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၁။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး - ထိုင္းႏိုင္ငံ 

၂။ ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ရက္အဖြဲ႔

၃။ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 

၄။ ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ 

၅။ ကရင္နီပညာေရးဌာန  

၆။ ကရင္နီလူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မ 

၇။ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး 

၈။ ကရင္နီဥပေဒႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာ 

၉။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔

၁၀။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး 

၁၁။ ကုန္းေက်ာရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း 

၁၂။ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

၁၃။ ပအိုဝ္းေဒသက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး     

      ေကာ္မတီ 

၁၄။ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း 

၁၅။ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

rdrdwdkYtaMumif; 

တိုင္းရင္းသားလူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္း 

လုပ္ေဆာင္ကာ ဤအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
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ယခုအစီရင္ခံစာကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္ေဝႏုိင္ေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာျဖင့္ ဘ႑ာေရး 

အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ Partner Asia ႏွင့္ Unitarian Universalist Ser-

vice Committee တို႔အပါအဝင္ အျခားေသာအလွဴရွင္မ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ဆန္းစစ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာျဖင့္ ၎တုိ႔၏ တန္ဖုိးရွိေသာ 

အခ်ိန္မ်ားကိုေပးခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားအား ေက်းဇူး  အထူးတင္ရွိပါသည္။ 

၎တုိ႔၏ လုိလားေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ၾကားသိစာနာၾကၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ သာယာေျဖာင့္ျဖဴး 

လံုျခံဳေသာအနာဂတ္ ရရွိမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

UUSC
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မိမိသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔က ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ တတိယ 

ေျမာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ 

ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ လူနည္းစု 

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ 

သူမ်ားအေၾကာင္းကို အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ တပ္စြဲထားျခင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား အဆံုးမရွိ ဆက္လက္ 

ျဖစ္ပြားေနႏုိင္သည္ကိုလည္းသတိေပးခဲ့ဖူးပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္သည္ မိမိစတင္ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ေသာ 

ယခင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအမ်ားအျပားအတြက္မူ မည္သည့္ 

အေျပာင္းအလဲမွ် မရွိေသးပါ။ 

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္  

ေျမယာပ်က္စီး ဆံုးရံႈးရသျဖင့္ သိန္းခ်ီေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ (IDP) မ်ားမွာ  

ဆက္လက္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာမူ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္သြားၾကၿပီး လူဦးေရ တစ္သိန္း 

(၁၀၀,၀၀၀) ခန္႔မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ခိုလႈံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ အဟုန္ေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းသာမက ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားပါ ဆက္တုိက္ဒြန္တြဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ 

ယေန႔ကာလ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူျပည္သူမ်ားကို ေမ့မထားရန္ အလြန္ 

အေရးႀကီးပါသည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ 

မိသားစုဝင္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအား လက္လွမ္းမီမႈမ်ား၊ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ အဖုိးတန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ဆံုး႐ံႈးသြားၾကၿပီး အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ 

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ မည့္သည္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္မဆုိ ၎တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ 

အေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေမ့ေလ်ာ့ ေဘးဖယ္ခံ ကိစၥတစ္ခု မျဖစ္သင့္ပါ။ ၎တုိ႔၏ လုိလားခ်က္မ်ားကို 

နားေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေလးစား လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိအထဲတြင္ ၎တုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိဟု ခံစားရေသာေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို 

မယံုၾကည္သျဖင့္ လံုျခံဳမႈမရွိဟုခံစားရေသာေၾကာင့္ ေနရပ္မျပန္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါကလည္း ၎တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 

ေလးစားရပါမည္။ ဤအခ်က္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၊ လက္ခံထားသည့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ 

မ်ားတြင္သာမက ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ လံုျခံဳေရးကို အာမမခံႏုိင္႐ုံသာမက ေျမျမႇဳပ္ 

မိုင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေသးခ်ိန္တြင္ လံုေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိျခင္း မရွိဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ရိကၡာ 

သို႔မဟုတ္ မရွိမျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေနရပ္ျပန္ရန္ တြန္းအား သို႔မဟုတ္ 

ဖိအားေပးျခင္းသည္ ‘အတင္းအက်ပ္ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္း’ ကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ဤသုိ႔ 
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ျဖစ္လာခဲ့ပါက အတိတ္က အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

တည္ေဆာက္ထားခဲ့ရေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ကာ ‘လံုျခံဳမႈရွိရွိ၊ 

ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေနရပ္ျပန္ေရး’ ဆုိသည့္ အေျခခံမူမ်ားမွာလည္း ေလွာင္ေျပာင္စရာ တစ္ခုသာ 

ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈထက္ေက်ာ္ကာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း၌ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ထြန္းေနရာ 

စီးပြားေရးအရ သာမက ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား ပါရွိေနသည့္  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 

ေျမယာမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းခံရႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။  ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အဓိက စိတ္ဝင္ 

စားမႈမွာ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္း အေျမာက္အျမား ရရွိေရးအတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနထုိင္ခဲ့ေသာ 

ေျမယာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ရယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လက္လွမ္း 

မမွီႏုိင္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ပင္ ဦးတည္ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကံဳဖူးေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပင္ 

တုိင္းရင္းသား လူထုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားမွ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာအသံုးျပဳမႈမွာ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရဘဲ 

ပစ္ပယ္ျခင္း ခံေနရပါသည္။ ေျမယာမ်ားမွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းခံရျခင္းႏွင့္ သီးႏွံ တစ္မ်ိဳးတည္း 

စုိက္ပ်ဳိးေသာ စုိက္ခင္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခံရကာ ျမစ္မ်ားသည္လည္း စြမ္းအင္ဆာေလာင္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္း 

ႏုိင္ငံမ်ား၏ တုိးျမင့္လာေသာ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တမံဖုိ႔ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ခံေနရပါသည္။ 

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ 

၎တုိ႔၏ အုိးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း အခြင့္အေရးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း 

အခြင့္အေရးမ်ားအား ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ 

မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အျပင္ မိမိ 

အေနျဖင့္လည္း အျခားသူမ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံမူမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - 

“ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အားလံုးတြင္ အတင္းအဓမၼ သို႔မဟုတ္ 

မတရား သိမ္းယူျခင္း ခံထားရေသာ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ 

ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္/

သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းေသာ ခံုရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေပးအပ္ရမည္။”

သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြး  

တုိင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဤအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေရရွည္  

တည္တံ့ေသာ အနာဂတ္ေနရပ္ျပန္ေရးတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ စစ္ပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခံစား 

ေနခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ 

ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး ေသခ်ာေစရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 



ps

ကာလ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးအတြက္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 

IDP မ်ား လံုျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက 

က်ေသာ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးေနသည့္ မိမိ၏ ေလးစားရပါေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ျဖစ္သူ ကုလသမဂၢ ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ လက္ရွိအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee အား မိမိအေနျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ 

လုိပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ အခ်ိန္ကိုက္ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 

IDP မ်ားဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အသံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု သံုးသပ္ထားသည့္ 

ပထမဦးဆံုး အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေနာက္ဆံုးမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP 

မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ပထမဆံုးေျခလွမ္း ျဖစ္မည္ဟုလည္း 

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားကို အေျခခံ၍ အားလံုးပါဝင္မႈရွိေသာ၊ မတူကြဲျပားေသာ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ ႏုိင္ငံ 

တစ္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားသည္  မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ  အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရမွ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ျဖစ္ေစ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈပါရန္ႏွင့္ 

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ လိုလားေတာင့္တမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနသည့္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို မွတ္သား 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါရန္ အႏူးအၫြတ္ ပန္ၾကားလုိပါသည္။ 

Paulo Sérgio Pinheiro

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း (၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ)





# 

rmwdum
trSmpm   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  q

twdkaumufrsm; �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� P

t"dyÜm,fzGifhqdkcsufrsm; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������x

tESpfcsKyf ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1

&nf&G,fcsuf ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7

e,fy,ftwdkif;twm ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  9

enf;emaA' ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

aemufcHtajctae - jrefrmEdkifiH&Sdy#dyu©ESifh ae&yfpGefYcGm xGufajy;wdrf;a&Smif&rI ��������������������������������������������������������������� 19

Oya'ESifh rl0g'a&;&mrlabmif ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 31

EdkifiHwumOya'ESifh pHEIef;rsm; ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

twif;tusyfjyef rydkYa&;ESifh rdrdqE´tavsmuf ae&yfjyefa&; �������������������������������������������������������������������������� 33

tdk;tdrf? ajr,mESifh ydkifqdkifrI tcGifhta&;  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36

jynfwGif;Oya' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

2008 zGJUpnf;ykHtajccHOya' ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

ajr,mOya' ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39

wdkif;&if;om; vufeufudkif awmfvSefa&; tzGJUtpnf;rsm;\ ajr,mOya' ������������������������������������������������������ 44

ae&yfpGefYcGm xGufajy; wdrf;a&Smif&rI taMumif;&if;rsm; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49

twif;tusyf ae&yfpGefYcGm a&TUajymif;cH&jcif; ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50

vlYtcGifhta&;  csKd;azmufjcif;ESifh wdkif;&if;om; vlxkrsm;tm;  pepfwus cGJjcm; z,fMuOfzdESdyfxm;jcif; ����������������� 53

vufeufudkif xdawGUwdkufcdkufrIrsm;ESifh t&yfom;jynfolrsm;tm; ypfrSwfxm;jcif;����������������������������������������������� 62

ajr,modrf;qnf;jcif;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63

EdkifiHa&;wuf<uvIyf&Sm;rI�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65

xGufajy;wdrf;a&Smif&rIjzpfay:apaom xd&SvG,f vlrIpD;yGm;taetxm; ������������������������������������������������������������������������������� 69

vuf&Sdtajctae - toufarG; 0rf;ausmif;rIESifh axmufyHhulnDrI ��������������������������������������������������������������������������������������� 73

jynfwGif; ae&yfpGefYcGm xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; toufarG;0rf;ausmif;rI - a'ocHrsm;ESifh a&mpyff 

aygif;pnf;&ef twm;tqD;rsm; ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 75



X

'ku©onfESifh IDP  pcef;rsm;twGif; toufarG;0rf;ausmif;rIqdkif&m tuefYtowfrsm; ��������������������������������������� 84

ulnDaxmufyHhrIESifh ulnDaxmufyHhrItay: rSDcdkae&rI ������������������������������������������������������������������������������������������������ 86

owif;tcsuftvuf ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93

tem*wftwGuf qkH;jzwfcsufcs&mwGif t"dutaMumif;t&mrsm; �������������������������������������������������������������������������������������101

 ½kyfydkif;qdkif&mvkHjcHKrI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������103

vwfwavm ½kyfydkif;qdkif&m wdkuf½dkufNcdrf;ajcmufrIrsm; ����������������������������������������������������������������������������������105

vuf&SdESifh tem*wf vkHjcHKa&;tay:wGif ,kHMunfrIuif;rJhjcif; �������������������������������������������������������������������������109

toufarG;0rf;ausmif;rI? ajr,mESifh tdk;tdrf ������������������������������������������������������������������������������������������������������������114

tdk;tdrf? ajr,mESifh ydkifqdkifrI tcGifhta&; �����������������������������������������������������������������������������������������������������������116

ajr,mESifh toufarG;0rf;ausmif;rIrsm; vufvSrf;rDS&&Sda&; ����������������������������������������������������������������������������125

usef;rma&;ESifh ynma&; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������126

xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; ynma&; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������128

xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; usef;rma&;apmifha&SmufrI ������������������������������������������������������������������������������131

ae&yfjyefcsdefwGif ynma&;ESifh usef;rma&;apmifha&SmufrIqdkif&m  

t&nftcsif;rsm;udk todtrSwfjyKjcif; �������������������������������������������������������������������������������������������������������������134

ynma&;ESifh usef;rma&; vdktyfcsufrsm;tay: oufa&mufrI&Sdonfh  

tem*wf tpDtpOf csrSwfa&;qGJrIrsm; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������136

ae&yfjyefa&;twGuf tultnDaxmufyHhrI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������138

Oya'ESifh tkyfcsKyfa&;qdkif&m twm;tqD;rsm;  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������144

jyefvnfaygif;pnf;aexdkifjcif;ESifhywfoufí pdk;&drfylyefrIrsm; �������������������������������������������������������������������������������149

wpfOD;csif; qE´tavsmufa&G;cs,frI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������152

vlrItodkif;t0dkif;? acgif;aqmifrIESifh awmifhcHEdkifrI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������157

xGufajy;wdrf;a&Smif&rIaMumifh ,Ofaus;rIESifh vlxktodkif;t0dkif; ysufpD;oGm;jcif;  ����������������������������������������������158

xGufajy;wdrf;a&Smif&rI jzpfpOftwGif; axmufyHhrI ���������������������������������������������������������������������������������������������������159

xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; vlxktodkif;t0dkif;ESifh awmifhcHEdkifrI ���������������������������������������������������������������������161

xGufajy;wdrf;a&Smif&rI\ tEkwfoabmaqmifaom vlrIa&;ESifh vlxktodkif;t0dkif;qdkif&m oufa&mufrI �����167

ae&yfjyefcsdef ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������169

xGufajy;wdrf;a&Smif&olrsm;\ odjrifem;vnfrIudk pdefac: jcif; ��������������������������������������������������������������������������������������������175

wef;wlnDrQrI&Sdaom EdkifiHom;rsm;tjzpf tumtuG,fay;rI &&Sda&; ���������������������������������������������������������������������175



! 

ikHYcHolrsm; r[kwfonfh udk,fwdkif vkyfaqmifolrsm; �������������������������������������������������������������������������������������������������176

tem*wftwGuf arQmfvifhcsufrsm; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181

EdkifiHtwGuf jyif;jyaom &nfrSef;csufrsm; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������181

¤if;wdkY\ b0ESifh ¤if;wdkY rdom;pkb0rsm;twGuf jyif;jyaom &nfrSef;csufrsm; �������������������������������������������������������183

twdwfumvtwGuf w&m;rQwrI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187

w&m;rßSwrIawmif;qdk&mwGif  twm;tqD;rsm; ������������������������������������������������������������������������������������������������������187

jyefvnfukpm;ay;avsmfjcif;rsm; �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192

wm0ef,lrI wm0efcHrI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������193

ed*kH; ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������199

tMuHjyKcsuf wdkufwGef;csufrsm; �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201





P

twdkaumufrsm;
AA	 	 ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

BGF	 	 နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔	

CBO		 	 လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း	

CSO		 	 အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း	

CEDAW		 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ	နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္	ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအားလံုး	ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ	သေဘာတူစာခ်ဳပ္

CRC		 	 ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ	သေဘာတူခ်က္

DKBA		 	 ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္	

EAO		 	 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း	

FGD		 	 ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ

HLP		 	 အိုးအိမ္၊	ေျမယာႏွင့္	ပိုင္ဆိုင္မႈ	

ICC		 	 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရာဇဝတ္တရား႐ုံး	

ICESCR		 စီးပြားေရး၊	လူမႈေရးႏွင့္	ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ	ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္	

IDP		 	 ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ	

IIFFMM		 သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ	ႏိုင္ငံတကာမွ	ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ	အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္

FPNCC			 ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ	

KIA/O 	 	 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္/အဖြဲ႔	

KNPP		 	 ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ	

KNU		 	 ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး
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MNDAA		 ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္	

NCA		 	 တစ္ႏိုင္ငံလံုး	ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး	သေဘာတူစာခ်ဳပ္	

NLUP		 	 အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ	မူဝါဒ	

NMSP		 	 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ	

NNDMC		 အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ	

PMF		 	 ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔

RCSS		 	 သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ	

SLORC			 ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔	

TBC		 	 နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္	ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး	ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔	(ယခင္	ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔)	

TNLA		 	 တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	

UNHCR		 ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး	

VRC	 	 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္	ေနရပ္ျပန္ေရးစင္တာ		
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လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား - ျမန္မာစစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နယ္ျခား 

ေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားျပည္သူ႔စစ္မ်ား အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အားလံုးကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးအေပၚတြင္ အေျခခံ 

စုစည္း၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ အစရွိသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံေရး 

ရည္ရြယ္ခ်က္ထား၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား - ျပည္သူ႔စစ္ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ျမန္မာစစ္တပ္ မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မဟုတ္ေသာ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကိုမဆို ရည္ၫႊန္း ပါသည္။ 

ထိုအထဲတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

အျခား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ 

မၾကာမခဏ ဆုိသလုိ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔သည္ 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အတူ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း 

စုေဆာင္းျခင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 

ထုတ္ယူေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိပါသည္။  တခ်ဳိ႕မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ လမ္းေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံ 

လူထုမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းမ်ား၌ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည္။1

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား  -  အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္သို႔ အသြင္မကူးေျပာင္းမီ    

၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္အတြင္း တိက်သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံျဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ သုိ႔မဟုုတ္ ျပည္သူ႔စစ္ 

အဖြဲ႔အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ ယခင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆုိလုိသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား - ဤအစီရင္ခံစာထဲမွ “ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား” ဆုိသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ 

ပဋိပကၡႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အဓိက သက္ေရာက္မႈဒဏ္ ခံရကာ မူလေနထိုင္ရာ ေနရာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ေနထုိင္ရေသာ မည္သူကိုမဆို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအသံုးအနႈန္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားကို 

ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။

1 ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုလွ်င္ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၆ ခုုနွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ထုတ္ျပန္ေသာ John Buchanan ၏ “Militias in 
Myanmar,” တြင္ ၾကည့္ပါ။ https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Militias-in-Myanmar.pdf.
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IDP - မူလေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း ဆက္လက္ရွိေနေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို ဆိုလို 

သည္။

ဒုကၡသည ္ - မူလေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ေနထိုင္ရသူမ်ားကို ဆုိလုိသည္။ တိမ္းေရွာင္ေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမွ ၎တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ 

ျဖစ္ေစ ဒုကၡသည္ဆုိသည့္အသံုးအနႈန္းေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္သည္။2

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနထုိင္ရသည့္ ေနရာမ်ား - ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ကာလအတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ထပ္ဆင့္ အမည္ခြဲမ်ားသည္ 

တရားေသ မဟုတ္ဘဲ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ၫႊန္းျပစရာအခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါင္းစပ္ ေရာေႏွာေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈေၾကာင့္ ေနရာေဒသမ်ား အေျခအေန ေျပာင္းသြားႏိုင္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ယာယီခိုလႈံေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား အသားက်ၿပီး အၿမဲ အေျခခ်ေနထုိင္သြားျခင္းမ်ဳိး 

လည္း ရွိပါသည္။

ဒုကၡသည္စခန္း - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ား ရွိသည့္ 

ဒုကၡသည္မ်ားေနထိုင္ေသာ တရားဝင္စခန္း ျဖစ္သည္။

IDP စခန္း (စစ္ေရွာင္စခန္း) - ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကဲ့သို႔ တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ ရွိေသာ္လည္း စခန္းတည္ရွိမႈ 

မွာမူ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ မူလႏုိင္ငံအတြင္းမွာပင္ တည္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္လည္း အနည္း 

ငယ္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ေရာစပ္ရြာ - ေနရပ္ျပန္သည့္ ဒုကၡသည္ သို႔မဟုတ္ IDP မ်ားသည္ ေဒသခံ အိမ္ရွင္အသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ ေရာစပ္ 

ေနထိုင္ေသာ ရြာ ျဖစ္သည္။ 

အတည္တက်မဟုတ္ေသာ IDP မ်ားေနထိုင္ရာေနရာ -  IDP အမ်ားအျပားသည္ အတည္တက် မဟုတ္ေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ၾကရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ မသြားမီ 

လအနည္းငယ္ၾကာသည္အထိ ထုိယာယီခုိလႈံစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ 

ယာယီ ေနခိုလႈံေရး အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ ကာလရွည္ၾကာ 

ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာသဘာဝ ရွိေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားမွာ ေရရွည္ခိုလံႈရာ ေနရာမ်ား ျဖစ္တတ္ 

သြားရပါသည္။

2 ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္မႈသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဒုကၡသည္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ဖြင့္ဆိုထားခ်က္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ထုိဖြင့္ဆိုခ်က္က 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားအျမင္တစ္ခုခု၏ 
အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရရန္ ခိုင္မာသည့္ ေၾကာက္ရြံ႕ရမႈမ်ား ရွိေနသူ၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပင္ပတြင္ 
ေရာက္ေနသူ၊ ထိုေၾကာက္ရြံ႕မႈကို မခံႏိုင္၊ မတုံ႔ျပန္ႏိုင္သူ၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္မႈကို ရယူႏိုင္စြမ္းမရွိသူ၊ ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၎၏ 
မူလ သမား႐ုိးက် ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္၏ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသူ၊ ထိုသို႔ေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရမႈမ်ားကို 
ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီး မကာကြယ္ႏိုင္သူႏွင့္ မျပန္လိုသူမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။” (Art. 1(A)(2)). 
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ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ - လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြႊယ္ေသာ လူသားလံုျခံဳမႈ မရွိျခင္း 

အျပင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား ရွိေနျခင္း၊ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈႏွင့္ တပ္သားသစ္ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီး 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အစရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ 

လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား မူလေနထိုင္ရာအရပ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနကို 

ဆိုလိုသည္။ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားသည္ ေျမသိမ္းခံရျခင္းမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစေသာ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ခြ်တ္ျခံဳက်ေနေသာ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေဒသမ်ား၌ အရင္းအျမစ္တူးေဖာ္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ပ်က္စီးမႈမ်ား အစရွိသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္းေၾကာင့္လည္း 

ျဖစ္သည္။ “ယာယီ” ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈထက္ “ကာလရွည္ၾကာ” ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈဟု အဓိပၸာယ္ 

ဖြင့္ဆိုရျခင္းမွာ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ 

အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။3

ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ေနရာ - ဤအစီရင္ခံစာတြင္ “ျပန္လည္ေနထိုင္မည့္ေနရာ” ဆိုသည္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 

တစ္ဦးအေနျဖင့္ အေျခခ်ေနထုိင္လုိသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ မူလေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ေစ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 

IDP မ်ားအတြက္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အျခား တတိယေနရာ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အကူအညီ 

ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူတစ္ဦးမွ ၎ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လိုေသာ တည္ရွိၿပီးသား ရြာ၊ ၿမိဳ႕ 

သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ႀကီးကို ဆိုလိုသည္။

 ဇာတိေျမ - ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တစ္ဦးမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ မတုိင္မီ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခဲ့ေသာ   

 ေနရာ ျဖစ္သည္။ 

3 ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအေပၚ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ကို ဤအစီရင္ခံစာအား ထုတ္ေဝသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ဤအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အေျခခံလည္း 
ျဖစ္သည္။ ဤအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး 
ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ဒုကၡသည္ 
အေျခအေနအေပၚ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမွာ “ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လတ္တေလာ အလားအလာ ရွိမေနသည့္ ၂၅၀၀၀ ဦး သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ ပိုေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏ ပထမဦးဆံုး 
အႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၿပီးေနာက္  ၅ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၅ ႏွစ္ထက္ပို၍ အေဝးေရာက္ေနေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။  UN-
HCR ႏွင့္ Brooking-Bern Project on International Displacement မွ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈအေပၚ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အစည္းအေဝးအရ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရသူမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို 
ခ်က္မွာ “အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကင္းမဲ့ေနေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ားအား 
ေဘးဖယ္ပစ္ပယ္္ခံရေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေသာျဖစ္စဥ္ ရပ္ဆိုင္းေနေသာ အေျခအေန” 
ဟု ဆိုသည္။ ပိုမို အေရးပါသည္မွာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အထက္၌ ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားထဲသို႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ေနရသည့္ လူထုအသိုင္းအဝုိင္း၏ ဆိုလိုခ်က္ႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္လာပါသည္။ စစ္ႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ရမႈ အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 
သက္ရွိ ထင္ရွား အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ရပ္၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ဌာေနေဒသမ်ားသို႔ အမွန္တကယ္ 
ျပန္ႏိုင္ေျခအတြက္လည္း ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးပါပါသည္။ 
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ရြာသစ္ (ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာေနရာ) - ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ သတ္မွတ္ 

ေပးထားၿပီး “ရြာသစ္” သို႔မဟုတ္ “စံျပရြာ” ကို သီးသန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ ဖန္တီးေပးေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ 

ရွိႏွင့္ၿပီးသားရြာ - ယခင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက အျမဲတမ္း အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ေနသည့္ရြြာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ရြာမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း 

“ေရာစပ္ရြာ” မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

မူ၀ါဒ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံေနၾက 

ရပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ 

တည္ရွိေနၾကသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း အေရးမပါသည့္ ကိစၥရပ္ 

တစ္ခု အျဖစ္သာ သေဘာထားခံေနရပါသည္။ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 

သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္သာ မွီတည္ေန 

ရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈကုိ 

ဆက္လက္ ျပသေနၿပီး အလြန္အမင္း ဆုိး၀ါးေသာ အေျခ 

အေနမ်ားအၾကားမွ ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ကာ ၎ 

တို႔အား လက္ခံရန္ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသာ၊ 

လုံျခံဳမႈ မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ျပန္ပုိ႔မည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

ကုိ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ ရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ 

သူမ်ားအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ 

လံုလံုျခံဳျခံဳ ေနရပ္ျပန္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါ 

သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို ၎တို႔ 

လာရာ မူလေဒသ သို႔မဟုတ္ အျခား တစ္ေနရာရာသို႔ 

ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးေသာ မည္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မဆို အဆိုပါ စံနႈန္းမ်ားအား လိုက္နာရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 

အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္ 

မႈမ်ား အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ အေျခအေန၌ ျပန္လည္ 

ေနထိငုသ္ြားရန ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာငရ္သမူ်ားက  ုိ တုိက႐္ုကိ ္

သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ ဖိအားေပးမႈမ်ဳိး မလုပ္ေဆာင္ရေပ။ 

ထုိအစား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးအေပၚ ၎တို႔ႏွင့္ 

ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 

၎တို႔အား ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနထုိင္ 

မည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 

မ်ားကို အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွည္လ်ားလွသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ 

တစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡ ေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး 

မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဳးလြန္ေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးစုံကို ခံစားေနၾကရပါသည္။ 

ထုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ 

အရပ္သားေနရာ ေဒသမ်ားကို စစ္တပ္မွ ပစ္မွတ္ထားျခင္း၊ 

အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ သီးႏွံမ်ား ပိုင္ဆိုုင္မႈမ်ား 

ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လိင္ 

ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခား 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနထုိင္ 

ႏုိင္ေရးတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရမႈမ်ား၏ မူလအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 

ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 

အားလံုးနီးပါးမွ ေျပာၾကပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

ဆိုရလွ်င္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ 

ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာ ကိစၥသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနဆဲ 

ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ သက္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ ထိုအခြင့္အေရး 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ပါ ျဖစ္သျဖင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းတို႔သည္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အိမ္ျပန္ရန္ လံုျခံဳမႈရွိျခင္း၊ 

မရွိျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအတြက္ လံုေလာက္ေသာ 

တိုင္းတာမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါေခ်။ ထို႔အျပင္ အတိတ္ 

ကာလတြင္ ၎တုိ႔ ခံစားခဲ့ရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ 

ထုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တာဝန္ယူမႈ၊ 
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တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ မရွိသည့္ အေန 

အထားတြင္ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ခဲ့ပါက ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

ပဋိပကၡမ်ား အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီး ဆုိးဝါးေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားမည္ကို 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ လူတိုင္းအေပၚ 

တူညီသည့္ ပံုစံျဖင့္ သက္ေရာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ မတူ 

ညီေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား ေတြ႔ 

ၾကံဳၾကရၿပီး အကယ္၍ ၎တုိ႔သည္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစု အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေနပါလွ်င္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပို၍ 

ခံရႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ လူမႈစီးပြား အေျခအေန၊ အဆင့္ 

အတန္းက မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မည္ ဆိုသည့္ အေပၚတြင္လည္း 

သက္ေရာက္မႈရွိသကဲ့သို႔ ကနဦး ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ အၿပီး 

၎တို႔အေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရဖူလံုမႈကို ထူေထာင္ႏိုင္ 

စြမ္းရည္ (ရွိ၊ မရွိ) တို႔သည္လည္း အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု 

အေနျဖင့္ အေရးပါပါသည္။ ဤသို႔ ကြာဟမႈမ်ားသည္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေသာ လူထုမ်ားအတြက္ မည္သည့္ 

ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ 

ေပါင္းစပ္ေနထုိင္ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ 

သည္။

ယေန႔ကာလထိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ၎ 

တိ႔ု၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး အတြက္ 

အတားအဆီးမ်ားစြာကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 

ရင္ဆိုင္ ေနၾကရၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုမွ ၎ 

တို႔၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ ကူညီသူမ်ားထံမွ အကူအညီကို 

မွီခိုေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား 

ႏွင့္ တရားဝင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူ (IDP) စခန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေငြရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

အေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးကို တားဆီးထားသကဲ့သို႔ 

ျဖစ္ေနပါသည္။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို တစ္စိတ္ 

တစ္ပိုင္း ခံထားရသည့္ လက္ခံအိမ္ရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ  

ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ 

အေျခအေနကလည္း တရားဝင္စခန္းမ်ား၏ အျပင္တြင္ 

ေနထိုင္ေနေသာ IDP မ်ားအား လံုေလာက္ေသာ အလုပ္ 

အကိုင္ ရရွိေစရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေစျပန္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ခုိလံႈေနရသူမ်ားတြင္ အျခားေသာ 

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မရွိေသာ္လည္း အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေသာ 

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေပးေန 

ေသာ ရိကၡာကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည့္အျပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ IDP 

စခန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေနသည့္ 

အကူအညီ ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၾကပါသည္။ 

ေျမယာသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တိုင္းရင္းသား 

လူထုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ အဓိက ျပႆနာတစ္ခု 

ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈမ်ား မျဖစ္ 

ပြားခင္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏွင့္/သို႔ 

မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျမယာမ်ားကို 

ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ 

အမ်ားစုက ေျပာၾကၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ အနည္းငယ္ကသာ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပံုတင္ကို ျပန္လည္ရရွိထားသည္ 

ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤသည္ကပင္ ၎တ႔ို ျပန္လည္ 

ေနထိုင္ႏုိင္ေရးရန္အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ 

အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါ 

သည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း 

လုပ္ကိုင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ ေျမယာ ရွားပါးသျဖင့္ အသက္ 

ရွင္ရပ္တည္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလြန္ ခက္ခဲေစ 

ပါသည္။ ေျမယာသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 

သာ အေရးႀကီးသည္မဟုတ္ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 

တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျပ႒ာန္း 
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ခ်က္အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ 

အသိုင္းအဝိုင္းတန္ဖိုုးမ်ား အတြက္ပါ ပဓာနက်လွပါသည္။ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ လူထုမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ေရး 

အတြက္ စဥ္းစားရာတြင္ ေျမယာ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပး 

ေရးသည္ အမ်ားဆုံး ေတာင္းဆိုသည့္ ႀကိဳတင္သတ္ 

မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပး 

ျခင္းသည္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကုစားမႈျဖစ္ၿပီး 

အကယ္၍ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအား မည္သုိ႔မွ 

မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္မွသာ ေျမယာ 

ႏွင့္အတူ ပ်က္စီး သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ သီးႏွံ၊ 

တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ကာလေပါက္ေစ်းအတုိင္း အေလ်ာ္ 

ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းရသည္ျဖစ္ေစ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းရသည္ျဖစ္ေစ 

ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

တစ္ဝန္းရွိ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ပင္ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔အတြက္ တုိး 

ပြားလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာ 

ကြယ္မေပးေသာ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ဖိအားမ်ား ပုိမုိ ရရွိ 

ေနကာ ၎တို႔အား ပိုမို ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ 

တြန္းပို႔ေနပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေပး 

မႈကို ေသခ်ာေစေသာ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္း၏ 

ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ 

ပံုစံမ်ားသည္လည္း ေျမယာႏွင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးကို 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မုိင္းယုေလး IDP စခန္း [ဓာတ္ပုံ - Progressive Voice]
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အေျခခံေသာ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ ေစ်းကြက္တင္သည့္ 

စနစ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရပါသည္။ ေနရပ္ျပန္ 

မည့္သူမ်ားအတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ေၾကာင့္ 

ေပၚေပါက္လာေသာ အပိုေဆာင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ 

ေနရ႐ုံသာမက လက္ခံ အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း 

မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ားကုိပါအလားတူ 

ထပ္မံ ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္ဟု ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာ 

၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ 

ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား အခန္းတြင္  ေထာက္ျပေပး 

ထားပါသည္။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ ဒဏ္ခံေနရေသာ 

လူထု အသိုင္းအဝိုင္း အားလုံး၏ အေျခအေနမ်ား 

တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အဆင္ေျပေရး ေသခ်ာေစရန္  

အတြက္ တိက်ေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

အတူ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရး၊ လယ္ယာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ 

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ က်င့္သံုးႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္မည့္ 

ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈကို 

အေလးေပး စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။  လူမႈ ပဋိပကၡ 

မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္အတူ 

လက္ခံ အိမ္ရွင္ရပ္ရြာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားရမႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ 

ကာလအတြင္း ၎တို႔၏ ေတာင့္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တြန္းလွန္ခုခံ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကို အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းစြာ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ 

၎တို႔ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် အတိုင္းအတာ အထိ 

ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ 

ပ့ံပိုးမႈျပဳျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပး 

ျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 

ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 

ေနရပ္္ျပန္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္မႈ ကင္းမဲ့ 

ေနျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ႏုိင္မႈ ရွိမေနျခင္း 

တို႔သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အသိုင္း 

အဝိုင္းကို ဆုတ္ယုတ္ေစ႐ုံသာမက ၎တို႔၏ ေတာင့္ခံ 

ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကုိပါ ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ 

အႏၲရာယ္ကို က်ေရာက္ေစပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ပံုစံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ျဖစ္စဥ္က 

သာလွ်င္ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး 

ပုိမို စြမ္းအားျမႇင့္တင္ကာ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေသာ 

အေျခအေနကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ 

ေလွ်ာက္လံုး သိသာစြာ ျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 

ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူထုတို႔သည္ ပဋိပကၡ၏ 

သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရသည့္ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ေနရေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား အပ်င္း 

ထူေသာ၊ သနားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပုန္ကန္ 

မႈျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္ 

လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာသူမ်ား 

ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္သည္ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ 

၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ မီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ၎တို႔ ျပန္လည္ ဝင္ဆံ့ 

ေပါင္းစပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း႐ႈျမင္ခ်က္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ 

ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ 

အျခားျပည္သူမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင့္ ၎တို႔အား တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံရပါမည္ 

ျဖစ္သည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ၎တို႔ 

ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမွားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ေနရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ 

မၾကံဳရေသာ အျခားျပည္သူမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ ၎တို႔ 
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သည္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား 

ရွိၾကပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အိပ္မက္မ်ားရွိၾကၿပီး အိမ္ကို တမ္းတၾကကာ ၎တို႔၏ 

အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ 

တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လိုၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုုးအေနျဖင့္ ပဋိပကၡ 

ဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 

ပကတိ အေျခအေနေပၚတြင္ စာနာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိသင့္ 

ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ 

ဤကိစၥအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပး ေျဖရွင္းရမည့္ 

ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္္သင့္ပါသည္။ ဤအထဲတြင္ 

ပထမဦးစြာ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ျပန္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ 

ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ ဂုုဏ္သိကၡာ 

ရွိရွိ လံုျခံဳစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္မႈျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူကာ 

ဘက္ေပါင္းစံု လႊမ္းျခံဳမႈရွိေသာ ျပည့္စံုသည့္ အစီအစဥ္ 

တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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4	 အထက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ကို	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	ေနရပ္စြန္႔ခြာ	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္	ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	လုပ္ကိုင္ၾကခဲ့ေသာ	တိုင္းရင္းသား	
လူထုအေျချပဳ	 အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊	 အရပ္ဘက္	 လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ	 ပါဝင္သည့္	 ေဆြးေႏြးညိႇနႈိင္းပြဲတြင္	 ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း	 ျဖစ္သည္။	
ဤအစီရင္ခံစာ၏	 ရည္ရြယ္ခ်က္၊	 နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္	 နည္းနာေဗဒမ်ားကုိ	 ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	 မိတ္ဖက္အျဖစ္	 ပူးေပါင္းကာ	
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး	 ကာလရွည္ၾကာ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	 အေျခအေနတြင္	 ရွိေနသည့္	 ျပည္သူမ်ား၏	
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္	စိုးရိမ္	ပူပန္မႈမ်ားကို	အေကာင္းဆံုး	ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္	ရည္ရြယ္ထားျခင္း	ျဖစ္ပါသည္။	

ဤအစီရင္ခံစာ၏	 ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ	 လက္နက္ကိုင္	 ပဋိ	

ပကၡႏွင့္	 ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္	

ကာလရွည္ၾကာ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	

အတြင္း	ေနထုိင္ေနရေသာ		တိုင္းရင္းသားႏွင့္	ဘာသာေရး	

လူနည္းစု			အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား၏	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊	လိုအပ္	

ခ်က္မ်ားႏွင့္	 အျမင္သေဘာထားမ်ားကို	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ	 ျဖစ္စဥ္ႏွင့္	 လက္ရွိ	 လုပ္ေဆာင္ေန	

ေသာ	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္	ထည့္သြင္း	ပါဝင္လာေစျခင္း	

ျဖင့္	 ထုိအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား	 ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈကို	 အဆံုး	

သတ္သြားေစရန္	ျဖစ္သည္။	ေနာက္	ရည္ရြယ္ခ်က္္တစ္ခုမွာ	

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္	 လူငယ္မ်ား	အပါအဝင္	လက္နက္ကိုင္	 ပဋိ	

ပကၡႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္	ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရေသာ	 နစ္နာသူ	 ျပည္သူမ်ားအတြက္	အသြင္	

ကူးေျပာင္းေရးကာလ	 တရားမွ်တမႈ	 ရရွိေစေရးႏွင့္	 ျပန္	

လည္	 ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္	 စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား	

လုပ္ေဆာင္ရန္	ျဖစ္ပါသည္။4

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္	 IDP	 မ်ားအတြက္	 ၎တို႔၏	 ျပန္လည္	

ျဖည့္ဆည္းခံပိုင္ခြင့္ကို	 အာမခံေပးရန္ႏွင့္	 ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ	

လံုျခံဳၿပီး	 ေရရွည္တည္တံ့ေသာ	 ေနရပ္ျပန္ေရးကုိ	 မွန္မွန္	

ကန္ကန္	 ဆံုးျဖတ္ခြင့္	 ရေစရန္အတြက္	 လံုေလာက္ေသာ	

အခ်ိန္ႏွင့္	 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	 ရရွိေစေရး	

ေသခ်ာေအာင္	 လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္	 အေနျဖင့္	 ထိခုိက္	

နစ္နာေသာ	 အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားမွ	 အားလံုး	 ပါဝင္မႈရွိေသာ	

ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ	 တစ္ဆင့္	 ႏိုင္ငံတကာႏွင့္	 ျပည္တြင္း	

မူဝါဒေရးဆြဲ	 ခ်မွတ္သူမ်ားသည္	 သက္ဆုိင္ေသာ	 မူ၀ါဒ	

ေရးရာ	 ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား	 ခ်မွတ္ရာတြင္	 ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္	

IDP	 မ်ား၏	 လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊	 စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊	 ေမွ်ာ္	

လင့္ခ်က္မ်ား	 ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္	 ရည္ရြယ္ပါသည္။	 လက္	

နက္ကိုင္	 ပဋိပကၡမ်ား	 ဆက္လက္	 ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သုိ႔	

ဒုကၡသည္ႏွင့္	 IDP	 အေျမာက္အျမား	 ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ရန္	

အဆင္သင့္	ျဖစ္မေနေသးသည့္	အေနအထားတြင္	လူသား	

ခ်င္း	စာနာမႈဆုိင္ရာ	အကူအညီမ်ား	ဆက္လက္	ေထာက္ပံ့	

ေပးရန္	 အပါအဝင္	 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	 မ်ားစြာေသာ	ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္	အေရးတႀကီး	 ျဖည့္ဆည္းေပး	

ရမည့္	လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း	မီးေမာင္းထိုးျပရန္	ဤအစီ	

ရင္ခံစာမွ	ရည္ရြယ္ပါသည္။	



[ဓာတ္ပုံ	-	Progressive	Voice]
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5	 One	conflict-affected	community	this	report	does	not	cover	in	the	research	is	the	ethnic	Kokang,	many	of	whom	have	been	living	
in	protracted	displacement	situations	since	armed	conflict	reignited	in	early	2015.	This	is	due	to	the	relatively	little	connection	
that	Progressive	Voice	and	the	partner	ethnic	CBOs	have	with	ethnic	Kokang	communities.	This	is	a	gap	for	further	research.	
At	the	time	the	research	was	conducted,	in	the	first	half	of	2017,	the	situation	of	the	Rohingya	in	northern	RakhineState	was	
not	one	of	armed	conflict,	but	of	state-sponsored	institutional	discrimination	and	human	rights	violations.	Thus,	it	did	not	fit	
within	the	scope	of	this	paper,	despite	the	existence	of	IDP	camps	in	Rakhine	State.	In	terms	of	other	displaced	people	from	
western	Burma/Myanmar,	 including	Chin	and	Rakhine	 refugees	 from	armed	conflict,	 there	are	no	 concentrated,	protracted	
IDP	or	 refugee	 camps	or	 settlements	 inside	Burma/Myanmar	 or	 along	 the	border,	 rather	 displaced	people	 take	 temporary	

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	လက္နက္ကိုင္	ပဋိပကၡႏွင့္	၎ႏွင့္	ဆက္စပ္	

ေနသည့္	လူ႔အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္	ကာလ	

ရွည္ၾကာ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္	

အေျခအေနမ်ားအတြင္း	 ေနထိုင္ေနရေသာ	 ဒုကၡသည္မ်ား	

ႏွင့္	 IDP	 မ်ား	 အေၾကာင္းကို	 ဤအစီရင္ခံစာတြင္	 ျခံဳငုံ	

ေဖာ္ျပထားပါသည္	(အထက္တြင္	ေဖာ္ျပထားသည့္	အနက္	

အဓိပၸာယ္္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား	က႑တြင္	ၾကည့္ပါ)။	ေအာက္တြင္	

ေဖာ္ျပထားသည့္	လက္နက္ကိုင္	ပဋိပကၡေၾကာင့္	 ျဖစ္ပြားရ	

ေသာ	ကာလရွည္ၾကာ	ေနရပ္စြန္႔ခြာ	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ရမႈ၏	 ရွင္းျပခ်က္သည္	 သုေတသန	 ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	

ပထဝီေဒသမ်ားႏွင့္	 ကိုက္ညီမႈ	 ရွိပါသည္။	 သို႔ျဖစ္၍	

ကရင္၊	ကရင္နီႏွင့္	 ရွမ္း	 ဒုကၡသည္မ်ားအျပင္	 မြန္၊	ကရင္၊	

ကရင္နီ၊	 တအာင္း၊	 ပအိုဝ္းႏွင့္	 ကခ်င္	 IDP	 မ်ားရွိရာ	

ေဒသမ်ားကို	 ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ႏွင့္	 ၎၏	 သုေတသန	

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္	မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး	

ေဖာင္ေဒးရွင္း	 -	 Human	 Rights	 Foundation	 of	

Monland	 (HURFOM)၊	ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ရက္အဖြဲ႔-	

Karen	 Student	 Network	 Group	 (KSNG)၊	 ကရင္	

လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕-	 Karen	 Human	 Rights	 Group	

(KHRG)၊	 ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ	 -	 Karen	 Refugee	

Committee	 (KRC)၊	 	 ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ	 -	

Karenni	 Refugee	 Committee	 (KnRC)၊	 ကရင္နီ	

ဥပေဒႏွင့္	 လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာ	 -	 Karenni	 Legal	

and	 Human	 Rights	 Center	 (KnLHRC)၊	 ကရင္နီ	

ပညာေရးဌာန	 -	 Karenni	 Education	 Department	

(KnED)၊	 ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး	 -	 Karenni	

National	 Women’s	 Organization	 (KNWO)၊	 ကရင္နီ	

လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္	 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပင္မ	 -	 Karenni	 Social	

Welfare	 and	 Development	 Center	 (KSWDC)၊	

ကုန္းေက်ာရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း	 -	 Koung	 Jor	 Shan	

Refugee	 Camp၊	 ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး-	

ထိုင္းႏိုင္ငံ	 -	 Kachin	 Women’s	 Association	

Thailand	 (KWAT)၊	 ပအိုဝ္းေဒသ	 က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း	

ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ	 -	 Pa-Oh	 Health	 Working	

Committee	 (PHWC)၊	 တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း	

-	 Ta’ang	Women’s	 Organization	 (TWO)	အဖဲြ႕မ်ားမွ	

သြားေရာက္	 သုေတသန	 ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။	 ကနဦး	

တြင္	 ဤသုေတသန	 ျပဳလုပ္ရာ၌	 ရွမ္းႏွင့္	 လားဟူ	

ေဒသမ်ားကိုပါ	 ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္	 ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္	

လည္း	 သြားေရာက္	 သုေတသနျပဳရန္	 စိန္ေခၚမႈမ်ား	

ရွိလာျခင္းေၾကာင့္	 ထိုေဒသမ်ားရိွ	 IDP	 မ်ား၏	 ေတြ႔ဆံု	

ေမးျမန္းမႈမ်ားကို	 မထည့္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း	 ျဖစ္ပါသည္။	

လက္နက္ကိုင္	 ပဋိပကၡဒဏ္	 ခံေနရေသာ	 တိုင္းရင္းသား	

လူမ်ဳိးစုတိုင္းကို	 မလႊမ္းျခံဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း	လက္နက္ကိုင္	

ပဋိပကၡဒဏ္ေၾကာင့္	 ကာလရွည္ၾကာ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္	

ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	 အေျခအေနအတြင္း	 ေနထုိင္ေနရၿပီး	

လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုပါ	အဓိက	ၾကံဳေတြ႔ေနရ	

ေသာ	တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု	အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား၏	အမ်ားစု	

အေျခအေနကို	ျခံဳငံု	ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။5
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ဤအစီရင္ခံစာအတြက္	 ကြင္းဆင္း	 သုေတသနမ်ားကို	

၂၀၁၇	 ခုႏွစ္တြင္	 ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း	 ျဖစ္ေသာ္လည္း	 ယခု	

အေျခအေနသည့္	ထုိသုိ႔	သုေတသန	 ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္	 ရွိေနခဲ့	

ေသာ	ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	အေျခအေန	

မ်ားထက္	 ပိုမို	 ဆုိးဝါးလာေနၿပီး	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း	 သုေတ	

သနျပဳမႈမ်ားမွ	ရရွိခဲ့ေသာ	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္	

လည္း	 မ်ားစြာ	 အက်ံဳးဝင္သက္ဆိုင္လ်က္	 ရွိေနဆဲျဖစ္	

ပါသည္။	 ကခ်င္၊	 ရွမ္းႏွင့္	 ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္	 ျဖစ္	

ပြားေနေသာ	 ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္	 ေထာင္ခ်ီေသာ	 အရပ္	

သားမ်ား	 ေနာက္ထပ္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါ	

shelter	outside	their	villages,	or	become	refugees	spread	throughout	India,	Malaysia	and	other	countries.	All	refugees	beyond	
the	border	camps	were	outside	the	scope	of	this	research.

သည္။	 ဤသို႔	 အသစ္အသစ္ေသာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ေနထိုင္ရမႈမ်ားက	 ေဖာ္ျပေနသည္မွာ	 လံုျခံဳမႈရွိစြာ	 ေနရပ္	

ျပန္ႏုိင္ေရး	 အတြက္	 အလွမ္းေဝးေနေသးသည့္	 အျပင္	

ပဋိပကၡဒဏ္သင့္	 ေဒသတစ္ေလွ်ာက္	 လက္ေတြ႔	 အေျခ	

အေနသည္	အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္	အႏၲရာယ္ႀကီး	

မားေနဆဲ	 ျဖစ္ေသာေၾကာင့္	 မည္သည့္ေနရပ္ျပန္ေရး	အစီ	

အစဥ္မဆို	 လံုျခံဳမႈရွိရွိႏွင့္	 ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္	 ျပန္လည္	

ေနထိုင္ျခင္းဟု	 မွတ္ယူႏုိင္ရန္မွာ	အလြန္အမင္း	 ေစာလြန္း	

ေနေသးသည့္	အေျခအေန	ျဖစ္ပါသည္။	
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တ႐ုတ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ထုိင္း

လာအို

ဗီယက္နမ္

ကေမာၻဒီးယား

အိႏၵိယ

ဘူတန္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

အန္ဒမန္ပင္လယ္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔

ကခ်င္

ရွမ္း

စစ္ကုိင္း

ခ်င္း

ရခိုင္ မေကြး

မႏၱေလး

ေနျပည္ေတာ္

ဧရာ၀တီ

ပဲခူး

ရန္ကုန္
ကရင္

တနသၤာရီ

မြန္

ကရင္နီ

IDP	စခန္းမ်ား

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား

သုေတသနေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း	ႀကိဳတင္ပံုစံခ်ထားေသာ	
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ	စုစုေပါင္း	၃၃၈	ခုႏွင့္	

ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ	စုစုေပါင္း၂၁	ခုကို	
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ	တရားဝင္ဒုကၡသည္စခန္း	၉	ခုႏွင့္	
ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း	၁	ခုႏွင့္		မြန္၊	ကရင္၊	ကရင္နီ၊	
ပအုိဝ္း၊	တအာင္းႏွင့္	ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ	IDP	

စခန္းမ်ားသို႔	သြားေရာက္	သုေတသနျပဳခဲ့ပါသည္။	
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ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသန နည္းနာေဗဒကို 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ရသူ အသိုင္း 

အဝုိင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 

လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီမ်ား၊ အမ်ဳိး 

သမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အသီးသီးေသာ လူထုအေျချပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ 

ဇန္နဝါရီလမ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ 

ႀကိဳတင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားကို 

အေျခခံ၍ ပံုစံေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္း 

အစည္းအေဝးမ်ားသည္ သုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 

နယ္ပယ္ အတိုင္းအတာႏွင့္ နည္းနာေဗဒမ်ားအတြက္ 

အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားကိုလည္း ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဤသုေတသနတြင္ အရည္အေသြး အေျချပဳ ကြင္းဆင္း 

သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိးကားျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ပါဝင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ ညိႇႏိႈင္း 

ေဆြးေႏြးပြဲမွ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္အတုိင္း ကြင္းဆင္း 

သုေတသန လုပ္ငန္းကို ေဒသခံ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သုေတသန စီမံကိန္းဆုိင္ရာ 

ဆက္စပ္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ လုပ္ေဆာင္ 

ခဲ့ပါသည္။ သုေတသန မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္း 

သံုးသြယ္ကိုလည္း အတူတကြ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

ပထမ နည္းလမ္းအျဖစ္ ကြင္းဆင္း သုေတသနႏွင့္ပတ္ 

သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ 

သုေတသန မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က သတ္မွတ္ 

ထားေသာ ပထဝီေဒသမ်ားႏွင့္ သုေတသန ဦးတည္ခ်က္ 

မ်ားအေပၚ အေျချပဳကာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ 

ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္တက် စုစည္းျခင္းမ်ားကို ၎တုိ႔မွ 

အလံုးစံု တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းကုိ 

အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ သုေတသန 

အေတြ႔အၾကံဳ နည္းေသးသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက 

ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ကြင္း 

ဆင္း သုေတသနသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထို မိတ္ 

ဖက္အဖြဲ႔မ်ားမွ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ အစီ 

အစဥ္တက် စုစည္းျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ကြင္းဆင္း သုေတ 

သနျပဳမႈကို ဆက္လက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါ 

သည္။ တတိယ နည္းလမ္းမွာမူ သုေတသနအတြက္ 

လိုအပ္ေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားက  တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ကြင္းဆင္း 

သုေတသနကို ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ 

ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။

သုေတသန အသုုံးျပဳ နည္းနာမ်ားတြင္ အရည္အေသြး 

အေျချပဳသည့္ သေဘာ သဘာဝ ရွိေသာေၾကာင့္ 

ရရွိလာေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို 

ေကာင္းမြန္စြာ ထင္ဟပ္ေစရန္ တင္ျပထားပါသည္။ 

ေကာက္ယူ ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

သည္ ခိုင္မာေသာ စာရင္းဇယားမ်ား သို႔မဟုတ္ နံပါတ္မ်ား 

မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုမ်ား အမွန္တကယ္ ရင္ဆုိင္ 

ေနရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

၎တုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ 

၎တုိ႔ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အေပၚ 

အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အရည္အေသြး အေျချပဳ 

သုေတသန နည္းနာမ်ားအတြက္ ပိုမို အသံုး တည့္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အေျချပဳကာ ၎တုိ႔မွ 

ရရွိလာေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍  တခ်ဳိ႕ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား  ပိုမို ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္လြယ္ 

ေျပာင္းလြယ္ေစရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပံုစံခ်ထားသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္း  
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မႈမ်ားအတြက္ ၄၅ မိနစ္မွ တစ္နာရီအထိ အခ်ိန္ ေပးရန္ 

ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူမွ ထပ္မံ ေျပာၾကား 

လုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါက အခ်ိန္ပိုေပး 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ ေျဖဆိုသူမွ ေျဖဆုိရန္ 

သက္ေသာင့္သက္သာ မျဖစ္လွ်င္လည္း ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္း 

မႈကို အခ်ိန္မေရြး ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဤသို႔ 

လည္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ေနရာအႏွံ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ထို ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ တစ္စိတ္ 

တစ္ပိုင္း ႀကိဳတင္ ပံုစံခ်ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုး 

ျပဳျခင္းထက္ ပိုမို ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္ၿပီး လိုအပ္သလို 

အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထို ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးမွာ 

အဓိကက်ေသာ အခ်ဳိ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အျပန္ 

အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျမင္သေဘာ 

ထား မတူမႈမ်ား ေပၚထြက္ေစရန္ ထုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ 

ႏႈိးဆြေပးႏုိင္ၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ အေျဖ 

မ်ားအေပၚ ရွင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ႏုိင္ေစရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္ 

ျခင္းေၾကာင့္ သုေတသန ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ 

စုေဆာင္းေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို 

နက္နဲခုိင္မာေစပါသည္။

ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ 

စိတ္တစ္ပိုင္း ႀကိဳတင္ပံုစံခ်ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္၊ IDP မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 

စုစုေပါင္း ၃၃၈ ခုႏွင့္ ဦးတည္ အစုအဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ စုစုေပါင္း 

၂၁ ခု တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းသုေတသနအတြက္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 

ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာ ရွမ္း 

ဒုကၡသည္စခန္း/ရြာ ၁ ခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မြန္၊ 

ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ပအိုဝ္း၊ တအာင္းႏွင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ 

IDP စခန္း ၂၇ ခုကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူထု 

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေနကို ပိုမို ဆက္ 

စပ္ၿပီး သိမ္ေမြ႕ေသာ ကြဲျပားခ်က္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ 

ပါဝင္သူမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (Participant Ob-

servation) နည္းလမ္းကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မည့္ 

မူဝါဒမ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုး 

ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္သံုးသပ္ 

ျခင္း အပါအဝင္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ 

စုေဆာင္းျခင္းမ်ားကို ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၏ သုေတသန 

ဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 

ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း 

မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား 

အပါအ၀င္ အျခား အဓိက အက်ံဳး၀င္ သက္ဆုိင္သူမ်ား 

ႏွင့္လည္း တစ္ဦးခ်င္းစီ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ေပါင္း ၂၀ ကုိ 

ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ႏွင့္သုေတသန 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ အထူးသျဖင့္ 

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ရွိေနေသာ 

ကြန္ရက္မ်ားကို အေျချပဳၿပီး စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်ယ္ျပန္႔လာ 

ေနေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္လွ်င္ အဓိက ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ 

ၾကသည့္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP မ်ား ကုိယ္တုိင္အား ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ လက္ရွိ အေျခ 

အေနအေပၚ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျခံဳငံုမိေစရန္ႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာမွ 

ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္သည့္ မူဝါဒ ကြာဟခ်က္မ်ား 

ကို ေဖာ္ထုတ္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အျခား အက်ံဳးဝင္ 

သက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူႏိုင္ရန္လည္း အလားတူ အေရး 

ႀကီး ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ ကြင္းဆင္းသုေတသန 

ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ားကို သုေတသန မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔တုိ႔က ပူးေပါင္း လုပ္ 
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ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သုေတသန 

အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေသာ နည္းနာမ်ားႏွင့္  ပတ္ 

သက္၍ ပံုစံတူညီမႈရွိျခင္း မရွိျခင္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ 

စရာမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္၊ IDP 

မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းအမ်ားစု 

(သံုးပံုႏွစ္ပံု) ကို ပံုစံတူ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး က်န္ 

ေမးခြန္း သံုးပံုတစ္ပံုကုိသာ ေနရာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုတုိ႔၏ ကြဲျပားသည့္ 

အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ 

ေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီး 

မားမား မရွိခဲ့ပါ။ တခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ တခ်ဳိ႕ 

ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားထက္ 

ပိုမို အေရးႀကီးေနသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ဳိးက 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားေနေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို 

ဖမ္းဆုပ္မိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား 

အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းမႈမ်ားကို မြန္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ 

ပအိုဝ္းႏွင့္ တအာင္း စသည့္ ေဒသခံ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္ရွိမႈ က 

ေမးျမန္းခံရသူမ်ားမွ မွ်ေဝလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

၎တုိ႔၏ မိခင္ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ သက္ေသာင့္ 

သက္သာ ပုိမုိ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အေနအထား၊ တစ္နည္း 

အားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို စုစည္း 

ရရွိႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည့္ အသံဖုိင္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ 

စာျပန္႐ုိက္ျခင္း၊ မူလေဒသခံ ဘာသာစကားမွ အဂၤလိပ္ 

ဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆိုျခင္းတုိ႔ကုိ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိထားေသာ 

ေဒသခံ သုေတသန မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ ငွားရမ္းထားေသာ 

ဘာသာျပန္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိသတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္၍ အစီရင္ခံစာ 

ထဲသုိ႔ ေကာက္ႏုတ္ ထည့္သြင္းျခင္းကို ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ 

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကိုလည္း 

ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးတြင္ 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လိင္ကြဲျပားမႈ 

အေပၚ ခံစားနားလည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အပိုင္းမ်ား 

ကိုလည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါ 

သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ 

မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္း 

ေရးကာလ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေဆြးေႏြးရာ၌ အစိတ္ 

အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လာေစရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါ 

သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑အရ 

ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ မတူေသာ ၿခိမ္း 

ေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ၾကရၿပီး 

ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိၾကပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခ 

အေနတြင္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လူ႔ 

အသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ 

၎တို႔၏ ကိုယ္ပုိင္စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ အေျခအေနကို တုံ႔ျပန္ 

ေသာ နည္းနာမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ဦးေဆာင္မႈ 

က႑မ်ားကို တာဝန္ယူေနၾကရပါသည္။ ယင္းအခ်က္ 

မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပရာႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ 

ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါလွေသာေၾကာင့္ ဤသုေတသန 

အတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေတြ႔ဆံုေမး 

ျမန္းခံရသူ ဦးေရကို က်ား၊ မ အခ်ဳိးအစား မွ်တေစျခင္း၊ 

လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား 

ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းရန္ ေနရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

သက္ေသာင့္သက္သာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျဖၾကားႏုိင္ 

မည့္ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ လိင္ကဲြျပားမႈေပၚ နား 

လည္သေဘာေပါက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါ 

သည္။ အဓိကက်ေသာ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ 

တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
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သုေတသီမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားႏွင့္ အခ်က္ 

အလက္မ်ား အားလံုး၏ လံုျခံဳေရးသည္လည္း အလြန္ 

အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားမွ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား 

ကို သီးသန္႔ထားရွိၿပီး ၎တို႔ ေျဖၾကားထားသည့္ 

မွတ္တမ္းမ်ားကို အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမ်ား ယွဥ္တြဲအသံုးျပဳ 

သည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သေကၤတ အမွတ္အသားျဖင့္ သိမ္းဆည္း 

ထားပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားေသာ အသံဖုိင္ႏွင့္ 

အသံဖုိင္အား စာျပန္႐ုိက္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 

ပုဂၢိဳလ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း 

မထားဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္သေကၤတမ်ားျဖင့္သာ 

အမည္ေပးထားပါသည္။ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ားၿပီးတိုင္း 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို သိရွိႏုိင္ 

ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက ၎တို႔အေန 

ျဖင့္ သုေတသီမ်ားအား ေမးျမန္းႏိုုင္ရန္အတြက္ ဆက္ 

သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ားလည္း ေပးထားခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းမႈမ်ား မစမီ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 

ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပျခင္း၊ အမည္လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားမႈကို 

အာမခံျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေမးစရာရွိ 

ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 

လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ 

သည္။ ပါဝင္သူမ်ားမွ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္၍ 

လံုျခံဳသည္ဟု ခံစားရေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ားမွ ႀကိဳတင္ 

သိသင့္သိထုိက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိ 

နားလည္ၿပီး ေမးျမန္းခံရန္ သေဘာတူညီမႈ ရယူေရးကို 

မည္သည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ မစတင္ခ်ိန္တြင္ မျဖစ္မေန 

လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ 

“မည္သူမွ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း မရွိေစေရး” ဟူသည့္ 

အေျခခံမူမ်ား ထည့္သြင္းထားသကဲ့သုိ႔ အပ်က္သေဘာ 

ေဆာင္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ခက္ခဲ 

ၾကမ္းတမ္းေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ ျပန္ေျပာင္းေျပာ 

ျပရန္ ေမးျမန္းျခင္းကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔လာခဲ့ပါက ေတြ႔ 

ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားမွ  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို ရပ္တန္႔လုိ 

သို႔မဟုတ္ ေခတၱရပ္နားလုိလွ်င္ ကြင္းဆင္း သုေတသီမ်ားမွ 

လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းခံရသူမ်ားမွ ေျပာဆုိရန္ တြန္႔ဆုတ္ေသာ၊ မေသ 

ခ်ာေသာ၊ မမွ်ေဝလုိေသာ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ဖိအားေပးသည့္ 

အေနအထားမ်ဳိး မျဖစ္ေစေရးကို သုေတသီမ်ားမွ ေသခ်ာ 

လုိက္နာရပါသည္။ ဤအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားၾကားတြင္ ေနထိုင္ 

လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေဒသခံ သုေတသနမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားမွ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔ 

အၾကံဳေကာင္းမ်ား ရွိထားရာ ၎တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ 

အႀကံဉာဏ္မ်ားသည္လည္း အေရးပါလွပါသည္။ ေရွ႕ေျပး 

အသံအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္း 

သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ဝွက္စာအျဖစ္ တစ္ပါ 

တည္း ေျပာင္းေပးေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ဆက္သြယ္မႈ 

နည္းစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း အပါအဝင္ လိုအပ္ေသာ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သတိထားမႈ အားလုံးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ 

ခဲ့ပါသည္။အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိသည့္ 

အင္တာနက္ သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မ်ားျဖင့္ ပုိ႔ျခင္း၊ 

သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားအား ပိတ္ပင္ထားျခင္း အပါအ၀င္ 

မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ လိုက္နာရမည့္ အစီအစဥ္တခ်ဳိ႕ျဖင့္ 

လံုျခံဳေအာင္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ကြင္းဆင္းသုေတသနမ်ား လုပ္ေဆာင္ 

ခ်ိန္တြင္ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ 

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း 

ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ 

သည္။ တအာင္း IDP စခန္းတစ္ခုအတြင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 

လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား 

ျဖင့္ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး ျပဳလာသျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 

မႈကို ေခတၱရပ္ထားခဲ့ရၿပီး သုေတသီႏွစ္ဦးႏွင့္ IDP 

မ်ားသည္ လုံျခံဳေသာေနရာ၌ ပုန္းေအာင္းခဲ့ရပါသည္။ 

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။





၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ မန္လီစခန္းသို႔ ေရာက္လာေသာ မိခင္ႏွင့္  
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ [ဓာတ္ပုံ - Ta’ang Women’s Organization]



aemufcHtajctae - jrefrmEdkifiH&Sdy#dyu©ESifh ae&yfpGefYcGm xGufajy;wdrf;a&Smif&rI 19

aemufcHtajctae - jrefrmEdkifiH&Sdy#dyu©ESifh 

ae&yfpGefYcGm xGufajy;wdrf;a&Smif&rI

6 The Border Consortium, “Refugee Camp Populations: December 2018.” Available at https://www.theborderconsortium.org/
media/119470/2018-12-december-map-tbc-unhcr.pdf?fbclid=IwAR0em37evGPvIJgTa1RhohjUYlqT90hbOKzxLlp6CrzWI1VStLu-
IN-wL-_E

7	 United	Nations	Office	for	the	Coordination	of	Humanitarian	Affairs,	“Myanmar:	Civilians	Displaced	by	Fighting	in	Kachin/Shan	
2018-28	(As	10	December	2018)”.	Available	athttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_Kachin_Shan_Dis-
placement_Snapshot_20181212.pdf. 

8	 There	is	no	authoritative	estimate	of	IDPs	in	southeastern	Myanmar,	due	to	the	shifting	patterns	of	displacement,	remote	na-
ture	of	displacement	sites	and	differences	in	definitions	of	internal	displacement.	In	2012,	a	survey	conducted	by	The	Border	
Consortium	(TBC)	estimated	400,000	IDPs	in	southern	Shan,	Karenni,	Karen	and	Mon	States	and	Tanintharyi	Region.	In	2018,	
another	survey	by	TBC	estimated	156,700	remaining	IDPs	in	Karenni,	Karen	and	Mon	States	and	Tanintharyi	Region.	While	the	
2018	TBC	survey	could	not	fully	cover	southern	Shan	States,	it	noted	that	IDP	population	in	that	area	is	estimated	to	be	fairly	
stable	since	its	2012	survey,	which	found	125,000	IDPs.	Therefore,	this	estimate	is	based	on	the	2018	estimate	for	most	of	
southeast	Myanmar,	plus	the	2012	estimate	for	southern	Shan	State.	

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား	

အထူးသျဖင့္	 သိန္းခ်ီေသာ	 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား	

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္	 အျပင္ရွိ	 ယာယီစခန္းမ်ား၌	

ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ	 ေနထိုင္ေနၾကရမႈကို	 ျဖစ္ေစသည့္	

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ	 ကာလရွည္ၾကာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ရမႈမ်ားတြင္	 သဘာဝ	 ေဘးအႏၲရာယ္ကပ္ဆုိးမ်ားႏွင့္	

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္	 ဆက္စပ္ေသာ	 ေနာက္ဆက္	

တြဲ	 ေျမယာသိမ္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္	 တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ပါ၀င္	

ေသာ္လည္း	 	 ပဋိပကၡ	 ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္	 ထုိထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရမႈ၏	 အဓိကအေၾကာင္းရင္း	 ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္	

ပါသည္။	 ေခတ္အဆက္ဆက္	 စစ္အစုိးရမ်ား၏	 မူ၀ါဒ	

ျဖစ္ေသာ	 လူမ်ားစုမွ	 	 ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးေရးႏွင့္	 လူနည္းစု	

မ်ားအား	အတင္းအဓမၼ	 ေပါင္းစည္းပါဝင္ေစျခင္း	 (“ျမန္မာ	

ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ေရး၀ါဒ”	 ဟုလည္း	 သိရွိၾကသည္)	

ေၾကာင့္	 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	 ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ	

တိုင္းရင္းသား	 လက္နက္ကိုင္	 ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း	

(Ethnic	 Armed	 Organization	 -	 EAO)	 မ်ားအၾကား	

ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို	 ဦးတည္ေစခဲ့သည္။	 ဤပဋိ	

ပကၡႏွင့္အတူ	 “ျမန္မာ	 ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ေရး”	 လႈပ္ရွားမႈ	

မ်ားေၾကာင့္	 ပဋိပကၡကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္	 တစ္	

သန္းထက္ေက်ာ္ေသာ	 တိုင္းရင္းသား	 အရပ္သားဦးေရ	

ကို	 ကာလရွည္ၾကာ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္း	

ေရွာင္ရမႈမ်ားႏွင့္	 ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေစပါသည္။	 ၂၀၁၈	

ခုႏွစ္	 ဒီဇင္ဘာလ	 အခ်ိန္အထိတြင္	 ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း	

ရွိ	 ကရင္ႏွင့္	 ကရင္နီတုိင္းရင္းသားအမ်ားစု	 ေနထုိင္	

သည့္	 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌	 ဒုကၡသည္ေပါင္း	 တစ္သိန္း	

နီးပါး	 (၉၇,၀၀၀)6	 ခန္႔ရွိၿပီး	 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္	 ရွမ္း	

ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္	 ကခ်င္၊	 တအာင္းႏွင့္	 ရွမ္း	 IDP	

ဦးေရ	 တစ္သိန္းေျခာက္ေထာင္	 (၁၀၆,၀၀၀)7	 ခန္႔	 ရွိကာ	

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း	 ကရင္ႏွင့္	 မြန္	

တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုျဖစ္သည့္	 IDP	 ဦးေရ	 ႏွစ္သိန္း	

ရွစ္ေသာင္းခန္႔	(၂၈၀,၀၀၀)ခန္႔	ရွိေနပါသည္။8

၁၉၄၈	 ခုႏွစ္	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း	

တိုင္းရင္းသား	 လူနည္းစုမ်ားအတြက္	 ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္	

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး	 တည္ေဆာက္ရန္	 ကတိေပးထား	

ခ်က္မ်ားကို	 ေဖာ္ေဆာင္ရန္	 ဗဟုိအစိုးရက	 ပ်က္ကြက္	

ခဲ့ၿပီး	 အုပ္ခ်ဳပ္သူ	 အဆက္ဆက္မွလည္း	 ဗုဒၶဘာသာကို	
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ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္	 ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္	 တိုင္းရင္းသား	

လူမ်ဳိးမ်ား၏	 ဘာသာစကား	 အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို	 ပိတ္ပင္	

တားျမစ္ျခင္း	 အပါအဝင္	 တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ		

“ျမန္မာႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ေရး”	 ဦးတည္သည့္	 မူဝါဒမ်ဳိးစံုကို	

ခ်မွတ္	အေကာင္အထည္	ေဖာ္လာခဲ့ၾကသည္။	ဤအခ်က္	

ကို	ျပန္လည္	တုံ႔ျပန္သည့္	အေနျဖင့္	တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု	

မ်ားသည္	 ၎တို႔၏	 လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို	 ကုိယ္စားျပဳကာ	

အစိုးရအား	 လက္နက္ကိုင္	 ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကၿပီး	 ကိုယ္ပိုင္	

ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္	 ႀကိဳးပမ္းလာၾကရာ	 မူလအစတြင္	

လြတ္လပ္ေရးပံုစံကို	 ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း	 ေနာက္ပိုင္း	

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္	ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္	 ျပည္ေထာင္	

စုကိုသာ	 ဦးတည္လာခဲ့သည္။9	 လက္နက္ကိုင္ရာဇဝတ္မႈ	

က်ဴးလြန္သည့္အဖြဲ႔မ်ား	 အပါအဝင္	 ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားကို	

လည္း	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက	 စတင္	

ကာ	 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း	 ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီး	 ထိုအထဲမွ	

အမ်ားစုမွာ	 တရားမဝင္	 မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္	

ကားျခင္းႏွင့္	 သဘာဝသယံဇာတမ်ား	 ထုတ္ယူျခင္းတို႔ကို	

အဓိကထား	 လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။	 လက္နက္ကိုင္	

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္	 “ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး”	 ဆုိသည့္	

အေၾကာင္းျပခ်က္ေအာက္တြင္	ျမန္မာစစ္တပ္သည္	၁၉၆၂	

ခုႏွစ္မွ	 ၂၀၁၁	 ခုႏွစ္အထိ	အလြန္အကြ်ံ	အင္းအားသံုးကာ	

ျမန္မာႏုိင္ငံကို	 အတင္းအဓမၼ	 အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။10	 ျမန္မာ	

စစ္တပ္မွ	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏	 အဓိကက်ေသာ	 အစိတ္	

အပိုင္းမ်ားႏွင့္	စီးပြားေရးက႑အေပၚ	ခ်ဳပ္ကုိင္	လႊမ္းမိုးႏိုင္	

မႈကို	 ေသခ်ာေစကာ	 ၎တုိ႔	 က်ဴးလြန္ထားသည့္	 လူ႔	

အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္	အျပစ္ေပး	အေရးယူ	

ခံရျခင္းမွ	 ကင္းလြတ္ခြင့္ကို	 အာမခံထားေသာ	 ကုိယ္တုိင္	

စိတ္ႀကိဳက္	 ေရးဆြဲထားသည့္	 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ	

9	 Mary	P.	Callahan,	“Making	Enemies:	War	and	State-Building	in	Burma,”	(2003):	pp.	209-210.
10	 Mary	P.	Callahan,	“Making	Enemies:	War	and	State-Building	in	Burma,”	2003,	pp.	2-5.
11	 Burma	Lawyer’s	Council,	 “List	of	 the	Most	Problematic	Provisions	 in	 the	2008	Constitution	and	Burmese	Laws,”	June	2012.	

Available	at	http://www.burmalibrary.org/docs13/Unjust_and_unfair_laws_of_Burma-BLC-red.pdf.
12	 	Martin	Smith,	“Burma:	The	Politics	of	Ethnicity,”	1991,	p.	201.
13	 Wai	Moe,	“Naypyidaw	Orders	New	“Four	Cuts”	Campaign,”	The	Irrawaddy,	4	March,	2011,	http://www2.irrawaddy.com/article.

php?art_id=20880;	Stella	Naw,	“‘Four	Cuts’	Strategy	Deepens	Myanmar’s	War	Wounds,”Asia	Times,	15	July,	2017,	http://www.
atimes.com/article/four-cuts-strategy-deepens-myanmars-war-wounds/.

14	 Amnesty	International,	"Myanmar	Ethnic	Minorities:	Targets	of	Repression,"June	2001.	Available	at	https://www.refworld.org/
pdfid/3b83b6f8e.pdf.

ေအာက္တြင္	ယခင္	စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္	ဖြဲ႔စည္းထားေသာ	

အရပ္သားတစ္ပိုင္း	 အစိုးရကို	 ၂၀၁၁	 ခုႏွစ္တြင္	 ျမန္မာ	

စစ္တပ္မွ	အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။11

ပဋိပကၡစတင္ျခင္းႏွင့္အတူ	 ျပည္တြင္း	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား	 ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း	 ၁၉၇၀	

ခုႏွစ္မ်ားတြင္	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 “ျဖတ္ေလးျဖတ္”	 မူဝါဒကို	

စတင္က်င့္သံုးၿပီး	 EAO	 မ်ားအား	အဓိက	 စစ္ဆင္ေရးမ်ား	

ျပဳလုပ္လာခဲ့သည့္	 ေနာက္ပိုင္းတြင္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ရမႈမ်ား	 သိသိသာသာ	 တိုးျမင့္လာသည္။	 ျဖတ္ေလးျဖတ္	

မူဝါဒဟု	 ေခၚတြင္ရျခင္းမွာ	 EAO	 မ်ား၏	 စားနပ္ရိကၡာ	

အရင္းအျမစ္၊	 ဘ႑ာေငြ	 အရင္းအျမစ္၊	 သတင္းအရင္း	

အျမစ္ႏွင့္	 တပ္သားသစ္	 မစုေဆာင္းႏုိင္ရန္	 အရင္းအျမစ္	

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို	 ဆုိလုိပါသည္။	 (ေသာင္းက်န္းသူ	

တန္ျပန္	 တိုက္ဖ်က္ေရးနည္းနာ	 အကြက္တြင္ၾကည့္ပါ)။12 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္	 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း	 အေျခအေန	

အေပၚ	သတင္းမီဒီယာမ်ား၏	ေဖာ္ျပခ်က္အရ	ဤမူဝါဒကို	

ယေန႔အခ်ိန္အထိ	 အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ	 အသံုးျပဳေန	

ဆဲ	 ျဖစ္ေၾကာင္း	 ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။13	 ၁၉၈၀	 ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍	

ျဖတ္ေလးျဖတ္	 မူဝါဒကို	 တိုးခ်ဲ႕က်င့္သံုးလာရာ	 ထိုအထဲ	

တြင္	 EAO	 မ်ား	 ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ	 ရြာမ်ားကို	 အစိုးရ	

ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ား	သို႔မဟုတ္	 စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္း	

မ်ားအနီးသို႔	 အတင္းအက်ပ္	 ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းၿပီး	 မ်ားေသာ	

အားျဖင့္	 အခိ်န္တုိအတြင္း	 ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္	 ရြာမ်ား	

ကို	 “အေမးအျမန္းမရွိ	 ပစ္ခြင့္ရိွေသာ	 ဇုန္မ်ား”	 (fee-

fire	 zones)	 အျဖစ္	 သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္းတို႔	 ပါဝင္	

သည္။14	 ၁၉၈၄	 ခုႏွစ္တြင္	 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ	 ကခ်င္	

လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔	 (KIO/KIA)	 ၏	 ဌာနခ်ဳပ္ကို	
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ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္	 ရြာေပါင္း	 ၄၀	

ေက်ာ္မွ	 ျပည္သူမ်ား	တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ	နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္သို႔	

15	 Kim	 Jolliffe,	 “Ceasefires	 and	Durable	 Solutions	 in	Myanmar:	 A	 Lessons	 Learned	Review,”	New	 Issues	 in	Refugee	Research	
No.	 27,	 1	March,	 2014.	Available	 at	 https://www.unhcr.org/research/working/533927c39/ceasefires-durable-solutions-myan-
mar-lessons-learned-review-br-commentary.html.

16	 Mary	P.	Callahan,	“Making	Enemies:	War	and	State-Building	in	Burma,”	2003,	pp.	209-210,	223.

ပထမအသုတ္	 အစု	 လုိက္	 အၿပံဳလုိက္	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	လိႈင္းလံုး	ျဖစ္ပြားေစခဲ့ပါသည္။15
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ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	ၾကာျမင့္ေသာ	လက္နက္ကိုင္	ပဋိပကၡကာလအတြင္း	ျမန္မာစစ္တပ္သည္	ႏိုင္ငံတကာ	

ဥပေဒမွ	 အတိအလင္း	 တားျမစ္ထားသည့္	 အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ	 ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္း	

မ်ားကိုပါ	 ၎၏နည္းနာမ်ားထဲတြင္	 ထည့္သြင္းတိုးခ်ဲ႕	 က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။	 အရပ္သားမ်ားအေပၚ	

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္	 သက္ေရာက္ျခင္း	 ျဖစ္ေစေသာ	 အဓိကမူဝါဒႏွစ္ရပ္မွာ	 ျဖတ္ေလးျဖတ္မူဝါဒ	

ႏွင့္	 ေအာက္ေျခနယ္မ်ားရွိ	 တပ္ရင္းမ်ားသည္	 မိမိဘာသာ	 ဖူလုံေရးအတြက္	 “ေျမယာကို	 မွီခုိေသာ	

အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး”	မူဝါဒတုိ႔ေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။	

၁၉၄၈	ခုႏွစ္	လြတ္လပ္ေရး	ရစဥ္မွစ၍	အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ	ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ	အရပ္သားအစိုးရကို	

ဦးေနဝင္းမွ	 စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္	 တစ္ႏွစ္အၾကာ	 ၁၉၆၃	 ခုႏွစ္တြင္	 ျဖတ္ေလးျဖတ္မူဝါဒကို	

စတင္	 က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။	 “ျဖတ္ေလးျဖတ္”	ဆိုသည္မွာ	 EAO	 မ်ားကို	 ေထာက္ပ့ံေပးေနသည္ဟု	

ယူဆရေသာ	 လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္	 EAO	 မ်ားအၾကား	 စားနပ္ရိကၡာ	 အရင္းအျမစ္၊	 ဘ႑ာေငြ	

အရင္းအျမစ္၊	တပ္သားသစ္	စုေဆာင္းရန္	အရင္းအျမစ္ႏွင့္	သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ	ဆက္သြယ္မႈ	

မ်ားကို	 ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း	 ျဖစ္သည္။	 EAO	 မ်ားအား	 ေထာက္ပံ့မႈ	 ျပတ္ေစရန္	 ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္	

တိုင္းရင္းသား	 လူနည္းစုလူထုၾကား	 ေၾကာက္ရြ႔ံ႕မႈမ်ား	 ျဖစ္ေပၚေစရန္	 အရပ္သားမ်ားအား	 ရည္ရြယ္	

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား	ျပဳလုပ္ေသာ	ျဖတ္ေလးျဖတ္ကို	စတင္	က်င့္သံုးခဲ့ျခင္း	ျဖစ္သည္။16

ျဖတ္ေလးျဖတ္မူဝါဒကို	 စတင္က်င့္သံုးသည္ႏွင့္	 တစ္ခ်ိန္တည္းေလာက္တြင္	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	

ပထဝီနယ္ေျမမ်ားကို	 “အျဖဴေရာင္”	 “အညိဳေရာင္”	 ႏွင့္	 “အမည္းေရာင္”	 နယ္ေျမမ်ားဟု	 သတ္မွတ္	

ရည္ၫႊန္း	 သံုးစြဲလာၿပီး	 အျဖဴေရာင္နယ္ေျမမ်ားမွာ	 ျမန္မာစစ္တပ္	 ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ	

နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ကာ	 အညိဳေရာင္မွာ	 ႏွစ္ဖက္	 တိုက္ခိုက္ေနေသာနယ္ေျမျဖစ္ၿပီး	 အမည္းေရာင္မွာ	

EAO	 မ်ားမွ	 ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ	 နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။	 အေရာင္အေသြး	 သတ္မွတ္ထားေသာ	

နယ္ေျမမ်ားအလိုက္	က်င့္သံုးရန္	စည္းကမ္းမ်ားကို	အမ်ဳိးမ်ဳိး	ခ်မွတ္ထားၿပီး		အညိဳေရာင္နယ္ေျမမ်ားတြင္	

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကို	 အာ႐ုံထား	 လုပ္ေဆာင္ကာ	 အမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ားကုိမူ	 အေမးအျမန္းမရွိ	

ပစ္ခတ္ခြင့္ရွိေသာ	နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္	သတ္မွတ္ထားသည္။	ဆိုလိုသည္မွာ	အမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ားတြင္	

ရွိေသာ	အရပ္သားမ်ားသည္	EAO	မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္သည္ဟု	ယူဆ	သတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး	ျမင္သည့္	
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ေနရာတြင္	 ပစ္ခတ္ခြင့္ရွိသည္။17	 ျမန္မာစစ္တပ္သည္	 မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကိုလည္း	 လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္	

အသံုးျပဳေနသည္ဟု	လူ႔အခြင့္အေရး	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	အစီရင္ခံထားပါသည္။18

၁၉၉၀	 ခုႏွစ္မ်ား	 ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	 တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္	 “ေျမယာကို	 မွီခုိသည့္	

ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ	 ကုိယ္ရပ္တည္ေရး”	 မူဝါဒေၾကာင့္	 မိမိဘာသာ	 ဖူလံုစြာ	 ရပ္တည္ႏုိင္ရန္	 လိုအပ္	

လာသျဖင့္	 အစားအေသာက္မ်ား၊	 သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္	 ေျမယာမ်ား၊	 အေကာက္အခြန္မ်ား၊	 ယာဥ္မ်ား၊	

လုပ္အားမ်ားႏွင့္	အျခား	လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ	တိုင္းရင္းသား	လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို	ျဖည့္ဆည္းေစ	

သည့္	အႏိုင္က်င့္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား	ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။	လုပ္အားႏွင့္	အရင္းအျမစ္မ်ား	စဥ္ဆက္မျပတ္	

ေထာက္ပံ့ေပးရန္	 လိုအပ္မႈသည္	 ရြာမ်ားကို	 စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားႏွင့္	 ပိုနီးေသာ	 ေနရာမ်ားသို႔	

အတင္းအဓမၼ	ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ား	ျဖစ္လာေစသည္။19

ျဖတ္ေလးျဖတ္မူဝါဒ	 က်င့္သံုးမႈသည္	 ယခင္	 စစ္အစိုးရမ်ား	 လက္ထက္တြင္	 ပိုမို	 မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း	

ထိုမူဝါဒသည္	ျမန္မာစစ္တပ္	အသုံးျပဳ	သင္႐ုိးမ်ားအေနျဖင့္	ယေန႔ထက္ထိ	ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ	လတ္တေလာ	

ႏွစ္မ်ားတြင္	ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္	 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း	အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္	 ‘ျပန္လည္အသက္သြင္း’	

ေနေၾကာင္း	အစီရင္ခံမႈမ်ား	ရွိေနပါသည္။20

17	 Amnesty	International,	“Myanmar	Ethnic	Minorities:	Targets	of	Repression,”	June	2001.	Available	at	https://www.amnesty.org/
en/documents/ASA16/014/2001/en/.

18	 Karen	Women’s	Organization,	“State	of	Terror:	The	Ongoing	Rape,	Murder,	Torture	and	Forced	Labour	Suffered	by	Women	
Living	under	the	Burmese	Military	Regime	 in	Karen	State,”	February	2007.	Available	at	https://karenwomen.files.wordpress.
com/2011/11/state20of20terror20report.pdf.	 Shan	Women’s	Action	Network,	 “License	 to	Rape,”	 19	 June	2002.	Available	 at	
http://shanwomen.org/images/reports/licensetorape/Licence_to_rape.pdf.

19	 Ashley	South,	“Ethnic	Politics	in	Burma:	States	of	Conflict,”	2008,	p.	100.
20	 Wai	Moe,	“NaypyidawOrders	New	“Four	Cuts”	Campaign,”	Irrawaddy,	4	March,	2011.	Available	at	http://www2.irrawaddy.com/

article.php?art_id=20880;	Stella	Naw,	“’Four	Cuts’	Strategy	Deepens	Myanmar’s	War	Wounds,”	Asia	Times,	15	July,	2017.	Avail-
able	at	http://www.atimes.com/article/four-cuts-strategy-deepens-myanmars-war-wounds/.

21	 Edith	Bowles,	“Assistance,	Protection	and	Policy	in	Refugee	Camps	on	the	Thailand-Burma	Border,”	July	1997.	Available	at	www.
repository.forcedmigration.org/pdf/?pid=fmo:1760.

22	 Edith	Bowles,	“Assistance,	Protection	and	Policy	in	Refugee	Camps	on	the	Thailand-Burma	Border,”	July	1997.	Available	at	www.
repository.forcedmigration.org/pdf/?pid=fmo:1760.

၁၉၇၀	 ခုႏွစ္မ်ား	 အလယ္ပုိင္းတြင္	 ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	

ဒုကၡသည္မ်ား	 စတင္	 ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း	 ၁၉၈၄	

ခုႏွစ္အထိ	 ျပင္ပအကူအညီ	 ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားႏွင့္	

တရားဝင္	 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ	 ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း	 မရွိ	

ေသးေခ်။21	 ဒုကၡသည္မ်ားကို	 ဒုကၡသည္မ်ား	 အျဖစ္	

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ	 အသိအမွတ္	 မျပဳခဲ့ဘဲ	 စခန္းမ်ားကိုမူ	

“ယာယီ	 ေနထိုင္ရာ	 ေနရာမ်ား”	အျဖစ္သာ	ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး	

ဒုကၡသည္မ်ား၏	 လႈပ္ရွားသြားလာမႈႏွင့္	 အသက္ေမြးဝမ္း	

ေက်ာင္းမႈအေပၚ	 ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား	 ထားရွိေသာ္လည္း	

ဒုကၡသည္မ်ားကို	 လံုျခံဳစြာ	 ခိုလႈံေစကာ	 လူသားခ်င္း	

စာနာေသာ	 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ	 စခန္းမ်ားအား	 ကူညီ	

ေထာက္ပံ့ခြင့္	 ျပဳခဲ့သည္။22	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 မြန္ျပည္	

သစ္ပါတီ	 (NMSP)	 ကို	 ၁၉၉၀	 ခုႏွစ္တြင္	 လည္းေကာင္း၊	

ကရင္အမ်ဳိးသား	အစည္းအ႐ုံး	(KNU)	ကို	၁၉၈၄	ခုႏွစ္ႏွင့္	

၁၉၉၅	ခုႏွစ္မ်ားတြင္	လည္းေကာင္း	ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ	ထိုးစစ္	

မ်ားေၾကာင့္	 ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	 လူေပါင္း	 တစ္သိန္းသံုးေသာင္း	

(၁၃၀,၀၀၀)	 ခန္႔	 ေရာက္ရွိေစၿပီး	 ျပည္တြင္းတြင္လည္း	

ေျမာက္ျမားစြာေသာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားကို	 ျဖစ္	
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ေစခဲ့ပါသည္။23	 ၁၉၉၆	 ခုႏွစ္မွ	 ၁၉၉၈	 ခုႏွစ္အတြင္း	 ရွမ္း	

ျပည္နယ္ရွိ	 ရြာေပါင္း	 ၁,၄၀၀	 မွ	 ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး	

အမ်ားစု	 ပါ၀င္သည့္	လူေပါင္း	 သုံးသိန္း	 (၃၀၀,၀၀၀)	 ခန္႔	

ျပည္တြင္း	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား	 ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး	

အနည္းဆံုး	 ဒုကၡသည္	 ရွစ္ေသာင္း	 (၈၀,၀၀၀)	 ခန္႔မွာ	

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔	ထြက္ေျပးခဲ့ရကာ	ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	

“ယာယီ	 ခိုလႈံရာ	 ေနရာမ်ား”	 	 ၏	 အေျခအေနႏွင့္မတူဘဲ	

ထိုင္းႏိုင္ငံ	 ေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္၌	 အသိအမွတ္ျပဳ	

မထားေသာ	 စခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း	သို႔မဟုတ္	 ေရႊ႕	

ေျပာင္း	 အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း	 ေန	

ထိုင္ၾကရပါသည္။24	 ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္လည္း	 ထပ္မံ	

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	 ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္	 လူ႔	

အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္	တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု	

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ရမႈမ်ားႏွင့္	ပိုမို	ရင္ဆုိင္ရေစပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	 သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္	 ျမန္မာစစ္တပ္	

သည္	စစ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္	စီးပြားေရး	သေဘာတူညီခ်က္မ်ား	

ကိုသာ	မ်ားေသာအားျဖင့္	လႊမ္းျခံဳေလ့ရွိ	ေသာ	ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္	

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကို	 EAO	 တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီႏွင့္	

မၾကာခဏ	 လက္မွတ္ေရးထိုးေလ့	 ရွိသည္။25	 ထိုအပစ္	

အခတ္	ရပ္စဲေရးမ်ားသည္	ပြင့္လင္း	 ျမင္သာမႈႏွင့္	 ပဋိပကၡ	

အတြက္	ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာမႈ	ကင္းမဲ့ေသာေၾကာင့္	ေရရွည္	

တည္ၿမဲရန္	ခက္ခဲလွပါသည္။	တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီ	ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္		

23	 Kim	 Jolliffe,	 “Ceasefires	 and	Durable	 Solutions	 in	Myanmar:	 A	 Lessons	 Learned	Review,”	New	 Issues	 in	Refugee	Research	
No.	 27,	 1	March,	 2014.	Available	 at	 https://www.unhcr.org/research/working/533927c39/ceasefires-durable-solutions-myan-
mar-lessons-learned-review-br-commentary.html;	 The	 Border	 Consortium,	 “Brief	 History	 of	 the	 Border.”	 Available	 at	 http://
www.theborderconsortium.org/about-us/history/	(last	accessed	25	July,	2018).

24	 Shan	 Human	 Rights	 Foundation,	 “Dispossessed,”	 April	 1998.	 Available	 at	 http://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/
shrf-archives/shrf-english-newsletter/327-dispossessed;	Karen	Human	Rights	Group,	“Exiled	at	Home:	Continued	Forced	Relo-
cations	and	Displacement	in	Shan	State,”	5	April,	2000.	Available	at		http://khrg.org/2000/04/khrg0003/exiled-home.

25	 Transnational	Institute,	“Neither	War	nor	Peace:	The	Future	of	the	Ceasefire	Agreements	in	Burma,”	July	2009.	Available	at	
https://www.tni.org/files/download/ceasefire.pdf.

26	 Kim	Jolliffe,	“Ceasefires	and	Durable	Solutions	in	Myanmar:	A	Lessons	Learned	Review,”	New	Issues	in	Refugee	Research	No.	
27,	1	March,	2014,	pp.	11-20,	23-31.	Available	at	https://www.unhcr.org/research/working/533927c39/ceasefires-durable-solu-
tions-myanmar-lessons-learned-review-br-commentary.html.

အပစ္အခတ္	 ရပ္စဲေရးမ်ားသည္	 အျခား	 EAO	 မ်ားကုိ	

ပစ္မွတ္ထားကာ	 စစ္ဆင္ေရး	 တိုးျမႇင့္ေနသည့္	 အခ်ိန္ႏွင့္	

မ်ားေသာအားျဖင့္		တိုက္ဆိုင္ေလ့ရွိၿပီး		အပစ္အခတ္	ရပ္စဲ	

ေရး	လုပ္ထားေသာ	တိုင္းရင္းသား	နယ္ေျမမ်ား၌လည္း	စစ္	

အင္အား	 တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊	 သဘာဝသယံဇာတ	 အရင္းျမစ္ႏွင့္	

နယ္ေျမမ်ားကို	 ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း	 အစရွိသျဖင့္	 ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား	

ျပဳလုပ္လာပါသည္။	 ၁၉၉၄	 ခုႏွစ္တြင္	 KIO	 ႏွင့္လည္း	

ေကာင္း၊	 ၁၉၉၅	 ခုႏွစ္တြင္	 NMSP	 ႏွင့္လည္းေကာင္း	

အပစ္အခတ္	 ရပ္စဲေရး	 လက္မွတ္	 ေရးထုိးခဲ့ေသာေၾကာင့္	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္	 ၎တုိ႔၏	 ေနရာမ်ား	

သို႔	 ျပန္လည္ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း	 သက္ဆုိင္ရာ	

အသီးသီးႏွင့္	 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	 ျပန္လည္ပ်က္ျပား	

သြားသည့္	 ၂၀၁၁	 ခုႏွစ္ႏွင့္	 ၁၉၉၆	 ခုႏွစ္မ်ားတြင္	

အမ်ားအျပားမွ	 ထပ္မံ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရေသာ	

အျဖစ္အပ်က္	တခ်ဳိ႕လည္း	ရွိခဲ့ပါသည္။26	၂၀၀၉	ခုႏွစ္	ႏွင့္	

၂၀၁၀	 ခုႏွစ္မ်ားတြင္	 ျပင္းထန္ေသာ	 စစ္ေရး	 ဖိအားေပးမႈ	

မ်ားေၾကာင့္	 အခ်ဳိ႕ေသာ	 EAO	 မ်ားမွာ	 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	

အပစ္အခတ္	 ရပ္စဲေရး	 လုပ္ရေသာ	 အေျခအေနသို႔	

ေရာက္ရွိေစခဲ့ၿပီး	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	 ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ	

“နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔”	သို႔မဟုတ္	“ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔”	မ်ား	

အျဖစ္သို႔	 အသြင္ကူးေျပာင္းေစခဲ့ေသာ္လည္း	 ဆက္လက္	

ရပ္တည္ေနမႈကို	 ခြင့္ျပဳေပးကာ	 သဘာဝသယံဇာတမ်ား	

ထုတ္ယူျခင္း	 အစရွိေသာ	 စီးပြားေရး	 လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို	

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။	
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိစၥ	 အပါအဝင္	 ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို	

စားပြဲဝိုင္းတြင္	 ေဆြးေႏြးရန္	 အစိုးရ၏	 ညိႇနႈိင္းသူမ်ား	

ဘက္မွ	 စိတ္ဆႏၵရွိေၾကာင္း	 	 ျပသခဲ့မႈသည္	 ယခင္	

အပစ္အခတ္	 ရပ္စဲေရး	 လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္	 	 ကြဲျပား	

ျခားနားမည္ဟု	ထင္မွတ္ရေသာေၾကာင့္	အခ်ဳိ႕ေသာ	EAO	

မ်ားသည္	 ဦးသိန္းစိန္	 အစိုးရႏွင့္	 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	

ကိစၥမ်ားကို	 ၂၀၁၁	 ခုႏွစ္တြင္	 ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။	

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္	 အပစ္အခတ္	 ရပ္စဲေရးမ်ားမွ	 အဖြဲ႔ေပါင္းစံု	

ပါဝင္ေသာ	 တစ္ႏုိင္ငံလံုး	 ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး	

သေဘာတူစာခ်ဳပ္	(Nationwide	Ceasefire	Agreement	

-	 NCA)	 မွတစ္ဆင့္	 EAO	 မ်ား	 ႏွစ္ေပါင္း	 မ်ားစြာ	

ေတာင္းဆုိေနခဲ့ၾကသည့္	 ဖက္ဒရယ္စနစ္၊	 ကိုယ္ပိုင္	

ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္	 တန္းတူေရးကို	 ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္	

ႏုိင္ငံေရး	 ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္	အၿပီးသတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	သေဘာ	

တူညီခ်က္အဆင့္သို႔	 တက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု	 ထုိေဆြးေႏြးပြဲ	

မ်ားက	 ကတိကဝတ္	 ျပဳခဲ့သည္။27	 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ	

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္	 (AA)၊	 ျမန္မာအမ်ဳိးသား	 ဒီမိုကေရစီ	

မဟာမိတ္တပ္မေတာ္	(MADAA)	ႏွင့္	တအာင္း	အမ်ဳိးသား	

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္	 (TNLA)	 အပါအဝင္	

အခ်ဳိ႕ေသာ	 EAO	 မ်ားကို	 ျမန္မာအစိုးရမွ	 ေနာက္ဆံုး	

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌	 ပါဝင္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ	 ထုိ	 EAO	

မ်ားအေပၚ	 ထုိးစစ္	 အႀကီးအက်ယ္ဆင္ႏႊဲေရးကိုသာ	

အာ႐ုံစိုက္လာမႈေၾကာင့္	 တိုးတက္မႈမ်ား	 ေႏွးေကြးသြားခဲ့ရ	

သည္။28	ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္	KIO	ႏွင့္	NMSP	အပါအဝင္		

အျခားေသာ	 EAO	 မ်ားက	 ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈကို	

ျပသသည့္အေနျဖင့္	 NCA	 ကုိ	 လက္မွတ္ေရးထိုးရန္	

ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကပါသည္။	 ေနာက္ဆံုးတြင္	 EAO	 မ်ားထဲမွ	

ရွစ္ဖဲြ႕သာ	 NCA	ကို	 ၂၀၁၅	 ခုႏွစ္တြင္	 လက္မွတ္ေရးခဲ့ၿပီး	

27	 Burma	News	International,	 “Deciphering	Myanmar’s	Peace	Process	(2013),”	April	2013,	p.	35-41.	Available	at	https://www.
bnionline.net/sites/bnionline.net/files/publication_docs/deciphering_english_2013.pdf.

28	 HURFOM,	Burma	Link	and	Burma	Partnership,	“Invisible	Lives,”	August	2016.	Available	at	http://www.burmapartnership.org/
wp-content/uploads/2016/09/FINAL-Eng-IDP-Report-1.pdf.	For	a	perspective	from	an	EAO	leader,	see:	Zipporah	Sein,	“A	Brief	
NCA	History,	the	NCA’s	Flaws	and	Failings,”	14	January,	2016.	Available	at		http://www.burmapartnership.org/2016/01/a-brief-
nca-history-the-ncas-flaws-and-failings/.

29	 Nyein	Nyein,	“Analysis:	KNU	Reiterates	Hiatus	in	Peace	Talks,”	The	Irrawaddy,	12	November,	2018.	Available	at	https://www.
irrawaddy.com/news/burma/analysis-knu-reiterates-hiatus-peace-talks.html.

ထုိလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ	 EAO	 မ်ားထဲတြင္	

အင္အားႀကီးမားသည့္	 အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ	 တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္	

KNU	 	 ႏွင့္	 အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီးေသာ	 အျခား	 ပိုမို	

ေသးငယ္သည့္	 အဖြဲ႔မ်ား	 ပါဝင္ပါသည္။	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္တြင္	

NMSP	 ႏွင့္	 လားဟူ	 ဒီမိုကရက္တစ္	 အစည္းအရံုး	

(LDU)	 တို႔	 NCA	 တြင္	 ပါ၀င္လက္မွတ္	 ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး	

လက္မွတ္	 မေရးထုိးရေသးေသာ	 EAO	 မ်ားသည္	 ’ဝ‘	

ျပည္	 ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္	 (UWSA)	

ဦးေဆာင္ေသာ	 ျပည္ေထာင္စု	 ႏိုင္ငံေရး	 ေဆြးေႏြး	

ညိႇနႈိင္းေရး	 ေကာ္မတီ	 (FPNCC)	 ႏွင့္	 ညီၫြတ္ေသာ	

တိုင္း	 ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား	 ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ	 (UNFC)	

ဟူ၍	ႏွစ္ဖြဲ႔တြင္	 စုစည္းပါ၀င္သြားၾကပါသည္။	 ၂၀၁၈	ခုႏွစ္	

ႏုိ၀င္ဘာလတြင္	 သွ်မ္းျပည္	 ျပန္လည္	 ထူေထာင္ေရး	

ေကာင္စီ	 (RCSS)	 ႏွင့္	 KNU	 တို႔သည္	 NCA	 သေဘာ	

တူညီခ်က္မ်ားအား	 အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ	 မရွိျခင္း၊	

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္	 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	 အစုိးရမွ	 ခဲြမ	

ထြက္ေရးမူႏွင့္	 တစ္ခုတည္းေသာ	 စစ္တပ္	 ထားရွိေရး	

တုိ႔အား	 လက္ခံေရး	 အပါအ၀င္	 မူအသစ္မ်ားအား	 ခ်မွတ္	

ဖိအားေပးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ဟု	 ဆုိကာ	 	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္	ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား	ယာယီရပ္ဆုိင္း	

ခဲ့ပါသည္။29

ဤအေျခအေနအတြင္းမွာပင္	 NCA	 အား	 သိသာထင္ရွား	

စြာ	 ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေသာ	 KNU	 ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ	

အတြင္း	 စစ္ေရးအရ	 မဟာဗ်ဳဟာက်ေသာ	 လမ္းေဖာက္	

လုပ္ရန္လိုေသာ	 လႈပ္ရွားမႈကိုု	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 ျပဳလုပ္	

ျခင္းေၾကာင့္	 လက္တေလာတြင္	 KNU	 ႏွင့္	 ထိပ္တုိက္	

ထိေတြ႔မႈမ်ား	 ျဖစ္ခဲ့ရမႈ	 အပါအဝင္	 အျခားေသာ	
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EAO	 မ်ားအား	 ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကိုလည္း	 ျမန္မာ	

စစ္တပ္မွ	 ဆက္လက္	 လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။	

ဤထိပ္တိုက္	 ထိေတြ႔မႈမ်ားသည္	 ေထာင္ခ်ီေသာ	

အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို	 ထြက္ေျပး	 တိမ္းေရွာင္ရမႈ	

အသစ္မ်ားႏွင့္	 ထပ္မံ	 ၾကံဳေတြ႔ေစသကဲ့သုိ႔	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး	

ျဖစ္စဥ္အတြက္	 ယခုအခ်ိန္ထိ	 တည္ေဆာက္ထားခဲ့ရ	

သည့္	 အနည္းငယ္မွ်ေသာ	 ယံုၾကည္မႈကိုလည္း	 ပ်က္စီး	

ယိုယြင္းေစပါသည္။30	 ၂၀၁၈	 ခုႏွစ္	 ပထမႏွစ္ဝက္ပိုင္းတြင္	

ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 KIA	 ႏွင့္	 အျခားေသာ	 EAO	 မ်ားအေပၚ	

30	 Karen	Peace	Support	Network,	“Burma/Myanmar	Military	Aggression	Violates	the	Nationwide	Ceasefire	Agreement	and	Endan-
gers	Villagers	in	Mutraw	District,	Karen	State,”	9	March,	2018.	Available	at	https://progressivevoicemyanmar.org/2018/03/09/
burma-myanmar-military-aggression-violates-the-nationwide-ceasefire-agreement-and-endangers-villagers-in-mutraw-dis-
trict-karen-state/;	Shan	Human	Rights	Foundation,	“Year’s	End	Brings	Fresh	Attacks	and	Human	Rights	Violations	by	Burma	
Army	in	all	Parts	of	Shan	State,”	26	January,	2018.	Available	at		https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/342-year-
s-end-brings-fresh-attacks-and-human-rights-violations-by-burma-army-in-all-parts-of-shan-state;	Kachin	Alliance,	“Statement	
Condemning	 Tatmadaw	Airstrikes	 against	 Unarmed	Civilians,”	 26	 January,	 2018.	 Available	 athttp://www.kachinalliance.org/
statement-condemning-tatmadaw-airstrikes-against-unarmed-civillians/.

ထုိးစစ္မ်ား	 တုိးျမႇင့္ဆင္ႏဲႊျခင္းေၾကာင့္	 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္	 တိုက္ပြဲမ်ား	 ပိုမို	 ျပင္းထန္	

လာခဲ့ပါသည္။	 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္	 EAO	 မ်ားၾကား	

သာမက	တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား	အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ပါ	

တင္းမာမႈမ်ား	 ျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။	 	 	 စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္	

ထားသည့္	 ရြာမ်ားမွ	 ရြာသားမ်ားသည္	 တိုက္ပြဲမ်ား	

ျဖစ္ပြားေသာေဒသမ်ားမွ	 အျခား	 လုံျခံဳရာေဒသသုိ႔	

ခိုလႈံရန္	 ထြက္ခြာျခင္းကို	 စစ္တပ္မွ	 ခြင့္မျပဳဘဲ	 ပိတ္ဆို႔	

တားဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္	ေထာင္ခ်ီေသာ	IDP	မ်ားမွာ	၂၀၁၈	

ယခုဓာတ္ပံုကုိ	 ၂၀၁၆	ခုႏွစ္	 ေအာက္တိုဘာလ	၇	ရက္ေန႔တြင္	 ထီးေသ့ခီးရြာ၊	 လူးပလယ္ၿမိဳ႕နယ္၊	ဘားအံခ႐ုိင္တြင္	

႐ုိက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။	ယခုဓာတ္ပံုထဲတြင္	တိုက္ပြဲမ်ားမွ	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ	ရြာသားမ်ားသည္	ADRA	

ႏွင့္	 Partner	 Relief	 &	 Development	 မွ	 ထုတ္ေပးေသာ	 အကူအညီမ်ားကုိ	 သြားေရာက္ယူေနျခင္း	 ျဖစ္ပါသည္။	

စားနပ္ရိကၡာအကူအညီမ်ားကုိယူၿပီး	၎တုိ႔၏	အိမ္သို႔	ျပန္ၾကပါသည္။	[ဓာတ္ပံု	-	Karen	Human	Rights	Group]
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ခုႏွစ္	 မတ္လႏွင့္	 ဧၿပီလမ်ားတြင္	 တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာ	

ေနရာမ်ား၌ပင္	 ပိတ္မိေနခဲ့သည္။31	ထုိသုိ႔	 ပိတ္မိေနေသာ	

IDP	 မ်ားအား	 ကယ္ဆယ္ကူညီေရးအတြက္	 	 ေတာင္း	

ဆုိ	 ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ32	 ကခ်င္လူငယ္	 တက္ႂကြလႈပ္ရွား	

သူမ်ားထဲမွ	 သံုးဦးမွာလည္း	 ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္	 ထုတ္ျပန္	

ခ်က္မ်ားတြင္	 ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္	 စစ္တပ္အား	

ဂုဏ္သေရ	ညႇိဳးႏြမ္းေစသည္ဟုဆိုကာ	အသေရဖ်က္မႈျဖင့္	

ေမလႏွင့္	 ဇြန္လတုိ႔တြင္	 အမႈရင္ဆုိင္ရကာ	 ေထာင္ဒဏ္	

ေျခာက္လႏွင့္	ေငြဒဏ္မ်ား	ခ်မွတ္ခံခဲ့ၾကရပါ	သည္။33

တစ္ႏွစ္လွ်င္	 ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္	 ရည္ရြယ္ထားေသာ	

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ	 သို႔မဟုတ္	 ၂၁	 ရာစု	

ပင္လံုညီလာခံမ်ား	 ျဖစ္သည့္	တရားဝင္	ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ	

ျဖစ္စဥ္မွာလည္း	 	 ထပ္ဖန္တလဲလဲ	 ေရႊ႕ဆိုင္းေနရမႈမ်ား	

ရွိျခင္း၊	 အားလံုးပါဝင္မႈ	 မရွိျခင္း၊	 ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္	

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ	 ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး	 အေျဖရွာမႈမ်ား	

မလုပ္ႏိုင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္	 ေဝဖန္မႈမ်ား	 ခံေနရသည္။	 ၂၁	

ရာစု	 ပင္လံုညီလာခံမ်ားသို႔	 ပံ့ပိုး	 ျဖည့္စြက္ေပးမည့္	 ရွမ္း၊	

ကရင္နီ၊	 မြန္ႏွင့္	 ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ	 လူထုေဆြးေႏြးပြဲ	

မ်ားကိုလည္း	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 တားဆီးျခင္း	 သို႔မဟုတ္	

31	 Kachin	News	Group,	“Thousands	of	Kachin	Civilians	Remain	Trapped	Amid	Escalation	of	Fighting,”	13	June,	2017.	Available	at		
https://www.bnionline.net/en/news/kachin-state/item/3146-thousands-of-kachin-civilians-remain-trapped-amid-escalation-of-
fighting.html.

32	 Progressive	Voice,	“Time	to	Hear	Our	Voices:	Freedom	of	Assembly	and	the	Youth	Peace	Movement	in	Burma/Myanmar,”	July	
2018.	 Available	 at	 https://progressivevoicemyanmar.org/2018/07/12/time-to-hear-our-voices-freedom-of-assembly-and-the-
youth-peace-movement-in-Myanmar/.

33	 Thu	 Thu	 Aung,	 “Myanmar	 Court	 Jails	 Anti-War	 Protesters	 for	 Defaming	Military,”	 Reuters,	 7	 December,	 2018.	 Available	 at	
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-activists/myanmar-court-jails-anti-war-protesters-for-defaming-military-idUSKB-
N1O61A4.

34	 Htet	Naing	Zaw,	“National-Level	Dialogue	Delays	Troubled	Panglong	Conference,”	1	November,	2017.	Available	at		https://www.
irrawaddy.com/news/burma/national-level-dialogue-delays-troubled-panglong-conference.html;	 Kantarawaddy	 Times,	 “KNPP	
Explains	 Its	Absence	 from	 the	21st-Century	Panglong	Conference,”	 26	May,	 2017.	Available	 at	 	 https://www.bnionline.net/
en/news/karenni-state/item/3089-knpp-explains-its-absence-from-the-21st-century-panglong-conference.html;	 Shan	 Herald	
Agency	for	News,	“Tatmadaw	Soldiers	Appear	at	Unofficial	Shan	Peace	Dialogue,”	15	March,	2018.	Available	at	https://www.
bnionline.net/en/news/tatmadaw-soldiers-appear-unofficial-shan-peace-dialogue.	 The	 Irrawaddy,	 “Mon	 Party	 Balks	 at	 Politi-
cal	Dialogue	Meetings	on	Military’s	Terms,”	13	March,	2018.	Available	at		https://www.irrawaddy.com/news/burma/mon-par-
ty-balks-political-dialogue-meetings-militarys-terms.html.

35	 Transnational	Institute,	“Beyond	Panglong:	Myanmar’s	National	Peace	and	Reform	Dilemma,”	Myanmar	Policy	Briefing	21,	Sep-
tember	2017,	p.	34.	Available	at	https://www.tni.org/files/publication-downloads/beyond_panglong.pdf.

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို	 ၾကံဳခဲ့ရသည္။34	 ၂၀၁၇	 ခုႏွစ္	

ေမလတြင္	 ျပဳလုပ္ေသာ	 “အေျခခံမူဝါဒ”	 ၃၇	 ခ်က္	

ရခဲ့သည့္	 ဒုတိယအႀကိမ္	 ၂၁	 ရာစု	 ပင္လံုညီလာခံမွာ	

အေလာတႀကီး	လုပ္မႈႏွင့္	အဓိပၸာယ္ရွိေသာ	ေဆြးေႏြးမႈမ်ား	

ကင္းမဲ့ေနမႈအေပၚ	 ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရသကဲ့သို႔35၂၀၁၈	

ခုႏွစ္	 ဇူလုိင္လတြင္လုပ္ေသာ	 တတိယအႀကိမ္	 ၂၁	 ရာစု	

ပင္လံုညီလာခံမွာလည္း	 တိုင္းရင္းသား	 အခြင့္အေရးႏွင့္	

ဖက္ဒရယ္စနစ္	 အစရွိသည့္	 အဓိက	အေၾကာင္းအရာမ်ား	

အေပၚတြင္	 ေဆြးေႏြးမႈကင္းမဲ့သျဖင့္	 အလားတူ	 ေဝဖန္ခံ	

ေနရသည္။	

ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈမ်ား	 ဆက္လက္	 တည္ရွိေနၿပီး	 ၿငိမ္း	

ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္လည္း	 ယိမ္းယိုင္	 ထစ္ေငါ့ေနသည့္	

အေျခအေနတြင္	 ရွိေနေသာ္လည္း	 ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ	

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊	 ျပည္တြင္းရွိ	 IDP	 စခန္းမ်ား၊	 နယ္	

စပ္ျဖတ္ေက်ာ္	 ေထာက္ပံ့ကူညီေနေသာ	 အရပ္ဘက္	

လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	 ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ	တိုင္းရင္း	

သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား	 ေပးအပ္ေနသည့္	 လူသားခ်င္း	

စာနာမႈဆုိင္ရာ	 အကူအညီေပးမႈမ်ား	 က်ဆင္းေနၿပီး	

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္	 ပိုမို	 ျဖတ္ေတာက္ခံရမည့္	 အေျခ	
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အေနႏွင့္လည္း	 ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။36	 ႏိုင္ငံတကာ	

အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ	

လူထုမ်ားအေပၚ	 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ	 ရန္ပံုေငြမ်ား	

ေလွ်ာ့ခ်ေနခ်ိန္တြင္	 ေနရပ္ျပန္ေရး	 အားေပးသည့္	 အေျခ	

အေနမ်ား	 ဖန္းတီးမႈကို	 ဦးတည္ျခင္း၊	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္	

ႏွင့္	၎၏ပံုစံကို	 ပံုေဖာ္ရာတြင္	 ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္	 	 	 ျပည္	

တြင္းရွိ	က်န္းမာေရး၊	 ပညာေရးႏွင့္	 ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း	ကိစၥ	

မ်ားကိုသာ	ရန္ပံုေငြ	တိုးျမႇင့္	ပံ့ပိုးေပးလ်က္	ရွိေနပါသည္။37 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ	အီတူးထာ့	IDP	စခန္း၊	ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ	IDP	

စခန္းမ်ားႏွင့္	 ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ	 ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း	

တစ္ခုျဖစ္ေသာ	 ကုန္းေက်ာတြင္	 စားနပ္ရိကၡာမ်ား	 လံုးဝ	

ျဖတ္ေတာက္လိုက္သလို	အျခားေသာ	ေနရာမ်ားတြင္လည္း	

စားနပ္ရိကၡာမ်ား	 ျဖတ္ေတာက္	 ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။38 

ျမန္မာအစုိးရ	 လူမႈ၀န္ထမ္း၊	 ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္	 ျပန္လည္	 

ေနရာခ်ထားေရး	၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း	ရခုိင္၊	ကခ်င္၊	ရွမ္းႏွင့္	

36	 Karen	News,	“Karen	Groups	Concerned	Cross-Border	Humanitarian	Aid	Decreasing,”	3	June,	2013.	Available	at		http://karen-
news.org/2013/06/karen-groups-concerned-decreased-cross-border-humanitarian-aid/.	 Joint	 Strategy	 Team,	 “World	 Human-
itarian	Day	Key	Message	from	Joint	Strategy	Team	for	Solidarity	with	IDPs	 in	Kachin	and	northern	Shan	States,	Myanmar,”	
19	August,	2017.	Available	at	https://progressivevoicemyanmar.org/2017/08/19/world-humanitarian-day-keys-message-from-
joint-strategy-team-jst-for-solidarity-with-idps-in-kachin-and-northern-shan-states-myanmar/.	 Ei	 Htu	 Hta	 IDPs	 Supporting	
Committee,	“Letter	of	Appeal	for	Continued	Cross-Border	Humanitarian	Aid,”	4	September,	2017.	Available	athttps://karenwom-
en.org/2017/09/05/ei-htu-hta-idps-supporting-committee-letter-of-appeal-for-continued-cross-border-humanitarian-aid/.	 Shan	
State	Refugee	Committee	(Thai	Border),	“As	Conflict	Escalates	in	Shan	State,	Aid	Must	Not	Be	Cut	Off	to	Shan-Thai	Border	
Refugees,”	30	August,	2017.	Available	at	https://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/333-as-conflict-escalates-in-shan-
state-aid-must-not-be-cut-off-to-shan-thai-border-refugees.

37	 Private	Conversations	with	Author,	Yangon,	January	2018.
38	 Karen	News,	“Karen	Groups	Concerned	Cross-Border	Humanitarian	Aid	Decreasing,”	3	June,	2013.	Available	at		http://karen-

news.org/2013/06/karen-groups-concerned-decreased-cross-border-humanitarian-aid/.	 Joint	 Strategy	 Team,	 “World	 Human-
itarian	Day	Key	Message	from	Joint	Strategy	Team	for	Solidarity	with	IDPs	 in	Kachin	and	northern	Shan	States,	Myanmar,”	
19	August,	2017.	Available	at	https://progressivevoicemyanmar.org/2017/08/19/world-humanitarian-day-keys-message-from-
joint-strategy-team-jst-for-solidarity-with-idps-in-kachin-and-northern-shan-states-myanmar/.	 Ei	 Htu	 Hta	 IDPs	 Supporting	
Committee,	“Letter	of	Appeal	for	Continued	Cross-Border	Humanitarian	Aid,”	4	September,	2017.	Available	at		https://progres-
sivevoicemyanmar.org/2017/09/04/ei-htu-hta-idps-supporting-committee-letter-of-appeal-for-continue-cross-border-humani-
tarian-aid/.	Shan	State	Refugee	Committee	(Thai	Border),	“As	Conflict	Escalates	 in	Shan	State,	Aid	Must	Not	Be	Cut	Off	 to	
Shan-Thai	Border	Refugees,”	30	August,	2017.	Available	at	https://progressivevoicemyanmar.org/2017/08/30/as-conflict-esca-
lates-in-shan-state-aid-must-not-be-cut-off-to-shan-thai-border-refugees/.  

39	 Nan	Lwin	Hnin	Pwint,	“Ministry	Announces	Plan	to	Close	IDP	Camps	in	Four	States,”	The	Irrawaddy,	5	June,	2018.	Available	at		
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ministry-announces-plan-close-idp-camps-4-states.html.

40 Sa Isue, “Government Urged to Address Root Causes before Closing Down IDP Camps” Karen Information Center, 26 June, 
2018. Available at https://www.bnionline.net/en/news/govt-urged-address-root-causes-closing-down-idp-camps.

41	 Ye	Mon,	“Military	Orders	Kachin	IDPs	to	Leave	Camps	Despite	Ongoing	Hostilities,”	Democratic	Voice	of	Burma,	10	May,	2018.	
Available	 at	 http://www.dvb.no/news/military-orders-kachin-idps-leave-camps-despite-ongoing-hostilities/80788.	 Lawi	Weng,	

ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ	 IDP	 စခန္းမ်ားကုိ	 ပိတ္သိမ္းရန္	 

စီစဥ္ေနေၾကာင္း	သိရွိရပါသည္။39	ထိုသုိ႔	လုပ္ေဆာင္ရာတြင္	 

တုိင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈ	 မရွိသည့္အျပင္	 အရပ္ဘက္အဖဲြ႕	

အစည္းမ်ား	 အေနျဖင့္	 မည္သည့္	 သတင္း	 အခ်က္	

အလက္မွ	 ရႏုိင္ျခင္း	 မရွိခဲ့သလုိ	 မည္သုိ႔မွ်လည္း	

ပါ၀င္	 ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း	 မရွိခဲ့ပါ။40	 ကခ်င္ႏွင့္	

ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္	ဘုရားေက်ာင္း	ဘာသာေရးအသင္း	

အဖဲြ႕မ်ား	 အပါအ၀င္	 IDP	 မ်ားအား	လက္ခံေစာင့္ေရွာက္	

ထားေသာ	 အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား	 စခန္းမ်ား	 ပိတ္သိမ္းရန္	

စစ္တပ္မွ	 ဖိအားေပးခဲ့သည့္အျပင္	 လူသားခ်င္းစာနာမႈ	

အကူအညီေပးေနသည့္	 ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း	 KIA	ထိန္း	

ခ်ဳပ္	နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ	 IDP	မ်ားအား	ကူညီေထာက္ပံ့	

သည့္အတြက္	 စစ္တပ္မွဖမ္းဆီးကာ	 မတရားအသင္းႏွင့္	

ဆက္သြယ္သည့္	ပုဒ္မျဖင့္	အေရးယူမႈမ်ား	ရွိခဲ့ပါသည္။41
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အာရကန္	 ႐ုိဟင္ဂ်ာ	 ကယ္တင္ေရးတပ္	 (ARSA)	 ၏	

၂၀၁၇	 ႏွင့္	 ၂၀၁၈	 အတြင္း	 တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား	 တံု႔ျပန္	

သည့္အေနျဖင့္	 ျမန္မာစစ္တပ္	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္	

နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး	 စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္	 ဆက္စပ္ေန	

သည့္	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္	 စစ္တပ္အား	 တာ၀န္ယူမႈ၊	

တာ၀န္ခံမႈျဖင့္	 အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္	 စစ္တပ္၏	 ခ်ဳိး	

ေဖာက္မႈမ်ားအား	 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား	 လုပ္ေဆာင္ရန္	

တြန္းအားေပးသည့္	 ဖိအားမ်ား	 ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္	

ရင္ဆုိင္လာရပါသည္။	 ထုိသုိ႔ေသာ	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ	

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	 တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား	 ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း	

မ်ားစြာ	 ၾကာေအာင္	 ရင္ဆုိင္	 ခံစားေနရေၾကာင္း	 တုိင္း	

ရင္းသား	 အရပ္ဘက္လူထု	 အဖဲြ႔အစည္းတခ်ဳိ႕မွ	 ထုတ္	

ေဖာ္ၾကပါသည္။42

ကုလသမဂၢ	 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ	 ခန္႔အပ္တည္	

ေထာင္ၿပီး	 ကုလသမဂၢမွ	 လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည့္	

လြတ္လပ္သည့္	 ႏုိင္ငံတကာ	 အခ်က္အလက္	 ရွာေဖြေရး	

မစ္ရွင္	 (Independent	 International	 Fact-Finding	

Mission	 on	 Myanmar	 -	 IIFFMM)	 မွ	 ရခုိင္၊	ကခ်င္ႏွင့္	

ရွမ္းျပည္နယ္	 ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	

က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု	 ထုတ္ေဖာ္	 တုိင္ၾကားထားသည့္	

လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္	 ႏုိင္ငံတကာ	ရာဇ၀တ္	

မႈမ်ားအား	 ၂၀၁၂	 	 ခုႏွစ္	 အခ်ိန္ကာလ	 အပုိင္းအျခားမွ	

စတင္ကာ	 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။	

အခ်က္အလက္	 ရွာေဖြေရး	 မစ္ရွင္မွ	 ျမန္မာစစ္တပ္သည္	

“Military	Frees	Last	of	Baptist	Group	Members	in	Kachin,	NGO	Says,”	Irrawaddy,	5	November,	2018.	Available	at		https://www.
irrawaddy.com/news/burma/military-frees-last-baptist-group-members-kachin-ngo-says.html.

42	 E.g.	Karen	Women’s	Organization,	“Statement	on	Burmese	Military	Persecution	of	the	Rohingya	People,”	18	September,	2018.	
Available	 at	 https://karenwomen.org/2017/09/18/karen-womens-organisation-press-statement-on-burmese-military-persecu-
tion-of-the-rohingya-people/.Karen	Peace	Support	Network,	“Statement	in	Support	of	Karen	People	Gathering	in	Washington,	
D.C.,”	 6	 November	 2017.	 Available	 at	 https://progressivevoicemyanmar.org/2017/11/06/karen-peace-support-network-state-
ment-in-support-of-karen-people-gathering-in-washington-d-c/.Women’s	League	of	Burma,	“Statement	on	the	Current	Political	
Situation,”	31	October,	2017.	Available	at	https://progressivevoicemyanmar.org/2017/10/31/statement-of-the-womens-league-
of-burma-on-the-current-political-situation-in-burma/.

43	 Report	of	the	Detailed	Findings	of	the	Independent	International	Fact-Finding	Mission	on	Myanmar,	UN	Doc.	No.	A/HRC/39/
CRP.2,	18	September,	2018.	Available	at	https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Burma/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMy-
anmarFFM.aspx.

44	 United	Nations	Human	Rights	Council,	“Situation	of	human	rights	of	Rohingya	Muslims	and	other	minorities	in	Myanmar,”	UN	
Doc.	No.	A/HRC/RES/39/2,	27	September	2018.	Available	at	https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/293/69/
PDF/G1829369.pdf?OpenElement.

ကခ်င္ႏွင့္	 ရွမ္းျပည္နယ္	 ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္	 လူသား	

ျဖစ္တည္မႈကုိ	ဆန္႔က်င္ေသာ	ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊	တုိင္းရင္းသား	

အရပ္သားမ်ား	အေပၚ	က်ဴးလြန္သည့္	စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္	

ရခုိင္ျပည္နယ္	 ေျမာက္ပုိင္းတြင္	 ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား	 အေပၚ	

လူမ်ဳိးတံုး	 သတ္ျဖတ္မႈ၊	 	 လူသား	 ျဖစ္တည္မႈကုိ	

ဆန္႔က်င္ေသာ	 ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္	 စစ္ရာဇ၀တ ္

မႈမ်ားအား	 က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း	 စံုစမ္း	 ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။43 

အခ်က္အလက္	 ရွာေဖြေရး	 မစ္ရွင္၏	 အစီရင္ခံစာအား	

တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္	 ကုလသမဂၢ	 လူ႔အခြင့္အေရး	

ေကာင္စီမွ	 အခ်က္အလက္	 ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏	 သက္	

တမ္းအား	 တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး	 ကုလသမဂၢ	 အေထြေထြ	

ညီလာခံမွ	 သက္ေသ	 အေထာက္အထားမ်ားအား	

ထိန္းသိမ္းထားကာ	 တရားစဲြဆိုႏုိင္ရန္ႏွင့္	 အမႈမ်ား	

ျပင္ဆင္	 တည္ေဆာက္ရန္	 ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္	 ဆက္လက္	

လုပ္ေဆာင္ေနမည့္	 ႏုိင္ငံတကာ	 ယႏၲရား	 (Ongoing	

International	 Mechanism	 -	 OIM)	အား	တည္ေထာင္	

ေပးခဲ့ပါသည္။44	 	 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္	 အျပည္ျပည ္

ဆုိင္ရာ	ရာဇ၀တ္တရား႐ုံး	(International	Criminal	Court	

-	ICC)	၏	တရားစီရင္မႈ	မတိုင္မီ	အႀကိဳ	ျပင္ဆင္ေရး	ဌာနမွ	

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္	ICC	တြင္	သေဘာတူ	လက္မွတ္	

ေရးထုိးထားသည့္ႏုိင္ငံ	 ျဖစ္သျဖင့္	 ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား	

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာကာ	 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔	

ထြက္ေျပးေစေအာင္	 ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈအတြက္	 ICC	 တြင္	

တရားစီရင္ခြင့္	 ရွိသည္ဟု	 ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္	 ICC	

တရားစဲြအရာရွိမွ	 ထုိသုိ႔	 ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈအတြက္	 ကနဦး	
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စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား	 ျပဳလုပ္မည္	 ဟု	 ေၾကညာခဲ့ပါသည္။	

တုိင္းရင္းသား	အဖဲြ႕အစည္း	အမ်ားအျပားမွ	လက္နက္ကုိင္	

ပဋိပကၡၡျဖစ္ပြားရာ	 ျမန္မာ	 ႏုိင္ငံ၏	 အျခားေဒသမ်ားတြင္	

စစ္တပ္မွ	 က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္	 လူ႔အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္	

မႈမ်ားကုိပါ	 လႊမ္းျခံဳ	 တရား	 စီရင္ပုိင္ခြင့္ရေစရန္အတြက္	

45	 International	Kachin	Community,	“International	Kachin	Community	Supports	Fact-Finding	Mission’s	Call	to	Refer	Burma	to	the	
ICC,”	3	September,	2018.	Available	at	https://progressivevoicemyanmar.org/2018/09/03/international-kachin-community-sup-
ports-fact-finding-missions-call-to-refer-burma-to-the-icc/;	 Karen	 Community	 Organizations,	 “Karen	 Communities	Worldwide	
Welcomes	UN	Independent	International	Fact-Finding	Mission’s	Call	 to	Refer	Burma	to	the	International	Criminal	Court,”	30	
August,	2018.	Available	athttps://progressivevoicemyanmar.org/2018/08/30/karen-communities-worldwide-welcomes-un-inde-
pendent-international-fact-finding-missions-call-to-refer-burma-to-the-international-criminal-court/;	 FORUM-ASIA,	 Progressive	
Voice,	 Equality	Myanmar,	 Kachin	Women’s	 Association	Thailand	 and	Rohingya	Women’s	Welfare	 Society,	 “UN	Must	 Act	Ur-
gently	on	Recommendations	by	the	International	Fact	Finding	Mission	on	Myanmar,”	27	August	2018.	Available	at	 	https://
progressivevoicemyanmar.org/2018/08/27/un-must-act-urgently-on-recommendations-by-the-international-fact-finding-mis-
sion-on-myanmar/.

ကုလသမဂၢ	 လံုျခံဳေရး	 ေကာင္စီအား	 ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ	 ICC	

သုိ႔	 လႊဲေျပာင္းတရားစဲြဆုိရန္	 တိုက္တြန္းျခင္း	 အပါအ၀င္	

ႏုိင္ငံတကာ	 တာ၀န္ယူမႈ၊	 တာ၀န္ခံမႈ	 ယႏၲရား	 တစ္ရပ္	

တည္ေထာင္ေပးရန္	ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။45
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46 Convention Relating to the Status of Refugees, 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967. Available at  https://
www.unhcr.org/3b66c2aa10.

ဤအစီရင္ခံစာကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အသုိင္း 

အဝိုင္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုေသာ အေတြ႔အၾကံဳ 

မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 

တြင္ အဓိကထား အေျချပဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ျမန္မာအစိုးရမွ လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 

ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပ 

ထားၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ကာလတြင္ ၎တို႔အား 

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရိွ လံုျခံဳစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ 

ေရးႏွင့္  ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းခံပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 

ကိစၥရပ္မ်ား ေသခ်ာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုလ 

သမဂၢ၊ အျခားေသာအစိုးရမ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ 

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံ 

တကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ လမ္းၫႊန္ 

မ်ားကိုလည္း ယခု အစီရင္ခံစာ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါ 

သည္။ 

EdkifiHwumOya'ESifh pHEIef;rsm;

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္  ၎ 

တုိ႔အား ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒလမ္းၫႊန္ 

မွာ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္မ်ား အေျခအေနဆိုင္ရာႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ (ဒုကၡ 

သည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ဟု ရည္ၫႊန္းသံုးႏႈန္း)

ပင္ ျဖစ္ပါသည္။46  သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနတြင္ 

ထုိသေဘာတူညီခ်က္ကို က်င့္သုံးႏုိင္ရန္မွာ အေၾကာင္း 

အခ်က္ တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ 

ပထမအခ်က္မွာ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ မူလ ေနထိုင္ 

ရာ ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ 

တြင္သာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ရွိေသာ IDP 

မ်ားအေပၚ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ထိုင္းႏွင့္ 

ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ ထိုဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ 

ညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးထားသူမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ 

၎တြင္ ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ 

လိုက္နာစရာ မလိုအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ 

ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ အစိတ္အပိုင္း 

တခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအားလံုး အေပၚတြင္ လႊမ္း 

ျခံဳမႈ ရွိပါသည္။ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ 

၎ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ေပးခံထားရ 

သည့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး 

(UNHCR) ႐ံုး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

အလုပ္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခ 

အေနတြင္လည္း အလားတူ အသံုးဝင္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ 

ထိုင္းအစိုးရမ်ားအား မူဝါဒေရးရာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ရာတြင္ 

အေျခခံတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ 

တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္ ပတ္ 

သက္သည့္ ရွိၿပီးသား အျခားသက္ဆိုင္ေသာ လမ္းၫႊန္ 

မူမ်ားတြင္ IDP အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ IDP မ်ားအား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီ 

အစဥ္ မူေဘာင္အား ခ်မွတ္ေပးကာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ 
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လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားကုိပါ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ က်င့္သံုး 

ေစသည့္ ၁၉၉၉  ခုႏွစ္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းၫႊန္မူမ်ားလည္း 

ပါ၀င္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ 

သကဲ့သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေပၚတြင္ လည္း 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ သက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာ 

တူစာခ်ဳပ္ (International Convenant on Economic, 

Social and Cultural Rights - ICESCR) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက 

အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သလုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 

နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား အားလံုးပေပ်ာက္ေရး 

ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention For the 

Elimination of all Forms of Discrimination 

againt Women - CEDAW) ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention 

on the Rights of Child - CRC) တို႔တြင္လည္း အဖြြဲ႕ဝင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထုိစာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးတြင္ 

လုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ IDP မ်ား 

အတြက္ အက်ံဳးဝင္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး ေနရပ္ျပန္မည့္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အားလံုးအတြက္ပါ သက္ 

ဆိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဤအထဲတြင္ သင့္ေတာ္ 

လံုေလာက္သည့္ အဆင့္အတန္းျဖင့္ ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္၊ 

ပညာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ “ေျမယာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ား၊  ေျမယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တူညီေသာဆက္ဆံမႈ”47 ကို ေသခ်ာ 

ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံမႈအား ပေပ်ာက္ေစသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ျမန္မာ 

အစိုးရမွ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တာဝန္ရွိမႈ 

47 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Art 12 (a) (g), 18, Dec., 1978. 

အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညိႇနႈိင္း 

ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပဋိပကၡလြန္ကာလ 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုး 

တြင္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ႐ႈေထာင့္ကို 

ထည့္သြင္းရန္၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ 

အေျခခံသည့္ အျခားပံုစံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ အထူးနည္းလမ္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တာဝန္ရွိေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဥပေဒေရးရာအရ 

အကာအကြယ္ေပးေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲ 

ေနာက္တစ္ခုမွာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡဒဏ္မွ တိမ္းေရွာင္ 

ထြက္ေျပးရသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 

အေထာက္အထား  ျပသႏုိင္မႈ မရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား ျဖစ္ 

သြားေလ့ ရွိပါသည္။ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ (မွတ္ပံုတင္ 

ကဲ့သုိ႔) စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မရွိသည့္အျပင္ 

အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ေ၀းလံ 

ေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကျခင္း၊ 

ထြက္ေျပးရသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိႏွင့္ တစ္ပါတည္းပါေအာင္ 

မယူခဲ့ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သို႔ အေထာက္အထား 

မဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ 

ေနထုိင္ၾကရေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ သာမက ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံတြင္ပါ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ား ရရွိခံစားႏုိင္ျခင္း 

မရွိၾကေတာ့သျဖင့္ လူေမွာင္ခုိကူးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အျမတ္ 

ထုတ္ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ အခြင့္ေကာင္းယူ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း 

မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။
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48 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, Introductory Note by the Office of the High Commissioner for 
Refugees, December 2010. Available at http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 .

49 Guy Goodwin-Gill and Jane McAdam, “The Refugee in International Law,” Oxford University Press (March 2007).
50 Amnesty International, “Syrian Refugees at Risk of Being Returned,” 17 October, 2014. Available at  https://www.amnestyusa.

org/files/uaa26014.pdf.
51 Universal Declaration of Human Rights, Art 13(2), 10 December 1948. Available at https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Docu-

ments/UDHR_Translations/eng.pdf. International Covenant on Civil and Political Rights,  16 December 1966, Art. 12. Available 
at https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

52 UN High Commissioner for Refugees, “Voluntary Repatriation: International Protection,” 1996. Available atwww.unhcr.org/
uk/3bfe68d32.pdf.

53 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Guiding Principles of Internal Displacement, 2004, Principle 15. Available 
at http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html.

အတင္းအက်ပ္ျပန္မပုိ႔ေရး အေျခခံမူသည္ ဒုကၡသည္ 

ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (အပုိဒ္ ၃၃)  ပါ အဓိက 

က်ေသာ အေျခခံမူမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား လိုက္ 

နာရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒအျဖစ္ စဥ္းစား 

ရမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အတင္း 

အက်ပ္ျပန္မပုိ႔ေရး ဆုိရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား သူ 

သို႔မဟုတ္ သူမအတြက္ “အသက္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈ 

ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္”48 

ႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို 

ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းဥပေဒတြင္ အတင္းအက်ပ္ ျပန္ မပုိ႔ေရးအား 

“ဒုကၡသည္မ်ား ႏွိပ္ကြပ္ အျပစ္ေပးခံရႏုိင္ေျခ ရွိသည့္ 

ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဒုကၡ 

သည္မ်ားအား ျပန္ပုိ႔ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း”49 

ဟု ေယဘုယ် နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ 

အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပုိ႔ျခင္းသည္ တရားဝင္ျပန္ပုိ႔ျခင္း လုပ္ 

ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ မဟုတ္ဘဲ 

“ဒုကၡသည္မ်ားကို  ၎တို႔၏ အသက္ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ 

လပ္မႈအေပၚ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ ေနရာသို႔ ျပန္ရန္ 

ဖိအားေပးျခင္း”50 ရွိပါကလည္း အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပုိ႔ျခင္း 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ 

နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡ 

သည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေရးရာ 

မူေဘာင္တစ္ရပ္အတြက္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ 

ေပးပါသည္။ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးဦးမွ 

ေနရပ္ျပန္ေရး ဆုိင္ရာအခြင့္အေရး အျပင္ အတင္းအက်ပ္ 

ျပန္မပို႔ေရး အေျခခံမူမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး51 

မူလႏုိင္ငံရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ ဒုကၡသည္တစ္ဦး 

အတြက္ ျပန္လွ်င္ “ဖိႏွိပ္ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈမ်ား 

အေပၚ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရမႈမ်ား” 

မရွိေတာ့သည္ အထိ ယံုၾကည္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

လုိအပ္သည္။52 ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရမႈ 

ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လမ္းၫႊန္မူမ်ားတြင္ လည္း 

“၎တို႔၏ ဘဝရွင္သန္မႈ၊ လုံျခံဳမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္/

သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ 

မည္သည့္ေနရာကိုမဆို အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပို႔ျခင္း သို႔ 

မဟုတ္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ဳိးမွ ကာကြယ္ရန္” 

ဟူေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးကို အလားတူ ကာကြယ္ ေပးထားပါသည္။53 

ဤအခ်က္သည္ အတင္းအက်ပ္ျပန္မပို႔ေရး အေျခခံမူ 

ကို ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 

မ်ားအတြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ မိမိ 

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္တြင္ 

မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဆိုသည္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရာ၌ 

လက္ခံမည့္ႏိုင္ငံမွ “တြန္းအား အေၾကာင္းရင္းမ်ား” နည္း 

တူ မူလႏိုင္ငံမွ “ဆြဲအား အေၾကာင္းရင္းမ်ား” အေပၚ 
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စဥ္းစားခ်က္မ်ားကိုပါ ပါဝင္ေစလ်က္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။54 

ေနရပ္ျပန္မႈသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္၊ မျဖစ္ 

စဥ္စားရာတြင္ “လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္နိုုင္ေျခ 

ရွိေသာ တြန္းအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ မူလႏိုင္ငံက ၎တို႔၏ 

ပိုုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္၍ အက်ပ္ကိုင္ ေခၚယူသည္ 

ဟူေသာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း 

မ်ားထက္စာလွ်င္ မူလႏိုင္ငံမွ ဆြဲအား အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိမ္ျပန္ရန္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

တြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု 

54 UN High Commissioner for Refugees, “Voluntary Repatriation: International Protection,” 1996, Article 2.3. Available at www.
unhcr.org/uk/3bfe68d32.pdf.

55 UN High Commissioner for Refugees, “Voluntary Repatriation: International Protection,” 1996, Article 2.3. Available at www.
unhcr.org/uk/3bfe68d32.pdf.

ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီးမွ ယံုုၾကည္ 

လက္ခံႏိုင္ရမည္” ဟု ျဖစ္သည္။55 ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ 

ျပန္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

အေပၚတြင္ အလြန္အကၽြံ မွီခိုျခင္းသည္ အတင္းအက်ပ္ 

ျပန္ပို႔ေရးဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ 

အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ 

“မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ဟူသည့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အာ႐ုံ 

စုိက္ျခင္းသည္ အတင္းအက်ပ္ ျပန္မပို႔ေရးထက္ ပိုေသာ 

ယခုဓာတ္ပံုကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုိက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုပံုထဲတြင္ ႏုိးဖိုး ဒုကၡသည္စခန္းမွ 

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၀ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေနရပ္ျပန္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ားသည္ 

ႏုိးဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေနရပ္ျပန္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မူလရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားၾကၿပီး တခ်ဳိ႕မွာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ 

ေနရပ္ျပန္သြားၾကပါသည္။ အကယ္၍ ေနရပ္ျပန္မည္ဆိုပါက လူတစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၈,၀၀၀ ဘတ္ (၂၃၃.၅၇ 

အေမရိကန္ေဒၚလာ) ကုိ ထိုင္းအစုိးရထံမွ ရရွိပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရထံမွ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိမည္ကုိ 

မေသခ်ာေသာ္လည္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကမူ ျမန္မာ အစုိးရမွ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀,၀၀၀ 

က်ပ္ (၂၁၉.၅၉ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေပး (လွဴ) မည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ႏုိးဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ေခါင္းေဆာင္ကမူ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေပးေထာက္ပံ့ ေပးေစလိုပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - 

Karen Human Rights Group]



Oya'ESifh rl0g'a&;&mrlabmif 35

ကိစၥျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူတစ္ဦး၏ မူလ 

ေနထိုင္ရာ အရပ္တြင္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ေနရပ္ 

ျပန္ရန္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေသခ်ာစြာ 

ကုိက္ညီေနသည္ဟု ပါဝင္သက္ဆိုင္သူတခ်ဳိ႕က ဆံုး 

ျဖတ္လွ်င္ပင္ ထုိထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အေနျဖင့္ 

ျပန္မည္၊ မျပန္မည္ကို ၎၏ ဆႏၵအရ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ 

ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡသည္ သုိ႔မဟုတ္ IDP အျဖစ္ 

အက်ဳံး၀င္သည့္ အေျခအေန ဆက္မရွိေနလွ်င္ပင္ 

ႏိုင္ငံတကာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ဆက္ရွိေနရမည္ 

ဟု ဆုိလိုျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် လုံျခံဳသည့္အေျခအေန 

တစ္ခုတြင္ ေနရပ္မျပန္ေသးဟု ဆံုးျဖတ္လုိက ဆံုးျဖတ္ 

ပုိင္ခြင့္ ရွိရပါမည္။ ထုိအစား ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအေနျဖင့္ 

မူလႏိုင္ငံအတြင္း အျခား ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ ေနရာသို႔ 

အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တစ္ 

ေနရာရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းမ်ား အပါ 

အဝင္ ေနထိုင္ရန္ကိစၥအတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ 

မၾကံဳခဲ့ရေသာ အျခားသူမ်ားနည္းတူ လြတ္လပ္စြာ 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။56 သို႔ျဖစ္၍ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ရန္ 

တိုက္တြန္းအားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာ 

သည့္ အကူအညီမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ခိုလံႈသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကန္႔သတ္ 

မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း အစရွိသည့္ “ဖိအားေပးေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား” ပိုမို မ်ားျပားေစျခင္းထက္ ထိုႏိုင္ငံ 

56 For instance, Article 355 of the 2008 Constitution provides: “Every citizen shall have the right to settle and reside in any place 
within the Republic of the Union of Myanmar according to law.” Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008, Art. 
355. Available at http://www.president-office.gov.mm/en/sites/default/files/myanmarconstitution2008mm.pdf.

57 UN Commission on Human Rights, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons,” E/
CN.4/Sub.2/2005/1, 28 June 2005, Principle 10. Available at http://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-hous-
ing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html. 

58 UN High Commissioner for Refugees, “Voluntary Repatriation: International Protection,” 1996, Article 2.4. Available at www.
unhcr.org/uk/3bfe68d32.pdf.

59 UN High Commissioner for Refugees, “Voluntary Repatriation: International Protection,” 1996, Article 2.4. Available at www.
unhcr.org/uk/3bfe68d32.pdf.

သို႔မဟုတ္ မူလ လာေရာက္ရာ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ား 

တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ပိုမို 

အာ႐ံုထားသင့္ပါသည္။

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ဆုိသည့္ အခ်က္အျပင္ ေနရပ္ျပန္သူ 

မ်ားအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္  အေျခ 

အေနျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။57 UNHCR အေနျဖင့္ 

လံုျခံဳမႈရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုသဏၭာန္သံုးခုကို ရွင္းျပရာ 

တြင္ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ (လုံျခံဳမႈကို အာမခံျခင္းႏွင့္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အဖမ္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ 

ေပးခံရျခင္းတုိ႔အား ေၾကာက္ရြံ႕ရမႈမွ ကင္းေဝးျခင္း)၊ 

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (လက္နက္ကိုင္တုိက္ခိုက္မႈ၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 

အႏၲရာယ္ႏွင့္ အျခားစိုးရိမ္စရာမ်ားမွ အကာအကြယ္ရရွိမႈ) 

ႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆုိင္ရာ (ေျမယာ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ လက္လွမ္းမီ ရရွိပိုင္ခြင့္) တို႔ 

ျဖစ္ပါသည္။58 ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈကုိ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ 

UNCHR မွ “ထိုဒုကၡသည္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ 

ဓားစားခံ မဟုတ္သည့္အတြက္ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လြတ္လပ္စြာ 

ေနရပ္ျပန္ခြင့္ ရွိရမည္၊ ၎တို႔မိသားစုမ်ားႏွင့္ အေျခအေန 

အရ မခြဲခ်င္ဘဲ ခြဲခြာရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေစျခင္းအပါအဝင္ 

ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အျပည့္အဝ 

ျပန္လည္လက္ခံျခင္း” တို႔ပါ ပါဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထား 

ပါသည္။59
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60 Office of the High Commissioner for Human Rights, “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation 
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law,” 
UN GA Resolution 60/147, 16 December, 2005, p. 19. Available at http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Reme-

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 

ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ 

ဥပေဒေၾကာင္းအရႏွင့္ လက္ေတြ႔ၾကား မ်ားစြာ ကြာျခား 

႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဥပေဒအေပၚ အေထြေထြ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နစ္နာရသူမ်ားအတြက္ 

ကုစားေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔အတြက္ ကုလ 

သမဂၢ၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားမွ အနိမ့္ဆံုး 

စံနႈန္းကို ေပးခဲ့ၿပီး နစ္နာရသူမ်ားသည္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအေပၚ အေထြေထြ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား 

အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္မီက မူလအေျခ 

အေနအတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္ ရရွိေစရမည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတြင္ … 

မူလ ေနထိုင္ရာေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ အေျခခ်ခြင့္အျပင္… 

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္္လည္ေပးအပ္ေရးပါ ပါဝင္သည္။”60 

အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ KNPP ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ပါ 

အခ်က္တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ 

သံလြင္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ မဲ့လယုတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္အလုံးေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကုိ ယခုဓာတ္ပံုထဲတြင္ 

ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေျခအေနမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

မစတင္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ [ဓာတ္ပံု - Karenni Legal and Human Rights Center] 
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ကို အဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအေပၚ အေထြေထြ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္သည့္အျပင္ အလားတူ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း 

စာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ခ်ဳိးေဖာက္ 

ျခင္းလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္6့1 နစ္နာခံစားရသူမ်ားအေန 

ျဖင့္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာ 

ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဒုကၡသည္ 

ႏွင့္ IDP မ်ားအတြက္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္ 

ျဖည့္ဆည္းေပးေရး အေျခခံမူမ်ား (ပင္နဲ႐ုိး အေျခ 

ခံမူမ်ားဟုလည္း သိၾကသည္။) ထဲတြင္ ပါဝင္ၿပီး 

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 

အေရး စံနႈန္းမ်ားကို ျခံဳငုံ သံုးသပ္ထားကာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ ထိုအခြင့္ 

အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႔တြင္ ကာကြယ္ အေကာင္ 

dyAndReparation.aspx.
61 International Committee of the Red Cross, “Rule 129. The Act of Displacement,” Customary International Humanitarian Law. 

Available at https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule129.
62 UN Commission on Human Rights, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons,” 

Principle 10, E/CN.4/Sub.2/2005/1, 28 June, 2005, Principle 2. Available at http://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/
principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html.  

အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ 

ပင္နဲ႐ုိးအေျခခံမူမ်ား၏ အေျခခံမွာ ထြက္ေျပး တိမ္း 

ေရွာင္ရသူမ်ား အေနျဖင့္ အုိးအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အတြက္ 

ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ ရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ လက္ 

ေတြ႔အရ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျဖစ္ပါ 

သည္။62 ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္ေပးရန္ အခြင့္အေရးသည္ 

သီးျခား ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လွ်င္ လုံေလာက္ေသာ ေျမ ယာ၊ 

အိုးအိမ္ရရွိရန္ကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 

ျပန္လည္ ေနထုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ခံရခ်ိန္ မတိုင္မီကေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ 

ပိုင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ၎တုိ႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား 

တရားမဝင္ သိမ္းပိုက္ထားျခင္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ျဖည့္ 

ဆည္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိရန္အတြက္ 

၎တို႔ထံ၌ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ 

jynfwGif;Oya'

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ဥပေဒတခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ဥပေဒမွ မရွိပါ။ 

ထိုသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ စစ္တပ္မွ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ 

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး 

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးအတြက္ အေျခခံ 

အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ 

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးမ်ဳိး ျဖစ္ရန္ 

အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ား 

ရွိေနေပသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး 

ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ေျမယာကိစၥက ေသေရးရွင္ေရးကိစၥတစ္ခု 

သကဲ့သို႔ အေရးပါသျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ အျခား သယံဇာတ 

မ်ား စီမံခန္႔ခြဲအသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ 

တုိက္႐ုိက္သက္ဆိုင္ပါသည္။ ျခံဳငံုေျပာရမည္ဆိုလွ်င္၂၀၀၈ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား 

သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အကာ 

အကြယ္မေပးႏိုင္႐ုံမွ်မက အခက္အခဲမ်ားပင္ ျဖစ္ေစသျဖင့္ 

ပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ 
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အခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု 

အျပည့္အဝ ရရွိေစမည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳ၍ 

ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးကို အက်ဳိးေဆာင္မည့္ 

ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ 

ေအာက္တြင္ အနာဂတ္စီစဥ္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္း 

အရ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား၊ လက္ရွိ ရွိေနေသာ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

၎တုိ႔ က်င့္သံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ား၏ အနာဂတ္ 

63 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008, Art. 347-363. Available at http://www.president-office.gov.mm/en/
sites/default/files/myanmarconstitution2008mm.pdf.

64 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008, Art. 155-56.Available at http://www.president-office.gov.mm/en/
sites/default/files/myanmarconstitution2008mm.pdf.

65 Displacement Solutions and Norwegian Refugee Council, “Restitution in Myanmar,” March 2017. Available at http://displace-
mentsolutions.org/wp-content/uploads/2017/03/Restitution-in-Myanmar.pdf.

66 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008, Art. 37. Available at http://www.president-office.gov.mm/en/sites/
default/files/myanmarconstitution2008mm.pdf.

အေျခအေနသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ 

ေရရွည္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္း 

အေျခအေနကို ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ EAO မ်ား 

ဦးေဆာင္ က်င့္သုံးေနေသာ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားႏွင့္ 

ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 

အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမည့္ 

ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးပါပါသည္။
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေရး၊ ဥပေဒ၏တူညီေသာ ကာကြယ္ 

မႈႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္  ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး 

တြင္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။63 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 

ပုဒ္မ ၃၅၅ အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မည္သည့္ အရပ္ေဒသ၌မဆို 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဟူေသာ 

အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ အလားတူ 

ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၆ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ “ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 

တရားဝင ္ရရွပိိငုဆုိ္ငထ္ားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိငု ္ေသာပစၥည္း၊ 

မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရ 

ကာကြယ္ေပးရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။64 ထိုဥပေဒ 

ပုဒ္မမ်ားကို အတူယွဥ္တြဲ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ၎တုိ႔သည္ 

ေနရပ္ျပန္လုိေသာ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ေနရာျဖစ္ျဖစ္ 

အေျခခ်လိုေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ 

၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ 

ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေနေသာ 

အျခား အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။65 မည္ 

သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ စိတ္ႀကိဳက္ ထင္ရာျမင္ရာ အဓိပၸာယ္ 

ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားေသာ 

အျခားေသာ ပိုမို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကဲ့ 

သုိ႔ပင္ ဤဥပေဒကလည္း အာဏာပိုင္မ်ားအား လုိသလုိ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခြင့္ ျပဳေနသျဖင့္ “ဥပေဒအရ” ဆိုေသာ 

စကားရပ္သည္ ဤအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ား 

အေပၚတြင္ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနပါသည္။  

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ “ႏိုင္ငံသား 

မ်ားအား ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳရမည္” ဟု 

ဆိုေသာ္ျငားလည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ 

- ႏိုင္ငံေတာ္ရိွ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ 

ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ 

ပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္” ဟု 

ဆိုထားျပန္သည္။66 ထိုသုိ႔ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ေန 



Oya'ESifh rl0g'a&;&mrlabmif 39

သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာမ်ားအား 

ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳဟန္ရွိေသာ္ျငားလည္း 

လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေျမယာ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ 

သည္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျမယာ အသံုးခ်ခြင့္ 

ရွိျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားကို 

အႂကြြင္းမဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 

၏ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းခံပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ျငင္းဆန္ 

ရန္အတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။67

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္အား ႀကီးမားေသာ 

အာဏာေပးထားၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားတြင္ 

စစ္တပ္က အဓိကလုပ္ေဆာင္သူ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာ ဂုုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ 

ေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးရာတြင္ ႀကီးမား 

ေသာ အတားအဆီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။68 ပဋိပကၡ 

ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းရန္၊ 

67 Displacement Solutions and Norwegian Refugee Council, “Restitution in Myanmar,” March 2017. Available at http://displace-
mentsolutions.org/wp-content/uploads/2017/03/Restitution-in-Myanmar.pdf.

68 Burma Lawyer’s Council, “The Most Problematic Provisions in the 2008 Constitution and Burmese Laws,” June 2012. Available 
at http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2012/06/Top-Laws-and-Constitutional-Provisions-to-Be-Repealed-or-
Amended.pdf.

69 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008, Art. 109(b), 141(b) and 436. Available at http://www.president-of-
fice.gov.mm/en/sites/default/files/myanmarconstitution2008mm.pdf.

စစ္တပ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ 

ခံမႈ ရွိေစရန္နွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ 

ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အစရွိသည္တို႔ အားလံုး 

သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ကာ စစ္တပ္၏အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔ 

သတ္ေရးတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး 

အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅% အထက္ လိုအပ္ၿပီး 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာမခံထားေပးေသာ လႊတ္ 

ေတာ္၏ ၂၅% ေနရာကိုမူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရယူထား 

ပါသည္။69 သို႔ျဖစ္၍ အနည္းဆံုး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အဓိက 

က်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ စစ္တပ္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 

မရွိလွ်င္ ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥမ်ား လြယ္ကူႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။  
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ား 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသည္ အဓိကက်ေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္  

ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တစ္ခုအေနျဖင့္ 

ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိုင္းရင္း 

သား ေဒသမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အာဏာ 

ခြဲေဝမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္း 

ရသူ အမ်ားစု၏ ဇာတိေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး က်င့္ 

သံုးေနသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာအသံုးခ်မႈစနစ္ 

မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အေရးပါလွပါသည္။ လက္ရွိတြင္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု နယ္ေျမမ်ား 

ရွိ ေျမယာအေပၚတြင္ ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေနေသာ 

ဥပေဒစနစ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသး 

စိတ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ 

ေျမယာဥပေဒမ်ားအျပင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ မူလေျမေနရာမ်ားသည္ EAO 

မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး ၎တို႔၏ 

ေျမယာမူဝါဒမ်ားေအာက္တြင္လည္း သက္ေရာက္ေနပါ 

သည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ EAO 

မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ျပန္လွ်င္ 
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ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို သက္ေသျပရန္ ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ 

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၲရားမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု 

ေဒသမ်ားတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို မၾကာခဏဆို 

သလို အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရ ဥပေဒ 

စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ 

ဤအေျခအေနတြင္ EAO မ်ား၏ စနစ္မ်ားအရ အသံုးျပဳ 

ေနေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း စနစ္အရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 

အေထာက္အထားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရမွ 

အသိအမွတ္ မျပဳလွ်င္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အေျခ 

အေန ေရာက္သြားႏုိင္ပါသည္။ 

လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို ပိုမို ျဖစ္ပြားေစရန္ အားေပး 

ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ေပးျခင္းထက္ ေျမယာသိမ္း 

ဆည္းမႈကို ေရွး႐ႈေစသည့္ အႀကီးစား လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 

က႑ကို ပိုမို ဦးစားေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ 

ယာေျမဥပေဒသည္ တရားဝင္ျဖစ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ 

အရ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တရားဝင္ 

ျဖစ္ရန္အတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ ေမြးျမဴ 

ေရးသုံး စားက်က္ေျမ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အစရွိေသာ ရပ္ရြာအသိုင္း 

အဝိုင္းသံုး ေျမမ်ားအတြက္ မပါဝင္ဘဲ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိး 

မႈအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္ကိုသာ 

ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ မိ႐ုိးဖလာ ေျမယာ 

ပိုင္ဆိုင္သူ/ အသုံးျပဳသူမ်ားမွ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း 

ေၾကာင့္ ထိရွလြယ္ အင္အားနည္းသည့္ လယ္သမား 

70 Displacement Solutions, “Myanmar at the HLP Crossroads,” October 2012. Available at http://displacementsolutions.org/
wp-content/uploads/Myanmar-at-the-HLP-Crossroads-Public.pdf. http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/Myan-
mar-at-the-HLP-Crossroads-Public.pdf.

71 Burma Environmental Working Group, “Resource Federalism,” 2017. Available at http://www.bewg.org/sites/default/files/pdf_
report_file/ResourceFederalismWEB_0.pdf.

72 Land in Our Hands and Myanmar Alliance for Transparency and Accountability, “Civil Society Organizations’ Statement on 

မ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမည့္ အေျခအေနသို႔ 

ပိုမို ေရာက္ရွိသြားေစႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ 

လိုအပ္ခ်က္သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ေဒသႏၲရ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 

စုမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိသည့္ အစိုးရ၏ တရား 

ဝင္ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ 

ျခင္း၊ ဥပေဒ အသိအျမင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း အစရွိသည္ တို႔ႏွင့္ 

ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ အမ်ားအျပားအေန ျဖင့္ ၎တို႔၏  

ေျမယာမ်ားကို မွတ္ပံုမတင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အသိမ္းခံရမည့္ 

အေနအထားသို႔ ပိုမို ေရာက္ရွိသြားေစပါသည္။70 ေျမယာ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိအမွတ္ 

ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အပ္ႏွင္းျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အစိုးရ 

(ေျမကို အႏၲိမပိုင္ဆိုင္သူ) ထံမွ အခ်ိန္အတိုင္းအတာျဖင့္ 

ငွားယူျခင္းသေဘာ ပိုေဆာင္ေနပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 

စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံ အမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း 

သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသံုးမျပဳေတာ့လွ်င္ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း အစရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

မကိုက္ညီေတာ့လွ်င္ မွတ္ပံုတင္ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ 

သည္။71 ဤကိစၥတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈေၾကာင့္ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး မလုပ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားလည္း ပါႏိုင္ပါသည္။ 

ေျမယာအခြင့္အေရး အဖဲြ႕အစည္းတခ်ိဳ႕မွ ေထာက္ျပ 

ထားသည့္အတုိင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ  ပုိင္ဆုိင္သည့္ 

ေျမအား မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္ 

ခဲ့သည့္ ေျမအား ျမန္မာအစုိးရ စနစ္ေအာက္သုိ႔ သြတ္ 

သြင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျမယာ 

မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရသည့္အေျခအေန ေရာက္သြားႏုိင္ပါ         

သည္။72 ထို႔အျပင္ ဤဥပေဒ အသက္မဝင္ခင္ကတည္းက 

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 

အမ်ားအျပားမွာ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ 
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ခ်င္လွ်င္ပင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္း ရွိခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ေျမယာသံုးစြဲမႈႏွင့္ ရြာျပင္ပသို႔ ခြဲေဝေရာင္းခ်ျခင္းကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ား၏ လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒသည္ 

ပုဂၢလိက ေျမယာအသံုးျပဳမႈ လက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ် 

ခြင့္ ျပဳထားသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ 

ေရတိုလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းဖိအား 

ေပးေသာ ေရာင္းဝယ္မႈ အႏၲရာယ္ကို ၾကံဳေစႏုိင္ကာ 

ေရရွည္တြင္လည္း ၎တို႔၏ ထိရွလြယ္ အင္အားနည္းမႈကို 

ပိုမုိ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။73 လယ္ယာေျမဥပေဒအျပင္ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

ဥပေဒ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္မႈမရွိဘဲ ျပဳလုပ္သည့္ 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္း 

ျခင္း၊ စီမံျခင္းမ်ားအေပၚ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈမ်ားသည့္ စနစ္ 

တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။74

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးႀကီး 

သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ 

႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အပါအဝင္ 

ကုမၸဏီမ်ားအား သံုးစြဲခြင့္ျပဳေပးသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 

ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း ဗဟိုေကာ္မတီကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေပးထားၿပီး ၎တို႔မွာ “ေျမလပ္” 

သို႔မဟုတ္ “ေျမ႐ုိင္း” ဆိုသည္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီး အသံုးျပဳ 

the Vacant, Fallow & Virgin Land Management 2018 and Related Announcement,” 16 November, 2018. Available at https://www.
facebook.com/landinourhands/photos/pcb.2263398110604159/2263397833937520/?type=3&theater.

73 Displacement Solutions, “Myanmar at the HLP Crossroads,” October 2012. Available at http://displacementsolutions.org/
wp-content/uploads/Burma/Myanmar-at-the-HLP-Crossroads-Public.pdf. Interview with the Author, Yangon, January 2018.

74  Burma Environmental Working Group, “Resource Federalism,” 2017. Available at http://www.bewg.org/sites/default/files/pdf_
report_file/ResourceFederalismWEB_0.pdf.

75 Burma Environmental Working Group, “Resource Federalism,” 2017. Available at http://www.bewg.org/sites/default/files/pdf_
report_file/ResourceFederalismWEB_0.pdf. Durable Peace Program Consortium, “Displaced and Dispossessed: Conflict-Affected 
Communities and Their Land of Origin in Kachin State, Myanmar,” May 2018. Available at https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/
s3fs-public/file_attachments/bp-displaced-dispossessed-land-myanmar-210518-en.pdf.

76 Durable Peace Program Consortium, “Displaced and Dispossessed: Conflict-Affected Communities and Their Land of Origin 
in Kachin State, Burma/Myanmar,” May 2018. Available at https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/
bp-displaced-dispossessed-land-Burma/Myanmar-210518-en.pdf.

ေစျခင္းျဖစ္သည္။ “ေျမလပ္မ်ား” သို႔မဟုတ္ “ေျမ႐ုိင္းမ်ား” 

ဟု လက္ေတြ႔တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ားသည္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ား၊ 

ေဒသခံရြာသားမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး မိ႐ုိးဖလာ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ 

ေျမလပ္ျဖစ္ေအာင္ ထားရွိသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ 

အေထာက္အထားမ်ား မရွိေသာ္လည္း ေျမမ်ားကို 

ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားအရ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး 

ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား လက္ရွိ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျမမ်ား 

ပါဝင္ေနပါသည္။75 “(သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ 

ေျမယာကို စြန္႔ပစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ၾကျခင္းကဲ့သုိ႔) ႁခြင္း 

ခ်က္” အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားေသာ ေျမ 

ယာအတြက္ ဥပေဒတြင္ ႁခြင္းခ်က္ေပးထားေသာ္လည္း 

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ 

ထုိသုိ႔ေသာ ႁခြင္းခ်က္အေျခအေနတြင္ အက်ဳံးဝင္ျခင္း 

ရွိ၊ မရွိ အစိုးရမွ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ ခုိင္မာသည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ရွိမေနသည့္အတြက္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ ေျမမ်ားကုိ ေျမလြတ္မ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ 

ရွိေန၊ မရွိေနကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိႏိုင္ပါ။76 

ေျမ လစ္လပ္ျခင္း၊ မလစ္လပ္ျခင္းအား ႀကိဳက္သလုိ 

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးမားသည့္ ျဖစ္စဥ္ 

ရွိေနသည့္အျပင္ လက္ေတြ႔တြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ေနထိုင္ၾကရသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမ 

အနီးအနားတြင္ ရွိမေနသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ေျမမ်ားကို 
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အစုိးရမွ ေျမ႐ုိင္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး (အျခားသူမ်ားကို လက္ 

လႊဲ) ေပးပစ္လိုက္ႏုိင္သည့္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ ျဖစ္ 

ေပၚေစပါသည္။77 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 

ေျမယာဥပေဒတြင္း ထပ္မံ ထည့္သြင္းလုိက္ေသာ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္မ်ားတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားေပၚတြင္ 

ေနထုိင္ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ 

ေျမအား ေျခာက္လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပံု 

မတင္ပါက ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ဒဏ္႐ုိက္ျခင္းႏွင့္ 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။78 ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း 

စီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟုိေကာ္မတီမွ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ 

ေျမမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုမတင္ပါက ၎ေျမ 

မ်ားအား ေျမလြတ္အျဖစ္ ရက္ ၉၀ အတြင္း ေၾကညာ 

မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။79 

ထုိဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

တုိ႔အား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူ အသုိင္း 

အ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ပူးတဲြလုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဖဲြ႕ 

အစည္းမ်ားမွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ IDP မ်ားက ၎တုိ႔ 

ေျပးလႊား ပုန္းေရွာင္ရသျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာ ေျမမ်ားအား 

အစုိးရမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ 

ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ 

77 Durable Peace Program Consortium, “Displaced and Dispossessed: Conflict-Affected Communities and Their Land of Origin 
in Kachin State, Burma/Myanmar,” May 2018. Available at https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/
bp-displaced-dispossessed-land-Burma/Myanmar-210518-en.pdf.

78 Republic of the Union of Myanmar, “Law Amending the Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law (2018),” Pyidaungsu 
Hluttaw Law No. (24), 11 September, 2018. Unofficial translation available at http://www.burmalibrary.org/docs25/2018-09-
11-VFV-amendment-en.pdf?fbclid=IwAR28pI4bA1HRdAVr02RMzOf2ineF1cO86IpfJJhbZxk4hPNVwt10feNEmvE.http://www.
burmalibrary.org/docs25/2018-09-11-VFV-amendment-en.pdf?fbclid=IwAR28pI4bA1HRdAVr02RMzOf2ineF1cO86IpfJJhbZx-
k4hPNVwt10feNEmvE.

79 Government of the Union of Myanmar, Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Central Committee, “Notification to the 
persons and organizations who are occupying and utilizing the VFV lands without permits,” Letter No. 12/MaLaYa-1 (370-2018), 
30 October, 2018. Unofficial translation available at http://www.burmalibrary.org/docs25/2018-10-30-VFV_Notification-en.pdf.

80 IDPs from Kachin and Shan State, “Statement on 2018 VFV Law by IDPs from Kachin and Shan State,” 26 November, 2018. 
Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2018/11/26/statement-on-2018-vfv-law-by-idps-from-kachin-and-northern-
shan-state/.

81 Land in Our Hands and Myanmar Alliance for Transparency and Accountability, “Civil Society Organizations’ Statement on the 
Vacant, Fallow & Virgin Land Management 2018 and Related Announcement,” 16 November, 2018. Available at https://www.
facebook.com/landinourhands/photos/pcb.2263398110604159/2263397833937520/?type=3&theater.

82 Natural Disaster Management Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21,2013, 31 July, 2013, Art. 2(b), 5. Available at  http://www.

ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔တြင္ အုိးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 

ပုိင္ဆုိင္မႈ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္ 

အေရးမ်ား ရပုိင္ခြင့္ရွိေနၿပီး ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ 

အေျခခ်ကာ ၎တုိ႔ပုိင္ေျမအား ျပန္လည္ရယူ ၾကမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးေနသလုိ ရွိေနပါသည္။80 

တုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္လူထုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွလည္း 

သတိေပး ေၾကညာထားသည့္ ရက္ျပည့္ပါက ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

ထြက္ေျပးရသူမ်ား၏ ေျမမ်ား အမ်ားအျပား အသိမ္းခံရမည့္ 

အေရးအား စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။81

ပဋိပကၡကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ဥပေဒ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈတြင္ “အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ 

လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈ ျဖစ္ပြားျခင္း” ကိုပါ ထည့္ 

သြင္းထားသျဖင့္ ဤဥပေဒမွ အမ်ဳိးသား သဘာဝေဘး 

အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (National 

Natural Disaster Management Committee - 

NNDMC) အား (သို႔ျဖစ္၍ ပဋိပကၡေဒသမ်ား အပါ 

အဝင္) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ 

အာဏာ ေပးထားပါသည္။82 ထိုလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ 
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“အေဆာက္အအုံႏွင့္ အိမ္ရာမ်ား ျပန္ေဆာက္ေပးျခင္း”ႏွင့္ 

“စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အျခားသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း” အျပင္ 

လူမႈဘဝ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ 

မ်ားအတြက္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။83 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေျခအေနထဲတြင္ ဤဥပေဒကို 

မ်ားမ်ားစားစား ေဆြးေႏြးထားမႈ မရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ 

ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားထား 

ခဲ့ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းေရးႏွင့္ မီးေလာင္ 

ေျမမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအေပၚ တရားမွ်တ 

ေၾကာင္း ျပႏိုင္ရန္အတြက္ကိုမူ ဤဥပေဒကို အသံုး 

ျပဳခဲ့သည္။84 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႀကီးမား 

ဆိုးဝါးသည့္ ေရႀကီးမႈအပါအဝင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 

မ်ား က်ေရာက္မႈအေပၚ တုံ႔ျပန္ရာတြင္လည္း ဤဥပေဒ 

ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဤ NNDMC သည္ ထိုေရႀကီး 

မႈမ်ား ၿပီးသည့္ေနာက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခား အသက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အေျခခံ 

အေဆာက္အအံု၊ လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၿပီး မည္သို႔ 

တုံ႔ျပန္ရမည္ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ေရႀကီးၿပီးေနာက္ ျပန္ 

လည္ ထူေထာင္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ 

သီးႏွံပ်က္စီးသြားေသာ လယ္သမားမ်ားကို စပါးမ်ဳိးေစ့မ်ား 

ႏွင့္ လယ္ယာသုံး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေပး 

myanmar-law-library.org/IMG/pdf/2013-07-31-natural_disaster_management_law-en.pdf.
83 Natural Disaster Management Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21,2013, 31 July 2013: Art. 18(d)-(g). Available at   

http://www.myanmar-law-library.org/IMG/pdf/2013-07-31-natural_disaster_management_law-en.pdf.
84 ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသည့္ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းျမတ္ေအးက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ 
မွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ “ဥပေဒေၾကာင္းအရ မီးေလာင္ေသာေျမမ်ားသည္ အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲရေသာ ေျမမ်ားျဖစ္သြားသည္။” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
ပဋိပကၡအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့့္္ မီးေလာင္သြားေသာ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားမႈမ်ား အၾကား ခ်န္ရစ္ခဲ့ေသာ 
ေျမမ်ားအေပၚ ဤဆုိလိုမႈက သက္ေရာက္ ေစႏိုင္သည္။ Simon Lewis, “Government Will Take Over Burned Myanmar Land: Minister,” 
Reuters, 27 September, 2017. Available at https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/government-will-take-over-
burned-myanmar-land-minister-idUSKCN1C20OU.

85 National Natural Disaster Management Committee Republic of the Union of Myanmar, “Situation Report 6,” 6 October, 2015. 
http://www.myanmargeneva.org/pressrelease/20151008%20NNDMC%20Situation%20Report%206_6%20October%202015.
pdf.

86 Natural Disaster Management Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21,2013, 31 July, 2013, Art. 18(d)-(g). Available at  http://
www.myanmar-law-library.org/IMG/pdf/2013-07-31-natural_disaster_management_law-en.pdf

အပ္ျခင္း၊ ယာယီခိုလံႈရာေနရာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။85 ျမန္မာအစိုးရအေန 

ျဖင့္ NNDMC မွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ား 

ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမမ်ားအားလံုးကုိ သိမ္းယူၿပီး “ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ေရး” ကနဦး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ဟု 

ဆိုကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢလိက 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထိုေျမယာမ်ား ေပးအပ္လိုက္ 

မည့္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ကုိ ဤဥပေဒမွ ဖန္တီး 

ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းတခ်ဳိ႕က 

အစိုးရ ရန္ပံုေငြျဖင့္ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အျခား အေဆာက္ 

အအုံမ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာ 

ျပန္္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကိ8ု6 အားေပးၿပီး ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ 

ျခင္းမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ 

ကာ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္းသည္လည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ 

အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း “ေပါင္းစုထားသည့္ 

အမ်ဳိးသား ေျမယာဥပေဒေရွ႕ေျပး” ႏွင့္ အစိုးရဌာန 

အသီးသီးတုိ႔အတြက္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 

အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (National Land Use 

Policy -  NLUP) သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား၏ 
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ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္အစားထုိး 

ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ခန္႔မွန္းျပင္ဆင္မႈမ်ား 

87 Displacement Solutions and Norwegian Refugee Council, “Restitution in Myanmar,” March 2017. Available at http://displace-
mentsolutions.org/wp-content/uploads/2017/03/Restitution-in-Myanmar.pdf.

88 The Republic of the Union of Myanmar, “National Land Use Policy,” Article 38, 2016. Available at http://www.eprpinformation.
org/wp-content/uploads/National-Land-Use-Policy-Myanmar-Jan2016-eng.pdf.

89 The Republic of the Union of Myanmar, “National Land Use Policy,” 2016. Available at http://www.eprpinformation.org/wp-con-
tent/uploads/National-Land-Use-Policy-Myanmar-Jan2016-eng.pdf. 

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။87 ပိုမို သက္ဆုိင္ ဆက္စပ္သည့္ အပိုဒ္ 

၃၈ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္-

“ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေျမခြဲေဝခ်ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမကို မတရား သိမ္း 

ဆည္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခံရ၍ ေျမကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း 

ႏွင့္ ျပန္လည္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ 

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ရိွ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္း 

သား လူမ်ဳိးစု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းသည့္ 

အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမည္။"88

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ ေျဖရွင္း 

ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားအား စီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္နွင့္ ျပန္လည္ 

ေပးအပ္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေကာ္မတီမ်ားကို 

ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အမႈ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ထုိေကာ္မတီမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ႏုိင္သည့္ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားမရွိဘဲ ၎တို႔ 

လက္ခံရရွိသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းမ်ား ျပန္လည္ 

ေတာင္းဆိုမႈအထဲတြင္ အစိတ္အပုိင္း အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ 

ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။89 ပို၍အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ 

မည္သည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒကမွ ေျမယာ ျပန္လည္ 

အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းေပးမႈကို မကုိင္တြယ္ဘဲ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေပးျခင္းကိုသာ အဓိကထားပါသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ေပး သို႔မဟုတ္ အစားထုိးမရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထိုင္ရသူအမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေျမမ်ား 

ကိုသာ ျပန္လည္လုိခ်င္ၾကပါသည္။ NLUP တြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္း 

ေပးရန္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ထို 

ေမွ်ာ္မွန္းမႈကို ဥပေဒအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း 

မရွိေသးပါ။ 
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တခ်ဳိ႕ေသာ EAO မ်ားတြင္ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈႏွင္ 

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တရားဝင္ 

မူဝါဒမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိုမူဝါဒမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ 

အသိအမွတ္ျပဳမထားပါ။ ယင္းမူဝါဒမ်ားသည္ EAO 

ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ အသက္ဝင္ၿပီး အနာဂတ္၌ 

ဖက္ ဒရယ္စနစ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းသြားႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ 

ထုိမူ၀ါဒ အမ်ားစုထဲတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း 

ဥပေဒမ်ားအား ထည့္သြင္းထားၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ 
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ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ 

အျခား တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္ 

အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရာတြင္ ပုိမုိ ထိေရာက္သည့္ 

မူ၀ါဒမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ 

KNU၊ NMSP ႏွင့္ KIO တုိ႔တြင္ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ရွိ 

နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား 

ထုတ္ေပးေသာ စနစ္မ်ား ရွိပါသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဓိက သက္ဆုိင္ ပတ္သက္သူမ်ား 

ေရးဆဲြခဲ့သည့္ ကရင္နီျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးအား လႊမ္းျခံဳ 

ေသာ ဘုံေျမယာမူ၀ါဒအား အသံုးျပဳရန္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား 

တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ သေဘာတူထားပါသည္။90 

KNU အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

တိုင္ပင္ ညိႇနႈိင္းကာ ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့ေသာ တရားဝင္ 

ေျမယာမူဝါဒ ရွိလာၿပီးခ်ိန္တြင္ NMSP ႏွင့္ KIO တို႔မွာမူ 

၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒမ်ား မူၾကမ္း ေရးဆြဲ ေနဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။91 KNU ေျမယာမူဝါဒတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈႏွင့္ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ 

စနစ္ကို ထူေထာင္ထားၿပီး ေက်းလက္ ေျမယာ 

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မိ႐ုိးဖလာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 

သိသာသည့္ အာဏာ ေပးထားျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း ေျမယာ 

ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ ရပ္ရြာ 

ေျမ အပါအဝင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္ကိုလည္း 

90 “Karenni Land Seminar Statement,” 7 December, 2018. Available in Burmese at https://www.facebook.com/landinourhands/
photos/a.1708632312747411/ 2276622045948432/?type=3&theater.

91 Burma Environmental Working Group, “Resource Federalism,” 2017. Available at http://www.bewg.org/sites/default/files/pdf_
report_file/ResourceFederalismWEB_0.pdf; Ethnic Community Development Forum, “Our Customary Lands,” 2016, p. 38. Avail-
able at https://www.tni.org/files/article-downloads/our_customary_land_-_eng.pdf.

92 Karen National Union, “KNU Land Policy,” December 2015, at Art. 1.2.4 and 3.5. Available at https://www.tni.org/files/arti-
cle-downloads/knu_land_policy_eng.pdf (hereinafter “KNU Land Policy”).

93 KNU Land Policy, Art. 1.2.
94 Durable Peace Program Consortium, “Displaced and Dispossessed: Conflict-Affected Communities and Their Land of Origin 

in Kachin State, Myanmar,” May 2018. Available at https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-dis-
placed-dispossessed-land-Burma/Myanmar-210518-en.pdf; Burma Environmental Working Group, “Resource Federalism,” 2017, 
http://www.bewg.org/sites/default/files/pdf_report_file/ResourceFederalismWEB_0.pdf.

95 KNU Land Policy, Art. 1.2.5.
96 KNU Land Policy, Art. 2.3.7.

အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။92 အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျမယာပိုင္ 

ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိလာ 

ေစရန္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေရးအား  ဓေလ့ထံုးတမ္း 

ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္  ေတာင္းဆိုထားသျဖင့္ KNU 

၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို 

ကာကြယ္ရာတြင္ အစိုးရ၏ ဥပေဒထက္ သာလြန္ေနပါ 

သည္။93 လက္ေတြ႔တြင္ NMSP ႏွင့္ KIO သည္လည္း 

ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေျမယာဥပေဒကို အလားတူ 

အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။94

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU ေျမယာ 

မူဝါဒသည္ “အိုးအိမ္မ်ား၊ ေျမမ်ားႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းမႈမ်ားအား” စြန္႔ခြာကာ တိမ္းေရွာင္ရသည့္ 

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္း 

ေပးျခင္းရပိုင္ခြင့္ကို တိတိက်က် အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 

အျပင9္5 ထုိျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ရပိုင္ခြင့္သည္ 

သီးစားခ်ခြင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း 

တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။96  အပိုဒ္ ၄.၂ တြင္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းျခင္း 

အေၾကာင္း ေျပာရာ၌ ပင္နဲ႐ုိးအေျခခံမူမ်ားကို တိတိက်က် 

ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ IDP 

မ်ားအား ေျမယာျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး အတြက္ 

ဦးစားေပးထားကာ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေဒသခံအသိုင္း 

အဝိုင္း၏ အားလုံး သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ကိစၥတစ္ခုခ်င္း 
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အေပၚ အျခားနည္းလမ္းသံုးကာ အေျဖရွာ ဆံုုးျဖတ္ရန္ 

ခြင့္ျပဳထားပါသည္။97 ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအား ၎တို႔ 

၏ မူလေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ မေပးႏိုင္ေတာ့လွ်င္ ထိုသူ 

မ်ားအတြက္ ေျမမ်ား သီးသန္႔ ဖယ္ထားေပးရန္ႏွင့္ 

အစားထိုးေပးရမည့္ ေျမကို သတ္မွတ္လွ်င္လည္း နယ္ခံ 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားၾကား  ညႇိႏိႈင္း 

တိုင္ပင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒသခံ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ကို ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။98 မူဝါဒအားျဖင့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား မရွိခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏ ေျမမ်ားကို 

အျခားသူမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ KNU အား 

ယာယီ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားကာ အကယ္၍ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျပန္လာပါက ၎တို႔ ေျမ 

တြင္ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ KNU မွ ထပ္မံ 

ခ်ေပးသည့္ အျခားေျမေနရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လာသူမ်ားအား ၎တုိ႔ မူလေျမေနရာကို 

ျပန္လည္ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။99 

KIO တြင္ တိမ္းေရွာင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရမႈမ်ားအေပၚ 

ေရးသားထားေသာ မူဝါဒမရွိေသာ္လည္း IDP မ်ား ပိုင္ဆိုင္ 

ေသာ ေျမယာမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္းအတြက္ 

စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား 

ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။100

တိမ္းေရွာင္ၿပီးေနာက္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

ေျမယာမ်ားအား သိမ္းယူ အသံုးျပဳေနသည့္ (စြန္႔ခြာျခင္း 

မျပဳဘဲ ရြာတြင္က်န္ေနခဲ့သည့္) တစ္ရြာတည္းသား 

နယခ္မံ်ားၾကား ျဖစပ္ြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအနက ္အဓကိ 

ျဖစ္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို EAO မ်ားက 

ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡေဒသရွိ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျဖစ္ေစ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အျငင္းပြားမႈ 

97 KNU Land Policy, Art. 4.2
98 KNU Land Policy, Art. 4.2.5
99  KNU Land Policy, Art. 4.2.5
100 Tun Lin Aung, “KIO Releases a Warning Against Land-Grabbing,” Eleven Myanmar, 29 November, 2017. Available at  http://

www.elevenmyanmar.com/local/12603. Nyein Nyein, “KIA Objects to Use of Vacant IDP Lands,” Irrawaddy, 22 December, 2017. 
Available at https://www.irrawaddy.com/%20news/burma/kia-objects-use-vacant-idp-lands.html.

101 Interviews with the author, Mae Sot and Yangon, Jan. – Feb. 2018.

ေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ားအား အသုံးျပဳကာ ကိုင္တြယ္ ေျဖ 

ရွင္းၾကပါသည္။ ထိုယႏၲရားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 

ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ကိစၥ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေလ့ ရွိပါသည္။ 

EAO မ်ားအေနျဖင့္ ထုိယႏၲရားမ်ားအား အသံုးျပဳကာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစစ္တပ္တုိ႔ႏွင့္ 

အလြတ္သေဘာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 

ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ 

ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ေျမယာ အေျမာက္အျမား ပုိင္ဆုိင္ 

ထားၾကသူမ်ား  တရား၀င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထိုယႏၲရားမ်ားမွာ ေျမယာ 

အေျမာက္အျမား ပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ 

ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မဆုိစေလာက္သာ ထိေရာက္မႈရွိ 

သည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။101

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ားမွ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ လုံျခံဳစြာျဖင့္ မိမိဆႏၵ 

အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ 

အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔မရွိခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ 

ေျမယာမ်ားသည္ သိမ္းပိုက္ခံထားသျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ 

ေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အထူး 

သျဖင့္ ေျမယာဥပေဒက ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ တိုင္း 

ရင္းသားလူထုမ်ားမွ ၎တို႔နယ္ေျမမ်ားရွိ ေျမယာမ်ား 

အပါအဝင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ 

အတြက္  ဥပေဒမူေဘာင္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္လာ 

ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္း 
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ေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္မျပန္ခင္၊ ျပန္ေနခ်ိန္အတြင္း 

သို႔မဟုတ္ ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း အေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒထဲတြင္ ေျမယာ ျပန္လည္ ျဖည့္ 

ဆည္းမႈကို ေပးေသာ၊ ေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာေစေသာ၊ အလားတူ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ 

အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ေပးေသာ ဥပေဒအတြင္း 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ 



ydkif&Sif&Sdonf/ rusL;ausmf&/ 
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ae&yfpGefYcGm xGufajy; wdrf;a&Smif&rI 

taMumif;&if;rsm;

102	 ပဋိပကၡ၊	သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တုိ႔ႏွင့္	 မသက္ဆိုင္ေသာ	ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္	 ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္းမ်ား	 ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔	 ရွိေသာ္လည္း	
ဤအစီရင္ခံစာတြင္	ပဋိပကၡႏွင့္	ပတ္သက္ေသာ	ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈကို	အဓိက	အေလးေပး	ေဖာ္ျပ	ထားပါသည္။	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	 အမ်ားစုအၾကား	 ထြက္ေျပးတိမ္း	

ေရွာင္ေနထိုင္ရမႈအတြက္	 အဓိက	 အေျခခံအေၾကာင္း	

ရင္းမွာ	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ေတာက္ေလာင္	

ခဲ့ေသာ	လက္နက္ကိုင္	ပဋိပကၡမီးႏွင့္	ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ႏွင့္	

ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္	ေဘးဖယ္ပစ္ပယ္မႈ	

တုိ႔	 စနစ္တက်	 ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္	 ျဖစ္သည္ဟု	

ဆုိၾကပါသည္။102	 အခ်ိန္တိုင္းတြင္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ေနရျခင္းသည္	 ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္	 တိုင္းရင္းသား	

မ်ဳိးႏြယ္စု	 လူထုမ်ားအေပၚ	 ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားသည့္	

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ	 လုပ္ေဆာင္ေသာ	 မဟာဗ်ဳဟာ	 ျဖစ္	

သည္။	 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ	 ျဖစ္ေပၚေနသည့္	 ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ေနရမႈသည္	တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ	

အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊	 ေဘးဖယ္ပစ္ပယ္ျခင္းႏွင့္	

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔၏	ရလဒ္လည္း	 ျဖစ္ပါသည္။	 	ထြက္	

ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏	 အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ	 အေျခ	

အေန	 ျဖစ္ရပ္တခ်ိဳ႕တြင္	 အုပ္စုႏွစ္စုအၾကား	 ထိေတြ႔	

တိုက္ခိုက္မႈသက္သက္ေၾကာင့္	ျဖစ္သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း	

မ်ားေသာအားျဖင့္မွာမူ	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	အရပ္သားျပည္သူ	

မ်ားအား	 ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္	 ႀကီးမားေသာ	

လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္	ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုမ်ား	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေသာ	ပဋိပကၡႏွင့္	

ဆက္စပ္သည့္	 အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ	 ေယဘုယ်အားျဖင့္	

အမ်ဳိးအစားေလးခု	 ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။	 ၎တို႔မွာ	 အတင္း	

အက်ပ္	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း၊	 လူ႔အခြင့္အေရး	

ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္	 တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားအား	 စနစ္	

တက်	 ခဲြျခားဖယ္ၾကဥ္ဖိႏွိပ္ထားျခင္း၊	 လက္နက္ကိုင္	

ထိေတြ႔	 တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္	 ျပည္သူလူထုမ်ားအား	 ပစ္	

လက္နက္ကိုင္	ထိေတြ႔	
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္	
အရပ္သား	ျပည္သူမ်ားအား	
ပစ္မွတ္ထားျခင္း	

အတင္းအက်ပ္	ေနရပ္စြန္႔ခြာ	
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္	
တိုင္းရင္းသား	လူထုမ်ားအား	
စနစ္တက်	ခြဲျခားဖယ္ၾကဥ္	
ဖိႏွိပ္ထားျခင္း	

ပဋိပကၡႏွင့္	ဆက္ႏႊယ္ေသာ	
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား

ေနရပ္စြန္႔ခြာ	တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးရမႈ	အေၾကာင္းရင္း	(၄)	မ်ဳိး

ydkif&Sif&Sdonf/ rusL;ausmf&/ 
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မွတ္ထားျခင္းႏွင့္	 ပဋိပကၡႏွင့္	 ဆက္ႏႊယ္ေသာ	 ေျမယာ	

သိမ္းဆည္းခံရျခင္းတို႔	 ျဖစ္ပါသည္။	 သုိ႔ေသာ္	 ဤအစီ	

ရင္ခံစာအတြက္	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားေသာသူမ်ားထဲမွ	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ	 အနည္းအက်ဥ္းကမူ	 ၎တို႔	

အေနျဖင့္	 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ	 နယ္ေျမတြင္	 ေနသည္	

ျဖစ္ေစ၊	 ျပည္မတြင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊	 မည္သည့္ေနရာတြင္	

ေနသည္ျဖစ္ေစ၊	 ၎တို႔၏	 ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို	 ပစ္	

မွတ္ထားခံရျခင္းေၾကာင့္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္း	 ျဖစ္	

သည္ဟုလည္း	 ဆိုသည္။	 ထိုအမ်ဳိးအစား	 သတ္မွတ္မႈ	

103	 For	more	information	on	forced	displacement	in	Burma/Myanmar,	see	Burma	Ethnic	Research	Group,	“Conflict	and	Displacement	

မ်ားတြင္	အမ်ားစုေသာ	ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္	ေဒြးေရာယွက္တင္	

ျဖစ္ေနၿပီး	 အနည္းငယ္ေသာ	 ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္သာ	 အမ်ဳိး	

အစားတစ္ခုတည္းတြင္	 သီးသီးသန္႔သန္႔	 သက္ဆုိင္ေန	

သည္။	ပဋိပကၡ	ျဖစ္ပြားေနေသာ	ေနရာတြင္	ရွိေသာသူမ်ား	

သည္	 အမ်ဳိးအစား	 ႏွစ္ခု	 သို႔မဟုတ္	 ႏွစ္ခုထက္	 ပုိေသာ	

အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ	 ေတြ႔ၾကံဳခံစားရၿပီး	 ထုိအေၾကာင္းအရာ	

မ်ား	 စုျပံဳၾကံဳေတြ႔ရမႈက	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကုိ	

ဦးတည္	ေစခဲ့သည္။

twif;tusyf ae&yfpGefYcGm a&TUajymif;cH&jcif;

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူ	 အမ်ားအျပားအေနျဖင့္	 ျပည္သူ	

လူထုမ်ားကို	 အင္အားသံုး၍	 ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း	 ႏွင့္/

သို႔မဟုတ္	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 ရြာလုံးကြ်တ္	 မီး႐ႈိ႕ျခင္းမ်ား	

ေၾကာင့္	 အတင္းအက်ပ္	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈကို	

ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည္ဟု	 ဆိုသည္။	 ထိုသို႔ေသာ	 ျဖစ္ရပ္	

မ်ားတြင္	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္	တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္	

ရြာလံုးကြ်တ္	ထြက္ေျပးရျခင္းမ်ဳိး	 ျဖစ္ၿပီး	မ်ားေသာအားျဖင့္		

ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ	ႀကိဳတင္သိရျခင္းမ်ဳိး	မရွိဘဲ	႐ုတ္တရက္	

ထြက္ေျပးရျခင္း	ျဖစ္သည္။	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားက	 ရွင္းျပသည္မွာ	 ျမန္မာစစ္	

သားမ်ားသည္	 ရြာထဲဝင္ေရာက္လာၿပီး	 ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္	

အမိန္႔ထုတ္ၿပီးေနာက္	 မလိုက္နာဘဲ	 ဆက္ေနလွ်င္	 သတ္	

မည္	သုိ႔မဟုတ္	ႏွိပ္စက္မည္ဟု	ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး	မၾကာခဏ	

ဆိုသလို	 အိမ္မ်ားႏွင့္	 လယ္ကြင္းမ်ားကို	 ဓာတ္ဆီျဖင့္	

စနစ္တက်	 မီး႐ိႈ႕ျခင္းမ်ား	 ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။	က်န္ေနခဲ့သူ	

အရပ္သား	ျပည္သူမ်ားသည္လည္း	အၿမဲလိုလို	ႏွိပ္စက္ခံရ	

သို႔မဟုတ္	သတ္ျဖတ္ခံရပါသည္။	အခ်ဳိ႕ေသာ	အေျခအေန	

မ်ားတြင္	 စစ္တပ္မွ	၎တုိ႔စခန္းမ်ားႏွင့္	 ကပ္လ်က္	တည္	

ေဆာက္ထားသည့္	ေနရာမ်ားတြင္	အရပ္သားမ်ား	ေနထုိင္	

ၾကရၿပီး	မၾကာခဏ	ဆုိသလုိ	ရိကၡာႏွင့္	လုပ္အားေပးအတြက္	

ဆင့္ေခၚျခင္း	 ၾကံဳၾကရပါသည္။	 ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ	 ေနရာေရႊ႕	

ေျပာင္းခဲ့ရသူတခ်ဳိ႕က	 ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္	 ၎တို႔	

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ	IDP	စခန္းမ်ား	သို႔မဟုတ္	ရြာမ်ား	

ကို	မီးရိႈ႕ျခင္းေၾကာင့္	ဒုတိယအႀကိမ္	ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားကို	

ျဖစ္ေစရသည္ဟု	 ေျပာၾကပါသည္။	 ၁၉၇၀	 ခုႏွစ္မ်ားတြင္	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၊	

လတ္တေလာ	 တုိက္ပြဲမ်ား	 ျဖစ္ပြားေနသည့္	 ရွမ္းျပည္နယ္	

ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္	ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား	အပါအဝင္	ဤအစီရင္	

ခံစာအတြက္	 ကြင္းဆင္း	 သုေတသနလုပ္ခဲ့ေသာ	 ေနရာ	

ေဒသမ်ားအားလံုးတြင္	 ယင္းသို႔ေသာ	 ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ေရႊ႕	

ေျပာင္းမႈမ်ား	ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။103
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“ဗမာစစ္သားေတြက	 ရြာကို	 မီး႐ႈိ႕တယ္	 [လြန္ခဲ့တဲ့	 ၁၈	 ႏွစ္က]။	 ရြာသားေတြနဲ႔	 သူတို႔ပစၥည္းေတြ	

ရြာထဲမွာ	 ရွိေသးလား	 မရွိေတာ့ဘူးလား	သူတို႔	 ဂ႐ုုမစိုက္ဘူး။	က်မတို႔ကို	 ရြာထဲက	 ေမာင္းထုတ္တယ္။	

က်မတို႔	ေတာထဲမွာ	ေနေနရတယ္။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္္ရြာမွ	 
ပအိုဝ္း	IDP	အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“သုံးရက္လံုးလံုး	ေန႔ေရာ	ညေရာတိုက္ပြဲေတြဆက္တိုက္ျဖစ္တယ္	[၂၀၁၅	ခုႏွစ္	ဒီဇင္ဘာလလယ္]။	

ဗမာစစ္တပ္က	တမင္သက္သက္	တစ္ရြာလံုးကို	ဓာတ္ဆီေလာင္းၿပီး	မီးရႈိ႕တယ္၊	တစ္ရြာလံုးမီးေလာင္ၿပီး	

အိမ္	ႏွစ္လံုး	သုံးလံုးပဲ	က်န္တယ္။	တုိက္ပဲြျဖစ္လုိ႔	ပစ္ၾကလို႔	ဗံုးကြဲလို႔	ရြာကို	မီးရႈိ႕တာမဟုတ္ဘူး။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ	IDP	စခန္းမွ	 
ဦးတည္အစုအဖြဲ႔	ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူ	တအာင္းတစ္ဦး

in	Karenni,”	May	2000.	Available	at	http://www.ibiblio.org/obl/docs/responses.htm.	Karen	Human	Rights	Group,	“Cycles	of	Dis-
placement,”	12	January,	2009.	Available	at	http://khrg.org/2009/01/cycles-displacement-forced-relocation-and-civilian-respons-
es-nyaunglebin-district.		Human	Rights	Watch,	“Untold	Miseries:	Wartime	Abuses	and	Forced	Displacement	in	Burma’s	Kachin	
State,”	March	2012.	Available	athttps://www.hrw.org/report/2012/03/20/untold-miseries/wartime-abuses-and-forced-displace-
ment-burmas-kachin-state.	Lahu	National	Development	Organization,	“Unsettling	Moves:	The	Wa	Forced	Resettlement	Program	
in	Eastern	Shan	State,”	April	2002.	Available	at	https://www.lndoess.org/wp-content/uploads/2016/10/The-Wa-forced-resettle-
ment-program-in-eastern-Shan-State.pdf.

104	 See,	e.g.,	Karen	Human	Rights	Group,	“Village	Agency:	Rural	Rights	and	Resistance	in	a	Militarized	Karen	State,”	2008.	Available	
at	http://khrg.org/2008/11/village-agency-rural-rights-and-resistance-militarized-karen-state.	James	C.	Scott,	“The	Art	of	Not	
Being	Governed,”	Yale	University	Press,	2009.

ရြာတစ္ရြာကို	 ၎တို႔	 တပ္အေျခစိုက္စခန္း	 အနီးသို႔	

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 ႀကိဳးစားတိုင္းတြင္	 အခ်ဳိ႕	

ေသာ	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက	 ထြက္ေျပးၾကသည္ဟု	

ေဖာ္ျပၾကၿပီး	 ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း	 ႏွင့္/သို႔မဟုတ္	

ေဘးဖယ္ပစ္ပယ္ျခင္း	 အေတြ႔အၾကံဳမ်ား	 မၾကာခဏ	

ၾကံဳရေလ့ရွိေသာေၾကာင့္	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	 ထိန္းခ်ဳပ္မႈ	

ေအာက္တြင္	 မေနလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု	 ဆိုၾကသည္။	

“အစုိးရအား	 ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း”	 အား	 ျမန္မာအစိုးရ၏	

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို	 တြန္းလွန္ရန္အတြက္	 ရြာသားမ်ားမွ	

အသိ	 ရွိရွိ	 က်င့္သံုးေသာ	 ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္	 ျဖစ္ပါသည္။104 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	 အမ်ားအျပားက	 ျမန္မာအစိုးရ	 ထိန္း	

ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္	ေနရန္	 ျငင္းဆုိမႈကို	ဆက္လက္	ေဖာ္ျပ	

ၾကသည့္အတြက္	၎တို႔၏	အနာဂတ္အတြက္	ေဆြးေႏြးမႈ	

မ်ားတြင္	 ထုိအခ်က္ကို	 ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္	 လိုအပ္ပါ	

သည္။
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“၂၀၀၃	ခုနွစ္မွာ	ဗမာစစ္သားေတြလာၿပီး	က်မတို႔ရြာကို	ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္တယ္။	အဲဒီလုိျဖစ္ေတာ့	ရြာမွာ	

ဘယ္လိုမွ	ဆက္မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။”	

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“တခ်ဳိ႕ရြာသားေတြကေတာ့	 [အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာရြာဆီသို႔]	 ေျပာင္းသြားၾကတယ္။	 က်မ	

ထင္တာကေတာ့	အဲဒီေနရာကိုသြားရင္	ဗမာေတြက	က်မတို႔ကို	ထိန္းခ်ဳပ္မွာပဲဲ။	ဗမာေတြ	ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့	

ေနရာတစ္ခုမွာ	က်မ	မေနခ်င္ဘူးေလ။	က်မတို႔ေခါင္းေဆာင္	[ကရင္]	ေတြ	ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာပဲ	က်မ	

ေနခ်င္တယ္။	အဲဒါေၾကာင့္	ဒီမွာလာေနတာ။”	

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး



ae&yfpGefYcGm xGufajy; wdrf;a&Smif&rI taMumif;&if;rsm; 53

vlYtcGifhta&;  csKd;azmufjcif;ESifh wdkif;&if;om; vlxkrsm;tm;  pepfwus 

cGJjcm; z,fMuOfzdESdyfxm;jcif;

“ဝန္ပိတာကို	မခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုးမွာ	က်မ	ထြက္ေျပးဖို႔	ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	IDP	ရြာမွ	IDP	ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

105	 ဤသိုု႔ေသာ	ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	ပိုမိုသိလိုလ်ွင္	ဥပမာအားျဖင့္	ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏	“ေတာင္ငူခ႐ုိင္အတြင္း	
ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားကိုု	လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္း	 -	အဓမၼလုုပ္အားေပးျခင္း၊	ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္	တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား”	 ၂၀၀၇	 ခုနွစ္	 ႏိုဝင္ဘာ	 ၁၁	 ရက္ေန႔တြင္	
ၾကည့္ပါ။	http://khrg.org/2007/11/khrg07f4/provoking-displacement-toungoo-district-forced-labour-restrictions-and-attacks.

၎တို႔၏	အိုးအိမ္မ်ားကို	ပစ္ထားခဲ့ရသည့္	အေၾကာင္းရင္း	

ကို	 ရွင္းျပသည့္အခါ	 အျခား	 ေတြ႔ဆံု	 ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားမွ	

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ	 လံုျခံဳမႈကို	 ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊	 လူ႔အခြင့္	

အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊	 စီးပြားေရး	 ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္	 ၎တို႔	

ရြာမ်ားတြင္	 က်န္းမာေရးႏွင့္	 ပညာေရး	 ခံစားခြင့္ရရွိရန္	

အားနည္းေနေသာ	 အေျခအေနမ်ား	 ပါဝင္သည့္	 အျပန္	

အလွန္	 သက္ေရာက္မႈကုိ	 ထုတ္ေျပာၾကပါသည္။105 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္	 ရြာလံုးကြ်တ္	 တစ္ၿပိဳင္	

တည္း	 ထြက္ေျပးရမည့္	 ႐ုတ္ျခည္းအေျခအေန	 တစ္ခု	

ဆိုက္ေရာက္လာသကဲ့သို႔	 မဟုတ္ဘဲ	 သက္ေရာက္	

ေနေသာ	 အေၾကာင္းအရာမ်ားက	 တျဖည္းျဖည္း	 စုစည္း	

ေပါင္းဆံုလာသည့္အခါ	 မည္သည့္အခ်ိန္တြင္	 ထြက္ေျပး	

ၾကမည္၊	အိမ္မ်ားႏွင့္	ရြာမ်ားတြင္	မည္မွ်အထိ	ဆက္လက္	

ေနထိုင္ၿပီး	 ေျမမ်ားတြင္	အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္	 နစ္နာ	

ခံစားရမႈႏွင့္	 ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို	 မည္သည့္	 အတိုင္း	

အတာအထိ	 ေတာင့္ခံၾကမည္ကုိ	 မိသားစုတစ္စုခ်င္းစီမွ	

ဆံုးျဖတ္ရသည့္	အေျခအေနမ်ား	ရွိပါသည္။	

“ပထမအခ်က္အေနနဲ႔က	 ရြာမွာ	 လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔	 ခက္လာတယ္။	 ဒုတိယကေတာ့	

က်ေနာ့္ကေလးေတြအတြက္	ပညာေရးနဲ႔	က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ	ေကာင္းေကာင္းမရွိဘူး။	ေနာက္ဆံုး	

ေျပာရမယ္ဆိုရင္	စစ္တပ္ရဲ႕	ဖိႏွိပ္မႈ	ပံုစံေၾကာင့္ပဲ။	အဲဒီမွာ	တိုက္ပြဲေတြ	ျဖစ္မေနေတာ့ေပမယ့္	စစ္တပ္က	

သူတို႔လိုခ်င္တာ	ေတာင္းတယ္၊	က်ေနာ္တို႔	မလုပ္ခ်င္လည္း	[အလုပ္ေတြ]	အတင္းအက်ပ္	လုပ္ခိုင္းတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	
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စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊	 သီးႏွံမ်ားႏွင့္	 တိရစာၦန္မ်ားကို	 သိမ္းယူ	

ျခင္း၊	 EAO	 မ်ားအား	 ေထာက္ပံ့သည္ဟူေသာ	 စြပ္စြဲ	

ခ်က္ျဖင့္	 ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊	 မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္	 အျခား	

ေသာ	 ပံုစံမ်ားျဖင့္	 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း	

အစရွိသည္တို႔ကဲ့သုိ႔	 	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	

ေၾကာင့္	 ေၾကာက္ရြံ႕စြာ	 ေနထိုင္ၾကရသည္ဟု	 ေတြ႔ဆံု	

ေမးျမန္းခဲ့သူ	အမ်ားအျပားက	ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။106	အျခား	

သူမ်ားကမူ	EAO	မ်ား၏	မတရား	အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္	

အတင္းအက်ပ္	 လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းတို႔	 ကဲ့သုိ႔ေသာ	

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေၾကာင့္	 ျဖစ္သည္ဟု	 ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	 တခ်ဳိ႕မွ	 ရွင္းျပသည့္	 ဤအစီရင္ခံ	

စာ	 လႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္ဧရိယာ	 အျပင္ဘက္ရွိ	 လူ႔အခြင့္	

အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏	 အတိုင္းအတာႏွင့္	

ၾကမ္းတမ္း	 ရက္စက္မႈမ်ားကို	 ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္	

ထည့္သြင္း	 မထားေသာ္လည္း	 ထုုိျဖစ္စဥ္မ်ားကို	 တျခား	

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	 ေသခ်ာေကာင္းမြန္စြာ	 မွတ္တမ္းတင္	

106	 တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ	 အကူအညီရယူရန္	 နည္းလမ္းမ်ား	 မရွိျခင္း၊	 ယဥ္ေက်းမႈအရ	 တားျမစ္ထားျခင္းႏွင့္	 ခြဲျခားဆက္ဆံ	 မႈမ်ားေၾကာင့္	
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း	 အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္	 ျဖစ္ေနသည္ထက္	 အစီရင္ခံျခင္း	 နည္းပါးႏိုုင္ပါသည္။	 အစီရင္ခံမႈမ်ား	 အတြက္	
အတားအဆီး	အကန္႔အသတ္မ်ား	အေၾကာင္း	သတင္းပိုသိလိုလွ်င္	အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္	Asia	Justice	and	Rights	တုုိ႔၏	Access	to	Justice	for	
Women	Survivors	of	Gender-Based	Violen	ce	Committed	by	State	Actors	in	Burma	(Nov.	2016)	တြင္ၾကည့္ပါ။	available	at	http://
womenofburma.org/wp-content/uploads/2016/11/VAW_BriefingPaper-Nov2016-Eng.pdf.	

107	 ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ	 လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအသင္းႏွင့္	 ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္တို႔၏	 “မုုဒိမ္းက်င့္ခြင့္လိုုင္စင္”	 ၂၀၀၂	 ခုုနွစ္၊	 ဇြန္လ၊	 မြန္	
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ	 ထုုတ္ေဝေသာ	 “ငါမွတ္မိေနေသးတယ္”	 ၂၀၁၇	 ခုႏွစ္	 ဒီဇင္ဘာလ	 အစီရင္ခံစာ၊	 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏	
“ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၏	အေျခအျမစ္၊	 ျမန္မာႏိုင္ငံ	အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ	 ရြာသားမ်ား၏	၂၅	ႏွစ္အသံမ်ား”	၂၀၁၇	ေအာက္တိုဘာလ၊	ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး	
အစည္းအ႐ုံး	ထိုင္းႏိုုင္ငံ၏	“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္	ေဝးလြန္းေသာအသံ	-	အင္န္အယ္လ္ဒီ	အစိုးရေအာက္	လက္ထက္တြင္	ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌	
ဆက္လက္	ျဖစ္ပြားေနေသာ	ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏	စစ္ေရးထိုးစစ္မ်ားႏွင့္	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား”	၂၀၁၆	ခုႏွစ္	ႏိုဝင္ဘာလ၊	ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး	
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏	 “ျဖစ္ေနဆဲ	 ျပစ္ဒဏ္ေပးခံျခင္းမွ	 ကင္းလြတ္ေနမႈမ်ား	 -	 ကခ်င္	 ျပည္သူမ်ားအေပၚ	 ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	
ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား”	 ဇြန္လ	 ၂၀၁၂	 ခုႏွစ္။	 တအာင္း	 အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း	 “ႏွိပ္စက္ရန္	 ေလ့က်င့္ထားျခင္း	 -	 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းရွိ	
တအာင္းေဒသမ်ားတြင္	 ျမန္မာ	 စစ္တပ္မ်ားက	 စနစ္တက်	 ျပဳလုုပ္ေနေသာ	 စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား”	 ၂၀၁၆	 ခုႏွစ္	 ဇြန္လ။	 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ	
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔	 “ျမန္မာ-အိမ္ကထြက္ၿပီ”	 ၂၀၀၅	 ခုႏွစ္	 စက္တင္ဘာ	 ၅	 ရက္။	 အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ	 လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔“ျမန္မာ	
ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္	လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအား	ဆန္႔က်င္သည့္	ရာဇဝတ္မႈမ်ား”	၂၀၀၈	ခုႏွစ္	ဇြန္လ	၅	ရက္ေန႔။	လူ႔အခြင့္အေရး	ေစာင့္ၾကည့္အေရးအဖြဲ႔	
“မေျပာရေသးသည့္	အလြန္အမင္း	စိတ္ပ်က္စရာမ်ား”	၂၀၁၂	ခုႏွစ္	မတ္လ	၂၀	ရက္ေန႔၊	လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔	“သူတိုု႔	ငါတိုု႔ရြာကိုလာၿပီး	
ေနာက္	တစ္ခါ	ဖ်က္ဆီးျပန္ၿပီ”	၂၀၀၅	ခုႏွစ္	ဇြန္လ	၉		ရက္ေန႔။	

ထားၿပီး	 ျဖစ္ပါသည္။107	 ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ	 လူ႔အခြင့္အေရး	

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ	 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္	 ဆက္ႏြယ္	

ေနသျဖင့္	 အထက္တြင္	 ေဖာ္ျပခဲ့သည့္	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈ	

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား	ေၾကာင့္	ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	EAO	မ်ားၾကား	

လက္နက္ကုိင္	 တုိက္ပဲြမ်ား	 တိုးျမင့္လာသည့္အခါတြင္	

သုိ႔မဟုတ္	 ျမန္မာ	 စစ္တပ္မွ	 စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕သည့္	

လုပ္ငန္းမ်ား	လုပ္ေဆာင္လာသည့္အခါတြင္	ထုိခ်ဳိးေဖာက္	

မႈမ်ားလည္း	တုိးျမင့္လာႏုိင္ပါသည္။	 ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္	

အတိတ္ကာလက	စစ္တပ္၏	 ၾကမ္းတမ္းရက္စက္မႈမ်ားကို	

အေတြ႔အၾကံဳ	 ရွိေနျခင္းေၾကာင္လည္းေကာင္း	 သို႔မဟုတ္	

အျခားရြာမ်ားမွ	 ၾကားဖူးထားျခင္းေၾကာင့္	 လည္းေကာင္း၊	

ျမန္မာစစ္တပ္လာေနၿပီဟု	 ၾကားသည္ႏွင့္	 ေဒသခံ	

ရြာသားမ်ားသည္	 ရြာမွ	 ထြက္ေျပးေသာေၾကာင့္ႀကိဳတင္	

ေနရပ္စြန္႔ခြာ	 ထြက္ေျပး	 တိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား	 ျဖစ္ေနတတ္	

ပါသည္။	

“က်ေနာ္တို႔	ကိုယ့္ရြာမွာ	ရွိတုန္းက	ဗမာတပ္ကို	အၿမဲ	ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္၊	အေၾကာက္တရားနဲ႔ပဲ	

အၿမဲ	 ေနေနခဲ့ရတယ္။	 ဒီမွာ	 [ဒုကၡသည္စခန္းမွာ]	 အနည္းဆံုးေတာ့	 လံုျခံဳတယ္။	 ရြာမွာရွိတုန္းကဆိုရင္	

ဗမာစစ္တပ္က	က်ေနာ္တို႔ကို	လူလုိ	မဆက္ဆံတဲ့အျပင္	အၿမဲရြာသားေတြကို	႐ုိက္တယ္၊	ႏွိပ္စက္တယ္။”		

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	
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“သူတို႔ေတြက	ထြက္သြားဖုိ႔	ေျပာတာမ်ဳိးေတာ့	မရွိဘူး	[အမိန္႔မေပးဘူး]။	ဒါေပမယ့္	သူတို႔	လုပ္ပံုေတြက	

က်ေနာ္တို႔ေတြ	ထြက္သြားေအာင္	ဖိအားေပးေနတယ္။	သူတို႔က	အစားအေသာက္ေတြနဲ႔	စစ္သားသစ္ေတြ	

အတင္းေတာင္းယူတယ္၊	ၿပီးေတာ့	သူတို႔	စစ္တိုက္ရင္လည္း	အဲဒါက	ရြာသားေတြအေပၚမွာ	လာထိတယ္။	

တစ္ခါတေလ	အဲဒီမွာ	မေပါက္ကြဲေသးတဲ့	လက္နက္ႀကီး	က်ည္ေတြလည္း	ရွိေနတယ္။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ	IDP	စခန္းမွ	 
ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	

လက္နက္ကုိင္	ပဋိပကၡႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	

ေၾကာင့္	ပဋိပကၡဒဏ္ခံ	ေနရာေဒသမ်ားရွိ	အသက္ေမြးဝမ္း	

ေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ	က်ယ္ျပန္႔ၿပီး	 အစဥ္အဆက္	 ေျပာင္း	

လဲမႈ	မရွိေသာ	သက္ေရာက္မႈမ်ား	ရွိေနပါသည္။	လက္နက္	

ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား	 ရြာနားတြင္	 ထိေတြ႔တုိက္ခုိက္မႈ	 ျဖစ္	

သည့္အခါတိုင္း	 သို႔မဟုတ္	 ထိုလက္နက္ကိုင္မ်ား	 အထူး	

သျဖင့္	 ျမန္မာစစ္တပ္	 ရြာမ်ားတြင္းသို႔	 ဝင္လာသည့္	

အခါတိုင္း	 ရြာသားမ်ား	 အၿမဲလိုလုိ	 ေတာထဲတြင္	 ညလံုး	

ေပါက္	ပုန္းေအာင္းၾကရသည္။	အေျခအေနမ်ား	ပိုမို	ဆိုးဝါး	

လာပါက	 တစ္ႀကိမ္လွ်င္	 ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ	 သုိ႔မဟုတ္	

ရက္သတၱပတ္ေပါင္း	 မ်ားစြာခ်ီ၍	 ရြာႏွင့္	 ေဝးေသာ	

ေနရာမ်ားတြင္	 တိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။	 အဆိုးဝါးဆံုးေသာ	

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို	ကာကြယ္ရန္	မၾကာခဏ	ေအာင္ျမင္ေလ့	

ရွိေသာ	ကာကြယ္မႈနည္းနာမ်ား	ရွိေသာ္လည္း	ယင္းကဲ့သို႔	

တိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား	 ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနပါက	 အခ်ိန္ကာလ	

အလုိက္	 စုိက္ပ်ဳိးရသည့္	 စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား	 ထိခုိက္	

လာပါသည္။	အတင္းအက်ပ္	တပ္သားသစ္	စုေဆာင္းျခင္း	

ႏွင့္	 ေပၚတာေခၚျခင္းတုိ႔ကုိ	 ေရွာင္လဲႊရန္	 အမ်ဳိးသားမ်ား	

ပုန္း	ေရွာင္ၾကသည့္အခါတြင္	ျမန္မာစစ္တပ္၏	လူစု	လူေခၚ	

သည့္	 ထိုေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွ	လြတ္ကင္းမည္ဟူေသာ	ေမွ်ာ္	

လင့္ခ်က္ျဖင့္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊	 သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္	

ကေလးမ်ားအား	 ရြာတြင္	 ခ်န္ထားခဲ့ၾကရပါသည္။	 လက္	

ေတြ႔တြင္မူ	 ထုိသုိ႔	 ခ်န္ထားခဲ့ရသည့္	 ကေလးသူငယ္မ်ား၊	

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္	 လိင္ပုိင္း	

ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊	 ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္	 အဓမၼ	

လုပ္အားေပးေစမႈကဲ့သုိ႔	 လူ႔အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈ	

မ်ားတြင္	 ပုိ၍	 ထိခိုက္ပြန္းရွလြယ္	 အားနည္းသူမ်ား	 ျဖစ္	

ေနၾကပါသည္။	 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	 တစ္ခါတစ္ရံတြင္	 EAO	

မ်ား၊	ေဒသခံ	ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက	ရြာသားမ်ားထံမွ	ရိကၡာႏွင့္	

အျခားေထာက္ပ့ံမႈမ်ား	 	တစ္ခ်ိန္လုံး	ေတာင္းဆိုေနမႈသည္	

ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ	လူထုမ်ားအား	အသက္ရွင္႐ုံ	သုိ႔မဟုတ္	

စားနပ္ရိကၡာ	 မဖူလံုသည့္	 အဆင့္သို႔	 ေရာက္ေစရန္	

တြန္းပို႔သကဲ့သုိ႔	 ျဖစ္ေနပါသည္။	 ထုိသုိ႔	 ျဖစ္ရသည့္အျပင္	

ပဋိပကၡႏွင့္	 ေဘးဖယ္ပစ္ပယ္မႈတုိ႔သည္	 ႏုိင္ငံအတြင္း	

ဆင္းရဲတြင္း	 နက္ေနၿပီးသား	 တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏	

အေျခအေနကို	ပိုမိုဆိုးဝါးေစၿပီး	ထိုေဒသမ်ားရွိ	လယ္သမား	

မ်ားအေနျဖင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ	 လယ္သမားမ်ား	

ႏွင့္စာလွ်င္	ေစ်းကြက္၊	ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္	အျခား	မရွိမျဖစ္	

ထည့္သြင္းစရာမ်ားအား	ရရွိႏိုင္ေျခ	ပုိမုိနည္းပါးပါသည္။
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“DKBA	 နဲ႔	 KNU	 တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့	 အခ်ိန္မ်ဳိးဆိုရင္	 ရြာထဲမွာ	 ဘယ္လိုမွ	 ဆက္မေနရဲဘူး။	 တျခား	

မိသားစုေတြနဲ႔	 အတူ	 ေတာထဲမွာ	 သြားပုန္းရတယ္။	 အဲဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးဆိုရင္	 စစ္သားေတြကို	 ေၾကာက္	

ေနရလုိ႔	 က်မတို႔	 လြတ္လြတ္လပ္လပ္	 ျခံစုိက္လုိ႔	 မရဘူး။	 ျခံကို	 မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့	 ေတာေကာင္ေတြ	

လာၿပီး	သီးႏွံေတြကို	စားပစ္လိုက္တယ္။	အဲဒီလုိ	အစားအေသာက္အတြက္	အခက္အခဲ	ေတြ႔ေနရေတာ့	

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း	ေနထုိင္စားေသာက္ႏုိင္မယ့္	ဘဝတစ္ခု	စႏိုင္ဖုိ႔	နည္းလမ္းရွာဖုိ႔	လိုလာတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

108	 The	Asia	Foundation,	“Ethnic	Conflict	and	Social	Services	 in	Burma/Myanmar’s	Contested	Regions,”	June	2014.	Available	at		
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/MMEthnicConflictandSocialServices.pdf.

109	 Anne	Décobert,	“The	Politics	of	Aid	to	Burma:	A	Humanitarian	Struggle	on	the	Thai-Burmese	Border,”	2016.

ပဋိပကၡမ်ားသည္	က်န္းမာေရးႏွင့္	ပညာေရး	အခြင့္အလမ္း	

မ်ားကို	 အကန္႔အသတ္	 ျဖစ္ေစသည္။	 ပဋိပကၡ	 ျပင္းထန္	

ရာ	 ေနရာအမ်ားစုတြင္	 အစိုးရေက်ာင္းမ်ား	 မရွိျခင္း	

သို႔မဟုတ္	ဆရာ၊	ဆရာမ	မလံုေလာက္ျခင္း၊	လိုအပ္သည့္	

ေက်ာင္းအခေၾကးေငြမ်ား	 ေပးသြင္းရန္	 မတတ္ႏုိင္ျခင္း	

သို႔မဟုတ္	 ျမန္မာဘာသာျဖင့္	 သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္	 တိုင္း	

ရင္းသား	 လူငယ္မ်ားႏွင့္	 ကေလးသူငယ္မ်ားအား	 ခြဲျခား	

ဆက္ဆံျခင္းတို႔ေၾကာင့္	 ပညာေရး	 နိမ့္က်ေနရျခင္း	 ျဖစ္ပါ	

သည္။	 သုိ႔ေသာ္	 EAO	 မ်ားႏွင့္	 ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ	

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္	 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	 လူထုအေျချပဳ	

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေၾကာင့္	 တစ္ခါတစ္ရံ၌	 EAO	 ထိ္န္းခ်ဳပ္	

နယ္ေျမမ်ားတြင္	 ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား	 ရႏိုင္ပါ	

သည္။108	 ေတာထဲတြင္	 မၾကာခဏ	 ပုန္းေရွာင္ရျခင္းသည္	

လည္း	 ကေလးမ်ား၏	 ပညာေရးကို	 ထိခိုက္ေစပါသည္။	

ထုိအခက္အခဲမ်ားသည္	 မိန္းကေလးငယ္မ်ား	 ပညာေရး	

လက္လွမ္းမီမႈအားလည္း	 အဓိက	 ထိခုိက္	 သက္ေရာက္	

ေနေစပါသည္။	 မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္	 ေက်ာင္းထားမည့္	

သူကုိ	 မျဖစ္မေန	 ေရြးခ်ယ္ရၿပီဆုိပါက	 ေယာက္်ားေလး	

မ်ားကုိသာ	 ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိပါသည္။	 ထုိ႔အျပင္	 လိင္ပုိင္း	

ဆုိင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္	 အျခားေသာ	 လူ႔အခြင့္အေရး	

ခ်ဳိးေဖာက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္	 လံုျခံဳမႈ	 မရွိသည့္	 အေျခအေနမ်ား	

တြင္	 မိဘမ်ားအေနျဖင့္	 မိန္းကေလးမ်ားအား	 အိမ္ထဲမွ	

အိမ္ျပင္	ေပးထြက္ရန္	တြန္႔ဆုတ္တတ္ၾကပါသည္။	

“တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ၿပီး	ေတာထဲကို	ေျပးရတာဆိုေတာ့	က်မတို႔	ေက်ာင္းကို	မသြားႏိုင္ဘူး၊	အဲဒါၿပီးေတာ့	

ရြာကို	ႏွစ္ရက္	သုံးရက္ေလာက္ပဲ	ျပန္လာႏိုင္တယ္၊	တိုက္ပြဲေတြ	ထပ္ျဖစ္ေတာ့	က်မတို႔ေတြ	ေတာထဲကို	

ထပ္ေျပးၾကရျပန္ေရာ။	အဲဒီေတာ့	က်မတို႔မွာ	ေက်ာင္းသြားဖို႔	အခ်ိန္ကို	မရွိဘူး။”	

မြန္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	မြန္အမ်ဳိးသမီး	IDP	တစ္ဦး	

ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ	 အႀကီးဆုံးေသာ	 ေဝးလံေခါင္သီ	

သည့္	 ေဒသမ်ားတြင္	 က်န္းမာေရးအတြက္	 လိုအပ္ေသာ	

အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား	 အၿမဲလိုလို	 ျပတ္လပ္ေလ့	 ရွိ	

သည္။109	 မိဘမ်ားအေနျဖင့္	 ပဋိပကၡ၏	 အခက္အခဲမ်ား	

အၾကား	 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ေနလာလင့္ကစား	၎တို႔	သား	

သမီးမ်ား၏	 အနာဂတ္အတြက္	 စိုးရိမ္ပူပန္မႈက	 အိုးအိမ္	
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စြန္႔ခြာထြက္သြားေစရန္	၎တို႔အား	တြန္းအားေပးခဲ့သည္ဟု	

ရွင္းျပၾကပါသည္။	 တခ်ဳိ႕ကမူ	 က်န္းမာေရး	 လိုအပ္ခ်က္	

မ်ားက	 ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို	 ႐ုတ္ျခည္း	 တြန္းပို႔သည္ဟု	 ဆိုပါ	

သည္။	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	တခ်ဳိ႕ကမူ	 စံနႈန္းနိမ့္က်ေသာ	

110	 For	more	on	the	impact	of	conflict	on	women,	see:	Karen	Women’s	Organization,	“State	of	Terror:	The	Ongoing	Rape,	Murder,	
Torture	and	Forced	Labour	Suffered	by	Women	Living	under	the	Burmese	Military	Regime	in	Karen	State,”	February	2007.	Avail-
able	at	https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/state20of20terror20report.pdf.	Trocaire	and	Oxfam,	“Life	on	Hold:	
Experiences	of	Women	Displaced	by	Conflict	in	Kachin	State,	Burma/Myanmar,”	June	2017.	Available	athttps://www.trocaire.
org/sites/default/files/resources/policy/life-on-hold-trocaire-oxfam-2017.pdf.	Women	and	Child	Rights	Project	 (Southern	Bur-
ma),	“Mon	Women,	the	Military	and	Forced	Labor	in	Mon	State,”	March	2009.	Available	at	http://www.burmalibrary.org/docs07/
WCRP2009-03.pdf.

111	 “See	also	Women’s	League	of	Burma,	“If	They	Had	Hope,	They	Would	Speak:	The	Ongoing	Use	of	State-Sponsored	Sexual	Vi-
olence	in	Burma’s	Ethnic	Communities,”	November	2014.	Available	at	http://womenofburma.org/if-they-had-hope-they-would-
speak/.	Shan	Human	Rights	Foundation	and	Shan	Women’s	Action	Network,	“License	to	Rape,”	May	2002.	Available	at	http://

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္	ဘာသာစကား	အဆင္မေျပမႈမ်ားသည္	

ရည္ရြယ္ရွိရွိ	 ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း	 ျဖစ္ေၾကာင္း	 အဓိပၸာယ္	

ဖြင့္ၾကသည္။

vdifuGJjym;rIt&  y#dyu©wGif;  jcm;em;aom tawGUtMuHKrsm;

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို	အမ်ဳိးသားႏွင့္	အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား	ေတြ႔ၾကံဳခံစားရပံု	

ျခင္း	ကြာျခားေလ့ရွိၿပီး	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	ပံုစံမ်ားအေပၚတြင္လည္း	သက္ေရာက္မႈရွိကာ	တခ်ဳိ႕ေသာ	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရာ	 ေနရာမ်ားတြင္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား	 ဦးေဆာင္ေသာ	 အိမ္ေထာင္စုမ်ားလည္း	 ရွိေန	

ပါသည္။110	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္	 အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မႈ	 အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊	 တိုင္းရင္းသူ	 ျဖစ္မႈ	

အေပၚတြင္လည္းေကာင္း	 ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္	 အၾကမ္းဖက္မႈ	 အဆင့္မ်ဳိးစံုကို	 မၾကာခဏရင္ဆိုင္ရၿပီး	

အထူးသျဖင့္	 ပဋိပကၡ	 အေျခအေနမ်ိဳးတြင္	၎တို႔၏	 လိင္ကြဲျပားမႈကို	 ပစ္မွတ္ထားသည့္	 	 တခ်ဳိ႕ေသာ	

လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို	မၾကာခဏခံရေလ့ရွိသည္။	တုိင္းရင္းသူမ်ားအေနျဖင့္	ထုိသုိ႔ေသာ	

ခဲြျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ား	ခံရသည့္အျပင္	အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မႈေၾကာင့္	၎တုိ႔	အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္းတြင္လည္း	

ခဲြျခားဆက္ဆံခံရသျဖင့္	လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏	ဒဏ္ကုိ	အဆုိးဆံုး	

ခံရသူမ်ား	ျဖစ္ၾကပါသည္။	

အတင္းအဓမၼ	 စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းကို	 က်င့္သံုးေသာ	 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္	 EAO	 မ်ားသည္	 ရြာတိုင္း၌	

အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ	အသက္အရြယ္ရွိသည့္	အမ်ဳိးသား	အေရအတြက္	တခ်ဳိ႕ကို	ေတာင္းဆိုေလ့	ရွိသည္။		

ဤအေျခအေန၏	အဓိပၸာယ္မွာ	ယင္းကဲ့သုိ႔	 ေတာင္းဆိုခံရသည္ျဖစ္ေစ	သို႔မဟုတ္	လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔	

တစ္ခုခုက	 အနီးအနား၌	 ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ	 အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္	 ေယာက္်ားငယ္ေလးမ်ားမွာ	

ေတာတြင္းသို႔	 မၾကာခဏဆိုသလုိ	 တိမ္းေရွာင္ပုန္းေအာင္းရၿပီး	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊	 မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊	

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္	 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို	 အိမ္မ်ား၌	 ခ်န္ထားရပါသည္။	 တစ္ခါတစ္ရံတြင္	

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	 အမ်ဳိးသားမ်ားအစား	 လုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္း	 ခံရၿပီး	 အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ	

ခုိင္းေစခံရသည့္အျပင္	မုဒိမ္းမႈႏွင့္	အျခားေသာ	လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ	အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို	ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္	

အႏၲရာယ္ကိုလည္း	ရင္ဆုိင္	ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။111	တခ်ိဳ႕ေသာ	ကုိယ္ဝန္ေဆာင္	အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆိုလွ်င္	
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ေပၚတာအျဖစ္	ေခၚေဆာင္သြားျခင္း	ခံရသျဖင့္	ရလဒ္မွာ	ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းမ်ားကို	မၾကာခဏဆိုသလို	

ၾကံဳေတြ႔ခံစားၾကရပါသည္။112	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအား	 အၾကမ္းဖက္ရန္ႏွင့္	 EAO	 မ်ားကို	 ကူညီ	

ေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္	အျပစ္ေပးရန္	ရည္ရြယ္၍	ျမန္မာစစ္တပ္မွ	စစ္လက္နက္သဖြယ္	အသံုးျပဳေနေသာ	

မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္	 အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္	 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္	 ပဋိပကၡေဒသရွိ	 အမ်ဳိး	

သမီးမ်ားမွာ	ပိုမို	ထိရွလြယ္သည့္	အေနအထားတြင္	ရွိေနပါသည္။113

“အဲဒီတုန္းက	 ဗမာစစ္သားေတြက	 ရြာထဲကုိ	 ၀င္လုိက္ထြက္လုိက္	 အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကတယ္။	

က်မတို႔	ရြာကိုလာရင္	သူတို႔ႀကိဳက္တဲ့အိမ္	ဝင္တယ္၊	 ၿပီးေတာ့	ရြာထဲက	မိန္းကေလးေတြကို	

ေႏွာင့္ယွက္တယ္။	သူတုိ႔	ရြာကို	ဘယ္အခ်ိန္ပဲ	ေရာက္လာေရာက္လာ	ေယာက်္ားေလးေတြကို	

ေပၚထာထမ္းခိုင္းေတာ့	 ေယာက်္ားေလးေတြက	 လြတ္ေအာင္	 ထြက္ေျပးၿပီး	 ပုန္းၾကတယ္။	

ေယာက်္ားေတြ	ထြက္ေျပးကုန္ေတာ့	အိမ္မွာ	က်န္ေနခဲ့တဲ့	မိန္းမေတြကို	ႏွိပ္စက္ျပန္တယ္။”	

မြန္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	 အတင္းအဓမၼ	 လုပ္အားေပးခုိင္းေစရန္	 ဖမ္းဆီးခံရၿပီး	

ထုိခုိင္းေစမႈသည္	 တစ္ခါတစ္ရံ	 လေပါင္းမ်ားစြာ	 ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး	 အ႐ုိက္ခံရေသာ	 အေျခအေနသို႔	

လည္းေကာင္း၊	 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္	 ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္	 ဒဏ္ရာရမႈ	 သို႔မဟုတ္	 ေသဆံုးရမႈ	 အႏၲရာယ္	

မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊	 အစာေရစာ	 ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္	 ေရာဂါမ်ားကိုလည္းေကာင္း	 ရင္ဆိုင္ခံစားၾကရသည္။	

က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊	 ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္	 သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားသည္လည္း	 အသက္ေမြး	

ဝမ္းေက်ာင္းအတြက္	ပိုမို႐ုန္းကန္ၾကရၿပီး	သတင္းႏွင့္	စားနပ္ရိကၡာေတာင္းျခင္း	အပါအဝင္	စစ္သားမ်ား၏	

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း	ရင္ဆိုင္ခံစားရသည့္	ထိရွလြယ္	အေျခအေနသို႔	ပိုမိုေရာက္ရွိေစသည္။	

“အေျခအေနက	တစ္ေနရာနဲ႔	 တစ္ေနရာ	 မတူဘူး။	တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ	အမ်ဳိးသမီးေတြက	

ေနာက္မွာ	က်န္ေနခဲ့တယ္၊	ဒါေပမယ့္	အဲဒါက	သူတို႔အတြက္	လံုျခံဳတယ္လို႔	ေျပာလုိ႔မရဘူး။	

သူတို႔က	 မေျပးႏိုင္လို႔	 က်န္ေနခဲ့ရတာ။	 သူတို႔အတြက္	 လံုျခံဳတယ္လို႔	 တခ်ဳိ႕က	 ထင္ခ်င္	

ထင္လိမ့္မယ္၊	ဒါေပမယ့္	သူတုိ႔ရဲ႕	လံုျခံဳေရးကို	ဘယ္သူမွ	အာမ	မခံႏိုင္ဘူး။	တကယ္တမ္း	

ျပန္ၾကည့္မယ္	ဆိုရင္	အတင္းအဓမၼ	လုပ္အားေပး	အခုိင္းခံရတဲ့၊	ေပၚတာထမ္းရတဲ့	အမ်ဳိးသမီး	

ေတြ	ရွိတယ္။”		လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

ထြက္ေျပးေနရေသာအခိ်န္မ်ားတြင္	 ေနထိုင္စရာ	 ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းႏွင့္	 လံုျခံဳေရး	 အေျခအေနအရ	 မိသားစု	

www.shanwomen.org/reports/36-license-to-rape.
112	 Karen	Women’s	Organization,	“State	of	Terror:	The	Ongoing	Rape,	Murder,	Torture	and	Forced	Labour	Suffered	by	Women	

Living	under	the	Burmese	Military	Regime	 in	Karen	State,”	February	2007.	Available	at	https://karenwomen.files.wordpress.
com/2011/11/state20of20terror20report.pdf

113	 Karen	Women’s	Organization,	“State	of	Terror:	The	Ongoing	Rape,	Murder,	Torture	and	Forced	Labour	Suffered	by	Women	
Living	under	the	Burmese	Military	Regime	 in	Karen	State,”	February	2007.	Available	at	https://karenwomen.files.wordpress.
com/2011/11/state20of20terror20report.pdf
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မ်ားမွာ	 က်ား-မ	 အေပၚမူတည္၍	 ရံဖန္ရံခါ	 ခြဲၿပီး	 ေနထိုင္ၾကရပါသည္။	 အတင္းအဓမၼ	 လူစုေဆာင္းမႈ	

အႏၲရာယ္	 နည္းပါးသည့္အခါမ်ဳိးတြင္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္	 ကေလးငယ္မ်ား	 ခရီးသြားလာမႈအတြက္	

ပိုလံုျခံဳမည္ဟု	ထင္ရလွ်င္	တစ္ခါတစ္ရံ၌	၎တို႔အား	အရင္	ထြက္ခြာေစပါသည္။	အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္	

အမ်ဳိးသားမ်ားက	 အရင္ထြက္ခြာၿပီး	 ခိုလႈံစရာေနရာမ်ား	 ရွာေဖြကာ	 ဇနီးသည္ႏွင့္	 ကေလးငယ္မ်ားကို	

လုိက္ပါေစသည္။	လူငယ္	အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္လည္း	EAO	မ်ား၏	အဖြဲ႔ဝင္ဟု	စြပ္စြဲကာ	ျမန္မာစစ္တပ္မွ	

ဖမ္းဆီးျခင္း	 ခံရႏုိင္သည့္	အႏၲရာယ္	ရွိေနေသာေၾကာင့္	 ပဋိပကၡေဒသမ်ား	အနီးသို႔	 ခရီးသြားလာျခင္းမွာ	

၎တုိ႔အတြက္	အႏၲရာယ္	 ရွိေနပါသည္။	တုိက္ပဲြ	 ထ	 ျဖစ္သျဖင့္	 စီစဥ္ရန္	 အခ်ိန္မရသည့္	 အခါမ်ဳိးတြင္	

အမ်ဳိးသားမ်ားက	 ဦးစြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရၿပီး	 ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္	 သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား	

တစ္စုတည္းျဖစ္ရန္အတြက္	အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား	ေနာက္တြင္	ခ်န္ထားရေလ့	ရွိပါသည္။	

“က်ေနာ့္မိန္းမနဲ႔	 ကေလး	 ေလးေယာက္ကို	 အရင္	 ေျပာင္းခုိင္းတယ္။	 ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့	

အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔	ကေလးေတြက	ခရီးသြားဖုိ႔	ပိုလြယ္တယ္။	က်ေနာ္က်ေတာ့	ဗမာစစ္တပ္	ကို	

ေၾကာက္ေနရေတာ့	ပုန္းၿပီးမွ	ရြာကေန	တိတ္တိတ္ေလး	ထြက္လာရတယ္။”	မြန္ျပည္နယ္ရွိ	

IDP	စခန္းမွ	IDP	မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

အတင္းအဓမၼ	လုပ္အားေပး		ခုိင္းေစခံရျခင္း၊	ေပၚတာ	သုိ႔မဟုတ္	စစ္သားအျဖစ္	အတင္းအက်ပ္စုေဆာင္းျခင္း	

ခံရၿပီးေနာက္	 အမ်ဳိးသား	 အမ်ားအျပား	 မည္သည့္အခါမွ်	 ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္း	 မရွိေတာ့ပါ။	

၎တို႔	 မရွိေတာ့ေသာအခ်ိန္တြင္	 မၾကာခဏ	 ေရႊ႕ေျပာင္းေနရေသာ	 က်န္ရစ္သူ	 မိသားစုကလည္း	

၎တို႔ကို	 ေသဆံုးၿပီဟုသာ	ယူဆထားၾကပါသည္။	 တခ်ဳိ႕မွာ	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 သတ္ျဖတ္ျခင္းကို	 ခံရပါ	

သည္။	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရာ	 အရပ္သို႔	 ေရာက္ၿပီးခ်ိန္	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရန္	 အခြင့္အလမ္း	

အကန္႔အသတ္ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္	 အမ်ဳိးသားမ်ားသည္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊	 ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္	 သက္ႀကီး	

ရြယ္အိုမ်ားအား	ထားခဲ့ၿပီး	ထိုင္းႏိုင္ငံ	သို႔မဟုတ္	တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔	သြားေရာက္	အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။	

ထုိ႔အျပင္	အရြယ္ရွိေသာ	လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း	၎တို႔၏	ကေလးမ်ားကို	အဘုိး၊	အဘြားမ်ား	

ႏွင့္	ထားခဲ့ကာ	တ႐ုတ္	သို႔မဟုတ္	ထိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္	သြားေရာက္	အလုပ္လုပ္ၾကရပါသည္။	
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ပဋိပကၡဒဏ္သင့္	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား	 အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး	 ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္	 ေပၚတာမ်ား	

အျဖစ္	 ဖမ္းဆီးခုိင္းေစသည့္	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ	 ေသခ်ာေကာင္းမြန္စြာ	 ျပဳစုထားသည့္	

မွတ္တမ္းမ်ားက	ပဋိပကၡ၊	လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊	က်န္းမာေရးႏွင့္	

ပညာေရးတုိ႔အၾကားတြင္	တစ္ခုႏွင့္	တစ္ခု	အျပန္အလွန္	သက္ေရာက္မႈ	ရွိေနသည္ကို	ေဖာ္ျပေနပါသည္။	

ထိုသို႔ေသာ	 ပံုသဏၭာန္မ်ားကို	သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနေသာ	 ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ	 မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း	 ေရးၿမိဳ႕မွ	

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး	 ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔	 ဆက္သြယ္သည့္	 မီးရထားလမ္း	 ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္	

အတင္းအဓမၼ	 လုပ္အားစုေဆာင္းျခင္း	 ျဖစ္သည္။114	 ဤစီမံကိန္းကို	 ႏိုင္ငံေတာ္	 ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ	

တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔	 (နဝတ)	 မွ	 ၁၉၉၃	 ခုႏွစ္တြင္	 စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး	 ေရးႏွင့္	 ထားဝယ္အၾကား	

မိုင္ေပါင္း	 ၁၁၀	 အကြာအေဝးကို	 လုပ္ေဆာင္ျခင္း	 ျဖစ္သည္။	 ယင္းမီးရထားလမ္းကို	 ယေန႔အခ်ိန္အထိ	

အသံုးျပဳေနေသာ္ျငားလည္း	ထိုေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္	ေရႊ႕ေျပာင္း	တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားမွာမူ	ဆက္လက္	

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္	ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။	

မီးရထားလမ္း	 ေဆာက္လုပ္ေရး၏	 သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာမူ	 အုိးအိမ္မ်ားႏွင့္	 စိုက္ခင္းမ်ား	 အပါအဝင္	

ေျမယာမ်ားကို	 ေလ်ာ္ေၾကး	 တစ္စံုတစ္ရာမေပးဘဲ	 အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ	 ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း	 သို႔	

မဟုတ္	လံုးဝ	အခ်ိန္မေပးဘဲ	သိမ္းဆည္းျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။	

“သူတို႔က	 ရထားလမ္းေဖာက္မယ္လို႔	 ေျပာတာကို	 က်ေနာ္တို႔	 မယံုခဲ့ဘူး။	 ဒါေပမယ့္	

ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့	 သူတို႔	 ရြာကိုေရာက္လာၿပီး	 က်ေနာ္တို႔	 အိမ္ေတြကို	 ေျမတူးစက္	

ေတြနဲ႔	 ဖ်က္ဆီးၾကတယ္။	 က်ေနာ္တို႔ရဲ႕	 မီးဖိုေခ်ာင္သံုး	 ပစၥည္းေတြကိုေတာင္မွ	 သိမ္းဖုိ႔	

အခ်ိန္မရဘူး။”	တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

ထိုေဒသရွိ	ရြာမ်ားမွ	အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္	အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို	မီးရထားလမ္း	ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္	အတင္း	

အက်ပ္	ေပၚတာထမ္းရန္	ခုိင္းေစသည့္အျပင္	ကေလးမ်ားကိုလည္း	အတင္းအဓမၼ	အလုပ္လုပ္ေစခဲ့သည္။	

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ	ရြာသားတစ္ဦးက	မီးရထားလမ္း	ေဆာက္လုပ္ေရး	ကာလအတြင္းက	၎၏	ကေလးဘဝ	

အေတြ႔အၾကံဳကို	ယခုလုိ	ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။	

“က်ေနာ္	အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက	ကေလးသာသာပဲ	ရွိေသးတယ္။	[ဗမာစစ္သားေတြက]	က်ေနာ့္ကို	

114	 For	more	information	on	forced	labor	in	Burma/Myanmar	in	general,	and	the	Ye-Dawei	railway	specifically,	see:	Report	of	the	
Commission	of	Inquiry	appointed	under	Article	26	of	the	Constitution	of	the	International	Labor	Organization	to	Examine	the	
Observance	by	Burma/Myanmar	of	the	Forced	Labor	Convention,	1920	(No.	29).	Available	at		http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2508280,en.
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အေဖ	ဘယ္မွာလဲလို႔	 ေမးတယ္။	က်ေနာ္က	က်ေနာ့္အေဖ	မရွိဘူးလို႔	 ျပန္ေျပာလုိက္တယ္၊	

ေနာက္ေတာ့	 သူတို႔က	 ၾကက္ေတြအကုန္လံုး	 ဖမ္းၿပီးယူသြားတယ္။	 သူတို႔	 အဲဒီလုိမ်ဳိး	

အိမ္တိုင္းမွာ	 လုပ္တယ္။	 တကယ္လို႔	 တစ္ေယာက္ေယာက္ကို	 ဖမ္းမိရင္	 ေပၚတာလုပ္ဖို႔	

ေခၚသြားတယ္။	 အဲဒီလိုမ်ဳိး	 လေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။	 တစ္ခါတေလ	 ဗမာစစ္သားေတြက	

ကေလးေတြကို	 ရထားလမ္း	 ေဆာက္ဖုိ႔	 ေခၚသြားတယ္။	 အဲဒီအခ်ိန္	 တုန္းက	က်ေနာ္	 ၁၂	

ႏွစ္ပဲ	 ရွိေသးတယ္။	 သူတို႔က	 ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္	 တစ္အိမ္	 ကေလးတစ္ေယာက္စီ	

ေခၚသြားတယ္။”		မြန္ျပည္နယ္ရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

“ေရး-ထားဝယ္	 ရထားလမ္းကို	 ေဆာက္တဲ့	 ႏွစ္တုန္းက	 ဗမာစစ္တပ္က	 က်မတို႔ကို	

အတင္းအက်ပ္	 အလုပ္လုပ္ခိုင္းတယ္၊	 ရထားလမ္းျဖစ္ဖုိ႔အတြက္	 ေက်ာက္ေတာင္ေတြကို	

ေဖာက္ၿပီး	 လမ္းလုပ္ေပးရတယ္။	 ေမြးကင္းစ	 ကေလးငယ္ရွိတဲ့	 အေမေတြေတာင္မွ	 သူတို႔	

အတြက္	သြားၿပီး	အလုပ္	လုပ္ေပးရတယ္။	အစားအေသာက္လည္း	ကိုယ္ဟာကိုယ္	သယ္	

သြားရတယ္။	သြားမလုပ္ရင္လည္း	အ႐ုိက္ခံရတယ္။	စစ္သားေတြက	အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း	

ေစာ္ကားတယ္။	 ညဆိုရင္	 သူတို႔ရဲ႕လံုခ်ည္ေတြ	 ခြ်တ္ပစ္တယ္။	 စစ္တပ္က	က်မတို႔	 ရြာကို	

ေရႊ႕လာတဲ့အခါက်ေတာ့	က်မတို႔	သူတို႔အတြက္	ဆက္မလုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး။	အဲဒါေၾကာင့္	

ျခံေတြ၊	 လယ္ေတြ	 ဒီအတိုင္းပစ္ၿပီး	 ထားဝယ္ကို	 မိသားစုတစ္ခုလံုး	 ထြက္ေျပးလာတယ္။”	

မြန္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး		

အခ်ိန္ကာလအလုိက္	 အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ား	 ပံုမွန္ျဖစ္ပြားေနသည့္	 ေနရာမ်ား	

ထက္ပင္	 ယင္းကဲ့သို႔	 မီးရထားလမ္းအတြက္	 အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး	 ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ	 အတင္းအဓမၼ	

လုပ္အားေပး	ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္	၎၏	အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ	ဝင္ေငြနည္းပါးျခင္း၊	ပညာေရးတြင္	အေႏွာင့္	

အယွက္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္	 က်န္းမာေရးတြင္	 ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား	 ျဖစ္ေပၚျခင္းတုိ႔သည္	 ျပည္သူ	

လူထုမ်ားအား	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေစရမႈဘက္သုိ႔	 ပိုမိုတြန္းပို႔ေနပါသည္။	 သုိ႔ေသာ္	 ထိုရြာမ်ားရွိ	

လူတိုင္းအေပၚ၌	တူညီေသာ	ပံုစံျဖင့္	သက္ေရာက္ေနသည္ေတာ့	မဟုတ္ပါ။	ေပၚတာအျဖစ္	ေခၚေဆာင္	

ျခင္းကို	 မလုိက္လုိပါက	 ျမန္မာစစ္တပ္အား	 ပိုက္ဆံေပးျခင္းျဖင့္	 ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏုိင္ၿပီး	 ေပးေဆာင္ရန္	

မတတ္ႏိုင္သူမ်ားမွာမူ	 ေပၚတာထမ္းရန္	 ေခၚေဆာင္ျခင္းမွ	 ကင္းလြတ္ခြင့္မရပါဟု	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	

မ်ားက	ေျပာျပၾကပါသည္။	ရြာသားမ်ား	ထြက္ေျပးေသာအခါ	ဦးတည္ရာ	အသီးသီးသို႔	ထြက္ေျပးၾကပါသည္။	

“တခ်ဳိ႕ရြာသားေတြက	 MRDC	 ဆီကေန	 ေနထိုင္စရာရဖုိ႔	 ရြာက	 ထြက္ေျပးၾကတယ္။	

တခ်ဳိ႕က	ထိုင္းကို	သြားၿပီး	အလုပ္ထြက္လုပ္ၾကတယ္။	အဆင္ေျပတဲ့	လူေတြကေတာ့	ၿမိဳ႕ကို	

ေျပာင္းသြားၾကတာေပါ့။”	မြန္ျပည္နယ္	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	
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115	 For	more	information,	see	Ta’ang	Women’s	Organization,	“Burden	of	War,”	19	October,	2012.	Available	athttp://taangwomen.
org/2012/10/19/the-burden-of-war-women-bear-burden-of-displacement/.	 	Kachin	Women’s	Association	Thailand,	“A	Far	Cry	
from	Peace:	Ongoing	Burma	Army	Offensives	and	Abuses	in	Northern	Burma	Under	the	NLD	Government,”	15	November,	2016.	
Available	at	https://kachinwomen.com/far-cry-from-peace-ongoing-burma-army-offensives-abuses-northern-burma-under-nld-
government/.

116	 During	field	research	in	this	location,	aerial	attacks	took	place	near	the	IDP	camp,	causing	IDPs	to	temporarily	seek	shelter.

၂၀၁၁	 ခုႏွစ္ကတည္းက	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ	

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္	 ရွမ္းျပည္နယ္	 ေျမာက္ပိုင္းမွ	 ေတြ႔ဆံု	

ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက	၎တို႔	ထြက္ေျပးလာရျခင္းမွာ	အတင္း	

အက်ပ္	ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္	အထက္တြင္	ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ	

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊	စနစ္တက်	ခဲြျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ား	စုျပံဳလာျခင္း	

တို႔ေၾကာင့္	ျဖစ္သည့္အျပင္	အဓိက	အေၾကာင္းရင္းမွာ	EAO	

စခန္းအနီးရွိ	 ရြာမ်ားအား	 ေလေၾကာင္းမွ	 တိုက္ခိုက္မႈမ်ား	

အပါအဝင္	 ျပင္းထန္ေသာ	တိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္	 အရပ္သား	

ေဒသမ်ားအေပၚ	စစ္ေရးအရ	တိုက္ခိုက္မႈမ်ား	ႏွစ္ခုစလံုး၏	

ေပါင္းစပ္မႈတို႔ေၾကာင့္	 ျဖစ္သည္ဟု	 ေျပာျပၾကပါသည္။115 

ျဖစ္ပြားေနေသာ	 ပဋိပကၡႏွင့္	 အရပ္သားမ်ားအား	

ပစ္မွတ္ထားျခင္းသည္	 အျခားေနရာမ်ားရွိ	 ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရေစမႈ၏	 အဓိက	 အေၾကာင္းရင္း	 မဟုတ္	

ေသာ္လည္း	 ထြက္ေျပး	 တိမ္းေရွာင္ေစရမႈကို	 ျဖစ္ေပၚေစ	

ေသာ	အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္	ပါဝင္ပါသည္။	

“ျပန္ေျပာရရင္	 [၂၀၁၁]	 ဒီဇင္ဘာလမွာတုန္းက	 ညသန္းေခါင္ေလာက္မွာ	 တုိက္္ပြဲျဖစ္တယ္၊	

အရမ္းဆိုးတယ္၊	 အဲဒါနဲ႔	 က်ေနာ္တို႔က	သူမ်ားအိမ္ေဘးနားက	 ေတာင္ေျခနားမွာ	သြားပုန္းေနခဲ့ရတယ္။	

ေန႔ဘက္ျဖစ္တဲ့	 တိုက္ပြဲေတြက်ေတာ့	 ခုနတုန္းကလုိ	 ခဏေလးပဲျဖစ္ၿပီး	 ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္တာ	

မပါတဲ့ဟာမ်ိဳးဆုိရင1္16	ညဘက္	ျပင္းျပင္းထန္ထန္	တုိက္ပြဲျဖစ္တာနဲ႔	စာရင္	ခံႏိုင္ေသးတယ္။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

လတ္တေလာ	 ႏွစ္မ်ားအတြင္း	 ျမန္မာႏုိင္ငံ	 ေျမာက္ပိုင္း၌	

ျဖစ္ပြားေနေသာ	ျပင္းထန္သည့္	တုိက္ပြဲမ်ားကို		ဤအခ်က္	

က	 ထင္ဟပ္ပါသည္။	 ေျမာက္ျမားစြာေသာ	 ေတြ႔ဆံုေမး	

ျမန္းခဲ့သူမ်ားက	 အတိတ္ကာလ၌	 တိုက္ပြဲမ်ား	 ျဖစ္ေနခ်ိန္	

အတြင္း	 နီးစပ္ရာ	 ေတာမ်ားထဲသို႔	ထြက္ေျပး	 ပုန္းေအာင္း	

ၾကၿပီး	 ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္	 ျပန္လာျခင္း	 အပါ	



ae&yfpGefYcGm xGufajy; wdrf;a&Smif&rI taMumif;&if;rsm; 63

အဝင္	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ရမည့္	အျဖစ္မွ	 ေရွာင္	

ၾကဥ္ႏိုင္ရန္	 နည္းနာမ်ား	 ရွာေဖြ	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္	

လည္း	 ေနာက္ပိုင္းတြင္	 တိုက္ပြဲမ်ား	 ပိုမို	 ဆိုးဝါး	 ျပင္းထန္	

လာသျဖင့္	 ထုိသို႔ေသာနည္းနာမ်ားက	 မလံုျခံဳေတာ့	

117	 See,	 e.g.,	 KHRG,	 “Foundation	 of	 Fear,”	 October	 2017,	 pp.	 164-67.	 Available	 at	 http://khrg.org/2017/12/founda-
tion-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar.	HURFOM,	“I	Still	Remember,”	December	2017,	p.	38.	Available	at	http://
www.rehmonnya.org/reports/I-still-remember-online-publishing.pdf.

118	 “Htun	Khaing,	“Kachin	IDPs	Fear	Land	Grabs	in	the	Villages	They	Once	Called	Home,”	Frontier	Myanmar,	19	January,	2018.	
Available	at	https://frontiermyanmar.net/en/kachin-idps-fear-land-grabs-in-the-villages-they-once-called-home.

သည့္အတြက္	 ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ားႏွင့္	 ပို၍	 ေဝးရာသို႔	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္	 လိုအပ္လာခဲ့သည္ဟု	 ရွင္းျပပါ	

သည္။	

ajr,modrf;qnf;jcif;

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းသည္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏	

အေၾကာင္းရင္း	 ျဖစ္သကဲ့သုိ႔	 သက္ေရာက္မႈလည္း	 ျဖစ္ပါ	

သည္။	 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	 ပဋိပကၡသည္	 စစ္တပ္ႏွင့္	 အျခား	

ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ	ကုမၸဏီမ်ားအား	 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ	

အႀကီးအက်ယ္	လုပ္ေဆာင္ရန္	အေျခအေနမ်ားကို	ဖန္တီး	

ေပးၿပီး	ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို	

ျဖစ္ေစကာ	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊	 သဘာဝ	

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္	မိ႐ုိးဖလာ	ေျမယာသံုးစြဲမႈ	က်င့္ထံုးမ်ားကို	

ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။117	 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈသည္	

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး	 အတိုင္းအတာႏွင့္	 ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္	

သိမ္းဆည္းထားေသာ	 ေျမယာမ်ားေပၚရွိ	 ေဒသခံမ်ားကို		

ျမန္မာစစ္တပ္မွ	အင္အားသံုး	ဖယ္ရွားျခင္း၊	ေဒသခံမ်ားႏွင့္	

စစ္တပ္အၾကား	 အာဏာ	 မညီမွ်မႈ	 ျမင့္မားျခင္းတုိ႔	

အပါအဝင္	ပဋိပကၡသည္	ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ	ခံရႏုိင္သည့္	

ထိရွလြယ္အေျခအေနကို	 ျမင့္တက္ေစပါသည္။	 ဥပမာ	

အားျဖင့္	 ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း	 ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ	

စီးပြားေရး	 ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား	 တရားဝင္ျခင္း၊	 မဝင္ျခင္း	

အေပၚ	အရပ္သား	 ႀကီးၾကပ္မႈ	သို႔မဟုတ္	လြတ္လပ္ေသာ	

အနီးကပ္	 ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား	 လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ	 မရွိျခင္း	

ကို	 အခြင့္ေကာင္းယူကာ	 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား	

အပါအဝင္	 စစ္တပ္ႏွင့္	ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ	ကုမၸဏီမ်ားက	

ေျမ	အေျမာက္အျမား	သိမ္းယူၿပီး	 	 ငွက္ေပ်ာႏွင့္	 	 ၾကံစိုက္	

ခင္းမ်ားကို	အႀကီးအက်ယ္	လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။118

ydkif&Sif&Sdonf/ rusL;ausmf&/ 
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“ဗမာစစ္တပ္က	ေျမဧကေပါင္း	၈၀,၀၀၀	ေက်ာ္	သိမ္းလိုက္တယ္။	၁၀	ဧကေလာက္ရွိတဲ့	က်ေနာ့္ရဲ႕	

သီဟုိဠ္	သရက္စိုက္ခင္းကုိလည္း	သိမ္းလုိက္တယ္။	သူတို႔	[ဗမာစစ္တပ္]	က	ရြာသားေတြကို	ေျမေပၚကေန	

ထြက္သြားဖို႔	 အမိန္႔ေပးတယ္။	 ဒါေပမယ့္	 အခုထက္ထိေတာ့	 က်ေနာ့္ျခံကို	 ဘာမွ	 မလုပ္ေသးဘူး၊	

အေဆာက္အအုံ	 တစ္ခုမွ	 မေဆာက္ထားေသးဘူး။	 သီဟုိဠ္ေစ့ေတြကိုပဲ	 ယူသြားတယ္။	 [ဒါေပမယ့္]	

အျခားစိုက္ခင္းေတြမွာေတာ့	အေဆာက္အအုံေတြ	ေဆာက္ထားတယ္။”	

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	ထားဝယ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

119	 Kevin	Woods,	 “Ceasefire	 Capitalism:	Military-Private	 Partnerships,	 Resource	 Concessions,	 and	Military-State	 Building	 in	 the	
Burma-China	Borderlands,”	38	Journal	of	Peasant	Studies	747,	14	September,	2011.	Available	at	https://www.researchgate.net/
publication/233066790_Ceasefire_Capitalism_Military-Private_Partnerships_Resource_Concessions_and_Military-State_Build-
ing_in_the_Burma-China_Borderlands.	HURFOM,	“I	Still	Remember,”	December	2017,	p.	38.	Available	at	http://www.rehmonn-
ya.org/reports/I-still-remember-online-publishing.pdf.

120	 KHRG,	“Foundation	of	Fear,”	October	2017,	pp.	164-67.	HURFOM,	“I	Still	Remember,”	December	2017,	p.	38.	Available	at	http://
www.rehmonnya.org/reports/I-still-remember-online-publishing.pdf.

121	 HURFOM,	“I	Still	Remember,”	December	2017.	Available	at	http://www.rehmonnya.org/reports/I-still-remember-online-publish-
ing.pdf.

122	 Transnational	 Institute,	 “Neither	War	nor	Peace:	The	Future	of	 the	Ceasefire	Agreements	 in	Burma,”	July	2009,	pp.	24-29.	
Available	at	https://www.tni.org/files/download/ceasefire.pdf.	KHRG,	“Truce	or	Transition?,”	14	May,	2014.	Available	athttp://
khrg.org/2014/05/truce-or-transition-trends-human-rights-abuse-and-local-response.

၁၉၉၄	 ႏွင့္	 ၁၉၉၅	 ခုႏွစ္တြင္	 မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္	ကခ်င္ျပည္	

နယ္မ်ားမွ	 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္	 ေျမယာသိမ္း	

ဆည္းမႈ	 ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို	 ဦးတည္ေစခဲ့ၿပီး	 ၂၀၁၅	 ခုႏွစ္	

NCA	 လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး	 ေနာက္ပိုင္းတြင္	 ယင္းကဲ့သုိ႔	

ေသာ	 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ဳိးကုိ	 အျခားေနရာမ်ား၌	

လည္း	 ေတြ႔ျမင္ရမည္	 ျဖစ္သည္။	 စစ္တပ္မွ	 ပုဂၢလိက	

စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္	 အျခား	 စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား	

ကို	 ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား	 ေပးျခင္းျဖင့္	 အပစ္အခတ္	

ရပ္စဲထားေသာ	 ေဒသမ်ား	 ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို	 စုစည္း	 ခုိင္မာ	

ေစပါေသည္။119	 ပဋိပကၡ	 ေလ်ာ့က်သြားသည္ႏွင့္အမွ်	

ျမန္မာစစ္တပ္	 သုိ႔မဟုတ္	 အျခား	 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား	

ပါဝင္မႈရွိသည့္	 စီးပြားေရး	 လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား	 ႀကီးထြား	

လာသကဲ့သုိ႔	စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ	အေျခခံ	အေဆာက္အအံုမ်ား	

တည္ေဆာက္မႈသည္	 ပဋိပကၡ	 ေဒသမ်ား၌	 အထူးသျဖင့္	

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊	 မြန္ႏွင့္	 ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္	

တိုးပြားလာပါသည္။120	 ၁၉၉၅	 ႏွင့္	 ၂၀၁၇	 ခုႏွစ္အၾကား	

ထိုေဒသ၌	ေျမဧကေပါင္း		တစ္သိန္း	(၁၀၀,၀၀၀)	အထက္	

သိမ္းဆည္းခံရသည္ဟု	 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး

ရွင္း	(HURFOM)	က	မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။121

NCA	 လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး	 လတ္တေလာ	 ႏွစ္မ်ားတြင္	

စစ္တပ္ႏွင့္/	 သို႔မဟုတ္	 ပုဂၢလိက	 ကုမၸဏီမ်ား၏	 ေျမယာ	

သိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား	

ပိုမို	 တုိးပြားလာၿပီး	 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ	 ေဒသမ်ားတြင္	

စိုက္ပ်ဳိးေရး	 အေျခခံသည့္	 စီးပြားေရး၊	 လမ္းေဖာက္လုပ္	

ေရးႏွင့္	သဘာဝ	သယံဇာတ	အရင္းအျမစ္	ထုတ္ယူေရးတုိ႔	

အပါအဝင္	အႀကီးစားစီးပြားေရး	 လုပ္ငန္းမ်ားအား	တိုးျမႇင့္	

လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားသည္	ေလ်ာ္ေၾကး	မေပးဘဲ	က်ယ္ျပန္႔	

ေသာ	 ေျမယာ	 သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို	 ဦးတည္ေစသည့္	

အျပင္	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္	 သဘာဝ	 ပတ္ဝန္းက်င္	

အေပၚတြင္လည္း	 အပ်က္သေဘာ	 သက္ေရာက္မႈမ်ားကို	

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။122		အထက္တြင္	ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သ႔ို	

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 လက္ရွိ	 ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကလည္း	 ေျမ	

ယာမ်ားကို	ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္	သေဘာထားကာ	အႀကီးစား	
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လယ္ယာစီးပြားေရးက႑ကိုသာ	 ဦးစားေပးျခင္းေၾကာင့္	

အေသးစား	 လယ္သမား	 လုပ္ငန္းရွင္မ်ား	 ေရႊ႕ေျပာင္း	

ေနထုိင္ခံရႏုိင္သည့္	 ထိရွလြယ္	 အေျခအေနကို	 ျမင့္မား	

ေစကာ	 ေျမယာ	 အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ	 မိ႐ုိးဖလာ	 က်င့္သံုးမႈ	

မ်ားႏွင့္	 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္	 ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ	

မ်ားကိုလည္း	 ၿခိမ္းေျခာက္လာပါသည္။123	 ေနရာစြန္႔ခြာ	

တိမ္းေရွာင္ရျခင္းသည္	 စြန္႔ခြာရသူမ်ား	 ခ်န္ထားခဲ့ရသည့္	

ေျမမ်ားအား	 ေျမလပ္အျဖစ္	 ေၾကညာကာ	 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ	

မ်ားအား	 ေပးအပ္လုိက္မည့္	 အႏၲရာယ္ကုိ	 လမ္းဖြင့္ေပး	

လုိက္သကဲ့သုိ႔ရွိပါသည္။	

123	 “Burma	Centrum	Nederland,	“Access	Denied:	Land	Rights	and	Ethnic	Conflict	in	Myanmar,”	Burma	Policy	Breifing,	Briefing	No.	
11,	May	2013.	Available	at	https://www.tni.org/en/publication/access-denied-land-rights-and-ethnic-conflict-in-burma.

124	 For	more	information	on	the	experience	of	political	activists	and	their	families,	see	Assistance	Association	for	Political	Prisoners	
and	Former	Political	Prisoners’	Society,	“After	Release	I	Had	to	Restart	My	Life	from	the	Beginning,”	2016,	pp.	60-62.	Available	
at	http://aappb.org/wp-content/uploads/2016/05/Report-eng.pdf.

ယခင္သက္ေရာက္မႈ	 မရွိေသးေသာ	 တိုင္းရင္းသားေဒသ	

တခ်ဳိ႕အထိ	 ထိုဥပေဒမ်ားမွ	 သက္ေရာက္မႈ	 ရွိလာေအာင္	

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက	 လမ္းဖြင့္ေပးရာေရာက္သျဖင့္	

တိုင္းရင္းသားလူထု	 အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား	 မ်ဳိးဆက္ႏွင့္	 ခ်ီ၍	

ေျမယာႏွင့္	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို	 ကာကြယ္ေနခဲ့	

သည့္	 ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ	 ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္	 မိ႐ုိးဖလာဆိုင္ရာ	

ဗဟုသုတ၊	တန္ဖုိးႏွင့္	လက္ေတြ႔	က်င့္သံုးမႈမ်ားကို	အေျခ	

ခံသည့္	 တိုင္းရင္းသား	 လူမ်ဳိးမ်ား၏	 အေရးႀကီးေသာ	

စနစ္မ်ားကို	ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။	
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ဤသုေတသန	 အစီရင္ခံစာအတြက္	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့	

ေသာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားထဲတြင္	 	 ႏိုင္ငံေရး	

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္	၎တို႔၏	မိသားစုဝင္မ်ားသည္	

အစိတ္အပိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သာ	 ပါဝင္ေသာ္လည္း	

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ	 အေျဖရွာေရးအတြက္	 မူဝါဒမ်ား	

ေရးဆြဲ	 ခ်မွတ္ရာတြင္	 ၎တို႔၏	 မတူညီေသာ	 ေနာက္ခံ	

အေျခအေနႏွင့္	 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	 နားလည္ထားရန္	အေရး	

ႀကီးပါသည္။	

ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္ေသာ	ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့	

သူ	 အမ်ားစုမွာ	 ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္	 ကိုယ္တုိင္တိုက္	

႐ုိက္	ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း	မရွိေသာ္လည္း	၎တို႔	 မိသားစု	

ဝင္မ်ား၏	 ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္	 ထိခုိက္ခံရသူမ်ား	

ျဖစ္ပါသည္။	 ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္	 ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္	

ရွားသူမ်ားက	အရင္ဦးဆံုး	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကသည္။	

မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္	

ဒုကၡမ်ားကို	 ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရး	 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္	 လုံျခံဳ	

ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏	 ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္တြင္	 ဆက္လက္	

က်န္ရစ္ေနထုိင္ႏိုင္ရန္	ႀကိဳးစားၾကရသည္။	သို႔ေသာ္	လည္း	

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၊	 အျခား	 လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕	 မ်ားႏွင့္		

ေဒသႏၲရ	 အာဏာပုိင္မ်ားမွ	 ျပည္ပေရာက္ေနေသာ	

ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ား၏	 	 မိသားစုဝင္မ်ားအား	

မၾကာခဏဆိုသလို	 ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊	 စစ္ေဆးေမးျမန္း	

ျခင္းႏွင့္	 ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို	 လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။	

ထိုမိသားစုဝင္မ်ားကို	 အိမ္ရွင္မ်ားမွ	 အိမ္မငွားရန္၊	

ေဒသႏၲရ	 	 အာဏာပိုင္မ်ားက	 ပုန္းေအာင္းေနေသာ	

သို႔မဟုတ္	 အလုပ္ရွင္မ်ားမွ	 အလုပ္မခန္႔ရန္ႏွင့္	 ၎တို႔၏	

ဆိုင္မ်ားကို	 ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ	 အားေပးျခင္းမျပဳရန္	

စသည့္	 ဖိအားေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္	 ၎တို႔၏	 အသက္	

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ	 ကန္႔သတ္မႈမ်ား	 ထားရွိပါ	

သည္။124	ဤသို႔ေသာ	 ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားသည္	တခ်ဳိ႕ေသာ	

မိသားစုမ်ားကို	 ၎တုိ႔	 မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္	 ျပန္လည္	
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ေပါင္းဆံုရန္	သို႔မဟုတ္	၎တို႔	မိသားစုဝင္မ်ား၏	ႏိုင္ငံေရး	

တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈႏွင့္	 ဆက္ႏႊယ္	 ပတ္သက္မႈေၾကာင့္	

ခံစားရေနရမႈမ်ားအေပၚ	ကန္႔သတ္မႈမ်ား	 မရွိသည့္	 ႐ုိးရွင္း	

ေသာဘဝကို	 တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္	 	 နယ္စပ္သို႔	

ထြက္ေျပးရမႈကို	ျဖစ္ေစပါသည္။

“	မိသားစု	ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဖုိ႔အတြက္	က်ေနာ့္သမီး၊	က်ေနာ့္ေျမးနဲ႔	က်ေနာ္	ဒီစခန္းကို	လာခဲ့တာပါ။	

က်ေနာ့္အမ်ဳိးသမီးက	 ႏိုင္ငံေရးပတ္သက္မႈေၾကာင့္	 က်ေနာ္တို႔နဲ႔	 ေဝးေနခဲ့ရတယ္။	 ၂၀၀၀	 ခုႏွစ္မွာ	 သူ	

ေထာင္က	လြတ္တယ္၊	က်ေနာ္တို႔နဲ႔	၂၀၀၁	ထိ	တစ္ႏွစ္ပဲ	ေနခဲ့ရတယ္။	စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ	ခဏခဏ	

ေႏွာင့္ယွက္လြန္းေတာ့	သူ	မဲေဆာက္ကို	ထြက္သြားၿပီး	တတိယႏုိင္ငံမွာ	ခိုလႈံမယ္လို႔	ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။	

သူ	 တတိယႏိုင္ငံ	 ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ	 က်ေနာ္ရယ္၊	 အိမ္ေထာင္ကြဲေနတဲ့	 သမီးနဲ႔	 သူ႔ကေလးရယ္	

ရန္ကုန္မွာ	 က်န္ခဲ့တယ္။	 စစ္ေထာက္လွမ္ေရးေတြက	 သူ	 ဘယ္ကိုထြက္သြားလဲ	 ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို	

ခဏခဏ	လာေမးတယ္။	 အဲဒီလုိနဲ႔	 က်ေနာ္တို႔လည္း	 ခဏခဏ	 ေႏွာင့္ယွက္တာ	 ခံရတယ္၊	 အၿမဲတမ္း	

ေစာင့္ၾကည့္တာခံရတာရယ္ေၾကာင့္	က်ေနာ္တို႔	ရန္ကုန္မွာ	ေနလို႔မရေတာ့ဘူး	ျဖစ္လာတယ္။”		

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	





မန္လီ	IDP	စခန္းမွ	မိခင္ႏွင့္	ေမြးကင္းစ	ကေလးငယ္	[ဓာတ္ပံု	-	Ta’ang	Women’s	Organization]
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xGufajy;wdrf;a&Smif&rIjzpfay:apaom 

xd&SvG,f vlrIpD;yGm;taetxm;
ဆုိးဝါးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာ 

လုံးကၽြတ္ထြက္ေျပးရေသာ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူမႈစီးပြားအေျခအေနႏွင့္ မဆိုင္ 

ေသာ္ျငားလည္း တခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားအေျခ 

အေနမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈအတြက္ 

ထိရွလြယ္သည့္ အေျခအေနကုိ ျမင့္တက္ေစပါသည္။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 

မ်ားမွ ေတာင္းဆိုေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို 

ျပည္သူလူထုမ်ားမွ မွန္မွန္ ေပးေဆာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္ 

ကာလအလုိက္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈႏွင့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ၎၏ အက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးတြင္ ထိ 

ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ 

ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အတင္းအဓမၼ 

လုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းအတြက္ အျခားသူမ်ားကို ေငြေပး 

ငွားရမ္းႏုိင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔အထဲမွ အမ်ားအျပားက 

အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးရန္ အႀကိမ္ေရ အနည္းငယ္ 

ခုိင္းေစျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ ခက္ခဲရွားပါးေသာ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ ေပးေဆာင္ 

ရန္ ေငြေၾကးမဲ့လာၿပီး ထြက္ေျပးၾကရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ 

ၾကပါသည္။ 

“အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့  က်မတို႔ ရြာကေန ထြက္သြားဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 

ေပၚတာထမ္းဖုိ႔ အတင္းခုိင္းခံရရင္ တစ္လ ႏွစ္လ ၾကာတတ္တယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ မိသားစုေတြအေနနဲ႔ 

ရပ္တည္ဖုိ႔ အရမ္းခက္ခဲလာတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေပၚတာ မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ေနရာမွာ 

အစားထိုးဖုိ႔ အျခားတစ္ေယာက္ကုိ ငွားေပးရတယ္။ အဲဒီအတြက္ တစ္ပတ္ကို ၁ ေသာင္း [က်ပ္] ေပးရ 

တယ္။ ဗမာစစ္တပ္လာရင္ ေယာက်္ားေလးေတြ ထြက္ေျပးေရာပဲ။ ေယာက်္ားက ေပၚတာထမ္းရရင္ 

မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြက စားစရာ ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူး။”  

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

လူမႈစီးပြားအေျခအေနက ျပည္သူမ်ား မည္သည့္ေနရာသို႔ 

ထြက္ေျပးမည္ႏွင့္ ေနရာသစ္မ်ားတြင္ ၎တို႔ဘာသာ 

လံုျခံဳစြာ အေျခခ်ႏိုင္မည္ မခ်ႏိုင္မည္ကို အဆံုးအျဖတ္ 

ေပးပါသည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈ ရိွသူမ်ားထဲမွ တခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ ၎တို႔ 

ထြက္မေျပးခင္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ 

ေနရာသစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ရင္းျမစ္တခ်ဳိ႕ျဖင့္ အေျခ 

ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမယာဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္း 

ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ပိုမိုလံုျခံဳရာ ေနရာ 

မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၿပီး ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေသာ မိသားစု၀င္ ရွိသူ 

မ်ားသည္ ထုိမိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ၾက 

ပါသည္။ 
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“တခ်ဳိ႕လူေတြက ဒီကို ေျပာင္းလာကတည္းက လံုလံုေလာက္ေလာက္ စုေဆာင္းထားတာ ပါလာ 

ေတာ့ သူတို႔ပိုက္ဆံနဲ႔ အိမ္ငွားေနလုိ႔ရတယ္။ အိမ္ငွားဖုိ႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြက်ေတာ့ ေဆြမ်ဳိးအိမ္ေတြမွာ 

ေနရာေတာင္းၿပီး ေနရတယ္၊ ေရရွည္အတြက္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ စခန္းေခါင္းေဆာင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“မွတ္ပံုတင္ရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ မိသားစုဝင္ ရွိၿပီးသားသူေတြကေတာ့ အျဖဴေရာင္ [အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ေသာ] နယ္ေျမကို ေျပာင္းသြားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဗမာစကား ေျပာတတ္တဲ့သူ၊ ၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္း 

ေနဖူးတဲ့သူေတြလည္း အျဖဴေရာင္နယ္ေျမထဲကို ေျပာင္းသြားတာမ်ားတယ္။” 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈတြင္ အသက္ရွင္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚ 

မူတည္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ 

ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္းကလည္း 

ႏုိးၾကားသည့္ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေတာေတာင္ 

ထဲတြင္ ေရရွည္ ခိုလံႈရွင္သန္ေရးအတြက္ အရည္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕ရွိ IDP စခန္းတစ္ခု [ဓာတ္ပံု - Maung Ne Lynn Aung]
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အေသြးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသည့္ ရြာသားမ်ားသည္ 

ေနရာတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ျခင္းထက္ ေတာေတာင္ 

မ်ားထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိလံႈေနရမႈကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ဟု 

တခ်ဳိ႕ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ထင္ျမင္ခ်က္ျပဳ 

ၾကသည္။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္မ်ား၊ မိ႐ုိးဖလာေဆးဝါး 

မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္ 

သက္သည့္ ဗဟုသုတ အပါအဝင္ ထုိသုိ႔ေသာ ရွင္သန္ႏိုင္ 

စြမ္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေနထုိင္ရမႈက ျပည္သူ 

လူထုအား စစ္တပ္၏ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွ ၎တို႔ဘာသာ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္  အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ 

တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေနထိုင္ရျခင္းကို ေရွာင္ရွား 

ႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းကို ေပးပါသည္။  

“ဒုကၡသည္စခန္းေတြ၊ ပုန္းခိုစရာ ေနရာေတြကို ထြက္ေျပး သြားတဲ့သူေတြက စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 

ရရာ အလုပ္ကို လုပ္တတ္ၾကရတယ္။ ေတာင္ယာခုတ္တတ္တဲ့သူေတြက ေတာင္ယာခုတ္ၾကတယ္၊ 

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေတာကြ်မ္းေတာ့ ေတာထဲ ရွာစားၾကတယ္။” 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပားသည္ ထိရွလြယ္ 

သည့္ အေနအထားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၿပီးသားသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး 

ထိုသုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ ၎တုိ႔အား ပိုမို 

ထိရွလြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေစသျဖင့္ 

ထိုကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီး 

ပါသည္။ ဆက္လက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲသူ 

မ်ားႏွင့္ အနီးအနား ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ၎တို႔ဘာသာ ျပန္သြား 

ႏိုင္သူမ်ားအၾကား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကြဲျပားျခားနား 

မႈကို ယင္းအခ်က္က ျမင္သာေစပါသည္။ ေနရပ္ျပန္ေရး 

ကိစၥ၌လည္း ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းမေပးပါ 

က မိသားစု အဆက္အသြယ္ႏွင့္ ေျမယာ သံုးစြဲျခင္းကို 

အားမျပဳသည့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 

အပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ 

ရပ္တည္ရန္ တြန္းအားေပးရာတြင္ ရင္းျမစ္မ်ား နည္းပါး 

ပါလိမ့္မည္။ တခ်ဳိ႕သူမ်ားမွာ ဆက္လက္ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး တခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာမူ ၎တုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို အားျပဳ၍ ၎တုိ႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ မည္သို႔ 

ေနရပ္ျပန္ၾကသည္ကို ဤသည္က ရွင္းျပႏိုင္ပါလိမ့္မည္။



ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မိုင္းယုေလး IDP စခန္း [ဓာတ္ပံု - Progressive Voice] 
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vuf&Sdtajctae - toufarG; 

0rf;ausmif;rIESifh axmufyHhulnDrI
အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား 

တစ္ေလွ်ာက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားတြင္ ဘံု 

အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရသည့္ ကာလမွာမူ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ လ 

အနည္းငယ္အထိ  ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အလားတူ 

ယခုထက္ထိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား၏ အေျခ 

အေနမွာလည္း ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း 

အမ်ားစု ေပါင္းစပ္ေနထိုင္သြားရာမွ သမား႐ုိးက် မဟုတ္ 

ေသာ တိမ္းေရွာင္ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈမ်ား၊ တရားဝင္ 

ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္မႈမ်ား အစ 

ရွိသျဖင့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသြားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

တခ်ဳိ႕ေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ 

မြန္၊ ပအိုဝ္းႏွင့္ ကရင္နီေဒသမ်ားရွိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 

မ်ားသည္ မေရႊ႕ေျပာင္းရေသာသူမ်ားအၾကား ေရာစပ္ 

ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ အေျခအေနမွာ မေရႊ႕ေျပာင္းရ 

ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တူညီေနၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ 

သူမ်ားတြင္ ရွိသည့္ အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားလည္း 

ရွိေနပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ကရင္ 

ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 

ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမ်ား၌ ေနထုိင္ေနေသာ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းမခံရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

သီးျခားစီ ခြဲေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ရာ ဝန္းက်င္ႏွင့္  

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ ပိုမို ကန္႔သတ္ခံ 

ရမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

IDP စခန္းအမ်ားစုႏွင့္ အျခားေသာ IDP ရြာမ်ားမွာ 

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး IDP 

မ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

မရွိသေလာက္ နည္းပါးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ IDP စခန္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္-

ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ရွိၾကၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အျခားေသာ 

ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဆက္သြယ္သြားေရာက္ရန္ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္းမွ ျဖတ္သန္း သြားလာၾကရပါသည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ အက်ဳိး 

စီးပြားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ အသံုးျပဳ 

သြားလာေသာ လမ္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္အစုိးရမွ မၾကာခဏ 

တားဆီးပိတ္ဆုိ႔ျခင္းလည္း ၾကံဳရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔ 

တားဆီးျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအျပင္ 

စခန္းမ်ားအတြင္း ကသုမႈ မေပးႏုငိသ္ည္ ့ကုယိ၀္န္ေဆာင္ႏငွ္ ့

မီးဖြားျခင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ စုိးရိမ္ရသည့္ ထိခုိက္ 

ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ က်န္းမာ 

ေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကရ 

ပါသည္။ အျခား IDP စခန္းမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 

ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနား အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အနီးအနား 

တြင္ ရွိၾကၿပီး ဘုရားေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္ လူေပါင္း ရာခ်ီ 

စခန္းခ်ၾကရၿပီး လေပါင္းအနည္းငယ္သာ ၾကာမည္ဟု 

ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ခ်ီၾကာေအာင္ တည္ရွိေနၾကဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ၾကာမည္ဟု ယူဆကာ 

စခန္းခ်ခြင့္ေပးခဲ့ခ်ိန္တြြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ႏွစ္ခ်ီ ၾကာလာသည့္ 

အေျခအေန၏ သက္ေရာက္မႈကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ 

မထားမိျခင္းေၾကာင့္ စခန္းတြင္ ေနသူမ်ား ႏွင့္ 

ေဒသခံ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား 

ျဖစ္ပြားလာၾကပါသည္။ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈ အတြင္း 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အခက္အခဲ 

မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရၿပီး လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက ္
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မႈမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ 

ၾကရသည့္ အျပင္ အမ်ဳိးသားမ်ား အရက္ႏွင့္ မူးယစ္  

ေဆးစြဲသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ 

လည္း ျမင့္တက္လာပါသည္။ မူးယစ္ေဆး အလြယ္တကူ 

ရရွိႏုိင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္  

ရျခင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အေျခအေန 

မ်ားေၾကာင့္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစဲြျခင္းသည္ ေနရပ္ 

စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနထုိင္ရာ ေနရာေဒသ အမ်ားစ ု

တြင္ ပံုမွန္ ၾကံဳရေလ့ရွိေသာ ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။125  

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အားေပးျမႇင့္တင္မႈတြင္ တုိးတက ္

မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ဓေလ ့

ထံုးတမ္း ၾသဇာအာဏာ တည္ေဆာက္ပံုကုိသာ ဆက္လက္  

စဲြကုိင္ အသံုးျပဳေနၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားမွာ ဖယ္ခ်န္ခံထားေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

125 For more on drug use and trafficking in conflict areas, see Ta’ang Women’s Organization, “Still Poisoned,” 25 October, 2011. 
Available at http://taangwomen.org/2011/10/25/still-poisoned/. Kachin Women’s Association Thailand, “Silent Offensive,” 
10October, 2014. Available at https://kachinwomen.com/silent-offensive-how-burma-army-strategies-are-fuelling-the-kachin-
drug-crisis/.

အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိမႈ 

မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္ေပးကာ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ 

ေနေစသည့္ မိ႐ုိးဖလာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိသာ အသံုးျပဳ 

ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ 

အေျဖရွာရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ 

အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အနည္းငယ္သာ 

ရွိေသာ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရမႈတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ကုန္ ေနခဲ့ၾကရပါ 

သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ အလားတူ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကၿပီး 

ေနရပ္ျပန္သြားကာ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ေပါင္း  

စပ္ေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ Je Yang IDP စခန္း [ဓာတ္ပံု - Kachin Women’s Association – Thailand] 
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ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအေၾကာင္းကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 

တခ်ဳိ႕က ေျပာျပၾကပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ 

ေနရာမ်ားမွ စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားသည္ ေျမယာ၊ မိသားစု 

အဆက္အသြယ္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္္ရမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ အစရွိသည့္ အရင္းအျမစ္ ရွိထားသူမ်ား 

ျဖစ္ ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားကမူ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

ထိုသို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာ 

ျပၾကပါသည္။ ေနရပ္ျပန္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ 

တိမ္းေရွာင္ေနၾကသူမ်ားအၾကား ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား 

အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခု ရရွိႏိုင္ရန္မွာ  ယခု သုေတသန 

အစီရင္ခံစာမွ ရည္မွန္းသည့္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ 

အျပင္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ေနရပ္ 

ျပန္မႈ အရွိန္ျမင့္တက္ မလာသည့္တုိင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေန 

မည္ဆုိသည့္ ယူဆခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ထုိသုိ႔ေသာ 

ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု 

သုေတသန အစီရင္ခံစာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွ ေဖာ္ျပေနပါ 

သည္။ ထုိအစား က်န္ရွိေနေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အရင္း 

အျမစ္မ်ား အလြန္နည္းပါးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ 

ရန္အတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမို လုိအပ္ 

ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မေသခ်ာ မေရရာသည့္ 

၎တို႔၏ အနာဂတ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္လည္း 

ပိုမို ျမင့္မားလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္ 

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ေနရပ္ျပန္ေရး ျဖစ္ရန္အတြက္ 

ဘက္ေပါင္းစံု လႊမ္းျခံဳျပည့္စံုေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ လုပ္ 

ေဆာင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။

jynfwGif; ae&yfpGefYcGm xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; 
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ IDP မ်ားထဲမွ အနည္းငယ္မွ်သာ 

ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရၿပီးေသာ္လည္း 

၎တို႔၏ ေနရာသစ္တြင္ ေရရည္တည္တံ့စြာ အေျခခ် 

ႏိုင္ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုအခါတြင္ ၎တုိ႔ 

ဘာသာ အေျခခ်ႏိုင္ၿပီး အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းထဲသို႔ 

ေပါင္းစည္းသြားကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအျဖစ္ပင္ 

သတ္မွတ္မခံရေတာ့သည့္ ယခင္က ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ခဲ့ရသူမ်ားကို သိရွိေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက 

ရွင္းျပၾကပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ေပါင္းစည္းႏုိင္မႈသည္ ပိုမို 

တည္ၿငိမ္ေသာ ေဒသမ်ား၌ မိသားစု အဆက္အသြယ္မ်ား 

ရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အသစ္မ်ားတြင္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ ၎တုိ႔ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ရင္းျမစ္မ်ား 

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္  ပဋိပကၡ 

အခ်ိန္ အေစာပိုင္းကတည္းက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

သြားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး EAO မ်ားထံမွ ေျမယာလက္ခံရရွိျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အေျခခ်ရာ ေနရာအနီးအနားတြင္ ေျမလြတ္ 

ရယူႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ရာတြင္ အဆင္ 

ေျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ရွိေစကာမူ IDP မ်ားသည္ 

စုေဆာင္းရန္ အာမခံခ်က္ မရွိျခင္း၊ (ဓေလ့ထံုးတမ္း 

အစဥ္အလာ အပါအ၀င္) ေျမ/အိမ္ ပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္ႏွင့္ 

ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအဝိုင္း ဆက္စပ္မႈမ်ားမရွိဘဲ က်န္ရွိေန 

ေသာ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္း နည္းတူ ခက္ခဲေသာ စီးပြား 
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ေရး အေျခအေနမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ေရးႏွင့္ ေရျဖဴ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေရာစပ္ရြာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေသာ 

မြန္ IDP မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္ရာ 

ေနရာမ်ား၌ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေနထုိင္သြားႏိုင္ရန္ 

အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

ေရာစပ္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားမွာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မည္သည့္ေနရာအတြက္မဆို အက်ံဳးဝင္ 

သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ အလားတူပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ 

ပိုင္းရွိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ ပအုိဝ္းတိုင္းရင္းသား တခ်ဳိ႕ 

ကလည္း ပဲပိစပ္ (ပဲပုပ္) ႏွင့္ ဆန္စိုက္ရန္အတြက္ ေျမ 

ကြက္ငယ္ေလးမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာမူ အျခား 

သူမ်ား၏ ျခံမ်ားတြင္  ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ 

ကိုင္ၾကရပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားမွ ၎တို႔ 

အေနျဖင့္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရ 

ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ 

“အရင္က ဒီေနရာက ေတာပဲေလ၊ အဲဒီေတာ့ အရင္ေရာက္လာတဲ့သူေတြက ေျမကို အလကားယူလို႔ 

ရတာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မိသားစုေတြ အမ်ားႀကီး ေရႊ႕လာေတာ့ က်မတို႔ ေျမဝယ္ဖုိ႔ လိုလာတယ္။” 

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“ဒီရြာကို လာတုန္းက က်မနဲ႔အတူ ဘာမွမပါလာေတာ့ ျခံရဖုိ႔နဲ႔ အိမ္တစ္လံုး ရဖုိ႔အတြက္ 

ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ုန္းကန္ရတယ္။ အလုပ္မရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ က်မမွာ ဝင္ေငြေကာင္းေကာင္း မရွိႏိုင္ဘူး၊ ဒီမွာ 

ေနထိုင္ရတာ အရမ္းခက္ခဲတယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ေအာက္ပါ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈသည္ ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္း 

အတြင္း  ေရာစပ္ေပါင္းစည္း အေျခခ် ေနထိုင္မႈႏွင့္ ပတ္ 

သက္သည့္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

လံုေလာက္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးေသာ 

မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း အဆက္အစပ္မ်ား၏ က႑ကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

“က်မတို႔ ေမာင္ငံကို ေရႊ႕လာၿပီး အဲဒီမွာ သုံးႏွစ္ေလာက္ေနတယ္။ က်မေယာက်္ားရဲ႕ အမ်ဳိး 

အိမ္မွာေနၿပီး စားဖုိ႔ ေသာက္ဖုိ႔ကိုက်ေတာ့ ငါးဖမ္းတယ္။ ငါးဖမ္းတဲ့အလုပ္က အရမ္းအႏၲရာယ္မ်ားတယ္၊ 

ငါးဖမ္းေနတုန္း အသက္ဆံုးမလိုေတာင္ ျဖစ္တာနဲ႔ က်မတို႔ [တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပုိင္းရွိ] 

အုန္းပင္ကြင္းကို ေရႊ႕ခဲ့တယ္။ က်မအရင္ေျပာင္းၿပီး ေနစရာရေတာ့မွ မိသားစုက ေနာက္က လိုက္လာ 
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တယ္။ က်မတို႔ သူမ်ားအိမ္မွာ ေနရတယ္၊ ဘာအလုပ္မွလည္း မရွိဘူး။ အခက္အခဲေတြ ေတာ္ေတာ္ 

ၾကံဳရေတာ့ ဘဝက စိတ္ပ်က္စရာႀကီး။ ေနာက္ေတာ့မွ သားေတြ ပို႔ေပးတဲ့ ပိုက္ဆံန႔ဲ ေလးသိန္း (က်ပ္) 

တန္ ေျမတစ္ကြက္ဝယ္လိုက္ၿပီး တဲေလး ေဆာက္လိုက္တယ္။” 

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

126 Food and Agriculture Organization, “Myanmar at a Glance.” Available at http://www.fao.org/myanmar/fao-in-myanmar/myan-
mar/en/ [accessed 21 March, 2018].

လူမႈေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရင္းအႏွီး မရွိသည့္အျပင္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ တရားဝင္ သုိ႔မဟုတ္ 

တရား၀င္ မဟုတ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ အၿမဲ ၾကံဳေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ အသက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚ 

မွီခိုေနရၾကသည္။ ေျမယာရရွိရန္အတြက္ ရပ္ရြာအသုိင္း 

အ၀ုိင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအေျခက်ၿပီးေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား 

အတြက္ပင္ ခက္ခဲေနၿပီးသားျဖစ္ရာ IDP မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

အသစ္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအတြက္ ေျမယာရရွိရန္၊ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

အျခား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိရန္ ပိုမို 

ခက္ခဲေစပါသည္။126 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား တုိးမ်ားလာ 

ျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား ေစ်းတက္လာျခင္း၊ စစ္တပ္ 

သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရွိ ျပည္သူလူထု အမ်ားအျပား၏ 

ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ IDP မ်ားအတြက္မူ ေျမယာ 

ရရွိႏုိင္ရန္ ပိုမို ႐ုန္းကန္ၾကရပါသည္။

“ေျမေစ်းေတြ အရမ္းတက္လာၿပီလို႔ က်ေနာ္ ၾကားတယ္။ အဲဒါက ေျမအလံုအေလာက္ 

မရႏုိင္တာကစၿပီး စက္႐ုံေတြ က်ေနာ္တို႔နယ္ဘက္ကို လာေဆာက္တဲ့ အထိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးပဲ။ 

အခုဆိုရင္ လြိဳင္ေကာ္မွာ ေျမကြက္ေတြ ေရာင္းဖုိ႔ရွိေနတယ္၊ တကယ္ဆုိရင္ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ 

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ မေပးႏိုင္ရင္ေတာင္ ေနဖုိ႔အတြက္ ေပးခ်င္ရင္ ေပးလုိ႔ ရတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ IDP မ်ား အေျခခ် 

ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခက်ၿပီး 

ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးလွၿပီး စိုက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေတာ္သည့္ 

ေျမယာမ်ားလည္း မရွိ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္ 

သြယ္ေပးမည့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း မရွိ 

သုိ႔မဟုတ္  အျခား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း 

မရွိ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုေဒသမ်ားရွိ IDP မ်ားသည္ မွ်စ္၊ 

အိမ္ေဆာက္ရန္ ဝါး၊ အိမ္ေခါင္မုိး မိုးရန္ သက္ကယ္ႏွင့္  

တံျမက္စည္း လုပ္ရန္ အပင္မ်ား အစရွိသည့္ သစ္ေတာ 

ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အနီးအနားရွိ ရြာမ်ားတြင္ ေငြေၾကး 

အနည္းငယ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ကာ မွီခိုေနရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ 

ပံုစံမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ 
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“က်မေယာက်္ားက ခေလာက္ခနီက စိုက္ခင္းထဲ ေပါင္းရွင္းတဲ့အလုပ္ လုပ္ၿပီး ဝင္ေငြရွာရတယ္။ 

တစ္ရက္ကို ဘတ္ ၂၀၀ [၆.၅၀ အေမရိကန္ ေဒၚလာ] ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူအလုပ္ျပဳတ္သြားေတာ့ 

[ထိုင္းႏိုင္ငံ] ဆန္ခလဘူရီဘက္ တက္ၿပီး အလုပ္သြားလုပ္တယ္၊ တစ္ရက္ကို ဘတ္ ၁၈၀ [၅.၇၅ 

အေမရိကန္ ေဒၚလာ] ပဲရတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ဘာအလုပ္မွမရွိဘူး။ ေႏြရာသီဆို 

က်မတို႔ တံျမက္စည္းလုပ္ဖုိ႔ အပင္ေတြ လိုက္စုတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြလုပ္ႏိုင္တာ အဲဒါအကုန္ပဲ။”

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“ေႏြရာသီဆိုရင္ ဝင္ေငြရဖုိ႔ အပင္ေတြခုတ္ၿပီး တံျမက္စည္းလုပ္ၾကတယ္။ တစ္ခါတေလ သူမ်ားျခံမွာ 

အလုပ္ သြားလုပ္ရတယ္။ မိုးရာသီဆိုရင္ေတာ့ က်မတို႔ အလုပ္သိပ္မရွိဘူး။ ၾကာၾကာမွတစ္ခါ ေတာထဲ 

သြားၿပီး မွ်စ္သြားရွာတယ္။” 

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ IDP မ်ားသည္ တ႐ုတ္ 

ႏုိင္ငံထဲရွိ စိုက္ခင္းမ်ားအပါအဝင္ စုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ရာသီ 

ေပၚ အလုပ္မ်ားကို ရွာလုပ္ၾကရေသာ္လည္း ေဒသခံ 

အလုပ္သမားမ်ားထက္ ပိုမိုနည္းပါသည့္ အခေၾကးေငြသာ 

ရရွိသည့္အျပင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အႀကိမ္ေရ 

အနည္းငယ္သာ လုပ္ၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္ 

လုပ္လိုသူ အားလုံးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ လံုလံုေလာက္ 

ေလာက္မရွိဟုလည္း ေျပာျပၾကပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ 

ထုိကဲ့သို႔ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေပါင္းသတ္ 

ေဆးကဲ့သုိ႔ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ကုိင္ရ 

သည့္အတြက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး 

ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ IDP မ်ား၏ ေရအရင္းအျမစ္ကုိ 

လည္း ညစ္ညမ္းေစပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ 

IDP တခ်ဳိ႕ကမူ ၎တို႔ မတိမ္းေရွာင္ရခင္က  ကိုုယ္ပိုင္ 

ေျမယာမ်ား ရွိခဲ့ၾကၿပီး ယခုတြင္မူ ေျမယာမဲ့ျဖစ္ကာ 

အနီးအနား စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား 

အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ္လည္း ၎တုိ႔ ေန႔စဥ္ လိုအပ္ 

မႈအတြက္ပင္ လံုေလာက္မႈမရွိဟု ေျပာျပၾကသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ကို အျခားသူေတြရဲ႕ ျခံမွာ ၾကံဳရာက်ပန္း ေန႔စားလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အငွားလုိက္ရတယ္။ 

က်ေနာ္တို႔အတြက္ [လုပ္အားခ] အဆင္မေျပဘူး။ ပံုမွန္ေစ်း ငါးေထာင္ (က်ပ္) [၃.၇၅ အေမ 

ရိကန္ေဒၚလာ] ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔က သုံးေထာင္ (က်ပ္) [၂.၂၅ အေမရိကန္ေဒၚလာ] 

ဒါမွမဟုတ္ ေလးေထာင္ (က်ပ္) [၃ အေမရိကန္ေဒၚလာ] ေလာက္ပဲရတယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ  
IDP တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
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“ဒီမွာ လုိအပ္သေလာက္ ရေအာင္ရွာႏိုင္ဖုိ႔ ခက္တယ္၊ တစ္ခါတေလ ၾကံစိုက္ခင္းမွာ အလုပ္သြား 

လုပ္ရတယ္။ အဲဒီီဲလို အလုပ္မ်ဳိးေတာင္ က်မတို႔အတြက္ တစ္ခါတေလမွ ရတာ၊ အဲဒီေတာ့ အလုပ္ 

မရွိတဲ့အခါ ဝင္ေငြရဖုိ႔ အရမ္းကို ခက္ခဲလာတယ္။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

127 KHRG, “Villagers Risk Arrest and Execution to Harvest Their Crops,” KHRG #2007-F11, 4 December, 2007. Available at  http://
khrg.org/sites/default/files/khrg07f11.pdf.

စခန္းမ်ား၏ ေနရာေဒသႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႔ 

တုိက္ခုိက္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာ IDP မ်ားသည္ 

မူလရြာအနီးရွိ ၎တို႔၏ ျခံမ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ 

ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ IDP စခန္းမ်ားသည္ 

မူလေနထုိင္ရာရြာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေနျခင္းအျပင္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသည့္ ကာလ ပို၍ တုိေတာင္းေသာ 

အေျခအေနမ်ားရွိသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ တခ်ိဳ႕ေသာ 

IDP မ်ား အၾကား၌ ေတြ႔ရွိရတတ္သည္။127

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ Je Yang IDP စခန္း [ဓာတ္ပံု - Kachin Women’s Association – Thailand] 
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“စခန္းထဲက ေထာက္ပံ့မႈတစ္ခုုတည္းနဲ႔ မလံုေလာက္ေတာ့ တခ်ဳိ႕လူေတြက ရြာမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ 

ေနရစ္ခဲ့ရတယ္၊ ဒါမွလည္း သူတို႔မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္မယ္ေလ။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ  
IDP တအာင္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦး 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ အေျခအေနမ်ားသည္ 

KNU အပါအဝင္ EAO တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၁ 

ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာအခါ 

တစ္စံုတစ္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕သည္ သီးႏွံမ်ား 

စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ လအနည္းငယ္ အိမ္ျပန္ၿပီး ရိတ္သိမ္း 

ၿပီးေသာအခါမွ စခန္းမ်ားသို႔ ျပန္လာၾကသည္ဟု ဆိုပါ 

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိေတြ႔တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ စစ္ေရး 

ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔က ၎တုိ႔ 

အတြက္ ထုိသုိ႔ျပန္ရန္ပင္ အႏၲရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု 

ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

“သူတို႔က [ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေပးေသာအေထာက္အပံ့] ပိုျဖတ္ေလ ျပည္သူေတြက သူတို႔ 

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ နည္းလမ္း ပိုရွာရေလပဲ။ ရြာျပန္တာ မလံုျခံဳမွန္း သိေနေပမယ့္လည္း သူတို႔ရြာကို 

ျပန္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကမွာပဲ။”  

EAO အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 

စိုက္ပ်ဳိးရာသီတြင္ စိုက္ခင္းသို႔ ျပန္ျခင္းသည္ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈ အတြက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးကို 

အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 

မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႔ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ ၾကံဳရပါက လုပ္အား 

ေပးအတြက္ ေခၚေဆာင္ခံရျခင္း၊ EAO မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 

မႈ ရွိသည္ဆိုကာ ဖမ္းဆီး၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔ မဟုတ္ 

အျခားခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ခံႏိုင္ရျခင္းတို႔ကို ဦးတည္သြား 

ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထား 

သည္ကို ေျမပံုဆြဲမထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကလည္း 

ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရွိေနေသးရာ IDP 

မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ 

စိုက္ပ်ဳိးသည့္အခါ ထိုေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ 

ဒဏ္ရာရမႈ သို႔မဟုတ္ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ အႏၲရာယ္မ်ား 

ကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ စခန္းမ်ားတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားကို 

ခ်န္ထားခဲ့ရျခင္းသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး 

ငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 

လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ ထိရွလြယ္မႈကို ျမင့္တက္ေစျခင္း 

အပါအဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္ 

မ်ားလည္း မ်ားျပားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားစု 

သည္ မိသားစုမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာ ျဖည့္ဆည္းေပး 

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္ 

ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို 

ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ထိုအႏၲရာယ္မ်ား 

ကို မလဲြမေသြ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ 
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“ဒီကိုမလာခင္ နမၼတူမွာ ခဏေလးေနလိုက္ေသးတယ္။ သီးႏွံေတြ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေရာက္ၿပီဆိုေတာ့ 

ရြာကို ျပန္သြားခဲ့တယ္။ ေနရာအသစ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ အရမ္းေနာက္က်သြားၿပီေလ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီေနရာကိုပဲ 

ခဏျပန္သြားၿပီးမွ ဒီကိုျပန္လာတယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ  
ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူ တအာင္းတစ္ဦး 

trsKd;orD;OD;aqmifaom tdrfaxmifpkrsm;

အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူမ်ားၾကား 

ေတြ႔ရေလ့ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ တအာင္းလူထုမ်ားအၾကားတြင္ ပိုမို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ဳိးသား ေျမာက္ျမားစြာမွာ အသတ္ခံရျခင္း၊ ေပၚတာ သို႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼ 

လုပ္အားေပးအျဖစ္ ေခၚယူခံရျခင္းကို ရင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။ တခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ထြက္ခြာသြားၾကကာ တစ္ခါတစ္ရံ ေငြေၾကး ျပန္လည္ပို႔ေပးတတ္ၿပီး 

တစ္ခါတစ္ခါတြင္ လေပါင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ေရာက္မလာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း 

ရွိပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားအၾကား ထိန္းညိႇရန္ ႀကိဳးစားရျခင္း အပါအဝင္ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကီးမားလာျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရေလ့ ရွိပါသည္။ 

“က်မအမ်ဳိးသားက ဆံုးသြားၿပီ၊ က်မနဲ႔ ကေလးေတြပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ ကေလးေတြအတြက္ 

စားစရာရဖို႔ ေတာထဲက အသီးအရြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုကို ခူးၿပီး ေရာင္းလုိ႔ရတဲ့ေငြနဲ႔ 

ကေလးေတြအတြက္ စားစရာဝယ္ရတယ္။ အခုထိ က်မတို႔အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္ကို 

ဝင္ေငြနဲ႔ ကာမိဖုိ႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေနရတုန္းပဲ။” မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP 

ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရွာရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ကေလးငယ္ရွိတဲ့ က်မလို 

အေမေတြအတြက္ အလုပ္ သြားႏုိင္ဖုိ႔ ခက္တယ္။ က်မ ကေလးေတြ ေက်ာင္းသြားဖုိ႔ 

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရေတာ့ ဝင္ေငြရွာဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ အခုက ဝင္ေငြရဖုိ႔ ဝက္ ေမြးထားတယ္။ 

ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာရွိၿပီ ဆိုကတည္းက က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္တယ္။ စားေန 

တာေတြကေန အာဟာရဓာတ္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရဘူး။ ကေလးေတြကလည္း 

ေကာင္းေကာင္း မစားရေတာ့ ပိန္လိန္ေနတာေပါ့။” ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP 

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
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သာမန္အေျခအေနတြင္ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္းႀကီးေသာ မိသားစုမ်ားသည္ အတူတကြ ေနထိုင္ၾက 

ကာ ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို တာဝန္မွ်ယူတတ္ၾက 

ေသာ္လည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မိသားစုႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ 

အေရးပါေသာ ဝန္းရံ ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္မူ 

ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာ မည္သူမွ် မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီး အမ်ား 

အျပားက ေျပာျပၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ခင္ပြန္းသည္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔မွာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေနရသျဖင့္ ခင္ပြန္းႏွင့္ အၿမဲ အတူရွိမေနႏိုင္ဘဲ တစ္ဦးတည္း 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 

အာဟာရဓာတ္ ျပည့္ဝသည့္ အစားအစာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေနရသျဖင့္ ေမြးလာေသာ ရင္ေသြးငယ္ႏွင့္ 

အျခားကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆုိးဝါးေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနမ်ားသည္ 

၎တုိ႔အား ထပ္မံ ဝန္ပိေစပါသည္။   

“က်မအမ်ဳိးသားက [အေဝးေရာက္ေနေတာ့] က်မတို႔ကို သိပ္မကူညီႏိုင္ဘူး။ က်မ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အလုပ္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရတယ္။ ကေလးေမြးၿပီး 

အနားယူဖို႔လိုေတာ့ က်မမွာ ဝင္ေငြ မရွိဘူး၊ အဲဒါက မိသားစုအတြက္ အခက္အခဲ 

ျဖစ္ေစတယ္။ အျခားသူေတြဆီကလည္း ဘာအကူအညီမွ မရဘူးေလ။ က်မကေလး 

ေျခာက္လအရြယ္ေလာက္ ေရာက္ေတာ့ ကေလးကို ၾကည့္ေပးဖုိ႔ ေယာင္းမကို အကူအညီ 

ေတာင္းၿပီး ပိုက္ဆံရဖုိ႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ရတယ္။ … ဆိုေတာ့  အဲဒါေတြက က်မတုိ႔အတြက္ 

ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ေတြပဲ။”  ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP 

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

128 Human Rights Watch, “From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand,” February 2010. Available at  
https://www.hrw.org/report/2010/02/23/tiger-crocodile/abuse-migrant-workers-thailand. Kachin Women’s Association Thai-
land, “Pushed to the Brink: Conflict and Human Trafficking on the Kachin-China Border,” June 2013. Available at https://kachin-
women.com/pushed-to-the-brink-conflict-and-human-trafficking-on-the-kachin-china-border/; Benjamin Harkins and Meri Ahl-
berg, “Access to Justice for Migrant Workers in South-East Asia,” International Labour Organization, 2017. Available at  https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wcms_565877.pdf. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Kachin 
Women’s Association Thailand, “Estimating Trafficking of Myanmar Women for Forced Marriage and Childbearing in China,” 
December 2018. Available at https://www.jhsph.edu/departments/international-health/news/_publications/Myanmar-forced-

မ်ားစြာေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ မိသားစုမ်ား 

သည္ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္း 

ႏုိင္ငံႏွင့္ နီးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရ 

တတ္ၿပီး  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နီးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပမာဏ 

အရ နည္းေသာ္လည္း ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ လူငယ္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မိသားစု 

မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္ 

လုပ္ရန္ ေစလႊတ္တတ္ၾကပါ သည္။ အလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ 

အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အထူးသျဖင့္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္မရွိဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ေခါင္းပုံျဖတ္ 

အျမတ္ထုတ္ခံရမႈ၊ လူကုန္ကူးခံရမႈ၊ အဓမၼ အိမ္ေထာင္ 

ျပဳေစမႈ၊ အဓမၼ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေစမႈႏွင့္ အျခား 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ခံရျခင္းကုိ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ပါသည္။128



vuf&Sdtajctae - toufarG; 0rf;ausmif;rIESifh axmufyHhulnDrI 83

IDP ဘဝမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ ေျပာင္းသြား 

ရသူမ်ား၏ အိမ္တြင္ က်န္ေနခဲ့သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ 

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသာ အျဖစ္ 

မ်ားသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ IDP မ်ား 

ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ ၎တို႔၏ မိသားစု 

ဝင္မ်ားထံ ေပးပုိ႔ႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြအနည္းငယ္သည္ ထို 

မိသားစုဝင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ပိုမို ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္ 

marriage-report-embargoed-until-07-Dec-2018.pdf.

စြန္႔ခြာေနထုိင္ ေနရသူမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ 

ဝင္ေငြ ျဖစ္ေနေလ့ ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္တြင္ 

ရွိသူမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ျခင္း 

သည္ ပိုမို အႏၲရာယ္မ်ားေသာ္လည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ 

IDP မ်ားသည္ အလုပ္ရွာေဖြရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ 

သြားေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

“လူငယ္အမ်ားစုက ဒီကေနထြက္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကိုသြားၾကတယ္။ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ မိန္းကေလး 

ေတြက တ႐ုတ္ေယာက်္ားေတြနဲ႔ လက္ထပ္ရတယ္၊ သူတို႔ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔လက္ထပ္ရတဲ့ ေယာက်္ားေတြက အသက္ ၅၀ ဒါမွမဟုတ္ ၆၀ 

အရြယ္ေတြ။ အဲဒါက အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ခိုင္းတာ။ ပိုက္ဆံေပးၿပီး လက္ထပ္ခုိင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဒါကို သူတို႔က လူကုန္ကူးမႈလို႔ မထင္ဘူး။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ အလုပ္မရွိတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို လူကုန္ 

ကူးေနတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။”  

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမွ  
ကိုယ္စားလွယ္ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

IDP မ်ားေနထိုင္သည့္ ေနရာအားလံုးတြင္ ၎တို႔ 

အနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိသည့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္း 

အဝိုင္းသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အလံု 

အေလာက္ မရရွိမႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္ လံု 

ေလာက္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္း 

မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား အပါအဝင္ ပဋိပကၡ 

၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္မ်ားကို အလားတူ ခံစားၾကရပါ 

သည္။ ထိုသို႔ေသာ ရင္းျမစ္လံုေလာက္စြာ ရွိမေနသည့္ 

ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ IDP မ်ား ေရာက္ရွိလာ 

ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေစ 

ကာ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ IDP မ်ား အၾကား 

တင္းမာမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံ လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တူညီေသာ အေျခအေန ရွိေန 

ႏိုင္သည့္ ေဒသခံရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား မရရွိႏိုင္သည့္ 

ျပင္ပအကူအညီမ်ားကို IDP မ်ားက ရရွိသည့္အခါ အဆိုပါ 

တင္းမာမႈမွာ ပို၍ပင္ ႀကီးထြား လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ IDP 

မ်ားအတြက္ ေပးမည့္ မည္သို႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈကိုမဆို 

စဥ္းစားရာ၌ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ 

ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္လည္း 

စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
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129 Human Rights Watch, “Thailand: Refugee Policies Ad Hoc and Inadequate,” September 2012. Available at  https://www.hrw.
org/news/2012/09/13/thailand-refugee-policies-ad-hoc-and-inadequate.

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အဆုိး၀ါးဆုံးမ်ားထဲမွ 

တစ္ခု ျဖစ္ကာ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စခန္းမွ ထြက္ခြာမႈ 

မ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားမႈ (စခန္းတြင္ ေန 

ထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ရိကၡာ ဆုံး႐ံႈးႏိုင္သည့္ အလားအလာ) ႏွင့္ 

အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံအလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္သည့္ 

အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး 

ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ားထက္စာလွ်င္လည္း ပုိမုိ ေလ်ာ့ 

နည္းေသာ လုပ္အားခကိုသာ ရရွိၾကပါသည္။129 အထူး 

သျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားခါနီးအခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္မီႏိုင္ေတာ့သည့္ အဆင့္မ်ားအထိ 

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

ၾကံဳႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ရရွိမႈ နည္းပါးေသာ္ 

လည္း အနည္းဆံုး တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္ 

ႀကိဳးစားၾကရသည္ဟု အမ်ားအျပားက ဆုိၾကသည္။

“ျပႆနာက [ဒုကၡသည္ေတြကို] အလုပ္လုပ္ခြင့္ မျပဳဘူး၊ အဲဒီေတာ့ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ရတယ္။ 

ရဲဖမ္းရင္  ရတာထက္ပိုၿပီးေတာ့ ရဲကို ေပးရျပန္ေရာ။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“ဒီေနရာက ကိုယ့္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေတာ့ သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကဒ္က လြဲၿပီး တျခား ဥပေဒနဲ႔ ညီတဲ့ 

ဒါမွမဟုတ္ တရားဝင္ျဖစ္တဲ့ အေထာက္အထား မရွိေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာဖုိ႔ အကန္႔အသတ္ 

ရွိတာေပါ့။ အဲဒီလို အကန္႔အသတ္ေတြေၾကာင့္ ဝင္ေငြပိုရႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ဖို႔ စခန္းအျပင္ကို 

သြားလို႔ မရဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ စခန္းက ေထာက္ပံ့တဲ့ ဆန္နဲ႔ NGO ေတြဆီက ရတဲ့ ဝင္ေငြ 

နည္းနည္းပါးပါးေပၚမွာပဲ လံုးဝ မွီခုိ ရပ္တည္ေနရတယ္။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

တရားဝင္ ပိုျဖစ္သည့္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ IDP 

မ်ားသည္လည္း ဝင္ေငြရရန္ ကိစၥတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား 

ၾကံဳေနရပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ 

အလုပ္ရွာရန္အတြက္ စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာမႈမ်ားအေပၚ 

စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားကာ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦး 

စခန္းျပင္ပထြက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ား 
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သိရွိသြားပါက ၎အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ ရႏုိင္ပါသည္။ 

၎တုိ႔အား ယာယီေနထိုင္ခြင့္ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 

ရပ္ရြာ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ႀကီးႀကီးမားမား 

မျဖစ္ေစရန္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားက စည္းကမ္းမ်ား 

သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္စရာ 

မလုိအပ္ေအာင္ ရိကၡာမ်ား ေပးထားသည္ဟု အေၾကာင္း 

ျပေနေသာ ကူညီေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

အေထာက္အပံ့ ေပးသူမ်ားက စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ 

ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  ထိုစည္းကမ္းမ်ားသည္  အကန္႔ 

အသတ္ ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲတမ္းေပးႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ား 

မလံုေလာက္ခိ်န္ အထူးသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားထဲတြင္ 

က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္အစာမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးအတြက္ ေငြေၾကးမ်ား လိုအပ္လာခ်ိန္ 

တြင္ မလိုအပ္ေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ အေျခ 

အေနတစ္ခုကို ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါသည္။     ဝင္ေငြရရွိရန္  

လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္လည္း တရားဝင္စည္း 

ကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိပါက စီးပြားေရး မလုံျခံဳမႈႏွင့္ 

အကန္႔အသတ္ ရွိေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ 

IDP မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား 

တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ Woi Chyai IDP စခန္းတြင္ IDP မ်ား ရိကၡာယူရန္ေစာင့္ေနစဥ္ [ဓာတ္ပံု - Kachin Women’s 

Association – Thailand] 
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“တစ္ေယာက္ေယာက္က စခန္းအျပင္ဘက္ကို တစ္လေလာက္ ထြက္သြားရင္ WFP က ရိကၡာ 

ေထာက္ပံ့တာကို ျဖတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး စခန္းအျပင္ဘက္မွာ အၾကာႀကီးေနတဲ့ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို စခန္း 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့ တိက်တဲ့ စည္းကမ္းလည္း ရွိတယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ  
IDP တအာင္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“အမ်ားစု ထင္ခဲ့တာက အေျခအေနက ၾကာမွာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ အခုဟာက အေျခအေန ေျပာင္း 

လဲလာေတာ့ IDP ေတြအတြက္ တင္းမာမႈေတြနဲ႔ ဖိအားေတြ မ်ားလာတယ္၊ အရင္းအျမစ္ေတြရဖုိ႔ ၿပိဳင္ 

ဆိုင္ေနရတယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ  ပညာေရးအေထာက္အပံ့ ကိစၥေတြလည္း ပါတယ္၊ ေက်ာင္းအမ်ားစုက 

စာသင္ခန္းအပိုေတြ ထပ္မေဆာက္ေတာ့ ဒီစာသင္ခန္းထဲမွာပဲ အကုန္လံုးကို ႁပြတ္သိပ္ထည့္ေတာ့တယ္။ 

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ [ခရစ္ယာန္] ဘုရားေက်ာင္းက IDP ေတြနဲ႔ေရာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ေရာ 

အေျဖရွာဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ၾကာၾကာ ဆက္ေနရမယ္ဆိုရင္ တစ္ခိ်န္ခ်ိန္မွာ ေပါက္ 

ကြဲလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္လာမွာကို က်ေနာ္တို႔အားလံုး စိတ္ပူေနၾကတယ္။”  

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ  
ကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ulnDaxmufyHhrIESifh ulnDaxmufyHhrItay: rSDcdkae&rI

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခက္အခဲမ်ား အားလံုးေၾကာင့္ 

မိမိဘာသာ ဖူလံုေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ 

ဒုကၡသည္စခန္း သို႔မဟုတ္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ 

ေနရသည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုႏွင့္ စခန္း ျပင္ပရွိ 

IDP တခ်ဳိ႕သည္ ေန႔စဥ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား၊ EAO 

မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ လူထုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးေသာ အကူအညီ 

ေထာက္ပံ့မႈတခ်ဳိ႕ အေပၚတြင္ မီွခိုေနၾကရသည္။ ထုိအကူ 

အညီ ေထာက္ပ့ံမႈသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆန္၊ ဆီႏွင့္ 

ငါးပိမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ပဲ သို႔မဟုတ္ ၾကက္ဥ 

မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးၾကသည္။ အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈ 

မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ အားလံုး 

က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သုိ႔မဟုတ္ မတုိင္ခင္ကပင္ အကူ 

အညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ 

ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလြန္အမင္း စုိးရိမ္ရသည့္ 

အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ ဒုကၡသည္စခန္း 

အျပင္ဘက္ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တုိးျမင့္ 

လာျခင္းအပါအဝင္ အႏၲရာယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည့္ 

တခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေစရန္ ၎တို႔အား 

တြန္းပို႔ေနပါသည္။ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ် 

ျခင္းႏွင့္အတူ အနာဂတ္အတြက္ ေရရာေသခ်ာမႈ မရွိ 
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ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္း 

မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈႏႈန္း တိုးျမင့္ 

လာသည္အထိ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ အလားတူ အိမ္တြင္း 

130 Karen News, “In Thai Border Camps, Funding Cuts Leave Refugees in Limbo,” 21 November, 2017. Available athttp://karennews.
org/2017/11/in-thai-border-camps-funding-cuts-leave-refugees-in-limbo/.

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ 

စြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခားလူမႈေရး ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

မ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။130

“ရိကၡာအတြက္ TBC က လစဥ္ ဆန္ ၁၂ ကီလိုနဲ႔ ဆား ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ တစ္ခါတေလ 

က်မတို႔မိသားစုအတြက္ ေတာထဲမွာ အသီးအရြက္ သြားရွာၾကတယ္။ အဲလိုပဲ တစ္ခါတစ္ခါ ပိုက္ဆံရဖုိ႔ 

တျခားသူေတြဆီမွာ အလုပ္သြားလုပ္တယ္။ အျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ 

ဒီလိုပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကူရတာပဲ။ တစ္ေယာက္ဆီက တစ္ေယာက္ ပိုက္ဆံ ေခ်းၾကရတယ္၊ 

တစ္ခါတေလ က်မတို႔ အေႂကြးတင္တယ္။ သူတို႔က ရိကၡာေပးေနတာေတြ ရပ္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ 

စီးပြားေရး [လိုအပ္ခ်က္မ်ား] လုပ္ဖုိ႔က်ေတာ့လည္း က်မတို႔မွာ ဘာမွရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ 

ဒါဟာ က်မတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အႀကီးဆံုးျပႆနာ ျဖစ္လာတယ္။ က်မတို႔ နည္းလမ္းေတြ ႀကိဳးစားၿပီး 

ရွာၾကည့္ေတာ့လည္း ဘာမွမေတြ႔ဘူး။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ 

အေျခခ်ရာ ေနရာမ်ား၏ မရွိမျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာကမ္ႈမ်ား ရွိေနပါသည။္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ 

ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

လုပ္အားေပး သုိ႔မဟုတ္ လခ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဝန္ 

ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ အျခား စခန္းလုပ္သားမ်ားအေန 

ျဖင့္လည္း ထိုသို႔ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ အမ်ား 

အျပားမွာ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားမွ မျဖစ္မေန ႏုတ္ 

ထြက္ခဲ့ၾကရၿပီး အေရးႀကီးေသာ စခန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ဝန္ထမ္းလံုေလာက္မႈ မရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ 

ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ဆက္လက္အလုပ္ လုပ္ေနၾကသူမ်ား 

မွာလည္း အျခား IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကဲ့သို႔ ရိကၡာ 

ျဖည့္စြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကက္၊ 

ဝက္မ်ား ေမြးျမဴျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ခင္းငယ္မ်ား စုိက္ပ်ဳိး 

ျခင္း အစရွိသည္တို႔အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ 

၎တုိ႔အတြက္ အေရးပါသည့္ ရွင္သန္မႈနည္းနာကိုပါ ဖယ္ 

ရွားလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါသည္။ 

“အာဏာပိုင္ေတြက တင္းက်ပ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကိုပဲ ေပးလာေတာ့ စခန္းရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳ 

ေရးအတြက္ လုပ္တဲ့လူ နည္းသြားတယ္။ လံုျခံဳေရးက နဂိုကတည္းက ရွိေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္။ 

ဘတ္ဂ်က္ေၾကာင့္ စခန္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ လုပ္ေပးေနတဲ့ လူေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရ 

ေတာ့ ပိုဆိုးသြားတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေထာက္ပ့ံခဲ့ေသာကူညီမႈမ်ား 

အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 

အကူအညီမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံသြားရန္ ခက္ခဲ 

ေနသည္ကို ၎တုိ႔မွ နားလည္ေၾကာင္းကိုလည္း အေလး 

ထား ေျပာျပၾကပါသည္။ အကယ္၍ အိမ္ရွင္လူထု 

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

EAO မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ

အဖြဲ႔႕အစည္းမ်ားထံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရခဲ့လွ်င္ 

၎တို႔အေနျဖင့္ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း 

သိရွိခံစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈမရွိဘဲ 

၎တို႔ မည္သို႔မည္ပံု အသက္ရွင္ရမည္ကို ရွာေဖြမေတြ႔ 

ႏုိင္ျဖစ္ေနၾကၿပီး ၎တို႔၏ ရွင္သန္ေရးသည္ အျခားသူမ်ား၏ 

ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္း ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ 

မွီတည္ေနရေသာေၾကာင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခုိကိုးရာမဲ့ 

ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈတို႔ ျဖစ္ 

ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသည္။ 

“ျပႆနာက က်ေနာ္တို႔က ဘယ္ကိုမွ သြားလုိ႔မွမရတာ။ ဘာလုပ္ငန္းမွလည္း လုပ္လုိ႔ မရဘူး။ 

ျပႆနာေတြ  အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ တျခားသူေတြက က်ေနာ္တို႔ကို ကူညီႏိုင္သလား မကူညီႏုိင္ဘူးလား 

လည္း မသိဘူး။ သူတို႔ ကူညီႏိုင္တယ္ဆို က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ဝမ္းသာရမယ္။ 

သူတို႔ မကူဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ အဲဒါေတြအားလံုး က်ေနာ္တို႔ကို 

ကူညီႏိုင္တဲ့သူေတြ အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်မတို႔ကို စားနပ္ရိကၡာ မေပးေတာ့ဘူးဆိုရင္ က်မတို႔ ဒီမွာ အသက္ရွင္ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ ဘူး။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖုိ႔အတြက္ ေျမလည္းမရွိဘူး။ လုပ္စားဖုိ႔ ေျမ မေျပာနဲ႔၊ ေနဖုိ႔ ေနရာေလး 

အတြက္ေတာင္ ရွာဖုိ႔ ခက္ေနတာ။ ဒီမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရွိေနလို႔သာ က်မတို႔ အသက္ရွင္ ေနႏုိင္ 

ၾကတာေလ။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ တုိး 

တက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပး 

ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 

အျခား အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို မ်ားစြာေသာ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ 

စခန္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ IDP စခန္းမ်ားမွ လူထုမ်ားက 

ရွင္းျပၾကပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အသံုး 

ဝင္ေသာ အတတ္ပညာမ်ားကို ေပးေဝသည့္အတြက္ 

ထိုအစီအစဥ္ အမ်ားစုကို ေက်နပ္လက္ခံၾကပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ရွိေန 

သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေျမႏွင့္ အရင္းအႏီွး 

ကင္းမဲ့ေနမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအတတ္ပညာသစ္မ်ားကို 

လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု တခ်ဳိ႕က မွတ္ 

ခ်က္ ျပဳၾကပါသည္။ သင္တန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဗဟုသုတ 
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အသစ္မ်ားကို တိုက္႐ုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္  တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူ 

မ်ား အားလံုးအတြက္ ထိုသို႔ေသာ သင္တန္းမ်ား မေပးႏိုင္ 

ေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဆုိင္ရာ 

သင္တန္းမ်ားသည္ လိုအပ္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 

အျခားအေရးေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ အစား 

ထိုးမႈ တစ္ရပ္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါေပ။ 

“ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အလုိအပ္ဆံုး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

သင္တန္းပဲ။ [အမ်ားစုသည္ ေနရပ္ျပန္သည့္အခါ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ 

သည့္အတြက္] လက္ေတြ႔ဘဝနဲ႔ အကိုက္ညီဆံုးပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေျမမရိွတာေၾကာင့္ ထိုင္းမွာေတာ့ အသံုးခ် 

လို႔ရမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ အနာဂတ္အတြက္ ဗဟုသုတရသြားမယ္။ TBC နဲ႔ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက 

သင္တန္းဆင္းၿပီးတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အဲဒီ ဗဟုသုတေတြကို အသံုးခ်လုိ႔ရေအာင္ လယ္ကြက္ေလး 

တစ္ကြက္ ငွားေပးထားတယ္။ အဲဒါက ဒုကၡသည္အားလံုးအတြက္ မလႊမ္းျခံဳေတာင္ မိသားစု ၄၅ စုေလာက္ 

ထိ အတြက္ေတာ့ ဝင္ေငြရတယ္ေလ။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ စခန္းတုန္းက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမွာ ရလာ 

တဲ့ ပညာကို အသံုးခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္တယ္။ ပဲပင္ေပါက္ ေဖာက္တဲ့ဟာေလ။ အဲဒါကိုလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ 

အျခားသူေတြဆီက ပိုက္ဆံေခ်းၿပီး လုပ္ၾကည့္တယ္။ ဒီမွာက စီးပြားေရးမေကာင္းေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူး။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ရြာမွ  
ဗမာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“ေမတၱာ [ေဖာင္ေဒးရွင္း] က ရြာတစ္ရြာမွာ ေမြးျမဴေရးစိတ္ဝင္စားတဲ့လူကို အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးတယ္၊ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ဖို႔ မ်ဳိးေစ့ေတြ ေပးတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက အရမ္းေသးေတာ့ သိပ္အလုပ္မျဖစ္ဘူး။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ စခန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 

အျခားသူမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေနရာသို႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးသား ျဖစ္ေန 

ရာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား ေျပာဆိုေနေသာ ၎တို႔၏ 

လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္စီမံခ်က္အေပၚ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ထုိသူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရာ ပထဝီ 

ေနရာေဒသနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေသာေနရာ အမ်ဳိးအစားတို႔ႏွင့္ 

ႀကီးမားစြာ သက္ဆိုင္လွသည္ မဟုတ္ဘဲ တူညီေသာ 

အသြင္ပုံစံမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အေထြေထြ လူသား 
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ခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ 

ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ အလားတူ ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရး ေစ့စပ္ညိႇနႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခား မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားအတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည့္  

တိက်ေသာ အခ်ဳိ႕ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား 

သင့္သည္ဟု ဤအခ်က္က အႀကံျပဳေနပါသည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ပညာေရး 

အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ဳိးသည္ 

၎တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ 

ရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာေရးရရွိမႈတြင္ ၾကံဳေတြ႔ 

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖ 

ရွင္းသည့္ တိက်ေသာ နည္လမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းႏိုင္ 

ပါသည္။ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္ေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ 

ျခင္း မရွိသည့္ လူထုအေျခအေနႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အပါ 

အဝင္ ထပ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ သုေတသနသည္ လူထု 

အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ပိုင္းျခားသိျမင္ေစႏုိင္ 

ၿပီး ပဋိပကၡ၏ ေယဘုယ် သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 

ဘက္ ျဖစ္သည့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏ တိက်ေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ကာ ေဒသခံ 

အိမ္ရွင္ လူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းအျပင္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈ 

ကို ခံစားေနရေသာ ျပည္သူအားလုံး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားကို အစီအစဥ္တက် ပံုစံခ်ႏိုင္ 

မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနရပ္ျပန္ေရးကို ေထာက္ပ့ံ 

သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဓိက သက္ 

ဆိုင္အက်ံဳးဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ သီးသန္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ရွိေနၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ႐ုိး႐ုိးတန္းတန္း ေနရပ္ျပန္ရန္ 

မလြယ္သကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ထိရွလြယ္ အေျခ 

အေနႏွင့္ ေဒသခံ အိမ္ရွင္ လူထုအသိုင္းအဝုိင္း အပါအဝင္ 

အျခားသူမ်ား၏ အေနအထားႏွင့္လည္း မတူေၾကာင္းတို႔ကို 

ပထမ ေျခလွမ္းအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါ 

သည္။
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“ေရြးခ်ယ္လို႔ရတယ္ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

131 “၎တုိ႔ဘာသာ” ဆိုသည့္ ကိစၥသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုလိုက္ဆိုသည့္ အေျခခံတြင္ မူတည္၍ ေျပာဆုိ ျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အုပ္စုတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကို ျပဳခ်င္ၿပီး ၎တို႔ 
ယံုၾကည္သည့္ တရားဝင္သည္ဟု ယူဆသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေစလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထပ္မံသိရွိလုိပါက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၊ 
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဒဏ္ခံႏိုုင္မႈ ေခါင္းစဥ္တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကာလရွည္ၾကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏ အဓိက 

သက္ေရာက္မႈမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘဝတြင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

၎တို႔၏ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ 

ႀကိဳးစားမႈမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရခ်ိန္အတြင္း လူမူ 

အသိုင္းအဝုိင္း ျပန္လည္တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ကို ဦးတည္ၿပီး 

အျပန္အလွန္ ကူညီ၍ ေရွ႕ဆက္လွမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ထြက္ 

ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက ၎တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈကို ေဖာ္ျပ 

ခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လံုေလာက္ၿပီး 

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ တိုင္ပင္ညိႇနႈိင္းမႈမ်ားမရွိသည့္ ဥပေဒ 

ေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မူဝါဒျဖစ္စဥ္မ်ား၌ မည္သည့္အရာကို 

ေရြးခ်ယ္ရမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိမႈ 

ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္ 

အစံု မရသည့္ အေနအထားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ႏိုင္ 

ဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။ 

“က်မတို႔ အေျခအေနက ျခင္းေတာင္းထဲမွာ အပိတ္ခံထားရတဲ့ ၾကက္ေတြလိုပဲ၊ အစာေပးတဲ့ 

အခ်ိန္က်မွ အစာရသလို ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ဓာတ္က်ေနၾကတယ္။ 

က်မကေတာ့ အိမ္ကိုျပန္ၿပီး ကိုယ္ဘာသာကုိယ္ စိုက္ပ်ဳိးစားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး အသက္ရွင္ေနတုန္းပဲ။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

မိမိတို႔၏ မူလ လာရာေနရာ သို႔မဟုတ္ အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ 

ေနရပ္ျပန္ရမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းအခ်က္သည္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ထဲမွ အေရးအပါဆံုးကိစၥ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ဘာသာ131  

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရသူ 

မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ မည္သည့္ 

အတိုင္းအတာအထိ တိက်ေသာအကူအညီမ်ား ရမည္၊ 

မည္သည့္ အခ်ိန္အထိ ရမည္၊ မူလေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား 

ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ ေနရာမ်ား၏ 

လက္ရွိ လံုျခံဳေရးအေျခအေန၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အျမင္မ်ား အစ 

ရွိသည့္ ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည့္ ျပန္လည္ေနထိုင္မႈ အပါအဝင္ 

လံုေလာက္ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 



tdrfrvGrf;ol b,fol &SdrvJ  -  jrefrmEdkifiH\ vufeufudkify#dyu©ESifh qufpyfaeaom umv&SnfMum ae&yfpGefYcGmxGufajy;wdrf;a&Smif&rIrsm;94

ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိရွိေစၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိ္င္ရန္ အတြက္ 

၎တို႔ နားလည္ေသာ မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ 

၎တုို႔ နားလည္ႏိုင္ေသာ အျခား ဘာသာစကား တစ္ရပ္ 

ရပ္ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္ လိုအပ္ 

ပါသည္။

“ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းက ေျပာတာကေတာ့ အဲဒါ ခင္ဗ်ားတို႔ 

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီမွာ ေနတာ ျဖစ္ျဖစ္၊ 

ျပန္တာပဲဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မျပန္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွမသိၾကဘူး။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့္ဘဝအတြက္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖုိ႔ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ မရဘူး။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈအေနအထားမွာ က်ယ္က်ယ္ 

ျပန္႔ျပန္႔ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း ေရြးခ်ယ္စရာ 

မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံ 

စာအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ 

ၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ လူထုအေျချပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ 

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ 

ေဝမွ်ေပးပါသည္။  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနထုိင္ 

ရာ တခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ 

ျပင္ပမွလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိရန္ 

ခက္ခဲပါသည္။ ၎တို႔ ရရွိနားလည္ေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 

၏ ယုံၾကည္မႈ၊ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 

ေနရပ္ျပန္ေရး စီစဥ္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ 

ပုိ၍ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာ NGO 

မ်ားႏွင့္ UNHCR တုိ႔ထံမွ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 

ရရွိသည့္ တခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

ေရြးခ်ယ္ စိစစ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ျဖစ္ေနသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ လူထုအသုိင္း 

အဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

သည္ ေနရပ္ျပန္ႏုိ္င္ေျခ ရွိသည့္ ေနရာေဒသ သို႔မဟုတ္ 

အနီးတစ္ဝုိက္၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား အေၾကာင္းကို 

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာတြင္   လတ္တေလာျဖစ္ 

ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကား 

ျခင္းမရွိဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထုိအစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျဖစ္ေပၚေနသည္ 

ဆုိသည့္ ၎တို႔၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်က္အလက္ 

အျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎တို႔က ေနရပ္ျပန္သြားသူ 

တခ်ဳိ႕၏ အဆင္ေျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

သာ မွ်ေဝေပးၿပီး အဆင္မေျပဘဲ အခက္အခဲမ်ား 

ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကိုမူ မွ်ေဝ မေပးသည့္အျပင္ လူထုအေျချပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ 

သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းကို 

၎တုိ႔က အားမေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိသည္ဟု 

ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထုိနည္းတူ စခန္းတစ္ခုတည္းတြင္ 
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လုပ္ကုိင္ေနေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားကေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မတူညီ 

မႈမ်ားေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 

ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ညႇိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွန္ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ 

ေဆာင္မႈမ်ားကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ လူထုအသိုင္း 

အဝုိင္းက ယံုၾကည္သည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 

တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ထုိလူထုအေျချပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ အႀကံျပဳၾကပါသည္။ 

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 

ထဲမွ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုမွာ ေကာလာဟလႏွင့္ 

နားလည္လြဲမွားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေနရပ္ျပန္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အကူအညီ 

ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္ 

အလက္ အားနည္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ 

ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ၎တို႔ ၾကားသိရမႈ၊ ေလ့လာစူးစမ္းရမႈႏွင့္ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ မတူညီေသာ ရလဒ္ 

မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဤ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားက စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ 

စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈမ်ားကို ဦးတည္သြားေစသည္ဟု ဆုိၾက 

ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး 

ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ရခုိင္၊ 

ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ရွိေနသည့္ IDP 

စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲမည္ဟု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေၾကညာခ်က္ 

132 Nan Lwin Hnin Pwint, “Ministry Announces Plan to Close IDP Camps in Four States,” The Irrawaddy, 5 June, 2018. Available at 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ministry-announces-plan-close-idp-camps-4-states.html

133 The Republic of the Union of Myanmar Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, “National Strategy on Closure of IDP 
Camps (Draft)” [last accessed 18 December, 2018].

134 Sa Isue, “Gov’t urged to address root causes before closing down IDP camps,” Karen Information Center, 26 June, 2018. Avail-
able at https://www.bnionline.net/en/news/govt-urged-address-root-causes-closing-down-idp-camps;   Ye Mon, “Aid Workers 
Concerned over Ambitious Plan to Close IDP Camps,” Democratic Voice of Burma, 5 June, 2018. Available at https://www.
burmalink.org/aid-workers-concerned-over-ambitious-plan-to-close-idp-camps/

ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။132 IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး 

ႏုိင္ငံေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ စာတမ္းမူၾကမ္းအား 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ေနရပ္ 

စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္း 

ရင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေနရပ္ 

စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ 

ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။133 

အစီအစဥ္ မူၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ 

ပါက ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအား ဇာတိရပ္ရြာသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေရး 

အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ေနရာေဒသသစ္မ်ားတြင္ ရြာသစ္မ်ား 

ေဆာက္ကာ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ 

ပံု ေပၚပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ "အဆင့္ 

တုိင္း"တြင္ တုိင္ပင္ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ရည္ 

ၫႊန္း ေျပာဆုိခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ထုိလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ထည့္သြင္းခံရျခင္း မရွိသည့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

က ထုိလုပ္ရပ္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။134

အဓိက အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္း 

မွ်ေဝျခင္း အားထုတ္မႈမ်ားကိုု ျမႇင့္တင္သင့္ၿပီး ၎တို႔ 

အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္ 

မႈ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ပိုမို နက္႐ႈိင္း 

ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊ ဒုကၡသည္ 

မ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏ 

မိခင္ဘာသာစကား အပါအဝင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ၿပီး 

ရွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာေစေရးကို 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ရွမ္းဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ IDP 

စခန္းမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 
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မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေပးရာတြင္ 

ျမန္မာဘာသာစကားကို အသံုးျပဳၾကၿပီး ယင္းစခန္းမ်ား 

ထဲတြင္ ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ ျမန္မာစကားကို မေျပာ 

တတ္ၾကေပ။ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ 

သည္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အနာ 

ဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျဖမ်ားကို အဆိုျပဳႏိုင္သည့္ 

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ 

သည္။

စိုးရိမ္မႈႏွင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ အဓိက 

အေၾကာင္းအရာႀကီးတစ္ခုမွာ UNHCR မွ မိမိဆႏၵ 

အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးစင္တာ (Voluntary Return 

Center – VRC) မ်ားကို ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဖြင့္ 

လွစ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္မဟုတ္ဘဲ ေနရပ္ 

ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကလည္း အလားတူ မ်ားျပားလာသည့္ 

အတြက္ မ်ားစြာေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ၎တို႔ 

အေနျဖင့္ မၾကာခင္ ျပန္ရေတာ့မည္ဆုိသည္ စဥ္းစား 

ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ခြဲတမ္းမ်ား 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကလည္း ၎တို႔ကုိ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ 

ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ 

ခ်ေနသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ား ထင္ျမင္လာၾကသည္။ ေနရပ္ 

ျပန္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္ေရး 

အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ျမင္သာေသာ ျပင္ဆင္ 

မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္းတို႔က ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ 

ျပန္ရန္မွတစ္ပါး အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ဟူသည့္ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တီးေနသည့္ အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚ 

ေစပါသည္။ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ ရြာသစ္မ်ား 

တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရ 

ျခင္းကလည္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈကို ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

“ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေသခ်ာတဲ့ သတင္းအခ်က္ 

အလက္ေတြ မရွိေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ စိုးရိမ္မႈေတြ ပိုျဖစ္လာတယ္။ အခု လတ္တေလာ ေနရပ္ျပန္ေရး 

အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာသတင္းအခ်က္အလက္မွ မရေတာ့ ဒုကၡသည္အမ်ားစုက စိတ္ဓာတ္က်လာ 

ၾကတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်ေနာ္္ [ဇာတိရြာကို] ျပန္တုန္းက အိမ္အသစ္ ေဆာက္ထားတာေတြ ေတြ႔တယ္။ ရြာသား 

ေတြ ေျပာတာကေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ျပင္ထားတာလို႔ ေျပာတယ္။ အာဏာပိုင္ဆီ သြား 

စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ သူတို႔က က်ေနာ့္ကို တိတိက်က် ဘာမွ ျပန္မေျဖဘူး။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

အခ်ဳိ႕ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိထားၾကၿပီး အျခားေသာ 

ဒုကၡသည္မ်ားအား အေျခအေနကို နားလည္ေစနိုင္ရန္ 

အတြက္ UNHCR ထံမွ ရရွိ နားလည္ထားသည္မ်ားကို 

ျပန္လည္ ရွင္းျပေပးေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိထားသည္ဟု 
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ယူဆသူမ်ားပင္လွ်င္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

မိမိဘာသာ ႐ုံးအမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ 

ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သာမန္ဒုကၡသည္ အမ်ားစုအေနျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ 

“VRC နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိထားပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်မ အဲဒီကို 

သြားခဲ့ၿပီးၿပီ။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြလည္း ရခဲ့တယ္။ သူတို႔ကို ေမးခြန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး 

ေမးခဲ့တယ္။”

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦး

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ 

၎တို႔ မူလေနထုိင္ရာ ေနရပ္ေဒသမ်ား၏ လက္ရွိ 

အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိၾကပါ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္လာကတည္းက ၎တို႔၏ မူလေနရပ္ေဒသ 

မ်ားသို႔ မျပန္ႏိုင္ဘဲ ထိုေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ပဋိပကၡ အေျခအေန၊ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ 

ရယူႏုိင္ခြင့္ အပါအဝင္ ေနရပ္ျပန္သင့္၊ မျပန္သင့္ ဆုိ 

သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မသိရွိၾကပါ။ ယခင္က 

ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔ မရွိ 

သည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သိမ္းဆည္းလိုက္ 

ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း စသည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္သည္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္ အေရးႀကီးသည့္ 

အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ 

အင္တာနက္မ်ား သံုးစြဲမႈ ပိုမိုတုိးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် 

တခ်ဳိ႕သူမ်ားမွာ ၎တို႔၏ မူလရြာမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ 

ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ ဘယ္မွသြားလို႔ မရကတည္းက ဘာမွကို မသိေတာ့ဘူး။ အေျခအေန ဘယ္လုိရွိတယ္ 

ဆုိတာ  ျမင္လည္း မျမင္ရဘူး၊ ၾကားလည္း မၾကားရဘူး။ ဒီေနရာမွာက ဘာသတင္းမွ မရဘူးေလ။”  

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“ရြာနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပန္လုပ္ဖုိ႔ကေတာ့ သူတို႔မွာ ေျမအနည္းအက်ဥ္းနဲ႔ အိမ္ပဲရွိတာဆုိေတာ့ သူတို႔ 

ျပန္လုိ႔ရတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ဗမာစစ္တပ္ အေျခစိုက္စခန္း မရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ တစ္ခါတစ္ခါ ျပန္ဖုိ႔ 

ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ အဆက္အသြယ္လုပ္ဖုိ႔ ဘာမွမရွိဘူး၊ အခုေတာ့ ဖုန္းေတြရွိလာၿပီ။ 

အဲဒါေၾကာင့္ အခု ရြာနဲ႔ အဆက္အသြယ္ နည္းနည္းျပန္ရလာတယ္။”

လူထုအဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ကရင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး
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ထိုသုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏုိင္ျခင္းသည္ 

ရြာ သို႔မဟုတ္ အနီးအနား တစ္ဝုိက္တြင္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား 

က်န္ရွိေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ 

အလည္အပတ္ ျပန္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ 

ေသာသူမ်ားမွာ ၎တို႔ ထြက္ေျပးလာခ်ိန္တြင္ပင္ ၎တို႔ 

၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား မီးေလာင္ၿမိဳက္ေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရ ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရျခင္း 

ျဖစ္ရာ ထိုအေျခအေနမ်ားကို အနည္းဆံုး အေနျဖင့္ 

အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိ 

ဘဲ ၎တုိ႔ ျပန္လွ်င္ ၎တို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ 

ေတာင္းဆုိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကို သိရွိထားၾကပါသည္။

“ရြာကို ျပန္ၿပီး ေမြးထားတဲ့ တိရစၧာန္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ၾကတဲ့ မိသားစုေတြရွိတယ္။ သူတို႔ဆီကေန 

သတင္းေတြ ရႏိုင္တယ္။ အခုရက္ေတြမွာေတာ့ ရြာနားမွာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ IDP စခန္းမွ IDP တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔ ဇာတိေဒသ၏ အေျခ 

အေနမ်ားထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခ 

အေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ရရွိၾကသည္။ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက တိုင္းျပည္အတြင္း 

ပိုမုိ ပြင့္လင္းလာသည္ဟု ထင္ရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ 

မီဒီယာႏွင့္ အျခား လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ 

ေပးၾကၿပီး အမ်ားစုုမွာ ၎တို႔ ေဒသမ်ားရွိ EAO မ်ား 

NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္၊ မေရးထုိးသည္ကို 

သိရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားအျပားက ကခ်င္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ 

ျဖစ္ပြားေနသည္ကို သိရွိၾကၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ထို 

ေဒသမ်ားမွ လာၾကျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေနရပ္ 

ျပန္ေရး စဥ္းစားခ်က္တြင္မူ ယင္းအခ်က္၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား 

ရွိေနပါသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 

တစ္ေနရာတြင္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲထားၿပီး အျခားတစ္ေနရာ 

တြင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ထုိ႔ေနာက္  အေစာပိုင္း 

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ တစ္ဖန္ 

ျပန္ေရာက္လာကာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 

လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဤစိုးရိမ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္ပါ 

သည္။ ထိုသုိ႔ ထပ္တလဲလဲ တုိက္ပဲြ အေျခအေနမ်ားကုိ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း 

သိၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ အပစ္အခတ္ 

ရပ္စဲထားေသာ္လည္း တိုက္ပဲြမ်ား အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ 

ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ၎တုိ႔ သိရွိ 

ထားေသာ စစ္တပ္၏ လတ္တေလာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကလည္း ေနရပ္ျပန္ေရး စဥ္းစားခ်က္ 

အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မီဒီယာမ်ား အထူးသျဖင့္ IDP စခန္း 

မ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လက္လွမ္းမီသည့္ ႐ုပ္ျမင္ 

သံၾကား သတင္းဌာနမ်ားမွ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 

အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ႏွင့္ တိတိ 

က်က် ေဖာ္ျပေပးမ်ဳိးမရွိဘဲ ထုိသို႔ေသာအစြန္အဖ်ားေဒသ 

မွ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ျပည့္စံု ျခံဳငံုမႈရွိၿပီး ရည္ရြယ္ 

ခ်က္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုိင္ေရးကို 

ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။
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“က်ေနာ္တို႔ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ေတြ စလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ 

က်ေနာ္နဲ႔ တျခား ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးကို တုန္လႈပ္ၿပီး ေဒါသျဖစ္သြားတယ္၊ 

မေက်မနပ္လည္း ျဖစ္မိတယ္။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြ 

ဆက္ျဖစ္ေနတာ သိထားတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ဖိနွိပ္မႈေတြ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ဆိုရွယ္မီဒီယာန႔ဲ သတင္း 

ေတြကေနတစ္ဆင့္ က်ေနာ္တို႔ ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီမွာ ေနေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ 

က်ေနာ္တို႔ စိုးရိမ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းေပး႐ုံက လြဲၿပီး ဘာမွ လုပ္မေပးႏုိင္ဘူး။ သူတို႔ 

အၿမဲေၾကာက္ေနရၿပီး အသက္ရွင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသ 

ေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လက္ရွိအေျခအေနပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ပိုု႔မယ္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကို ၾကား 

ေတာ့ ဘာလုိ႔လဲဆိုတာကို နားမလည္ေတာ့ဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သလို ခံစားရတယ္။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

“က်မေယာက်္ားက အၿမဲတမ္း ေရဒီယိုနားေထာင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔ရြာကသတင္း 

ထက္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ သတင္းေတြကို ပိုနားေထာင္ျဖစ္တယ္။ သတင္းေတြအရက အစိုးရထဲမွာ ဘာ 

အေျပာင္းအလဲမွ မရွိဘူး၊  ဒီအစိုးရက ဒီအစိုးရပဲ။ အဲဒီမွာ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ ျဖစ္လာတာ မရွိဘူး။”  

ထိုင္းႏိုုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ကရင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
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t"dutaMumif;t&mrsm;
ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပားအတြက္  

အႏၲိမပန္းတိုင္မွာ ၎တို႔ မူလေနထိုင္ရာ ေနရပ္ 

သို႔မဟုတ္ အနီးအနားသို႔ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးျဖစ္ၿပီး 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

မွာ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔မွ ယံုၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕သူမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိ ေနထုိင္ေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္သာ ဆက္လက္ ေနထိုင္လိုၾကၿပီး ၎တို႔၏ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ 

အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

၎တို႔ႏွင့္ ၎တုိ႔ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ပညာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပို၍ လက္လွမ္းမီႏုိင္မည္ဟု 

ယံုၾကည္ရသည့္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ လံုးဝအၿပီးတိုင္ 

ေျပာင္း ေရႊ႕သြားလိုၾကပါသည။္ ဤအခန္းက႑တြင္အဓကိ 

အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေလ့ရွိ 

သည့္ အခ်က္မ်ားကို စတင္ နားလည္ထားရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္ 

အဆင့္မ်ားႏွင့္ ပိုမို အေသးစိတ္က်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎တုိ႔အား ထည့္သြင္း 

ပါဝင္ေရးတို႔ကို နားလည္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
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ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ 

ရင္ဆိုင္ ေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ပင္ 

အျမဲတမ္း ခုိင္ခုိင္မာမာ ျဖစ္မေနေသးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

လက္ရွိအေျခအေနကိုသာမက ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ 

ရွိေနပါသည္။ 

“IDP စခန္းေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို အမ်ဳိးသားေတြက 

ယူထားၾကတယ္။ IDP စခန္းက စခန္းေကာ္မတီေတြမွာလည္း အဲဒီလိုပဲ။ အမ်ဳိးသမီး 

နည္းနည္းပဲ ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့အဆင့္တိုင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ 

ပိုမိုပါဝင္လာဖို႔ က်မတို႔ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပ္ေတာ့ မလြယ္ဘူး။”  

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
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“တခ်ိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက အရမ္းတက္ႂ ကြၿပီး အသိုင္းအဝုိင္းထဲမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကတယ္။ 

သင္တန္းေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး လုိက္တက္တယ္၊ ရပ္ရြာအလုပ္ေတြမွာ ဝင္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ 

အစည္းေတြထဲမွာ ဝင္လုပ္ရတာကို သူတို႔ ေပ်ာ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေယာက်္ားေတြက 

ျပႆနာ ရွာတယ္၊ သူတို႔မိန္းမေတြ သူတို႔ထက္ သာသြားမွာကို ေၾကာက္တယ္။ အမ်ဳိးသမီး 

ေတြလည္း ပြစိပြစိ လုပ္တဲ့ဒဏ္ မခံႏိုင္ေတာ့ ဆက္မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို အမ်ဳိးသမီးေတြ 

အမ်ားႀကီးပဲ။”  အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖျခင္း၊ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း 

ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ စသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့ 

သုိ႔ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေနရပ္ျပန္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 

အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အသံမ်ားအား ေဘးဖယ္ထားသည့္ ေရွး႐ုိးအစဥ္အလာ 

စနစ္ထဲသုိ႔ ျပန္လည္တြန္းပို႔ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရပါမည္။

ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝုိင္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 

မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈအျပင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး” ဆုိသည့္ အျမင္သေဘာ 

ထားေအာက္တြင္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ အမွန္တကယ္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏုိင္ခ်ေရး ေသခ်ာေစရန္ လိင္ကြဲျပားမႈကိုအေျခခံသည့္ ႐ႈေထာင့္မွ နားလည္ထားရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္ 

သေဘာထားမ်ား ပါဝင္လာေစျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈ ေသခ်ာေစျခင္း စေသာ 

အခ်က္မ်ား၏ အေရးႀကီးမႈကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။135  ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ 

အလုပ္လုပ္ေနေသာ NGO အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက - 

“မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးဆုိတဲ့ ကိစၥမွာ ျပႆနာတစ္ခုက ဆႏၵအေလ်ာက္လုိ႔သာ 

ေျပာလုိက္တာ။ တကယ္တမ္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာက အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီး အမ်ားစုကလည္း အၿမဲတမ္းလုိလုိ အမ်ဳိးသားေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ 

အဲဒါကို UNHCR ႐ုံးနဲ႔ အျခားသူေတြ သိရေအာင္ က်မတို႔က ရွင္းျပေနရတာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။  

အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးက အိမ္ေထာင္စုထဲမွာ ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ ညိႇနႈိင္းႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူး၊ ဒါက ေတာ္ေတာ္ 

ေလးကို စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ ျဖစ္တယ္။” အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

135 UNH UN High Commissioner for Refugees, “Voluntary Repatriation: International Protection,” 1996. Available at www.unhcr.org/
uk/3bfe68d32.pdf.
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136  Amnesty International, “Syrian Refugees at Risk of Being Returned,” 17 October, 2014. Available at  https://www.amnestyusa.
org/files/uaa26014.pdf.

137 Burma Human Rights Network, “Persecution of Muslims in Burma,” 2017. Available at  http://bhrn.org.uk/en/component/edoc-
man/?task=document.viewdoc&id=1&Itemid=; KHRG, “Foundation of Fear,” pp. 245-64, October 2017. Available at http://khrg.
org/2017/12/foundation-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar.

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား အၾကားတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

လံုျခံဳမႈသည္ အားလံုးနီးပါးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ မူလ ေနထုိင္ရာေနရပ္ သို႔မဟုတ္ 

အျခား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ေနရာမ်ားသည္ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ လံုျခံဳ 

စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္ေသးေၾကာင္း 

ခံစားရ သည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာ 

သည့္ႏွင့္အမွ် ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးကို 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တြန္းအားေပးေနသည့္  

စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထြက္ေျပး

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ စိုးရိမ္ေၾကာက္

ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔တြင္ ရွင္းလင္းခိုင္မာေသာ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို 

နားလည္ထားျခင္းက ၎တုိ႔၏ လုံျခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို 

ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 

ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေန 

ရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ေရတိုကာလတြင္ ရင္ဆုိင္ 

ရမည့္ အထူးသျဖင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ တိုက္႐ုိက္ အႏၲရာယ္ 

မ်ား ရွိေနျခင္း၊ ေရရွည္တြင္ လုံျခံဳစြာ ေနႏိုင္မည္ ဆုိသည့္ 

ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ေပးထား 

သည့္သူမ်ားမွ ၎တို႔အေပၚတြင္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မက်ဳးလြန္ဘဲ 

အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးမည္ ဆုိသည့္ ယံုၾကည္ 

မႈကင္းမဲ့ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ေရာယွက္ ပါဝင္ေသာ 

သံုးသပ္ခ်က္က အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခ်က္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္ 

မ်ားကို အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး 

အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ မပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံမူကို 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ 

ေစမည့္ အေျခအေနသို႔ ၎တို႔အား အတင္းအက်ပ္ 

သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပး ေနရပ္ျပန္ေစျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။136
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအားလံုးတြင္ တူညီစြာရွိေနသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း 

မ်ားအျပင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာမက အျခားေနရာ 

မ်ားတြင္ပါ  မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ 

လံုျခံဳေရးတြင္ ထပ္ေဆာင္း စိုးရိမ္ရမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ “မြတ္ဆလင္ ကင္းစင္ရြာမ်ား” အပါအဝင္ 

မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ 

နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တုိးျမင့္လာပါသည္။137 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ မြြတ္ဆလင္ 

အမ်ားအျပားသည္ ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္္ခ်ီ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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သုိ႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားလာသည္ကို ၎တို႔ သတိထားမိၿပီး 

အျခားေသာ ဘာသာဝင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား  ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕သူမ်ားမွာမူ 

ေနရပ္သုိ႔ မျပန္ႏိုင္ၾကဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။ 

“ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး [၁၉၉၇ ခုႏွစ္] ေနာက္ပိုင္း ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ရြာသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ရြာကို ျပန္လာၾကတယ္၊ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္သူဘယ္ဝါ၊ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာေတြ 

စစ္တဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔က တျခား ယံုၾကည္ကုိးကြယ္တဲ့သူေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ 

ကို [ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔] ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒါေပမယ့္ မြတ္ဆလင္ေတြကိုက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ကိုးကြယ္ 

တဲ့ ဘာသာကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ေျပာင္းမလားလို႔ အေမးခံရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ 

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို စြန္႔ၿပီး ဗုုဒၶဘာသာကို ယုံၾကည္မယ္ဆိုမွ ျပန္လာခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ေျပာ 

တယ္။”  ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“စခန္းထဲက အရာရွိေတြက ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ၾကဖုိ႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္မြတ္ဆလင္မွ 

ျပန္ဖို႔အတြက္ စာရင္းမေပးၾကဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို ေနစရာနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ ေပးမယ္ 

လို႔ သူတို႔ေျပာေပမယ့္ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ 

အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေၾကာက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ စာရင္းမေပးရဲၾကဘူး။” ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ 

အိမ္ျပန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို လက္လႊတ္လိုက္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား 

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ခြာေနထုိင္ၿပီး ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ပို၍ပင္ အႏၲရာယ္မ်ားႏုိင္သည္ဟု 

ခံစားရေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲရာ၌ ထိုစိုးရိမ္ 

ပူပန္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ မြတ္ဆလင္ အသိုင္း 

အဝုိင္းအတြက္ လုံျခံဳေရးေပးႏိုင္မည့္ ေရရွည္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ 

သင့္ပါသည္။ 

“အဓိက ကေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ 

ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ ေျပာလာရင္ စခန္းထဲမွာ ဆက္ေနတာထက္ ပိုၿပီး စိုးရိမ္စရာ 

မ်ားတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ လံုျခံဳေရးကိစၥ 

ေျပာမယ္ဆိုရင္ စခန္းထဲ အေျခအေနေလာက္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ထဲက အေျခအေနကို 

ဘယ္လုိမွ ယွဥ္လို႔မရဘူးလို႔ ခံစားရတယ္။ အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စခန္းထဲက အေျခအေန 

ကို ေမးရင္ေတာ့လည္း အေျဖက မေသခ်ာမေရရာဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ 

အဲဒီ မေသခ်ာမႈေလာက္က ျပန္ရမယ့္ စိုးရိမ္မႈကို ဘယ္လိုမွယွဥ္လို႔ မရဘူး။” ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး 
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“ဒီႏုိင္ငံထဲမွာ မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေနလာတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြေတာင္ [မွတ္ပံုတင္နဲ႔ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး] စာရြက္စာတမ္းေတြ မရႏုိင္တဲ့အေျခအေနမွာ ရွိေနတာ၊ က်မတို႔ 

[မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ေတြ] ျပန္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ။”  ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ 

ဒုကၡသည္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

vwfwavm ½kyfydkif;qdkif&m wdkuf½dkufNcdrf;ajcmufrIrsm;

138 Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and Abuse in Northern Myanmar,” 2017, pp. 22-31. Avail-
able at https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/06/Myanmar-report-FINAL-VERSION.pdf.

139 Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and Abuse in Northern Myanmar,” 2017, pp. 22-31. 

ျပည္သူလူထုကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေစေသာ လံုျခံဳေရး 

ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ 

တိုက္႐ုိက္ သက္ဆုိင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သက္သက္ 

မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အလားတူ အျခား လက္နက္ 

ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ က်ဳးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ 

မႈမ်ားႏွင့္ အျခား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ 

မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား မရွိေတာ့ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 

အႏၲရာယ္မ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲသြား 

ေစႏုိင္ၿပီး အဆိုးဝါးဆံုးေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

မ်ား၏ ျဖစ္ပြားမႈ ပံုသဏၭာန္မ်ား သိသာ ထင္ရွားစြာ ေလ်ာ့က် 

သြားႏိုုင္ေသာ္လည္း လံုးဝ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္သည္ေတာ့ 

မဟုတ္ပါ။

“တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ စစ္ပြဲေတြ 

လံုးဝမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဖိႏွိပ္မႈေတြကေတာ့ ဆက္ရွိေနတုန္းပဲလို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ  
ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦး 

ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ နွစ္စု သို႔မဟုတ္ 

ႏွစ္စုထက္ပိုေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အၾကား 

မၾကာခဏ သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိေတြ႔တုိက္ခုိက္မႈ 

မ်ား ပါဝင္ၿပီး ယင္းသည္ အရပ္သားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို 

အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အေနျဖင့္ အရပ္ 

သားျပည္သူမ်ား၏ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

IDP စခန္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 

လက္လြတ္စပယ္ ပစ္ခတ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရၿပီး EAO 

မ်ားမွာမူ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေနရာမ်ား 

အနီးတြင္ ပုန္းေအာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မွ 

အသံုးျပဳသည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံ 

အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

အတိုင္းအတာ အားျဖင့္   အနည္းငယ္သာ စြပ္စြဲခံထား 

ရပါသည္။138 အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 

တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ ေလေၾကာင္းအင္အားကို 

အသံုးျပဳၿပီး အရပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္သား 

ျပည္သူမ်ား၏ အေဆာက္အအံုမ်ားကို မၾကာခဏ 

ထိခိုက္ေစသည့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။139 
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ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသအားလံုးတြင္ ေျမျမႇဳပ္ 

မိုင္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း

Available athttps://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/06/Myanmar-report-FINAL-VERSION.pdf.
140 Landmine and Cluster Munition Monitor, “Myanmar/Burma: Mine Action,” last updated 21 November, 2017. Available at http://

www.the-monitor.org/en-gb/reports/2017/myanmar_burma/mine-action.aspx.

မရိွေသးေသာေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ 

တစ္စံုတစ္ရာ အႏၲရာယ္ သက္ေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။140

“[တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာ] ေန႔တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတေလ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေန 

တုန္းပဲ။ ဆယ္ခါမွ တစ္ခါ ဆိုဦးေတာ့၊ ျပည္သူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ က်မတို႔က အဲဒါကိုပဲ 

စိတ္ပူေနရတယ္။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေနရာေဟာင္းက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြေၾကာင့္ အခုထိ 

အႏၲရာယ္ ရွိေနတုန္းပဲ။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ဘဝကို အႏၲရာယ္ထဲမွာ သြားထားသလိုမ်ဳိး 

ျဖစ္ေနတာေပါ့။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

မၾကာခဏ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာ သို႔မဟုတ္ 

တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အရပ္သား 

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ EAO မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ 

သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီး 

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သတ္ 

ျဖတ္ျခင္း စသည့္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ 

ရႏုိင္ပါသည္။ ထိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး 

ေဒသအားလံုးမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား သိရွိေန 

ၿပီးသား ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကိမ္ႏႈန္းေရ 

မည္မွ်ပင္ ျဖစ္ေစ စစ္တပ္အေျခစုိက္ စခန္းမ်ား အနီး 

ေနထုိင္ရသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္အရာမွ ေျပာင္းလဲေန 

ျခင္း မရွိဘဲ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္ ဆိုသည့္ အျမင္ကို ပိုမို 

ခိုင္မာေစပါသည္။ 

“ႏွစ္ဘက္စလံုးက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြကို ေထာင္ေခ်ာက္လို ဆင္ထားေတာ့ ကိုယ့္ေျမကိုေတာင္ ျပန္လို႔ 

မရဘူး။ ဗမာစစ္သားေတြက က်ေနာ္တို႔ရြာကိုလာရင္ ရြာသားေတြကို ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိဘဲ 

အႏိုင္က်င့္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးကို KIA လို သေဘာထားၿပီး ဆက္ဆံ 

တယ္။ အားလံုးက အဲဒီစစ္သားေတြကို ေၾကာက္ၾကတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႔ခ်င္ဘူး။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
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“ရြာကိုျပန္ရင္ အဲဒီမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔ကို ေၾကာက္ရတယ္။ 

သူတို႔က တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ၀ွက္ထားတယ္ဆိုၿပီး အရင္ကလုိ စြပ္စြဲမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ က်ေနာ္ 

တို႔ ရြာကိုျပန္ခ်င္ေပမယ့္ မျပန္ရဲဘူး။ တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ဗမာစစ္တပ္နဲ႔ လမ္းမွာေတြ႔ရင္ လက္နက္ 

ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုခုနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့သလားလုိ႔ အေမးခံရလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔က မေတြ႔ဘူးလို႔ေျဖရင္ လိမ္တယ္ 

ဆုိၿပီး အစြပ္စြဲခံရမယ္။ ေတြ႔ခဲ့တယ္လို႔ ေျဖျပန္ရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ အဖမ္းခံရၿပီး အ႐ုိက္ခံရဦးမယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး

တစ္ဖြဲ႔ထက္ပိုေသာ EAO မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ 

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား လႈပ္ရွားေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား 

ျဖစ္ပြားမေနေသာ္လည္း ထိုအုပ္စုမ်ားက အဓိကက်ေသာ 

လမ္းမ်ား၊ သတၱဳမိုင္းမ်ားႏွင့္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ား 

အစရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႀကီးမား 

ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရး အခ်ဳိးေဖာက္ခံရႏုိင္သည့္ 

အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ျမင့္မားပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ား အေနျဖင့္ EAO မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 

ေထာက္ပ့ံေပး ထားေသာ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား အပါအဝင္ 

လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား က်ဴးလြန္တတ္သည့္ အဓမၼ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ တပ္သားသစ္ 

စုေဆာင္းမႈမ်ားကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕ရေၾကာင္း ေျပာျပ 

ၾကသည္။ 

“အဲဒီမွာ တပ္ဖြဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္၊ ျပည္သူေတြက အဲဒီတပ္ဖြဲ႔ေတြကို ေထာက္ပ့ံၾကရတယ္။ အဲဒါ 

ေတြက လူေတြ မျပန္ခ်င္ၾကတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ မျပန္ရဲၾကတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းပဲ။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကိုးကန္႔အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“အဲဒီမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သံုး ေလးဖြဲ႔ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘယ္သူ႔ကိုယံုရမွန္း မသိဘူး။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 

မ်ား ရွိေနေသာ ျဖစ္ရပ္အားလံုးတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 

ေရး လုပ္ထားသည့္တုိင္ေအာင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားရွိေနျခင္းက 

အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ 

ေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမထားေသာေဒသမ်ား တြင္ 

ျဖစ္ပြားေနသည့္ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ 

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား 

ေထာင္ထားျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မတရား 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ အတင္း 

အက်ပ္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ လုပ္ 

အားေပး ခိုင္းေစျခင္းမ်ား အပါအဝင္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ 

အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္ 
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အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။141 

အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပန္း 

ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေလ်ာ့ 

နည္းသြားေသာ္လည္း အျပည့္အဝ ရပ္တန္႔သြားျခင္းမ်ဳိး 

မဟုတ္ပါ။ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကမူ 

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လႈပ္ရွားမႈ ပိုမုိ မ်ားျပားလာၿပီး တပ္အေျခ 

စိုက္စခန္း အသစ္ သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား၊ စစ္ေဆးေရး 

ဂိတ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ 

စစ္သားအင္အား တိုးျခင္းမ်ား အစရွိသည္ တို႔ကို လုပ္ 

ေဆာင္ေနသည္ဟု အစီရင္ခံ ထားပါသည္။142 ျမန္မာစစ္ 

တပ္မွ စစ္သားမ်ား၏ စနစ္တက် ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ခံခဲ့ရ 

ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ စစ္သားအေရအတြက္ 

141 Shan Human Rights Foundation, “Year’s End Brings Fresh Attacks and Human Rights Violations by Burma Army in all Parts of 
Shan State,” 26 January, 2018. Available at http://www.shanhumanrights.org/eng/index.php/342-year-s-end-brings-fresh-at-
tacks-and-human-rights-violations-by-burma-army-in-all-parts-of-shan-state.

142 KHRG, “Foundation of Fear,” October 2017, pp. 38-66. Available at http://khrg.org/2017/12/foundation-fear-25-years-villag-
ers-voices-southeast-myanmar. HURFOM, “In Pursuit of Justice,” July 2014. Available at http://www.rehmonnya.org/reports/
Inpursuit-of-Justice-4print.pdf.

ပိုမ်ားလာျခင္းသည္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအႏၲရာယ္ ပိုမ်ားလာျခင္း 

ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေဒသ 

အတြင္း စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ 

တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ 

မည္ကို စိုးရိမ္ၾကၿပီး ပဋိပကၡထပ္မံျဖစ္ပြားမည့္ အႏၲရာယ္ 

အေပၚလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ 

လံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

က ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ စီးပြားေရး အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

ျမင့္မားလာျခင္း၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ 

ျပည္သူလူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားဘက္သုိ႔ ဦး 

တည္လာပါသည္။

“အခု ဗမာစစ္သားေတြက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးၿပီဆိုေပမယ့္ 

သူတို႔ရဲ႕ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြ ရြာနားမွာ လာလာေဆာက္ေတာ့ က်မတို႔ေတြ စိတ္ပူရတယ္။ တျခား 

ေနရာကိုလည္း က်မတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလို႔မရဘူး။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“က်ေနာ္တို႔က ဗမာစစ္သားေတြကို ေၾကာက္ရေတာ့ ရြာကိုမျပန္ရဲေသးဘူး။ တကယ္လို႔ အဲဒီမွာ 

တိုက္ပြဲမရွိေတာ့ဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီဆိုရင္ေတာင္ က်ေနာ္တို႔ [သူတို႔ကို] ေၾကာက္ေနတုန္းပဲ။” 

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 

မ်ား ရွိေနရာ ေနရပ္ျပန္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေနရာမ်ား 

ကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ထိေတြ႔ 

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ 
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မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိအစား 

တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကို ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေကာက္ယူထားသည့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ၏ သတင္းမ်ားက 

ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 

ေနရပ္ျပန္လာခဲ့လွ်င္ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ လံုျခံဳေရး အႏၲရာယ္ 

မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမင္ကြင္းျဖင့္ ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ပဋိပကၡေဒသမ်ား 

အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ လံုျခံဳေရးကို တိုးတက္ ေကာင္း 

မြန္လာေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ဘဲ 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ 

စစ္တပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ ထြက္ခြာကာ 

ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ဖက္ဒရယ္  အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ 

လူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ခံရသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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“က်ဴးလြန္ခံရသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေတာ့ မျပန္ရဲဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိမေနေတာ့သည့္ ေနရာ 

မ်ားမွ လာခဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုိေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုိင္ရန္ စဥ္းစားေနသူမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရး အေျခအေန 

ေကာင္းလာၿပီဟု ေျပာခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 

ပင္လွ်င္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၎တုိ႔၏ 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျပာျပၾကသည္။ ယင္းစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား 

အေပၚအေျခခံၿပီး ပထမတစ္ခုအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား 

ျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏၲရာယ္ 

က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ဒုတိယတစ္ခုအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား 

ျပန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခား 

လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားက ျပည္သူလူထုအေပၚ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနျခင္း ျဖစ္ပါ 

သည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရ၊ 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ 

တည္ေဆာက္ေရးသည္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 

ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခံဳမႈ ရွိရွိႏွင့္ 

ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ 

အလြန္ အေရးပါေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔၏ 

မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္သာ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္ရာ ၎တို႔အား ေနရပ္ 

ျပန္ေစလုိလွ်င္ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ ရယူရမည္မွာ ျမန္မာ 

အစိုးရ၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ 

စစ္တပ္ႏွင့္ EAO မ်ား အၾကား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 

ေျမာက္ျမားစြာေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ေရးမ်ားသည္ EAO 

မ်ားအတြင္း ခြဲထြက္မႈမ်ားႏွင့္ အင္အားစုအသစ္မ်ား 

ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အက်ံဳးဝင္သက္ေရာက္မႈ မရွိျခင္း မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသား ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 

တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေရွ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားက 

အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားရွိ အလားတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲ 

ေစၿပီး အတိတ္တြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ား ထပ္မံ တလဲလဲ 

ျပန္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေစပါသည္။
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“သူတို႔က အေျခအေနေတြ ေျပာင္းလဲေနၿပီလို႔ ေျပာေပမယ့္ ကိုယ္က ျမင္ေန ၾကားေနရေတာ့ 

မယံုႏုိင္ေသးဘူး။ ၈၈ အေရးအခင္း143 မတိုင္ခင္ကတည္းက ဒါမ်ဳိးျဖစ္ေနတာ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ရွိေနၿပီ၊ 

ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ၂၀ လည္း ဒါမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေနဦးမယ္လို႔ ျမင္တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

143 In 1988, nationwide anti-government protests were brutally suppressed by the ruling military junta. The protests are widely 
considered the starting point of the modern pro-democracy movement.

အျခားသူမ်ားကမူ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား 

ေနေသာ ပဋိပကၡသည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 

မယံုၾကည္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု 

ဆိုသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္း 

အလုိက္ထက္ စာလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 

ႏွင့္ လုံျခံဳေရးအေျခအေနကို ႐ႈႈျမင္ပါက ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရး ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို 

နားလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

“အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေၾကာင္း ေျပာေနၿပီး တိုင္းရင္းသားတခ်ဳိ႕နဲ႔ NCA 

ကို လက္မွတ္ထုိးထားေပမယ့္လည္း တစ္ဘက္မွာ စစ္အစိုးရက တခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ 

စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ေနတုန္းပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ က်မတို႔အေနနဲ႔ ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ စိတ္ခ်ရၿပီလို႔ မထင္ေသး 

ဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အား 

တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရည္ 

ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစၿပီး 

ပဋိပကၡေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ သတင္းမ်ားက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 

ခဲ့ရသူမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ျပန္လည္ 

သတိေပးေနသလိုျဖစ္ကာ မယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ 

မ်ားကို ထပ္မံ အားျဖည့္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍  

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ပဋိပကၡ ရွိေနသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ ၎တို႔ေဒသမွ ျမန္မာစစ္တပ္ 

မဆုတ္ခြာမခ်င္း ၎တို႔ ေနရပ္မျပန္ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ 

တုိင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ား 

မ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ 

ေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမထားေသာ ေဒသမ်ား 

တြင္ ၎တုိ႔၏ အေျခစုိက္စခန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕လာၾကၿပီး 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို 

လည္း အေျခစိုက္စခန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကသည္ 

ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဘာသာေရး 

အေဆာက္အအုံမ်ားကို အသံုးခ်ေနျခင္းသည္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ား၏ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေႏွာင့္ 

အယွက္ ျဖစ္ေစၿပီး ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ 

သီးျခား တည္ေဆာက္ထားေသာ စစ္အေျခစုိက္ စခန္းမ်ား 

ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း တည္ရွိေန 

သည္ျဖစ္ရာ အေၾကာက္တရားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
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“က်ေနာ္ျပန္ရင္ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလိမ့္မယ္။ [က်ေနာ့္] ရြာမွာက ဗမာစစ္သားေတြ 

အမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ က်ေနာ္မျပန္ဘူး။ က်ေနာ္ ဒီမွာပဲ ေနမယ္။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့အေျဖကိုရဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ဗမာစစ္တပ္က သူတို႔နဲ႔ဆိုင္တဲ့ေနရာကိုပဲ 

ျပန္သြားသင့္တယ္။ က်မတို႔က ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႔ ကိုယ့္ေျမေပၚ 

ကိုယ္ေနခ်င္တာ။ အဲဒါကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာျပခ်င္တယ္။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ  ေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

144 Free Expression Myanmar, “66(D): No Real Change,” December 2017. Available athttp://freeexpressionmyanmar.org/wp-con-
tent/uploads/2017/12/66d-no-real-change.pdf. Kachin Women’s Association Thailand, “Recent Defamation Case in Phakant 
Highlights Urgent Need to Bring the Burma Army under Civilian Control,” 8 September 2017. Available at https://kachinwomen.
com/recent-defamation-case-phakant-highlights-urgent-need-bring-burma-army-under-civilian-control/.

145 Amara Thiha, “On the Second Anniversary of the NCA, Is Myanmar Keeping Peace on Track?,” Frontier Myanmar, 15 October, 
2017. Available at https://frontiermyanmar.net/en/on-the-second-anniversary-of-the-nca-is-myanmar-keeping-peace-on-track.

စစ္တပ္၏ ျပင္းထန္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ခံစားခဲ့ရေသာ 

သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအေပၚ က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ 

ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာသူမ်ားအၾကား 

ျမန္မာစစ္သားမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ နက္နက္႐ႈိင္း 

႐ႈိင္း အျမစ္တြယ္ေနသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ 

လံုးဝ မရွိေတာ့ျခင္းကိုလည္း နားလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ထိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ 

႐ႈတ္ခ်ေနသူမ်ားအား အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း၊144 လံုျခံဳ 

ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ 

ျငင္းဆန္ေနျခင္းက145 နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

မိသားစုမ်ားအတြက္ နစ္နာခံစားခဲ့ရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရ 

မႈမ်ား ေနာက္တစ္ဖန္ ထပ္မျဖစ္ေတာ့ပါ ဆိုသည္ကို 

ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ 

ျပည္သူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္မည္ 

ဆိုပါက ေနာင္တရေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳမူက်င့္ၾကံပံု ေျပာင္းလဲ 

ေနၿပီဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ တစ္စံုတစ္ရာ 

အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔မျပန္ခင္ လံုျခံဳေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ 

အာမခံေပးရမယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အရင္က ဗမာစစ္သားေတြ က်ေနာ္တို႔ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ 

အေျခအေနအတိုင္း ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္ မျပန္ဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
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“အဲဒီမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားၿပီဆိုရင္ေတာင္ က်မေတာ့ မျပန္ဘူး။ ဗမာစစ္သားေတြကို က်မ အရမ္း 

ေၾကာက္တယ္။ အခုထိ သူတို႔အသံ ၾကားရမွာေတာင္ မေတြးရဲဘူး။” 

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

146 ဤကိစၥရပ္သည္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ျဖစ္ႏွင့္ေနၿပီးသားျဖစ္ၿပီး မူတေရာခ႐ုိင္တြင္ လတ္တေလာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KNU 
တုိ႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရၿပီး ထိုအထဲမွ အမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ မူလေနထိုင္ရာ ရြာမ်ားသို႔ 
ျပန္လာသည့္ ယခင္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ အတင္းအက်ပ္ ထပ္မံ ထြက္ေျပးရမႈ မျဖစ္မီ ၎တို႔၏ ဘဝမ်ားကို ျပန္လည္ 
တည္ေထာင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ Karen Peace Support Network, “Myanmar Military Aggression Violates the Nationwide Cease-
fire Agreement and Endangers Villagers in Mutraw District, Karen State,” 9 March, 2018. Available at https://progressivevoice-
myanmar.org/2018/03/09/burma-myanmar-military-aggression-violates-the-nationwide-ceasefire-agreement-and-endan-
gers-villagers-in-mutraw-district-karen-state/.

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္လွ်င္ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမည္ကို 

ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆိုလွ်င္ ခိုလႈံစရာ 

ေနရာ ရွာ၍ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။146 

ယခု လက္ခံထားေသာ အိမ္ရွင္အသိုင္းအဝိုင္း၏ ႀကိဳဆိုမႈ 

မွာလည္း ပါးလ်ေနၿပီး ၎တို႔ထြက္သြားခဲ့ပါက ေနာက္ 

တစ္ႀကိမ္ ပဋိပကၡထပ္ျဖစ္၍ ျပန္လာရမည္ဆုိလွ်င္ ျပန္ 

လာ ႏုိင္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္သံသယရွိေနၾကသည္။ ဤ 

အခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ထြက္ 

ေျပး တိမ္းေရွာင္ရၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ပိုမို 

ဆုိးဝါးလာသူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ထပ္မံ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေန 

ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈတြင္ 

ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 

လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ယိုယြင္း 

ေသာ အေျခအေန၌သာ ရွိေနေသးၿပီး ေနရပ္ျပန္ေရးမွာ 

၎တုိ႔အတြက္ အလြန္အမင္း ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

“က်မအမ်ဳိးသားက က်န္းမာေရး သိပ္မေကာင္းဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ သူျပန္ရမွာ ေၾကာက္ေနတယ္။ 

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အေျခအေနက ဘာမွ မေျပာင္းလဲေသးဘူးလို႔ေျပာတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ သူ ထြက္ 

မေျပးႏိုင္ေတာ့ဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“က်မတို႔ ျပန္ၿပီး ေနာက္တစ္ခါ ထြက္ေျပးလာရရင္ က်မတို႔ကို ဘယ္သူမွ လက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ 

က်မတို႔ မိုင္းထိၿပီး ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ခဲ့လုိ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေဆးကုေပးရင္ေတာင္ ဒီမွာ 

ရွိတဲ့လူေတြက ျပန္ေနဖုိ႔ ခြင့္ျပဳေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ IDP တအာင္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
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ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ႀကီးမားခဲ့သည့္ 

ေနရာတစ္ခုသို႔ ေနရပ္ျပန္ေရး ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ ၎တို႔အား 

အကာအကြယ္ေပးပါမည္ဆုိသည့္ ထင္ရွား လံုေလာက္ 

ေသာ ယုံၾကည္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ဘယ္ 

ေသာအခါမွ ျပန္လည္ မျဖစ္ပြားေတာ့ပါဟု အာမခံရန္ 

ခက္ေနေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ 

က်ေရာက္ႏုိင္မည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္အင္အား တည္ေဆာက္ 

မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

တည္တံ့ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မျဖစ္ေရး ကို ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရပ္သားျပည္သူမ်ား ယံုုၾကည္မႈ 

ရွိလာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤ 

အခ်က္က လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား၏ တည္ 

တံ့မႈကို အလြန္အမင္း ဝါဒျဖန္႔ရန္ ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ဘဲ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေသာ တိုးတက္မႈႏွင့္ 

အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ 

လူထုယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ထိန္းညႇိေပးရန္ 

ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက်ဳးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ 

ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ သက္ေရာက္ေသာ နယ္ 

ေျမအတြင္းရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို 

ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ 

တာဝန္ခံမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို အေလးအနက္ထား လုပ္ 

ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား 

ႀကီးမားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ နစ္နာခံစားရသူမ်ားအတြက္ 

147 UN Commission on Human Rights, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons,” Prin-
ciple 10, E/CN.4/Sub.2/2005/1, 28 June, 2005. Available athttp://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-hous-
ing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html. 

148 UN Security Council, Resolution 1325, UN Doc. No. S/RES/1325, 2000. Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement.

ကုစားမႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ ၎၏ တာဝန္ 

ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း အပါအဝင္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရေသာ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိရန္ 

အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ လွမ္းသင့္ပါသည္။147 ယံု 

ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ 

အားလံုး ပါဝင္မႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီး 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ (အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားမွ) 

ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး 

ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္း 

ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ား-မ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ဆိုးက်ဳိး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိတိက်က် ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ 

သည္။148 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အျခား အေရးႀကီးေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ သဘာဝ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝေရးႏွင့္ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ပါဝင္မႈျဖင့္ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ 

ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေရးတုိ႔လည္း 

ပါဝင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးသူအလွဴရွင္ 

မ်ားအေနျဖင့္ နက္႐ိႈင္းေသာယံုၾကည္မႈ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနျခင္း 

ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္  ထိပ္သီးပိုင္း 

အဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္သာမက ခိုင္မာေသာ 

ေျခလွမ္းမ်ားလည္း လိုအပ္ေနသည္ကို လမ္းေၾကာင္း 

လြဲမသြားေစရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္မတည္ေဆာက္ 

ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တုိင္းရင္းသား 

ျပည္သူလူထု၏ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ 

လံုျခံဳမႈရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ 

အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ကို လက္ခံေပးရ 

မည္ ျဖစ္သည္။
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149 Food and Agriculture Organization, “Myanmar at a Glance.” Available at  http://www.fao.org/myanmar/fao-in-myanmar/myan-
mar/en/ [accessed 21 March, 2018].

150 UN Commission on Human Rights, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons,” Prin-
ciple 10, E/CN.4/Sub.2/2005/1, 28 June, 2005. Available at http://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-hous-
ing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html.

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက လံုျခံဳေရးကိစၥအျပင္ 

မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ရမည္၊ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ 

စားေသာက္ရမည္ ဆိုသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာျပၾကပါသည္။ အမ်ားစုအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းမႈသည္ ေျမရႏိုင္မႈအေပၚတြင္ အေျချပဳၿပီး ထြက္ 

ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူအမ်ားစုသည္ အတိတ္ကာလတြင္ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ေနရပ္ 

ျပန္လွ်င္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ရန္ကိုသာ  ပိုမို 

လိုလားၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္း 

အတာအရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လုပ္သား အင္အားစုသည္ 

စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ယင္းပမာဏ၏ 

အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရွိပါသည္။149

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ 

ပထမတစ္ခုမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအားလံုး 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ မတုိင္မီ ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ အိုးအိမ္၊ 

ေျမယာ၊ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္ႏွင့္ သီးႏွံပင္မ်ား  အပါအဝင္ 

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။150 ဤ 

အခြင့္အေရးသည္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ 

၎တို႔ မူလေနထုိင္ရာေနရာသို႔ ျပန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပန္ 

သည္ျဖစ္ေစႏွင့္ ကင္းလြတ္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ 

အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထုိအခြင့္အေရးကို 

လက္လႊတ္ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္လည္း ရွိပါသည္။ ဒုတိယ 

တစ္ခုမွာ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမႈ မတိုင္မီ ယခင္က မည္သည့္အမ်ဳိးအစား 

သို႔မဟုတ္ မည္မွ်ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ 

လံုေလာက္ေသာ အိုးအိမ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ 

သင့္ေတာ္ေသာ ေျမယာရရွိေရး သို႔မဟုတ္ အသက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ျပည္သူလူထုအား ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမႈ မတုိင္မီ ၎တုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ မသက္ 

ဆိုင္ေသာ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးသည္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ေျမယာ 

သို႔မဟုတ္ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား လက္ 

လွမ္းမီရရွိႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေစေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ္ 

လည္း သီးျခားျဖစ္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၊ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားက ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈ 

ဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 

ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား မေတာင္းဆုိႏုိင္ျခင္းကို ေျဖရွင္း 

ေပးရန္မွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ 

ဤကိစၥကို ပို၍ပင္ ရႈပ္ေထြးေစေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ 

မသက္ဆိုင္ဘဲ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု ရင္ဆိုင္ေန 

ရေသာ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခံႏိုင္ရည္ အားနည္း 

မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အႀကိမ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈတို႔ပင္ ျဖစ္ပါ 

သည္။  ႏုိင္ငံ၏ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 

အရပ္သားျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ 

သည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 

မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္ေန 

ကာ ၎တို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
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“မူလပိုင္ရွင္” မည္သူဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

ေျမယာ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးေရး ျဖစ္စဥ္က မည္မွ် 

အထိ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ၾကည့္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 

ဒုတိယေျမာက္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူ၏ အခြင့္အေရး မည္ 

သို႔ ရွိသည္မွာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး ေျမတစ္ခု 

တည္းအေပၚ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေတာင္းဆုိေနသူ 

မ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္လည္း 

မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 

ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Trans-

national Institute ၏ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ “အပစ္ 

အခတ္ရပ္စဲေရး အသစ္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

ေျမယာဥပေဒသည္ ျပင္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စီးပြားေရး 

151 Transnational Institute, “Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and the Right to Land for IDPs and Refugees in 
Myanmar,” Myanmar Policy Briefing No. 20, May 2017. Available at https://www.tni.org/files/publication-downloads/voluntary_
return_restitution_and_the_right_to_land_for_idps_and_refugees_in_myanmar.pdf.

လုပ္ရန္အတြက္ ယခင္က ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

ကို ေစ့ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ တရားဥပေဒေၾကာင္း အရ 

ပိုင္ဆိုင္မႈကို သက္ေသျပႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား 

မရွိျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အသစ္မ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ 

ယႏၲရားမရွိျခင္းသည္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကို က်ဴးလြန္ခံရ 

လြယ္သည့္ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္လာေစပါသည္။”151 ေနရပ္ 

ျပန္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို မၾကံဳ 

ေတြ႔ခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အားနည္း 

ခ်က္မ်ား အျပင္ အသိမ္းဆည္းခံထား ရေသာ ေျမယာမ်ားကို 

ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖးမကူညီေပးမည့္ 

လူမႈေရး အရင္းအႏွီးႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ မရွိျခင္းမ်ားလည္း 

ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မုိင္းယုေလး IDP စခန္း (အသစ္) [ဓာတ္ပံု - Progressive Voice]
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လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 

ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေသာ ျပည္သူလူထု၏ 

အိုးအိ္မ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ (Housing, Land and 

Property – HLP) အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိျဖင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရးတြင္ အတား 

အဆီးမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ထိုအတားအဆီးမ်ားမွာ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈတစ္ခုကို 

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ အနာဂတ္တြင္ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ႏွင့္  

လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ရရွိေစႏုိင္မည့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း 

ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေသခ်ာ 

ေစျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 

မည္သို႔ျဖစ္ သြားသည္ကို မသိၾကဘဲ ၎တို႔အေနျဖင့္ 

ျပန္လည္ ေတာင္းယူ၍ ရႏုိင္၊ မရႏုိင္ကိုလည္း မသိၾကပါ။ 

ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ 

ေနျခင္းကလည္း ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေန 

ပါသည္။ 

“က်ေနာ္ အိမ္က ထြက္လာတာ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ရွိၿပီ။ အရင္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစုမွာ 

လက္ဖက္စိုက္ခင္းတစ္ခုနဲ႔ လယ္ဧက နည္းနည္းပါးပါး ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္လည္း ေဝးေနတာ အနွစ္ 

၂၀ ေတာင္ရွိၿပီဆိုေတာ့ အဲဒါေတြ က်ေနာ္တို႔ ပုိင္ေသးလား၊ မပိုင္ေတာ့ဘူးလားဆိုတာ မသိေတာ့ဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

တခ်ဳိ႕ေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအဖို႔ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမႈ အခ်ိန္ကာလ တိုေတာင္းမႈေၾကာင့္လည္း 

ေကာင္း၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရခ်ိန္ အတြင္းမွာပင္ 

ဆက္လက္ ထြန္ယက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာေၾကာင့္လည္း 

ေကာင္း သို႔မဟုတ္ မိသားဝင္တစ္ဦးဦးက က်န္ေနခဲ့ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အနီးအနား တစ္ဝိုက္တြင္ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ 

ေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 

အားလံုး သို႔မဟုတ္ တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ကို ျပႆနာ ႀကီးႀကီး 

မားမား မရွိဘဲ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ၾကသည္။ 

“အခုဆိုရင္ တခ်ဳိ႕မိသားစုေတြက ကေလးေတြကို စခန္းထဲမွာ ခ်န္ထားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ 

ေနရာကိုျပန္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး ျပန္လုပ္တဲ့ မိသားစုေတြ ရွိတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူတို႔ 

ေျမေတြ မဆံုး႐ံႈးသြားဖုိ႔ပဲ။ အခုအခ်ိန္ သူတို႔ ျပန္မလုပ္ဘူးဆိုရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ယူသြားမွာကို 

စိုးရိမ္ၾကတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ျပန္ၿပီး လုပ္ၾကတာ။ ဒါေပမယ့္ စပါးရိတ္ၿပီးရင္ေတာ့ သူတို႔ 

ျပန္လာၾကတယ္။ တစ္ခါတေလ ေလးလ ငါးလေလာက္အထိ ေနၿပီး စခန္းထဲကို ျပန္လာၾကတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး
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သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ျငင္းခုံေျပာဆုိရျခင္း မရွိဘဲ 

၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူ ျပန္ေတာင္း 

ဆို၍ မရၾကပါ။ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရာ 

တြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၲရား လိုအပ္မည့္သူမ်ား 

အထဲတြင္ ၎တို႔၏ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္ 

တိုက္႐ုိက္ သက္ဆိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဆံုးရႈံးခဲ့ရသူမ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း အမ်ားအားျဖင့္ 

မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ 

ဆက္ႏႊယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ သိမ္းယူျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ အျခား အေျခခံ အေဆာက္ 

အအံု စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ပိုင္ 

ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕သူမ်ား၏ ေျမမ်ားမွာမူ 

၎တို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရခ်ိန္အတြင္း အျခားသူ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက သိမ္းယူထားၿပီး 

ျဖစ္သည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ 

သိမ္းဆည္းခံရမႈ ပိုမိုလြယ္ကူေနျခင္းမွာ ထိုသို႔ေသာ သိမ္း 

ဆည္းမႈကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထိုအခ်ိန္၊ ထိုေနရာ 

တြင္ ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ရွိမေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမလြတ္၊ 

152 Moe Myint, Ex-Ministers, Armed Groups Operate Farms in Kachin’s Conflict Areas, The Irrawady, 3 Ocbtober 2017. Available at 
https://www.irrawaddy.com/features/ex-ministers-armed-groups-operate-farms-kachins-conflict-areas.html.

ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ 

ေျမယာဥပေဒအရ ေျမလြတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမလပ္ ဟုတ္၊ 

မဟုတ္ကို သိရိွရန္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ထို 

ေျမေနရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမလြတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမလပ္ဟု သတ္မွတ္ 

ယူဆသည့္ ေျမမ်ားအား သိမ္းဆည္းမႈကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပးသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု 

ေပးထားပါသည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္မူ 

၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ အနီးအနား 

တစ္ဝိုက္တြင္ ရိွမေနေသာေၾကာင့္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ 

ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာပင္ အသာစီးမရဘဲ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနပါ 

သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ရြာမ်ားမွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 

အမ်ားအျပားက ေရကာတာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ား 

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားၿပီဟု ေျပာျပၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP မ်ား၏ ေျမမ်ားကို တ႐ုတ္ 

ကုမၸဏီမ်ားက ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား အတြက္ သိမ္း 

ယူလိုက္ၿပီ ဆုိသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေနခဲ့ခ်ိန္လည္း 

ျဖစ္သည္။152 ဤသည္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အားနည္းခ်က္ ဥပမာတခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္ပါသည္။

“ငါတိုု႔ေျမေတြ ျပန္ရဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ငါတုိ႔ေတြ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက လူတခ်ဳိ႕နဲ႔ အစိုးရက 

ငါတို႔ေျမေတြကို ခိုးယူလိုက္ၿပီ၊ ငါတုိ႔မရွိတဲ့အခ်ိန္ ငါတို႔ကို ခြဲျခားဆက္ဆံလိုက္တယ္။ ရြာမွာရွိတဲ့ ငါ့ေျမက 

ေရကာတာေၾကာင့္ ေရဖံုးသြားၿပီ။”

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး
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“ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ မၾကံဳရသူ [တစ္ဦး] ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေျမကိစၥနဲ႔ 

ပတ္သက္လာရင္ အေၾကာင္းအရာက အတူတူပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေျမျပႆနာက IDP ေတြခ်ည္းပဲ 

ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ IDP မဟုတ္တဲ့ သူေတြလည္း ျဖစ္တာပဲ၊  ဒါေပမယ့္ သူတို႔က်ေတာ့ သူတို႔ [ေျမကို] 

ၾကည့္ေနလို႔ ရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ အေျခအေန ပိုရွိတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ 

IDP ေတြအတြက္က်ေတာ့ အျခားသူေတြက သူတို႔ေျမေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆုိတာ သိတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ အခက္အခဲ အဆင့္ဆင့္က သူတို႔ပခံုးေပၚ ပိုၿပီး ဝန္ပိေစတယ္။” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေန 

ျပည္သူလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေယဘုု 

ယ်အားျဖင့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရ 

သည့္ အျခားနစ္နာခံစားရသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ 

စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးမ်ားမွ သိမ္းယူထား 

ေသာ ၎တို႔ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပး 

ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးရယူႏုိင္ရန္မွာမူ ေတာင္တက္ 

တိုက္ပြဲကို ရင္ဆုိင္ေနရသကဲ့သို႔ ခက္ခဲလွပါသည္။ ပဋိ 

ပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုး 

ၾကၿပီး ယင္းကို ျမန္မာအစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာ 

ေၾကာင့္ အသိမ္းခံထားရေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ 

ေတာင္းဆုိျခင္း အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရး 

မ်ားကို မကာကြယ္ႏုိင္ၾကဘဲ ျဖစ္ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အႏွံ႔တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္ နစ္နာခံစားရသူမ်ား 

ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ထပ္မံ 

ၾကံဳၾကရသည္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရမႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပားသည္ ၎တုိ႔ 

ထက္ေစာ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ ေျမမ်ား 

ေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ရာ ေျမယာေတာင္းဆို 

မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ  မ်ားစြာေသာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ား အေနျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ ျဖတ္ 

ပိုင္း (ျခံေျပစာ) ကဲ့သို႔ေသာ အစားထိုးျပသႏိုင္သည့္ 

အေထာက္အထား အပါအဝင္ တရားဝင္ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ 

သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ 

ျပည္သူအမ်ားအျပား ရွာေဖြသိရွိခဲ့သည္မွာ ၎တို႔ 

အေန ျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကို သက္ေသျပႏုိင္လွ်င္ပင္ 

၎တုိ႔၏ ေျမမ်ားကို ျပန္ရခ်င္မွ ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ေပးအပ္ အသိ 

အမွတ္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျမယာအား စုိက္ပ်ဳိးရန္ အသံုး 

ျပဳမႈအတြက္သာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ေျမကို ျပန္လိုခ်င္ရင္ေတာင္မွ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက အစိုးရနဲ႔ သေဘာ 

တူညီမႈယူၿပီး အဲဒီေျမေတြကို သိမ္းထားတာဆုိေတာ့ ျပန္ရဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
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“အရင္တုန္းကေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ေျမရွိတယ္။ အခုေတာ့ တျခားရြာသားေတြ ယူၿပီး ဝင္လုပ္ကုန္ 

ၾကၿပီ။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်ေနာ္တို႔ေျမေတြ က်ေနာ္တို႔ ျပန္လိုခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေျမေပၚမွာ အေဆာက္ 

အအုံေတြ ေဆာက္ထားေတာ့ ေျမေတြကို ျပန္ရဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး။” 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ထားဝယ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“သူတို႔ ထြက္သြားေတာ့ ေျမေတြကို ခ်န္ထားခဲ့ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ေျမေတြက ကုမၸဏီေတြဆီ 

ေရာက္သြားၿပီး တခ်ဳိ႕က ျမန္မာစစ္တပ္ဆီမွာ၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တျခားရြာသားေတြ ယူသံုးလိုက္ၾကၿပီ။ 

ဗမာစစ္တပ္ သိမ္းသြားတဲ့ တခ်ဳိ႕ေျမေတြကေတာ့ ျပန္ရဖုိ႔ အရမ္းခက္တယ္။ ကုမၸဏီေတြ သံုးေနတဲ့ 

ေျမလည္း ျပန္ရဖုိ႔ ခက္တယ္။ ရြာသားေတြ သံုးခဲ့တဲ့ ေျမတခ်ဳိ႕ေတာ့ ျပန္ရၾကတယ္။”

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒသည္ ေက်းလက္ေန လူထုအသိုင္း 

အဝိုင္း၏ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ မလံုျခံဳမႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ 

စားက်က္ေျမအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေရရွည္တည္တံ့စြာျဖင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား 

ခူးဆြတ္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ယခင္က အသံုးခ်ခဲ့ေသာ “ေျမလြတ္” သုိ႔မဟုတ္ “ေျမလပ္” မ်ားကို အစိုးရမွ 

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရထားျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ထားရစ္ခဲ့ေသာ 

ေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမလပ္မ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခံရႏုိင္သည့္ အားနည္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါ 

သည္။153

“က်ေနာ္သိသေလာက္ဆုိရင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ IDP ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူတို႔က EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာ ရွိေနတာ။ 

153 Displacement Solutions and Norwegian Refugee Council, “Restitution in Myanmar,” March 2017. Available at http://displace-
mentsolutions.org/wp-content/uploads/2017/03/Restitution-in-Myanmar.pdf. Private Conversations with Author, Yangon, Janu-
ary 2018.
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သူတို႔မွာလည္း အထူးသျဖင့္ အစိုးရရဲ႕ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈေတြ 

အကန္႔အသတ္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ၾကံဳေနရတယ္။ သစ္ေတာေတြကို သူတို႔ အသံုးျပဳလုိ႔ 

မရဘူး။ ေျမ႐ုိင္း၊ ေျမလြတ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျမလပ္ေတြကိုလည္း သုံးလို႔မရဘူး။ ရပ္ရြာလူထု 

ပိုင္တဲ့ ေျမေတြကုိလည္း သူတို႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ဖုိ႔အတြက္ သံုးလို႔မရဘူး ဆိုေတာ့ 

အဲဒါက အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈပဲ။ အခုေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျမေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူ 

ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြက ပိုင္ကုန္ၿပီ။” အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ မြန္ 

အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ထို႔အျပင္ လူထုသုိင္းအဝိုင္းတခ်ဳိ႕တြင္ ေျမယာမဲ့ေသာ လူထု အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခန္႔ခြဲ သတ္မွတ္ထား 

ေသာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းပိုင္ ေျမမ်ား ရွိပါသည္။ အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည့္အတုိင္း မ်ားစြာေသာ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ ခူးဆြတ္မႈအေပၚ မွီခိုျခင္းႏွင့္ 

ေျမလြတ္မ်ား ထဲတြင္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနၾကၿပီး 

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈမ်ားကို အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒက တရားမဝင္ ျဖစ္ေစပါသည္။  ယင္းေျမလြတ္၊ 

ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 

အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အစိုးရမွ ေျမလြတ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 

မရွိေသာ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈကို ဒဏ္ေငြ ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (၃၁၅ အေမရိကန္ေဒၚလာ) ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 

ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ က်ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။154

“ကရင္နီရြာသားတခ်ဳိ႕ကို စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ ေျမေနရာ မရွိရင္ အဲဒါကို ေက်းရြာႀကီးၾကပ္ 

ေရးေကာ္မတီမွာ ေျမအသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလုိ႔ရတယ္၊ အဲဒီလိုဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီမွာ 

အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတုိ႔ရဲ႕စနစ္က အၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတယ္။ 

အဲဒီဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္ ေကာင္းေကာင္းလည္ပတ္ေနတယ္ဆုိရင္ ေျမယာမဲ့ကိစၥကို 

ကိုင္တြယ္ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုက အဲဒီလုိျဖစ္မေနဘူး။ .. ေျမယာမဲ့ ဒါမွမဟုတ္ 

ေျမယာခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြကို ေနရာေပးႏိုင္ၿပီး အလုပ္ျဖစ္တဲ့ စနစ္ေတြ အမ်ားႀကီးကို က်ေနာ္တို႔ 

ေတြ႔ခဲ့ဖူးတယ္။” အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ 

အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာစနစ္သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမယာဥပေဒမ်ားထက္ 

သာ၍ ပိုမုိ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာ လက္လွမ္းမီ ရရွိႏုိင္ေရးကို ေသခ်ာေစပါ 

သည္။ ထိုစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ ေျမယာမူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေရး 

154 Republic of the Union of Myanmar, “Law Amending the Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law (2018),” Pyidaungsu 
Hluttaw Law No. (24), 11 September, 2018. Available in unofficial translation at http://www.burmalibrary.org/docs25/2018-09-
11-VFV-amendment-en.pdf?fbclid=IwAR28pI4bA1HRdAVr02RMzOf2ineF1cO86IpfJJhbZxk4hPNVwt10feNEmvE.
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လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ေရရွည္ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အလြန္ အေရးပါၿပီး ထြက္ 

ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို မိမိဘာသာ မိမိ ဖူလံုေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ေပါင္းစည္း 

ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာဥပေဒကို အသိအမွတ္ ျပဳမထားေသာ 

လက္ရွိ ေျမယာဥပေဒေအာက္တြင္ ေနရပ္ျပန္မည္ဆုိပါက တုိင္းရင္းသားလူထု အသိုင္းအဝုိင္း၏ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးအျပင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားကုိ 

အင္အားနည္းေစၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ သံသရာထဲတြင္ ဆက္လက္ရွိေနၾကရမည္ 

ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တရားဥပေဒစနစ္ ေအာက္တြင္ ေျမယာမ်ား 

ျပန္ လည္ေတာင္းဆုိရာ၌ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားပံုစံတခ်ဳိ႕ကို ျပႏိုင္ 

ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုတြင္ ယင္းအေထာက္ 

အထားမ်ား မရွိၾကပါ။ အစိုးရ၏စနစ္မွတစ္ဆင့္ ေျမယာ 

ျပန္လည္ ေတာင္းဆုိမည္ဆုိပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာ 

ေျမဥပေဒေအာက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး အစိုးရ၏ 

စနစ္တစ္ခုတည္းကိုသာ “ေရြးခ်ယ္” လုိက္ျခင္းျဖင့္ ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းဥပေဒမွ အခြင့္အေရးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ နယ္ေျမ 

မ်ားတြင္ လက္ရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ 

အေနအထားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား 

ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ ေျမႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 

အသိမ္းမခံရေသးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ေသာ 

သူမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားမွ 

ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အသိ 

အမွတ္ျပဳသည့္ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ လိုအပ္ 

မည္ ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရစဥ္အတြင္း တရားဝင္ 

အေထာက္အထားမ်ားအားလံုး ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကၿပီး ျဖစ္ 

သည္။ အျခားေသာသူ အမ်ားအျပားမွာလည္း အစက 

တည္းက တရားဝင္ အေထာက္အထားမ်ား မည္သည့္အခါမွ  

မရွိခဲ့ၾကဘဲ  ဓေလ့ထံုးတမ္း ပိုင္ဆိုင္မႈကိုသာ မွီခုိလာခဲ့ရာ 

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑၏ 

အက်ဳိးစီးပြားတုိ႔ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာလွ်င္ ျမန္မာအစိုးရမွ 

ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေလာက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 

အတည္ျပဳထားျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဓေလ့ 

ထံုးတမ္းစနစ္အရ ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 

တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ေျမယာဥပေဒမ်ားအရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းထက္စာလွ်င္ အလြန္ 

လုိအပ္ေနသည့္ ေျမယာကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္္မႈ 

အား ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ပါသည္။

“ဒီမွာရွိတဲ့သူေတြအားလံုး အိမ္နဲ႔ ေျမေတြ လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ေျမေတြကိုလည္း တရားဝင္ [ပိုင္ဆုိင္မႈကို 

အသိအမွတ္ျပဳထားတာ] ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါဆို ေရရွည္အတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ဘူး။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္  
ပါဝင္သူ တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
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“အဲဒီမွာက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက အမ်ားႀကီးရွိေတာ့ ေျမေနရာ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ဘယ္သူ႔နဲ႔ 

ညိႇႏိႈင္းရမယ္မွန္းလည္း မသိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခုထိ စိုးရိမ္ေနတုန္းပဲ။ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေျမက 

တရားဝင္ ျဖစ္လားဆိုတာလည္း က်ေနာ္တို႔ မသိဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

155 UN Commission on Human Rights, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons,” Prin-
ciple 4, E/CN.4/Sub.2/2005/1, 28 June, 2005. Available at http://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-hous-
ing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html. Convention on the Elimination of Discrimination Against 
Women, 1979. Available at http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm.

156 KNU Land Policy, Art. 1.2.

ဓေလ့ထံုုးတမ္းဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး 

ကြဲျပားေနသည္ျဖစ္ရာ ေျမယာအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုပ္ 

ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏ ေျမယာအေမြ ဆက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ 

၍ အနည္းဆံုး တခ်ဳိ႕ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား 

တြင္  အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ စိုးရိမ္ 

ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပၾကပါသည္။ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပားမွာ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ 

ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ယင္းအခ်က္ 

သည္ ေနရပ္ျပန္လာမည့္ IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 

ႀကီးမားေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  ပင္နဲ႐ုိးအေျခ 

ခံမူမ်ား (Pinheiro Principles)ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 

နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

တန္းတူ ေျမယာရရွိပိုင္ခြင့္ ေသခ်ာေစေရး အေရးႀကီးမႈကို 

အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။155 အခ်ိဳ႕ေသာ EAO မ်ား 

၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္း 

ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒကို အသိ 

အမွတ္ျပဳထားပါသည္။156 ႏုိင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ 

ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာဥပေဒကို အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 

ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း 

ဥပေဒတြင္ ရွိႏုိင္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပး 

ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

“က်မတို႔ဆီ [အသိုင္းအဝုိင္းထဲ]မွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ေျမေတြကို အေဖနာမည္ 

ဒါမွမဟုတ္ ေယာက်္ားနာမည္နဲ႔ ထားၾကတယ္။ က်မတို႔ မိသားစုထဲမွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ၊ ေျမက က်မ 

အေဖနာမည္နဲ႔ပဲ။” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ထို႔အျပင္ တသီးပုဂၢလ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 

ေပး႐ုံျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ သက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ေသခ်ာေစမည္ဟု ဆုိလုိ၍ မရႏုိင္ပါ။ 

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ပံုစံမ်ားတြင္ 

ရြာတစ္ရြာရွိ ေျမမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ေျမမ်ားအျဖစ္ 

လြယ္ကူ႐ုိးရွင္းစြာ ေဝျခမ္းထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပိုင္ရွင္ 
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အေနျဖင့္ ၎၏သေဘာဆႏၵအတိုင္း အသံုးျပဳျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အျခား 

ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ အမ်ားပိုင္ေျမ ပံုစံသတ္မွတ္ေပး 

ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ရြာျပင္ပမွသူမ်ား 

အား ေျမယာေရာင္းခ်ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားပါ 

သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 

ထုတ္ေပးျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ပိုင္ 

ဆုိင္မႈ တင္ျပခ်က္က ရပ္ရြာပိုင္ေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာ 

အခါ လူထုအသုိင္းအဝိုင္းၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 

ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ သူမ်ားအတြက္ မက္လံုးႀကီးေသာ 

ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ 

သည့္ ခံႏိုင္ရည္စြမ္း အားနည္းမႈကိုလည္း ျမင့္မားေစပါ 

သည္။ ေခတ္သစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အားေပး 

သည့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားသည္ ေျမကြက္ 

မ်ားကို ေရာင္းကုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္လာျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္း 

သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသတြင္း မိ႐ုိးဖလာအသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားကို အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစ 

ျခင္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။   

“ခင္ဗ်ားေျမကို မွတ္ပံုတင္လိုက္တာနဲ႔ အဲဒါ ခင္ဗ်ားပိုင္တဲ့ေျမ ျဖစ္သြားမယ္၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ဘက္မွာက 

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝုိင္းထဲမွာ ျပႆနာမ်ဳိးစံုကို ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ 

အရင္ မတုိင္ပင္ဘဲ ခင္ဗ်ားေျမအေၾကာင္းကို ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး သိမွာလဲ။ မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥကို တစ္ေယာက္ 

တည္း လုပ္လုိက္ရင္ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဲဒါ [မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥ] 

ကို စလုပ္တာနဲ႔ ခင္ဗ်ားေျမကို ဆံုုး႐ႈံးဖုိ႔ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ေသခ်ာသြားၿပီ။ အေႏွးနဲ႔ အျမန္ ခင္ဗ်ားေျမကို 

ျပန္ေရာင္းရလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခုျမင္ေနအတုိင္းဆုိ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းေတြက 

ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္၊ အခု ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြက IDP ေတြဆီ 

ခ်ဥ္းကပ္ေနသလိုေပါ့၊ ခင္ဗ်ားမွာ အေထာက္အထားရွိရင္ သူတို႔က ေလး၊ ငါးႏွစ္ ငွားလို႔ရတယ္ဆုိၿပီး 

ခင္ဗ်ားကို ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒီလိုပံုစံမ်ဳိး တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ 

ျမင္ထားၿပီးၿပီ၊ အဲဒီလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ သူတို႔ေျမကို ဆံုုး႐ႈံးသြားဖုိ႔ လြယ္လြယ္ေလးပဲ။” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ယခင္ေျမယာကို ျပန္လည္ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ 

မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူအမ်ားစုမွာ 

ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ ၎တို႔၏ မူလေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားကိုသာ 

ျပန္လိုခ်င္ၾကသည္။ ထိုေနရာသည္ ၎တို႔၏ အိမ္၊ မိဘ 

ဘိုးဘြားမ်ား၏ အိမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 

ရွိႏွင့္ေနၿပီး ထိုေနရာေဒသႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ကာ သက္ 

ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လုိခ်င္ၾကေၾကာင္း 

အစရွိသျဖင့္ ရွင္းျပၾကပါသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္း 

မြန္ေသာ ေျမဆီလႊာရွိျခင္း၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေျမအေနအထား 

အေပၚတြင္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈရွိျခင္း၊ အျခား ႐ုိးရာဓေလ့၊ 

ေဒသႏၲရဗဟုသုတႏွင့္ ရပ္ရြာအဝန္းအဝိုင္း၏ ဆက္ထံုး 

မ်ား အစရွိသည္တို႔သည္ ၎တို႔၏ မူလရြာမ်ားတြင္ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျပဳႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း 

ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမေနရာ 

မ်ားသည္ အားေကာင္းေသာ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 

တန္ဖိုးမ်ားရွိၾကၿပီး ၎သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျမႏွင့္ ဆက္ 

ႏႊယ္ေနသည္သာမက ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားႏွင့္ 

လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနကာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးအရ 

အေရးႀကီးၿပီး ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ 

ေနရာမ်ား အစရွိသည့္ တန္ဖိုးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။  
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“တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ရြာေဟာင္းကို အတူတူျပန္ၾကမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္လည္း ျပန္ခ်င္ 

တယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္ တျခားေနရာမွာ ေနရတာ မေပ်ာ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ ကြ်န္းနဲ႔ 

တျခားသစ္မာေတြ ျပန္စိုက္ခ်င္တယ္။ စားဖုိ႔အတြက္ သခြား၊ ပိႏၷဲပင္နဲ႔ သရက္ပင္ေတြလည္း စိုက္ခ်င္တယ္။ 

အဲဒီမွာ အပင္စိုက္ဖုိ႔ ေျမေကာင္းတယ္လို႔ က်ေနာ္္ ထင္တယ္။” 

ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်ေနာ္ျပန္ရင္ အဲဒီမွာ လယ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမေတြ ရွိလိမ့္မယ္။ ေျမႀကီးက ေျမဆီအရမ္းေကာင္း 

ေတာ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးစရာမလုိဘူး၊ အဲဒီမွာက က်ေနာ္တို႔အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္ 

အလမ္းေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရႏိုင္တယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိေရာစပ္ရြာမွ IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေျမေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ မိသားစုတိုင္းက ေျမရွိေတာ့ ေတာင္ယာစိုက္တာကို 

လုပ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္တာေတြ၊ လက္ဖက္စိုက္ခင္းေတြလည္း လုပ္ၾကတယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ IDP တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို အတည္ျပဳလိုက္နာမႈ အား 

ေကာင္းေစမည့္ ထိေရာက္ေသာ စနစ္တစ္ခုသည္ 

အနာဂတ္တြင္ ေနရပ္ျပန္မည့္ ျဖစ္စဥ္အတြက္ အလြန္ 

အေရးပါ႐ုံသာမက ေျမယာကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒ၊ 

ဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ 

ျပဳျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ 

ရင္းျမစ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစနစ္တစ္ခု အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေရးတုိ႔ အေပၚတြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမတုိင္ 

မီ  ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

မူလပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ေျမမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 

ျဖင့္သာမက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္  ၎တို႔၏ 

သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားရွိ ေျမႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား 

အား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔မွ တစ္ဆင့္လည္း ၎တုိ႔၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားသမႈျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္နာ 

ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ 

သည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေျမ၏ တန္ဖုိးကို ေလ်ာ္ 

ေၾကးေပးျခင္းသည္လည္း အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ေျမ၏ ကာလ 

ေပါက္တန္ဖုိးသာမက အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 

ဖ်က္ဆီး သို႔မဟုတ္ သိမ္းယူထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

သီးႏွံမ်ား၊ ေမြးျမဴထားေသာ တိရစာၦန္မ်ား၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ 

အျခားပိုင္ဆိုင္မႈ တန္ဖုိးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရ 

မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း 

သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြား 
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ေသာ ေျမ၊ သီးႏံွအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ထြက္နႈန္းအေပၚ မူတည္ 

၍ ေျမ၏တန္ဖိုးကုိ တြက္ခ်က္သင့္ၿပီး ေနရပ္ျပန္သူမ်ား 

အေနျဖင့္ ေျမယာကို မူလအတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရမည့္ ေထာက္ပံ့မႈ အငယ္စားမ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ေပးရပါမည္။

ajr,mESifh toufarG;0rf;ausmif;rIrsm; vufvSrf;rD&&Sda&;

ပိုင္ဆိုင္မႈရွိခဲ့ေသာ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ 

ယခင္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ျပန္ 

လည္ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေနရစဥ္ ေျမယာ 

မပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ မေတာင္းဆိုႏုိင္ေသာ 

ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေျမယာမဲ့ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား 

သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ခံရရန္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး 

၎တို႔အတြက္ ေရရွည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းမႈ ရရွိေရးအတြက္ ပိုမို ႀကီးမားေသာ ကူညီမႈ 

မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ဤသည္ကုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ 

မၾကံဳခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ပင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုိး 

ဝါးလာေနေသာ ထိရွလြယ္ အေျခအေနအတြင္း လုပ္ 

ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ 

ေျမယာရရွိရန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး ေသခ်ာရန္အတြက္ 

ပို၍ပင္ ခက္ခဲေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသ 

မ်ားတြင္ ေျမယာမဲ့သူမ်ားကို ရပ္ရြာပိုင္ေျမ (အမ်ားပိုင္ေျမ) 

အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္ စနစ္ 

မ်ားကို အႀကီးစား-စုိက္ပ်ဳိးစီးပြားေရး အားေပးသည့္ 

ေခတ္သစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ေျမယာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္အတူ  

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တုိးပြားလာေနေသာ ျပင္ပ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက မိမိဘာသာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေရ 

ရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ေသ 

ခ်ာေစမည့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို 

အားနည္းေစကာ မိ႐ုိးဖလာစနစ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါ 

သည္။

“ကိုုယ္ပိုင္ေျမရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ သူတို႔ေျမေတြမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေျမယာမရွိတဲ့သူေတြအတြက္ 

ဘယ္လို ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားေပးၿပီးၿပီလဲ။ သူတို႔ျပန္မယ့္ ေနရာေတြမွာ မိသားစုေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေျမ 

ရွိတဲ့သူေတြပဲ ျပန္ႏိုင္ၾကမယ္။ မိသားစုနဲ႔ ေျမမရွိတဲ့သူေတြက ျပန္ႏုိင္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။”

 ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“ရြာသားေတြကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း မ်ားမ်ားစားစား ရွိတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္ 

ေတြ႔ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ျပန္ရင္ က်ေနာ္တို႔ေရာ သူတို႔အတြက္ပါ ဒုကၡေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကမွာ။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
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ေနရပ္ျပန္သူမ်ား အေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

အတြက္ အားလံုးက စိုက္ပ်ဳိးေရးကို လုပ္ခ်င္ၾကသူမ်ား 

မဟုတ္ပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတခ်ဳိ႕က ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ေနခ်ိန္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈသင္တန္း 

မ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ 

လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ခ်င္ၾကသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျခလက္ ဆံုး႐ႈံးရမႈမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္း 

ပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား အပါအဝင္ ႐ုပ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အင္အားစုိက္ထုတ္ရ 

သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ႏုိင္ရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေန 

ပါသည္။157 ထို႔အျပင္ လူငယ္ အမ်ားအျပားမွာလည္း 

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ 

157 For more on livelihoods challenges and opportunities facing displaced people with disabilities, see: Handicap International, 
“Research into Refugees’ Employment and Income Generation Opportunities in Thailand and Myanmar,” January 2015. Available 
at http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Refugees_Employment_and_Income_Generation_Opportu-
nities_in_Thailand_and_Myanmar_HI_2014.pdf.

158 Kim Jolliffe, “Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar’s Contested Regions,” The Asia Foundation, June 2014. Avail-
able at https://asiafoundation.org/resources/pdfs/MMEthnicConflictandSocialServices.pdf. Pon Nya Mon, “Education Reform 
and National Reconciliation in Burma,” Salween Institute, October 2014. Available at https://www.salweeninstitute.org/up-

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔၏ လူထု 

အသိုင္းအဝိုင္းကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာ 

ေရးက႑မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုၾကသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ေသာသူမ်ားအားလံုးသည္ လယ္ယာ 

လုပ္ႏိုင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္လိမ့္မည္ဟူ၍ ယူဆ မထားရန္ 

အေရးႀကီးၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခားထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ 

ျပန္လည္ ေနထုိင္မည့္ေနရာႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ဆက္ 

သြယ္ေပးမည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အလားတူ 

အျခား အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ရရွိနုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားေပးရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။

“ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ စခန္းထဲမွာလုပ္ေပးတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အရည္ 

အေသြးျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ/သင္တန္းေတြ တက္ခဲ့ရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ျပန္တဲ့ 

အခ်ိန္က်ရင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ ပိုၿပီးကံေကာင္းလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ 

မတက္ခဲ့ ရရင္ေတာ့ အလုပ္စလုပ္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ 

နားလည္မွာ မဟုတ္ဘူး။” 

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသည္ ႏိုင္ငံတည္ 

ေဆာက္ေရး၏ ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ခံေနရၿပီး 

ျမန္မာအစိုးရမွ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ၎ 

တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ 

အသံုးျပဳၾကသကဲ့သုိ႔ EAO မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ တရား 

ဝင္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ ထားရွိၾကပါသည္။158 ႏုိင္ငံ 
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အဆင့္ ဘာသာစကားမူဝါဒသည္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ 

စကား သင္ၾကားမႈ၊ သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ားႏွင့္ အျခား 

မီဒီယာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားအသံုးျပဳမႈကို 

တားျမစ္ထားၿပီး ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ 

တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ကာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပန္႔ပြားမႈကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ 

“ျဖတ္ေလးျဖတ္” မူဝါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။159 

တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကုိ အေျခခံေသာ 

ပညာေရး၊ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ပညာေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္  

ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေသာ အဓိက  

ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။160 ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ 

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္မီ ကာလအတြင္း ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းသည့္ အေျခ 

အေနမ်ား၌ပင္ အရည္အေသြး ရွိရွိ ေကာင္းမြန္စြာ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ 

ယံုၾကည္ေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 

၀န္ေဆာင္မႈ ပုံစံမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာ အစိုးရ၏ ပညာေရးမွာ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္း႐ုံသာ 

မက ျမန္မာ့သမိုင္းကိုသာ သင္ၾကားေသာေၾကာင့္ တိုင္း 

loads/1/2/6/3/12630752/ed_reform_and_national_reconciliation_1.pdf. Bill Davis and Kim Jolliffe, “Achieving Health Equity 
in Contested Areas of Southeast Myanmar,” June 2016, pp. 11-13. Available at https://asiafoundation.org/wp-content/up-
loads/2016/07/Achieving-health-equity-in-contested-corner-of-southeast-myanmar_ENG.pdf.

159 Lian H. Sakhong, “The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma,” Burma Centre for Ethnic Studies, January 
2012. Available at http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES-AP-01-dynamics(en).pdf.

160 Karen Information Center, “Karen Communities Hold Ethnic Language Education Summit,” 12 October, 2017. Available athttps://
www.bnionline.net/en/news/karen-state/item/3533-karen-committes-hold-ethnic-language-education-summit.html. HUR-
FOM, “MNEC to Hold Conference to Draft National Ethnic Language Policy,” 14 February, 2018. Available at  http://monnews.
org/2018/02/14/mnec-to-hold-conference-to-draft-national-ethnic-language-education-policy/.

161 Thein Lwin, “The Educational Cost of Army Rule in Burma,” September 2000. Available at http://www.ibiblio.org/obl/docs/
Educational_Cost_of_Army_Rule.htm.

162 Thein Lwin, “The Educational Cost of Army Rule in Burma,” September 2000. Available at http://www.ibiblio.org/obl/docs/
Educational_Cost_of_Army_Rule.htm. 

163 Jared Downing, “Healing Behind Military Lines in Kayin State,” 22 November, 2017. Available at https://frontiermyanmar.net/en/
healing-behind-military-lines-in-kayin-state.

ရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လူနည္းစုမ်ားကို 

ေဘးဖယ္ႏွိမ္ခ်ကာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ဦးတည္ 

ေသာ ပံုစံခြက္သြင္းျခင္းမ်ား ဆက္ျဖစ္ေစပါသည္။161 

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေျပာ 

ဆိုသံုးစြဲမႈမရွိသည့္ ျမန္မာဘာသာစကား တစ္မ်ဳိးတည္း 

ျဖင့္သာ စာသင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။162 တုိင္းရင္းသား 

ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ 

ျမန္မာျပည္မမွ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ ဘာသာစကားကို 

မေျပာဆုိတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသူ/သား 

မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ပင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါ 

သည္။

ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာျပည္မမွာပင္လွ်င္ 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ရန္ပံုေငြ အလြန္အမင္း 

နည္းပါးလြန္းေနၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 

အစိုးရေဆးခန္း အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ ပုဂၢလိက 

ေဆးခန္းမ်ားမွာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားမွလြဲ၍ 

အားလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ အခေၾကးေငြ 

ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားစုေသာ ေဆးခန္းမ်ားမွာလည္း  

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား မေျပာဆုိေသာ ဗမာဝန္ထမ္း 

မ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ထားေသာေၾကာင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ေပးရာတြင္ ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား  

ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။163 EAO 
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မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား၊ 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ လည္ပတ္ေပးေနသည့္ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားဝန္ေဆာင္ 

မႈေပးသည့္အဖြဲ႔မ်ားက ႀကီးစြာေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 

လုိအပ္ေနသည့္ ကြက္လပ္မ်ား ကို ျဖည့္ေပးခဲ့ၾကၿပီး 

အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ 

164 Bill Davis and Kim Jolliffe, “Achieving Health Equity in Contested Areas of Southeast Myanmar,” June 2016, pp. 11-13. Available 
at https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Achieving-health-equity-in-contested-corner-of-southeast-myan-
mar_ENG.pdf.

အစိုးရမွ ၎တုိ႔၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ 

ရန္ပံုဘ႑ာေငြမ်ား အေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ထားမႈ 

မ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ ခံေနရေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ လုိအပ္ေနေသးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  

ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ မေပးႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန 

ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။164

“က်ေနာ္တို႔ရြာမွာ ဘာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမွ မရွိဘူး။ လူေတြဖ်ားနာရင္ တျခားရြာက 

သူနာျပဳဆရာမကို သြားေခၚရတယ္။ အဲဒီလိုပဲ က်ေနာ္တို႔ရြာမွာ ဘာေက်ာင္းမွ မရွိဘူး။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“ပိုုက္ဆံရွိတဲ့ မိသားစုေတြက်ေတာ့ ပညာေရးအတြက္ သူတို႔ကေလးေတြကို ၿမိဳ႕ကို ပို႔ၾကတယ္၊ 

ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုက ဆင္းရဲၾကတယ္။ သူတို႔ကေလးေတြကို ၿမိဳ႕ ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို 

မပို႔ႏိုင္ၾကေတာ့ ကေလးေတြ ဘာပညာေရးမွ မရဘူးေပါ့။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; ynma&;

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း ပညာေရးရရွိႏုိင္ေရးသည္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေသာ ေနရာအေနအထား၊ ႏိုင္ငံ 

တကာ အကူအညီ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ ေက်ာင္းမ်ား 

လက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈ၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္းမွ 

၎တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္း 

တက္ခြင့္ေပးရန္ လိုလားမႈ ရွိ၊ မရွိတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ 

ပါသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား အတိုင္း 

အတာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပၾကပါ 

သည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 

ရန္ပုံေငြပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

ပိုင္းဆိုင္ရာ စသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အတိုင္းအတာ၊ 

အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကၿပီး တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ 

ပိုေသာ ယင္းပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တက္ေရာက္ၾက 

သည္။ ထုိေက်ာင္းမ်ားမွာ EAO မ်ား၏ ေက်ာင္းမ်ား၊ 

ထိုင္း အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ 

NGO အဖြဲ႔မ်ား ေထာက္ပံ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ 

အသိုင္းအဝုိင္း အေျခစိုက္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို 

အေျခခံသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ 
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ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ပါ 

သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာကေလးမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ မိသားစု 

မ်ားက ေက်ာင္းအခေၾကးေငြ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း၊ လွည့္ပတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈမ်ား 

ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္အား 

ကို လုိအပ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ပညာ 

သင္ၾကားႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ လုံးဝ မရွိေသာ ေဝးလံ 

ေခါင္သီသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရေသာေၾကာင့္လည္း 

ေကာင္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ 

နယ္ေျမေဒသ အေျခအေနအရ ေယာက္်ားေလးမ်ား 

ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ပင္ အမ်ား 

အားျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ မိသားစုမ်ားမွ အိမ္တြင္ 

ပုိမုိလံုျခံဳသည္ဟု ယူဆကာ ေက်ာင္းမတက္ခုိင္းေတာ့ 

သည့္ အေျခအေန အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ အထက္ 

တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေနရမႈ ပံုစံမ်ားထဲမွ အမ်ား 

အျပားသည္ ျပင္ဆင္မႈေကာင္းေကာင္း မရွိဘဲ အဆင္ 

ေျပသလို ဖြင့္ထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ထားေသာ 

သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဆရာမ်ား မရွိဘဲ ရပ္ရြာအသိုင္း 

အဝိုင္းထဲမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တုိ႔သင္ေပးႏုိင္ 

သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ 

တခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိန္တို လာေရာက္ 

ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 

သင္ၾကားေပးျခင္းတုိ႔ အေပၚတြင္ အမွီျပဳေနရပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားသည္ ရပ္ရြာ 

လူထုအေျချပဳ တည္ေထာင္ထားၿပီး ျပင္ပမွ ကူညီေပး 

ေသာ ပညာေရးစနစ္ ရရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးအတြက္ 

အေကာင္းဆံုး လက္လွမ္းမီေနေသာ္လည္း EAO ထိန္းခ်ဳပ္ 

နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနရေသာ IDP မ်ားအေနျဖင့္ 

အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ထက္ EAO မ်ား သို႔မဟုတ္ လူထု 

အသိုင္းအဝိုင္းမွ ထူေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔သာ 

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရစဥ္ 

ကာလအတြင္း အမ်ားအားျဖင့္ ပညာေရးသည္ မိသားစုႏွင့္ 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အဓိကဦးစားေပးမႈ တစ္ 

ရပ္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေနရာသို႔ ထြက္ေျပးမည္ႏွင့္ အကန္႔ 

အသတ္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္ 

ဆိုသည့္ အေပၚတြင္လည္း လႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာရွိေနတုန္းေတာ့ ပညာေရးအတြက္ ေပးတဲ့ဟာကို က်ေနာ္တို႔ ယူရတာပဲ၊ 

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ပညာေရးကုိ ျမန္မာျပည္မွာ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ စခန္းထဲမွာက ပညာေရးနဲ႔ 

သင္ယူေလ့လာဖုိ႔ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း မ်ားမ်ားစားစား မရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ 

ဒီႏိုင္ငံက [ထိုင္းႏိုင္ငံ] ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ စခန္းထဲမွာ ေပးသမွ် အားလံုးကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီး 

သင္ယူတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

“ဒီေနာက္ပိုင္း ၾကံဳတဲ့ ဆရာမွန္သမွ်နဲ႔ သူတို႔ သင္ယူၾကတယ္။ အဲဒီႏွစ္က ေက်ာင္းသားေတြ 

မြန္ဆရာနဲ႔ ၾကံဳရင္ မြန္စာကို သင္ၾကတယ္။ ျမန္မာဆရာနဲ႔ ေတြ႔ရင္ေတာ့ ျမန္မာစာ သင္ၾကရတာေပါ့။” 

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
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“ေတာထဲမွာဆိုလည္း ေတာထဲမွာ သူတို႔ စာသင္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ေက်ာင္းမရွိရင္ေတာင္မွ ေတာထဲ 

မွာ သူတုိ႔စာသင္ၾကတယ္။ သူတို႔ ဒီမ်ဳိးဆက္ကို ပညာတတ္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ မရွိဘူး 

ဆုိရင္ေတာင္ သူတို႔ ပညာတတ္ခ်င္ၾကတယ္။ ေက်ာက္တံုးေတြေပၚမွာ ဒါမွမဟုတ္ သစ္ပင္ေအာက္မွာ 

စာသင္ၾကတယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြကို စာသင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း သူတို႔ရွာၾကတယ္။”

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ရသူမ်ား 

အတြက္ အနီးအနားတြင္ အစိုးရ ဖြင့္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား 

ရွိေနေစကာမူ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ ကေလးမ်ား 

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေျပာင္းရန္အတြက္ 

၎တုိ႔ ယခင္တက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္ (ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္) ရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ထြက္ 

ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ မူလရြာမ်ား 

သို႔ ျပန္သြားႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါ 

သည္။ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို 

ေက်ာင္းတက္ခြင့္ျပဳသည့္တိုင္ IDP စခန္းမွ ကေလးမ်ား 

သည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းတြင္ စုျပံဳ မေနေစရန္ 

အတြက္ ေက်ာင္းအသီးသီးကို လူခြဲ တက္ေရာက္ၾကရရာ 

ေက်ာင္းအသြားအျပန္အတြက္ အလြန္ေဝးၿပီး အႏၲရာယ္ 

မ်ားသည့္ သြားေရးလာေရးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

“တအာင္းေဒသ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ လူေတြ ထြက္ေျပးတဲ့အခ်ိန္ ဘာ မွတ္ပံုတင္ 

အေထာက္အထားမွ ရွိၾကတာ မဟုတ္ဘူး၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကထြက္ၿပီး ေနာက္ေက်ာင္းတစ္ 

ေက်ာင္းကို ေျပာင္းဖုိ႔ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီေဒသခံ ေက်ာင္းေတြမွာ တက္လို႔ 

မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာက ေက်ာင္းေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူကို ယူရမယ္လို႔ေျပာတယ္။ 

အဲဒီအတြက္ ဒီမွာ ဘယ္သူက တာဝန္ယူ လုပ္ေပးမွာလဲ။” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး  

“ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ကေလးေတြ ေက်ာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး 

ရွိေနေသးတယ္။ မူသေဘာအရက ဒီမွာေရာ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရဆီ [ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား] 

မွာေရာ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး ေပးစရာမလိုဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ ပညာေရးစနစ္ကိုၾကည့္ရင္ ေက်ာင္း 

ပညာေရးစနစ္က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆက္ႏႊယ္ေနတယ္။ ေက်ာင္းဆရာေတြက က်ဳရွင္ေတြ 

ေပးၾကတယ္ [ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ စာသင္ျခင္း]၊ ဆိုလိုတာက သူတို႔ေက်ာင္းမွာ စာေကာင္းေကာင္း 

မသင္ေတာ့ဘူး။ IDP ကေလးေတြက က်ဳရွင္ခမတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ဘာျဖစ္သလဲ 

ဆိုေတာ့ ကေလးေတြက ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြကို မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
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ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းေၾကာင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ ပညာ 

ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ ကေလး 

တခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ တိက်ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ 

ဝဝ သင္ယူရမႈမရွိဘဲ ရႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား၏ တစ္ 

စိတ္တစ္ပိုင္း ဗဟုသုတမ်ားကိုသာ ရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ရွိေသာ ကေလးမ်ားမွာ 

ေဒသႏၲရ အသံုးမ်ားဆံုး ေဒသခံလူမ်ဳိးစု ဘာသာစကား 

အပါအဝင္ (၎သည္ ကေလးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာ 

စကား ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။) ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု သင္ 

165 Karen Refugee Committee Education Entity, Karenni Education Department, Karen Education Department, Karen Teachers 
Working Group, and Karen Women’s Organization, “Refugee Student Transition: Policy Position and Program Recommenda-
tions,” October 2015. Available at http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Refugee_Student_Transi-
tion_Policy_Position_Program_Recommendations_Oct2015.pdf.

ၾကားၾကရၿပီး ထုိင္းဘာသာစကားကို နယ္စပ္ေဒသ တစ္ 

ေလွ်ာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္ 

စခန္းမ်ားတြင ္အဂၤလပိ ္ဘာသာစကားမ်ားကိလုည္းေကာင္း 

သင္ၾကားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာစကားကိုမူ သင္ခဲလွပါ 

သည္။ ပညာေရး ကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား စိန္ေခၚမႈ 

မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္မည့္ကေလးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္ရွိ 

သို႔မဟုတ္ အသစ္ဖြင့္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ျပန္လည္ 

ေပါင္းစည္း တက္ေရာက္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈကို 

ၾကံဳေတြ႔ေစမည္ ျဖစ္သည္။165

“က်မသမီးရဲ႕ပညာေရးက ထိုင္းမွာ စခဲ့တာ၊ အခု သူက ထိုင္းလို ေရးႏိုင္ေျပာႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ 

ျမန္မာလုိေတာ့ မရဘူး။ တကယ္လို႔ က်မတို႔ျပန္ရင္ ကေလးက အစကေန ျပန္စရမယ္ဆိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ 

ဘူးေလ။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“သူတို႔ ရြာေတြမွာရွိတဲ့ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေတြက ရွစ္တန္းအထိပဲ သင္ေပးႏိုင္တယ္။ ကေလး 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရွစ္တန္းၿပီးရင္ သူတုိ႔ ပညာေရးကို အဆံုးသတ္ရတယ္။ ကေလးေတြက ျမန္မာလို 

ေကာင္းေကာင္း မေျပာႏိုင္၊ မေရးႏိုင္ဘူး။”

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

xGufajy;wdrf;a&Smif&rItwGif; usef;rma&;apmifha&SmufrI

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အမ်ားအျပားက ၎တုိ႔၏ မူလ 

ရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာင္းေကာင္း 

မရွိေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပၾကပါသည္။ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမႈ မတုိင္မီကတည္းက လူအမ်ားအျပားမွာ 

အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစခံရျခင္း၊  ေျမျမႇဳပ္မုိင္း 

မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီး မသန္ 

စြမ္း ျဖစ္ေနသူမ်ား အပါအဝင္ က်န္းမာေရးျပႆနာ 

ဆုိးရြားလာသူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရစဥ္ ကာလအတြင္း ဆုိးရြားေသာ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရသည့္ ေနရာအေျခအေန၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီွရရွိႏုိင္ေရး ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြ 

နည္းပါးျခင္းတုိ႔သည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ 
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ကူးစက္မႈမ်ားကိုပင္ ဆုိးရြားလာေစၿပီး စခန္းမ်ား၌ ငွက္ဖ်ား 

ေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ကူးစက္ ျပန္႔ပြားမႈမ်ားကို 

ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနထုိင္ 

ရာ ေနရာမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေဆးေပးခန္းမ်ားကို ဖြင့္ထားေပး 

ေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား ရႏုိင္ရန္အတြက္ကိုမူ ႐ုန္းကန္ 

ၾကရသည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အျမင္ 

႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ လူမႈ-စီးပြားအေျခအေနမ်ားက 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးမ်ားအေပၚတြင္ 

သက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါသည္။

“တခ်ဳိ႕ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြက တစ္ခါတေလ ၿမိဳ႕ေပၚက ေဆး႐ုံကိုသြားၿပီး ေဆးကုႏုိင္ေပမယ့္ 

ဆင္းရဲတဲ့ သူေတြအတြက္က်ေတာ့ အၿမဲတမ္းလိုလို ကုုန္စံုဆိုင္က ေဆးကိုပဲ ဝယ္ေသာက္ၿပီး ကိုယ့္ 

ဘာသာ ကိုယ္ ကုေနၾကရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ KNU ေဆးခန္းကိုလည္း သြားၾကတယ္၊ 

တစ္ခါတေလ ေဆးအျပည့္အစံု ရွိေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ခါ က်ေတာ့လည္း ေဆးမရွိဘူး။” 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈ 

ရရွိေရးအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လုပ္္ေဆာင္ေနေသာ တား 

ျမစ္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 

ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ 

မ်ား ေနထုိင္ရာေနရာမ်ားရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္

မႈမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ IDP 

စခန္းမ်ား အျပင္ဘက္ရွိ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္ 

နည္းပါးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္မူ လူထု 

အသိုင္းအဝုိင္း ဦးေဆာင္ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား 

ရွိခဲ့ၿပီး ဆုိးဝါးေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ 

အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ထုိင္းေဆး႐ုံႀကီးမ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ 

ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ေဆးခန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ 

ျပင္ပနည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ 

မ်ားကို လက္လွမ္းမီွ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း 

ႏငွ္ ့နယ္လညွ့္ေက်ာပုိး အတိ ္က်န္းမာေရး အဖြ႔ဲတုိ႔ကဲသ့ုိ႔ေသာ 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ထုိင္း-ျမန္မာ 

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္ 

သူလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရး 

ႀကီးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးၾကပါသည္။ ဤသို႔ 

ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ပင္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ 

ပံ့မႈ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း 

မ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။
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ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရမႈအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားသူမ်ားအေနျဖင့္ 

အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရရွိျခင္း၊ အလားတူ ထြက္ေျပးရမႈ 

ေၾကာင့္ ေျပးလႊား ပုန္းေအာင္းရျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း 

အလုပ္ၾကမ္းမ်ား လုပ္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါ 

သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ရွိေသာ မိခင္မ်ားကိုပင္ 
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အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစရန္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းသည္ မိခင္ႏွင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရးကို 

အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။  

“ဗမာစစ္သားေတြက သူတို႔အတြက္ က်မတို႔ကို အတင္းအက်ပ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းတာ၊ 

မိသားစုတစ္စုကို တစ္ေယာက္ မျဖစ္မေန လုပ္အားေပး သြားလုပ္ေပးရတယ္။ က်မ 

အေမက ေမြးကင္းစ ကေလးေလးကို အိမ္မွာ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး သူတုိ႔အတြက္ အလုပ္သြား 

လုပ္ေပးရတယ္။” မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ ေက်းရြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ရန္ 

ဖိအားေပးခံရျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ား ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္ခ်ိ္န္တြင္ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ 

အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရသည့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထဲတြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း 

ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသုေတသနအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ တခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၎တို႔ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရျခင္း၊ ၎တို႔၏ ရြာမ်ား 

မီး႐ႈိ႕ခံရျခင္းႏွင့္ အျခား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း 

ၾကံဳရေသာ ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားမွာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။  

“စစ္ပြဲက လြတ္ေအာင္ တစ္ေနရာကေန ေနာက္တစ္ေနရာကို ထြက္ေျပးေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ 

က်မရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ကေလးကို ေမြးခဲ့တာဆုိေတာ့ က်မတို႔မိသားစုအတြက္ တကယ္ 

အဆိုးဆံုး အေျခအေနမွာ သူ႔ကုိ ေမြးခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မတို႔ ေကာင္းေကာင္း 

မစာရေတာ့ ကေလးက က်န္းမာေရး မေကာင္းဘဲ ေမြးလာတယ္။” ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP 

စခန္းမွ IDP ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနထိုင္ရာ ေနရာကို ေရာက္ 

ေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကေလး၏ က်န္းမာေရး 

ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုိအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ား လံုေလာက္စြာ မရရွိၾက 

ပါ။ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားက လံုေလာက္ေသာ အစားအစာရရွိရန္ ၎တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 

ရင္ေသြးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ လံုေလာက္စြာစားသံုးႏုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း 

သိရသည့္အခါတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈမ်ား ခံစားၾကရေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ 

“က်မကိုယ္ဝန္ရွိတုန္းက အျခား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြလို အာဟာရျပည့္တဲ့ 

အစားအစာ ဒါမွမဟုတ္ တျခား ျဖည့္စြက္စာေတြ ဝယ္မစားႏိုင္ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြကို 

ျပန္စဥ္းစားတိုင္း က်မ ဝမ္းနည္းလာတယ္။” ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ IDP စခန္းမွ IDP 

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
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သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး 

ရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ကို ဦးစားေပးထားၿပီး အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳ အမ်ဳိးသမီး 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားသည္ သားဖြားႏွင့္ ေမြးကင္းစ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု 

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ား နည္းပါးေနျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ 

အကူအညီရယူရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အိမ္ျပင္ပတြင္ ကေလးေမြးရန္အတြက္ အကူအညီရယူရန္ပင္ 

တုံ႔ဆိုင္းေနၾကျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာလည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။  

“အငယ္ဆံုး ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို စခန္းထဲမွာပဲ လံုလံုျခံဳျခံဳေမြးရေတာ့ သူတို႔ကို က်မ 

ေကာင္းေကာင္း ျပဳစုေပးႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကေလးမေမြးခင္ သားဖြားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သင္တန္း 

ေတြ က်မတက္ခဲ့ရေသးတယ္။ အဲဒါက ကေလးထိန္းေက်ာင္းဖို႔ က်မအတြက္ ပိုၿပီး 

လြယ္ကူေစတယ္။” ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

IDP စခန္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္မ်ား လုပ္ၾကရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္း 

မ်ားကို ထိေတြ႔ ကိုင္တြယ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအပါအဝင္ ပင္ပန္းေသာ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကို မၾကာခဏ 

လုပ္ရေလ့ရွိပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ျဖင့္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ား 

ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။ 

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက က်မ ကိုယ္ဝန္ တစ္ခါ ပ်က္က်ဖူးတယ္။ က်မ ထင္တာကေတာ့ က်မ 

ကိုယ္ဝန္ရွိစမွာ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းထဲ အလုပ္သြားလုပ္လိုက္လို႔ ျဖစ္မယ္။ အဲဒီ စိုက္ခင္းမွာ 

ေန႔စားအလုပ္သမားအေနနဲ႔ က်မ တစ္ပတ္ေလာက္ သြားလုပ္တယ္။ ျပန္လာေတာ့ တစ္ 

ကိုယ္လံုး အရမ္းကိုက္ခဲလာတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ က်မေယာကၡမက အႏွိပ္ခံဖုိ႔ အၾကံေပးတယ္။ 

အဲဒါနဲ႔ က်မ ေဆးခန္းသြားၿပီး အေျခအေန သြားစစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ကေလးက အထဲမွာ 

[က်မကိုယ္ထဲမွာ] ေသေနၿပီဆိုတာကို သိလိုက္ရတယ္။”  ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ 

IDP ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

ae&yfjyefcsdefwGif ynma&;ESifh usef;rma&;apmifha&SmufrIqdkif&m t&nftcsif;rsm;udk todtrSwfûyjcif;

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ကာလအတြင္း အေကာင္း 

ဆံုးျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားထဲမွ 

တခ်ဳိ႕ မွာ စံခ်ိန္မီ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္တန္းဆင္းဆရာ/ 

ဆရာမမ်ားျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား 

ေသာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ ၁၀-တန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား 

ႏွင့္ စံခ်ိန္မီီ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားၿပီး သင္တန္း 

ဆင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားကိုပါ ခန္႔ထားသည့္ EAO မ်ား 

လည္ပတ္သည့္ ေက်ာင္းတခ်ဳိ႕အပါအဝင္ ပိုမို စည္း႐ုံး 
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စုစည္းမႈ ေကာင္းေသာ စံခ်ိန္စံနႈန္း ျပည့္ဝေသာ အစိုးရ 

ေက်ာင္းမ်ားမွ မဟုတ္သည့္ ပညာေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။166 

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ 

ထိုေက်ာင္းမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေအာင္ 

လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္သား၏ အရည္အခ်င္း 

မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးႏွင့္ အလားတူ အျခား 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ ေနရာမ်ားမွ EAO လည္ပတ္ 

ေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအသုိင္းအဝိုင္း 

လည္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကိုပါ 

အသိအမွတ္ျပဳေရး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ 

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သမား႐ုိးက် မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္း မ်ားမွ 

ထုတ္ေပးေသာ လက္မွတ္မ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း မရွိပါ။ 

ဤအခ်က္က ေနရပ္ျပန္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ 

ျမန္မာအစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား၌ သင့္ေတာ္ေသာ အတန္းပညာ 

တက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ 

တက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရးတြင္ သက္ေရာက္  

မႈရွိၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 

166 Su-Ann Oh, “Education in Refugee Camps in Thailand: Policy, Practice and Paucity,” Background Paper: Education For All Glob-
al Monitoring Report 2011. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190709e.pdf. Kim Jolliffe and Emily 
Speers Mears, “Strength in Diversity: Towards Universal Education in Burma/Myanmar’s Ethnic Areas,” The Asia Foundation, 
October 2016. Available at https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/Strength-in-Diversity-Toward-Universal-Ed-
ucation-Burma/Myanmar-Ethnic-Area.pdf.

167 Karen Refugee Committee Education Entity, Karenni Education Department, Karen Education Department, Karen Teachers 
Working Group, and Karen Women’s Organization, “Refugee Student Transition: Policy Position and Program Recommenda-
tions,” October 2015. Available at http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Refugee_Student_Transi-
tion_Policy_Position_Program_Recommendations_Oct2015.pdf.

အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ အတြက္ အရည္အေသြးရွိေသာ 

ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့ဲမႈကို ခ်ဳိးႏွိမ္ 

ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။167 ထုိေက်ာင္း 

မ်ားမွ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားမွာလည္း ၎တို႔၏ 

အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳခံထားရျခင္း 

မရွိသည့္အတြက္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ 

ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္ လူထု 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ 

သမား ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကို 

ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံႏုိင္သည့္ 

တုိးတက္မႈ တခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ယင္းသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ 

လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ မူဝါဒကို အေျခခံေသာ ရလဒ္တစ္ခု 

မဟုတ္ဘဲ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၲရ 

ပညာေရး အရာရိွမ်ား၏ ယခင္ရိွႏွင့္ၿပီးသား ဆက္ဆံေရး 

အေပၚ မူတည္၍ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

“က်မတို႔အေနနဲ႔ ေနရပ္ျပန္မယ္ဆုိရင္ က်မတို႔ရဲ႕ပညာေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္တယ္။ 

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ ျပန္ရင္ ေက်ာင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ပညာေရးကို ဆက္ၾကမယ္၊ 

အဲဒီလိုပဲ တခ်ဳိ႕ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း သူတို႔အလုပ္ကို သူတို႔ ဆက္လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒါေတြ 

ဆက္ရွိဖုိ႔ဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ က်မတို႔ရဲ႕ပညာေရးစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔လိုတယ္။ အဲဒီလုိမွ မဟုတ္ 

ဘူးဆိုရင္ေတာ့ က်မတို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ခက္လိမ့္မယ္။ အနာဂတ္မွာ က်မတို႔ [တိုင္းရင္းသား] 

ပညာေရးစနစ္ ဒါမွမဟုတ္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း မီေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံတကာ 

အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း က်မတို႔ [တိုင္းရင္းသား] ပညာေရး သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္ 

တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး
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ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း အမ်ားအျပားမွာ က႑ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားထားျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းကို 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ 

အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ KNU ၏ အစိတ္ 

အပိုင္းျဖစ္ေသာ168 ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန 

168 In August 2017, 31 ethnic health workers trained in a joint training by the Karen Department of Health and Welfare and the 
Burma/Myanmar Ministry of Health received certificates allowing them to practice in Burma/Myanmar. Karen News,”Ethnic 
Health Workers Complete Approved Governmetn and Karen Health Training,” 11 August, 2017, http://karennews.org/2017/08/
ethnic-health-workers-complete-approved-government-and-karen-health-training/.

169 Karen News, “Karen Health Workers Push for Recognition,” 8 October, 2013. Available at http://karennews.org/2013/10/kar-
en-health-workers-push-for-recognition/.

တုိ႔မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အစီအစဥ္ခ်ထားသည့္  က႑မွ 

လြဲ၍  တခ်ဳိ႕ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကို အသိ 

အမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အျခားမ်ားစြာေသာ အရည္ 

အခ်င္းရွိသည့္သူမ်ားမွာ ေနရပ္ျပန္လွ်င္ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑၌ အလုပ္ရႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 

မရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။169
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၎တုိ႔၏ မူလရြာမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ပညာေရး 

ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ လက္လွမ္းမီႏုိင္ 

သည့္အေျခအေန မရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ မူလရြာ 

မ်ားသို႔ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ 

တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးခန္းအသစ္မ်ား 

ေဆာက္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 

အမ်ားအျပားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ပဋိပကၡအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ အတင္း အဓမၼ လုပ္အားေပး 

ခုိင္းေစခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္း 

အခ်က္သည္ တခ်ဳိ႕ေသာ မသန္စြမ္းသူ မိသားစုဝင္မ်ား 

အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ားစုက ပညာေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကီးႀကီးမားမား 

လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း သတိျပဳမိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရြာ 

ေဟာင္းမ်ားအနီး သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ လက္ရွိ ခုိလံႈေနေသာ 

ေနရာမ်ားအနီးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္လုိၾကပါသည္။ 

တခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားသည္ 

ထုိင္းအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၾကၿပီး မိဘ 

မ်ားက ထုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကား 

ေစလုိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွား 

လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵကလည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 

အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနရပ္ 

ျပန္မည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ 

ရွိပါသည္။

“က်မ ဒီမွာဆက္ေနရင္ က်မ ကေလးေတြ ပညာတတ္လိမ့္မယ္။ က်မ ျပန္ရင္ေတာ့ ပညာေရး ရဖုိ႔က 

ဒီမွာလို လြယ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ။”

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
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“တကယ္လို႔  ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ရြာကို ျပန္တာထက္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းနဲ႔ ေက်ာင္းေတြသြားဖုိ႔ 

လြယ္ကူတဲ့ ၿမိဳ႕အနီးအနားမွာ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ေနခ်င္တယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ က်မ ကေလး 

ေတြရဲ႕ပညာေရးကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ရမယ္၊ အဲဒါမွ က်မ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးက 

အလားအလာ ေကာင္းမယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

“က်ေနာ့္ကေလးေတြအားလံုးကို [EAO] ေက်ာင္းကိုပဲ သြားေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ ျမန္မာေက်ာင္း 

သြားရင္ ဘာမွ တိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

170 The Asia Foundation, “Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid and Development,”2017, pp. 7-72. Available at 
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf.

171 The Asia Foundation, “Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid and Development,” 2017, pp. 57-72.Available at 
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf.

172 According to ethnic service providers, they are generally tolerated by the Burma/Myanmar government when they operate in 
remote areas not accessible to government services. When the government builds a clinic in a certain area, it can argue that the 
area is covered by government services and thus ethnic service providers are not needed and thus are not allowed to operate 
there.

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ တခ်ဳိ႕ေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပဋိပကၡ သက္ေရာက္ေနေသာ နယ္ေျမ 

ေဒသမ်ား အတြင္းထိ တိုးခ်ဲ႕လာခ့ဲပါသည္။ ဤသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ 

ကို ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 

၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္း 

သား လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ EAO မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား 

ကို ေဘးဖယ္ ခ်ဳိးႏွိမ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး လက္နက္တစ္ခု 

သဖြယ္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု ေဒသခံ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 

က ႐ႈျမင္ၾကသည္။170 ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနဆဲ အခင္း 

အက်င္းေအာက္တြင္ ေဒသႏၲရ ပညာေရးအေပၚ ထင္ထင္ 

ရွားရွား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းသည္ ေကာင္းက်ဳိးမျပဳသည့္အျပင္ လည္ 

ပတ္ေနေသာ ေဒသႏၲရစနစ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစၿပီး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစပါ 

သည္။171 ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားက အစိုးရ တည္ေထာင္ထားေသာ ေဆးခန္းမ်ားသည္ 

အလြတ္ သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ေဆးမွဴးဝန္ထမ္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမွ် မရွိဟု 

ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပၾကပါသည္။ ထိုအစား အစိုးရမွ တုိင္း 

ရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 

ကို တားျမစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္းကို အေၾကာင္းျပခ်က္ 

တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။172 ယင္း 

နည္းဗ်ဴဟာသည္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ 

ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုကို ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ 
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ျဖစ္ေပၚ ေစသည္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္  အစိုးရ၏ ရည္ 

ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကတိကဝတ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ 

သံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 

စနစ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးတည္၍ 

ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကနဦး ေရွ႕ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယင္းက႑မ်ားသည္ 

ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

နိမ့္က်ေနပါေသးသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအေန 

ျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနရပ္ျပန္သည္ ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡ 

သက္ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားထဲမွ အျခား ျပည္သူလူထု 

ကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး လက္လွမ္းမီ ရရွိႏုိင္ရန္ 

အတြက္ တူညီေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္သာ 

ျဖစ္သည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသ 

တြင္းရွိ အျခားသူမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္  မသန္စြမ္းမႈ၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ကုိယ္ 

လက္အဂၤါ ဆံုးရံႈးရမႈႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကူညီေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ လုိအပ္ခ်က္ စသည့္ က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္ 

173 UNHCR, “Supporting Durable Solutions in South-East Myanmar: A Framework for UNHCR Engagement,” 15 June, 2013. Avail-
able at http://www.burmalibrary.org/docs21/UNHCR-2013-06-Supporting_Durable_Solutions_in_SE_Myanmar-en-red.pdf.

မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ မျပည့္စံုေသာ 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရေသာ ေက်ာင္း 

တက္ရမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအပါအဝင္ ထြက္ 

ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏ ေရရွည္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 

ထပ္တုိးစိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ဤစိန္ 

ေခၚမႈမ်ားကို ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ ေဒသမ်ား 

အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေသာအခါတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစား 

ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေဒသ 

မ်ားရွိ အျခားျပည္သူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 

လက္လွမ္းမီ ရရွိႏုိင္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနခဲ့သည့္  

တိုင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 

လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ေဆာင္သြား 

ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ႏိုင္္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေရး သို႔ 

မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ 

လိုအပ္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သံုးလ 

စာ စားနပ္ရိကၡာကို ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္မည့္ 

သူမ်ားအတြက္ “ေနရပ္ျပန္ေရး ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္“ ၏ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကတိျပဳထားပါသည္။173 

သို႔ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ေရရွွည္တည္ 

တံ့ေသာ  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ 

ရန္ ၎တုိ႔ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ 

အမ်ားစုသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ခဲ့ၾကရၿပီး ေနရပ္ျပန္လွ်င္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 
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အေပၚတြင္သာ မွီခိုရမည့္ျဖစ္ရပ္ကုိ ၾကည့္ပါက  ယင္း 

အကူအညီသည္ မည္သို႔မွ် မလံုေလာက္သည္ကို ရွင္းရွင္း 

လင္းလင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ႏုိင္ငံတကာမွ 

ကူညီေထာက္ပ့ံမႈကို ပို၍ တုိးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက 

အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ မိမိ 

ဘာသာမိမိ္ ဖူလုံႏုိင္ေရးအၾကား ကြာဟေနေသာ ကြက္ 

လပ္အား မည္သုိ႔ ျဖည့္တင္းေပးမည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ 

ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္မွာ ေနရပ္ျပန္လာ 

သူမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဘဝကို ၎တို႔ဘာသာ ထူ 

ေထာင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအားလံုး ရရွိေစေရး 

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ အဓိကအက်ဆံုး တာဝန္ရွိသူမွာ 

အစိုးရပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ ကာလၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ၾကည့္ပါ 

က ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမမ်ားကို 

ျပန္လည္ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရမည္ ဆုိလွ်င္ပင္ ၎တို႔ျပန္ရ 

ေသာ ေျမမ်ားသည္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေျမဆီအား 

ေလ်ာ့က်ေနျခင္းမ်ား အပါအဝင္  ေအာက္ပါ အေၾကာင္း 

အရာ တစ္မ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ တစ္မ်ဳိးထက္ပိုေသာ အၾကာင္း 

မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျဖတ္ 

ေလးျဖတ္မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေန 

ျဖင့္ မီး႐ိႈ႕ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုကို အတင္း 

အက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးမဟုတ္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ 

သိမ္းဆည္းအသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမဆီလႊာ၏ ေျမ 

ၾသဇာမ်ားကို ခန္းေျခာက္သြားေစဖြယ္ ရွိသည့္ သီးႏွံ 

တစ္မ်ဳိးတည္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ေျမလပ္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔ပစ္ထားျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားထဲမွ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေျမဆီ 

လႊာ၏ ေျမၾသဇာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည့္ ျဖစ္ 

ႏိုင္ေျခမ်ားျခင္း၊ ေရသြင္းစနစ္မ်ား အစရွိသည့္ ပဓာန 

က်ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ 

အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ ပ်က္စီမႈမ်ားရိွႏိုင္ရာ ထိုအေျခအေန 

မ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္၊ အမ်ဳိး 

မ်ဳိးေသာ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား၊ လုပ္အားႏွင့္ ဗဟုသုတတို႔ 

လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ခင္ဗ်ားရဲ႕ေျမေပၚမွာ [တစ္ေယာက္ေယာက္က] ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္း လုပ္လိုက္တာနဲ႔ အကုန္လံုး 

နီးပါးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သလုိ ျဖစ္သြားၿပီ၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းေတြမွာ ေျမၾသဇာပဲ 

ျဖစ္ျဖစ္ ပိုးသတ္ေဆးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဓာတုေဆးဝါးေတြ အရမ္းသံုးထားေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္စီးကုန္တယ။္” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး  
[ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP မ်ား၏ ေျမမ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကို ရည္ၫႊန္းသည္။]  

“လူေတြ ထြက္ေျပးေနရတာ အခ်ိန္ကာလ အၾကာႀကီးျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ေျမေတြကို 

ပစ္ထားတာလည္း ႏွစ္ေတြေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ။ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီ ထင္တယ္။ ဆိုေတာ့ 

သူတို႔ရဲ႕ မူလရြာကို မျပန္ႏိုင္ေသးတဲ့လူေတြက သူတို႔ရဲ႕ေျမေတြကို ျပန္ျပဳျပင္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ခ်င္ၾကတယ္၊ 

အဲဒီေတာ့ ေရေျမာင္းေတြ လိုတယ္၊ အဲဒါမွ ျမစ္ထဲက ေရေတြကို လယ္ေတြထဲ လႊဲသြယ္ႏိုင္မယ္။ 

ၿပီးေတာ့ ေျမေပၚက ျခံဳေတြရွင္းရမယ္၊ အဲဒီလိုမ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ ျမင္ၾကည့္လို႔ရတာက တစ္ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ 
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ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ လုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ လယ္ေျမေတြရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ျပန္လုပ္ 

[ႏိုင္လိမ့္မယ္]ႏိုင္မယ္ ထင္တယ္။ ဒါေတြလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔က က်ေနာ္တို႔ဆီက အကူအညီရရင္ သူတို႔အတြက္ 

ပိုေကာင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတြ ရွင္းရမယ့္ကိစၥလည္း ရွိေသးတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 

တခ်ဳိ႕အပင္ေတြက မန္က်ည္းပင္ေလာက္ ရွိတယ္။” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

174 Transnational Institute, “Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and the Right to Land for IDPs and Refugees in 
Myanmar,” Myanmar Policy Briefing No. 20, May 2017. Available at https://www.tni.org/files/publication-downloads/voluntary_
return_restitution_and_the_right_to_land_for_idps_and_refugees_in_myanmar.pdf.

175 Transnational Institute, “Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and the Right to Land for IDPs and Refugees in 
Myanmar,” Myanmar Policy Briefing No. 20, May 2017. Available at https://www.tni.org/files/publication-downloads/voluntary_
return_restitution_and_the_right_to_land_for_idps_and_refugees_in_myanmar.pdf.

လယ္ယာေျမမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေျမျပဳျပင္ 

အခ်ိန္ယူေနရသည့္ ကာလအတြင္း မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ 

ရိကၡာေထာက္ပ့ံမႈ၊ အခမဲ့ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ 

ေရွာက္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အကယ္ 

၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရရွိပါက လတ္ 

တေလာ လိုအပ္သည့္အစားအစာမ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ 

အတြက္ ၎တုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ 

ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနၿပီး ပံုမွန္ ေန႔စားအလုပ္ 

သမားဘဝကို မွီခိုေနရျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းေနထုိင္ကာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အေျခအေနတြင္ 

လုပ္အားခ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရသည့္ ျပည္တြင္း  

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဘဝျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖံုးမ်ားသို႔ 

ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ေျမယာမဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ 

မႈမ်ား၏ အေျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ 

အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ မူလ 

ကတည္းက ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအား နည္းေနေသာ ထုိလူထု 

အတြင္းသို႔ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားအား ထပ္မံ ေပါင္း 

ထည့္လုိက္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ 

မည့္ ေနရပ္ျပန္ေရး မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္သည္။174 

ထို႔အျပင္ သီးႏွံ အထြက္ေကာင္းသည့္ ေျမယာတစ္ခုတည္း 

ျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းမႈအတြက္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အႏွ႔ံရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ ေစ်းကြက္သို႔ လမ္းေပါက္ 

ေရး၊ မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္မႈရွိေရးႏွင့္ ရာသီ 

ဥတုကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား 

ေနၾကရပါသည္။ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ္လည္း တစ္ပိုင္ 

တစ္ႏုိင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ 

ေစမည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာမူဝါဒမ်ား ယွဥ္တြဲခ်မွတ္မႈ မရွိပါက 

၎တို႔အား အျခား လယ္သမားမ်ား အလားတူ ခုခံႏိုင္စြမ္း 

အားနည္းေသာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေစမည္ ျဖစ္ 
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မ်ားစြာေသာ အေျခအေန ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ရွိႏွင့္ 

ၿပီးသား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအား ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP 

မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာ လယ္ယာ 

မ်ားထဲတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

စခန္းအတြင္းရရွိေသာ ေထာက္ပံ့မႈ တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ကို 

ဆက္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး 

ေရးကို အေျခမခံသည့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 

အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ၾကာရွည္စြာ လိုအပ္ခ်င္မွ 

လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ 

ဆန္း စစၿ္ပီး ေနရပ္ျပနသ္မူ်ားကိ ုပံပ့ိုးေပးမည္ ့အာဏာပိငုမ္်ား 

အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ 

အလုပ္မ်ား အဆင္သင့္ရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ 

ေဆာင္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု၏ အဓိက ဝင္ေငြရွာသူမ်ား 

အလုပ္ရသည္အထိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ဆက္လက္ 
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ေပးရန္ႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္ သင္တန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး 

ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူ 

မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား 

အစရွိသည့္ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအား နည္း၍ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 

မိသားစုမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ သင့္တင့္ 

ေလ်ာက္ပတ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး 

အခြင့္အလမ္းမ်ား အပါအဝင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ 

176 Transnational Institute, “Linking Women and Land in Myanmar,” February 2015. Available at https://www.tni.org/en/briefing/
linking-women-and-land-myanmar.

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတို႔အတြက္ စနစ္တက် စီစဥ္လုပ္ 

ေဆာင္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး 

အေတာ္မ်ားမ်ား အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ေဆာင္ၾက 

ေသာ္လည္း လူမႈေရးအစြဲအလမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

အခန္းက႑အေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ 

၏ ေျမပိုင္ေရး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္သုိ႔ လက္လွမ္း 

မွီႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပိုမို 

ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။176

av;auaumfNrdKUopf

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း (Nippon Foundation) 

ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီးရွိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ “စံျပၿမိဳ႕” စီမံကိန္းကို စခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဤစံျပၿမိဳ႕သစ္ကုိ ေလးေကေကာ္ဟုေခၚၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁,၇၀၀ ခန္႔အား ေနရာခ်ထားေပးပါသည္။ 

ဤသုေတသနအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနထိုင္သူမ်ားက ေနထိုင္ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာေထြး 

ေသာအျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ မရွိျခင္း၊ 

စိုက္ပ်ဳိးစားရန္အတြက္ ေျမယာမရွိျခင္းႏွင့္အတူ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား နည္းပါးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ 

မီး မရွိျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ေမြး 

ဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါမႈမ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာေနထိုင္သူမ်ားက ၎တို႔၏ 

မိသားစုဝင္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ၾကသည္ဟု ေျပာျပၾကၿပီး 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူထဲမွ တစ္ဦးဆုိလွ်င္ ၎၏ခင္ပြန္း က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ 

ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးထံမွ ေဆးဝါးမ်ား ဆက္လက္ မွာယူေနရသည္ဟု ရွင္းျပပါသည္။ 

“ကေလးေတြက ေက်ာင္းသြားလို႔ ရတယ္။ သူတို႔ ပညာသင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းရတယ္။ 

သူတို႔ ၁၀ တန္းေအာင္ရင္ေတာ့ တကၠသိုလ္မွာ စာဆက္သင္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ 

ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ အလံုအေလာက္မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမေတြကို 

လခ ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ ျပႆနာရွိတယ္။ တစ္ခါတေလ က်ေနာ္တို႔ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ မိဘေတြ အတူတူ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကတယ္။ ပုိက္ဆံစုေကာက္ၿပီး ဆရာ/ 

ဆရာမေတြကို လခေပးရတယ္။”  ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ ကရင္အမ်ဳိး 

သားတစ္ဦး
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“က်မတို႔ အလုပ္မရွိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ က်မအမ်ိဳးသားနဲ႔ သားက 

ဟိုဘက္ကမ္းကို ျပန္သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ က်မက က်န္းမာေရး သိပ္မေကာင္းေတာ့ 

ဒီမွာပဲ ေနခဲ့တယ္။” ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ ဗမာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“က်မ အမ်ိဳးသားကို ေဆးကုသဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ တာဝန္ယူရတယ္။ 

ေဆးခန္းက အခုမွ စတုန္း။ က်မရဲ႕ ညီမကေန တစ္ဆင့္ စခန္းထဲက အလကားရတဲ့ ေဆးကို 

မွာရတယ္။ ေဆးဝါးနဲ႔ ဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေလေကာင္းေလသန္႔ရေတာ့ သူ႔က်န္းမာေရး 

တိုးတက္လာတယ္။” ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ ဗမာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

ေလးေကေကာ္သို႔ သြားေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားက ၎တို႔တြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေသာေၾကာင့္ 

သြားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ မူလေနထိုင္ရာ ရြာမ်ားတြင္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ ေျမယာမရွိေသာေၾကာင့္ 

ထိုေနရာမ်ားသို႔ မျပန္လိုၾကျခင္းအျပင္ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္လည္း မေနႏိုင္ 

ေတာ့ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။

“က်မ ထုိင္းမွာေနဖုိ႔ မွတ္ပံုတင္မရွိဘူး။ က်မတို႔ရြာကို ျပန္ရင္လည္း ေနစရာေနရာနဲ႔ ေျမ 

မရိွဘူး။ မိဘေတြက က်မ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ဆံုးသြားၾကၿပီ။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ 

ဒီမွာလာေနဖုိ႔ကို က်မဘာသာပဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။” ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ 

ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ က်မ ကိုယ့္ရြာမွာ ကိုယ္ျပန္ေနဖုိ႔ မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ က်မမွာ ဘာမွ 

မရွိဘူး။ ထိုင္းမွာေနၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖုိ႔က်ေတာ့လည္း တရားမဝင္ျပန္ဘူး၊ ဆုိေတာ့ 

က်မတို႔ တရားဝင္ ေနလို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ လူေတြအတြက္ 

အိမ္ေတြ၊ ေျမေတြေပးတယ္လို႔ က်မတို႔ ၾကားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီၿမိဳ႕ကိုလည္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူေဆာင္လာေပးမယ့္ ၿမိဳ႕ဆုိၿပီး တင္စားထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီမွာ 

သြားေနတဲ့သူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္။ လူေတြက 

[NGO၊ INGO၊ ILO နဲ႔ ေရွ႕ေနအဖဲြ႕ေတြက] က်မတို႔ကို အဲဒီလို ေျပာျပတယ္။ အဲဒီေတာ့ 

က်မတို႔လည္း ဒီမွာေနဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ေရာက္လာတာ ျဖစ္တယ္။” ေလးေကေကာ္ 

ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ ဗမာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

ေလးေကေကာ္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ၿပီးေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ထိုၿမိဳ႕သစ္အေၾကာင္း ၾကားဖူး 

သူမ်ားက ထိုၿမိဳ႕သစ္တြင္ မည္သူမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

- KNU စစ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ IDP မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေဒသခံေနထိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရာစပ္ေနထိုင္သူမ်ား - အနာဂတ္တြင္ ထုိၿမိဳ႕ကို မည္သူ (KNU သို႔မဟုတ္ 

အစိုးရ) က အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆုိျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအိမ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 

ေနထိုင္ခြင့္ ေပးထား႐ုံမွ်သာျဖစ္သည္ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို 
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ေျပာျပၾကပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ထို ေနရာခ်ထားမႈ အေၾကာင္းကို တစ္ဆင့္စကား ၾကားၿပီးေနာက္ 

ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ မေရႊ႕ေျပာင္းလာမီ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ 

အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ၿပီးမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“က်ေနာ္ ဒီမွာ လာမေနခင္ကတည္းက ေလးေကေကာ္ အေၾကာင္းကို က်ေနာ့္ဘာသာ 

က်ေနာ္ လုိက္စုံစမ္းတယ္။ ေလးေကေကာ္အေၾကာင္း သိရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဒီေနရာဟာ 

က်ေနာ့္အတြက္ ဒီမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အတူတူေနၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္လုိ႔ ရမယ့္ 

ေနရာဆိုတာ သိလိုက္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီမွာ လာေနလိုက္တာပဲ။” 

ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ ကရင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး 

စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက ၎တို႔ႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္မ်ားျဖင့္ 

KNU အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထုိင္ရျခင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

အနာဂတ္တြင္ အနီးအနား၌ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည္ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ ယင္းၿမိဳ႕သည္ 

KNU ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္မရွိေတာ့မည္ကို ၎တို႔မွ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။ 

“က်မတို႔ ဒီကိုမလာခင္က သူတို႔ ေျမကြက္ပဲ ေပးမယ္၊ အိမ္ေတာ့ မေပးေသးဘူးလို႔ က်မ 

ၾကားတယ္။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ က်မတို႔အတြက္ ေျမကြက္တစ္ကြက္နဲ႔ အိမ္ေဆာက္ဖုိ႔ အခ်ိန္ 

နည္းနည္းေတာင္းတယ္။ ဒီနားက ေတာထဲမွာ သစ္ေတြ၊ ဝါးေတြစုၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ 

အိမ္ေဆာက္မယ္လို႔ စဥ္းစားထားတာ။ က်မတို႔အတြက္ အိမ္ေပးမယ္ဆုိတာ ႀကိဳမသိထား 

ဘူး။ သူတုိ႔က အစစအရာရာ အားလံုးစီစဥ္ေပးၿပီး က်မတို႔ကို အိမ္တစ္လံုးထဲမွာ ေနရာခ်ေပး 

တယ္။” ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ ဗမာအမ်ဳိးသမီတစ္ဦး

“အဲဒီ [ဒုကၡသည္စခန္း] မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ ေနၿပီးေတာ့ က်မ ဒီကို ေျပာင္းလာဖုိ႔ 

ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ က်မ အမ်ိဳးသားက အဲဒီကေန [ဒုကၡသည္စခန္း] ဆီးခ်ဳိရလာတယ္ေလ၊ 

သူ အဲဒီ [ဒုကၡသည္စခန္း] မွာ ဆက္ေနရင္ ေသလိမ့္မယ္။ က်မတို႔ အိမ္တစ္လံုး 

ရမယ္လို႔ ၾကားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔လည္း ဝမ္းသာၿပီး ဒီကုိ ေရာက္လာတာ။ ဒီကို 

ေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔က်န္းမာေရး ေတာ္ေတာ္ေကာင္းလာတယ္။ [ငို၍ ေျပာသည္] 

ေနာက္ၿပီး က်မသားေလးလည္း ေက်ာင္းတတ္ႏုိင္တယ္ ဆိုေတာ့ က်မ ေပ်ာ္တယ္။” 

ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ေနထုိင္သူ ဗမာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည့္သူမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခအေန အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

မရွင္းမလင္းႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အျခားေသာ အလားတူ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္စီစဥ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 
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ေနရပ္ျပန္ေရး အတြက္ ဥပေဒႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 

ေကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ တရားဝင္မႈ 

အေထာက္အထားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း သက္ 

ဆိုင္ေသာ အတားအဆီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္မ်ား 

ရွိေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခ 

အေနမွာ ကိုလုိနီေခတ္ကတည္းက က်င့္သံုးေနခဲ့သည့္ 

ေခတ္ေနာက္က်ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ 

ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို လုိသလို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳေနခဲ့ 

ၾကပါသည္။ ဤသည္က မေသခ်ာ မေရရာေသာ အေျခ 

အေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေနၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ 

သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တရားဝင္ အဆင့္အတန္းကို 

ေသခ်ာမသိရဘဲ ေနရပ္ျပန္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲ 

ေနပါသည္။ ဥပေဒမ်ားက ၎တို႔အေပၚ အေရးယူရန္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈ အပါအဝင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ 

ရႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္မ်ားကို မသိရပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ 

ေနရပ္ျပန္ရန္ လံုျခံဳမႈ မရွိျခင္းကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔တြင္ ယခင္ကတည္းက 

တရားဝင္အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိေနခဲ့ 

ပါလွ်င္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ရြာမ်ား 

မီးရိႈ႕ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစ 

ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေျပးလာရ 

ျခင္းေၾကာင့္ အားလံုးကို အၿမဲလိုလုိ ခ်န္ထားခဲ့ၾကရပါသည္။ 

ထိုအေထာက္အထားမ်ားကို မည္သို႔နည္းျဖင့္မွ် ျပန္လည္ 

ရယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိရာ 

မည္သည့္ ေနရပ္ျပန္လာမႈမ်ဳိးကိုမဆို ပိုမို ေရရွည္တည္ 

တ့ံေစမည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အျခား 

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ရန္ သို႔ 

မဟုတ္ သက္ေသျပႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ အေထာက္ 

အထားမ်ား ဆံုး႐ံႈသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာသူ 

အမ်ားအျပားမွာမူ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာ ေက်းလက္ အရပ္ေဒသမ်ား၏ 

သေဘာ သဘာဝတို႔ေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ေမြးစာရင္း 

စသည့္ အေထာက္အထားမ်ား အစကတည္းက မရွိခဲ့ဖူးၾက 

သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ 

အတြင္း ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ တရားဝင္ 

ေမြးစာရင္းမ်ား မရွိၾကဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း 

ရရွိထားေသာ ေမြးစာရင္းမ်ားကိုမူ ျမန္မာအစုိးရက အသိ 

အမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။

“အင္း အကုန္လံုးက [ႏိုင္ငံသားကဒ္] ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုက တိုက္ပြဲေတြျဖစ္လုိ႔ 

က်န္ခဲ့တယ္။ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း က်ေနာ္တို႔ေတြ အကုန္လံုး အဲဒီေနရာက ခ်က္ခ်င္း ထြက္လာခဲ့ၾကတာ၊ 

က်ေနာ္္တို႔ အသက္ထက္ ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ဘူး။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ IDP တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားမွာ အစုိးရအား ယံုၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ 

လုိအပ္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈကို 

ေရွာင္ရွားရန္အတြက ္အစိုးရမွ ထတု္ေပးေသာ မွတပ္ံုတင္ကို 

မေလွ်ာက္ထားရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ အစုိးရထုတ္ေပး 

ေသာ မွတ္ပုံတင္ကုိ ရရွိရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ 

ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူ 



tem*wftwGuf qkH;jzwfcsufcs&mwGif t"dutaMumif;t&mrsm; 145

၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ EAO ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိ၊ မရွိ 

စစ္ေဆးျခင္း အပါအဝင္ အျခားစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ 

ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးက EAO အဖြဲ႔၏ 

စစ္သားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိပါက မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးမည္ 

မဟုတ္ပါ။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ တခ်ဳိ႕ေသာသူ 

မ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် မွတ္ပံုတင္ မရွိခဲ့ၾကဘဲ 

၎တုိ႔ဘဝအတြက္ မလိုအပ္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ 

သို႔မဟုတ္ အတိတ္ကာလတြင္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး 

ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ေပၚတာအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္းတုိ႔အတြက္   

အသံုးခ်ခဲ့သည့္ အစုိးရ လုပ္ေဆာင္ေသာ စာရင္းေကာက္ 

မႈတြင္ မပါဝင္လုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရလုိ 

သည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အနည္းဆံုး ေျခာက္လ ေန 

ထုိင္ေနေၾကာင္း သက္ေသႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူ အမ်ားစုတြင္ မရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကိုပါ 

ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ အတိတ္တြင္ အစိုးရမွ ေနရပ္ျပန္သူ 

မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးသည့္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈ 

ရွိခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ေနရပ္ျပန္လာမည့္ သူမ်ားအတြက္ 

တူညီေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ ဆုိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ကတိက၀တ္ ျပဳထားျခင္း မရွိေသးပါ။ မွတ္ပုံတင္ကိစၥႏွင့္ 

ပတ္သက္လာလွ်င္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားဟု သတ္မွတ္ 

ျခင္း မခံရေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ပုိ၍ပင္ ခက္ခဲေန 

ပါသည္။177 ျဖစ္ရပ္အားလံုးကို ၾကည့္ပါက မွတ္ပုံတင္ 

အသစ္ ရရွိထားေသာ သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္း 

သားၾကန္အင္လကၡဏာ ေဖာ္ျပခြင့္ကိုလည္း အသိအမွတ္ 

ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးရမႈကလည္း ဥပေဒေၾကာင္း 

အရ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ 

177 Burma Human Rights Network, “Existence Denied,” 26 June, 2018. Available at http://www.bhrn.org.uk/en/report/1052-bur-
ma-reinforces-muslims-statelessness-as-thai-migrant-registration-deadline-looms.html.

178 Immigration and Refugee Board of Canada, “Myanmar: Treatment of Failed Refugee Claimants Who Return to Myanmar, Partic-
ularly Those Who Engaged in Political Activities While Outside Myanmar,” 7 August, 2007. Available at http://www.refworld.org/
docid/47d65467c.html.

ေစပါသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

တရားမဝင္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ 

ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔သည္ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ 

စပ္သည္ဟု အထင္ခံရျခင္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ 

ေသာ္လည္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အျခား 

ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရႏုိင္ပါသည္။178 ဤ 

ကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ ဖမ္းဆီးမႈမ်ဳိးကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ 

သိထားသည့္အမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း ထိုသက္ဆိုင္ရာ  

ဥပေဒမ်ားသည္ အသက္၀င္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ အခ်ိန္ 

မေရြး အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ တခ်ဳိ႕ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 

က ဒုကၡသည္ဟု လူသိရွင္ၾကား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခံရျခင္း၊ 

ဥပမာအားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေရး ပံ့ပုိးေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ေရးကုိ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ဓာတ္ပုံမ်ား 

လႊင့္တင္ျခင္းမ်ဳိးအား စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကၿပီး ၎တုိ႔အေန 

ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ 

တရားဝင္ျဖစ္စဥ္၏ ျပင္ပမွ ေနရပ္ျပန္ရန္ စီစဥ္လုိၾကသည္။ 

လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေနရပ္ျပန္သည့္ ဒုကၡသည္ 

မ်ားအား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးသည့္ 

တိက်ေသာ ဥပမာမ်ား မေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားအျပား 

က ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဥပေဒမ်ား၏ လုိသလုိ “ဆန္႔လြယ္ 

က်ဳံ႕လြယ္ေသာ” သေဘာသဘာဝကို ရည္ၫႊန္းကာ ၎ 

တို႔ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္၍ အဖမ္းဆီးခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ EAO မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟူေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ား 

စု၏ အျမင္ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက 

မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ 

ေနၾကသည္။
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“လူသိရွင္ၾကား ျပန္ရမွာက စိတ္ပူစရာပဲ၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီကိုလာတုန္းက ေၾကညာ ၿပီး 

လာခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ အခု က်ေနာ္တို႔ျပန္ရင္လည္း လူသိရွင္ၾကား မလုပ္ခ်င္ဘူး။ အဲဒါက 

က်ေနာ္္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ကုိေရာ၊ ထြက္လာခိ်န္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင္ေတြကိုပါ ထိခိုက္မွာ 

က်ေနာ္ စိုးရိမ္တယ္။”

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“အခု က်ေနာ္ သိခ်င္တာက ျမန္မာျပည္ကို တကယ္ျပန္လုိ႔ရၿပီလား။ က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ 

သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ပုဒ္မမ်ဳိးစံုနဲ႔ တရားစြဲလိမ့္မယ္။ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တာတို႔၊ လက္နက္ 

ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္တာတို႔ စသျဖင့္ေပါ့ေလ။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“အခုေလာေလာဆယ္ ပုဒ္မ ၁၃/၁ ဆုိတာ ရွိတယ္၊ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈတဲ့။ အဲဒီ 

ဥပေဒကို ေနရပ္ျပန္မယ့္ ျပည္သူေတြအေပၚ မသံုးသင့္ဘူး။ အဲဒီအေၾကာင္း က်ေနာ္ ၾကားဖူးတယ္။ 

ဒါေပမယ့္  အဲဒီလုိမ်ဳိး တကယ္ျဖစ္ေနလား [ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအား ထိုဥပေဒကို အသံုးျပဳ၍ တရားစြဲဆိုျခင္း]၊ 

မျဖစ္ဘူးလား ဆုိတာ က်ေနာ္ ေသခ်ာမသိဘူး။”

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

အျခား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားကမူ ပိုမိုတိက်ေသာ ဥပေဒ 

ေရးရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝရမ္းထုတ္ခံထားရမႈမွ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ရဲမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္လက္မွ 

တရားမဝင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ 

ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး 

ခိုင္းေစခံရျခင္းႏွင့္ ေပၚတာဆြဲခံရျခင္းမွ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ား 

အျပားက ေနရပ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ လက္ရွိ အသက္ဝင္ေနေသး 

ေသာ ဝရမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ရမႈကို ထုတ္ 

ေဖာ္ ေျပာျပၾကသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာက အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ားမွ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေသာ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို 

ဆက္လက္ရွာေဖြေနဆဲ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို မေသခ်ာေသာ္ 

လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ မေသခ်ာ မေရရာမႈက ေနရပ္ 

ျပန္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ အတားအဆီးကို 

ျဖစ္ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ 

ေနသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 

တစ္ဦးက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တပ္ေျပးစာရင္း (အတင္း 

အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစခံရသူမ်ား ပါေကာင္းပါႏိုင္ 

သည္) ကုိ ဆက္လက္ျပဳစုထားမည့္ အေနအထား ရွိႏိုင္ၿပီး 
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ဖမ္းဆီးေနသည္ဆိုေသာျဖစ္ရပ္မ်ား မၾကားသိရေသာ္ 

လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားရင္ဆိုင္ရမည့္ အႏၲရာယ္တစ္ခု 

ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“က်ေနာ္က ေပၚတာ ေျပးလာတာဆိုေတာ့ တကယ္ ျပန္ရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 

ရွိတယ္။ က်ေနာ္က သူတို႔ဆီက ေသနတ္ေတာင္ ယူလာခဲ့တာ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္ ျပန္ရင္ အခ်ိန္မေရြး 

အဖမ္းခံရႏိုင္တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်ေနာ္ ရြာကို မျပန္ဘူး၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ မျပန္ရဲလို႔။ အစိုးရက က်ေနာ့္ကို သတင္းစာ 

ထဲမွာ ဝရမ္းေျပးအျဖစ္နဲ႔ ေၾကညာထားၿပီးသား။ က်ေနာ္ မျပန္ခ်င္ဘူး၊ ျပန္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။” 

မြန္ျပည္နယ္ရွိ IDP ရြာမွ IDP မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး  

တခ်ဳိ႕ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားက တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈကို 

စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ အခုျပန္ရင္ RCSS/SSA က သူတို႔ စစ္သားစုေဆာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ သားေတြကို 

ထည့္မေပးရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို ဖမ္းၾကလိမ့္မယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

တခ်ဳိ႕ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားက ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရမႈမွ ေနရပ္ျပန္ရန္ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာ 

ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပၾက 

သည္။ 

“က်မတို႔ ရြာကေန ထြက္သြားၿပီးေတာ့ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ျပန္ေျပာင္းလာတယ္။ က်မတို႔ 

ျပန္လာတဲ့ ပထမႏွစ္ထဲမွာပဲ ဗမာစစ္တပ္က က်မကို ဖမ္းၿပီး ေထာင္ သုံးႏွစ္ခ်တယ္။ သူတို႔က 

က်မကို သူပုန္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ [မတရားအသင္းအက္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္] ဆုိၿပီး 

စြပ္စြဲတယ္။ က်မကို ဖမ္းၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တယ္။ က်မ တရား႐ံုးမွာ တရားရင္ဆုိင္ၿပီးေတာ့ က်မကို 



tdrfrvGrf;ol b,fol &SdrvJ  -  jrefrmEdkifiH\ vufeufudkify#dyu©ESifh qufpyfaeaom umv&SnfMum ae&yfpGefYcGmxGufajy;wdrf;a&Smif&rIrsm;148

ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ဆုိၿပီး ခ်လုိက္တယ္။ အဲဒါ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာတုန္းက ျဖစ္ခဲ့တာ။ 

အဲဒီတုန္းက ဒီရြာက  ငါးေယာက္ ေျခာက္ေယာက္နဲ႔ တျခားရြာက လူေတြလည္း ပါတယ္။ ေထာင္ထဲက 

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ လူ ႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္ ေသသြားတယ္၊ သူတို႔ ျပန္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 

တခ်ဳိ႕လူေတြက ဒီမွာ ဆက္မေနရဲၾကေတာ့လုိ႔ ဒုကၡသည္စခန္းထဲကို ေျပာင္းသြားၾကတယ္။” 

ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

179 The Unlawful Associations Act (India Act XIV, 1908), 11 December, 1908. Available at http://www.burmalibrary.org/docs09/
UNLAWFUL_ASSOCIATIONS_ACT.pdf. EAOs who signed the NCA have been de-listed from the list of Unlawful Associations (Aik 
Sai, “3 of 8 Ethnic Groups Delisted from Unlawful Associations Act,” Mon News, 3 October, 2015. Available at http://monnews.
org/2015/10/13/3-of-8-ethnic-groups-delisted-from-unlawful-association-act/. Ei Ei Toe Lwin, “Mon and Lahu Armed Groups 
Removed from Blacklist,” Myanmar Time, 12 February, 2018. Available at https://www.mmtimes.com/news/mon-and-lahu-
armed-groups-removed-blacklist.html.).

180 FORUM-Asia, Progressive Voice and Swedish-Burma Committee, “Joint Statement: Myanmar Authorities Must Immediately Re-
lease and Drop Charges Against Three Detained Journalists,” 14 July, 2017. Available at https://www.forum-asia.org/?p=24400.

181 Asian Legal Resource Centre and Asian Human Rights Commission, “Cases under the Unlawful Associations Act 1908 Brought 
against People Accused of Contact with the Kachin Independence Army,” January 2013. Available at http://www.humanrights.
asia/news/press-releases/AHRC-PRL-002-2013/.

ေနရပ္ျပန္ေရး အေျခအေနေအာက္တြင္ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရသူမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည့္ အသံုးအမ်ားဆံုး 

ဥပေဒမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားအသင္း 

အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 

အသက္ဝင္ခဲ့ေသာ ေခတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေတာ့သည့္ 

မတရားအသင္း အက္ဥပေဒအရ အရပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ “တရားမဝင္ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း” ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈေၾကာင့္ အဖမ္း 

ခံ ရႏိုင္ၿပီး ဤ တရားမဝင္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုသည့္ အစိုးရ၏ 

သတ္မွတ္ခ်က္မွာ မျမင္ကြယ္ရာတြင္ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ 

အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမထား 

ေသာ EAO မ်ား၊ စစ္တပ္၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆန္႔ 

က်င္တိုက္ခိုက္ေနေသာ အျခား ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု သိရွိ 

ထားပါသည္။179 သို႔ေသာ္ ဤအႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရ 

သည္မွာ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ ယခင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ 

ခိုက္သူမ်ားသာမကဘဲ EAO မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု 

အၿမဲလိုလုိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စြပ္စြဲျခင္းကို ခံေနရသည့္ 

အရပ္သားျပည္သူမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤဥပေဒ 

ေအာက္၌ လတ္တေလာ ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားထဲတြင္ 

EAO မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္း 

ေထာက္မ်ားအျပင1္80 အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ EAO မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိဟု 

ျငင္းဆန္ထားသည့္ IDP မ်ား အပါအဝင္ အရပ္သားျပည္ 

သူမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။181

“ပုဒ္မ ၁၇ ရွိေနေသးသေရြ႕ က်ေနာ္တို႔ မျပန္ရဲဘူး။ ေနရပ္ျပန္ေရး ျဖစ္စဥ္ေနာက္မွာ သူတို႔က 

ဒီပုဒ္မနဲ႔ အခ်ိန္မေရြးျပန္ဖမ္းႏိုင္တယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးတာကိုး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 
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“သူတို႔အေနနဲ႔ စစ္တပ္က ေမာင္းထုတ္မွာ၊ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မွာကို ေၾကာက္ၾကတယ္။ 

ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဒါက ျမန္မာစစ္တပ္က က်င့္သံုးတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြထဲက တစ္ခုပဲေလ။ ခင္ဗ်ားက 

ေျပာမယ္၊ ခင္ဗ်ားက စစ္သားမဟုတ္ပါဘူးလို႔၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ခင္ဗ်ား ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲေတြ၊ ဦးေလး၊ 

အေဒၚေတြက ကရင္စစ္တပ္မွာ ရွိေနတာပဲ မဟုတ္ဘူးလားဆိုၿပီး ဖမ္းႏိုင္တယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 

အဲဒါကို ေၾကာက္တယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသမွာေနရင္ အဲဒါက ျပႆနာတစ္ခုပဲ။”

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေသခ်ာေရရာမႈသည္ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး၏ အေရးႀကီးေသာ က႑ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ 

ထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ 

ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား လက္ေတြ႔က်က် 

ဆန္းစစ္မႈ အေပၚ အေျခခံ၍  အရပ္သားျပည္သူမ်ား 

အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္  ပဋိပကၡ 

သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ 

အရပ္သား ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ အသံုး 

ျပဳႏိုင္သည့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 

အခ်က္အလက္ ႀကိဳတင္သိရွိၿပီးမွ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းေပး 

ျခင္းအျဖစ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း၊ ၎တုိ႔အား 

အျခားဥပေဒပုဒ္မမ်ား အထူးသျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 

ဥပေဒႏွင့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒတုိ႔ျဖင့္  တရားစြဲဆို 

ျခင္း မျပဳရန္ကို အျခားေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အာမခံမႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ 

ေရးအတြက္ အလြန္ေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေန 

အထားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေနရာမ်ား 

သည္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ အနီးအနားတြင္ 

တည္ရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ လက္ရွိ ေနထိုင္ႏွင့္ၿပီးသားသူ 

မ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားစြာ ဆက္ဆံခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း 

တခ်ဳိ႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပၾကပါ 

သည္။ အနည္းငယ္ေသာသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ရြာမ်ားသို႔ 

အလည္အပတ္ ျပန္ေရာက္ေသာအခါတြင္ ရန္လိုျခင္း သို႔ 

မဟုတ္ သံသယျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း ခံရသည္ဟု ေျပာျပၾက 

သည္။ အိမ္ရွင္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရၿပီး ျပင္ပ 

အကူအညီမ်ား မရရွိခ်ိန္တြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားမွာမူ ရက္ 

ေရာလွေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား အစုအၿပံဳလိုက္ ရရွိေန 

သည္ဟု ထင္ျမင္ခံရပါက တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားလာႏိုင္ 

ပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္လူထု 

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ေရး မစတင္ခင္ကတည္းက 

ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္ပါ 

သည္။ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထု 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္မည့္ေနရာမ်ား အနီး 

အနားရွိ ေဒသခံ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 
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မႈမ်ားကို စတင္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။182 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အိမ္ရွင္လူထုအသိုင္းအဝိုင္း တခ်ဳိ႕ႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္မိသည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အိမ္ရွင္ 

လူထု အမ်ားစုအေနျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ မူလေနထိုင္ခဲ့ 

သူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံမႈေပး 

ရန္ လိုလားၾကၿပီး ထိုရြာမ်ားမွ မဟုတ္ဘဲ တူညီေသာ တိုင္း 

ရင္းသားအုပ္စုထဲက ျဖစ္လွ်င္မူ လိုလားမႈ အနည္းငယ္ 

ေလ်ာ့ကာ အျခား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွ လက္ရွိ 

ရြာမ်ားသို႔ လာေရာက္ အေျခခ်လွ်င္မူ ျပႆနာမ်ား ရွိႏိုင္ 

သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အိမ္ရွင္လူထုအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ 

182 ဥပမာအားျဖင့္ Committee for Internally-Displaced Karen People (CIDKP) ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေန 

ေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေနရပ္ျပန္သူ 

မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ 

ေရစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္လာေရး သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရး သို႔ 

မဟုတ္ က်န္းမာေရး လက္လွမ္းမီွရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 

ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္ရွင္ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူအပါအ၀င္ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလံုးကုိ အက်ဳိးျပဳမည့္ စီမံေဆာင္ရြက္ 

မႈမ်ားႏွင့္အတူ  ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါက 

ပို၍ ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ အခုလိုျပန္ရင္ ဒီထဲမွာ ေဒသခံ ရြာသားတခ်ဳိ႕ပါတယ္၊ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို တစ္မ်ဳိး 

ဆက္ဆံခ်င္ၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ ဝင္ပါဖို႔ဆိုရင္ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို 

အခြင့္အေရး မေပးေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ သူတို႔ကို ၾကည့္ရတာ 

က်ေနာ္တို႔ကို လိုအပ္တယ္ ထင္ရေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ကို ဘာအကူအညီမွ မေပးေစခ်င္ဘူး။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“[အထင္ေသးတဲ့] ခြဲျခားဆက္ဆံမႈက ရွိေနဦးမွာပဲ။ က်ေနာ္ ရြာကို ျပန္သြားတုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ကို 

ဒုကၡသည္စခန္းကမွန္းသိတဲ့ ရြာသားေတြက က်ေနာ္တို႔ကို တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တယ္၊ တျခားႏိုင္ငံကို 

ထြက္ေျပးသြားတယ္၊ ဒီမွာရွိေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ဘာမွ မသိဘူးဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ အိမ္ရွင္လူထု 

အသိုင္းအဝိုင္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 

ဖူးသည့္ တခ်ဳိ႕ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေက်းရြာ 

အခ်ဳိ႕တြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ား ရွိေနၿပီး 

ေနရပ္ျပန္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္လူထု အသုိင္းအဝိုင္းၾကား 

အမ်ားအားျဖင့္ ျပင္ပမွ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လင့္ 

ကစား တခ်ဳိ႕ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ၾကားဝင္ ဖ်န္ေျဖေပးႏုိင္ 

ခဲ့ၿပီး ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈ 

မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စနစ္ 

မ်ားသည္ တခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သကဲ့သို႔ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

အတြက္ အားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
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“အိမ္ရွင္လူထုေတြဆီက ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာ 

ဆယ္ေတာ့ သူတို႔ထဲက တခ်ဳိ႕ေလာက္ပဲ ေဒသခံအသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ေျမယာျပႆနာေၾကာင့္ ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ေနတယ္၊ သူတို႔ ရြာလူႀကီးဆီသြားၿပီး အဲဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းၾကတယ္။” 

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

u&ifeD ae&yfjyefrIESifh ywfoufaom avhvmrI 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္နီဒုကၡသည္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

(Karenni Refugee Repatriation and Reconstruction Working Group - KnRRWG) သည္ (ဘန္ 

မုိင္ႏြိဳင္ဆြိဳင္ႏွင့္ ဘန္ မဲ့ဆူရင္) ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂) မွ ေနရပ္ျပန္သြားသည့္ 

မိသားစု ငါးစုအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ထုိေလ့လာခ်က္အရ ေနရပ္ 

ျပန္မည့္ ေနရာမ်ားကို ႀကိဳတင္စံုစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း စသည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္တုိင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊  ေျမယာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 

ေနထုိင္မႈ သက္ေသအေထာက္အထား၊ မွတ္ပံုတင္ရရွိေရးႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လံုျခံဳမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလး 

မ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ 

ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသာ ကေလးမ်ားမွာလည္း အစုိးရေက်ာင္းမ်ားရွိ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ဘာသာစကား 

အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမကြက္ဝယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကဘဲ 

အမ်ားအျပားမွာလည္း ၎တုိ႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ အျခား ကုန္က်စရိတ္ 

မ်ားကို မေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကသည္။ 
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ကနဦးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ 

လုံျခံဳေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္း 

မာေရးတို႔အားလံုးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေနရပ္ျပန္ 

ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိို ေမးျမန္းရာတြင္ ေတြ႔ဆံု ေမး 

ျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ျပန္မည္ သို႔ 

မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ ဟူေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဆႏၵစြဲကင္းမႈႏွင့္ ယုတၱိရွိမႈ အေၾကာင္း 

အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခခံေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

အနာဂတ္အတြက္ စဥ္းစားရာတြင္ အျခားေသာ အေျခခံ 

အေၾကာင္းအရာ႐ႈေထာင့္ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္ဟု 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ရွင္းျပၾကၿပီး ထိုအထဲတြင္ 

တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားအေပၚ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ တြယ္တာမႈမ်ား၊ 

အသိုင္းအဝိုင္း၏ စည္းေႏွာင္မႈမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ကေလးမ်ား 

၏ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 

၎တို႔ မူလရြာမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရခ်ိန္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ 

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ား စသျဖင့္တုိ႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းတာ၍ မရ 

သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ 

ျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ဟု ဆိုရာတြင္ 

ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္တုိင္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ မိမိတို႔ မူလေနထိုင္ရာ 

ရြာမ်ားသို႔ ေနရပ္မျပန္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ 

ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အေျခအေနမ်ား မရွိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ 

ေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရမည့္ လမ္းကို 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနရပ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 

၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို ခြဲျခမ္း 

သံုးသပ္ရမည့္အစား ဤက႑သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံ 

သည့္ ကုိယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈ နမူနာပံုစံကို ႐ုိးရွင္းစြာ တင္ျပ 

ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ 
ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

က်မ ျမန္မာျပည္ကို မျပန္ခ်င္ဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
က်မ ကေလးေတြအားလံုး ဒီမွာပဲ ႀကီးလာၾကတာ၊ 
ေဆြမ်ဳိးေတြအားလံုးကလည္း ဒီမွာပဲ။ ဒီေနရာက ကိုယ့္အိမ္လို 
ျဖစ္ေနၿပီ။ ဆိုေတာ့ က်မ ဒီမွာပဲ ေနခ်င္တယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ 
ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

က်မ ဒီမွာေနတာ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ရွိၿပီဆုိေတာ့ ေနလုိ႔ ဝၿပီလို႔ 
ခံစားရတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ က်မဇာတိေနရာကို မနက္ျဖန္ 
သန္ဘက္ခါပဲ ထျပန္သြားခ်င္တယ္။ က်မ ျပန္ခ်င္ေပမယ့္လည္း 
အေျခအေနေတြက မတည္ၿငိမ္ေသးဘူးေလ။ 
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ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ 
ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ က်မ စခန္းထဲမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။  
က်မ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ၿပီး အလုပ္ေကာင္းေကာင္း  
တစ္ခု ရခ်င္တယ္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္ 
အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

က်မ အမ်ဳိးသားရဲ႕ မိဘေတြက စစ္တပ္က လုပ္တဲ့ 
စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ေရာ၊ ကခ်င္ေတြကေန ၿခိမ္းေျခာက္ 
ေငြေတာင္းတာေတြ ခံစားရလုိ႔ေရာ ေသကုန္ၾကၿပီ။ က်မ  
မိဘေတြလည္း ျမန္မာျပည္ထဲမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ 
ဒီေလာက္နာက်င္စရာ အတိတ္ေတြ ရွိေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲကို 
က်မ  ျပန္မသြားခ်င္ေတာ့သလို က်မ ကေလးေတြကိုလည္း 
ဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပခ်င္တဲ့စိတ္ မရွိေတာ့တဲ့ အထိကို 
ျဖစ္တယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ  
IDP ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

က်မတို႔ရဲ႕ အဘိုးအဘြားေတြ ခ်န္ခဲ့တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ 
ရွိေသးတယ္ဆုိေတာ့ က်မတို႔ ျပန္သင့္တယ္လို႔ က်မ 
ထင္တယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ  
ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

က်မတို႔ ဒီထိုင္းမွာေနမယ္ဆုိရင္ ေနႏိုင္မယ့္ အေထာက္ 
အထား ဘာမွမရွိဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ က်မ ဒီမွာပဲ ေနခ်င္တယ္ 
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်မ ကေလး ႏွစ္ေယာက္လည္း ဒီမွာပဲ၊ 
ျမန္မာျပည္မွာက ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ဘူး။ ခက္တာက 
က်မမွာက ဘာအေထာက္အထားမွ မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ 
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

က်ေနာ္တို႔ ျပန္ရမယ္ဆိုရင္ ျပန္ရမယ့္ ေနရာက က်ေနာ္တို႔  
ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ရြာ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။



tdrfrvGrf;ol b,fol &SdrvJ  -  jrefrmEdkifiH\ vufeufudkify#dyu©ESifh qufpyfaeaom umv&SnfMum ae&yfpGefYcGmxGufajy;wdrf;a&Smif&rIrsm;154

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ  
ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

အိုး၊ က်မ ေျပာၿပီးၿပီေလ၊ က်မ မျပန္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ကို 
ျပန္မယ့္အစား က်မ ဒီမွာပဲ ေသတာေကာင္းတယ္။ ဘယ္ 
လိုလုပ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္မလဲ၊ ဘယ္လုိ လုပ္ၿပီး 
ေဆးကုမလဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မ မျပန္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။ 
က်မ ဒီမွာပဲ ေသမယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ 
ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

အနာဂတ္မွာ အေျခအေနေတြက ပိုေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ 
ေတာင္ က်မ ရြာေဟာင္းကို မျပန္ေတာ့ဘူး။ ဒီမွာပဲ ေနၿပီး ဒီမွာပဲ 
ေသမယ္၊ ဒီေနရာဟာ က်မရြာလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။ 
ရြာကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့သူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဒီရြာနဲ႔ ကေလးေတြ 
ရဲ႕ အနာဂတ္ ေပ်ာက္မသြားေအာင္ ရြာသားေတြကို 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ ရြာေဟာင္းက 
ေဆြမ်ဳိးေတြဆီကိုေတာ့ တစ္ခါတေလ က်မ သြားလည္မယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP 
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

က်မတို႔ အရင္ေနခဲ့တဲ့ ေနရာကို ျပန္ႏိုင္မယ့္အခ်ိန္ အျမဲတမ္း 
ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ မနက္ကေန ညအထိ က်မတို႔ ျပန္ဖို႔ေတြးရင္း 
ေစာင့္ေနတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရာစပ္ရြာမွ 
IDP ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

က်မတို႔ ေျမကို ျပန္ရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ က်မ ျပန္လိုခ်င္တယ္၊ 
အဲဒါက က်မတို႔ ပိုင္တဲ့ ပစၥည္းေလ။ က်မတို႔ ေျမေပၚမွာ 
က်မတို႔ ျပန္ေနခ်င္တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ က်မတို႔ 
မိသားစုေတြ အားလံုး စိုက္ခင္းထဲမွာ အတူတူေနၾကတယ္လို႔ 
အိပ္မက္မက္တယ္၊ အရမ္း သာယာတာပဲ။
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မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေရာစပ္ရြာမွ  
IDP မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ဒါေပမယ့္ က်မတို႔က ဒီမွာ အေျခခ်ၿပီးေနၿပီေလ။ အခု ေနရာက 
ကိုယ့္ဇာတိေျမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ က်မတို႔ ဒီကို ေျပာင္းလာတုန္းက 
ရြာေဟာင္းကို အရမ္းသတိရတယ္။ အခုေတာ့ ဒီမွာ 
အေျခက်လာတာနဲ႔အမွ် ေနရာေဟာင္းကို သိပ္သတိ မရေတာ့ဘူး။ 
ဒီက ရြာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးေနၿပီ။ အစတုန္းကေတာ့ 
က်မတို႔ အခက္အခဲ ေတာ္ေတာ္ေတြ႔တယ္။ က်မတို႔ ဟိုးအစကေန 
စခဲ့ၾကရတာ။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ 
IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

က်မ ရြာေဟာင္းကို ျပန္သြားဖုိ႔ မစဥ္းစားဘူး။ က်မ စိတ္ထဲမွာ ျပန္ဖုိ႔ 
စိတ္ကူးကို မရွိဘူး။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေရာစပ္ရြာမွ  
IDP မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

က်မက အခုေနရာမွာ ေပ်ာ္တယ္။ က်မ မျပန္ခ်င္ဘူး ဒါေပမယ့္ 
က်မ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာကိုေတာ့ အၿမဲမွတ္မိေနတယ္။ အခုက  
အသက္လည္း ႀကီးလာၿပီ၊ ဘယ္ေနရာကိုမွ မေျပာင္းခ်င္ေတာ့ဘူး။  
မိသားစုနဲ႔ပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္ေတာ့တယ္။

လူတိုင္း ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ္ခ်စ္တယ္၊ အဟုတ္ပဲ။ က်ေနာ္လည္း 
ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာကို ျပန္ခ်င္တာေပါ့။ ရြာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ 
ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္သာ အခုလုိ ျဖစ္ေနတာ။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ 
IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး



ရပ္ရြာလူထုမ်ား အတူတကြအလုပ္လုပ္ေနပံု [ဓာတ္ပံု - Sai Vijit၊ Koung Jor Shan Refugee Camp] 
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183	 ဤအစီရင္ခံစာတြင္	 အသံုျပဳထားေသာ	 “ေခါင္းေဆာင္မ်ား“	 ဆို	 သည္မွာ	 ေခါင္းေဆာင္မႈက႑တြင္	 ရွိေနေသာ	 မည္သူကိုမဆို	 ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး	
အသိုင္းအဝုိင္းထဲတြင္	 သမား႐ုိးက်မဟုတ္ဘဲ	 ရွိေနေသာ၊	 စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္	 တရားဝင္	 ျဖစ္ေနေသာ၊	 ဘာသာေရး	 အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၌	
ရွိေသာ၊	EAO	တစ္ခုခု၌	ရွိေနေသာ	သို႔မဟုတ္	အျခားနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္	ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးမွ	သတ္မွတ္ထားေသာ	တရားဝင္မႈရွိသည့္	
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္	 အာဏာပိုင္မ်ား၏	 ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာသူမ်ားကို	 ဆိုလိုသည္။	 ဤအစီရင္ခံစာအေနျဖင့္	 ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏	
တရားဝင္ျဖစ္မႈ	သို႔မဟုတ္	ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚ	 ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္မႈ	သို႔မဟုတ္	 ျပည္သူအားလံုးကုိ	ကိုယ္စားျပဳသည့္	ေခါင္းေဆာင္မွာ	မည္သူျဖစ္	
သည္ဟု	 သတ္မွတ္ျခင္း	 စသျဖင့္	 သံုးသပ္တင္ျပထားျခင္း	 မဟုတ္ပါ။	 ဤအသံုးအႏႈန္း၏	 ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက	
ယံုုၾကည္သည့္၊	တရားဝင္မႈရွိသည္ဟု	 ျမင္သည့္၊	 ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္	၎တုိ႔၏	လမ္းၫႊန္မႈကို	 ခံယူမည့္ဟု	သတ္မွတ္ထားေသာ	ေခါင္းေဆာင္	
မ်ား	ရွိေနျခင္းအေပၚ	အေလးေပး	ေဖာ္ျပထားျခင္းသာ	ျဖစ္သည္။	

184 For an assessment of the relevance of ‘do no harm’ principles and the negative impact of reduction in cross-border aid, see 
Norwegian	Church	Aid,	“Do	No	Harm:	Cross-Border	and	Thailand	Based	Assistance	to	Refugees,	IDPs	and	Migrants	from	Burma/
Myanmar	 –	 Report	 on	 Findings	 from	 Consultancy,”	 April	 2012.	 Available	 at	 http://www.burmalibrary.org/docs13/NCAMyan-
mar_consultancy_report-public-ocr-red.pdf..

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	မတိုင္မီ	ကာလအတြင္းႏွင့္	ေနာက္	

ပိုင္းကာလမ်ားတြင္	 ထြက္ေျပး	 တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္	

ခက္ခဲေသာ	 အေျခအေနမ်ားႏွင့္	 ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ပင္	

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ	တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္	 ေတာင့္ခံႏိုင္မႈမ်ားကို	

ျပသခဲ့ၾကသည္။	 ၎တို႔သည္	 ရွင္သန္႐ုံအတြက္သာမက	

ဘဲ	အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊	က်န္းမာေရး	 ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊	

ပညာေရး၊	ဘ႑ာေရး၊	အစားအေသာက္ႏွင့္	 စိတ္ခြန္အား	

ပံ့ပိုးေပးမႈ	 အစရွိသည္တို႔ကို	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	

ကာလအတြင္း	 တတ္ႏုိင္သမွ်	 ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးသည့္	

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း	 ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္	 အျပန္	

အလွန္ပံ့ပုိးေပးသည့္	 နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ	 တုိးတက္	

ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္	 ထိန္းသိမ္း	 ေစာင့္ေရွာက္ရန္	

အတြက္	 အားႀကိဳးမာန္တက္	လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။	၎	

တို႔ထဲတြင္	 တရားဝင္မႈႏွင့္အတူ	 ယံုၾကည္မႈ	 အပ္ႏွင္းခံရ	

ေသာ	 ေလးစားထိုက္သည့္	 ေခါင္းေဆာင္မ်ား183	 ရွိၾကၿပီး	

ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း	 ၎တို႔အား	 ကာကြယ္	

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္	 ၎တုိ႔၏	 ရွင္သန္ေရးအတြက္	

ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။	 ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရသူ	အမ်ားအျပားမွာ		ျပင္ပ	ေထာက္ပံ့	ကူညီမႈ	

မ်ားအေပၚ	 မွီခုိေနရဆဲျဖစ္ၿပီး	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	

ကို	 လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက	 အမ်ားစုအတြက္	 စိတ္အား	 ညိႇဳး	

ႏြမ္းေစေသာ	အေတြ႔အၾကံဳတစ္ရပ္	 ျဖစ္ခဲ့ရာ	လူထုအသိုင္း	

အဝိုင္းႏွင့္	 လြတ္လပ္မႈကို	 ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္	 ႀကိဳးပမ္း	

အားထုတ္ခဲ့မႈမ်ားကို	 ပစ္ပယ္၊	 ဖယ္ခ်န္	 သို႔မဟုတ္	 ဖ်က္	

ဆီးပစ္မည့္အစား	 ေနရပ္ျပန္ေရး	 သို႔မဟုတ္	 ျပန္လည္	

ေနရာခ်ထားေရးျဖစ္စဥ္တြင္	 ၎တုိ႔အား	 အသိအမွတ္	

ျပဳျခင္းအားျဖင့္	 ေထာက္ခံ	 ပံ့ပိုးသင့္ပါသည္။	 ေနရပ္ျပန္	

ေရးကို	အားေပးသည့္	ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေန	ျဖင့္	

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကာလအတြင္း	

ဂ႐ုတစိုက္	 တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ	 အသိုင္းအဝိုင္း၏	

ထိရွလြယ္ေသာ	 ခ်ည္ေႏွာင္မႈႏွင့္	 ေတာင့္ခံႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္	

ပတ္သက္၍	 “မည္သူမွ	 ထိခုိက္နစ္နာျခင္း	 မရွိေစရ”	

မူကို	 ကုိင္စြဲကာ	ထိထိေရာက္ေရာက္	လုိက္နာရမည္	 ျဖစ္	

သည္။184	 ဤဆုိလုိရင္းမွာ	 အျခားလုပ္စရာမ်ားအျပင္	

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအေျချပဳ	 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား	ဆက္လက္	

လည္ပတ္ႏုိင္ရန္	 ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းႏွင့္	 	 ၎တို႔၏	 အနာ	

ဂတ္ႏွင့္	ပတ္သက္သည့္	ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္	လူထုု	အသိုုင္း	

အဝိုင္းမွ	 ေရြးခ်ယ္ထားသည့္	 ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား	 ပါဝင္	

ေစျခင္းတို႔	ျဖစ္ပါသည္။
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185	 	Interview	with	Author,	Yangon,	January	2018.

ရြာတစ္ရြာဆိုသည္မွာ	 လူမ်ားႏွင့္	 အိုးအိမ္မ်ားကိုသာ	

စုစည္းထားျခင္း	 မဟုတ္ပါ။	 သမား႐ုိးက်ႏွင့္	 သမား႐ုိးက်	

မဟုတ္ေသာ	 အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္	 ေက်ာင္း	

မ်ား၊	 ဘာသာေရးဆိုင္ရာ	 ဝတ္ျပဳရာေနရာမ်ားႏွင့္	 အဖြဲ႔	

အစည္းမ်ား၊	 ေစ်းမ်ား	 အပါအဝင္	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏	

ခ်ည္ေႏွာင္ဆက္ထံုးမ်ားႏွင့္	 ယႏၲရားအေဆာက္အအံုမ်ား၊	

လူထု	 အသိုင္းအဝိုင္း၏	 ထူးျခားေသာ	 ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္	

အျခား	 ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားသည္	 ေက်းရြာသားမ်ား	 အတြက္	

ေထာက္ပံ့	ကူညီမႈႏွင့္	အဓိပၸာယ္ရိွေသာ	ဘဝမ်ားကို	 ေဖာ္	

ေဆာင္ေပးပါသည္။	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း	 အျငင္း	

ပြားမႈ	 ေျဖရွင္းေရးႏွင့္	 ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ား	 တုိး	

တက္	 ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္	 မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ	

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး	ယင္းတုိ႔ကို	ပဋိပကၡႏွင့္	ေျမယာ	ၿပိဳင္ဆိုင္	

အသံုးျပဳျခင္းမ်ား	 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္	 သဘာဝ	

အရင္းအျမစ္မ်ား	 စီမံခန္႔ခြဲရန္	 အတြက္	 တန္ဖိုးရွိေသာ	

ယႏၲရားမ်ားအျဖစ္	 မၾကာခဏ	 အသံုးျပဳၾကပါသည္။185 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္	 အထူးသျဖင့္	 တစ္ရြာလံုး	

ျဖစ္ပါက	ဤယႏၲရား	အေဆာက္အအံုမ်ားကို	 ဖ်က္ဆီးပစ္	

တတ္သည္။	 အမ်ားအားျဖင့္	 ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္	 မတူ	

ကြဲျပားေသာ	 ေနရာမ်ားသို႔	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရ	

သည္။	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္းေၾကာင့္	ဝ႐ုန္းသုန္းကား	

ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္	 မ်ားစြာေသာ	 အရပ္သားျပည္သူမ်ားသည္	

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊	 မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္	 ကြဲကြာသြားရၿပီး	

တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္	 မည္သို႔	 ျဖစ္သြားသည္ကိုပင္	 ယခုတိုင္	

မသိရသည္မ်ားလည္း	 ရွိပါသည္။	 အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက	 ၎တုိ႔	 မိသားစုဝင္မ်ားသည္	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကိုျဖစ္ေစခဲ့ေသာ	 တိုက္ပြဲအတြင္း	

ေသဆံုးသြားမွန္း	 သိရွိေသာ္လည္း	 ၎တို႔အား	 ေျမျမႇဳပ္	

သၿဂႋဳဟ္ႏိုင္ျခင္း	မရွိသကဲ့သို႔	၎တုိ႔မွာလည္း	ထုိအခ်ိန္မွစ၍	

ယခုတုိင္	ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ	ျဖစ္ေနပါသည္။	

“ရြာသားေတြကေၾကာက္ေတာ့	 ထြက္ေျပးၾကၿပီး	 ေတာထဲမွာသြားေနၾကတယ္။	 စားစရာေတြက	

အိမ္မွာ	က်န္ခဲ့တယ္။	သူတို႔	အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္	သစ္ရြက္ေတြနဲ႔	အသီးအရြက္ေတြ	 ခ်က္ျပဳတ္စား	

ေသာက္ရတယ္။	မိသားစုဝင္ေတြကလည္း	တကြဲတျပားစီပဲ။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

“က်မတို႔ရြာကေန	 ထြက္လာေတာ့	 လမ္းမွာ	 ေသသြားတဲ့လူေတြ	 အမ်ားႀကီးပဲ။	 က်မတို႔	 အုိးအိမ္၊	

ေျမယာ၊	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔	မိသားစုဝင္ေတြ	အကုန္လံုး	ဆံုး႐ႈံးကုန္တယ္။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	တအာင္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
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ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား	အတူတူေနႏုိင္ၾကေသာ္လည္း	ေနရာႏွင့္	

အရင္းအျမစ္ကင္းမဲ့မႈႏွင့္	 မိသားစု၏	 လတ္တေလာ	

အေရးေပၚ	 လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	 အေလးေပးရမႈတုိ႔ေၾကာင့္	

၎တို႔	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	 အေျခခ်ရာ	 ေနရာတြင္	

အသိုင္းအဝိုင္း	ဘဝကို	ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္	ခက္ခဲေနဆဲ	

ျဖစ္သည္။	ဆိုလိုရင္းမွာ	အခ်ဳိ႕	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	အေျခ	

ခ်ရာေနရာမ်ားတြင္	 အထူးသျဖင့္	 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊	

အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ	 အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္	 အျခား	

ခံႏိုင္ရည္စြမ္း	 အားနည္းေသာ	 အုပ္စုမ်ားအတြက္	 ကူညီ	

ေထာက္ပံ့မႈ	 ေပးႏုိင္သည့္	 မိ႐ုိးဖလာအရင္းအျမစ္မ်ား	

ကင္းမဲ့ေနျခင္းပင္	ျဖစ္ပါသည္။	
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လူထုအေျချပဳ	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	 ျဖစ္စဥ္မတိုင္မီႏွင့္	 ျဖစ္စဥ္	

အတြင္း	အေရးပါေသာ	အခန္းက႑တြင္	ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။	

ရပ္ရြာမ်ားရွိ	 ဘာသာေရး	 သို႔မဟုတ္	 ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ	

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္	 ပဋိပကၡႏွင့္	 ဖိႏွိပ္မႈကာလမ်ား	

အတြင္း	 ရြာသားမ်ားကို	 လံုျခံဳစိတ္ခ်ရာသို႔	 ဦးေဆာင္	

ေခၚယူရန္	 ႀကိဳးစားၾကၿပီး	 အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္	 လူ	

အင္အား	စုေဆာင္းမႈမ်ား၏	ဝန္ထုုပ္ဝန္ပိုုး	ေလ်ာ့က်ေစရန္	

အတြက္	 လက္နက္ကိုုင္	 အင္အားစုုမ်ားႏွင့္	 ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း	

ေပးသည့္အျပင္	 ရြာသားမ်ားကုုိ	 ကာကြယ္ရန္အတြက္	

အျခားနည္းနာမ်ားကိုု	 အသံုုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။	 တခ်ဳိ႕ေသာ	

EAO	 မ်ားက	 တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားမီ	 ရြာသားမ်ားကို	

ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊	 ပဋိပကၡေဒသ၏	 အျပင္ဘက္	

လံုျခံဳေသာေနရာမ်ားသို႔	 လမ္းၫႊန္ေပးျခင္းႏွင့္	 ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း၌	 အစားအေသာက္ႏွင့္	 လံုျခံဳေရး	

မ်ားကို	ပံ့ပိုးေပးေလ့ရွိၿပီး	အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္		ေနရပ္ျပန္ရန္	

လံုျခံဳေသာအေျခအေန	 ျဖစ္ပါက	 ရြာသားမ်ားအား	 	အသိ	

ေပးၾကသည္။	 ဤသို႔	 အကာအကြယ္ေပးသည့္သမိုင္း	

ေၾကာင္းက	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ	 	 ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရခ်ိန္တြင္	၎တို႔၏	တုိင္းရင္းသားလူထုအသိုင္း	

အဝုိင္းအတြင္းမွ	 ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို	 လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္	

ကာကြယ္မႈအတြက္	ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္းကို	ျဖစ္ေပၚေစသည္။	

“ေခါင္းေဆာင္ေတြက	 [ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး]	 အတြက္	 ေျပာေနၾကတယ္။	 က်ေနာ္တို႔ရြာမွာ	

အေျခအေနက	 ေကာင္းမလာေသးဘူး၊	 တကယ္လို႔	 တုိက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္လာရင္	 က်ေနာ္္တို႔ကို	

တျခားေနရာတစ္ခုကို	ေရႊ႕ေပးဖုိ႔	အစီအစဥ္ရွိတယ္လုိ႔	ေျပာတယ္။”	

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP		ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး
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“အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက	 [တိုင္းရင္းသား	 လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔]	 ထဲက	 တစ္ေယာက္က	

က်မတို႔မိသားစုကို	 ကူညီခဲ့တယ္။	 က်မကေလးငယ္ေတြထဲက	 နွစ္ေယာက္က	 က်မနဲ႔အတူ	 လြတ္လာ	

တယ္။	လူႀကီးေတြက	ထြက္ေျပးကုန္ၿပီ၊	ဗမာစစ္သားေတြက	ရြာသားေတြကို	ျပန္ေခၚခိုင္းၿပီး	ျမန္မာဘက္ကို	

ပို႔ခိုင္းတယ္၊	ဒါေပမယ့့္	 [EAO]	ေခါင္းေဆာင္က	သူတို႔ကို	အဲဒီလိုလုပ္ဖုိ႔	ခြင့္မျပဳဘူး။	သူက	က်မနဲ႔	က်မ	

မိသားစုကို	နယ္စပ္ေက်ာ္ဖုိ႔အတြက္	ကူညီခဲ့တယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“ရြာသူႀကီးနဲ႔	တျခားဘာသာေရးဆရာေတြက	က်မအမ်ဳိးသားကုိ	လႊတ္ေပးဖုိ႔	[စစ္တပ္နဲ႔	သြားညႇိႏိႈင္း]	

ေတာင္းပန္တယ္၊	သူ	လြတ္လာတာနဲ႔	ရြာသူႀကီးက	က်မတို႔ကို	အျခားတစ္ေနရာေရႊ႕ဖုိ႔	အၾကံေပးတယ္။	

ဒါနဲ႔	က်မတို႔လည္း	 ေျပာင္းသြားလိုက္တယ္။	က်မတို႔	 ေနာက္တစ္ခါ	 ရြာကိုျပန္လည္တဲ့အခါ	အိမ္နီးခ်င္း	

ေတြ	 ေျပာတာက	 စစ္သားေတြ	 မၾကာမၾကာလာၿပီး	 က်မတို႔အေၾကာင္းကို	 ေမးတယ္တဲ့၊	 ေနာက္ၿပီး	

က်မတို႔ကို	ရြာက	ထြက္သြားဖုိ႔	အၾကံေပးတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုုကၡသည္	ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈျဖစ္ရာ	လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ	

အိမ္ရွင္လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္	 ျပည္သူမ်ားသည္	

၎တိုု႔ကိုုယ္တိုင္က	 ပဋိပကၡႏွင့္	 စီးပြားေရး	 ဖိစီးမႈမ်ားကို	

ခံေနရေသာ္ျငားလည္း	ထြက္ေျပး	တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား	

ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္	ကူညီ	ကာကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။	ေဒသ	

ခံ	အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားက	၎တိုု႔	 ၿမိဳ႕မ်ား	သိုု႔မဟုုတ္	ရြာမ်ား	

သိုု႔	 ထြက္ေျပးလာရေသာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား	

အတြက္	 အတူတကြ	 စုုစည္းၿပီး	 ေျမ၊	 အစားအစာႏွင့္	

ခုုလံိႈရာေနရာမ်ားကို	ုေထာကပ္ံ့ေပးၾကသည။္	ထုုိင္းႏိုငုင္တံြင	္

ထိုင္း	 ကရင္ရြာသားမ်ားသည္	 နယ္စပ္ကိုု	 ေက်ာ္ျဖတ္၍	

လံုုျခံဳရာကို	ရွာေဖြလာေသာ	ကရင္ျပည္နယ္မွ	ကရင္လူမ်ဳိး	

မ်ားႏွင့္	 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ	ေရာက္လာေသာ	အျခားသူမ်ားအား	

ကူညီခဲ့ၾကၿပီး	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း	အခ်ဳိ႕ေသာ	

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား	လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။	

“က်မတုိ႔	 ရြာကေန	 [အတူတူ	 ထြက္ေျပးလာတဲ့]	 လာခဲ့တဲ့	 မိသားစု	 သုံးစု	 ရွိတယ္။	 အဲဒီတုန္းက	

ဒုကၡသည္စခန္း	 ရွိတယ္ဆိုတာကို	 က်မတို႔	 လံုးဝမသိဘူး။	 က်မတို႔	 အဲဒီမွာ	 [ရြာမွာ]	 ေနေနၾကတယ္။	

အဲဒီမွာ	 ကရင္ေတြ	 အမ်ားႀကီးပဲ။	 ေနာက္ေတာ့	 ကရင္လူငယ္ေတြက	 အဲဒီမွာေနဖုိ႔	 အဆင္မေျပဘူးလို႔	

က်မတို႔ကို	 ေျပာတယ္။	အဲဒီမွာက	ဘာအလုပ္မွ	 မရွိဘူး၊	 ၿပီးေတာ့	 မလံုျခံဳဘူးေပါ့ေနာ္။	အဲဒါနဲ႔	သူတုိ႔က	

သြားေနလုိ႔ရမယ့္ေနရာတစ္ခု	 ရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္။	 UN	 က	 ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားတဲ့	 ေနရာလို႔	

ေျပာတယ္။	 အဲဒါနဲ႔	 သူတို႔က	 က်မတို႔	 သြားဖုိ႔အတြက္	 တစ္ဆင့္ၿပီး	 တစ္ဆင့္	 စီစဥ္ၿပီး	 က်မတို႔ကို	 ဒီကို	

ပို႔ေပးလိုက္တာပဲ။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
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“လူေတြက	မနက္မွာ	က်ေနာ္တို႔ကို	လာေခၚၿပီး	[--]	ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမွာ	ေပးေနတယ္။	က်ေနာ္တို႔	

အဲဒီမွာ	 ႏွစ္လေလာက္	 ေနတယ္။	 အဲဒါၿပီးေတာ့	 က်ေနာ္တို႔	 ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမွာ	 အၾကာႀကီးေနဖုိ႔	

မသင့္ေတာ္တာရယ္၊	 IDP	 ေတြ	 အရမ္းမ်ားတာရယ္ေၾကာင့္	 တအာင္းစာေပနဲ႔	 ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ကေနၿပီး	

က်ေနာ္တို႔ေနဖုိ႔	 ေနရာတစ္ခု	 စီစဥ္ေပးတယ္။	အဲဒီေျမက	ပန္းေစးရြာ	ပိုင္တဲ့	 ေျမ။	အဲဒီေတာ့	က်ေနာ္တို႔	

ေနဖုိ႔အတြက္	 ခြင့္ျပဳခ်က္	 ေတာင္းရတယ္၊	သူတို႔ကလည္း	က်ေနာ္တို႔ကို	 ေနဖုိ႔ခြင့္ျပဳတယ္။	အဲဒါေၾကာင့္	

က်ေနာ္တို႔	ဒီကိုေရာက္လာတာ။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ	IDP	ရြာမွ	IDP	တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	
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စိန္ေခၚမႈမ်ား	 ရွိေနလင့္ကစား	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ	

မ်ားသည္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း	 လူထုအသိုင္း	

အဝုိင္း၏	စည္းေႏွာင္မႈႏွင့္	ယႏၲရား	အေဆာက္အအံုမ်ားကို	

ျပန္လည္	တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္	 ျပင္းျပင္းထန္ထန္	 ႀကိဳးစား	

ခဲ့ၾကပါသည္။	 လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း	 အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက	 ကိုယ္	

ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ	 ယႏၲရားမ်ားကို	 စည္း႐ုံးတည္ေထာင္ကာ	

၎တို႔	အနီးအနား	ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ	အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအာဏာ	

ပိုင္မ်ားႏွင့္	 ဆက္ဆံရာတြင္	 ၎တုိ႔အား	 ကိုယ္စားျပဳမည့္	

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို	ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။	မ်ားေသာအားျဖင့္	

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမႈအား	 အေျခခံ၍	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္း	

အတြင္းမွ	 ပညာတတ္မ်ားကို	 စုေဆာင္းကာ	 ကေလး	

မ်ားကို	 စာသင္ၾကားေပးၿပီး	 တျဖည္းျဖည္းႏွင့္	 စနစ္တက်	

လုပ္ေဆာင္ထားသည့္	 တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ	 သင္႐ုိး	

ၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္	 အေဆာက္အအံု	 ပရဝဏ္မ်ားကို	

ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစျခင္း	 သို႔မဟုတ္	 ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္	 ေဆး	

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ	 ပံ့ပိုးေပးျခင္းတုိ႔	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက	

သည္။	ေဆးမွဴးမ်ားႏွင့္	အေျခခံ	က်န္းမာေရး	ေစာင့္ေရွာက္	

မႈေပးသူမ်ားကို	 သင္တန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္	 ေဆးခန္း	

မ်ားႏွင့္	 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို	 ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။	 ထုိသုိ႔		

ေသာ	 အားထုတ္မႈမ်ားကုိ	 ႏုိင္ငံတကာ	 အလွဴရွင္မ်ားက	

ပံ့ပုိးလာခဲ့ေသာ္လည္း	 ကနဦး	 အစျပဳ၍	 ဦးေဆာင္	

အေကာင္အထည္	 ေဖာ္ခဲ့သူမ်ားမွာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ရသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး	တစ္ခါတစ္ရံ	ဘာသာေရ	းအဖြဲ႔အစည္း	

မ်ား၊	 ေဒသခံ	 အိမ္ရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား	 သို႔မဟုတ္	

လူမ်ဳိးတူ	 တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမွ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္	

ရသူမ်ား	 	 	မဟုတ္သည့္	 	အျခားေသာသူမ်ားလည္း	ပါဝင္	

ပတ္္သက္မႈ	ရွိပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္	 အရပ္ဘက္	 လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား	

သည္	 ဒုကၡသည္ႏွင့္	 IDP	 စခန္းမ်ားကို	 စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊	

အကူအညီမ်ား	 ေပးေဝျခင္းႏွင့္	 စီမံေပးျခင္း၊	 လံုျခံဳေရး	

ႏွင့္	 စခန္း	 စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ	 လုပ္ငန္းမ်ားကို	 စည္း႐ုံး	

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏	

အက်ဳိးစီးပြားအတြက္	ျပင္ပမွ	အက်ဳံးဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားထံ	

ကိုယ္စားျပဳျခင္းတို႔တြင္	 အေရးပါေသာ	 အခန္းက႑မွ	

ပါဝင္	လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။	
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“၁၉၉၀	 ခုႏွစ္မွာ	 ဗမာစစ္တပ္က	 ဘုရားသံုးဆူကို	 ဝင္သိမ္းေတာ့	 မြန္ျပည္သူ	 ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား	

သူတို႔ရြာကေန	 ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတယ္။	 အဲဒီ	 ထြက္ေျပးလာတဲ့	 ရြာသားေတြကို	 ကူညီေထာက္ပံ့ဖုိ႔	 ဆုိၿပီး	

က်ေနာ္တို႔	 မြန္အမ်ဳိးသား	ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ	 (MNRC)ကို	 ဖြဲ႔ခဲ့ၾကတယ္။	၁၉၉၅	ခုႏွစ္	အပစ္ခတ္	

ရပ္စဲေရးၿပီးေတာ့	သူတို႔အတြက္	စခန္း	သုံးခုကို	စီစဥ္ေပးခဲ့တယ္။	၁၉၉၅	ခုႏွစ္ကေန	၂၀၀၀	ခုႏွစ္အထိ	

ရြာသား	အေယာက္စီတိုင္းကို	ဆန္	တစ္ပံုးစီ	ေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။”		

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္	မြန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

“CIDKP	ကို	 ၁၉၈၈	 ခုႏွစ္မွာ	 ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္၊	 ပထမေတာ့	 အဲဒီအခ်ိန္က	လိုအပ္ခ်က္အရ	 ဒီလူထု	

အေျချပဳ	အဖြဲ႔တစ္ခုကို	ထူေထာင္လိုက္တယ္လုိ႔ပဲ	က်ေနာ္	ထင္ခဲ့တယ္။	မာနယ္ပေလာက်ၿပီးတဲ့ေနာက1္86 

ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈက	 ပိုၿပီး	 ေရရွည္သေဘာမ်ိဳး	 ျဖစ္လာတယ္။	 အရင္က	

အဲဒီမွာ	 ယာယီ	 ထြက္ေျပးရတာေလာက္ပဲ	 ျဖစ္ၿပီး	 လူေတြက	 သူတုိ႔	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္	

ရက္သတၱပတ္	 ဒါမွမဟုတ္	 လအနည္းငယ္	 ၿပီးရင္	 ျပန္လို႔ရတယ္၊	 ဒါေပမယ့္	 မာနယ္ပေလာက်ၿပီးတဲ့	

ေနာက္ပိုင္းမွာ	 ပိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး	 ၾကာရွည္တဲ့	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	 ျဖစ္လာေတာ့	 ရြာသားေတြအေနနဲ႔	

ရိကၡာျပတ္ကုန္တယ္။	CIDKP	ကို	အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို	တုံ႔ျပန္ဖုိ႔အတြက္	ဖြဲ႔ခဲ့တာ။”	

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္	ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

186	 မာနယ္ပေလာသည္	ကရင္ျပည္နယ္ရွိ	 ရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး	 KNU	ႏွင့္	 ၁၉၈၈	ခုႏွစ္	 ဒီမိုုကေရစီ	တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈႀကီးအၿပီး	ထြက္ေျပးလာေသာ	ဒီမို	
ကေရစီ	တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား	ပါဝင္သည့္	အျခားေသာ	အတိုက္အခံ	အင္အားစုမ်ား၏	ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္	တည္ရွိေနခဲ့သည္။	၁၉၉၅	ခုႏွစ္	DKBA	
၏	 အကူအညီျဖင့္	 ျမန္မာစစ္တပ္မွ	 ထိုးစစ္ဆင္ကာ	 မာနယ္ပေလာကို	 သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး	 ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ	 အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား	
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို	ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက	ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ား	ေဝမွ်ေပးျခင္း	

ႏွင့္	အေသးစား	 ေငြေခ်းျခင္း	အပါအဝင္	တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး	

အျပန္အလွန္	 ႐ုိင္းပင္းကူညီသည့္	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏	

အားထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း	 ရည္ၫႊန္းၾကေလ့	 ရွိပါသည္။	

အသိုင္းအဝိုင္း	 အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္	 အကန္႔အသတ္	 ရွိ	

ေသာ	ရင္းျမစ္မ်ားကို	စုပံု၍	ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား	အတြက္	

အခန္းႏွင့္	 အေဆာင္မ်ား	 ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊	 အမ်ားျပည္သူ	

ေနရာမ်ားကို	 သန္႔ရွင္းေနေစရန္	 ထိန္းသိမ္းျခင္း၊	 ေရသန္႔	

ေထာက္ပံ့ေရး	 အပါအဝင္	 စခန္း	 တိုးတက္ေကာင္းမြန္	

လာေစေရး	 စီမံခ်က္မ်ားတြင္	 ေစတနာ့ဝန္ထမ္း	 လုပ္အား	

ေပးျခင္းႏွင့္	 ရပ္ရြာရွိ	 ခံႏိုင္ရည္အား	 ပိုမိုနည္းသူမ်ားကို	

ကူညီေပးျခင္း	အစရွိသည္တို႔ကို	လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။	

“တစ္ခါတေလမွာ	 ရိကၡာခြဲတမ္းက	လံုေလာက္ေပမယ့္	 တစ္ခါတေလ	 မလံုေလာက္တဲ့	 အခါက်ရင္	

သူငယ္ခ်င္းေတြ၊	အိမ္နီးနားခ်င္းေတြဆီက	ေခ်းငွားရတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
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“လူေတြက	တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းမွာ	 ေငြေလး	 နည္းနည္းရဖုိ႔	 ၾကံခုတ္တဲ႔အလုပ္နဲ႔	 ႐ႈပ္ေနတတ္ေပမယ့္	

စခန္းထဲမွာရွိတဲ့	လူတိုင္း	အမႈိက္သန္႔ရွင္းေရးကို	လုပ္ၾကတယ္။”	

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ	ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက	[က်မတို႔ရြာက]	ဆံုးသြားတာ	၁၀	ေယာက္	ဒါမွမဟုတ္	

ဒီထက္	 ပိုမ်ားတယ္၊	 က်န္ေနတဲ့	 မိသားစုဝင္ေတြကေတာ့	 တစ္ေယာက္ကို	 တစ္ေယာက္	 ကူညီရင္း	

သူတို႔ဘဝကို	ဆက္ၾကရတယ္။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

ရပ္ရြာလူထုမ်ား	အတူတကြအလုပ္လုပ္ေနပံု	[ဓာတ္ပံု	-	Sai	Vijit၊	Koung	Jor	Shan	Refugee	Camp]	
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“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက	 အဲဒီဆရာေတြကို	 ပံ့ပိုးေပးဖို႔	 က်ေနာ္တို႔အားလံုး	 ပူးေပါင္းၿပီး	 လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။	

က်ေနာ္တို႔က	 ၿပီးခဲ့တုန္းႏွစ္က	 ကူညီႏုိင္ၿပီး	 ဒီႏွစ္မွာ	 က်ေနာ္တို႔	 မကူညီႏိုင္ဘူးဆိုရင္	 မေကာင္းဘူး။	

က်ေနာ္တို႔ရြာက	 လူေတြက	 ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးအတြက္	 တာဝန္ယူၾကတယ္။	 ရြာသားေတြက	

ေက်ာင္းသံုး	ပရိေဘာဂ	လိုအပ္ခ်က္	ေတြျဖစ္တဲ့	စာသင္ခံုနဲ႔	ထိုင္ခံုေတြကို	ေထာက္ပံ့ၾကတယ္။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	
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ပဋိပကၡႏွင့္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း	 အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားသည္	 ၎တို႔၏	 မိ႐ုိးဖလာ	

အခန္းက႑မ်ား၏	အျပင္ဘက္ထြက္၍	တာဝန္မ်ားယူခဲ့ၾကရသည္။	တခ်ဳိ႕ေသာ	 ပဋိပကၡ	သက္ေရာက္	

သည့္ေဒသမ်ားတြင္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	 ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား	 ျဖစ္လာျခင္း	 သို႔မဟုတ္	

အမ်ဳိးသားမ်ား	မရွိေတာ့ေသာအခါ	အျခားေခါင္းေဆာင္မႈ	အခန္းက႑မ်ားကိုပါ	တာဝန္ယူၾကရသည္။187 

အမ်ဳိးသမီး	 ဦးေဆာင္ေသာ	 အိမ္ေထာင္စုမ်ား	 ျဖစ္တည္လာမႈကို	 ၾကည့္ပါက	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	

၎တို႔၏	 ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္	 မိသားစုဝင္	 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ	 ျဖစ္စဥ္	

ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္	 အစဥ္အၿမဲ	 ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကရၿပီး	 လံုေလာက္ေသာ	 ကူညီ	

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား	ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္	အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္	အခြင့္အလမ္းမ်ား	ရွာေဖြျခင္း	

တို႔ကို	 လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရပါသည္။	 အမ်ဳိးသမီး	 အမ်ားအျပားအေနျဖင့္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြင္း	

ေက်ာင္းဆရာမမ်ား	သို႔မဟုတ္	က်န္းမာေရး	ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားအျဖစ္လည္း	ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား	

အျဖစ္	ဝင္ေရာက္	လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။	

“ရြာေတြမွာ	 အမ်ဳိးသားေတြ	 အကုန္လံုး	 ထြက္ေျပးၿပီး	 ဘယ္သူကမွ	 ရြာသူႀကီး	 မျဖစ္	

ခ်င္ၾကေတာ့တဲ့အခါ	 က်န္ခဲ့တဲ့	 အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ	 ေခါင္းေဆာင္မႈ	 တာဝန္ကို	 ယူၾကရ	

တယ္။	 သူတို႔	 ဒီကိုမေရာက္ခင္ကတည္းက	အေျခအေနေတြေၾကာင့္	 သူတို႔အခန္းက႑က	

ေျပာင္းလဲၿပီးသား	ျဖစ္ေနၿပီ။	အမ်ဳိးသမီး	ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား	ရြာသူႀကီးေတြ	ျဖစ္လာၾကသလို	

အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔	 ယွဥ္ရင္	 တခ်ဳိ႕က	 အရမ္းကို	 သတၱိရွိၾကတယ္။”	 	 အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔	

အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“က်မတို႔	 အမ်ဳိးသမီးေတြဆီမွာလည္း	 စခန္းထဲက	 သင္ယူထားတဲ့	 အတတ္ပညာေတြ	

ရိွတယ္။	 က်မတုိ႔	 ျပန္မယ္ဆိုရင္	 ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း	 တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔အတြက္	

187	 Karen	Women’s	Organization,	“Walking	Amongst	Sharp	Knives:	The	Unsung	Courage	of	Karen	Women	Village	Chiefs	in	Conflict	
Areas	of	Eastern	Burma,”	February	2010.	Available	at	https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/walkingamongstsharp-
knives.pdf.
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က်မတို႔လည္း	 အၾကံဉာဏ္ေတြ	 မွ်ေဝႏုိင္တဲ့	 အခြင့္အလမ္း	 ရသင့္တယ္။”	 ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	

ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား	 ေနထုိင္သည့္	 ေနရာမ်ားတြင္	 ဖြဲ႔စည္း	

တည္ေထာင္ထားၾကၿပီး	 (အထူးသျဖင့္	 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္	 သာမက)	 ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	 အေျခခံ	

တတ္ေျမာက္မႈ၊	 သားဖြားက်န္းမာေရးႏွင့္	 လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံသည့္	 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား	

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္	တုံ႔ျပန္ျခင္း	အစရွိသည့္	 ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္	သင္တန္းမ်ားႏွင့္	 စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ	

မ်ားကို	 လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား	

၎တို႔၏	 အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း	 တက္ႂကြေသာ	 အခန္းက႑တစ္ခုတြင္	 ပါဝင္ေစခဲ့ၿပီး	 ပံုမွန္အားျဖင့္	

မရရွိႏုိင္သည့္	 ဗဟုသုတႏွင့္	 အရည္အေသြးမ်ားကို	 ရရွိရန္	 ကူညီေပးပါသည္။	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	

အမ်ဳိးသမီး	အေျမာက္အျမားက	ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္	အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီး	အနာဂတ္တြင္လည္း	ထုိ	

အလုပ္မ်ားကို	ဆက္လက္	လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု	ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။		

“ရြာမွာတုန္းက	အမ်ဳိးသမီးေတြက	တိရစၧာန္ေတြကို	အစာေကြ်းဖုိ႔နဲ႔	အိမ္အလုပ္ေတြရွိတယ္။	

စခန္းထဲကို	 ေရာက္လာေတာ့	 သူတို႔အတြက္	 ဘာအလုပ္မွ	 မရွိေတာ့ဘူး။	 စခန္းထဲမွာက	

သူတို႔အတြက္	 ေမြးဖုိ႔	 တိရစၧာန္လည္း	 မရွိေတာ့	 သူတို႔ကို	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ	

သင္တန္းေတြ	 ေပးတယ္။	 ေနာက္ၿပီးေတာ့	 စခန္းထဲက	 သင္တန္း	 ဒါမွမဟုတ္	 အလုပ္႐ုံ	

ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ	ဝင္ပါၾကတယ္၊	သူတို႔ေတြက	အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕	တက္ႂကြတဲ့	ပါဝင္လႈပ္ရွား	

သူေတြ	ျဖစ္လာတယ္။	ေနာက္ၿပီး	လူထုအသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာရွိတဲ့	က်န္းမာေရးျပႆနာေရာ၊	

အျခား	 ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေရာ	 သူတို႔	 နားလည္လာၾကတယ္။”	 အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔	

အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

အိမ္ေထာင္စု၏	 အလုပ္တာဝန္	 ခြဲေဝမႈႏွင့္	 ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ	 အမ်ားစုေသာ	 ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရသူ	 မိသားစုမ်ားတြင္	 ညီမွ်မႈ	 မရွိေသးပါ။	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ	 အိမ္ေထာင္စုျပင္ပရွိ	 အျခား	

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျပင္	 ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္	 အိမ္မႈကိစၥအလုပ္အမ်ားစု	 သို႔မဟုတ္	 အားလံုး	

အေပၚတြင္	တာဝန္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး	၎တို႔၏	အမ်ဳိးသားမ်ားက	၎တို႔	လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္	တက္ႂကြ	

ေသာ	အခန္းက႑တြင္	ဝင္ေရာက္	လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို	တားဆီးေနႏိုင္ပါသည္။		

“ေယာက်္ားေတြက	သူတို႔	တစ္ခုခုလုပ္မယ္လုိ႔	စဥ္းစားရင္	အိမ္ကထြက္သြားၿပီး	လုပ္လိုက္႐ုံပဲ။	

အမ်ဳိးသမီးေတြ	 အတြက္က်ေတာ့	 အဲဒါက	 ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈ	 ျဖစ္တယ္။	 သူတို႔ေတြက	

သူတို႔ကေလးေတြအတြက္	ဘာေတြျပင္ေပးရမလဲဆိုၿပီး	ကေလးေတြအတြက္	စဥ္းစားရတယ္။	

ေယာက်္ားေလးေတြက	 အဲဒီလုိကိစၥေတြ	 မစဥ္းစားဘူး။	 သူတုိ႔ရဲ႕အမ်ဳိးသားေတြကမွ	

သူတို႔ကို	 ေထာက္ပံ့မေပးဘူးဆိုရင္	 အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္က	 စိန္ေခၚမႈ	 ျဖစ္လာတယ္။	

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ	 ပါဝင္ႏိုင္ဖုိ႔	 သူတို႔	 အေကာင္းဆံုး	 ႀကိဳးစားေပမယ့္	 အဲဒါက	 သိပ္	
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ၾကာၾကာမခံဘဲ	 တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္	 သူတို႔ေတြ	 ရပ္သြားၾကရတယ္။	 အမ်ားစုက	 အဲဒီလိုပဲ။	

တခ်ဳိ႕က	အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ	ပါခ်င္တယ္၊	ဒါေပမယ့္	ကေလးထိန္းဖုိ႔၊	ခ်က္ျပဳတ္ဖုိ႔	သူတို႔ကို	

ကူေပးမယ့္သူ	 တစ္ေယာက္မွ	 မရွိေတာ့	 သူတို႔ဘာမွ	 မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။”	 အရပ္ဘက္	

လူထုအဖြဲ႔အစည္း	ကိုုယ္စားလွယ္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

စခန္းႏွင့္	 သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ	 IDP	 မ်ား	 ေနထုိင္ရာ	 ေနရာမ်ား၏	 ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားတြင္	 ပံုမွန္	

အားျဖင့္	 အမ်ဳိးသားမ်ား	 ႀကီးစုိးပါသည္။	 လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္	

လည္းေကာင္း	သို႔မဟုတ္	မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္	ပတ္သက္၍	လည္းေကာင္း	စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္	

အေရးယူ	 လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား	 မရွိသည္ကို	 အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	 ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကသည္။	

မုဒိမ္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္	 ေလ်ာ္ေၾကးအနည္းငယ္ျဖင့္	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို	 အမႈေၾကေအးခိုင္းၿပီး	 ၎တို႔၏	

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို	ျပန္ေျပာျပျခင္းအား	ပိတ္ပင္တားျမစ္ၾကသည္။	

ေနရပ္ျပန္ရာတြင္	 ရရွိထားၿပီးသား	 အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို	 ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါသည္။	

ပဋိပကၡကာလအတြင္း	 ရပ္ရြာတြင္	 ဦးေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားကို	 ယူခဲ့ၾကေသာ	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္	

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး	 လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္	 အမ်ဳိးသားမ်ား	 ရြာသို႔	 ျပန္ေရာက္လာသည့္	 အခါတြင္	

ထိုတာဝန္မ်ားမွ	 ႏုတ္ထြက္ေပးရန္	 အတင္းအက်ပ္	 ဖိအားေပးျခင္း	 ခံေနရသည္ဟု	 ကရင္ျပည္နယ္	

အတြင္းရွိ	 အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က	 ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။	 တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား	 အေနျဖင့္	 အနားယူရန္	

အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း	 အျခားသူမ်ားမွာ	 ဤသို႔	 ေဘးဖယ္ထုတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္	 မခံခ်င္မႈမ်ား	

ျဖစ္ေနရသည္။	 တခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ား၌	 ပိုု၍	 မိ႐ုိးဖလာဆန္သည့္	 ရပ္ရြာမ်ားသိုု႔	 ျပန္ၾကရသည့္	

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏	 အနာဂတ္အတြက္	 အထူးသျဖင့္	 အိမ္ေထာင္မ်ားကို	 ဦးစီးရေသာ	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္	

မုဆိုးမမ်ားအတြက္	စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈကို	အမ်ဳိးသမီး	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	ထုတ္ေဖာ္	ေျပာျပၾကပါသည္။	

“ယဥ္ေက်းမႈအရ	ဒါမွမဟုတ္	ထံုးတမ္း	အစဥ္အလာအရက	မုဆိုးမတစ္ေယာက္	ဒါမွမဟုတ္	

တစ္ခုခုေပါ့ေနာ္..	လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုက	အဲဒီလုိ	အမ်ဳိးသမီးေတြကို	သိပ္ၿပီး	ကူညီ	

ေထာက္ပ့ံေပးၾကတာ	 မဟုတ္ဘူး။	 အဲဒါေၾကာင့္	 အစိုးရအေနနဲ႔	 အဲဒီ	 အမ်ဳိးသမီးေတြကို	

အထူးသျဖင့္	 ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကုိ	 ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ရတဲ့	 အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔	 ကေလးေတြကို	

တာဝန္ယူ	 ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္။”	 အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း	 ကိုယ္စားလွယ္	 ကခ်င္	

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“ပဋိပကၡ	 ၿပီးတာနဲ႔	 အမ်ဳိးသမီးေတြက	 အိမ္ရွင္မ	 ျပန္ျဖစ္သြားတယ္။	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္	

စလိုက္တာနဲ႔	အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ	မီးဖိုေခ်ာင္	ျပန္သြားရၿပီး	ထမင္းခ်က္ရေတာ့တယ္။	အဲဒီမွာ	

ရြာသူႀကီးအေနနဲ႔	သူတို႔ေနရာေတြကို	ဆက္ၿပီး	ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တ့ဲ	အမ်ဳိးသမီး	တခ်ဳိ႕ေတာ့	

ရွိတယ္၊	 ဒါေပမယ့္	 အမ်ားစုက	 ဆက္မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။”	 	 အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း	

ကိုယ္စားလွယ္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
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“အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းဘက္မွာ	 ဝန္ေဆာင္မႈေတြ	 [ေနရပ္ျပန္သူ	 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္]

နဲ႔	 ပတ္သက္ၿပီး	က်မတို႔	 စိတ္ပူတယ္။	အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္	 ဝန္ေဆာင္မႈ	အခြင့္အလမ္း	

ေတြရဖုိ႔က	 စခန္းမွာထက္ကို	 ပိုၿပီး	 ခက္လိမ့္မယ္။	 တစ္ဘက္က	 ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း	

အဲဒီလို	 ေဒသေတြမွာ	 အင္အားေကာင္းတဲ့	 အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြ	 အမ်ားႀကီး	

ရွိလာေတာ့	 ျဖစ္လာမယ့္	 ျပႆနာမွန္သမွ်ကို	 သူတို႔က	 ကူညီၿပီး	 ေလ်ာ့နည္းေအာင္	

လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔	ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲ။”	အစိုးရမဟုတ္ေသာ	ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ	

အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦး	

xGufajy;wdrf;a&Smif&rI\ tEkwfoabmaqmifaom vlrIa&;ESifh 
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188	 International	Organization	for	Migration,	“Assessment	of	Suicide	Risks	and	Factors	in	a	Refugee	Camp	in	Thailand,”	June	2016.	
Available	 at	 https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2017/06/IOM-Mission-in-Thailand-Assessment-of-Suici-
de-Risks-and-Factors-in-a-Refugee-Camp-in-Thailand.pdf.	

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းကို	 ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္	 ႀကိဳး	

ပမ္းမႈမ်ား	 ရွိေနေစကာမူ	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္	

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္	 မိသားစု	 စည္းေႏွာင္မႈမ်ားအေပၚ	

တြင္	 ႀကီးမားေသာ	 စိတ္ဖိစီးမႈ	တခ်ဳိ႕ကို	 ျဖစ္ေပၚလာေစပါ	

သည္။	ပဋိပကၡႏွင့္	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္	

ပတ္သက္ေသာ	 အတိတ္က	 အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္	 လက္ရွိ/

အနာဂတ္အတြက္	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ	 ေရြး	

ခ်ယ္စရာမ်ား	 ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔	 ေပါင္းစပ္မႈအေပၚအေျခခံ	

သည့္	 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈႏွင့္	 စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ	

တို႔သည္	 မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္	 အရက္မ်ား	 သံုးစြဲမႈမ်ားကို	

ျမင့္တက္လာေစၿပီး	 အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း	

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား	 ေနထုိင္ရာ	 ေနရာမ်ားတြင္	

အထူးသျဖင့္	 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္	 ျမင့္တက္လာပါ	

သည္။	 ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားဆုိင္ရာ	 ႏိုင္ငံတကာ	

အဖြဲ႔အစည္း	 (International	 Organization	 for	

Migration)	 ၏	 ၂၀၁၇	 ခုႏွစ္	 သုေတသနျပဳခ်က္က	

ေတြ႔ရွိထားသည္မွာ	 မယ္လဒုကၡသည္	 စခန္းတြင္	

မိမိကိုယ္မိမိ	 ေသေၾကာင္း	 ၾကံစည္မႈနႈန္းသည္	 တစ္ကမၻာ	 

လံုးဆိုင္ရာ	 ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈနႈန္း	 ထက္စာလွ်င္	

သံုးဆေက်ာ္	 ပိုမ်ားေနၿပီး	 ဒုကၡသည္	 ၂၈	 ဦးမွ	

ေသေၾကာင္း	 ၾကံစည္ကာ	 ၆၆	 ဦးက	 ၂၀၁၅	 ႏွင့္	 ၂၀၁၇	

ခုႏွစ္အတြင္း	 မိမိကိုယ္မိမိ	 ေသေၾကာင္းၾကံစည္ရန္	

ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။188	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္	 ၿပီးခဲ့	

သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္	 စခန္းထဲ၌	 ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ား၊	

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊	 မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္	 အရက္	

သံုးစြဲမႈ/မွီခိုမႈႏွင့္	 စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈတို႔	 ျမင့္မားလာ	

သည္ကို	 ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳအရ	 သတိျပဳမိၾကၿပီး	

ထိုတိုးျမင့္လာမႈမ်ားသည္	 ရိကၡာျဖတ္ျခင္း၊	 ဆႏၵမပါဘဲ	

ေနရပ္ျပန္ေစျခင္းႏငွ္အ့တ	ူ	တတယိႏိငုင္သံို႔	ေနရာခ်ေပးေရး	

အစီအစဥ္အမ်ားစု	 ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းတို႔ႏွင့္	 ဆက္စပ္ေန	

သည္ဟု	 ဆိုသည္။	 ဤအေျခအေနသည္	 သြားလာ	

လႈပ္ရွားမႈႏွင့္	 အလုပ္	 လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ	 တင္းက်ပ္စြာ	

ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္	ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္	 ႀကီးစြာ	

ေသာ	 အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္	 သက္ေရာက္မႈကို	

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး	 တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္လည္း	 အသက္	

ဝင္ေနေသာ	 ပဋိပကၡႏွင့္/သို႔မဟုတ္	 ျမန္မာစစ္တပ္စခန္း	

မ်ားႏွင့္	 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းခင္းမ်ားအနီးတြင္	 ခိုလႈံေနရေသာ	

IDP	 မ်ားအတြက္လည္း	 လြတ္လပ္စြာ	 သြားလာလႈပ္ရွား	
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ရန္ႏွင့္		လုပ္ကိုင္	စားေသာက္ရန္အတြက္	ကန္႔သတ္မႈမ်ား	

ရွိေနပါသည္။	 နီးကပ္က်ပ္တည္းစြာ	 ေနထုိင္ရေသာ	 ေန	

ထုိင္ရမႈမ်ားကလည္း	 မိသားစုႏွင့္	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္း	

မ်ားၾကား	 ပဋိပကၡမ်ား	 ျပင္းထန္ေစသကဲ့သို႔	 အိမ္တြင္း	

အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း	အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားက	မ်ားေသာ	

အားျဖင့္	 	 ၾကားေနၿပီး	 လက္ထပ္ၿပီးစ	 စံုတြဲမ်ားအေနျဖင့္	

လည္း	 ၎တို႔၏	 ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေထာင္စု	 ထူေထာင္ရန္	

ေနရာဟူ၍	 မရွိလွဘဲ	 မိဘမ်ား၊	 အုပ္စုႀကီးေသာ	 မိသားစု	

မ်ားႏွင့္	 ဆက္လက္	 ေနထိုင္ၾကရသည္ဟု	 ေတြ႔ဆံုေမး	

ျမန္းခဲ့သူမ်ားက	 မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။	 ထို႔အျပင္	 IDP	

စခန္းမ်ားသည္	 ဗုဒၶဘာသာေစတီမ်ား	 အနီးတြင္	 တည္ရွိ	

ပါက	 တခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္	 လူမႈေရးႏွင့္	

ဘာသာေရး	 ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး	 အထူးသျဖင့္	 အမ်ဳိး	

သမီးမ်ား	 ဓမၼတာလာသည့္	အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္	အမ်ဳိးသမီးမ်ား	

မည္သည့္ေနရာတြင္	ေနရမည္ဆုိသည့္	ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား	

ရွိေနပါသည္။	

“က်မတို႔အားလံုးက	 ခန္းမႀကီးထဲမွာ	 အတူတူ	 အိပ္ၾကရေတာ့	 ကေလးမရွိတဲ့သူတခ်ဳိ႕က	 ကေလး	

ေတြရဲ႕	ခ်ီးေတြ၊	ေသးေတြ	သူတို႔ေနရာေတြမွာ	အမ်ားႀကီး	ေရာက္ေနလို႔	ဆုိၿပီး	တိုင္ၾကတယ္။	အဲဒီေတာ့	

ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔	 ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနဖုိ႔ေရာ၊	 သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ေရာ	 ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္၊	 အဲဒါက	 ဒီမွာ	

ေနတဲ့	လူေတြရဲ႕	က်န္းမာေရးအတြက္လည္း	အေတာ္ထိခုိက္တယ္။”	

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“အိမ္ေတြက	 လူအရမ္းက်ပ္တယ္။	 အဲဒီေတာ့	 သူတုိ႔အတြက္	 ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္မႈလည္း	 မရွိဘူး၊	

အမ်ဳိးသမီးေတြဆိုရင္	 ေရခ်ဳိးဖုိ႔	 ဒါမွမဟုတ္	 အိမ္သာသြားဖုိ႔ေတာင္	 လံုျခံဳတဲ့ေနရာ	 မရွိေတာ့ဘူး။	

မိသားစုအတြင္းမွာ	 ဆိုရင္လည္း	 လူမ်ားေတာ့	 အတြင္းကိစၥေတြေျပာဖုိ႔၊	 ဥပမာ	 -	 မိသားစုကိစၥလို	

ဟာမ်ဳိးအတြက္	လြတ္လပ္မႈ	မရွိေတာ့ဘူး၊	သူမ်ားၾကားမယ္ေလ။”	

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း	ကိုုယ္စားလွယ္	ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

မိသားစုအတြင္း	 ႐ုိင္းပင္းေစာင့္ေရွာက္မႈ	 ဥပမာအားျဖင့္	

မိဘမ်ား	 ျပင္ပတြင္	 အလုပ္သြားလုပ္ရန္	 လိုုအပ္သည့္	

အခါမ်ဳိးတြင္	 ေဆြမ်ဳိးမ်ားက	ကေလးမ်ားကို	 ေစာင့္ေရွာက္	

ေပးျခင္း	 အစရွိသည္တို႔	 ပါဝင္သည့္	 ပံုမွန္စနစ္မ်ားသည္	

မိသားစုမ်ား	 ကြဲကြာရသည့္အခါႏွင့္	 အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု	

ခ်င္း၌	 ႀကီးမားေသာ	 ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး	 လိုအပ္ခ်က္မ်ား	

ရွိလာသည့္အခါ	 ထုိအရာမ်ားမွာ	 ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားပါ	

သည္။	 ဤအေျခအေနသည္	 အထူးသျဖင့္	 အမ်ဳိးသမီး	

ဦးေဆာင္သည့္	 အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊	 အိမ္ျပင္ပတြင္	 အလုပ္	

မလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္	 အျခားေသာနည္းျဖင့္	 ေထာက္ပံ့မႈ	

မ်ားလည္း	 ရွိမေနေသာ	 ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္	 အမ်ဳိးသမီး	

မ်ား၊	 ေမြးကင္းစ	 ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္	 မိခင္မ်ားအေပၚ	

တြင္	 သိသာေသာ	 သက္ေရာက္မႈမ်ား	 ရွိပါသည္။	 ကခ်င္	

ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမ်ားထက္စာလွ်င္	ထုိင္းႏိုင္ငံ	အတြင္းရွိ	

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္	 ေနထုိင္သည့္	 မိသားစုမ်ားမွာ	

အတူတူ	 ပိုေနႏုိင္ၾကေသာ္လည္း	 ေနရာတိုင္းရွိ	 ထြက္ေျပး	

တိမ္းေရွာင္ရမႈမွ	 မိသားစုုအတြင္း	 အခ်င္းခ်င္း	 ႐ုိင္းပင္း	

ကူညီမႈ	စနစ္မ်ားႏွင့္	ပတ္သက္ေသာ	ဖိစီးမႈမ်ားလည္း	ပိုမို	
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မ်ားျပားလာသည္။	 လူထုအေျချပဳ	 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္	

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	 ဤကြာဟခ်က္ကိုု	

ျဖည့္ဆည္း	 ေပးခဲ့ေသာ္လည္း	 လတ္တေလာတြင္	 ထုိ	

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ	 ရန္ပုံေငြျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို	 ရင္ဆုိင္	

ေနရပါသည္။

“က်မ	 ကိုယ္ဝန္ရွိတုန္းက	 စိန္ေခၚမႈေတြ	 အမ်ားႀကီးၾကံဳရတယ္။	 က်မ	 အဲဒါေတြကို	 အကုန္	

ျပန္မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။	အဲဒီအခ်ိန္က	အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္	အရမ္းကုိ	အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္	တစ္ခုပါ။	

ရြာမွာဆိုရင္	 က်မကို	 ကူေပးမယ့္	 ေဆြမ်ဳိးတခ်ဳိ႕	 ရွိေပမယ့္	 စခန္းထဲမွာက်ေတာ့	 မရွိဘူးေလ။	 က်မနဲ႔	

က်မမိသားစု	ရွင္သန္ႏိုင္ဖုိ႔	က်မဘာသာ	ကိစၥအားလံုးကို	လုပ္ဖုိ႔	လိုလာတယ္။”	

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“မိသားစုဝင္	 မရွိတဲ့	 အမ်ဳိးသမီးေတြက	 အဲဒီျပႆနာကို	 ရင္ဆိုင္ရတယ္။	 စခန္းထဲမွာဆိုရင္	

အမ်ဳိးသမီးေတြက	ေဆးခန္းမွာ	မီးဖြား၊	အမ်ဳိးသားေတြက	ခ်က္ျပဳတ္၊	ေလွ်ာ္ဖြပ္၊	 ၿပီးေတာ့	ေဆးခန္း	က	

မိန္းမကိုကူေပးတယ္။	 သူတို႔မွာ	 ကူေပးမယ့္မိသားစုဝင္	 မရွိရင္	 အရမ္းဒုကၡေရာက္တယ္။	 တကယ္လို႔	

ရြာမွာဆိုရင္ေတာ့	 မိသားစုဝင္ေတြ	 မရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ	 အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက	 မိခင္ေတြ	 ကို	

ဝိုုင္းကူေပးၾကတယ္ေလ။	တစ္ခါတေလ	[က်မတို႔အဖြဲ႔အစည္းက]	အမ်ဳိးသမီးေတြကို	သူတို႔	ကေလးေမြးတဲ့	

အခ်ိန္မွာ	ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြ	ေပးတယ္	[ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ]။”	

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း	ကိုယ္စားလွယ္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

ae&yfjyefcsdef

ေနရပ္ျပန္	 မျပန္၊	 ဘယ္အခ်ိန္၊	 ဘယ္ေနရာႏွင့္	 ဘယ္လို	

ပံုစံ	 ဟူေသာကိစၥမ်ားကို	 ဆံုးျဖတ္ရမည္ဆိုလွ်င္	 ေတြ႔ဆံု	

ေမးျမန္းခဲ့သူ	 အမ်ားစုက	 တညီတၫြတ္တည္း	 ဆံုးျဖတ္	

ထားသည္မွာ	တစ္ဦးတည္း/မိသားစုတစ္ခုတည္း	မျပန္ၾက	

ရန္	 ျဖစ္ၿပီး	 ၎တို႔၏	 အသိုင္းအဝိုင္းမွ	 သို႔မဟုတ္	 EAO	

မ်ားမွ	 ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏	 ေထာက္ပ့ံမႈ၊	 လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္	

အတူ	 အုပ္စုတစ္ခုအေနျဖင့္သာ	 ျပန္လိုၾကသည္။	 ေတြ႔	

ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	 အမ်ားစုက	 ၎တို႔အေနျဖင့္	 ေနရပ္ျပန္	

သည္ျဖစ္ေစ	သို႔မဟုတ္	တစ္ေနရာရာသို႔	 ျပန္လည္	အေျခ	

ခ်ၾကသည္	ျဖစ္ေစ	တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း	မလုပ္လုိဘဲ	

“အတူတကြ”	 သာ	 သြားခ်င္သည္ဟု	 ထုတ္ေဖာ္	 ေျပာျပ	

ၾကပါသည္။	
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“က်ေနာ္တို႔	 တစ္ေယာက္တည္း	 ျပန္ရမယ္ဆိုရင္	 ျပန္ရမွာ	 ေၾကာက္တယ္။	 အားလံုးျပန္မယ္ဆိုမွ	

က်ေနာ္တို႔လည္း	ျပန္ဖုိ႔	ေရြးခ်ယ္မယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

“က်ေနာ္တုိ႔	 အရင္ေနခဲ့တဲ့	 ရြာကုိ	 ျပန္ရမယ္	 [အစီအစဥ္အရ]	 ဆုိရင္	 ျပန္ခ်င္ပါတယ္။	 ဒါေပမယ့္	

တစ္ေယာက္တည္းေတာ့	မျပန္ဘူး။	[အရင္ရြာမွာ]	ေနခဲ့တဲ့	သူေတြအားလံုးနဲ႔ပဲ	အတူျပန္ၿပီး	လယ္သမား	

ျပန္လုပ္မယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ	IDP	ရြာမွ	အသက္	၂၀	အရြယ္	IDP	ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

“စခန္းအသီးသီးမွာ	 ျပန္႔က်ဲေနေပမယ့္	 တခ်ဳိ႕လူေတြက	 ေဆြမ်ဳိးေတြ၊	 မိသားစုဝင္ေတြ	 ရွိၾကတယ္။	

သူတို႔အတြက္က်ေတာ့		အခု	တစ္စခန္းထဲမွာ	အတူရွိမေနၾကေပမယ့္	သူတို႔အားလံုး	တစ္ေနရာတည္းကို	

တူတူ	ျပန္ခ်င္ၾကတယ္။	တခ်ဳိ႕လူေတြက်ျပန္ေတာ့	သူတို႔မွာ	ျပန္စရာ	ရြာေဟာင္းနဲ႔	အိမ္ေတြက		မရွိေတာ့ဘူး	

ဆိုေတာ့	အားလုံးက	ျပန္မယ္ဆိုရင္	သူတို႔အေနနဲ႔က	ျပန္ရမယ့္	ေနရာတစ္ခုကို	ေရြးခ်ယ္ရလိမ့္မယ္။	အဲဒီ	

ေတာ့	သူတို႔အေနနဲ႔	လက္ရွိ	လူထုအသိုင္းအဝုိင္းနဲ႔ပဲ	အတူျပန္ဖုိ႔	ေရြးခ်ယ္လိမ့္မယ္။”	

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္	ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ရြာလံုးကြ်တ္	 ဖ်က္ဆီးခံရလုိက္ရေသာ	 ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	 အမ်ားစုက	 ေနရပ္မျပန္လိုၾကဘဲ	

၎တို႔စကားအရ	 ဆုိရလွ်င္္	 “အဲဒီမွာ	 ဘာရြာမွ	 မရွိ	

ေတာ့ဘူး”	 ဟူေသာေၾကာင့္	 ျဖစ္သည္။	 အိုးအိမ္မ်ား၊	

လယ္ယာမ်ားသာမကဘဲ	 ေက်ာင္းမ်ား၊	 ေဆးခန္းမ်ား၊	

ေစ်းမ်ားႏွင့္	 ဘာသာေရး	 အေဆာက္အအံုမ်ား	 အစရွိ	

သည့္	 လူထုအသုိင္းအဝုိင္း၏	 အေဆာက္အအံု	 ယႏၲရား	

မ်ားပါ	 ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရၿပီး	 ျဖစ္သည္။	ထို႔အျပင္	အမ်ားစု	

အေနျဖင့္	မည္သူမွ်	မရွိေတာ့သည့္	ေနရာသို႔	မျပန္လို	ၾကပါ။	

ထိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား	 အတြက္မူ	 မိသားစု	 အတြက္	

အုိးအိမ္ႏွင့္	လယ္ယာမ်ား	သာမက	ရြာတစ္ခုလံုး၏	အေျခခံ	

အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ	ျပန္လည္	တည္ေဆာက္ေပးျခင္း	

မလုပ္ေပးသမွ်	ေနရပ္ျပန္ရန္	လြယ္ကူလိမ့္မည္	မဟုတ္	ပါ။		

“က်ေနာ္တို႔ရြာက	သြားလိုက္ၿပီေလ။	အဲဒီမွာ	ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး၊	လူ၊	စာသင္ေက်ာင္း၊	အိမ္၊	ေဆးခန္း	

ဘာတစ္ခုမွ	မရွိေတာ့ဘူး။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	
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“က်ေနာ္တို႔	 မနက္ျဖန္	 ေန႔လယ္္္	 ျပန္မယ္။	 က်ေနာ္္တို႔ရြာကို	 ေကာင္းေအာင္	 ျပဳျပင္ထားၿပီးၿပီ။	

စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔	 ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြလည္း	 က်ေနာ္တို႔	 ေဆာက္ထားၿပီးၿပီ။	 အဲဒီေတာ့	 ျပန္ၾကဖုိ႔	

မ်ားတယ္။	က်ေနာ္တို႔ကို	ဘယ္သူကမွ	ျပန္ဖုိ႔မတိုက္တြန္းဘူး။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

189	 See,	e.g.,	Saw	Yan	Naing,	“Karen	Refugee	Committee	Criticizes	Refugee	Return	Process,”	The	Irrawaddy,	15	November,	2016.	
Available	at	http://www.irrawaddy.com/news/burma/karen-refugee-committee-criticizes-refugee-repatriation-process.html.

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက	 ၎တုိ႔၏	 ေခါင္းေဆာင္မ်ား	

အေပၚ	 ကာကြယ္မႈႏွင့္	 လမ္းၫႊန္မႈအတြက္သာ	 မွီခုိျခင္း		

မဟုတ္ဘဲ	 ၎တုိ႔	 ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္	 ၎တို႔အား	

တာဝန္သိစြာ	လမ္းၫႊန္ေပးျခင္းႏွင့္	၎တို႔	ကိုယ္စား	လုပ္	

ကိုင္ေဆာင္ရြက္	ေပးလိမ့္မည္ဟု	ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။	

မ်ားစြာေသာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း	ဆံုးျဖတ္ခ်က္	 ခ်သည့္	

ျဖစ္စဥ္တြင္	ပါဝင္လိုၾကၿပီး	ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္	၎တုိ႔၏	

ဆႏၵမ်ားကို	ထည့္သြင္း	ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္	ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊	

ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏	 လမ္းညႊန္မႈ၊	 ျဖည့္စြက္ေပးမႈ၊	

ေထာက္ခံမႈတို႔ျဖင့္	 ၎တို႔ဘာသာ	 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို	

ခ်လိုေၾကာင္း	ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

“က်မ	ေျပာခ်င္တာကေတာ့	“ေခါင္းေဆာင္မ်ား	အားလံုးရွင့္၊	ေက်းဇူးျပဳၿပီး	ကိုယ့္ကိုကိုယ္	[သိပ္ၿပီး]	

ဂုဏ္ယူမေနၾကပါနဲ႔”	 လို႔	 ေျပာခ်င္တယ္။	 သူတို႔ေတြက	 ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕	 အသံကို	 ဂ႐ုစိုက္လိမ့္မယ္၊	

ႏိုင္ငံသားေတြကို	ေလးစားၿပီး	နားေထာင္လိမ့္မယ္လို႔	က်မ	ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“က်ေနာ္ကေတာ့	 က်ေနာ္တို႔ရဲ႕	 KNU	 ေခါင္းေဆာင္ေတြကို	 ေျပာခ်င္တာက	 ခင္ဗ်ားတို႔	

က်ေနာ္တို႔အတြက္	 ႀကိဳးစားေနတာဆိုရင္	 ခင္ဗ်ားတို႔	 အ႐ံႈးေပးမွာ	 မဟုတ္ဘူးလို႔	 ေမွ်ာ္လင့္တယ္။	

ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕	အသံေတြနဲ႔	မ်က္ရည္ေတြကို	သတိတရ	ရွိလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း	ေမွ်ာ္လင့္တယ္၊	ဘာလို႔လဲ	

ဆိုေတာ့	က်ေနာ္တို႔အားလံုး	ကိုယ့္ဇာတိေျမကို	လြမ္းေနၾကလို႔ပဲ။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

ယခုထက္ထိ	 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္	 ေနရပ္ျပန္မည့္	 ျဖစ္စဥ္	

အတြက္	 စီစဥ္ရာတြင္	 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ	 စခန္းမ်ားမွ	

ဒုကၡသည္မ်ား	 အဓိကတင္ျပေနသည္မွာ	 ဒုကၡသည္မ်ား	

အေနျဖင့္	 တရားဝင္သည္ဟု	 ယူဆထားေသာ	 ေခါင္း	

ေဆာင္မ်ားအား	 ထည့္သြင္း	 မထားသည့္အတြက္	 စခန္း	

မ်ားရွိ	 လူထုအသိုင္းအဝိုင္း	 ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္	 EAO	

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို	ထည့္သြင္း	ပါဝင္လာေစေရး	ကိစၥရပ္ပင္	

ျဖစ္ပါသည္။189	 ဒုတိယ	 ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုမွ	 ျမန္မာႏွင့္	
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ထိုင္းအစိုးရမ်ားမွ	စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး	ႏိုင္ငံတကာ	အက်ဳံး	

ဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား	ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္	ေနရပ္ျပန္ေရး	

တြင္	 မိသားစုတစ္စုခ်င္းစီ	 ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္သာ	

190	 	Ron	Corben,	“Myanmar	Refugees	 in	Thai	Camps	Face	Repatriation	Challenges,”	Voice	of	America,	11	May,	2017.	Available	
at	 https://www.voanews.com/a/myanmar-refugees-thai-camps-repatriation-challenges/3847329.html.	 Amy	 Sawitta	 Lefevre,	
“First	Repatriation	of	Myanmar	Refugees	in	Thailand	Begins,”	Reuters,	25	October,	2016.	Available	at	https://www.reuters.com/
article/us-thailand-refugees/first-repatriation-of-myanmar-refugees-in-thailand-begins-idUSKCN12P091.

ျဖစ္ၿပီး190	 ဒုကၡသည္မ်ား	 ပိုမို	 လိုလားသည့္	 လူမႈအသိုင္း	

အဝုိင္းအလိုက္	 ေနရပ္ျပန္သည့္	 ကိစၥမ်ဳိး	 ျဖစ္မေနျခင္းပင္	

ျဖစ္သည္။	

“တကယ္လို႔	က်ေနာ္တို႔	အားလံုးျပန္ရမယ္ဆိုရင္	က်ေနာ္တို႔က	KNU	ရဲ႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ	ပဲ	

ေနခ်င္တယ္။	ဒါေပမယ့္	သူတို႔က	KNU	ကို	အဲဒီ	ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ	ထည့္မထားဘူး။	KNU	ကလည္း	အဲဒီ	

ကိစၥကို	 ဘာမွမသိဘူး။	 [က်ေနာ္တုိ႔]	 အဲဒီကိစၥနဲ႔	 ပတ္သက္ၿပီး	 အမ်ားႀကီးစိုးရိမ္တယ္။	 က်ေနာ္တို႔မွာ	

ျမန္မာမွတ္ပံုတင္	မရွိသလို	 ျမန္မာစကားလည္း	မေျပာတတ္ဘူး။	ေနာက္ၿပီး	က်ေနာ္တို႔က	 ၿမိဳ႕သားေတြ	

မဟုတ္ဘူး၊	ေတာထဲမွာပဲ	ပိုေနခ်င္တယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ျမန္မာအစိုးရထံ ေပးပို႔လုိ 

ေသာ သတင္းစကားမ်ားမွာ ၎တို႔ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူ 

ဆက္ဆံခံခဲ့ရသည္ဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ တူညီေသာ အကာအကြယ္ 

ေပးမႈမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရ 

ရွိျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မရရွိေသးသည္ကို 

သိရွိလုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

“အစိုးရက က်ေနာ္တို႔ကို ဘာ အကာအကြယ္၊ ဘာ လံုျခံဳမႈမွ မေပးခဲ့ဘူး။ က်ေနာ္္တို႔ေတြဟာ 

ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ လံုျခံဳေရး ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ကို 

မကူညီေပး႐ုံတင္ မကဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ကိုပါ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လုိက္ေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကိုယ့္ 

ဘာသာ ကိုယ္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရတယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“ဘာျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အာမခံမႈရွိတဲ့လံုျခံဳေရးနဲ႔ အလားအလာရွိတဲ့ အနာဂတ္မရွိတာလဲ။ 

က်ေနာ္တို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ဘဝေတြကို ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာပဲ  ေခ်ာင္ပိတ္ ဘဝဆံုးမွာမ်ဳိး မလို 

ခ်င္ဘူး။ ဒီမွာ ဘယ္သူမွ အိမ္ကိုမလြမ္းတဲ့သူ မရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ပိုေကာင္းတဲ့အနာဂတ္၊ ပိုေကာင္းတဲ့ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းေတြရွိတဲ့ ဘဝေလးတစ္ခုေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ 

ဒီအေျခအေနမွာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အလားအလာရွိတဲ့ အနာဂတ္ ရွိတယ္လို႔ မခံစားရဘူး၊ က်ေနာ္ 

တို႔က ရက္စက္တဲ့ က်ားနဲ႔ ေခ်ာက္ကမ္းပါးအၾကားမွာ ပိတ္မိေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 
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“က်ေနာ္တို႔က ျပည္တြင္းထဲမွာ ေနတာမဟုတ္ေတာ့ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကုိ မသိက်ဳိးကြ်ံ ျပဳႏုိင္တယ္။ 

ဒုကၡသည္ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈထဲမွာ ထည့္ဖုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ 

သူတို႔က ျပည္တြင္းထဲမွာ ေနေနတဲ့ ျပည္သူေတြအေၾကာင္းပဲ စဥ္းစားေပးမွာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရနဲ႔ 

မသက္ဆိုင္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္လက္ခံဖုိ႔ သူတို႔အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ 

က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ဖို႔အတြက္ ဖိအားေပးရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔က ဒုတိယအတန္းစား ႏိုင္ငံသားေတြပဲ 

ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။”  

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး

191  For an example of a young, urban Burma/Myanmar woman’s change in perception of IDPs in Kachin State, which discusses how 
the author experienced common public perceptions of displaced people, see Thinn Thinn, “A Journey to the North,” Tea Circle 
Oxford, 15 January, 2018. Available at https://teacircleoxford.com/2018/01/15/a-journey-to-the-north/.

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 

နားလည္ရန္ ႐ုိးသားပြင့္လင္းေသာ အားထုတ္မႈမ်ား အပါ 

အဝင္ ၎တို႔အား အဖိုးတန္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္မွာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ သာမက 

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ ၾသဇာရွိေသာ အက်ဳံးဝင္ 

သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ အလားတူ ႏုိင္ငံတကာ အက်ဳံးဝင္ 

သက္ဆုိင္သူမ်ား လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါ 

သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ားက မည္ကဲ့ 

သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေစကာမူ ထြက္ေျပးတိမ္း 

ေရွာင္ရသူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အား အေလးေပး 

အာ႐ုံစိုက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ 

မထိုက္တန္ေသာ ဒုတိယတန္းစား ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ ခံစားၾကရသည္။  

ikHYcHolrsm; r[kwfonfh udk,fwdkif vkyfaqmifolrsm;

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရမႈ မတုိင္မီ၊ ကာလအတြင္းႏွင့္ 

ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ 

အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ၾကည့္ပါက 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ျဖစ္သမွ်ကုိ 

ငံု႔ခံေနသည့္ အျပဳခံမ်ား မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ မိသားစုႏွင့္ 

လူထု အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ အေျခ 

အေနဆုိးႀကီးမ်ားၾကားမွ ၎တုိ႔၏ ဘဝမ်ား တိုးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို 

လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ တက္ႂကြစြာႀကိဳးစား တံု႔ျပန္သူမ်ား 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသုေတသန 

အတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ႏုိင္ငံ 

အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔အား ပ်င္းရိၿပီး 

ေပးကမ္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္ကိုးေနသူမ်ားအျဖစ္ 

ျမင္ေနသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။191 ေတြ႔ဆံု 

ေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ၎တို႔၏ အေျခအေန၊ 

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်ေဝအသိေပးလုိသည့္ 

သတင္းစကားမ်ား ရွိေနပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ၎တို႔တြင္ ႏိုင္ငံ 

ကို အလုပ္အေကြ်း ျပဳႏုိင္သည့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ 

မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပ်င္းရိေသာေၾကာင့္ 
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သုိ႔မဟုတ္ ေလာဘႀကီးေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား/

IDP မ်ား ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္သည္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစ 

လိုပါသည္။ ၎တို႔၏ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ 

အတြက္ အက်ဳိးျပဳလိုသည့္ ဆႏၵမ်ားကို အေလးထားၿပီး 

၎တို႔အား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ 

ျပဳျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

ဘဝမ်ားတြင္ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ေပးျခင္းတုိ႔ကို လိုလား 

ၾကပါသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔လည္း တျခားသူေတြ ေပးကမ္းတာကို အၿမဲေမွ်ာ္ကိုးေနရတဲ့ ဒီလိုဘဝမ်ိဳးနဲ႔ မေနခ်င္ 

ဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြ ရွိတယ္။ တကယ္လို႔ 

က်ေနာ္တုိ႔ကို ပိုေကာင္းတဲ့အေျခအေနနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းေတြရွိတဲ့ ေနရာ 

တစ္ခုကို ပို႔ေပးမယ္ဆိုရင္ အျခားသူေတြလိုပဲ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး 

ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတာကို ျပခ်င္တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

“က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာေနခ်င္လို႔ ေနေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ရြာမွာက ဘယ္လိုမွ ေနလုိ႔မရေတာ့လို႔ ေဆြမ်ဳိး၊  

မိသားစုေတြနဲ႔ ခြဲခြာ၊ ဒုကၡမ်ဳိးစံုကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ဒီမွာလာေနရတာ။ က်ေနာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာပဲ က်ေနာ္ 

ေနခ်င္တာေပါ့။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

“တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ နယ္စပ္ကိုထြက္ေျပးလာရကတည္းက ဒုကၡသည္ေတြ မျဖစ္ခ်င္ၾကဘူး။ 

က်ေနာ္တို႔ ထင္ခဲ့တာက ယာယီခုိလႈံမယ္ ၿပီးရင္ျပန္မယ္ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ၾကာလာေတာ့ ျပည္တြင္း 

စစ္ရဲ႕ ရွည္ၾကာမႈေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ “ဒုကၡသည္” ဆိုတဲ့စကားလံုး 

ၾကားရတာကိုက မေပ်ာ္ဘူး။ လာမယ့္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ဆုိရင္ က်ေနာ့္အသက္ ၆၀ ျပည့္ၿပီ။ 

သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ဆက္မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ဇာတိႏုိင္ငံမွာပဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျပန္ေနခ်င္တယ္။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီစခန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
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“တခ်ဳိ႕လူေတြက က်ေနာ္တုိ႔မွာ စားစရာမရွိလုိ႔ စခန္းထဲမွာ လာေနတယ္လို႔ ျမင္ၾကတယ္။ 

က်ေနာ္ ၾကားတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ေတြက စားစရာကို အလကားယူတယ္၊ အဲဒါက အက်င့္ျဖစ္လာေတာ့ 

အလုပ္မလုပ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး ဆိုၿပီးေျပာၾကတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔ အလုပ္မလုပ္ 

ႏိုင္ေတာ့လို႔ ဒီကုိ ေရာက္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ဳိ႕ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔က 

အလုပ္မလုပ္ဘဲ အစားအေသာက္ေတြ အလကား လာယူတယ္ေပါ့။ တခ်ဳိ႕က ေျပာျပန္ေရာ ကိုယ့္ေျခ 

ေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႔ အလုပ္လုပ္ရမယ္တဲ့။ က်ေနာ္တို႔က အေျခအေနေၾကာင့္ ဒီကို 

ေရာက္ေနတာ။ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေစမယ့္ အဲဒီလို စကားမ်ဳိး မေျပာဖုိ႔ 

က်ေနာ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တယ္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒီလို ခံစားေနရတာကို ၾကည့္ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ ေပ်ာ္ၾကလား။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP စခန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

အလားတူပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားက 

လည္း အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အက်ံဳးဝင္ သက္

ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ အသံမ်ားအား 

မၾကားေနေသးသည္ကို စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာျပၾကသည္။ 

“က်ေနာ္ ဘာမွ ထပ္မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ တျခားလူေတြလာၿပီး အမ်ားႀကီးေမးၾကတယ္ ဒါေပမယ့္ 

သူတို႔ေမးၿပီးရင္ တစ္ခါမွ ျပန္ေရာက္လာတာ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တယ္လို႔ 

ခံစားရတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

“အင္တာဗ်ဴး လာလုပ္တဲ့သူေတြက အျမဲလိုလို ဒီေမးခြန္း လာေမးၾကတယ္။ “ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီစခန္းထဲမွာ 

ေပ်ာ္ၾကလား” တဲ့။ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ အရင္တုန္းက အိမ္ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းနဲ႔ ေနာက္ေဖးမွာ ျခံနဲ႔ ဝင္းနဲ႔ 

ေနခဲ့တဲ့သူေတြက IDP ဘဝနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေပ်ာ္မလဲ။ က်ေနာ္ ေမးခြန္းေမးတဲ့လူရဲ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီး 

“ခင္ဗ်ား ဒီမွာ လာေနၾကည့္ပါလား” လုိ႔ ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ေမးမယ္ဆုိရင္ 

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေမးခြန္းေလးေတြကို သတိထားၿပီး ေမးရင္ေကာင္းမယ္။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ ကခ်င္ IDP စခန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
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tem*wftwGuf arQmfvifhcsufrsm;
၎တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ 

ေနမႈမ်ားကို မၾကာခဏ ေဖာ္ျပေနသည့္တုိင္ ေတြ႔ဆံုေမး 

ျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက ႏုိင္ငံ၊ လူထုအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ 

မိသားစုမ်ားအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို 

စိတ္ကူးယဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ရရွိမည္ဆိုပါက ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအား 

ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈမ်ား ရွိၾကၿပီး ၎ 

တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းမွာလည္း ကိုယ့္ေျခေထာက္ 

ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏုိင္မည္ဟု  ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာျပ 

ၾကသည္။ 

EdkifiHtwGuf jyif;jyaom &nfrSef;csufrsm;

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားေသာ အရပ္သားျပည္သူအမ်ားစု 

ကဲ့သို႔ပင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တန္း တူ 

ညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံ 

ဗဟိုုျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပင္းျပေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ၎တုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

ကေလးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 

အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ၎တို႔၏ အိပ္မက္ 

မ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ ရြာသားေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနရဖုိ႔ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္တယ္၊ ဒီလို အေျခ 

အေနမ်ဳိးကိုလည္း အနာဂတ္မွာ ထပ္မၾကံဳခ်င္ေတာ့ဘူး။ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲေတြ ထပ္ရင္မဆိုင္ရေတာ့ 

ဘဲ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိရွိနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္တယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်ေနာ္ကေတာ့ စစ္ပြဲေတြရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ယူလာေပးပါလုိ႔ပဲ ထပ္ေျပာခ်င္တယ္။ ေသနတ္ 

သံေတြ၊ ပစ္ခတ္သံေတြ ဘာမွ မၾကားခ်င္ေတာ့ဘူး၊ လူတိုင္း အိမ္ကိုျပန္ၿပီး အရင္လို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ 

ေနခ်င္ၾကတယ္။” 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို 

သည္မွာ စစ္ပြဲႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား မရွိ႐ံုမွ်မကဘဲ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္စရာ မလိုဘဲ မိသားစုႏွင့္ 

အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ သဟဇာတျဖစ္စြာ 

အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါသည္။
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“က်ေနာ္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြအားလံုး ညီၫြတ္ၾကၿပီး စစ္မွန္တဲ့ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ရရွိမႈနဲ႔အတူ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ သဟဇာတရွိရွိ အတူတူေနေစခ်င္တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

“က်ေနာ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တယ္။ က်ေနာ့္သားေတြ၊ သမီးေတြနဲ႔ အတူတူေနခ်င္တယ္။ သူတို႔ 

[ဗမာတပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားတပ္]ေတြ တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ထြက္ေျပးရရင္ 

က်ေနာ္မိသားစုေတြနဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ခြဲရအုံးမွာေပါ့။”  

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ရြာသစ္တြင္ေနထုိင္သူ ကရင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

“က်မတို႔အေနနဲ႔ တရားမွ်မႈ ရွိတဲ့ အစိုးရမ်ဳိးကိုပဲ လုိခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ႐ုိးသားမႈလည္း ရွိဖုိ႔ လိုတယ္။ 

အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ခ်စ္ခင္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ “ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီး 

ေရး” ဆုိသည့္ အခ်က္မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစု 

အတြက္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ အဓိက အစိတ္ 

အပုိင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ၎တို႔၏ ဘဝမ်ားကို 

ကိုုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ပဲ့ကိုင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ 

လူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ေနာက္ မ်ားစြာေသာ 

ျပည္သူတို႔သည္ ၎တို႔ ဘာသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ယုံၾကည္ရ 

သူမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခံယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို 

လုိလားၾကပါသည္။ 

“ အစိုးရကေနၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပးေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုပဲ အစိုးရက က်ေနာ္တို႔ကို 

ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းကို ေပးေစခ်င္တယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
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“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး ကရင္လူမ်ဳိးေတြကလည္း တကယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ 

အျဖစ္နဲ႔ ကိုယ့္အခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်မ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“အေရးႀကီးဆံုးက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ။ အဲဒီဟာ ရၿပီဆုိရင္ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ 

တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္လို႔ရၿပီ။ အဲဒီမွာ အလားအလာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ကရင္ 

ျပည္သူေတြအတြက္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ကခ်င္ျပည္သူေတြအတြက္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိ 

တယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြနဲ႔ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ သူတုိ႔ အေကာင္းဆံုး လုပ္ၾကမွာ 

ေသခ်ာတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ရွိမေနေတာ့ ဒီကိစၥေတြက အလုပ္မျဖစ္ေသးဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 

က အေလးေပး ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔ 

မိသားစုမ်ားအေပၚ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ဳိး ဘယ္ေသာအခါမွ 

ထပ္မံ မျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ 

၎တို႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ဘယ္ 

ေသာအခါမွ မခံစားရေစရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ စစ္ပြဲနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ အနာဂတ္ 

အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈကိုပဲ က်ေနာ္ လိုခ်င္တယ္။ ကရင္လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ အျခား 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ အနာဂတ္မွာ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မခံစားေစခ်င္ဘူး။ 

ဒါဟာ က်ေနာ္လိုခ်င္တဲ့ အေရးႀကီးဆံုး အရာပဲ။”  

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး 

¤if;wdkY\ b0ESifh ¤if;wdkY rdom;pkb0rsm;twGuf jyif;jyaom &nfrSef;csufrsm;

အနာဂတ္အတြက္ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေမး 

ေသာအခါ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ၎တို႔၏ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကေလးမ်ားႏွင့္ ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ား 

အေပၚတြင္သာထားေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ ၎တို႔ 

သည္ ၎တုိ႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို အဓိက ဦးစား 

ေပးၾကၿပီး ပညာေရးသည္သာလွ်င္ ၎တို႔ မိသားစု 

အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေကာင္း 

ဆံုးနည္းလမ္းဟု ျမင္ထားၾကပါသည္။ ကေလးမ်ား 



184 tdrfrvGrf;ol b,fol &SdrvJ  -  jrefrmEdkifiH\ vufeufudkify#dyu©ESifh qufpyfaeaom umv&SnfMum ae&yfpGefYcGmxGufajy;wdrf;a&Smif&rIrsm;

အေပၚတြင္ထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ 

၎တို႔ဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ 

ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ေနာက္က်သြားၿပီဟု အမ်ားအျပားက 

ေျပာဆိုၾကၿပီး ၎တို႔ ကိုယ္တုိင္အတြက္မူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 

အနည္းငယ္သာ ထားရွိၾကပါသည္။ 

“အနာဂတ္အတြက္ က်ေနာ္ ဘာေျပာရမွန္း မသိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက က်ေနာ္ 

တို႔အေပၚ အတင္းအက်ပ္လုပ္တယ္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ အနာဂတ္အတြက္ က်ေနာ့္မွာ 

ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရွိေတာ့ဘူး။ ထားလိုက္ေတာ့၊ က်ေနာ့္ကေလးေတြအားလံုး ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ၿပီး 

အခြင့္အလမ္းရေအာင္ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားမယ္။ အနာဂတ္အတြက္ က်ေနာ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အဲဒါပဲ။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 

“က်ေနာ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က က်ေနာ့္ကေလးေတြအတြက္ သက္သက္ပဲ။ အနာဂတ္မွာ သူတို႔ေတြ 

ပညာတတ္ျဖစ္လာရင္ က်ေနာ္တို႔ မိဘေတြ ေပ်ာ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဘာမွမရွိေတာ့ သူတို႔ေတြ 

က်န္းမာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အလုပ္တစ္ခုရရင္ ပိုေကာင္းမယ္။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုုကၡသည္ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

“ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ က်ေနာ့္သမီးက တကၠသိုလ္ သြားတက္ရၿပီ။ က်ေနာ့္သမီးကို ဘယ္လိုလုပ္ 

ေပးရမလဲ က်ေနာ္ မသိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အသက္ႀကီးၿပီေလ။ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘာမွ 

မလိုေတာ့ဘူး။ ကေလးအတြက္ပဲ က်ေနာ္ စိတ္ပူတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ [သူမ] ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ 

ႀကီးလာၿပီး ေက်ာင္းဆရာမ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ အဲဒါဆို သူ႔ဘဝနဲ႔ သူ ေနသြားလို႔ ရၿပီ။”  

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေရာစပ္ရြာမွ IDP  ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ လူငယ္မ်ားကမူ ၎တို႔၏ ပညာေရး 

အေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ အက်ဳိးျပဳ 

လုိသည့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ 

“က်မ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ က်မတုိ႔ ျပည္သူေတြကို ကူညီခ်င္တယ္။” 

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမွ IDP ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး
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“တကယ္လုိ႔ ျပန္ပို႔မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာရင္ က်မကေတာ့ က်မတုိ႔ရဲ႕ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ပဲ 

အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။ လူထုအသုိင္းအဝိုင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အလုပ္ကိုပဲ ေရြးမယ္။ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ 

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး ထူေထာင္တာမ်ဳိးလို လုပ္ဖုိ႔ က်မမွာ အစီအစဥ္မရွိဘူး။” 

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္က ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ 

ေက်ာင္းၿပီးသြားရင္ ရြာမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြကို က်ေနာ့္ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ဖလွယ္ေပးခ်င္တယ္။ 

သူတို႔ကို က်ေနာ့္ထက္ ပိုၿပီး ဗဟုသုတေတြ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ရေစခ်င္တယ္။ အဲဒါ အနာဂတ္အတြက္ 

က်ေနာ့္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲ။” 

ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး
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192 OHCHR, “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of Interna-
tional Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law,” UN GA Resolution 60/147, 16 December, 
2005, Principle 19. Available at http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.

193	 အမွန္တရားႏွင့္	အေဆာက္အအံုပိုင္းဆုိင္ရာ	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို	ဤသုေတသနျပဳမႈတြင္	အနည္းအက်ဥ္းသာ	ေဖာ္ျပၾကသည့္အတြက္	အထက္ပါ	
ေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္	တိတိက်က်	ေဆြးေႏြးမႈမ်ား	ထည့္သြင္းမထားဘဲ	အနာဂတ္လံုျခံဳေရးအေပၚ	ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္	ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ	
ျပည္သူမ်ား၏	သိျမင္နားလည္မႈႏွင့္	ပတ္သက္ေသာ	စိန္ေခၚမႈမ်ားအပါအဝင္	လာမည့္	အခန္းမ်ား၏	အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္	ထည့္သြင္း	ေဆြးေႏြးသြား	
မည္	ျဖစ္သည္။			

တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ	

မ်ား၏	 သိျမင္နားလည္မႈမ်ားႏွင့္	 လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	 ဆိုရ	

လွ်င္	 ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေသာ	 တံု႔ျပန္မႈပံုစံ	 ႏွစ္မ်ဳိး	

ရွိေနပါသည္။	 ပထမတစ္ခုမွာ	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ	

ထြက္	ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက	တာ၀န္ယူမႈ	တာ၀န္ခံမႈ၊	

ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈႏွင့္	 အေျခခံ	 အေဆာက္အအံု	

ပုိင္းဆုိင္ရာ	က်ယ္ျပန္႔ေသာ	ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္	ေမွ်ာ္လင့္	

ခ်က္မ်ား	 ျဖစ္ၿပီး	ထိုအရာမ်ားကို	 ျပည့္ျပည့္ဝဝ	 ျဖည့္ဆည္း	

ႏိုင္ရန္အတြက္	တိက်ေသာ	တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ	ယႏၲရား	

မ်ား	လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။	ဥပမာအားျဖင့္	အတိတ္ကာလ	

တြင္	ခ်ဳိးေဖာက္ခံခဲ့	ရမႈမ်ားအတြက္	မည္ကဲ့သို႔ေသာ	တရား	

မွ်တမႈမ်ိဳး	 လိုခ်င္ပါသနည္းဟု	 ေမးျမန္းရာတြင္	 ေျဖဆိုသူ	

အမ်ားအျပားက	ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	 ဘယ္	

ေသာအခါမွ	 ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး	 ေသခ်ာေစရန္	 လုပ္	

ေဆာင္ေပးေစလုိသည္ဟု	႐ုိးရွင္းစြာ	ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္	 ႏုိင္ငံတကာ	 လူသား	

ခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ	ဥပေဒအား	 ျပင္းထန္စြာ	ေဖာက္ဖ်က္မႈ	

မ်ားကို	 ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္	 နစ္နာခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္	

ႏိုင္ငံတကာ	 ဥပေဒေအာက္တြင္	 ကုစားမႈ	 ရပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး192 

ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္	 နစ္နာခံစားရသူ	 (မ်ား)	 ၏	 ႏွစ္သက္	

ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္	လုိအပ္မႈအေပၚတြင္	မူတည္၍	ထိုအထဲတြင္	

တာဝန္ယူ	တာဝန္ခံမႈ၊	ျပန္လည္	ကုစားေပးျခင္း	(ျပန္လည္	

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊	 ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊	 ျပန္လည္	 ထူ	

ေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္	ျပယုဂ္သေဘာေဆာင္ေသာ	

နည္းလမ္းမ်ား	 အစရွိသည့္	 ပံုစံမ်ားျဖင့္)၊	 အမွန္တရား	

ႏွင့္	 အေဆာက္အအံုပုိင္းဆိုင္ရာ	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔	

ပါဝင္ပါသည္။193	 ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း	 သို႔မဟုတ္	

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔	 အျပည့္အဝ	 မလိုအပ္လွ်င္	 သုိ႔	

မဟုတ္	လုပ္ေဆာင္ရန္	မျဖစ္ႏုိင္လွ်င္	အထူးသျဖင့္	အဆုိး	

ဝါးဆံုးေသာ	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္	 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ	

အၾကမ္းဖက္မႈ၊	 ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္	 သတ္ျဖတ္မႈမ်ား	

စသည္တုိ႔အတြက္	 အစိုးရအေနျဖင့္	 လံုေလာက္ေသာ	

ကုစားမႈေပးျခင္းကို	လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္	တာဝန္ဝတၱရား	

ရွိရပါသည္။	 ျပန္လည္ကုစားေပးမႈအတြက္	 တိက်ေသာ	

ပံုသဏၭာန္သည္	 ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္	 နစ္နာခံစားရ	

သူ၏	လိုအင္ဆႏ̔ၵမ်ားအေပၚတြင္	မူတည္ၿပီး	အတိတ္ကာလ	

ကို	 ထုတ္ေဖာ္တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္	 နည္းလမ္းမ်ား	 ေဆြး	

ေႏြးမႈသည္	 အားလံုးပါဝင္ေသာ	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏	

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္	 ပါဝင္သင့္ၿပီး	 IDP	 မ်ားႏွင့္	

ဒုကၡသည္မ်ား၏	ေနရပ္ျပန္ေရးသည္	စစ္မွန္ေသာ	မိမိဆႏၵ	

အေလ်ာက္၊	 ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊	 အျပည့္အဝ	 ေလးစားမႈႏွင့္	

အတူ	လံုျခံဳမႈရွိသည့္	ေရရွည္တည္တ့ံေသာ	ေနရပ္ျပန္မႈကို	

ေသခ်ာေစရမည္	ျဖစ္သည္။

w&m;rßSwrIawmif;qdk&mwGif  twm;tqD;rsm;

စစ္တပ္မွ	 က်ဳးလြန္ေသာ	 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	

အတြက္	 ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားထံ	 တရားမွ်တမႈ	 ေတာင္း	

ဆိုရာတြင္	 လြန္ခဲ့ေသာ	ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း	 ေတြ႔ဆံု	

ေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏	 အေတြ႔အၾကံဳက	 သင္ေပးသည္မွာ	
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အေကာင္းဆံုးရလဒ္အျဖစ္	မသိက်ဳိးကြ်ံ	အျပဳခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး	

အဆိုးဆံုးရလဒ္အျဖစ္	 တရားမွ်တမႈ	 ေတာင္းဆိုသူမ်ား	

အေနျဖင့္	 တံု႔ျပန္ကလဲ့စားေခ်မႈ	 ခံရျခင္းမ်ားပင္	 ျဖစ္ပါ	

သည္။	 စစ္တပ္မွ	 က်ဳးလြန္ခဲ့ေသာ	 လူ႔အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိး	

194 Women’s League of Burma, “Same Impunity, Same Patterns,” January 2014. Available at http://womenofburma.org/wp-con-
tent/uploads/2014/01/SameImpunitySamePattern_English-final.pdf.	 International	 Center	 for	 Transitional	 Justice,	 “Impunity	
Prolonged,”	September	2009.	Available	athttps://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Myanmar-Impunity-Constitution-2009-English.
pdf.	 International	Commission	of	 Jurists,	 “Achieving	Justice	 for	Gross	Human	Rights	Violations	 in	Myanmar,”	 January	2018.	
Available	 at	 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Themat-
ic-reports-2018-ENG.pdf.	International	Commission	of	Jurists,	“Achieving	Justice	for	Gross	Human	Rights	Violations	in	Myan-
mar,”	January	2018.	Available	at	https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publica-
tions-Reports-Thematic-reports-2018-ENG.pdf.	

ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္	 ပတ္သက္၍	 တရားမွ်တမႈ	 ေတာင္းဆို	

ေသာ	 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	 အရပ္သားျပည္သူမ်ား	 ရင္ဆိုင္ၾကံဳ	

ေတြ႔ေနရသည့္	 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	အျခား	အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ	

အေသးစိတ္	အစီရင္ခံ	တင္ျပထားပါသည္။194

“တခ်ဳိ႕ဗမာစစ္သားေတြက	မိန္းကေလးေတြကို	ဆြဲေခၚသြားၿပီး	မုဒိမ္းက်င့္တယ္။	ဒါေပမယ့္	အဲဒါကို	

ဘယ္သူမွ	 မေျပာရဲၾကဘူး။	 လူတုိင္းက	 စစ္တပ္ကို	 ေၾကာက္ၾကတယ္။	 က်မတို႔	 အကုန္လံုးျမင္တယ္၊	

ဒါေပမယ့္	က်မတို႔	မခုခံရဲဘူး၊	တိုင္လည္း	မတိုင္ရဲဘူး။”

မြန္ျပည္နယ္ရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“ဘယ္သူ႔ကို	သြားၿပီးတိုင္ရမလဲ။	အစိုးရကိုလည္း	က်မတို႔	မတိုင္ခဲ့ပါဘူး။	သူတို႔က	တကယ္တမ္းဆုိ	

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ	 ရွိေနတာပဲေလ။	 က်မတို႔က	 သူတို႔လက္ခုပ္ထဲကေရ	 ျဖစ္ေနတယ္။	

သူတို႔ကို	ဆန္႔က်င္ၿပီး	က်မတို႔	ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူး။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	

“က်မတို႔	 ျပန္မယ္ဆုိရင္	 က်မတို႔	 လိုခ်င္တာကို	 တကယ္ေတာင္းဆိုလုိ႔	 ရမွာလား။	 က်မတို႔	

ေတာင္းဆိုရင္ေရာ	တကယ္ရမွာမို႔လို႔လား။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား	 ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္	

ခက္ခဲေသာ	 စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္	 ေယဘုယ်အားျဖင့္	

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္	 ကင္းမဲ့ေနမႈႏွင့္	 ျမန္မာအစိုးရအေပၚ	 အယံု	

အၾကည္ကင္းမဲ့မႈတို႔	 အားလံုးကုိ	 ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ	 အမ်ားစုအေနျဖင့္	 ၎တို႔သည္	

တရားမွ်တမႈကို	ဘယ္ေသာအခါမွ	ရရွိလိမ့္မည္္	သို႔မဟုတ္	
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အစိုးရမွ	 ၎တုိ႔၏	 အခြင့္အေရးမ်ားကို	 အေလးထား	

ဦးစားေပးမည္မဟုတ္	ဆုိသည့္	အဓိပၸာယ္ကို	သက္ေရာက္	

ေနပါသည္။	 ထို႔အျပင္	 ေတြ႔ဆံုေမျမန္းခဲ့သူမ်ား၏	 ဆံုး႐ံႈး	

မႈ	 အတုိင္းအတာပမာဏႏွင့္	 ေယဘုယ်အားျဖင့္	 အစိုးရ	

195	 Patrick	Pierce	and	Caitlin	Reiger,	“Navigating	Paths	of	Justice	 in	Myanmar’s	Transition,”	 International	Center	 for	Transitional	
Justice,	2014,	p.	16.	Available	at	https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Myanmar-Development-Report-2014.pdf.

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ	 စိန္ေခၚမႈမ်ားအရ	 ၎တို႔	 ဆံုး႐ံႈးသြား	

ခဲ့သည့္	 ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္	 ေလ်ာ္ေၾကးခံစားရမႈမွာ	

ျဖစ္ႏုိင္ေျခ	မရွိေသာေၾကာင့္		ေတာင္းဆိုလုိသည့္	စိတ္ဆႏၵ	

လည္း	မရွိဘဲ	ျဖစ္ေနပါသည္။

“ဗမာစစ္သားေတြက	က်မရဲ႕ေဆြမ်ဳိးေတြကို	 သတ္ခဲ့တယ္၊	 ဒါေပမယ့္	 ေသတဲ့သူေတြအတြက္	 ျပန္	

ေျဖရွင္းေပးပါဆုိရင္	သူတို႔	မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ	က်မ	သိတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“အဲဒီမွာ	 နစ္နာခံစားရတဲ့သူေတြ	 အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊	 အဲဒီေတာ့	 က်မ	 ထင္တာက	 အစိုးရအတြက္	

အဲဒါေတြကို	 ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔	လြယ္မွာ	မဟုတ္ဘူး။	အဲဒါကို	 ရဖုိ႔အတြက္	ဆႏၵရွိေပမယ့္	 ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔	

က်မ	မထင္ဘူး။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

“သူတို႔	 က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ	 လုပ္ခဲ့တာေတြက	 အမ်ားႀကီးပဲ။	 အဲဒါေတြအတြက္	 သူတို႔ကို	 ပိုက္ဆံ	

ျပန္ေတာင္းမယ္ဆုိရင္	သူတို႔	ေပးႏိုင္မယ္လို႔	က်ေနာ္	မထင္ဘူး။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ		ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

တရားမွ်တမႈ	 ေတာင္းဆိုျခင္းသည္	 နစ္နာခံစားရသူမ်ား၏	

လက္ရွိ	 အေျခအေနအေပၚတြင္လည္း	 မူတည္ေနျခင္းကို	

နားလည္ထားရမည္	ျဖစ္သည္။	အထူးသျဖင့္	တရားမွ်တမႈ	

ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ	 အႏၲရာယ္ႀကီးမားၿပီး	 ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေျခ	

နည္းပါးေသာအခါ	 အရပ္သားျပည္သူမ်ား	 အေနျဖင့္	

လတ္တေလာ	 လုိအပ္ခ်က္မ်ား	 ျပည့္မီေအာင္သာ	 ဦးစား	

ေပးၾကရပါသည္။195	 သုိ႔ေသာ္	 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္	 အလားတူ	

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏	 အေတြ႔အၾကံဳအရ	 ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္	

မႈ၊	 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္	 ခ်စ္ခင္ရသူမ်ား	

အသတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား	အပါအဝင္	ျပင္းထန္ေသာ	လူ႔အခြင့္	

အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကိုၾကံဳေတြ႔ရျခင္းေၾကာင့္	 ျဖစ္	

တည္လာေသာ	 နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္	 တရားမွ်တမႈအေပၚ	
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လိုအင္ဆႏၵမ်ားသည္	 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ၾကာသည္အထိ	

ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္	 မသြားဘဲ	 ရွိေနတတ္ပါသည္။196 

တကယ္တမ္းဆိုရလွ်င္	 ၎တို႔	 ဇာတိရြာမ်ားတြင္	 ၾကံဳ	

ေတြ႔ခဲ့ရေသာ	 အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္း	 ျပန္လည္	

ေျပာျပရာတြင္	 ႏွစ္ေပါင္း	 ၂၀	 သို႔မဟုတ္	 ၂၀	 ႏွင့္	

အထက္တြင္	 ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟုဆိုသည့္တိုင္	 ေတြ႔ဆံု	

ေမးျမန္းခဲ့သူ	 အမ်ားအျပားမွာ	 ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္	 လႊမ္းမိုး	

ကာ	 ေျပာဆိုေနၾကရဆဲ	 ျဖစ္သည္။	 အမ်ားအားျဖင့္	 ထို	

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို	 ျပန္လည္ေျပာဆိုရန္	 ျငင္းပယ္	

ၾကၿပီး	 ထိုအတိတ္အေၾကာင္းကို	 စဥ္းစားမိပါက	၎တို႔၏	

ခံစားခ်က္မ်ားကို	 မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္	 ျဖစ္သည္	

196	 HURFOM,	 “I	 Still	 Remember,”	 December	 2017.	 Available	 at	 http://www.rehmonnya.org/reports/I-still-remember-online-pub-
lishing.pdf.	Network	 for	Documentation	–	Burma,	 “To	Recognize	and	Repair,”	 June	2015.	Available	at	http://nd-burma.org/
to-recognize-and-repair/.

197	 Tania	Ghanem,	“When	Forced	Migrants	Return	‘Home’:		The	Psychosocial	Difficulties	Returnees	Encounter	in	the	Reintegration	
Process,”	Oxford	Refugee	Studies	Centre	Working	Paper	No.	16,	October	2003.	Available	at	https://www.rsc.ox.ac.uk/files/
files-1/wp16-when-forced-migrants-return-home-2003.pdf.

ဟု	 ေျပာျပၾကသည္။	 ဤသည္က	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္	

နစ္နာခံစားရသူမ်ား၏	 ဘဝမ်ားအေပၚ	 ႀကီးမားေသာ	

႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား	 ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း	 ေဖာ္ျပေနပါသည္။	

၎တို႔အေနျဖင့္	 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ	 ေဝးကြားေနခဲ့သည့္	

ဇာတိ	ရြာမ်ားသုိ႔	ပထမဆံုးအႀကိမ္	ေနရပ္ျပန္သည့္	အခ်ိန္	

တြင္	 ျမန္မာစစ္တပ္၏	 စစ္သားမ်ားႏွင့္	 ေတြ႔ပါက	 ဤ	

႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကို	ပိုမို	ႀကီးထြားလာေစႏိုင္ပါသည္။	သို႔ျဖစ္၍	

ေနရပ္ျပန္သည့္	အခ်ိန္တြင္	ဆိုးဝါးသည့္	အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ား	

ျပန္ေပၚႏုိင္လာသည့္အတြက္	စိတ္ႏွင့္	လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ	

ႏွစ္သိမ့္	ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း	လိုအပ္လာႏုိင္ပါသည္။197

“ဒီအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး	 မေျပာခ်င္ဘူး။	 ဒီအေၾကာင္းေတြ	 ျပန္ေျပာမယ္ဆိုရင္	 မ်က္ရည္	

မထိန္းႏိုင္ဘူး။	အရမ္းနာက်င္ခံစားရတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	

“အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ	 	 နာက်င္ခံစားခဲ့ရတဲ့အတိတ္ေတြ	 ျပည့္ေနတဲ့	 လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲကို	 	

ျပန္မသြားခ်င္ဘူး၊	 ဘယ္ေလာက္အထိ	 ျဖစ္လဲဆုိရင္	 အဲဒီအေၾကာင္းေတြ	 ကေလးေတြ	 ကိုေတာင္	

ျပန္မေျပာျပခ်င္ဘူး။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	

“အဲဒီရြာက	 ပဋိပကၡေၾကာင့္	 ပ်က္စီးသြားတဲ့ေနရာ	 ျဖစ္တာေၾကာင့္	 ပဋိပကၡကေန	 က်ေနာ္တို႔	

ခံစားခဲ့ရတဲ့	 ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္တ့ဲ	 အခက္အခဲနဲ႔	 နာက်င္မႈေတြရဲ႕အတိုင္းအတာကို	 ခင္ဗ်ား	 ခန္႔မွန္း	

ၾကည့္လုိ႔ရတယ္။	 က်ေနာ့္အေနနဲ႔	 အဲဒီအေၾကာင္းေတြကို	 ျပန္ေတြးရင္	 ပိုဆိုး႐ုံပဲမို႔	 အဲဒီအေၾကာင္းေတြ	

ထပ္ၿပီး	မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။”		

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	



twdwfumvtwGuf w&m;rQwrI 191

“က်မတို႔	 ရြာက	 ထြက္လာကတည္းက	 က်မ	 ႏွလံုးက	 ဘယ္လိုမွ	 မေကာင္းေတာ့ဘူး။	 လူေတြ	

ရန္ျဖစ္သံ/	ျငင္းခံုသံၾကားရရင္ကိုပဲ	က်မႏွလံုးက	အလိုလို	ေဖာက္လာတယ္။	စစ္တပ္ကေနၿပီး	က်မတို႔ကို	

ဘယ္လုိျပဳမူဆက္ဆံတယ္	ဆိုတဲ့အေၾကာင္း	ေျပာျပရမယ္ဆုိရင္	တစ္ေန႔ကုန္ေတာင္	ၿပီးမယ္	မထင္ဘူး။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

198	 	Patrick	Pierce	and	Caitlin	Reiger,	“Navigating	Paths	of	Justice	in	Myanmar’s	Transition,”	International	Center	for	Transitional	
Justice,	2014,	p.	16.	Available	at		https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Myanmar-Development-Report-2014.pdf.

တရားမွ်တမႈအတြက္	အသံထြက္	ေတာင္းဆိုမႈမ်ား	ရွိမေန	

ေသာေၾကာင့္	နစ္နာခံစားရသူမ်ား	အေနျဖင့္	“ခြင့္လႊတ္ကာ	

ေမ့ပစ္လုိက္ျခင္း”	သို႔မဟုတ္	“ခြင့္လႊတ္ေသာ္လည္း	အမွတ္	

ရေနဆဲ”	 ျဖစ္သည္ဟု	နားလည္	မထားသင့္ပါ။	ယခု	ေတြ႔	

ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားကဲ့သုိ႔	 အေျခခံ	 ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္	

ေရးအတြက္ပင္	ဆိုးဝါးေသာ	စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ၾကံဳေနရသည့္	

နစ္နာ	ခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္	ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး	အတြက္	

တစ္စံုတစ္ရာ	 ပိုမိုလံုျခံဳမႈရွိပါမွ	 တရားမွ်တမႈအတြက္	

ေတာင္းဆိုမူမ်ားကို	လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္	ျဖစ္သည္။	ပဋိပကၡ	

လြန္ကာလ	 အရပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကား	 တရားမွ်တမႈ	

အေပၚ	 ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္	 ေတာင္းဆိုုျခင္းအား	

ေလ့လာမႈတြင္	 ပဋိပကၡ	 ျဖစ္ၿပီးၿပီးခ်င္း	 အခ်ိန္၌	 အေျခခံ	

လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္	 စားနပ္ရိကၡာ၊	 ခုိလႈံစရာ	

ေနရာႏွင့္	 လံုျခံဳေရးတို႔ကို	 တရားမွ်တမႈထက္	 ပို၍	

ဦးစားေပးၾကေၾကာင္း	 ေဖာ္ျပေနၿပီး	 အေျခခံ	 လိုအပ္ခ်က္	

မ်ား	ျပည့္မီမႈေပၚ	မူတည္ကာ	ဦးစားေပး	အဆင့္	သတ္မွတ္	

ခ်က္မ်ားလည္း	ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။198	တရားမွ်တမႈ	

ေတာင္းဆိုျခင္းသည္	 အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်	 ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္	

သကဲ့သို႔	 အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	 ဦးစားေပးသတ္	

မွတ္မႈအား	အတိတ္ကာလ	ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈအတြက္	ကုစား	

ေပးျခင္း	 လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္	 ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု	 မျမင္မိ	

ေစရန္	လုိအပ္ၿပီး	ျဖစ္ရပ္	အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္	အေျခခံ	

လိုအပ္ခ်က္မ်ား	 ျပည့္မီေစရန္အတြက္	 ၾကံဳေတြ႔ရေသာ	

အခက္အခဲမ်ားသည္	နဂိုမူလ	လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈ	

မ်ားႏွင့္	တုိက္႐ုိက္	ဆက္ႏႊယ္မႈ	ရွိေနပါသည္။	ဥပမာအားျဖင့္	

မိသားစုတစ္စုအတြက္	 အဓိက	 ဝင္ေငြရွာေဖြေပးေနသူ	

တစ္ဦး	အသတ္ခံရျခင္း၊	ညႇဥ္းပန္း	ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္	မသန္	

စြမ္း	ျဖစ္သြားရျခင္း	သို႔မဟုတ္	အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရ

မႈေၾကာင့္	ပိုင္ဆိုင္မႈ	သို႔မဟုတ္	ေျမယာမ်ား	ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္း	

အစရွိေသာ	 ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး	 ျဖစ္ပါသည္။	 ဤသုေတသနတြင္	

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏	 တရားမွ်တမႈေပၚ	 အယူအဆ	

မ်ား	 သို႔မဟုတ္	 ၎တို႔အေနျဖင့္	 မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ	 တရား	

မွ်တမႈပံုစံကို	 ပိုမို	 လိုလားျခင္း	အစရွိသည္တို႔အေပၚ	 ႏိႈက္	

ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္	 မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါ။	သုိ႔ေသာ္	 ေတြ႔ဆံုေမး	

ျမန္းခဲ့သူ	အမ်ားစုအေနျဖင့္	၎တုိ႔	ခံစားခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္	

မည္သည့္	 ပံုစံျဖင့္	 ျဖစ္ရမည္	သို႔မဟုတ္	 ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုမူ	

ေသခ်ာမႈ	 မရွိေသာ္ျငားလည္း	တရားမွ်တမႈ	တစ္စံုတစ္ရာ	

ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု	ခံစားၾကရပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို	 အိမ္ကေန	 ထြက္သြားရၿပီး	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေအာင္	 လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္	

က်ေနာ္တို႔ကို	တရားမွ်တမႈ	တစ္ခုခုေတာ့	သူတို႔	လုပ္ေပးသင့္တယ္။	အဲဒီျဖစ္စဥ္ကလည္း	စနစ္တက်နဲ႔	

လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ	အတြက္	မွ်တမႈ	ရွိရမယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္နီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	
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“က်ေနာ္ကေတာ့	 နစ္နာခံစားခဲ့ရသူ	 တစ္ေယာက္အေနနဲ႔	 ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို	 သူတို႔အေနနဲ႔	 ဘာ	

တစ္ခုမွ	လုပ္မေပးဘူးဆိုရင္	က်ေနာ္ကေတာ့	ဘယ္ေတာ့မွ	ေက်နပ္မွာမဟုတ္ဘူး။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	
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ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္	သိမ္းဆည္းခံရမႈ	ပမာဏ	

အတိုင္းအတာကို	 ၾကည့္မည္ဆုိပါက	 ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းလိမ့္	

မည္ဟု	တခ်ဳိ႕က	သံသယရွိေသာ္လည္း	သိမ္းဆည္းခံထား	

ရေသာ	 ႏွင့္/သို႔မဟုတ္	 ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရေသာ	 ပိုင္ဆိုင္မႈ	

မ်ားကို	 အစိုးရအေနျဖင့္	 ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္	 ႏွင့္/	

သို႔မဟုတ္	 ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဟု	 ေတြ႔ဆံု	

ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား	 အားလံုးနီးပါးက	 သေဘာတူညီၾကပါ	

သည္။	 ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္	 ေျမယာအား	

အေလ်ာ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္	 ႏွစ္သက္ရာ	 ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္	

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို	အထက္ပါ	အနာဂတ္အတြက္	ဆံုးျဖတ္	

ခ်က္ခ်ရာတြင္	အဓိက	အေၾကာင္းအရာမ်ား	အခန္း၌	ေဆြး	

ေႏြးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။	 အေရးႀကီးသည္မွာ	 ေလ်ာ္ေၾကး	

ေပးမႈသည္	 ေျမကြက္တစ္ကြက္၏	 တိုက္႐ုိက္တန္ဖိုးထက္	

ပိုမို	 ေပးေလ်ာ္သင့္ၿပီး	 ဖ်က္ဆီးခံရေသာ	 အျခားပိုင္ဆိုင္မႈ	

မ်ားႏွင့္	 ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၊	 ထို႔အတူ	 သီးႏွံမ်ား၏	 တန္ဖုိးႏွင့္	

ေျမယာေကာင္းမြန္ေအာင္	 ေဆာင္ရြက္ရမည့္	 ကိစၥမ်ား	

အတြက္လည္း	ပါဝင္သင့္သည္ဟု	ေတြ႔ဆံု	ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား	

က	မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါသည္။

“ဗမာစစ္သားေတြက	 က်ေနာ္တုိ႔ရြာကို	 မီး႐ိႈ႕ၿပီး	 က်ေနာ္တို႔ေျမေတြကို	 သိမ္းတယ္၊	 အဲဒီေတာ့	

က်ေနာ္္တို႔ကို	 ပိုက္ဆံအေလ်ာ္	 ျပန္ေပးေစခ်င္တယ္။	 သူတို႔	 ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့	 ဟာေတြကို	 ျပန္ေဆာက္	

ေပးေစခ်င္တယ္။”	

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ	IDP	စခန္းမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	

“က်မရဲ႕စိုက္ခင္းေလး	 က်မ	 ျပန္လုိခ်င္တယ္။	 က်မတို႔က	 ဆင္းရဲတယ္၊	 အသက္ႀကီးလာရင္	

အဆင္ေျပေျပ	ေနႏိုင္ေအာင္လို႔	ဆုိၿပီး	စိုက္ခင္းထဲမွာ	က်မတုိ႔	ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ။”	

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ	ေရာစပ္ရြာမွ	IDP	ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

အျခား	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္	 သတ္ျဖတ္မႈ၊	 ညႇဥ္းပန္း	

ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္	 လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ	 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္	 ပတ္	

သက္၍		ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက	ေငြေၾကးအားျဖင့္	ေပး	

ေလ်ာ္မႈသည္	 ၎တို႔	 ခံစားရမႈမ်ားကို	 ျပဳျပင္ေပးႏိုင္မည္	
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မဟုတ္ေသာ္လည္း	 ၎တို႔၏	 ဘဝမ်ား	 ျပန္လည္	 တည္	

ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္	 ျပန္လည္	 ထူေထာင္ေပးျခင္းဆိုင္	

ရာ	အကူအညီမ်ား	လိုခ်င္သည္ဟု	မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါသည္။	

“က်ေနာ္တို႔	 ျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ	 ပဋိပကၡေၾကာင့္	 ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတာေတြ	 ဥပမာ	 ေျမယာ၊	 တိရစၧာန္၊	

ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔	 မိသားစုဝင္ေတြ	 ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့သူေတြအတြက္	 အစိုးရအေနနဲ႔	 က်ေနာ္တို႔ကို	 ကူညီေပး	

သင့္တယ္။	အျခားသူေတြလိုပဲ	 ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႔	 ကိုယ့္ဘဝကိုယ္	 ျပန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔	 က်ေနာ္တို႔ကို	

အေလ်ာ္ေပးသင့္တယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

“က်ေနာ္တို႔	ခံခဲ့ရတာေတြက	တန္ဖုိးအားျဖင့္	ေျပာရခက္သလို	ျပန္ေလ်ာ္ေပးဖုိ႔လည္း	မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	တအာင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး	

“က်မတို႔	 ရြာကေနထြက္လာတုန္းက	 လမ္းမွာ	 လူေတြ	 အမ်ားႀကီး	 ေသသြားတယ္။	 က်မတုိ႔မွာ	

ရွိသမွ်	 အုိးအိမ္၊	 ေျမယာ၊	 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔	 မိသားစုဝင္ေတြ	 ဆံုး႐ံႈးကုန္တယ္။	 က်မတို႔	

အကုန္လံုး	ျပန္ရဖို႔	မေတာင္းဆိုပါဘူး။	က်မတို႔	ပိုင္ဆိုင္မႈထဲက	တစ္ဝက္ေလာက္	ျပန္ရရင္ပဲ	အသက္ေမြး	

ဝမ္းေက်ာင္းအတြက္	အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီ။”	

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ	IDP	စခန္းမွ	IDP	တအာင္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
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တာဝန္ယူမႈ	 တာဝန္ခံမႈဆုိသည္မွာ	 တစ္ဦးတစ္ေယာက္	

ခ်င္းစီႏွင့္	ဆိုင္ေသာ	ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ	တာဝန္ခံမႈမ်ားသာ	

မကဘဲ	 အေဆာက္အအံု	 အဖြဲ႔အစည္း	 ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္	

လူပုဂၢိဳလ္	 တစ္ဦးခ်င္းစီ၏	 ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္	 တာ	

ဝန္ယူျခင္းႏွင့္	 ေနာက္ဆက္တြဲ	 သက္ေရာက္မႈမ်ားကို	

တာဝန္ခံျခင္း	 ျဖစ္သည္ဟု		က်ယ္ျပန္႔စြာ	နားလည္ထားၿပီး	

ထိုျပစ္မႈအတြက္	 ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ	 အျပစ္ေပးအေရး	

ယူျခင္းသာမက	တရားဝင္	 ရာထူးမ်ားမွ	 ႏုတ္ထြက္ေစျခင္း	

ႏွင့္	 လူမႈေရးအရ	 ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းမ်ားလည္း	 ပါဝင္ပါသည္။	

လူ႔အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္	 တာဝန္ယူမႈ	

တာဝန္ခံမႈသည္	 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	အထူးသျဖင့္	ထိရွလြယ္	

သည့္	 ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး	 အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ	 ဥပေဒႏွင့္	

အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ	 အကန္႔အသတ္မ်ားက	 စစ္	

တပ္	အရာရွိမ်ား၊	အထူးသျဖင့္	ရာထူးႀကီးေသာ	အရာရွိမ်ား	
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ကို	 ရာဇဝတ္မႈျဖင့္	 အမႈဖြင့္	 တရားစြဲျခင္းမ်ဳိး	 မျပဳႏိုင္ရန္	

တားဆီးထားပါသည္။	 ထိုအဓိက	 အတားအဆီးႀကီးတစ္ခု	

မွာ	 ၂၀၀၈	 ခုႏွစ္	 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏	 ဥပေဒပုဒ္မ	

၄၄၅	ျဖစ္ၿပီး	“ထိုပုဒ္မတြင္	ႏိုင္ငံေတာ္	ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ	တည္	

ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္	 ႏိုင္ငံေတာ္	 ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္	

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ	 သို႔မဟုတ္	 အဖြဲ႔ဝင္	 တစ္ဦးဦး	

သို႔မဟုတ္	အစိုးရ	အဖြဲ႔ဝင္	တစ္ဦးဦး၏	တာဝန္အရ	ေဆာင္	

ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ	 အေၾကာင္းျပဳလ်က္	 တရားစြဲဆိုျခင္း၊	

အေရးယူျခင္း	မရွိေစရ။”	ဟူ၍	ျပ႒ာန္းထားပါသည္။199

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္	ဥပေဒေၾကာင္းအရ	အကန္႔အသတ္မ်ား	ရွိေန	

ေသာ္လည္း	 ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား	 ေနရပ္ျပန္	

သည့္	 အခ်ိန္တြင္	 လူ႔အခြင့္အေရး	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	 ျပန္	

လည္	ျဖစ္ပြားမႈ	မရွိေစေရး	တားဆီးေပးႏုိင္မည့္	တာ၀န္ယူ	

မႈ	 တာ၀န္ခံမႈ	 ပံုစံတစ္ခုသည္	 မျဖစ္မေန	 လိုအပ္ေသာ	

အစိတ္အပိုင္း	 တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။	 ျမန္မာစစ္တပ္သည္	

၎တို႔	 က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	 အတြက္	

ေနာက္ဆက္တြဲ	 အေရးယူ	 ခံရမႈ	 တစ္စံုတစ္ရာ	 မရွိဘဲ	

လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	က်ဳးလြန္ေနၾက	ျဖစ္ေသာ	

အဖြဲ႔အစည္း	 တစ္ခု	 ျဖစ္သည့္	 အေလ်ာက္	 ခ်ဳိးေဖာက္	

က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို	 လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္	 ရပ္တန္႔သြားမည္	

မဟုတ္ပါ။	 အမွန္စင္စစ္	 အပစ္ခတ္	 ရပ္စဲထားေသာ	

အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္	 ျပင္းထန္သည့္	 ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား	

199	 ယင္းကို	အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားအားလံုးအတြက္	အလံုးစံုကို	အကာအကြယ္ေပးထားသည္ဟု	ဆိုႏုိင္ၿပီး	ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းစြာ	အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္	
သည္ဟု	 ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ	 အျငင္းပြားမ်ား	 ရွိေနကာ	 အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ	 တရား႐ုံးမ်ားက	 ယင္းသုိ႔ေသာ	 အလားတူ	 ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို	 ဖြဲ႔စည္းပံု	
အေျခခံဥပေဒႏွင့္	ကိုက္ညီမႈမရွိဟု	ဆုိထားၿပီး	ထုိအခ်က္ကို	ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္	ကိုးကား	အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။	

200 Network for Human Rights Documentation-Burma, “ND-Burma Update on the Human Rights Situation Finds Continued Im-
punity	 for	 Abuses,”	 15	 August,	 2017.	 Available	 at	 http://nd-burma.org/nd-burma-update-finds-continued-impunity-for-hu-
man-rights-violations/.	Karen	Women’s	Organization,	“Karen	Women’s	Organization	Statement	on	Burmese	Military	Persecution	
of	 the	 Rohingya	 People,”	 18	 September,	 2017.	 Available	 at	 https://karenwomen.org/2017/09/18/karen-womens-organisa-
tion-press-statement-on-burmese-military-persecution-of-the-rohingya-people/.

ေလ်ာ့နည္းလာခ်ိန္တြင္	 အတိတ္ကာလ	 ခ်ဳိးေဖာက္	

မႈမ်ားသည္	 ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚျခင္း	 မရွိေတာ့ၿပီ	 ဟူေသာ	

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာလည္း	 ကခ်င္ႏွင့္	 ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔	

ေသာ	ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္	မွားေနသည္ဟု	သက္ေသျပ	

ေနျပန္ပါသည္။	လက္ေတြ႔တြင္	ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ	တိုင္း	

ရင္းသားေဒသမ်ားတြင္	 လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္	

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ	 အရပ္ဘက္လူထု	 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက	

အတိတ္ကာလ	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ	ျပစ္ဒဏ္ေပး	အေရး	

ယူခံရမႈ	 ကင္းလြတ္ေနျခင္းႏွင့္	 ႏုိင္ငံ၏	 အျခား	 တိုင္းရင္း	

သားေဒသမ်ားတြင္	 ဆက္လက္	 ျဖစ္ပြားေနေသာ	 လက္ရွိ	

လူ႔အခြင့္အေရး	ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအၾကား	ဆက္ႏႊယ္မႈ	ရွိေန	

သည္ကို	 ေထာက္ျပၾကၿပီး	 ထိုသံသရာစက္ဝိုင္းကို	 ရပ္	

တန္႔ႏုိင္ရန္အတြက္	 စစ္တပ္၏	 ျပစ္ဒဏ္ေပး	 အေရးယူမႈ	

ခံရျခင္းမွ	ကင္းလြတ္ေနခြင့္ကို	အဆံုးသတ္ရန္	ေတာင္းဆို	

ေနၾကပါသည္။200

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထဲမွ	 အမ်ားစုမွာ	 တာဝန္ယူမႈ	

တာဝန္ခံမႈႏွင့္	 ပတ္သက္၍	 ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း	 မေဆြးေႏြး	

ခဲ့ၾကပါ။	 ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားက	တာဝန္ရွိေသာ	အဖြဲ႔အစည္း	

မ်ားအေနျဖင့္	၎တို႔	 က်ဴးလြန္ထားသည္မ်ားကို	 ဝန္ခံရန္	

ႏွင့္	 ေနာင္တရမႈကို	 ေဖာ္ျပရန္	 လုိအပ္သည္ဟု	 ဆုိၾကၿပီး	

တခ်ဳိ႕သူမ်ားကမူ	 တရားစြဲဆုိရန္အတြက္	 ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက	

ပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔	ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကို	သူတို႔	သတ္ခဲ့တဲ့အတြက္	ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔	တာဝန္	ယူ	

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး	သူတို႔	က်ဳးလြန္ခဲ့တာေတြအတြက္	ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္တယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္	ပါဝင္သူတစ္ဦး	



twdwfumvtwGuf w&m;rQwrI 195

“က်မတို႔	 [အတိတ္က	 ရာဇဝတ္မႈေတြကို]	 မေမ့ႏိုင္ဘူး၊	 နစ္နာခံစားရသူေတြအတြက္	 အရမ္းကို	

နာက်င္ရတယ္။	 ဒါေၾကာင့္	 စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး	 သူတို႔ကို	 အျပစ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔	 က်မ	 ေမွ်ာ္လင့္တယ္။	

ေခါင္းေဆာင္ေတြ	အေနနဲ႔	ရွင္းရွင္းလင္းလင္း	စံုစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔	လုိတယ္။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး		

“သူတို႔	လုပ္ခဲ့တဲ့	အရာအားလုံးအတြက္	သူတို႔	ေနာင္တရသင့္တယ္၊	သူတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့	ဟာေတြကိုလည္း	

သူတို႔	မျငင္းသင့္ဘူး။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

ျပစ္ဒဏ္ေပး	အေရးယူခံရျခင္းမွ	ကင္းလြတ္ခံေနမႈႏွင့္	ပတ္	

သက္၍	 ေယဘုယ်အားျဖင့္သာ	 ေဆြးေႏြးၾကၿပီး	 ျမန္မာ	

စစ္တပ္အေနျဖင့္	 ဤသို႔	 ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္	 ပံုစံမ်ား	

ဆက္လက္	 မလုပ္ေဆာင္ေရး	 ေသခ်ာေစမည့္	 အေရးယူ	

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို	 ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။	 တာဝန္ယူမႈ	

တာဝန္ခံမႈ	 တစ္စံုတစ္ရာမွ်မရွိဘဲ	 ျပစ္ဒဏ္ေပး	 အေရး	

ယူခံရျခင္း	 ကင္းလြတ္ေနသည့္	 ပံုစံမ်ားကို	 ခိုင္ခိုင္မာမာ	

ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္မွာ	ခက္ခဲမည္	ျဖစ္ပါသည္။

“အခုေတာင္မွ	 သူတို႔လုပ္ခ်င္တာ	 လုပ္ေနၾကတာ။	 သူတို႔	 စိတ္ထဲရွိတဲ့အတိုင္း	 ဘယ္သူ႔ကိုမဆို	

သတ္လုိ႔ရတယ္။	 အဲဒီမွာ	 ဘာဥပေဒမွ	 မရွိဘူး။	 သူတို႔ကို	 တရားစြဲလို႔လည္း	 မရဘူး။	 တစ္ေန႔	 က်မတို႔	

ျပန္သြားတဲ့အခါက်ရင္လည္း	 စစ္တပ္က	 အေၾကာင္းတစ္ခုခုနဲ႔	 က်မတို႔ကိုသတ္ခ်င္ရင္	 က်မတုိ႔လည္း	

အဲဒီလို	အသတ္ခံမွာပဲ။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	

“အာဏာရွင္ေတြအေနနဲ႔	သူတုိ႔	မူဝါဒေတြ	ေျပာင္းလဲလာၿပီး	စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအသစ္ေတြ	လုပ္လာလိမ့္	

မယ္လို႔	 က်မ	 ေမွ်ာ္လင့္တယ္။	 အာဏာရွင္ေတြအေနနဲ႔	 မေကာင္းတာေတြကို	 မလုပ္ေတာ့ဘူး၊	 လူ	

မသတ္ေတာ့ဘူးလို႔	 က်မ	 တကယ္ကိုေမွ်ာ္လင့္တယ္။	 သူတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့	 မေကာင္းတာေတြကို	 အခု	

ရပ္သင့္ၿပီ။”	

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ	ဒုကၡသည္စခန္းမွ	ဒုကၡသည္	ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး	
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တရားမွ်တမႈကို	 စိုက္ထူႏုိင္ရန္	 စိန္ေခၚမႈမ်ား	 ရွိေနသည့္	

ၾကားမွပင္	အရပ္သားျပည္သူမ်ား	အတိတ္ကာလကတည္း	

က	 ယခုအထိ	 ခံစားခဲ့ရေသာ	 ႀကီးမားသည့္	 လူ႔အခြင့္	

အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္	 ပတ္သက္၍	 အစိုးရအေနျဖင့္	

တစ္စံုတစ္ရာ	 လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း	 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း	

ခဲ့သူမ်ားက	 ရွင္းရွင္းလင္းလင္း	 ေဖာ္ျပၾကသည္။	 ဥပေဒ	

ပိုင္းဆိုင္ရာ၊	 ႏိုင္ငံေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္႔	 ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ	

အကန္႔အသတ္မ်ား	 ရွိေနသည္ကို	 အျပည့္အဝ	 အသိ	

အမွတ္ျပဳေသာ္လည္း	 ၎တုိ႔အေနျဖင့္	 ဖ်က္ဆီး	

ခံထားရေသာ	 ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား	အတြက္	 ျပန္လည္	 ျဖည့္ဆည္း	

ေပးျခင္းႏွင့္	 ျပန္လည္	 တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္	 အတြက္	

အစိုးရ၏	အားထုတ္မႈမ်ား	တစ္စံုတစ္ရာ	မရွိလွ်င္	၎တို႔၏	 

ဘဝမ်ားကို	 ျပန္လည္	 ထူေထာင္ရန္	 မလြယ္ကူေၾကာင္း	

အေလးထား	 ေျပာျပၾကသည္။	 ထြက္ေျပး	 တိမ္းေရွာင္ရ	

သူမ်ားအား	ေနရပ္စြန္႔ခြာ	သြားေစသည္အထိ	ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ	

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္	၎တို႔၏	အနာဂတ္ႏွင့္	ပတ္သက္၍	

ေဆြးေႏြးရာတြင္	 အေရးႀကီးေသာ	 အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္	

အျဖစ္	 ပါဝင္သင့္ပါသည္။	 ထုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္	

ယေန႔ထက္တုိင္	 အရပ္သား	 ျပည္သူမ်ား	 အေပၚ	

သက္ေရာက္မႈ	 ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး	 ေနာက္ဆက္တြဲ	 ျဖစ္ေပၚ	 

လာသည့္	 ယံုၾကည္မႈ	 ကင္းမဲ့ျခင္း၊	 စိတ္ပိုင္းႏွင့္	 ႐ုပ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာ	 က်န္းမာေရးႏွင့္	 ေျမယာႏွင့္	 ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား	 ဆံုး႐ံႈး 

သြားျခင္းတို႔သည္	 ေနရပ္ျပန္ေရး	 ျဖစ္စဥ္	 အေပၚတြင္	

ျပင္းထန္ေသာ	သက္ေရာက္မႈကို	ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္	သီေပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ	ယာယီခုိလံႈရာစခန္းအတြင္းမွ	တအာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား	[ဓာတ္ပံု	-	Maung	Ne	Lynn	Aung]	
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ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ 

သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အေရးပါ 

ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 

ေနရာေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ လက္ရွိ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေသာ ေနရာသို႔ အေျခအေန အမ်ဳိး 

မ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္ရိွလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ ခံစားခဲ့ရ 

ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေစသင့္ပါသည္။ 

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြင္းမွ ၎တို႔၏ ေတာင့္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ 

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ႐ိုင္းပင္းကူညီရန္ အတူတကြ စုစည္း 

လာေသာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းႏွင့္ 

ကမၻာႀကီးအတြက္ အတုယူစရာ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ရပ္လည္း 

ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ကို ရရွိေရး ေသခ်ာေစရန္သာမက ႏုိင္ငံကို အလားအလာ 

ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ပါ မျဖစ္ 

မေန လုိအပ္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ 

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာအျဖစ္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ား၊ ဗဟုသုတ၊ 

ျပင္းျပေသာ ဆႏၵႏွင့္ သႏၷိ႒ာန္တို႔ ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကုိ မၾကာခဏဆိုသလို 

ေမ့ထားေလ့ရွိၿပီး သနားစရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္း၊ ပ်င္းရိသူ 

မ်ားအျဖစ္ ျမင္ၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ 

လူထုႏွင့္ မတူေသာ၊ သစၥာမရွိေသာသူမ်ား အျဖစ္ အထင္  

အျမင္ခံ ေနၾကရပါသည္။ ၎တို႔၏အသံမ်ားကို 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစု၏ 

အေလးေပး အာ႐ုံထားမႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းကို ခံေန ၾကရပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေပၚ 

ျပဳမူဆက္ဆံပံုသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ၊ 

အားလံုး ပါဝင္မႈရိွၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 

ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သႏၷိ႒ာန္ ကင္းမဲ့ေနမႈကို ေဖာ္ျပ 

ေနပါသည္။ ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥအေပၚ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ 

ရသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ ၎တုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 

မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား 

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးပါလွပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက သင္ေပး 

ေနသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဟူသည္ စစ္ပြဲႏွင့္ 

ပဋိပကၡ မရွိျခင္းမွ်သာ မကဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲ 

ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ား 

အားလံုးကို တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ၊ ေလးစား 

သမႈႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ကာလ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ 

အလြယတ္က ူေမ့ေပ်ာကသ္ြားႏိငုသ္ည္ ့အရာမ်ား မဟတုဘ္ ဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔တြင္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို 

၎တို႔မွ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
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�� စစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္အား ၎တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျခစုိက္ 

စခန္းမ်ားအားလံုး ႐ုပ္သိမ္းဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ 

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ 

အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခုိင္မာသည့္ေျခလွမ္းမ်ား  ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊

�� ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိရန္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ 

ရွိေနသည့္ အျခား ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အား အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အျပည့္အဝ 

လႊဲေျပာင္း ထားရွိျခင္း အပါအ၀င္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားအား စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဆိုးဝါးသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 

အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လူသိရွင္ၾကား 

ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ မူဝါဒပုိင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ၎တုိ႔မွ အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏုိင္ေရး ေသခ်ာေစရန္၊

�� လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒမ်ား အပါအ၀င္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အားလံုး 

ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား ၎ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရားဝင္ လူသိရွင္ၾကား မူဝါဒ 

ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနရပ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံေပးရန္၊

�� လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ေသာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ခံရမႈ မရွိေစဘဲ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ လြပ္လပ္စြာ 

သြားေရာက္ႏိုင္ေရး ခြင့္ျပဳျခင္းအပါအဝင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေနရာဌာန 

အားလံုးသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ခြင့္ျပဳေပးရန္၊

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ 

အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ တရားဝင္ 

ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္၊

�� ေနရပ္ျပန္လာမည့္ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပင္နဲ႐ိုး 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေသခ်ာေစရန္၊
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�� ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားအေပၚအေျခခံကာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ 

မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူ 

ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေသခ်ာေစေသာ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ 

မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ပင္နဲ႐ိုး အေျခခံမူမ်ားပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ေျမယာ၊ သီးႏွံႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္္မ်ားအတြက္ ကာလ 

ေပါက္ေစ်းျဖင့္ အစားထုိး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊

�� လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ 

ေအာက္တြင္ “သာမန္ထက္လြန္ကဲေသာ အေျခအေန” တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ 

ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကို ေျမလြတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမလပ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ထိုေျမယာမ်ားကို 

ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း မျပဳရဟု ခ်က္ခ်င္း 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္၊

�� သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးႏွင့္ ျပည့္ဝၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 

ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္လွပ္မထားဘဲ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ကာ ၎တုိ႔၏ 

သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စနစ္ 

တစ္ခု မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ အေျခခံ 

အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး စသည့္ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို တရား၀င္ 

ထုတ္ျပန္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္၊

�� EAO မ်ား ဖန္တီးအုပ္ခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊

�� ေရရွည္တည္တ့့ံေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ လုပ္ငန္း 

မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊

�� က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထု 

အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တုိင္းရင္းသားလူထုအား အမည္၊ မိသားစု အမည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

အမည္မ်ား အပါအဝင္ ၎တုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားကို 

အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ 

လက္လွမ္းမီေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ 

အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊

�� ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္ 

လုပ္ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ေနရပ္စြႏ္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ရရွိႏုိင္ေရး၊ 

ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရး၊ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ရယူေရးတုိ႔အတြက္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ စနစ္တစ္ခု 

ထားရွိႏိုင္ရန္ EAO မ်ားနွင့္အတူ ပူးေပါင္း ညႇိႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္၊
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�� EAO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ေမြးစာရင္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ားအပါအဝင္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရာ ေနရာေဒသမ်ား၌ ထုတ္ေပးေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ 

ျပဳရန္၊ ႏွင့္

�� သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး သေဘာတူသည့္ အားလံုးပါဝင္မႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ရရွိ 

လာလွ်င္ အရပ္သားေဒသမ်ားရွိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရ၊ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရး 

အစီအစဥ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္။

jrefrmppfwyfodkY

�� မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို စစ္လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္ စစ္ 

ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ  

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအားလံုး ရပ္တန္႔ရန္၊

�� တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement) ႏွင့္ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး EAO မ်ား အားလံုးအေပၚ 

ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေၾကာင္း တစ္ဖက္သတ္ ခ်က္ခ်င္း ေၾကညာရန္၊ 

�� တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အေျခစုိက္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုးႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အေျခခ် 

ေနထုိင္မႈမ်ားကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ အပါအဝင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ စစ္ဆင္ 

ေရးမ်ား အားလံုး ရပ္တန္႔ရန္၊

�� ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး ယခင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ 

�� လူသတ္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ႏွင့္

�� တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ 

ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို အားေပးေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 

စစ္တပ္မွ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္။
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�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ႏွင့္အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ 

လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ 

အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး 

အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား ရယူကာ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပး မွ်ေဝျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္၊  

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထု၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကုိ 

မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇႏိိႈင္းပြမဲ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
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အေထာက္အကူႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ IDP မ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� ပင္နဲ႐ိုးအေျခခံမူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 

မ်ားအား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ဘံုမူဝါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ကာ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊

�� ေနရပ္ျပန္လာမည့္ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပင္နဲ႐ိုး 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေသခ်ာေစရန္၊

�� ေျမယာမူဝါဒမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

တန္းတူ ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး ေသခ်ာစြာ လုပ္ 

ေဆာင္ရန္၊

�� ရွိႏွင့္ၿပီးသားဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပိုမိုအားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားက ေဒသႏၱရလူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၎တို႔အား ခ်ိတ္ဆက္စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိ ထြက္ေျပးတိ

မ္းေရွာင္ရသူမ်ားအားလံုးထံ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� ေဒသႏၱရတိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား201၏ အေရးပါေသာ အခန္း႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 

ပံ့ပိုးေပးကာ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနထုိင္ရာ 

ေဒသမ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေပးေနသည့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 

အသိအမွတ္ျပဳရန္၊

�� တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ ထိပ္တုိက္ ပစ္ခတ္ 

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာအသံႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို 

အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အတူတကြ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� အားလုံးပါ၀င္မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ရရွိလာလွ်င္ အရပ္သားေဒသမ်ားရွိ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၲရ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို 

တည္ေထာင္ရန္၊ ႏွင့္

201 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ခံယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး 
အမ်ားအျပားမွာ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုိတူ အလုိပါမ်ား ျဖစ္ေနကာ သက္ဆိုင္ရာ လူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို တရား၀င္ 
ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ၎တို႔မွ အခိုင္အမာ ေျပာဆုိေနၾကသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔တြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ UN ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ INGO မ်ားထံသုိ႔ မွားယြင္းစြာ 
တင္ျပေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား အၾကားမွ ေပါက္ဖြား၍ ထိုေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တရားဝင္မႈႏွင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္သာလွ်င္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 
အပါအဝင္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ ခံေနရေသာ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ အသံမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေျခစိုက္ၿပီး ထိုျပည္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္ 
ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿပီး ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေရး ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
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�� ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳေသာ လမ္း၊ ရြာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေျမယာမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား 

ေထာင္ထားပါက ၎တုိ႔အား ခ်က္ခ်င္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္။

Nidrf;csrf;a&;twGuf axmufyHhay;aeaomtvSL&Sifrsm;?  

UNHCR ESifh tpdk;&r[kwfaom EdkifiHwumtzGJUtpnf;rsm; tygt0if 

EdkifiHwumtodkif;t0dkif;odkY 

�� ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ 

လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၎တုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္သည့္အထိ အကူ 

အညီမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ႏွင့္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ အဓိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

ဝန္ေဆာင္မႈ  ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးပုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား 

အပါအဝင္ UNHCR ၏ လမ္းၫႊန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လူတစ္ဦး၌ လိုအပ္ေသာ 

အစားအေသာက္ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ စံႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ စားနပ္ 

ရိကၡာမ်ားကို အေရးတႀကီး ျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးရန္၊

�� လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္၊

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးရ 

မည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းအား တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� ႏိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား “အတင္းအက်ပ္ ျပန္မပို႔ေရး” 

အေျခခံမူကို လိုက္နာရန္၊

�� အစုိးရ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ စစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ျခင္း၊ 

ျမန္မာစစ္တပ္အား ၎တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္း၊ တိုင္းရင္း 

သားေဒသမ်ားရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျခစုိက္ စခန္းမ်ားအားလံုး ႐ုပ္သိမ္းဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ 

ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္္ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ 

အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခုိင္မာသည့္ 

ေျခလွမ္းမ်ား  လုပ္ေဆာင္လာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္၊

�� သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ျပည့္ဝၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 

ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္လွပ္မထားဘဲ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ကာ ၎တုိ႔၏ 

သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာစနစ္တစ္ခု 

မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
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မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစသည့္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ဆိုင္းငံ့ထား 

ေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ 

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔မ်ားမွေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ၊ 

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျခဳံငံုမႈရွိၿပီး ပံုမွန္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနရပ္ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီွေစၿပီး ထိုစံႏႈန္းမ်ားကို 

လုိက္နာ က်င့္သံုးပါမည္ဟု ရွင္းလင္းေသာ ကတိကဝတ္ျပဳရန္၊ ႏွင့္

�� ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝၿပီး 

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 

အနာဂတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရး ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
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�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္မည့္ နယ္ေျမေဒသ၏ လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို  ကိုယ္တိုင္ “သြားေရာက္ေလ့လာ” ႏုိင္ေရး 

အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္၊

�� တခ်ဳိ႕ေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ၎တုိ႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္မည့္ေနရာသို႔ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား တစ္ခု 

သြားေရာက္ကာ ေျမယာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ကာလ 

တြင္ စခန္းအတြင္း ၎တို႔၏ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေနထိုင္သည့္စာရင္းကို မဆံုးရႈံးေစေရးအတြက္ မူဝါဒတစ္ခု 

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္၊

�� ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဆဲ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ ေရရွည္ 

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာ ျပန္လည္ျပဳစု 

ပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးေနေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္၊

�� ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ား အားလံုးအတြက္ တိုင္ၾကားစာမ်ား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား 

အပါအဝင္ ၎တုိ႔ ေနရပ္ျပန္မည့္ ေနရာသည္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျဖစ္ေစ၊ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျဖစ္ေစ 

အကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား တန္းတူညီမွ်စြာ ေရာက္ရွိေစေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူထု အေျချပဳ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပင္နဲ႐ိုး အေျခခံမူမ်ားပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစြာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ 

ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ ပင္နဲ႐ိုး 
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အေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူညီမႈရရွိေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 

အစုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီရန္၊

�� မည္သည့္ ေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းတြင္မဆို ေနရပ္ျပန္မည့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ မတုိင္ခင္တြင္ ဆုိးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ 

မႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္မႈေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္း 

လုပ္ေဆာင္ရန္၊

�� ေနာက္ထပ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ယခင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ သီးျခားစိန္ေခၚမႈ 

မ်ားကို တုံ႔ျပန္ စဥ္းစားေပးသည့္အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ အလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ား 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ မူလေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးတြင္ 

လုိအပ္လွ်င္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔လိုက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ “ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ 

ခ်က္” တစ္ခုကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏွင့္

�� အားလံုးပါဝင္မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား 

ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး 

လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။



qufoG,f&efvdyfpm

ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔
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