
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ျမန္မာျပည္အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

?ဒီမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြအားလုံးကုိ ေကအန္ယူနဲ႔ျမန္မာအစိုးရက ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ေတြ ဒါကုိ 
လ်စ္လ်ဴရွဳထားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနထုိင္မႈအေျခအေနကို သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ တပ္အပ္ျမင္ေတြ႔ေနရတာပဲ။ ကြ်န္ 
ေတာ္တုိ႔ ဒီကုိစေရာက္တုန္းက သူတုိ႔ ရြာလူႀကီးေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါစုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လုိ႔ရၿပီးလုိ႔ ရြာလူႀကီးေတြ 
ကုိေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ခံစားေနရတာေတြကုိ သူတုိ႔သိတယ္။/

ၿမိဳင္ႀကီးငူရွိ ေအးလင္းသာယာကြင္းစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

?အမွန္တိုင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ ဒီမွာေနခ်င္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ကို တကယ္ျပန္ခ်င္တယ္။ 
အခုေတာ့ ကုိယ့္ရြာမွာျပန္မေနရဲဘူး။ အိမ္ကုိျပန္ရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လံုျခံဳမႈခံစားရမွာမဟုတ္ဘူး။ 
အေျခအေနေတြ တည္ၿငိမ္လာဖို႔အတြက္ေတာ့ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။ ဒီမွာေနရတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မေပ်ာ္ဘူး။/

ၿမိဳင္ႀကီးငူရွိ မာလာယူစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းဆုိျခင္း၊ 
တံု႔ျပနက္ာကြယျ္ခင္း စသည္န့ည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားအား ပံပ့ိုးေပးျခင္းျဖင္ ့လုပ္ေဆာင္ေနပါသည။္  ထုိ႔အျပင ္ရရိွသည္သ့တင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္လွ်က္ရွိသည့္ ရြာသားမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ားပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေစရန ္၎တုိ႔ႏွင္ပ့ူးေပါင္းလုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားလပုျ္ခင္းျဖင္ ့ျမနမ္ာျပညရိွ္လူ႔အခြင္အ့ေရးအေျခအေန ပုိမိတုိုးတက္ေကာင္းမြန ္
လာေစရန ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါသည။္ ကြ်ႏုပ္တုိ္႔၏လပုင္န္းမ်ားကုိ အေသးစတ္ိသိရိွလုိပါက www.khrg.org တြင ္ဖတ္ရႈႏိငု ္
ပါသည္။
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အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေရး ား ုတ္ေ ည္  
၂ ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ   

အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုးပု  ၿမိ င္ကးငူစခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူ မိ ားစုတစ္စု ေနရာ ုိင္ခင္းအေရွ႕ဖက္ 
ျခမ္းမွ ရိုက္ ူ ားေ ာပု

အေနာက္မ်က္ႏွာဖုးပု  ၿမိ င္ကးငူစခန္းရွိ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ား ေန ိုင္ေနၾကေ ာစခန္းပု  

အစရင္ခစာ ဲရွိ ေဖာ္ျပ ားေ ာ ာတ္ပုအားလုးမွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ မူပိုင္မ်ားျဖစ္ၿပး ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ 
ႏို၀င္ ာလ ကြင္း င္းလုပ္ေ ာင္ခဲ့မွတ္တမ္းလုပ္ေ ာင္ခဲ့ခ်ိန္အတြင္း ရိုက္ ူ ားေ ာပုမ်ားျဖစ္ပ ည္  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေ ာင္ၿပး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေက်းလက္ေ မ်ား 
ရွိရြာ ားမ်ားႏွင့္ ေ ခလူ ုမ်ား အေျခအေနမ်ားအား တို႔ႏွင့္တိုက္ရိုက္ေတြ႔ ုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ာတ္ပုႏွင့္ အျခား 
အေ ာက္အ ားမ်ားအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားျပလုပ္ပ ည္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ည္ းျခားလြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွားေ ာင္ရြက္ေ ာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပး မည္ ည့္ႏိုင္ငေရး ို႔မ ုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ က္ျခင္းမရွိပ  
က ြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ိရွိလိုပက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ ည့္ တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပ ည္  ို႔မ ုတ္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔  ုတ္ေ ၿပးေ ာအစရင္ခစာမ်ားကို ရ ူလိုပက အးေမးလ္လိပ္စာ  ို႔ က္ ြ ္ 
ေတာင္း ူႏိုင္ပ ည္  

အစရင္ခစာအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂ ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ၿပးအဖြဲ႔ မူပိုင္ျဖစ္ ည္  အစရင္ခစာတြင္ 
ပရွိေ ာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိကို ္ပိုင္အက်ိ းအျမတ္အတြက္မ ုတ္ပဲ အမ်ားအက်ိ းအတြက္ ို႔မ ုတ္ တင္းမ

ာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပလိုျခင္းႏွင့္ က္စပ္ ည့္ရည္ရြ ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပ္မကူး ူအ ုးျပ ျခင္း ို႔မ ုတ္ ျဖန္႔ေ ျခင္းမ်ား 
လုပ္ေ ာင္ႏိုင္ပ ည္  ို႔ေ ာ္ စးပြားေရးအက်ိ းအျမတ္အတြက္ျပန္လည္အ ုးျပ ုတ္ေ လိုပက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔ မွ းစြာခြင့္ျပခ်က္ရ ူရန္လုိအပ္ပ ည္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ အစရင္ခစာအား မူလအ လိပ္ ာ ာမွ 
ျမန္မာ ာ ာ ို႔ ျပန္ ို ားျခင္းျဖစ္ ည္  

အစရင္ခစာ ည္ ေရာင္းရန္မ ုတ္ပ  

အစရင္ခစာ စာအုပ္ ုတ္ေ မႈအား ေအာက္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ရန္ပုေငြပ့ပိုးေပး ား ည္  

အစရင္ခစာတြင္ပ င္ေ ာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ာ က္ ိုင္ျပး  အဖြဲ႔တုိ႔  
ူ ခ်က္ အျမင္ က္ေရာက္မႈမ်ား လုး မပရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းအ ိေပးအပ္ပ ည္  

ရွင္းလင္းခ်က္ 
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အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေရး ား ုတ္ေ ည္  
၂ ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ   

အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုးပု  ၿမိ င္ကးငူစခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူ မိ ားစုတစ္စု ေနရာ ုိင္ခင္းအေရွ႕ဖက္ 
ျခမ္းမွ ရိုက္ ူ ားေ ာပု

အေနာက္မ်က္ႏွာဖုးပု  ၿမိ င္ကးငူစခန္းရွိ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ား ေန ိုင္ေနၾကေ ာစခန္းပု  

အစရင္ခစာ ဲရွိ ေဖာ္ျပ ားေ ာ ာတ္ပုအားလုးမွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ မူပိုင္မ်ားျဖစ္ၿပး ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ 
ႏို၀င္ ာလ ကြင္း င္းလုပ္ေ ာင္ခဲ့မွတ္တမ္းလုပ္ေ ာင္ခဲ့ခ်ိန္အတြင္း ရိုက္ ူ ားေ ာပုမ်ားျဖစ္ပ ည္  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေ ာင္ၿပး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေက်းလက္ေ မ်ား 
ရွိရြာ ားမ်ားႏွင့္ ေ ခလူ ုမ်ား အေျခအေနမ်ားအား တို႔ႏွင့္တိုက္ရိုက္ေတြ႔ ုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ာတ္ပုႏွင့္ အျခား 
အေ ာက္အ ားမ်ားအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားျပလုပ္ပ ည္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ည္ းျခားလြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွားေ ာင္ရြက္ေ ာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပး မည္ ည့္ႏိုင္ငေရး ို႔မ ုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ က္ျခင္းမရွိပ  
က ြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ိရွိလိုပက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ ည့္ တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပ ည္  ို႔မ ုတ္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔  ုတ္ေ ၿပးေ ာအစရင္ခစာမ်ားကို ရ ူလိုပက အးေမးလ္လိပ္စာ  ို႔ က္ ြ ္ 
ေတာင္း ူႏိုင္ပ ည္  

အစရင္ခစာအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂ ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ၿပးအဖြဲ႔ မူပိုင္ျဖစ္ ည္  အစရင္ခစာတြင္ 
ပရွိေ ာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိကို ္ပိုင္အက်ိ းအျမတ္အတြက္မ ုတ္ပဲ အမ်ားအက်ိ းအတြက္ ို႔မ ုတ္ တင္းမ

ာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပလိုျခင္းႏွင့္ က္စပ္ ည့္ရည္ရြ ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပ္မကူး ူအ ုးျပ ျခင္း ို႔မ ုတ္ ျဖန္႔ေ ျခင္းမ်ား 
လုပ္ေ ာင္ႏိုင္ပ ည္  ို႔ေ ာ္ စးပြားေရးအက်ိ းအျမတ္အတြက္ျပန္လည္အ ုးျပ ုတ္ေ လိုပက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔ မွ းစြာခြင့္ျပခ်က္ရ ူရန္လုိအပ္ပ ည္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ အစရင္ခစာအား မူလအ လိပ္ ာ ာမွ 
ျမန္မာ ာ ာ ို႔ ျပန္ ို ားျခင္းျဖစ္ ည္  

အစရင္ခစာ ည္ ေရာင္းရန္မ ုတ္ပ  

အစရင္ခစာ စာအုပ္ ုတ္ေ မႈအား ေအာက္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ရန္ပုေငြပ့ပိုးေပး ား ည္  

အစရင္ခစာတြင္ပ င္ေ ာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ာ က္ ိုင္ျပး  အဖြဲ႔တုိ႔  
ူ ခ်က္ အျမင္ က္ေရာက္မႈမ်ား လုး မပရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းအ ိေပးအပ္ပ ည္  

ရွင္းလင္းခ်က္ 
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၁  မိတ္ က္ျခင္း

အစရင္ခစာအႏွစ္ခ် ပ္

ကမာတစ္ ွမ္းလုးရွိ မ်ားစြာေ ာလူမ်ား ည္ စစ္ပြဲမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနရပ္ 
မွ စြန္႔ခြာခဲ့ရ ည္  ၂၀၁ ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ကမာ႔ေနရာအႏွ႔ရွိ လူ းေရ န္းမွာ တို႔ ေနရင္း 
ေ မ်ားအားစြန္႔ခြာရန္ အ မတြန္းအားေပးခခဲ့ၾကရ ည္    ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ္စုႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေ ာ တိုင္းရင္း ားလက္နက္ကိုင္ပ ိပကမ်ား၊ ႏိုင္ငေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေ ာင္ေပင္းမ်ားစြာေ ာ  ျပည္ ူမ်ား ည္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း 
တိမ္းေရွာင္ပုန္းေအာင္းေနရ ည္  ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား 
အျဖစ္ စခန္းမ်ား ို႔မ ုတ္ အိမ္နးခ်င္းႏိုင္ငမ်ားတြင္ ုက ည္စခန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစခဲ့ ည္  

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္း ိုင္ရာ လမ္းညန္ခ်က္မူ မ်ားအရ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ား  ို ည္မွာ? လက္နက္ကုိင္ပ ိပကမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ား၊ ာ  ို႔မ ုတ္ လူ ားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပ လာ ည့္ ေ းအႏရာ ္မ်ား 

က္ေရာက္မႈမ်ားအား ခစားရ ျဖင့္ တုိ႔ ေနရပ္ေ မ်ား ို႔မ ုတ္ မူရင္းေနရပ္မွ အ မ 
ေရ႕ေျပာင္းျခင္းခရေ ာ ို႔မ ုတ္ ြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္လုိအပ္ေ ာ လူပု ိ လ္မ်ား ို႔မ ုတ္ 
လူအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငတကာမွ တ္မွတ္ ားေ ာႏိုင္ငန ္နမိတ္မ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ မ ြား 
ေ း ူမ်ားကို ိုလုိပ ည္ /   ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ည့္အ 
ဖြဲ႕  မွ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငရွိ ျပည္ ူ 

၀၀၀ းမွာ တို႔ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ  အျခားေနရပ္ ို႔ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေနၾကရ ည္    
 ို႔ေ ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူလူ းေရႏွင့္ပတ္ က္ၿပး တိက်ေ ာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိရန္ခက္ခဲပ ည္  ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပ ေနေ ာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္ ူအမ်ားစုမွာ ပ္ခတလဲလဲ ၾကာရွည္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾကရကာ တို႔ ေနအိမ္ 
မ်ားအားစြန္႔ခြာၿပး တိုက္ပြဲျဖစ္ ည့္အခမ်ားတြင္ ေတာတြင္း ို႔တိမ္းေရွာင္ၾကရ ည္  ို႔ေ ာ္ 

တို႔  စိုက္ပ်ိ း းႏွမ်ားအား ရိတ္ ိမ္းရန္ ို႔မ ုတ္ စားစရာမ်ားရွာေဖြရန္အတြက္ ရာ ခ်ိန္ 
ေရာက္ ည့္အခ  တို႔ ေက်းရြာမ်ား ို႔ ျပန္ၾကရ ည္  

တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္  အား လက္မွတ္ေရး ိုး ားေ ာ္ 
လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္း ားေ ခမ်ား ည္ အၾကမ္းဖက္ပ ိပကမ်ား၊ 
ျပင္း န္ေ ာ စစ္ က္ ိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမပ္မုိင္းအႏရာ ္မ်ားကို ၾကေတြ႔ခစားရလ်က္ 
ရွိ ည္  အာရွလမ္းမကးႏွင့္ တ္ကးေရကာတာစ ည့္ အကးစားဖြ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းစမကိန္းမ်ား 

 ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ            တြင္ 
ၾကည့္ပ

 ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ ြန္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ ၾကည့္ပ

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ       
  တြင္ ၾကည့္ပ
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၁  မိတ္ က္ျခင္း

အစရင္ခစာအႏွစ္ခ် ပ္

ကမာတစ္ ွမ္းလုးရွိ မ်ားစြာေ ာလူမ်ား ည္ စစ္ပြဲမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနရပ္ 
မွ စြန္႔ခြာခဲ့ရ ည္  ၂၀၁ ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ကမာ႔ေနရာအႏွ႔ရွိ လူ းေရ န္းမွာ တို႔ ေနရင္း 
ေ မ်ားအားစြန္႔ခြာရန္ အ မတြန္းအားေပးခခဲ့ၾကရ ည္    ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ္စုႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေ ာ တိုင္းရင္း ားလက္နက္ကိုင္ပ ိပကမ်ား၊ ႏိုင္ငေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေ ာင္ေပင္းမ်ားစြာေ ာ  ျပည္ ူမ်ား ည္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း 
တိမ္းေရွာင္ပုန္းေအာင္းေနရ ည္  ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား 
အျဖစ္ စခန္းမ်ား ို႔မ ုတ္ အိမ္နးခ်င္းႏိုင္ငမ်ားတြင္ ုက ည္စခန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစခဲ့ ည္  

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္း ိုင္ရာ လမ္းညန္ခ်က္မူ မ်ားအရ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ား  ို ည္မွာ? လက္နက္ကုိင္ပ ိပကမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ား၊ ာ  ို႔မ ုတ္ လူ ားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပ လာ ည့္ ေ းအႏရာ ္မ်ား 

က္ေရာက္မႈမ်ားအား ခစားရ ျဖင့္ တုိ႔ ေနရပ္ေ မ်ား ို႔မ ုတ္ မူရင္းေနရပ္မွ အ မ 
ေရ႕ေျပာင္းျခင္းခရေ ာ ို႔မ ုတ္ ြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္လုိအပ္ေ ာ လူပု ိ လ္မ်ား ို႔မ ုတ္ 
လူအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငတကာမွ တ္မွတ္ ားေ ာႏိုင္ငန ္နမိတ္မ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ မ ြား 
ေ း ူမ်ားကို ိုလုိပ ည္ /   ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ည့္အ 
ဖြဲ႕  မွ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငရွိ ျပည္ ူ 

၀၀၀ းမွာ တို႔ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ  အျခားေနရပ္ ို႔ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေနၾကရ ည္    
 ို႔ေ ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူလူ းေရႏွင့္ပတ္ က္ၿပး တိက်ေ ာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိရန္ခက္ခဲပ ည္  ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ေပ ေနေ ာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္ ူအမ်ားစုမွာ ပ္ခတလဲလဲ ၾကာရွည္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾကရကာ တို႔ ေနအိမ္ 
မ်ားအားစြန္႔ခြာၿပး တိုက္ပြဲျဖစ္ ည့္အခမ်ားတြင္ ေတာတြင္း ို႔တိမ္းေရွာင္ၾကရ ည္  ို႔ေ ာ္ 

တို႔  စိုက္ပ်ိ း းႏွမ်ားအား ရိတ္ ိမ္းရန္ ို႔မ ုတ္ စားစရာမ်ားရွာေဖြရန္အတြက္ ရာ ခ်ိန္ 
ေရာက္ ည့္အခ  တို႔ ေက်းရြာမ်ား ို႔ ျပန္ၾကရ ည္  

တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္  အား လက္မွတ္ေရး ိုး ားေ ာ္ 
လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္း ားေ ခမ်ား ည္ အၾကမ္းဖက္ပ ိပကမ်ား၊ 
ျပင္း န္ေ ာ စစ္ က္ ိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမပ္မုိင္းအႏရာ ္မ်ားကို ၾကေတြ႔ခစားရလ်က္ 
ရွိ ည္  အာရွလမ္းမကးႏွင့္ တ္ကးေရကာတာစ ည့္ အကးစားဖြ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းစမကိန္းမ်ား 

 ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ            တြင္ 
ၾကည့္ပ

 ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ ြန္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ ၾကည့္ပ

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ       
  တြင္ ၾကည့္ပ

4

 3 

ည္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပ ိပကတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပ ေစခဲ့ ည္   ပိုမိုမ်ားျပား 
လာေ ာ ေျမ ာ ိမ္း ည္းမႈမ်ား ည္လည္း ေက်းလက္ေ ရွိ ေ ခမ်ားအား ေျပာင္းေရ႕ေစမႈ 
မ်ား၊ အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ုးရႈးမႈမ်ားကို ၾကေတြ႔ခစားရေစၿပး တို႔  မ်ားအား 
ပ်က္စးေစခဲ့ ည္  

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္မႈမ်ား  အေျခအေနမ်ား 
အား မးေမာင္း ိုးျပရန္အတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစရင္ခစာတြင္ ၿမိ င္ကးငူ 
ေ ရွိ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမ်ား အေျခအေနကို ုး ပ္တင္ျပရန္ ေရြးခ် ္ ားပ ည္  ိုစစ္ 
ေျပးေရွာင္စခန္း ည္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္နးပ း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ခဲ့ရေ ာ ေ ခရြာ ားမ်ား  

၁၀ းအတြက္ ေန ိုင္ခုိလႈရာေနရာျဖစ္ပ ည္  စစ္ က္ ိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမပ္မိုင္း 
မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ ို႔မျပန္ႏိုင္ေ ာ ရာခ် ည့္မိ ားစု င္အိမ္ေ ာင္စုမ်ားအေနျဖင့္  အ က္ရွင္ေန 

ိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာၾကေတြ႔ခစားၾကရ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ 
မ်ားအတြက္ လူမႈဖူလႈေရး ိုင္ရာအေ ာက္အပ့မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမႈႏွင့္ တို႔ မိ ားစုမ်ားအား 
ေ ာက္ပ့မႈေပးရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုး 
ရိမ္စရာျဖစ္ေစပ ည္  ို ူအမ်ားစု ည္မိမိတို႔အတြက္ အ က္အႏရာ ္ရွိေနေ ာ္လည္း စားစ 
ရာရွာေဖြရန္ ို႔မ ုတ္ တို႔ ေတာင္ ာစိုက္ခင္းမ်ား ို႔ လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ိ းရန္အတြက္ ေျမျမပ္မိုင္း 
မ်ားေ ာင္ ား ည့္ေနရာမ်ားကို ျဖတ္ ြားၾကရ ည္  အစရင္ခစာအတြက္ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈ 
ျပလုပ္ခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ တို႔ ေနရပ္ ို႔ ျပန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေန ိုင္ရန္ျပင္းျပ ည့္ ႏရွိေၾကာင္းကို ုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾက ည္  လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား က္လက္တည္ရွိေနေ ာတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ တ္ကးေရကာတာအားတည္ 
ေ ာက္ရန္အတြက္ တို႔အေပ  ဖိအားေပးမႈမ်ား ည္ ေနရပ္ျပန္လည္ေန ိုင္ရန္အတြက္ အ န္႔ 
အတားျဖစ္ေစၿပး ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရျခင္းမ်ားအား ပိုမိုျဖစ္ေပ ေစပ ည္  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစရင္ခစာမွတစ္ င့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရ
ူမ်ား စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုေဖာ္ ုတ္ၿပး အ ူး ျဖင့္ ခုတင္ျပခ်က္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ၊ ကရင္အမ်ိ း 
ားအစည္းအရုးႏွင့္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ အကူအညေပး ူမ်ားအား တို႔အေနျဖင့္ 
ုးျဖတ္ခ်က္ခ် ည့္အခ  ည့္ ြင္းစ ္းစားျခင္း အေရး ူေ ာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပလုပ္ရန္ရည္ရြ ္ 

ၿပး တငျ္ပျခင္းျဖစပ္ ည္   ျမနမ္ာႏိငုင္ က္လက္လုပ္ေ ာငလ္်ကရိွ္ေ ာ  ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစ  ္
တြင္ ပ ိပက ္အားခစားေနရေ ာ ေ ချပည္ ူမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားအား အ 
ေရးတ ူေဖာ္ေ ာင္ေျဖရွင္းေပးရန္လုိအပ္ပ ည္  ျမန္မာျပည္အတြင္း အစိုးရမွအကာအကြ ္ေပးမႈ 
ႏွင့္ အေ ာက္အပ့ေပးမႈမ်ား မျပလုပ္ႏိုင္ ည့္ အ ူးအကူအညလိုအပ္ေနေ ာလူမႈအ ိုက္အ၀န္း
မ်ားအတြက္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္အပ့မ်ားအား တိုးျမင့္ေပးရန္ လိုအပ္ေန 
ပ ည္
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အစရင္ခစာ ျပစုပုနည္းစနစ္

၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ႏို င္ ာလတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၿမိ င္ကးငူေ တ ိုက္ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားႏွင့္ စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားအား ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့ၾက ည္   
ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားကို  ၿမိ င္ကးငူေ အတြင္းရွိ ေနရာ ုးေနရာျဖစ္ ည့္  ၿမိ င္ကးငူေ  
အကး ုးေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားေန ိုင္ ည့္ေနရာျဖစ္ေ ာ ေအးလင္း 

ာ ာကြင္းစခန္းႏွင့္ အျခားစခန္းအေ းႏွစ္ခုျဖစ္ေ ာ မာလာ ုစခန္းႏွင့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္း  
တို႔တြင္ ျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ ုေမး 
ျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိ င္ကးငူမွ စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားက တာ န္ ူစစ ္ေပးခဲ့ပ ည္  

အမ်ိ း ား ၂ း၊ အမ်ိ း မး ၁ း စုစုေပင္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ  းအား 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားအား စေကာ 
ကရင္ႏွင့္ ျမန္မာ ာ ာစကားမ်ားျဖင့္ ျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ ည့္ရြာ ားမ်ားအားလုး 
တို႔ မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းျခင္း ရည္ရြ ္ခ်က္ႏွင့္ရရွိလာေ ာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အစရင္ခစာ 
အတြင္း ည့္ ြင္းအ ုးျပလိုေၾကာင္း ေ ာတူညမႈ ရ ူခဲ့ပ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈအား 
လက္ခခဲ့ ူမ်ား အမည္မ်ားႏွင့္ အေ းစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လုျခေရးအရလွ်ိ ႕ ွက္ ား 
ပ ည္  တခိ် ႕ေ ာအေၾကာင္းအရာမွာ ရြာအမည္မ်ားအား အႏရာ ္ရွိေစႏိုင္ ည္ ု ူ ပလ်ွင္ 

င္ ာျဖတ္ေတာက္ ားျပး က  မွ အ  အကရာစာလုးမ်ားကို အ ုးျပ ားပ ည္  ျဖတ္ 
ေတာက္ေဖာ္ျပ ားေ ာစာလုးမ်ား ည္ အမည္နာမအစစ္အမွန္မ်ားအား ကို ္စားျပ ျခင္းမရွိ လို 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ခင္အစရင္ခစာမ်ားတြင္ ုးခဲ့ေ ာအကရာ စာလုးမ်ားႏွင့္လည္း 

က္ ိုင္မႈမရွိပ

အစရင္ခစာ ေရး ားေန ည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈအကူအည 
ေပး ူမ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္ ေ ာေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ားအခရိုင္ ႏိုင္ငေရး 
ႏွင့္လုျခေရးအေျခအေနကို ပိုမို ိရွိရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေစ ည့္ ေရရွည္ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေ ာ အေျခအေနမ်ားအား ပိုမို ုး ပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြင္း ဲမွ လက္ခရရွိ ားေ ာ 

တင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္  ၿမိ င္ကးငူႏွင့္ အနးအနားေ မ်ားမွ ရရွိ ားေ ာ  ေစာင္ 
အစရင္ခစာအား ေလ့လာ ုး ပ္မႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့ ည္  

ေ ာရမ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္အ ုးအႏႈန္းမ်ား

  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား
  ကရင္အမ်ိ း ားအစည္းအရုး
  ကရင္အမ်ိ း ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

  တစ္ႏိုင္ငလုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္
  န ္ျခားေစာင့္တပ္

   တုိးတက္ေ ာ ု ာ ာ ကရင္တပ္မေတာ္ ခြဲ ြက္အဖြဲ႔
  တိုင္းရင္း ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း 
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အစရင္ခစာ ျပစုပုနည္းစနစ္

၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ႏို င္ ာလတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၿမိ င္ကးငူေ တ ိုက္ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားႏွင့္ စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားအား ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့ၾက ည္   
ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားကို  ၿမိ င္ကးငူေ အတြင္းရွိ ေနရာ ုးေနရာျဖစ္ ည့္  ၿမိ င္ကးငူေ  
အကး ုးေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားေန ိုင္ ည့္ေနရာျဖစ္ေ ာ ေအးလင္း 

ာ ာကြင္းစခန္းႏွင့္ အျခားစခန္းအေ းႏွစ္ခုျဖစ္ေ ာ မာလာ ုစခန္းႏွင့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္း  
တို႔တြင္ ျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ ုေမး 
ျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိ င္ကးငူမွ စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားက တာ န္ ူစစ ္ေပးခဲ့ပ ည္  

အမ်ိ း ား ၂ း၊ အမ်ိ း မး ၁ း စုစုေပင္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ  းအား 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားအား စေကာ 
ကရင္ႏွင့္ ျမန္မာ ာ ာစကားမ်ားျဖင့္ ျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ ည့္ရြာ ားမ်ားအားလုး 
တို႔ မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းျခင္း ရည္ရြ ္ခ်က္ႏွင့္ရရွိလာေ ာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အစရင္ခစာ 
အတြင္း ည့္ ြင္းအ ုးျပလိုေၾကာင္း ေ ာတူညမႈ ရ ူခဲ့ပ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈအား 
လက္ခခဲ့ ူမ်ား အမည္မ်ားႏွင့္ အေ းစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လုျခေရးအရလွ်ိ ႕ ွက္ ား 
ပ ည္  တခိ် ႕ေ ာအေၾကာင္းအရာမွာ ရြာအမည္မ်ားအား အႏရာ ္ရွိေစႏိုင္ ည္ ု ူ ပလ်ွင္ 

င္ ာျဖတ္ေတာက္ ားျပး က  မွ အ  အကရာစာလုးမ်ားကို အ ုးျပ ားပ ည္  ျဖတ္ 
ေတာက္ေဖာ္ျပ ားေ ာစာလုးမ်ား ည္ အမည္နာမအစစ္အမွန္မ်ားအား ကို ္စားျပ ျခင္းမရွိ လို 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ခင္အစရင္ခစာမ်ားတြင္ ုးခဲ့ေ ာအကရာ စာလုးမ်ားႏွင့္လည္း 

က္ ိုင္မႈမရွိပ

အစရင္ခစာ ေရး ားေန ည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈအကူအည 
ေပး ူမ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္ ေ ာေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့ပ ည္  ားအခရိုင္ ႏိုင္ငေရး 
ႏွင့္လုျခေရးအေျခအေနကို ပိုမို ိရွိရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေစ ည့္ ေရရွည္ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေ ာ အေျခအေနမ်ားအား ပိုမို ုး ပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြင္း ဲမွ လက္ခရရွိ ားေ ာ 

တင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္  ၿမိ င္ကးငူႏွင့္ အနးအနားေ မ်ားမွ ရရွိ ားေ ာ  ေစာင္ 
အစရင္ခစာအား ေလ့လာ ုး ပ္မႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့ ည္  

ေ ာရမ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္အ ုးအႏႈန္းမ်ား

  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား
  ကရင္အမ်ိ း ားအစည္းအရုး
  ကရင္အမ်ိ း ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

  တစ္ႏိုင္ငလုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္
  န ္ျခားေစာင့္တပ္

   တုိးတက္ေ ာ ု ာ ာ ကရင္တပ္မေတာ္ ခြဲ ြက္အဖြဲ႔
  တိုင္းရင္း ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း 
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တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူ 
စာခ်ပ္အားလက္မွတ္ ိုး ားေ ာ္လည္း ားအခရိုင္ 

ည္ လက္နက္ကိုင္ပ ိပကတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ က္ 
ိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား အမ်ားအျပား က္လက္ျဖစ္ေပ

လွ်က္ရွိေ ာေနရာအျဖစ္ရွိေနေ း ည္  တပ္မေတာ္ 
မွ စစ္ က္ ိုင္ရာအေျခခအေ ာက္အ းမ်ား က္ 
လက္ေ ာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကရင္အမ်ိ း ားအစည္း 
အရုး  ိန္းခ် ပ္န ္ေျမအတြင္းတြင္ တပ္လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားအား ပိုမိုတိုးျမင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေ ာႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့ ည္  လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား ည္ တုိ႔အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စ  အာ ာရလိုမႈ၊ 
ကို ္ပိုင္အုပ္ခ် ပ္ခြင့္ရရွိလိုျခင္းႏွင့္ ိုေနရာေ မ်ား 
အား ိန္းခ် ပ္လိုမႈမ်ား ည္ ေ အတြင္း လက္နက္ 
ကိုင္ပ ိပကမ်ားအား ျဖစ္ေပ ေစ ည္  

၂၀၁ ခုႏွစ္  အ က္အႏရာ ္ေၾကာင့္ ြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ရျခင္း 

၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ၾ ုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္၊ န ္ျခား 
ေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၀၁၁ ၊ ၁၀၁၂  ႏွင့္ 
၁၀၁  တို႔ ည္ ေ အတြင္းတြင္ တပ္အင္အားပိုမို 

တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ ည္    ို႔အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္
န ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္  ခြဲ ြက္အဖြဲ႔မ်ားၾကား 

တ္ကးေရကာတာ တည္ေ ာက္မည့္ စမကိန္းေနရာ 
ႏွင့္နးေ ာ အ စ္ေဖာက္လုပ္ ား ည့္  လမ္းမတစ္ 
ေလွ်ာက္တြင္ ျပင္း န္ ည့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့ 

ည္   ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ အစိုးရမွ တ္ 
ကးေရကာတာ စမကိန္းေနရာအား ခိုင္ခိုင္မာမာ ိန္း 

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္ တင္းစ ္   ႏွင့္ ခြဲ ြက္  တို႔ တစ္ရက္အတြင္း 
တိုက္ပြဲ ကိမ္ျဖစ္ပြား  တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ     “Ceasefires, Governance and 
Development: the Karen National Union in Times of Change”  တြင္ၾကည့္ပ  

၂  ားအခရိုင္    ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ 
တုိက္ပြဲမ်ား  ိုခ်က္

 

 

တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္ ျမန္မာစစ္တပ္ ည္ ႏိုင္င 
အတြငး္ အင္အားအကး ုးလက္နက ္
ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ ည္  ၁၉ ၂ ခုႏွစ္တြင္ 
စစ္တပ္မွ အာ ာ ိမ္းၿပးေနာက္ပိုင္းအ
ခ်ိန္မွစ  ႏိုင္ငေရးတြင္ ဲ ဲ င္ င္ပ င္ 
လ်က္ရွိ ည္  ႏိုင္ငအေနျဖင့္ အရပ္ ား 
အုပ္ခ် ပ္ ည့္ႏိုင္ငအျဖစ္ ို ႔ေရာက္ရွိရန္ 

ိ ာ င္ရွား ည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျပ  
လုပ္လ်က္ရွိေ ာ္လည္း တပ္မေတာ္ 

ည္ အစိုးရအေပ တြင္ ခ် ပ္ကိုင္မႈမ်ား 
ျပလုပ္လ်က္ရွိေ း ည္

န ္ျခားေစာင့္တပ္

တပ္မေတာ္  န ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ 
ရင္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔ 
စည္းခဲ့ ည္  ိုအဖြဲ႔မ်ားကို မ်ားေ ာ 
အားျဖင့္ စစ္တပ္ ဲ င္ရန္ ေ ာတူ 
ေ ာ ခင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွတပ္ ားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ား ည္  

ားအခရိုင္တြင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္ အ 
မွတ္ ၁၀၁၁ ၊ ၁၀၁၂  ႏွင့္ ၁၀၁ တို႔ရွိ 

ည္
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ခ်ပ္လိုျခင္းႏွင့္ ေ တြင္း  ခြဲ ြက္အဖြဲ႔ အခြန္ 
ေကာက္ခလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ည္    

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ည္ ိုေ ရွိ အာ ာ 
လြမ္းမိုးမႈအားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစ ည္  ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ ာလမတိုင္မကာလမ်ားက  ခြဲ ြက္ 
အဖြဲ႔တြင္ တပ္စုင းစုရွိခဲ့ၿပး ၿမိ င္ကးငူႏွင့္ မဲ့ ေ ၿမိ ႕ 
စပ္တစ္ေလ်ာက္ရွိ ရာေတာ္ း ု နမွ ေ ာက္လုပ္ 

ားေ ာ လမ္းမေပ တြင္ စစ္ေ းေရး ိတ္မ်ားစြာ ရွိ 
ခဲ့ ည္  တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ိုလမ္းမကးတစ္ခုလုးအား ိန္း  
ခ် ပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပး ိုေ တြင္ လႈပ္ရွား ြားလာရန္အခြင့္ 

ာခဲ့ ည္  ိုလမ္းမကးကုိ တ္ကးေရကာတာ 
တည္ေ ာက္ေရးအတြက္ ေ ာက္ပ့ေရးပစည္္းမ်ား 
အား  ္ ူပို႔ေ ာင္ ည့္ လမ္းအျဖစ္ အ ုးျပလာ 
ၾက ည္   

၂၀၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ရာ 
ေတာ္ း ု န ည္ ကားအစး ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္  မဲ့ ေ  
အနးရွိေက်းရြာမ်ားမွ  ရြာ ားေပင္း ၀၀၀ ခန္႔အား 
ၿမိ င္ကးငူ ို႔ ေနရာေရ႕ေျပာင္းေပးရန္ တိုက္ပြဲမျဖစ္မ 
အခ်ိန္တြင္ စစ ္ေပးခဲ့ ည္   ရြာ ားအမ်ားစုမွာ  
စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေတာင္ ာလုပ္ကိုင္ေနစ ္အတြင္း  
ကားေပ ို႔တက္ရန္ ေခ ူခဲ့ ည့္အတြက္  ကိတင္ျပင္ င္ရန္အခ်ိန္မရ ျဖင့္ တို႔ ပိုင္ ိုင္ 
မႈမ်ားအား ္ ူျခင္းမျပႏိုင္ခဲ့ေပ   

ရာေတာ္အား ို ို႔ျပလုပ္ရန္အတြက္ မည္ ည့္အရာကလႈ႕ေ ာ္ခဲ့ ည္ကို ရွင္းလင္းစြာမ ိ 
ႏိုင္ေ ာ္လည္း ရြာ ားအမ်ားစုမွာ တို႔ ေနရပ္ န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပ လ်က္ရွိေ ာ လက္နက္ကိုင္ 
ပ ိပကအား ေၾကာက္ရြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ိုအႏရာ ္မွလြတ္ေျမာက္ပက စိတ္ခ်မ္း ာရာရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၾက ည္  ိုအေျခအေနမ်ားအား ေနာက္ က္တြဲအခန္းမ်ားတြင္ အက် ္ 
တ င့္ေရး ားေဖာ္ျပ ား ည္  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ     “Ceasefires, Governance and 
Development: the Karen National Union in Times of Change”  တြင္ၾကည့္ပ  

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ၿပလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
     တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
                

        တြင္ၾကည့္ပ

 

ကရင္အမ်ိ း ား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ 
ေတာ္ 

ကရင္အမ်ိ း ားအစည္းအရုးႏွင့္  
တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေ ာ ကရင္အမ်ိ း ားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔ ည္ အစိုးရ 
ႏွင့္ ၁၉ ၉ ခုႏွစ္မွစတင္  စစ္မက္ပ ိ 
ပကျဖစ္ပြားခဲ့ ည္  ကရင္အမ်ိ း ား 
အစည္းအရုးအေနျဖင့္ ၁၉၉  ခုႏွစ္  

 ာနခ်ပ္က် ုးခ်ိန္တြင္ ိ ိ ာ 
ာ အားနည္းလာခဲ့ေ ာ္လည္း  ျမန္မာ 

ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
အာ ာတည္ရွိေန ဲျဖစ္ ည္  ကရင္ 
အမ်ိ း ားအစည္းအရုး ည္ တစ္ႏိုင္င 
လုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာ 
တူစာခ်ပ္အား လက္မွတ္ေရး ိုးခဲ့ေ ာ္ 
လည္း အစိုးရႏွင့္ တို႔ၾကား တင္းမာမႈ 
ျမင့္မားေန ဲျဖစ္ ည္
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ခ်ပ္လိုျခင္းႏွင့္ ေ တြင္း  ခြဲ ြက္အဖြဲ႔ အခြန္ 
ေကာက္ခလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ည္    

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ည္ ိုေ ရွိ အာ ာ 
လြမ္းမိုးမႈအားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစ ည္  ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ ာလမတိုင္မကာလမ်ားက  ခြဲ ြက္ 
အဖြဲ႔တြင္ တပ္စုင းစုရွိခဲ့ၿပး ၿမိ င္ကးငူႏွင့္ မဲ့ ေ ၿမိ ႕ 
စပ္တစ္ေလ်ာက္ရွိ ရာေတာ္ း ု နမွ ေ ာက္လုပ္ 

ားေ ာ လမ္းမေပ တြင္ စစ္ေ းေရး ိတ္မ်ားစြာ ရွိ 
ခဲ့ ည္  တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ိုလမ္းမကးတစ္ခုလုးအား ိန္း  
ခ် ပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပး ိုေ တြင္ လႈပ္ရွား ြားလာရန္အခြင့္ 

ာခဲ့ ည္  ိုလမ္းမကးကုိ တ္ကးေရကာတာ 
တည္ေ ာက္ေရးအတြက္ ေ ာက္ပ့ေရးပစည္္းမ်ား 
အား  ္ ူပို႔ေ ာင္ ည့္ လမ္းအျဖစ္ အ ုးျပလာ 
ၾက ည္   

၂၀၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ရာ 
ေတာ္ း ု န ည္ ကားအစး ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္  မဲ့ ေ  
အနးရွိေက်းရြာမ်ားမွ  ရြာ ားေပင္း ၀၀၀ ခန္႔အား 
ၿမိ င္ကးငူ ို႔ ေနရာေရ႕ေျပာင္းေပးရန္ တိုက္ပြဲမျဖစ္မ 
အခ်ိန္တြင္ စစ ္ေပးခဲ့ ည္   ရြာ ားအမ်ားစုမွာ  
စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေတာင္ ာလုပ္ကိုင္ေနစ ္အတြင္း  
ကားေပ ို႔တက္ရန္ ေခ ူခဲ့ ည့္အတြက္  ကိတင္ျပင္ င္ရန္အခ်ိန္မရ ျဖင့္ တို႔ ပိုင္ ိုင္ 
မႈမ်ားအား ္ ူျခင္းမျပႏိုင္ခဲ့ေပ   

ရာေတာ္အား ို ို႔ျပလုပ္ရန္အတြက္ မည္ ည့္အရာကလႈ႕ေ ာ္ခဲ့ ည္ကို ရွင္းလင္းစြာမ ိ 
ႏိုင္ေ ာ္လည္း ရြာ ားအမ်ားစုမွာ တို႔ ေနရပ္ န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပ လ်က္ရွိေ ာ လက္နက္ကိုင္ 
ပ ိပကအား ေၾကာက္ရြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ိုအႏရာ ္မွလြတ္ေျမာက္ပက စိတ္ခ်မ္း ာရာရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၾက ည္  ိုအေျခအေနမ်ားအား ေနာက္ က္တြဲအခန္းမ်ားတြင္ အက် ္ 
တ င့္ေရး ားေဖာ္ျပ ား ည္  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ     “Ceasefires, Governance and 
Development: the Karen National Union in Times of Change”  တြင္ၾကည့္ပ  

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ၿပလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
     တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
                

        တြင္ၾကည့္ပ

 

ကရင္အမ်ိ း ား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ 
ေတာ္ 

ကရင္အမ်ိ း ားအစည္းအရုးႏွင့္  
တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေ ာ ကရင္အမ်ိ း ားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔ ည္ အစိုးရ 
ႏွင့္ ၁၉ ၉ ခုႏွစ္မွစတင္  စစ္မက္ပ ိ 
ပကျဖစ္ပြားခဲ့ ည္  ကရင္အမ်ိ း ား 
အစည္းအရုးအေနျဖင့္ ၁၉၉  ခုႏွစ္  

 ာနခ်ပ္က် ုးခ်ိန္တြင္ ိ ိ ာ 
ာ အားနည္းလာခဲ့ေ ာ္လည္း  ျမန္မာ 

ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
အာ ာတည္ရွိေန ဲျဖစ္ ည္  ကရင္ 
အမ်ိ း ားအစည္းအရုး ည္ တစ္ႏိုင္င 
လုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာ 
တူစာခ်ပ္အား လက္မွတ္ေရး ိုးခဲ့ေ ာ္ 
လည္း အစိုးရႏွင့္ တို႔ၾကား တင္းမာမႈ 
ျမင့္မားေန ဲျဖစ္ ည္
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တ္ကးေရကာတာ  ေ တြင္း ျဖစ္ေပ ေန 
ေ ာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လႈ႕ေ ာ္ေပး ည့္ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ 

ဖာပြန္ခရိုင္ႏွင့္ ားအခရိုင္ၾကားရွိ လြင္ျမစ္ေပ တြင္ 
တည္ေ ာက္ရန္လ်ာ ား ည့္ တ္ကးေရကာတာ 

ည္ လက္နက္ကိုင္ပ ိပကႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ း 
ေဖာက္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေပ ေစ ည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္ ည္  အေၾကာင္းမွာ မတူညေ ာလက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ိုေနရာေ အား ိန္းခ် ပ္ရန္ အျငင္း 
ပြားေနၾက ည့္အတြက္ျဖစ္ ည္  ို႔အတြက္ေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေစခရမႈမ်ား၊ ေျမျမပ္မိုင္းေ ာင္ ားျခင္း 
မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ား အႏွ႔အျပားျဖစ္ 
ေပ ေစခဲ့ ည္    လြင္ျမစ္ေပ တြင္ တည္ေ ာက္ 
ရန္လ်ာ ားေ ာ ေရကာတာခုႏွစ္ခ ု  အနက္ တစ္ 
ခုျဖစ္ ည့္ ို တ္ကးေရကာတာအား ိုင္းႏိုင္င  
လွ်ပ္စစ္ ုတ္လုပ္ေရးအာ ာပိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ ည္  
ကုမ      

၊ တ ုတ္ႏိုင္ငမွ ိုင္ႏို ိုက္ ိုကုမ တို႔က 
  ၊ ျမန္မာႏိုင္ငလွ်ပ္

စစ္စြမ္းအား န္ကး ာနႏွင့္  ကုမ  
    တို႔မွ 

ေငြေၾကးေ ာက္ပ့ ားျခင္းျဖစ္ၿပး လ်ာ ား ည့္ကုန္ 
က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေ လာ န္းေပင္းတစ္ 
ေ ာင္ခန္႔ရွိ ည္   

တ္ကးေရကာတာ တည္ေ ာက္မည့္ စမခ်က္ကို ၁၉၉  ခုႏွစ္မွစတင္  လုပ္ငန္းလုပ္ေ ာင္မည့္ 
ေနရာ  အနးတစ္ ိုက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ပ ည္   ိုတိုက္ပြဲမ်ား ည္ ေ ခလူမႈအ ိုက္ 
အ န္းမ်ားအေပ  ိုးရြား ည့္ က္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပ ေစၿပး ေနာက္ ုးတြင္ အခ်ိန္ကာလၾကာ 
ျမင့္စြာ ေျပာင္းေရ႕ေန ိုင္ရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အ မတပ္ ားစုေ ာင္းမႈ၊ စစ္ က္ ိုင္ရာလုပ္အား 
ေပးခိုင္းေစမႈႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားမွေရွာင္က် ္ရန္  ၿမိ င္ကးငူ ုိ႔ ြက္ေျပးေန ိုင္ 
ခဲ့ၾက ည္   ိုတင္းမာမႈမ်ား ည္ ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုျပင္း န္လာခဲ့ၿပး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ 

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ        
တြင္ ၾကည့္ပ

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ြန္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ေရကာတာ ည္ ဖြ႕ၿဖိ းေရးေလာ၊ ပ်က္စးျခင္း 
ေလာ  တြင္ၾကည့္ပ

        တြင္ ၾကည့္ပ
 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      

 

 ခြဲ ြက္အဖြဲ႔ 

၁၉၉  ခုႏွစ္တြင္  မိုကရက္တစ္ 
တိုးတက္ေ ာ ု ာ ာ ကရင္တပ္မ 
ေတာ္ ည္ ကရင္အမ်ိ း ားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ာ ာေရး 

ူ မႈႏွင့္ပတ္ က္ၿပး  ခြဲ ြက္ခဲ့ ည္  
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္  တပ္ဖြဲ႔အမ်ားစု 

ည္ န ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ို႔ 
ေျပာင္းလဲခဲ့ၾက ည္   ို႔ေ ာ္ အဖြဲ႔တစ္ 
ဖြဲ႔မွာ ို ို႔လုပ္ေ ာင္ရန္ ျငင္း ိုၿပး  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္  မိုကေရတစ္ ကရင္အ 
က်ိ းျပတပ္မေတာ္ အက်ိ းျပ  
အျဖစ္ ုိ႔ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ ည္  
၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္  ခဲြ ြက္အဖြဲ႕

ည္ အ ိုပ   အက်ိ းျပ  မွ 
ခဲြ ြက္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ ည္  ိုအဖြဲ႔ ည္ 
ဖာပြန္ခရိုင္ႏွင့္  ားအခရုိင္မ်ားတြင္ 
လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပး တစ္ႏိုင္ငလုး ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူည 
ခ်က္စာခ်ပ္အား လက္မွတ္ေရး ိုး ား 
ျခင္းမရွိေ းပ  
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မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မၾကာခ ျဖစ္ေပ ေစခဲ့ကာ ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ ေျပာင္းေရ႕ေန 
ိုင္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစ ည္  

ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္း  အေျခအေနမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ျပလုပ္ခဲ့ေ ာေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈ  ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ေျဖၾကား ူမ်ားက 
တို႔  ေက်းရြာတစ္ခုလုး တို႔ႏွင့္အတူ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  

ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈကို ျဖစ္ေပ ေစေ ာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပး 
ေမးခြန္းအေျဖမ်ားမွာ တစ္ းႏွင့္တစ္ း ပ္တူက်လ်က္ရွိ ည္   

က္လက္ျဖစ္ပြားေနေ ာ တုိက္ပြဲမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားမွ  ရာခိုင္ 
ႏႈန္းက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ည္ တို႔အား ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈကို ျဖစ္ေစ ည့္ 
အ ိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾက ည္  ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ းက 
?ကြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာေနၿပး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ လ ္လုပ္စားခဲ့တ ္  ကမေကာင္းေတာ့ မိုးရာ  
အတြင္းမွာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ေျပးခဲ့ရတ ္  အခု ို က ြန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနေနရတ ္  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ မေလွ်ာက္ ြားရဲ ူး/ ု ေျပာခဲ့ ည္  း ာ ေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ းကလည္း 

      တြင္ၾကည့္ပ

ေ ခလူ ုႏွင့္ေတြ႔ ု 
ေ ြးေႏြးညိႏႈိင္းမႈ အားနည္းျခင္း

ေ ခ ျပည္ ူမ်ားအေနျဖင့္ စမ 
ကိန္းႏွင့္စပ္လ် ္း  လုေလာက္ 

ေ ာ တင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ေ ြးေႏြးညိႏႈိင္းမႈမ်ား  လက္ခရရွိ 
ျခင္းမရွိပ  စမကိန္းႏွင့္ပတ္ က္ 

ည့္ အစည္းအေ းမ်ားကို ေ  
တြင္းရွိ န ္ျခားေစာင့္တပ္  

တပ္မွ းမ်ားမွ စစ ္က်င္းပေပးခဲ့ၿပး 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ည္လည္း 

ျမန္မာ ာ ာျဖင့္ ာ  
ရရွိႏိုင္ ည္  

ာ ပတ္ န္းက်င္ ိခိုက္မႈ 
န္းစစ္ေလ့လာ ျခင္းအား 

လုပ္ေ ာင္မႈ အားနည္းျခင္း

တင္းမာ ည့္ ပ ိပကအေျခအ 
ေနမ်ားေၾကာင့္ ိေရာက္ ည့့္္ 

ာ ပတ္ န္းက်င္ ိခိုက္မႈ 
န္းစစ္ေလ့လာျခင္းအား လုပ္ 

ေ ာင္ႏိုင္မႈမရွိေပ  အခ်က္အ 
လက္ေကာက္ခ ူမ်ားအေနျဖင့္ 
တိုင္းရင္း ားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ 
မ်ား  ိန္းခ် ပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ 
ေ ာေ မ်ား ို႔ ြားေရာက္ 
ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ   န္ မ္း 
ႏွစ္ း ည္ ေျမျမပ္မိုင္းႏွင့္လက္ 
နက္ကးပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

္ရာရၿပးေ ုးခဲ့ၾက ည္

စစ္မက္ပ ိပကျဖစ္ပြားႏိုင္ 
ည့္အေျခအေနကုိ 

အရွိန္ျမင့္ေစျခင္း

တ္ကးေရကာတာ တည ္
ေ ာက္မည့္ ေနရာအနး န္းက်င္ 
တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္  ႏွစ္စ ္ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ 

ည္  အက ္  ေရကာတာ 
ေ ာက္လုပ္ျဖစ္ပက တ္ကး 

ေရကာတာေၾကာင့္ စမကိန္းေနရာ 
အ က္ပိုင္းရွိ ရြာေပင္း ၀ မွ 

ရြာ ား ၀ ၀၀၀ ခန္႔ 
ေျပာင္းေရ႕ခရႏိုင္ ည္
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မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မၾကာခ ျဖစ္ေပ ေစခဲ့ကာ ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ ေျပာင္းေရ႕ေန 
ိုင္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစ ည္  

ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္း  အေျခအေနမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ျပလုပ္ခဲ့ေ ာေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈ  ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ေျဖၾကား ူမ်ားက 
တို႔  ေက်းရြာတစ္ခုလုး တို႔ႏွင့္အတူ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  

ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈကို ျဖစ္ေပ ေစေ ာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပး 
ေမးခြန္းအေျဖမ်ားမွာ တစ္ းႏွင့္တစ္ း ပ္တူက်လ်က္ရွိ ည္   

က္လက္ျဖစ္ပြားေနေ ာ တုိက္ပြဲမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားမွ  ရာခိုင္ 
ႏႈန္းက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ည္ တို႔အား ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈကို ျဖစ္ေစ ည့္ 
အ ိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾက ည္  ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ းက 
?ကြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာေနၿပး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ လ ္လုပ္စားခဲ့တ ္  ကမေကာင္းေတာ့ မိုးရာ  
အတြင္းမွာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ေျပးခဲ့ရတ ္  အခု ို က ြန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနေနရတ ္  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ မေလွ်ာက္ ြားရဲ ူး/ ု ေျပာခဲ့ ည္  း ာ ေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ းကလည္း 

      တြင္ၾကည့္ပ

ေ ခလူ ုႏွင့္ေတြ႔ ု 
ေ ြးေႏြးညိႏႈိင္းမႈ အားနည္းျခင္း

ေ ခ ျပည္ ူမ်ားအေနျဖင့္ စမ 
ကိန္းႏွင့္စပ္လ် ္း  လုေလာက္ 

ေ ာ တင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ေ ြးေႏြးညိႏႈိင္းမႈမ်ား  လက္ခရရွိ 
ျခင္းမရွိပ  စမကိန္းႏွင့္ပတ္ က္ 

ည့္ အစည္းအေ းမ်ားကို ေ  
တြင္းရွိ န ္ျခားေစာင့္တပ္  

တပ္မွ းမ်ားမွ စစ ္က်င္းပေပးခဲ့ၿပး 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ည္လည္း 

ျမန္မာ ာ ာျဖင့္ ာ  
ရရွိႏိုင္ ည္  

ာ ပတ္ န္းက်င္ ိခိုက္မႈ 
န္းစစ္ေလ့လာ ျခင္းအား 

လုပ္ေ ာင္မႈ အားနည္းျခင္း

တင္းမာ ည့္ ပ ိပကအေျခအ 
ေနမ်ားေၾကာင့္ ိေရာက္ ည့့္္ 

ာ ပတ္ န္းက်င္ ိခိုက္မႈ 
န္းစစ္ေလ့လာျခင္းအား လုပ္ 

ေ ာင္ႏိုင္မႈမရွိေပ  အခ်က္အ 
လက္ေကာက္ခ ူမ်ားအေနျဖင့္ 
တိုင္းရင္း ားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ 
မ်ား  ိန္းခ် ပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ 
ေ ာေ မ်ား ို႔ ြားေရာက္ 
ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ   န္ မ္း 
ႏွစ္ း ည္ ေျမျမပ္မိုင္းႏွင့္လက္ 
နက္ကးပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

္ရာရၿပးေ ုးခဲ့ၾက ည္

စစ္မက္ပ ိပကျဖစ္ပြားႏိုင္ 
ည့္အေျခအေနကုိ 

အရွိန္ျမင့္ေစျခင္း

တ္ကးေရကာတာ တည ္
ေ ာက္မည့္ ေနရာအနး န္းက်င္ 
တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္  ႏွစ္စ ္ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ 

ည္  အက ္  ေရကာတာ 
ေ ာက္လုပ္ျဖစ္ပက တ္ကး 

ေရကာတာေၾကာင့္ စမကိန္းေနရာ 
အ က္ပိုင္းရွိ ရြာေပင္း ၀ မွ 

ရြာ ား ၀ ၀၀၀ ခန္႔ 
ေျပာင္းေရ႕ခရႏိုင္ ည္
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 ေက်းရြာအနးပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုျခေရးအေျခအေန ိုးရြားလာ ျဖင့္ ြက္ေျပးခဲ့ရ 
ေၾကာင္း ို႔ ေျပာခဲ့ ည္  ?လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြၾကားမွာ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ 
ရြာ ဲမွာ လုး ေနလုိ႔မရေတာ့ ူး   ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိလာခဲ့တာ  ပ မေတာ့ တပ္မေတာ္၊  
န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔  တို႔ ျဖစ္ၾကတာ  ေနာက္ေတာ့  လည္း ပလာတ ္ /

္စုႏွစ္ခုႏွစ္ခုခန္႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ည့္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ားအၾကား အ က္ရွင္ရပ္တည္ 
ရန္အတြက္ ရုန္းကန္ေနရ ည့္ အေျခအေနတြင္ မၾကာခ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရျခင္း ည္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ား ုးျဖစ္ေလ့ရွိ ည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ ည္  ေ ာပိုေက်းရြာမွ 
ရြာ ူတစ္ းက ?ကြန္မရဲ့ ရြာေ းမွာ ိုရင္ တိုက္ပြဲေတြက တစ္ႏွစ္ကို ုးခေလာက္ျဖစ္ပြားတ ္  

္အခ်ိန္ပဲတုိက္ပြဲျဖစ္ျဖစ္ က ြန္မတုိ႔ေျပးရတ ္  က ြန္မကေလး ကတည္းက ေျပးခဲ့ရတ ္ / 
အခ်က္ကို ကန္ညေနာင္မွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ခဲ့ရ ူတစ္ းကလည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 

အဖြဲ႔ ို႔  အေၾကာင္းႏွင့္ ွ ္  ို႔အတည္ျပခဲ့ ည္  ?တုိက္ပြဲေတြက အရင္ကလည္းျဖစ္ 
တ ္  က ြန္ေတာ္ ို ေျပးခဲ့တာအကိမ္ေပင္းမ်ားၿပ  ေနာက္ ုးတုိက္ပြဲက လြန္ခဲ့တဲ့ ုးေလးႏွစ္ 
ေလာက္ကျဖစ္ခဲ့တာ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပးလိုက္ပုန္းလိုက္ ျပန္လာလုိက္နဲ႔  ခ ခ ပဲ /

အခ်ိ ႕ေ ာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္စစ္ ားမ်ားမွ ေ ခမ်ား  ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းမႈ 
မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပး အႏရာ ္ရွိ ည့္အေျခအေန ို႔ တြန္းပို႔ခဲ့ ည္  ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ 
ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ တစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ေျပာခဲ့ ည္  
?  ကလာၿပး က ြန္ေတာ္တုိ႔ကို မေျပးဖို႔ေျပာတ ္  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔က ကေလးေတြအမ်ား 
ကးရွိေတာ့ ရြာ ဲမွာမေနရဲ ူး   က ြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေျပး င့္မေျပး င့္ကုိ တုိင္ပင္ၾကတ ္  မနက္ 
တုိင္းပဲ အိမ္ေ ာင္စု ႏွစ္စု ုးစုေျပးၾကတ ္   တပ္မေတာ္က က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကို လက္နက္ကးနဲ႔ 
ပစ္တဲ့အခမွာေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေျပးရတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ာမေျပးရင္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေ မွာ  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိေလွစးၿပးလာရတ ္  ေပမ ့္လိႈင္းကအရမ္းၾကမ္းတ ္  ေလွ ဲမွာေရတြင္ င္ 
ေတာ့က ြန္ေတာ္ တုိ႔ေရနစ္ခနးပဲ / ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကား ူအမ်ားအျပားက တုိ႔  
ေက်းရြာမ်ား ည္ လက္နက္ကိုင္စစ္ ားမ်ား   ပစ္မွတ္ ားျခင္းကိုခရေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔ ို႔ တင္ျပခဲ့ၾက ည္  ေ ာပိုေက်းရြာမွ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ို႔အတည္ 
ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ရြာကုိ ေတာင္ေပ ကေနလက္နက္ကးေတြနဲ႔ပစ္ေတာ့ အိမ္ေတြအမ်ားကး 
ပ်က္စးခဲ့တ ္  လက္နက္ကးတစ္လုးက ို က ြန္ေတာ့အိမ္ကုိ ိခနးပဲ  ရြာ ားေတြတစ္ေ ာက္မွ 

္ရာမရခဲ့ ူး  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တို႔ရြာ ဲမွာေနတာ လုျခမႈရွိတ ္လုိ႔မခစားရေတာ့ ူး/ ေ  
ေခေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ းကလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ 
စခန္းကုိမလာခင္က န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔   တို႔ၾကားမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တ ္  လက္နက္ကးေတြနဲ႔ 

က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိပစ္ခဲ့ေပမ ့္ ္ ူမွ ိခိုက္ ္ရာမရခဲ့ ူး/ း ာ ေက်းရြာမွ ျပည္တြင္း 
ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူတစ္ းမွလည္း ေက်းရြာတြင္  တပ္ ားမ်ား ေန ိုင္ ည့္အတြက္ 
ပစ္မွတ္ ားခခဲ့ရပုကို ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က က ြန္ေတာ့္ရြာမွာ န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ 

 တုိ႔ၾကားမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တ ္  က ြန္ေတာ့္ညမေလး ိုရင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္ ပစ္လိုက္တဲ့ 
လက္နက္ကးရန္ကေန ေလးလြတ္ခဲ့တ ္  အဲ့ အခ်ိန္မွာ  က က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာ ဲမွာ 
စခန္းခ်ေနတာ   တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ၿပးေတာ့ ႏွစ္ဖြဲ႔လုးတျခားေနရာကုိ ြက္ ြားၾကတ ္ / 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေက်းရြာအနးအနား ို႔မ ုတ္ ေက်းရြာအတြင္းတြင္ စခန္းခ်ေန ိုင္ ည့္ 
အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ည့္အခ  ေ ခမ်ားအား ိခိုက္ ္ရာရေစျခင္း 
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 ေက်းရြာအနးပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုျခေရးအေျခအေန ိုးရြားလာ ျဖင့္ ြက္ေျပးခဲ့ရ 
ေၾကာင္း ို႔ ေျပာခဲ့ ည္  ?လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြၾကားမွာ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ 
ရြာ ဲမွာ လုး ေနလုိ႔မရေတာ့ ူး   ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိလာခဲ့တာ  ပ မေတာ့ တပ္မေတာ္၊  
န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔  တို႔ ျဖစ္ၾကတာ  ေနာက္ေတာ့  လည္း ပလာတ ္ /

္စုႏွစ္ခုႏွစ္ခုခန္႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ည့္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ားအၾကား အ က္ရွင္ရပ္တည္ 
ရန္အတြက္ ရုန္းကန္ေနရ ည့္ အေျခအေနတြင္ မၾကာခ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရျခင္း ည္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ား ုးျဖစ္ေလ့ရွိ ည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ ည္  ေ ာပိုေက်းရြာမွ 
ရြာ ူတစ္ းက ?ကြန္မရဲ့ ရြာေ းမွာ ိုရင္ တိုက္ပြဲေတြက တစ္ႏွစ္ကို ုးခေလာက္ျဖစ္ပြားတ ္  

္အခ်ိန္ပဲတုိက္ပြဲျဖစ္ျဖစ္ က ြန္မတုိ႔ေျပးရတ ္  က ြန္မကေလး ကတည္းက ေျပးခဲ့ရတ ္ / 
အခ်က္ကို ကန္ညေနာင္မွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ခဲ့ရ ူတစ္ းကလည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 

အဖြဲ႔ ို႔  အေၾကာင္းႏွင့္ ွ ္  ို႔အတည္ျပခဲ့ ည္  ?တုိက္ပြဲေတြက အရင္ကလည္းျဖစ္ 
တ ္  က ြန္ေတာ္ ို ေျပးခဲ့တာအကိမ္ေပင္းမ်ားၿပ  ေနာက္ ုးတုိက္ပြဲက လြန္ခဲ့တဲ့ ုးေလးႏွစ္ 
ေလာက္ကျဖစ္ခဲ့တာ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပးလိုက္ပုန္းလိုက္ ျပန္လာလုိက္နဲ႔  ခ ခ ပဲ /

အခ်ိ ႕ေ ာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္စစ္ ားမ်ားမွ ေ ခမ်ား  ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းမႈ 
မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပး အႏရာ ္ရွိ ည့္အေျခအေန ို႔ တြန္းပို႔ခဲ့ ည္  ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ 
ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ တစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ေျပာခဲ့ ည္  
?  ကလာၿပး က ြန္ေတာ္တုိ႔ကို မေျပးဖို႔ေျပာတ ္  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔က ကေလးေတြအမ်ား 
ကးရွိေတာ့ ရြာ ဲမွာမေနရဲ ူး   က ြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေျပး င့္မေျပး င့္ကုိ တုိင္ပင္ၾကတ ္  မနက္ 
တုိင္းပဲ အိမ္ေ ာင္စု ႏွစ္စု ုးစုေျပးၾကတ ္   တပ္မေတာ္က က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကို လက္နက္ကးနဲ႔ 
ပစ္တဲ့အခမွာေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေျပးရတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ာမေျပးရင္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေ မွာ  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိေလွစးၿပးလာရတ ္  ေပမ ့္လိႈင္းကအရမ္းၾကမ္းတ ္  ေလွ ဲမွာေရတြင္ င္ 
ေတာ့က ြန္ေတာ္ တုိ႔ေရနစ္ခနးပဲ / ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကား ူအမ်ားအျပားက တုိ႔  
ေက်းရြာမ်ား ည္ လက္နက္ကိုင္စစ္ ားမ်ား   ပစ္မွတ္ ားျခင္းကိုခရေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔ ို႔ တင္ျပခဲ့ၾက ည္  ေ ာပိုေက်းရြာမွ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ို႔အတည္ 
ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ရြာကုိ ေတာင္ေပ ကေနလက္နက္ကးေတြနဲ႔ပစ္ေတာ့ အိမ္ေတြအမ်ားကး 
ပ်က္စးခဲ့တ ္  လက္နက္ကးတစ္လုးက ို က ြန္ေတာ့အိမ္ကုိ ိခနးပဲ  ရြာ ားေတြတစ္ေ ာက္မွ 

္ရာမရခဲ့ ူး  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တို႔ရြာ ဲမွာေနတာ လုျခမႈရွိတ ္လုိ႔မခစားရေတာ့ ူး/ ေ  
ေခေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ းကလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ 
စခန္းကုိမလာခင္က န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔   တို႔ၾကားမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တ ္  လက္နက္ကးေတြနဲ႔ 

က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိပစ္ခဲ့ေပမ ့္ ္ ူမွ ိခိုက္ ္ရာမရခဲ့ ူး/ း ာ ေက်းရြာမွ ျပည္တြင္း 
ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူတစ္ းမွလည္း ေက်းရြာတြင္  တပ္ ားမ်ား ေန ိုင္ ည့္အတြက္ 
ပစ္မွတ္ ားခခဲ့ရပုကို ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က က ြန္ေတာ့္ရြာမွာ န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ 

 တုိ႔ၾကားမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တ ္  က ြန္ေတာ့္ညမေလး ိုရင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္ ပစ္လိုက္တဲ့ 
လက္နက္ကးရန္ကေန ေလးလြတ္ခဲ့တ ္  အဲ့ အခ်ိန္မွာ  က က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာ ဲမွာ 
စခန္းခ်ေနတာ   တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ၿပးေတာ့ ႏွစ္ဖြဲ႔လုးတျခားေနရာကုိ ြက္ ြားၾကတ ္ / 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေက်းရြာအနးအနား ို႔မ ုတ္ ေက်းရြာအတြင္းတြင္ စခန္းခ်ေန ိုင္ ည့္ 
အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ည့္အခ  ေ ခမ်ားအား ိခိုက္ ္ရာရေစျခင္း 
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ို႔မ ုတ္ အ တ္ခရျခင္း စ ည့္အႏရာ ္မ်ား ၾကေတြ႔ခစားရေစ ည္  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိ င္ကးငူ 
ေ အတြင္း  ႏွင့္ န ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ ည့္အတြက္ အမ်ိ း 

မးႏွစ္ းႏွင့္ အမ်ိ း ားတစ္ းအ က္ ုးရႈးခဲ့ၾကရ ည္    မၾကာခ  ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေ ာပစ္ 
ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ည္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေစေၾကာင္းကို ေ ာကူု ေက်း 
ရြာမွ ရြာ ားတစ္ းကရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ရြာ ဲမွာ န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔  တုိ႔ တိုက္ပြဲ 
ေတြ ျဖစ္ခဲ့တ ္  ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ္လုိမွေနလုိ႔မရေတာ့ ူး  ရြာေ းမွာ ေတာင္ကုန္းေလး 
ရွိတ ္   က ေတာင္ကုန္း ိပ္မွာေနၿပး န ္ျခားေစာင့္တပ္က ရြာ ဲမွာ က ြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ 
ေနတ ္  တုိက္ပြဲေတြစၿပးေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔က ူတုိ႔ၾကား ဲမွာညွပ္ေနတ ္ / ကန္ညေနာင္ 
ေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ခဲ့ ူတစ္ းမွလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္  တို႔ အျပန္အလွန္ 
ပစ္ခတ္ရာတြင္ တစ္ဖြဲ႔မွရြာ ဲ ို႔ပစ္ကာ တစ္ဖြဲ႔မွာရြာ ဲမွေန  ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း  တင္ျပ 
ခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္ရြာ ဲမွာ အရင္ကတိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တ ္   က တပ္မေတာ္ကုိ အေ းကေန 
စပစ္တ ္  တပ္မေတာ္ကလည္း လက္နက္ကးနဲ႔ျပန္ပစ္ခဲ့တ ္  တပ္မေတာ္ ားတစ္ေ ာက္က 
က ြန္ေတာ့္အိမ္ေရွ႕မွာပဲ အေျမာက္နဲ႔ျပန္ပစ္ဖို႔လုပ္ခဲ့တ ္  ေပမ ့္ လက္နက္ကေပက္ကြဲၿပး ူ 
ေ ုး ြားတ ္ / 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား တည္ရွိေနျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားတြင္  ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတည္ရွိေနျခင္း ည္ တို႔အား တို႔ ေက်းရြာမ်ားမွ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာ ြက္ေျပးေစ ည့္အေၾကာင္းရင္း ုေဖာ္ျပခဲ့ၾက ည္  ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ ေမးခြန္းေျဖ 
ၾကား ူတစ္ းက ?လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာ ဲကုိ လက္နက္ေတြနဲ႔ င္လာတာ 
ေတြ႔တာနဲ႔ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေျပးၾကတာပဲ/ ုေျပာခဲ့ ည္  စ္ေခေက်းရြာမွ အျခားေ ာေမးခြန္းေျဖ 
ၾကား ူတစ္ းကလည္း ူမအေနျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအားေတြ႔ ည္ႏွင့္ ြက္ေျပးေၾကာင္း ခုကဲ့ 

ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္   ?တုိက္ပြဲျဖစ္မွာစိုးတဲ့အတြက္ က ြန္မရြာကေန ြက္လာခဲ့တ ္  တပ္မေတာ္နဲ႔ 
န ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြ ေနရာမွာကင္းလွည့္ဖို႔ တပ္ဖြဲ႔ေတြ ပ္ပို႔တ ္ ိုတာၾကားတ ္  စစ္ ား 
ေတြ ေတြ႔တာနဲ႔က ြန္မတုိ႔ေျပးတာပဲ  က ြန္မတုိ႔ ေျပးၿပးတာနဲ႔တိုက္ပြဲျဖစ္တာပဲ / 

တိုက္ပြဲမ်ား က္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း ည္ ေ ခရြာ ားမ်ားအား မလုျခမႈကိုခစားရၿပး လက္နက္ 
ကိုင္စစ္ ားမ်ား ေ အနးအနားတြင္ ြားလာလႈပ္ရွားေန ည္ကိုေတြ႔ ည္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ 
ခတ္မႈမ်ားမွေရွာင္ရွားရန္အတြက္  ေ ခမ်ားအေနျဖင့္ ြက္ေျပးရန္စစ ္ၾက ည္  ေ ာပိုေက်း 
ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ူမ ေက်းရြာအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ား  ပစ္မွတ္ ားျခင္း 
အား ခရမည္ကိုေၾကာက္ရြ႕ေၾကာင္းႏွင့္ ိုအတြက္ေၾကာင့္ ူမအေနျဖင့္ ြက္ေျပးရေၾကာင္းကို 

ို႔ ေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္မရဲ႕ရြာမွာ ို မးအလင္းေရာင္ ုးလုိ႔မရ ူး  အဲ့ က လက္နက္ကုိင္စစ္ ား 
ေတြကို ူတုိ႔ရဲ့ရန္ ူေတြရွိတ ္လုိ႔ င္ေစတ ္  ူတုိ႔က ကြ်န္မတုိ႔ရြာကုိ လက္နက္ကးနဲ႔ပစ္ႏိုင္ 
တ ္  ေၾကာင့္လည္း က ြန္မတုိ႔ တျခားေနရာကုိေျပာင္းေရ႕ခဲ့ရတ ္ / 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ            
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ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေ ာ လက္နက္ကိုင္စစ္ ားမ်ားမွ ေ ခမ်ားအ 
ေပ  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ား က် းလြန္ခဲ့ ည့္ မိုင္းမွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရွိေနခဲ့ ည္     
ဖာပြန္ခရုိင္  ေနရာအမ်ားစု ည္ ႏိုင္ငေတာ္ေအးခ်မ္း ာ ာေရးႏွင့္ဖ႔ြၿဖိ းေရးေကာင္စ  မွ 
အနက္ေရာင္န ္ေျမအျဖစ္ တ္မွတ္ ား ည့္ေနရာျဖစ္ၿပး တပ္မေတာ္မွ အမ်ိ း ား၊ အမ်ိ း မး 

ို႔မ ုတ္ ကေလး မည္ ူ႔ကိုမ ို လြတ္လပ္စြာပစ္ပုိင္ခြင့္ရွိေ ာ ေနရာလည္းျဖစ္ ည္     ရလာ ္ 
အေနျဖင့္ ေ ချပည္ ူမ်ား ည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ား ခစား 
ရမည္ကိုေၾကာက္ရြ႕စြာေန ိုင္ၾကရလ်က္ရွိ ည္  အေျခအေန ည္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ 
မႈကိုျဖစ္ေပ ေစေၾကာင္းကို က  ေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ း တင္ျပခ်က္အရ ိရ ည္  ?တပ္မေတာ္ 
စစ္ ားေတြက က ြန္ေတာ့္ရဲ့လ ္ ဲ၊ ျခ ဲမွာလာေနၾကတ ္  က ြန္ေတာ္က အဲ့ အတြက္နဲ႔ အျပစ္ 
တင္ခရမွာကုိစိုးရိမ္တ ္ က ြန္ေတာ္စကားေျပာမွားၿပး ုကေရာက္မွာကုိလည္းစိုးရိမ္တ ္  အႏရာ ္ 
ၾကား ဲမွာ က ြန္ေတာ္ေနရတ ္လုိ႔ခစားခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကိုေျပာင္းလာတာ /   ေက်းရြာမွေမးခြန္း 
ေျဖၾကား ူတစ္ း ေျပာျပခ်က္အရ ရြာမွမ ြက္ေျပးမ အ မခိုင္းေစျခင္း ခခဲ့ရေၾကာင္းကို 
တင္ျပခဲ့ ည္  ? ၊ န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔လာတဲ့အခ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ကိုေတြ႔ရင္ 

ူတုိ႔ရဲ့ ပစည္းေတြကုိ ္ခိုင္းၾကတ ္ / ိုလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလုးမွာ တစ္ႏိုင္ငလုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူညမႈလက္မွတ္ ေရး ိုး ားေ ာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၿပး ို ေ ာ 
တူညခ်က္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ျပလုပ္ ား ည့္ ေ မ်ားတြင္ျပည္ ူမ်ားအား အ မ
ခိုင္းေစမႈမ်ားျပလုပ္ျခင္းအားေရွာင္က် ္ရန္ အတိအလင္း တားျမစ္ ား ည္  အခန္း ၉  

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အ မေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေစမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ က္ လည္း အျဖစ္အ 
ပ်က္မ်ားစြာကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပ ည္   ေက်းရြာမွ ေမးခြန္းေျဖ 
ၾကား ူတစ္ းက  မွ ေက်းရြာတစ္ရြာလုးအား ေျပာင္းေရ႕ေစရန္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ျပလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?  စစ္ ားေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ြက္ ြားခိုင္းတ ္ 
 ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ူတုိ႔က က ြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ က္ေနရင္  ခြဲ ြက္  စစ္ ားေတြကုိ 

ကူညတာေတြ ေက ြးေမြးတာေတြလုပ္မွာကုိစိုးရိမ္ၾကလုိ႔   တက ္လုိ႔က ြန္ေတာ္တုိ႔  မလုိက္နာ ူး ိုရင္ 
 က ရြာမွာရွိတဲ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေတြရဲ့ အိမ္ေတြအားလုးကုိ မးရိႈ႕ပစ္မ ္လုိ႔ေျပာတ ္ / အလားတ ူ

အ မေရ႕ေျပာင္းေစ ည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား စ ေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း 
ကလည္းေျပာျပခဲ့ ည္  ?  စစ္ ားေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာ ားေတြ အားလုးကုိ ြက္ ြား 
ေစခ်င္တ ္  ရြာ ားေတြက ူတုိ႔ခိုင္း မွ်လုပ္ၿပး ရြာမွာပဲေနဖို႔လုပ္ေပမ ့္ ူတို႔ကေတာ့အ မ 

ြက္ ြားခိုင္းတ ္  အမ်ိ း မးအမ်ားစုက မလာခ်င္ ူး  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ာမွ 
မတတ္ႏိုင္ ူး /

န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ အ မေရ႕ေျပာင္းေစ ည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအားလည္း က  ေက်းရြာမွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ တစ္ းကတင္ျပခဲ့ပ ည္  ?ရြာကလူတိုင္း၊ အိမ္တုိင္း ြက္ေျပးၾကတ ္  ရြာ ဲ 
မွာ စခန္းလာခ်တဲ့န ္ျခားေစာင့္တပ္ရဲ့တပ္မွ းက က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိမေနခိုင္း ူး  ူက တုိက္ပြဲျဖစ္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
       တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၀၉  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ရလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
    တြင္ၾကည့္ပ

14



 12 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေ ာ လက္နက္ကိုင္စစ္ ားမ်ားမွ ေ ခမ်ားအ 
ေပ  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ား က် းလြန္ခဲ့ ည့္ မိုင္းမွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရွိေနခဲ့ ည္     
ဖာပြန္ခရုိင္  ေနရာအမ်ားစု ည္ ႏိုင္ငေတာ္ေအးခ်မ္း ာ ာေရးႏွင့္ဖ႔ြၿဖိ းေရးေကာင္စ  မွ 
အနက္ေရာင္န ္ေျမအျဖစ္ တ္မွတ္ ား ည့္ေနရာျဖစ္ၿပး တပ္မေတာ္မွ အမ်ိ း ား၊ အမ်ိ း မး 

ို႔မ ုတ္ ကေလး မည္ ူ႔ကိုမ ို လြတ္လပ္စြာပစ္ပုိင္ခြင့္ရွိေ ာ ေနရာလည္းျဖစ္ ည္     ရလာ ္ 
အေနျဖင့္ ေ ချပည္ ူမ်ား ည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ား ခစား 
ရမည္ကိုေၾကာက္ရြ႕စြာေန ိုင္ၾကရလ်က္ရွိ ည္  အေျခအေန ည္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ 
မႈကိုျဖစ္ေပ ေစေၾကာင္းကို က  ေက်းရြာမွ ရြာ ားတစ္ း တင္ျပခ်က္အရ ိရ ည္  ?တပ္မေတာ္ 
စစ္ ားေတြက က ြန္ေတာ့္ရဲ့လ ္ ဲ၊ ျခ ဲမွာလာေနၾကတ ္  က ြန္ေတာ္က အဲ့ အတြက္နဲ႔ အျပစ္ 
တင္ခရမွာကုိစိုးရိမ္တ ္ က ြန္ေတာ္စကားေျပာမွားၿပး ုကေရာက္မွာကုိလည္းစိုးရိမ္တ ္  အႏရာ ္ 
ၾကား ဲမွာ က ြန္ေတာ္ေနရတ ္လုိ႔ခစားခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကိုေျပာင္းလာတာ /   ေက်းရြာမွေမးခြန္း 
ေျဖၾကား ူတစ္ း ေျပာျပခ်က္အရ ရြာမွမ ြက္ေျပးမ အ မခိုင္းေစျခင္း ခခဲ့ရေၾကာင္းကို 
တင္ျပခဲ့ ည္  ? ၊ န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔လာတဲ့အခ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ကိုေတြ႔ရင္ 

ူတုိ႔ရဲ့ ပစည္းေတြကုိ ္ခိုင္းၾကတ ္ / ိုလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလုးမွာ တစ္ႏိုင္ငလုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူညမႈလက္မွတ္ ေရး ိုး ားေ ာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၿပး ို ေ ာ 
တူညခ်က္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ျပလုပ္ ား ည့္ ေ မ်ားတြင္ျပည္ ူမ်ားအား အ မ
ခိုင္းေစမႈမ်ားျပလုပ္ျခင္းအားေရွာင္က် ္ရန္ အတိအလင္း တားျမစ္ ား ည္  အခန္း ၉  

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အ မေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေစမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ က္ လည္း အျဖစ္အ 
ပ်က္မ်ားစြာကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပ ည္   ေက်းရြာမွ ေမးခြန္းေျဖ 
ၾကား ူတစ္ းက  မွ ေက်းရြာတစ္ရြာလုးအား ေျပာင္းေရ႕ေစရန္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ျပလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?  စစ္ ားေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ြက္ ြားခိုင္းတ ္ 
 ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ူတုိ႔က က ြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ က္ေနရင္  ခြဲ ြက္  စစ္ ားေတြကုိ 

ကူညတာေတြ ေက ြးေမြးတာေတြလုပ္မွာကုိစိုးရိမ္ၾကလုိ႔   တက ္လုိ႔က ြန္ေတာ္တုိ႔  မလုိက္နာ ူး ိုရင္ 
 က ရြာမွာရွိတဲ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေတြရဲ့ အိမ္ေတြအားလုးကုိ မးရိႈ႕ပစ္မ ္လုိ႔ေျပာတ ္ / အလားတူ 

အ မေရ႕ေျပာင္းေစ ည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား စ ေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း 
ကလည္းေျပာျပခဲ့ ည္  ?  စစ္ ားေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာ ားေတြ အားလုးကုိ ြက္ ြား 
ေစခ်င္တ ္  ရြာ ားေတြက ူတုိ႔ခိုင္း မွ်လုပ္ၿပး ရြာမွာပဲေနဖို႔လုပ္ေပမ ့္ ူတို႔ကေတာ့အ မ 

ြက္ ြားခိုင္းတ ္  အမ်ိ း မးအမ်ားစုက မလာခ်င္ ူး  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ာမွ 
မတတ္ႏိုင္ ူး /

န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ အ မေရ႕ေျပာင္းေစ ည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအားလည္း က  ေက်းရြာမွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ တစ္ းကတင္ျပခဲ့ပ ည္  ?ရြာကလူတိုင္း၊ အိမ္တုိင္း ြက္ေျပးၾကတ ္  ရြာ ဲ 
မွာ စခန္းလာခ်တဲ့န ္ျခားေစာင့္တပ္ရဲ့တပ္မွ းက က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိမေနခိုင္း ူး  ူက တုိက္ပြဲျဖစ္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
       တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၀၉  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ရလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
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ေတာ့မ ္လို႔ေျပာတ ္ / အျဖစ္အပ်က္မ်ား ည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း ားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားမွ ေ ချပည္ ူမ်ားကို အ မေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေစမႈအား ေရွာင္ရွားရန္ေဖာ္ျပ ား 

ည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူညခ်က္  အခန္း ၉  အား ခ်ိ းေဖာက္ေနျခင္း 
ပင္ျဖစ္ ည္   

အ မေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေစျခင္း   အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ု ည္းရာေနရာ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ 
ူမ်ားအား ရာေတာ္ း ု နႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားမွ တိေပးခဲ့ၾကၿပး တို႔အားစခန္းတြင္း ို႔ 

ေျပာင္းေရ႕ရန္ စစ ္ေပးခဲ့ၾက ည္  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလတြင္ ရာေတာ္ း ု နက ေ  
အနးတ ိုက္မွ ေ ခမ်ားအား တိုက္ပြဲမျဖစ္မ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္း ို႔လာရန္အတြက္ ကားအစး ၂၀၀ 
ေက်ာ္စစ ္ေပးခဲ့ ည္  ေ ာ ဲမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း  ေျပာၾကားခ်က္ 
အရ ?လက္နက္ကုိင္စစ္ ားေတြက ူ႔စကားကုိနားမေ ာင္ၾက ူး ိုေတာ့ ရာေတာ္က တိုက္ပြဲ 
ျဖစ္မွာကုိ ိတ ္  နဲ႔ ူက က ြန္ေတာ္တုိ႔အားလုးကုိ ၿမိ င္ကးငူမွာလာစုၾကဖို႔ ေျပာတ ္  ေနာက္ 
ေတာ့ ရြာ ားေတြကုိေခ ဖို႔ ကားေတြလတ္ေပးတ ္ / ေ ြ႔တူရြာမွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈတြင္ ေျဖၾကား 
ခဲ့ ူတစ္ းမွလည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား အလားတူအေျခအေနမ်ိ းကို တင္ျပခဲ့ ည္  
? ရာ ေတာ္က က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မနက္ခင္းမွာလာေခ ၿပး က ြန္ေတာ္တုိ႔ ေနရာမွာ ေနလုိ႔မရေတာ့ ူး 
လုိ႔ေျပာတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ူ႔ေနာက္လုိက္လာျပး ညေနခင္းပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲစျဖစ္တာပဲ / းကနဲ 

၊ မဲ့ ေ မု ္ ၊ လ ္ပဲ ဲႏွင့္ ေ ာခု ေက်းရြာတို႔မွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ၾက ူမ်ားမွလည္း 
အလားတူအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾက ည္  ရာေတာ္မွေန  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရန္အတြက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပး ိုမိန္႔ၾကားမႈ ည္ ရြာ ားမ်ားအား ၿမိ င္ကးငူ ို႔ 
ပို႔ေ ာင္ ည့္ လုပ္ငန္းစ ္တစ္ရပ္လုးအား ညွိႏိႈင္းေပးမႈျဖစ္ႏိုင္ ည္  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ၂၀၁  ခုႏွစ္မွ လက္ခရရွိ ည့္ တင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ရာ 
ေတာ္ း ု န ကားမ်ားျဖင့္ ေခ ေ ာင္ခဲ့ျခင္းခရ ည့္ရြာ ားမ်ား ည္ တုိ႔ ပိုင္ ိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
တိရိစာန္ေမြးျမ ေရးမ်ားအား ခ်န္ ားခဲ့ရၿပး ခ်က္ျခင္းပင္ ြက္ခြာခဲ့ၾကရ ည္    ို ုိ႔ ျပင္ င္ခ်ိန္ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္း ုိ႔ေရာက္ရွိ ည့္အခတြင္ ကို ့္ကို ္ကိုေ ာက္ပ့ရန္ မစြမ္းႏိုင္ 
ေတာ့ေပ  းကလိုေ ာေက်းရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမွ ူ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ပတ္ က္ၿပး ကရင္လူ႔ 
အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ ေျပာျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ ကိုကားနဲ႔လာတ ္  ေၾကာင့္ ္လုိ႔ရတဲ့ 
ပစည္းေလးေတြပဲ ူလာၿပး တျခားပစည္းေတြကုိေတာ့အကုန္ ားခဲ့ရတ ္   အခု ို ရြာမွာ ားခဲ့တဲ့ 
ပစည္းေတြေပ်ာက္ ြားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ က ြဲေတြ၊ ႏြားေတြကုိ ရွာလုိ႔မေတြ႔ေတာ့ ူး / အိမ္ ာ 
မ်ား၊ ပိုင္ ိုင္မႈမ်ားႏွင့္တိရိစာန္မ်ားအားဖ်က္စးခရမႈ ည္ ?ေနရပ္ျပန္ရန္အတားအ းမ်ား/ ူ ည့္ 
အခန္းတြင္ေဖာ္ျပ ား ည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ူမ်ားအတြက္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေစ 
ေ ာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ ည္  

 ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕     
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ရာေတာ္ း ု နမွ ေ ချပည္ ူမ်ားအား တိုက္ပြဲမျဖစ္မ ေ းကင္းရာ ို႔ မေျပာင္းေရ႕ေပးႏိုင္ခဲ့ 
ည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိခ့ဲ ည္  းကလိုေ ာေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း 

က ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ေျပာျပခဲ့ ည္  ? ရာေတာ္က က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကို ္တုိင္ 
လာေခ ခဲ့တ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လမ္းမွာ ာအခက္အခဲမွမေတြ႔ခဲ့ရ ူး  အဲ့ ေနာက္မွာ တိုက္ပြဲ 
စခဲ့တ ္  ရြာ ားအားလုးေတာ့ ြက္မေျပးႏုိင္ခဲ့ ူး  တစ္ခ်ိ ႕က စခန္းကိုလာတဲ့လမ္းမွာပဲ ရွိေ း 
တ ္  တစ္ခ်ိ ႕ကစားစရာမပပဲ ေတာ ဲကုိေျပး ြားၾကတ ္  ကုိေရာက္ဖို႔အတြက္ တစ္ပတ္ 
ေလာက္ၾကာတ ္  တစ္ခ်ိ ႕ကေတာ ဲမွာပဲ လေပင္းမ်ားစြာေနၾကတ ္  ူတုိ႔က ေလွ်ာက္ ြားရမွာ 
ေၾကာက္ေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ူတို႔ကုိ ြားေခ ရတ ္ /

ရြာ ားမ်ား ည္ ၿမိ င္ကးငူေ ို႔ ရာေတာ္ ပို႔ေ ာင္မႈေၾကာင့္ ို႔မ ုတ္ တို႔ကို ္တိုင္ 
ေရာက္ရွိေ ာအခ တိုက္ပြဲႏွင့္ေ းေ ာ ေနရာတစ္ခုတြင္ေန ိုင္ခြင့္ရရွိေ ာ္လည္း အေျခခလူ႔အ 
ခြင့္အေရးမ်ား ုးရႈးလ်က္ ရွိေနေ း ည္

16
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ရာေတာ္ း ု နမွ ေ ချပည္ ူမ်ားအား တိုက္ပြဲမျဖစ္မ ေ းကင္းရာ ို႔ မေျပာင္းေရ႕ေပးႏိုင္ခဲ့ 
ည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိခ့ဲ ည္  းကလိုေ ာေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း 

က ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ေျပာျပခဲ့ ည္  ? ရာေတာ္က က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကို ္တုိင္ 
လာေခ ခဲ့တ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လမ္းမွာ ာအခက္အခဲမွမေတြ႔ခဲ့ရ ူး  အဲ့ ေနာက္မွာ တိုက္ပြဲ 
စခဲ့တ ္  ရြာ ားအားလုးေတာ့ ြက္မေျပးႏုိင္ခဲ့ ူး  တစ္ခ်ိ ႕က စခန္းကိုလာတဲ့လမ္းမွာပဲ ရွိေ း 
တ ္  တစ္ခ်ိ ႕ကစားစရာမပပဲ ေတာ ဲကုိေျပး ြားၾကတ ္  ကုိေရာက္ဖို႔အတြက္ တစ္ပတ္ 
ေလာက္ၾကာတ ္  တစ္ခ်ိ ႕ကေတာ ဲမွာပဲ လေပင္းမ်ားစြာေနၾကတ ္  ူတုိ႔က ေလွ်ာက္ ြားရမွာ 
ေၾကာက္ေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ူတို႔ကုိ ြားေခ ရတ ္ /

ရြာ ားမ်ား ည္ ၿမိ င္ကးငူေ ို႔ ရာေတာ္ ပို႔ေ ာင္မႈေၾကာင့္ ို႔မ ုတ္ တို႔ကို ္တိုင္ 
ေရာက္ရွိေ ာအခ တိုက္ပြဲႏွင့္ေ းေ ာ ေနရာတစ္ခုတြင္ေန ိုင္ခြင့္ရရွိေ ာ္လည္း အေျခခလူ႔အ 
ခြင့္အေရးမ်ား ုးရႈးလ်က္ ရွိေနေ း ည္
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 ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ကာလၾကာရွည္စြာျဖစ္ေပ လ်က္ရွိေ ာ ေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈ   လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္ 
အပ့မ်ား 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရ ူမ်ား  စခန္း ုးခု 
ျဖစ္ ည့္ ေအးလင္း ာ ာကြင္း၊ မာလာ ုႏွင့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ 
မ်ားအား ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားျပလုပ္ခဲ့ ည္  အခန္းတြင္ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  
ေန႔စ ္ၾကေတြ႔ရေ ာ အခက္အခဲမ်ားကို ုး ပ္ ားပ ည္  ုး ပ္မႈမ်ားကို လူ ားခ်င္းစာနာ 
ေ ာက္ ားမႈအေ ာက္အပ့မ်ားႏွင့္ပတ္ က္  အမ်ားလက္ခ ားေ ာ  လမ္းညန္ခ်က္မ်ား ပ င္ 

ည့္   စဖး ားလက္စြဲ  စာအုပ္တြင္ ခ်မွတ္ ား ည့္ စ တ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားကို 
အေျခခ ား ည္   

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ

အ ိက စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား

၁  ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ န္႔ရွင္းေရး ည္ အ ိကျပ နာအျဖစ္ က်န္ရွိေနေ း ည္  ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ န္႔ရွင္းေ ာ ေ ာက္ ုးေရမရရွိျခင္း၊ လုေလာက္ ည့္ ပ္ျပာေပးေ မႈ 
မရွိျခင္းႏွင့္ လုေလာက္ေ ာေရခ်ိ းခန္္း၊ အိမ္ ာမရွိျခင္းတို႔အား ၾကေတြ႔ေနရပ ည္  စခန္းအတြင္း 
အမိႈက္မ်ားအား စနစ္တက်ပစ္ရန္စမခန္႔ခြဲမႈမူမ်ား မရွိ ည့္အတြက္ ေရာ ေ နာမ်ားကိုလည္း ပိုမို  
ခစားေနရလ်က္ရွိ ည္

၂   ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ မွ်တေ ာအစာအ ာရ ရရွိျခင္းမရွိပ  ရိကာမ်ား ည္ 
တို႔ ေန႔စ ္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ လုေလာက္မႈမရွိပ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ 
တို႔  လိုအပ္ေ ာအ ာရ  ရရွိရန္အတြက္  ေျမျမပ္မိုင္းရွိေ ာေနရာမ်ားတြင္  င္း း င္းရြက္မ်ား 

ကို ြားေရာက္ရွာေဖြေနရ ည္  

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ တို႔ ေနရာ ိုင္ခင္းမ်ား ပ်က္စးမႈမ်ားအား ျပင္ င္ 
ရန္ အိမ္ေ ာက္ပစည္းမ်ားမရရွိ ည့္အတြက္ ေန ိုင္ေရးအတြက္ အကာအကြ ္ရရွိမႈမရွိေပ  အမ်ားစု 
မွာ အိမ္နရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေ ာအိမ္ေခင္မိုးမ်ားမရွိၾကေပ  

 လ ္ ာေျမမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိ ည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ ူအမ်ားစု ည္ စခန္းအတြင္းေန ိုင္ ည့္အခ်ိန္တြင္ င္ေငြအခြင့္အလမ္းမရွိၾကေပ  

ို႔ေၾကာင့္  တို႔အေနႏွင့္ အေျခခ န္ေ ာင္မႈမ်ားႏွင့္ တို႔  အိမ္ေ ာင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  
ျဖည့္ ည္းရန္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ ိုင္ၾကရ ည္  

17
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က  ေရအရင္းအျမစ္၊ မိလာစနစ္ န္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရာ ကာကြ ္ရန္တစ္ကို ္ေရ န္႔ရွင္း 
ေရး

ေရရွားပ းမႈ  က္လက္ျဖစ္ေပ ေနေ ာ ကိစတစ္ရပ္

   စဖး ားစခ်ိန္စႏႈန္းအရ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား
ည္ တို႔ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ည့္ေနရာအေပ မူတည္  ? တို႔  ေ ာက္ ုးေရႏွင့္ အိမ္တြင္း 

အ ုးျပရန္အတြက္ လုိအပ္ေ ာ န္႔ရွင္း ည့္ေရအား လုေလာက္စြာမွ်ေ ုးစြဲႏိုင္ျခင္းရွိရမည္/   

မာလာ ုႏွင့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္းတို႔တြင္ လုေလာက္ ည့္ေရရရွိ ည္  ုိစခန္းႏွစ္ခုလုး ည္ ျမစ္နား 
တြင္တည္ရွိၿပး ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအ ုးျပႏိုင္ ည့္ ေရတြင္းမ်ားလည္းရွိ ည္  

ေအးလင္း ာ ာကြင္္းစခန္းတြင္မူ ေႏြရာ တြင္ ေရျပ နာရွိပ ည္  အခ်ိ ႕ေ ာေရတြင္းမ်ား 
ခမ္းေျခာက္ကုန္ ည့္အတြက္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအား ေရျပတ္လပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၾက 
ေတြ႔ ရေစပ ည္  ိစုခန္းတြင္ ေန ိငု္ တူစ္ းမွ ေျပာခဲ့ ညမွ္ာ ? ၿပလ ိ ုေရတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ား 
ေရခမ္းကုန္တ ္  ေႏြရာ ို က ြန္ေတာ္တုိ႔ေရ ြဲလုိ႔ရတဲ့ ေရတြင္းတစ္တြင္းပဲက်န္တ ္  အဲ့  
ေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဲ့ ေရတြင္းကေနေရလာ ူၾကတ ္  က ြန္ေတာ္ င္တ ္ အိမ္ 
ေ ာင္စု ၀၀ ၀၀ ေလာက္ အဲ့ ေရတြင္းကုိမွခိုေနၾကရတ ္ /  ိုစခန္းတြင္ေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မး 
တစ္ းမွလည္း ?ေႏြရာ ိုရင္ က ြန္မတုိ႔အနးအနားမွာေရမရႏိုင္ ူး  တစ္ခတစ္ေလ ိုရင္ ေရခ်ိ းဖို႔ 
ေရမရွိ ူး   ေရတြင္းေတြခမ္းတဲ့အခက်ရန္ က ြန္မတုိ႔ လြင္ျမစ္ကို  အားကုိးရတ ္  က ြန္မတို႔အနး 
အနားကရြာေတြ ြားၿပး အိမ္ကုိေရျပန္ခပ္လာရတ ္  တစ္ခ်ိ ႕စခန္း ဲက လူေတြက်ေတာ့ တစ္ 
ေ ာက္ေ ာက္ကုိ ပိုက္ ေပးၿပး ကားနဲ႔ေရ ္ခိုင္းတ ္  ေရ ၁၀ လ ို ေငြ ၁၀၀၀ ေပးရတ ္  
က ြန္မရဲ႕မိ ားစု င္ေတြအရမ္းမ်ားတ ္  ေၾကာင့္  ေစ်းနဲ႔ ္ဖို႔မတတ္ႏိုင္ ူး /  ေရမရရွိျခင္း ည္ 
ျပည္တြင္းေရ႔ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  က်န္းမာေရးအတြက္လည္း  ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ ည္  ို

 ၂၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ

 က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စခန္းတြင္း အ ူးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရွိျခင္းက ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ရ ူမ်ားအား အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစ ည္  

 ကေလးမိ မ်ားမွာ က် ရွင္စရိတ္ႏွင့္ ြားလာေရးစရိတ္မ်ားအား မတတ္ႏိုင္ၾက ည့္အတြက္ ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ၾကရ ည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းလြန္ပညာေရးအား က္လက္ င္ ူႏိုင္ျခင္း 
မရွိၾကေပ   

 ကေလးမ်ားအပအ င္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ရာေတာ္မ်ားအတြက္ အ မ 
ေစခိုင္းမႈ ု ူ ရေလာက္ ည့္ လုပ္အားေပးမ်ား လုပ္ေပးရ ည္  
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က  ေရအရင္းအျမစ္၊ မိလာစနစ္ န္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရာ ကာကြ ္ရန္တစ္ကို ္ေရ န္႔ရွင္း 
ေရး

ေရရွားပ းမႈ  က္လက္ျဖစ္ေပ ေနေ ာ ကိစတစ္ရပ္

   စဖး ားစခ်ိန္စႏႈန္းအရ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား
ည္ တို႔ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ည့္ေနရာအေပ မူတည္  ? တို႔  ေ ာက္ ုးေရႏွင့္ အိမ္တြင္း 

အ ုးျပရန္အတြက္ လုိအပ္ေ ာ န္႔ရွင္း ည့္ေရအား လုေလာက္စြာမွ်ေ ုးစြဲႏိုင္ျခင္းရွိရမည္/   

မာလာ ုႏွင့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္းတို႔တြင္ လုေလာက္ ည့္ေရရရွိ ည္  ုိစခန္းႏွစ္ခုလုး ည္ ျမစ္နား 
တြင္တည္ရွိၿပး ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအ ုးျပႏိုင္ ည့္ ေရတြင္းမ်ားလည္းရွိ ည္  

ေအးလင္း ာ ာကြင္္းစခန္းတြင္မူ ေႏြရာ တြင္ ေရျပ နာရွိပ ည္  အခ်ိ ႕ေ ာေရတြင္းမ်ား 
ခမ္းေျခာက္ကုန္ ည့္အတြက္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအား ေရျပတ္လပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၾက 
ေတြ႔ ရေစပ ည္  ိစုခန္းတြင္ ေန ိငု္ တူစ္ းမွ ေျပာခဲ့ ညမွ္ာ ? ၿပလ ိ ုေရတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ား 
ေရခမ္းကုန္တ ္  ေႏြရာ ို က ြန္ေတာ္တုိ႔ေရ ြဲလုိ႔ရတဲ့ ေရတြင္းတစ္တြင္းပဲက်န္တ ္  အဲ့  
ေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဲ့ ေရတြင္းကေနေရလာ ူၾကတ ္  က ြန္ေတာ္ င္တ ္ အိမ္ 
ေ ာင္စု ၀၀ ၀၀ ေလာက္ အဲ့ ေရတြင္းကုိမွခိုေနၾကရတ ္ /  ိုစခန္းတြင္ေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မး 
တစ္ းမွလည္း ?ေႏြရာ ိုရင္ က ြန္မတုိ႔အနးအနားမွာေရမရႏိုင္ ူး  တစ္ခတစ္ေလ ိုရင္ ေရခ်ိ းဖို႔ 
ေရမရွိ ူး   ေရတြင္းေတြခမ္းတဲ့အခက်ရန္ က ြန္မတုိ႔ လြင္ျမစ္ကို  အားကုိးရတ ္  က ြန္မတို႔အနး 
အနားကရြာေတြ ြားၿပး အိမ္ကုိေရျပန္ခပ္လာရတ ္  တစ္ခ်ိ ႕စခန္း ဲက လူေတြက်ေတာ့ တစ္ 
ေ ာက္ေ ာက္ကုိ ပိုက္ ေပးၿပး ကားနဲ႔ေရ ္ခိုင္းတ ္  ေရ ၁၀ လ ို ေငြ ၁၀၀၀ ေပးရတ ္  
က ြန္မရဲ႕မိ ားစု င္ေတြအရမ္းမ်ားတ ္  ေၾကာင့္  ေစ်းနဲ႔ ္ဖို႔မတတ္ႏိုင္ ူး /  ေရမရရွိျခင္း ည္ 
ျပည္တြင္းေရ႔ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  က်န္းမာေရးအတြက္လည္း  ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ ည္  ို

 ၂၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ

 က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စခန္းတြင္း အ ူးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရွိျခင္းက ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ရ ူမ်ားအား အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစ ည္  

 ကေလးမိ မ်ားမွာ က် ရွင္စရိတ္ႏွင့္ ြားလာေရးစရိတ္မ်ားအား မတတ္ႏိုင္ၾက ည့္အတြက္ ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ၾကရ ည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းလြန္ပညာေရးအား က္လက္ င္ ူႏိုင္ျခင္း 
မရွိၾကေပ   

 ကေလးမ်ားအပအ င္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ရာေတာ္မ်ားအတြက္ အ မ 
ေစခိုင္းမႈ ု ူ ရေလာက္ ည့္ လုပ္အားေပးမ်ား လုပ္ေပးရ ည္  
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အခ်က္မ်ား ည္ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ အစားအေ ာက္မ်ားျပင္ င္ျခင္း၊ မိလာ 
စနစ္ႏွင့္ တစ္ကို ္ေရ န္႔ရွင္းေရးမ်ားတြင္  ိုးက်ိ းမ်ားက်ေရာက္ေစႏိုင္ ည္   

ေရ  ေ ာက္ ုးရန္ မ င့္ေ ာေရ

  စဖး ား စခ်ိန္စႏႈန္း  အရ ?ေရ ည္ ေ ာက္ ုးရန္ႏွင့္ ခ်က္ျပတ္ရန္၊ 
တစ္ကုိ ္ေရက်န္းမာေရးႏွင့္ န္႔ရွင္းေရးအတြက္၊ အႏရာ ္မရွိေစရန္ လုေလာက္ေ ာ 
အရည္အေ ြးရွိရမည္ / ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ န္႔ရွင္း 
ေ ာေရမရရွိေပ  အခ်ိ ႕ေ ာ ူမ်ား ည္ ေရအားက်ိ ခ်က္ေ ာက္ ုးရမည္ကို ိေ ာ္လည္း 
လုပ္ေလ့လုပ္ မရွိေပ  

အခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ေရကို န္႔စင္ရန္အတြက္ တို႔ကို ္ 
တိုင္ ေရ န္႔စင္ ည့္စနစ္မ်ားကို အ ုးျပ ၾက ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ ူ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?တစ္ခတစ္ေလ လူေတြအမ်ားကးလာၿပး ေရတြင္းကေန ေရလာ ြဲ 
ၾကရတ ္  အဲ့ လုိ လူအမ်ားကးကလာ ြဲေတာ့ ေရေတြကေနာက္ကုန္တ ္  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔ကေတာ့ အဲ့ ေရကုိအ တ္နဲ႔စစ္ၿပးေ ာက္ၾကတာပဲ / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက အေနႏွင့္ စခန္းကးၾကပ္ေရးမွ းတစ္ းမွ ေရကိုေ းျပားျဖင့္ န္႔စင္ 

ည္ကိုေတြ႔ဖူးေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ ည္  ို႔ေ ာ္အမ်ားအားျဖင့္ ေရစစ္ႏွင့္ စစ္ ားေ ာ ေရကို ာ 
ေ ာက္ ုးၾကေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ည္  

ျပည္တြင္းေနရပ္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ မိုးတြင္းအခ်ိန္ကာလ အ ူး ျဖင့္ ေရကးၿပး 
ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရ အရည္အေ ြးအတြက္ စိုးရိမ္ၾကရ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္း 
စခန္းမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက?ေရကးၿပးတဲ့ေနာက္မွာ လူေတြက ေရတြင္းကေရေတြ 

ညစ္ပတ္ၿပး မ န္႔ေတာ့မွာကုိ စိုးရိမ္ 
ၾကတ ္  ေၾကာင့္ က ြန္မတုိ႔က 
ေရကုိ န္႔စင္ဖို႔ ေ းျပား ည့္ၿပး 
က်ိ ၾက တ ္ / 

စခန္းမ်ားအားလုးတြင္ ျပည္တြင္းေန 
ရပ္ေရ႕ေျပာငး္ေန ိုင္ ူမ်ား ည္ 
က်န္းမာေရးအတြက္ အႏရာ ္ရွိ 
ေ ာ လြင္ျမစ္ေရအား မွခိုရ 
ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ည္  အနးအနား 
တြင္ ေရတြင္းမ်ားမရွိ ည့္အတြက္ 

ို ို႔အ ုးျပရျခင္းျဖစ္ ည္

မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ ႕ေ ျပာင္းေန ို င္ ူအမ ်ိ း ား  

  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ        တြင္ၾကည့္ပ

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူတစ္ း ည္ ညေနစာခ်က္ 
ရန္အတြက္ ေရ ူးကးတစ္ ူးကို ္ေ ာင္  အိမ္ ို႔ျပန္လာ 
ေနေ ာပုျဖစ္ပ ည္  ာတ္ပု  

2 0



 18 

အခ်က္မ်ား ည္ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ အစားအေ ာက္မ်ားျပင္ င္ျခင္း၊ မိလာ 
စနစ္ႏွင့္ တစ္ကို ္ေရ န္႔ရွင္းေရးမ်ားတြင္  ိုးက်ိ းမ်ားက်ေရာက္ေစႏိုင္ ည္   

ေရ  ေ ာက္ ုးရန္ မ င့္ေ ာေရ

  စဖး ား စခ်ိန္စႏႈန္း  အရ ?ေရ ည္ ေ ာက္ ုးရန္ႏွင့္ ခ်က္ျပတ္ရန္၊ 
တစ္ကုိ ္ေရက်န္းမာေရးႏွင့္ န္႔ရွင္းေရးအတြက္၊ အႏရာ ္မရွိေစရန္ လုေလာက္ေ ာ 
အရည္အေ ြးရွိရမည္ / ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ န္႔ရွင္း 
ေ ာေရမရရွိေပ  အခ်ိ ႕ေ ာ ူမ်ား ည္ ေရအားက်ိ ခ်က္ေ ာက္ ုးရမည္ကို ိေ ာ္လည္း 
လုပ္ေလ့လုပ္ မရွိေပ  

အခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ေရကို န္႔စင္ရန္အတြက္ တို႔ကို ္ 
တိုင္ ေရ န္႔စင္ ည့္စနစ္မ်ားကို အ ုးျပ ၾက ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ ူ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?တစ္ခတစ္ေလ လူေတြအမ်ားကးလာၿပး ေရတြင္းကေန ေရလာ ြဲ 
ၾကရတ ္  အဲ့ လုိ လူအမ်ားကးကလာ ြဲေတာ့ ေရေတြကေနာက္ကုန္တ ္  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔ကေတာ့ အဲ့ ေရကုိအ တ္နဲ႔စစ္ၿပးေ ာက္ၾကတာပဲ / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက အေနႏွင့္ စခန္းကးၾကပ္ေရးမွ းတစ္ းမွ ေရကိုေ းျပားျဖင့္ န္႔စင္ 

ည္ကိုေတြ႔ဖူးေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ ည္  ို႔ေ ာ္အမ်ားအားျဖင့္ ေရစစ္ႏွင့္ စစ္ ားေ ာ ေရကို ာ 
ေ ာက္ ုးၾကေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ည္  

ျပည္တြင္းေနရပ္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ မိုးတြင္းအခ်ိန္ကာလ အ ူး ျဖင့္ ေရကးၿပး 
ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရ အရည္အေ ြးအတြက္ စိုးရိမ္ၾကရ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္း 
စခန္းမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက?ေရကးၿပးတဲ့ေနာက္မွာ လူေတြက ေရတြင္းကေရေတြ 

ညစ္ပတ္ၿပး မ န္႔ေတာ့မွာကုိ စိုးရိမ္ 
ၾကတ ္  ေၾကာင့္ က ြန္မတုိ႔က 
ေရကုိ န္႔စင္ဖို႔ ေ းျပား ည့္ၿပး 
က်ိ ၾက တ ္ / 

စခန္းမ်ားအားလုးတြင္ ျပည္တြင္းေန 
ရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ 
က်န္းမာေရးအတြက္ အႏရာ ္ရွိ 
ေ ာ လြင္ျမစ္ေရအား မွခိုရ 
ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ည္  အနးအနား 
တြင္ ေရတြင္းမ်ားမရွိ ည့္အတြက္ 

ို ို႔အ ုးျပရျခင္းျဖစ္ ည္

မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ ႕ေ ျပာင္းေန ို င္ ူအမ ်ိ း ား  

  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ        တြင္ၾကည့္ပ

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူတစ္ း ည္ ညေနစာခ်က္ 
ရန္အတြက္ ေရ ူးကးတစ္ ူးကို ္ေ ာင္  အိမ္ ို႔ျပန္လာ 
ေနေ ာပုျဖစ္ပ ည္  ာတ္ပု  
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တစ္ းက ? မွာေရတြင္း ေတြရွိေပမ ့္ အရမ္းေ းတ ္  ့ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ လြင္ျမစ္ကေန 
ေရကုိ ူၿပး ေ ာက္ေရလုပ္ဖို႔စစ္ရတ ္ / ေရကို ို႔ အ ုးျပ ျခင္း ည္ အႏရာ ္ရွိ ည္

အ ္ေၾကာင့္ ိုေ ာ္ မာလာ ုစခန္းမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားက လြင္ျမစ္ ဲ ို႔ 
မစင္စြန္႔ျခင္း၊ ကေလးအညစ္အေၾကးခပစည္းမ်ား၊ အမ်ိ း မးလစ ္ ုး ြမ္း ုပ္မ်ားႏွင့္ အျခား 
စြန္႔ပစ္ပစည္းမ်ားအား လြင္ျမစ္ ဲ ို႔ စြန္႔ပစ္ေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၾက ည့္အတြက္ျဖစ္ ည္  မစင္ 
မွျဖစ္ပြားေ ာ ပိုးမားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ည့္ ေရညစ္ညမ္းမႈ ည္ ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား
အား အ ား ေရာ ၊ မ္းေလွ်ာ ေရာ ၊ မ္းကိုက္ေရာ ၊ ကာလ မ္းေရာ ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာ ႏွင့္ 
အေရျပားေရာ စ ည့္ ေရညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ ေ ာေရာ မ်ားအား ကူးစက္ေစျခင္းျဖင့္ 

ိုးရြား ည့္ က်န္းမာေရး ိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပ ေစႏိုင္ ည္  

လုေလာက္မႈမရွိေ ာ မိလာစနစ္

?ကြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ ာ ြားဖို႔ အေ းကး ြားရတ ္  တခ်ိ ႕လူေတြက မ ိန္းႏိုင္ၾကတဲ့အခက်ေတာ့ 
အိမ္ ာ ြားတဲ့ လမ္းတစ္ က္မွာတြင္ အေလးစြန္႔ၾကတ ္  တစ္ခတစ္ေလ အိမ္ ာေရာက္ရင္ 
လည္း ကုိ ့္ကုိ ္ကို န္႔စင္ဖို႔နဲ႔ ေရေလာင္းခ်ဖို႔ေရမရွိ ူး  အဲ့ အခက်ရင္ ေရကုိ အေျပးအလားရွာရ 
ျပန္ေရာ  တက ္လုိ႔ က ြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြနဲ႔နးတဲ့ အိမ္ ာေတြရွိမ ္ ို အရမ္းအ င္ေျပမ ္ / 

ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း 

  စဖး ား စခ်ိန္စႏႈန္း  အရ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား 
အေနျဖင့္ ?လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္၊ လုလုျခ ျခႏွင့္ လုိအပ္ ည့္အခ်ိန္တြင္ အ ုးျပႏိုင္မည့္ လုေလာက္ 
ေ ာ၊ င့္ေလ်ာ္ေ ာ၊  လက္ခႏိုင္ေလာက္ေ ာအိမ္ ာမ်ား  အခ်ိန္တုိင္းရွိရမည္ / လူအေ ာက္ 
၂၀ အတြက္ အိမ္ ာအနည္း ုး တစ္လုးရွိရမည္ျဖစ္ၿပး ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား  ေန 
အိမ္မ်ားမွ အနည္း ုးမတာ ၀၀ အကြာတြင္ရွိရမည္  အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္လာၾက ည့္အတြက္ ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ရွိေ ာေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူမ်ား 
အတြက္ လုျခ န္႔ရွင္းေ ာ အိမ္ ာမ်ားမရွိျခင္း ည္ ျပ နာကးတစ္ခုျဖစ္ ည္  ုက ည္ 
မ်ား ိုင္ရာကုလ မ မ ာမင္းၾကးရုး   အေရးေပ လမ္းညန္စာအုပ္  

 တြင္ ခုအေျခအေနကဲ့ ို႔ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္းမ်ားတြင္ အိမ္ေ ာင္စုတစ္စု 
တိုင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညညတ္ေ ာအိမ္ ာမ်ား ေပးရမည္ ုေဖာ္ျပ ား ည္   

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ      မွ     
   အခန္းကို ၾကည့္ပ
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က်န္းမာေရးႏွင့္ မညညြတ္ေ ာ လုျခမႈမရွိေ ာ အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ု 
ေမးျမန္းမႈျပခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ ၂၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္း ည္ ကို ္ပိုင္အိမ္ ာရွိ ူ 
မ်ားျဖစ္ ည္  က်န္ေ ာျပည္တြင္း 
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ားမွာ 
အမ်ား ုးအိမ္ ာကို မွခိုေနၾကရ 

ူမ်ားျဖစ္ ည္  စခန္းမ်ားတြင္ 
ေန ုိင္ၾကေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ  ရာခုိင္ႏႈန္း 
က အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ား ည္ 

တို႔ႏွင့္အလြန္ ေ းေၾကာင္းေျပာျပ 
ခဲ့ ည္  ိုအေျခအေနကိုေအးလင္း 

ာ ာစခန္းမွျပည္တြင္း ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ခုလို 
ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?အိမ္ ာေတြ  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ြား 

မ ္ ို မိနစ္ ုး ္ေလာက္ ေ းတ ္  ေၾကာင့္ ကေလးေတြ ို ညအခ်ိန္အိမ္ ာ ြားဖို႔အခက္
အခဲရွိတ ္ / အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ားတြင္မးမရွိ ကဲ့ ို႔ညအခ်ိန္ အိမ္ ာ ို႔လမ္းေလွ်ာက္ ြား 
မည့္ ူမ်ားအတြက္လည္း လမ္းမးမရွိပ  ိုအတြက္ ကေလးမ်ားႏွင့္အမ်ိ း မးမ်ားအတြက္ မလုျခမႈ 
ျဖစ္ေစပ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက ?အိမ္ ာေတြကက ြန္မတုိ႔အိမ္
နဲ႔အရမ္းေ းတ ္  အဲ့ ေၾကာင့္ ညဖက္တစ္ေ ာက္ ဲ ြားရမ ္ ို မလုျခ ူးလုိ႔ခစားရတ ္  
တက ္လို႔ က ြန္မတုိ႔အိမ္နဲ႔နးတဲ့ အိမ္ ာေတြရွိမ ္ ို ပိုျပးအ င္ေျပမ ္ / ျပ နာကို 
ေျဖရွင္းရန္အတြက ္အမ်ိ း မးမ်ား ည္ ညအခ်နိ္ အမိ္ ာ ို႔ ြား ည့္အခ  အဖြဲ႔လိကု္ ြားၾက ည္  
အျခားအမ်ိ း မးတစ္ းက?အမ်ား ုးအိမ္ ာကေ းေပမဲ့ လုေအာင္ပိတ္ဖို႔တခ းေလးေတာ့ရွိတ ္  

ေပမဲ့ က ြန္မတို႔ညခင္းတစ္ေ ာက္ ဲ ြားဖို႔ေၾကာက္တဲ့အခ  တစ္ေ ာက္ေ ာက္ကုိ က ြန္မတုိ႔နဲ႔
အေဖာ္လိုက္ခိုင္းတ ္  အတူတူ ြားေတာ့ တစ္ေ ာက္နဲ႔တစ္ေ ာက္ကူညရာေရာက္တာေပ ့ / 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားတြင္ 
တစ္ က္က အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ားတြင္ ေရေလာင္းခ်ရန္အတြက္ ေရႏွင့္ေရပုးမ်ားမရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ 

ည္  အမ်ားစုကအမ်ား ုးအိမ္ ာ  မ န္႔ရွင္းမႈမ်ားအေၾကာင္းတိုင္ၾကားၾက ည္  ျမပန္း တ္မႈစ 
ခန္းမွ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အဲ့ ညစ္ပတ္တဲ့ အမ်ား ုးအိမ္ ာအစား 
ေက်ာင္း န္း ဲက အိမ္ ာကုိ ြားတ ္  ေက်ာင္းအိမ္ ာမွာ ိုေရေလာင္းခ်ဖို႔ ေရပုးနဲ႔ေရ ္ရ 
ေပမ ့္ ပ္ျပာေတာ့ရွိတ ္ / မာလာ ုစခန္းတြင္ေန ိုင္ေ ာ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?မိုးရာ အ 
ခ်ိန္ ိုရင္ အိမ္ ာ ဲမွာေကာ အိမ္ ာ န္းက်င္မွာပ  ေမွ်ာ့ေတြအမ်ားကးပဲ  တက ္လုိ႔ က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔ စခန္း ဲမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနရမ ္ ိုရင္ မိ ားစုတစ္စုစမွာ အိမ္ ာတစ္လုးစရွိဖို႔လုိတ ္  
အမ်ား ုးအိမ္ ာက လူမႈပတ္ န္းက်င္အတြက္ မ န္႔ရွင္း ူး / 

ေအးလင္း ာ ာကြင္းစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား အ ုးျပေ ာ ာ အိမ္ ာတစ္လုး  
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က်န္းမာေရးႏွင့္ မညညြတ္ေ ာ လုျခမႈမရွိေ ာ အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ု 
ေမးျမန္းမႈျပခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ ၂၀ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္း ည္ ကို ္ပိုင္အိမ္ ာရွိ ူ 
မ်ားျဖစ္ ည္  က်န္ေ ာျပည္တြင္း 
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ားမွာ 
အမ်ား ုးအိမ္ ာကို မွခိုေနၾကရ 

ူမ်ားျဖစ္ ည္  စခန္းမ်ားတြင္ 
ေန ုိင္ၾကေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ  ရာခုိင္ႏႈန္း 
က အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ား ည္ 

တို႔ႏွင့္အလြန္ ေ းေၾကာင္းေျပာျပ 
ခဲ့ ည္  ိုအေျခအေနကိုေအးလင္း 

ာ ာစခန္းမွျပည္တြင္း ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ခုလို 
ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?အိမ္ ာေတြ  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ြား 

မ ္ ို မိနစ္ ုး ္ေလာက္ ေ းတ ္  ေၾကာင့္ ကေလးေတြ ို ညအခ်ိန္အိမ္ ာ ြားဖို႔အခက္
အခဲရွိတ ္ / အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ားတြင္မးမရွိ ကဲ့ ို႔ညအခ်ိန္ အိမ္ ာ ို႔လမ္းေလွ်ာက္ ြား 
မည့္ ူမ်ားအတြက္လည္း လမ္းမးမရွိပ  ိုအတြက္ ကေလးမ်ားႏွင့္အမ်ိ း မးမ်ားအတြက္ မလုျခမႈ 
ျဖစ္ေစပ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက ?အိမ္ ာေတြကက ြန္မတုိ႔အိမ္
နဲ႔အရမ္းေ းတ ္  အဲ့ ေၾကာင့္ ညဖက္တစ္ေ ာက္ ဲ ြားရမ ္ ို မလုျခ ူးလုိ႔ခစားရတ ္  
တက ္လို႔ က ြန္မတုိ႔အိမ္နဲ႔နးတဲ့ အိမ္ ာေတြရွိမ ္ ို ပိုျပးအ င္ေျပမ ္ / ျပ နာကို 
ေျဖရွင္းရန္အတြက ္အမ်ိ း မးမ်ား ည္ ညအခ်နိ္ အမိ္ ာ ို႔ ြား ည့္အခ  အဖြဲ႔လိကု္ ြားၾက ည္  
အျခားအမ်ိ း မးတစ္ းက?အမ်ား ုးအိမ္ ာကေ းေပမဲ့ လုေအာင္ပိတ္ဖို႔တခ းေလးေတာ့ရွိတ ္  

ေပမဲ့ က ြန္မတို႔ညခင္းတစ္ေ ာက္ ဲ ြားဖို႔ေၾကာက္တဲ့အခ  တစ္ေ ာက္ေ ာက္ကုိ က ြန္မတုိ႔နဲ႔
အေဖာ္လိုက္ခိုင္းတ ္  အတူတူ ြားေတာ့ တစ္ေ ာက္နဲ႔တစ္ေ ာက္ကူညရာေရာက္တာေပ ့ / 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားတြင္ 
တစ္ က္က အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ားတြင္ ေရေလာင္းခ်ရန္အတြက္ ေရႏွင့္ေရပုးမ်ားမရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ 

ည္  အမ်ားစုကအမ်ား ုးအိမ္ ာ  မ န္႔ရွင္းမႈမ်ားအေၾကာင္းတိုင္ၾကားၾက ည္  ျမပန္း တ္မႈစ 
ခန္းမွ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အဲ့ ညစ္ပတ္တဲ့ အမ်ား ုးအိမ္ ာအစား 
ေက်ာင္း န္း ဲက အိမ္ ာကုိ ြားတ ္  ေက်ာင္းအိမ္ ာမွာ ိုေရေလာင္းခ်ဖို႔ ေရပုးနဲ႔ေရ ္ရ 
ေပမ ့္ ပ္ျပာေတာ့ရွိတ ္ / မာလာ ုစခန္းတြင္ေန ိုင္ေ ာ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?မိုးရာ အ 
ခ်ိန္ ိုရင္ အိမ္ ာ ဲမွာေကာ အိမ္ ာ န္းက်င္မွာပ  ေမွ်ာ့ေတြအမ်ားကးပဲ  တက ္လုိ႔ က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔ စခန္း ဲမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနရမ ္ ိုရင္ မိ ားစုတစ္စုစမွာ အိမ္ ာတစ္လုးစရွိဖို႔လုိတ ္  
အမ်ား ုးအိမ္ ာက လူမႈပတ္ န္းက်င္အတြက္ မ န္႔ရွင္း ူး / 

ေအးလင္း ာ ာကြင္းစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား အ ုးျပေ ာ ာ အိမ္ ာတစ္လုး  
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ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားက အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ားတြင္ ပ္ျပာႏွင့္ န္႔ရွင္းေရး ပစည္းမ်ားမရွိ ည့္ 
အတြက္ ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ ကူးစက္ေရာ မ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ 
အရင္က ို အိမ္ ာေရေ းခ်ဖို႔ ပုးေတြရွိတ ္  ေပမ ့္မႏွစ္ကေရတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပစည္းေတြ 
အားလုး ေပ်ာက္ကုန္တ ္ / ို႔ အမ်ား ုးအိမ္ ာမ်ား  မ န္႔ရွင္းမႈမ်ားက အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားကို အျပင္တြင္ျဖစ္ လုိ အေလးစြန္႔ရန္ တြန္းအားေပးမႈျဖစ္ေစ 
ပ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ  အမ်ိ း မးတစ္ း  ေျပာၾကားခ်က္အရ ?တစ္ခ်ိ ႕လူေတြက 
အမ်ား ုးအမိ္ ာကုိမ ုးၾက ူး   ာေၾကာင္လ့ဲ ိုေတာ ့ေ ခေတြကိ ုေရာ ပိုးေတြကူးစက္ေစႏိငု ္
တ ္  စခန္း ဲကုိေရာက္လာတဲ့ ူတခ်ိ ႕က စခန္းကအိမ္ ာေတြကိုျမင္ေတာ့ အိမ္ ာရဲ့အေျခအေန 
ေၾကာင့္အိမ္ ာကုိ ုးဖို႔ စုိးရိမ္ၾကတ ္ /

အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ရန္ း န္႔ေနရာမရွိျခင္း 

မာလာ ုစခန္းတြင္  ရာခိုင္ႏႈန္းေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားက တို႔တြင္ 
အိမ္ ာမရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾက ည္   ို ူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေရြးခ် ္စရာမရွိေ ာေၾကာင့္ 
အနးအနားရွိ  ျခေတာမ်ား ို႔မ ုတ္ လြင္ျမစ္ကို ာ အ ုးျပ ၾကရေတာ့ ည္  ို႔ ျပလုပ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ မစင္မွပိုးမားမ်ား ေရ ဲ ို႔ ို႔မ ုတ္ အစားအေ ာက္မ်ားအတြင္း င္ေရာက္ႏိုင္ ည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ပိုမုိမ်ားျပားလာေစ ည္  ုက ည္မ်ား ိုင္ရာကုလ မ မ ာမင္းၾကးရုး 

  တင္ျပခ်က္အရ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈတြင္ မစင္ေၾကာင့္ေရညစ္ညမ္းမႈ 
ည္ န္႔ရွင္းေ ာေရလုေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္ အ ိုးရြား ုးေ ာအႏရာ ္ပင္ျဖစ္ ည္     

ပ္ျပာေ ာက္ပ့ျခင္း   အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရေ ာ 
က်န္းမာေရးအႏရာ ္ 

ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ လုေလာက္ ည့္ ေရခ်ိ းရန္အခြင့္အေရး 
မ်ား ရရွိရန္မလြ ္ကူေပ  ို႔ျပင္ အမ်ိ း မးမ်ား  လုျခေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမ်ားလည္းရွိပ ည္  
စခန္းမ်ားေ ာက္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ ည့္ ုက ည္မ်ား ိုင္ရာကုလ မ မ ာမင္းၾကးရုး 

  အနိမ့္ ုးစႏႈန္းမ်ားတြင္ ?အမ်ိ း ားႏွင့္ အမ်ိ း မးမ်ားအတြက္ းျခားေ ာက္လုပ္ 
ားေ ာ  ေရစး င္းမႈအားေကာင္း ည့္ ေရခ်ိ းရန္ေနရာမ်ားရွိ င့္ ည္ /    ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ လြင္ျမစ္ ဲတြင္ ို႔မ ုတ္ စခန္းအနးရွိေရတြင္း 
မ်ားတြင္ ေရခ်ိ းေလ့ရွိ ည္  မာလာ ုစခန္းက အမ်ိ း မးတစ္ းက ?ကြန္မတုိ႔ကေတာ့ အိမ္ေ းက 
ေရတြင္းမွာပဲေရခ်ိ းတ ္  တျခားလူေတြကေတာ့ ျမစ္ ဲမွာ ြားၿပး ေရခ်ိ းအ တ္ေလွ်ာ္တာေတြလုပ္
တ ္ / 

 ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ        တြင္ၾကည့္ပ
 ၂၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ      မွ     

   အခန္းကို ၾကည့္ပ
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အၾကမ္းအားျဖင့္  ရာခိုင္ႏႈန္းေ ာ 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္

ူမ်ားက တုိ႔တြင္ ပ္ျပာမရွိ 
ေၾကာင္းႏွင့္ တုိ႔ မိ ားစု င္မ်ား 
အတြက္ လုေလာက္ ည့္ ပ္ျပာ 
မရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ည္  ေအးလင္း 

ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိး ားတစ္ 
းက လြန္ခဲ့ ည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွစတင္ 
 ပ္ျပာေပးေ ျခင္း မရွိေတာ့ 

ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  အျခားေ ာ 
အမ်ိ း ား တစ္ းကလည္း 
?ကြန္ေတာ္တုိ႔ ပ္ျပာေ တာ ပုမွန္ 
မရ ူး  ေနာက္ ုးတစ္ေခက္ ေ  
တာကေရကးတုန္းက  က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔အဲ့ ပ္ျပာကုိ ေခ ြတာ ုးေတာ့ 
ခု ိအဲ့ ပ္ျပာကုိ ုးေနတုန္းပဲ / 

ပ္ျပာအား ေခ ြတာ ုးျခင္း ည္ ၿမိ င္ကးငူစခန္းမွ ုက ည္စခန္းမ်ားအားလုး က်င့္ ုးေန ည့္ 
အေလ့အ ျဖစ္ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက ? ပ္ျပာတစ္တုးကုိ 

ုးေလးလ ေလာက္ေအာင္ကြ်န္မ ုးတ ္  တစ္ခတစ္ေလ ပ္ျပာမွ န္႔ေ တာေတြရွိတ ္  ေပ 
မ ့္ အဲ့ ကုိ ေခ ြတာ ုးရတ ္  တစ္ခတစ္ေလ ူမ်ားလာမေ တဲ့အခ်ိန္ ကုိ ္မွာလည္း ္ဖို႔ ေငြ 
မရွိ ူး  ေၾကာင့္ ရ ားတဲ့ ပ္ျပာကုိ က ြန္မ ိမ္း ားရမ ္  က ြန္မကေလးေတြရဲ့ အ တ္ေတြေလွ်ာ္ 
ဖို႔ ပ္ျပာမႈန္႔နည္းနည္းပဲကြ်န္မ ုးတ ္ / မာလာ ုစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ေျပာခဲ့ ည္  ? ပ္ျပာမရွိတဲ့အခ  က ြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ကို ့္ကုိကုိ ္ 
တုိက္ခ ြတ္ န္႔စင္ဖို႔ ာမွမ ုး ူး  က ြန္မတုိ႔ ေရနဲ႔ပဲေရခ်ိ းတ ္ / 

ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုက ပ္ျပာႏွင့္ ပ္ျပာမႈန္႔မ်ား ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေ ာ္လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားတြင္ ေငြမရွိေပ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူႏွစ္ း ာလွ်င္ 
လိုအပ္ေ ာ ပ္ျပာအား ကို ္တိုင္ ္ ူအ ုးျပေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ ေျဖၾကား 
ခဲ့ ည္  

စြန္႔ပစ္ပစည္း စမခန္႔ခြဲမႈ မရွိျခင္း

  စဖး ားစခ်ိန္စႏႈန္း  အရ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ည့္ စခန္းမ်ား ည္ 
အမိႈက္ပုကင္းစင္ ည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ရမည္  ?ရွင္ န္ကး ြားလ်က္ရွိေ ာ ာ ပတ္ န္းက်င္ 
အားညစ္ညမ္းမႈမရွိေစရန္အတြက္ အမိႈက္မ်ားအား  အႏရာ ္ကင္း ည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ားရမည္ / 
ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  စခန္းမ်ားတြင္  စနစ္က် ည့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရး 
စနစ္မရွိပ  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းမွ စနစ္က် 
ေ ာအမိႈက္ ိမ္းစနစ္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈစနစ္အေၾကာင္းကို ေျပာၾကား ြားျခင္းမရွိေပ

ေအးလင္း ာ ာကြင္းစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေန ိုင္ၾကေ ာ  
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ေရခ်ိ းရန္အတြက္ 
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အၾကမ္းအားျဖင့္  ရာခိုင္ႏႈန္းေ ာ 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္

ူမ်ားက တုိ႔တြင္ ပ္ျပာမရွိ 
ေၾကာင္းႏွင့္ တုိ႔ မိ ားစု င္မ်ား 
အတြက္ လုေလာက္ ည့္ ပ္ျပာ 
မရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ည္  ေအးလင္း 

ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိး ားတစ္ 
းက လြန္ခဲ့ ည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွစတင္ 
 ပ္ျပာေပးေ ျခင္း မရွိေတာ့ 

ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  အျခားေ ာ 
အမ်ိ း ား တစ္ းကလည္း 
?ကြန္ေတာ္တုိ႔ ပ္ျပာေ တာ ပုမွန္ 
မရ ူး  ေနာက္ ုးတစ္ေခက္ ေ  
တာကေရကးတုန္းက  က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔အဲ့ ပ္ျပာကုိ ေခ ြတာ ုးေတာ့ 
ခု ိအဲ့ ပ္ျပာကုိ ုးေနတုန္းပဲ / 

ပ္ျပာအား ေခ ြတာ ုးျခင္း ည္ ၿမိ င္ကးငူစခန္းမွ ုက ည္စခန္းမ်ားအားလုး က်င့္ ုးေန ည့္ 
အေလ့အ ျဖစ္ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက ? ပ္ျပာတစ္တုးကုိ 

ုးေလးလ ေလာက္ေအာင္ကြ်န္မ ုးတ ္  တစ္ခတစ္ေလ ပ္ျပာမွ န္႔ေ တာေတြရွိတ ္  ေပ 
မ ့္ အဲ့ ကုိ ေခ ြတာ ုးရတ ္  တစ္ခတစ္ေလ ူမ်ားလာမေ တဲ့အခ်ိန္ ကုိ ္မွာလည္း ္ဖို႔ ေငြ 
မရွိ ူး  ေၾကာင့္ ရ ားတဲ့ ပ္ျပာကုိ က ြန္မ ိမ္း ားရမ ္  က ြန္မကေလးေတြရဲ့ အ တ္ေတြေလွ်ာ္ 
ဖို႔ ပ္ျပာမႈန္႔နည္းနည္းပဲကြ်န္မ ုးတ ္ / မာလာ ုစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ေျပာခဲ့ ည္  ? ပ္ျပာမရွိတဲ့အခ  က ြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ကို ့္ကုိကုိ ္ 
တုိက္ခ ြတ္ န္႔စင္ဖို႔ ာမွမ ုး ူး  က ြန္မတုိ႔ ေရနဲ႔ပဲေရခ်ိ းတ ္ / 

ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုက ပ္ျပာႏွင့္ ပ္ျပာမႈန္႔မ်ား ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေ ာ္လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားတြင္ ေငြမရွိေပ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူႏွစ္ း ာလွ်င္ 
လိုအပ္ေ ာ ပ္ျပာအား ကို ္တိုင္ ္ ူအ ုးျပေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ ေျဖၾကား 
ခဲ့ ည္  

စြန္႔ပစ္ပစည္း စမခန္႔ခြဲမႈ မရွိျခင္း

  စဖး ားစခ်ိန္စႏႈန္း  အရ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ည့္ စခန္းမ်ား ည္ 
အမိႈက္ပုကင္းစင္ ည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ရမည္  ?ရွင္ န္ကး ြားလ်က္ရွိေ ာ ာ ပတ္ န္းက်င္ 
အားညစ္ညမ္းမႈမရွိေစရန္အတြက္ အမိႈက္မ်ားအား  အႏရာ ္ကင္း ည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ားရမည္ / 
ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  စခန္းမ်ားတြင္  စနစ္က် ည့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရး 
စနစ္မရွိပ  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းမွ စနစ္က် 
ေ ာအမိႈက္ ိမ္းစနစ္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈစနစ္အေၾကာင္းကို ေျပာၾကား ြားျခင္းမရွိေပ

ေအးလင္း ာ ာကြင္းစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေန ိုင္ၾကေ ာ  
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ေရခ်ိ းရန္အတြက္ 
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ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ 
ူမ်ား  စခန္းမ်ားအားလုးတြင္  

တို႔ အမိႈက္မ်ားအား နးစပ္ရာေတာ 
စပ္ ို႔မ ုတ္ လြင္ျမစ္တြင္း ို႔ 
ပစ္ခ်ၾကေၾကာင္းကို ေမးခြန္းေျဖ 
ၾကား ူမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ ည္  
အေကာင္း ုးလုပ္ေ ာင္မႈမွာ ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ  
မ်ား အိမ္မ်ားတြင္ အမိႈက္မ်ားအား 
အိတ္ျဖင့္ ေ ခ်ာစြာ ုတ္ပုိး ား 
ျခင္းျဖစ္ၿပး အနးနားပတ္ န္းက်င္တြ
င္စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖစ္ ည္  ?ကြန္ေတာ္ 
တုိ႔အမိႈက္ကုိ ကုိ ့္ ာကုိ ္အိတ္ 

ဲမွာ စု ိမ္း ားတ ္  ျပည့္လာတဲ့ 
အခ က်ရင္ေတာ ဲမွာ ြားပစ္လုိက္

တ ္ / ျမပန္း တ္မႈစခန္္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ?အိမ္တိုင္းမွာ အမိႈက္ 
ေတာင္းရွိတ ္  အမိႈက္အိတ္ျပည့္တဲ့အခက်ရင္ လြင္ျမစ္ ဲမွာ ြားပစ္လုိက္တ ္ / ို႔လုပ္ 
ေ ာင္ျခင္း ည္ ပတ္၀န္းက်င္ န္႔ရွင္းေရးအတြက္ ျပ နာျဖစ္ေစႏိုင္ပ ည္  အ ္ေၾကာင့္ 

ိုေ ာ္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူအမ်ားစုမွာ ေ ာက္ ုးေရအတြက္ လြင္ျမစ္ကို 
မွခိုေနၾကရ ည္  အ ိုး ုးမွာ ကေလးအညစ္အေၾကးခပစည္း၊ အမ်ိ း မးလစ ္ ုး ြမ္း ုပ္ 
မ်ားႏွင့္ လူ ားတို႔ အညစ္အေၾကးမ်ားအပအ င္ လူတစ္ းခ်င္းစ အမိႈက္မ်ားအား ေျမေပ တြင္ 
စုပု ားၾကျခင္းျဖစ္ ည္  

ခ  အစားအစာႏွင့္ အာ ာရ

စားနပ္ရိကာ မလုေလာက္ျခင္း 

  စဖ ားစႏႈန္း  အရ  ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ? တုိ႔ အ က္ရွင္ 
ရပ္တည္မႈ၊ ု ္ ိကာရွိမႈႏွင့္ တုိ႔ ပိုင္ ိုင္မႈမ်ားအား ေရတုိက္စားျခင္းမွကာကြ ္ရန္ ႏွင့္ ခႏိုင္ရ
ည္ရွိမႈတို႔အားတည္ေ ာက္ရန္အတြက္ အစားအေ ာက္ေ ာက္ပ့မႈရရွိရန္ လိုအပ္ ည္ / 

ျမပန္း တ္မႈစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ စြန္႔ပစ္ပစည္းမ်ားကို လြင္ျမစ္ 
ေခ်ာင္းကမ္းနားတြင္ စုပု ားၾကေ ာပုျဖစ္ ည္ ာတ္ပု  

? န္ျဖစ္ပတ ္  ကြ်န္မတစ္ခုေျပာျပမ ္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူေတြျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ ကြ်န္မတုိ႔လိုအပ္တာေတြ အမ်ားကးပဲ  ေပမ ့္ ကြ်န္မတုိ႔ ူတုိ႔ကုိမေျပာ ူး  တက ္ 
လုိ႔ ုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ ့္ ူေတြကုိ ေျပာေပးမ ္ ိုရင္ ူတုိ႔ကုိ ကြ်န္မတို႔ ာအကူအညမ ို 
လုိအပ္တ ္ ိုတာ ေျပာျပေပးပ  ေပမ ့္ မ်ားေ ာအားျဖင့္ေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔ စားစရာလုိတ ္  
ကြ်န္မတုိ႔ လုိအပ္တာေတြ အမ်ားကးပဲ  စာရင္းေတာင္လုပ္လုိ႔မႏိုင္ ူး /

ေအးလင္း ာ ာကြင္းမွေနျပည္တြင္းရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မးတစ္ း  
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ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၀ ကလို ရမ္အေလးခ်ိန္ရွိ န္အိတ္ ၁ ၀ အိတ္အား ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ 
ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားစခန္း ို႔ ုးလတစ္ကိမ္ ေ ာက္ပ့လ်က္ရွိ ည္  ိုလို 

ည္မွာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ၁၀ းတြင္ လူတစ္ း ည္ ေန႔စ ္ န္ ၁ ၀ 
ရမ္ လက္ခရရိွလ်က္ရွိ ည္  ိုပမာ ည္ အရြ ္ေရာက္ ူ လူကးတစ္ း၊  ကို ္အေလး 

ခ်ိန္ကို ိန္းရန္အတြက္ ေန႔စ ္လိုအပ္ ည့္ က ္လိုရပမာ ္ရာခိုင္ႏႈန္း ာရွိ ည္  ျပည္ 
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခအာ ာရ တ္ လုေလာက္စြာရရွိေစရွိရန္ 
အစိုးရမွေ ာင္ရြက္ေပး င့္ ည္  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ႏို င္ ာလတြင္ ၿမိ င္ကးငူေ အား ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔မွ ြားေရာက္ခဲ့စ ္က စခန္းကးၾကပ္ ူမ်ား ည္ ရာေတာ္ း ု နပ်လြန္ေတာ္မူၿပး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တို႔အတြက္ ရိကာမ်ားမရွိေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကလ်က္ရွိ ည္

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ န္အျပင္ ၊ ၾကက္ ြန္၊ ငရုတ္ းမႈန္႔၊ ား၊ ပဲ  
ႏွင့္ အခ်ိ မႈန္႔တို႔ကိုလည္း လက္ခရရွိၾက ည္  ိုပစည္းမ်ား ပမာ မွာ အမ်ိ းမ်ိ းျဖစ္ၿပး ေပးေ ည့္ 
ေန႔ရက္မွာ တစ္ မတ္တည္းမ ုတ္ေပ  တို႔ရရွိ ည့္ စားနပ္ရိကာအေ ာက္အပ့မ်ား ည္ 
အ းအႏွမ်ား၊ စ္ းမ်ား၊ ေျပာင္း၊ ပရိုတင္းႏွင့္  ႏို႔ ြက္ပစည္းမ်ားအား ပုမွန္စားေ ာက္မႈမွရရွိ 
မည့္ အာ ာရညမွ်မႈအတြက္ လုေလာက္မႈမရွိေပ  

ျဖည့္စြက္စြာမပပဲ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေ ာ  
တာမင္ႏွင့္ အျခား တ တ္မ်ားမရရွိႏိုင္ေပ  တို႔ရရွိ ည့္ ရိကာပမာ ႏွင့္လည္း မ်ားစြာ က္ 

ိုင္လ်က္ရွိ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈအားေျဖၾကားခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူမ်ား 
တြင္  ရာခိုင္ႏႈန္းက စားနပ္ရိကာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္  တို႔အေနျဖင့္ ာေလာင္မြတ္ ိပ္ခဲ့ရ 
ဖူးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  ၿမိ င္ကးငူစခန္းမွ ေကာ္မတ င္မ်ား ည္ ရာေတာ္ း ု န ပ်လြန္ေတာ္ 
မူၿပးေနာက္တြင္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္အပ့မ်ား ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာမည္ကို 
စိုးရိမ္ၾကလ်က္ရွိ ည္  အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေရ႕ေျပာင္းခ ားရ ည့္ အေျခအေနတြင္ စားနပ္ရိကာ 
မလုေလာက္မႈ ည္ ေ ခမ်ား ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ က်န္းမာေရးအား မ်ားစြာ ိခိုက္မႈရွိ 
ေစပ ည္  

တုိ႔လက္ခရရွိ ားေ ာ စားနပ္ရိကာအနည္းင ္ ည္ လုေလာက္မႈမရွိ ျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ င္း း င္းရြက္မ်ားရွာေဖြရန္အတြက္ အနးအနားရွိေတာတြင္း 

ို႔မ ုတ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ င္း း င္းရြက္မ်ားရွာေဖြရန္ စခန္းအျပင္ က္ ို႔ ြက္ၾကရ ည္  
ိုေနရာမ်ား ည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားရွိ ျဖင့္ တို႔အတြက္ အ က္ 

အႏရာ ္ရွိေစႏိုင္ ည္   မာလာ ုစခန္းမွ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း ားတစ္ း 
က ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?တခ်ိ ႕က ူတုိ႔ရဲ့လ ္ေတြမွာျပန္ၿပး  အလုပ္လုပ္ၾကတ ္  တခ်ိ ႕ၾကေတာ့ 
ေတာ ဲ ြားၿပး င္း း င္းရြက္ရွာၾကတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔အားလုး ကုိ ့္ ာနဲ႔ကုိ ္ရွာစားၾက 
ရတာပဲ  က ြန္ေတာ္တို႔ရိကာရရင္ အဲ့ ကုိ စားတ ္  ရိကာမရတဲ့အခမွာ စားရဖုိ႔အတြက္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
လုိက္ရွာ ေနရပတ ္ / ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္  စားစရာရွာေဖြရန္အ 
တြက္ အႏရာ ္ရွိေ ာေနရာ ို႔ မ ြားလာ င့္ေပ  

အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ တို႔  မ္းစာျဖည့္ရန္အတြက္ အစား 
အေ ာက္ ္ ူ စားေ ာက္ႏိုင္ၾက ည္  ?တက ္လုိ႔ ာ င တုိ႔ရြာ ဲမွာေနရင္ အ းအႏွ ္ 
စရာမလုိ ူး  မွာေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ အ းအႏွမရွာႏိုင္ ူး  အဲ့ ေၾကာင့္ အကုန္ ္စားရတ ္ / 
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ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၀ ကလို ရမ္အေလးခ်ိန္ရွိ န္အိတ္ ၁ ၀ အိတ္အား ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ 
ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားစခန္း ို႔ ုးလတစ္ကိမ္ ေ ာက္ပ့လ်က္ရွိ ည္  ိုလို 

ည္မွာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ၁၀ းတြင္ လူတစ္ း ည္ ေန႔စ ္ န္ ၁ ၀ 
ရမ္ လက္ခရရိွလ်က္ရွိ ည္  ိုပမာ ည္ အရြ ္ေရာက္ ူ လူကးတစ္ း၊  ကို ္အေလး 

ခ်ိန္ကို ိန္းရန္အတြက္ ေန႔စ ္လိုအပ္ ည့္ က ္လိုရပမာ ္ရာခိုင္ႏႈန္း ာရွိ ည္  ျပည္ 
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခအာ ာရ တ္ လုေလာက္စြာရရွိေစရွိရန္ 
အစိုးရမွေ ာင္ရြက္ေပး င့္ ည္  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ႏို င္ ာလတြင္ ၿမိ င္ကးငူေ အား ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔မွ ြားေရာက္ခဲ့စ ္က စခန္းကးၾကပ္ ူမ်ား ည္ ရာေတာ္ း ု နပ်လြန္ေတာ္မူၿပး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တို႔အတြက္ ရိကာမ်ားမရွိေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကလ်က္ရွိ ည္

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ န္အျပင္ ၊ ၾကက္ ြန္၊ ငရုတ္ းမႈန္႔၊ ား၊ ပဲ  
ႏွင့္ အခ်ိ မႈန္႔တို႔ကိုလည္း လက္ခရရွိၾက ည္  ိုပစည္းမ်ား ပမာ မွာ အမ်ိ းမ်ိ းျဖစ္ၿပး ေပးေ ည့္ 
ေန႔ရက္မွာ တစ္ မတ္တည္းမ ုတ္ေပ  တို႔ရရွိ ည့္ စားနပ္ရိကာအေ ာက္အပ့မ်ား ည္ 
အ းအႏွမ်ား၊ စ္ းမ်ား၊ ေျပာင္း၊ ပရိုတင္းႏွင့္  ႏို႔ ြက္ပစည္းမ်ားအား ပုမွန္စားေ ာက္မႈမွရရွိ 
မည့္ အာ ာရညမွ်မႈအတြက္ လုေလာက္မႈမရွိေပ  

ျဖည့္စြက္စြာမပပဲ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေ ာ  
တာမင္ႏွင့္ အျခား တ တ္မ်ားမရရွိႏိုင္ေပ  တို႔ရရွိ ည့္ ရိကာပမာ ႏွင့္လည္း မ်ားစြာ က္ 

ိုင္လ်က္ရွိ ည္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈအားေျဖၾကားခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူမ်ား 
တြင္  ရာခိုင္ႏႈန္းက စားနပ္ရိကာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္  တို႔အေနျဖင့္ ာေလာင္မြတ္ ိပ္ခဲ့ရ 
ဖူးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  ၿမိ င္ကးငူစခန္းမွ ေကာ္မတ င္မ်ား ည္ ရာေတာ္ း ု န ပ်လြန္ေတာ္ 
မူၿပးေနာက္တြင္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္အပ့မ်ား ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာမည္ကို 
စိုးရိမ္ၾကလ်က္ရွိ ည္  အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေရ႕ေျပာင္းခ ားရ ည့္ အေျခအေနတြင္ စားနပ္ရိကာ 
မလုေလာက္မႈ ည္ ေ ခမ်ား ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ က်န္းမာေရးအား မ်ားစြာ ိခိုက္မႈရွိ 
ေစပ ည္  

တုိ႔လက္ခရရွိ ားေ ာ စားနပ္ရိကာအနည္းင ္ ည္ လုေလာက္မႈမရွိ ျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ င္း း င္းရြက္မ်ားရွာေဖြရန္အတြက္ အနးအနားရွိေတာတြင္း 

ို႔မ ုတ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ င္း း င္းရြက္မ်ားရွာေဖြရန္ စခန္းအျပင္ က္ ို႔ ြက္ၾကရ ည္  
ိုေနရာမ်ား ည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားရွိ ျဖင့္ တို႔အတြက္ အ က္ 

အႏရာ ္ရွိေစႏိုင္ ည္   မာလာ ုစခန္းမွ  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း ားတစ္ း 
က ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?တခ်ိ ႕က ူတုိ႔ရဲ့လ ္ေတြမွာျပန္ၿပး  အလုပ္လုပ္ၾကတ ္  တခ်ိ ႕ၾကေတာ့ 
ေတာ ဲ ြားၿပး င္း း င္းရြက္ရွာၾကတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔အားလုး ကုိ ့္ ာနဲ႔ကုိ ္ရွာစားၾက 
ရတာပဲ  က ြန္ေတာ္တို႔ရိကာရရင္ အဲ့ ကုိ စားတ ္  ရိကာမရတဲ့အခမွာ စားရဖုိ႔အတြက္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
လုိက္ရွာ ေနရပတ ္ / ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္  စားစရာရွာေဖြရန္အ 
တြက္ အႏရာ ္ရွိေ ာေနရာ ို႔ မ ြားလာ င့္ေပ  

အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ တို႔  မ္းစာျဖည့္ရန္အတြက္ အစား 
အေ ာက္ ္ ူ စားေ ာက္ႏိုင္ၾက ည္  ?တက ္လုိ႔ ာ င တုိ႔ရြာ ဲမွာေနရင္ အ းအႏွ ္ 
စရာမလုိ ူး  မွာေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ အ းအႏွမရွာႏိုင္ ူး  အဲ့ ေၾကာင့္ အကုန္ ္စားရတ ္ / 
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နည္းလမ္းမွာ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူအမ်ားစု အ 

ုး ျပႏိငု္ ည္ ့နည္းလမ္းမ တ္ုေပ  
အ ္ေၾကာင့္ ိုေ ာ္ ၿမိ င္ကးငူ 
ေ တြင္ တုိ႔အတြက္ င္ေငြအ 
ခြင့္အလမ္းမရွိ ည့္ အတြက္ျဖစ္ 

ည္  မာလာ ုစခန္းတြင္ ေန ိုင္ 
ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက 
? ုတ္တ ္  က ြန္မတုိ႔ မွာ င္း 

္စားဖုိ႔ ေငြရွိတဲ့အခ်ိန္ ိုရင္ေတာ့ 
စားရတာေပ ့ / 

စားနပ္ရိကာေ ာက္ပ့မ ႈမရ ွိ ျ ခ င္း    
ည္ ကေလးမ်ားအေပ လည္း 
က္ေရာက္မႈမ်ားရွိ ည္  ေအး 

လင္း ာ ာကြင္းမွ ျပည္တြင္းေန 
ရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း  ေျပာၾကားခ်က္အရ ?ကြန္ေတာ္တိ႔ု တစ္ေန႔ကို မင္းနွစ္ခပဲ 

ူခြင့္ရွိ တ ္  ေက်ာင္းတက္တဲ့ ကေလးေတြ ကေတာ့  ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္ရွိလုိ႔ ုးခ ူခြင့္ရွိတ ္  
တျခား ာအစားအစာမွမရွိ ူး  အဲ့ ေၾကာင့္ ူတုိ႔ေန႔လည္စာကို မင္းပဲစားတ ္ /  မင္းျဖ ို 

ည္မွာ လုေလာက္ ည့္အာ ာရမရွိေပ   ုိ႔အျပင္  ဖြ႔ၿဖိ း ဲကေလး ူင ္မ်ားအတြက္ မင္းျဖ  
ို ည္မွာ လုေလာက္ ည့္ ေန႔လည္စာမ ုတ္ေပ  

အ ူးအကူအညလိုအပ္ေ ာ ူမ်ားအတြက္ စမ ားေ ာ စားနပ္ရိကာမရွိျခင္း

   စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္  မွ ရိကာလုေလာက္မႈ န္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ အ ာရ 
တ္ န္းစစ္ခ်က္မ်ားအေရးၾကးေၾကာင္းေဖာ္ျပ ားပ ည္  တို႔မွာ အစားအစာလုေလာက္မႈ  

အေျခအေနကို ေဖာ္ ုတ္ရန္၊ က္ေရာက္ခစားရမည့္ ူမ်ားအား ေဖာ္ ုတ္ရန္ င့္ေလ်ာ္ ည့္ 
ျပင္ င္မႈမ်ားျပလုပ္ရန္ႏွင့္ အာ ာရခ်ိ ႕တဲ့မႈပုစမ်ား၊ ပမာ မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ ုတ္ 
ရန္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ ူရန္ စ ည္တို႔ပ၀င္ပ ည္

ို ို႔စစ္တမ္းေကာက္ ူနိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငတကာလူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ အကူအညေပး 
ေ ာအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ စခန္းအတြင္း ို႔ ၀င္ ြက္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းနွင့္ ေ ခ 
စခန္းစမခန္႔ခြဲေရးမွာလည္း လိုအပ္ ည့္နည္းပညာမရွိ ည့္အတြက္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ခဲ့ရ ည့္ 
လူ းေရ ၁၀ ဲတြင္ အမ်ိ း ား၊ အမ်ိ း မးႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျပည့္စု ည့္စစ္တမ္းေကာက္ 

ူျခင္းမ်ားမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ ိုင္ၾကရပ ည္  ုိအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျပး 
ျပည့္စု ည့္ စားနပ္ရိကာလုေလာက္မႈ ိုင္ရာစစ္တမ္း ို႔မ ုတ္ အာ ာရစစ္တမ္း မေကာက္ ူႏိုင္ 

ည့့္္အတြက္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္အပ့ေပး ူမ်ားအေနျဖင့့္ အာ ာရညမွ် 
မႈမရွိေ ာ၊ အာ ာရခ်ိ ႕တဲ့ေ ာ၊ တာမင္မျပည့္ ေ ာလူ းေရအား မခန္႔မွန္းႏိုင္ေပ   

မာလာ ုစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္
ူမ်ား ည္ တို႔ေန ိုင္ ည့္ ာ တဲအိမ္မ်ားနားတြင္ စိုက္ 

ပ်ိ း ားေ ာ ူး းပင္ မ်ား ပုျဖစ္ ည္  ာတ္ပု  
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အျခားေ ာ ကာလၾကာရွည္စြာ     
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္

ူမ်ားၾကေတြ႔ရေလ့ရွိ ည့္အတုိင္း 
ၿမိ င္ကးငူမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ 
ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ 
ၾကာေန ိုင္ခဲ့ရ ည့္အတြက္ ကို ္ 
န္ ည္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားႏွင့္ 

ကေလး ူင ္မ်ား ည္ အာ ာရ 
ခ်ိ ႕တဲ့မႈ ္ကို ခစားၾကရ ည္  
ၿမိ င္ကးငူမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ ု 
ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားအရ ရိကာေ ာက္ပ့ 
မႈမ်ားအား ေ ခအဖြဲ႔ အ း း  
လိုအပ္ခ်က္အေပ မူတည္  းတည္ 
ေပးျခင္းမ ုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ 

ည္  အ ိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ရိကာမ်ားအား အိမ္ေ ာင္စု လူ းေရေပ မူတည္  ေပးျခင္း 
မ ုတ္ ေပ  ကေလးမ်ားစြာရွိေ ာ အိမ္ေ ာင္စုမ်ားမွ ရိကာလုေလာက္စြာမရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾက 

ည္  မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?လူ းေရမ်ားတဲ့ 
အိမ္ေ ာင္ေတြ ိုရင္ေတာ့ ာစားစရာမွက်န္ေတာ့မွာမ ုတ္ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔မွာေတာ့  
နည္းနည္းရွိေ းတ ္  ေပမ ့္ အဲ့ ကမလုေလာက္ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အစားအေ ာက္ 
ေတြ ပ္ ္ရေ းတ ္  က ြန္ေတာ္တို႔ န္ရတ ္  ေပမ ့္ င္း း င္းရြက္ေတြြ 

ာေတြမရ ူး  အဲ့ ေၾကာင့္ ေတြကုိက်ေတာ့ က ြန္ေတာ္တို႔ ကုိ ့္ ာကုိ ္ရွာရတ ္ /  
 စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ား ည္မွာ ?မိခင္မ်ား၊ ေမြးကင္းစမ်ားႏွင့္ 

ကေလး ူင ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မွန္မွန္ င့္ေလ်ာ္ ည့္အစားအေ ာက္မ်ား ရရွိ င့္ ည္  
ိုအစားအေ ာက္မ်ား ည္ ေလ့ႏွင့္ညေ ာ၊ အာ ာရေပးႏိုင္ေ ာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အ က္ 

ရွင္ န္မႈအတြက္အားေပးေ ာ အစားအ ေ ာက္မ်ားျဖစ္ရမည္ /  ၿမိ င္ကးငူရွိ  ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလး 
ူင ္မ်ားအား ျဖည့္စြက္အစာမ်ားႏွင့္ ေ ာက္ပ့မႈမ်ား လုေလာက္စြာမေပးျခင္း ည္ စိုးရိမ္စရာ 

ျဖစ္ပ ည္  

မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ? က ္လုိလုပ္ 
ေလာက္မွာလဲ  က ြန္မတုိ႔ န္ ၂ လုကေန  လုအ ိပဲရတ ္  ကလည္း ရက္နည္းနည္းပဲ 
ခတ ္  ကေလးကေျခာက္ေ ာက္ ိုေတာ့ က ြန္မတုိ႔ကမိ ားစုမ်ားတ ္  န္ေလးက တစ္ရက္ 
ႏွစ္ရက္ပဲခတာ  ္လုိလုပ္ တစ္လေလာက္မွာလဲ   က ြန္မတုိ႔မွာ ကေလးအမ်ားကးရွိတ ္  က ြန္မ 
တုိ႔ေတြ က ြန္မတုိ႔အိမ္နးခ်င္းေတြ ကေန န္ေခ်းရတ ္  မွာက ြန္မတုိ႔အတြက္ င္ေငြရဖို႔ လမ္းမ 
ရွိ ူး  က ြန္မတို႔အနး န္းက်င္က ူင ္ခ်င္းေတြ ကေန အကူအညေတာင္းရတ ္ / ၿမိ င္ကးငူ 
တြင္ ရိကာေ ျခင္းႏွင့္ပတ္ က္ၿပး အခက္အခဲမ်ားရွိ ည္  စားနပ္ရိကာေ ာက္ပ့မႈ ည္ တာ န္ 

ူမႈ၊ အခ်ိန္မွန္ကန္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္ ာမႈ၊ လုျခမႈႏွင့္ လူ းေရ အခ်ိ းအစားအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ည့္ ြင္းစ ္းစားျခင္း ရွိရမည္  

မာ ာ ုစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ာ တဲအိမ္တစ္လုး  မးဖို 
ေခ်ာင္တြင္ရွိေ ာ  ႏွင့္ အျခားအလွ ရွင္မ်ား လွ ား ည့္ 
စားနပ္ရိကာမ်ား ပုျဖစ္ ည္  ာတ္ပု  
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အျခားေ ာ ကာလၾကာရွည္စြာ     
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္

ူမ်ားၾကေတြ႔ရေလ့ရွိ ည့္အတုိင္း 
ၿမိ င္ကးငူမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ 
ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ 
ၾကာေန ိုင္ခဲ့ရ ည့္အတြက္ ကို ္ 
န္ ည္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားႏွင့္ 

ကေလး ူင ္မ်ား ည္ အာ ာရ 
ခ်ိ ႕တဲ့မႈ ္ကို ခစားၾကရ ည္  
ၿမိ င္ကးငူမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ ု 
ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားအရ ရိကာေ ာက္ပ့ 
မႈမ်ားအား ေ ခအဖြဲ႔ အ း း  
လိုအပ္ခ်က္အေပ မူတည္  းတည္ 
ေပးျခင္းမ ုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ 

ည္  အ ိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ရိကာမ်ားအား အိမ္ေ ာင္စု လူ းေရေပ မူတည္  ေပးျခင္း 
မ ုတ္ ေပ  ကေလးမ်ားစြာရွိေ ာ အိမ္ေ ာင္စုမ်ားမွ ရိကာလုေလာက္စြာမရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾက 

ည္  မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း ားတစ္ းက ?လူ းေရမ်ားတဲ့ 
အိမ္ေ ာင္ေတြ ိုရင္ေတာ့ ာစားစရာမွက်န္ေတာ့မွာမ ုတ္ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔မွာေတာ့  
နည္းနည္းရွိေ းတ ္  ေပမ ့္ အဲ့ ကမလုေလာက္ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အစားအေ ာက္ 
ေတြ ပ္ ္ရေ းတ ္  က ြန္ေတာ္တို႔ န္ရတ ္  ေပမ ့္ င္း း င္းရြက္ေတြြ 

ာေတြမရ ူး  အဲ့ ေၾကာင့္ ေတြကုိက်ေတာ့ က ြန္ေတာ္တို႔ ကုိ ့္ ာကုိ ္ရွာရတ ္ /  
 စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ား ည္မွာ ?မိခင္မ်ား၊ ေမြးကင္းစမ်ားႏွင့္ 

ကေလး ူင ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မွန္မွန္ င့္ေလ်ာ္ ည့္အစားအေ ာက္မ်ား ရရွိ င့္ ည္  
ိုအစားအေ ာက္မ်ား ည္ ေလ့ႏွင့္ညေ ာ၊ အာ ာရေပးႏိုင္ေ ာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အ က္ 

ရွင္ န္မႈအတြက္အားေပးေ ာ အစားအ ေ ာက္မ်ားျဖစ္ရမည္ /  ၿမိ င္ကးငူရွိ  ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလး 
ူင ္မ်ားအား ျဖည့္စြက္အစာမ်ားႏွင့္ ေ ာက္ပ့မႈမ်ား လုေလာက္စြာမေပးျခင္း ည္ စိုးရိမ္စရာ 

ျဖစ္ပ ည္  

မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ? က ္လုိလုပ္ 
ေလာက္မွာလဲ  က ြန္မတုိ႔ န္ ၂ လုကေန  လုအ ိပဲရတ ္  ကလည္း ရက္နည္းနည္းပဲ 
ခတ ္  ကေလးကေျခာက္ေ ာက္ ိုေတာ့ က ြန္မတုိ႔ကမိ ားစုမ်ားတ ္  န္ေလးက တစ္ရက္ 
ႏွစ္ရက္ပဲခတာ  ္လုိလုပ္ တစ္လေလာက္မွာလဲ   က ြန္မတုိ႔မွာ ကေလးအမ်ားကးရွိတ ္  က ြန္မ 
တုိ႔ေတြ က ြန္မတုိ႔အိမ္နးခ်င္းေတြ ကေန န္ေခ်းရတ ္  မွာက ြန္မတုိ႔အတြက္ င္ေငြရဖို႔ လမ္းမ 
ရွိ ူး  က ြန္မတို႔အနး န္းက်င္က ူင ္ခ်င္းေတြ ကေန အကူအညေတာင္းရတ ္ / ၿမိ င္ကးငူ 
တြင္ ရိကာေ ျခင္းႏွင့္ပတ္ က္ၿပး အခက္အခဲမ်ားရွိ ည္  စားနပ္ရိကာေ ာက္ပ့မႈ ည္ တာ န္ 

ူမႈ၊ အခ်ိန္မွန္ကန္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္ ာမႈ၊ လုျခမႈႏွင့္ လူ းေရ အခ်ိ းအစားအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ည့္ ြင္းစ ္းစားျခင္း ရွိရမည္  

မာ ာ ုစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ာ တဲအိမ္တစ္လုး  မးဖို 
ေခ်ာင္တြင္ရွိေ ာ  ႏွင့္ အျခားအလွ ရွင္မ်ား လွ ား ည့္ 
စားနပ္ရိကာမ်ား ပုျဖစ္ ည္  ာတ္ပု  

2 8

 27 

စားနပ္ရိကာ ေ ာက္ပ့မႈတြင္ ာတူညမွ်မႈမရွိျခင္း 

လက္ရွိတြင္ မာလာ ုစခန္းတြင္ ေန ိုင္လ်က္ရွိေ ာ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူရြာ ားတစ္ းမွ ရိကာေပး 
ေ  ရာတြင္ အခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိငု္ ူမ်ားအေနျဖင္ ့ခြဲျခား က္ မႈခေနရျခင္း 
မ်ားရွိေနေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔တင္ျပခဲ့ ည္  ?ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 

ိုင္ ူေတြကုိ ရိကာေပးေ ဖို႔ တာ န္ ူ ားတဲ့ ူတစ္ေ ာက္ရွိတ ္  အားလုးကုိ ညတူညမွ်ေ ဖို႔နဲ႔ 
မွာေနတဲ့ ူေတြကိုမခ်န္ ားဖို႔ ူ႔ကုိက ြန္ေတာ္ေျပာတ ္  ေပမ ့္တခ်ိ ႕ေတြက ရိကာမရ ူး  
ူမက မွာေနတဲ့ ူမ ုတ္ ူးလုိ႔ေျပာတ ္  အဲ့ ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ိပ္ၿပး မစ ္းစားေပး ူး  

ကုိလက္မခႏိုင္ ူး  စခန္း ဲမွာ လိုမညမွ်မႈေတြကုိ မျမင္ခ်င္ ူး  လူတုိင္းက ူတုိ႔ရြာကေနေျပး 
လာရတ ္  အခု ို က ြန္ေတာ္တုိ႔က ျပ နာေတြပဲ ရင္ ိုင္ေနရတ ္  ူတုိ႔ စားစရာရတ ္ ို 
မွာေနတဲ့ ူေတြကိုေ ေပးရမ ္  အခုက်ေတာ့ အဲ့လုိမလုပ္ ူး  ကလုး မေကာင္း ူး /  

အေျခအေနမွာ စခန္းစမခန္႔ခြဲေရး  မျပည့္စုမႈေၾကာင့္ေ ာ္လည္းေကာင္း ို႔မ ုတ္ ခြဲျခား က္ မႈ 
ေၾကာင့္ေ ာ္လည္းေကာင္း မည္ ည့္အတြက္ျဖစ္ ည္ကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေ ခြဲ 
ႏိုင္ရန္ တင္းအခ်က္အလက္မရွိပ   

ာ ာေရး ကန္႔ တမ္ႈမ်ား 

ၿမိ င္ကးငူတြင္ရွိေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ စခန္းမ်ား  ကန္႔ တ္ခ်က္တစ္ခုရွိ  
ည္  င္းမွာ ရာေတာ္ း ု နမွ ၿမိ င္ကးငူအား ု ာ ာန ္ေျမအျဖစ္ တ္မွတ္ ားျခင္း 

ျဖစ္ ည္  ၿမိ င္ကးငူေ ည္ က္ က္လြတ္န ္ေျမျဖစ္ ည္  ိုကန္႔ တ္ခ်က္ ည္ အာ ာ 
ရရွိမည့္ အစားအစာမစားရ ည့္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအတြက္ ပရိုတင္း တ္ရရွိႏိုင္ 
ျခင္းကိုပ  ပ္မကန္႔ တ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ ည္   ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ အ ားစားျခင္းအား ကန္႔ တ္ 

ားျခင္း ည္ ု ာ ာ င္မ ုတ္ ူမ်ားအေပ  ျပမူ က္ ျခင္းမ်ားအား စိုးရိမ္ဖြ ္ရာျဖစ္ေစ 
ည္  မူစလင္မိ ားစုမ်ား ည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ၿမိ င္ကးငူမွ အ မေရ႕ေျပာင္းခခဲ့ရ ည္  

ၿမိ င္ကးငူၿမိ ႕အ င္တြင္ မူစလင္မ င္ရ ို ည့္ ိုင္း ုတ္အား င္ရွားစြာစိုက္ ူ ားလ်က္ရွိ ည္  
ို႔ေ ာ္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၿမိ င္ကးငူတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေ ာင္ေနစ ္အခ်ိန္အ 

တြင္း ခြဲျခား က္ မႈႏွင့္ပတ္ က္ၿပး တင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ခက္ခဲခဲ့ ည္  

အစားအေ ာက္ျပင္ င္ရန္ အခက္အခဲမ်ား 

စခန္းတြင္းေန ိုင္ ူမ်ားအားလုးအတြက္ မင္းအား စခန္း ုိတြင္ ခ်က္ျပတ္ရေ ာေၾကာင့္   
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ အစားအေ ာက္ ျပင္ င္မႈအား ိန္းခ် ပ္ႏိုင္စြမ္း 
မရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၾက ည္ ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ 
တစ္ း  ေျပာၾကားခ်က္အရ ကေလးင ္မ်ားႏွင့္ က္ကးရြ ္အိုရွိေ ာအိမ္မ်ားအတြက္ အရာ 
က အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔က စခန္းရဲ့မးဖိုေခ်ာင္ကေန မင္း ူၿပး အိမ္မွာျပန္ 
စားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ မွာ ကေလးင ္ေလးေတြရွိေတာ့ အမ်ား ုးမးဖိုေခ်ာင္မွာ မင္းစားရတာ 
အ င္မေျပ ူး  လမ္း ိပ္မေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ လူကးေတြအတြက္လည္း အခက္အခဲရွိတ ္ / ကာလ 
ၾကာရွည္စြာ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္းတြင္ အစားအေ ာက္ေ ရာတြင္လည္း အ ူးအကူအညလိုအပ္ 

ူမ်ား  လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ ည္းေပးရန္အတြက္ ည့္ ြင္းစ ္းစားရန္ လိုအပ္ပ ည္  
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ို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ င္းရွာေဖြ 
ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ ို႔အတြက္ 
အိမ္တြင္ခ်က္ျပတ္ စားေ ာက္ရန္ 
အခက္အခဲရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ ည္ 
 ေအးလင္း ာ ာကြင္းမွ ျပည္ 

တြင္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ 
အမ်ိ း ားတစ္ းက ခု ကဲ့ ို႔ရွင္း 
ျပခဲ့ ည္  ? န္ ္ရတာက ာ 
အခက္အခဲမွမရွိ ူး  ေပမ ့္ 

င္းရွာတာကေတာ့ ျပ နာရွိ 
တ ္  တစ္ခတစ္ေလ ခ်က္ျပတ္ဖို႔ 
အတြက္ င္းရွာရတာ ခက္တ ္ /

 အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိျခင္း

ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူအမ်ားစုမွာ ခင္က မ္းေရးအတြက္ 
လ ္လုပ္ခဲ့ၾက ူမ်ားျဖစ္ၿပး ေတာင္ ာႏွင့္ ်ာ ္ျခမ်ားအား တုိ႔  အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္း 
အတြက္ မွခိုၾကရ ူမ်ားျဖစ္ ည္  တုိ႔  မူလေန ိုင္ခဲ့ ည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ င္ေငြရရွိရန္အ 
တြက္ ေတာင္ ာမ်ားတြင္ းႏွမ်ားစိုက္ပ်ိ းျခင္း ေတာ ဲတြင္ င္း း င္းရြက္ရွာေဖြျခင္း၊ ႏွင့္ 
အျခား င္ေငြရမည့္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ျပလုပ္ၾက ည္  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 
ိုင္ ူမ်ား  စခန္းမ်ားတြင္ေန ိုင္ၾက ူမ်ားအတြက္ ို႔ င္ေငြအခြင့္အလမ္းမရွိ ျဖင့္ အ က္ 

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ျပ နာတစ္ခုျဖစ္လာပ ည္  အ ္ေၾကာင့္ ိုေ ာ္ ၿမိ င္ကးငူတြင္ 
ေန ိုင္ၾကေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ ၂၀၁  ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေ ာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တို႔  မူလေက်းရြာမ်ားမွ ြက္ေျပးခဲ့ၾက ည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ 
ၿပျဖစ္ ည္  

   စဖး ားစႏႈန္း  အရ အမွတ္  ၂ တြင္ ေဖာ္ျပ ား ည္မွာ ? င္ေငြရရွိ 
ေ ာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ည္ အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပး 
အမ်ိ း မးမ်ားႏွင့္  အမ်ိ း ားမ်ားအတြက္ င့္ေလ်ာ္ ည့္ င္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူညမွ်စြာ 
ရရွိရမည္ / လ ္ ာမ်ားႏွင့္ င္ေငြရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိပဲ ၿမိ င္ကးငူမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အေ ာက္အပ့မ်ားအား 
လုး မွခိုေနၾကရ ည္  အေ ာက္အပ့မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ ည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူ အမ်ားစုအေနျဖင့္ တို႔ကို ္တုိင္ႏွင့္ တို႔  မိ ားစုမ်ားအတြက္ က္လက္ 
ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ ိုင္ လာၾကရ ည္  

ျမပန္း တ္မႈစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 
ိုင္ ူမ်ား အ ုးျပေ ာ စားဖိုေ ာင္ ပုျဖစ္ ည္္  
ာတ္ပု  
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ို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ င္းရွာေဖြ 
ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ ို႔အတြက္ 
အိမ္တြင္ခ်က္ျပတ္ စားေ ာက္ရန္ 
အခက္အခဲရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ ည္ 
 ေအးလင္း ာ ာကြင္းမွ ျပည္ 

တြင္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ 
အမ်ိ း ားတစ္ းက ခု ကဲ့ ို႔ရွင္း 
ျပခဲ့ ည္  ? န္ ္ရတာက ာ 
အခက္အခဲမွမရွိ ူး  ေပမ ့္ 

င္းရွာတာကေတာ့ ျပ နာရွိ 
တ ္  တစ္ခတစ္ေလ ခ်က္ျပတ္ဖို႔ 
အတြက္ င္းရွာရတာ ခက္တ ္ /

 အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိျခင္း

ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူအမ်ားစုမွာ ခင္က မ္းေရးအတြက္ 
လ ္လုပ္ခဲ့ၾက ူမ်ားျဖစ္ၿပး ေတာင္ ာႏွင့္ ်ာ ္ျခမ်ားအား တုိ႔  အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္း 
အတြက္ မွခိုၾကရ ူမ်ားျဖစ္ ည္  တုိ႔  မူလေန ိုင္ခဲ့ ည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ င္ေငြရရွိရန္အ 
တြက္ ေတာင္ ာမ်ားတြင္ းႏွမ်ားစိုက္ပ်ိ းျခင္း ေတာ ဲတြင္ င္း း င္းရြက္ရွာေဖြျခင္း၊ ႏွင့္ 
အျခား င္ေငြရမည့္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ျပလုပ္ၾက ည္  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 
ိုင္ ူမ်ား  စခန္းမ်ားတြင္ေန ိုင္ၾက ူမ်ားအတြက္ ို႔ င္ေငြအခြင့္အလမ္းမရွိ ျဖင့္ အ က္ 

ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ျပ နာတစ္ခုျဖစ္လာပ ည္  အ ္ေၾကာင့္ ိုေ ာ္ ၿမိ င္ကးငူတြင္ 
ေန ိုင္ၾကေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ ၂၀၁  ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေ ာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တို႔  မူလေက်းရြာမ်ားမွ ြက္ေျပးခဲ့ၾက ည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ 
ၿပျဖစ္ ည္  

   စဖး ားစႏႈန္း  အရ အမွတ္  ၂ တြင္ ေဖာ္ျပ ား ည္မွာ ? င္ေငြရရွိ 
ေ ာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ည္ အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပး 
အမ်ိ း မးမ်ားႏွင့္  အမ်ိ း ားမ်ားအတြက္ င့္ေလ်ာ္ ည့္ င္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူညမွ်စြာ 
ရရွိရမည္ / လ ္ ာမ်ားႏွင့္ င္ေငြရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိပဲ ၿမိ င္ကးငူမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အေ ာက္အပ့မ်ားအား 
လုး မွခိုေနၾကရ ည္  အေ ာက္အပ့မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ ည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူ အမ်ားစုအေနျဖင့္ တို႔ကို ္တုိင္ႏွင့္ တို႔  မိ ားစုမ်ားအတြက္ က္လက္ 
ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ ိုင္ လာၾကရ ည္  

ျမပန္း တ္မႈစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 
ိုင္ ူမ်ား အ ုးျပေ ာ စားဖိုေ ာင္ ပုျဖစ္ ည္္  
ာတ္ပု  
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မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း  ေျပာ 
ၾကားခ်က္အရ ?အခက္အခဲ ုးက 
ေတာ့ င္ေငြအခြင့္အလမ္း မရွိတာ 
ပဲ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အေျခအေနက 

ိုးေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ာ 
လုပ္ရမလဲမ ိ ူး / ို႔ ကာလ 
ၾကာရွည္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 

ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ လူ ားခ်င္း 
စာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္  
အပ့မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ 
အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအ 
တြက္ အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း တုိ႔ ည္  
စိတ္ပ်က္ မ္းနည္းေစႏိုင္ၿပး ေမ်ာ္ 
လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေစႏိုင္ ည္  ျပည္ 
တြင္းေနရပ္ေရ ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ၾက 

ူအမ်ားစုမွာ လ ္ မားအျဖစ္ အ က္ေမြးၾက ူမ်ားျဖစ္ ည့္အတြက္ ေျမ ာမရွိပဲ အ က္ေမြး 
မ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ ရန္ခက္ခဲ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ အ က္ရွင္ဖို႔နဲ႔ မိ ားစုကုိေ ာက္ပ့ဖို႔အတြက္ 
ာလုပ္ရမလဲ မ ိ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိ ္ပိုင္ေျမမွာ ာ ုိရင္က ြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ႏိုင္ ေလာက္ 

အလုပ္လုပ္ႏိုင္တ ္  ေနရာက က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမ ုတ္ေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔စိတ္ကိ က္လုပ္လုိ႔မရ
ူး  ေျမက ူမ်ား ပိုင္တာ ိုေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္ ာခုတ္တာေတြ င္း း င္းရြက္စုိက္စား 

တာေတြ မလုပ္ႏိုင္ ူး /

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားမွ 
၂  ရာခိုင္ႏႈန္းေ ာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ တို႔  ျခေျမမ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ရန္ 

ို႔မ ုတ္ ေန႔စားအလုပ္ရွာရန္အတြက္ စခန္းမွ ြက္ရ ည္  ၿမိ င္ကးငူေ တစ္ ိုက္တြင္ ေျမျမပ္ 
မိုင္းမ်ားေ ာင္ ားျခင္းႏွင့္ ိုေနရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ို ို႔လုပ္ေ ာင္ 
ျခင္း ည္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ ည္  ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ မိ ားစု အေျခခ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ည္းရန္အတြက္ တို႔  အ က္ကိုစြန္႔စား ည့္ လမ္းအားမေရြးခ် ္ င့္ေပ  

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ ေ းကင္းလုျခ ည့္ ေန႔စားအလုပ္အား 
ေတြ႔ရွိႏိုင္ေ ာ္လညး္ ို ို႔ေ ာ အခြင့္အေရးမ်ားမွာအလြန္နည္းပ းျပး အလွမ္းေ း ည့္ေနရာ 
တြင္ ာရွိပ ည္  ို ို႔ေ ာအလုပ္မ်ားမွာ င့္တင့္မွ်တေ ာလုပ္ခလစာ မရတတ္ေပ  ိုအ 
ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ က္ၿပး ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ 
အမ်ိ း ားတစ္ းက ို႔ရွင္းျပခဲ့ပ ည္  ?ကြန္ေတာ္႔ရြာကို ေန႔စားလုပ္ဖို႔  စိုက္ဖို႔ျပန္တ ္ အဲ့  
ကေနပိုက္ ရရင္ င္း း င္းရြက္နဲ႔ ကြမ္း းတုိ႔ ္လုိ႔ရတာေပ ့  က ြန္ေတာ့္မွာ တျခားလုပ္ႏိုင္တဲ့ 
အလုပ္မရွိ ူး  အဲ့ အလုပ္ကေန ေငြတစ္ေ ာင္းပဲရတ ္  က ြန္ေတာ္အဲ့ ေငြကုိ မိ ားစုအတြက္ 
အစားအေ ာက္ ေတြ ္ဖို႔ ုးခဲ့တ ္  ေပမ ့္ အဲ့ ေငြလည္းကုန္ျပး / ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္ 
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူအမ်ားစုမွာ ကမေကာင္းၾကေပ  

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ ပလပ္စတစ္ ူးမ်ား 
ကိုေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ င္ေငြရရွိရန္အတြက္ ပလပ္စတစ္ ူးလြတ္မ်ား 
ကို လိုက္လစုေ ာင္းေနေ ာပုျဖစ္ ည္  ာတ္ပု  
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ရြာအနားပတ္ န္းက်င္တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းအႏရာ ္မ်ားရွိေနေ ာ္လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ရြာ ို႔ျပန္ခဲ့ 
ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းမွ စခန္းအတြင္းေရးမွ းက ို႔ ရွင္းျပခဲ့ ည္  

?ကြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ဖို႔ ုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိ ူး  ာလုိ႔လဲ ိုေတာ့ ုက ည္တစ္ေ ာက္ မၾကာေ း 
ခင္ကပဲ မိုင္းနင္းမိၿပး ္ရာရ ြားတ ္  ေန႔စားလုပ္ဖုိ႔ စခန္းကေန ူ ြက္ ြားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေတြလိုပဲ ူ႔မိ ားစုလည္း စားဖို႔ေ ာက္ဖို႔ရိကာလုလုေလာက္ေလာက္မရ ူး  ငရုတ္ း၊ ၊ န္ 
နဲ႔ ား ိုတာ ေရရွည္အတြက္မလုေလာက္ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြက အာ ာရရွိတဲ့ အစား 
အေ ာက္လုိတ ္  လူက စခန္းအျပင္မွာအလုပ္ ြက္လုပ္ဖို႔ေရြးခဲ့တ ္  ကမေကာင္းေတာ့ 

ူမိုင္းနင္းမိၿပး ္ရာရ ြားတ ္ / 

လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈအကူအညမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခရ ည္ အမ်ိ း မးမ်ား းေ ာင္ 
ေ ာ  အိမ္ေ ာင္စုမ်ားအတြက္ ၀န္ ုပ္၀န္ပိုးပိုမိုရွိေစပ ည္  စခန္းအတြင္းေရးမွ းမွ  ?မု ိုးမေတြ၊ 
အမ်ိ း ားမရွိတဲ့ အေမေတြက်ေတာ့ ူတုိ႔ကေလးေတြအတြက္ပိုၿပး အလုပ္ ကိ းစား ရုန္းကန္ရတာကုိ 
ေတြ႔ေနရတ ္  တစ္ခ်ိ ႕မု ိုးမေတြ ို ကေလးင ္င ္ေလးေတြရွိေတာ့ အရမ္းရုန္းကန္ရတ ္  

ူတုိ႔က တျခားအိမ္ေ ာင္ေတြ က္ အေျခအေနအမ်ားကး ိုးတ ္  အမ်ိ း မး းေ ာင္တဲ့ 
အိမ္ေ ာင္ ုးပုတစ္ပုေလာက္က င္းရဲၿပး စားစရာလုလုေလာက္ေလာက္မရွိတတ္ ူး /  င္ေငြ 
အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း ည္ ၾကာရွည္စြာေနရပ္ေျပာင္းေရ႕ေန ိုင္ရ ည့္အေျခအေနရွိ အမ်ိ း မး 
းေ ာင္ေ ာ အိမ္ေ ာင္မ်ားအား ပိုမိုအခက္အခဲျဖစ္ေစပ ည္  

 ေနရာ ိုင္ခင္းမ်ားလုေလာက္မႈမရွိျခင္း 

ေနာက္ခအေၾကာင္းအရာ 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူ အမ်ားစု ည္ စခန္းတြင္း ို႔ ပ မ ုးေရာက္ရွိ ည့္ 
အခ်ိန္တြင္ေ ခမ်ားမွ ေနရန္ေနရာေပးရ ည္ကိုေတြ႔ရ ည္  ?ပ မေတာ့ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္း ေန ိုင္ၾက ူအမ်ားစုက တစ္ေ ာက္ေ ာက္ရဲ့ အိမ္မွာခ ေနတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
တာလပတ္ ေပးၿပးတာနဲ႔ ကို ့္ေနရာကို ္ေ ာက္ၿပးေနၾကတ ္ / စခန္းစမခန္႔ခြဲေရးမွအားနည္း 
ေန ူမ်ားအပအ င္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအား  အိမ္ေ ာက္ရာတြင္လိုအပ္ 

ည့္နည္းပညာ အေ ာက္အပ့ေပးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ ားျခင္းမရွိပ  ?ကေလးအမ်ားကးရွိတဲ့ 
မိန္းမေတြက်ေတာ့ ူတို႔အိမ္နးခ်င္းေတြကုိ အမိုးအကာေတြ ေ ာက္ေပးဖို႔အကူအညေတာင္းရ 
တ ္ / ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုမွ ေ ာက္လုပ္ေရးပစည္းမ်ား ရရွိ ည္ ုေျပာခဲ့ေ ာ္လည္း 
တာလပတ္မ်ားႏွင့္ က္က ္မ်ား ာရရွိၾက ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တာလပတ္ေပးတ ္  

စ္ ားတုိ႔ းတုိ႔က်ေတာ့ ကုိ ့္ ာကုိ ္ရွာရတ ္  မ်ားေ ာအားျဖင့္ က ြန္ေတာ္တို႔ ျမစ္ ဲက 
ေမ်ာလာတဲ့ ာပဲ ူလုိက္တ ္  ၿပးေတာ့တခ်ိ ႕ကုိ ္တ ္ / အမ်ားစုမွာ တို႔အတြက္ လိုအပ္ 
ေ ာပစည္းမ်ားအား ္ရ ည့္အတြက္ အခ်ိ ႕ေ ာ ူမ်ားအတြက္ စးပြားေရးအခက္အခဲျဖစ္ေစ 
ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ကုိ ္တုိင္ေ ာက္တ ္  းနဲ႔ စ္ ္ေပမ ့္ 
ပိုက္ ျပတ္ ြားတ ္  အဲ့ နဲ႔ က ြန္ေတာ္ပုိက္ ေခ်းရတ ္  ခု ိျပန္ ပ္ဖို႔လုိေနတုန္းပဲ  က ြန္ေတာ့္ 
မွာ အေၾကြးေတြအမ်ားကးရွိတ ္  က ြန္ေတာ့္ ား မးေတြက က ြန္ေတာ့္ကို မကူညႏိုင္ေတာ့ ူး  
က ြန္ေတာ္လည္း လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ ူး /
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ရြာအနားပတ္ န္းက်င္တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းအႏရာ ္မ်ားရွိေနေ ာ္လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ရြာ ို႔ျပန္ခဲ့ 
ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းမွ စခန္းအတြင္းေရးမွ းက ို႔ ရွင္းျပခဲ့ ည္  

?ကြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ဖို႔ ုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိ ူး  ာလုိ႔လဲ ိုေတာ့ ုက ည္တစ္ေ ာက္ မၾကာေ း 
ခင္ကပဲ မိုင္းနင္းမိၿပး ္ရာရ ြားတ ္  ေန႔စားလုပ္ဖုိ႔ စခန္းကေန ူ ြက္ ြားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေတြလိုပဲ ူ႔မိ ားစုလည္း စားဖို႔ေ ာက္ဖို႔ရိကာလုလုေလာက္ေလာက္မရ ူး  ငရုတ္ း၊ ၊ န္ 
နဲ႔ ား ိုတာ ေရရွည္အတြက္မလုေလာက္ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြက အာ ာရရွိတဲ့ အစား 
အေ ာက္လုိတ ္  လူက စခန္းအျပင္မွာအလုပ္ ြက္လုပ္ဖို႔ေရြးခဲ့တ ္  ကမေကာင္းေတာ့ 

ူမိုင္းနင္းမိၿပး ္ရာရ ြားတ ္ / 

လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈအကူအညမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခရ ည္ အမ်ိ း မးမ်ား းေ ာင္ 
ေ ာ  အိမ္ေ ာင္စုမ်ားအတြက္ ၀န္ ုပ္၀န္ပိုးပိုမိုရွိေစပ ည္  စခန္းအတြင္းေရးမွ းမွ  ?မု ိုးမေတြ၊ 
အမ်ိ း ားမရွိတဲ့ အေမေတြက်ေတာ့ ူတုိ႔ကေလးေတြအတြက္ပိုၿပး အလုပ္ ကိ းစား ရုန္းကန္ရတာကုိ 
ေတြ႔ေနရတ ္  တစ္ခ်ိ ႕မု ိုးမေတြ ို ကေလးင ္င ္ေလးေတြရွိေတာ့ အရမ္းရုန္းကန္ရတ ္  

ူတုိ႔က တျခားအိမ္ေ ာင္ေတြ က္ အေျခအေနအမ်ားကး ိုးတ ္  အမ်ိ း မး းေ ာင္တဲ့ 
အိမ္ေ ာင္ ုးပုတစ္ပုေလာက္က င္းရဲၿပး စားစရာလုလုေလာက္ေလာက္မရွိတတ္ ူး /  င္ေငြ 
အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း ည္ ၾကာရွည္စြာေနရပ္ေျပာင္းေရ႕ေန ိုင္ရ ည့္အေျခအေနရွိ အမ်ိ း မး 
းေ ာင္ေ ာ အိမ္ေ ာင္မ်ားအား ပိုမိုအခက္အခဲျဖစ္ေစပ ည္  

 ေနရာ ိုင္ခင္းမ်ားလုေလာက္မႈမရွိျခင္း 

ေနာက္ခအေၾကာင္းအရာ 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူ အမ်ားစု ည္ စခန္းတြင္း ို႔ ပ မ ုးေရာက္ရွိ ည့္ 
အခ်ိန္တြင္ေ ခမ်ားမွ ေနရန္ေနရာေပးရ ည္ကိုေတြ႔ရ ည္  ?ပ မေတာ့ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္း ေန ိုင္ၾက ူအမ်ားစုက တစ္ေ ာက္ေ ာက္ရဲ့ အိမ္မွာခ ေနတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
တာလပတ္ ေပးၿပးတာနဲ႔ ကို ့္ေနရာကို ္ေ ာက္ၿပးေနၾကတ ္ / စခန္းစမခန္႔ခြဲေရးမွအားနည္း 
ေန ူမ်ားအပအ င္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအား  အိမ္ေ ာက္ရာတြင္လိုအပ္ 

ည့္နည္းပညာ အေ ာက္အပ့ေပးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ ားျခင္းမရွိပ  ?ကေလးအမ်ားကးရွိတဲ့ 
မိန္းမေတြက်ေတာ့ ူတို႔အိမ္နးခ်င္းေတြကုိ အမိုးအကာေတြ ေ ာက္ေပးဖို႔အကူအညေတာင္းရ 
တ ္ / ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုမွ ေ ာက္လုပ္ေရးပစည္းမ်ား ရရွိ ည္ ုေျပာခဲ့ေ ာ္လည္း 
တာလပတ္မ်ားႏွင့္ က္က ္မ်ား ာရရွိၾက ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တာလပတ္ေပးတ ္  

စ္ ားတုိ႔ းတုိ႔က်ေတာ့ ကုိ ့္ ာကုိ ္ရွာရတ ္  မ်ားေ ာအားျဖင့္ က ြန္ေတာ္တို႔ ျမစ္ ဲက 
ေမ်ာလာတဲ့ ာပဲ ူလုိက္တ ္  ၿပးေတာ့တခ်ိ ႕ကုိ ္တ ္ / အမ်ားစုမွာ တို႔အတြက္ လိုအပ္ 
ေ ာပစည္းမ်ားအား ္ရ ည့္အတြက္ အခ်ိ ႕ေ ာ ူမ်ားအတြက္ စးပြားေရးအခက္အခဲျဖစ္ေစ 
ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ကုိ ္တုိင္ေ ာက္တ ္  းနဲ႔ စ္ ္ေပမ ့္ 
ပိုက္ ျပတ္ ြားတ ္  အဲ့ နဲ႔ က ြန္ေတာ္ပုိက္ ေခ်းရတ ္  ခု ိျပန္ ပ္ဖို႔လုိေနတုန္းပဲ  က ြန္ေတာ့္ 
မွာ အေၾကြးေတြအမ်ားကးရွိတ ္  က ြန္ေတာ့္ ား မးေတြက က ြန္ေတာ့္ကို မကူညႏိုင္ေတာ့ ူး  
က ြန္ေတာ္လည္း လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ ူး /
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စခန္းတြင္းရွိေနစရာအိမ္ေလးမ်ားအား း၊ တာလပတ္၊ စ္ရြက္မ်ားႏွင့္ အျခားေစ်း က္ ာေ ာ 
ပစည္းမ်ားျဖင့္ ျပလုပ္ ား ည္  အ ္ေၾကာင့္ ိုေ ာ္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူ 
မ်ားအေနျဖင္ ့ေကာင္းမြန္ေ ာ ေ ာက္လုပ္ေရးပစည္းမ်ားအား အ ုးမျပ ႏုိင္ ည္အ့တြက္ျဖစ္ ည္  
?ကြန္ေတာ္အိမ္ေကာင္းေကာင္းမေ ာက္ႏိုင္ ူး  စ္ ားနဲ႔ းေတြမ ္ႏိုင္ေတာ့ က ြန္ေတာ့္အိမ္ 
က အရည္အေ ြးအရမ္းည့တ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ မွာေနတဲ့အခ်ိန္ အလုပ္ကလည္းမရွိေတာ့ င္ေငြ 
လည္းမရွိ ူး / 

ို႔အျပင္ ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  တင္ျပခ်က္ 
အရ ိုေနရာ ည္ ေရတက္ေ ာေနရာျဖစ္ၿပး ေနအိမ္မ်ားအားပ်က္စးေစႏိုင္ၿပး ေရေၾကာင့္ကူးစက္ 
တတ္ ေ ာ ေရာ မ်ားရရွိေစႏိုင္ပ ည္  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ ူမအေနျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္ 
ေၾကာင့္ မၾကာခ ေရ႕ေျပာင္းရေၾကာင္းကို ကဲ့ ို႔ေျပာၾကားခဲ့ ည္  ?ေႏြရာ နဲ႔မိုးရာ ေတြက 
က ြန္မတုိ႔အတြက္ အ ိုးရြား ုးရာ ေတြပဲ  တစ္ခတစ္ေလေရကးလုိ႔ က ြန္မတုိ႔ေရ႕ရတ ္  တျခား 
လူရဲ့အိမ္မွာကေလးေတြနဲ႔ ြားေနရတ ္ / အျခားေ ာ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အား အိမ္မ်ား ည္ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္အလြန္နးကပ္ ျဖင့္ ေႏြရာ တြင္ မးေ းအႏရာ ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ို႔ေျပာခဲ့ ည္  ? မွာအရမ္းပူၿပး ေနအပူ ္ကေန ကြ်န္မတုိ႔ကုိကာ 
ကြ ္ဖို႔ စ္ပင္မရွိ ူး  တက ္လို႔ အိမ္တစ္အိမ္မးေလာင္ရင္ အနားကအိမ္ေတြအားလုးကို မးကူး 

ြားလိမ့္မ ္ / 

 

ေနရာ ိုင္ခင္းမ်ား 

ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွ ေနအိမ္အမ်ားစု ည္ အေအး ္ႏွင့္ မိုးေရမွကာကြ ္ႏိုင္ ည့္ ေခင္မိုးႏွင့္ 
နရမ်ားမရွိၾက ည့္အတြက္ က်န္းမာေရး ိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ပ ည္  မာလာ ုစခန္းတြင္ ျပည္ 
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ေနအိမ္ ည္ ေလ ္မိုး ္အား အနည္းင ္ ာ 
ကာကြ ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အားေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ တဲမွာနရအ 
ကာေတြမရွိ ူး  မိုး ည္းေလျပင္းရင္လည္း လုိပဲေနရတ ္  ရာ တုက အရမ္းေအးတ ္  က ြန္ 
ေတာ္တို႔လည္း မိုး ကိ းပစ္မွာေၾကာက္တ ္ / ျမပန္း တ္မႈစခန္းမွ အျခားေ ာေမးခြန္းေျဖၾကား ူ 
တစ္ းက ူ႔အိမ္မွာၿပိက်ေတာ့မည္ျဖစ္ ည့္အတြက္ ူ႔အေနႏွင့္လာမည့္မိုးရာ အတြက္ ေတြးပူ 
ေနေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္ကပ်က္စးေနၿပ  ႏွစ္ျပင္မွရမ ္  မ ုတ္ရင္ေတာ့ မိုးရာ 

မွာ အရမ္းခက္ခဲလိမ့္မ ္ / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းတြင္လည္း အလားတူ ည့္ ျပ နာမ်ား 
တင္ျပလာၾက ည္  ိုစခန္းတြင္ေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ?ပတ္ပတ္လည္ကုိ ၾကည့္လုိက္မ ္ 

ိုရင ္အိမ္ေတြမွာ အမိုးေတြက ပ်က္စးေနတာေတြ႔ရလိမ့္မ ္  မိုးရာ ိုရင္ က ြန္မတို႔အိမ္ေတြမွာ 
မိုး ိုတ ္  အဲ့ ေတာ့ က ြန္မတုိ႔ရဲ့ၾကမ္းခင္းေတြ ပ်က္စးကုန္တ ္  နင္းလုိက္ရင္ က်ိ း ြားလိမ့္မ ္  

ေပမ ့္ အေျခအေနကို ည္းခၿပးလက္ခရတ ္/ ုတင္ျပခဲ့ပ ည္

ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုက တို႔  ေနရာ ိုင္ 
ခင္းမ်ားအား  အျမန္ျပ ျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုတင္ျပခဲ့ၾက ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္က ေ ြးေနၿပ ို 
ေတာ့ ေနာက္အပတ္ ို ၿပိက်ေတာ့မ ္ င္တ ္  က ြန္ေတာ္ အိမ္ေကာင္းေကာင္းတစ္လုးရဖို႔ စ္ 
လုးေတြနဲ႔ းအ စ္ေတြလုိတ ္/ ု ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ တစ္ းကေျပာခဲ့ ည္  
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အခ်ိ ႕ေ ာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ား ည္ ၿပိက်ၿပးျဖစ္ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္က ၿပိ ေနၿပ  
ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့  လိုပဲအ ဲမွာေနေနရတ ္ / စခန္းစမခန္႔ခြဲေရးတာ 
န္ရွိ ူတစ္ းမွ ကရင္လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ကိစ ည္ၿမိ င္ကးငူတြင္ အလြန္အေရးကး ည့္

ကိစျဖစ္ ည္ကိုအ ိအမွတ္ျပလက္ခေ ာ္လည္း စခန္းစမခန္႔ခြဲေရးအေနျဖင့္ အိမ္မ်ားအားျပင္ 
င္ရန္ မည္ ည့္ပစည္းမွ ေ ာက္ပ့ျခင္းမရွိပ  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ အေျခအေန ည္ 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအား  ၿပိလဲပ်က္စးေနေ ာ ေနအိမ္မ်ား၊ အႏရာ ္ရွိ ည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ေန ိုင္ရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္မွာ ို ၾကမ္း 
ခင္းကက်ိ းေနၿပ  မးဖိုေခ်ာင္လည္းပ်က္စးေနလုိ႔ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ုးလုိ႔မရေတာ့ ူး  တက ္လုိ႔ က ြန္ 

ေတာ္တုိ႔အိမ္ကုိျပန္ျပင္ဖို႔ အေ ာက္အပ့ေတြရမ ္ ိုတက ္ေပ်ာ္မွာပဲ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ အဲ့ ကုိ 
တက ္လိုအပ္တ ္ / ို႔ အရည္အေ ြးည့ ည့္ ေနအိမ္မ်ား ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူမ်ား အ ူး ျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ္ရာရေစႏုိင္ပ ည္  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ 

ခုလိုတင္ျပခဲ့ပ ည္  ?ကြန္မအိမ္ကမေကာင္းေတာ့ ူး ေပမ ့္ တျခားေရြးခ် ္စရာလည္းမရွိ 
ူး  တစ္ခတစ္ေလ က ြန္မကေလးေတြ အိမ္ ဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႔ ၾကမ္းက ြမိၾကတ ္ / 

   စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္  မွ လူတစ္ းေန ိုင္ရန္  စတုရန္းမတာ 
အနည္း ုး လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကျပ ား ည္    စခန္းအတြင္းရွိ ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ စႏႈန္းအား 
ျပည့္မျခင္းမရွိေပ   ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းတြင္ ေန ိုင္ ူတစ္ းမွ ို႔အတည္ျပခဲ့ ည္   
?ကြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြက အိမ္ကးေတြမ ုတ္ ူး  ေပ ၁၀ ပတ္လည္ ၉  စတုရန္းမတာ  ပဲရွိ 
တ ္  က ြန္ေတာ့္မိ ားစုမွာ က ြန္ေတာ့ေ ာကမေတြအပအ င္ အားလုးကုိးေ ာက္ရွိတ ္  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ လုိပဲအ င္ေျပေအာင္ေနၾကရတ ္ / ိုအိမ္ ည္ တို႔မိ ားစုတစ္ခုလုးေန ိုင္
ရန္ကးပ လား ုေမး ည့္အခ  ိုစခန္းတြင္ေန ိုင္ေ ာ အျခား ူတစ္ းမွ အ င္မေျပေၾကာင္း 

  ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ  

ၿမိ င္ကးငူစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေ ာက္လုပ္ ားေ ာ ာ တဲအိမ္မ်ားျဖစ္ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ လာမည့္မိုးရာ တြင္ တို႔ ာ တဲအိမ္မ်ား ို ြင္းပ်က္စးလိမမည္ကို 
စိုးရိမ္ပူပန္ေနရ ည္  ာတ္ပု   
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အခ်ိ ႕ေ ာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ား ည္ ၿပိက်ၿပးျဖစ္ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္က ၿပိ ေနၿပ  
ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့  လိုပဲအ ဲမွာေနေနရတ ္ / စခန္းစမခန္႔ခြဲေရးတာ 
န္ရွိ ူတစ္ းမွ ကရင္လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ကိစ ည္ၿမိ င္ကးငူတြင္ အလြန္အေရးကး ည့္

ကိစျဖစ္ ည္ကိုအ ိအမွတ္ျပလက္ခေ ာ္လည္း စခန္းစမခန္႔ခြဲေရးအေနျဖင့္ အိမ္မ်ားအားျပင္ 
င္ရန္ မည္ ည့္ပစည္းမွ ေ ာက္ပ့ျခင္းမရွိပ  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ အေျခအေန ည္ 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအား  ၿပိလဲပ်က္စးေနေ ာ ေနအိမ္မ်ား၊ အႏရာ ္ရွိ ည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ေန ိုင္ရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အိမ္မွာ ို ၾကမ္း 
ခင္းကက်ိ းေနၿပ  မးဖိုေခ်ာင္လည္းပ်က္စးေနလုိ႔ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ုးလုိ႔မရေတာ့ ူး  တက ္လုိ႔ က ြန္ 

ေတာ္တုိ႔အိမ္ကုိျပန္ျပင္ဖို႔ အေ ာက္အပ့ေတြရမ ္ ိုတက ္ေပ်ာ္မွာပဲ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ အဲ့ ကုိ 
တက ္လိုအပ္တ ္ / ို႔ အရည္အေ ြးည့ ည့္ ေနအိမ္မ်ား ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူမ်ား အ ူး ျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ္ရာရေစႏုိင္ပ ည္  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ 

ခုလိုတင္ျပခဲ့ပ ည္  ?ကြန္မအိမ္ကမေကာင္းေတာ့ ူး ေပမ ့္ တျခားေရြးခ် ္စရာလည္းမရွိ 
ူး  တစ္ခတစ္ေလ က ြန္မကေလးေတြ အိမ္ ဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႔ ၾကမ္းက ြမိၾကတ ္ / 

   စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္  မွ လူတစ္ းေန ိုင္ရန္  စတုရန္းမတာ 
အနည္း ုး လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကျပ ား ည္    စခန္းအတြင္းရွိ ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ စႏႈန္းအား 
ျပည့္မျခင္းမရွိေပ   ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းတြင္ ေန ိုင္ ူတစ္ းမွ ို႔အတည္ျပခဲ့ ည္   
?ကြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြက အိမ္ကးေတြမ ုတ္ ူး  ေပ ၁၀ ပတ္လည္ ၉  စတုရန္းမတာ  ပဲရွိ 
တ ္  က ြန္ေတာ့္မိ ားစုမွာ က ြန္ေတာ့ေ ာကမေတြအပအ င္ အားလုးကုိးေ ာက္ရွိတ ္  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ လုိပဲအ င္ေျပေအာင္ေနၾကရတ ္ / ိုအိမ္ ည္ တို႔မိ ားစုတစ္ခုလုးေန ိုင္
ရန္ကးပ လား ုေမး ည့္အခ  ိုစခန္းတြင္ေန ိုင္ေ ာ အျခား ူတစ္ းမွ အ င္မေျပေၾကာင္း 

  ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ  

ၿမိ င္ကးငူစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေ ာက္လုပ္ ားေ ာ ာ တဲအိမ္မ်ားျဖစ္ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ လာမည့္မိုးရာ တြင္ တို႔ ာ တဲအိမ္မ်ား ို ြင္းပ်က္စးလိမမည္ကို 
စိုးရိမ္ပူပန္ေနရ ည္  ာတ္ပု   
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ေျဖခဲ့ ည္  ?မကး ူး  ေနရာကအဲ့ေလာက္မရွိ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔က် ္းက် ္းၾကပ္ၾကပ္ေလးေနရ 
တ ္  က္ေတာင့္ က္ ာမရွိ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေလးေတြကုိ ေ ာက္တာကို ္ပိုင္ေနရာ 
ရွိေအာင္လို႔ပဲ  က ၁၀ ေပ  မတာ  ပဲက် ္တ ္ /  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ အျခားေ ာ 
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ကိုးေပ ၂  မတာ  အက် ္ရွိ အိမ္တြင္ေ ြမ်ိ း ားခ်င္း 
ကိုး းႏွင့္ အတူေနရေ ာ ူ အေျခအေနကို လ ္ ဲမွတိရစာန္မ်ားႏွင့္ ို႔ႏိႈင္း ွ ္ခဲ့ ည္  
?ကြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ က္ေတြလုိပဲအိပ္ၾကရတ ္  ည က္ ိုက ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ျခင္ေ ာင္ ၂ လုးက 
အိမ္အျပည့္ပဲ / မာလာ ုစခန္းတြင္ေန ိုင္ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းမွ 
လည္း ေနအိမ္တြင္ ေနရာမရွိေၾကာင္းကို ို႔ေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေတြကလူ 
မ်ားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔မိ ားစုက ေနရာက် ္းက် ္းေလးမွာ ေနရတ ္  က နည္းနည္းမွအ င္ 
မေျပ ူး   က ြန္ေတာ္ေတာ့ မွာေနရတာမကိက္ ူး / 

ိုေနရာတြင္ ေန ိုင္ၾက ူအမ်ားစုမွာ ူတို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္မးမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ို ို႔လွ်ပ္စစ္မးမရွိ 
ျခင္း ည္ လုျခေရးအႏရာ ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းႏွင့္ အိမ္နား န္းက်င္တြင္ ိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစ 

ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾက ည္  
ေအး လ င္း ာ ာ က ြ င္း စ ခ န္း မ ွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက စခန္း 

ို႔ စေရာက္ ည့္အခ်ိန္တြင္ မး 
ေပးေၾကာင္း၊ ိုမးအား မးစက္ျဖင့္ 
ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခုအခ 
တြင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန

ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ ကို ္ပိုင္လွ်ပ္ 
စစ္ ပစည္းမ်ားတြင္ မွခိုေနရေၾကာင္း 

 ကဲ့ ို႔ေျပာျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ 
ေတာ္တုိ႔ ကုိစစလာတုန္းက လွ်ပ္ 
စစ္မးေပးတ ္  ေပမ ့္ ခုေတာ့ 
ျဖတ္လိုက္ၿပ  ေငြေၾကးပ့ပိုး ူေတြက 
လာတပ္ င္ၿပး ျပန္ ြားတ ္  ူ 
တုိ႔ေတြ ျပန္လာမစစ္ ူး  ကလူေတြ 
လည္း မ ိန္း ိမ္းႏိုင္ ူးျဖစ္မ ္  

စခန္းမွာရွိတဲ့ ရြာ ားအခ်ိ ႕ကေတာ့ ူတို႔ကုိ ္ပိုင္စက္ေတြရွိတ ္ / ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမ်ား 
ဲမွ ေလးပုတစ္ပု က္နည္းေ ာ ူမ်ား ာ တို႔ အိမ္အတြက္ လုေလာက္ေ ာ လွ်ပ္စစ္မးရွိ 

ေၾကာင္းႏွင့္ ို ူမ်ား ည္ ေနေရာင္ျခည္ ုးစြမ္းအင္ကို အ ုးျပေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ ည္  ေမးခြန္း 
ေျဖၾကား ူတစ္ း ည္ ရြာမွ ိုလာျပားကို ူေ ာင္လာၿပး အျခား ူမ်ားမွာ ို ိုလာျပား 
မ်ားအား အလွ ရွင္မ်ား မွ ရရွိျခင္းျဖစ္ ည္

လူျပည့္က်ပ္ ည့္ေနအိမ္တြင္ ေန ိုင္ၾက ည့္ စစ္ေျပးေရွာင္မိ ား 
စု င္ တစ္စု ပုျဖစ္ ည္   ာတ္ပု  
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ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ 
ူအမ်ားစုက တို႔အေနျဖင့္ 

ေစာင္မ်ား၊ ျခင္ေ ာင္မ်ား၊ ဖ်ာမ်ား၊ 
ေခင္းအုးႏွင့္ အ တ္အ ည္မ်ား 
စ ည့္ လိုအပ္ေ ာ အိမ္ေ ာင္ 
ပစည္းမ်ား လက္ခရရွိေၾကာင္း တင္ 
ျပခဲ့ ည္  ေစာင္၊ ျခင္ေ ာင္ႏွင့္ 
ဖ်ာမ်ားကို အားလုးလိုလို လက္ခရ 
ရွိၾကေ ာ္လည္း ေခင္းအုးႏွင့္ အ 
တ္အ ည္မ်ားကိုမူ လူအခ်ိ ႕ ာ 

လက္ခရရွိၾက ည္  ေအးလင္း ာ 
ာကြင္းစခန္းတြင္ ေန ိုင္ ူတစ္ 

းက အေနျဖင့္ အေ ာက္ 
အပ့မ်ားကို လက္ခရရွိေ ာ္လည္း 

ိုအရာမ်ား ည္ လိုအပ္မႈမ်ားအား 
လုးကို  မလြမ္းျခႏိုင္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခတစ္ေလ အ တ္ 
ေတြ၊ ေစာင္ေတြ၊ ကေလးေတြအတြက္ စာအုပ္ေတြ၊ တာလပတ္၊ ေရပုးနဲ႔ ပ္ျပာေတြရတ ္  
ပစည္းေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြအားလုးကုိ မျဖည့္ ည္းႏိုင္ေပမ ့္ အရမ္းအ ုး 
င္ပတ ္ /     စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 
ိုင္ၾက ူမ်ား က္ေတာင့္ က္ ာမႈရွိရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အကာအကြ ္ရွိေစရန္ 

လူတိုင္းတြင္ အ တ္အ ည္ႏွစ္စု၊ ေစာင္တစ္ ည္ႏွင့္ အိပ္ ာမ်ားရွိ င့္ေၾကာင္း အၾကျပ ား 
ည္    ို႔ေ ာ္ စခန္းတြင္းအေျခအေနမွာ ို႔ ေ ာက္ပ့ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ  

ပကတိအေျခအေနတြင္ အိမ္ေ ာင္စုတစ္ခုအတြက္ ေစာင္အနည္းင ္ ာရရွိၾက ည္  ေအးလင္း 
ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက?ကြန္မတုိ႔ျခင္ေ ာင္ ုးလုးနဲ႔ ေစာင္ႏွစ္ ည္ရတ ္ က 

မေလာက္ ူး  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ က ြန္မတုိ႔မွာမိ ားစုရွစ္ေ ာက္ရွိတ ္  က ြန္မတုိ႔အတြက္ 
မေလာက္ေတာ့ ပ္ ္ရတ ္ / ေစာင္မ်ား ည္ ေႏြးေ ြးမႈ ိပ္မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္ က္ၿပးလည္း 
အၾကျပ ား ည္  ?ကြန္မတုိ႔ ေစာင္ေတြက အေအး ္ကုိမခေစႏိုင္ ူး /  မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းမွလည္း အလားတူပင္တင္ျပ ား ည္  ?ရွင္ ိတဲ့အတုိင္း 
ပဲ က ြန္မတုိ႔မွာ မိ ားစု င္ေျခာက္ေ ာက္ရွိတာ မိ ားစုတစ္စုလုးအတြက္ ေစာင္တစ္ ည္ပဲရ 
တ ္ / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ေ ာင္းရာ အတြက္ ကိတင္ 
ျပင္ င္ႏိုင္ရန္ အေႏြး ည္ႏွင့္ေစာင္မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း မးေမာင္း ိုးျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔မွာ လု 
ေလာက္တဲ့ ေစာင္နဲ႔အက် ေတြရွိတ ္  ေပမ ့္ ရာ တုကေအးလာၿပ  က ြန္မတုိ႔ ပိုေႏြးတဲ့အက်နဲ႔ 
ေစာင္ေတြလုိတ ္ / ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူအမ်ားစုမွာ ေစာင္ႏွင့္အ တ္အစားမ်ား ပ္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ  

ျခင္ေ ာင္ ဲတြင္ အိပ္ေနေ ာကေလးတစ္ေ ာက္  ပုျဖစ္ ည္   
ာတ္ပု  
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ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ 
ူအမ်ားစုက တို႔အေနျဖင့္ 

ေစာင္မ်ား၊ ျခင္ေ ာင္မ်ား၊ ဖ်ာမ်ား၊ 
ေခင္းအုးႏွင့္ အ တ္အ ည္မ်ား 
စ ည့္ လိုအပ္ေ ာ အိမ္ေ ာင္ 
ပစည္းမ်ား လက္ခရရွိေၾကာင္း တင္ 
ျပခဲ့ ည္  ေစာင္၊ ျခင္ေ ာင္ႏွင့္ 
ဖ်ာမ်ားကို အားလုးလိုလို လက္ခရ 
ရွိၾကေ ာ္လည္း ေခင္းအုးႏွင့္ အ 
တ္အ ည္မ်ားကိုမူ လူအခ်ိ ႕ ာ 

လက္ခရရွိၾက ည္  ေအးလင္း ာ 
ာကြင္းစခန္းတြင္ ေန ိုင္ ူတစ္ 

းက အေနျဖင့္ အေ ာက္ 
အပ့မ်ားကို လက္ခရရွိေ ာ္လည္း 

ိုအရာမ်ား ည္ လိုအပ္မႈမ်ားအား 
လုးကို  မလြမ္းျခႏိုင္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခတစ္ေလ အ တ္ 
ေတြ၊ ေစာင္ေတြ၊ ကေလးေတြအတြက္ စာအုပ္ေတြ၊ တာလပတ္၊ ေရပုးနဲ႔ ပ္ျပာေတြရတ ္  
ပစည္းေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြအားလုးကုိ မျဖည့္ ည္းႏိုင္ေပမ ့္ အရမ္းအ ုး 
င္ပတ ္ /     စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 
ိုင္ၾက ူမ်ား က္ေတာင့္ က္ ာမႈရွိရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အကာအကြ ္ရွိေစရန္ 

လူတိုင္းတြင္ အ တ္အ ည္ႏွစ္စု၊ ေစာင္တစ္ ည္ႏွင့္ အိပ္ ာမ်ားရွိ င့္ေၾကာင္း အၾကျပ ား 
ည္    ို႔ေ ာ္ စခန္းတြင္းအေျခအေနမွာ ို႔ ေ ာက္ပ့ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ  

ပကတိအေျခအေနတြင္ အိမ္ေ ာင္စုတစ္ခုအတြက္ ေစာင္အနည္းင ္ ာရရွိၾက ည္  ေအးလင္း 
ာ ာကြင္းစခန္းမွ အမ်ိ း မးတစ္ းက?ကြန္မတုိ႔ျခင္ေ ာင္ ုးလုးနဲ႔ ေစာင္ႏွစ္ ည္ရတ ္ က 

မေလာက္ ူး  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ က ြန္မတုိ႔မွာမိ ားစုရွစ္ေ ာက္ရွိတ ္  က ြန္မတုိ႔အတြက္ 
မေလာက္ေတာ့ ပ္ ္ရတ ္ / ေစာင္မ်ား ည္ ေႏြးေ ြးမႈ ိပ္မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္ က္ၿပးလည္း 
အၾကျပ ား ည္  ?ကြန္မတုိ႔ ေစာင္ေတြက အေအး ္ကုိမခေစႏိုင္ ူး /  မာလာ ုစခန္းမွ ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းမွလည္း အလားတူပင္တင္ျပ ား ည္  ?ရွင္ ိတဲ့အတုိင္း 
ပဲ က ြန္မတုိ႔မွာ မိ ားစု င္ေျခာက္ေ ာက္ရွိတာ မိ ားစုတစ္စုလုးအတြက္ ေစာင္တစ္ ည္ပဲရ 
တ ္ / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ေ ာင္းရာ အတြက္ ကိတင္ 
ျပင္ င္ႏိုင္ရန္ အေႏြး ည္ႏွင့္ေစာင္မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း မးေမာင္း ိုးျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔မွာ လု 
ေလာက္တဲ့ ေစာင္နဲ႔အက် ေတြရွိတ ္  ေပမ ့္ ရာ တုကေအးလာၿပ  က ြန္မတုိ႔ ပိုေႏြးတဲ့အက်နဲ႔ 
ေစာင္ေတြလုိတ ္ / ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူအမ်ားစုမွာ ေစာင္ႏွင့္အ တ္အစားမ်ား ပ္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ  

ျခင္ေ ာင္ ဲတြင္ အိပ္ေနေ ာကေလးတစ္ေ ာက္  ပုျဖစ္ ည္   
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္ရန္ င္ေငြမရွိေပ  ိုအေျခအေနက တုိ႔အား ေရာ ျဖစ္ေစရန္ အလားအလာ ပိုရွိေစ ည္   

ၾကာရွည္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရ ည့္ ူမ်ားအတြက္ ေျမ ာပိုင္ ိုင္ျခင္း  လုျခစိတ္ခ်မႈ

  စဖး ားလက္စြဲစာအုပ္  မွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား   
စခန္းတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေနရာခ် ားမည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ ေျမ ာပိုင္ ိုင္မႈမ်ား  
အေရးကးမႈမ်ားကို တိုက္တြန္း ား ည္  ိုလို ည္မွာ တို႔ ေနအိမ္မ်ားမွ ေမာင္း ုတ္ျခင္းခ 
ရမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ေနရျခင္းမရွိပဲ ေန ိုင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ ည္    ို႔ေ ာ္ ၿမိ င္ကးငူေ တြင္မူ 

ုိ ို႔ ေ ာ လုိအပခ္်က္မ်ိ း ျပလပု္ေပးႏိငုစ္ြမ္းမရိွေပ   မာလာ စုခန္းတြင္ ေန ိင္ု တူစ္ းမွၿမိ င္ၾကးငူ 
ေ ခမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအား တို႔ ေျမေပ တြင္ ၾကာ 
ရွည္စြာ ေန ိုင္ခြင့္ျပမည္မ ုတ္ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အားတင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္ 
တုိ႔ မွာ ာ ပဲေနခြင့္ရမ ္  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ကက ြန္ေတာ္တုိ႔ေျမမ ုတ္ ူး  ေျမပိုင္ရွင္ 
ေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မွာ အျမဲေနခိုင္းမွာမ ုတ္ ူး / မာလာ ုစခန္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာ အျခား 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက စခန္းရွိေျမအား ္ရန္အတြက္ လက္ရွိေငြေၾကးပမာ ျဖင့္ မ 
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ ည္  ?လက္ရွိ က ြန္ေတာ္တုိ႔က တျခားလူရဲ့ေျမေပ မွာေနတ ္  က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔ တဲ ိုးၿပးေနၾကတ ္  အလွ ရွင္ေတြ ာမလုပ္ေပးရင္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေ ာက္ၿပး ေနႏိုင္မွာ 
မ ုတ္ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ေတြကုိ ေျမပိုင္ရွင္ေတြက  ာ ပဲေနခြင့္ျပတ ္ / ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူအမ်ားစုမွာ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တို႔ ရြာမ်ား 

ို႔ ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ  ေျမ ာပိုင္ ိုင္ေရးအတြက္လုျခမႈမရိွပက ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 
ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ ပို ေ ခ်ာမႈမရွိေ ာအနာ တ္ကို ရင္ ိုင္ေနရႏိုင္ ည္ ု ခစားၾကရ 

ပ ည္

မာလာ ုစခန္းႏွင့္ ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္
ူ မ်ားက တုိ႔အေနျဖင့္ ကို ္ပိုင္ေနရာမရွိေ းေၾကာင္းႏွင့္  ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈ ျပလုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း 

အျခားေ ာ မိ ားစုမ်ား အိမ္တြင္  ေန ိုင္ေနၾကေၾကာင္းကုိတင္ျပခဲ့ ည္  ကဲ့ ို႔ေ ာအေျခ 
အေန ည္ အ င္မေျပမႈအား အျမဲျဖစ္ေစေၾကာင္း  မာလာ ုတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ 
တစ္ းမွ ခုကဲ့ ို႔ရွင္းျပ ားပ ည္ ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ က္ုိ ့္အိမ္ကုိ ့္ ာနဲ႔ ေနခ်င္တ ္  က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔ ူမ်ားေျမေပ မွာ ေနရတာႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပ   မွာအျမဲမေနခ်င္ ူး  က ြန္ေတာ္ မွာ အိမ္ေ ာက္မ ္လုိ႔ 
စိတ္ကူးတ ္  အဲ့ အတြက္ေျမလုိတ ္  တက ္လုိ႔ က ြန္ေတာ္တို႔မွာေျမရွိရင္ မိ ားစုအတြက္ 
အိမ္ေ ာက္ႏိုင္မ ္  မွပဲရြာကို မျပန္ႏိုင္ရင္ေတာင္ မွာေနၿပး စား တ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္ရွာ 
လုပ္လုိ႔ရမ ္ / ိုအေျခအေနအား ၾကေတြ႔ေနရ ည့္အျခားေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 

ိုင္ ူတစ္ းကလည္း  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား အေနျဖင့္ အလိုခ်င္ ုးမွာ ေနရင္း 
အရပ္ ို႔ ျပန္လည္ေန ိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ ည္ကို ို႔ေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္မွာ ကုိ ္ပိုင္အိမ္မရွိ 

ူး  ္ ူမွ က ြန္ေတာ့္အတြက္ မေ ာက္ေပး ူး  ူမ်ားအိမ္မွာပဲ ခ ေနဖို႔ ခြင့္ေပး ားၾကတာ   
အိမ္ရွင္ကုိလည္း က ြန္ေတာ္မ ိ ူး  လုိတျခားရြာမွာေနေနရတာ စိတ္မ က္ ာ ူး  က ြန္ေတာ့္ 
ရြာကို ျပန္ၿပး ကုိ ္ပိုင္အိမ္နဲ႔ေနခ်င္တ ္ / 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ  
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ကရင္လူမ်ိ းမ်ား  ေလ့ ုးစတြင္ လူမ်ိ း ျဖစ္တည္မႈ၊ အစားအေ ာက္၊ င္ေငြႏွင့္  ေန ိုင္ေရးတို႔ 
အတြက္ ေျမ ည္အ ိကျဖစ္ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား 

ူမ်ားပိုင္ ည့္ေျမေပ တြင္ေန ိုင္ရၿပး အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ ည့္ လ ္ ာမလုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္ၾက ည့္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ေန ကဲ့ ို႔ ခစားေနၾကရ ည္  မာလာ ုစခန္းမွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ? မွာေနေတာ့  က ြန္ေတာ့္မိ ားစုကုိ ေ ာက္ပ့ဖို႔အလုပ္မရွိ ူး  နား 
တ ိုက္မွာလည္း က ြန္ေတာ္တုိ႔ပိုင္တဲ့ေျမမရွိ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ းလည္းခုတ္လို႔မရ ူး  ရရင္အဲ့  
ကုိေရာင္းၿပး စားစရာ ္လုိ႔ရေ းတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ျပန္ၿပး ကုိ ့္ေျမေပ မွာ ကုိ ္ေနခ်င္ၿပ  

ူမ်ားေျမေပ မွာ မေနခ်င္ေတာ့ ူး / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းတြင္ေန ိုင္ ည့္  အျခားေ ာ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းကလည္း စခန္းတြင္ေျမပိုင္ ိုင္မႈမရိွ ည့္အတြက္ အေနျဖင့္ င္းရွာ 
ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ေ ာင္းတြင္းမွာ ို မးလႈဖို႔ င္းလိုတ ္  က္မွာ က ြန္ေတာ္တုိ႔ 

င္းရွာလို႔မရ ူး  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ေျမေတြကို ေ ခေတြကပိုင္တ ္  ူတုိ႔ေျမေပ မွာ 
င္း ြားရွာရင္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ူတ ္ / ေျမပိုင္ ိုင္ခြင့္မရွိ ည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 

ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ စားစရာႏွင့္လိုအပ္ ည့္ အိမ္ေ ာက္ပစည္းမ်ားအတြက္ မိုင္းေ ာင္ 
ားေ ာ ေနရာမ်ား ို႔ ြားေရာက္ကာ ရွာေဖြရ ည္  

င  က်န္းမာေရးေ ာက္ပ့မႈ

စခန္းအတြင္းရွိ က်န္းမာေရး အေျခအေန 

  စဖး ားလက္ 
စြဲစာအုပ္  ဲတြင္ မးေမာင္း ုိးျပ 

ား ည္မွာ ?က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ကူးစက္ေရာ  
ကာကြ ္ျခင္းႏွင့္ ိုင္ ည့္ တင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လွမ္း 
မႏိုင္ ျခင္းကုိေတာင္း ို ား ည္/
   အရာ ည္ ၿမိ င္ကးငူရွိ ေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူစခန္းမ်ားအား
လုးတြင္ လုး မရွိေပ  အစားအစာဖူ 
လုမႈ၊ က် ္းက်ပ္စြာေနရ ည့္အေျခ 
အေန၊ ေရေကာင္းေရ န္႔ရရွိရန္ 
ခက္ခဲျခင္း၊ အိမ္ ာမလုေလာက္မႈ 
ႏွင့္ တစ္ကို ္ေရ န္႔ရွင္းမႈမရိွးျခင္း 
တုိ႔ ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူမ်ား  က်န္းမာေရး 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ  

စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ရွိေ ာ ကေလးမ်ား ည္ ေရေၾကာင့္ 
ကူးစက္ပ်႕ႏွ႔ ည့္ေရာ မ်ားကို အ ူး ျဖင့္ခစားေနၾကရ ည္

ာတ္ပု  
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ကရင္လူမ်ိ းမ်ား  ေလ့ ုးစတြင္ လူမ်ိ း ျဖစ္တည္မႈ၊ အစားအေ ာက္၊ င္ေငြႏွင့္  ေန ိုင္ေရးတို႔ 
အတြက္ ေျမ ည္အ ိကျဖစ္ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား 

ူမ်ားပိုင္ ည့္ေျမေပ တြင္ေန ိုင္ရၿပး အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ ည့္ လ ္ ာမလုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္ၾက ည့္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ေန ကဲ့ ို႔ ခစားေနၾကရ ည္  မာလာ ုစခန္းမွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ? မွာေနေတာ့  က ြန္ေတာ့္မိ ားစုကုိ ေ ာက္ပ့ဖို႔အလုပ္မရွိ ူး  နား 
တ ိုက္မွာလည္း က ြန္ေတာ္တုိ႔ပိုင္တဲ့ေျမမရွိ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ းလည္းခုတ္လို႔မရ ူး  ရရင္အဲ့  
ကုိေရာင္းၿပး စားစရာ ္လုိ႔ရေ းတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ျပန္ၿပး ကုိ ့္ေျမေပ မွာ ကုိ ္ေနခ်င္ၿပ  

ူမ်ားေျမေပ မွာ မေနခ်င္ေတာ့ ူး / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းတြင္ေန ိုင္ ည့္  အျခားေ ာ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းကလည္း စခန္းတြင္ေျမပိုင္ ိုင္မႈမရိွ ည့္အတြက္ အေနျဖင့္ င္းရွာ 
ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ေ ာင္းတြင္းမွာ ို မးလႈဖို႔ င္းလိုတ ္  က္မွာ က ြန္ေတာ္တုိ႔ 

င္းရွာလို႔မရ ူး  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ေျမေတြကို ေ ခေတြကပိုင္တ ္  ူတုိ႔ေျမေပ မွာ 
င္း ြားရွာရင္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ူတ ္ / ေျမပိုင္ ိုင္ခြင့္မရွိ ည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 

ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ စားစရာႏွင့္လိုအပ္ ည့္ အိမ္ေ ာက္ပစည္းမ်ားအတြက္ မိုင္းေ ာင္ 
ားေ ာ ေနရာမ်ား ို႔ ြားေရာက္ကာ ရွာေဖြရ ည္  

င  က်န္းမာေရးေ ာက္ပ့မႈ

စခန္းအတြင္းရွိ က်န္းမာေရး အေျခအေန 

  စဖး ားလက္ 
စြဲစာအုပ္  ဲတြင္ မးေမာင္း ုိးျပ 

ား ည္မွာ ?က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ကူးစက္ေရာ  
ကာကြ ္ျခင္းႏွင့္ ိုင္ ည့္ တင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လွမ္း 
မႏိုင္ ျခင္းကုိေတာင္း ို ား ည္/
   အရာ ည္ ၿမိ င္ကးငူရွိ ေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူစခန္းမ်ားအား
လုးတြင္ လုး မရွိေပ  အစားအစာဖူ 
လုမႈ၊ က် ္းက်ပ္စြာေနရ ည့္အေျခ 
အေန၊ ေရေကာင္းေရ န္႔ရရွိရန္ 
ခက္ခဲျခင္း၊ အိမ္ ာမလုေလာက္မႈ 
ႏွင့္ တစ္ကို ္ေရ န္႔ရွင္းမႈမရိွးျခင္း 
တုိ႔ ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူမ်ား  က်န္းမာေရး 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
      တြင္ၾကည့္ပ  

စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ရွိေ ာ ကေလးမ်ား ည္ ေရေၾကာင့္ 
ကူးစက္ပ်႕ႏွ႔ ည့္ေရာ မ်ားကို အ ူး ျဖင့္ခစားေနၾကရ ည္

ာတ္ပု  
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အား ိခိုက္မႈရိွေစ ည္  က္ က္၊ ငွက္ဖ်ား၊ အပူတက္ျခင္းႏွင့္ မ္းပ်က္ မ္းေလ်ာေရာ မ်ား ည္ 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား  စခန္း ုးခုလုးတြင္ အျဖစ္မ်ား ည့္ ေရာ မ်ားျဖစ္ 

ည္  

က်န္းမာေရး၀န္ေ ာင္မႈ ရရွိရန္ခက္ခဲျခင္း 

ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရ ူမ်ား ည္ အရည္အေ ြးျပည့္မ ည့္  လုျခ ၿပး ိေရာက္မႈရွိ ည့္ 
က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားကို ရရွိ င့္ ည္    စဖး ားစခ်ိန္စႏႈန္း အရ ေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  အနည္း ုး ၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ည္ တစ္နာရခန္႔ကုန္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ရ 

ည့္ အကြာအေ းအတြင္း က်န္းမာေရး၀န္ေ ာင္မႈကို လက္လွမ္းမႏိုင္ရမည္    ၿမိ င္ကးငူရွိ ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  စခန္း ုးခုလုးတြင္ ေ းေပးခန္းမရွိပ  ၿမိ င္ကးငူေ းရု 

ည္ ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းႏွင့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္းမ်ား အနးတြင္တည္ရွိပ ည္  ုိ႔ေ ာ္ 
မာလာ ုစခန္းႏွင့္ အလြန္အလွမ္းေ၀းကြာပ ည္  

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ ၿမိ င္ကးငူေ းရု ို႔ ိုင္က ္တကစငွ း ြားရ 
ည္  အေျခခက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္အပိုေငြကုန္ၾကရ ည္  ပိုမုိ ိုးရြား ည့္ အေျခအ 

ေနမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား ည္ ားအ ို႔မ ုတ္ ကမေမာင္းေ း 
ရု ို႔ ြားကာ ေ းကု မႈခ ူၾကရ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအား စခန္း 
ေကာ္မတေခင္းေ ာင္မ်ားမွ ္ ူပို႔ေ ာင္ေရးတြင္ ကူညေပးေ ာ္လည္း အေျခအေန ိုး ည့္ 
လူနာမ်ားအတြက္ ခရးရွည္ ြားရျခင္း ည္လည္း စိန္ေခ မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစ ည္  ေအးလင္း ာ ာ 
ကြင္းစခန္းမွ အမ်ိ း ားတစ္ းက ? မွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အ ိကရင္ ိုင္ရတာက အေျခအေန ိုးတဲ့ 
ေရာ ေတြပဲ  တခ်ိ ႕ေတြက ေ းရု ြားဖို႔အတြက္ ခရးစရိတ္အခက္အခဲရွိတ ္/ ုေျပာျပခဲ့ ည္   

  စဖး ား လက္စဲြစာအုပ္  အရ ?အေျခခက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 
အခေၾကးေငြ ေကာက္ချခင္းမျပ င့္ေပ /

   ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ ရွိ ည့္ ေရာ မ်ားအတြက္ ၿမိ င္ကးငူေ းရုတြင္ အခမဲ့ေ းကု ခြင့္ရွိ ည္  ိုးရြား 
ေ ာေရာ မ်ားအတြက္ကိုမူ ေ းကု စရိတ္ က်ခေပးရ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္

ူမ်ား အေနျဖင့္ လိုအပ္ ည့္ေ း းမ်ားကိုလည္း ေ းညန္းကို ူ  ကို ္တိုင္ ္ ူၾကရေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ၾက ည္  အ က္တြင္ေဖာ္ျပ ား ကဲ့ ို႔ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား အေန 
ျဖင့္ င္ေငြအခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပ းၿပးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္လိုအပ္ေ ာ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ား ည္ မိ ားစု င္မ်ားအတြက္ န္ ုပ္ န္ပိုးျဖစ္ေစ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူတစ္ းက ကဲ့ ို႔ေျပာျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ 
ကေလးေတြရဲ့က်န္းမာေရးအတြက္ပဲ စိုးရိမ္တ ္  ူတုိ႔ဖ်ားရင္ ူတုိ႔ကုိေ းရုပို႔ဖို႔ က ြန္မမွာပိုက္  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
       တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ          
       တြင္ၾကည့္ပ
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မရွိ ူး  ေ းရုပို႔ရင္ ေငြအမ်ားကးကုန္က်မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ူတုိ႔က်န္းက်န္းမာမာရွိေနဖို႔လိုတ ္  
ူတုိ႔အတြက္ ေ း ္ဖို႔လည္း က ြန္မတုိ႔မတတ္ႏိုင္ ူး /

ာ ာစကား နားမလည္မႈ ည္လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ အခက္ 
အခဲျဖစ္ေစပ ည္  အမ်ားစုမွာ မာစကားကို နားမလည္ ည့္အတြက္ ရာ န္မ်ားႏွင့္ က္ ြ ္ 
ရာတြင္ အခက္အခဲရင္ ိုင္ၾကရ ည္  

စ  ပညာေရး 

အလ ္တန္းႏွင့္ အ က္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမရွိေ ာ္လည္း ေအးလင္း ာ 
ာကြင္းစခန္းမွ ေက်ာင္း ားမိ မ်ားက ု ာ ာ ုန္းကးေက်ာင္းျဖစ္ ည့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္း 

တြင္ အ က္ ၁၂ အ ိ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းပညာ င္ၾကားႏိုင္္ေၾကာင္းကို အတည္ျပ  
ခဲ့ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ကေလးမ်ားအေန 
ျဖင့္ ိုေက်ာင္းတြင္ အခမဲ့ပညာ င္ႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့ ည္  
?ခုခ်ိန္မွာေတာ့ မူလတန္းပညာေရးက ျပ နာမ ုတ္ ူး  ုန္းကးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္တာ 

ာမွမကုန္ ူး  စာအုပ္ေတြလည္း အလကားရတ ္ / ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား
ည္ ၿမိ င္ကးငူရွိအစိုးရေက်ာင္းတြင္ တို႔ ကေလးမ်ားအား အခမဲ့ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ ည္  မာလာ 
ုစခန္းတြင္ေန ိုင္ ည့္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ ?ေက်ာင္း ားတာက ာမွမကုန္ ူး  

ျမန္မာအစိုးရက ေက်ာင္းေတြကုိအေ ာက္အပ့ေပးတ ္  အဲ့ ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ့္မွာ အလုပ္မရွိ 
လည္း ကေလးေတြေက်ာင္းတက္လုိ႔ရတ ္  က ြန္ေတာ့္မွာ င္ေငြအလုအေလာက္ရွိခဲ့ရင္ က ြန္ေတာ့္ 
ကေလးေတြ အ က္တန္းေက်ာင္းေတြတက္လုိ႔ရမ ္  မရွိရင္ေတာ့ အေျခအေနကုိ လက္ခရမွာပဲ /

မူလတန္းေအာင္ၿပးေနာက္ပိုင္း ပညာေရးမွာ အခမဲ့မ ုတ္ေပ    မိ အမ်ားစုမွာ တို႔အေနျဖင့္ 
တို႔  ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္း က္မ ားႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာၾက ည္  ?အခု ူတုိ႔ 

က မူလတန္းပဲတက္ေတာ့ အခမဲ့ေပ ့  ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမရွိ ူး  ေပမ ့္ အနာ တ္မွာ 
အ က္တန္း က္တက္မ ္ ိုရင္ေတာ့ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိလာႏိုင္တ ္ / ျမပန္း တ္မႈစခန္း 
တြင္ ေန ိုင္ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ူ ကေလးမ်ားအား မူလတန္း 
ပညာ င္ၾကားေရးကို ၿပးေျမာက္ရန္အတြက္ အကူအညမပပဲ ူ႔အေနႏွင့္ မေ ာက္ပ့ႏိုင္ေၾကာင္း 
မးေမာင္း ိုးျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္ကေလးေတြကုိ ရာ န္ေတြျဖစ္ေစခ်င္တ ္  ေပမ ့္ က ြန္ 
ေတာ္ ူတို႔ကုိေက်ာင္းမ ားႏိုင္ ူး  တက ္လုိ႔တစ္ေ ာက္ေ ာက္က  ူတုိ႔ကုိေက်ာင္း ားေပး 
မ ္ ို က ြန္ေတာ္ ူတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းတက္ဖို႔အားေပးမ ္ / ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾကေ ာ 
ေက်ာင္း ားမ်ားအတြက္ အလ ္တန္းႏွင့္ အ က္တန္းေက်ာင္းတို႔   ကုန္က်စရိတ္မ်ား ည္ 
အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ ည္  ို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ကေလးမ်ားအေန 
ျဖင့္ ၿမိ င္ကးငူအ က္ေက်ာင္း ို႔ ေျခလ်င္ခရးျဖင့္ ြားရန္တစ္နာရၾကာ ည္  ိုအေျခအေန ည္ 
ကေလးမ်ားအား အ က္တန္းေက်ာင္း က္တက္ရန္အတြက္ အ န္႔အတားျဖစ္ေစ ည္  
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မရွိ ူး  ေ းရုပို႔ရင္ ေငြအမ်ားကးကုန္က်မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ူတုိ႔က်န္းက်န္းမာမာရွိေနဖို႔လိုတ ္  
ူတုိ႔အတြက္ ေ း ္ဖို႔လည္း က ြန္မတုိ႔မတတ္ႏိုင္ ူး /

ာ ာစကား နားမလည္မႈ ည္လည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ အခက္ 
အခဲျဖစ္ေစပ ည္  အမ်ားစုမွာ မာစကားကို နားမလည္ ည့္အတြက္ ရာ န္မ်ားႏွင့္ က္ ြ ္ 
ရာတြင္ အခက္အခဲရင္ ိုင္ၾကရ ည္  

စ  ပညာေရး 

အလ ္တန္းႏွင့္ အ က္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမရွိေ ာ္လည္း ေအးလင္း ာ 
ာကြင္းစခန္းမွ ေက်ာင္း ားမိ မ်ားက ု ာ ာ ုန္းကးေက်ာင္းျဖစ္ ည့္ ျမပန္း တ္မႈစခန္း 

တြင္ အ က္ ၁၂ အ ိ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းပညာ င္ၾကားႏိုင္္ေၾကာင္းကို အတည္ျပ  
ခဲ့ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ကေလးမ်ားအေန 
ျဖင့္ ိုေက်ာင္းတြင္ အခမဲ့ပညာ င္ႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့ ည္  
?ခုခ်ိန္မွာေတာ့ မူလတန္းပညာေရးက ျပ နာမ ုတ္ ူး  ုန္းကးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္တာ 

ာမွမကုန္ ူး  စာအုပ္ေတြလည္း အလကားရတ ္ / ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား
ည္ ၿမိ င္ကးငူရွိအစိုးရေက်ာင္းတြင္ တို႔ ကေလးမ်ားအား အခမဲ့ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ ည္  မာလာ 
ုစခန္းတြင္ေန ိုင္ ည့္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ ?ေက်ာင္း ားတာက ာမွမကုန္ ူး  

ျမန္မာအစိုးရက ေက်ာင္းေတြကုိအေ ာက္အပ့ေပးတ ္  အဲ့ ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ့္မွာ အလုပ္မရွိ 
လည္း ကေလးေတြေက်ာင္းတက္လုိ႔ရတ ္  က ြန္ေတာ့္မွာ င္ေငြအလုအေလာက္ရွိခဲ့ရင္ က ြန္ေတာ့္ 
ကေလးေတြ အ က္တန္းေက်ာင္းေတြတက္လုိ႔ရမ ္  မရွိရင္ေတာ့ အေျခအေနကုိ လက္ခရမွာပဲ /

မူလတန္းေအာင္ၿပးေနာက္ပိုင္း ပညာေရးမွာ အခမဲ့မ ုတ္ေပ    မိ အမ်ားစုမွာ တို႔အေနျဖင့္ 
တို႔  ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္း က္မ ားႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာၾက ည္  ?အခု ူတုိ႔ 

က မူလတန္းပဲတက္ေတာ့ အခမဲ့ေပ ့  ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမရွိ ူး  ေပမ ့္ အနာ တ္မွာ 
အ က္တန္း က္တက္မ ္ ိုရင္ေတာ့ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိလာႏိုင္တ ္ / ျမပန္း တ္မႈစခန္း 
တြင္ ေန ိုင္ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ူ ကေလးမ်ားအား မူလတန္း 
ပညာ င္ၾကားေရးကို ၿပးေျမာက္ရန္အတြက္ အကူအညမပပဲ ူ႔အေနႏွင့္ မေ ာက္ပ့ႏိုင္ေၾကာင္း 
မးေမာင္း ိုးျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္ကေလးေတြကုိ ရာ န္ေတြျဖစ္ေစခ်င္တ ္  ေပမ ့္ က ြန္ 
ေတာ္ ူတို႔ကုိေက်ာင္းမ ားႏိုင္ ူး  တက ္လုိ႔တစ္ေ ာက္ေ ာက္က  ူတုိ႔ကုိေက်ာင္း ားေပး 
မ ္ ို က ြန္ေတာ္ ူတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းတက္ဖို႔အားေပးမ ္ / ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾကေ ာ 
ေက်ာင္း ားမ်ားအတြက္ အလ ္တန္းႏွင့္ အ က္တန္းေက်ာင္းတို႔   ကုန္က်စရိတ္မ်ား ည္ 
အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ ည္  ို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ကေလးမ်ားအေန 
ျဖင့္ ၿမိ င္ကးငူအ က္ေက်ာင္း ို႔ ေျခလ်င္ခရးျဖင့္ ြားရန္တစ္နာရၾကာ ည္  ိုအေျခအေန ည္ 
ကေလးမ်ားအား အ က္တန္းေက်ာင္း က္တက္ရန္အတြက္ အ န္႔အတားျဖစ္ေစ ည္  

  ကေလးအမ်ားစုမွာ ေလးတန္းႏွစ္တြင္ ၉ ႏွစ္ ို႔မ ုတ္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပျဖစ္ ည္
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အခ်ိ ႕ေ ာ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားက ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ကေလးမ်ား  ပညာ င္ၾကားခြင့္ 
အား ပိတ္ပင္ ား ည့္ အျခားမျမင္ႏိုင္ ည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ စခန္းႏွင့္ေက်ာင္းၾကားရွိ အကြာ 
အေ းႏွင့္ပတ္ က္ၿပး တင္ျပ ား ည္  မာလာ ုစခန္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာမိခင္တစ္ းက ူမ  
ကေလးအား ပညာ င္ၾကားခြင့္ရရန္အတြက္ ေနစရိတ္ရွာေဖြေပးရေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ 
အေနနဲ႔ ူတုိ႔ေတြပညာ င္ၿပး တျခားႏိုင္ငေတြကုိ ြားတာျမင္ခ်င္တ ္  ေပမ ့္ က ြန္မတုိ႔ရဲ့ 
ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ားတာ မျဖစ္လာမွာကိုလည္းစိုးရိမ္တ ္  အခုက ြန္မကေလး 
ေတြက ေလးတန္းစာေမးပြဲကုိေျဖၾကေတာ့ ၿမိ ႕ေပ ကလူတစ္ေ ာက္အိမ္မွာ ြားေနရတ ္  အဲ့ အ 
တြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်တာရွိတ ္ / ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ မိခင္တစ္ းက ကေလးမ်ား 
ေက်ာင္းတက္ ည့္အတြက္ ၾကေတြ႔ရ ည့္ ူမ စးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔ ို႔ တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ ဖတ္စာအုပ္ေၾကးေပးဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိတ ္  တစ္ခတစ္ေလ 
က ြန္မတုိ႔ကေလးေတြက ိုင္က ္နဲ႔ေက်ာင္းတက္ၾကေတာ့ ဖိုးေပးရတ ္ / ေအးလင္း ာ ာ 
ကြင္းစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ေက်ာင္းအတြက္ လုိအပ္ ည္မ်ားကို ္ရန္ ေတာင္း ိုမႈ 
မ်ားရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  ?တစ္ခတစ္ေလ ကေလးေတြျပန္လာတဲ့အခ  တစ္ခုခု ္ဖို႔ ရာမ 
ေတြက ပိုက္ ေတာင္းတ ္လုိ႔ ျပန္လာေျပာၾကတ ္  က ြန္ေတာ္တို႔က ေငြရဖို႔လမ္းမရွိေတာ့ အခ်ိန္ 
တုိင္းမေပးႏိုင္ ူး / 

ပညာေရး  အရည္အေ ြး  က္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေ ာအေျခအေန 

ကေလးမ်ားအား အရည္အေ ြးျမင့္ ည့္ ပညာေရးရရွိရန္ တား းလ်က္ရွိ ည့္ အခ်က္မ်ားကို ေမး
ခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုကတင္ျပခဲ့ ည္  ျမပန္း တ္မႈစခန္းမွ ဖခင္တစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အား ူ႔ကေလး ေက်ာင္းတြင္ စာ င္ေပးေနေ ာ ရာမ ည္ အခ်ိန္ျပည့္မရွိေၾကာင္းကို 

ို႔တင္ျပခဲ့ ည္  ?စခန္းအုပ္ခ် ပ္ေရးမွ းက ကေလးေတြစာ င္ႏိုင္ဖုိ႔ ေက်ာင္းစစ ္ေပးတ ္  
ေပမ ့္ ရာေတြက တစ္ရက္ကုိ ေန႔တစ္ပိုင္းပဲစာ င္ႏိုင္တ ္ / အျခားေက်ာင္းမ်ားမွာ မိုးရာ  

တြင္ပိတ္ရေၾကာင္းကို ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ဖခင္တစ္ းက ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?မိုးတြင္း 
တုန္းကေရကးေတာ့ ေက်ာင္းအၾကာကးပိတ္ခဲ့ရတ ္ / ေအးလင္း ာ ာကြင္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား 

ူတစ္ းကလည္း အနည္း ုးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း ားအားလုးအတြက္ စားပြဲႏွင့္ 
ကုလား ုိင္မ်ား အလုအေလာက္မရွိေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ?ခ်မ္း ာၿမိ င္ေက်ာင္းက စခန္းနားမွာပဲ 
ရွိေတာ့ ေက်ာင္း ားအမ်ားစုက အဲ့ မွာစာ ြား င္ၾကတ ္  ေက်ာင္း ရာ မေတြက ူတုိ႔ကုိ 
ခ်စ္ေပမ ့္ ေက်ာင္းမွာကေလးေတြအတြက္ စာ င္ဖို႔ ခုအလုအေလာက္မရွိ ူး / 

ေ တြင္းရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾကေ ာ ကေလးမ်ားအား ကရင္ ာ ာ 
စကားမ င္ၾကားေပးပ  ိုအေၾကာင္းကို ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ း 
က ို႔အတည္ျပခဲ့ ည္  ?ေက်ာင္းမွာ ကရင္စာမ င္ ူး  မာစာနဲ႔ပ ိ ာ ာပဲ င္တ ္ /   

အခြင့္အေရးအား ကးေ ာ ရာေတာ္တစ္ပ းမွ ေစတနာျဖင့္ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ င္ၾကား 
ေပးေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းမွ ရွင္းျပခဲ့ ည္  ူတို႔ေက်ာင္းစာ င္ၿပးရင္ ကို င္ရ 
တ ္  တခ်ိ ႕က ျမန္မာအစိုးရအ က္တန္းေက်ာင္းကေနျပန္လာၿပး ကရင္စာ င္ခ်င္ရင္ င္ၾက 
တ ္  

 ပ ိ ာ ာ ို ည္မွာ ေ ရ  ု ာ ာ  ာ ာေရး ိုင္ရာ ာ ာစကားျဖစ္ ည္
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အခ်ိ ႕ေ ာမိ မ်ား ည္ တို႔  
ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္း ားရန္ 
မတတ္ႏိုင္ေပ  အ ္ေၾကာင့္ ို 
ေ ာ္ တို႔ မိ ားစု င္ေငြရရွိရန္ 
အတြက္ ကေလးမ်ားအေပ  မွခိုေနရ 
ေ ာေၾကာင့္ျဖစ္ ည္  အခ်က္ 
ကို ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ 
အမ်ိ း ားတစ္ းက တင္ျပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ ည္  ?ကြန္ေတာ့္ကေလးတစ္ 
ခ်ိ ႕က ေက်ာင္းအရမ္းတက္ခ်င္ေပ 
မ ့္ က ြန္ေတာ္ ာလုပ္ႏိုင္မွာလဲ  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ စား တ္ေနေရးအ 
တြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ လူအင္အားလုိ 
တ ္  မိ ားစုတစ္စုလုးကုိ ေ ာက္ 
ပ့ဖို႔ က ြန္ေတာ္တစ္ေ ာက္ ဲ 
အလုပ္လုပ္လုိ႔မရ ူး / ေမးခြန္း 
ေျဖၾကား ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက 

လည္း ူမ ကေလးမ်ားမွ အိမ္မႈကိစႏွင့္ ရာေတာ္မ်ား  ာ ာေရးအလုပ္မ်ားတြင္ ကူညေပး 
ရန္အတြက္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ရြာမွာေနတုန္းကေတာ့ ေက်ာင္း 
ေနၾကပတ ္  ကုိလာေတာ့ ကု ိုလ္ရဖို႔ ာ ာေရးအလုပ္ေလးေတြ လုပ္ရတ ္  အဲ့ ေတာ့ 

ူတုိ႔ေတြက အိမ္ေစာင့္တာေတြ မင္းခ်က္၊ ေရခပ္၊ အ တ္ေလ်ာ္၊ ေမာင္ေလးေတြကုိ ၾကည့္တာေတြ 
လုပ္ရမ ္ / 

အခ်ိ ႕ေ ာေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ကေလးမ်ားက ေက်ာင္း က္မတက္ရန္ ေရြးခ် ္ခဲ့ၾက ည္  
ည္မွာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး အက်ိ းရွိမႈကို မ ိၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပေန ည္  ပို  

စိုးရိမ္စရာေကာင္း ည္မွာ ကေလးမိ မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး  ေကာင္းက်ိ းကို ိေ ာ္လည္း 
ကေလးမ်ား  ုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မတား းျခင္းပင္ျဖစ္ ည္  မာလာ ုစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား 

ူတစ္ းမွ ?ကြန္မကေလးေတြ အမ်ားစုက ေလးတန္းပဲေအာင္တ ္  ူတို႔ကုိ ေက်ာင္း က္တက္ 
ခိုင္းလည္း ူတုိ႔ကေက်ာင္းမတက္ခ်င္ ူး  က ြန္မတုိ႔ကေတာ့ မတတ္ႏိုင္လည္းကိ းစားၿပး ားမွာပဲ  

ူတုိ႔ကိုက ြန္မတို႔က ပညာတတ္ေစခ်င္ေပမ ့္ ူတုိ႔ကစာမ င္ခ်င္ရင္ေတာ့ က ြန္မတုိ႔လည္းမတတ္ 
ႏိုင္ ူး  ူတို႔ေတြ လ ္ ဲမွာအလုပ္လုပ္ၿပး ူမ်ားေနာက္မွာပဲေနရမ ္/ ုေျပာခဲ့ပ ည္  ိုေ  

မွအျခားေ ာဖခင္တစ္ းကလည္း  ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေနရမႈေၾကာင့္ ူ ကေလးေက်ာင္း ြက္ရ 
ည္ ုတင္ျပခဲ့ ည္  ? ူတုိ႔ေတြတစ္ေနရာၿပး တစ္ေနရာေရ႕ရတ ္  ေၾကာင့္ ူတုိ႔ေက်ာင္းမ 
ြားခ်င္ေတာ့ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္တုိင္းေျပးရတ ္  က ြန္ေတာ့္ကေလးေတြကုိ က ြန္ေတာ္ေက်ာင္း 

တက္ခိုင္းလည္း ူတုိ႔မတက္ခ်င္ေတာ့ ူး / အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရျခင္းႏွင့္ 
စား တ္ေနေရးမေျပလည္မႈမ်ားက ကေလးမ်ားအေပ  စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မႈမ်ားရွိေစၿပး တို႔  
ပညာေရးအား ုးခန္းတုိင္ င္ၾကားရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစ ည္  အျမဲတေစေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္

ျမပန္း တ္မႈစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ ေက်ာင္းမေန ည့္ကေလးမ်ား 
ည္ ပလပ္စတစ္ ူးမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ တို႔ မိ ားစု င္ 

ေငြမ်ားရရွိရန္အတြက္ ပလပ္စတစ္ ူးလြတ္မ်ားကို လိုက္လေကာက္ 
ူေနေ ာပုျဖစ္ ည္  ာတ္ပု  
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အခ်ိ ႕ေ ာမိ မ်ား ည္ တို႔  
ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္း ားရန္ 
မတတ္ႏိုင္ေပ  အ ္ေၾကာင့္ ို 
ေ ာ္ တို႔ မိ ားစု င္ေငြရရွိရန္ 
အတြက္ ကေလးမ်ားအေပ  မွခိုေနရ 
ေ ာေၾကာင့္ျဖစ္ ည္  အခ်က္ 
ကို ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ 
အမ်ိ း ားတစ္ းက တင္ျပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ ည္  ?ကြန္ေတာ့္ကေလးတစ္ 
ခ်ိ ႕က ေက်ာင္းအရမ္းတက္ခ်င္ေပ 
မ ့္ က ြန္ေတာ္ ာလုပ္ႏိုင္မွာလဲ  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ စား တ္ေနေရးအ 
တြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ လူအင္အားလုိ 
တ ္  မိ ားစုတစ္စုလုးကုိ ေ ာက္ 
ပ့ဖို႔ က ြန္ေတာ္တစ္ေ ာက္ ဲ 
အလုပ္လုပ္လုိ႔မရ ူး / ေမးခြန္း 
ေျဖၾကား ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက 

လည္း ူမ ကေလးမ်ားမွ အိမ္မႈကိစႏွင့္ ရာေတာ္မ်ား  ာ ာေရးအလုပ္မ်ားတြင္ ကူညေပး 
ရန္အတြက္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ရြာမွာေနတုန္းကေတာ့ ေက်ာင္း 
ေနၾကပတ ္  ကုိလာေတာ့ ကု ိုလ္ရဖို႔ ာ ာေရးအလုပ္ေလးေတြ လုပ္ရတ ္  အဲ့ ေတာ့ 

ူတုိ႔ေတြက အိမ္ေစာင့္တာေတြ မင္းခ်က္၊ ေရခပ္၊ အ တ္ေလ်ာ္၊ ေမာင္ေလးေတြကုိ ၾကည့္တာေတြ 
လုပ္ရမ ္ / 

အခ်ိ ႕ေ ာေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ကေလးမ်ားက ေက်ာင္း က္မတက္ရန္ ေရြးခ် ္ခဲ့ၾက ည္  
ည္မွာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး အက်ိ းရွိမႈကို မ ိၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပေန ည္  ပို  

စိုးရိမ္စရာေကာင္း ည္မွာ ကေလးမိ မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး  ေကာင္းက်ိ းကို ိေ ာ္လည္း 
ကေလးမ်ား  ုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မတား းျခင္းပင္ျဖစ္ ည္  မာလာ ုစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား 

ူတစ္ းမွ ?ကြန္မကေလးေတြ အမ်ားစုက ေလးတန္းပဲေအာင္တ ္  ူတို႔ကုိ ေက်ာင္း က္တက္ 
ခိုင္းလည္း ူတုိ႔ကေက်ာင္းမတက္ခ်င္ ူး  က ြန္မတုိ႔ကေတာ့ မတတ္ႏိုင္လည္းကိ းစားၿပး ားမွာပဲ  

ူတုိ႔ကိုက ြန္မတို႔က ပညာတတ္ေစခ်င္ေပမ ့္ ူတုိ႔ကစာမ င္ခ်င္ရင္ေတာ့ က ြန္မတုိ႔လည္းမတတ္ 
ႏိုင္ ူး  ူတို႔ေတြ လ ္ ဲမွာအလုပ္လုပ္ၿပး ူမ်ားေနာက္မွာပဲေနရမ ္/ ုေျပာခဲ့ပ ည္  ိုေ  

မွအျခားေ ာဖခင္တစ္ းကလည္း  ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေနရမႈေၾကာင့္ ူ ကေလးေက်ာင္း ြက္ရ 
ည္ ုတင္ျပခဲ့ ည္  ? ူတုိ႔ေတြတစ္ေနရာၿပး တစ္ေနရာေရ႕ရတ ္  ေၾကာင့္ ူတုိ႔ေက်ာင္းမ 
ြားခ်င္ေတာ့ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္တုိင္းေျပးရတ ္  က ြန္ေတာ့္ကေလးေတြကုိ က ြန္ေတာ္ေက်ာင္း 

တက္ခိုင္းလည္း ူတုိ႔မတက္ခ်င္ေတာ့ ူး / အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရျခင္းႏွင့္ 
စား တ္ေနေရးမေျပလည္မႈမ်ားက ကေလးမ်ားအေပ  စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မႈမ်ားရွိေစၿပး တို႔  
ပညာေရးအား ုးခန္းတုိင္ င္ၾကားရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစ ည္  အျမဲတေစေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္

ျမပန္း တ္မႈစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ ေက်ာင္းမေန ည့္ကေလးမ်ား 
ည္ ပလပ္စတစ္ ူးမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ တို႔ မိ ားစု င္ 

ေငြမ်ားရရွိရန္အတြက္ ပလပ္စတစ္ ူးလြတ္မ်ားကို လိုက္လေကာက္ 
ူေနေ ာပုျဖစ္ ည္  ာတ္ပု  

4 2

 41 

ၾကရ ည့္အတြက္ ပညာ င္ၾကားရန္ ေက်ာင္း ြက္ ြား ည့္ကေလး မ်ားအားအ ူး ရုစိုက္မႈေပး 
ရန္ လိုအပ္ ည္  

စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မႈ ို႔မ ုတ္ ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေတာ့ 
ည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္ က္ေ ာ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္း 

တင္ႏိုင္ခဲ့ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ူ ေျမးမ်ား ည္ 
စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္ခစားရ ည့္အတြက္ ေက်ာင္းမွ ြက္လိုက္ရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ည္  ? ကုိ 
လာတဲ့ ူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မႈေတြရွိတ ္  ေၾကာင့္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ိပ္ 
နားမလည္ ူး  က ြန္ေတာ္ ကုိစစေရာက္ေတာ့ ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းမွာစာရင္းေပးဖို႔ေျပာတ ္  
က ြန္ေတာ့္ ေျမးႏွစ္ေ ာက္ကို က ြန္ေတာ္စာရင္းေပးခဲ့တ ္  ေပမ ့္ ရာေတြေျပာတာက 

ူတုိ႔က အတန္း ဲမွာမတက္ၾကြ ူး၊ စိတ္လည္းမ င္စား ူး  ေၾကာင့္ ကေလးေတြကုိ ူတုိ႔ 
ေက်ာင္း ုတ္လုိက္တ ္ / ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾကရေ ာ ကေလးမ်ား ည္ စိတ္ ိခိုက္မႈ 
ႏွင့္ စိတ္ တ္က်မႈမ်ားအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ရင္ ိုင္ၾကရ ည္  ကေလးမ်ား  စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာအေျခ 
အေနမ်ား ည္ တို႔  စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ အာရုစိုက္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအား အလြန္ 

ိုးရြားစြာ ိခိုက္မႈရွိေစႏိုင္ ည္  ိုေ မွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းကလည္း ူ ကေလး 
တစ္ း ည္ ူ ညမ်ားႏွင့္မတူပဲ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ ည့္အတြက္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေတာ့ 
ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္ ုတိ ကေလးက ခု ို  တန္းတက္ၿပ  တတိ တစ္ေ ာက္က 
ေလးတန္းတက္ေနတ ္  အကး ုးတစ္ေ ာက္ကေတာ့ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ ူး / ၿမိ င္ကးငူရွိ 
ေက်ာင္းမ်ား ည္ ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ ို႔မ ုတ္ စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ ခစားေနရေ ာ ကေလးမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ ည့္ ေနရာ ိုင္ခင္းမရိွေပ  အေျခအေန ည္ ို ုိ႔ေ ာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း 
ပညာ င္ၾကားမႈ မျပလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြဲျခားေနျခင္းျဖစ္ ည္  

 လုျခေရးႏွင့္အကာအကြ ္ေပးျခင္း

အစရင္ခစာ ည္ ျပည္တြင္းေန 
ရပ္ေရ ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ ်ား မ ွ 
ရရ ွိေ ာအခ ် က္အလက္မ ်ား ကုိ  
အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခ ား ည္  
ရလာ ္အေနျဖင့္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ၾက ူမ်ား  အခြင့္အေရး 
အား ကာကြ ္ရန္အတြက္ စခန္း 
တာ န္ရွိ ူမ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အားတုိင္း ြာမႈ၊ အခြင့္အေရးခ်ိ း 
ေဖာကမ္ႈမ်ားအား အကာအကြ ္ 
ေပးမႈႏွင့္ ကိုင္တြ ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား 
အား မည္မွ်လုပ္ေ ာင္လ်က္ရွိ 
ေၾကာင္းကို ိရွိရန္ခက္ခဲ ည္  

ို႔အျပင္ ကြင္း င္း တင္းေကာက္
ၿမိ င္ကးငူစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းရွိ အမ်ိ း မးမ်ားႏွင့္ အမ်ိ း မးင ္ 
မ်ား ည္ ညအခ်ိန္  တို႔အိမ္အျပင္ ို႔ ြက္ရန္ ေၾကာက္ရြ႕ေန 
ၾကရ ည္  ာတ္ပု  
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ချခင္းမ်ားကိုလည္း ရာေတာ္ း ု န ပ်လြန္ေတာ္မူၿပး ည့္ ေနာက္တြင္ ာ လုပ္ေ ာင္ခဲ့ရ ည့္ 
အတြက္ စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားအား မေလးမစားျပရာေရာက္ ည္ ု ူ ႏိုင္ပ ည္  ေနာက္ ုး 
အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေ ာတရားမ်ားအား အျပည့္အ နားလည္ 

ည္ ု ေဖာ္ျပႏိုင္ ည့္အေျခအေနမရွိေပ  ို႔ေၾကာင့္ တုိ႔  အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္ခရ ည္ကို 
ိရွိႏိုင္မႈနည္းပ းႏိုင္ ည္  

စခန္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ြားလာခြင့္အား ပိတ္ပင္ ားျခင္းႏွင့္ပတ္ က္  တင္ျပမႈတစ္စုတစ္ရာမွ်  
မရွိေပ  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားအေနျဖင့္ တုိ႔ ႏအတုိင္း စခန္းမွ ြက္ခြာႏိုင္ၿပး စစ္ေ းေရး ိတ္  
ဖြင့္ ည့္အခ်ိန္တြင္ ာ ြားလာမႈျပလုပ္ေလ့ရွိၿပး တို႔ခရး ြားရ ည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္္ ခရး 

ြား ည့္အခ်ိန္မ်ားအား န ္ျခားေစာင့္တပ္ ို႔ တင္းေပးပို႔ေလ့ရွိ ည္  စခန္းတြင္းျဖစ္ပြားေ ာ 
ျပ နာမ်ားအား စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားႏွင့္န ္ျခားေစာင့္တပ္အပအ င္ ေ ခအာ ာပိုင္မ်ားက 
ေျဖရွင္းေလ့ရွိ ည္  ို႔ေ ာ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား က္ ခရမႈမ်ားအတြက္ 
ေျဖရွင္းေပး ည့္ အ ူး ႏရားတစ္ခု စခန္းအတြင္း ရွိမရွိႏွင့္ အ ုးျပႏိုင္ျခင္းရွိမရွိမွာ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိေပ  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုမွ ရွိ ည္ ုေျပာေ ာ္လည္း အခ်ိ ႕မွာ ိုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ 

က္  မ ိေပ  ခြဲျခား က္ ခရမႈမ်ား ို႔မ ုတ္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္ မည္ ူ႔အား တုိင္ၾကားမည္ 
နည္း ု ေမး ည့္အခတြင္ ?ကြန္မ မွာရွိတဲ့ ူေတြကို မ ိေတာ့ ္ကိုတိုင္ရမလဲ ိုတာမ ိ ူး  
က ြန္မ ္ကုိမွ တုိင္မွာမ ုတ္ ူး /  

ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုက စခန္းအတြင္းရွိလုျခေရးႏွင့္ပတ္ က္ၿပး စိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္းကို တင္ျပမႈ 
မျပလုပ္ခဲ့ေပ  ို႔ေ ာ္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ိ း မးအခ်ိ ႕က စခန္းအတြင္း ညအခ်ိန္ ြားလာရ 
မည္ကို ေၾကာက္ ည့္အေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အားေ မွ်ခဲ့ၿပး ေအးလင္း ာ ာကြင္း 
စခန္းတြင္ ေန ိုင္ ူတစ္ းက ို႔အတည္ျပေျပာၾကားခဲ့ ည္  ?ေန႔အခ်ိန္ ို က ြန္မတုိ႔လုျခတ ္ 
လို႔ခစားရတ ္  ေပမ ့္ ညအခ်ိန္ ိုရင္ေတာ့ က ြန္မတုိ႔ တစ္ေ ာက္ ဲေလွ်ာက္ ြားရမွာ 
ေၾကာက္တ ္  အိမ္ ာက က ြန္မတုိ႔အိမ္ေတြနဲ႔ေ းတ ္  ေၾကာင့္ အဲ့ ကုိ ညအခ်ိန္ ြားဖို႔အတြက္ 
က လုျခမႈမရွိ ူးလို႔ခစားရတ ္  လိင္ပိုင္း ိုင္ရာေစာ္ကားခရမွာ ကြ်န္မေၾကာက္တ ္ / အျခား 
ေ ာအမ်ိ း မး ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ူမ လုျခေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမရွိေ ာ္လည္း 
အျခားအမ်ိ း မးမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ းတည္း ြားရန္ အ င္မေျပ ည့္ ေနရာမ်ား ို႔  တို႔ႏွင့္အတူ 

ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ မွာေနတာ မိ ားစုေတြလုိပဲ၊ တစ္ေ ာက္နဲ႔တစ္ 
ေ ာက္ ကူညၾကတ ္  မိန္းကေလးေတြ အိမ္ ာကုိ တစ္ေ ာက္ ဲ ြားဖို႔ ေၾကာက္တ ္ ို 

ူတုိ႔ေနာက္လုိက္ၿပး ရုစိုက္ေပးတ ္ / ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူအခ်င္းခ်င္းၾကား လိင္ပိုင္း ိုင္ရာေစာ္ကားမႈ ို႔မ ုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ 

က္ၿပး တင္းအခ်က္အလက္ရရွိျခင္း မရွိေ ာ္လည္း ခိုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ က္  ေမးခြန္းေျဖၾကား 
ူတစ္ းက တင္ျပခဲ့ ည္  

ပ မစာပို ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ ည့္အ န္႔အတားမ်ားရွိေ ာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္  
န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ က် းလြန္ခဲ့ေ ာ ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ပတ္ က္  တင္းရ ူႏိုင္ခဲ့ ည္  

ို႔အျပင္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ အ မေစခိုင္းမႈျဖစ္ေစႏိုင္ ည့္ ကု ိုလ္ျဖစ္လုပ္အားေပး 
မ်ားတြင္ ပ င္ေနမည္ကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ ည္  
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ချခင္းမ်ားကိုလည္း ရာေတာ္ း ု န ပ်လြန္ေတာ္မူၿပး ည့္ ေနာက္တြင္ ာ လုပ္ေ ာင္ခဲ့ရ ည့္ 
အတြက္ စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားအား မေလးမစားျပရာေရာက္ ည္ ု ူ ႏိုင္ပ ည္  ေနာက္ ုး 
အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေ ာတရားမ်ားအား အျပည့္အ နားလည္ 

ည္ ု ေဖာ္ျပႏိုင္ ည့္အေျခအေနမရွိေပ  ို႔ေၾကာင့္ တုိ႔  အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္ခရ ည္ကို 
ိရွိႏိုင္မႈနည္းပ းႏိုင္ ည္  

စခန္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ြားလာခြင့္အား ပိတ္ပင္ ားျခင္းႏွင့္ပတ္ က္  တင္ျပမႈတစ္စုတစ္ရာမွ်  
မရွိေပ  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားအေနျဖင့္ တုိ႔ ႏအတုိင္း စခန္းမွ ြက္ခြာႏိုင္ၿပး စစ္ေ းေရး ိတ္  
ဖြင့္ ည့္အခ်ိန္တြင္ ာ ြားလာမႈျပလုပ္ေလ့ရွိၿပး တို႔ခရး ြားရ ည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္္ ခရး 

ြား ည့္အခ်ိန္မ်ားအား န ္ျခားေစာင့္တပ္ ို႔ တင္းေပးပို႔ေလ့ရွိ ည္  စခန္းတြင္းျဖစ္ပြားေ ာ 
ျပ နာမ်ားအား စခန္းတာ န္ရွိ ူမ်ားႏွင့္န ္ျခားေစာင့္တပ္အပအ င္ ေ ခအာ ာပိုင္မ်ားက 
ေျဖရွင္းေလ့ရွိ ည္  ို႔ေ ာ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား က္ ခရမႈမ်ားအတြက္ 
ေျဖရွင္းေပး ည့္ အ ူး ႏရားတစ္ခု စခန္းအတြင္း ရွိမရွိႏွင့္ အ ုးျပႏိုင္ျခင္းရွိမရွိမွာ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိေပ  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုမွ ရွိ ည္ ုေျပာေ ာ္လည္း အခ်ိ ႕မွာ ိုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ 

က္  မ ိေပ  ခြဲျခား က္ ခရမႈမ်ား ို႔မ ုတ္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္ မည္ ူ႔အား တုိင္ၾကားမည္ 
နည္း ု ေမး ည့္အခတြင္ ?ကြန္မ မွာရွိတဲ့ ူေတြကို မ ိေတာ့ ္ကိုတိုင္ရမလဲ ိုတာမ ိ ူး  
က ြန္မ ္ကုိမွ တုိင္မွာမ ုတ္ ူး /  

ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ားစုက စခန္းအတြင္းရွိလုျခေရးႏွင့္ပတ္ က္ၿပး စိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္းကို တင္ျပမႈ 
မျပလုပ္ခဲ့ေပ  ို႔ေ ာ္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူအမ်ိ း မးအခ်ိ ႕က စခန္းအတြင္း ညအခ်ိန္ ြားလာရ 
မည္ကို ေၾကာက္ ည့္အေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အားေ မွ်ခဲ့ၿပး ေအးလင္း ာ ာကြင္း 
စခန္းတြင္ ေန ိုင္ ူတစ္ းက ို႔အတည္ျပေျပာၾကားခဲ့ ည္  ?ေန႔အခ်ိန္ ို က ြန္မတုိ႔လုျခတ ္ 
လို႔ခစားရတ ္  ေပမ ့္ ညအခ်ိန္ ိုရင္ေတာ့ က ြန္မတုိ႔ တစ္ေ ာက္ ဲေလွ်ာက္ ြားရမွာ 
ေၾကာက္တ ္  အိမ္ ာက က ြန္မတုိ႔အိမ္ေတြနဲ႔ေ းတ ္  ေၾကာင့္ အဲ့ ကုိ ညအခ်ိန္ ြားဖို႔အတြက္ 
က လုျခမႈမရွိ ူးလို႔ခစားရတ ္  လိင္ပိုင္း ိုင္ရာေစာ္ကားခရမွာ ကြ်န္မေၾကာက္တ ္ / အျခား 
ေ ာအမ်ိ း မး ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ူမ လုျခေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမရွိေ ာ္လည္း 
အျခားအမ်ိ း မးမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ းတည္း ြားရန္ အ င္မေျပ ည့္ ေနရာမ်ား ို႔  တို႔ႏွင့္အတူ 

ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ မွာေနတာ မိ ားစုေတြလုိပဲ၊ တစ္ေ ာက္နဲ႔တစ္ 
ေ ာက္ ကူညၾကတ ္  မိန္းကေလးေတြ အိမ္ ာကုိ တစ္ေ ာက္ ဲ ြားဖို႔ ေၾကာက္တ ္ ို 

ူတုိ႔ေနာက္လုိက္ၿပး ရုစိုက္ေပးတ ္ / ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူအခ်င္းခ်င္းၾကား လိင္ပိုင္း ိုင္ရာေစာ္ကားမႈ ို႔မ ုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ 

က္ၿပး တင္းအခ်က္အလက္ရရွိျခင္း မရွိေ ာ္လည္း ခိုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ က္  ေမးခြန္းေျဖၾကား 
ူတစ္ းက တင္ျပခဲ့ ည္  

ပ မစာပို ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ ည့္အ န္႔အတားမ်ားရွိေ ာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္  
န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ က် းလြန္ခဲ့ေ ာ ည ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ပတ္ က္  တင္းရ ူႏိုင္ခဲ့ ည္  

ို႔အျပင္ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ အ မေစခိုင္းမႈျဖစ္ေစႏိုင္ ည့္ ကု ိုလ္ျဖစ္လုပ္အားေပး 
မ်ားတြင္ ပ င္ေနမည္ကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ ည္  
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လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွ စခန္းအနး န္းက်င္တြင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ စစ္ ားမ်ားရွိေနေၾကာင္းကို 
ေဖာ္ျပၾကေ ာ္လည္း တို႔အေနျဖင့္ ိုအဖြဲ႔မ်ား  ႏွိပ္စက္ျခင္းခရေၾကာင္းကိုမူ တင္ျပ ူမရွိေပ  

ို႔ေ ာ္  န ျ္ခားေစာင့္တပ္မွ တပ္ ားတစ္ းက  ူ ေ ြမ်ိ းမ်ားအား  ရက္စက္စြာရိက္ုႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း 
ကို ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူအမ်ိ း ားတစ္ းက တင္ျပခဲ့ ည္  ိုအျဖစ္အပ်က္ ည္  
န ္ျခားေစာင့္တပ္အား ေလွျဖင့္လိုက္ပို႔ရန္ ူ ေ ြမ်ိ းမွျငင္း န္ခဲ့ ည္ေနာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ ည္    ?ကြန္ေတာ့္ ားမက္က ိုလ္ ို င္းကုိ အဲ့ ေန႔မွာ ြားမပို႔ႏိုင္ ူးလုိ႔ေျပာတ ္  ာ 
ေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ အဲ့ ေန႔မွာ ူ႔က ြဲေတြကုိ ူအစာေက ြးရမ ္  ေနာက္တစ္ေခက္ က ြန္ေတာ့္ 

ားမက္ အဲ့ ျမစ္ကုိကူးေတာ့ ိုလ္ ုိ င္းက ူ႔ကုိရပ္ၿပး တူနဲ႔ေခင္းကုိ အခ်က္ေပင္းမ်ားစြာ ု 
တ ္  ူ႔ေခင္းက ေ ြးေတြအရမ္း ြက္ၿပး ္ရာျပင္းတ ္  ူ႔ကုိအဲ့လုိပဲ ားခဲ့ၾကတ ္ /   
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားအရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ န ္ျခားေစာင့္ 
တပ္မွ စစ္ ားမ်ား  ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား အေရး ူမႈမ်ားမရွိ ည့္အတြက္ 

က္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနေ း ည္  

အ မလုပ္အားေပး ေစခိုင္းျခင္း 

ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ား ည္ တို႔ကို ္တိုင္ ို႔မ ုတ္ အျခားေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ ူမ်ားက ကု ိုလ္ရလိုေ ာေၾကာင့္ ုန္းကးမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ား ပုမွန္လုပ္ကိုင္ေပး 
ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  မာလာ ုစခန္းမွ အမ် ိး ားတစ္ းက ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ စခန္း ဲမွာေနတဲ့အခ  
က ြန္ေတာ္တုိ႔ ုန္းကးေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရတ ္/ ုေျပာျပခဲ့ ည္  ု ာ ာတြင္ 
ကု ိုလ္ ို ည္မွာ ေကာင္းမႈလုပ္ ည့္အခမွ ရရွိလာေ ာ အကာအကြ ္ေပး ည့္ အားတစ္ခု 
ျဖစ္ ည္  ကု ိုလ္ျပေ ာ ူအတြက္ ေကာင္းေ ာအရာမ်ားကို ာ ူေ ာင္ေပး ည္ ူေ ာ 

ုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ု ာ ာ င္မ်ားအတြက္ ကု ုိလ္ျပ ျခင္း ည္ အတြက္အေရးကး 
ေ ာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက စခန္းအတြင္းေန ိုင္စ ္ ကု ုိလ္ရမည့္အရာမ်ားလုပ္ရ ည့္အ 
တြက္ ေက်း ူးတင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ ည္  ?ကြန္မက ုန္းကးေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတ ္  
တစ္ခတစ္ေလ အလုပ္မရွိေတာ့ က ြန္မတုိ႔ ာမွလုပ္စရာမရွိ ူး  က ြန္မ ာ ာေရး အ ိုက္အ န္း 

ဲမွာ ေနရတာေပ်ာ္တ ္  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ရြာမွာေနတုန္းက ို က ြန္မ ာကု ိုလ္ေကာင္းမႈမွ 
မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ ူး  မွာက်ေတာ့ က ြန္မ ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္လုပ္လုိ႔ရတ ္  ေပမ ့္ ဲမွာေနတဲ့အခ်ိန္ 
က ြန္မတုိ႔ရဲ့စား တ္ေနေရးအတြက္ေတာ့ စိတ္ပူရတာပဲ / 

 လက္နက္ကိုင္မ်ား ည္ တို႔  ြားလာေရးအတြက္ ျပည္ ူမ်ားအား အ ုးျပေလ့ရွိ ည္
 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       

               
 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
               ႏွင့္ ၂၀၁  

ခုႏွစ္၊ ူလိုင္လ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔         
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အလုပ္မ်ားအား ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားကို ဖိအားေပးကာ လုပ္ခိုင္း ည္ႏွင့္ 
ပတ္ က္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မည္ ည့္ က္ေ အေ ာက္အ ားမွ မေတြ႔ခဲ့ပ  

ို႔ေ ာ္ အခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေရြးခ် ္စရာမရွိပဲ 
တို႔အား စခန္းအတြင္းေန ိုင္စ ္  ေ ာက္ပ့ေနေ ာ ုန္းကးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရ 

မည္ ို ည့္ ခစားခ်က္မ်ိ းရွိႏိုင္ ည္  အမ်ိ း မးတစ္ း ည္ အမ်ိ း ား အေ းေရာက္ေနမႈ 
ႏွင့္ပတ္ က္  ေျပာၾကားရာတြင္ လုပ္အားေပးလုပ္ရန္ လူမႈေရး ိုင္ရာဖိအားမွာ ကးမားေၾကာင္း 
ကို ေတြ႔ျမင္ရ ည္ ?ကြန္မအမ်ိ း ားက မွာလုပ္အားေပးလုပ္ဖုိ႔ မရွိ ူး  ကုိ အတင္းေျပာတာေတြ 
လည္း ရွိၾကမွာပဲ / အျခားျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းကလည္း အလားတူအေတြး 
မ်ိ းကို တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္က အ က္ကးတဲ့လူေတြေနာက္ကုိပဲလုိက္တ ္  ူတုိ႔က 
အလုပ္လုပ္လုိ႔ေျပာရင္လုပ္မွာပဲ / ို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ 
အ မေစခိုင္းမႈ ို ည္မွာ မည္ ည့္အရာကို ိုလိုျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေ ခ်ာစြာနားမလည္ျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ ည္  အျခားအမ်ိ း မးတစ္ း  ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ? ူတုိ႔က ာေမးခြန္းမွ မေမး ူး  ူတုိ႔ 
ကုိအလုပ္ ြားလုပ္ခိုင္းရင္ ာမွမေျပာပဲ ြားလုပ္ၾကမွာပဲ / 

၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ု ိုၿမိ ႕န ္အတြင္း တတားေ ာက္ရန္အတြက္ ကေလး၊ အမ်ိ း မး 
ႏွင့္ အ က္ကးရြ ္အိုမ်ားအပအ င္ ေက်းရြာအုပ္စု င းစုမွရြာ ားမ်ားအား ရာေတာ္ း ု နမွ 
အ မခုိင္းေစခဲ့ေၾကာင္း တင္းအခ်က္အလက္ရ ူ ားခဲ့ ည္  ိုအလုပ္အတြက္ လုပ္အားခမ 
ရရွိခဲ့ပဲ ာ ာေရးအတြက္ လုပ္အား နအျဖစ္ ာေဖာ္ျပခဲ့ ည္    

အမ်ိ း မးတစ္ း  ရွင္းလင္းတင္ျပ 
မႈအရ ရာေတာ္ း ု န အ က္ 
ရွင္ေန ည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း 
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား
အေနျဖင့္ တတားေ ာက္လုပ္ေရး 
တြင္ ကူညလုပ္ကိုင္ေပးရေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ ည္ ?ကြန္မတုိ႔ကုိ တတား 
ေ ာက္ဖို႔နဲ႔ ကု ုိလ္ျဖစ္ကူညေပးဖို႔ 
ေခ ၾကတ ္  အခုေတာ့ ုန္းကး 
လည္းပ်လြန္ၿပ ိုေတာ့ က ြန္မတုိ႔ 
တတားေ ာက္ စရာမလုိေတာ့   

ူး /၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ 
  တင္းစာတြင္ 

ေဖာ္ျပ ားျခင္းအရ လိႈင္း ြဲ ား 
အလမ္းမကးႏွင့္ က်ေ ာ္ေရတခြန္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
        ႏွင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္ ၿပလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔              
  တြင္ၾကည့္ပ

တစ္ခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  ေျပာျပ 
ခ်က္မ်ားအရ ရာေတာ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမႈကု ိုလ္မ်ား ရရွိရန္ 
စခန္းအတြင္းႏွင့္ န္းက်င္နားတြင္ လမ္းမ်ား၊ ေစတပု ိုး မ်ားႏွင့္ 
တတားမ်ားကို ေ ာက္လုပ္ေပးေနၾကရ ည္    

ာတ္ပု  
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အလုပ္မ်ားအား ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားကို ဖိအားေပးကာ လုပ္ခိုင္း ည္ႏွင့္ 
ပတ္ က္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မည္ ည့္ က္ေ အေ ာက္အ ားမွ မေတြ႔ခဲ့ပ  

ို႔ေ ာ္ အခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေရြးခ် ္စရာမရွိပဲ 
တို႔အား စခန္းအတြင္းေန ိုင္စ ္  ေ ာက္ပ့ေနေ ာ ုန္းကးမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရ 

မည္ ို ည့္ ခစားခ်က္မ်ိ းရွိႏိုင္ ည္  အမ်ိ း မးတစ္ း ည္ အမ်ိ း ား အေ းေရာက္ေနမႈ 
ႏွင့္ပတ္ က္  ေျပာၾကားရာတြင္ လုပ္အားေပးလုပ္ရန္ လူမႈေရး ိုင္ရာဖိအားမွာ ကးမားေၾကာင္း 
ကို ေတြ႔ျမင္ရ ည္ ?ကြန္မအမ်ိ း ားက မွာလုပ္အားေပးလုပ္ဖုိ႔ မရွိ ူး  ကုိ အတင္းေျပာတာေတြ 
လည္း ရွိၾကမွာပဲ / အျခားျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းကလည္း အလားတူအေတြး 
မ်ိ းကို တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္က အ က္ကးတဲ့လူေတြေနာက္ကုိပဲလုိက္တ ္  ူတုိ႔က 
အလုပ္လုပ္လုိ႔ေျပာရင္လုပ္မွာပဲ / ို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ 
အ မေစခိုင္းမႈ ို ည္မွာ မည္ ည့္အရာကို ိုလိုျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေ ခ်ာစြာနားမလည္ျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ ည္  အျခားအမ်ိ း မးတစ္ း  ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ? ူတုိ႔က ာေမးခြန္းမွ မေမး ူး  ူတုိ႔ 
ကုိအလုပ္ ြားလုပ္ခိုင္းရင္ ာမွမေျပာပဲ ြားလုပ္ၾကမွာပဲ / 

၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ု ိုၿမိ ႕န ္အတြင္း တတားေ ာက္ရန္အတြက္ ကေလး၊ အမ်ိ း မး 
ႏွင့္ အ က္ကးရြ ္အိုမ်ားအပအ င္ ေက်းရြာအုပ္စု င းစုမွရြာ ားမ်ားအား ရာေတာ္ း ု နမွ 
အ မခုိင္းေစခဲ့ေၾကာင္း တင္းအခ်က္အလက္ရ ူ ားခဲ့ ည္  ိုအလုပ္အတြက္ လုပ္အားခမ 
ရရွိခဲ့ပဲ ာ ာေရးအတြက္ လုပ္အား နအျဖစ္ ာေဖာ္ျပခဲ့ ည္    

အမ်ိ း မးတစ္ း  ရွင္းလင္းတင္ျပ 
မႈအရ ရာေတာ္ း ု န အ က္ 
ရွင္ေန ည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း 
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား
အေနျဖင့္ တတားေ ာက္လုပ္ေရး 
တြင္ ကူညလုပ္ကိုင္ေပးရေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ ည္ ?ကြန္မတုိ႔ကုိ တတား 
ေ ာက္ဖို႔နဲ႔ ကု ုိလ္ျဖစ္ကူညေပးဖို႔ 
ေခ ၾကတ ္  အခုေတာ့ ုန္းကး 
လည္းပ်လြန္ၿပ ိုေတာ့ က ြန္မတုိ႔ 
တတားေ ာက္ စရာမလုိေတာ့   

ူး /၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ 
  တင္းစာတြင္ 

ေဖာ္ျပ ားျခင္းအရ လိႈင္း ြဲ ား 
အလမ္းမကးႏွင့္ က်ေ ာ္ေရတခြန္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
        ႏွင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္ ၿပလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔              
  တြင္ၾကည့္ပ

တစ္ခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  ေျပာျပ 
ခ်က္မ်ားအရ ရာေတာ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမႈကု ိုလ္မ်ား ရရွိရန္ 
စခန္းအတြင္းႏွင့္ န္းက်င္နားတြင္ လမ္းမ်ား၊ ေစတပု ိုး မ်ားႏွင့္ 
တတားမ်ားကို ေ ာက္လုပ္ေပးေနၾကရ ည္    

ာတ္ပု  
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ၾကား လမ္းမကးအားအ င့္ျမင့္တင္ရန္ႏွင့္ ာ ာေရးအတြက္ ုန္းကးေက်ာင္းတြင္ ခန္းမ 
ေ ာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူလူကးမ်ားႏွင့္ လူင ္မ်ား အကူအည 
မ်ား လိုအပ္ခဲ့ ည္    

ကု ိုလ္ျဖစ္လုပ္အားေပးလုပ္ ည့္အခ  တစ္ခတစ္ရ အစားအေ ာက္မ်ား ရရွိေ ာ္လည္း အခ 
ေၾကးေငြမရ ည့္အလုပ္ျဖစ္ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းစခန္းမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ တစ္ းက 

ူမအေနႏွင့္ ူမ မိ ားစုအား ေ ာက္ပ့ရန္အတြက္ င္ေငြမရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေ ာ္လည္း လုပ္ 
အားခမရ ည့္ ေ ာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပ င္ေ ာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မတုိ႔ ာ ာေရးပြဲေတြမွာ လုပ္အားေပးလုပ္ၿပး လမ္း 
ေဖာက္တာမွာလည္း ကူလုပ္ေပးတ ္  တက ္လုိ႔ က ြန္မတုိ႔ကုိ ေက်ာက္ေ ာင္မွာ ဲနဲ႔ေက်ာက္ 

ြား ္ခိုင္းရင္ က ြန္မတုိ႔ ြားတ ္  အျခားလုပ္ဖို႔အလုပ္မရွိ ူး / အခေၾကးေငြ ေပးေ ာအလုပ္ 
မ်ား မရွိျခင္းက ကု ုိလ္ျဖစ္အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္အားေပးရန္ ျဖစ္ေစ ည္  ေအးလင္း ာ ာကြင္းမွ 
အျခားေ ာေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ူ႔အေနျဖင့္ အျခားေ ာ င္ေငြရမည့္အလုပ္ က္ 
ကု ုလိ ္ရမည့္အလုပ္ကို ာလုပ္ကိငု္ၿပး စားစရာရ ူလိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ည္  ိုရရွိေ ာစားစရာမွာ 
ပုမွန္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ရရွိ ည့္ရိကာ က္ ပိုမည္မ ုတ္ေပ  ?တျခား ူကုိ 
ကူညလုိ႔ ကု ုိလ္ရမ ့္အလုပ္မ်ိ းလာေခ ရင္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ြားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ာမွမရ ူး  
မနက္ခင္း ြားၿပး ညေနခင္းျပန္လာရတ ္  တခ်ိ ႕လူေတြ အဲ့ ကျပန္လာတဲ့အခ  တျခားခ်က္ျပတ္ 
စရာေတြ ေ လုိ႔ကုန္ ြားေတာ့ န္ပဲရၾကတ ္  က ြန္ေတာ့္ကုိ င္ေငြရမ ့္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ တစ္ခ  
တစ္ေလလာေခ တ ္  ေပမ ့္ က ြန္ေတာ္မအားေတာ့ ျငင္းလုိက္တ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ကု ိုလ္ေရး 
အလုပ္ တစ္ခုခုလုပ္တဲ့အခ  စားစရာေတြရတ ္ /

ကေလးမ်ား ည္လည္း ကု ိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပ င္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ည္  ိုအရာက ကေလးမ်ားအား ပညာ င္ ူမႈအတြက္ အ န္႔အတား 
ျဖစ္ေစ ည္  ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက ာ ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ည္ ူ ကေလးမ်ား က္ 
လက္ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ရ ည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  ?အရင္ က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔ရြာမွာေနတုန္းက ူတုိ႔ေက်ာင္း ြားၾကတ ္  ကိုေရာက္လာေတာ့ ူတုိ႔ကု ုိလ္ရဖို႔ ာ ာ 
ေရးအလုပ္ေတြ လုပ္ရတ ္ / 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ           
 တြင္ ၾကည့္ပ
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 ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အတားအ းမ်ား 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္စ ္ကာလအတြင္း ေန႔စ ္လို 
အပ္ခ်က္မ်ားအား  ျပည့္မရန္အတြက္ေတြ႔ၾကရ ည့္အခက္အခဲမ်ားစြာအျပင္ တို႔ေနရပ္ျပန္ ည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ရင္ ိုင္ရမည့္အခက္အခဲမ်ား ည္လည္း တို႔အတြက္ လက္ေတြ႔က်က်ရင္ ိုင္ရန္ႏွင့္ 
စိတ္ ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မႈမ်ား၊ ေတြးပူမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပ ည္  အ က္တြင္ ေဖာ္ျပ ား ကဲ့ ို႔ 
ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ခစားေနရ ည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားတြင္ 
င္ေငြရရွိရန္မလုပ္ေ ာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တို႔ ကေလးမ်ားအတြက္ အေရးကး ည့္အရာမ်ားျဖစ္ 
ည့္ ပညာေရးကဲ့ ို႔ေ ာအရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမမျခင္းတုိ႔ပ င္လ်က္ရွိ ည္  ျပည္တြင္း 

ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေနၾကရ ူမ်ား ည္ တို႔  မေ ခ်ာမေရရာေ ာ အနာ တ္ႏွင့္ပတ္ 
က္ လည္း စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့လ်က္ရွိပ ည္  ို႔ေ ာ္လည္း ခုအခ်ိန္တြင္ မူလေနရာ ို႔ 

ျပန္ႏိုင္ းမည္မ ုတ္ ု ခစားၾကရလ်က္ရွိပ ည္  အခန္းတြင္ ိုစိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္ က္  
တုိ႔ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ား ည္  

က  ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား 

ေတြ႔ ုေမးျမန္းခရ ူမ်ားအနက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျမျမပ္မိုင္း ည္ တို႔ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ 
အ န္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းတင္ျပၾကပ ည္  း ာ ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ 
းက?ကြန္ေတာ့္ရြာကို ျပန္ရမွာေၾကာက္တ ္  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ရြာျပန္ၿပးမိုင္း ိတဲ့ ူေတြကို 

ေတြ႔ဖူးတ ္  တစ္ခ်ိ ႕ေတြ ိုေ ြားတ ္ / ျမန္မာႏိုင္င အေရးကး ည့္ အခ်ိ ႕ေနရာမ်ား အ ူး 
ျဖင့္ တိုင္းရင္း ားေ မ်ားတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား က္လက္တည္ရွိေနပ ည္  မွတ္တမ္းျပစု ား 

ခ်က္အရ တစ္ႏုိင္ငလုးအတုိင္းအတာတြင္ ၂၀၀  ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ 
ိခိုက္ ္ရာရ ူ ၉  းရွိ ည္ ည္     ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
        တြင္ၾကည့္ပ

အ ိက စိုးရိမ္ရ ည့္အခ်က္မ်ား

၁  ေျမျမပ္မိုင္း ည္ တို႔ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ တင္ျပ ားၾက ည္  

၂  မၾကာခ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေ ာတိုက္ပြဲင ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားႏွင့္ နးကပ္စြာရွိေနျခင္းက ဖာပြန္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ ေ းကင္းလုျခစြာ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အတားအ းျဖစ္ပ ည္  

 ၾကာျမင့္စြာေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားပိုင္ ိုင္ခဲ့ 
ည့္ေျမမ်ားမွာ ေျမလြတ္မ်ားႏွင့္ းႏွမ ြက္ ည့္စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ က်န္ခဲ့လ်က္ရွိပ ည္  ူတုိ႔  

ေျမ ာမ်ား ျပန္လည္ းႏွျဖစ္ ြန္းရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္မွ်ပင္အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ႏုိင္ပ ည္
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 ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အတားအ းမ်ား 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္စ ္ကာလအတြင္း ေန႔စ ္လို 
အပ္ခ်က္မ်ားအား  ျပည့္မရန္အတြက္ေတြ႔ၾကရ ည့္အခက္အခဲမ်ားစြာအျပင္ တို႔ေနရပ္ျပန္ ည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ရင္ ိုင္ရမည့္အခက္အခဲမ်ား ည္လည္း တို႔အတြက္ လက္ေတြ႔က်က်ရင္ ိုင္ရန္ႏွင့္ 
စိတ္ ပိုင္း ိုင္ရာ ိခိုက္မႈမ်ား၊ ေတြးပူမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပ ည္  အ က္တြင္ ေဖာ္ျပ ား ကဲ့ ို႔ 
ၿမိ င္ကးငူေ ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ခစားေနရ ည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားတြင္ 
င္ေငြရရွိရန္မလုပ္ေ ာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တို႔ ကေလးမ်ားအတြက္ အေရးကး ည့္အရာမ်ားျဖစ္ 
ည့္ ပညာေရးကဲ့ ို႔ေ ာအရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမမျခင္းတုိ႔ပ င္လ်က္ရွိ ည္  ျပည္တြင္း 

ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေနၾကရ ူမ်ား ည္ တို႔  မေ ခ်ာမေရရာေ ာ အနာ တ္ႏွင့္ပတ္ 
က္ လည္း စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့လ်က္ရွိပ ည္  ို႔ေ ာ္လည္း ခုအခ်ိန္တြင္ မူလေနရာ ို႔ 

ျပန္ႏိုင္ းမည္မ ုတ္ ု ခစားၾကရလ်က္ရွိပ ည္  အခန္းတြင္ ိုစိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္ က္  
တုိ႔ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ား ည္  

က  ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား 

ေတြ႔ ုေမးျမန္းခရ ူမ်ားအနက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျမျမပ္မိုင္း ည္ တို႔ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ 
အ န္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းတင္ျပၾကပ ည္  း ာ ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ 
းက?ကြန္ေတာ့္ရြာကို ျပန္ရမွာေၾကာက္တ ္  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ ရြာျပန္ၿပးမိုင္း ိတဲ့ ူေတြကို 

ေတြ႔ဖူးတ ္  တစ္ခ်ိ ႕ေတြ ိုေ ြားတ ္ / ျမန္မာႏိုင္င အေရးကး ည့္ အခ်ိ ႕ေနရာမ်ား အ ူး 
ျဖင့္ တိုင္းရင္း ားေ မ်ားတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား က္လက္တည္ရွိေနပ ည္  မွတ္တမ္းျပစု ား 

ခ်က္အရ တစ္ႏုိင္ငလုးအတုိင္းအတာတြင္ ၂၀၀  ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ 
ိခိုက္ ္ရာရ ူ ၉  းရွိ ည္ ည္     ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ေ ာ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
        တြင္ၾကည့္ပ

အ ိက စိုးရိမ္ရ ည့္အခ်က္မ်ား

၁  ေျမျမပ္မိုင္း ည္ တို႔ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ တင္ျပ ားၾက ည္  

၂  မၾကာခ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေ ာတိုက္ပြဲင ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားႏွင့္ နးကပ္စြာရွိေနျခင္းက ဖာပြန္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေနရပ္ေရ႕ 
ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ ေ းကင္းလုျခစြာ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အတားအ းျဖစ္ပ ည္  

 ၾကာျမင့္စြာေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားပိုင္ ိုင္ခဲ့ 
ည့္ေျမမ်ားမွာ ေျမလြတ္မ်ားႏွင့္ းႏွမ ြက္ ည့္စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ က်န္ခဲ့လ်က္ရွိပ ည္  ူတုိ႔  

ေျမ ာမ်ား ျပန္လည္ းႏွျဖစ္ ြန္းရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္မွ်ပင္အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ႏုိင္ပ ည္
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အမ်ိ း ား ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ေျမျမပ္မိုင္း ည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတည္ရွိ 
ေနေ ာ ျပ နာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့္ မးက လြန္ခဲ့တဲ့ရွစ္ႏွစ္တုန္းက 
မိုင္းနင္းမိၿပး ေျခေ ာက္တစ္ဖက္ ုးရႈးခဲ့ရတ ္  လ ္ကြင္း ဲ င္းၿပး  ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ 
နင္းမိတာပ  အဲ့ မိုင္းေတြကုိ  က စစ္ ားေတြေ ာင္ ားတာ  ူတုိ႔ကုိ ္တုိင္ပဲ မိုင္းေ ာင္ခဲ့ 
တဲ့အေၾကာင္း က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လာေျပာျပခဲ့တ ္ /

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာႏွင့္ က် ္က် ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေ ာျပ နာ 

ျမန္မာ တင္းအခ်က္အလက္ စမခန္႔ခြဲမႈ ူနစ္   ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ည္ 
ကရင္ျပည္န ္  ၿမိ ႕န ္မ်ားအားလုးတြင္ လြန္ခဲ့ ည့္ ႏွစ္ေပင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိေနပ  

ည္    ခုအခ်ိန္အ ိ တရား င္မိုင္းရွင္းလင္း 
ေရးအစအစ ္ေအာက္တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းဖ ္ရွားျခင္း 
မ်ားအား ျပလုပ္ျခင္းမရွိေ းပ  ေျမျမပ္မိုင္း မေတာ္ 
တ ေပက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ က္ၿပး ၂၀၁  ခုႏွစ္ 
အတြင္း ၿမိ ႕န ္အားလုးတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေ ာင္းခဲ့ လုိ ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္ လိႈင္း ြဲၿမိ ႕န ္ 
တြင္မွာလည္း ျပလုပ္ခဲ့ပ ည္    ၂၀၀  ခုႏွစ္ ႏွင့္  
၂၀၁   ခုႏွစ္မ်ားမွ  တင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
၂၀၁  ခႏွုစ၊္  င္ ာလအ တိြင္ ကရင္ျပည္န  ္ ည္ ေျမျမ ပ္မိငု္း မေတာတ္ ေပက္ကြမဲႈႏႈန္းအျမင္ ့

ုးျဖစ္ ည္  ေျမျမပ္မိုင္းေပက္ကြဲမႈအား တစ္ႏိုင္ငလုးအတုိင္းအတာအရ ေကာက္ခ ားေ ာ 
တင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ၂  ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကရင္ျပည္န ္မွျဖစ္ၿပး  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလ 

အ ိ ိခိုက္ ္ရာရ ူ ၂  း ရွိပ ည္    

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ အစရင္ခစာမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္း ား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ည္ တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္  အခန္း 

 အပုိ ္င ္ င  အရ ေျမျမပ္မိုင္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ိုင္ ည့္ ေ ာတူညခ်က္ကို လိုက္နာ 
ေ ာင္ရြက္ျခင္းမရွိေ းေပ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုျခေရး ိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတက်   
အမႈေ ာင္ ရိုက္တာ  ေျပာၾကားခ်က္အရ လုပ္ငန္းစ ္အား အေကာင္အ ည္ေဖာ္မႈေႏွာင့္ေႏွး 
ရျခင္းမွာ ေ ာတူလက္မွတ္ ိုး ူမ်ားအၾကား ုၾကည္မႈမရွိ ည့္အတြက္ျဖစ္ ည္    လက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ အေ းစားမုိင္းရွင္းလင္းေရး ျပလုပ္မႈႏွစ္ခုကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ မွတ္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
        တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
        တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
        တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
        တြင္ၾကည့္ပ  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ        တြင္ၾကည့္ပ

ေျဖ ုိ ူ  ၂  

တင္ျပခဲ့ ည္မွာ မိမိတုိ႔ ေနရပ္ ို႔ ျပန္ 
ြားရန္အတြက္ ေျမျမပ္မုိင္းမ်ား ည္ 

အ ိကအ န္႔အတား ျဖစ္ေစ ည္
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တမ္းတင္ခဲ့ၿပး ို ုိ႔ျပလုပ္ျခင္းမွာလည္း တပ္ ြားလာမႈအား တိုးျမင့္ရန္အတြက္ ာျဖစ္ ည္  
ို႔ေၾကာင့္ အမွတ္အ ားျပလုပ္ ားျခင္းမရွိ ည့္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိေနျခင္း ည္ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္ ူမ်ားအား ျပင္း န္စြာ ိခိုက္ ္ရာရရွိေစႏိုင္ၿပး အ က္ေမြး
မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္လည္း အ န္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစပ ည္  ုိ႔အတြက္ 

ျပည္ ူမ်ား ည္ တို႔ လုျခေရး အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ည္ ု မခစားရေပ    

အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ တုိ႔  မူရင္းေနရာ ို႔ျပန္ၿပး ပိုင္ ိုင္မႈ 
မ်ားအား ျပန္လည္ရ ူ ည့္အခတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားနင္းမိေၾကာင္းကို ကလူးေ ာေက်းရြာမွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ို႔ရွင္းျပခဲ့ပ ည္  ?မိုင္းနင္းမိတဲ့ ူေတြရွိတ ္  မွာ 
က င္ေငြမရေတာ့ ူတုိ႔ကရြာျပန္ၿပး ကြမ္း းျပန္ခူးၾကတ ္   အဲ့ အခ်ိန္မွာ ူတုိ႔မိုင္းနင္းမိၿပး 

္ရာရၾကတ ္ / ိုအေျခအေနမ်ားက ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအၾကား ေျမ 
ျမပ္မိုင္း အႏရာ ္ႏွင့္ပတ္ က္ၿပး ေၾကာက္ရြ႕မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစကာ တို႔ မူလေနရာ ို႔ 
အၿပးတုိင္ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အတားအ းျဖစ္ေစေၾကာင္းကို ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ ျပည္တြင္း 
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ုိ႔ေျပာ ုိခဲ့ပ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရြာကုိျပန္ဖုိ႔ 

ုၾကည္မႈမရွိ ူး  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကပဲမိုင္းတစ္လုးေပက္ကြဲၿပး လူတစ္ 
ေ ာက္ ္ရာရ ြားတ ္  ူက း ာ  ရြာ ား  ူအဲ့ မွာ ျပန္ၿပး င္း း င္းရြက္ျပန္ရွာ
တုန္း မုိင္းနင္းမိတာ / 

ၿမိ င္ကးငူေ အတြင္း ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားရွိေနျခင္း ည္ ရြာ ားမ်ားအတြက္ေၾကာက္ရြ႕မႈမ်ားအားျဖစ္ 
ေပ ေစေၾကာင္းကို ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းကအတည္ျပခဲ့ ည္  
?မိုင္းေတြက ေန႔တုိင္းေပက္ကြဲတ ္  မေန႔ကတစ္လုး ေပက္ကြဲတ ္  အျခားတစ္လုးက ိုအရင္ 
ရက္က ေပက္ ြားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ လုိစခန္းအနားမွာ မိုင္းေပက္ကြဲေနတာေတြ ေန႔တိုင္းၾကား 
ေနရေတာ့ ရြာကုိျပန္ဖို႔ ေၾကာက္လာတ ္ /  ေ ာပိုရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းကလည္း ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျမပ္မိုင္းရွိ ည္ ု ူ ေ ာေနရာတစ္ခ်ိ ႕
အား ေရွာင္ရွားမႈမ်ားျပလာေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  ?လူေတြက စခန္းပတ္ န္းက်င္မွာ မိုင္းမရွိ ူးလို႔ 
ေျပာတ ္  ေပမ ့္ ကေလးေတြက ူတုိ႔မွ်စ္ခ်ိ းတဲ့ေနရာက ေျမေပ မွာ ာစေတြေတြ႔တ ္  
အဲ့ ေတြက မိုင္းေတြျဖစ္ေနမွာစိုးတဲ့အတြက္ က ြန္ေတာ္တုိ႔အဲ့ ကို မ ြားရဲၾကေတာ့ ူး / ိုအရာက 

တို႔အတြက္ စခန္း န္းက်င္တြင္ရွိေ ာအရင္းအျမစ္မ်ားအား အ ုးျပ ျခင္းကို အ န္႔အတား 
ျဖစ္ေစၿပး တုိ႔  လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာအေျခအေနကိုလည္း ပိုမို ိုးရြားေစပ  

ည္  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
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တမ္းတင္ခဲ့ၿပး ို ုိ႔ျပလုပ္ျခင္းမွာလည္း တပ္ ြားလာမႈအား တိုးျမင့္ရန္အတြက္ ာျဖစ္ ည္  
ို႔ေၾကာင့္ အမွတ္အ ားျပလုပ္ ားျခင္းမရွိ ည့္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိေနျခင္း ည္ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္ ူမ်ားအား ျပင္း န္စြာ ိခိုက္ ္ရာရရွိေစႏိုင္ၿပး အ က္ေမြး
မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္လည္း အ န္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစပ ည္  ုိ႔အတြက္ 

ျပည္ ူမ်ား ည္ တို႔ လုျခေရး အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ည္ ု မခစားရေပ    

အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား ည္ တုိ႔  မူရင္းေနရာ ို႔ျပန္ၿပး ပိုင္ ိုင္မႈ 
မ်ားအား ျပန္လည္ရ ူ ည့္အခတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားနင္းမိေၾကာင္းကို ကလူးေ ာေက်းရြာမွ 
ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ို႔ရွင္းျပခဲ့ပ ည္  ?မိုင္းနင္းမိတဲ့ ူေတြရွိတ ္  မွာ 
က င္ေငြမရေတာ့ ူတုိ႔ကရြာျပန္ၿပး ကြမ္း းျပန္ခူးၾကတ ္   အဲ့ အခ်ိန္မွာ ူတုိ႔မိုင္းနင္းမိၿပး 

္ရာရၾကတ ္ / ိုအေျခအေနမ်ားက ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအၾကား ေျမ 
ျမပ္မိုင္း အႏရာ ္ႏွင့္ပတ္ က္ၿပး ေၾကာက္ရြ႕မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစကာ တို႔ မူလေနရာ ို႔ 
အၿပးတုိင္ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အတားအ းျဖစ္ေစေၾကာင္းကို ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ ျပည္တြင္း 
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက ုိ႔ေျပာ ုိခဲ့ပ ည္  ?ကြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရြာကုိျပန္ဖုိ႔ 

ုၾကည္မႈမရွိ ူး  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကပဲမိုင္းတစ္လုးေပက္ကြဲၿပး လူတစ္ 
ေ ာက္ ္ရာရ ြားတ ္  ူက း ာ  ရြာ ား  ူအဲ့ မွာ ျပန္ၿပး င္း း င္းရြက္ျပန္ရွာ
တုန္း မုိင္းနင္းမိတာ / 

ၿမိ င္ကးငူေ အတြင္း ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားရွိေနျခင္း ည္ ရြာ ားမ်ားအတြက္ေၾကာက္ရြ႕မႈမ်ားအားျဖစ္ 
ေပ ေစေၾကာင္းကို ကန္ညေနာင္ေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းကအတည္ျပခဲ့ ည္  
?မိုင္းေတြက ေန႔တုိင္းေပက္ကြဲတ ္  မေန႔ကတစ္လုး ေပက္ကြဲတ ္  အျခားတစ္လုးက ိုအရင္ 
ရက္က ေပက္ ြားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ လုိစခန္းအနားမွာ မိုင္းေပက္ကြဲေနတာေတြ ေန႔တိုင္းၾကား 
ေနရေတာ့ ရြာကုိျပန္ဖို႔ ေၾကာက္လာတ ္ /  ေ ာပိုရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းကလည္း ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျမပ္မိုင္းရွိ ည္ ု ူ ေ ာေနရာတစ္ခ်ိ ႕
အား ေရွာင္ရွားမႈမ်ားျပလာေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ည္  ?လူေတြက စခန္းပတ္ န္းက်င္မွာ မိုင္းမရွိ ူးလို႔ 
ေျပာတ ္  ေပမ ့္ ကေလးေတြက ူတုိ႔မွ်စ္ခ်ိ းတဲ့ေနရာက ေျမေပ မွာ ာစေတြေတြ႔တ ္  
အဲ့ ေတြက မိုင္းေတြျဖစ္ေနမွာစိုးတဲ့အတြက္ က ြန္ေတာ္တုိ႔အဲ့ ကို မ ြားရဲၾကေတာ့ ူး / ိုအရာက 

တို႔အတြက္ စခန္း န္းက်င္တြင္ရွိေ ာအရင္းအျမစ္မ်ားအား အ ုးျပ ျခင္းကို အ န္႔အတား 
ျဖစ္ေစၿပး တုိ႔  လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာအေျခအေနကိုလည္း ပိုမို ိုးရြားေစပ  

ည္  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
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တာ န္ခြဲေ မႈမ်ား 

ေျမျမပ္မိုင္းေ ာင္ျခင္းအတြက္ မည္ ည့္အဖြဲ႔တြင္ တာ န္ရွိ ည္ကို ိရွိရန္ မလြ ္ကူေ ာ္လည္း 
ေ အတြင္း က်င္လည္လ်က္ရွိ ည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တိုင္းတြင္တာ န္ရွိ ည္မွာ ေပ လြင္ 
ည္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ပ ိပကကာလမ်ားအတြင္း ေကာက္ခရရွိ ားေ ာ အစရင္ခစာ 

မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း ားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ကာကြ ္ေရး 
မ်ားအတြက္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားအ ုးျပလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ ည္  တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ 
ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္တြင္ လက္မွတ္ေရး ိုးၿပးေနာက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ည္ 

တို႔  ိန္းခ် ပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ ည့္ အ ိက င္ေငြရေစ ည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားကာကြ ္ရန္ 
အတြက္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားအား စတင္အ ုးျပလာၾက ည္   

ကရင္အမ်ို း ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္   ေျမျမပ္မိုင္းအ ုးျပမႈကို ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ားခဲ့ ည္   က  ေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက 

ိုအဖ႔ြဲ ည္ ကာကြ ္ေရး ် ာအေနျဖင့္ အရပ္ ားမ်ားေန ုိင္ ည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမပ္မိုင္း 
မ်ား အ ုးျပခဲ့ေၾကာင္းကို အတည္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔  ကုိ မိုင္းမေ ာင္ဖို႔ေျပာတ ္  

ေပမ ့္ ူတုိ႔ကို ္ ူတုိ႔ရန္ ူ႔တိုက္ခုိက္မႈကုိကာကြ ္ဖို႔အတြက္ မိုင္းေ ာင္ရမ ္လုိ႔ျပန္ေျပာ 
တ ္  တက ္လုိ႔ ူတုိ႔ ာ ေတာင္ေပ မွာမိုင္းေ ာင္ခဲ့မ ္ ို ပိုေကာင္းမ ္  ေပမ ့္ ူတုိ႔က 
လ ္ကြင္းေတြ ဲမွာပဲ မိုင္းေ ာင္ၾကတ ္   ေၾကာင့္ လုိလုပ္တာေတြက ရြာ ားေတြရဲ့ တိရိစာန္ 
ေတြျဖစ္တဲ့ ေခြး၊ က္နဲ႔ က ြဲေတြကုိ ိခိုက္ေစတ ္ /

၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္  ခြဲ ြက္  စစ္ ားမ်ားမွ ားအခရိုင္ရွိ ရြာေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ိ းေျမမ်ား 
ေပ တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား မ်ားစြာေ ာင္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ည္  
ရလာ ္အေနျဖင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလႏွင့္ ေအာက္တို ာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေ ာ 
အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုတြင္ ရြာလူကးတစ္ းေ ုးခဲ့ကာ အျခားရြာ ားတစ္ း ိခိုက္ ္ရာရခဲ့ 

ည္    ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပ  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တြင္ တာ န္ရွိေၾကာင္းကို ၿမိ င္ကးငူေ တြင္းရွိ 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားကအတည္ျပခဲ့ ည္  ခ  ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ 
တစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔က  ကို 
မိုင္းမေ ာင္ဖုိ႔ေျပာတ ္  ေပမ ့္ ူတို႔က နားမေ ာင္ ူး  ူတုိ႔က ေ ကေန မ ြက္ခင္  
မိုင္းရွင္း ြားေပးမ ္လုိ႔ေျပာတ ္  ေပမ ့္ အတြက္ ္ ူမွ တာ န္မ ူေတာ့ ူး / 

ခ  ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက န ္ျခားေစာင့္တပ္ ည္လည္း ူ ေက်းရြာအနးတြင္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
       တြင္ၾကည့္ပ  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ၾ ုတ္လ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
         ႏွင့္  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ 

တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔         
            

  တြင္ၾကည့္ပ
 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
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တာ န္ခြဲေ မႈမ်ား 

ေျမျမပ္မိုင္းေ ာင္ျခင္းအတြက္ မည္ ည့္အဖြဲ႔တြင္ တာ န္ရွိ ည္ကို ိရွိရန္ မလြ ္ကူေ ာ္လည္း 
ေ အတြင္း က်င္လည္လ်က္ရွိ ည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တိုင္းတြင္တာ န္ရွိ ည္မွာ ေပ လြင္ 
ည္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  ပ ိပကကာလမ်ားအတြင္း ေကာက္ခရရွိ ားေ ာ အစရင္ခစာ 

မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း ားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ကာကြ ္ေရး 
မ်ားအတြက္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားအ ုးျပလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ ည္  တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ 
ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္တြင္ လက္မွတ္ေရး ိုးၿပးေနာက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ည္ 

တို႔  ိန္းခ် ပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ ည့္ အ ိက င္ေငြရေစ ည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားကာကြ ္ရန္ 
အတြက္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားအား စတင္အ ုးျပလာၾက ည္   

ကရင္အမ်ို း ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္   ေျမျမပ္မိုင္းအ ုးျပမႈကို ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ားခဲ့ ည္   က  ေက်းရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက 

ိုအဖ႔ြဲ ည္ ကာကြ ္ေရး ် ာအေနျဖင့္ အရပ္ ားမ်ားေန ုိင္ ည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမပ္မိုင္း 
မ်ား အ ုးျပခဲ့ေၾကာင္းကို အတည္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔  ကုိ မိုင္းမေ ာင္ဖို႔ေျပာတ ္  

ေပမ ့္ ူတုိ႔ကို ္ ူတုိ႔ရန္ ူ႔တိုက္ခုိက္မႈကုိကာကြ ္ဖို႔အတြက္ မိုင္းေ ာင္ရမ ္လုိ႔ျပန္ေျပာ 
တ ္  တက ္လုိ႔ ူတုိ႔ ာ ေတာင္ေပ မွာမိုင္းေ ာင္ခဲ့မ ္ ို ပိုေကာင္းမ ္  ေပမ ့္ ူတုိ႔က 
လ ္ကြင္းေတြ ဲမွာပဲ မိုင္းေ ာင္ၾကတ ္   ေၾကာင့္ လုိလုပ္တာေတြက ရြာ ားေတြရဲ့ တိရိစာန္ 
ေတြျဖစ္တဲ့ ေခြး၊ က္နဲ႔ က ြဲေတြကုိ ိခိုက္ေစတ ္ /

၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္  ခြဲ ြက္  စစ္ ားမ်ားမွ ားအခရိုင္ရွိ ရြာေျမႏွင့္ စိုက္ပ်ိ းေျမမ်ား 
ေပ တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား မ်ားစြာေ ာင္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ည္  
ရလာ ္အေနျဖင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလႏွင့္ ေအာက္တို ာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေ ာ 
အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုတြင္ ရြာလူကးတစ္ းေ ုးခဲ့ကာ အျခားရြာ ားတစ္ း ိခိုက္ ္ရာရခဲ့ 

ည္    ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပ  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တြင္ တာ န္ရွိေၾကာင္းကို ၿမိ င္ကးငူေ တြင္းရွိ 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားကအတည္ျပခဲ့ ည္  ခ  ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ 
တစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔က  ကို 
မိုင္းမေ ာင္ဖုိ႔ေျပာတ ္  ေပမ ့္ ူတို႔က နားမေ ာင္ ူး  ူတုိ႔က ေ ကေန မ ြက္ခင္  
မိုင္းရွင္း ြားေပးမ ္လုိ႔ေျပာတ ္  ေပမ ့္ အတြက္ ္ ူမွ တာ န္မ ူေတာ့ ူး / 

ခ  ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက န ္ျခားေစာင့္တပ္ ည္လည္း ူ ေက်းရြာအနးတြင္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
       တြင္ၾကည့္ပ  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ၾ ုတ္လ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
         ႏွင့္  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ 

တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔         
            

  တြင္ၾကည့္ပ
 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ         
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ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား  ေ ာင္ ားခဲ့ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ ည္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ 
ပိုင္းတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ေ ာင္ ားခဲ့ေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ လြန္ခဲ့ေ ာႏွစ္မ်ားက 
မွတ္တမ္းျပစုခဲ့ ည္ ၂၀၁  ခုႏွစ္အတြင္း ဖာပြန္ခရိုင္တြင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းအမွတ္ 
၁၀၁  မွေ ချပည္ ူမ်ားအား အ ိေပးျခင္းမရွိပဲ တို႔ စခန္းျပင္ပတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား 

ေ ာင္ ားခဲ့ ျဖင့္ ေ ခမ်ား  ေမြးျမ ေရးတိရိစာန္မ်ား မိုင္းတတ္နင္းမိ ျဖင့္ တိရိစာန္မ်ားအား 
ုးရႈးေစခဲ့ ည္    ၂၀၁  ခုႏွစ္တြင္မွာလည္း တပ္မေတာ္ ခလရ တပ္ရင္းအမွတ္  မွ ကရင္အမ်ိ း 
ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္စခန္းခ်ေန ိုင္ေ ာ းခုေ  ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူခရုိင္  တြင္ 

ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ေ ာင္ ားခဲ့ ည္   ည္မွာ တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 
ေ ာတူစာခ်ပ္  အခန္း င  တြင္ ေဖာ္ျပ ား ည့္ အပစ္္ခတ္ရပ္စဲ ားေ ာ ေ မ်ားတြင္ 

ေျမျမပ္မိုင္းအ ုးျပမႈအား တားျမစ္ ားျခင္းကို င္ရွားစြာခ်ိ းေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ ည္  

အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအေပ  ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈ ျပခဲ့ ူအမ်ားစုမွာ အစားအေ ာက္ႏွင့္ င္ေငြအတြက္ လ ္ ာလုပ္ငန္းအေပ  
တြင္ မွခိုေနရ ျဖင့္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ည္ အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ိုးရြားေ ာ 
အတားအ းမ်ားျဖစ္ပ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားရွိ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အတားအ းျဖစ္ေစၿပး မိမိတုိ႔ေနရပ္ရွိ လုေလာက္ေ ာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရ ူ ုးစြဲႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေပ  ကန္ညေနာင္ရြာမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္ ူတစ္ းက ူမ စိုက္ပ်ိ းေျမေပ တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မက ေတာင္ ာလုပ္တ ္  အခု ို က ြန္မရဲ့က ြန္းစိုက္ခင္း ဲကုိ 

ြားဖို႔ေၾကာက္ေနရတ ္  ာေၾကာင့္လဲ ိုေတာ့ အဲ့ မွာ မိုင္းေတြလာျမပ္ ားတ ္  က ြန္မတုိ႔ေတြ 
အဲ့ ကို ြားၿပး ျခရွင္းဖို႔  းပင္စားပင္စိုက္ဖို႔အတြက္ ြားဖို႔ေတာင္ေၾကာက္တ ္ / ေ ေခရြာမွ   
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းကလည္း ုိ႔နည္းအတူ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္ 
တုိ႔ ျပန္ ြားလုိ႔ မရေ း ူး  တက ္လို႔က ြန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္မ ္ ိုရင္ေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ အဲ့ မွာ အ 
လုပ္လုပ္လုိ႔ရပ ့မလားမ ိ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ စိုက္ခင္း ဲကုိ ြားဖို႔ အရမ္းေၾကာက္ေနၾကရတ ္ / 

စ္ေတာေျမေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ေ ာင္ ည့္အခ  ရြာ ားမ်ားအတြက္ ေတာ ဲရွိေ ာ  
င္း း င္းရြက္ႏွင့္ င္းမ်ားရ ူရန္ အ န္႔အတားျဖစ္ေစ ည္  ေ ေခရြာမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ 

ေျပာင္းေန ိုင္ ူ အမ်ိ း မးတစ္ း ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ?မိုင္းေတြအမ်ားကးရွိတဲ့အတြက္ က ြန္မ 
တုိ႔ကုိ ျပန္ခြင့္မျပ ူး  ူတုိ႔ေတြက က ြန္မတုိ႔ကုိ ရြာနားကေတာ ဲမွာ င္း း င္းရြက္ ြားရွာဖို႔ 
အခြင့္မေပးခဲ့ ူး / း ာ ရြာမွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ ူတစ္ းကလည္း ူ ေ ြမ်ိ းတစ္ း ေတာ ဲ 
တြင္ မိုင္းေၾကာင့္ ္ရာရရွိခဲ့ ည့္အေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ေျပာျပခဲ့ ည္  
?ကြန္ေတာ့ရဲ့ေျမးတစ္ေ ာက္ လြန္ခဲ့ေ ာ ္ရက္က ေတာ ဲမွာ င္း း င္းရြက္ ြားရွာစား 
ရင္းမိုင္းနင္းမိခဲ့တ ္  ူ႔ ္ က္ေျခေ ာက္မွာ ္ရာရၿပး ားအေ းရုကုိ ပို႔လုိက္ရတ ္ /

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
            တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ န္န ရလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔     
          တြင္ၾကည့္ပ
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ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ည္ ရြာ ားမ်ားလ ္ ာမ်ား ြန္ က္ရန္၊ စားေ ာက္ရန္ႏွင့္ ္ ူပို႔ေ ာင္ 
ေရးအတြက္ အား ားရ ည့္ အိမ္ေမြးတိရိစာန္မ်ားကို ိခုိက္ ္ရာရေစၿပး ေ ေစႏိုင္ပ ည္  

းကလိုေ ာရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းေန ိုင္ခဲ့ ည့္ေနရာတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ က ြဲႏြားတိရိစာန္မ်ားအေပ  ျဖစ္ေပ လာေ ာ ိုးက်ိ း က္ေရာက္မႈမ်ားအား ခုလုိအတည္ 
ျပခဲ့ ည္  ?ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ က ြဲႏြားေတြ အမ်ားကးေ ခဲ့တ ္  ေပမ ့္ ္ေလာက္ေတာင္ 
ရွိလဲ က ြန္ေတာ္တုိ႔ မ ိ ူး  လူေတြက ူတို႔ရဲ့ က်န္ခဲ့တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကုိပဲ ေတြ႔ခဲ့တ ္  ကြ်န္ 
ေတာ့္မွာလည္းႏြားႏွစ္ေကာင္ရွိတ ္  ေပမ ့္ ူတုိ႔ကို ရွာလို႔မေတြ႔ေတာ့ ူး  ရြာျပန္တဲ့လူေတြ 
လည္း မေတြ႔ ူးလို႔ေျပာၾကတ ္ / ို႔အျပင္ ကန္ညေနာင္ရြာမွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ ူတစ္ းက ူ  
ေက်းရြာတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ တိရိစာန္အမ်ားအျပား ေ ုးခဲ့ေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့ ည္  ?ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ လူေတြေ တာ ္ရာရတာမရွိေပမ ့္ တိရိစာန္ 
ေတြေတာ့ေ ၾကတ ္   ္ရာရၾကတ ္  ႏြားေလးေကာင္၊ ေခြးႏွစ္ေကာင္နဲ႔ က ြန္ေတာ့ ိတ္ ုး 
ေကာင္မိုင္း ိၿပး ေ ခဲ့တ ္  ိတ္ေလးေကာင္ကေတာ့ ခုေပ်ာက္ေနတ ္ / အရြ ္ေရာက္ၿပး 

ိတ္တစ္ေကာက္လွ်င္ ၁၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ ၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ရွိ ည့္အတြက္  
ေမြးျမ ေရးတိရိစာန္မ်ားေပ်ာက္ ုးျခင္း ည္ မ္းစာရွာေဖြစားေ ာက္ေနရေ ာ လ ္ မားမ်ားအ 
တြက္ ိုးက်ိ းမ်ားမ်ားစြာရွိေစပ ည္  

ခ  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား  တည္ရွိမႈႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွျပလုပ္ခဲ့ေ ာ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္  ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တို႔  
မူရင္းေ မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားတည္ရွိေနျခင္း ည္ တို႔  ေနရပ္ျပန္လည္ေန ိုင္မႈ 
အတြက္ အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိအလင္းတင္ျပခဲ့ၾက ည္  ကန္ညေနာင္ရြာမွ ေတြ႔

ုေမးျမန္းမႈျပခဲ့ ူအမ်ိ း ားတစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔တင္ျပေျပာ ုိခဲ့ ည္  
?တက ္လုိ႔ လက္နက္ကုိင္ေတြ အနးအနားမွာမရွိေတာ့ ူး ိုရင္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိျပန္ဖို႔ 
လုျခမႈရွိ လုိခစားရမ ္ / း ေ ရြာမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ူ ေမြးျမ ေရးတိရိစာန္မ်ားအားခိုး ူ ျဖင့္ ူ႔အေနျဖင့္ ေနရပ္ ို႔မျပန္ 
ေတာ့ရန္ ုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ရြာကုိ ္ေတာ့မွ မျပန္ေတာ့ဖို႔ 

ုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ် ားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ ို က ြဲႏြားေမြးလုိ႔မရေတာ့ ူး  ေမြးတာနဲ႔ 
လက္နက္ကုိင္ေတြက ူမွာပဲ / 

ေနရပ္ျပန္ရန္ အတားအ းမ်ား 

အခ်ိ ႕ေ ာကိစရပ္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ခရျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ခြင့္မျပ ျခင္းမ်ား 
ကို ၾကေတြ႔ခစားရေၾကာင္း ကန္ညေနာင္ရြာမွ အမ်ိ း မးတစ္ းကရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မ ရြာကုိျပန္ 
ခ်င္တ ္  တက ္လုိ႔အဲ့ မွာေနရင္ က ြန္မတို႔ စား တ္ေနေရးအတြက္ ပူစရာမလုိ ူး  ေပမ ့္ 
က ြန္မတုိ႔ကုိ မျပန္ဖို႔စကားနဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္တ ္  က ြန္မတုိ႔ရြာနားမွာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ အမ်ားကး 
ရွိရင္လည္း က ြန္မတုိ႔ ရြာမွာမေနရဲ ူး  တက ္လုိ႔ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က က ြန္မတုိ႔ကုိ ျပန္ခြင့္ျပရင္ေတာင္မွ 
တျခားတစ္ဖြဲ႔က ျပန္ခြင့္ျပမွာမ ုတ္ ူး / းကလိုးေ ာ့ရြာမွ  အျခားေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ ူတစ္ းက 
ရြာမျပန္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွတားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ိုေ တြင္လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား ြားလာ 
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ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ည္ ရြာ ားမ်ားလ ္ ာမ်ား ြန္ က္ရန္၊ စားေ ာက္ရန္ႏွင့္ ္ ူပို႔ေ ာင္ 
ေရးအတြက္ အား ားရ ည့္ အိမ္ေမြးတိရိစာန္မ်ားကို ိခုိက္ ္ရာရေစၿပး ေ ေစႏိုင္ပ ည္  

းကလိုေ ာရြာမွ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းေန ိုင္ခဲ့ ည့္ေနရာတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ က ြဲႏြားတိရိစာန္မ်ားအေပ  ျဖစ္ေပ လာေ ာ ိုးက်ိ း က္ေရာက္မႈမ်ားအား ခုလုိအတည္ 
ျပခဲ့ ည္  ?ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ က ြဲႏြားေတြ အမ်ားကးေ ခဲ့တ ္  ေပမ ့္ ္ေလာက္ေတာင္ 
ရွိလဲ က ြန္ေတာ္တုိ႔ မ ိ ူး  လူေတြက ူတို႔ရဲ့ က်န္ခဲ့တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကုိပဲ ေတြ႔ခဲ့တ ္  ကြ်န္ 
ေတာ့္မွာလည္းႏြားႏွစ္ေကာင္ရွိတ ္  ေပမ ့္ ူတုိ႔ကို ရွာလို႔မေတြ႔ေတာ့ ူး  ရြာျပန္တဲ့လူေတြ 
လည္း မေတြ႔ ူးလို႔ေျပာၾကတ ္ / ို႔အျပင္ ကန္ညေနာင္ရြာမွ ေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ ူတစ္ းက ူ  
ေက်းရြာတြင္ ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ တိရိစာန္အမ်ားအျပား ေ ုးခဲ့ေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့ ည္  ?ေျမျမပ္မိုင္းေၾကာင့္ လူေတြေ တာ ္ရာရတာမရွိေပမ ့္ တိရိစာန္ 
ေတြေတာ့ေ ၾကတ ္   ္ရာရၾကတ ္  ႏြားေလးေကာင္၊ ေခြးႏွစ္ေကာင္နဲ႔ က ြန္ေတာ့ ိတ္ ုး 
ေကာင္မိုင္း ိၿပး ေ ခဲ့တ ္  ိတ္ေလးေကာင္ကေတာ့ ခုေပ်ာက္ေနတ ္ / အရြ ္ေရာက္ၿပး 

ိတ္တစ္ေကာက္လွ်င္ ၁၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ ၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ရွိ ည့္အတြက္  
ေမြးျမ ေရးတိရိစာန္မ်ားေပ်ာက္ ုးျခင္း ည္ မ္းစာရွာေဖြစားေ ာက္ေနရေ ာ လ ္ မားမ်ားအ 
တြက္ ိုးက်ိ းမ်ားမ်ားစြာရွိေစပ ည္  

ခ  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား  တည္ရွိမႈႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွျပလုပ္ခဲ့ေ ာ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္  ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တို႔  
မူရင္းေ မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားတည္ရွိေနျခင္း ည္ တို႔  ေနရပ္ျပန္လည္ေန ိုင္မႈ 
အတြက္ အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိအလင္းတင္ျပခဲ့ၾက ည္  ကန္ညေနာင္ရြာမွ ေတြ႔

ုေမးျမန္းမႈျပခဲ့ ူအမ်ိ း ားတစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔တင္ျပေျပာ ုိခဲ့ ည္  
?တက ္လုိ႔ လက္နက္ကုိင္ေတြ အနးအနားမွာမရွိေတာ့ ူး ိုရင္ က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိျပန္ဖို႔ 
လုျခမႈရွိ လုိခစားရမ ္ / း ေ ရြာမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းက 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ူ ေမြးျမ ေရးတိရိစာန္မ်ားအားခိုး ူ ျဖင့္ ူ႔အေနျဖင့္ ေနရပ္ ို႔မျပန္ 
ေတာ့ရန္ ုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ရြာကုိ ္ေတာ့မွ မျပန္ေတာ့ဖို႔ 

ုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ် ားတ ္  က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ ို က ြဲႏြားေမြးလုိ႔မရေတာ့ ူး  ေမြးတာနဲ႔ 
လက္နက္ကုိင္ေတြက ူမွာပဲ / 

ေနရပ္ျပန္ရန္ အတားအ းမ်ား 

အခ်ိ ႕ေ ာကိစရပ္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ခရျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ခြင့္မျပ ျခင္းမ်ား 
ကို ၾကေတြ႔ခစားရေၾကာင္း ကန္ညေနာင္ရြာမွ အမ်ိ း မးတစ္ းကရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္မ ရြာကုိျပန္ 
ခ်င္တ ္  တက ္လုိ႔အဲ့ မွာေနရင္ က ြန္မတို႔ စား တ္ေနေရးအတြက္ ပူစရာမလုိ ူး  ေပမ ့္ 
က ြန္မတုိ႔ကုိ မျပန္ဖို႔စကားနဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္တ ္  က ြန္မတုိ႔ရြာနားမွာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ အမ်ားကး 
ရွိရင္လည္း က ြန္မတုိ႔ ရြာမွာမေနရဲ ူး  တက ္လုိ႔ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က က ြန္မတုိ႔ကုိ ျပန္ခြင့္ျပရင္ေတာင္မွ 
တျခားတစ္ဖြဲ႔က ျပန္ခြင့္ျပမွာမ ုတ္ ူး / းကလိုးေ ာ့ရြာမွ  အျခားေတြ႔ ုေမးျမန္းခဲ့ ူတစ္ းက 
ရြာမျပန္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွတားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ိုေ တြင္လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား ြားလာ 
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ခြင့္အား ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အားတင္ျပခဲ့ ည္ ?ျမန္မာအာ ာပိုင္ 
တပ္မေတာ္  ေတြက က ြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကြမ္းျခ ဲကုိ ြားခြင့္မျပ ူး  က ြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာကုိျပန္မ ္ ို 

ရင္လည္း ရြာမွာအိပ္ခြင့္မရွိ ူး  ေၾကာင့္ က ြန္ေတာ္တုိ႔  ာမွလုပ္လုိ႔မရ ူး /  ကန္ညေနာင္ရြာမွ 
အမ်ိ း မးတစ္ းက ကရင္အမ်ိ း ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန

ိုင္ ူမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ရန္ခြင့္မျပေၾကာင္းကိုလည္း ခုလိုတင္ျပပ ည္  ?န ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ 
တပ္မေတာ္ကကြန္မတုိ႔ကုိ ျပန္ခြင့္ျပတ ္  ေပမ ့္  က ခြင့္မျပ ူး  က ြန္မတုိ႔မွာ တျခား 
ေရြးခ် ္စရာမရွိေတာ့ က ြန္မတုိ႔ မွာပဲေနရတ ္ / ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအား 

တို႔ ေက်းရြာမ်ား ို႔ျပန္ရန္တား းျခင္းမွာ တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူ 
စာခ်ပ္ အခန္း ၉  အား ခ်ိ းေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ ည္  ိုအခ်က္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း ား 
လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ အရပ္ ားမ်ားအား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ား ည့္ န ္ေျမ မ်ားအတြင္း  
လြတ္လပ္စြာ ြားလာခြင့္ျပရမည္ျဖစ္ ည္  

အခ်ိန္ကာလေျပာင္းလဲေ ာ္လည္း ခင္ကဲ့ ုိ႔ိေၾကာက္ရြ႕မႈမ်ားရွိေန ဲ  

ကရင္ရြာ ားမ်ား ည္ တပ္မေတာ္စစ္ ားမ်ား 
အား ေၾကာက္ရြ႕လ်က္ရွိေနေ း ည္  အမ်ား 
အားျဖင့္ ခင္ကာလမ်ားက တပ္မေတာ္စစ္ ား 
မ်ားမွ ျပည္ ူမ်ားအေပ  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ း 
ေဖာက္မႈမ်ားအား က် ္က် ္ျပန္႔ျပန္႔ က် းလြန္ 
ခဲ့ ည့္အတြက္ျဖစ္ၿပး တို႔အေပ တြင္လည္း 
စိတ္ရွိ လိုျပလုပ္မည္ကို ေၾကာက္ရြ႕လ်က္ရွိ 

ည္   ို႔ေၾကာင့္ အခ်ိ ႕ေ ာျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားက တပ္မေတာ္မွ ိုေန 
ရာတြင္ စခန္းခ်ျခင္းႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပလုပ္ျခင္း 
ရွိ ည့္အတြက္ တို႔ မူရင္းေ ို႔ျပန္ရန္ 
ျငင္း န္ၾက ည္  ကန္ညေနာင္ရြာမွ အမ်ိ း ား 
တစ္ း အတည္ျပခ်က္မွာ ?တပ္မေတာ္က က ြန္ 
ေတာ္တုိ႔ရဲ့ရြာမွာစခန္းခ်တ ္  ေၾကာင့္ က ြန္ 
ေတာ့အေနနဲ႔ရြာကုိျပန္ရမ ္ ိုရင္ က ြန္ေတာ့္ရဲ့
လုျခေရးအတြက္စိုးရိမ္ရတ ္  ူတုိ႔ ြက္ ြား 
ရင္ေတာ့ က ြန္ေတာ္တုိ႔ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ လြတ္ 
လြတ္လပ္လပ္ေနၾကရမွာေပ ့ /  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ပ ာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတိုင္မကာလမ်ားတြင္ 
လိင္ပိုင္း ိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ 

စစ္ေရး ် ာအျဖစ္ အ ုးျပခဲ့ ျဖင့္ တပ္မေတာ္အား ေၾကာက္ရြ႕မႈ ည္ အမ်ိ း မးမ်ားအၾကား 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
       တြင္ၾကည့္ပ

ၿမိ င္ကးငူစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေန ိုင္ၾက 
ေ ာ ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား
အနာ တ္ ည္ ေ ခ်ာေရရာမႈမရွိ ေ းေပ
 ာတ္ပု  
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ျမင့္မားလ်က္ရွိ ည္   ေ ာပိုရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ူမ စိုးရိမ္မႈကို 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အား ို႔ေ မွ်ခဲ့ ည္  ?အခု ို တပ္မေတာ္စစ္ ားေတြ ေ ဲမွာ 
အမ်ားကးရွိေနေတာ့ က ြန္မတု႔ိအမ်ိ း မးေတြ ြားလာဖို႔အတြက္ လုျခမႈမရွိ ူး  က ြန္မတုိ႔ေတြ 
ကုိ ့္လုျခေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရမ ္ / 

အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားက လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ တို႔အေပ  လူ႔အ  
ခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈက် းလြန္မည္ကို ေၾကာက္ရြ႕ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ ည္  ခ  ရြာမွ ေတြ႔ ု 
ေမးျမန္းခဲ့ ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔တင္ျပခဲ့ ည္  ?  က 
က ြန္မတုိ႔ရဲ့ မူရင္းေ မွာ စခန္း ိုင္တ ္   ကလည္း အခု ိုက ြန္မ တို႔ရြာ ဲမွာ စခန္းခ်တ ္  
က ြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ စစ္ ားေတြၾကား ဲမွာေနၿပး အတင္းအ မလုပ္အားေပး ုိ႔မ ုတ္ေပ တာ 
ေခ ခရမွာေၾကာက္တ ္ / လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အရပ္ ားမ်ားအား အ မေစခိုင္းမႈအတြက္ 
အ ုးျပေနျခင္း ည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ေပ ခဲ့ၿပး ေ ခ်ာစြာ 

တင္းမွတ္တမ္းျပစု ား ည့္ ကိစရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ ည္   ူးပလာ ာခရိုင္၊ င္းေရးၿမိ ႕န ္ 
တြင္ ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ာလအတြင္းက ရြာ ူကးတစ္ းႏွင့္ အမ်ိ း မးျဖစ္ ူအား 
တပ္မေတာ္မွ အ မေစ ခိုင္းခဲ့ၿပး   ဖာပြန္ခရိုင္၊ ု ိုႏွင့္ ြဲလုိၿမိ ႕န ္ မ်ားတြင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ 
ရြာ ားမ်ားအား ေပ တာလိုက္ခိုင္းရာတြင္ ျငင္း ိုခဲ့ ည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးေစ ည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပ ည္    ိုလ ဲမွာပင္ ားအခရိုင္၊ လိႈင္း ြဲ ၿမိ ႕န ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ရြာ ားမ်ားအား လမ္းျပႏွင့္ေပ တာအျဖစ္ ေခ ူအ ုးျပခဲ့ၾက ည္  

ိုျဖစ္စ ္တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားနင္းမိျခင္းႏွင့္ ေက ေအ  တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ခခဲ့ၾကရ ည္    
ားအခရိုင္တြင္ ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလအတြင္း ေက ေအ ခြဲ ြက္ မွ ရြာ ားမ်ားအား 

ေပ တာ မ္းရန္အတြက္ ေခ ူခိုင္းေစခဲ့ ည္    ုိ႔နည္းအတူ ၂၀၁  ခုႏွစ္ အတြင္း ဖာပြန္ခရိုင္မွ 
ရြာ ားတစ္ း  အတြက္ ေပ တာ မ္းေပးေနစ ္တြင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္ေၾကာင့္ ိခိုက္ ္ရာ 
ရခဲ့ဖူး ည္   

  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔   “ o ndation of ear   
ears of villagers  voices from so theast anmar”, တြင္ၾကည့္ပ  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ၿပလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
           တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
            တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
            

   တြင္ၾကည့္ပ
 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ န္န ရလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        

             
     တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
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ျမင့္မားလ်က္ရွိ ည္   ေ ာပိုရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ူမ စိုးရိမ္မႈကို 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အား ို႔ေ မွ်ခဲ့ ည္  ?အခု ို တပ္မေတာ္စစ္ ားေတြ ေ ဲမွာ 
အမ်ားကးရွိေနေတာ့ က ြန္မတု႔ိအမ်ိ း မးေတြ ြားလာဖို႔အတြက္ လုျခမႈမရွိ ူး  က ြန္မတုိ႔ေတြ 
ကုိ ့္လုျခေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရမ ္ / 

အခ်ိ ႕ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားက လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ တို႔အေပ  လူ႔အ  
ခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈက် းလြန္မည္ကို ေၾကာက္ရြ႕ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ ည္  ခ  ရြာမွ ေတြ႔ ု 
ေမးျမန္းခဲ့ ူ အမ်ိ း မးတစ္ းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ို႔တင္ျပခဲ့ ည္  ?  က 
က ြန္မတုိ႔ရဲ့ မူရင္းေ မွာ စခန္း ိုင္တ ္   ကလည္း အခု ိုက ြန္မ တို႔ရြာ ဲမွာ စခန္းခ်တ ္  
က ြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ စစ္ ားေတြၾကား ဲမွာေနၿပး အတင္းအ မလုပ္အားေပး ုိ႔မ ုတ္ေပ တာ 
ေခ ခရမွာေၾကာက္တ ္ / လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အရပ္ ားမ်ားအား အ မေစခိုင္းမႈအတြက္ 
အ ုးျပေနျခင္း ည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ေပ ခဲ့ၿပး ေ ခ်ာစြာ 

တင္းမွတ္တမ္းျပစု ား ည့္ ကိစရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ ည္   ူးပလာ ာခရိုင္၊ င္းေရးၿမိ ႕န ္ 
တြင္ ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ာလအတြင္းက ရြာ ူကးတစ္ းႏွင့္ အမ်ိ း မးျဖစ္ ူအား 
တပ္မေတာ္မွ အ မေစ ခိုင္းခဲ့ၿပး   ဖာပြန္ခရိုင္၊ ု ိုႏွင့္ ြဲလုိၿမိ ႕န ္ မ်ားတြင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ 
ရြာ ားမ်ားအား ေပ တာလိုက္ခိုင္းရာတြင္ ျငင္း ိုခဲ့ ည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးေစ ည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပ ည္    ိုလ ဲမွာပင္ ားအခရိုင္၊ လိႈင္း ြဲ ၿမိ ႕န ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
န ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ရြာ ားမ်ားအား လမ္းျပႏွင့္ေပ တာအျဖစ္ ေခ ူအ ုးျပခဲ့ၾက ည္  

ိုျဖစ္စ ္တြင္ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ားနင္းမိျခင္းႏွင့္ ေက ေအ  တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ခခဲ့ၾကရ ည္    
ားအခရိုင္တြင္ ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလအတြင္း ေက ေအ ခြဲ ြက္ မွ ရြာ ားမ်ားအား 

ေပ တာ မ္းရန္အတြက္ ေခ ူခိုင္းေစခဲ့ ည္    ုိ႔နည္းအတူ ၂၀၁  ခုႏွစ္ အတြင္း ဖာပြန္ခရိုင္မွ 
ရြာ ားတစ္ း  အတြက္ ေပ တာ မ္းေပးေနစ ္တြင္ န ္ျခားေစာင့္တပ္ေၾကာင့္ ိခိုက္ ္ရာ 
ရခဲ့ဖူး ည္   

  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ာလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔   “ o ndation of ear   
ears of villagers  voices from so theast anmar”, တြင္ၾကည့္ပ  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ၿပလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
           တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
            တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ င္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔      
            

   တြင္ၾကည့္ပ
 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ န္န ရလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        

             
     တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔        
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တည္ၿငိမ္မႈမရွိ ည့္ အေျခအေန 

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  မူရင္းေ မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားရွိေနျခင္း 
ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ေပ မည္ကို ေၾကာက္ရြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း ကန္ညေနာင္ရြာမွအမ်ိ း 

ားတစ္ းက တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔က တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္မွာကုိေၾကာက္တ ္  လက္နက္ကုိင္ 
ေတြအၾကား ္ေတာ့တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္မလဲ ိုတာ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကိတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ ူး  တိုက္ပြဲ 
ေတြမရွိေတာ့မွပဲ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ေန ိုင္ႏိုင္မ ္  အနာ တ္မွာ အေျခအေနေတြ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ က ြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တ ္ / အခ်က္အား ကေလာကြင္းမွ အျခားေ ာ 
ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ းကလည္း ေန ိုင္ ည့္ေက်းရြာ  လုျခေရးအေျခ 
အေနႏွင့္ပတ္ က္  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔တင္ျပခဲ့ ည္  ?အခု ို က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိျပန္ 
လုိ႔ရၿပ  ေပမ ့္ လုျခေရးအေျခအေနအတြက္ က ြန္ေတာ္တုိ႔စိုးရိမ္ေနရေ းတ ္  အနာ တ္မွာ 
တိုက္ပြဲေတြ က္ျဖစ္မလား က ြန္ေတာ္တုိ႔မ ိ ူး  ျပန္ေနဖို႔အတြက္ က ြန္ေတာ္တို႔မွာ ုၾကည္စိတ္ 
ခ်မႈမရွိေ း ူး /  

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ည္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ကရင္လူ႔ 
အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ျပလုပ္ခဲ့ေ ာေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈ  ရာခုိင္ႏႈန္းက ေဖာ္ျပေနပ ည္  ရွာေဖြ 
ေတြ႔ရွိမႈတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစ ္အေပ ု 
ၾကည္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနေ ာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခစားရေ ာအ 
ေျခအေနမ်ားကို မးေမာင္း ိုးျပ ား ည္ ကန္ည ေနာင္ရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းအား အ 
ေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၿပး ည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမည္မွ်ၾကာၾကာ 
ျဖစ္ေလ့ရွိ နည္း ု ေမးျမန္း ည့္အခတြင္ ?ခ ခ ျဖစ္တ ္  က ြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခ  ို လုိ 
ေပက္ကြဲ ေတြၾကားရတ ္  ေပမ ့္ အဲ့ အ ေတြက ေ နတ္ လား၊ လက္နက္ကး 
လားမိုင္းလား က ြန္ေတာ္တို႔မ ိ ူး  မေန႔ညက ေတာင္ ေပက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ေ းတ ္ /  မဲ့ ေ မု ္ 
မွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူတစ္ း က ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား မတည္ၿငိမ္ 
ည့္လုျခေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေန ျဖင့္ ေက်းရြာ ို႔ ျပန္ရမည္ကို ေၾကာက္ရြ႕ 

ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ ည္  ? ေက ေအနဲ႔တပ္မ ေတာ္ၾကား  တုိက္ပြဲေတြ က ြန္ေတာ္တုိ႔ ကိုလာတဲ့ 
အခ်ိန္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အေက်ာ္က  ျဖစ္ခဲ့တ ္   က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကို ျပန္ရမွာေၾကာက္လုိ႔ ကုိ 
ေရာက္ၿပးတာနဲ႔ တစ္ခမွမျပန္ေတာ့ ူး  က ြန္ေတာ္လည္း ရြာကုိျပန္ခ်င္တ ္  ေပမ ့္ တုိက္ပြဲေတြ 
မရပ္ ူး ိုရင္ေတာ့ က ြန္ေတာ္တို႔ျပန္လုိ႔မရ ူး /

လြန္ခဲ့ ည့္ ႏွစ္မ်ားကလည္း မၾကာခ ို လို တိုက္ပြဲမ်ား က္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းကို ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ တင္းအခ်က္အလက္ရ ူခဲ့ ည္  အေျခအေန ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ အ န္႔အတားျဖစ္ေစၿပး ၂၀၁  ခုႏွစ္မွ 
စတင္  စခန္းအတြင္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူအရည္အတြက္ကို ပိုမိုမ်ားျပားေစ 

ည္    တိုက္ပြဲမ်ား က္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ  ခြဲ ြက္ႏွင့္ ရာေတာ္ း ု နမွ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ န ္ျခားေစာင့္တပ္  တို႔ ေ အတြင္း ပိုမိုအေျခခ်လာမႈကို န္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ၿပလ တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  “ Doopla a ncident eport: orced 
la o r ordered  Tatmada  officer in in a  To nship, cto er ,” တြင္ၾကည့္ပ  
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တ္ကးေရကာတာ တည္ေ ာက္မႈအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာမႈအေပ  စိုးရိမ္ ည့္အတြက္ျဖစ္ 
ည္ ု ပေမာက   က မွတ္ခ်က္ျပခဲ့ ည္    ၂၀၁  ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 

 ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ ည္  အေၾကာင္းမွာ   ခြဲ ြက္အဖြဲ႔အား 
ရွာေဖြရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ   န ္ေျမအတြင္း ို႔ ကိတင္ခြင့္ျပခ်က္ရ ူျခင္းမရွိပဲ 
င္ေရာက္ခဲ့ ည့္အတြက္ျဖစ္ ည္  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ၾ ုတ္လတြင္ ေ ခ  တပ္မွ းမွ အေန 

ျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ တ္ကးေရကာတာတည္ေ ာက္မည့္ေနရာအား ိန္းခ် ပ္မႈျပလုပ္ႏိုင္ရန္အ 
တြက္ င္ေရာက္ရန္ကိ းစားလာျခင္းျဖစ္ ည္ ု ူ ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ ေျပာခဲ့ 

ည္   

 အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းအတြက္ စိန္ေခ မႈမ်ား 

 ရာခိုင္ႏႈန္းေ ာ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွ တုိ႔အေနႏွင့္ ေနရပ္ ို႔ 
ျပန္ပက အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အခက္အခဲရင္ ိုင္ရမည္ျဖစ္ေ ာေၾကာင့္ ေနရပ္ 

ို႔မျပန္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ ည္  ကေလာကြင္းရြာမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္ေန ိုင္ ူတစ္ း 
က ူ႔အေနျဖင့္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေန ည့္ကာလတြင္ ူ လ ္ ာမွာ းႏွျဖစ္ ြန္းျခင္းမရွိ 
ေတာ့ ည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ပက စးပြားေရးအရ ေရရွည္အ င္ေျပနိုင္မည္မ ုတ္ေၾကာင္း 
တငျ္ပခဲ့ ည္  ?ကြန ္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိမျပနတ္ာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနျပ  အခု ိ ုက ြန္ေတာ္တုိ႔ျခေျမေတြက 
ေတာေတြျဖစ္ကုန္ၿပ  တက ္လုိ႔ က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာျပန္ရင္ အခက္အခဲေတြပဲ ပိုၿပးေတြ႔ၾကရလိမ့္မ ္  

ာလုိ႔လဲ ိုေတာ့ က ြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ စားစရာမရွိေတာ့ ူး / အက ္  တုိ႔အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ 
ပက မိ ားစု စား တ္ေနေရးအတြက္ ေ ာက္ပ့ရန္ ုၾကည္မႈရွိပ လား ု ေမး ည့္အခတြင္ 
ကန္ညေနာင္ရြာ မွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက?မရွိ ူး   လုိအေျခအေနမွာ ို က ြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔  
လူ ားခ်င္း စာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္အပ့ေတြမရွိပဲနဲ႔ မျပန္ႏိုင္ ူး / 

ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔အား တို႔ ေနအိမ္မ်ား၊ လ ္ ာမ်ားႏွင့္ အစားအေ ာက္ ိုေလွာင္ ည့္ ေနရာမ်ား 
မွာ လက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စး ြားခဲ့ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ ည္  ုိအေျခအေနမ်ားအျပင္ ခု 
လက္ရွိ င္းရဲခ်ိ ႕တဲ့စြာေနရျခင္းႏွင့္ စားစရာ ုတ္လုပ္ ိုေလွာင္ႏိုင္ ည့္ တုိ႔ ေျမ ာမ်ား 
အရည္အေ ြးမ်ား က် င္းေစ ည့္အတြက္ ိုအေျခအေနမ်ားက ေနရပ္ျပန္ရန္ န္႔တားလ်က္ 
ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾက ည္  အခ်က္ကို စ  ေက်းရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူႏွစ္ းက တင္ျပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တို႔  အေျခအေနကုိ ခုလုိရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ 
ရြာျပန္ရင္ အစကေနျပန္စရမွာ  က ြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ စပ းက်ေတြအကုန္လုး ေတာမးရႈိ႕ျခင္းေၾကာင့္ 
မးေလာင္ပ်က္စးကုန္ၿပ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ အခုျပန္ရင္ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈနဲ႔ၾကရလိမ့္မ ္ / 

                 
  တြင္ၾကည့္ပ

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
         တြင္ၾကည့္ပ
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တ္ကးေရကာတာ တည္ေ ာက္မႈအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာမႈအေပ  စိုးရိမ္ ည့္အတြက္ျဖစ္ 
ည္ ု ပေမာက   က မွတ္ခ်က္ျပခဲ့ ည္    ၂၀၁  ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁  ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 

 ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ ည္  အေၾကာင္းမွာ   ခြဲ ြက္အဖြဲ႔အား 
ရွာေဖြရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ   န ္ေျမအတြင္း ို႔ ကိတင္ခြင့္ျပခ်က္ရ ူျခင္းမရွိပဲ 
င္ေရာက္ခဲ့ ည့္အတြက္ျဖစ္ ည္  ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ ၾ ုတ္လတြင္ ေ ခ  တပ္မွ းမွ အေန 

ျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ တ္ကးေရကာတာတည္ေ ာက္မည့္ေနရာအား ိန္းခ် ပ္မႈျပလုပ္ႏိုင္ရန္အ 
တြက္ င္ေရာက္ရန္ကိ းစားလာျခင္းျဖစ္ ည္ ု ူ ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ို႔ ေျပာခဲ့ 

ည္   

 အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းအတြက္ စိန္ေခ မႈမ်ား 

 ရာခိုင္ႏႈန္းေ ာ ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူမ်ားမွ တုိ႔အေနႏွင့္ ေနရပ္ ို႔ 
ျပန္ပက အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အခက္အခဲရင္ ိုင္ရမည္ျဖစ္ေ ာေၾကာင့္ ေနရပ္ 

ို႔မျပန္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ ည္  ကေလာကြင္းရြာမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္ေန ိုင္ ူတစ္ း 
က ူ႔အေနျဖင့္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ေန ည့္ကာလတြင္ ူ လ ္ ာမွာ းႏွျဖစ္ ြန္းျခင္းမရွိ 
ေတာ့ ည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ပက စးပြားေရးအရ ေရရွည္အ င္ေျပနိုင္မည္မ ုတ္ေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ ေတာ္တုိ႔ရြာကုိမျပန္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနျပ  အခု ိ ုက ြန္ေတာ္တုိ႔ျခေျမေတြက 
ေတာေတြျဖစ္ကုန္ၿပ  တက ္လုိ႔ က ြန္ေတာ္တုိ႔ရြာျပန္ရင္ အခက္အခဲေတြပဲ ပိုၿပးေတြ႔ၾကရလိမ့္မ ္  

ာလုိ႔လဲ ိုေတာ့ က ြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ စားစရာမရွိေတာ့ ူး / အက ္  တုိ႔အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ 
ပက မိ ားစု စား တ္ေနေရးအတြက္ ေ ာက္ပ့ရန္ ုၾကည္မႈရွိပ လား ု ေမး ည့္အခတြင္ 
ကန္ညေနာင္ရြာ မွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူတစ္ းက?မရွိ ူး   လုိအေျခအေနမွာ ို က ြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔  
လူ ားခ်င္း စာနာေ ာက္ ားမႈ အေ ာက္အပ့ေတြမရွိပဲနဲ႔ မျပန္ႏိုင္ ူး / 

ေတြ႔ ုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႔အား တို႔ ေနအိမ္မ်ား၊ လ ္ ာမ်ားႏွင့္ အစားအေ ာက္ ိုေလွာင္ ည့္ ေနရာမ်ား 
မွာ လက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စး ြားခဲ့ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ ည္  ုိအေျခအေနမ်ားအျပင္ ခု 
လက္ရွိ င္းရဲခ်ိ ႕တဲ့စြာေနရျခင္းႏွင့္ စားစရာ ုတ္လုပ္ ိုေလွာင္ႏိုင္ ည့္ တုိ႔ ေျမ ာမ်ား 
အရည္အေ ြးမ်ား က် င္းေစ ည့္အတြက္ ိုအေျခအေနမ်ားက ေနရပ္ျပန္ရန္ န္႔တားလ်က္ 
ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾက ည္  အခ်က္ကို စ  ေက်းရြာမွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူႏွစ္ းက တင္ျပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တို႔  အေျခအေနကုိ ခုလုိရွင္းျပခဲ့ ည္  ?ကြန္ေတာ္တုိ႔ 
ရြာျပန္ရင္ အစကေနျပန္စရမွာ  က ြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ စပ းက်ေတြအကုန္လုး ေတာမးရႈိ႕ျခင္းေၾကာင့္ 
မးေလာင္ပ်က္စးကုန္ၿပ  က ြန္ေတာ္တုိ႔ အခုျပန္ရင္ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈနဲ႔ၾကရလိမ့္မ ္ / 

                 
  တြင္ၾကည့္ပ
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ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူအမ်ားစုက တို႔အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ပက စား တ္ေနေရး 
အေျခအေနမ်ား ပိုမို ိုးရြား ြားမည္ ု င္ျမင္ၾက ည္  အက ္  တို႔အေနႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ပက 

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္လား ု ေမးျမန္း ည့္အခတြင္ မဲ့ ေ မု ္ မွ ေမးခြန္းေျဖၾကား ူ 
တစ္ းက ? ာမွေျပာင္းလဲမႈ ရွိမွာမ ုတ္ ူး  အခက္အခဲနဲ႔ စိန္ေခ မႈေတြပဲပိုမ်ားလာမွာ  က ြန္ေတာ္ 
တုိ႔မွာ ကေလးေတြနဲ႔ ကုိ ့္ကုိကုိ ္ေ ာက္ပ့ဖို႔အတြက္ ပိုက္ မရွိ ူး / ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ န္န ရလ 
တြင္ ုတ္ေ ခဲ့ ည့္အစရင္ခစာတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ရရွိခဲ့ေ ာ တင္းအခ်က္အလက္ 
အရ ရြာ ားေလးပုတစ္ပု ာ ပဲခူးတိုင္း၊ မုန္းၿမိ ႕န ္ ို႔ ျပန္လည္ေန ိုင္ခဲ့ၾကၿပး ိုေ တြင္  
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအနည္းင ္ ာရွိခဲ့ ည္  အ ူး ျဖင့္ တို႔ ေနရပ္ျပန္လည္ေန ိုင္ 
ျခင္းအတြက္ င့္ေလ်ာ္ ည့္အေ ာက္အပ့မ်ားမရရွိခဲ့ေပ    ိုနည္းတူစြာ အစိုးရ ို႔မ ုတ္ 
ပု လိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား  အစအစ ္မ်ားမရွိ ျဖင့္ ၿမိ င္ကးငူေ တြင္ေန ိုင္လ်က္ရွိေ ာ ျပည္
တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိငု္ မူ်ားအတြက္ ေနရပျ္ပန္ ည္အ့ခ်နိတ္ြင ္စား တ္ေနေရးေျပလည္ေရး 

ည္ ေနရပ္ျပန္ ူမ်ားအတြက္ အတားအ းတစ္ခုျဖစ္ေနပ ည္  ေနရပ္ျပန္ ူမ်ားအတြက္ တို႔ 
လ ္ ာမ်ားမွ းႏွမ်ား ြက္ ည့္အခ်ိန္အ ိ အစားအေ ာက္ႏွင့္ အေျခခ န္ေ ာင္မႈမ်ား 

အား ေ ာက္ပ့ေပးရန္မွာ အေရးကး ည္  အက ္  ို႔ေ ာ အေ ာက္အပ့မ်ား  ေပးျခင္းမရွိ 
ပက ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း ေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ငင္းလုိအပ္ ည့္ စားေ ာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ 
အတြက္ တို႔ ေျမမ်ားအား  ေစ်းနည္းနည္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ ည္  ို ို႔ေရာင္းခ်ပက 
အနာ တ္တြင္ စးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္ ည္  

 ၂၀၁  ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ာလတြင္ ုတ္ေ ခဲ့ေ ာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔       
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 နိ ုး
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈ ည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေန ိုင္ၾက ူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွး 
က ြမ္း င္မႈရွိေ ာအေတြ႔အၾကတစ္ခုျဖစ္ ည္  ႏွစ္ခုႏွစ္ ္ၾကာၾကေတြ႔ခဲ့ရေ ာ လက္နက္ကိုင္ 
ပ ိပကမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေ ာ အကးစားေျမ ာ ိမ္း ည္းမႈ 
မ်ား ည္ ျပည္ ူမ်ားအတြက္ေၾကာက္ရြ႕မႈမ်ားႏွင့္ မေ ခ်ာမႈမ်ားကိုခစားရေစပ ည္  

ၿမိ င္ကးငူတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနႏွင့္ စစ္ က္ ိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ိုင္ ည့္ခစားရမႈမ်ားကို ေျပာျပလ်က္ရွိ ည္  တို႔  

တစ္ေလွ်ာက္ ြက္ေျပးေန ိုင္ရမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ား  အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကား 
တြင္ ြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္အတြက္ ် ာခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ တို႔ မူရင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ေန႔ 
ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ေန ိုင္ရမည့္အခ်ိန္အား ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းစ ည္တုိ႔အား 
အားလုးတူညစြာ တင္ျပေျပာ ုိၾကပ ည္   ျမန္မာႏိုင္ငရွိ တုိင္းရင္း ားေ မ်ားတြင္ ေန ိုင္ၾက 
ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ တို႔  ေန႔စ ္ၾကေတြ႔ရ ည့္  အခက္အခဲမ်ားကို 
ေ မွ်လ်က္ရွိ ည္  

ၿမိ င္ကးငူျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားစခန္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ူမ်ားက တို႔  
ၾက႕ၾက႕ခႏိုင္မႈမ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ ုေမးျမန္မႈမ်ားတြင္ ျပ ခဲ့ေ ာ္လည္း 

တို႔  အခြင့္အေရးအမ်ားစုမွာခ်ိ းေဖာက္ခေနရၿပး တို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လ်စ္လ် ရႈခေနရ 
လ်က္ရွိ ည္  တို႔အတြက္ အေျခခလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ ည့္ ေ ာက္ေရ န္႔၊ မွ်တ ည့္အ ာရ၊ 
လုျခ ည့္ ေနရာ ိုင္ခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိ ေလာက္နည္းပ းေနပ ည္  
ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအတြက္ ိကာရွိ ည့္လူေနမႈ 
အ င့္အတန္းတစ္ရပ္အား ဖန္တးေပးရန္အတြက္ အျပည့္အ လုပ္ေ ာင္ျခင္းမရွိေ းေပ  လက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား မ်ားစြာရွိေန ည့္အတြက္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အကူအညေပး 
ေန ည့္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ိုေ တြင္း ို႔ င္ေရာက္ရန္ အတားအ းမ်ားရွိေနေ း ည္  

ၿမိ င္ကးငူေ မွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနႏွင့္ တို႔ မူရင္းေ ႏွင့္ေျမေပ  
ို႔ ျပန္လိုေ ာ စိတ္ျပင္းျပၾကေ ာ္လည္း တုိ႔ အနာ တ္ ည္ မေ ခ်ာမႈမ်ားရွိေနေ း ည္  
က္လက္ျဖစ္ေပ လွ်က္ရွိေ ာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန
ိုင္ ူမ်ားအတြက္ လုျခစြာႏွင့္ ိကာရွိစြာျဖင့္ေနရပ္ျပန္ရန္အတားအ မ်ားျဖစ္ေစပ ည္  တို႔ 

ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ခဲ့ ည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တို႔ ်ာ ္ျခမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိ းေျမမ်ားမွာ 
အ ုးျပ မရေတာ့ ည့္ အေျခအေန ို႔ ေရာက္ရွိေနၿပျဖစ္ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 

ိုင္ ူမ်ားအတြက္ တို႔ ေျမမ်ားမွ းႏွမ်ား ရိတ္ ိမ္းႏိုင္ ည့္အေျခအေနအ ိ လုပ္ေ ာင္ 
ည့္အခ်ိန္အတြင္း လူမႈေရးေ ာက္ပ့မႈမ်ားလိုအပ္ ည္   ာေနတိုင္းရင္း ားမ်ား  ေျမ ာပုိင္ 
ိုင္မႈမ်ားအား အကးစားအေျခခအေ ာက္အအုဖြ႔ၿဖိ းတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေ ာင္မည့္ 

ကုမ မ်ားလက္ ို႔ က်ေရာက္ေစမည့္ လက္ရွိေျမ ာ ပေ မ်ား ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္မႈမ်ားကုိ ၿမိ င္ကးငူေ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငတစ္ ွမ္းတြင္လည္း ပိုမိုျဖစ္ေပ ေစမည္ျဖစ္ပ ည္  

6 0



 58 

 နိ ုး
ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္မႈ ည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေန ိုင္ၾက ူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွး 
က ြမ္း င္မႈရွိေ ာအေတြ႔အၾကတစ္ခုျဖစ္ ည္  ႏွစ္ခုႏွစ္ ္ၾကာၾကေတြ႔ခဲ့ရေ ာ လက္နက္ကိုင္ 
ပ ိပကမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးခ်ိ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေ ာ အကးစားေျမ ာ ိမ္း ည္းမႈ 
မ်ား ည္ ျပည္ ူမ်ားအတြက္ေၾကာက္ရြ႕မႈမ်ားႏွင့္ မေ ခ်ာမႈမ်ားကိုခစားရေစပ ည္  

ၿမိ င္ကးငူတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအေနႏွင့္ စစ္ က္ ိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ိုင္ ည့္ခစားရမႈမ်ားကို ေျပာျပလ်က္ရွိ ည္  တို႔  

တစ္ေလွ်ာက္ ြက္ေျပးေန ိုင္ရမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ား  အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကား 
တြင္ ြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္အတြက္ ် ာခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ တို႔ မူရင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ေန႔ 
ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ေန ိုင္ရမည့္အခ်ိန္အား ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းစ ည္တုိ႔အား 
အားလုးတူညစြာ တင္ျပေျပာ ုိၾကပ ည္   ျမန္မာႏိုင္ငရွိ တုိင္းရင္း ားေ မ်ားတြင္ ေန ိုင္ၾက 
ေ ာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားမွ တို႔  ေန႔စ ္ၾကေတြ႔ရ ည့္  အခက္အခဲမ်ားကို 
ေ မွ်လ်က္ရွိ ည္  

ၿမိ င္ကးငူျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားစခန္းတြင္ ေန ိုင္ေ ာ ူမ်ားက တို႔  
ၾက႕ၾက႕ခႏိုင္မႈမ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ ုေမးျမန္မႈမ်ားတြင္ ျပ ခဲ့ေ ာ္လည္း 

တို႔  အခြင့္အေရးအမ်ားစုမွာခ်ိ းေဖာက္ခေနရၿပး တို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လ်စ္လ် ရႈခေနရ 
လ်က္ရွိ ည္  တို႔အတြက္ အေျခခလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ ည့္ ေ ာက္ေရ န္႔၊ မွ်တ ည့္အ ာရ၊ 
လုျခ ည့္ ေနရာ ိုင္ခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိ ေလာက္နည္းပ းေနပ ည္  
ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ားအတြက္ ိကာရွိ ည့္လူေနမႈ 
အ င့္အတန္းတစ္ရပ္အား ဖန္တးေပးရန္အတြက္ အျပည့္အ လုပ္ေ ာင္ျခင္းမရွိေ းေပ  လက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား မ်ားစြာရွိေန ည့္အတြက္ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အကူအညေပး 
ေန ည့္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ိုေ တြင္း ို႔ င္ေရာက္ရန္ အတားအ းမ်ားရွိေနေ း ည္  

ၿမိ င္ကးငူေ မွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနႏွင့္ တို႔ မူရင္းေ ႏွင့္ေျမေပ  
ို႔ ျပန္လိုေ ာ စိတ္ျပင္းျပၾကေ ာ္လည္း တုိ႔ အနာ တ္ ည္ မေ ခ်ာမႈမ်ားရွိေနေ း ည္  
က္လက္ျဖစ္ေပ လွ်က္ရွိေ ာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန
ိုင္ ူမ်ားအတြက္ လုျခစြာႏွင့္ ိကာရွိစြာျဖင့္ေနရပ္ျပန္ရန္အတားအ မ်ားျဖစ္ေစပ ည္  တို႔ 

ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ခဲ့ ည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တို႔ ်ာ ္ျခမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိ းေျမမ်ားမွာ 
အ ုးျပ မရေတာ့ ည့္ အေျခအေန ို႔ ေရာက္ရွိေနၿပျဖစ္ ည္  ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန 

ိုင္ ူမ်ားအတြက္ တို႔ ေျမမ်ားမွ းႏွမ်ား ရိတ္ ိမ္းႏိုင္ ည့္အေျခအေနအ ိ လုပ္ေ ာင္ 
ည့္အခ်ိန္အတြင္း လူမႈေရးေ ာက္ပ့မႈမ်ားလိုအပ္ ည္   ာေနတိုင္းရင္း ားမ်ား  ေျမ ာပုိင္ 
ိုင္မႈမ်ားအား အကးစားအေျခခအေ ာက္အအုဖြ႔ၿဖိ းတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေ ာင္မည့္ 

ကုမ မ်ားလက္ ို႔ က်ေရာက္ေစမည့္ လက္ရွိေျမ ာ ပေ မ်ား ည္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္း 
ေန ိုင္မႈမ်ားကုိ ၿမိ င္ကးငူေ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငတစ္ ွမ္းတြင္လည္း ပိုမိုျဖစ္ေပ ေစမည္ျဖစ္ပ ည္  
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၁  ျမန္မာအစုိးရ
ႏိုင္ငတကာလူ႔အခြင့္အေရး ပေ

 လမ္းညန္ခ်က္မူမ်ားတြင္ ပ င္ေ ာအခြင့္အေရးမ်ားအာမခခ်က္ေပး ည့္ ႏိုင္ငတကာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးစာခ်ပ္မ်ားအား အတည္ျပလက္မွတ္ ိုးရန္  အ ူး ျဖင့္ ႏိုင္ငတကာမွအ ိ 
အမွတ္ျပ ားေ ာ အ ိက ေ ာတူညခ်က္ စာခ်ပ္မ်ားျဖစ္ ည့္ အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ 
ႏိုင္င ားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငေရးအခြင့္အေရး ိုင္ရာ ေ ာတူညခ်က္ ၊ လက္ 
နက္ကုိင္ပ ိပကမ်ားအတြင္း ကေလး ူင ္မ်ားပ င္မႈတြင္ ကေလး ူင ္မ်ား  အခြင့္အ 
ေရး ုိင္ရာ ေနာက္ က္တြဲအေျချပစာခ်ပ္ ၊ ညွ ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေ ာ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကတ္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး ိုင္ရာစာခ်ပ္ ၊ အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လူ 
မ်ိ းေရးခြဲျခားမႈနည္းမ်ိ းစုအား ဖ်က္ ိမ္းေရး ိုင္ရာပ ိညာ ္စာခ်ပ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္င 
မွ အတည္ျပလက္မွတ္ ိုးၿပးေ ာစာခ်ပ္မ်ားႏွင့္ မ ိုးရေ း ည့္စာခ်ပ္မ်ား  ေနာက္ 

က္တြဲ က်င့္ တ္ ိုင္ရာစာခ်ပ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငမွ အတည္ျပလက္မွတ္ ိုးရန္

 အစိတ္စိတ္အမာမာေပက္ကြဲေစတတ္ေ ာ လက္နက္ခဲ မ္းမ်ား အ ုးျပ ျခင္းကုိ တားျမစ္ 
ည့္စာခ်ပ္ႏွင့္ လူကုိ ိခုိက္ေစတတ္ ည့္မုိင္းမ်ား၊ အ ုးျပ ျခင္း၊ ုိေလွာင္ျခင္း၊ ုတ္ 

လုပ္ျခင္းႏွင့္ လဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ုိမုိင္းမ်ားကုိ ဖ်က္ းျခင္း ုိင္ရာ ေ ာတူစာခ်ပ္မ်ားကုိ 
အတည္ျပ  လက္မွတ္ေရး ုိးရန္  

 ၁၉ ၉ ခုႏွစ္၊ ၾ ုတ္လတြင္ ျပ ာန္း ားေ ာ ်န ာစာခ်ပ္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငတကာမွ 
လက္နက္ကုိင္ပ ိပကခရ ူမ ုတ္ ည့္ ိခုိက္နစ္နာ ူမ်ား ကာကြ ္ေရး ုိင္ရာစာ 
ခ် ပ္ကုိလည္း အတည္ျပလက္မွတ္ေရး ုိးရန္  

လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အေ ာက္အပ့ န္ေ ာင္မႈမ်ား 

 စဖး ားလမ္းညြန္စာအုပ္ မွ ေဖာ္ျပ ား ည့္ အနိမ့္ ုး စႏႈန္းမ်ားအတုိင္း 
စခန္းအတြင္းေန ိုင္ၾကေ ာ ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရ ူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ ည့္ လူ ား 
ခ်င္း စာနာေ ာက္ ားမႈ ုိင္ရာ အေ ာက္အပ့မ်ားကို အေရးေပ လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ လု 
ေလာက္စြာေ ာက္ပ့ေပးရမည္   ိုေ ာက္ပ့မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပအခ်က္မ်ားပ င္ရမည္  

 အၾကျပခ်က္မ်ား
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ၾက ူမ်ား  လူေနမႈအေျခအေန 
တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေအာက္ပအခ်က္မ်ားအား အၾကျပ  

ားပ ည္  
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 စိတ္ခ်ရေ ာအေနအ ားရွိ ည့္ ေ ာက္ေရႏွင့္ ေရ န္႔စင္ေပးႏိုင္ ည့္ ပစည္းကိရိ ာ 
မ်ား ေ ာက္ပ့ေပးရန္

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  အ ာရလိုအပ္ခ်က္အား ျပည့္စုစြာစစ္တမ္း 
ေကာက္ ူမႈျပလုပ္ၿပး အမ်ိ း ား၊ အမ်ိ း မးႏွင့္ ကေလး ူင ္မ်ားအတြက္ လုေလာက္ 

ည့္အစားအစာႏွင့္ မွ်တေ ာအ ာရရရွိေစမည့္ အစားအေ ာက္မ်ားအား ေ ာက္ပ့ 
ေပးရန္  

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ာႏွင့္ နးေ ာေနရာတြင္တည္ရွိၿပး န္႔ရွင္းကာ 
လုျခစိတ္ခ်မႈရွိၿပး ေရပုမွန္ရရွိ ည့္ ေကာင္းမြန္စြာ ိန္း ိမ္း ားေ ာအိမ္ ာမ်ား၊ ေရခ်ိ း 
ခန္းမ်ားႏွင့္ အ တ္ေလွ်ာ္ ည့္ေနရာမ်ားအားရရွိႏုိင္ရန္ ေ ခ်ာစြာလုပ္ေ ာင္ေပးရန္

 တကို ္ေရ န္႔ရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေ ာကေလးမ်ားအတြက္ ပ္ျပာမ်ား၊ အညစ္အ 
ေၾကးခပစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိ း မးလစ ္ ုး ြမ္း ုပ္မ်ားအား ေ ာက္ပ့ေပးရန္  

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားေန ိုင္ ည့္ စခန္း ုးခုစလုးတြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ 
ည့္စမခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ားရွိေပးရန္

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ ရာ ္မ်ားကုိ ခုခကာကြ ္ႏုိင္ျပး 
ု ္ ိကာရွိ ည့္ အ က္ရွင္ န္ခြင့္ ပု လိကေန ုိင္ခြင့္၊ အကာအကြ ္ႏွင့္ လုျခမႈေပး 

ႏုိင္ ည့္အိမ္ ာမ်ားႏွင့္ အိမ္ ုးပစည္းမ်ား လုေလာက္စြာရရွိရန္အတြက္ ေ ခ်ာစြာ 
လုပ္ေ ာင္ေပးရန္္

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား င္ေငြရရွိရန္အတြက္ စခန္းအတြင္း အ က္ေမြး 
မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ့ပုိးေပးရန္

 ေ အတြင္းအျဖစ္မ်ားေ ာ ေရာ မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေ ာ ေ း းမ်ားႏွင့္ 
ကု ေရးအတြက္ ကိရိ ာမ်ားအပအ င္ လူတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ပ့ပိုးေပးရန္

 အျဖစ္မ်ားေ ာေရာ မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျပး အ ုိပေရာ မ်ားအားကာကြ ္ရန္ 
ျခင္ေ ာင္မ်ား ျဖန္႔ေ ေပးျခင္း၊ ကာကြ ္ေ း ုိးေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ကုိ ္ေရ န္႔ရွင္းေရး 
စ ည့္ က်န္းမာေရး အ ိပညာေပးျခင္းမ်ားမွတစ္ င့္ အေရးၾကး ည့္ လုပ္ေ ာင္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ေ ခ်ာစြာလုပ္ေ ာင္ေပးရန္  

 ေငြေၾကးအေျခအေနအား အ ိက ားျခင္းမရွိပဲ မူလတန္းႏွင့္ အလ ္တန္း ေက်ာင္းေနအ 
ရြ ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအား ပ့ပိုးမႈေပးရန္  

 ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အိမ္ ာ န္းက်င္တြင္ မးအလင္းေရာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လုျခေရးအေျခ 
အေနကို တိုးျမင့္ေပးရန္  
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 စိတ္ခ်ရေ ာအေနအ ားရွိ ည့္ ေ ာက္ေရႏွင့္ ေရ န္႔စင္ေပးႏိုင္ ည့္ ပစည္းကိရိ ာ 
မ်ား ေ ာက္ပ့ေပးရန္

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  အ ာရလိုအပ္ခ်က္အား ျပည့္စုစြာစစ္တမ္း 
ေကာက္ ူမႈျပလုပ္ၿပး အမ်ိ း ား၊ အမ်ိ း မးႏွင့္ ကေလး ူင ္မ်ားအတြက္ လုေလာက္ 

ည့္အစားအစာႏွင့္ မွ်တေ ာအ ာရရရွိေစမည့္ အစားအေ ာက္မ်ားအား ေ ာက္ပ့ 
ေပးရန္  

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ာႏွင့္ နးေ ာေနရာတြင္တည္ရွိၿပး န္႔ရွင္းကာ 
လုျခစိတ္ခ်မႈရွိၿပး ေရပုမွန္ရရွိ ည့္ ေကာင္းမြန္စြာ ိန္း ိမ္း ားေ ာအိမ္ ာမ်ား၊ ေရခ်ိ း 
ခန္းမ်ားႏွင့္ အ တ္ေလွ်ာ္ ည့္ေနရာမ်ားအားရရွိႏုိင္ရန္ ေ ခ်ာစြာလုပ္ေ ာင္ေပးရန္

 တကို ္ေရ န္႔ရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေ ာကေလးမ်ားအတြက္ ပ္ျပာမ်ား၊ အညစ္အ 
ေၾကးခပစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိ း မးလစ ္ ုး ြမ္း ုပ္မ်ားအား ေ ာက္ပ့ေပးရန္  

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားေန ိုင္ ည့္ စခန္း ုးခုစလုးတြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ 
ည့္စမခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ားရွိေပးရန္

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ ရာ ္မ်ားကုိ ခုခကာကြ ္ႏုိင္ျပး 
ု ္ ိကာရွိ ည့္ အ က္ရွင္ န္ခြင့္ ပု လိကေန ုိင္ခြင့္၊ အကာအကြ ္ႏွင့္ လုျခမႈေပး 

ႏုိင္ ည့္အိမ္ ာမ်ားႏွင့္ အိမ္ ုးပစည္းမ်ား လုေလာက္စြာရရွိရန္အတြက္ ေ ခ်ာစြာ 
လုပ္ေ ာင္ေပးရန္္

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား င္ေငြရရွိရန္အတြက္ စခန္းအတြင္း အ က္ေမြး 
မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ့ပုိးေပးရန္

 ေ အတြင္းအျဖစ္မ်ားေ ာ ေရာ မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေ ာ ေ း းမ်ားႏွင့္ 
ကု ေရးအတြက္ ကိရိ ာမ်ားအပအ င္ လူတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ပ့ပိုးေပးရန္

 အျဖစ္မ်ားေ ာေရာ မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျပး အ ုိပေရာ မ်ားအားကာကြ ္ရန္ 
ျခင္ေ ာင္မ်ား ျဖန္႔ေ ေပးျခင္း၊ ကာကြ ္ေ း ုိးေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ကုိ ္ေရ န္႔ရွင္းေရး 
စ ည့္ က်န္းမာေရး အ ိပညာေပးျခင္းမ်ားမွတစ္ င့္ အေရးၾကး ည့္ လုပ္ေ ာင္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ေ ခ်ာစြာလုပ္ေ ာင္ေပးရန္  

 ေငြေၾကးအေျခအေနအား အ ိက ားျခင္းမရွိပဲ မူလတန္းႏွင့္ အလ ္တန္း ေက်ာင္းေနအ 
ရြ ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအား ပ့ပိုးမႈေပးရန္  

 ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အိမ္ ာ န္းက်င္တြင္ မးအလင္းေရာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လုျခေရးအေျခ 
အေနကို တိုးျမင့္ေပးရန္  
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 လူ ားခ်င္း စာနာေ ာက္ ားမႈ ုိင္ရာ အေ ာက္အပ့မ်ား ေပး ည့္အခ  အ ူးအကူ 
အညလုိအပ္ ူမ်ားျဖစ္ ည့္ ကေလး ူင ္မ်ား၊ အမ်ိ း မးမ်ား၊ က္ၾကးရြ ္အုိမ်ားႏွင့္ 
မ န္စြမ္း ူမ်ားအား အျမဲတမ္း းစားေပးျပး ရုတစ္စုိက္ တာ န္ခလုပ္ေ ာင္ေပးရန္  

ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရ ူမ်ား မိမိတုိ႔ ႏအေလ်ာက္ လုျခစြာႏွင့္ ု ္ ိကာရွိစြာ 
မိမိေနရပ္ ုိ႔ျပန္ႏုိင္ေ ာအခ တုိ႔ ေနရပ္ျပန္ ည့္ လုပ္ငန္းစ ္အားပ့ပုိးရာတြင္ ေငြေၾကး 
အေ ာက္အပ့၊ လုိအပ္ ည့္ပစည္း စာမ်ားႏွင့္ လူ ားခ်င္း ုိင္ရာအေ ာက္အပ့မ်ား လု 
ေလာက္စြာပ့ပုိးေပးရန္ ေ ခ်ာစြာလုပ္ေ ာင္ေပးရပမည္  

မူ

 ေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရေ ာ တိုင္းရင္း ားမ်ား ည္လည္း ျမန္မာႏိုင္င ားမ်ားျဖစ္ 
ေၾကာင္းကို လူ ိရွင္ၾကားအ ိအမွတ္ျပမႈေပးရန္ႏွင့္ တို႔အေပ က္ေရာက္မည့္ မူ  
ပိုင္း ိုင္ရာေရး ြဲမႈႏွင့္ ုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈလုပ္ငန္းစ ္မ်ားတြင္ ို ူတို႔အား အျပည့္အ ပ  
င္ခြင့္ေပးရန္  

ေျမ ာအ ုးျပမႈႏွင့္ ပိုင္ ိုင္မႈ 

 ၂၀၁  ခုႏွစ္ အမ်ိ း ားေျမ ာအ ုးျပမႈ မူ ႏွင့္ကုိက္ညၿပး တုိင္းရင္း ားေ မ်ားရွိ 
ေလ့ ုးတမ္းေျမ ာက်င့္ ုးမႈအား အျပည့္အ အ ိအမွတ္ျပ ၊ အကာအကြ ္ေပး ည့္ 

ျပည့္ ေ ာ အမ်ိ း ားေျမ ာအ ုးျပမႈ ပေ အား အတည္ျပ ျပ ာန္းရန္ႏွင့္ အ ုိပ ျပ ာန္း 
ခ်က္မ်ား ည္လည္း ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ား  ေျမ ာအခြင့္အေရးကုိ ကာ 
ကြ ္ေပးရွိေစရန္ ေ ခ်ာစြာလုပ္ေ ာင္ရပမည္

 ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္း ပေ အားဖ်က္ ိမ္း ရန္အတြက္လုပ္ေ ာင္ျခင္း၊ ုိ ုိ႔လုပ္ 
ေ ာင္စ ္အေတာအတြင္း ို ပေ ေအာက္တြင္ ရြာ ားမ်ားအား က် းေက်ာ္မႈအျဖစ္ 
ျပစ္ ္ေပးျခင္းမွ ေရွာင္က် ္ရန္   

တရားမွ်တမႈ 

 ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေန ိုင္ေနၾကရ ည့္ တုိင္းရင္း ားမ်ားအေပ  လက္နက္ 
ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ိုးရြားေ ာ ျပစ္မႈက် းလြန္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ တာ န္ရွိ ူမ်ားအား ပြင့္လင္း 
ျမင္ ာစြာႏွင့္ တရားမွ်တစြာစရင္မႈျပလုပ္ၿပး တာ န္ ူမႈတာ န္ခမႈ ရွိေစရန္အတြက္ လြတ္ 
လပ္ေ ာ တရားစရင္ေရး ႏရားတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းရန္   
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၂  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိ း ား အစည္းအရုး ို႔ 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္င ားစိစစ္ေရးမွတ္ပုတင္မ်ား၊ 
ေျမ ာမွတ္ပုတင္မ်ားအျပင္ တို႔ေန ုိင္ ည့္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရာစခန္းအတြင္း ဲ 
တြင္ အျခားေ ာအေ ာက္အပ့မ်ား စာရင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေ ာအေ ာက္ 
အ ားမ်ားျပလုပ္ႏိုင္ရန္  မွတ္တမ္းျပစုမႈလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုအား   ေရး ြဲအေကာင္ 
အ ည္ေဖာ္ေပးရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပက အတူတကြပူးေပင္းေ ာင္ရြက္ရန္  

လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အေ ာက္အပ့

 ေနရပ္ျပန္မည့္ ူမ်ားအား ေရရွည္တည္တ့ခုိင္ျမဲ ည့္ အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္ ူေ ာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေ ာ အေ ာက္အကူမ်ား အျပည့္အ ေပးရန္ႏွင့္ 
လုိအပ္ပက အတူတကြပူးေပင္းလုပ္ေ ာင္ေပးရန္  င့္ေတာ္ ည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပ င္းၿပး ေနရပ္ျပန္မည့္ ူမ်ား ေန ိုင္ ည့္ေနရာမ်ား  ေျမ ာ 
အေျခအေနအား ိရွိေအာင္ျပလုပ္ရန္ႏွင့္ ေျမ ာမ်ားအား စိုက္ပ်ိ းေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ 
အ ုးျပႏိုင္ရန္အတြက္ အေ ာက္အပ့မ်ားေပးရန္

ေျမ ာအ ုးျပမႈႏွင့္ ပိုင္ ိုင္မႈ 

 အက်ိ း က္ ိုင္ ူမ်ားအားလုး လြတ္လပ္  ကိတင္အ ိေပး ေ ာတူညမႈ မရရွိမႏွင့္ 
စစ္မွန္ေ ာျငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေ ာက္ႏိုင္ေ း ည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ တိုင္းရင္း ား 
ေ မ်ားရွိ အကးစား ာတတူးေဖာ္ ုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိ းေရးရင္းႏွးျမပ္ႏွမႈလုပ္ 
ငန္းမ်ားအားလုး ရပ္ ိုင္း ားရန္  

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ ုးရႈးခဲ့ေ ာပိုင္ ိုင္မ ႈမ်ားအတြက္ 
အစား ိုးျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အစား ိုးျပန္လည္ေပးရန္မျဖစ္ႏိုင္ ည့္ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ လုေလာက္ ည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္အတြက္ ႏရားတစ္ခုဖန္တးေပးရန္

ုိကဲ့ ုိ႔ တာ န္ခမႈမ်ားလုပ္ေ ာင္ရာတြင္ ပင္ းရုိး  မူ တစ္ခုျဖစ္ ည့္ ုက ည္ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ားအတြက္အိမ္ ာႏွင့္ ပုိင္ ိုင္မႈမ်ား ျပန္လည္အစား ုိး 
ေပးအပ္ျခင္းမူ အား လုိက္နာရပမည္
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၂  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိ း ား အစည္းအရုး ို႔ 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္င ားစိစစ္ေရးမွတ္ပုတင္မ်ား၊ 
ေျမ ာမွတ္ပုတင္မ်ားအျပင္ တို႔ေန ုိင္ ည့္ ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ရာစခန္းအတြင္း ဲ 
တြင္ အျခားေ ာအေ ာက္အပ့မ်ား စာရင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေ ာအေ ာက္ 
အ ားမ်ားျပလုပ္ႏိုင္ရန္  မွတ္တမ္းျပစုမႈလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုအား   ေရး ြဲအေကာင္ 
အ ည္ေဖာ္ေပးရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပက အတူတကြပူးေပင္းေ ာင္ရြက္ရန္  

လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အေ ာက္အပ့

 ေနရပ္ျပန္မည့္ ူမ်ားအား ေရရွည္တည္တ့ခုိင္ျမဲ ည့္ အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္ ူေ ာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေ ာ အေ ာက္အကူမ်ား အျပည့္အ ေပးရန္ႏွင့္ 
လုိအပ္ပက အတူတကြပူးေပင္းလုပ္ေ ာင္ေပးရန္  င့္ေတာ္ ည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပ င္းၿပး ေနရပ္ျပန္မည့္ ူမ်ား ေန ိုင္ ည့္ေနရာမ်ား  ေျမ ာ 
အေျခအေနအား ိရွိေအာင္ျပလုပ္ရန္ႏွင့္ ေျမ ာမ်ားအား စိုက္ပ်ိ းေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ 
အ ုးျပႏိုင္ရန္အတြက္ အေ ာက္အပ့မ်ားေပးရန္

ေျမ ာအ ုးျပမႈႏွင့္ ပိုင္ ိုင္မႈ 

 အက်ိ း က္ ိုင္ ူမ်ားအားလုး လြတ္လပ္  ကိတင္အ ိေပး ေ ာတူညမႈ မရရွိမႏွင့္ 
စစ္မွန္ေ ာျငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေ ာက္ႏိုင္ေ း ည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ တိုင္းရင္း ား 
ေ မ်ားရွိ အကးစား ာတတူးေဖာ္ ုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိ းေရးရင္းႏွးျမပ္ႏွမႈလုပ္ 
ငန္းမ်ားအားလုး ရပ္ ိုင္း ားရန္  

 ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ားအတြက္ ုးရႈးခဲ့ေ ာပိုင္ ိုင္မ ႈမ်ားအတြက္ 
အစား ိုးျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အစား ိုးျပန္လည္ေပးရန္မျဖစ္ႏိုင္ ည့္ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ လုေလာက္ ည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ရန္အတြက္ ႏရားတစ္ခုဖန္တးေပးရန္

ုိကဲ့ ုိ႔ တာ န္ခမႈမ်ားလုပ္ေ ာင္ရာတြင္ ပင္ းရုိး  မူ တစ္ခုျဖစ္ ည့္ ုက ည္ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ားအတြက္အိမ္ ာႏွင့္ ပုိင္ ိုင္မႈမ်ား ျပန္လည္အစား ုိး 
ေပးအပ္ျခင္းမူ အား လုိက္နာရပမည္
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မူ   

 ႏိုင္ငေရးစကား ိုင္းမ်ားမွတ င့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စ ္ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ စစ္မွန္ 
ည့္ ကိ းပမ္းေ ာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပ င္ရန္   

 ျပည္ ူမ်ား အျမင္ႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အတူတကြပ င္ေပင္းစည္းႏုိင္ရန္အတြက္ တုိင္း 
ရင္း ားေ မ်ားတြင္ င္ေရာက္ျပး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ  ျပည္ ူမ်ားႏွင့္ 
အတူ စစ္မွန္ေ ာစိတ္ ားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစ ္  လက္ရွိႏွင့္ ေနာက္ ုးရလ ္ 
အတြက္ ပူးေပင္းလုပ္ေ ာင္ရန္  

 တပ္မေတာ္ န ္ျခားေစာင့္တပ္ အပအ င္ ၊  ႏွင့္  ခြဲ ြက္  ို႔
 ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ုိင္ရာ အေ ာက္အပ့မ်ား 

ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား  စခန္းမ်ားအတြင္း ို႔ 
အတားအ းမရွိ င္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပေပးရန္  

 တစ္ႏိုင္ငလုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေ ာတူစာခ်ပ္အား ခ် ပ္ ိုခဲ့ ည့္ လက္နက္ 
ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္  ို ေ ာတူညခ်က္တြင္ ပ င္ေ ာအခ်က္မ်ားအားလုး  အ ူး ျဖင့္ 
အရပ္ ားမ်ားအား ကာကြ ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္ က္  အျပည့္အ ေလးစားလိုက္ 
နာရန္  

 ေ ာတူညမႈလက္မွတ္ မ ိုးေ း ည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ 
အ ိပ ္ျပည့္ စြာပ င္လာရန္ႏွင့္ တည္ရွိေနေ ာ ို႔မ ုတ္ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေ ာ 
တူညခ်က္စာခ်ပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရး ိုးရန္အတြက္ ည့္ ြင္းစ ္းစားမႈျပရန္  

 စစ္မဲ့န ္ေျမအျဖစ္ တ္မွတ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ ာမ်ားအနးရွိ 
တပ္ဖြဲ႔ မ်ား ည္ စခန္းမ်ားအားရုပ္ ိမ္းျခင္း၊ စစ္ က္ ိုင္ရာ င္တန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားအနး ို႔မ ုတ္ အ က္ေမြး မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနးတြင္ 
စစ္ေရးအတြက္ ္ ူပို႔ေ ာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ ားျခင္းႏွင့္ ေျမ ာ ိမ္း ူ 
မႈမ်ားအား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ျခင္း စ ည္တုိ႔အားလုပ္ေ ာင္ေပးရန္

 ေျမျမပ္မိုင္းအ ုးျပ ျခင္းအား လုး ရပ္တန္႔ရန္၊ ေျမျမပ္မိုင္းမ်ား ရွိ ည့္ေနရာမ်ားကိုရွင္းလင္း 
စြာ အမွတ္အ ားျပရန္ႏွင့္ ရြာ ားမ်ား လုျခေရးအတြက္ ိုေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္ က္  
အ ိေပးေျပာၾကားရန္

 လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအပအ င္ အက်ိ း က္ ိုင္ ူမ်ားအားလုး အေကာင္အ ည္ 
ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ျပးျပည့္စုေ ာ ေျမျမပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး နည္း ် ာတစ္ခုကုိ အ ူးအေရး 
ၾကး ည့္ကိစရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ကန းစတင္ေျပာ ုိေ ြးေႏြးရန္  ုိ႔ေနာက္ ေစာႏုိင္ မွ် 
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ေစာလွ်င္စြာ အ ူး ျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ေန 
ုိင္ ည့္ေနရာမ်ားကုိ ုိ ားျပး ေျမျမပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္စ ္ငန္းအား စတင္အ 

ေကာင္အ ည္ေဖာ္ေ ာင္ရန္

 

 ရင္းႏွးျမပ္ႏွ ူမ်ား ို႔ 

 တ္ကးေရကာတာ တည္ေ ာက္ေရးတြင္ ပ င္ေ ာဖြ႔ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ူမ်ား 
အေနျဖင့္ လြတ္လပ္  ကိတင္အ ိေပး ေ ာတူညမႈရ ူရမည့္ ေ ာတူညခ်က္ျဖစ္ 

ည္ ့    မူ အရ  ေ ခမ်ားႏွင့္အတူ အ ပိ ျ္ပည့္ ေ ာ ေတြ႔ ုေ ြးေႏြးတုိငပ္င ္
မႈမ်ားမျပလုပ္မအခ်ိန္အ ိ ေ ာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ ားရန္  ုိ႔ေနာက္ 

က္ ုိင္ ည့္ အက်ိ း က္ေရာက္ ူမ်ားအားလုးႏွင့္ အတူတကြပူးေပင္းကာ က္ 
ေရာက္မႈကုိအကဲျဖတ္ ည့္ အစရင္ခစာအား ိေရာက္စြာျပစုရန္

 စစ္မွန္ေ ာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  မရရွိေ း ည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း  လူ႔အခြင့္အေရးစခ်ိန္စႏႈန္းကုိ 
ေလးစားလုိက္နာမႈမရွိ ည့္ ေ ချပည္ ူလူ ုအေပ  ုိးက်ိ း က္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပ ႏုိင္ 
ေ ာ အၾကးစားေ ာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရင္းႏွးျမပ္ႏွမႈျပ ျခင္းမွ ေရွာင္က် ္ရန္  

 ႏိုင္ငတကာအလွ ရွင္မ်ား၊ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အကူအညေပး ူမ်ားႏွင့္ 
အျခားႏိုင္ငတကာအစိုးရမ ုတ္ ည့္ အဖြဲ႔စည္းမ်ား အရပ္ က္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

 လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အကူအညေပး ူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား အ ူး ျဖင့္ အစိုးရမွေ ာက္ပ့ရန္ပ်က္ကြက္ ည့္ ေနရာမ်ားအ 
တြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ည့္ အကူအညအမ်ားအား က္လက္ေ ာက္ပ့ေပးရန္  

 ႏိုင္ငတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ န္ေ ာင္မႈေပးေနေ ာ တိုင္းရင္း 
ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေ တြင္းရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူ ားခ်င္းစာနာ 

ေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အေ ာက္အပ့ေပးေနေ ာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ အ ိအမွတ္ 
ျပရန္

 ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိ း ားအစည္းအရုးအပအ င္ က္ ုိင္ရာလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ 
မ်ားအတြင္း ေျမျမပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း မလုပ္ေ ာင္ႏုိင္ေ း ည့္အခ်ိန္အတြင္း 
မိုင္းအႏရာ ္ ိုင္ရာ လုပ္ေ ာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အ ိပညာေပးေရးမ်ားကုိ က္လက္တုိးျမင့္ 
လုပ္ေ ာင္ရန္  
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ေစာလွ်င္စြာ အ ူး ျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရ႕ေျပာင္းေန ုိင္ ူမ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ေန 
ုိင္ ည့္ေနရာမ်ားကုိ ုိ ားျပး ေျမျမပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္စ ္ငန္းအား စတင္အ 

ေကာင္အ ည္ေဖာ္ေ ာင္ရန္

 

 ရင္းႏွးျမပ္ႏွ ူမ်ား ို႔ 

 တ္ကးေရကာတာ တည္ေ ာက္ေရးတြင္ ပ င္ေ ာဖြ႔ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ူမ်ား 
အေနျဖင့္ လြတ္လပ္  ကိတင္အ ိေပး ေ ာတူညမႈရ ူရမည့္ ေ ာတူညခ်က္ျဖစ္ 

ည္ ့    မူ အရ  ေ ခမ်ားႏွင့္အတူ အ ပိ ျ္ပည့္ ေ ာ ေတြ႔ ုေ ြးေႏြးတုိငပ္င ္
မႈမ်ားမျပလုပ္မအခ်ိန္အ ိ ေ ာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ ားရန္  ုိ႔ေနာက္ 

က္ ုိင္ ည့္ အက်ိ း က္ေရာက္ ူမ်ားအားလုးႏွင့္ အတူတကြပူးေပင္းကာ က္ 
ေရာက္မႈကုိအကဲျဖတ္ ည့္ အစရင္ခစာအား ိေရာက္စြာျပစုရန္

 စစ္မွန္ေ ာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  မရရွိေ း ည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း  လူ႔အခြင့္အေရးစခ်ိန္စႏႈန္းကုိ 
ေလးစားလုိက္နာမႈမရွိ ည့္ ေ ချပည္ ူလူ ုအေပ  ုိးက်ိ း က္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပ ႏုိင္ 
ေ ာ အၾကးစားေ ာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရင္းႏွးျမပ္ႏွမႈျပ ျခင္းမွ ေရွာင္က် ္ရန္  

 ႏိုင္ငတကာအလွ ရွင္မ်ား၊ လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အကူအညေပး ူမ်ားႏွင့္ 
အျခားႏိုင္ငတကာအစိုးရမ ုတ္ ည့္ အဖြဲ႔စည္းမ်ား အရပ္ က္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

 လူ ားခ်င္းစာနာေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အကူအညေပး ူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
ေရ႕ေျပာင္းေန ိုင္ ူမ်ား အ ူး ျဖင့္ အစိုးရမွေ ာက္ပ့ရန္ပ်က္ကြက္ ည့္ ေနရာမ်ားအ 
တြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ည့္ အကူအညအမ်ားအား က္လက္ေ ာက္ပ့ေပးရန္  

 ႏိုင္ငတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ န္ေ ာင္မႈေပးေနေ ာ တိုင္းရင္း 
ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေ တြင္းရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လူ ားခ်င္းစာနာ 

ေ ာက္ ားမႈ ိုင္ရာ အေ ာက္အပ့ေပးေနေ ာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ အ ိအမွတ္ 
ျပရန္

 ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိ း ားအစည္းအရုးအပအ င္ က္ ုိင္ရာလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ 
မ်ားအတြင္း ေျမျမပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း မလုပ္ေ ာင္ႏုိင္ေ း ည့္အခ်ိန္အတြင္း 
မိုင္းအႏရာ ္ ိုင္ရာ လုပ္ေ ာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အ ိပညာေပးေရးမ်ားကုိ က္လက္တုိးျမင့္ 
လုပ္ေ ာင္ရန္  
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အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ျမန္မာျပည္အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

?ဒီမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြအားလုံးကုိ ေကအန္ယူနဲ႔ျမန္မာအစိုးရက ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ေတြ ဒါကုိ 
လ်စ္လ်ဴရွဳထားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနထုိင္မႈအေျခအေနကို သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ တပ္အပ္ျမင္ေတြ႔ေနရတာပဲ။ ကြ်န္ 
ေတာ္တုိ႔ ဒီကုိစေရာက္တုန္းက သူတုိ႔ ရြာလူႀကီးေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါစုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လုိ႔ရၿပီးလုိ႔ ရြာလူႀကီးေတြ 
ကုိေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ခံစားေနရတာေတြကုိ သူတုိ႔သိတယ္။/

ၿမိဳင္ႀကီးငူရွိ ေအးလင္းသာယာကြင္းစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

?အမွန္တိုင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ ဒီမွာေနခ်င္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ကို တကယ္ျပန္ခ်င္တယ္။ 
အခုေတာ့ ကုိယ့္ရြာမွာျပန္မေနရဲဘူး။ အိမ္ကုိျပန္ရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လံုျခံဳမႈခံစားရမွာမဟုတ္ဘူး။ 
အေျခအေနေတြ တည္ၿငိမ္လာဖို႔အတြက္ေတာ့ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။ ဒီမွာေနရတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မေပ်ာ္ဘူး။/

ၿမိဳင္ႀကီးငူရွိ မာလာယူစခန္းမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦး

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းဆုိျခင္း၊ 
တံု႔ျပနက္ာကြယ္ျခင္း စသည္န့ည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားအား ပံပ့ိုးေပးျခင္းျဖင္ ့လုပ္ေဆာင္ေနပါသည။္  ထုိ႔အျပင ္ရရိွသည္သ့တင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္လွ်က္ရွိသည့္ ရြာသားမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ားပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေစရန ္၎တုိ႔ႏွင္ပူ့းေပါင္းလုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားလပုျ္ခင္းျဖင္ ့ျမန္မာျပညရိွ္လူ႔အခြင္အ့ေရးအေျခအေန ပိမုိတုိုးတက္ေကာင္းမြန ္
လာေစရန ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါသည။္ ကြ်ႏုပ္တုိ္႔၏လုပင္န္းမ်ားကုိ အေသးစတ္ိသိရိွလိပုါက www.khrg.org တြင ္ဖတ္ရႈႏိငု ္
ပါသည္။


