။ 
64 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
65   ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (KNDO)ကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္ျပီး KNU/KNLA ၏ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယေန႔ေခတ္တြင္ KNDO သည္ KNU/KNLA မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားျပီး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးထားေသာ ေဒသခံ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ျပီး  KNU/KNLA ၏ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္ ရိွပါသည္။၄င္း၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သတ္မွတ္တူညီ၀တ္စုံမ်ား 
ဝတ္ဆင္ျပီး အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။  

အထက္ပါပုံမ်ားကို KHRG၏ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ 

တ---ရြာတြင္ ရိုက္ကူးထားျပီးတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားက မၾကားေသးမီက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ အိမ္ကိုေဖာ္ျပပါသည္။ 

ရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္သာ မိမိတုိ႔ ရြာအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။64  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2015/10/15-16-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-knla-soldiers-leads-violent-abuse-and-displacement-0
http://khrg.org/2015/10/15-16-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-knla-soldiers-leads-violent-abuse-and-displacement-0
http://khrg.org/2016/08/beautiful-words-ugly-actions-0
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ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ ထိတုင္းမာမႈအေပၚ ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမွ စစ္ဦးစီး ေစာနယ္ဒါးျမက 
ေကအိုင္စီသို႔ ေအာက္ပါတိုင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကိ ု ဆက္မသြားဖုိ႔ ရပ္တန္႔ခ့ဲေပမယ့္ သူတုိ႔က လူထုကို ဓါးစာခံ အသံုးျပဳခ့ဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
သူတုိ႔ကိ ုမပစ္ခ့ဲဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ လူထုရ့ဲ အသက္ေတြကို ေထာက္ထားရတယ္။” 66  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဒူးပလာယာခရိုင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပ်ားပင္ ေက်းရြာ၌ အမွတ္ (၅၄၈)၊ 
(၅၄၉) တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း၊ ၎တုိ႔အား အေထာက္အကူေပးေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၁၆၊ ၁၀၁၉ 
ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ကရင့္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကားတိုက္ပြဲငယ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 67 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္လည္း အာရွလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ တိုက္ပြငဲယ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားေလးဦး 
ဒဏ္ရာရရိွခ့ဲသည္။68 မ်ားမၾကာမီကလည္း တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအ တို႔အၾကား  ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ မ့ဲသေဝါ ေဒသတြင္ တိုက္ပြမဲ်ား ဆက္လက ္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရြာသားေပါင္း ၄၀၀၀ 
ေက်ာ ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခ့ဲၾကရသည္။69  

လက္နက္ကုိင္မ်ားမွ ဥပေဒမ့ဲ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ မေရးထိုးမီကာလမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္မ်ားမွ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ့ဲ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ 
မ်ားစြာ လက္ခံရရိွခ့ဲေသာ္လည္း ေအာက္တုိဘာလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ပုိင္းတြင္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း 
သြားခ့ဲသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
စာခ်ဳပ္မေရးထိုးမီ ကာလအတြင္းျဖစ္ပ်က္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးသေဒါထာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရ--- ေက်းရြာမွ 
ေစာအ--- ဟုေခၚေသာ ရြာသားတစ္ဦးသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၁၃၏ ဒုတပ္ခြဲမႉး ေစာဖားယူေခး၏ 
လက္ေအာက္ခံ တပ္သားတစ္ဦး၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခ့ဲရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၁၃၏ တပ္ရင္းမႉး 
ေမာင္လွႀကိဳင္ႏွင့္ ၎၏ အေျခစုိက္စခန္းတို႔သည္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘုသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ႏုိ႔ေဖာထီးေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ႏုိ႔ေဖာထီးေက်းရြာတြင္ ရိွသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ထိုအခ်ိန္သည္ ညအခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
၎တို႔အေနႏွင့္ ေစာအ--- အား ေကအန္ဲယူ/ ေကအန္ဲအယ္လ္ေအ တပ္သားထင္၍ မေတာ္တဆ 
ပစ္မိခ့ဲျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

                                                             
66  “Tensions High as Burma Army Violates NCA in KNDO Territory,” KIC News, April 2016. တြင္ၾကည့္ပါ။ ဤသတင္းသည္ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားေကာက္ယူစုေဆာင္းထားျခင္းမဟုတ္ပါေသာေၾကာင့္ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ရြာသားမ်ားအား ဓားစာခံ 
အျဖစ္အသုံျပဳခ့ဲျခင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ အတည္မျပဳႏုိင္ပါ။ 
67 “Myanmar Army Forces Clash with DKBA Splinter Group,” KHRG, May 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
68 ဤသတင္း အခ်က္အလက္ကို ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ဒူးပလာယာ ခရိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ရရိွထားေသာ 
မထုတ္ေဝရေသးသည့္ နယ္ေျမအစီရင္ခံစာ(situation update)မွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ “Karen Information Center September 
2016 Newsletter,” KIC ျမန္မာဘာသာ, စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
69  ဤသတင္း အခ်က္အလက္ကို ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း ဖားအံ ခရိုင္၊ လုိင္းဘြျဲမိဳ႕နယ္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ရရိွထားေသာ 
မထုတ္ေဝရေသးသည့္ သတင္းတို (Short Update)မွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။“Displaced families in Kayin allowed to return 
home after landmine clearance,” (ျမန္မာတိုင္းမ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊  “Fighting in Kayin drives 2000 from their homes,” 
ျမန္မာတိုင္းမ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္. 

http://www.bnionline.net/news/karen-state/item/1601-tensions-high-as-burma-army-violates-nca-in-kndo-territory.html
http://mizzima.com/news-domestic/myanmar-army-forces-clash-dkba-splinter-group


23 
 

 
ေစာအ--- အားဖားအံၿမိဳ႕ရိွ ဖားအံအေထြေထြ ေဆးရုံႀကီးသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ 
နာရီႏွင့္ ၈ နာရီၾကားတြင္ ဒဏ္ရာအရိွန္ႏွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခ့ဲသည္။ ေစာအ--- ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆရာဝန္မွ 
သူ၏ ရုပ္အေလာင္းအား စစ္ေဆးခ်က္အရ သူ၏ အတြင္းအဂၤါမ်ားမွာ က်ည္ဆံမ်ားေၾကာင့္ 
ေပါက္ၿပဲသြားေၾကာင္းသိရသည္။ ေစာအ---အား ေခါေတာ္ၿမိဳ႕ သခ်ၤဴိင္းတြင္ ျမွဳပ္ႏံွခ့ဲသည္။71   

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ--- ေက်းရြာရိွ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြက္ရိွ 
ေမာင္ဒ--- သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၁၄ မွ ဒုဗုိလ္ ဖားသာဘဲ၏ ဖမ္းဆီး ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈကို 
ခံစားခ့ဲရသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔ဝင္တင္ျပခ်က္အရ ဧၿပီလ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ 
ရက္ေန႔မ်ားၾကားတြင္ ဒုဗုိလ္ ဖားသာဘဲ၏ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေကအန္ဲယူ/ေကအန္ဲအယ္လ္ေအ စစ္သားမ်ားအၾကား 
တိုက္ပြငဲယ္မ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တိုက္ပြၿဲပီးေသာအခါ ဒုဗုိလ္ ဖားသာဘဲမွ ေမာင္ဒ--- အား ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး ေကအန္ဲယူ/ 
ေကအန္ဲအယ္လ္ေအ စစ္သားမ်ားအား ဆက္သြယ္ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခ့ဲၿပီး သူ႔အား သတိလစ္သည္အထိ ရုိက္ႏွက္ 
ကန္ေၾကာက္ခ့ဲသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲဝင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေမာင္ဒ---၏ ဒဏ္ရာသည္ လြန္စြာ 
ဆိုးရြားလ်က္ ရိွသည္။72  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၌ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၀၁၅73 မွ ဘုသုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ--- ေက်းရြာ၊ ပ--- 
ေနရာအား လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။ ရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲမ်ား အပစ္ခတ္ခံရၿပီး 
ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးခ့ဲသည္။ ရြာသားမ်ားမွ ေၾကာက္ရြ႕ံေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာမွ ယာယီ 

                                                             
70 “Hpapun Incident Report: Villager killed by Border Guard Force (BGF) Battalion #1013 in Bu Tho Township, March 2015,” 
KHRG, September 2015 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
71 “Hpapun Incident Report: Villager killed by Border Guard Force (BGF) Battalion #1013 in Bu Tho Township, March 2015,” 
KHRG, September 2015 တြင္ၾကည့္ပါ။  
72 “Violent abuse and killing committed by BGF soldiers in Bu Tho Township, Hpapun District, March to May 2015,” KHRG, July 
2015. တြင္ၾကည့္ပါ။ 
73  နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္ရင္းအမွတ္၂၀၁၅ မွ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ KHRG 
မွအမ်ားအျပားလက္ခံရရိွခ့ဲၿပီး ၄င္းအစီရင္စာမ်ားတြင္ လူထုမ်ားအားထင္ရာစုိင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အဓမၼေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား၊ 
အျခားေသာေတာင္းခံမႈမ်ား၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼေျမသိမ္းယူမႈမ်ားမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ သတင္းအေသးစိတ္ကုိသိရိွလုိပါက “Human 
rights violations by BGF Cantonment Area Commander Kya Aye in Paingkyon Township, Hpa-an District, February 2013 to July 
2014,” KHRG, September 2014 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

 

အထက္ပါပုံကို KHRG၏ ေဒသခံ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ဧျပီလ ၆ရက္၊ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္္ပိုင္းရိွ ဖာပြန္ခရိုင္၊ 
ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္၊ ထီးသေဒါ့ထ (ပုဇြန္ေျမာင္) ေက်းရြာအုပ္စုမွ ဘ---
ရြာတြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ သူ႔ဇနီးသည္မွ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးထားသည့္ 
ပုံ ျဖစ္ပါသည္။ က်ည္ဆံ အေျမာက္အျမားျဖင့္ ထိခိုက္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ 
ခြစိဲတ္မႈ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေနေသာ သူ၏ 
ကိုယ္ခႏၶာပုံ ျဖစ္ပါသည္။70  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2015/09/15-68-i4/hpapun-incident-report-villager-killed-border-guard-force-bgf-battalion-1013-bu-tho
http://khrg.org/2015/09/15-68-i4/hpapun-incident-report-villager-killed-border-guard-force-bgf-battalion-1013-bu-tho
http://khrg.org/2015/07/15-7-nb1/violent-abuse-and-killing-committed-bgf-soldiers-bu-tho-township-hpapun-district
http://www.khrg.org/2014/09/14-8-nb1/human-rights-violations-bgf-cantonment-area-commander-kya-aye-paingkyon-township
http://www.khrg.org/2014/09/14-8-nb1/human-rights-violations-bgf-cantonment-area-commander-kya-aye-paingkyon-township
http://www.khrg.org/2014/09/14-8-nb1/human-rights-violations-bgf-cantonment-area-commander-kya-aye-paingkyon-township
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ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ထိုကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၎တို႔အား 
သရဲလုိက္ေသာေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ ပစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားအား ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။74  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၁၆ မွ ဒုဗုိလ ္သာဘဲႏွင့္ တပ္ခြဲမႉးမ်ားမွ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
ဘုသုိၿမိဳ႕နယ္၊ အ--- ေက်းရြာသုိ႔သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး ရြာသား တစ္ဦး ႏွစ္ဦးအား သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲၾကသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ရြာသားမ်ားသည္ ေကအန္ဲယူ/ ေကအဲန္အယ္လ္ေအအား ေထာက္ပ့ံလ်က္ရိွၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ 
အေထာက္အပ့ံမရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 75  ရြာသားမ်ားသည္ ဗုိလ္သာဘအဲားေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္း အထူးသျဖင့္ 
ဗုိလ္သာဘသဲည္ ယခင္က ရြာသားမ်ားအား ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ေလ့ရိွၿပီး အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈမ်ားျဖင့္ 
မေကာင္းသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 76  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာပါးေက်းရြာအုပ္စု ဒါ--- ေက်းရြာတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရိွတစ္ဦးမွ ေစာအာ--- အား 
အၾကမ္းဖက္ႏိွပ္စက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။77  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ား 
အနီးႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ဆက္လက္ တည္ရိွေနျခင္းက ရြာသားမ်ား၏ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးအေပၚ 
အဆိုးဘက္မွ သက္ေရာက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာမ်ားမွ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ညတြင္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ေစာဘ---ႏွင့္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ေစာခ--- 
တို႔သည္ ဒူးပလာယာခရုိင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး (ႏုိ႔တေကာ) ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြီးလယ္ထာ ေက်းရြာတြင္ အရက္မူးေနေသာ 
တပ္မေတာ္ အမွတ္ ၂၈၄၏ စခန္းမႉး မုိးဟိန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ခံ ရာဇာၿဖိဳး၏ ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈကို 
ခံစားခ့ဲရသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ဝင္၏ တင္ျပခ်က္အရ   

“သူတုိ႔ ေသနတ္ေတြကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေစာဘ--- မ်က္ႏွာရ့ဲ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ေသနတ္ဒင္နဲ႔ရုိက္ၿပီး သံုးခ်က္ 
ထိုးခ့ဲတယ္။ ပါးလည္း ႏွစ္ခ်က္ရုိက္တယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ ဒီရြာသားႏွစ္ဦးကို ဘာေမးခြန္းမွ မေမးပဲ အၾကမ္းဖက္ 
ႏိွပ္စက္ခ့ဲတာျဖစ္တယ္။”  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ78 

                                                             
74 “Explicit threats and the indiscriminate firing of mortars and small arms by BGF soldiers in Bu Tho Township, Hpapun 
District,” KHRG, June 2015 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
75 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
76 ေစာသာဘဲသည္ ဘားအံခရုိင္ ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္း ၁၀၁၄ မွ ဒုဗုိလ္ျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေစာသာဘဲက်ဳးလြန္ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အဓမၼဖိအားေပးခုိင္းေစမႈမ်ား ၊ အဓမၼအခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္အစီရင္ခံစာကုိ 
အမ်ားအျပားလက္ခံရရိွခ့ဲပါသည္.  ပုိမုိသိရိွလုိပါက “Hpapun Incident Report: Violent abuse in Bu Tho Township, April 2014,” KHRG, 
November 2014; “Violent abuse and forced labour in Hpapun District, November 2013 – January 2014,” KHRG, September 
2014; “Hpapun Incident Report: Forced labour and violent abuse in Bu Tho Township, January 2014,” KHRG, August 2014; 
and “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, November 2013 to February 2014,” KHRG, August 2014. “Violent abuse and 
killing committed by BGF soldiers in Bu Tho Township, Hpapun District, March to May 2015,” KHRG, July 2015; “Hpapun 
Incident Report: Forced labour and violent abuse in Bu Tho Township, January 2014,” KHRG, August 2014. See also “Explicit 
threats and the indiscriminate firing of mortars and small arms by BGF soldiers in Bu Tho Township, Hpapun District,” KHRG, 
June 2015. 
77 “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, June to October 2015,” KHRG, September 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
78 “Dooplaya Situation Update: Kyainseikgyi and Kawkareik townships, November to December 2015,” KHRG, August 2016 
တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ခံရသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏုိင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ 
ရက္ေန႔တြင္ ေစာခ---အား ေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွာ  

“ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခင္ဗ်ားျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေလးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေျပာျပလို႔ ရမလား” 
“အဲ့ဒီညေနမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အကုိနဲ႔ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သြားခ့ဲတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို 
ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး ရပ္ခုိင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ မသိဘူး။ ဘာမွမေမးမျမန္းပဲ ကၽြန္ေတာ့္ဆံပင္ကို 
ေဆာင့္ဆြဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြက ေအာ္ငုိၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြလည္း ကၽြန္ေတာ့္အကုိဆီ 
ေျပးသြားၾကတယ္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္အကိုကုိ ကန္တယ္ ၿပီးေတာ့ ေသနတ္နဲ႔ ထိုးတဲ့အတြက္ 
သူဒဏ္ရာရခ့ဲတယ္။”  
“ခင္ဗ်ားအကိုကုိ ခ်ိန္ခ့ဲတ့ဲ ေသနတ္က ပစၥတိုလား ရုိင္ဖယ္လား။” 
“သူတုိ႔ ခ်ိန္တဲ့ ေသနတ္က ပစၥတိုျဖစ္တယ္။ သူက ခ်ိန္ရုံပဲ ခ်ိန္တာမဟုတ္ဘူး။ ေသနတ္ဒင္နဲ႔လည္း 
ေခါင္းကိုရိုက္တယ္။ သူ႔ေခါင္းကြဲသြားၿပီးေတာ့ ေသြးလည္းထြက္တယ္။” 

ေစာခ--- (က်ား- ၃၂ ႏွစ္) ဘ--- ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ 
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္79 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပလာေသာ အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္ မုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလ ၈ ရကႏွ္င့္ ၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ယခင္က ရြာမွ တိမ္းေရွာင္ခ့ဲရၿပီး ယခု ျပန္လည္ေနထိုင္လ်က္ 
ရိွေသာ ရြာသားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

“၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၃၅၁ ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ဗုိလ္သက္ႏုိင္ထြန္းႏွင့္ သူ၏ စစ္သား 
သံုးေယာက္တို႔သည္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ 80  ေခတ္တြင္ ရြာသားမ်ား စြန္႔ခြာခ့ဲၾကသည့္ ဘ--- ေက်းရြာေဟာင္းသုိ႔ 
တက္လာခ့ဲသည္။ ထိုရြာအား ယခင္ကစြန္႔ခြါထားခ့ဲေသာ ရြာသားမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုရြာအတြင္းသို႔ 
ျပန္လာၿပီး အိမ္မ်ားျပန္လည္တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ဗုိလ္ႀကီး သက္ႏုိင္ထြန္း ေရာက္လာေသာအခါ ရြာသားမ်ားအား 
ေရွ႕အပတ္ (ဧၿပီလ တတိယအပတ္) အတြင္း ထြက္သြားခုိင္းခ့ဲသည္။ အကယ္၍ ၎တို႔အေနႏွင့္ မထြက္သြားပါက 
ရြာသားမ်ား၏ အိမ္အား မီးရိႈ႕ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေျမညိွစက္ ဘတ္ဟိုးမ်ားျဖင့္ ထိုးပစ္မည္ဟု ေျပာခ့ဲသည္။ 
ထိုလအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ အမွတ္ ၃၅၁ ေျချမန္တပ္ရင္း ဒုတပ္ရင္းမႉး ၀ဏၰႏွင့္ 
သူ၏ စစ္သား သံုးဦးသည္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံသုိ႔ လာေရာက္ခ့ဲၿပီး အလားတ ူ စကားလံုးမ်ားကို 
ျပန္လည္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။”  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ပုိင္း။ ေမလ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ81္  

                                                             
79 “Dooplaya Interview: Saw A---, November 2015,” KHRG, September 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
80  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မူဝါဒသည္ တပ္မေတာ္မွ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ 
နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထုိဗ်ဴဟာကုိ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ အလယ္ပုိင္းတြင္ တရားဝင္ အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား၊ အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ 
တပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ျဖစ္သည္။ မာတင္စမစ္သ္၏ Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity, New 
York: St. Martin's Press, 1999 pp. 258-262 ကုိ ၾကည့္ပါ။ “Legal Memorandum: War Crimes and Crimes against Humanity in 
Eastern Myanmar,” International Human Rights Clinic, Harvard Law School, November 2014, p. 25 တြင္လည္း ေတြ႔ႏုိင္သည္။  
81 “Nyaunglebin Situation Update: Mone Township, April to May 2016,” KHRG, August 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရြာသားအားလံုး ထိုရြာမွ ထြက္သြားျခင္းမဟုတ္ပဲ 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ရြာသားမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ေတြ႔ဆံုခ့ဲၿပီး “ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီရြာကေနထြက္သြားစရာမလိုဘူး။ ကၽြန္ေတာ ္ တပ္မေတာ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး 
စကားေျပာၾကည့္မယ္” ဟု ေျပာခ့ဲသည္။ 82  အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားမွ ထိုရြာအတြင္း၌ပင္ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ေနရစ္ခ့ဲၿပီး 
အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနခ့ဲရသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအေနႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ဖ်ကစီ္းခံရျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သတင္းတစ္စုံတစ္ရာ ရရိွမႈ မရိွေသးပါ။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲဝင္မွ ထပ္မံ တင္ျပခ့ဲသည္မွာ  

 “၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၁၅ မွ ဒုတပ္ရင္းမႉး ဦးေဆာင္ေသာ စစ္သား ငါးဦး ထိုရြာသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာၿပီး ‘ခင္ဗ်ားတို႔ ထြက္သြားဖုိ႔ မထြက္သြားဖုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူး။ တကယ္လို႔ ျပႆနာ 
တစ္ခုခု တက္ခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျဖရွင္းရမယ္။”  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ပုိင္း။ ေမလ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္83  

ထုိေက်းရြာအတြင္းရိွ ေနအိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ဖ်ကဆ္ီးခံရမႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ တစ္စုံတစ္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွျခင္း မရိွေသးပါ။  

လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေျမသိမ္းမႈမ်ား 
 

လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္စခန္းမ်ား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တည္ရိွေနေသာ တပ္စခန္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ 
တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ားအတြက္ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
ဝင္ေငြရရိွရန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျမသိမ္းေနမႈမ်ားႏွင့္ 
ပါတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ အစီရင္ခံစားမ်ား လက္ခံရရိွခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈအတြက္ အဓိက တရားခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားမွ သံုးသပ္ထားသည္။ 
ကိစၥရပ္ အနည္းငယ္တြင္သာ ေျမသိမ္းမႈအတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ ရြာသားမ်ားမွ ထိုေျမသိမ္းမႈမ်ားကို 
လက္ခံေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေလ့ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ကို တင္ျပၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ေရးထိုးၿပီး ေျမသိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာန့ည္းသြားေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္မ်ားမွ ေျမမ်ားကို ဆက္လက္ 
သိမ္းယူလ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရိွေနေသးသည္။  

                                                             
82 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
83 အထက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
84  “Dooplaya Field Report: Military conflict, violent abuse, and destruction caused by development projects, January to 
December 2015,” KHRG, October 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

 

အထက္ပါပုံကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 
ေတာင္ပိုင္းရိွ၊ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ 
ျမိဳ႕နယ္တြင္ရိုက္ကူးထားပါသည္။ ေဒသခံ အမ်ားအျပား၏ ေျမယာမ်ားကို 
သိမ္းဆည္း ထားျပီး သင့္တင့္ မွ်တေသာ ေလွ်ာ္ေၾကး မ်ား ေပးေဆာင္ျခင္း 
မရိွဘဲ ေဖာက္လုပ္ ထားေသာ အာရွလမ္းမ၏ ပုံ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေျမယာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ 
ျမန္မာအစိုးရမွ သိမ္းဆည္းထားျခင္း ျဖစ္ျပီး ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ 
အဓိကအခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္၊ BGFႏွင့္ 
ခြထဲြက္DKBA အဖြဲ႔႕ၾကား  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ 
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။84   (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

http://khrg.org/2016/10/16-2-f1/dooplaya-field-report
http://khrg.org/2016/10/16-2-f1/dooplaya-field-report
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တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
တပ္မေတာ္မွ ယခင္က သြားလာရန္ ကန္႔သတ္ခံရသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ပုိမုိ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ေၾကာင္း  
ဟ--- ေက်းရြာအုပ္စု၏ အုပ္စုမႉးမွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထိုအရာက ၎တို႔အား တပ္စခန္းမ်ား ပုိမုိေဆာက္လုပ္လာရန္ 
တြန္းအားေပးေနသည္။  

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ပုိင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တပ္စခန္းေတြ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခ့ဲေပမယ့္ 
တပ္မေတာ္မွာက ပုိၿပီးလြတ္လပ္ခြင့္ရသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တ--- ေနရာမွာ သူတုိ႔ တပ္စခန္း အသစ္တစ္ခု 
ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္တယ္။ … ေခးပူ ေက်းရြာအုပ္စုမွာရိွတဲ့ တေမထ တပ္စခန္းဟာဆုိရင္ ရြာသားေတြ အလုပ္လုပ္တဲ့ 
ေျမေနရာနဲ႔ နီးနီးေလးပဲ။ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ကိ ု ေၾကာက္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ရ့ဲ တပ္စခန္းေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ 
ရြာသားေတြရ့ဲ သစ္ပင္ေတြကို ခုတ္ယူခ့ဲၾကတယ္။ သူတုိ႔ အတင္းလုယူတယ္လုိ႔ေျပာလို႔ရတယ္။ သူတုိ႔က 
ရြာသားေတြအလုပ္လုပ္တဲ့ ေျမေနရာနဲ႔ နီးနီးေလးမွာ ေနေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ရ့ဲ ကိုယ္ပုိင္ 
ေျမေပၚမွာအလုပ္မလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။ ဒီလိ ု သြားလာမႈကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းဟာ ရြာသားေတြရ့ဲ ေျမကုိ 
သိမ္းလိုက္တာပဲလုိ႔ ေျပာလို႔ရတယ္။” 

ေစာဘ--- (အုပ္စုမႉး) (က်ား - ၄၃ ႏွစ္)၊ တ--- ေက်းရြာ၊ ဟ--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၊ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္85  

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္ဆေဲရးေနာက္ပုိင္းတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္း ထပ္မံရရိွခ့ဲသည္။  

“၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေကာ့ကရိတ္ 
ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရိွ အ--- ေက်းရြာမွ ရြာသားပုိင္ 
ေျမမ်ားကိုလည္း သိမ္းယူခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားထံသုိ႔ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ 
ေရာင္းခ်ခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္မွ ထိုေနရာတြင္ ေနအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲသည္။” 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္86 

အျခားက်န္ရိွေနေသးေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားမွ ယခင္က က်ဴးလြန္ထားေသာ 
ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ယေန႔ထိတုိင္ မေျဖရွင္းရေသးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရမွ တပ္မေတာ္၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား 87  လက္ခံထားေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္ အစားထိုးေျမ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား 88 အတြက ္ ေပးအပ္ထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 

                                                             
85ဤသတင္းကုိ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္အေရ့ွေျမာက္ပုိင္း လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္မွလက္ခံရရိွခ့ဲေသာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ျဖစ္ျပီး 
မျဖန္႔ေ၀ရေသးသည့္ အစီရင္ခံစာမွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။   
86“Dooplaya Situation Update: Kyainseikgyi and Kawkareik townships, November to December 2015,” KHRG, August 2016 
တြင္ၾကည့္ပါ။ 
87 “‘With only our voices, what can we do?’: Land confiscation and local response in southeast Myanmar”, KHRG, June 2015, 
စာမ်က္ႏွာ ၆၈ တြင္ၾကည့္ပါ။ “Military involved in massive land grabs: parliamentary report,” The Irrawaddy, March 2013; 
တြင္လည္းၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ Zarni Mann, “Only Fraction of Land Seized by Military Will be Returned: Minister,” The Irrawaddy, 
July 18th 2013 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
88 “MPs urge prompt return of confiscated land,” The Irrawaddy, September 26th 2014 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://khrg.org/2016/08/16-20-s2/dooplaya-situation-update-kyainseikgyi-and-kawkareik-townships-november-december
http://khrg.org/2015/06/with-only-our-voices-what-can-we-do-land-confiscation-and-local-response
http://www.irrawaddy.com/burma/military-involved-in-massive-land-grabs-parliamentary-report.html
http://www.irrawaddy.com/burma/only-fraction-of-land-seized-by-military-will-be-returned-minister.html
http://www.irrawaddy.com/burma/mps-urge-prompt-return-confiscated-land.html
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လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေႏွးေကြးေနေသးသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ သိမ္းထားေသာ ေျမအခ်ိဳ႕အား 
ျပန္လည္ေပးအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုပါ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။89  

 

အထက္ပါပုံကုိ KHRG၏ ေဒသခံ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ဒီဇင္ဘာလ 
၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးထားပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းပိုင္းရိွ ေတာင္ငူခရိုင္မွ သံေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕တြင္ရိွေသာ 
တပ္မေတာ္မွ “မက်ဴးေက်ာ္ရ” ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားသည့္ ျခံစည္းရိုး 
ပုံျဖစ္ပါသည္။ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မွ ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ဘိုးဘြား 
ဘီဘင္ လက္ထက္ကတည္းက အေမြလက္ခံရရိွသည့္ 
ေျမယာမ်ားျဖင့္ ယေနအခ်ိန္ထိ စိုက္ပ်ိဳး ထြန္ယက္ 
လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္ 
အမွတ္ ၁၂၄မွ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး ရြာသူရြာသားမ်ား 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမေပၚတြင္ တပ္စခန္း တည္ေဆာက္ခ့ဲပါသည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ား အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ 
အဆိုပါ နယ္ေျမထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျပဳလုပ္ခြင့္ မရိွေတာ့ေပ။ 
ဤပုံမ်ားကို ယခင္ ထုတ္ေဝခ့ဲေသာ ဓါတ္ပုံသတင္းမ်ားမွ 
ရယူတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။90    (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ သင္တန္းေပးထားေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔ဝင္မွ ၎၏ ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားႏွင့္ 
ပါတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ေရးသည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။  

“လက္ရိွအခ်ိန္ ေတာင္ငူခရုိင္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိစၥရပ္ အမ်ားစုဟာ ေျမႏွင့္ ပတ္သက္တ့ဲ 
ကိစၥမ်ားဘျဲဖစ္တယ္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကေန ေဆာက္ျပီးျပီျဖစ္တဲ့ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္သင္တန္း ေက်ာင္း 
တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ေျမဧကေပါင္း ၅၀၀၀ ကိ ု သိမ္းယူခ့ဲတယ္။ အမွတ ္ ၁၂၄ ေျချမန္တပ္ရင္းကလည္း 
သံေတာင္ႀကီးေဒသမွာ ေျမဧက ၁၅၀၀ ကိုသိမ္းယူခ့ဲၿပီး အမွတ္ ၆၀၃ ေျချမန္တပ္ရင္းနဲ႔ တပ္မ ၇၃ တို႔ကလည္း 
လိပ္သိုေဒသမွာ ေျမဧက ၃၀၀၀ ကိ ုသိမ္းယူခဲတ့ယ္။  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္၊ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ပဲခူးအေရွ႕ႏွင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပုိင္း။ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆91 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆက္လက္ ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း အခက္အခဲမ်ား 

“ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြမဲ်ားအၾကား လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအေပၚ 
ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အာရွလမ္းမႀကီးအတြက္ 
တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသား ၁၀၀၀ေက်ာ္ ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခ့ဲၾကရသည္။ ထိုရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္စဥ္ ခ်န္ထားခ့ဲရသည့္ ၎တို႔၏ လယ္ကြက္မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ကၽြဲႏြား တိရိစၦာန္မ်ားအား 

                                                             
89  ျမန္မာအစုိးရမွ စီမံကိန္းစတင္လုပ္ေဆာင္စဥ္ကသိမ္းယူခ့ဲေသာ ေျမဧက ၅၀၀၀၀ အားျပန္လည္လြအဲပ္ျခင္း မျပဳေတာ့ပါေၾကာင္းေၾကျငာခ့ဲျပီး 
ေျမလြအဲပ္ျခင္းအစား ေလ်ွာ္ေၾကးေပးရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ Shwe Aung, “Ministry Agrees to Return Meagre 
Fraction of Land Confiscated by Military,” DVB, July 18th 2013. တြင္ၾကည့္ပါ။ 
90 “Toungoo Photo Set: Militarisation in Thandaunggyi Township, December 2014 to Janaury 2015,” KHRG, October 2015 
တြင္ၾကည့္ပါ။ 
91 “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi and Htantabin townships, November 2015 to January 2016,” KHRG, July 2016 
တြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://www.uscampaignforburma.org/about-us/aid/18-archived-news/4150-ministry-agrees-to-return-meagre-fraction-of-land-confiscated-by-military.html
http://www.uscampaignforburma.org/about-us/aid/18-archived-news/4150-ministry-agrees-to-return-meagre-fraction-of-land-confiscated-by-military.html
http://khrg.org/2015/10/15-6-ps1/toungoo-photo-set-militarisation-thandaunggyi-township-december-2014-february-2015
http://khrg.org/2016/07/16-11-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-and-htantabin-townships-november-2015-january
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ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ခ့ဲၾကရသည္။92 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ဖားအံခရုိင္ 
လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ မ့ဲသေဝါေဒသတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအတြင္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာတုိက္ပြအဲသစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း 
ခန္႔မွန္းေျခ ရြာသား ၄၀၀၀ ခန္႔ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ခ့ဲၾကရသည္။93  

  
အထက္ပါ ပုံမ်ားကို KHRG၏ ေဒသခံ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ေအာက္တိုဘာလ ၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဗဟိုရိွ၊ ဘားအံခရိုင္၊ 
ျမိဳင္ၾကီးငူဧရိယာရိွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ IDPs စခန္းတြင္ ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ဗဟိုရိွ ဘားအံခရိုင္၊ 
လိႈင္းဘြျဲမိဳ႕နယ္မွ မယ္သေဝါဧရိယာအတြင္း လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ (IDP) ရြာသားမ်ား၏ 
ပုံျဖစ္ပါသည္။94  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနရမႈမ်ားသည္ 
ရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခုိက္မႈ ရိွေစသည္။ ဤကဲ့သို႔ လယ္ေျမမ်ား 
စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား ပစ္ထားခ့ဲၿပီး ထြက္ေျပးၾကရေသာေၾကာင့္ ပုံမွန္ဝင္ေငြ မရိွေတာ့သည့္အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ 
၎၏ မိသားစုမ်ားအား ရွာေဖြေၾကြးေမြးရန္အတြက္ ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။  

“ရြာသားေတြရ့ဲ ေျပာဆိုခ်က္အရဆိုရင္ တကယ္လုိ႔ အထက္အရာရိွရ့ဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔မပါပဲ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရ့ဲ 
ကိုယ္ပုိင္စိုက္ခင္းေတြမွာ အသီးအႏံွသြားခူးလို႔ စစ္သားေတြနဲ႔ေတြ႔ရင္ အဲ့ဒီအသီးအႏံွေတြကို ခ်န္ထားခ့ဲခုိင္းတယ္။ 
အဲ့ဒီေျမဟာလည္း ရြာသားေတြနဲ႔ လံုးဝ မသက္ဆိုင္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ 
ဖ်ာယက္ေရာင္းၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကူညီႏုိင္တဲ့လူရိွရင္ သူတုိ႔ကို ကူညီပါဆိုၿပီး 
ရြာသားေတြက ေျပာတယ္။ ေျမသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ေဒသခံေတြဟာ အလုပ္လက္မ့ဲေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ 
အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံရတဲ့ ေျမပုိင္ရွင္ေတြဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအပါအဝင္ စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ 
ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။”  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ဝင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပုိင္း။ 
ဇူလိုင္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္95 

  
                                                             
92 “Fighting between Tatmadaw and DKBA soldiers along the Asian Highway displaces villagers in Dooplaya District, July 2015,” 
KHRG, September 2015 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
93 “Displaced families in Kayin allowed to return home after landmine clearance,” The Myanmar Times, September 2016, and 
“Fighting in Kayin drives 2000 from their homes,” The Myanmar Times, September 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။ 
94  ဤသတင္းကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပုိင္း ဖားအံခရုိင္မွ     ၿမိဳင္ၾကီးငူေဒသတြင္း 
ျပည္တြင္းစစ္ေျပးစစ္ေရွာင္မ်ားအေၾကာင္းပါ၀င္သည့္ မျဖန္႔ေ၀ရေသးေသာ ဓာတ္ပုံသတင္း မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။ 
95 “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, July 2014,” KHRG, December 2014 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://khrg.org/2015/09/15-15-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-dkba-soldiers-along-asian-highway-displaces
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/22719-displaced-families-in-kayin-allowed-to-return-home-after-landmine-clearance.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/22476-fighting-in-kayin-drives-2000-from-their-homes.html
http://khrg.org/2014/12/14-46-s2/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-july-2014
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ လ--- ေက်းရြာအုပ္စုမႉးမွ ဤကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသမွာရိွတဲ့ လယ္ေျမေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ဟာဆိုရင္ ခုခ်ိန္ထိ ရြာသားေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လို႔ 
မရေသးဘူး။ သူတုိ႔ရ့ဲ လယ္ယာေျမေတြက လမ္းမႀကီးနဲ႔နီးတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ 
ရင္မဆိုင္ရဲတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရ့ဲ လယ္ေျမေတြေပၚမွာ အလုပ္မလုပ္ရဲေသးတာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ လမ္းေဖာက္ 
တုန္းကဆုိရင္ သစ္ပင္ေတြခုတ္လဲွခ့ဲတယ္။ ဒါေပမယ့္ သစ္ပင္အသစ္ေတြျပန္မစုိက္ေပးခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြဟာ 
ေဒသခံေတြရဲ့ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနတာျဖစ္တယ္။” 

ေစာဟ--- (အုပ္စုမႉး)၊ (က်ား-၄၂ ႏွစ္)၊ မ--- ေက်းရြာ၊ လ--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၊ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 96  

  
အထက္ပါပုံမ်ားကို KHRG၏ ေဒသခံ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ  မတ္လ၃ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွေတာင္ငူခရိုင္၊ 
သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ရိွ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ (IDP)ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရြာသားမ်ားသည္ 
၁၉၉၂-၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ရြာမွ အတင္းအဓၶမ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ဖားဝဲဒို႔ခါးရြာ၊ ေသယာယူးရြာႏွင့္ လယ္ခို႔ဒို႔ရြာ အျပင္ ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ရိွ အျခား ရြာေပါင္း ၃၀ရြာမွ 
ရြာသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားသည္ ယာယီေနထိုင္ရႏ္ အိမ္၄-၅လုံးစု ေနထိုင္ျပီး သူတို႔၏ ရြာက့ဲသုိ႔ 
မိသားစုဝင္အားလုံးႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္၍မရေပ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းေၾကာင့္ 
တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ (IDP)မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လံုျခံဳမႈအတြက္ အာမခံခ်က္မရိွဟု 
ခံစားရျပီး ၄င္းတို႔အတြက္ လံုျခံဳေရး တည္ျမဲမႈရိွမည္ကိုလည္း မထင္ၾကေပ။97 (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

 
  

                                                             
96  ဤသတင္းကုိ ကရင္ျပည္နယ္အေရ့ွေျမာက္ပုိင္း လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္မွလက္ခံရရိွခ့ဲေသာ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မျဖန္႔ေ၀ရေသးသည့္ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။     
97 “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, March to July 2015,” KHRG, March 2016. တြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://khrg.org/2016/03/15-67-s1/PS/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-july-2015
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နိဂုံးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လံုျခံဳေရးမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ပုိင္းတြင္ သိသိသာသာ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း စစ္မွန္ၿပီးေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးခင္ အခ်ိန္တြင္ 
ရြာသားမ်ားတြင္ ရိွေနေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုသည္။ ရြာသားမ်ားထံမွ တိုက္ရုိက္ရရိွထားေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

“ကၽြန္မလိုခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရဟာ မိဘျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ သူ႔ရ့ဲ ေဒသအသီးသီးမွာရိွေနတဲ့ စစ္သားေတြကို 
မူလေနရင္းအရပ္ကိုျပန္ခုိင္းေစခ်င္တယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္က စစ္သားေတြကို ျပန္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးပါ။ 
တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကို ျပန္ေခၚလိုက္ရင္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနရလိမ့္မယ္။” 

ေနာ္မ--- (မ-၄၆ ႏွစ္) က--- ေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ မတ္လ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္98 

 

 “သူတုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ဖယ္ခုိင္းေစခ်င္တယ္။ တကယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္သာ ဖယ္သြားမယ္ဆုိ 
သူတုိ႔ေတြ သူတုိ႔ရ့ဲရြာမွာ ျပန္ေနႏုိင္မယ္။ သူတုိ႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ကေနၿပီး မေႏွာင့္ယွက္ဖုိ႔နဲ႔ 
သူတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ခရီးသြားႏုိင္ဖုိ႔ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို တပ္မေတာ္နဲ႔ 
စကားေျပာခုိင္းေစခ်င္တယ္။ တကယ္လုိ႔လို႔ တပ္မေတာ္သာသူတုိ႔ေဒသမွာမရိွေတာ့ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္လုိ႔ 
တင္ျပၾကတယ္။” 

ေစာစ--- (ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းေရးမႉး)၊ (က) ဟ-- ေက်းရြာ၊ က--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၊ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္99  

 

 “တပ္မေတာ္တပ္သားနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ခုေတာ့ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းလာပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရ့ဲ မူရင္းေနရာမွာပဲ ျပန္ေနခုိင္းေစခ်င္တယ္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ရြာထဲမွာ 
မေနပါနဲ႔ေတာ့လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။”  
ေစာန--- ၊ (က- ၅၁ ႏွစ္) ဟ-- ေက်းရြာ၊ န--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

ေတာင္ပုိင္း၊ မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္100 
  

“တကယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ အနီးအနားမွာ ေနမယ္ဆိုရင္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ကိ ု ေၾကာက္ရမယ္။ 
သူတုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဖိႏိွပ္တာခံခ့ဲရတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔က တပ္မေတာ္ကုိ မယံုတာ။ တကယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္သာ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကာလအတြင္း သူတုိ႔ရ့ဲ တပ္စခန္းေတြကို ရုပ္သိမ္းသြားမယ္ဆုိရင္ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ 
သူတုိ႔ကိ ု ယံုၾကည္မႈရိွလာအံုးမယ္။ အခုေတာ့ သူတုိ႔တပ္မေတာ္ကုိ လံုးဝ မယံုတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ တပ္စခန္းေတြ 
ရုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေတာင္းဆိုလာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စခန္းေတြကို ရုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔အတြက္ 
ကူညီေျပာဆိုေပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေတာင္းဆိုလုိပါတယ္။”  

ေစာဘ--- (ေက်းရြာအုပ္စုမႉး) (က-၄၃ ႏွစ္) တ--- ေက်းရြာ၊ ဟ--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္။ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္101 

                                                             
98 ဤသတင္းကုိ မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မျဖန္႔ေ၀ရေသးေသာ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္မွလက္ခံရရိွခ့ဲေသာ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။   
99  ဤသတင္းကုိ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မျဖန္႔ေ၀ရေသးေသာ ကရင္ျပည္နယ္အေရ့ွေျမာက္ပုိင္း လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္မွလက္ခံရရိွခဲ့ေသာ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။    
100 ဤသတင္းကုိ မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မျဖန္႔ေ၀ရေသးေသာ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေကာ့ပရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္မွလက္ခံရရိွခဲ့ေသာ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။   
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

 ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး/ ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္၊ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ရိွေသာ အျခား လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ရက္စကၾ္ကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚ 
ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ရရိွေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုသည္။  
 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္အား ေရရွည္တည္တဲ့ခုိင္ျမဲေစရန္အတြက္ လက္နက္ကုိင္မ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ 
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရာ 
ေနရာမ်ား အနီးတဝုိက္ရိွ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအား ဆုတ္ခြာေပးရန္လိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ စစ္တပ္အတြက္ တပ္စခန္းမ်ား၊ စစ္တန္းလ်ားမ်ား၊ တပ္မိသားစုမ်ားအတြက္ အိမ္မ်ား 
စသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေျမသိမ္းျခင္းမ်ားအားႏွင့္ ဝင္ေငြရရိွရန္အတြက္ 
သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား ရြာသားမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ လိုသည္။  
 

 လာမည့္အနာဂတ္တြင္ လက္နက္ကုိင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ 
ကမၻာ့ဘဏ္ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ 
ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းမႀကီးမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သတၳဳတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္း 
အႀကီးစားမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္မီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ 
တိုက္ပြမဲ်ား ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္လာႏုိင္မႈ မ်ားကိ ု ႀကိဳတင္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုလည္း ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ထိခုိက္နစ္နာမည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အသိေပး တိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵျဖင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ဟူသည့္ FPIC အား အေလးထားေဆာင္ရြက္ၿပီး ရရိွလာသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသသုံး ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝရမည္ျဖစ္သည္။  
 

 ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသို႔ ယခင္က 
သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားအပါအဝင္ ယခုသိမ္းယူထားသည့္ ေျမမ်ားအတြက္ကုိပါ သင့္တင့္ၿပီး 
လံုေလာက္မႈရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကို 
ေရွာင္က်ဥ္ရန္လိုသည္။  

 

 ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး/ ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္၊ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ရိွေသာ အျခား လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔ တပ္သားမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာၿပီး တာဝန္ခံမႈ ရိွေစရန္ႏွင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ 
တပ္သားမ်ားအား ၎တို႔က်ဴးလြန္ထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီရင္ခ်က္အတုိင္း တာဝန္ယူရန္လိုသည္။  
 

                                                                                                                                                                                             
101  ဤသတင္းကုိ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မျဖန္႔ေ၀ရေသးေသာ ကရင္ျပည္နယ္အေရ့ွေျမာက္ပုိင္း လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္မွလက္ခံရရိွခဲ့ေသာ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္။     
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 ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး/ ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္၊ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ရိွေသာ အျခား လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအားအသစ္ အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းအား သေဘာတူၿပီး 
လိုက္နာက်င့္သံုးရန္လိုသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား စနစ္တက် ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳလုပ္မီ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအားလံုးႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ႀကိဳတင္ အသိေပး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ႀကိဳတင္ အသိေပးေဆြးေႏြးမႈ မရိွပဲ ျပဳလုပ္ေသာ 
ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရးမ်ားမွ လက္နက္ကုိင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရိွသည္။  
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၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(KHRG) သည္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရေသာ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကုိ စုစည္းမွတ္တမ္းယူႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းပုိ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရိွသည္။ ထို႕အျပင္ ရရိွသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႕ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္လ်က္ရိွသည့္ ရြာသားမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ၎တို႕ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္ 

ျမန္မာျပည္ရိွ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန ပုိမုိတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိလိုပါက www.khrg.org တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

 

အထက္ပါပုံကုိ KHRG ေဒသခံအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခလယ္လာေက်းရြာအနီး ပုလဲ၀ါးဟုေခၚ 
ေသာေနရာတြင္ ရုိက္ကူးထားပါသည္။ ပုံတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရိပ္ကၡာအျပည့္အစုံျဖင့္ ျမစ္ျဖတ္ကူးေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါမည္။ 1  (ဓါတ္ပုံ - KHRG) 

“တပ္မေတာ္ကေန ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ရိကၡာအမ်ားႀကီး ပုိ႔တာေတြကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ပုိင္းမွာ 
လုပ္လာတာကို ေတြ႔ရတယ္ဆိုၿပီး ရြာသားေတြက ကၽြန္ေတာ့ကုိ ေျပာျပၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔ 
ထိပ္တိုက္မေတြ႔ရေသးေပမယ့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ရိကၡာန႔ဲ လက္နက္ခဲယမ္း ပုိၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ေနတာေတြကို အေဝးကေန ေတြ႔ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ရြာသားေတြအေနနဲ႔ ရြာကုိ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ မျပန္ရဲဘူး။ … သူတုိ႔က အရင္ကလုိေတာ့ ကင္းလွည့္တာေတြ ေနအိမ္မီးရိႈ႕တာေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ 
ရိကၡာပုိ႔တာတုိ႔ လက္နက္ခဲယမ္း ပုိ႔တာေတြေတာ့ ရိွတာေပါ့။ ရြာသားေတြရ့ဲ အျမင္မွာေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရိွေနေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ 
အပစ္ရပ္မႈ မဟုတ္ေသးဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရ့ဲ ရြာမွာ ျပန္မေနရဲၾကေသးဘူး။” 

ေစာဘ--- (အုပ္စုမွဴး)၊ (က်ား - ၄၃ ႏွစ္)၊ တ--- ေက်းရြာ၊ ဟ--- ေက်းရြာအုပ္စု၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။)28 


