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အတြင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္
ကုုန္သြယ္မႈ ပိုအားေကာင္းလာေစခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာပယင္းေမွာ္ဧ

မ်ားသည္ ဌာနတိုင္းရင္းသား လူဦးေရကိုထပ္မံ

ရိယာကုိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

ေမာင္းထုုတ္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမ၏ ၾကြယ္၀ေသာ

(KIA) ထိန္းခ်ုဳပ္ထားေသာ္လည္း အဖိုးတန္

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

သယံဇာတကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွတရုုတ္ႏိုင္ငံ

ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အေပၚ

အတြင္းသို႔တင္ပို႔ရာ ျမန္မာတပ္မေတာ္က

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ပယင္းသယ္ပို႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလံုး

သူတို႔၏ စစ္ပြဲကို တစ္ဆင့္ျမွင့္ ခဲ့သည္။ တရုတ္

တြင္ အခြန္ေကာက္ခံသည္။ ႏွစ္စဥ္ ကုန္သြယ္မႈ

ႏိုင္ငံ၏ ခါးပတ္ကြင္းနွင့္ လမ္းပဏာမ ေျခလွမ္း၏

တန္ဖိုးမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ
ဆက္ထားေသာ သမိုင္း၀င္ လီဒိုလမ္း လံုၿခံဳရန္ႏွင့္
အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမားမ်ားျပားလွေသာ ပယင္း
အေကာင္းဆံုးေသာ ထိုးစစ္ၾကီးကိုကခ်င္ျပည္နယ္
ျပဳလုုပ္ခဲ့ သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ပယင္းသည္ကမၻာ႔ရတနာ
ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဒိုင္ႏိုေဆာ ေခတ္အတြင္း
ျဖစ္ေပၚသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးအစား
ျဖစ္သည္။ “ေသြး ပယင္း” သည္ ဟူးေကာင္း
ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္သာ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ အလြန္အမင္း
ရွားပါးေသာ အနီရင့္ေရာင္ တြင္းထြက္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏
တရုတ္အမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မၾကာေသး
မီက ထိုးစစ္မ်ားအတြင္း ေမာင္းထုုတ္ခံရသည့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း
ရက္စက္စြာ ထင္ဟပ္သည့္ အမည္ျဖစ္သည္။
ပယင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းရုတ္တရက္ၾကီး
ထြားလာမႈသည္ တရုတ္ေစ်းကြက္မွ ေတာင္းဆို
မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ တလႊားမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ေရႊ႔ေျပာင္း တူးေဖာ္ေရးလုုပ္သားမ်ားေဒသတြင္း
သို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၉၉ သန္း
သက္တမ္းရွိအေမႊးပါေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ၏အၿမီးကို
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ ထြက္ရွိေသာပယင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
သည္ ပယင္းကုန္သြယ္မႈကို အရင္းအျမစ္မွ လြဲ

တူးေဖာ္မႈမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္
၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္

ဘီလီယံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ယူရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။သူတို႔က ေလယာဥ္သံုး၍
ပယင္းေမွာ္ ဧရိယာအေပၚမွလက္ကမ္းစာေစာင္
မ်ားေထာင္နဲ႔ခ်ီ က်ဲခ်ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား
အားလံုးကို ဆယ္ရက္အတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္
အမိန္႔ေပးထားၿပီးမလိုက္နာပါက KIA
ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္
သူမ်ားမွာ ေမွာ္လုပ္သားမ်ားသာမက မ်ဳိးဆက္
ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုေနရာတြင္ေနထိုင္ၿပီး ေတာင္ယာ
လုုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာခဲ့ေသာ ဌာေန တိုင္းရင္း
သား ရြာသား ၅,၀၀၀ ခန္႔လည္း ပါ၀င္သည္။
ထိုးစစ္မွာ တစ္နွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည္။
ထိုအေတာအတြင္းတြင္ အရပ္သားမ်ားမွာသူတို႔
၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသာသိမ္းယူ
ခံရသည္မကေသးပဲ စစ္တပ္၏ ေစာ္ကားေႏွာက္
ယွက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုပါခံၾကရသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ အသက္ ၃
ႏွစ္အရြယ္ကေလးတစ္ဦးအပါအ၀င္ အရပ္သား
သံုးေယာက္မွာ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္
ေသဆံုးခဲ့သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီတြင္ အရပ္သား၃၀၀၀
ခန္႔သည္ ပဋိပကၡဧရိယာအတြင္းပိတ္မိေနခဲ့

-၁-

သည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကသူတို႔ကို

က်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ

ေဘးကင္းရာသို႔ ထြက္ခြင့္မျပဳပဲ လံုေလာက္

အတြက္ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္

ေသာအစားအစာ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး

ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတေလ်ာက္ အဖ်က္စြမ္း

ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိပဲဆယ့္တစ္ရက္ ၾကာ

အားႀကီးမားေသာ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကိုခြင့္ျပဳခဲ့

ထိန္းထားခဲ့ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္

သည္၊ တရုုတ္ေစ်းကြက္အတြက္ တသီးစား

ထားေသာအကူအညီမ်ား ေပးပို႔မႈကိုလည္း

စုုိက္ပ်ဳိးမႈ လုုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာႏွင့္

တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္

စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကရာေပါင္း မ်ားစြာကို ယုဇန

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ပယင္းေဒသ၏ ဌာေနတိုင္းရင္း

ကုမၺဏီအား လုုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

သားေနထိုင္သူမ်ားမွာ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႔ေပၚရွိ

အလားတူပင္အနီးအနားရွိ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္း

ဘုရားေက်ာင္းၿခံ၀င္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရၿပီး

ေမွာ္သည္လည္း စစ္တပ္မွေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္

ဒုုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳမခံရပဲ အိမ္မျပန္

မႈမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုသိမ္းပိုက္ လိုက္သည့္အ

ႏိုင္ပဲ ရွိေနသည္။

ခ်ိန္မွစ၍ ဆတိုးက်ယ္ျပန္႔ခဲ့ၿပီးေဒသခံျပည္

ထိုးစစ္ဆင္ႏြဲရန္အတြက္ “သဘာ၀ပတ္၀န္း

သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္

က်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး”

စားေသာက္မႈမ်ားကို ဆံုးရံႈးေစကာ အစိုးရႏွင့္

ဟူေသာအဆိုကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ အျဖစ္

စစ္တပ္ထိပ္တန္းအလႊာမ်ားအတြက္ ဧရာမ

အသံုးျပဳထားေသာ္လည္း ထိုးစစ္စတင္ၿပီးတစ္ႏွစ္

အက်ဳိးအျမတ္ကို ထုုတ္လုပ္ေပးေနခဲ့သည္။

အၾကာမွာပင္ ေဒသတြင္း ပယင္းတူးေဖာ္

ဗဟိုအစိုးရသည္ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူ

မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိပဲျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္း

မ်ား၏ သူတို႔၏ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္

သည္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ေမွာ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သယံဇာတအရင္း

လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို ေပၚလြင္ေစ

အျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကို

သည္။

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပယင္းေဒသမွအိုးအိမ္မဲ့
ထိုးစစ္ေနာက္တြင္ လုုိက္ပါလာေသာ

ေရႊ႕ ေျပာင္းေနရသူမ်ားကိုသူတို႔ေနအိမ္မ်ားသို႔

အစဥ္အၿမဲ လုုပ္ေဆာင္ေနၾက စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕မႈ

ျပန္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ

ပံုစံႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပ

မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ည္သူမ်ားအေပၚစစ္တပ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡေျပလည္ေရး

အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး

အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာ

မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူ

ေစေရးအတြက္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္း

မ်ားသည္ သူတို႔ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ ေျမေပၚရွိ

သားမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ အေပၚအေျခခံ၍

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ရမည္၊

လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ယခင္KDNG

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိရမည္၊ ၀င္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ရ မည္။

၏မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားက ျပသထားၿပီးျဖစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

သည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္း

ပဋိပကၡဇံုမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို ကာ ကြယ္ရာ

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ေ၀း၍ အစိုးရစစ္တပ္သည္

တြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာ ဖိအားသည္

လြန္ခဲ့သည့္ အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း

အေရးေပၚလိုအပ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က

ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းအတြင္း ၾကီးမား

ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
-၂-

အေပၚ ထိုးစစ္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသည္အထိ

မိမိတို႔ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္မ်ားမွ ဗဟို

ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရး ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း

အစိုးရ၏ ရန္လိုမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္

ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရံပံုေငြထည့္၀င္မႈမ်ားကို

ေနရ သည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအား ကူညီရန္

ရပ္ဆုိင္း ထားသင့္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္

ေပးပို႔သင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားကို

သတၱဳတြင္းမ်ား၊ လီဒုိလမ္းႏွင့္ ေရကာတာစီမံကိန္း ေနရာမ်ားကုိ KDNG မွ ျဖည့္စြက္သည္။

-၃-
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား

အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သည္နယ္ေျမ၏ၾကြယ္၀ေသာသဘာ၀သယံဇာတ

ဤေဒသမွ လူ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ဦးနွင့္ အေသးစိတ္

မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္း

အင္တာဗ်ဴးမ်ား အေပၚ အေျခခံထားသည္။

ေၾကာင္း မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္

ဤအစီရင္ခံေရးသားျခင္းသည္ ဟူးေကာင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္တ၀ွမ္းတြင္ သူတို႔၏စစ္ပြဲကို

ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသရွိ ေဒသခံဌာေနတိုင္း ရင္းသား မ်ား၊

တစ္ဆင့္ျမွင့္ ခဲ့သည္။ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမယာႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို
ထိုးစစ္သည္ စီစဥ္ထားေသာျမစ္ဆံု ေရကာတာ
ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ သိရွိ ေစဖို႔အတြက္
စီမံကိန္း၏ ေျမာက္ဖက္မွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သံယံဇာတ

ကခ်င္ ရြာသားမ်ားကို ရွင္းလင္း ပစ္ခဲ့သည္။
ဖားကန္႔ေဒသမွထိုးစစ္သည္ ထပ္မံ၍ ေက်ာက္စိမ္း
တြင္းမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေတာင္တန္း မ်ားေပၚမွ

ဆိုင္ရာ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္း
ခ်က္အျဖမ်ား ကိုသံုးသပ္ တင္ျပ ထားပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း ေဒသရွိ

ရြာသားမ်ားအား ရွင္းလင္းပစ္ခဲ့သည္။

ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားမွသံယံဇာတ

သို႔ရာတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေကာင္း

ဆိုင္ရာ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္

ဆံုးထိုးစစ္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့

သစ္ မ်ား၏ ေရရွည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း

သည္။ ယင္းသည္ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ ကို ဆက္
သြယ္ ထားေသာ တရုတ္၏ ခါးပတ္ကြင္းႏွင့္ လမ္း
ပဏာမ ေျခလွမ္း ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ ေသာ

စဥ္မ်ား တြင္ ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳပါ၀င္ ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳ
တင္ျပထားေသာ အစီရင္ ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္း၀င္ လီဒိုလမ္းမႀကီးကို လံုၿခဳံစြာ ထိန္းခ်ဳပ္
ရန္ႏွင့္ ဧရိယာ၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ ပယင္း
ေမွာ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း
တြင္ ပယင္းေမွာ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ထိုးစစ္ကို
မည္သို႔ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နွင့္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ
ဌာေနတိုင္းရင္း သား ေနထိုင္သူမ်ား၏ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား

စာဂ်ီး
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
Kachin Development Networking Group
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ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တ၀က္စီ ခြဲေ၀ၿပီး

ေျမျပန္႔ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားကို ရွည္လ်ားေသာ

ေဒသခံ ရြာသူႀကီး မ်ားကို ေပး သည္။ ထိုနည္းျဖင့္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေနာက္ထက္ တ၀က္ခြဲ၍

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ

ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အၾကား

ေတာင္တန္းမ်ားကို ဖံုးအုပ္ထားသည့္

အခြန္ေငြကို ခြဲေ၀ခဲ့ ၾကသည္။

ေျမျဖစ္သည္။ ျမစ္မ်ားက ေျဖေလ်ာ့ထားေသာ

ဒုတိယ ကမၻာစစ္မတိုင္မီ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းကို

ခ်ည္ခင္သဖြယ္ ေကာက္ေကြ႔ ေနၿပီးဧရာ၀တီ

ေဒသဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦးက အုပ္ခ်ဳပ္

ျမစ္သည္ ဟိမ၀ႏၵာ ေတာင္တန္းမွ

သည္။ သူတို႔သည္ ရိုးရာပြဲေတာ္ မ်ား တြင္

ရန္ကုန္ႏွင့္ အန္ဒမန္ပင္လယ္ အတြင္းသို႔

ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ေဒသကို မည္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္မည္ကို

စီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ေျမာက္ဖက္တြင္

တိုင္ပင္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ေရာက္လာေသာ

တိဘက္တည္ရွိၿပီး တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ

အခါ အခြန္ေကာက္ျခင္းကို စတင္က်င့္သံုးသည္။

အၾကားတြင္ တည္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္

တစ္အိမ္လွ်င္ တစ္က်ပ္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ျပား

ကခ်င္၊ နာဂႏွင့္ ဤေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာစုႏွစ္

၅၀ မွာ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး က်န္

မ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အျခားတိုင္းရင္းသား

ျပား၅၀ မွာ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္ (Mung Du)

လူမ်ဳိးမ်ား၏ အမိေျမျဖစ္သည္။ ကခ်င္

အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္သည္

ျပည္နယ္ သည္ ေရႊ၊ အပါအ၀င္ ဓါတ္သတၱဳ

သူရ ရွိေသာ ေ၀စုထဲမွ ၂၅ ျပားကို ရြာလူႀကီးမ်ား

သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သည္၊ ကမၻာတြင္

အတြက္ ထပ္ဆင့္ေပးျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္

ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားဆံုး ရွိရျဖစ္ၿပီး ပယင္း
ရုပ္ၾကြင္းမ်ားမွာ ဒိုင္ႏိုေဆာေခတ္မွ စတင္ခဲ့သည္။
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏
ၿမိဳ႔ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနား၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္
တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ အဓိကတည္ရွိသည္။
တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္ကို ေက်းရြာအုပ္စု ၁၇ခု ခြဲထားၿပီး
စုုစုေပါင္းေက်းရြာ ၆၀ ရွိသည္။ ၿမိဳ႔နယ္၏
တရား၀င္လူဦးေရမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂,၉၈၁
ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာ
အခါ ေရႊႏွင့္ပယင္းေမွာ္မ်ားသုုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အျခားေသာ ေဒသမ်ားမွ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား

သူတို႔သည္ ေျမယာႏွင့္ လူဦးေရကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾက
သည္။ (အင္တာဗ်ဴး အမွတ္ ၆)
ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ အဓိကျမစ္ဖ်ားျဖစ္ေသာ
တႏိုင္းျမစ္ကမ္းေပၚရွိ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ
ႏႈံးတင္ေျမႏုုေၾကာင့္ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းသည္
က်ယ္ျပန္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမျဖစ္သည္။ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးစပါး
ကို စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္
ေရႊ႔ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကကာ
အိမ္ေမြး တိရစၦာန္မ်ား ေမြးျမဴၾကသည္။ထို႔အျပင္

၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိလာသည္။

သူတို႔သည္အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း သစ္သီးႏွင့္

အစဥ္အလာအားျဖင့္ထိုေဒသကိုကခ်င္

ၾကသည္။

မ်ဳိးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦးက အုုပ္ခ်ဳပ္
ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ကာလအတြင္းတြင္ပင္
သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ သည္။
အိမ္ေထာင္စု အခြန္ေငြမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ႏွင့္

သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္း

ျမန္မာ့ပယင္း သို႔မဟုတ္ ဘားမိုက္ကိုတရုုတ္
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အေစာဆံုး ေအဒီ၁ရာစုႏွစ္
တြင္ မွတ္တမ္းေတြ႔ရွိရသည္။ ဘားမိုက္ကို
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ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္

ရုပ္ၾကြင္း ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ရိုးရာ

တူးေဖာ္ရရွိၿပီး ႏွစ္ သန္းေပါင္း ၁၀၀သက္တမ္း

ေဆးပညာအရ ကုသမႈ စြမ္းရည္ရွိေသာ အဖိုးတန္

ရွိကာ ကမၻာေပၚရွိ အျခားေသာေဒသမ်ားမွ

ေက်ာက္မ်က္ ၅ ခုမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပယင္းအစ

ပယင္းထက္ အနည္းဆံုး ၂ ဆသက္တမ္းရွိသည္။

အနမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အင္းဆက္မ်ား၊

အလြန္ၾကည္လင္ၿပီး အျခားေသာပယင္း အမ်ဳိး

ငွက္မ်ားႏွင့္ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ားကို ငံုထားၿပီး

အစား မ်ားထက္ ပိုမိုမာသည္ဟု သိထားၾကသည္။

ယင္းတို႔သည္ သစ္ေစးထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းသန္းႏွင့္

ပယင္းသည္ သစ္ပင္မွအေစးမ်ား ေက်ာက္ျဖစ္

ခ်ီ၍ ပိတ္မိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္

ျမစ္ႀကီးနား ပယင္းေစ်းမွ ဘားမိုက္ အပိုင္းအစအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ အင္းဆက္ပိုးမ်ား

ဘားမိုက္ကို အနီရင့္ေရာင္အျဖစ္ တရုတ္ ဘာသာျဖင့္ ဆူပို xuepo
တနည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္ တရုတ္ေစ်းကြက္တြင္
အထူးလူႀကိဳက္မ်ားေသာ “ေသြးပယင္း”အျဖစ္
ေတြ႔ၾကရသည္။ ေသြးပယင္းသည္ တရုတ္အမည္
ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္သာ ေတြ႔ရေသာ
ရွားပါး သည့္ အနီရင့္ေရာင္ရွိေသာ ပယင္း
ျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ပယင္းသည္ ဒိုင္ႏိုေဆာေခတ္
အတြင္း ျဖစ္တည္ခဲ့သည့္ ကမၻာတြင္တစ္ခုထဲ
ေသာ ပယင္း ျဖစ္သည္။ ဘားမိုက္သည္

ျမစ္ႀကီးနားေစ်းမွ ေသြးပုယင္းအပိုင္းအစ တစ္ခု
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ႏွစ္သန္း ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ သက္တမ္းရွိၿပီး ကမၻာ့
အျခားေဒသမ်ားမွ ပယင္းမ်ားမွာ ႏွစ္သန္းေပါင္း
၃ မွ ၄၀ ခန္႔ သက္တမ္းရွိၾကသည္။ ဟူးေကာင္း
ခ်ိဳင့္၀ွမ္း ပယင္းတြင္ သိပၺံပညာရွင္မ်ားသည္
မ်ုုိးတုန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ငွက္မ်ား၊
တြားသြားသတၱ၀ါမ်ား၊ အင္းဆက္မ်ား၏ မ်ဳိးစိတ္

မ်ားႏွင့္ ဒိုင္ႏိုေဆာ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုပင္
ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။
ယင္းတို႔ အထဲ တြင္ နာမည္အေက်ာ္ ၾကား ဆံုးမွာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္း နွစ္သန္း ေပါင္း ၉၉
ရွိၿပီျဖစ္သည့္ အေမႊးပါေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ အၿမီးကို
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား တႏိုင္းတြင္ ရိုးရာ မေနာပြဲ က်င္းပေနပံု
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ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း ပယငး္ေဒသတြင္ အဓိက

(ဒူ၀ါဆုိသည္မွာ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို

ေက်းရြာ ငါးရြာ ရွိသည္။ နမ့္ဗ်ဴ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္ေဂါင္၊

ေခၚသည္) တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ထန္းဘရာ၊ အင္ဂါးဂါ ႏွင့္ ေ၀ေလာ္ တို႔ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔ေရာက္လာ ေသာအခါ ႏွင့္ ပါလီမာန္

စုစုေပါင္းလူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၄,၇၂၅ ဦးရွိသည္။

စနစ္ေအာက္တို႔တြင္ ဒူ၀ါမ်ားက ဤနယ္ေျမကို

ဤရြာမ်ား အားလံုးသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ

ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္

လက္ထက္ မတိုင္မီကတည္းက တည္ရွိခဲ့ၿပီး

လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ ေက်းရြာမ်ားကို ေက်းရြာ

ကခ်င္လူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေကာင္စီစနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းဟူးေကာင္း

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ထိုးစစ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား

ခ်ိဳင့္၀ွမ္းကို ၿဗိတိသွ်တို႔ မေရာက္မီက ကခ်င္

အၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ခါဆန္၊

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ေကာင္ဂ်ာ၊ ကာအန္ဂရင္းဂ်ာ၊ ဂ်ာေအာင္ယန္၊

နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္းႏွင့္ အင္ဂါးဂါ ရြာမ်ားကို၀ါေလာဘြမ္

ဆမ္ဆာ၊ ပါလန္၊ ဒင္ခြန္၊ နမ့္ခမ္းပါ၊ ေနာင္၀မ္

ဒူ၀ါ၊ အႏိုင္းဒူ၀ါႏွင့္ လဖိုင္ဒူ၀ါ

ႏွင့္ ဇီေကာင္းရြာမ်ားမွရြာသားမ်ားအား
-၇-

စုစည္းေက်းရြာအျဖစ္ နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္းတြင္

စနစ္ကို ပံ့ပိုးမႈ ေပးၾကရသည္။ နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္းႏွင့္

ေပါင္းစည္းထားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္း

အင္ဂါး ဂါရြာမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

သည္ ယေန႔တြင္ ထိုနယ္ေျမအတြင္း ရြာငါးရြာ

မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

အနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု

ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ အလက္မ်ား အားလံုး

အစိုးရက ရြာမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး

သည္ အေရးပါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အမ်ုဳိးသားမွတ္ပံုတင္ (ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား

ရြာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာက်င္းသမား

ထုုတ္ေပးျခင္း ကို ေထာက္ခံသည္။

မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုုတ္ပဲကိုယ္ပိုင္

ရြာသာမ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္အတြက္အလုုပ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည့္

လုုပ္ေပးရၿပီး လယ္သမားမ်ားကအစိုးရကိုစပါး

ကခ်င္ရြာသားမ်ား အဆက္ဆက္က အေျခခ်

အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။ ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္း

ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပသျခင္းေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး

ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔လက္ထက္တြင္ နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္းရြာတြင္
ရြာလူႀကီးအျဖစ္ ဦးလရွီေနာ္ကို ခန္႔ထားခဲ့သည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္
ျမန္မာအစိုးရတို႔ အၾကား ၁၉၉၄ခုႏွစ္ တြင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရၿပီး
ေနာက္တြင္ နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္းတြင္အလယ္တန္း
ေက်ာင္း၊ ရြာေဆးေပးခန္းႏွင့္ အျခားအေျခခံ
အေဆာက္အဦမ်ားျဖင့္ တိုးတက္လာသည္။
၂၀၀၈ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၿပီး
သည့္အခါ ရြာမ်ားသည္ျပည္ေထာင္စု၏စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ
ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္

ဓါတ္ပံု- နမ့္ဗ်ဴ-နမ့္ခမ္ ေန၀င္ခ်ိန္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာစပါးႏွင့္ ကြင္းစပါး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး စိုက္ပ်ဳိးသည္၊ လိေမၼာ္ၿခံမ်ားလုုပ္ၿပီး
၀က္၊ ၾကက္၊ ႏြားႏွင့္ ကၽြဲမ်ား ေမြးျမဴၾကသည္။ မ်ဳိးဆက္အဆက္ ဆက္တြင္ သူတို႔သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း ျဖင့္ လံုလံုေလာက္ေလာက္
အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းႏိုင္ၾကသည္။
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ကန္တံုမွ တရုတ္မ်ားက ပယင္းကုိ

ကပင္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းသည္ “ပယင္း နယ္န

ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္

အသံုးအေဆာင္ မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ၾကသည္။

ေဒသခံမ်ား၏အဆိုအရ ျမန္မာဘုရင္မ်ား ေခတ္

ပယင္းကုန္သြယ္ေရးမွာ ေမွးမွိန္လာခဲ့ၿပီး

မိတ္” အျဖစ္ သိရွိခဲ့ၾက သည္။ အဓိကပယင္း

KIA အစပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပယင္းသည္

စုစည္းမႈမ်ားကို တႏိုင္းၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေတာင္

လူႀကိဳက္မမ်ားခဲ့ေသးေပ။

ဖက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ အကြာရွိ ႏြိဳင္ဂ်ယ္ဘြမ္

(အင္တာဗ်ဴး အမွတ္ ၆)

(“ေညာင္ပင္ေတာင္”) ၏ ေတာင္ေစာင္းမ်ား တြင္
ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရေအာက္တြင္ ဟူးေကာင္း

ေဒသခံ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ၏အဆိုအရ

ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ ၁၈၃၀ ခုႏွစ္မ်ား မွစ၍ ပယင္းကို

ၿဗိတိသွ် လက္ထက္ကတည္းက ပယင္းကို

တူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ ၿဗိတိန္ထံမွ ျမန္မာ

တူးေဖာ္ ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကေတာင္ေပၚမွေခ်ာင္း

ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ၾကၿပီး ေရလႊတ္လိုက္ေသာ

အေသးစားလုုပ္ငန္းအနည္းငယ္ စတင္ခဲ့သည့္

အခါတြင္ ပယင္းမ်ားကို ေျမေပၚတြင္ေပၚလာ

အခ်ိန္အထိ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ သိသာ

ေစသည္။ ေႏြကာလတြင္ ေလးေပ ပတ္လည္

ထင္ရွားေသာ ပယင္းတူးေဖာ္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

က်င္းမ်ားတူးၿပီး ပယင္းကို ရွာေဖြခဲ့သည္

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းခုနွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံ ဒူ၀ါမွ

သို႔ေသာ္လည္း က်င္းမ်ား မနက္ေပ။

ဆင္းသက္လာသူတို႔သည္ (တရုုတ္ႏိုင္ငံ)

ပထမတြင္ လူမ်ားသည္ ပယင္းေက်ာက္

ထိန္ခ်ဳန္းတြင္ ပယင္းမ်ားေရာင္းရန္ ႀကိဳးစား

မ်ားကို ေတာင္က်ေရမ်ား တိုက္စားရာမွ ေတြ႔ရွိ

ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားမႈမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းသည္

ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဆလင္ဒါပံု ေက်ာက္

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

ကေလးမ်ားကို နားကပ္အျဖစ္ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္

ၿဗိတိသွ်တို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီးေနာက္တြင္ ေဟာင္

ရင္ေဂါင္းခန္႔နက္ေသာတြင္းမ်ားကို စတင္တူးၿပီး

ေကာင္မွတရုတ္ကုန္သည္အခ်ိဳ႕ေရာက္ရွိလာ

ပယင္းကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

ၿပီး အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

ေရာက္ေသာအခါ တရုတ္တြင္ ပယင္း

တရုတ္တို႔သည္ ဤေဒသတြင္ပယင္းကိုေတြ႔ရွိခဲ့

ေစ်းကြက္ စတင္ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္

ၾကၿပီး ကန္တံု မွ တရုတ္မ်ားႏွင့္အတူ

ထပ္လူမ်ား တႏိုင္းသို႔ပိုမိုေရာက္ရွိလာၾက

ပယင္းမ်ားကို စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ၾက သည္။

ၿပီး ပယင္းတူးျခင္းျဖင့္ ကံစမ္းလာၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္၏ ဖခင္မွာ ေျမတိုင္းဌာန
အရာရွိျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္အတူ အလုုပ္လုပ္ရန္ ၿဗိတိသွ်
ရဲသား ၆ ဦး ပါလာခဲ့သည္။
အႏိုင္းတန္သည္ ပယင္းမွ အခြန္ေကာက္ခဲ့ သည္။
အခြန္မဲ့လုပ္ခြင့္ရၾကသည္။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္

ျပည္သူမ်ားသည္ ပယင္းကို လြတ္လပ္စြာ
တူးခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

ပယင္းေဒသမွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္
ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပယင္း လုုပ္ငန္းကို

ထိုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အခြန္မွ်မေပးရပဲ

တရုတ္ေစ်းကြက္မွ ပယင္းေတာင္းဆိုမႈ
တိုးျမင့္လာေသာ အခါတြင္
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

-၉-

ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္/NRGI

ရန္ကုန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္ ျပသထားသည့္ ဟူးေကာင္းခ်ိမ့္၀ွမ္းမွ ပယင္း
ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္/NRGI

ဟူးေကာင္း ပယင္း ေဒသ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားေဒသမ်ားမွ အလုုပ္သမား ၁၀၀,၀၀၀ အထိသည္
အၾကမ္းအားျဖင့္ က်င္းေပါင္း ၁၀၀ တြင္ အလုုပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ တြင္းပိုင္ရွင္ အမ်ားစုမွာ အေသးစား လုုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

က်ုုင္းသမားမ်ားက အဓိက နည္းလမ္း နွစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳသည္။ ပထမတမ်ဳိးတြင္ ၄-ေပ ပတ္လည္ က်င္းမ်ားကို ေျမျပင္မွ ေပ ၃၀ မွ
၄၀ အနက္ထိတူးၾကသည္။ ယင္းမွ ပယင္းရွိႏိုင္ မည္ဘက္မ်ားသို႔ ေဘးတိုက္ လႈိဏ္ျပန္တူးသည္။ ဒုတိယ နည္းမွာ ေခ်ာင္းေရကို
စုုထားၿပီး ေရပိုင္ေခါင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပယင္းမ်ားကို ေရျဖင့္ ေမ်ာထုုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္/NRGI

အနီးအနားေတာအုပ္မ်ားထဲမွ ၀ါးႏွင့္ သစ္သားတိုင္မ်ားကိုခုတ္ယူၿပီး ေျမေအာက္က်င္း လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္
ေထာက္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ေထာက္ထားၾကသည္။ ေျမႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို စက္သီးႏွင့္ ပံုးမ်ားကိုသံုး၍ မိုင္းလမ္းေၾကာင္းမွ
သယ္ထုတ္ၾကသည္။

ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္/NRGI
ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္/NRGI

ေျမေအာက္တြင္ အလုုပ္လုပ္ရသည္မွာ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ လႈိင္ေခါင္းမ်ားမွာ အနည္းငယ္ တုုန္ခါရံုျဖစ္ပင္
ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပႆနာ တစ္ခုမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ က်င္းသမားမ်ားသည္ ေျမေပၚႏွင့္
ဆက္ထားေသာ ပလပ္စတစ္ ပိုက္မ်ားမွ တဆင့္ အသက္႐ွဴၾကရေသာ္လည္း တစ္ခါတရံ ပိုက္ကြဲျခင္း သို႔မဟုုတ္ ပိုက္ဆက္ျပဳတ္ျခင္း
မ်ားရွိတတ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေအာက္စီဂ်င္ ျပတ္ေသာေၾကာင့္ ပယင္းက်င္းတူးသမား ၃ ဦး
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ေက်ာက္ျဖတ္ျခင္းနွင့္ အေရာင္တင္ျခင္းလုုပ္ငန္း

နယ္ေျမမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿပီး တႏိုင္းၿမိဳ႕သို႔

ေက်ာက္ျဖတ္ အေခ်ာကိုင္လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ

စက္ေလွမ်ားျဖင့္ သယ္ယူၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္

လကၠားစနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္

ကားလမ္းျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္။ ထိုမွ

ျဖစ္သည္။ ထိန္ခ်ဳန္းယဥ္ေက်းမႈ လုုပ္ငန္းရံုးက

ပယင္းအမ်ားစုကို ကမ္ပိုင္တီနယ္စပ္မွတဆင့္

တရုုတ္ႏိုင္ငံထိန္ခ်ဳန္းတြင္ပယင္းကုန္သြယ္

တရုုတ္ျပည္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ထိန္ခ်ံဳးသို႔

မႈ အ၀င္အထြက္တန္ဖိုးမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ တစ္ခု

တိုက္ရိုက္ပို႔ေဆာင္ၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္္

တည္းတြင္ပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ

ယူနန္ျပည္နယ္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္။

ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

ပယင္းပမာဏ အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္၊

၏ အျခားေဒသမ်ားသုုိ႔ ပို႔ေဆာင္သည္။

ထုတ္ယူခံရျခင္းနွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ရွိ

ဤသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ ျမန္မာ

ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူအနည္းစုုသာ

စစ္တပ္နွင့္ အစိုးရဌာနေပါင္းစုံက ပယင္း

ယင္းသယံဇာတမ်ား၏ တန္ဖိုးေသးငယ္ေသာ

ကုန္သြယ္မႈမွာ အခြန္မ်ားေကာက္ယူ ၾကသည္။

အစိတ္အပိုင္းမွ်သာအက်ဳိးအျမတ္ရရွိသည္။

ယင္း၀င္ေငြမ်ား၏ စာရင္းဇယား မ်ားကို တရား

တန္ဖိုး ျဖည့္စြက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရး

၀င္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ယင္းတို႔ကို မည္သို႔

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာလည္း အားလံုးနီးပါးကို

သံုးစြဲသည္ကိုလည္း ေၾကညာျခင္းမရွိေပ။

တရုုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည္။

ပယင္းအရိုင္းကိုေတာလမ္းမွတဆင့္ ေမွာ္

ငယ္အခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္ေသြး

တႏုိင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္တို႔တြင္

၀ိုင္းေမာ္တြင္
အလုုပ္သမားအခ်ဳိက
ပယင္း အေခ်ာကိုင္ျခင္းျဖင့္
ပယင္း ကုန္သြယ္မႈမွ
အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္
ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။

- ၁၃ -
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စစ္တပ္သည္ လည္း ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းမွ

တပ္မေတာ္၏ အၿမဲတမ္းတပ္တည္ မရွိခဲ့ပဲ

ကို အခြန္စတင္ေကာက္သည္သာမကေမွာ္

ထြက္လာသည့္ ပယင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ မႈ

၁၉၆၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီကတႏိုင္းတြင္ ျမန္မာ့

ေဒသမ်ားသို႔သြား ေသာ အစားအစာ၊ေလာင္

ထိုႏွစ္တြင္မွ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ

စာဆီနွင့္စက္ပစၥည္း မ်ားကိုပါအခြန္ေကာက္

စစ္အစိုး ရက ေျခလ်င္တပ္ရင္း (ခလရ) ၉၆ကို

ခံသည္။ KDNG က ကုန္သည္မ်ားနွင့္ ကုန္ပစၥည္း

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

သယ္ပို႔သူမ်ားကိုယခုု အစီရင္ခံစာအတြက္ အမ

(၁၉၇၀ ခုနွစ္တြင္ ခလရ ၉၆ ကို ခလရ ၈၆
ျဖင့္လဲလွယ္ခဲ့သည္)

ည္မေဖာ္လိုသူမ်ားကိုေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ တပ္ရင္း ႏွစ္ခု (ခမရ ၂၃၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ တစ္ႏွစ္လွ်င္

ထိုသူတို႔ကအခြန္အေကာက္မွ ရရွိေငြသည္
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ နီးပါးရွိ မည္ဟု

ႏွင့္ ခမရ ၃၁၈)၊ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရး

ခန္႔မွန္းသည္။

ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးတပ္ဖြဲ႔

တႏိုင္းမွ တရားေဟာဆရာတစ္ဦးကေျပာသည္

တစ္ခုတို႔ကို ေဒသခံမ်ားထံမွ သိမ္းယူထားေသာ

မွာ-

ေျမေပၚတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ တြင္
KIA ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား
ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကတႏိုင္းၿမိဳ႕
ေတာင္ဘက္ လီဒိုလမ္းေဘးတြင္ အေျခစိုက္စခန္း
ႏွစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ရွဒူးဇြပ္တြင္ ခမရ

တပ္မေတာ္က ပယင္းေဒသတြင္ ဆန္ႏွင့္ဆီ
ပိတ္ထားေသာ္လည္း စစ္တပ္နွင့္ယင္းကုန္ပစၥည္း
မ်ားကိုေရာင္းေသာ ေစ်းသည္ မ်ားနားလည္မႈျဖင့္
ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ရွိ တယ္။ ဓါတ္ဆီကိုမူ ညဖက္

၂၉၇ ႏွင့္ ဒံုဘန္တြင္ ခမရ ၂၉၈ တို႔ျဖစ္သည္။

တြင္စက္ေလွ မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ၾကတယ္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က KIA ႏွင့္ အပစ္ အခတ္

တစ္လံုးအတြက္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ မွ က်ပ္

ေမွာင္ခိုသမားေတြက စစ္တပ္ကိုဓါတ္ဆီ စည္ပိုင္း
၅၀,၀၀၀ ေပးၾကရတယ္။ ေကာင္ရာမွာဆိုရင္

ရပ္စဲေရးကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဖ်က္

တစ္စီးကို ဓါတ္ဆီစည္ပိုင္း ၂၅ လံုးပါတဲ့

သိမ္း လိုက္ေသာအခါ ကခ်င္နွင့္ ရွမ္းျပည္

ကုန္ကားေတြ တစ္ညကို ႏွစ္ဆယ္ လာတယ္။

နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏြဲခဲ့ၿပီး

ရိုးရိုးစစ္သားတစ္ေယာက္ ေတာင္တစ္ပတ္

လူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိုသူအမ်ားစုမွာ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ
ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ေနရဆဲ
ျဖစ္သည္။
ပယင္းတူးေဖာ္မႈသည္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ဇြန္လအတြင္း အၾကီးအက်ယ္တိုးျမင့္ လာသည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) က ၂၀၁၀
ခုႏွစ္တြင္ ေမွာ္မ်ားမွ အခြန္စတင္ ေကာက္ခံ
ခဲ့သည္။ ၀င္ေငြမ်ားကို သူ၏အုုပ္ခ်ဳပ္ မႈ
ေအာက္ရွိ ေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္အသံုးျပဳ
ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ

အတြင္းမွာ ဆိုင္ကယ္အသစ္ တစ္စီးစီးႏိုင္တယ္။
၂၀၁၇ ခုုမွာ ဆန္၊ ဓါတ္ဆီနဲ႔ ၀က္ေတြကို
လမုန္ရြာ ဂိတ္မွာ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ
မင္းထက္သာ ဆီဆိုင္မွာျပန္ေရာင္းတယ္။
(အင္တာဗ်ဴးအမွတ္၂)
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္း
တြင္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းသိမ္းပိုက္သြားခဲ့
သျဖင့္ ပယင္းမွ ၀င္ေငြသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၆
ကာလအေတာအတြင္း KIA အတြက္ ပိုမိုအေရးပါ

- ၁၄ -

- ၁၅ -

- ၁၆ -

ခဲ့သည္။ (ေျမပံုၾကည့္)

ယုဇနကုမၺဏီ ၿခံ၀င္း အတြင္းမွေန၍ တိုက္ရိုက္

၂၀၁၆ ေမလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ KIA

ကြပ္ကဲခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားက လူေပါင္း

အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို အနီးနားရွိ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕

၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည္။

နယ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေနရာမ်ားမွ ေမာင္းထုတ္

သူတို႔၏ ထက္၀က္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေမွာ္လုပ္သား

ခဲ့ၿပီး အဓိကတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တႏိုင္းတြင္စတင္

မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ ေဒသခံေက်းရြာ၄ခု

ခဲ့သည္။

ျဖစ္ေသာေလာဒ္ဂ်ာ၊ ေအာင္လန္၊ ခါဒါဇြပ္ႏွင့္

၂၀၁၆ ဇူလိုင္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ခလရ

ေခၚဆန္ရြာမ်ားမွ ေဒသခံရြာသားမ်ား ျဖစ္ၾက

၃၃၊ ခမရ ၃၈၃၊ ခမရ ၃၈၄) တုုိ႔သည္ လီဒိုလမ္း

သည္။

အေနာက္ဖက္ တႏိုင္းၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဖက္ ေရႊေမွာ္
မ်ားရွိ KIA စခန္းမ်ားကို စတင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ တႏိုင္းတြင္ တပ္မ်ား တေျဖး

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုေဒသ ဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရး

ေျဖးျဖည့္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ဇြန္လ ေရာက္ေသာ

ကြပ္ကဲေရးမွဴးကိုယ္တိုင္ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္း

အခါ တႏိုင္းနယ္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္တြင္ခလရ၊

က်ား ထိန္းသိမ္းေရး ၾကိဳး၀ိုင္းအတြင္းရွိ

ခမရ တပ္ရင္းမ်ားအျဖစ္ ၈၆၊ ၂၃၈၊ ၃၁၈၊၂၉၇၊

၂၉ ၈၊ ၃၇၊ ၆၆၊ ၁၀၁၊ ခႏၱီး
အေျခစိုက္ တပ္ရင္း မ်ားႏွင့္ တႏိုင္း
ဒကစ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား
သည္ လက္နက္ႀကီးတပ္မ်ား ႏွင့္
အတူ ရွိလာခဲ့ သည္။
ဤအဆင့္တြင္ KIA ႏွင့္ဌာေန
တိုင္းရင္းသား ကခ်င္ေဒသခံမ်ားကို
ပယင္းေမွာ္ ေဒသမွ
ေမာင္းထုုတ္ရန္ ထိုးစစ္ႀကီး
တစ္ခုလံုးကိုျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ KIA ကို
အခြန္မွ ၀င္ေငြ မရေတာ့ ေစရန္ႏွင့္
ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ အစိုးရ ကုိသူတို႔
ကိုယ္တိုင္ အတြက္ ပယင္း
ေမွာ္မ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အက်ဳိး
အျမတ္မ်ားရေစရန္သာမက
သူတို႔၏ထိန္း ခ်ဳပ္နယ္ေျမကိုတိုးခ်ဲ႕
ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
- ၁၇ -
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မည္သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ကိုမွ်

တိုက္ပဲြ စတင္ၿပီး၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၅ရက္ တြင္

ေၾကညာျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အျခား အိမ္ယာစီစဥ္

စစ္ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီးသည္ ပယင္းေမွာ္နယ္ေျမ

မႈမ်ားလည္း လုုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေပ။ နမ့္ဗ်ဴ

အေပၚတြင္ ပ်ံသန္းလ်က္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ

နမ့္ခမ္း၊ အင္ဂါဂါ၊ နမ့္ေဂါင္၊ ထန္ဘရာ ႏွင့္

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို က်ဲခ်ခဲ့သည္။

ေ၀ေလာ္မွ ရြာသားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၊

ယင္းတို႔တြင္ ေျပာ ထား သည္မွာ-

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား၊
သူတို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ား၊ သူတို႔၏တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္

“သို႔ပါ၍ ေမွာ္မ်ားအတြင္းေနထိုင္ လ်က္ရွိေသာ

သူတို႔၏ လုုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈမ်ားအားလံုးကို

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုုပ္သမားမ်ာ

ပစ္ထားခဲ့ရသည္။

းအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ထြက္ခြာရန္ႏွင့္
ထြက္ခြာျခင္းမရွိပါက KIA (ကခ်င္) အၾကမ္းဖက္

wkdufckdifrI pwifNyD

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ နယ္ေျမ

ေသာင္းက်န္းသူအဖြ႔ဲႏွင့္ပူးေပါင္းေနသည့္

ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး စတင္ခဲ့သည္။

သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။”

ေနာက္ေျခာက္လ အတြင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္
သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္သည္KIA တပ္ရင္း

ဤစကားလံုးမ်ားအားျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား

၁၄ ကို ပယင္းေမွာ္ဧရိယာမွေျမာက္ဖက္သို႔

ရြာသားမ်ားနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

တြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားမွလြတ္ေျမာက္

သည္ ဆယ္ရက္အတြင္း သူတို႔ ႏိုင္သမွ်

ရန္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား

ပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ယူၿပီး “နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ

မ်ားနွင့္ ေထာင္ ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေဒသခံ

စစ္ဆင္ေရး” မတိုင္မီ ထြက္ေျပး ၾကရမည္ျဖစ္

ကခ်င္ ရြာသား မ်ားသည္ ထိုေနရာမွ ထြက္ေျပး

သည္။

ၾကရသည္။

ö

ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား မိမိပုိင္ပစည္းတခ်ိဳ႕သယ္ႏုိင္တေလာက္ႏွင့္ တိမ္းေရွာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္

- ၁၈ -

ဓါတ္ပံု - ေဒသခံ

- ၁၉ -

လက္ရွိစြန္႔ပစ္ထားေသာ ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာ

- ၂၀ -

ဓါတ္ပံု - ေဒသခံ
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အတူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအဆံုးသတ္သြား

ရွိေနခဲ့ၿပီး ပယင္းအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ

မည္ဟုျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတာက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့

ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္

ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ

ပစၪ္းကို ၿဗိတိသ်ွလူမ်ဳိး သဘာ၀ပညာရွင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ

ေဒးဗစ္ အတန္ေဘာရိုး (David Atten-

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) အစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား

borough) ၏ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္သူမ်ား သူတို႔၏ေျမမ်ားမွ အတင္း

မည္သည့္ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာကမွ် ေက်ာက္ျဖစ္

အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈအေပၚသို႔မဟုတ္ ေနာက္

ရုပ္ၾကြင္းအရင္းအျမစ္မွာ တိုက္ပြဲနယ္ေျမျဖစ္ၿပီး

ပိုင္းလမ်ားတြင္ေပၚေပါက္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္

ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာဒုကၡ

စစ္ဆင္ေရးနွင့္ အရပ္သားထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား

သည္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ ထိုးစစ္ဆက္လက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၅ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားနွင့္

အေပၚ မည္သည့္ဆန္႔က်င္မႈကိုမွ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိ
တိုက္ပြဲနယ္ေျမမ်ားသည္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း

ေပ။

က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းပါ၀င္

စစ္တပ္ထိုးစစ္စတင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာသည့္အခ်ိန္

ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္း

တြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္း
လင္းဦးက တႏိုင္းႏွင့္ ဖားကန္႔ရွိ တရားမ၀င္ေရႊႏွင့္
ပယင္းေမွာ္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္

အစည္း (Wildlife Conservation Society

အစိုးရအတြက္ ပယင္းလုပ္ငန္းအေပၚတရား၀င္
အခြင့္အာဏာကို ရရွိေစေအာင္စတင္လုပ္ေဆာင္
ပယင္းေမွာ္မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏တရား၀င္
အခြင့္အာဏာကို တည္ေဆာက္ ျခင္း၏ ပထမ
အဆင့္ ျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းေရး အုပ္စုမ်ားအထူး သျဖင့္သားရိုင္း
တိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လူ႔အဖြဲ႔

သို႔ အဆိုျပဳလႊာတစ္ခုကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ဗဟို

ခဲ့သည္။(ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ၾကည့္) ယင္းမွာ

အတြင္း လႈပ္ရွားေနသည့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္

(WCS) က ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား
အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံေနရ
သည္ကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။
ေဘးမဲ့ၾကိဳး၀ိုင္းအတြင္း တသီးစား စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနသကဲ့သို႔ပင္

- ၂၁ -

WCSသည္ ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္
ပယင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားမရွိေပ။
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တိုက္ပြဲသံတိတ္သြားသည့္ အခါမ်ားတြင္ ကခ်င္
ရြာသားမ်ားသည္ ပယင္းေမွာ္နယ္ေျမရွိ သူတို႔
ရြာမ်ားသို႔ ေတာင္ယာမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား ၾကည့္ရႈရန္
ျပန္သြားခဲ့ၾက သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း
ထိုး စစ္အရွိန္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ား၏
အဆိုအရ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ မွ ၂၁ ရက္ အတြင္းတြင္
တပ္မေတာ္ သည္ ပယင္းေမွာ္ နယ္ေျမကို
လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာ
၂၂ ရက္ တြင္ “အရပ္သား တစ္ဦး၏ အိမ္ေဘးတြင္
ေလယာဥ္မွခ်ေသာ ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲၿပီး ကေလးငယ္
တေယာက္နွင့္ လူတစ္ေယာက္ ေသဆံုး” ခဲ့ၿပီး
တပ္မေတာ္၏ ေျမျမဳပ္မိုင္း မ်ားေၾကာင့္ ရြာသားႏွစ္ဦး
ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္
ခ်ိန္၍ပစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ
၂၇ ရက္တြင္ ဂ်က္စစ္ေလ ယာဥ္တစ္စီးက အင္ဂါးဂါ
အနီးတြင္ ဗံုးမ်ားက်ဲခ်ခဲ့သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း ၂ နာရီ ၂၅
မိနစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KIA တပ္မဟာ
၂ နယ္ေျမ တပ္ရင္း ၁၄ ေဒသကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္
ႏွစ္စီးျဖင့္ ဗံုးမ်ား က်ဲခ်ခဲ့သည္။ ဗံုးက်ဲမႈေၾကာင္း
အရပ္သား သံုးဦးေသဆံုးၿပီး ငါးဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္
ေသာေၾကာင့္ တႏိုင္းေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ ခဲ့ရသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အရပ္သားမ်ား၏ ေနအိမ္ငါးလံုး
မီးေလာင္ ကၽြမ္းသြားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အခ်က္
အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္က ၂၀၁၇ ႏို၀င္ ဘာမွ ၂၀၁၈
ေဖေဖာ္၀ါရီ အတြင္း ျမန္မာ စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္း
မ်ားက အရပ္သား မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ
အေသးစိတ္ ေတြ႔ရွိခ်က္အမ်ားအျပားကိုမွတ္တမ္းတင္
ထားခဲ့သည္။

- ၂၂ -

လူထုက်န္းမာေရး လုုပ္သား အ သက္ ၃၀ ႏွစ္အရြယ္ လဖိုင္
ဆိုင္းရာ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါ ရီ လ ၂၆ ရက္ေန႔
ေလ ေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈအ တြင္း တြင္ ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး
သူမ၏ ၃ ႏွစ္အရြယ္ သမီး မွာ မိခင္မဲ့ အျဖစ္
က်န္ရစ္သည္။
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ေတာ့ “ပယင္းေမွာ္မ်ားတြင္ လုုပ္ကိုင္ ေနၾက
ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုုပ္သမား ၃၀၀၀ ေက်ာ္

ဇႏၷ၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရန္လူ ေပါင္း၃၀၀၀ခန္႔
ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလာရေသာ
ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
မ်ားသည္ ပယင္း ေမွာ္မွေျမာက္ဘက္ ယခု
အခါ တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔
ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေသာ တႏိုင္းျမစ္ကမ္းရွိ
KIA အခြန္ဂိတ္ေပါက္၀ဘက္သို႔ ထြက္ခြာလာ
ၾကသည္။ ထိုေနရာမွ တႏိုင္းၿမိဳ႕ သို႔ ကူးတုိ႔
စက္ေလွ ျဖင့္လံုၿခံဳရာသို႔သြား ႏိုင္ၾက မည္ဟု
သူတို႔ ေမွွ်ာ္လင့္ ထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
သူတို႔ ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုက
ပိတ္ဆို႔ ထားလိုက္သည္။ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္
အၾကား ပိတ္မိေနျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ မွာ
လူသားဒိုင္းမ်ားအျဖစ္ ထိေရာက္စြာအတင္း
အၾကပ္ လုုပ္ေဆာင္ခံခဲ့ၾကရသည္။
ဆယ့္တစ္ရက္ ၾကာေအာင္ ထိုသူတို႔မွာစမတ္
ဂိတ္ႏွင့္ ေပါက္၀ ေနရာၾကားတြင္ပိတ္မိေနခဲ့
သည္။ ရွာေဖြရန္အတြက္ ေယာက္်ားမ်ားမွာ
အကၤ် ီမ်ား ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခၽြတ္ထား
ၾကရၿပီး မိန္းမမ်ားမွာ ရွာေဖြစဥ္အတြင္း
ကာအိေျႏၵ ထိပါးခံၾကရသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား၊ ပိုက္ဆံမ်ားႏွင့္ အျခား
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အကူအညီ
ေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားမွာ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား
အတြက္အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား
ေပးပို႔ျခင္းမျပဳေစရန္တားျမစ္ ခံၾကရ သည္။
ဇႏၷ၀ါရီ ၂၉ ရက္မွာေတာ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ ဦးလင္းလင္းဦးႏွင့္ ဦးေနာင္နာဂ်ာ
တန္တို႔က ေနျပည္ေတာ္ကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဥကၠဌကို အေျခအေနေတြအေၾကာင္း
ေရးထားတဲ့စာကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာထဲမွာ

သည္ တပ္မေတာ္၏ ပိတ္ဆို႔ မႈကိုခံရၿပီး စံုစမ္း
စစ္ေဆးျခင္းခံရသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
စာထဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ေျပးေနရသူ
၃,၀၀၀ ထဲတြင္ ေဒသခံ ဌာေန တိုင္းရင္းသား
ကခ်င္ရြာသားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပမထားပဲ
အမ်ားဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္မည္ကိုဖံုးကြယ္
ထားသည္။

IDPs wnf&SdrIukdtpkd;&ujiif;y,fonf

ပိတ္မိေနေသာ အရပ္သားမ်ားကိုေနာက္ဆံုးတြင္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ျပန္လႊတ္လိုက္သည့္
အခါ ဗဟိုအစိုးရသည္ ပယင္းထိုးစစ္မွအိုင္ဒီပီ
မ်ား မရွိေၾကာင္းကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားၿပီး
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ကိုျငင္း
ပယ္ ခဲ့သည္။ တႏိုင္းႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတို႔ရွိေဆြမ်ဳိး
မ်ားႏွင့္ ေနႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမွ်သြား
ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိ ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းရြာသားမ်ား
သည္ တႏိုင္းဘုရား ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းစခန္း
သြားခ်ခဲ့ရၿပီးယခုု ထက္တိုင္ ဒုကၡသည္မ်ား
သို႔မဟုုတ္အိုင္ဒီပီမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္
ျပဳမခံရပဲ ဆက္လက္ရွိေနၾကသည္။ ဗဟိုအစိုးရက
ထိုးစစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားမွာ
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုုပ္သမားမ်ားသာျဖစ္ၿပီးဌာေန
တိုင္းရင္းသား ေနထိုင္သူ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္တည္ရွိ
ေၾကာင္းအစဥ္တစိုက္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး သူတို႔အား
အိမ္ယာမရွိပိတ္မိ ေန ေစခဲ့သည္။ သူတို႔မွာ
ယာယီခိုလံႈရာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ၾကရသည္။
သူတို႔ကို အိမ္ျပန္ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း သူတို႔အား
ျပည္တြင္းဒုကၡသည္သို႔မဟုုတ္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕
ေျပာင္း ေနထိုင္ရသူမ်ား (IDPမ်ား အျဖစ္အက်ဳိးခံ
စားခြင့္မ်ားရရွိမႈကို ခြင့္ျပဳမေပးပဲ ထားသည္။
နမ့္ေဂါင္မွ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက တႏိုင္းရွိ
ဘုရားေက်ာင္း၀င္းတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ေနရသည့္
- ၂၃ -

သူတို႔ မိသားစု၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ေျပာျပ

ကိုယ့္ ဘာသာစားေသာက္လို႔ ရတယ္။ ဒီမွာ

သည္မွာ-

ကၽြန္မတို႔ ပိုက္ဆံသံုးရတာပဲ ရွိတယ္၊ ပိုက္ဆံရွာဖို႔

ရဟတ္ယာဥ္မွ သတိေပးစာမ်ားၾကဲခ်ၿပီးေနာက္

ဘာမွမရွိဘူး။ ကၽြန္မ တို႔ရြာမွာပဲ ပိုက္ဆံရွာဖို႔

တြင္ကၽြန္မတို႔ရြာကေန ေစာင္ပါးေလး တစ္ထည္

အခြင့္အေရး ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးဒီမွာက ကၽြန္မတို႔

ကလြဲၿပီး ဘာမွမပါပဲ ထြက္ခြာခဲ့ရတယ္။ အခု

အတြက္ ေနဖို႔အရမ္းခက္ခဲတယ္။

ေတာ့ အေျခအေနက စခန္းေကာ္မတီက စီစဥ္

တႏိုင္းရွိ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းတစ္ခုတြင္ပင္

ေပးတဲ့ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ေနရတယ္။

ေနထိုင္ လ်က္ရွိသည့္အင္ဂါးဂါေက်းရြာမွာ

ကၽြန္မတို႔ မိသားစုက လူ ၇ ေယာက္ရွိ ေတာ့

ေနာက္ထပ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကမ်က္ရည္မ်ား

ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္မေျပ ဘူး။ ေရခ်ဳိးခန္း၊

က်လ်က္ ေျပာျပသည္မွာထိုးစစ္က ပယင္းတူးေဖာ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္

ဒီမွာ ေနရတာ ကၽြန္မတို႔ရြာလို ေပ်ာ္ဖို႔ မေကာင္း

ဆိုတာကၽြန္မမသိဘူး။ ျဖစ္ခ်င္လဲျဖစ္မွာေပါ။ဘာ

ဘူး။ ေဒသက NGOတခ်ဳိ႕ လာၿပီးေတာ့အကူ

လို႔လဲဆိုေတာ့ပယင္းေတြအလုခံတယ္။ ကၽြန္မတို႔

အညီ တခ်ဳိ႕ေပး ေပ မယ့္ ကၽြန္မတို႔ရြာမွာေနတုုန္း

ေဒသခံလူေတြကေတာ့ ထြက္ေျပးရတယ္၊

ကလို ေနလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ လာ ကူ ေပး

ဒုကၡခံရတယ္။ ကၽြန္မတို႔အိမ္မွာမေနရေတာ့

တဲ့လူေတြကို တကယ္ေက်း ဇူး တင္ပါ တယ္။

ကၽြန္မက ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္

အေဖ၊ အေမ၊နဲ႔ အရြယ္ေရာက္တဲ့ကေလး ေတြ

သိပ္၀မ္းနည္းတယ္။ ကၽြန္မတို႔ စစ္ေရွာင္ေတြ

စခန္းက အခန္းငယ္ ေလး ထဲမွာ ေန ရ တယ္။

အေနနဲ႔ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဒီလိုဆက္ေနရ

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး

မယ္ဆိုတာမသိဘူး။ (ငိုလိုက္သည္။) ဒီမွာကၽြန္မ

ခက္တယ္။ ကၽြန္မက ကၽြန္မတို႔ရြာ ကိုပဲ ျပန္ခ်င္

တို႔ အေနနဲ႔ စခန္းေကာ္မတီက စီစဥ္ေပးတဲ့

တယ္။ ဒီမွာက ဘာမွ လုုပ္လို႔မရဘူး။ ကၽြန္မမွာ

အတိုင္း ေနရတယ္။ စားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ

အစားအစာ စိုက္စားဖို႔ ေျမမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္

တို႔က ရြာမွာပဲစိုက္ပ်ဳိးစားခ်င္ တယ္။ ကၽြန္မတို႔

ကၽြန္မတို႔ ရြာမွဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး

ကကၽြန္မတို႔မူရင္းရြာကိုပဲ ျပန္ခ်င္တယ္။
ဓါတ္ပံု - ခြန္းလတ္

အိမ္သာလည္း လံုလံု ေလာက္ေလာက္မရွိဘူး။

ပယင္းေဒသမွ ခန္႔မွန္းေျခ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၇၀၀ ခန္႔မွာ လူမ်ား ျပည့္ၾကပ္ေနသည့္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္း ေလးခုတြင္
ေနထိုင္ၾကရသည္၊ အိမ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရွိပဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားလည္း ျငင္းပယ္ခံထားရသည္။

- ၂၄ -

- ၂၅ -

- ၂၆ -

လမ္းေလ်ာက္ၿပီး အစိုးရအား ပိတ္မိ ေနေသာ

wif;Muyfvmonfh xdef;csKyfrI

အရပ္သားမ်ားအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေရာက္ေသာအခါ

ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ပယင္းေဒသရွိယခင္

ခဲ့ၾကသည္။

KIA စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ၿပီးျဖစ္ၿပီးပယင္း

ေမလ ၈ ရက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း

ေမွာ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္းအ၀င္

တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ဳိးမင္းဦး

အထြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း

က ဆႏၵျပသူသံုးဦး ျဖစ္သည့္ လြမ္ေဇာင္း၊

မ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဇာ္ဂ်တ္ ႏွင့္ နန္းပူ တို႔ကို ရာဇသတ္ႀကီးပုုဒ္မ

ပယင္းေဒသကို ယခုအခါတြင္ ပစ္သတ္မိန္႔

၅၀၀ ေအာက္တြင္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္တရားစြဲဆို

ရရွိထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက
ကင္းလွည့္လ်က္ရွိသည္။ယင္းသို႔လုပ္ျခင္း ေၾကာင့္
နမ့္ဗ်ဴ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္ေဂါင္၊ ထန္ဘရာ၊ ေ၀ေလာ္ ႏွင့္
အင္ဂါးဂါ မွ ရြာသားမ်ားမွာ သူတို႔တည္ေထာင္
ခ့ဲေသာအိမ္ယာေျမမ်ားသို႔ မသြားႏိုင္ပဲ ရွိေနသည္။

tpkd;&ESifh ppfwyfrS aESmuf,Sufapmfum;jcif;
၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီတြင္ ပယင္းေဒသထိုးစစ္မွ
တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္႔နွံ႔သြားခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားပါ၀င္ေသာခန္႔မွန္း
ေျခလူေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔မွာ (တႏိုင္း ၿမိဳ႕နယ္)
ေအာင္ေလာဒ္ႏွင့္ (ကာမိုင္းၿမိဳ႕နယ္) လိုင္ေနာင္ခူး
တို႔တြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈကိုခံခဲ့ၾကရ

ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္ေန႔တြင္ျမစ္ႀကီးနား
ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးက စစ္တပ္ကို အသေရဖ်က္
သည့္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ေထာင္ဒဏ္
ေျခာက္လ နွင့္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးသိန္းစီ ျပစ္ဒဏ္

y,if;xkwfvkyfrI jyefvnfpwifjcif;

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလိုင္ လမ်ားတြင္ပယင္း
နယ္ေျမတြင္တူးေဖာ္မႈမ်ားျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္တြင္အမ်ဳိးသား
ကိုယ္စားလွယ္ လင္းလင္းဦး ႏွင့္ဖားကန္႔ကိုယ္စား

မ်ားနွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား

လွယ္ တင့္စိုးတို႔က သူတို႔၏ ခရိုင္မ်ားတြင္

ကို ကယ္တင္ရန္ တႏိုင္းအေျခစိုက္ ျမန္မာ့

အေသး စားပယင္းႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္မႈကို ခြင့္ျပဳခ်က္

တပ္မေတာ္ ဒကစ ၂ အား ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ

ေပးရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုခြင့္ျပဳခ်က္ေပး

ယင္းသည္ ပယင္းထုတ္လုပ္မႈကို ဗဟိုအစိုးရက

ရန္ အခြင့္အာဏာမရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

တရား၀င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ ဒုကၡသည္
မ်ား အား ကူညီရန္ အတြက္ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္

ေပ။ ေနာက္ဆံုး ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္လူေပါင္း

အထားမ်ားကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ တႏိုင္းလႊတ္ေတာ္

သည္။ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘုရားေက်ာင္း

ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ မရရွိခဲ့

မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားနွင့္ အေထာက္

ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း၏ အျခားနယ္ေျမမ်ားသို႔

ကခ်င္ျပည္ နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့

ခဲ့သည္။ ထိုသံုးဦးမွာ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေျခအေန

ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကမည္သည့္အခ်ိန္တြင္
ပယင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို စီးပြားျဖစ္အတိုင္းအတာ
ျဖင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုတခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ခ်ေပးမည္
မေပးမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

၅၀၀၀ ခန္႔က ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ခ်ီတက္
- ၂၇ -
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၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္တြင္
ပယင္းေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စု ၃၆၃ခုမွရြာသားမ်ား
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

တႏိုင္းရွိ ေဒသခံဘုရားေက်ာင္းေလးခုုကလတ္

တစ္ေစာင္ကို ထုုတ္ျပန္ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။ စာတြင္

တေလာတြင္ ပယင္းေဒသမွ ခန္႔မွန္းေျခဒုုကၡသည္

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္မွစတင္၍ သူတို႔ရြာမ်ား၏

၇၀၀ ခန္႔ကို ခိုလႈံခြင့္ေပးထားသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ

သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားၿပီး မိသားစုမ်ားမွာ

အျခားသူမ်ားမွာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ၾကသည္။

မ်ဳိးရိုးစဥ္ဆက္ ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း

ကခ်င္အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားက

သက္ေသျပထားသည္။ ယင္းတြင္ ထိုးစစ္ႏွင့္

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေနထိုင္ရန္

သူတို႔၏ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို

ပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စသည္တို႔ကို

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္သြားခဲ့ပံုတို႔ကို

ေထာက္ပံ့ လ်က္ရွိသည္။ မည္သည့္ ဒုကၡသည္မွ်

ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေနာက္ လက္ရွိသူတို႔၏

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီကို ရရွိျခင္းမရွိေပ။

ခံႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့သည့္အေျခအေနမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားၿပီး သူတို႔အား အိမ္ျပန္ခြင့္ျပဳရန္
အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားသည္။
- ၂၈ -

ဤကဲ့သုိ႔ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္း

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နမ္ဗ်ဴနမ္ခမ္းႏွင့္အင္ဂါးဂါ
ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူထူထုမ်ားသည္

ေရွာင္ေနရေသာ မိမိတုိ႔၏ ေနရာေဒသမ်ားတြင္

စစ္ေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး

(၃.၉.၂၀၁၈) ေန႔စြဲျဖင့္ “Weekly Headline

တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသျဖင့္လက္ရွိတြင္ကခ်င္ျပည္န

News” သတင္းဂ်ာနယ္တြင္“ကခ်င္ျပည္နယ္လႊ

ယ္၊ တႏုိင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း

တ္ေတာ္သဘာ၀ သယံဇာတ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္၊

မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား တုိ႔၏

မုိးညွင္း ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ေနအိမ္မ်ားတြင္ ခုိလႈံေနထိုင္ေနရသျဖင့္မိမိ

ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းမွျမန္မာ့

တုိ႔၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဘ၀စား၀တ္

သတၲဳတြင္း နည္းဥေဒပုဒ္မ-၉၇(က)အရ

ေနေရး၊ က်န္းမာေရးေနရာထုိင္ခင္း

လက္လုပ္ လက္စား လုပ္ကြက္မ်ားကိုေျမဧရိယာ

က်ဥ္းက်ပ္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားစြာႀကဳံေတြ႔

သတ္မွတ္ၿပီး ကခ်င္းျပည္ယနယ္၊ တႏုိင္းၿမဳိ႕

ေနရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲ ဒုကၡခံစား ေနရ

နယ္တြင္ Amber (ေခၚ) ပယင္းကုိ လုံၿခဳံေရး

ေသာ မိသားစုတုိင္း၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊

အႏၲရာယ္ၾကားမွ တရားမ၀င္ စြန္႔စား တူးေဖာ္လုပ္

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္

ကုိင္သူမ်ား အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္

၀မ္းနည္းသိမ္ငယ္မႈမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း

ႀကဳံေတြ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ျဖင့္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔

မ်ားကုိ တေန႔တျခား ခံစား ေနရပါသည္။

တရား၀င္ တႏုိင္တပုိင္ လက္လုပ္ လက္စား

ထုိျပင့္ မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ား၏အနာဂတ္

လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳျခင္းျဖင့္ အစုိးရအတြက္

ေရွ႕ေရး ျဖစ္ေသာပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး

ထုိက္သင့္ သည့္ အခြန္ အခမ်ားရွိလာၿပီး

တုိးတက္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့

ေဒသခံ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္ အခြင့္

ေနေသာ အေျခ အေန ျဖစ္ေနရ ပါသည္။

အလမ္းမ်ား ပိုမိုရွိလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

ထုိကဲ့သုိ႔ ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိး ရင္ဆုိင္

အစရွိသျဖင့္..” ေျဖၾကားေျပာဆုိထားမႈမ်ားကို

ႀကဳံေတြ႔ရေသာ မိမိတုိ႔ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္

လူမႈဘ၀အတြက္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ကုစား

ကုိယ္လႊတ္ရုန္း ၿပီးေခတၲစြန္႔ခြာထားရစ္ခဲ့ရေသာ

ႏုိင္ေရးအတြက္လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္အညီ

မိမိတုိ႔ပုိင္ ေနအိမ္၊ လယ္ယာေျမမ်ားကိုသတၲဳ

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ မိမိတုိ႔ေနရပ္ဌာေနသုိ႔

တူးေဖာ္ လုပ္ကြက္ ခ်မွတ္ စီမံေပးမႈ မ်ား

လြတ္လပ္ၿပီး ေဘးကင္း လုံၿခဳံစြာျပန္လည္

လုပ္ေဆာင္လာပါက မိမိတုိ႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား

အေျခခ်ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ ေရးအတြက္

၏ လူမႈအက်ဳိးစီးပြား ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ဆုိးရြားစြာ

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ အျမန္ဆုံး လမ္းညြန္

ျဖစ္ေပၚလာၿပီး မလုိလား အပ္သည့္ ေနာက္ဆက္

ေဆာက္ရြက္ေပးပါရန္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ

တြဲ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကုိ

သက္ဆုိင္ရာ လူႀကီးမင္းမ်ားထံ ရုိေသေလးစား

စုိးရိမ္စရာ ရွိေနပါသည္။

စြာျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆုိး အပ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေဒသခံဌာေနျပည္သူ
စာထဲတြင္ အကယ္၍ ပယင္းလုုပ္ငန္းကို

မ်ား ေခတၲထားရစ္ခဲ့ေသာ “နမ္ဗ်ဴနမ္ခမ္းႏွင့္

ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳပါက သူတို႔၏အိမ္မ်ားနွင့္

အင္ဂါးဂါ ေဒသမ်ားရွိ ေျမယာမ်ားေပၚ “ တြင္

ေျမမ်ားသည္ လံုး၀ အၿပီးတိုင္ ပ်က္ဆီး သြားႏိုင္

သတၲဳတူးေဖာ္ လုပ္ကြက္ခ်မွတ္ ေပးျခင္းမ်ား

ေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပးထားသည္။

လုံး၀ မျပဳလုပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဌာေန
- ၂၉ -

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုအျပည့္

မ်ားအေပၚ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္ အၾကိမ္ႀကိမ္

အ၀ကာ ကြယ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ၾကိဳးပမ္းမႈ၏ ေနာက္ ဆံုးၾကိဳးပမ္းခ်က္

မ်ားအား ညြန္ၾကားေပးႏုိင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စု

ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု ေက်ာ္ၾကာေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ထံသုိ႔ ယုံၾကည္

KDNGက ယင္းပံုစံကို မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၿပီး ယင္း

အားကိုးစြာျဖင့္ ေလးစားစြာ တင္ျပ ေတာင္းဆုိ

ေၾကာင့္လူသားနွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီး

အပ္ပါသည္။

မႈမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ (ဤအစီရင္ခံစာ
ေနာက္ေက်ာမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ စာရင္းတြင္

သမၼတရံုးက ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ရြာသား

ၾကည့္ပါ)

မ်ား၏ စာကို အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီး ေတာင္းဆို

ဟူးေကာင္းနယ္ေျမတြင္ပင္လွ်င္

ခ်က္ကို ရရွိေၾကာင္း ႏွင့္ “လိုအပ္သလိုဆက္လက္

အစိုးရ သည္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ ေျမဧကႏွစ္သိန္း

လုုပ္ေဆာင္” သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းအေၾကာင္း

ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ က်ား ေဘးမဲ့

ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္

ေတာဧရိယာ အတြင္းတြင္အပင္တမ်ဳိးတည္း

ရြာသားမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး

စိုက္ခင္း တည္ေထာင္ ရန္အတြက္ ယုုဇန

မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ေသာ

ကုမၸဏီကို လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးခဲသည္။ ထိုစိုက္ခင္း

စာ မိတၱဴကို ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား

ေၾကာင့္ က်ားမ်ား က်က္စားရာ က်ယ္ျပန္႔

သည္မွာ -

လွေသာ ဧရိယာက အပင္မ်ားကို ခုုတ္လွဲခံရ
ျခင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ေသာ ေဒသခံ

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္

မ်ား၏အေသးစားစိုက္ခင္းမ်ားကို ဖ်က္စီးျခင္း ႏွင့္

ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ၁၇၈အရ ဦးဂမ္ဖန္ပါ

ေဒသတြင္း ေရေၾကာင္းမ်ား အဆိပ္သင့္ျခင္းတို႔

(၃၆၃)ဦး၏ တင္ျပလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ ပါရန္ႏွင့္

ဖားကန္႔တြင္ အစိုးရသည္ စစ္တပ္အင္အားမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ ထားရွိ္မႈအေျခအေနအား ျပန္ၾကား

အသံုးျပဳကာ ကမၻာ့အၾကြယ္၀ဆံုး ေက်ာက္စိမ္း

ေပးႏိုင္ပါရန္ ညွိႏႈိင္း ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

တြင္းမ်ားကိုသိမ္းယူၿပီး ခရိုနီကုမၸဏီမ်ားအား
လုုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရ

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ်

အတြက္ ဧရာမအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ရရွိသည္။

မေတြ႔ရေတာ့ပဲ နမ့္ဗ်ဴနမ့္ခမ္း၊ နမ့္ေဂါင္၊ အင္ဂါးဂါ၊

ဧရာမအတိုင္းအတာပ်က္စီးေစေသာသတၱဳ

ထန္ဘရာႏွင့္ ေ၀ေလာ္ရြာမွ ျပည္သူမ်ား မွာ မေရ

တူးေဖာ္မႈ အေလ့အထမ်ားသည္ ေဂဟ စံနစ္ကို

ရာမႈမ်ားၾကားတြင္ ဆက္လက္ ပိတ္မိ ေနခဲ့ သည္။

ပ်က္ဆီးေစၿပီးေဒသခံျပည္ သူ မ်ား ကို အိုးအိမ္မဲ့
ျဖစ္ေစသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သယံဇာတမ်ား

oHk;oyfcsuf

စုပံုရာေနရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အာဏာပိုင္မႈတည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိသယံဇာတမ်ားအားျမန္မာ့

ေဆာက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္

တပ္မေတာ္က သိမ္းယူမႈ ထပ္ကာျဖစ္ေနသည့္ပံုစံ

မႈရွိေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း ပယင္းေဒသထိုးစစ္သည္

အစိုးရက လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးသည္။ စီးပြားျဖစ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သူ၏နယ္ေျမကို ကခ်င္နယ္

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ ေတာင္မ်ားအား ျဖိဳခ်

ေျမအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္နွင့္ ထိုေနရာမွသယံဇာတ

ျခင္း၊ ေရႊတြင္းမ်ားမွ ျပဒါးႏွင့္ ဆိုင္ယာႏိုက္တို႔
- ၃၀ -

ေအာင္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၄ မတိုင္ခင္က

ေခ်ာင္းမ်ား ျမစ္မ်ားအတြင္းသို႔ စီး၀င္ျခင္းျဖင့္
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို အဆိပ္သင့္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္
ေဂဟစံနစ္ႏွင့္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို ပ်က္စီး

ဟူးေကာင္း နယ္ေျမမွာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔အနည္းငယ္
သာရွိခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနရာတကာ

ေစသည္။

ဂိတ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီး အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ေတြ

ကခ်င္ျပည္နယ္ တေလ်ာက္တြင္ေဒသခံျပည္သူ

လက္ရွိမွာေတာ့ အစိုးရဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထြက္

အေရအတြက္က တေျဖးေျဖး မ်ားျပားလာခဲ့တယ္။
သဘာ၀သယံဇာတေတြကရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔

မ်ားအား တိုင္ပင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္သေဘာတူညီမႈ

လက္နက္ေတြ ၀ယ္ယူၿပီး ဒီေနရာမွာစစ္ျပ

ရယူျခင္းမရွိပဲ အစိုးရသည္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီး

န္လာတိုက္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။

မ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

(အင္တာဗ်ဴး အမွတ္ ၇)

သေဘာတရားအရ “ရပ္ဆိုင္း” ထားသည့္
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡကို စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး

ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာလူမ်ား အတင္းအဓမၼေနရာ

ေျဖရွင္းမႈကို မရွာေဖြပဲ ဗဟိုအစိုးရက KIA ကို

ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ တႏိုင္းမွာ ကဲ့သို႔

လက္နက္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားနယ္ျခား

ပင္ သူတို႔သည္လည္း သူတို႔အိမ္မ်ားသို႔မျပန္

ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရပ္တည္ရန္

ႏိုင္ပဲ မေရရာေသာဘ၀ တြင္ ပိတ္မိလ်က္ ရွိေန
ၾကသည္။

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ မည္သည့္အခ်က္ကိုမွ်

၁၉၉၄-၂၀၁၁ အတြင္း က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဤ

ခုႏွစ္တြင္ KIA တပ္တည္မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္

KIA က ေရြးခ်ယ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၁
တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက

“အပစ္ရပ္” ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပံုစံသည္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္

ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္။ အရပ္သား NLD အစိုးရ

၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္အတူ ဖ်က္ဆီးမႈ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းကလည္း ဤအစိုးရ

အား ေကာင္းေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

တြဲလ်က္ ပါလာသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

စစ္တပ္က အာဏာဆက္ရွိေနၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ

ေျမယာမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကို ဗဟိုအစိုးရထံ

မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားမွာသူတို႔၏

ေရာက္ရွိ သြားၿပီး သယံဇာတမ်ားမွာျပည္နယ္

သယံဇာတမ်ား အသံုးျပဳမႈအေပၚသိသာထင္ရွား

အတြက္ မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္မွ် ျပန္လည္
ရရွိျခင္းမရွိပဲ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားထံမွခိုး
ယူခံလိုက္ရသည္။ ေဒသခံလူႀကီးသူမ တစ္ဦးက
ေျပာျပ သည္မွာ-

သည့္ အာဏာပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိပဲ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
သူမ်ားမွာလည္း ေႏွာက္ယွက္ ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္
ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။

၁၉၉၄ခုႏွစ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ
ခ်က္ဟာ စစ္အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားတဲ့
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မ်ားတြင္ က်င့္သံုးသည့္ ဗဟိုအစိုးရ၏
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနသည္။မၾကာ
ေသးမွီႏွစ္မ်ားက အစိုးရ ခ်ေပးေသာေက်ာက္စိမ္း

၂၀၁၇ ဇြန္ ၅ ရက္က ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းအေပၚ

တြင္းလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ေဂဟ စနစ္ တစ္ခုလံုး

က်ဲခ်ခဲ့သည့္စာမ်ားတြင္ ေရးထားသည့္စာသား

ကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည္၊ အစိုးရ သတ္မွတ္ေပးေသာ

၁။ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထန္းဘရားေမွာ္၊

ေရႊေမွာ္မ်ားက ဆိုင္ယာႏိုက္ႏွင့္ ျပဒါးမ်ားကို

၀မ္းပလာေမွာ္၊ေအာင္လြတ္ေမွာ္၊

ေဒသတြင္း ေရအရင္းျမစ္မ်ားအတြင္းသြန္ထုတ္

တံုမဏီေမွာ္၊ ေခ်ာင္းဆံုေမွာင္၊ နန္ျဗဴေမွာ္၊

လ်က္ရွိသည္။ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားသည္

ဂ်ာေအာင္ဘာေမွာ္၊ ဇီးျဖဴကုန္းေမွာ္၊ေညာင္

ေဒသခံလူမ်ားကို ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍အိုးမဲ့အိမ္မဲ့

ပင္ကုန္းေမွာ္၊ ႏွင့္ နမ့္ကြမ္းေမွာ္မ်ားမွာႏိုင္ငံ

ျဖစ္ေစသည္။ ဧရိယာအားျဖင့္ ကမၻာတြင္

ေတာ္မွ တရား ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္ေမွာ္မ်ား

အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း

မဟုတ္ဘဲ ေရႊ၊ ပယင္းတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္

က်ား ေဘးမဲ့ၾကိဳး၀ိုင္းတြင္ ေဒသခံ လူထုမ်ားကို

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္

အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ေစၿပီး သစ္ေတာ လိုင္းမ်ား ခုတ္လွဲခံ

အျပင္ တႏိုင္းေဒသ၏ ေဂဟစနစ္ကိုပါ

ခဲ့ရသည့္ စက္မႈစိုက္ပ်ဳိးေရး လုုပ္ကြက္မ်ားကို

ပ်က္စီးဆံုးရံႈး ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္

အစိုးရသည္ ယုဇန ကုမၺဏီကို ခ်ေပးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ မွ မၾကာမီ နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္း
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၏ အခ်က္ ၂ တြင္ ေရး
သား ေဖာ္ျပခ်က္သည္။ “နယ္ေျမရွင္းလင္း ေရး”

၂။ သို႔ပါ၍ ေမွာ္မ်ားအတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ

စစ္ဆင္ေရးသည္ “တရားမ၀င္ ေရႊ႕ ေျပာင္း

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုုပ္သမား

က်င္းအလုုပ္သမားမ်ား”ကိုရည္ရြယ္ ျခင္း မရွိပဲ

မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဇြန္လ၁၅ရက္ ေန႔

KIA “ေသာင္း က်န္းသူမ်ား” ကိုရည္ရြယ္ျခင္း

ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ထြက္ခြာရန္ႏွင့္ထြက္ခြာ ျခင္း
မရွိပါက KIA (ကခ်င္) အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္း
သူအဖြ႔ဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေနသည့္သူမ်ားအျဖစ္

စက္တင္ဘာလတြင္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္

အခါ ျပည္သူမ်ား ေသဆံုး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ

၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ နယ္ေျမ

မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မလိုလားသျဖင့္ ယခု

အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ခြင့္

ကဲ့သုိ႔ ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ျပဳခ်က္ခ်ေပးျခင္းတို႔က ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို

ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္း ေပၚလြင္ေစသည္။

စာမ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ရန္
စစ္ဆင္ ေရးဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္းကခ်င္
ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေဒသ

ထိုးစစ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တူး
ေဖာ္ မႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၈

သတ္မွတ္ မည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္

ဒီဇိုင္းလုုပ္ထားေသာ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး

ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ၀န္ခံထား သည္။

ထိုသုိ႔အတည္ျပဳမႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္နွစ္
တာအခ်ိန္ က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေပၚအေျခခံ
၍ ရပ္တ့ံေအာင္ ထိုးစစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ပယင္း
တူးေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏အခြင့္အာဏာကို
အသက္၀င္ေစသည္။ ေဒသခံမ်ား
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ႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္း က်င္းတူးသမားမ်ားကို နယ္ေျမမွ
ဖယ္ရွားၿပီး တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ အခ်ိန္အတြင္း
အစိုးရက ပယင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္
စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးလိုက္ျခင္းသည္
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ေရး မဟုုတ္မူပဲ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူ ရန္ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လင္းလင္းဦးနွင့္

ပယင္း ေမွာ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္

တင္စိုးတို႔ကသူတို႔၏သမၼတထံေပးစာတြင္

မႈရယူရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။

တႏိုင္း နွင့္ ဖားကန္႔တြင္ ပယင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို

အခြင့္အာဏာေပးျခင္းသည္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳ ခ်က္
ခ်မွတ္ေပးေသာ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း
တြင္းႏွင့္ေရႊလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ပံုစံမ်ား
ကဲ့သို႔ ဧရာမ စီးပြားျဖစ္ တူးေဖာ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္

တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းသည္ “ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀
သယံဇာတမ်ား ဆံုးရံႈးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္”
ျဖစ္ၿပီး “ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ၀င္ေငြ ရရွိေစႏိုင္
မည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖားကန္႔
ရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တရား၀င္လုပ္

ေစၿပီး တရားမ၀င္ တူးေဖာ္မႈမ်ား တိုးမ်ားေစရန္

ေဆာင္ထားေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုမွာ

အလားအလာမ်ား ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ သည္။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ပယင္းေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား
သည္သူတို႔အတြက္အိမ္ျပန္ရန္ အိမ္မ်ား မည္သ
ည့္အခါမွ်ရွိေတာ့မည္မဟုုတ္သည္ကို စိုးရိမ္ ပူပန္
ေနၾကရသည္။
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တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔လကၠားတင္ပို႔ေနၿပီး ျပည္ေထာင္စု
အတြက္ ၀င္ေငြအနည္းငယ္ကိုသာရရွိေစၿပီး
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္
မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကိုမွ် ရရွိေစျခင္း
မရွိေပ။ “တရား၀င္” တူးေဖာ္မႈ မ်ားကိုလည္း
ၾကီးၾကပ္မႈ မရွိပဲ ယင္းအေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာသာ
ေနွာက္ယွက္ေစာ္ကား ခံရသည္။
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oHk;oyfcsufESifh tajzrsm;

ဟူးေကာင္း ပယင္း ေမွာ္မ်ားမွာ ကခ်င္ေျမတြင္ ရွိေသာ္လည္း ယေန႔အခါ ယင္းတို႔ကို ေနျပည္ေတာ္
ဗဟိုအစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပယင္းေမွာ္ေနရာရွိ သူတို႔အိမ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း
ၾကရၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ဘုုရားေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံ
တန္ဖိုးရွိသည့္ ပယင္းမ်ားသည္ သူတို႔ကုိျဖတ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ သယ္ေဆာင္သြားၿပီးထိုမွ
တဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားနွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ နာမည္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး
လ်က္ ရွိသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေျမမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအေပၚ ဗဟိုအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ
ပဋိပကၡမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး သယံဇာတအားလံုးကို ဗဟိုအစိုးရကို ေပးထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒေအာက္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအားလံုးကို သယံဇာတ ဖက္ဒရယ္
စနစ္မွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္နွင့္ သယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဟူးေကာင္း ပယင္းေမွာ္ေဒသတြင္ အဓိကက်ေသာ ေရတိုလုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏
ရန္လိုမႈကို အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တုုန္႔ျပန္မႈမ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာ
ႏုုိင္ငံေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သြားရာလမ္းျဖစ္သည္။

a&wkdvkyfief;pOf
jynfaxmifpkESifh ucsifjynfe,f tpkd;&rsm;
•

တႏိုင္းႏွင့္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ရွိေသာ စခန္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေန
ေသာ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိ ေစရန္ ခြင့္ျပဳ
ရန္။

•

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ မႈမ်ားနွင့္ထိုးစစ္
မ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္

•

ေရႊ႕ေျပာင္းရြာသားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိေစပဲ သူတို႔ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားခြင့္
ျပဳရန္။

EkdifiH&yfjcm;tpkd;&rsm;ESifh tzGJUtpnf;rsm;
•

ျမန္မာစစ္တပ္၏ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သူတို႔၏ ေျမယာမ်ား
သိမ္းဆည္း မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ရႈတ္ခ်ျခင္း။

•

ျမန္မာစစ္တပ္က ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ထိုးစစ္မ်ားကို ရပ္တန္႔သည္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို
- ၃၄ -

ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းျခင္း။
•

စစ္တပ္က်ဴးေက်ာ္ရန္လိုမႈေၾကာင့္ သူတို႔၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ဘ၀မ်ားမွ
ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ လူထုမ်ားကိုကူညီရန္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ျခင္း။

zGJUpnf;yHk tajccHOya' jyifqifrI

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႔ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္
ေသာ ေျမမ်ားရွိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိျခင္းမ်ားရွိရမည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးအရ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ရ
မည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားအားလံုးကို ဗဟိုအစိုးရကပိုင္ၿပီး
သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ျမင္ပါက သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္
ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရ လဒ္မ်ားကို အာမခံထားသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲ ရမည္။
အခန္း ၁။ အပိုဒ္ ၃၇(က)။ “ႏိုင္ငံေတာ္ (ေနျပည္ေတာ္) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္နမိတ္ အတြင္းရွိ
ေျမယာအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ
အားလံုး၏ ပင္ရင္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။” ဆိုသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းျပင္ဆင္ရမည္။
“ကခ်င္ျပည္သူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚ
ေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သဘာ၀ သယံဇာတ အားလံုး၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။”
ႏွင့္
အခန္း ၁။ ၃၇ (ခ)။ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သဘာ၀ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားက ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္။”ကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ရမည္။
“ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ျပည္သူမ်ားသည္ ျပည္နယ္ပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားက ထုုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္။”

- ၃၅ -

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။
ေ၀ဟင္မွ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာကို ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၅ ရက္ ေန႔တြင္က်ဲခ်ခဲ့

- ၃၆ -

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။
ထိုးစစ္အေပၚ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

- ၃၇ -

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။
ဟူးေကာင္းေဒသစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာပို႔ျခင္း

- ၃၈ -

- ၃၉ -

- ၄၀ -

- ၄၁ -

ေနာက္ဆက္တြဲ ၄။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ရြာသားမ်ားဆီသို႔ျပန္စာပို႔

- ၄၂ -

ေနာက္ဆက္တြဲ ၅။
ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔ေပးစာ

- ၄၃ -

ေနာက္ဆက္တြဲ၆။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ ပိတ္မိျပည္သူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လြတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပးစာ

- ၄၄ -

ေနာက္ဆက္တြဲ ၇။
လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သမၼတထံသို႔ အဆုိျပဳခ်က္စာ

- ၄၅ -

- ၄၆ -

ေနာက္ဆက္တြဲ ၈။
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

- ၄၇ -
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- ၄၈ -

ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔၏
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
•
•
•
•
•
•

အနာဂတ္၌ျမင္ခ်င္ေသာ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိလူထုအားလုံး ခႏၶာပုိင္းအရ လုံၿခဳံရမည္ႏွင့္ စစ္တပ္ရဲ႕အၾကမ္းဖက္မႈမွကင္းလြတ္
ေစရမည္။
လူတုိင္းသည္သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ျမွင့္တက္လာမႈရွိေစရမည္။ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟေနမႈေလွ်ာ့နည္းရ မည္။
သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူအသုံးျပဳမႈ၌ ေဒသခံမ်ားထိခုိက္ႏွစ္နာမႈနည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစရမည္ႏွင့္
မွ်တေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားရရွိေစရမည္။
လူတုိင္းသည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရွိေစဖို႔ရန္ အဆင့္အတန္းရွိေသာ လူမႈ
ဖူလုံေရးရရွိေစရမည္။
လူတုိင္းသည္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမရွိပဲ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အပုိင္း၌
ပါ၀င္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိသယံဇာတမ်ားထုတ္ယူအသုံးျပဳမႈ၌ ေရွ႕အနာဂတ္ေခတ္အဆက္ဆက္၌ ေရရွည္
အႀကိဳးအျမတ္ရွိေနေအာင္ထုတ္ယူအသုံးျပဳေစရမည္။

ထုိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ရရွိေစဖုိ႔ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္
ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ
•
•
•
•
•

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီေပၚထြက္လာေစဖုိ႔ကူညီေဆာက္ရြက္သြားရန္၊
ေဒသခံမ်ားအားထိခုိက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား၌ အႀကံညဏ္ေပးသြားဖုိ႔ႏွင့္ ပါ၀င္လုပ္ရွားသြားဖုိ႔
ရွိရာ ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔သြားေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္၊
သယံဇာတထုတ္ယူအသုံးျပဳမႈ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွပုိရွိလာေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားၾကားေဆာင္ရြက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းမႈပုိရွိလာေစရန္၊
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိသယံဇာတမ်ားအား ပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔ရဲ႕သယံဇာတမ်ားအား ကုိယ္တုိင္ စီမံ
ခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအႀကိဳးအျမတ္ရရွိလာေစရန္၊
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပါက
o လူထုမွတုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာျပည္နယ္အစုိးရမွ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူအသုံးျပဳ
ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တုိက္ရုိက္စီမံပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား
ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိေစရမည္။
o ျပည္နယ္အစုိးရသည္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိခုိက္ႏွစ္နာေသာလူထုမ်ားမွ
ေဒသခံမ်ားသေဘာတူညီမႈရွိမရွိ သိရွိေစဖုိ႔အလုိ႔ငွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
o

o

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွ ျပည္နယ္အစုိးရ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာ
ေငြမ်ားအား ပမာဏအမ်ားဆုံးအား ေဒသခံမ်ားအား ဦးစားေပးရမည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကခ်င္
ျပည္နယ္၌ ထားရွိေစရမည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအဆင့္အစုိးရမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ပညာေရး၊
စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္ရာ
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွအခြန္ေငြမ်ား ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္
ေစရမည္။
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(Kachin Development Networking Group-KDNG)

ကခ်င္လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္အဖဲြ႔ KDNG ကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္
ံ ဳးေရး၊ တန္းတူညီတူရိွေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးကုိျမင့္တင္ေပးႏုင
ိ ္ရန္
အတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႕ၿဖိ
အလုိ႔ငွာ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက
ဓါတ္ပံုမ်ားအားလံုးသည္ KDNG ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖစ္သည္။ KDNG အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မ်က္ႏွာဖံုး ဓါတ္ပံု။ ျမစ္ႀကီးနား ေစ်းအတြင္းရိွေသြးပယင္း၊ တႏိုင္းရိွ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ ရိုးရာမေနာပဲြ၊
စြန္႔ပစ္ထားသည့္ နမ့္ဗ်ဴ-နမ့္ခမ္း ေက်းရြာ၊ အလံျဖဴတစ္ခုသာ အကာအကြယ္ပါၿပီး
ထိုးစစ္ကိုေရွာင္ေျပးၾကသူမ်ား။
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