
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အတိတ္ကာလမွလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရလ်က္ရိွသည္။ ထုိလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ 
စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလ၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါသကဲ့သုိ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာလက္ 
နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊  အျပိဳင္တည္ရိွေနေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မရိွျခင္းမ်ားအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ 
ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အစဥ္အလာအရ သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ ထို႔အ 
တြက္ ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားႏွင့္ ထုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာလ်က္ 
ရိွသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ အေပါင္း 
လကၡဏာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခဲေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ သမုိင္းဝင္အေမြဆုိးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရေသးေပ။ အတိတ္ကာလမွခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝအား အမွန္တကယ္ပင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားသည္ 
လည္း ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးကုိပါ ထပ္ေလာင္းထိခုိက္မႈမ်ား ရိွေစပါသည္။

“သူတုုိ႔ကတုုိင္းျပည္ကုုိ သူတုုိ႔ႀကိဳက္သလုုိအုုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ သူတုုိ႔က တကယ္ေတာ့ ဥပေဒကုုိလုုိက္နာတာမဟုုတ္ဘူး။ စစ္အစုုိးရလက္ 
ထက္က ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ေသနတ္ကုုိပဲေၾကာက္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုုန္းက စစ္တပ္ကအမိန္႔ကုုိလုုိက္နာရေတာ့ ဘယ္သူကမွေခါင္း 
မေမာ့ရဲဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမွတရားမွ်တမႈန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အသံမထြက္ဘူး။ အဲ့ဒီအစား တိတ္တိတ္ေလးေနတာက ကၽြန္ေတာ္ 
တုုိ႔အတြက္ ပုုိၿပီးေကာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုုန္းကမွ တရားမွ်တမႈရိွတယ္လုုိ႔ မခံစားရဘူး။”

ေက်းရြာသူႀကီးတစ္ဦး၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း

လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈအေပၚ 

ေဒသခံမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ား
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၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသည္ လြတ္လပ္ေသာလူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ 
သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိျခင္း၊ တံု႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္း စသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔အ 
ျပင္ ရရိွသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္လွ်က္ရိွသည့္ရြာသားမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ 
ေစရန္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါ 
သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက www.khrg.org တြင္ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။

6.9 434.9 x 309 mm.ขนาดตัดสําเร็จ 209 x 297 mm.



လက္လွမ္းမမီွႏ္ုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ားလက္လွမ္းမမီွႏ္ုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ 

အေပၚ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ



လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား -လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈအေပၚ 
ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေရးသားထုတ္ေဝသည္။ 

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ။ KHRG #2019-02

အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖုံးပုံ၏ ဓာတ္ပုံမ်ားအေၾကာင္းအား ဤအစီရင္ခံစာ၏ေနာက္ဆုံးစာမ်က္ႏွာတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည့္ပါ။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ ရြာသားမ်ား 
ႏွင့္  ေဒသခံလူထုမ်ား၏အေျခအေနမ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ားအား 
ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ 
ၿပီး မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို သိရိွလုိပါက အင္တာနက္ 
စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ www.khrg.orgwww.khrg.org တြင္ ေတြ႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ထုတ္ေဝၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ရယူလုိပါက 
အီးေမးလ္လိပ္စာ khrg@khrg.orgkhrg@khrg.org သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေတာင္းယူႏုိင္ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂ဝ၁၉ တြင္ ထုတ္ေဝၿပီး အဖြဲ႔၏မူပုိင္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါရိွေသာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားကုိ မိမိကုိယ္ပုိင္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ပဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပလုိျခင္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထပ္မံကူးယူအသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြား 
ေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျပန္လည္အသုံးျပဳထုတ္ေဝလုိပါက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲထံမွ ဦးစြာခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ဤအစီရင္ခံစာအား မူလအဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္  ေရာင္းရန္မဟုတ္ပါ။ ဤအစီရင္ခံစာသည္  ေရာင္းရန္မဟုတ္ပါ။ 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



နိဒါန္းနိဒါန္း

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အတိတ္ကာလမွ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရလ်က္ရိွသည္။ 
ထုိလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ စစ္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလ၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပါသ 
ကဲ့သုိ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိးခ ဲ်႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ အၿပိဳင္ 
တည္ရိွေနေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မရိွျခင္းမ်ားအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ျပည္တြင္း 
စစ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားမွာ အစဥ္အလာအရ သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံမ်ိဳ းစုံျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ 
ထို႔အတြက္ ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားႏွင့္ ထုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာလ်က္ရိွသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU)ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္တုိးတက္မႈ 
မ်ား ရရိွလာေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ျပည္သူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခံစားရလ်က္ရိွေနေသးသည္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးေနာက္ရြာသား
မ်ားသည္  အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းအျပင္ ပုိမုိဆုိးရြား 
ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း 
ဆယ္စုႏွစ္ၾကာေအာင္ ျဖစ္ေပၚလ်ွက္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ခါးသီးသည့္ လူမႈစိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ခံစားၾကရသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)အား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း 
သည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလမဲႈအခ်ိဳ ႕ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခဲေန 
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ သမုိင္းဝင္အေမြဆုိးျဖစ္သည့္လူ႔အခြင့္အ 
ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရေသးေပ။ အတိတ္ကာလမွခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ေန႔စဥ္ 
ဘဝအား အမွန္တကယ္ပင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားသည္လည္း 
ေဒသခံျပည္သူလူထု၏စီးပြားေရးကုိပါ ထပ္ေလာင္းထိခုိက္မႈမ်ား ရိွေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္ခံရေသာေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေက်လည္ေအာင္ေပးသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရိွရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရိွမရိွကုိမူ ထိခုိက္ခံစားရ 
ေသာသက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံမ်ားကသာ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္းပုိင္းရိွ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလလဲာေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အတိတ္ 
ကာလႏွင့္ လက္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ရြာသားမ်ားမွ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား 
ရရိွႏိုင္သည့္ ပုံစံမ်ား အေပၚ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္မ်ားကိုပါ  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလမဲ်ားအား 
နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ (KHRG) မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ရြာသားမ်ား၏ဘဝအေျခအေနကို အဓိထားေမးျမန္းခဲ့ 
ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္၏ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွစတင္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာရိွေၾကာင္းကုိ နားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာရိွ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ (၂) ရပ္လုံး၏ကာလအတြင္း 
ထင္ဟမႈမ်ားကို ရည္ညြန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္  ရြာသားအမ်ားစုမွာ အဆိုပါအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကာလႏွစ္ခုအား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ပါသည္။ 
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အခန္း (၁) တြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီ ကာလမ်ားအတြင္း  သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဤအခန္းတြင္၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလမ်ားက  ျပည္သူမ်ားမွ အမ်ားဆုံးေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထုိင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
အဓိကထားၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ထားပါသည္။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္သေဘာထား 
မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခမဲ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ တရားမွ်တမႈအား ေတာင့္ 
တေနမႈကုိနားလည္ရန္အတြက္  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္ရိွေနေသာအေမြဆိုးမ်ားကို 
သိရိွရန္ အဓိကက်သည္။ 

အပုိင္း (က) သည္ တပ္မေတာ္မွ ကရင္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားအား စနစ္တက်တုိက္ခုိက္ခဲ့ပုံမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြ ဲ
ဒဏ္ခံရသည့္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးစုံအတြက္ ပစ္မွတ္ထားမႈမ်ားကုိ မီး 
ေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအထတဲြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
လူမဆန္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ရေစသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ားကုိ စစ္လက္နက္သဖြယ္အသုံးျပဳၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ 
သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အခေၾကးေငြမေပးပ ဲစစ္တပ္၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားအ 
ျဖစ္အျမတဲမ္းအသုံးျပဳျခင္း၊ အဓၶမက်ဴးလြန္ခိုင္းေစခံရသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ 
အႏၱရာယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏက်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္မွ ပစၥည္းမ်ားလုယူျခင္း၊     
ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားကုိလည္း 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

အပုိင္း (ခ) တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတမ္းေရွာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၎၏ 
ေနာက္ဆက္တြအဲက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ထားသည္။ ထုိအထတဲြင္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္  ကရင္ 
လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာမ်ားအားစြန္႔ခြာၿပီး အလွည့္က်ထြက္ေျပး 
ၾကရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ 
ရြာသားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အတင္းအဓၶမေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေန 
ထုိင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုအခ်ိဳ႕သည္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျပဳရန္ ပစ္မွတ္ထားခံရ 
မည္ကိုစုိးရိမ္သျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကၿပီး အျခားေသာသူမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရသည့္အတြက္ ၎ 
တို႔၏ေက်းရြာအား စြန္႔ခြာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ ေဆြမ်ိဳး 
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အထူးပစ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ခံရေလ့ရိွသည့္အတြက္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရိွသည္။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔စုိက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ဥယ်ာဥ္ 
ျခံမ်ားအား ခ်န္ရစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခမဲ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ 
စခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒကုၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အစာေရစာျပတ္လပ္သည့္အခက္အခဲမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ခံစားၾကရ 
သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝနိမ့္ပါးေသာေၾကာင့္  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီႏိုင္စြမ္းမရိွ 
သည့္အျပင္ က်န္းမာေရးျပႆနာအေျမာက္အမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ 

အပုိင္း (ဂ) တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ 
အကုိင္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေရတုိေရရွည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပ 
ထားသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းအမ်ားစု 
သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ေန႔စားအလုပ္မ်ားတြင္ မီွခုိေနၾကရၿပီး ဆိုးရြားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအားဆုံးရံႈးရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယာယီမရွိျခင္းမ်ားသည္လည္း မိသားစု 
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ၾကာရွည္ေသာအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ရေစသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ တပ္မေတာ္မွ 
ေဒသခံမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရွိရန္ 
အတြက္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္အား တားဆီးပိတ္ပင္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမယာ သုိ႔မဟုတ္ ေမြးျမဴ 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ေရးတိရိစာၦန္မ်ားအားသိမ္းယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းပါျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ ေရရွည္ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစိတ္ထိခုိက္မႈ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားအား ခံစားၾကရ 
သည္။ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္မႈမ်ားသည္လည္း ကရင္လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးအား ထိခုိက္မႈမ်ားရိွေစၿပီး ကေလးအေျမာက္အမ်ားကုိ 
ေက်ာင္းထြက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကာလမ်ားက အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဆုံးရံႈးခဲ့ရေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးအား ယခုတုိင္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားမျပဳႏုိင္ၾကေပ။ 

အခန္း (၂) တြင္ ရြာသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိေတြ႔ေနမႈမ်ား၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးက 
၎တုိ႔၏ဘဝမ်ားအား မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရိွေနေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ မည္သို႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထား
ရိွျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ဆန္းစစ္တင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ အတိတ္ကာလက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းရိွမရိွႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား လက္ရိွကာလတြင္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပုံစံ 
အသစ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အပုိင္း (က) တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္ျပထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေျခအေနမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား က်န္ရိွေနေသးေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ 
ေဒသခံမ်ားအား ၎တုိ႔၏စားဝတ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွလာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ား၊ ေျမယာမရိွျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ 
အလမ္းမရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခမဲ်ားရင္ဆုိင္ေနရဆျဲဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္မ်ားၾကား တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိးခ်႕ဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တခါတရံ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစမႈမ်ား ရိွေနေသးေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားမွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ ပုိမုိလုံျခံဳသည္ဟုခံစား 
ရေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခမဲ်ား 
ရိွေနေသးေသာ္လည္း  ထုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီွႏုိင္မႈမ်ား ေဒသအ တြင္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ 
ယခင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ရပ္ုပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ လုယက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသးသည္။ ထို႔အ 
ျပင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ အျခားခ်ိဳ းေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္း 
မ်ားႏွင္ ့သဘာဝသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္  ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ခံ 
ရျခင္း စသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ စုေဆာင္းရရိွထား 
ပါသည္။  

အပုိင္း (ခ) တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပထား 
သည္။ ဤတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳခဲ့သည့္ ရြာသားအေျမာက္အမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာအေျခခံ ဗဟုသုတပင္ 
မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုက ပုိမုိေလ့လာလုိစိတ္ရိွၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ 
၎တုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားတင္ျပၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္လုိၾက 
သည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ယုံၾကည္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွႏုိင္ 
မည္မဟုတ္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေသာအခ်က္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိအထတဲြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳ 
လုပ္ေနျခင္း၊ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ KNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား 
ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားအျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာမ်ားအား 
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စစ္တပ္၏အက်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳေနမႈတို႔ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးျဖစ္စဥ္အား ေဒသအတြင္း ၎တုိ႔၏အာဏာ ပုိမုိခုိင္မာလာေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳေနျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ 
လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ေႏွးေကြးသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီသေဘာထားျပည့္ဝသည့္ ဖက္ဒရယ္ 
အစုိးရစနစ္အား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ထိခုိက္ပ်က္ျပားမႈ 
ရွိႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ေႏွးေကြးသည့္ႏုိင္ငံေရး 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိခုိက္ပ်က္ျပားလ်က္ရိွသည္ဟု ေဒသခံအခ်ိဳ႕က 
ယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက တပ္မေတာ္တစ္ရပ္တည္းထားရိွေရး အဆုိတင္သြင္းခ်က္ေၾကာင့္ လုံျခံဳမႈ 
မရိွသကဲ့သို႔ခံစားေနၾကရေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ 

အခန္း (၃) တြင္ တရားဝင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ ပထမဦးစြာ 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားကုိ စီစစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ထုိးၿပီး 
ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ မ်ားျပားလွသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ 
ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တရားဝင္တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ရႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ 
ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 

အပုိင္း (က) တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလ 
မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ တုိင္ၾကားမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ 
ျခင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
အား အရပ္သားတရားရုံးမ်ားတြင္ စီရင္၍မရျခင္း စသည့္မ်ားစြာေသာအခက္အခ ဲအတားအဆီးမ်ားရိွေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားအျပားက ယခင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖ 
ရွင္းႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိအထတဲြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားဝင္္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးမွရပ္နားရန္ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ 
အား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားမႈအာမခံခ်က္ေပးျခင္း စသည့္ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း 
မဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း က်င့္သုံးရန္အတြက္အားေပးသင့္သည္။ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုသည္ 
၎တို႔၏ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိလုိျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ခံစားခဲ့ရေသာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ 
မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူလုိေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ အျခားသူမ်ားမွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေငြေၾကး၊ ဥစၥာႏွင့္ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ရယူလုိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။  

အပုိင္း (ခ) တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လက္ရိွတရားစီရင္ေရးစနစ္၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား 
၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေဒသခံမ်ားေတြ႔ၾကံဳခံစား 
ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားအေပၚ ေဒသအတြင္းတည္ရိွေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ သုံးခု 
လုံးမွာ   စိတ္ေက်နပ္ေစေလာက္သည္အထိ တစ္ခုမွ ကုစားမႈေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္း၊ အမႈႀကီးမ်ားအား မေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း၊ တရားစီရင္ 
ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ရြာသူႀကီးမ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ားမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ က်န္ရိွ 
ေနေသးသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ တပ္မေတာ္အား တရားစီရင္မႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ တုိင္း 
ရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈရိွျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခ်ိန္ 
ၾကာျမင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ လာဘ္ထုိးမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရွိေနျခင္း စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ တရားစီရင္ေရးတြင္ပါဝငရ္န္ ဗမာစကားမေျပာတတ္သည့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ  ေဒသခံမ်ား 
အတြက္ အခက္အခဲရိွသကဲ့သုိ႔ ထုိတရားစီရင္ေရးအား အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ အလြန္မ်ားျပား 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ကရင္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္ 
ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစနစ္သည္ ရြာသားမ်ား၏တုိင္ၾကားမႈအားလုံးကုိ စီရင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရိွ 
ျခင္း၊ ဥပေဒအား တသမတ္တည္းအသုံးခ်မႈမရိွျခင္း စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ အရင္းအျမစ္ႏွင္ ့အရည္အေသြး 
မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္းမရိွေပ။ ထုိ႔အျပင္ ထုိစနစ္သည္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈမရိွျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္းနွင့္ 
အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ရိွေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထုိစနစ္အေပၚ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈအား ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

အခန္းတုိင္း၏အစပုိင္းတြင္ အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ 
ရြာသားမ်ားႏွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 
အား  အဂၤလိပ္ႏွင့္ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚရိွ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ ္
တြင္ ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္းအပုိင္းေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္းအပုိင္း1 တြင္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း အသုံးျပဳထားသည့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း 
မျပဳရေသးေသာ ေမးျမန္းခန္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ သက္ေသအခ်က္အလက္ခုိင္မာေၾကာင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္းကုိ 
ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ 

1 ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမွတ္တမ္းအားလုံးကုိ PDF ေဖာင္ျဖင့္ www.khrg.org တြင္ ကူးယူႏုိင္သည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊  တရားမွ်တမႈ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ထုိသူမ်ား၏ အသံမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားအား ဦးစားေပး 
ထည့္သြင္းထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ပါရိွေသာအခ်က္မ်ားမွာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္  အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ား၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။  

ဤအစီရင္ခံစာရိွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းစုေဆာင္းရယူသည့္ ေဒသမ်ားမွ 
ေပးထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရိွသည္။  

၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုုိ႔ ၁) တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုုိ႔ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား

• ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္  ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဥပေဒစာခ်ဳပ္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုုိင္ငံအျဖစ္ ခံယူထားသည္ႏွင့္အညီ  
ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေလးစား၊ ကာကြယ္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 

• စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ ညမထြက္ရအမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ခရီးသြားလာမႈအား ကန္႔သတ္ 
ျခင္းမ်ားကုုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အား ေလးစားရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
လုုံျခံဳစြာ ခရီးသြားလာႏုုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လုုံျခံဳမႈ 

• တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳ ပ္ (NCA) အပုုိဒ ္၅(ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ 
အညီ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈမရိွပ ဲတပ္စခန္းအသစ္မ်ားေဆာက္လုုပ္ျခင္း၊ လက္နက္ခယဲမ္းမ်ား ထပ္မံ 
ျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမတြင္ အင္အားအသစ္ျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနမႈကုုိ ရပ္တန္႔ 
ရန္။ 

• ေက်းရြာမ်ား၏အနီးတဝုိက္ႏွင့္ ရြာသားမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ား အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စစ္ေရးေလ့ 
က်င့္ေနမႈမ်ားအပါအဝင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားေနမႈမ်ားအားလုုံးကုုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္။ 

• NCA စာခ်ဳပ္ အပုုိဒ္ ၈ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ တဖက္အဖြ႔ဲအစည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ျဖင့္သြားလာမႈမ်ားကုုိ မျပဳရန္ႏွင့္ အင္အားသုံးျခင္းမ်ား၊ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား 
အား ေရွာင္က်ဥ္ရန္။

• လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAOs)ထံမွ ႀကိဳတင္သေဘာထားရယူ 
ျခင္းမရိွဘဲ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ အျခားအေျခခံအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ 
ေနျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ 

• အရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားျခင္း၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အဓမၼ 
လုုပ္အားေပးေစခုုိင္းျခင္း၊ ေငြညႇစ္ျခင္းႏွင့္ လုုယူျခင္း၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
မ်ားအပါအဝင္ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုုဒ ္(၉) ပါ အရပ္သားမ်ား 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အထက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္အခန္းတြင္ပါဝင္ေသာ အျခားတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား 
ေလးစားလုုိက္နာရန္။ 

• အရပ္သားမ်ားေနထုုိင္သည့္ေနရာေဒသ အားလုုံးမွ  တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္ဘကဆုုိ္င္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားအား 
ဖယ္ရွားရန္။ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

• အရပ္သားမ်ား၏ေျမယာမ်ားအား ဆက္လက္သိမ္းယူေနမႈမ်ားကုုိ ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ သိမ္းယူထားသည့္ 
ေျမယာမ်ားအားလုံးကုုိ ပုုိင္ရွင္အစစ္အမွန္မ်ားထံသုုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ ေျမယာပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ား 
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ရန္။ ထုုိသိုု႔ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ ပင္ဟဲရုုိး၏ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
ေနရပစ္ြန္႔ခြာရသူမ်ားအတြက္ အိမ္ယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဆုုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား (Pinheiro 
Principles)ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ ေျမယာမ်ားအား စစ္ေရးအတြက္အသုုံးျပဳထားပါက ထုုိေျမ 
မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳမီ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ဦးစြာ 
ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတုုိင္ၾကားရာတြင္ ခ်ိဳးေဖာက္သူအရာရွိမ်ားအား အေရးယူရန္ႏွင့္ 
တိုင္ၾကားသည့္အရပ္သားမ်ားကုုိ တန္ျပန္အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ 

• အတိတ္ကာလကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ 
ျပဳရန္ႏွင့္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္။ 

• တပ္မေတာ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
အရပ္သားတရားရုုံးမ်ားတြင္ တရားစီရင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ထုုိတရားရုုံးမ်ားမွ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
လုုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရိွႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

၂) တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသို႔  ၂) တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသို႔  

လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ 

• စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနအား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အရပ္သားအား 
လုုံးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။ 

• ေျမျမႇဳ ပ္မုုိင္းမ်ားအသုုံးျပဳျခင္းကုုိ တားျမစ္ျခင္းအားအတည္ျပဳၿပီး NCA အပုုိဒ ္၅(က) ႏွင့္ (င) တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတိုုင္း မုုိင္းရွင္းလင္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေျမျမႇဳ ပ္မုုိင္းအမ်ားအျပား တည္ရိွ 
ေသာေနရာမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ထုုိေျမျမႇဳ ပ္မုုိင္းမ်ားတည္ရိွေနျခင္းကုုိ အရပ္ 
သားမ်ားအားသိရိွေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

• NCA  အပုုိဒ ္၇ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ႏွစ္ဖက္တုုိက္ရုုိက္ ထိေတြ႔ရင္ဆုုိင္မႈရိွေသာေနရာမ်ား 
တြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမရိွေစေရးအတြက္ စက္ဆက္သြယ္မႈ၊ ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားေသာဆက္ 
သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ NCA အား ေဖာက္ဖ်က္သည့္အခါတြင္ အၾကမ္းဖက္ 
သည့္နည္းျဖင့္တံုု႔ျပန္သည္ထက္ လက္မွတ္ထုုိးထားေသာအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ကာ 
ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ားမရိွေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုုိင္
ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ထံသုုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီလုုိအပ္ေနသူမ်ားအား အကူအညီေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးသူမ်ား၊ သတင္းမီဒယီာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ 
သည့္အဖြဲ႔မ်ားအား လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡခံစားေနရေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈခံစားေနရ 
သူမ်ားထံသုုိ႔  အကန္႔အသတ္မရိွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရမည္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ သက္ဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားလုုံးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားလုုံးပါဝင္ႏုုိင္သည့္  
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုုံးႏွင့္က်င္းပၿပီး တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုု 
အားလုုံးပါဝင္လာႏုုိင္ေရးႏွင့္ ထုုိေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈအျမင္မွလည္း ထည့္သြင္း 
ေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

• တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ခ်ိဳ းေဖာက္သူမ်ားကုုိ အျပစ္ေပးအေရးယူ 
ႏုုိင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ယႏၱယားမ်ား တည္ေထာင္ရန္။ 

၃) ျမန္မာအစုုိးရသုုိ႔ ၃) ျမန္မာအစုုိးရသုုိ႔ 

ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား 

• ျမန္မာအစုုိးရမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏုုိင္ငံအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားသည့္စာခ်ဳ ပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ကုုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(CEDAW)၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (ICESCR)၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (CRC)
အျပင္ ဂ်နီဗာစာခ်ဳပ္အပုုိဒ္(၃)ႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား လုုိက္နာရန္။ 

• ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားအား အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုုိးရန္ အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံ 
ေရးဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္(ICCPR)၊ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈဆုုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္(CAT)၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဖိႏိွပ္ 
မႈမ်ိဳးစုုံပေပ်ာက္ေရးစာခ်ဳပ္(ICERD)ႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြမဲ်ားအၾကားရိွ ကေလးအခြင့္အေရးေနာက္ 
ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္(CRC-OPAC)တုုိ႔ကုုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုုိးရန္။ 

• လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အစုုအျပံဳလုုိက္အသုုံးျပဳမႈဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ႏွင့္ လူသတ္မုုိင္းမ်ားအသုုံးျပဳျခင္း၊ စုု 
ေဆာင္းျခင္း၊ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ျခင္းအားကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုုိ႔အားဖ်က္သိမ္းျခင္း 
စာခ်ဳပ္မ်ားကုုိ လက္မွတ္ထုုိးရန္။ 

• ၁၉၄၉ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔၏ ဂ်နီဗာစာခ်ဳပ္၏အျခားေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ 
မဟုုတ္သည့္ လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြဲမ်ားမွ ခံရသူမ်ားအားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား 
အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုုိးရန္။

ေျမယာအသုုံးျပဳမႈႏွင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ 

• ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုုိင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရန္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏  ေျမယာမ်ားအား 
သိမ္းယူမႈမ်ားကုုိ ေရွာင္ရွားရန္။  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ အရပ္သားမ်ားအား 
က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုုိေနမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္။

• ေျမယာသိမ္းယူရန္အတြက္ အဓမၼေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားလုုံးကုုိ ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္။ 

• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုုံးႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ၿပီးႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူမႈ 
(FPIC)လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွေသးပါက တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ သဘာဝ 
အရင္းျမစ္ထုုတ္ယူမႈမ်ား၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုုံေဆာက္လုုပ္ျခင္း 
အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကုုိ ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ထားရန္။

•  ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ အမ်ိဳ းသားေျမယာအသုုံးခ်မႈ မူဝါဒအရ လုုိအပ္ေသာသုုေတသနမ်ား၊ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
အသိေပးမႈမ်ားအားျပဳလုုပ္ကာ ၂၀၁၆ အမ်ိဳးသားေျမအသုုံးခ်မႈ မူဝါဒါႏွင့္အညီ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာႏွင့္ 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ရုုိးရာေျမယာစုုိက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းမႈစနစ္အား အသိအမွတ္ျပဳေသာ ျပည့္စုုံသည့္အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒ 
အား ထုုတ္ျပန္ရန္။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္းမ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းေပးရန္။ 

• ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံရသူမ်ားအား ေျမယာအစားထုုိးမႈမ်ားရရိွရနအ္တြက္ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး လက္လွမ္းမွီ 
ႏုုိင္သည့္ ယႏၱရားမ်ားထားရိွရန္။ ေျမယာအစားထုုိးေပးရန္ မျဖစ္ႏုုိင္သည့္အေျခအေနတြင္ ထုုိယႏၱရားမွ 
တဆင့္ သင့္ေတာ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးရန္။ 

မူဝါဒႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

• ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မႈတည္ 
ေဆာက္ရန္။ 

• ေက်းလက္ေဒသရိွလူမႈအသုုိက္အဝန္းမွ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစုုိးရႏွင့္ျပဳလုုပ္ 
ႏုုိင္ရန္ႏွင့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏုုိင္မႈရွိေစရန္အတြက္ ၎တုုိ႔အားစစ္မွန္ 
ေသာအခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္။  

• တပ္မေတာ္အား ၎၏ၾသဇာလႊမ္းမုုိးမႈရိွေသာ ျမန္မာအစုုိးရအဖြဲ႔မ်ားမွ  ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အရပ္သားအုုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈစနစ္သုုိ႔ အျပည့္အဝေျပာင္းလဲေပးရန္။

• တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေရးႏွင္စ့စ္ေရးဆုုိင္ရာ လႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ကိုုင္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လာဘ္စားျခင္းမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းမ်ားအပါအဝင္ တရား 
ဥပေဒစုုိးမုုိးမႈကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈကုုိ ပုုိမိုခုုိုင္မာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

က်န္းမာေရး 

• စိတ္က်န္းမာေရးေဝဒနာသည္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အထူးသျဖင့္  
ေက်းလက္ေဒသတြင္ရိွေသာ လူမႈအသုုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ လူေနထူထပ္သည့္ေက်းရြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေဆာက္အအုုံမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပုုိမုုိ 
လက္လွမ္းမွီေစရန္အတြက္ တုုိးျမႇင့္လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

• ICESCR ၏ အပုုိဒ္ ၁၂ ႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား 
လုုံးထံသုုိ႔ခြဲျခားမႈမရိွပဲ လက္ခံရရိွႏုုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

• တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုုံေလာက္ေသာဝန္ထမ္း 
မ်ားရိွရန္၊ လုုိအပ္သည့္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝရိွရန္ႏွင့္ အလုုပ္ခ်ိန္ျပည့္လုုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈရိွရန္။ 

• ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္လုုံေလာက္ 
စြာ သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈရရိွထားရန္။ 

• တုုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လူနာမ်ားအား လႊမ္းျခံဳႏ္ုုိင္ရန္အတြက္ 
လုုိအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဝငွရန္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးလုုပ္သားမ်ား၏ 
အရည္အေသြးကုုိယုုံၾကည္ၿပီး လုုပ္သားခန္႔အပ္မႈတြင္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။ 

ပညာေရး 

• သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားအားလံုး 
ကုုိအသုုံးျပဳ၍ ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ တာဝန္ရွိသည့္အတုုိင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္၏ အပုုိဒ္ ၁၉  ေအာက္တြင္ပါရိွေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဒဏ္ရာရေစသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မတရားသျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရႈသည့္အျပဳအမူမ်ား  ျပဳမူျခင္းမ်ားအျပင္  
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွကာကြယ္ေပးရန္။ 

• ICESCR ၏ အပုုိဒ ္၁၂ ႏွင့္ အညီ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္ 
အပ့ံမ်ားအားလုုံးသည္ ျပည္သူမ်ားအားလုုံးထံသုုိ႔ ခြျဲခားမႈမရိွပ ဲလက္ခံရရိွႏုုိင္ေစရန္အတြက္  ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ 

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ တိုုင္းရင္းသားပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ လူထုုအေျချပဳပညာ 
ေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မ်ားအား ကရင္ဘာသာစကားႏွင့္ သမုုိင္းဘာသာရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားႏုုိင္ရန္ႏွင့္ သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထုုိဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားရန္အ 
တြက္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ေပးရန္။ ဤသင္ခန္းစာမ်ားအား ထိေရာက္စြာသင္ၾကားရန္အတြက္ လုုံ 
ေလာက္မႈရိွသည့္ တိုုင္းရင္းသားဆရာ/ဆရာမမ်ားအားငွါးရမ္းကာ အျခားဗမာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကဲ့သုုိ႔ 
ပင္ လစာႏွင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

• ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအားလုုံးအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏စီးပြားေရးအေျခအေန 
မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးမ်ားကုုိ လက္ခံရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

• တုုိင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တုုိင္းရင္းသားဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးကုုိ 
ယုုံၾကည္ၿပီး ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈတြင္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ 

• တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မတုုိင္မီကာလမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးကာလမ်ား 
အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူမႈ 
တာဝန္ခံမႈရိွရန ္ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ကုုိ အဆုုံးသတ္ရန္အတြက္ လုုိအပ္သည္အားလုုံးကုုိ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္။ 

• လြတ္လပ္ၿပီးဘက္လုုိက္မႈမရိွေသာ ယႏၱယားမ်ားအားတည္ေထာင္ကာ(တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္ 
မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုုိမီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုုိၿပီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္) လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္တရားမွ်တစြာ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူရန္။ 

• လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ ေဒသတြင္း၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအဆင့္ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ  
အာဏာပုုိင္မ်ား၊ တရားရုုံးမ်ား၊ သမာဓိခုုံအဖြဲ႔မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ေရး ယႏၱရား 
မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွေဒသခံမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ျပစ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူရာတြင္ လက္တြဲအလုုပ္လုုပ္ရန္။ 

• ျပည္္ေထာင္စုုသမၼတျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၄၄၅ အား ဖ်က္သိမ္းရန္။ 
ထုုိဥပေဒသည္ ႀကီးမားသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ 
ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ 
အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ အစုုိးရအဖြ႔ဲဝင္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။ 

• ႀကီးမားသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားအားက်ဴးလြန္သူမ်ားကုုိ တာဝန္မွလုုံးဝရပ္နား 
ရန္ႏွင့္ ၎တုုိ႔၏အနာဂတ္ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာမႈမ်ားအား တားျမစ္ေပးရန္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒအရျဖစ္ေစ ဥပေဒျပင္ပမွျဖစ္ေစ ထိေရာက္မႈရွိသည့္  
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္း၊ အစားထိုုးေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုုစားျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ကုုစားခြင့္မ်ားေပးရန္။ 
ထုုိသုုိ႔ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ကုုလသမဂၢ၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ 
ထားမႈဥပေဒအား ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုုစားခြင့္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ားအတုုိင္း လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။ 

၄) ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ KNU/KNLA ထံသို႔၄) ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ KNU/KNLA ထံသို႔

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား

• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီလုုိအပ္ေနသူမ်ားအား အကူအညီေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ 
ၾကည့္သည့္အဖြ႔ဲမ်ားအား ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡခံစားေနရ 
ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈခံစားေနရသူမ်ားထံသုုိ႔ အကန္႔အသတ္မရိွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္။ 

ပညာေရး 

• ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား ရုုိက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ထိခုုိက္ေစမႈမ်ား 
ကုုိ ရပ္တန္႔ရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားရိွသည့္အတုုိင္း ရုုိက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားရက္စက္သည့္ သုုိ႔မဟုုတ္ သိကၡာညိႇဳ းႏြမ္းေစ 
သည့္အျပစ္ေပးမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးၿပီး ကေလးမ်ား၏အခြင့္အေရးကုုိ ေလးစားရမည္။ ဆရာ/မ 
မ်ားအား အၾကမ္းမဖက္ေသာစည္းကမ္းတင္းၾကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္။ 

• အခမဲ့ မူလတန္းပညာေရးစနစ္အားက်င့္သုုံးရန္ႏွင့္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းမ်ားအားလည္း အခ 
မဲ့ပညာေရးရရိွရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေပးရန္။ 

• ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရွိ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပဲ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
ရရိွရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ လူဦးေရရွားပါးသည့္ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလယ္တန္း 
ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

• ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားသည္ လုုံေလာက္သည့္ေငြေၾကးမ်ား၊ အျခားေသာအရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး လုုပ္ခလစာသင့္တင့္မွ်တစြာ အညီအမွ်ရရိွသည့္ 
ဆရာမ်ားရိွေစရန္။ 

စားဝတ္ေနေရး 

• ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ပုုိင္ဆုုိင္မႈဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား၊ ေျမျမႇဳပ္မုုိင္းမ်ား၊ ေနရပ္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထုုိင္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာျပည္သူ 
မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခမဲ်ားအား ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာလုုံျခံဳမႈအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္။ 

၅) KNU/KNLA ထံသို႔၅) KNU/KNLA ထံသို႔

မူဝါဒႏွင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

• အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ KNU ၏ ဥပေဒမ်ားအား ပုုိမုုိသိရိွလာေစရန္ 
အတြက္ တရားဥပေဒဆုုိင္ရာအလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္။ 
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• ေဒသခံမ်ား၏တိုုင္ၾကားမႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ လက္လွမ္းမွီၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ တုုိင္ၾကားေရးယႏၱရားမ်ားကုုိ ထူေထာင္ေပးရန္။ 

• လာဘ္ထုုိးမႈႏွင့္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ KNUႏွင့္ ဥပေဒလုုိက္နာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊တရား 
ေရးစနစ္တြင္ တရားဥပေဒဆုုိင္ရာပညာရွင္မရိွျခင္းမ်ား စသည့္တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးႏွင့္ဆုုိင္သည့္ အ 
ခက္အခဲမ်ားကုုိေျဖရွင္းေပးၿပီး တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးအား ပုုိမုုိအားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

• ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း ကရင္လူထုုအေျချပဳအဖြ႔ဲအ 
စည္းမ်ား(CBOs)၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး အားလုုံးပါဝင္သည့္ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ညႇိႏိႈ္င္းမႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ကာ ၎တုုိ႔၏အျမင္သေဘာထားမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပဳရမည္။ 

လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြဲမ်ားနွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈဆုုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား 

• လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြဲမ်ားအၾကား လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တားျမစ္ရန္၊ က်ားမခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ားအား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ဂ်နီဗာႏိႈးေဆာ္သံကတိကဝတ္မွတ္တမ္း (Geneva Call’s 
Deed of Commitment) ႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြမဲ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား နာက်င္ 
ထိခုုိက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကတိကဝတ္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားအား 
ေလးစားလုုိက္နာရန္။ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ 

• NCA မတုုိင္မီကာလမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွကင္း 
လြတ္ခြင့္ကုုိ အဆုုံးသတ္ရန္။ 

• လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ေဒသတြင္း၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအဆင့္ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ  
အာဏာပုုိင္မ်ား၊ တရားရုုံးမ်ား၊ သမာဓခုုံိအဖြဲ႔မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ေရးယႏၱရား 
မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ေဒသခံမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ျပစ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူရာတြင္ လက္တြဲအလုုပ္လုုပ္ရန္။ 

၆) စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားထံသုိ႔၆) စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားထံသုိ႔
• ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ (UN) ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ေဒသခံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ေလးစားရန္။ 

• မည္သည့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားအား စတင္ျခင္းမျပဳမီ 
လြတ္လပ္၍ႀကိဳတင္အသိေပးသေဘာထားရယူသည့္စနစ္ (FPIC) စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဒသခံလူထုုႏွင့္ 
တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူရမည္။ ထုုိအထဲတြင္ 

 - စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ၊ ျပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္းႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏စုုိးရိမ္မႈ 
မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္။ 

 - စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ၊ လုုပ္ငန္းအရြယ္စား၊  ေနာက္ျပန္သြားနုုိင္မႈႏွင့္ 
လုုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဒသ၏ဘာသာစကား၊ ေဒသ၏ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ပုုံစံျဖင့္ေဖာ္ျပရန္။ 

 - သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကုုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သေဘာထားမွတ္ 
ခ်က္ရယူသည့္လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေဒသခံမ်ားတင္ျပသည့္စုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ 
ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္။ 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



 - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုုအဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္အဖြဲ႔မ်ား 
အား ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ရန္။  

 - ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေပးထားသည့္ကတိကဝတ္မ်ားကုုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုုိက္နာေဆာင္ 
ရြက္ရန္အတြက္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 - စီမံကိန္းလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလအတြင္း ႀကိဳးကုုိင္ျခယ္လွယ္မႈမ်ား၊ အက်ပ္ကုုိင္မႈမ်ားမရိွေစရန္ 
အတြက္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားရယူျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ငွါးရမ္းျခင္းမ်ားမလုုပ္ေဆာင္မီ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမ 
ယာအသုုံးျပဳမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိရိွေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ကာ  ေဒသ 
အတြင္းရွိ တရားဝင္ပုုံစံႏွင့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈစနစ္အား အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ေနရပ္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထုုိင္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားမရိွဟူေသာ ျမန္မာအစုုိးရ၏အာမခံခ်က္အေပၚတြင္ မီွခုိ 
ျခင္းမျပဳရန္။

• ေျမယာမ်ားရရိွရန္အတြက္ ႏုုိင္ထက္စီးနင္းရယူျခင္းမ်ားအား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ 
အေထာက္အထားရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ ထုုိေျမမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 
စီမံေပးရန္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏တရားေရးစနစ္တြင္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွသည္ 
ကုုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမပိုုင္ရွင္မ်ားအား ၎တုုိ႔၏ေျမကုုိရယူရန္အတြက္ တရားဥပေဒျဖင့္ 
အႏုုိင္အထက္ျပဳျခင္းမ်ားကုုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္။ 

• မည္သည့္စီးပြားေရး သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားမလုုပ္ေဆာင္မီ ျပည့္စုုံသည့္သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုုိက္မႈဆုုိင္ရာစစ္တမ္းႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ထိခုုိက္မႈဆုုိင္ရာစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရန္။ 
ရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈမ်ားအား ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ရရိွႏုုိင္ရန္အတြက္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုုိက္ခံစားရမည့္ေဒသခံမ်ားအား သင့္တင့္မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပး
အပ္ရန္။ 

• ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လုုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းျခင္းမ်ား 
အားေရွာင္က်ဥ္ရန္။  စီးပြားေရး သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ 
တြင္ ျမန္မာအစုုိးရ၊ လုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အျခားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လွည့္ျဖားရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း 
မ်ားအားေရွာင္က်ဥ္ရန္။ 

• ပုုဂၢလိကလုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေဒသခံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိးေဖာက္ျခင္းမရိွပ ဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ႏုုိင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္။ ပုုဂၢလိကလုုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္ခံရသူမ်ားအား မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူရန္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အစီရင္ခံစာေရးသားမႈနည္းလမ္းမ်ားအစီရင္ခံစာေရးသားမႈနည္းလမ္းမ်ား

ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳျခင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေဒသအတြင္း 
ခံစားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းယူရန္အတြက္ သင္ၾကားေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ လူသားအရင္းအျမစ္စုေဆာင္းမႈမူဝါဒသည္ က်ားမ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ 
ေရးယူဆခ်က္ကုိအေျခခံၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမရိွေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေဒသႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဗဟုသုတရိွသူမ်ား 
ႏွင့္ မိမိ၏ေဒသအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိသူမည္သူ႔ကုိမဆုိ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ခံသူမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္ 
သူမ်ားအား သက္ေရာကမ္ႈရိွေနေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိနားလညသ္ေဘာေပါက္ရန္အတြက္ ထုိသူမ်ားနွင့္ေတြ႔ 
ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း စီစစ္အတည္ျပဳျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ စီစစ္အတည္ျပဳျခင္းမူဝါဒကုိ လုိက္နာသည္။ 
ထုိမူဝါဒတြင္ မတူညီသည့္သတင္းအရင္းျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ 
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သတင္းမ်ားရယူရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ေဒသအေပၚ ကုိယ္ပုိင္နားလည္မႈႏွင့္ ရရိွလာသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားႏိႈင္းယွဥ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ 
ေကာက္ယူထားေသာ မ်ားျပားလွသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းမျပဳလုပ္မီတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုစီ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ မွန္ကန္တိက်မႈကုိ 
ဦးစြာစီစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ လူတိုင္းတြင္ မတူညီသည့္အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရိွသည္ 
ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ရရိွလာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတင္းတင္ျပမႈအေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ေရြး 
ခ်ယ္စီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအားသုံးသပ္ျခင္း ဤအစီရင္ခံစာအားသုံးသပ္ျခင္း 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအၾကားတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းသူမ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္အပါအဝင္ တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္ပဲခူးတုိင္းတုိ႔မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ ၁၅၀ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကြဲျပားသည့္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း၏ မတူညီသည့္အေတြးအျမင္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအား မတူညီသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္တြင္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီးခုိင္မာသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားပါရိွေသာ ေတြ႔ဆုံ 
ေမးျမန္းမႈ ၉၅ ခုကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

ထုိေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ၅၉  ခုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၃၆ ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး (၄)ဦးမွာ နတ္စားမ်ားျဖစ္ကာ (၁)ဦးမွာ မူစလင္ျဖစ္သည္။ 
အမ်ားစုမွာ ကရင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရွမ္း (၁)ဦး၊ ဗမာ(၅)ဦးႏွင့္ ကရင္-ဗမာလူမ်ိဳး (၁) ဦးတုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းသူမ်ားက ထုိေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ စေကာ 
ကရင္ႏွင့္ ဗမာဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပါဝင္ေျဖၾကားသူအားလုံးကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ား၏ ရည္
ရြယ္ခ်က္မ်ားအားရွင္းျပခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းခြင့္ 
ေတာင္းၿပီးျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ၏ ကနဦးစီစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း 
စုေဆာင္းခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည့္စုံေစရန္အတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား 
အားလည္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားစုေဆာင္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား  
ျပန္လည္စီစစ္ထားမႈမ်ားမွ ရရိွထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ 
ႏွင့္ သက္ေသျပႏုိင္ရန္အတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအား  သတင္းအရင္းျမစ္ ၈၂ ခုအျဖစ္ ေအာက္ေျခမွတ္စု 
တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္းေနာက္ဆက္တြဲမူရင္းသတင္းမွတ္တမ္း အျဖစ္ေတြ႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ပညာရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ပညာရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 

အစီရင္ခံစာအား စီစစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး၊ 
ဌာေနမဲ့ျပည္တြင္းကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ ကရင္သတင္းစဥ္ႏွင့္ ကရင္လူမႈအသင္းအဖြ႔ဲမ်ားကြန္ 
ယက္မွ အဖြ႔ဲဝင္ေလးဦးႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤေတြ႔ဆုံမႈမ်ားမွ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား အစီရင္ခံစာ၏သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာေရးသားသည့္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူအားလုံးမွ စိတ္ရင္းျဖင့္ 
ပါဝင္ကာေပးခဲ့သည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ အသုံးအႏႈန္းမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ နယ္ေျမ (၇) ခုျဖစ္သည့္ သထုံ၊ ေတာင္ငူ၊ 
ေညာင္ေလးပင္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္၊ ဖာပြန္၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဘားအံခရုိင္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ကြင္းထမွဲသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ရရိွသည့္အခါတြင္ ထုိသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ဤေဒသခုႏွစ္ခုႏွင့္အညီ စီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ ထုိေဒသမ်ားအား ကရင္အမ်ိဳ းသားအစည္းအရုံး 
ႏွင့္ အျခားေသာကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအဖြ႔ဲမ်ား၊ သက္ဆုိင္မႈမရိွသည့္အဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားက သုံးႏႈန္းသကဲ့သုိ႔ ခရုိင္မ်ားဟုသုံးႏႈန္းသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထုိခရုိင္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရး 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိပဲ ေဒသခံအမ်ားစုက ထုိသို႔အသုံးျပဳသည့္အတြက္ မိမိတုိ႔သတင္းအခ်က္အလက္ရယူ 
သည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းသုံးႏႈန္းျခင္းျဖစ္သည္။  သုိ႔ရာတြင္ ေနရာမ်ား၏အမည္မ်ားအား တသမတ္ 
တည္းရိွေစရန္အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ သုံးႏႈန္းေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ခရုိင္မ်ား၏အမည္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သုံးႏႈန္းထားသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာဟူသည့္အသုံးအႏႈန္းအား ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 
ဤႏုိင္ငံအား စစ္အစုိးရမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဟုေျပာင္းလဲသုံးႏႈန္းမႈမျပဳမီကာလမ်ားက ႏုိင္ငံ၏တရားဝင္ 
အမည္မွာ ဗမာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ 

အမည္မ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအား ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းအမည္မ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအား ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္း

စကားလုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အညႊန္းမ်ား အထူးသျဖင့္လူတစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားအား 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားအား အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္မည္ဟု 
ယူဆပါက ဆငဆ္ာျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ေက်းရြာႏွင့္ လူပုဂိၢဳ လ္တုိ႔၏အမည္နာမမ်ားအား စာလုံးတစ္လုံး 
သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္လုံး က--- မွ အ--- အထိ အသုံးျပဳၿပီး ဆင္ဆာျဖတ္သည္။ ဆင္ဆာျဖတ္သည့္အမည္မ်ားသည္ 
ေဒသခံမ်ား၏အမည္အစစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က အသုံးျပဳထား 
သည့္အမည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရိွပါ။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ထည့္သြင္းထားေသာအမည္မ်ားသည္ ေနာက္ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဆက္တြအဲခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အမည္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွပါ။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ 
တြင္ ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ထားသည့္အမည္ႏွင့္ ေနရာမ်ား၏မူရင္းအခ်က္အလက္အမွန္မ်ား ရိွပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းရာတြင္ အမီွအခုိကင္းမႈႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားသတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းရာတြင္ အမီွအခုိကင္းမႈႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ အမီွအခုိကင္းၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္မွ်ဆက္ႏြယ္မႈမရိွေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္တပ္၏တပ္စခန္းမ်ားအနီးရွိ လမ္းမမ်ားသုိ႔ျဖတ္ရေသာအခါ 
သုိ႔မဟုတ္ ေျမျမႇဳ ပ္မုိင္းရိွႏုိင္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ 
ေတာ္၏အကူအညီကုိ ရယူရသည္။  အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ားမွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အားကူညီရန္ စိတ္ဆႏၵ 
မရွိေပ။ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္၊ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ အဖြ႔ဲမ်ားသည္ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ား၏လုံျခံဳ 
ေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္။ 
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ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏုိင္ငံေရး အေျခအေန

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ 2 ကုိ လြန္ခဲ့သည့္   
၂၅ ႏွစ္တာအတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ဘဝတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္  အနာဂတ္အတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ခံစားရေသာ္လည္း 
အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆထားေသာ၊ လုံျခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ KNU ႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ၾကားရိွ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ေရးထုိးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အရုံး/ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNU/KNLA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး/ကရင္အမ်ိဳး 
သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA-PC)ႏွင့္  ဒမုိီကေရစအီက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္ 
မေတာ္(DKBA)တုိ႔ပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႔(ယခု ၁၀ ဖြဲ႔) တုိ႔ ေရးထုိးသည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြၿဲပီးသည့္ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD)သုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အာဏာလႊဲအပ္ခ်ိန္ 
အတြင္းေကာက္ယူထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဇယားမွာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္တည္ရိွေနေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
ညီခ်က္အား ေရးထုိးမႈအေျခအေနျဖစ္သည္။ 

အစုိးရ/တပ္မေတာ္အစုိးရ/တပ္မေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္
 လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာအစုိးရ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး 
အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အခ်ဳပ္ 
အျခာအာဏာအား ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ အရပ္သား 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မ 
ေတာ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္းႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ 
ေရးရာႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအျပင္ လြတ္ 
ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ 
သည္။ 

BGFBGF တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံတြင္ရိွသည္။ BGF အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 
ထုိတပ္ရင္းမ်ားကုိ တပ္မေတာ္သုိ႔ဝင္ရန္ သေဘာတူ 
သည့္ ယခင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ 
သားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားသည္။ 

KNU/KNLA KNU/KNLA ၂၀၁၅ ခုႏ ွ စ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

KNLA သည္ KNU ၏စစ္တပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပုိင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
အထဲတြင္ အႀကီးဆုံးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႔သည္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ 
ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တုိက္ခုိက္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

2 KHRG ၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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KNU/KNLA-PC KNU/KNLA-PC ၂၀၁၅ ခုႏ ွ စ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

KNU/KNLA-PC သည္ KNLA မွ ခြဲထြက္ေသာ 
အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ေခါင္းေဆာင္မွ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲရန္ သေဘာတူသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ 

DKBA DKBA ၂၀၁၅ ခုႏ ွ စ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

DKBA (တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္ အမ်ိဳးသား 
တပ္မေတာ္)သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ KNLA မွ ဘာ 
သာေရးအယူအဆေၾကာင့္ ခြဲထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ DKBA အဖြ႔ဲ၏ တပ္ဖြ႔ဲဝင္အမ်ားစုမွာ BGF 
အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း က်န္အဖြဲ႔ 
တစ္ဖြ႔ဲမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုိ႔မဝင္ပဲ ၎၏အမည္ 
အားDKBA (ဒမိုီကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္) 
ဟူ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ/ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ/ 
မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရး တပ္မ ေျမာက္ေရး တပ္မ 
ေတာ္ ( N M S P / ေတာ္ ( N M S P / 
MNLA)MNLA)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 

NMSP/ MNLA သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ လက္နက္ 
ကုိင္အစုအဖြ႔ဲျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ တြင္လႈပ္ရွားေသာ 
မြန္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ 
အဖြ႔ဲသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည္။ 

DKBA (ခြထဲြက္အဖြဲ႔)DKBA (ခြထဲြက္အဖြဲ႔) လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရိွ DKBA (ခြဲထြက္အဖြ႔ဲ) သည္ အဓိက DKBA အဖြ႔ဲထံမွ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွခြထဲြက္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြ႔ဲသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္
ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ မေရးထုိး 
ရေသးေပ။ 

တပ္မေတာ္သည္ ၎၏တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားခြင့္မရိွေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ တပ္ျဖန္႔ထားလ်က္ရိွသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ KNLA သည္လည္း KNU 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၎၏တပ္မ်ားကုိ ေနရာခ်ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာ 
မ်ားသုိ႔ ထုိတပ္မ်ားသြားလာခြင့္မရိွပါ။ NMSP/ MNLA သည္လည္း အစုိးရသတ္မွတ္ထားသည့္ မြန္ႏွင့္ကရင္ျပည္ 
နယ္ၾကားရိွ နယ္နိမိတ္မ်ားတြင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားေနရာခ်ထားသည္။ ၎၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွာ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္သည္။ 
DKBA (အက်ိဳးျပဳတပ္)သည္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆုံဆည္းၿမိဳင္တြင္ လႈပ္ရွားသည္။ DKBA 
(ခြဲထြက္)အဖြဲ႔သည္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ဘားအံ-ဖာပြန္ ကား 
လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လႈပ္ရွားသြားလာလ်က္ရိွသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သည္ သထုံခရုိင္၊ လိႈင္းဘြၿဲမိဳ႕နယ္၊ 
ၿမိဳင္ႀကီးငူ၊ ဘားအံခရုိင္၊ နဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကုကိၠဳလ္ေဒသႏွင့္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုႏွင့္ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာ 
ခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊  ေကာ့ကရိတ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်သည္။ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီသည္ 
ဘားအံခရုိင္၊ နဘူးၿမိဳ႕နယ္ အဓိကအားျဖင့္ ထုိ႔ေကာ္ကုိးေဒသတြင္လႈပ္ရွားသည္။3

NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုအားအဆုိျပဳခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ား 
အားလုံးလုိက္နာရန္အတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိအတည္ျပဳကာ အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးေကာ္မတီအား(JMC) ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မတီသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ေဒသတြင္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားၿပီး4 NCA အားခ်ိဳးေဖာက္မႈရိွမရိွကုိေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 

3 Myanmar Peace Monitor ၂၀၁၆ မွ ထုတ္ေဝေသာ “Armed Ethnic Groups- EAOs Current Status 2016: Armed Groups 
Profi le”, တြင္ၾကည့္ပါ။

4 အပုိဒ္ ၁၂ (ခ), ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။
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စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ တာဝန္ရိွသည္။5 ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ NCA 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ျပႏုိင္ျခင္းမရိွေသး 
ေပ။ သုိ႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ျပႆနာမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားရရိွေစၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေနေသးသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီးေနာက္ပုိင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရိွေသာ ရြာသား 
မ်ား၏အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ သိသာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမရိွျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး 
တက္မႈမရိွေသးေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ KNU ကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စားပြဝုိဲင္းေဆြးေႏြးပြတဲြင္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ျမင္ႏုိင္ၿပီး အစုိးရအား ဖက္ဒရယ္ဒမုိီကေရစစီနစ္ကုိ ေတာင္းဆုိ 
ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ယုံၾကည္မႈမတည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ညႇႏိိႈင္းမႈမ်ားမွ အႀကိမ္မ်ားစြာထြက္ခြာခဲ့ဖူးသည္။6 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားနည္းသည့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈမရိွ 
သည့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအား 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္သည့္အဖြ႔ဲမ်ားမွေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းျပေျမပုံတြင္ပါဝင္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အခါမ်ားတြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ရသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအား 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ အျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခုိင္ေဒသမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ကရင္ေဒသရွိေဒသခံမ်ားခံစားရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
ေလ်ာ့က်ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။7 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲမွ 
တစ္ခ်က္မွာ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရိွ  ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ေကာ့ကရိတ္ဖက္သုိ႔ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ အာရွလမ္းမျဖစ္သည္။8 
အာရွလမ္းမသည္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကုန္းတြင္း 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးလမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။ ျမဝတီမွေကာ့ကရိတ္သုိ႔ ဆက္သြယ္သည့္လမ္းပုိင္းအား ေဆာက္လုပ္သည့္ 
အခ်ိန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ DKBA (ခြဲထြက္အဖြဲ႕) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ BGF သည္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တိုက္ပြဲအတြင္းပါဝင္လာခဲ့သည္။ 
ေဒသခံမ်ား၏အဆုိအရ ဤတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရြာသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရၿပီး သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား ျပင္းထန္စြာခစံားခဲ့ၾကရသည္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လက္ပစ္ဗုံး 
အစထိမွန္ၿပီး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ လိႈင္းဘြၿဲမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသားႏွစ္ဦး အသက္ေသ 
ဆုံးခဲ့ရသည္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ M79 လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရ 
သည္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝုိက္ရိွရြာသားမ်ားမွာ အနီးအနားတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ 
မ်ားေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရသည္။9 

5 အပုိဒ္ (၃), ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

6 Myanmar Times မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Amid concerns, KNU to continue non-
participation in peace process”, တြင္ၾကည့္ပါ။

7 KHRG မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ထုတ္ေဝေသာ “ဆုိင္းင့ံျခင္း (သုိ႔) အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း - ၂၀၁၂ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ေျပာင္းလဲလာေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔၏တု႔ံျပန္မႈမ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။

8 KHRG မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “လွပေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ အက်ည္းတန္႐ုပ္ဆုိးေသာလုပ္ရပ္မ်ား - 
အာရွအေဝးေျပးလမ္းမႀကီး”, တြင္ၾကည့္ပါ။

9 KHRG မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ  “Fighting between Tatmadaw and DKBA soldiers along the 
Asian Highway displaces villagers in Dooplaya District, July 2015”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://www.mmtimes.com/news/amid-concerns-knu-continue-non-participation-peace-process.html
https://www.mmtimes.com/news/amid-concerns-knu-continue-non-participation-peace-process.html
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_-_truce_or_transition_-_full_report_-_burmese.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_-_truce_or_transition_-_full_report_-_burmese.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/beautiful_words_ugly_actions_-_burmese_for_web.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/beautiful_words_ugly_actions_-_burmese_for_web.pdf
http://khrg.org/2015/09/15-15-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-dkba-soldiers-along-asian-highway-displaces
http://khrg.org/2015/09/15-15-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-dkba-soldiers-along-asian-highway-displaces


အျခားေသာ တင္းမာမႈရိွသည့္ေနရာမွာ ဟတ္ႀကီးေရတာကာေနရာျဖစ္ၿပီး ထုိေနရာအား ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ား 
က ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။10  ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးတုိ႔ 
အၾကား တင္းမာမႈမ်ားတုိးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုိေဒသမ်ားအားထိန္းခ်ဳပ္လုိသည့္ ၎၏အားထုတ္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟူ၍ အျပစ္တင္ခံရလ်က္ရိွသည္။11 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏လက္ေအာက္ခံ BGF 
တပ္ရင္း ၂ ခုအား ထုိေဆာက္လုပ္ေရးေနရာကို လုံျခံဳေရးေပးရန္အတြက္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည္။ KNLA မွ 
စစ္သားမ်ား ထုိေဒသအနီးသုိ႔လာေရာက္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရသည္ BGF အား တာဝန္ 
ေပးသည္ဟု ေဒသခံအသုိက္အဝန္းမွ တင္ျပခဲ့သည္။12 ထုိေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည့္တုိက္ပြဲအၿပီးတြင္ ယခင္ဖာပြန္ခရုိင္အတြင္းရိွတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ 
၄၀၀၀ ခန္႔ေနထုိင္သည့္ အီးတုထစခန္းတြင္ KNLA ၏ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဘာေက်ာ္ဟဲက 
ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ “ဟတ္ႀကီးေရကာတာန႔ဲ အလားတူလုပ္ငန္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္ေတြကုိ အတားအဆီးျဖစ္ေစတယ္။” 13 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA ၾကား၊14 KNLA ႏွင့္ MNLA ၾကား၊15 ပစ္ခတ္မႈမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ DKBA(ခြဲထြက္အဖြ႔ဲ)  ႏွင့္ BGF မ်ား 
အၾကားတြင္လည္း တုိက္ပြဲငယ္မ်ား16 ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားအား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏လုံျခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္ 
လ်က္ရိွၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ေနရာအႏံွ႔ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္မဟာ ၂၊ ၃ ႏွင့္ 
၅ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏တပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားအား ထုိေနရာမ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာ 
ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။17 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစပုိင္းမွစ၍ 
ဖာပြန္ခရုိင္သည္ ပစ္မွတ္္နယ္ေျမျဖစ္လာၿပီး တပ္မေတာ္၏တပ္ရင္းအေျမာက္အမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ရြာသားေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္အား အတင္းအဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။18 

10 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘‘အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကုိတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္း”,  ႏွင့္ KHRG မွ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လတြင္ထုတ္ေဝေသာ “ေရကာတာသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေလာ၊ ပ်က္စီးျခင္းေလာ - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ 
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာေသာဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား”,  တြင္ၾကည့္ပါ။

11 Frontier Myanmar မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Activists damn Salween plans”, 
တြင္ၾကည့္ပါ။

12 KHRG မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Field Report: January to December 2013”, တြင္ၾကည့္ပါ။
13 Bangkok Post မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Salween dam projects jeopardise fragile ceasefi re 

accords”, တြင္ၾကည့္ပါ။
14 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ, “Attacks on villagers, ongoing fi ghting and displacement in Hpapun 

and Toungoo districts from January to April 2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။
15 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ, “A month after the New Mon State Party joins the NCA: 

Skirmishes occur between the MNLA and the KNLA in Win Yay Township, Dooplaya District”, တြင္ၾကည့္ပါ။
16 KHRG မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ, “Recent fi ghting between newly-reformed DKBA and joint 

forces of BGF and Tatmadaw soldiers led more than six thousand Karen villagers to fl ee in Hpa-an District, 
September 2016”, တြင္ၾကည့္ပါ။

17 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Tatmadaw military activities 
continue in Htantabin and Thandaunggyi townships”, KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin 
District: Tatmadaw road construction activities lead to confrontations with the KNLA, displacement and property 
damage in Kyaukkyi Township”, ႏွင့္ KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Situation Update: 
Tatmadaw road construction activities result in skirmishes with the KNLA and displacement in Lu Thaw Township”, 
တြင္ၾကည့္ပါ။

18 SaferWorld မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Security, justice and governance in south east Myanmar; 
Justice provision in south east Myanmar”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/dream-of-home-bur_reduce_0.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/dam_report_burmese.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/dam_report_burmese.pdf
https://frontiermyanmar.net/en/activists-damn-salween-plans
https://khrg.org/2016/02/16-1-f1/hpapun-field-report-january-december-2013
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/558507/salween-dam-projects-jeopardise-fragile-ceasefire-accords
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/558507/salween-dam-projects-jeopardise-fragile-ceasefire-accords
https://khrg.org/2015/10/15-16-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-knla-soldiers-leads-violent-abuse-and-displacement-0#bd2
https://khrg.org/2015/10/15-16-nb1/fighting-between-tatmadaw-and-knla-soldiers-leads-violent-abuse-and-displacement-0#bd2
https://khrg.org/2018/09/18-2-nb1/month-after-new-mon-state-party-joins-nca-skirmishes-occur-between-mon-national
https://khrg.org/2018/09/18-2-nb1/month-after-new-mon-state-party-joins-nca-skirmishes-occur-between-mon-national
https://khrg.org/2016/12/16-7-nb1/recent-fighting-between-newly-reformed-dkba-and-joint-forces-bgf-and-tatmadaw
https://khrg.org/2016/12/16-7-nb1/recent-fighting-between-newly-reformed-dkba-and-joint-forces-bgf-and-tatmadaw
https://khrg.org/2016/12/16-7-nb1/recent-fighting-between-newly-reformed-dkba-and-joint-forces-bgf-and-tatmadaw
http://khrg.org/2019/01/18-58-s1/toungoo-situation-update-tatmadaw-military-activities-continue-htantabin-and
http://khrg.org/2019/01/18-58-s1/toungoo-situation-update-tatmadaw-military-activities-continue-htantabin-and
http://khrg.org/2019/04/19-24-d1/nyaunglebin-district-tatmadaw-road-construction-activities-lead-confrontations-knla
http://khrg.org/2019/04/19-24-d1/nyaunglebin-district-tatmadaw-road-construction-activities-lead-confrontations-knla
http://khrg.org/2019/04/19-24-d1/nyaunglebin-district-tatmadaw-road-construction-activities-lead-confrontations-knla
http://khrg.org/2019/01/18-63-s1/hpapun-situation-update-tatmadaw-road-construction-activities-results-skirmishes
http://khrg.org/2019/01/18-63-s1/hpapun-situation-update-tatmadaw-road-construction-activities-results-skirmishes
https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1194-security-justice-and-governance-in-south-east-myanmar-a-knowledge-attitudes-and-practices-survey-in-karen-ceasefire-areas
https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1194-security-justice-and-governance-in-south-east-myanmar-a-knowledge-attitudes-and-practices-survey-in-karen-ceasefire-areas


ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး ရြာသားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ေဒသတြင္းရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈျပဳသည့္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္  လုံျခံံဳေရးရရိွရန္ လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ကူညီေပးမႈမ်ားကုိ ရယူၾကသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားသည္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ျပစ္ 
ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွေနျခင္းႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒ (VFV)ကဲ့သုိ႔ေသာ တရားဥပေဒ 
မ်ားေၾကာင့္ ပုိမုိဆုိးရြားမႈရိွေနသည္။19 အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဤစီမံကိန္းမ်ားသည္ သီးသန္႔ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ 
နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ 
ခံစားရေစသည္။ ေဒသတြင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းအျပင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ 
လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေႏွာင္းပုိင္းကာလမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား 
ရိွလာခဲ့သည္။ ဤသုိ႔တုိးတက္လာမႈမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမွီရန္ခက္ခဲသည့္ ရြာသားမ်ား 
အတြက္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာရလာဒ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်က္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ထား၍မရေပ။ 
သို႔ေသာ္ ဤသုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိရရိွလာျခင္းအား ကရင္ရြာသားအမ်ားအျပားက ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူဆၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ 
မ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားပုိမုိမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ၎တုိ႔သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ကရင္ဘာသာစကား 
သုိ႔မဟုတ္ ကရင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မပါဝင္ေပ။20 ဤအေျခအေနသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း ယဥ္ 
ေက်းမႈမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏုိင္သည့္အျပင္ ဒမုိီကေရစီစနစ္အရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ျခင္း 
မ်ားမရိွေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပေနသည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္းမ်ားသည္ လက္ရိွေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိအေျခခံၿပီး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္မီကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားအား ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ရြာသားမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

19 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Do Not Trespass: Land Confi scations by Armed Actors in Southeast 
Myanmar”, ႏွင့္ KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “The Day After: Contemplating the Impact of the 
Vacant, Fallow, and Virgin Law Amendments”, တြင္ၾကည့္ပါ။

20 The Asia Foundation မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Ceasefi res, Governance and Development: The Karen 
National Union in Times of Change”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf
http://khrg.org/2019/03/day-after-contemplating-potential-impact-vacant-fallow-and-virgin-law-amendments
http://khrg.org/2019/03/day-after-contemplating-potential-impact-vacant-fallow-and-virgin-law-amendments
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Ceasefires-Governance-and-Development-EN-Apr2017.pdf


ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား  ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ အတုိေကာက္အသုံးအႏႈန္းမ်ား  

BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္

CBO လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္း

CSO အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္း

DKBA ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္

DKBA (splinter) တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (ခဲြထြက္)

EAOs တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

FPIC လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူသည့္စနစ္

IDP ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ

KHRG ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

KNLA ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး

KNU/KNLA-PC KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

KWO ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး

MNLA မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

NCA တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

NLD အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

VFV ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒ

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အခန္း (၁)။ ။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ အခန္း (၁)။ ။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ 
မ်ား - ဆက္လက္ခံစားရလ်က္ရိွေသာ အေမြဆုိးမ်ား - ဆက္လက္ခံစားရလ်က္ရိွေသာ အေမြဆုိး

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

၁။ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအရ တပ္မေတာ္မွ ကရင္လူထုအသုိက္အဝန္း 
မ်ားအား စနစ္တက် ထုိးနက္တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ား 
အားဆန္႔က်င္၍ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ ထုိလူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလူမဆန္သည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ရေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားပါဝင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားကုိ စစ္လက္နက္သဖြယ္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းလည္းပါဝင္ 
ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရြာတစ္ရြာလုံးကုိလည္း ဖ်က္ဆီးၾကပါသည္။ 

၂။ တပ္မေတာ္သည္ ကရင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အခေၾကးေငြမေပးပဲ စစ္တပ္၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပ္သားအျဖစ္ အျမဲတမ္းအသုံးျပဳျခင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစခံရသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္းႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိလည္း မၾကာခဏက်ဴးလြန္ 
ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္မွ ပစၥည္းမ်ားလုယူျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိး 
ရအဖြ႔ဲအစည္း၊ ဌာနမ်ားႏွင့္အတူ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

၃။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီကာလအတြင္း တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ကရင္လူထုအသုိက္အဝန္းမ်ားနွင့္ 
အျခားေသာ လူထုအသုိက္အဝုိင္းမ်ားမွာလည္း အျမတဲမ္းထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေန 
မ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္မွ ရြာသားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ အတင္းအဓမၼေနရပ္စြန္႔ခြာေစခဲ့ 
ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသခံမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ရြာကုိ စြန္႔ခြါေနရစဥ္ 
အတြင္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေၾကာက္ 
ရြံ႕ၾကသျဖင့္ ၎တုိ႔ေဒသမွ ထြက္ခြါသြားခဲ့ၾကပါသည္။ 

၄။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ လူထုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စုိက္ခင္းျခံမ်ားအား ထားခဲ့ရျခင္းအျပင္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအခက္အခမဲ်ားႏွင့္ အစားေရစာျပတ္လပ္မႈမ်ားကုိ လည္းၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ 
အလြန္ဆုိးရြားသည့္ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမွီႏုိင္မႈ 
နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ အမ်ားအျပား 
ခံစားၾကရပါသည္။ 

၅။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ဆုိင္ရာ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ခံစားရေစသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမရိွျခင္း 
သည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေျမယာဆုံးရႈံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္လည္း 
ေဒသခံမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ႀကံဳေတြ႔ရေစပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္မွ 
ျပင္းထန္စြာ သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္ 
လက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းမွ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

၆။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ခံစားေနရဆႏွဲင့္ စိတ္က်ေရာဂါ 
ေၾကာင့္ စိတ္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နာတာရွည္ က်န္းမာေရးအခက္အခ ဲ
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာခံစားရမႈမ်ားသည္ 
၎တုိ႔အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ တားဆီးမႈရိွေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

၇။ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အခက္ 
အခဲမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈမ်ားသည္လည္း ကရင္လူငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ 
ထိခုိက္ေစၿပီး ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းထြက္ေစမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

(က) ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း(က) ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ပုံမွန္လႈပ္ရွားၾကၿပီး အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစခဲ့သည္။ တပ္ 
မေတာ္မွ KNLA ၏ စစ္သားတစ္ဦးအား သတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္က သူမ၏ေနအိမ္အား မည္သို႔ ပစ္မွတ္ထား 
ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဤသုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။ “တစ္ခါ 
က KNLA စစ္သားေတြရြာထဲဝင္ၿပီး ကၽြန္မအိမ္မွာ ေနေနတယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔သိတဲ့အခါ အိမ္ကုိေသနတ္နဲ႔ပစ္ 
ၾကတယ္။ ကေလးေတြကုိ ကၽြန္မအိမ္ထဲကေန ေခၚထုတ္ရတယ္။ က်ည္ဆံက အိမ္တုိင္ကုိမွန္ၿပီး အဲ့ဒီမွာသြား 
စိုက္ေနတယ္။ ကၽြန္မကေလးေတြရ႕ဲအသက္ကုိ သီသီကေလးဘ ဲကယ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။”   21   ထုိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထိုင္ 
သူအမ်ိဳ းသားတစ္ဦးကလည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  KNLA တပ္သားမ်ားရိွေနသည္ဟု ယူဆပါက ေပါက္ကြတဲတ္ 
သည့္လက္နက္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္ရာအရပ္မ်ားသုိ႔ ပစ္ခတ္ရန္ဝန္မေလးေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
“အရင္ကဆုိရင္ အဖြ႔ဲတုိင္းကုိေၾကာက္ေနရတယ္။ KNU က ရြာထဲဝင္လာၿပီဆုိရင္ တပ္မေတာ္ကလာၿပီး လက္ 
နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္မွာကုိ ေၾကာက္ရတယ္။” 22 တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက်န္းသူႏိွမ္ႏွင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ကရင္ 
အရပ္သားမ်ားက တုိက္ရုိက္ပစ္မွတ္ထားခံခဲ့ၾကရသည္။

တပ္မေတာ္မွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရး23 ဆုိသည္မွာ စစ္ေရးဗ်ဴ ဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေနမႈမ်ားကုိ ႏိွမ္ႏွင္းရန္အတြက္ အဓိက 
ေထာက္ပ့ံမႈ ေလးခုျဖစ္သည့္ ရိကၡာ၊ ဘ႑ာေငြ၊ သတင္းအဆက္အသြယ္ႏွင့္ တပ္သားသစ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းသည္္ 
လူထုအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးသည္ အမဲေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး ထုိနယ္ေျမအတြင္း 
တြင္ရိွေသာ မည္သ႔ကုိူမဆုိ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔သည္ႏွင့္ ပစ္သတ္ 
ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေနရာေဒသတြင္  ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္မူ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရေၾကာင္းကုိ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
ဤသုိ႔ အတည္ျပဳေျဖၾကားခဲသ့ည္။  “တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြင္း မသြားဖုိ႔တားျမစ္ 
ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ [ခရီးသြား] ခြင့္ျပဳစာယူဖို႔လည္း အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ ့
စည္းကမ္းေတြကုိ မလုိက္နာရင္အဖမ္းခံရတာ၊ အသတ္ခံရတာေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ရြာသားအမ်ားႀကီးဟာ ငါးမွ်ား 
ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ေတာထမွဲာဟင္းသီးဟင္းရြာသြားရွာစားတဲ့အခါ သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္မိလို႔ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့သူ 
ေတြအမ်ားႀကီးပဲ။” 24  

“ျဖတ္ေလးျဖတ္” စစ္ဆင္ေရးသည္ သူပုန္အဖြဲ႔မ်ားအား အေထာက္အပ့ံေပးေနမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထုိေဒသမ်ားအတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးကုိ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္

21 Source #1 တြင္ ၾကည့္ပါ။
22 Source #2 တြင္ ၾကည့္ပါ။
23 KHRG မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “COMMENTARY”, တြင္ ၾကည့္ပါ။
24 Source #3 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေစခဲ့သည္။ ထုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ အတင္း 
အဓမၼခုိင္းေစျခင္း၊ တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
အစားအေသာက္မ်ား ေဆးဝါးမ်ားနွင့္ ေနအိမ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ ျပည္သူမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ရြာသားအမ်ားစုမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီ 
ကာလမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ျမင္ေတြ႔ခံစားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသတ္ျဖတ္မႈမ်ား

ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအရ တပ္မေတာ္မွ အမဲေရာင္နယ္ေျမအတြင္းရိွ ကရင္အရပ္ 
သားမ်ားအား စနစ္တက်တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ မၾကခဏဆိုသလို ရြာသားမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမရိွဘ ဲသတ္ျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦး 
က ၎၏ ေက်းရြာကုိ တပ္မေတာ္မွတိုက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ  သူ၏ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား 
ဤသုိ႔ ေျပာျပခ့ဲသည္။ “၁၉၉၇ ခုႏွစ္တုန္းက တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ရြာကုိလာၿပီး အိမ္ေတြကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္ 
ဆီးခဲ့တယ္။ လူေတြကုိေတြ႔တာနဲ႔ပစ္တယ္။ အဲ့ဒါက ေတာ္ေတာ္ကုိဆုိးရြားတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုပ။ဲ တပ္မေတာ္ 
က ရြာကေနထြက္သြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အိမ္နီးနားကလူေသေတြကုိ လုိက္ေကာက္ၿပီး သၿဂႋဳလ္ရတယ္။ 
တခ်ိဳ႕လူေတြက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မလာရေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ေတြက 
ေတာထမွဲာ အသတ္ခံလုိက္ၾကရတယ္။”  25  ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးကလည္း 
အလားတူ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား တင္ျပခဲ့သည္။ “၁၉၉၆၊ ၉၇ ခုႏွစ္တုန္းကဆုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းခံစားခဲ့ၾကရတယ္။ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက တပ္မေတာ္စစ္သားေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာထဲကုိလာၿပီး ရြာသားေတြကုိႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ 
ခဲ့ၾကတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြကုိ မညႇာမတာ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ အ--- ရြာက လူႀကီးတစ္ 
ေယာက္နဲ႔ တျခားအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကုိ တပ္မေတာ္ကသတ္တာကုိ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့တယ္။ 
အဲ့ဒီလူႀကီးက အသက္အရမ္းႀကီးေနၿပီ။ လမ္းေတာင္မေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။” 26  

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေဒသမ်ားတြင္ အျခားေသာသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားအျပင္ တပ္မ 
ေတာ္မွ လူေတြ႔လွ်င္ပစ္ရန္စနစ္အားက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ထုိကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ သြားလာၾကေသာ ျပည္သူမ်ား 
အား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တပ္မ 
ေတာ္မွ အမ်ုိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ကေလးငယ္နွစ္ဦးအား ပစ္သတ္ခဲ့ပုံကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ “အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္န႔ဲကေလးႏွစ္ေယာက္ တျခားရြာမွာရိွေနတဲ့ သူ႔မရဲ႕ေယာကၡထီးဆီကုိ 
သြားလည္ဖုိ႔ သြားခဲ့တယ္။ အဲ့ဒအီမ်ိဳးသမီးရ႕ဲ ေပါင္နဲ႔နံရုိးၾကားကုိ ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့တယ္။ သူမျပန္သက္သာလာဖုိ႔ 
အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမဒီေန႔ထိ အသက္ရွင္ေနေသးတယ္။ သူမရဲ႕ကေလးေတြကေတာ့ 
ေခါင္းကုိထိခဲ့ၿပီး ခ်က္ျခင္းေသဆုံးခဲ့ၾကတယ္။ သူမရဲ႕ေသသြားတဲ့ကေလးေတြကုိထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့တယ္။ 
ရြာကုိေရာက္ေတာ့ လမ္းေတာင္မေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူမကုိထမ္းၿပီး ျပဳစုခဲ့ၾကရတယ္။” 27    
၎၏ရြာမွ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္ႀကံဳခဲ့ၿပီး အသက္ေသဆုံးခဲ့ရသည့္အ 
ေၾကာင္းကုိ ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “သူလည္းအဲ့ဒီလုိပဲ ျခံထဲကျပန္လာတုန္းမွာ အပစ္ခံခဲ့ရတာ။ တပ္မေတာ္က 
သူမရဲ႕အိမ္အျပန္လမ္းမွာပစ္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီေနရာမွာပဲ ဆုံးသြားခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ကေလးႏွစ္ေယာက္က အဲ့ဒီတုန္းက 
အရမ္းငယ္ေသးတယ္။” 28   

25 Source #4 တြင္ ၾကည့္ပါ။
26 Source #5 တြင္ ၾကည့္ပါ။
27 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
28 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



အခ်ိဳ႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ရြာသားမ်ားအား အဓမၼဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး မသတ္မီအခ်ိန္တြင္ 
ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔က တပ္မေတာ္မွ ၎၏ေဆြမ်ိဳးႏွစ္ဦးအား စပါးခင္းထဲတြင္ ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ 
တင္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ့ရ႕ဲတူမနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့ဝမ္းကြတဲစ္ေယာက္ကုိ စပါးခင္းထမွဲာ 
ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ သူတုိ႔ကုိထုိးတာ ရုိက္တာေတြလုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုန္းက 
သြားကူဖုိ႔ ေၾကာက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံးကုိ တပ္မေတာ္က သတ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ တြင္းထဲမွာ 
ျမႇဳ ပ္လုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဝမ္းကြရဲ႕ဲအမ်ိဳ းသမီးဆုိရင္ သူ႔ေယာက္်ားဆုံးၿပီးေတာ့ ကေလးေတြကုိ တစ္ေယာက္ထ ဲ
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္။” 29   

KNLA ၏စစ္သားဟု ယူဆခဲ့သူမ်ားကုိလည္း တပ္မေတာ္ကေတြ႔သည္ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေညာင္ေလးပင္ 
ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေျပာခဲ့သည္။ “လူသတ္တာေတြ၊ တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ တပ္မေတာ္က KNLA ကုိ မရိွေစခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ရြာသားက 
ကရင္စစ္သားျဖစ္တယ္လို႔သိတာနဲ႔ တစ္ခါတည္းအသတ္ခံလုိက္ရမွာပ။ဲ” 30 ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳး 
သားတစ္ဦးက KNLA ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွသည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အသတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္းကုိ 
ဤသုိ႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလးေတြကုိဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ကုိ ႏွစ္ရက္၊သုံးရက္ ခ်ဳပ္ 
ထားမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္သားက ဘယ္ေတာ့မွျပန္ေရာက္မလာႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ၁၃ ႏွစ္ရိွၿပီ။ 
သူတုိ႔ေတြ ဖမ္းေခၚသြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ကၽြန္ေတာ့္ကေလးအေၾကာင္း ဘာမွျပန္မၾကားရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
လူေလးေယာက္ ဆုံးရံႈးခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သားေတြကုိ တပ္ရင္းမွဴးမ်ိဳးေအာင္ လက္ေအာက္က တပ္မေတာ္ 
အမွတ္ (၉) တပ္ရင္းက ဖမ္းေခၚသြားခဲ့တယ္။ ကေလးေတြ တပ္ရင္း (၉) စခန္းထမွဲာ အသတ္ခံရၿပီလုိ႔ လူေတြက 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒါကုိကုိယ္တုိင္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္က 
ရြာသားေလးေယာက္ကုိ KNLA စစ္သားေတြဆုိၿပီး စြပ္စြဲခဲ့ၾကတယ္။” 31   

တပ္မေတာ္သည္ KNLA စစ္သားမ်ားကိုရြာသားမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈမွတားဆီးရန္အတြက္ အဆိုပါကူညီေပးခဲ့ 
ေသာ မည္သည့္ရြာသားကိုမဆို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ KNLA စစ္သားတစ္ဦးအား ေဒသခံရြာသားတစ္ဦး၏ 
တထဲတဲြင္ေတြ႔ရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္  အဆိုပါစစ္သားႏွင့္ ရြာသားႏွစ္ဦးလုံးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း 
ကို ယခုလို ရွင္းျပခဲ့သည္။“အဲ့ဒါက ဘ--- ရြာမွာျဖစ္ခဲ့တာ။ သီးႏံွခူးတဲ့အခ်ိန္ ရြာသားတစ္ေယာက္က သူ႔တထဲမွဲာ 
ေနေနတုန္း KNU တပ္ၾကပ္တစ္ေယာက္က သူ႔ဆီသြားလည္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါန႔ဲသူ႔ကုိလည္း အဲ့ဒီစစ္သားန႔ဲ အတူ 
ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္က သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံးကုိ ဘ--- ရြာကေန ဖမ္းသြားၿပီး ညေနပုိင္းမွာ မုိင္ႏွစ္ဆယ္ကုိ 
ေခၚသြားခဲ့တယ္။ အဲ့ဒမွီာ ညအိပ္ခဲ့တယ္။ မနက္က်ေတာ့ မုိင္ႏွစ္ဆယ္နဲ႔ တစ္မုိင္ေလာက္အကြာမွာ သူတုိ႔ကုိျမႇဳ ပ္ 
မယ့္တြင္းကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္တူးရတယ္။ ၿပီးတာန႔ဲ တပ္မေတာ္ကသူတုိ႔ကုိ အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့စြာပဲ သတ္ 
လုိက္တယ္။” 32   

29 Source #7 တြင္ ၾကည့္ပါ။
30 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
31 Source #9 တြင္ ၾကည့္ပါ။
32 Source #12 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူသားမဆန္ေသာအျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ရေစေသာလုပ္ေဆာင္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူသားမဆန္ေသာအျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ရေစေသာလုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားမႈမ်ား

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီကာလမ်ားက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ပုံမွန္ပင္ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအား ျပန္ခံေျပာသည့္အတြက္ အမ်ုိဳးသားတစ္ဦးအား ရက္စက္စြာရုိက္ 
ႏွက္ခဲ့သည္ကုိ ကိုယ္တုိင္ေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ယခုလို 
ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ “သူေတာ္ေတာ္ေလး ျပင္းျပင္းထန္ထန္အရုိက္ခံခဲ့ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိႀကိဳးန႔ဲတုပ္ 
ခဲ့တယ္။ သူ႔ကုိ ေသနတ္ဒင္န႔ဲရိုက္ခဲ့တယ္။ သူလဲက်ၿပီးေျမေပၚမွာ နာက်င္မႈေၾကာင့္လူးလိမ့္ေနခဲ့သည္။ သူ႔ရဲ႕ 
ႏွာေခါင္း၊ နားနဲ႔ ပါးစပ္ကေန ေသြးေတြထြက္တယ္။ သူသတိလစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက 
သူ႔ဆီကုိေလွ်ာက္သြားၿပီး သူ႔ရဲ႕ရင္ဘတ္နဲ႔ေခါင္းကုိ သူတုိ႔ရဲ႕စစ္ဖိနပ္ေတြနဲ႔ကန္ၾကတယ္။” 33 ျပည္သူမ်ားက 
တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား အလုိက်ေနရမည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိစစ္သားမ်ားက 
စိတ္အခန္႔မသင့္သည့္ အခါမ်ားတြင္ ၎တို႔အားရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ကုိ 
ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဤသုိ႔အတည္ျပဳခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္က ရြာသားေတြ 
ကုိ KNU စစ္သားေတြဘယ္မွာရိွလဲ ေမးၿပီဆုိတာန႔ဲ ရြာသားေတြက တပ္မေတာ္ရဲ႕ရိုက္ႏွက္တာကုိ အၿမဲခံၾကရ 
တယ္။ ရြာသားအမ်ားစုက ပညာမတတ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ကေမးတာကုိေျဖဖုိ႔ ဗမာစကားလည္း မေျပာ 
တတ္ၾကဘူး။ ဒါေတြက ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရြာသားေတြသာမက ရြာသူႀကီးေတြကုိယ္တုိင္ 
ကေတာင္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတို႔ မကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။” 34    

KNLA မွ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအား တုိက္ခုိက္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက လက္တုန္႔ 
ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားကို ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပုိင္းတြင္ KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား 
အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ၎၏ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သူအားလုံး ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ 
မႈမ်ားအား ခံစားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တေခါပြာေက်းရြာမွာ 
ေနတုန္းကဆုိရင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ေတာ့ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြဒဏ္ရာရၾကတယ္။ သူတုိ႔က ရြာကိုျပန္လာေတာ့ 
ေတြ႔သမွ်လူေတြကုိေခၚၿပီး ေနပူထဲမွာေနခုိင္းၿပီး ႏိွပ္စက္ခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသားေတြကုိ လမ္းမေပၚမွာလွဲခုိင္းၿပီး 
အဲ့ဒလူီေတြအေပၚ တက္နင္းခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါက ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တုန္းက ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ အျဖစ္အပ်က္က 
အဲ့ဒီလုိျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ တပ္မေတာ္သင္တန္းဆရာတစ္ေယာက္ အပစ္သတ္ခံရၿပီး သူ႔ရဲ႕ေသနတ္ကုိ KNLA က 
ရသြားတယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့စစ္သားေတြကစိတ္ဆုိးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိလာၿပီးႏိွပ္စက္ၾကတာ။” 35    

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမျပဳလုပ္ခင္ကာလအတြင္း KNU ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းရွိသည္ဟု သံသယရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ 
စြပ္စြခံဲရသူမ်ား၊ KNLA စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားကို လက္တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေခၚယူစစ္ေဆး 
ေမးျမန္းၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက တင္ျပခဲ့သည္။ 
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ(ထုိစဥ္က) KNLA 
၏စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သူမ၏ဦးေလးျဖစ္သူအား ရွာေဖြလုိသည့္အတြက္ သူမ၏အဖြားျဖစ္သူအား ရက္စက္ 
စြာႏိွပ္စက္ခဲ့ပုံကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တစ္ရက္က်ေတာ့ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔အိမ္ကုိလာၿပီး ကၽြန္မရ႕ဲအဖြားနဲ႔ အေမကုိ 
ဖမ္းသြားခဲ့တယ္။ စစ္သားေတြက သူတို႔ကုိေမးခြန္းေတြေမးဖုိ႔ ဖမ္းသြားခဲ့တာ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မအေမကေတာ့ 
ခဏေလးန႔ဲ ျပန္လႊတ္လာတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မအဖြားကုိ ဖမ္းထားၿပီးႏိွပ္စက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မဦးေလး ဘယ္အ 
ခ်ိန္ျပန္လာမလဲ။ ဘယ္မွာပုန္းေနလဲ စတာေတြေမးတယ္။ သူတုိ႔ေတြက အဖြားကုိ ႏိွပ္စက္ၿပီး ျပန္မလႊတ္ခင္မွာ 
လည္ပင္းကုိ ဓါးန႔ဲလီွးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံေကာင္းေတာ့ အဖြား မေသဘူး။ အဲ့ဒီတုန္းက ကၽြန္မရွစ္ႏွစ္သမီးရိွၿပီ။ 

33 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
34 Source #12 တြင္ ၾကည့္ပါ။
35 Source #13 တြင္ ၾကည့္ပါ။

 29 

လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ဒါေၾကာင့္ အမ်ားႀကီးမွတ္မိေနတာ။ စစ္သားေတြက ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ကုိျပန္လာၿပီး အဖြားကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္တယ္။ 
ထုိးတယ္။ ကန္တယ္။ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မအဖြားနဲ႔ ကၽြန္မအတူရိွေနတာ။ ကၽြန္မအဖြားကုိ ႏိွပ္စက္ေနတာ 
ျမင္ေတာ့ ကၽြန္မသူ႔ကုိရပ္ဖုိ႔ သူ႔ေျခေထာက္ကုိ ဆြဲခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါန႔ဲသူက ကၽြန္မကုိကန္ေတာ့ ကၽြန္မေရပုံးထဲကုိ 
က်သြားတယ္။ ကၽြန္မ ေျခလက္ေတြေတာ့ မက်ိဳးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သြားေတာ့က်ိဳးသြားတယ္။ ဒါက ကၽြန္မႀကံဳေတြ႔ခဲ့ 
ရတဲ့ အဆုိးဆုံးအေတြ႔အၾကံဳပဲ။” 36   

ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူ၏ ေဆြးမ်ိဳးမ်ားမွာ KNU တြင္ 
အလုပ္လုပ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ၎၏ မိဘမ်ားအား ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ခဲ့သည့္ေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ 
“တပ္မေတာ္က ဒသီတင္းကုိၾကားတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြကုိဖမ္းၿပီး ႏိွပ္စက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖေျပာျပ 
ခဲ့တာေတာ့ သူကလမ္းေဘးမွာ လဲွေပးရၿပီး စစ္သားေတြက သူ႔အေပၚတက္နင္းသြားတယ္။ သူေသေတာ့မလုိ႔။ 
ကၽြန္ေတာ့္အေမလည္း အရုိက္ခံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သြားက်ိဳးသြားတယ္။” 37 သူ၏ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးမွာ ရြာလူ 
ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သူ၏ေနရာအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖမ္းခံရျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
အတုိ႔ခံရျခင္း စသည့္တပ္မေတာ္၏ ႏိွပ္စက္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပခဲ့သည္။38   

ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သူမဆုိ 
KNLA စစ္သားမ်ားအား ဆက္သြယ္ျခင္း၊ စားစရာေပးပုိ႔ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး KNLA တြင္ရိွေန 
ေသာ ၎တုိ႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သူအမ်ားအျပား ႏိွပ္စက္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ သူမ၏ 
ေက်းရြာရိွလူမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ရန္ေရာက္လာၾကေသာ KNLA စစ္သားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေနအိမ္တြင္ 
တည္းခိုခြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ၎တို႔အား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳခဲ့ၾက 
သည္။ ထုိစဥ္ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပ႗ိပကၡေၾကာင့္ တည္ရိွလာေသာ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေပၚ ေဒသတြင္းေနထုိင္သူမ်ား မည္သို႔ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ရေၾကာင္းကိုလည္း ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြ႔ဲအားေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔က တပ္မေတာ္စစ္သားကုိ ေၾကာက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
ကၽြန္မတုိ႔က အဖြ႔ဲႏွစ္ဖြ႔ဲၾကားမွာ ေနေနရတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မတုိ႔က အျပစ္မဲ့တဲ့ျပည္သူေတြ။ ကၽြဲႏွစ္ 
ေကာင္ခတ္ေတာ့ ေျမစာပင္ကပ်က္စီးရတယ္။” 39 သထုံခရိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း 
သူမ၏အကုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KNLA အား စားစရာသယ္ယူေပးသည္ဟု သံသယျဖစ္မႈေၾကာင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ 
သူမ၏အကုိႏွင့္ သူ၏သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး တြင္းထဲတြင္ တစ္လခန္႔ေနခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ “သူေျမ 
ေအာက္မွာ ေသခါနီးေနခဲ့ရတယ္။ သူအျပင္ကုိထြက္လာေတာ့ အသားဝါေရာဂါရလာတယ္။”  40  ေညာင္ေလးပင္ 
ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း သူမ၏အမ်ိဳးသားျဖစ္သူသည္ KNLA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ခဲ့သည့္အတြက္ ရက္စက္စြာႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မအမ်ိဳးသားကုိ တပ္မေတာ္က 
ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ တပ္မေတာ္က သူ႔ကုိရက္ရက္စက္စက္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူေန 
မေကာင္းျဖစ္ၿပီး သူ႔ကုိေဆးရုံပုိ႔ခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒါက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့တာ။ သူ႔ကုိ 
တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းအမွတ္ ၃၅၁ ကဖမ္းၿပီး ရုိက္ႏွက္ခဲ့တယ္။” 41   

တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ရြာသူႀကီးမ်ားအား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏အမိန္႔အား နာခံရန္ပ်က္ကြက္ 
သျဖင့္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား “တပ္မေတာ္က မၾကာခဏႏွိပ္စက္ေနေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြက 
ရြာသူႀကီးလုပ္ဖုိ႔ ေၾကာက္လာၾကတယ္။ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မတုိ႔က လက္နက္ကုိင္ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကားမွာေနရေတာ့ 

36 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
37 Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။
38 Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။
39 Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။
40 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
41 Source #17 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

 30 



ရြာသူႀကီးလုပ္ရတာ အရမ္းအႏၱရာယ္ရွိတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အရမ္းသတိထားရတယ္။” 42 ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိယ္စား ရြာသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ အစားထုိးတာဝန္ယူၾကရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 
“ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားေတြကေၾကာက္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြကအရဲစြန္႔ၿပီး ရြာသူႀကီး 
တာဝန္ယူရတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက ရက္ရက္စက္စက္ ႏိွပ္စက္ခံရၾကတယ္။ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက ႀကိဳးနဲ႔ 
ခ်ည္ၿပီး ရုိက္တာခံၾကရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္ေတြန႔ဲ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဖုိ႔ သတိၱပုိရိွတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔က အမ်ိဳးသားေတြလုိ ရက္ရက္စက္စက္ အႏိွပ္စက္မခံရၾကဘူး။” 43   

ဤယူဆခ်က္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္မႈရိွေသာ္လည္း အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီကာလမ်ားက တပ္မ 
ေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးရြာသူႀကီးအခ်ိဳ႕ကုိလည္း ရက္ရက္စက္စက္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္း 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရြာသူႀကီးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းခဲ့ေသာ သူမ၏မိခင္ျဖစ္သူသည္ 
KNLA မွ ထုိေဒသတြင္ တုိက္ခုုိက္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ကုိ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ 
ကြက္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရသည္။ “တပ္မေတာ္ကရြာထဲကုိလာၿပီး ကၽြန္မအေမကုိ ဖမ္းေခၚသြား 
တယ္။ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မအေမက အသက္ႀကီးၿပီ။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ၿပီ။ သူတုိ႔က သူမကုိ လက္ေနာက္ 
ျပန္ႀကိဳးတုတ္ၿပီး သူတုိ႔နဲ႔အတူ ခ--- ရြာက စခန္းထဲကုိေခၚသြားတယ္။ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက သူမကုိ 
ႏိွပ္စက္တယ္။ ထုိးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူမကုိ တုိင္မွာခ်ည္ထားတယ္။ သူမဘယ္ေလာက္ေတာင္ အႏိွပ္စက္ခံရ 
တယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ မေတြ႔ခဲ့ရေပမယ့္ သူမတစ္ကုိယ္လုံး ဒဏ္ရာေတြျပည့္ေနတာကိုေတြ႔ခဲ့ရတယ္။” 44  

အတင္းအက်ပ္ဝန္ခံေစျခင္းႏွင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း အတင္းအက်ပ္ဝန္ခံေစျခင္းႏွင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္ 
အဆက္ရွိသည္ဟု သံသယရွိေသာကရင္ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အလွည့္က် 
ေထာင္က်ခံေစေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အမ်ားစုက တင္ျပခဲ့သည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ အမႈမစစ္မီ 
ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ အတင္းအျပစ္ဝန္ခံရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ညႇဥ္းဆဲခံခဲ့ရသည္။ KNLA ႏွင့္ 
အခ်ိတ္အဆက္ရိွသည္ဟုဆုိကာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ 
ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာလူႀကီးတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏စစ္ေဆးေရးကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားျဖစ္ေသာ ရုိက္ႏွက္ခံရျခင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အတုိ႔ခံရျခင္းမ်ားအျပင္ ေရအငတ္ထားျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ အျခား 
ေသာညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား ခံစားခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအား ေျပာျပခဲ့သည္။45  

ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း အလားတူအေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုကုိ ေဝမွ်ခဲ့သည္။ 
သူမ၏အမ်ိဳးသားသည္ ရြာလူႀကီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ KNU ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွသည့္အတြက္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ေထာင္က်ခံခဲ့ရသည္။ သူမ၏ အမ်ိဳးသားသည္ စစ္ေဆးေရး 
ကာလအတြင္း ေန႔စဥ္အရုိက္ခံခဲ့ရပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မအမ်ိဳးသားကုိ ဝါးျခမ္းျပားနဲ႔ ညတုိင္း 
ရုိက္တယ္။ တပ္မေတာ္က ရိုက္လုိက္တိုင္း သူ႔ရဲ႕ပါးစပ္ထဲကေန ေသြးေတြထြက္က်လာတယ္။” 46   

တပ္မေတာ္မွ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူမ်ားအား စစ္ေဆးေရးကာလအတြင္း ျပင္းထန္စြာႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္အတြက္ 
အခ်ိဳ႕မွာ ေသဆုံးခဲ့ၾကရသည္။  ေျမျမႇဳ ပ္မုိင္း လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္အသုံးျပဳသူတစ္ဦးဟု စြပ္စြခံဲရသူအား လက္ခံထား 
သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေတာင္ငူေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္က်ခံခဲ့ေသာ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ 
တံခါးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ဤသုိ႔ေျပာျပခဲ့သည္။ “ေတာင္ငူက တျခားရြာ 

42 Source #21 တြင္ ၾကည့္ပါ။
43 Source #21 တြင္ ၾကည့္ပါ။
44 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
45 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
46 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



သားသုံးေယာက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အတူ ႏိွပ္စက္ခံရၿပီး ေထာင္က်ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းေတာ့ 
သူတုိ႔အားလုံး အဲ့ဒီႏိွပ္စက္မႈဒဏ္န႔ဲ ေထာင္ထဲမွာပဲ ဆုံးသြားၾကတယ္။” 47  

စစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား တရားရုံးသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားကာ မွ်တမႈမရိွသည့္ 
အမႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအၿပီးတြင္ တရားဝင္ေထာင္ခ်ခံၾကရသည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
ေျခာက္လွန္႔ခံရျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ခံရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။  
ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသူႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက “ေထာင္ထမွဲာေနရတာ ငရကဲ်သလုိပ။ဲ 
ေခြးေတြ၊ ဝက္ေတြကုိေကၽြးတဲ့အစာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေထာင္မွာေကၽြးတဲ့အစာထက္ ပုိေကာင္းတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရသန္႔မေသာက္ရဘူး။ ေလသန္႔မရွဴရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုိးယူလာတဲ့ အစာပဲစားရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆုိ ေတာ္ေတာ္ဆုိးခဲ့တာ။” 48   

ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦးက ေထာင္တြင္းမွ အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ သူမ၏အမ်ိဳ းသား 
က်န္းမာေရးအေျခအေန ခ်ိဳ႕တဲ့ရပုံကုိ ဆက္စပ္တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မသူ႔ဆီကုိ ၅ ႏွစ္ေလာက္ မသြားႏုိင္ခဲ့ဘူး။ 
ကၽြန္မသူ႔ဆီကုိ ေနာက္တစ္ခါသြားေတာ့ သူတုိ႔စားတဲ့အစားအစာေတြက အရမ္းဆုိးၿပီး နံေစာ္ေနတာကုိ 
ေတြ႔ရတယ္။ အဲ့ဒအီစားအစာေတြက သုိးနံ႔နံေနတယ္။ သူအဒီဲလုိ အၿမစဲားရတာေၾကာင့္ သူအစာအိမ္ျဖစ္တာလို႔ 
ထင္တယ္။” 49 ေထာင္သားမ်ားအား ေထာင္မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးေလ့မရိွေၾကာင္းကုိလည္း 
သူမကေျပာျပခဲ့သည္။ “သူကေျပာတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္သူမဆုိဖ်ားၿပီဆုိရင္ ပါရာစီတေမာပဲ ေပးေလ့ရိွ 
တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္သူက ကၽြန္မကုိ ေဆးဝယ္ခုိင္းတယ္။ ကၽြန္မေဆးဝယ္ေပးၿပီး သူ႔ကုိယ္သူဂရုစုိက္ဖုိ႔ သူ႔ကို 
ေျပာခဲ့တယ္။”  50 သူမႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္မွာ ေဆးဝါးမရိွျခင္းႏွင့္ ခြစိဲပ္မႈမခံယူခဲ့ရျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာပင္ အသက္ဆုံးရံႈးခဲ့ရသည္။ “လူေတြကေျပာတယ္။ သူဆုံးသြားတာ အစာအိမ္ 
ေရာဂါေၾကာင့္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဆရာဝန္က သူ႔အေလာင္းကုိခြဲစိတ္ၾကည့္ေတာ့ အူအတက္ေပါက္လုိ႔ျဖစ္တာ။” 51

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စစ္လက္နက္သဖြြယ္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳခဲ့သည္။52   ဤသုိ႔ စနစ္တက် တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သက္ေသခံတင္ျပခဲ့သည္။ “တိုက္ပြျဲဖစ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ရြာထဲကုိဝင္လာတိုင္း အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တယ္။” 53 အထူးသျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
မတုိင္မီကာလမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားခံရမႈမ်ား၊ ထုိက်ဴးလြန္မႈမ်ားအား 
အဆက္မျပတ္  ေတြ႔ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမႈမ်ားအား ေနရာအႏံွ႔ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြ႔ဲမွ က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္တမ္းရယူထားသည္။54     

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီကာလအတြင္းက တပ္မ 
ေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားကုိ ၎တုိ႔ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 

47 Source #22 တြင္ ၾကည့္ပါ။
48 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
49 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
50 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
51 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
52 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ ‘အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ႏွစ္အတြင္းမွတ္တမ္းတင္ထား 

ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား’, တြင္ၾကည့္ပါ။
53 Source #4 တြင္ ၾကည့္ပါ။
54 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘တိတ္တဆိတ္ခံစားျခင္းေလာ။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွလိင္ပုိင္း 

ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားေနရသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား’, ႏွင့္ KHRG မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဝေသာ ‘Dignity in 
the Shadow of Oppression: The abuse and agency of Karen women under militarisation’, တြင္ၾကည့္ပါ။
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http://khrg.org/2017/12/foundation-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar
http://khrg.org/2017/12/foundation-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar
https://khrg.org/2018/12/18-4-nb1/suffering-silence-sexual-violence-against-women-southeast-myanmar
https://khrg.org/2018/12/18-4-nb1/suffering-silence-sexual-violence-against-women-southeast-myanmar
https://khrg.org/2006/11/khrg0605/dignity-shadow-oppression-abuse-and-agency-karen-women-under-militarisation
https://khrg.org/2006/11/khrg0605/dignity-shadow-oppression-abuse-and-agency-karen-women-under-militarisation


ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၎၏ အေတြ႔အၾကံဳအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။ 
“တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽြန္မအဖြားနဲ႔ သူမရဲ႕သမီးေနာ္ အ--- ကုိ သူမကြမ္းျခံကအျပန္လမ္းတြင္ ဒ--- ေက်းရြာမွာ 
တပ္မေတာ္စစ္သားေတြ အဓမၼက်င့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ အဖြားက သူ႔သမီးကုိ ထြက္ေျပးခုိင္းၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာသမွ် 
ကုိ သူပခံဲလုိက္တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက  အဖြားကုိ အၾကမ္းဖက္ အဓမၼေစာ္ကားၿပီးေတာ့ 
ေရတြင္းထဲကုိ ပစ္ခ်လုိက္တယ္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လကုိေတာ့ ကၽြန္မ အတိအက်မမွတ္မိဘူး။ အဲ့ဒါက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အ့ဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရာသီဥတုက ေအးတယ္။” 55  
အလားတူ ၿမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ပ ဲ
မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီကိစၥေတြက ၂၀၀၁ - ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ တစ္ေလွ်ာက္မွာျဖစ္ခဲ့တာ။ ဖ--- ရြာမွာ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးန႔ဲသူရဲ႕သမီးကုိ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၀၁ က စစ္သားေတြ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၾကတယ္။” 56     

KNLA ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္အတြက္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ ျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “အရင္တုန္းက တိုက္ပြကဲျပန္လာတဲ့ KNLA စစ္သားေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔က အစားအစာေတြ 
သြားပုိ႔ေပးရတယ္။ ဒါကုိ တပ္မေတာ္ကၾကားေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ကုိဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒတုီန္းကသူတုိ႔ အိမ္ေထာင္ 
က်ၿပီးတဲ့လင္မယားႏွစ္ေယာက္ကုိဖမ္းၿပီးေတာ့ စစ္ေတာင္းျမစ္ေဘးမွာ အမ်ိဳးသမီးကုိအမ်ိဳးသားေရွ႕မွာပ ဲမုဒိမ္း 
က်င့္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံးကုိသတ္ၿပီး အေလာင္းေတြကုိ ျမစ္ထဲကန္ခ်ခဲ့တယ္။” 57   

တပ္မေတာ္၏ အခ်ဳပ္ခန္းထမွဲ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင့္အဓမၼေပၚတာထမ္းရေသာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ခံရရန္အတြက္ အႏၱရာယ္အျမင့္ဆုံးအေနအထားတြင္ရိွေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ 
မ်ားက တင္ျပၾကသည္။ သထုံခရုိင္မွ တုိက္ပြအဲတြင္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္မွာ “တစ္ညလုံးပ ဲစစ္သားေတြက 
အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ဖုိ႔ ေခၚသြားခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔က အလွည့္က်ယူၿပီး မၾကာခဏဆုိသလုိ အမ်ိဳး 
သမီးေတြက တစ္ညကုိ စစ္သားအမ်ားႀကီးရ႕ဲ မုဒမ္ိးက်င့္တာခံခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မလည္း တျခားအမ်ိဳ းသမီးေတြလုိပ ဲ
မၾကာခဏ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မ အဓမၼျပဳက်င့္ခံေနရတဲ့အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ အိပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္ 
ေတြမွာ တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေအာ္သံကုိၾကားေနရတယ္။ ဒါကတစ္ညလုံးျဖစ္ေနတာပဲ။ ၿပီးေတာ့ မနက္ 
ေရာက္တာန႔ဲသူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ပစၥည္းေတြေတာင္ေပၚကုိ ထမ္းခုိင္းျပန္တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ညတုိင္းပဲ 
အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး ပစၥည္းေတြသယ္ဖုိ႔အရမ္းငယ္ေသးတဲ့ ေနာ္အ--- ကုိ ပုိၿပီးသနားမိတယ္။” 58   

အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ားအတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ား

အဓမၼခုိင္းေစမႈသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အ 
ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက တင္ျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ 
ျပည္သူမ်ားအား လုပ္အားခမေပးပဲ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခုိင္းေစခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ “ရြာသားေတြက သူတုိ႔အတြက္ အကုန္လုပ္ေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဝါးေတြခုတ္ေပးရတယ္။ တပ္စခန္းေတြ ျခံစည္းရုိးကာဖုိ႔ ကူညီရတယ္။ ညအခ်ိန္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညေစာင့္လုပ္ၿပီး 
ကင္းေစာင့္ေပးရတယ္။” 59 ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အားအာခံရန္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္းထက္ တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား လုိက္ေလ်ာလုိေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ၿပီးရွင္းျပ 

55 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
56 Source #24 တြင္ ၾကည့္ပါ။
57 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
58 KHRG မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘TESTIMONY OF PORTERS ESCAPED FROM SLORC FORCES’, 

တြင္ၾကည့္ပါ။
59 Source #13 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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https://khrg.org/1992/01/92-01-25/testimony-porters-escaped-slorc-forces?page=1


ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆိုမႈကို လုိက္နာရန္ျငင္းဆုိေသာ ရြာသားမ်ားသည္  
စစ္သားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အစားအေသာက္မ်ား အစားထိုးေပးခဲ့ရသည္။60   

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈအမ်ားအျပားတြင္ အဓမၼေစခုိင္းခံရေသာသူအမ်ားစုမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေငြညႇစ္ျခင္းႏွင့္ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔၏အမိန္႔အား လုိက္နာမႈမရိွသည့္ရြာသားမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ 
သည္။ “သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ သူတုိ႔အတြက္ အခမဲ့အလုပ္လုပ္ခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔လုိခ်င္တာမရရင္ 
ကၽြန္မတုိ႔ကုိရုိက္တယ္၊ ထုိးတယ္၊ ကန္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ သတ္လုိက္တယ္။”  61 စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားတစ္ဦး 
ဦးမွ အလုပ္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွဟုထင္လွ်င္ ထုိသူ၏လယ္မွတိရိစာၦန္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ 
အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
“သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္မလုပ္ လာစစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိပ္ေနတာကုိေတြ႔ရင္ 
သူတုိ႔ကုိ ၾကက္ေတြေပးဖုိ႔ေတာင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခားဒဏ္ေပးတာေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္တယ္။” 62   

တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ တပ္စခန္းမ်ားျပဳျပင္ရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား 
၏ လုပ္အားမ်ားအား အဆမတန္ အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္ဟု ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုိအလုပ္မ်ားအား လုပ္ခဲ့ရေသာ 
ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကုိ 
ျခံစည္းရုိးကာေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိ ျခံစည္းရုိးမကာတတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တျခားလူေတြ လုပ္တဲ့အတုိင္း 
လုိက္လုပ္ခဲ့တယ္။”  63 တပ္မေတာ္မွ ရြာသားမ်ားအားၿမိဳ႕သုိ႔ဆင္းၿပီး ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္မ်ား ေရာင္းခ်ေစခဲ့ေၾကာင္း 
ကုိလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ 
ရြာသားမ်ား၏ ေျမမ်ားအားသိမ္းယူၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းမရိွပဲ ထုိေျမမ်ားေပၚတြင္ ၎တုိ႔၏တပ္စခန္းမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ရန္ ခုိင္းေစခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လယ္ေတြ တပ္မေတာ္ကုိ ေပးလုိက္ရတယ္။ ဝါးေတြ သစ္ေတြ 
သူတုိ႔ရ႕ဲအေဆာက္အဦးေတြေဆာက္ဖုိ႔ ခုတ္ေပးရတယ္။ အမုိးေတြ လုပ္ေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွမရဘူး။ 
ကုိယ့္စားစရာေတာင္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ယူသြားရတယ္။” 64     

ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တပ္မေတာ္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေစတီ 
ပုထိုးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏တပ္စခန္းမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတို႔တြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေစသည္ 
ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ “၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ရြာသားေတြက စစ္တပ္စခန္းေဆာက္ဖုိ႔ ဝါးေတြခုတ္ေပးရတယ္။ စကခ 
[စစ္ကြပ္က ဲအေျခစုိက္စခန္း] အမွတ္ ၅ က ေစတီေဆာက္ေတာ့ ရြာသားေတြကုိ သနဲဲ႔ေက်ာက္ သယ္ခုိင္းတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္း သူတုိ႔ဗဟုိဌာနေတြ ေဘာဂလိကေနမုိင္ႏွစ္ဆယ္ကုိေျပာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဝါးေတြ 
ခုတ္ခုိင္းတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အေဆာက္အဦးေတြေဆာက္ဖို႔ အဲ့ဒီေနရာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရွင္းေပးခဲ့ရတယ္။” 65  
အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔ ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ား သက္သာေစရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္လူအင္အား 
သုံးရေသာအလုပ္မ်ားကုိ ခိုင္းေစခဲ့ပါသည္။ “ေန႔တိုင္းပဲသူတုိ႔က ရြာသားသုံးေလးေယာက္ကုိ သူတုိ႔ေရခ်ိဳးဖုိ႔ 
ေရခပ္ခုိင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စစ္သားေတြအတြက္ ေရခပ္ေပးခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ျမစ္ထမွဲာ 
ေရသြားမခ်ိဳးဘူး။ စခန္းထဲမွာပဲ ေရခ်ိဳးတယ္။” 66    

60 KHRG မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘Military movements, forced labour and extortion in Nyaunglebin 
District’, တြင္ၾကည့္ပါ။

61 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
62 Source #13 တြင္ ၾကည့္ပါ။
63 Source #25 တြင္ ၾကည့္ပါ။
64 Source #26 တြင္ ၾကည့္ပါ။
65 Source #27 တြင္ ၾကည့္ပါ။
66 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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အဓမၼေပၚတာထမ္းေစျခင္းအဓမၼေပၚတာထမ္းေစျခင္း

အဓမၼေပၚတာထမ္းေစျခင္းသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္မီကာလမ်ားက အဓမၼခုိင္းေစမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္  
အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူမ်ားအား အၿမတဲေစ ရိကၡာမ်ား၊ လက္နက္ခယဲမ္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာပစၥည္းမ်ားအား သယ္ေစခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားစုက တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေပၚတာမ 
လုိက္ႏုိင္ေသာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိယ္စား သြားေပးမည့္သူမ်ားအား ရွာေပးၾကရ 
သည္။ ၁၉၉၉  ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ ေပၚတာထမ္းေပးခဲ့ေသာ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ထုိအခ်ိန္သည္ သူမအတြက္ စိတ္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု 
တင္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္ကရြာထဲကုိလာၿပီး လူေတြကုိေပၚတာထမ္းဖုိ႔ခုိင္းတယ္။ မလုပ္ႏုိင္တဲ့သူေတြ 
ဒါမွမဟုတ္ သြားဖုိ႔ေၾကာက္တဲ့သူေတြက ပုိက္ဆံေပးရတယ္။ ေပၚတာထမ္းဖုိ႔ သြားရတဲ့အခ်ိန္က ကၽြန္မအတြက္ 
အဆုိးဆုံး အေတြ႔အၾကံဳပ။ဲ”   67   အခ်ိဳ႕ေသာေပၚတာမ်ားက ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚတာထမ္းခဲ့ရေၾကာင္းကုိ 
ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္မွာ တစ္လကုိ ၅ ရက္ ဒါမွ 
မဟုတ္ ၁၀ ရက္ ေလာက္ပဲေနရတယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြက တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ ပစၥည္းေတြထမ္းရ 
တာပဲ။” 68  

အဓမၼေစခုိင္းခံရေသာေပၚတာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွက်ဴးလြန္ေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပင္ 
အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိလည္း ခံစားခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတာအျဖစ္လိုက္ခဲ့ရေသာ 
ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔၏ 
အမိန္႔အား လိုက္နာမႈအားနည္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ မလုိက္နာသူမ်ားကုိ ရုိက္နွက္ခဲ့သည္။69 ဤအခ်က္ကုိ ဒူးပလာ 
ယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေျဖၾကားခ်က္အရ အတည္ျပဳႏုိင္ 
သည္။ “သူတုိ႔က အားနည္းၿပီး အသက္ႀကီးတဲ့ရြာသားေတြကုိ ႏိွပ္စက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုိ လုံးဝမလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။” 
70   သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦးကလည္း ပင္ပန္းသည့္အတြက္ ေပၚတာမထမ္းႏုိင္ေတာ့သည့္ 
သူမ်ားအား ေနာက္တြင္ခ်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ထပ္ေလာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ “တစ္ခါတစ္ေလ အလုပ္လုံးဝမလုပ္ႏုိင္ 
ေတာ့တဲ့ရြာသားေတြကုိ ေတာင္ေပၚမွာပဲ ခ်န္ခဲ့ၾကတယ္။” 71  

ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္မွာ ၎၏ 
ေက်းရြာမွ လူေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ ေပၚတာထမ္းသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္။72   
ဘားအံခရုိင္၊ ပုိင္က်ံဳ ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦးက အစားအေသာက္ ျပတ္လပ္ျခင္းေၾကာင့္ အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္း 
ႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းတုိ႔သည္ ေပၚတာထမ္းသူမ်ားေသဆုံးရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့ 
သည္။ “သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ လုံေလာက္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြ မေပးဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ညစ္ပတ္တဲ့ 
ေရေတြပ ဲေသာက္ေစခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဖ်ားၿပီး အသက္ဆုံးရတယ္။ တခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ 
မုိင္းနင္းမိၿပီးေသၾကတယ္။ အဲ့ဒါက ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တုန္းကျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၁၉၉၀ အစပုိင္းေလာက္အထိ ဆက္ၿပီးျဖစ္ 
ေနခဲ့တာ။”  73 ၎တုိ႔သည္ ေပါက္ကြတဲတ္သည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း သယ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေတာင္ငူ 
ခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၆ 
ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ေပၚတာထမ္းသူမ်ားစြာ အသက္ဆုံးရံႈးခဲ့ရသည္။74   

67 Source #29 တြင္ ၾကည့္ပါ။
68 Source #30 တြင္ ၾကည့္ပါ။
69 Source #31 တြင္ ၾကည့္ပါ။
70 Source #32 တြင္ ၾကည့္ပါ။
71 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
72 Source #33 တြင္ ၾကည့္ပါ။
73 Source #34 တြင္ ၾကည့္ပါ။
74 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ေယဘုယ်သေဘာတရားအရ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေပၚတာထမ္းေပးရာတြင္ ဖ်ားနာေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ 
ရာရေသာ မည္သူတစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိမွ် ေဆးဝါးေထာက္ပ့ံျခင္းမရိွပါ။ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္ရိွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦး၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ “တကယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားျပန္လာတဲ့အခ်ိန္ ဖ်ားေနတယ္ဆုိရင္ ေဆးခန္း ဒါမဟုတ္ ေဆးရုံကုိ 
ကုိယ့္ဟာကုိယ္သြားရမယ္။ ခင္ဗ်ားကံေကာင္းရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားေျခေထာက္ျပတ္သြားရင္ ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္း 
အပုိရမယ္။ ေတာင္ကေလးမွာဆုိရင္ေတာ့  ေျခတုေတြကုိ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းေတြက ထုတ္ေပးတယ္။” 75    
တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ဖ်ားနာေနေသာေပၚတာထမ္းသူမ်ားအား ေသေစေသာေဆးမ်ားကုိ လူနာအား 
အဖ်ားသက္သာေစေသာ ေဆးကဲ့သို႔ေျပာၿပီး ထုိးေပးခဲ့သည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ရခဲ့ေၾကာင္း ထုိသူမွ ကရင္လူ႔ 
အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ခင္ဗ်ားဖ်ားရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဆူးခၽြန္တစ္ခုခုကုိ တက္နင္းမိရင္ 
ခင္ဗ်ားကုိ ေနာက္မွာခ်န္ထားခဲ့ၾကလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က ခင္ဗ်ားကုိေဆးထုိးေပးလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားလြယ္ 
လြယ္ေသႏုိင္မယ့္နည္းကုိ ရွာၾကလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားကုိေဆးထုိးၿပီး ေနာက္မိနစ္ ၃၀ ၾကာရင္ ခင္ဗ်ား ထာဝရ 
အိပ္စက္သြားလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ပဲ။ ခမရ ၁၀၊ ၃၅ န႔ဲ တပ္မ ၆၀ တို႔က အဲ့ဒီေဆး 
ေတြထုိးေပးတယ္။” 76   

အစပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေပၚတာထမ္းေစခ်င္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား ရြာမွထြက္ေျပး 
သည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခုိင္းေစခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက တင္ျပခဲ့သည္။ “[၁၉၉၅ ခုႏွစ္] အမ်ဳိးသားေတြက ထြက္ေျပးကုန္ေတာ့ တစ္ေယာက္မွ မရိွေတာ့ဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔က အမ်ိဳးသမီးေတြကုိဖမ္းၿပီး ေပၚတာထမ္းခုိင္းခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပစၥည္းေတြထမ္းရ 
တယ္။ ေပၚတာသြားရတယ္။”  77 ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ကလည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္းက တပ္မေတာ္၏ ေပၚတာအျဖစ္သြားခဲ့ရေသာ သူမ၏ကုိယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳကုိ 
အေသးစိတ္ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ကုိေပၚတာေခၚေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔လည္းသြားရတယ္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ 
သြားခဲ့ရၿပီး အဲ့ဒီမွာတစ္ညအိပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အဲ့ဒါေတြကုိ ကုိယ္တုိင္မထမ္းႏုိင္ေတာ့ ေက်ာေပၚတင္ဖုိ႔ တစ္ 
ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကူညီခဲ့ရတယ္။ အဲ့မွာဆုိ အမ်ိဳးသမီးေတြခ်ည္းပဲ။ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက ရြာထဲမွာ 
အမ်ိဳးသားေတြရွာမေတြ႔ဘူး။ တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ မကူညီခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ေတြ အခ်င္းခ်င္းပ ဲ
ျပန္ကူရတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဘာမွမေပးဘူး။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အၿမဲတမ္းၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ကုိ သတ္မယ္လုိ႔လည္းေျပာတယ္။” 78  

အမ်ိဳ းသမီးအခ်ိဳ ႕သည္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကုိ ခ်န္ရစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အတြက္ စစ္ေျမျပင္အတြင္း ေန႔စဥ္ဆုိသလုိ 
အသက္ႏွင့္ရင္းကာ လေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚတာထမ္းရန္ အဓမၼခုိင္းေစခံခဲ့ရေၾကာင္းကုိ သထုံခရိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ “ေန႔ရက္ကုိေတာ့ ကၽြန္မေသခ်ာမမွတ္မိဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါက[၁၉၉၁ ခုႏွစ္] ထြိဖါးဝီးက်ိဳး တုိက္ပြဲတန္ုးကျဖစ္တယ္။79 အမ်ိဳးသမီးေတြက အကၤ် ၤီေတြဆုတ္ၿပ ဲ
သြားတဲ့အထိ လေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚတာထမ္းခဲ့ရတယ္။ အေရွ႕တန္းကုိ လက္နက္မ်ိဳးစုံ ထမ္းခဲ့ရတယ္။ တပ္မေတာ္ 
အတြက္ ေပၚတာထမ္းေပးရတယ္ဆုိတာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အရမ္းခက္ခတဲဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳး 
သမီးေတြဆုိ ႏုိ႔တုိက္ရမယ့္ ေမြးကင္းစကေလးေတြရိွတယ္။ အဲ့ဒီကေလးေတြကႏို႔ဆာၿပီး  ေအာ္ငုိေနၾကတယ္။ 
တပ္မေတာ္အတြက္ အေမေတြ ေပၚတာထမ္းေပးဖုိ႔ အေဝးေရာက္ေနခ်ိန္ေတြမွာ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက ႏုိ႔ငတ္ၾက 
ရတယ္။” 80 ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏အဆုိအရ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားမွာ မိခင္ 
မ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕တမ္းသုိ႔သြားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ ၎တုိ႔အတြက္ 

75 Source #30 တြင္ ၾကည့္ပါ။
76 Source #30 တြင္ ၾကည့္ပါ။
77 Source #21 တြင္ ၾကည့္ပါ။
78 Source #36 တြင္ ၾကည့္ပါ။
79 KHRG မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘THE NEW SLORC CAR ROAD TO TWEE PA WIH KYO,’ 

တြင္ၾကည့္ ပါ။
80 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အႏၱရာယ္ရိွေစခဲ့သည္။ “တစ္ခါက သူတုိ႔ေတြကေလးေတြကုိ တုိက္ပြဲေနရာကုိ တစ္ပတ္ေလာက္ ေခၚသြားခဲ့တယ္။ 
အဲ့ဒီေနရာနားကုိ လက္နက္ႀကီးက်ေတာ့ ကေလးေတြကေအာ္ငုိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ဘာမွ မလုပ္တတ္ဘူး။ 
ကံေကာင္းလို႔ သူတုိ႔အိမ္ျပန္ေရာက္ၾကတာ။” 81  

စစ္ေရးအတြက္ျပည္သူမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းစစ္ေရးအတြက္ျပည္သူမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္း

တပ္မေတာ္မွစစ္ေျမျပင္တြင္ KNLA စစ္သားမ်ား၏ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား တပ္ဆုတ္ေစျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ 
ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအား လူသားဒုိင္းသဖြယ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။82 ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ (၄၄) မွ စစ္သားမ်ားက သူမ၏ေက်းရြာမွ 
ရြာသားမ်ားအား အေရွ႕တန္းသုိ႔ ၎တို႔ေရွ႕မွသြားေစခဲ့ေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားသည္။ “သူတုိ႔က သြားဖုိ႔ျငင္းတဲ့ 
ရြာသားေတြကုိ သတ္တယ္။ ပထမေတာ့ လူပ်ိဳေတြန႔ဲ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက္်ားေတြကုိဖမ္းၿပီး တုိက္ပြဲမွာ 
လူသားဒုိင္းသဖြယ္သုံးခဲ့တယ္။ ရြာသား ၅ ေယာက္ေသတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးေတြ 
ကုိဖမ္းၿပီး လူသားဒုိင္းလုိသုံးျပန္တယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ငုိရိႈက္သံေတြကုိ ၾကားေနရတယ္။” 83  

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ခုိင္းေစမႈေၾကာင့္ မုိင္းရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကုိလည္း  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရသည္ကုိ  
ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤသုိ႔အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ကုိ KNLA က ေထာင္ထားတဲ့ မုိင္းေတြကုိရွာဖုိ႔၊ နင္းဖုိ႔န႔ဲ ဖယ္ရွားဖုိ႔ တပ္မေတာ္က အတင္းခုိင္းခဲ့တယ္။ 
ဒါက မလုပ္မေနရျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားကုိသြားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေသမွာေၾကာက္တယ္လုိ႔ 
သူတို႔ကုိေျပာေပမယ့္ သူတုိ႔လက္မခံဘူး။ မင္းတုိ႔လူေတြ ေထာင္သြားတဲ့မိုင္းကုိ မင္းတုိ႔ျပန္ရွင္းရမယ္လုိ႔ သူတုိ႔က 
ေျပာတယ္။”  84 ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တပ္မေတာ္ တပ္မအမွတ္ (၅၅)မွ လမ္းတစ္ 
ေလွ်ာက္တြင္ မုိင္းရွင္းလင္းရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ယာဥ္တန္းအေရွ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လွည္းျဖင့္သြားေစ 
ခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ေတြက ေယာက္်ားေတြကုိ မေတြ႔ဘူးဆုိရင္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကုိဖမ္းၿပီး မုိင္းရွင္းခုိင္းတာပဲ။ 
သူတုိ႔ရ႕ဲကားေတြလာၿပီဆုိ ကၽြန္မတုိ႔က လွည္းနဲ႔ ေခါေကးေကာ္ကုိ သူတုိ႔ေရွ႕ကသြားရတယ္။ လွည္းေတြေပၚမွာ 
အမ်ိဳးသမီးေတြခ်ည္းပဲ။ မုိင္းထေပါက္တာန႔ဲ ကၽြန္မတုိ႔ေတြေသရမယ္ဆုိတာကုိ သိတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔လည္း မုိင္း 
ဘယ္အခ်ိန္ေပါက္မလဲဆုိၿပီး ေၾကာက္ေနရတာ။” 85   

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္ထားခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA 
မခ်ဳပ္ဆိုမီကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရမွ ေနရာအႏံံံွ႔ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။86 ေျမ 
သိမ္းမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစု၏ေနာက္ဆက္တြအဲျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။87 ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းလုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၎ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစခံရမႈကုိ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ 
သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ ကုိယ့္ေျမကေန ထြက္သြားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔ကုိရြာသား ၅ ေယာက္ လုပ္အားေပး 

81 Source #37 တြင္ ၾကည့္ပါ။
82 KHRG မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “FIELD REPORTS Taungoo and Other Districts,’ တြင္ၾကည့္ပါ။
83 Source #38 တြင္ ၾကည့္ပါ။
84 Source #39 တြင္ ၾကည့္ပါ။
85 Source #40 တြင္ ၾကည့္ပါ။
86 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ ‘အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ႏွစ္အတြင္းမွတ္တမ္းတင္ထား 

ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား’, တြင္ၾကည့္ပါ။
87 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ “လူထုပါဝင္ခြင့္မရိွသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား-ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေျမယာသိမ္း 

ယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://khrg.org/1996/02/khrg96b19/field-reports-taungoo-and-other-districts
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_foundation_of_fear_burmese_full_report_october_2017_w2.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_foundation_of_fear_burmese_full_report_october_2017_w2.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/development_without_us_-_burmese_full_report_august_2018_0.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/development_without_us_-_burmese_full_report_august_2018_0.pdf


သြားလုပ္ရတယ္။ အဲ့ဒမွီာ ကၽြန္မတုိ႔ ကုိယ့္ျခံကုိျပန္ၿပီးဖ်က္ရတယ္။ ကၽြန္မအေမဆုိ ဒီေျမသိမ္းခံရတာနဲ႔ စိတ္ဒဏ္ 
ရာရၿပီး ဆုံးသြားတာ။” 88  

သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအတြက္ ရြာသားမ်ားရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားမွာ လုံေလာက္မႈမရိွပါ။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤသုိ႔အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေပါက္ေစ်းန႔ဲ သူတုိ႔ေပးတဲ့ 
ေလ်ာ္ေၾကးက တျခားဆီပ။ဲ သူတုိ႔လက္ခံတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔မွာ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွလုိ႔။ သူတုိ႔က သူတုိ႔ေျမကုိ 
ဒအီတိုင္းအဆုံးခံရမွာထက္ ရတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ယူဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္လုိက္တာ။”  89 ထုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
လည္း ေျမသိမ္းခံရစဥ္ကာလအတြင္း တရားရုံးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံရသည္။ 
“ေျမယာအေရးေၾကာင့္ ကၽြန္မတရားရုံးတက္ရတယ္။ တရားရုံးမွာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အမႈေတြ အမ်ားႀကီးပ။ဲ 
ကၽြန္မတုိ႔က ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာအသုံးျပဳမႈစနစ္အရ ကၽြန္မတုိ႔ေျမေပၚမွာ လုပ္စားခြင့္ရမယ္ထင္ေပမယ့္ 
ကၽြန္မတုိ႔ တရားစြဲခံခဲ့ရတယ္။” 90   

အာဏာရွိေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ေျမယာမ်ားကုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိမ္းယူၾကသည္။ 
တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူေသာေျမယာမ်ားမွာ စစ္ေလ့က်င့္ေရးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ဘုရင့္ေနာင္တပ္ရ႕ဲ အရင္ကအႀကီးအကကဲလာၿပီးေတာ့ ေက်းရြာ 
အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ ေျမေတြယူၿပီး စစ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတစ္ခုေဆာက္မယ္လုိ႔  ေျပာတယ္။”  91၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ တပ္မေတာ္မွ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျမအေျမာက္အမ်ားသိမ္းယူခဲ့သည္ဟု ၎၏ ေဒသတြင္းရိွ 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းခံခဲ့ရေသာ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ယုံတယ္။ 
ဘုရင့္ေနာင္တပ္က ဧက ၅၀၀၀ေက်ာ္၊ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၂၄ က ဧက ၂၀ေက်ာ္၊ တပ္ရင္းအမွတ္ ၆၀၃ က ဧက 
၃၀၀ ေက်ာ္န႔ဲ စစ္ေလ့က်င့္ေရး အမွတ္ ၇ က ဧက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ျပည္သူပုိင္ေျမေတြကုိ သိမ္းခဲ့တယ္။” 92    

ျမန္မာအစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲမ်ား၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားသည္ ထပ္ခါထပ္ခါ 
ဆုိသလုိပင္ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက တင္ျပခ့ဲသည္မွာ “၁၉၉၃ ခုႏွစ္ လယ္ဆည္ဝန္ႀကီးကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ရြာကုိ ေရာကလ္ာတုန္းက သူတုိ႔ကၽြန္မ 
တုိ႔ရ႕ဲေျမေတြကုိ စၿပီးသိမ္းယူတယ္။ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲေျမေတြကုိ ဆက္သိမ္းတယ္။”  93  ေျမသိမ္းမႈ 
မ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျမသိမ္း 
မႈမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ “အဲ့ဒါက ဘာလို႔ျဖစ္ခဲ့တာလဲဆုိေတာ့ 
ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ပါ။”  94 ထုိၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 
တြင္ စည္ပင္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ေျမဧကေပါင္း ၃၄၅၀ ကုိ သိမ္းယူၿပီး သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့စဥ္က 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရိွပဲ ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ 
စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္မွ ဥပေဒအရ တားဆီးခဲ့သည္။ “ဒီသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာအတြင္းမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေျမေတြရိွခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေလာက္ရိွၿပီ။ ေဒသခံေတြက ဒစုိီက္ပ်ိဳးေျမေတြ သစ္ေတာ 
ႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း ပါသြားတာကုိမသိဘူး။”  95 ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အစုိးရမွ 
သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ားအား ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ေဇကမာၻကဲ့သုိ႔ေသာကုမၸဏီအား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ 

88 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
89 Source #42 တြင္ ၾကည့္ပါ။
90 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
91 Source #44 တြင္ ၾကည့္ပါ။
92 Source #42 တြင္ ၾကည့္ပါ။
93 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
94 Source #44 တြင္ ၾကည့္ပါ။
95 Source #45 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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“ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ ခရုိနီေတြကလာၿပီး ေျမဝယ္ၾကတယ္။ စားေသာက္ဆုိင္ေတြ ဟိုတယ္ေတြ လာေဆာက္ၾက 
တယ္။ အဲ့ဒီေျမေတြက တစ္ခ်ိန္က ေဒသခံေတြပုိင္တဲ့ေျမေတြျဖစ္တယ္။” 96   

ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီကာလမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးသိမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရိွေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕ 
နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တပ္မေတာ္မွ ၎၏ေက်းရြာတစ္ခုလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ 
“သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္ေတာ့ ရြာထဲမွာဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ေတြက 
ေက်ာင္းန႔ဲ ဘုရားေက်ာင္းေတြကုိေတာင္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကတယ္။” 97 ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ဤတုိက္ခုိက္မႈမ်ား၏ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္ 
စစ္သားေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာေတြထဲဝင္လာတာန႔ဲ ရြာေတြကုိမီးရိႈ႕ၿပီး ရြာသားေတြရဲ႕တိရိစာၦန္ေတြကုိ ခုိးယူၾက 
တယ္။” 98    

ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ေနအိမ္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လုယူျခင္းတုိ႔မွာ ထုိသူမ်ား၏စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈမရိွေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မူရင္းေနရပ္မွ 
စြန္႔ခြါသြားေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ 
တပ္မေတာ္ တပ္မ ၇၇ က ရြာသားမ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုိင္ျခင္မွ တားဆီးရန္အတြက္ ၎၏ေက်းရြာ၊ စုိက္ 
ပ်ိဳးျခံမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ကေလးဘဝတုန္းက 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာေဘးမွာ ပစ္ခတ္တာေတြျဖစ္ေတာ့ ေတာထဲကုိေျပးခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္က 
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕ စပါးက်ီနဲ႔အိမ္ကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ရြာထဲဝင္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဆန္ေတြကုိ မီးရိႈ႕ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။” 99 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ေနရပ္မွ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေသာ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း အျခားေနရာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည့္ရြာသားမ်ား၏ 
ေက်းရြာမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ကေျပာ 
တယ္။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရႊ႕ရမယ့္ရက္မတုိင္ခင္မေရႊ႕ေျပာင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲအိမ္ေတြ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ 
န႔ဲအားလုံးကုိ မီးရိႈ႕မယ္လုိ႔ေျပာတယ္။” 100   

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားကုိ အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း 
ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာအစုိးရ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကုိခံခဲ့ရေသာ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ေျမမ်ားအား ဝင္ေငြရသီးႏွံမ်ား သုိေလွာင္ရန္အတြက္ 
အသိမ္းခံခဲ့ရပုံကုိ ယခုလုိရွင္းျပခဲ့သည္။ “၁၉၉၇ ခုႏွစ္တုန္းက ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဒညင္း၊ ကြမ္းသီး၊ ဒူးရင္း၊ ငွက္ေပ်ာနဲ႔ 
ဝါးျခံေတြကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က စက္ႀကီးေတြသုံး ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ျခံေတြကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီးေတာ့ အဲ့ဒၿီခံေတြကုိ 
ရာဘာၿခံေတြ ျပန္လုပ္လုိက္တယ္။”  101  အလားတူပင္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးကလည္း 
တပ္မေတာ္မွ တပ္စခန္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ၎ေဒသရိွ ေဒသခံမ်ား၏သီးႏွံမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္က ဂ--- ေက်းရြာမွာ လာၿပီးစခန္းခ်ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕စခန္းခ်တဲ့ေနရာေဆာက္ဖုိ႔ 
ရြာသားေတြရဲ႕ အုန္းပင္ေတြ ပိႏၷဲပင္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။” 102   

96 Source #46 တြင္ ၾကည့္ပါ။
97 Source #47 တြင္ ၾကည့္ပါ။
98 Source #48 တြင္ ၾကည့္ပါ။
99 Source #49 တြင္ ၾကည့္ပါ။
100 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
101 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
102 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။

 39 

လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



လုယက္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼေတာင္းယူျခင္းလုယက္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼေတာင္းယူျခင္း

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းအရ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္မီကာလက တပ္မေတာ္၏ ေနရာအႏံွ႔အျပား 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အစားအေသာက္၊ တိရိစာၦန္မ်ား၊ အရက္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားအား အဓမၼေတာင္းယူေကာက္ခံျခင္း 
မ်ားကုိ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တပ္မေတာ္မွ ၎၏ 
ေဒသအတြင္း ကၽြဲႏြားမ်ားအား အဓမၼေခၚေဆာင္သြားခဲပုံ့ကုိ ဤသုိ႔ေျပာျပခဲ့သည္။ “သူတို႔ ရြာထဲကုိဝင္လာတုိင္း  
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ပုံစုံေတြနဲ႔လာၾကတယ္။ ရြာသားေတြရ႕ဲၾကက္ေတြနဲ႔ တျခားတိရစာၦန္ေတြကုိ ခ်က္စားဖုိ႔ ယူသြားၾက 
တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ပုိင္ရွင္ေတြဆီကေန ဘယ္ေတာ့မွခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကုိ 
မတားရဘူဲး။”  103  တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားထံမွ လက္ဝတ္ရတာနာမ်ားလည္း လုယူၾကေၾကာင္း 
ကုိ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဤသုိ႔သက္ေသခံခဲ့သည္။ “ကၽြန္မ မွတ္မိေသးတယ္။ 
တစ္ခါ ကၽြန္မတုိ႔ေမာ္ေထာ္ပူးက်ိဳးရြာမွာေနတုန္းက စစ္သားတစ္ေယာက္က ကၽြန္မရဲ႕နားကပ္န႔ဲ ကၽြန္မညီမရဲ႕ 
လက္ထပ္လက္စြပ္ကုိ ယူသြားတယ္။” 104  

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီက တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ သီးႏံွမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားထံမွ 
မၾကာခဏဆုိသလုိ အႏုိင္အထက္စီးနင္းျပဳကာ လုယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္က အရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးေသာ္ 
လည္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
လုံျခံဳမႈရိွေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏အမိန္႔မ်ား ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိနာခံရန္ လုိအပ္သည္ဟု ခံစားခဲ့ၾကရေၾကာင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဤသုိ႔ေျဖၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔က 
သူတုိ႔ေတာင္းဆုိသမွ်ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္တယ္။ သူတုိ႔ၾကက္မွာရင္ ကၽြန္မတုိ႔ၾကက္ပုိ႔ေပးတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔စား 
ဖုိ႔ မရိွရင္ေတာင္မွ သူတုိ႔ကမွာတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ ရိွတဲ့စားစရာေလးေတြစုၿပီး ပုိ႔ေပးလုိက္တာပဲ။” 105   
တပ္မေတာ္၏ အတင္းအဓမၼေတာင္းယူမႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ ဝန္ထုတ္ 
ဝန္ပုိးမ်ားျဖစ္ေစသည္ကုိ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤသုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မ 
ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ျပႆနာကုိ နားမလည္ဘူး။ လယ္ ၁ ဧကအတြက္ စပါးတစ္လွည္းေတာင္းတယ္။ 
တခ်ိဳ႕လူေတြက လယ္ ၁ ဧက ေတာင္မရွိလည္း စပါးတစ္လွည္းေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မေပးရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ လက္နက္သုံးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။” 106

မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရၾကသည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼဖမ္းဆီးခံခဲ့ရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပခဲ့သည္။ 
“တပ္ရင္းအမွတ္ ၂၈၄ က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူတုိ႔ဆီသြားဖုိ႔ေခၚတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္သြားခဲ့တယ္။ သူတုိ႔က 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အရက္ဝယ္ခုိင္းေတာ့ ဝယ္ေပးတယ္ ၿပီးေတာ့သူတုိ႔နဲ႔ အတူေသာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ညေနခင္း 
သူတုိ႔ဆီက ျပန္လာခါနီးက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာအမွားမွမလုပ္ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိဖမ္းထားၾကတယ္။” 107 သထုံ 
ခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦးကလည္း တပ္မေတာ္မွ ၎တုိ႔၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအား  ျဖည့္ဆည္းေပး 
သည့္တုိင္ သူမ၏မိခင္ျဖစ္သည့္ ရြာသႀူကီးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့သည္။ “ရြာ 
သားေတြက သူတုိ႔ကုိ ဆိတ္တစ္ေကာင္န႔ဲ ဘဲယူသြားေပးေတာ့ ကၽြန္မအေမကုိလႊတ္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္ကုိေတာ့မျပန္ခုိင္းခဲ့ဘူး။” 108   

103 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
104 Source #36 တြင္ ၾကည့္ပါ။
105 Source #51 တြင္ ၾကည့္ပါ။
106 Source #52 တြင္ ၾကည့္ပါ။
107 Source #2 တြင္ ၾကည့္ပါ။
108 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔အတြက္ 
ေသနတ္မ်ားဝယ္ေပးရန္ ခုိင္းေစခဲ့ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ KNLA ၏ လက္နက္အားရရိွ 
ေၾကာင္းကုိ ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏အဆင့္အလုိက္ ရာထူးတုိးရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္မ်ားရရိွႏုိင္မည့္ အဆက္အသြယ္ သုိ႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မရိွေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏အမိန္႔မ်ားႏွင့္ လုိအပ္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ညႇဥ္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္မႈမ်ားခံစားၾကရေၾကာင္းကုိ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေတြ႔ဆုံ 
ေမးျမန္းမႈတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ “[၁၉၉၆ ခုႏွစ္န႔ဲ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ၾကားမွာ] တပ္မေတာ္ စစ္သားေတြက 
ရာထူးတုိးရဖုိ႔အတြက္ ရြာသားေတြဆီကေန M16 နဲ႔ AK ေသနတ္ေတြကုိ ရြာသားေတြဆီကေန ေတာင္းခဲ့တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ေသနတ္ေတြကုိ ရြာသားေတြကမေပးႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြက အရိုက္ႏွက္ခံ၊ 
အထုိးခံၿပီး ႏိွပ္စက္တာခံခဲ့ရတယ္။ တပ္မေတာ္ စစ္သားေတြက ရြာသားေတြကုိ အဲ့ဒီေသနတ္ေတြ အတင္းရွာခုိင္း 
တယ္။ ဒါက ရြာသားေတြအတြက္ အေတာ္ခက္ခခဲဲ့တယ္။ အဲ့ဒလုိီ အေျခအေနဆုိးမ်ိဳးမွာ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲ 
ေျမေတြ ကၽြဲႏြားေတြကုိေရာင္းၿပီး စစ္သားေတြေတာင္းတဲ့ ေသနတ္အမ်ိဳးအစားေတြ ရေအာင္လုပ္ေပးရတယ္။” 
109   အလားတူပင္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ 
စစ္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းခံခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္လည္း တပ္မေတာ္ 
တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၂၄ ရဲ႕ တပ္ရင္းမွဴးအတြက္ စစ္တပ္သုံးတဲ့ဖုန္းဝယ္ေပးခဲ့ရတယ္။ သူ႔နာမည္ကုိေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္ေမ့သြားၿပီ။” 110   

(ခ) ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း (ခ) ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳခဲ့သူအမ်ားစုသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီ ကာလမ်ားက 
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ပ႗ိပကၡကာလအတြင္း ေနရပ္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္းသည္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ လူမ်ားစုအတြက္ ေနရပ္မွထြက္ 
ေျပးျခင္းႏွင့္ မူရင္းေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ျခင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေဒသအတြင္း လက္နက္ကုိင္မ်ား တည္ 
ရိွေနျခင္းအေပၚမူတည္ေနၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ ေနရပ္ေဒသမွ အျမဲတမ္းထြက္ခြာသြားရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အျခားေရြး 
ခ်ယ္စရာလမ္းမရိွပ ဲျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေသာစခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒကုၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ အစဥ္အျမ ဲ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရသည္။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ ၾကရသူမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
အခက္အခမဲ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ ျပတ္လပ္မႈ စသည့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႔ခံစားၾကရသည္။ 
ထုိသူမ်ားသည္ နိမ့္က်ေသာလူေနမႈဘဝအေျခအေနျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ရသည့္အေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမရသည့္အတြက္ မ်ားျပားေသာက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားလည္း ရင္ဆိုင္ခံစားၾကရသည္။ 

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိ 
ၿမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ျဖတ္ေလးျဖတ္ အခ်ိန္တုန္းကဆုိ အေျခအေနက အရမ္းဆုိးတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ 
KNLA တုိ႔ရ႕ဲ တိုက္ခိုက္မႈ တင္းမာမႈေတြၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အေၾကာက္တရားေအာက္မွာ ေနေနရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာထမွဲာေနလုိ႔မရဘူး။ ရြာသားေတြက ေတာထကုိဲ မၾကာခဏ ထြက္ေျပးရတယ္။” 111 လြန္ခဲ့သည့္ 

109 Source #53 တြင္ ၾကည့္ပါ။
110 Source #54 တြင္ ၾကည့္ပါ။
111 Source #7 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



၃၈ ႏွစ္ခန္႔က သူ၏ညီမႏွစ္ဦးလုံး တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA ၏ ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ အသက္ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း 
ကုိလည္း တင္ျပခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားၾကၿပီး အျပန္ 
အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ အရပ္သားမ်ားအား အႏၱရာယ္အတြင္း က်ေရာက္ေစၾကသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ား 
ကရြာသားမ်ားအား ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ အၿပီးတုိင္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရသူမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (EAOs) မ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအား တိုက္ရိုက္ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအား ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲသ့ည္။ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔အနီးရိွရြာအား 
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေဘးကရြာကုိတုိက္ၿပီး အိမ္ေတြကုိမီးရိႈ႕ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီရြာက ရြာသားေတြအားလုံး ရြာကေနထြက္ေျပးၾကၿပီး 
ေတာထမွဲာပုန္းေနၾကတယ္။”  112  ထုိသုိ႔တိုက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး 
အမဲေရာင္နယ္ေျမဟုေခၚေသာ တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွသည့္ နယ္ေျမမ်ားထမွဲ ရြာသားမ်ားအား  ေမာင္းထုတ္ 
ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အား သူ၏ေက်းရြာကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွပစ္မွတ္ထားၿပီး သူ၏မိသားစုႏွင့္ အျခားေသာေဒသခံမ်ားကုိ 
အျခားရြာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တစ္ခါက တပ္မေတာ္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ 
ပစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေတြ အိမ္မွာလုံးဝေနလုိ႔မရေတာ့လုိ႔ ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ထုတ္ပုိးၿပီး 
ထြက္ေျပးၾကရတယ္။ ျမစ္နားကုိသူတုိ႔ေျပးခဲ့တယ္။ လက္နက္ႀကီးက အိမ္ေခါင္မုိးေပၚ၊ အိမ္ထ၊ဲ  အိမ္ေဘးနားေတြ 
အေပၚအကုန္က်တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဲ့ဒမွီာေနလုိ႔လုံးဝမရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထြက္ေျပးၾကရတယ္။” 113  

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။ 
ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏အေတြ႔အၾကံဳအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြ႔ဲသုိ႔ ယခုလိုေျပာျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္ ဗုိလ္မွဴးတစ္ေယာက္က ရြာသားေတြကုိ ၁၀ရက္အတြင္း တျခား 
ေနရာကုိေျပာင္းဖုိ႔ အမိန္႔စာထုတ္ခဲ့တယ္။ ၁၀ ရက္ျပည့္တာန႔ဲ ေတြ႔တဲ့သူကုိဘာမွမေမးပဲ ပစ္သတ္မယ္လုိ႔ေျပာ 
တယ္။” 114 ရြာသားမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အမိန္႔ေပးခံရသျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ 
ပုိင္ဆိုင္မႈ ဆုံးရံႈးရျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးသည္ 
ဗုိလ္ေအးကုိႏွင့္ စစ္ေၾကာင္းမွဴးဗုိလ္မင္းသိန္းလက္ေအာက္ရိွ တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ ၈၅ က  တစ္ရြာ 
လုံးကုိ မည္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္းကုိ ယခုလိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ “၁၉၇၄ ခုႏွစ္တုန္းက ပဋိပကၡ 
ကာလအတြင္း ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရတာေတြကုိ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ တပ္မေတာ္က ရြာသားေတြကုိ တစ္ရက္အတြင္း 
မွာ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္သမွ်အားလုံး အေနာက္မွာခ်န္ထားခဲ့ရတယ္။” 115 သူ႔ 
အေနျဖင့္ ထုိအေတြ႔အၾကံဳမ်ိဳးကုိ မၾကာခဏၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းကုိလည္း ထပ္ေလာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ ဟ--- ရြာကုိ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေျပာင္းေနခဲ့တယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာသူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အ--- ရြာကုိ 
ေျပာင္းခုိင္းျပန္တယ္။” 116  

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္ထားျခင္း  
ခံရမည္ကုိစုိးရိမ္သျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားၾကရသျဖင့္ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ေျပးၾကရေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖ 
ၾကားသူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖာပြန္ခရိင္ု၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေဒသခံမ်ားအေပၚ 
တပ္မေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ၎၏ရြာမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ “၂၀၀၀ - 
၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခင္ၾကဴ စစ္ကြပ္ကမွဲဴးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဖာပြန္ကလူေတြအားလုံးေျပးၾကရတယ္။ သူတုိ႔က 

112 Source #4 တြင္ ၾကည့္ပါ။
113 Source #2 တြင္ ၾကည့္ပါ။
114 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
115 Source #3 တြင္ ၾကည့္ပါ။
116 Source #3 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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အမ်ိဳးသားေတြကုိ ေပၚတာထမ္းခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြကုိဖမ္းၿပီး သတ္ခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဘုန္းႀကီးဝတ္ 
သြားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ပူပန္လုိ႔ 
မထြက္ေျပးႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ထြက္ေျပးၿပီး အဲ့ဒီမွာဘဲအလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။” 
117  ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသူႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးကလည္း တပ္မေတာ္၏ဖိႏိွပ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ 
အတြက္ ၎၏ရြာသားမ်ားထြက္ေျပးသည့္အခါတြင္ အလားတူအေတြ႔အၾကံဳကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ “၁၉၉၉  
ခုႏွစ္န႔ဲ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၈၈ ရြာထဲလာတဲ့အခါ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အရမ္းခံစားခဲ့ၾကရတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြက ရြာထဲက အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကုိ စိတ္ဒကုၡ 
ေပးတယ္။ ၁၉၉၉ ၊ ၂၀၀၀ န႔ဲ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက ရြာသားေတြ တျခားေနရာေတြကုိ ထြက္ေျပးကုန္တယ္။ 
ဒီအေျခအေနကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။” 118

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက KNLA စစ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကပစ္မွတ္ 
ထားခံရသည့္အတြက္ ထုိသူမ်ားမွာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္းမ်ား ပုိမုိၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္ေသာKNLA စစ္သားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့ေသာသူ၏ေျမးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက သူႏွင့္ သူ၏မိသားစုမ်ား ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ မည္သို႔ထြက္ေျပးခဲ့ရပုံကုိ ဤသုိ႔တင္ျပ 
ခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္က အၿမတဲမ္းလာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိေမးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အိမ္မွာေနလုိ႔ မရေတာ့ 
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ ဝမ္းကြဲတစ္ေယာက္ရဲ႕ျခံထဲက တဲထဲမွာသြားေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကကၽြန္ေတာ့္အတြက္ 
လုံျခံဳမႈမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြက သေျပကုန္းမွာ ေျပာင္းေနၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
သူတုိ႔ေနာက္ကုိ ကၽြန္ေတာ္လုိက္သြားတယ္။” 119  သူေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေနရာကုိ သိရိွႏုိင္ေစရန္အတြက္ တပ္မ 
ေတာ္မွ သူ၏သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ခ့ဲသည့္အတြက္ ေနရာထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခ့ဲရသည္။ 120 
KNU ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားသည္လည္း 
တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခံရရန္အတြက္ ပစ္မွတ္ထားခံရသျဖင့္ လြတ္ကင္းရာသုိ႔ 
၎တို႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ထုိအေတြ႔အၾကံဳကုိ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီတစ္ဦး၏ မိသားစုက ခံစားခဲ့ရသည္။ “၁၉၆၉ ခုႏွစ္တုန္းက ကၽြန္မအေဖက ရြာသူႀကီး။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ေတာေတာင္ထဲကုိ ထြက္ေျပးၾကရတယ္။ တပ္မေတာ္က သူ႔ကုိ KNU န႔ဲ ဆက္သြယ္လုိ႔ ဖမ္းဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ ဆက္ေနလုိ႔လုံးဝမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အိမ္န႔ဲ ရြာကုိထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ရတယ္။” 121  

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီက ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားသည္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္း၏ အဓိက 
အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 
ေျမကုိ အဓိကထားအားကုိးေနရသျဖင့္ ေျမသိမ္းခံရသည့္အခါတြင္ ေက်းရြာမွထြက္ခြာရန္မွတပါး အျခားေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာ မရိွၾကေပ။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရမွ 
၎တုိ႔၏ေျမမ်ားအား သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရခင္ သူမ၏ေက်းရြာ 
တစ္ရြာလုံး ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ ျခံေတြလည္း႐ံႈးတယ္။ ေနစရာေျမ 
လည္းမက်န္ေတာ့ဘူး။ တစ္ရြာလုံး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရြာေဟာင္းက လိြဳ င္ေကာ္လမ္းရ႕ဲ အေရွ႕ဘက္ 
မွာရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေနရာကုိ အစုိးရစုိက္ပ်ိဳးေရးန႔ဲ ဆည္ေျမာင္းဌာနကသိမ္းသြားလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ 
အဒီဲမွာ ေနလို႔မရေတာ့ဘူး။ ျမန္မာအစုိးရက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ေျမအသစ္မေပးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရြာသားသုံးေယာက္က 
သနားေတာ့ သူတုိ႔ေျမေပၚမွာေနဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ကုိေနရာေပးတယ္။” 122  

117 Source #26 တြင္ ၾကည့္ပါ။
118 Source #56 တြင္ ၾကည့္ပါ။
119 Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။
120 Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။
121 Source #17 တြင္ ၾကည့္ပါ။
122 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ျမန္မာအစုိးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္မွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွပ ဲအေျခခံအေဆာက္ 
အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
ခဲ့သည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၎၏ ေက်းရြာအား 
စြန္႔ခြါခဲ့ရသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုလိုရွင္းျပပါသည္။ “ရြာကေရျမႇဳ ပ္သြား 
တာေၾကာင့္ ရြာသားေတြက တျခားေနရာကုိေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ ဒီေရကာတာကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ 
စတင္တည္ေဆာက္တယ္။ သူတုိ႔ေဆာက္ၿပီးသြားေတာ့ ရြာေဟာင္းက အိမ္ေတြနဲ႔ျခံေတြအမ်ားႀကီး ေရျမႇဳ ပ္ကုန္ 
တယ္။” 123 

လူေနမႈဘဝအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား လူေနမႈဘဝအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတိင္ုမီက ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိင္ုရသူမ်ားက တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း 
ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕စြာေနထုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာသြားေရာက္ရန္ အခက္အခမဲ်ားၾကံဳေတြ႔ရၿပီး တပ္မေတာ္မွ ၾကားျဖတ္တုိက္ 
ခုိက္မႈအႏၱရာယ္ကုိခံရရန္ အေျခအေနပုိမ်ားခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏အဖြဲ႔တြင္ ကုိယ္ဝနသ္ည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
သာပါသည့္အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္မသြားႏုိင္ပ ဲလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အိပ္ခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပ 
ခဲ့သည္။124  ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္သည့္စခန္းသုိ႔ ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္အတူ ေျခလ်င္သြားခဲ့ရေသာ အလားတူ 
အေျခအေနကုိ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ ခရီးစရိတ္မတတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မရ႕ဲ အငယ္ဆုံးကေလးက ငါးႏွစ္ပ ဲ
ရိွေသးေတာ့ ေတာင္ေပၚကေန သြားရမွာကုိလည္းေၾကာက္တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ငယ္၊ ညီမငယ္ေတြန႔ဲ ဆုံၿပီး 
ကၽြန္မတုိ႔ ဖာပြန္ကုိသြားၾကတယ္။ လူေတြ ရိပ္မိသြားမွာစုိးလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ မနက္ေစာေစာ ၄ နာရီမွာ ထသြားတယ္။  
ကၽြန္မတုိ႔ ဖာပြန္ကေနၿပီး ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္ အိတုထစခန္းကုိ ေျခလ်င္န႔ဲဆက္သြားၾက 
တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔အထဲမွာ ကၽြန္မရဲ႕အေမလည္းပါေတာ့ သူ႔ကုိလူေတြက ထမ္းသြားရတယ္။” 125  

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုင္ိၾကသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအား ခ်န္ထားရသည့္အတြက္ 
စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ စားဝတ္ေနေရး ဝင္ေငြရရိွရန္ ေန႔စား 
သို႔မဟုတ္ ဆင္ထိန္းမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ အေသးစားလယ္ယာလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ မီးေသြး 
လုပ္ငန္းမ်ားစသည္တို႔ကုိ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျမသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ အသုိက္အဝန္းမွ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရတုန္းက ဒုကၡအရမ္းေရာက္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ စားဝတ္ေနေရး 
အတြက္ မွီခုိရတဲ့အိမ္ေတြ ဥယ်ာဥ္ျခံေတြ ဆုံးရံႈးခဲ့ရတယ္။  ကၽြန္မတုိ႔ တျခား အစားအေသာက္ရႏုိင္မယ့္ေနရာကုိ 
မေတြ႔ဘူး။ တခ်ိဳ႕လူေတြက မြန္လုိက္ၿမိဳ႕နဲ႔ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေတြကုိေျပာင္းခံရၿပီးေတာ့ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 
သစ္ခုတ္သမားေတြ ဆင္ထိန္းေတြအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ၾကရတယ္။” 126 ရလာဒ္အေနျဖင့္ သူမသည္ စီးပြားေရး 
အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီး သူမ၏ မိသားစုအေနျဖင့္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ပညာေရးရရိွရန္ ခက္ခလဲ်က္ရိွသည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ေတြ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္ဖ်ားရင္ သုံးဖုိ႔ စုထားတာ 
မရိွဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ကေလးေတြကုိလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းမထားႏုိင္ဘူး။” 127  

123 Source #44 တြင္ ၾကည့္ပါ။
124 Source #57 တြင္ ၾကည့္ပါ။
125 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
126 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
127 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားသုိ႔မသြားႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုံေလာက္သည့္ အစား 
အစာမ်ားမသယ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕ 
နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ “တစ္ခါတစ္ေလေတာထမွဲာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ စားစရာမရိွ 
ဘူး။” 128 ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ တုိက္ခုိက္ 
ခဲ့သည့္ေနာက္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္အခ်ိန္တြင္ စားစရာျပတ္လပ္ခဲ့သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလားတူ 
ပင္တင္ျပခ့ဲသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအရမ္းေၾကာက္ေတာ့ ေတာထဲကုိထြက္ေျပးခ့ဲတယ္။ အဲ့ဒလုိီထြက္ေျပးတ့ဲ 
အခ်ိန္မွာ အဓိကေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲက စားစရာန႔ဲ က်န္းမာေရးအတြက္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နယ္စပ္မေရာက္ခင္ 
စားစရာကုန္သြားေတာ့ ျမန္ျမန္သြားခဲ့ရတယ္။”  129  ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
လည္း တပ္မေတာ္မွ ၎တုိ႔အား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ျပန္ 
လာၿပီး စားစရာမ်ားယူေဆာင္ျခင္းကုိ တားျမစ္ခဲ့ျခင္းက ၎တုိ႔၏ လူေနမႈအေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့သည္။  
“ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မိသားစု ေတာထဲကုိ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရတယ္။ 
တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စပါးက်ီေတြန႔ဲ အိမ္ေတြကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ 
စားစရာေတြ ဘာမွမသယ္ႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာထမွဲာ တစပ္တ္ေနခဲ့ရတယ္။ စားစရာမရိွေတာ့ ဆန္ျပဳတ္နဲ႔ 
မွ်စ္ျပဳပ္ပစဲားရတယ္။ ေတာထမွဲာပုန္းေနတဲ့အခ်ိန္ အေဖက စားစရာေတြျပန္ယူဖုိ႔ ရြာထကုိဲျပန္သြားတယ္။ တပ္မ 
ေတာ္က သူ႔ကုိလမ္းမွာလွမ္းပစ္ေတာ့ တပ္မေတာ္လက္ထဲကေန ေနာက္တစ္ခါက္ ထြက္ေျပးရျပန္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဲ့ဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက သူ႔ကုိ ဆက္သြယ္လုိ႔မရခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ရိကၡာကျပတ္ခါနီးဆုိေတာ့ 
အေဖစားစရာယူလာမလားဆုိၿပီး ေစာင့္ခဲ့ရတာအရမ္းခက္ခခဲဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာထမွဲာ သစ္သီးသစ္ဥေတြ 
ရွာၿပီး ေန႔တုိင္းစားခဲ့ရတယ္။” 130   

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသည့္ စခန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္သည့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရသူမ်ားသည္ ရိကၡာလုံ 
ေလာက္စြာ ေထာက္ပ့ံေပးမႈမရိွျခင္းႏွင့္ စခန္းျပင္ပမွ အစားအစာဝယ္ယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရွာေဖြစားေသာက္ရန္ 
အတြက္ မတတ္ႏုိင္ၾကသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈမ်ားကုိလည္း ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း 
ေကာက္ရိပ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အိတုထျပည္တြင္း 
စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏ အေတြ႔ 
အၾကံဳကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအားေျပာျပခဲသ့ည္။ “စခန္းထဲမွာဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူတစ္ေယာက္ကုိ 
ဆန္တစ္ပုံးရတယ္။ စားစရာမလုံေလာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ထပ္ရွာစားရတယ္။”  131 ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ အိတုထျပည္တြင္းစစ္ေျပးေရွာင္စခန္းသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ 
ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦးကလည္း အလားတူ အေျခအေနကုိ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ “သူတုိ႔က(အလွဴရွင္)ေတြက 
လူဦးေရလာစစ္တဲ့အခါ လာတဲ့လူကုိပဲေပးတယ္။ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ကေလးေတြအတြက္ ရိကၡာျဖတ္တာခံရ 
တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕သမီးက မယ္ရာမုိစခန္းမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ေတာ့ သူမရဲ႕ရိကၡာျဖတ္ခံလုိက္ရတယ္။” 132 

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ လူေနမႈဘဝနိမ့္က်ျခင္း၊ ျခင္ေထာင္မရိွျခင္း၊ ရာသီဥတုဆုိးရြားမႈမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ လက္လွမ္းမမီသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ 
ၾကရသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ အဓမၼေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေစမႈအားခံခဲ့ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ေဒသတြင္းရွိ လူအေျမာက္အမ်ား ေတာထဲတြင္ 
ျခင္ကိုက္ျခင္းမွျဖစ္သည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရပံုကုိရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မ ၁၂ ႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္တုန္းက 
တစ္ခုခုျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတာၾကားတာနဲ႔ ပစၥည္းေတြထုတ္ပုိးၿပီး လုံျခံဳတဲ့ေနရာကုိ ေျပးပုန္းရတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြ 
က ငွက္ဖ်ားေရာဂါနဲ႔ ေသကုန္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေတာထမွဲာေနၾကတယ္ဆုိေတာ့ ျခင္ေတြကကၽြန္မတုိ႔ကုိ ပ်ားတုတ္ 

128 Source #33 တြင္ ၾကည့္ပါ။
129 Source #47 တြင္ ၾကည့္ပါ။
130 Source #49 တြင္ ၾကည့္ပါ။
131 Source #59 တြင္ ၾကည့္ပါ။
132 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



သလုိပဲကုိက္တယ္။” 133 က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္းသည္ ကေလးႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အုိကဲ့သို႔ေသာ  
အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမွ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပိုမိုခံရေၾကာင္း သူမကရွင္းျပခဲ့ 
သည္။ “ကၽြန္မ မဂၤလာေဆာင္ၿပီး ႏွစ္ေတြၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကေလး ၁၀ ေယာက္ရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္မတုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကဖ်ားၿပီး ဆုံးသြားၾကတယ္။”  134   ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း သူမ၏လူမမာဖခင္သည္ ေတာထဲတြင္ အစားအစာ 
ငတ္ျပတ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာေနထုိင္ရသည့္အတြက္ ေသဆုံုးခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မအေဖက 
ဖ်ားေနတဲ့အခ်ိန္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတက္လာမယ္ ဒါမွမဟုတ္ တုိက္ပြျဲဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ သူကသူ႔ရ႕ဲႏုိ႔ဆီ 
ဗူးေတြကုိယူၿပီးေတာ့ ေတာင္ၾကားထဲကုိသြားတာပဲ။ ေနာက္မွာေတာ့ သူ႔ရြာကုိျပန္သြားၿပီး အဲ့ဒမွီာပဲ ဆုံးပါးသြား 
တယ္။” 135  

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ကုိယ္ဝန္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးမဖြားမီ၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး 
ကာလမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရရိွပဲ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ကေလးေမြးရသည့္အတြက္ မိခင္ 
သာမက ကေလးအတြက္ပါ က်န္းမာေရးထိခုိက္ႏုိင္မႈ ျမင့္မားပါသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏ ကေလးသုံးဦးမွာ မုိးတြင္းကာလတြင္ ေတာထတဲြင္ေမြးဖြားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ 
“ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြက မုိးအရမ္းႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္ ေတာထမွဲာေမြးခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ 
တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္မွာကေလးေျခာက္ေယာက္ရိွခဲ့တယ္။” 136 သူ၏အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူမွာ ကေလးမီးဖြားၿပီး ႏွစ္ရက္ 
အၾကာတြင္ ထြက္ေျပးရျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္မ်ားခံစားရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ နာတာရွည္ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားေနခဲ့ 
ရသည္။ “ကေလးတစ္ေယာက္ပ ဲအိမ္ထမွဲာေမြးခဲ့တယ္။ ေမြးၿပီးႏွစ္ရက္မွာပ ဲကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာထ ဲထြက္ေျပးရ 
ျပန္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးအတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အရင္က 
မီးဖြားၿပီးတာန႔ဲ မုိးေရထဲမွာေျပးခဲ့ရေတာ့ သူမအခုဆုိ ေရာဂါေတြခံစားေနရတယ္။” 137   

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ေရ
ရွည္ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ခံစားရေစသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက 
အိမ္ေထာငဦ္းစီးေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ခံရျခင္းသည္ 
အမ်ားစုအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ႀကံဳေတြရေစသည္။  မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
ေျမယာမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား ဆုံးရံႈးရသည့္အတြက္ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္မရွိျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ပညာသင္ၾကားမႈ ဆုံးခန္းတုိင္ေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအားျပဳလုပ္ရန္ အခက္ 
အခမဲ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ပုိင္း 
စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ စိတ္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ နာတာရွည္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး အခက္ 
အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားအားတုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
အတြက္ အခက္အခမဲ်ားႏွင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ရမႈမ်ားသည္လည္း ကရင္လူငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ 
ကုိ ထိခုိက္ေစၿပီး ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းထြက္ေစမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။138

133 Source #58 တြင္ ၾကည့္ပါ။
134 Source #58 တြင္ ၾကည့္ပါ။
135 Source #36 တြင္ ၾကည့္ပါ။
136 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
137 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
138 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ  “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထား 

ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား”, တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအား ထိခုိက္ေစျခင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအား ထိခုိက္ေစျခင္း 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား 
တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေဒသခံမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအား ထိခုိက္မႈရိွေစသည္။ ဤ 
လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမွ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ေန႔စားအျဖစ္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းမ်ားက ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားအား ျပည့္ဝစြာေထာက္ပ့ံႏိုင္မႈကို တားဆီးလ်က္ရွိသည္။ 
ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက “ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ ခင္ဗ်ားသိပါ 
တယ္။ လူတစ္ေယာက္က တစ္ရက္အလုပ္မလုပ္ဘူးဆုိတာန႔ဲ စားဖို႔မရိွေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လုိ ေထာင္ထဲမွာ 
၈ ႏွစ္ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္အေနန႔ဲ မိသားစုကုိ ဘယ္လုိေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္မွာလဲ။” 139  

အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆုံးရံႈးရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မရိွျခင္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆုံးရံႈးရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မရိွျခင္း 

မိသားစုအမ်ုားစုသည္ ၎တုိ႔၏အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေသဆုံးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အိမ္တြင္မရိွျခင္း (ဥပမာ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရျခင္းေၾကာင့္) တုိ႔ကုိ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ မိသားစုအမ်ားစုသည္ 
၎တုိ႔အတြက္ လုံေလာက္ေသာေငြေၾကးရရိွရန္ အခက္အခမဲ်ားရင္ဆုိင္ရေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ား 
သည္ ၎တို႔၏လက္ငင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရိွေသာေၾကာင့္  သူတို႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ 
ေျမယာမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အေၾကြးႏြံနစ္ျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရၿပီး ေရရွည္တြင္ 
အဆုိးရြားဆုံး အေျခအေနမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ႔အေနျဖင့္ KNLA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြခံဲရၿပီး အက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ ၂၀၀၅ ခႏွုစ္ႏွင့္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ သူ၏မိသားစုအေနျဖင့္ ေလာကဓံကုိခံစားခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေျမေတြဆုံးရံႈးခဲ့ရတယ္။ အေၾကြးတင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြက အျခားသူေတြရဲ႕ ႏွိပ္စက္တာကုိ 
ခံစားၾကရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပႆနာအမ်ားႀကီး ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္။”  140   ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳ းသမီး တစ္ဦးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားက သူမ၏ အမ်ိဳ းသားျဖစ္သူ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရစဥ္က 
သူမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ မည္သို႔အဓမၼေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မေငြလုိတဲ့အတြက္ ကၽြန္မပုိင္ 
ဆုိင္သမွ်ေတြကုိ အေပါင္ခံတဲ့သူေတြဆီကုိ ေပးလိုက္ရတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ ကၽြန္မဘဝမွာ အခက္အခဲေတြ 
ၾကံဳေတြ႕ရၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ျပန္ရဖုိ႔အတြက္ အေပါင္ခံတဲ့သူေတြကုိ ေငြျပန္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေငြကုိ 
ႀကိဳးစားစုခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မကလြဲၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ ကၽြန္မခံစားေနရတာကုိ မသိဘူး။ ကုိယ့္ျပႆနာ ကုိယ္ဘဲ 
ေျဖရွင္းေနရတယ္။” 141  

ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အိမ္၌ယာယီမရွိုသည့္အခါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းတြင္ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ား ရိွေစႏုိင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေဒသခံေတြက စုိက္ပ်ိဳးေရးန႔ဲ 
ဥယ်ာဥ္ျခံကုိ သူတုိ႔ရ႕ဲအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ တပ္မေတာ္က 
ရြာသားေတြကုိ ဖမ္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၾကာႀကီးအဖမ္းခံၾကရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး 
ေႏွာင့္ေႏွးပ်က္စီးကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအစာမလုံေလာက္တာနဲ႔ ေျမယာပ်က္စီးတာေတြ ျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သီးႏံွခူးဆြတ္တဲ့ကာလအတြင္းမွာဆုိ တပ္မေတာ္က မၾကာခဏေရာက္လာၿပီး ရြာသားေတြကုိ 
ဖမ္းဆီးတယ္။ ရြာသားအမ်ားစုက မရိတ္သိမ္းႏုိင္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕စပါးေတြဆုံးရံႈးရတယ္။” 142  

139 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
140 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
141 Source #62 တြင္ ၾကည့္ပါ။
142 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ေျမယာႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္မ်ား ဆုံးရံႈးရျခင္းေျမယာႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္မ်ား ဆုံးရံႈးရျခင္း

ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆုံးရံႈးျခင္းသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍မရေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ဆုံးရံႈးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိဆုံးရံႈးမႈသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္သီးႏံွအေပၚ မ်ားစြာ 
မီွခုိရသူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကုိ စိန္ေခၚလ်က္ရိွသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ  ေျမယာသိမ္းခံရ 
ေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အစပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား သိမ္းယူၿပီးေနာက္ပုိင္း 
တြင္ ၎၏ေက်းရြာမွ စီးပြားေရးအခက္ခမဲ်ား ၾကံဳေတြရေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြက 
စုိက္ပ်ိဳ းေရးလုပ္ၿပီး အသက္ေမြးၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ တပ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းနဲ႔ တျခားတပ္စခန္းေတြရ႕ဲ 
ေျမသိမ္းမႈေတြက ေဒသခံေတြရဲ႕လက္ဖၻက္၊ ဖာလာန႔ဲ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ ထိခုိက္ေစတယ္။” 143  

ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားအား လုယူသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ထုိခံရသူရြာသားမ်ား၏ ဝင္ေငြ 
မ်ားအား လုယူျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႔ခံစားေစပါသည္။ 
ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ၎၏ေက်းရြာ 
ရိွ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအားဖ်က္ဆီးသည့္အခါ ၎ခံစားရသည့္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား 
ဤသို႔ ေဝမွ်ခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမေတြကုိ ေရရွည္အတြက္ေတြးၿပီးေတာ့ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တယ္။ မေမွ်ာ္ 
လင့္ပ ဲတပ္မေတာ္က အားလုံးကုိတုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သမွ်အားလုံး သထဲဲေရသြန္ျဖစ္သြား 
တယ္။” 144  တပ္မေတာ္မွ ထုိသုိ႔ေသာတိုက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ သီးႏံွခူးဆြတ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း က်င့္သုံးခဲ့သည့္ 
အတြက္ ဆုံးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။145 ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
လည္း တပ္မေတာ္မွ သူ၏အစားအစာမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသုံးတိရိစာၦန္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္တြင္ သူမၾကံဳ 
ေတြ႔ရသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပခဲ့သည္။ “အဲ့ဒါက ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းကုိ ထိခုိက္ေစတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔တဲထဲမွာထားထားတဲ့ ဆန္ေတြ၊ သီးႏံွေတြ၊ ဝက္ေတြန႔ဲ ၾကက္ 
ေတြ အစရိွတဲ့ပုိင္ဆုိင္မႈေတြအားလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္တယ္။” 146  

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ အရပ္သားျပည္သူမ်ားသည္ ပုံစံမ်ိဳးစုံ 
ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အား ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေန႔ဘက္တြင ္
သာ သြားလာခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔သြားလာရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ထံမွခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့သည္။ သထုံခရိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာကေန ထြက္မယ္ဆုိရင္ 
ခရီးသြားလက္မွတ္ ယူရတယ္။ မနက္ ၈ နာရီကေန ညေန ၅နာရီအထိဘဲ ခရီးသြားခြင့္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ညေနငါးနာရီမတုိင္ခင္အထိ အခ်ိန္ရတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ အဆုိးဆုံးအေျခအေနေတြထဲက 
တစ္ခုပဲ။”  147 ဤအရာသည္ သူ႔အား ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီလုပ္ရန္အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီး 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခမဲ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လြတ္လပ္ 
စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ရက္ကုိ အလုပ္တစ္ခု ၿပီးေအာင္ လုပ္ရမယ့္အစား အခ်ိန္သုံးရက္ယူရတယ္။ ဒဟီာေတြေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝတုိးတက္မႈမရိွပဲ အခက္အခဲေတြန႔ဲဘဲ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္။” 148  

143 Source #42 တြင္ ၾကည့္ပါ။
144 Source #4 တြင္ ၾကည့္ပါ။
145 KHRG မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Tatmadaw soldiers shell village, attack church and civilian 

property in Toungoo District”, တြင္ၾကည့္ပါ။
146 Source #60 တြင္ ၾကည့္ပါ။
147 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
148 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားက ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝး 
သည့္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ စိုက္ခင္းမ်ားထတဲြင္ 
ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ေလ့ရွိသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ေတာင္ယာမ်ားတြင္ ညအိပ္ရန္အခြင့္မေပးေပ။ 
“သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လယ္ထဲမွာမအိပ္ခုိင္းဘူး။ တဲလည္း မထုိးခုိင္းဘူး။ မုိးရာသီဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တဲမွာ 
ေနခဲ့ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကခြင့္မျပဳဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာက အိမ္ကုိျပန္လာရတယ္။” 149  
ထုိသုိ႔တားျမစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေျမမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ဂရုမစုိက္ႏုိင္သည့္အတြက္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရန္ အလြန္ခက္ခသဲည္။ “သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ကုိ ကုိယ္ပုိင္လယ္ထဲဆင္းဖုိ႔တားျမစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လယ္စလုပ္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ေစာင့္ရ 
တယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔လြယ္လြယ္န႔ဲ မေပးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ လယ္ထဲမွာ တဲထုိးဖုိ႔၊ 
ဒါမွမဟုတ္ လယ္လုပ္ငန္းအတြက္ အိမ္ေတြမွာ ကၽြဲ၊ ႏြားေတြထားဖုိ႔ သူတုိ႔ကခြင့္မျပဳဘူး။” 150  

အျခားအလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမရိွေသာ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း အလားတူအခက္အခမဲ်ားကုိ 
ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔အား အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္အတြက္ ေဒသအတြင္းလြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ကုိ တားျမစ္ထားသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
၎ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲကုိ ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းကဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္ျခံ 
မရိွေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ရတာ အရမ္းခက္ခတဲယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စားပ ဲလုပ္ၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဘဝေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ကန္႔သတ္ထားခံရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘယ္သြားတယ္ ဘာ 
ေၾကာင့္သြားတယ္ဆုိတာကုိ တပ္မေတာ္ကုိ အၿမသဲတင္းေပးၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲခြင့္ျပဳခ်က္ယူရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔က ေန႔စားလုပ္သားေတြဆုိေတာ့ ေန႔တိုင္း ခရီးသြားရတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖအိားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ 
အေၾကာက္တရားနဲ႔ သြားလာရတယ္။”  151  ထုိခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အခက္အခမဲ်ားကုိလည္း တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ အစားအေသာက္ေတြ ေရာင္းဖုိ႔အတြက္ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလုိ႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ဖုိ႔အတြက္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ 
ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းမရွိဘူး။ ဒါက ေဒသထဲကလူတိုင္းအေပၚကုိ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုန္းက 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသက စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ကုိ ေကာင္းေကာင္း 
ဘယ္လုိလုပ္ႏုိင္မွာလဲ။” 152  

က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက တပ္မေတာ္မွ တင္းၾကပ္စြာခ်မွတ္ထားေသာ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိအရပ္သားမ်ားမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ထုိသုိ႔ေသာသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူမအ 
ေနျဖင့္ သူမ၏ႏွစ္ႏွစ္သားအရြယ္သားေလးအား ကယ္တင္ရန္အတြက္ ေဆးဝါးမဝယ္ႏုိင္သည့္အတြက္ သားျဖစ္ 
သူေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တင္ျပခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အား အကူ 
အညီေတာင္းသည့္အခါ ၎တုိ႔တြင္ လူႀကီးမ်ားအတြက္သာေဆးရိွေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။153  

149 Source #52 တြင္ ၾကည့္ပါ။
150 Source #3 တြင္ ၾကည့္ပါ။
151 Source #61 တြင္ ၾကည့္ပါ။
152 Source #61 တြင္ ၾကည့္ပါ။
153 Source #51 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကာလမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရသူအမ်ားစုသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နာတာရွည္ 
ေဝဒနာမ်ားကုိ ဆက္လက္ခံစားရလ်က္ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ား မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ 
တားဆီးခံရလ်က္ရိွသည္။ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ျခင္း 
ခံခဲ့ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏အေတြ႔အၾကံဳကုိ ေဝငွခဲ့သည္။ “အခု 
ျပႆနာက ေအးတဲ့ရာသီေတြမွာဆုိ သူအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ သူ႔မွာ မကုရေသးတဲ့ 
အတြင္းဒဏ္ရာေတြရိွတယ္။ သူက ေသနတ္ေတြတုတ္ေတြနဲ႔ အရုိက္ခံထားရတယ္။ အထုိးခံထားရတယ္။ သတိ 
ေတာင္လစ္သြားေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူက ကၽြန္မတုိ႔လုိ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အရမ္းလည္း ပိန္က်သြား 
တယ္။” 154 ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း သူမ၏အမ်ိဳးသား 
ျဖစ္သူရြာသူႀကီးသည္ တပ္မေတာ္၏ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား ေထာင္ထတဲြင္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ 
ေတာ့ေပ။ “သူေထာင္ကထြက္လာၿပီးေတာ့ သူပုိပုိၿပီးအားနည္းလာတယ္။ အခုဆုိ သူလုံးဝအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ 
ေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒရီြာသူႀကီး ရာထူးကုိလက္ခံခဲ့လုိ႔ ကၽြန္မသူ႔ကုိ ေန႔တိုင္းဆူတယ္။ သူက အလုပ္အရမ္းလုပခ္်င္ေတာ့ 
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အရမ္းစိတ္မေကာင္းေတြျဖစ္ေနတယ္။ သူက အိမ္မွာပဲေနရတယ္။ သူအခုလုိခံစား 
ေနရတာေတြက အႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရလုိ႔ပဲ။ သူ႔ေက်ာကုန္းေတြက ခဏခဏနာေနတာ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔ကုိ 
ဝါးရင္းတုတ္ႀကီးနဲ႔ရုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သူလႊတ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္မသူ႔ကုိ ေဆးေတြအမ်ားႀကီး 
တိုက္ရတယ္။ ကၽြန္မသူ႔ကုိ ကေလးလုိပဲ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရတယ္။ ကၽြန္မအရမ္းေဒါသထြက္တာပဲ။” 155  သူမ 
အေနျဖင့္ သူမအမ်ိဳးသားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရယူရန္ ကူညီလုိေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ ေဆးဝါး 
ကုသမႈစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ မည္သို႔မွ်မတတ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ “ကၽြန္မသူ႔ကုိ ေဆးရုံကုိ ပုိ႔ခ်င္ေပမယ့္ ေငြေၾကးအမ်ားႀကီးကုန္ 
က်မွာစုိးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မသူ႔ကုိ အိမ္မွာပဲထားတယ္။” 156  

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက စစ္ေၾကာေရးတြင္ႏွိပ္စက္ခံရၿပီး ရရွိခဲ့ေသာဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ၎၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္လည္း 
ဆက္လက္ခံစားရလ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ ဤကဲ့သို႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ့္သြားေတြက မခုိင္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ 
ေတြ တစ္ေခ်ာင္းၿပီးတစ္ေခ်ာင္း က်ိဳးကုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အစားအစာေတြကုိ မဝါးစားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒါ 
ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အစာအိမ္ေရာဂါကလည္း ပုိပုိၿပီးဆုိးလာတယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရုိက္ႏွက္ခဲ့တယ္။ 
အထူးသျဖင့္ ေအးတဲ့ရာသီေတြမွာဆုိ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းနာက်င္ခံစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေဆးေတြ 
ေသာက္ေနရတယ္။” 157  

တပ္မေတာ္၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ခံစားရသူမ်ားသည္ စိတ္ေရာဂါေဝဒနာမ်ိဳးစုံကုိ ခံစားၾကရၿပီး 
၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝကုိလည္း သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က တပ္မေတာ္အတြက္ 
ေပၚတာထမ္းေပးခဲ့ရေသာ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ႔အေနျဖင့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္မလုံျခံဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ အခက္ေတြ႔ 
ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္အရမ္းေၾကာက္ေနခဲ့ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္လုိ႔ေျပာတာနဲ႔ စိတ္ကုိမထိန္း 
ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေၾကာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ဆုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ 
စိတ္ထမွဲာ မလုံျခံဳသလုိခံစားရတယ္။ အဲ့ဒအီတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုက အစားအေသာက္ မလုံေလာက္တာေတြ 
ရင္ဆုိင္ရတယ္။” 158 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေသာ အရပ္သားအေရအတြက္ 
မ်ားလာ ျခင္းကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ စိတ္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ပုိင္း 
စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ စိတ္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ရျခင္းမ်ား ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေထာင္အတြင္း 
ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရ 

154 Source #17 တြင္ ၾကည့္ပါ။
155 Source #62 တြင္ ၾကည့္ပါ။
156 Source #62 တြင္ ၾကည့္ပါ။
157 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
158 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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သူမ်ားအေနျဖင့္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိခံစားရၿပီး စိတ္ေရာဂါမ်ား ခံစားရလ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
“သူဆုံးၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ၾကာေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ ေထာင္ကလြတ္လာၾကတယ္။ သူတုိ႔စိတ္ေတြ ပုံမွန္မ 
ဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ေတြ ေထာင္ထမွဲာေနတုန္းက အေတြ႔အၾကံဳေတြ ျပန္ေျပာျပတယ္။ သူတုိ႔ေျပာျပခ်က္အရ 
သူတုိ႔ကုိစစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္တုန္းက လွ်ပ္စစ္န႔ဲတို႔ခံခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔န႔ဲစကားေျပာရင္ အၾကာႀကီးစုိက္ၾကည့္ၿပီးမွ 
ျပန္ေျပာဆိုေလ့ရိွတယ္။ သူတုိ႔က အရင္လုိပုံမွန္မဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔အခုဆုိ အလုပ္လည္း မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ 
ဘူး။” 159  

ပညာေရးတြင္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားပညာေရးတြင္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား

ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရျခင္း၊ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရျခင္း၊ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားက တုိက္ပြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား အရည္အေသြးမီပညာေရးရရိွရန္အတြက္ 
အတားအဆီး ျဖစ္ေစပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၎တုိ႔၏ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စနစ္တက်တုိက္ခုိက္မႈတစ္ရပ္ 
အေနႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားစုက တင္ျပခဲ့ 
သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ သူ၏ေက်းရြာ 
တစ္ခုလုံး စစ္တပ္၏ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေတြကုိ 
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးလုိက္တာ ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔က ေက်ာင္းေတြန႔ဲ ဘုရားေက်ာင္းေတြကုိလည္း မီးရိႈ႕ခဲ့ 
တယ္။” 160 တုိက္ပြဲေၾကာင့္ သူ၏ကေလးမ်ား ေက်ာင္းမေနရေၾကာင္းကုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
“အဲ့ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးကုိ ထိခုိက္မႈရွိေစခဲ့တယ္။ ဆရာေတြက ကေလးေတြကုိ 
စာမသင္ႏုိင္သ လုိ  ကေလးေတြကလည္း ေက်ာင္းမသြားရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြ ဘာမွမသင္ယူႏုိင္ေတာ့ 
စာမတတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။” 161  

ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ကရင္ကေလးအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းထြက္ရၿပီး 
မိသားစု၏လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ကူေနရသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပခဲ့သည္။162 ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ားသည္လည္း ကရင္လူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားခြင့္ 
ရရိွရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား သူမအေနျဖင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရျခင္း ရိွမရိွႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခါ သူမသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ 
ေပၚတာလုိက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ေျပာျပခဲ့သည္။ “ျဖတ္ေလးျဖတ္ 
ကာလတုန္းက ကၽြန္မတုိ႔ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ တပ္မေတာ္က ေက်ာင္းသားေတြန႔ဲ ဆရာမေတြကုိ ဖမ္းၿပီး 
အတင္းေပၚတာလုိက္ခုိင္းခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ကူသယ္ေပးခဲ့ရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ အထက္တန္းပညာ မသင္ခဲ့ရဘူး။ ဒါက ကၽြန္မရသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္။” 163  

သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးကလည္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး သူမ၏ကေလးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မၾကာခဏဆို 
သလို အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ညႇပ္ေနတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ လုံျခံဳေရးအေျခ 
အေနေၾကာင့္ စာေကာင္းေကာင္းမသင္ရဘူး။ ကၽြန္မဆုိရင္ ကေလးေတြပုန္းဖုိ႔အတြက္ တြင္းတူးရတယ္။ 
ေသနတ္သံၾကားၿပီဆုိတာနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး အဲ့ဒတီြင္းထဝဲင္ရတယ္။ တကယ္လုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ေနတုန္း ကၽြန္မတုိ႔ 

159 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
160 Source #47 တြင္ ၾကည့္ပါ။
161 Source #47 တြင္ ၾကည့္ပါ။
162 Source #23 တြင္ ၾကည့္ပါ။
163 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ေလွ်ာက္ေျပးေနရင္ ကြ်န္မတုိ႔ကုိက်ည္မွန္လိမ့္မယ္။”  164  ပ႗ိပကၡကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အထူးသျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္အား ခံႏုိင္ရည္မရိွသည့္ ကေလးမ်ား 
အတြက္ စိတ္ဒဏ္ရာကုိ ရရိွေစႏုိင္သည္။ စုိးရိမ္ေသာကမ်ားျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာ 
ရၿပီးေနာက္ပုိင္း စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ စိတ္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္သည့္ စိတ္ 
ေရာဂါမ်ားသည္ ၎တို႔အသက္ႀကီးလာသည့္တိုင္ ဆက္လက္ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာျပလာႏုိင္သည္။ ထုိေရာဂါမ်ား 
သည္ ကေလးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ သက္ေရာက္မႈရိွေစၿပီး ၎တုိ႔၏ သိျမင္ျခင္း 
မ်ား၊အာရုံစူးစိုက္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံႏုိင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ထိခုိက္မႈရိွေစသည္။165  

လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါရျခင္းလက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါရျခင္း

လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္းမ်ားသည္ ကရင္ကေလးငယ္မ်ားအား အရည္ 
အေသြးျပည့္မီေသာ ပညာေရးရရိွျခင္းကို ဆုိးရြားစြာအက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ 
အမ်ားစုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ 
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရတာေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲကေလးေတြကုိေက်ာင္းမသြားႏုိင္ေအာင္ တားဆီးခဲ့တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲကေလးငယ္ေတြကုိ ပညာေရးမွာ ေနာက္က်မက်န္ရေအာင္လုိ႔ ေက်ာင္းျပင္ပပညာသင္ၾကားေရး 
ေတြလုပ္ေပးတယ္။ ေတာထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထြက္ေျပးေနရတုန္းက သူတုိ႔ကုိ အေျခခံစာေရးစာဖတ္သင္တာ၊ 
ပညာသင္ၾကားတာေတြကုိ သစ္ပင္ေတြေအာက္မွာ လုပ္ေပးခဲ့ရတယ္။” 166 အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူမ်ားမွာ ဗမာလူမ်ိဳး 
မ်ားေသာေနရာမ်ားသုိ႔ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရၿပီး ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေဒသမွ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားကုိ 
တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ္လည္း စာလိုက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ဗမာစကားစြမ္းရည္ မရွိၾကပါ။ ၿမိတ္-
ထားဝယ္ခရုိင္၊ လယ္မူလာၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ကုိေျပာင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြ 
က ဗမာကေလးေတြနဲ႔ေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြအတြက္ ျမန္မာအစုိးရေက်ာင္းမွာ စာသင္ယူရတာ 
အရမ္းခက္ခဲခဲ့တယ္။” 167  အျခားေသာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ထိုသူအေနႏွင့္လည္း ၎၏ 
ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါတြင္ ပညာေရးအပါအဝင္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မရရိွခဲ့ေပ။ ထုိအေျခအေနက 
သူ၏ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထြက္ေစသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ “အဲ့ဒီေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္ေပၚ 
ေက်းရြာကုိ ျပန္လာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြ ေက်ာင္းဆက္မတက္ရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဘဝကုိ အစကေနျပန္စရတယ္။” 168  

ပညာသင္ၾကားခြင့္မရျခင္းအျပင္ တပ္မေတာ္မွက်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူကေလးမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းမ်ားကုိ ခံစားၾကရ 
သည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ KNLA 
၏ တပ္သားသစ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းျခင္းမတိုင္ခင္အခ်ိန္ သူမ၏အေတြ႔အၾကံဳကုိ ဤသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ 
အၿမဲတမ္းပဲထြက္ေျပးေနရေတာ့ ေက်ာင္းမတက္ခဲ့ရဘူး။ တုိက္ပြဲျဖစ္တိုင္း ေက်ာင္းေအာက္ကုိ အျမန္ေျပးဝင္ 
ရလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ၁ တန္းကေန ၃ တန္းအထိ အေၾကာက္တရားနဲ႔ စာသင္ခဲ့ရတယ္။  ကၽြန္မ  ၄ တန္းေရာက္ေတာ့ 
ကၽြန္မေက်ာင္းလုံးဝ မတက္ရေတာ့ဘူး။ တုိက္ပြျဲပင္းထန္တဲ့အတြက္ ကြ်န္မအေနျဖင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ 
ရတယ္။ ဒါေတြအားလုံးက ကၽြန္မရဲ႕ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းပဲ။” 169  

164 Source #51 တြင္ ၾကည့္ပါ။
165 Psychology Today [blog] မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “The Invisible Trauma of War-Affected 

Children”, တြင္ၾကည့္ပါ။
166 Source #23 တြင္ ၾကည့္ပါ။
167 Source #5 တြင္ ၾကည့္ပါ။
168 Source #5 တြင္ ၾကည့္ပါ။
169 Source #63 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-about-trauma/201304/the-invisible-trauma-war-affected-children
https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-about-trauma/201304/the-invisible-trauma-war-affected-children


လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးသင္ၾကားရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးသင္ၾကားရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္း

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားတြင္ မိသားစုအမ်ားအျပားသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဆုံးပါးသြားသည့္အ 
တြက္ ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးရန္ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႔ရသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ 
က်ဴရွင္လခမတတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပုံႏိွပ္စာအုပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာပစၥည္း 
မ်ားဝယ္ယူရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳ းသမီးက ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္း 
ပုိ႔ဖို႔ ေျမေတြေရာင္းလုိက္ရတယ္။” 170 သူမရွိသည့္အတြက္ သူ၏ကေလးမ်ား ပညာမသင္ၾကားခဲ့ရသည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္တရေၾကာင္းကုိလည္း ဤသုိ႔ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြက ပညာသင္ 
ခ်င္ေပမယ့္ မသင္ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ကုိ တျခားသူေတြက အထင္ေသးၾကတယ္။” 171  

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီကာလမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဆုံးပါးသြားေသာ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေသဆုံးမႈ 
၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ၾကံဳ 
ေတြ႔ၾကရသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ သူမ၏အမ်ိဳး 
သားဆုံးပါးသြားသည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးတြင္ သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္းကုိ ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ 
“ကၽြန္မတုိ႔က မိသားစုမစုံလင္ေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ အခက္အခဲေတြ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈေတြ ခံစားရ 
တယ္။ ကၽြန္မကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းမပုိ႔ႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထ ဲမတတ္ႏုိင္ေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ ဦးေလးေတြ 
အေဒၚေတြကုိ အကူအညီေတာင္းခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မသားအႀကီးဆုိရင္ ဆယ္တန္းမၿပီးဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔သူ႔ကုိ 
ဆက္မပုိ႔ႏုိင္ေတာ့လို႔ သူေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရတယ္။” 172 သူမ၏ သူငယ္ခ်င္း ၆ ဦးလည္း ၎တုိ႔၏ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ေထာင္ထဲတြင္ ဆုံးပါးသြားၾကသည့္အတြက္ အလားတူအေျခအေနမ်ိဳးကုိ ၾကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။173  

ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေငြဆုံးရံႈးသည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္အမ်ားစုမွာ ကေလးက်ဴရွင္လခေပးရန္ 
မတတ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ဘုရင့္ေနာင္ 
တပ္စခန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ ေျမသိမ္းျခင္းခံရေသာ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။“သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေျမေတြ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံနဲ႔ 
ေတာင္ယာေတြကုိ သိမ္းတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိယ့္ေျမေပၚ ကုိယ္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ကေလးေတြ 
လည္း ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။”  174  ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေျမယာသိမ္းျခင္းကုိ ခံခဲ့ရ 
သည့္အတြက္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ရသူ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးကလည္း အလားတူအခက္အခဲကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမေတြ အသိမ္းခံရၿပီးတာန႔ဲ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ဖုိ႔ အခက္အခ ဲေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လယ္လုပ္လို႔ မရေတာ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ 
အေျခအေန ေတာ္ေတာ္ဆုိးရြားလာတယ္။ အဲ့ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလးေတြရ႕ဲ ပညာေရးကုိလည္း သက္ေရာက္ 
မႈရိွတယ္။” 175  

 

170 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
171 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
172 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
173 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
174 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
175 Source #64 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ဤပုံကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ကြပ္ကဲ 
အေျခစုိက္ (စကခ)  အမွတ ္(၅)  တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းေလးေၾကာင္း 
မွ ႐ြာအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးခဲ့ 
ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိတပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္  ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား 
၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး တန္းဖုိး႐ွိေသာအရာမ်ားကုိ 
ခုိးယူခဲ့သည္႔အျပင္ ရြာသား(၂) ဦးကုိလည္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူ 
ခ႐ုိင္၊ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ထန္း 
တစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ိွ ေက်း႐ြာသုံး႐ြာအတြင္းမွ ေဒသခံ႐ြာသူ 
႐ြာသားမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းခုိင္းေသာပုံျဖစ္ 
သည္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈမ်ား၊ ခုိလႈံ 
ရန္ေနရာထုိင္ခင္းနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ေနရာ 
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းတို႔ကုိ ၾကံဳေတြ႔ 
ေနရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ေနရာသစ္သုိ႔ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနထုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ စစ္ကြပ္ 
ကဲအေျခစုိက္ အမွတ္(၁၆)မွ ရြာသူရြာသားမ်ားအား အျခား 
႐ြာတစ္႐ြာသုိ႔ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား 
အေနျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ သြားလာေနရသည့္ ပုံျဖစ္ 
သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ 
လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ျမစ္ေခ်ာင္းေဘး 
တြင္ ယာယီေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရေသာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ပုံကုိ 
ေဖာ္ျပ ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
အေျခခ်ေနထုိင္ရမည္ (သုိ႔မဟုတ္) မည္သည့္ေနရာတြင္ သီးႏံွပင္ 
မ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးရမည္ကုိ မသိေသးပါ။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဓာတ္ပံုမ်ား။ ။အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား - ဆက္ ဓာတ္ပံုမ်ား။ ။အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား - ဆက္ 
လက္ခံစားရလ်က္ရိွေသာအေမြဆုိးလက္ခံစားရလ်က္ရိွေသာအေမြဆုိး
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ဤပုံကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔၌  ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ 
ေ႐ႊက်င္ၿမိ ဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုံမ ွာ ေနရပ္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ မိခင္တစ္ဦးမွ သူမ၏ (၉)လသားအ႐ြယ္ 
ကေလးကုိ ကုသေပးရန္ ေဆးဝါးမ်ားမ႐ိွပါ။ သူမသည္ ရုိးရာတုိင္း 
ရင္းေဆးမ်ားကုိ ႀကိဳးစားသုံးေနေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိေပ။  
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ 
လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ 
ေမလတြင္ (၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္သည္ သူမ၏မိသားစုမွ 
ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ပါ 
သည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေဆးဝါးကုသမႈကုိ  သူမ မရ႐ိွခဲ့ 
သည့္အတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေသဆုံး 
ခဲ့ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ လူေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ 
ေတာထဲမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရခ်ိန္အတြင္း မီးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ သူမသည္ ကြင္းဆင္းက်န္းမာေရးလုပ္သားတစ္ဦးထံမွ 
ေဆးဝါးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ရယူခဲ့ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ လူေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ 
ရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားမွ ကၽြမဲ်ားထားရာေနရာကုိ  စာသင္ခန္း 
အျဖစ္ အသုံးျပဳေနရပုံကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]
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ဤပုံကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ပုံမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ညေန (၃) နာရီခြဲ 
ဝန္းက်င္တြင္ ဖလားေဒးသဒါးေဒသ႐ွိ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား 
တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၅၀၁)မွ ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏အိမ္မ်ားႏွင့္ 
လယ္ယာမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ 
စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၎တုိ႔မွ 
စားစရာမ်ားအား ႐ွာေဖြေနရျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
႐ုိက္ယူခဲ့သည္။  ပုံမွာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ နအဖ၏ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ 
ျပင္ပသို႔သြားလာႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ တစ္ပတ္စာခရီးသြား 
ေထာက္ခံစာကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ နအဖမွ ေထာက္ခံစာမပါ 
ဘဲ သြားလာေသာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]

ဤပုံကုိ  ၂၀၀၂  ခုႏ ွ စ္ ၊  ႏိုဝ င္ဘာလ၌  ဒူးပလာယာခ႐ုိ င္ ၊ 
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္႐ိွ ႐ြာသားတစ္ဦးအား  
စစ္ေၾကာင္မွဴးရဲေနာင္ဦးေဆာင္သည့္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ 
(၄၁၆)၊ စစ္ေၾကာင္း (၂)မွ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေပၚတာအျဖစ္ 
အဓမၼခုိင္းေစခုိင္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႐ြာသားသည္ ကရင္အမ်ိဳသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရး (KNLA) စစ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ စြပ္စြဲခံခဲ့ရျပီး အႀကိမ္ 
ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စပ္ကုိ္  ခံခဲ့ရသည္။ ညတုိင္း ထုိရြာ 
သားအား သစ္ပင္မွာခ်ည္ေႏွာင္ခဲၿပီး ၎ကုိရိုက္ျခင္း၊ ကန္ျခင္း၊ 
ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ထုျခင္း၊ ဓါးျဖင့္ထုိးျခင္းႏွင့္ မီးရိႈ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ သူ႔၏နား႐ြက္ေအာက္နားရွိ 
အသားစမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျပီး လည္ေခ်ာင္းကုိလည္း ဓါးျဖင့္ 
လီွးခဲ့သည္။ ဒဏ္ေငြ (၂) ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္အတူ ၾကက္မ်ား၊ မုန္႔ 
မ်ားႏွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကုိ  သူ၏႐ြာလူႀကီးမွ တပ္မေတာ္စစ္သား 
မ်ားအား ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူ႔ကိုလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး 
ခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]
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ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐္ုိင္တြင္ 
႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားရိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ 
စပါးပုံကုိ တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ (၃၅)၊ စစ္ေၾကာင္း 
(၁)ႏွင့္ (၂)မွ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
လယ္ပုိင္႐ွင္ကုိလည္း သူတုိ႔ကပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။ 
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခ႐ုိင္တြင္ 
႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ဟီေဒၚေခၚေက်း႐ြာကုိ တပ္မေတာ္ 
ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္(၇၅)မွ မီး႐ႈ႕ိဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏အသက္လြတ္ေျမာက္ 
ေရးအတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ခဲ့ရၿပီး မိမိတုိ႔အိမ္မ်ား မီးေလာင္ 
ပ်က္စီးတာကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ သထုံခ႐ုိင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ နအဖမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား 
က်ိဳက္ေကာ္-ေလးေက့လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အဓမၼခုိင္းေစခဲ့ 
ပါသည္။ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓမၼခိုင္းေစခံခဲ့ရသူ 
အမ်ားစုမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG] 

ဤပုံကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ သထုံခ႐ုိင္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပုံမ ွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမ ွ ဗုိလ္မ ွ ဴးမ ြ န္ေဇာ္ဦးလက္ေအာက္႐ွိ 
တပ္မေတာ္ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၀၂)အတြက္ အရက္ေသာက္ 
ရန္ျပင္ဆင္ေပးေနပုံကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျချမန္တပ္ရင္း 
အမွတ္ (၁၀၂)ထံသို႔ သက္ကယ္အခ်ပ္ ၃၀၀ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္လည္း 
သူမအား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]        
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အထက္ပါပုံမ်ားကုိ  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ 
တပ္မေတာ္တပ္မ အမွတ္ (၁၁) ႏွင့္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ (၂၁၃)႐ိွ စစ္ေၾကာင္းမွဴးမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား ဆန္အိတ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ 
၎တုိ႔စစ္တပ္စခန္းသုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ အဓမၼခုိင္းေစခဲ့သည္။ ပထမပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းထဲတြင္နာမည္ပါဝင္သည့္ 
႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေပၚတာအျဖစ္ခုိင္းေစျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ [ဓာတ္ပုံမ်ား- KHRG]          

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အခန္း (၂)။ ။ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ အခန္း (၂)။ ။ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ 
အေျခအေနမ်ား အေျခအေနမ်ား 

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

၁။ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း 
ရိွ ေဒသခံအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္မႈ 
ပုိမုိမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ 
လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွလာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ား၊ ေျမယာမရိွျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္ 
အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

၂။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက လက္နက္ကုိင္မ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္၊ BGF၊ KNLA ႏွင့္ 
DKBA ခြထဲြက္အဖြဲ႔မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တုိးခ်႕ဲလုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားႏွင့္ တခါတရံ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစမႈမ်ား ရိွေနေသးေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အပစ္အ 
ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္မီ ကာလကထက္စာလွ်င္ ပုိမုိလုံျခံဳသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

၃။ အစဥ္အလာအရ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈမ်ား 
ႏွင့္ အဓမၼေငြေတာင္းခံျခင္းမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေနပါ 
သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားပုိမုိမ်ားျပားလာ 
ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေန ကရင္လူထုမ်ား၏အခြင့္အေရး 
မ်ားအေပၚလုံးဝေလးစားမႈမရိွျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

၄။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရြာသားအေျမာက္အမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အေျခခံဗဟုသုတပင္မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံအမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုိမုိေလ့လာလုိစိတ္ရိွၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္လက္တြကဲာ ၎တုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအားတင္ျပၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္လုိၾကသည္။

၅။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ထပ္ခါတလလဲခဲ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ 
ရာ တုိးခ်႕ဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားရိွေနျခင္းအျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမယာသိမ္းယူမႈ 
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာမ်ားအား စစ္တပ္၏အက်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳေနမႈတုိ႔ 
ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားေစပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေႏွးေကြးသည့္ ႏု္ိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒမုိီကေရစသီေဘာထား ျပည့္ဝ 
သည့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရစနစ္အား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မွာ ထိခုိက္ပ်က္ျပားမႈရိွႏုိင္ေၾကာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 
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ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပုိင္းရိွ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ 
ေပၚခဲ့ၿပီး NCA ထုိးၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ တုိးတက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ ထုိတုိးတက္မႈမ်ားထတဲြင္ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာေနထိုင္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈပုိရိွလာျခင္း၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရိွျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းႏွင့္  KNU အပါအ 
ဝင္ ျမန္မာအစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ပုိမိျုပဳလုပ္ခြင့္ရရိွလာျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ နားလည္မႈမရိွေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ 
ဘဝအေျခအေနမွာ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ အဲ့ဒါ [ၿငိမ္းခ်မ္းေရး] န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံအ 
ေၾကာင္းအရင္းေတြဘာေတြနားမလည္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာထားတာမရိွေတာ့ သူ႔ရဲ႕လပ္ု 
ငန္းစဥ္ေတြ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိလည္းမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ ဆက္စပ္မႈရိွတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ တုိက္ပြဲေတြမရိွေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေပၚတာလိုက္စရာမလုိေတာ့ဘူး။” 176   

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား၏ အခ်ိဳးအစားကုိ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ 

 

သုိ႔ေသာ္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ယခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ ေရရွည္တည္ၿငိမ္မႈရွိသည္ဟု မခံစားရ 
ေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ လက္ရိွ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား သိရိွနားလည္ထားသူအမ်ားက ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္မႈ 
မရိွသကဲ့သုိ႔ ခံစားေနၾကရသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
NCA ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ နားလည္ခ်င္ေတာ့ အဲ့ဒီသေဘာတူညီမႈေတြကုိဖတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္က ေဒသတြင္းသြားလာလုပ္ရွားေနတဲ့ဲအ့ခ်ိန္ေတြဆုိရင္ ဒသီေဘာတူညီခ်က္ေတြက 
အခ်က္ကုိ တစ္ခါေလာက္လုိက္နာရင္ က်န္တဲ့ႏွစ္ခါက မလုိက္နာဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒသီေဘာတူညီခ်က္ထကဲ 
အခ်က္ေတြကုိ တကယ္လုိက္နာမွ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္လို႔ရမယ္။” 177 အမ်ားစုက ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပုိင္းရ ွိ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပ ြဲမ ်ား ၊ အရပ္သားမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားအတြင္း သုိ ႔မဟုတ္ 

176 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
177 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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အနီးတစ္ဝုိက္တြင္ စစ္တပ္မ်ား ပုိမုိတည္ရွိေနမႈမ်ား၊ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး
ေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

(က) NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း လူထုဘဝအေျခအေနမ်ား(က) NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း လူထုဘဝအေျခအေနမ်ား

 (၁) ေျမျပင္အေျခအေနမ်ား  (၁) ေျမျပင္အေျခအေနမ်ား 

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ 

ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တပ္မေတာ္၏ 
သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ပုိမုိရရိွ 
လာၾကသည္။ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “အေျခအေနက အရင္ကထက္ 
စာရင္ ပုိၿပီး တုိးတက္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ [တပ္မေတာ္ရ႕ဲ တိုက္ခုိက္မႈကုိ ေၾကာက္စရာ 
မလုိေတာ့သလုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လည္း သြားလာႏုိင္ၿပီ။” 178   ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕စရာမလုိပ ဲ
လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ၿပီဟု ခံစားလာရသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား “အရင္ကဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ထဲကုိသြားခ်င္သလုိ သြားလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခုဆုိ 
ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္သြားလုိ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြမွာ စစ္သားေတြရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္တာ 
မခံရေတာ့ဘူး။ ေတာထဲကုိလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလုိ႔ရၿပီ။” 179  

ဤအရာသည္ အဓိကက်ေသာ တုိးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ  ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ 
လာႏုိင္ၾကၿပီး အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္လည္း လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးကုန္ 
မ်ားအား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္လည္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရရိွလာေၾကာင္းကုိ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤသုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ခုနက ေျပာခဲ့သလုိပဲ သိသာထင္ရွားေသာ 
အေျပာင္းအလဲေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ေတြ႔ရတယ္။ ဝင္ေငြရသီးႏံွေတြန႔ဲ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
သယ္ယူခြင့္ ရလာခဲ့တယ္။” 180 သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း ထုိခံစားခ်က္ကုိ 
ေဝမွ်ခဲ့သည္။ “ျပည္သူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေနၿပီးေတာ့ အက်ိဳးေက်းဇူး အျပည့္အဝရၾကတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေတြ မိသားစုဝင္ေငြရဖုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္နဲ႔ စီးပြားေရးအတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
သြားလာလုိ႔ရတယ္။” 181  

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း 
တြင္ ခရီးသြားလာခြင့္မ်ား ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားလ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္ 
တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ ၂၀၁၈  ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသူႀကီး တစ္ဦးသည္ 
BGF ၏ ဂိတ္ဖြင့္ခ်ိန္အတြင္းသြားလာရန္ လုိက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္္ BGF စစ္သားမ်ား၏ ရုိက္ႏွက္ျခင္း 
ခံခဲ့ရၿပီး ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။182 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ရရိွခဲ့သည့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ 

178 Source #37 တြင္ ၾကည့္ပါ။
179 Source #61 တြင္ ၾကည့္ပါ။
180 Source #42 တြင္ ၾကည့္ပါ။
181 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
182 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Incident Report: A village head sustained serious 

injuries after being tortured by BGF #1014 in Bu Tho Township, November 2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://khrg.org/2018/12/18-116-i1/hpapun-incident-report-village-head-sustained-serious-injuries-after-being
https://khrg.org/2018/12/18-116-i1/hpapun-incident-report-village-head-sustained-serious-injuries-after-being


အျခားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားတြင္ 
လႈပ္ရွားေနသည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သြားလာရန္အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသျဖင့္ ထုိအေျခအေနက 
၎တုိ႔အား လယ္ထဲသုိ႔သြားရန္ တားဆီးထားသည္။183 ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ ခဲယမ္းမီး 
ေက်ာက္မ်ားသည္လည္း ေဒသတစ္ဝွမ္းတြင္ စုိးရိမ္ရသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။184  

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီကာလအတြင္းတြင္  KNLA အား ရိကၡာေထာက္ပ့ံေနမႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ 
သည္။ ထုိသို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအား ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားသုိ႔ သြားလာမႈကုိ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕က ၎တို႔အ 
ေနျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအခ်ိန္ကာလအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု 
တင္ျပခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူလာေၾကာင္းကုိ 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မတုိ႔ ေဒသခံအမ်ားစု ဆင္းရ ဲ
တဲ့သူေတြ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြ၊ ေျမပုိင္ရွင္ေကာ ေျမမပုိင္တဲ့သူေတြေကာ ေန႔စားသမားေတြအပါအဝင္ အားလုံးရ႕ဲ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြ ပုိၿပီးေကာင္းမြန္လာတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေျမေပၚမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
ေၾကာက္ဖုိ႔မလုိေတာ့ဘူး။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မွာ၊ တျခားသူေတြဆီကေန အစားအေသာက္ေတြ ပုိက္ဆံေတြ 
ေခ်းရမွာကုိလည္း စုိးရိမ္စရာမလုိေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ အလုပ္ေတြကုိ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ 
လုပ္ႏုိင္ၿပီ။” 185 အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္းကုိ 
လည္း ထုိအမ်ိဳးသမီးမွ ဆက္လက္ရွင္းျပခဲသည္။ “ဒါက ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းကုိ အေတာ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ 
တယ္။”186  

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္လည္း ေဒသခံလူထုအခ်ိဳ႕အား ၎တို႔ 
၏ စုိက္ပ်ိဳးျခံမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မရိွ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ေျမတြင္ အျပည့္ 
အဝ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွႏုိင္ၾကေၾကာင္းကုိ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ယခုလုိတင္ျပခဲ့သည္။ 
“အရင္ကဆုိ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္လုပ္ရဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲေတြၾကံဳေတြ႔ရ 
တယ္။ ကၽြန္မတို႔ တစ္ခါတစ္ေလထြက္ေျပးရတယ္။ ဒါက ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ မိသားစုအေျခအေနကုိ 
ထိခုိက္မႈရိွခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္အခုဆုိ အေျခအေနေတြကပုိၿပီးေကာင္းလာၿပီ။” 187 ထုိနည္းတူစြာ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း လုံျခံဳေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္  
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝမ္းစာအတြက္သာမကပဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳလာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအေျခအေနေတြ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျခားစုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွေတြန႔ဲ ရာသီေပၚ 
သီးႏံွေတြလည္း စုိက္ပ်ိဳးလို႔ရလာတယ္။ အရင္ကဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စပါးပဲစုိက္လုိ႔ရခဲ့တယ္။ ဒါက ေကာင္းတဲ့ 
ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုပဲ။” 188  

183 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Htantabin and Thandaunggyi 
townships, Early 2016 to February 2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။

184 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကုိ တမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း”, ၏ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ မွ 
၃၅ အထိ တြင္ၾကည့္ပါ။ 

185 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။
186 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။
187 Source #66 တြင္ ၾကည့္ပါ။
188 Source #67 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ဤသုိ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလတုိဲးတက္မႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ျပည္သူမ်ားမွာ 
အခက္အခမဲ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရဆျဲဖစ္သည္။ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ၅၆၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘားအံခရုိင္၊ 
လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ရိွ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္ ေနထုိင္ေနရလ်က္ရိွၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းအတြင္းေနထုိင္စဥ္တြင္ မိမိ 
ကုိယ္ကုိ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုအား ေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရသျဖင့္ ဝင္ေငြရရိွရန္အတြက္ အခက္ 
အခဲမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည္။189 ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူ 
အနည္းဆုံး ၁၆၂၀၀၀ ဦး ရိွသည့္အတြက္ အလားတူအေျခအေနကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရသူမ်ားစြာ ရိွေနႏုိင္သည္။190  
ထုိ႔အျပင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ မရိွသူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ပုံမွန္မရိွသည့္ ေန႔စားအလုပ္မ်ားကုိသာ မွီခုိေနၾကရသည့္အတြက္ 
၎တုိ႔၏လုပ္အားခမ်ား အျပည့္အဝမရသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည္အထိ အလုပ္အကုိငမ္ရ 
သည့္အခါမ်ားတြင္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခမဲ်ား ၾကံဳေတြ႔လာႏုိင္သည္။191 အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာ
ပုိင္ဆုိင္မႈမရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမရွိသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ 192

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ  ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ  

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ 
ရိွေနေသးေသာ္လည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စသဲည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈကုိ 
ခံစားၾကရသည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက တင္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္း 
ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ့္ရြာကလူေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္န႔ဲေနႏုိင္ၿပီး အလုပ္ကုိလည္း 
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လုပ္ႏုိင္ၾကၿပီ။ အရင္ကဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခြးေဟာင္ရင္ေတာင္  ေကာင္းေကာင္းမအိပ္ရဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိမ္းေရာင္ေတြ[စစ္ဝတ္စုံ] ျမင္ရင္ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏွစ္ဘက္လုံးကုိ 
ေၾကာက္ရတယ္။ အခုဆုိ စစ္သားေတြကုိျမင္ရင္ သူငယ္ခ်င္းလုိပဲဆက္ဆံတယ္။ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။” 193   

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစ 
ျခင္းမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္လည္း အလြန္ပင္ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား “အရင္ကဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာက္တရားနဲ႔ အသက္ရွင္ 
ရတယ္။ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပၚတာလုိက္ဖုိ႔အတြက္ အဖမ္းခံရမွာကုိေၾကာက္တယ္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းအိပ္လုိ႔ရတာ။” 194  

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈအား ခံစားရျခင္းသည္လူအမ်ားစုမွ အဦးဆုံးခံစားရသည့္ စိတ္သက္သာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ေတြရဲ႕အသံေတြ မၾကားရ 
ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရင္လုိ သိပ္မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေကာင္းတဲ့ 
ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္တယ္။” 195 ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း 
ထုိခံစားမႈကုိ ေဝငွခဲ့သည္။ “ကၽြန္မအခုဆုိ ညခင္းလည္း တစ္ေယာက္ထအိဲပ္ဖုိ႔ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆုိ 

189 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကုိ တမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း”, တြင္ၾကည့္ပါ။
190 The Border Consortium မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Human Security in South Eastern Myanmar”, 

တြင္ၾကည့္ပါ။
191 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun District: Unpaid wages by the Min Began Company in Bu 

Tho Townshp, March 2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။
192 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Situation Update: IDPs face diffi culties returning 

to their villages of origin”, တြင္ၾကည့္ပါ။
193 Source #54 တြင္ ၾကည့္ပါ။
194 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
195 Source #3 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/dream-of-home-bur_reduce_0.pdf
https://www.theborderconsortium.org/media/114642/TBC-Human-Security-in-South-Eastern-Myanmar-2018.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/19-29-i3_wb.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/19-29-i3_wb.pdf
https://khrg.org/2019/01/18-80-s1/nyaunglebin-situation-update-idps-face-difficulties-returning-their-villages-origin
https://khrg.org/2019/01/18-80-s1/nyaunglebin-situation-update-idps-face-difficulties-returning-their-villages-origin


တစ္ေယာက္ထဲအိပ္ရမွာ ေၾကာက္တယ္။” 196 ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈအားရည္ညႊန္းလ်က္ သူမအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီးထြက္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ 
နည္းပါးသြားေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။ “အရင္ကဆုိ ကၽြန္မတုိ႔အျပင္ကုိသြားမယ္ဆုိ တပ္မေတာ္က ဒကုၡေပးတာကုိ 
အၿမခံဲရတယ္။ အမ်ိဳ းသမီးဆုိေတာ့ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုန္းကဆုိ အျပင္ထြက္ဖုိ႔အရမ္းေၾကာက္တာ။ လက္႐ိွအေျခအေနက 
ပုိေကာင္းတယ္လုိ႔ ကၽြန္မခံစားရတယ္။” 197   

သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္စခန္းအေျခခ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူအခ်ိဳ႕မွာ 
အတိတ္ကာလကက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပမ္မႈ 
မ်ားရိွေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။198 သထုံခရုိင္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “စစ္သားေတြက လြတ္လြတ္ 
လပ္လပ္သြားလာလို႔ရေတာ့ လုံျခံဳမႈကပုိၿပီးေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလသူတုိ႔က အရပ္ဝတ္ေတြဝတ္ 
ၿပီး စစ္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြေကာက္ယူဖို႔ ရြာထဲကုိလာၾကတယ္။ ဒါက ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ လုံျခံဳမႈ 
မရိွဘူး။” 199  လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအတြက္ 
အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေရးယူခံရျခင္းမရိွပဲ ေငြေတာင္းခံမႈႏွင့္ 
ေျမသိမ္းမႈမ်ားအားျပဳလုပ္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူလုံျခံဳလာေစသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္စခန္းအနီးတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
၎အေနျဖင့္ လုံျခံဳမႈရိွသည္ဟု မခံစားရေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ေဒသမွ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားမွာတပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားအား 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ “သူတုိ႔တစ္ေယာက္ထဲ အျပင္မသြားရဲဘူး။ သူတုိ႔အျပင္ကုိ 
သြားခ်င္တယ္ဆုိရင္ စစ္တပ္စခန္းကုိျဖတ္ရမွာဆုိေတာ့ အနည္းဆုံး လူေလးေယာက္ေလာက္နဲ႔ အဖြဲ႔လုိက္ 
သြားၾကတယ္။ သူတုိ႔က ညဆုိရင္လည္း အျပင္သြားရမွာေၾကာက္တယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ 
ေခၚလုိ႔မရဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔မသြားေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔အဲ့ဒီလုိမ်ိဳး စုိးရိမ္ေနၾကေသးတယ္။” 200 ဒူးပလာယာခရိုင္၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ မ႐ိွသည္ကုိခံစားရသည္မွာ တပ္မ 
ေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေပၚယုံၾကည္မႈအားနည္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 
တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရန္သူေတြ [တပ္မေတာ္] ကုိေကာ KNU ကုိေကာ မယုံဘူး။” 201  

ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွျခင္းပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွျခင္း

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ပညာသင္ၾကားမႈရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွ 
မႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ ေတာငငူ္ခရုိင္၊ သံေတာငႀ္ကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔သုိ႔ေျပာခဲ့သည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္ထင္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အရမ္းေကာင္းတယ္။ လူေတြေက်ာင္းတက္ခြင့္ 
ပုိၿပီး ရလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရ႕ဲ အိမ္မွာဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္အတူတူ လုပ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြက 
ေက်ာင္းသြားတယ္။” 202  လုံျခံဳေရးတုိးတက္  ေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္ ဤအေျခအေနအတြက္ အေရးပါေသာ 
က႑အျဖစ္ပါဝင္သည္။ သထုံခရုိင္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာမတစ္ဦးက “ကၽြန္မတုိ႔အခုဆုိ ကေလးေတြကုိ ေကာင္း 
ေကာင္းစာသင္ေပးႏုိင္ၿပီ။ အရင္ကလုိ လုံျခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္စရာမလုိေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆုိ ကၽြန္မတုိ႔ 
ေၾကာက္ေၾကာက္န႔ဲ စာသင္ရတယ္။” 203  

196 Source #36 တြင္ ၾကည့္ပါ။
197 Source #68 တြင္ ၾကည့္ပါ။
198 ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ “Militarisation in Southeast Myanmar” အပုိင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
199 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
200 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
201 Source #25 တြင္ ၾကည့္ပါ။
202 Source #54 တြင္ ၾကည့္ပါ။
203 Source #51 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဤသုိ႔ တုိးတက္မႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေကာက္ခံရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
အရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လူထုအသုိက္အဝန္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ေနရာတြင္ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္မရေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ ေက်ာင္းဝင္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ 
ရရိွရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ စစ္ေဘး 
ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကရဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ပညာေရး လက္လွမ္းမီ 
ႏုိင္မႈတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေစသည္။204 တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တုိ႔အၾကား တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ေပၚသည့္ 
ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္းတစ္ခုလုံးအား ၎တုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ခြါေစၿပီး ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ 
မ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ပညာေရး 
စနစ္မွ ထုတ္ေပးသည့္လက္မွတ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္း မရိွေပ။ ထုိသုိ႔ အသိအမွတ္ျပ ျဳခင္း မရိွသည့္အတြက္ 
ကရင္ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန (KECD) ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဒကုၡသည္စခန္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေပၚ ဖယ္က်ဥ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစုိးရေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ကရင္ကေလးငယ္မ်ားမွာ အတန္းတြင္ ျမန္မာ 
ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရသည့္အတြက္ သင္ရုိးအတိုင္းလုိက္ႏုိင္ရန္ အခက္အခရိွဲသည္။ သထုံခရုိင္၊ သထုံ 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ထုိအခ်က္ကုိေထာက္ျပခဲ့သည္။ “ေဒသခံ [ကရင္] ဆရာေတြက အကုန္းလံုးနီးပါး 
ထြက္ကုန္ၿပီ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်န္တာက အစုိးရဆရာေတြပ။ဲ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြက ဗမာလုိနားမလည္ေတာ့ 
ေက်ာင္းသားနဲ႔ဆရာၾကားမွာ ဘာသာစကားအခက္အခဲရိွတယ္။”  205 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ကရင္စာေပႏွင့္ ကရင္ 
သမိုင္းအား အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ထုိသင္ခန္းစာမ်ားမွာ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္သာ 
သင္ရၿပီး အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရိွသည့္အေၾကာင္းကုိ ေတာငငူ္ခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။206  “ကၽြန္မတုိ႔ ကရင္ဘာသာစကားကုိ မနက္ ၇ နာရီကေန ၈ နာရီအထိ သင္ရတယ္။ ကၽြန္မ 
တုိ႔ကရင္စာသင္ဖုိ႔ တစ္နာရီပဲအခ်ိန္ရတယ္။ ဒါကလည္း ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းမွာမဟုတ္ဘူး။” 207   

သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ပညာေရးသည္ အစုိးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားသာျဖစ္ေနသည့္ 
အတြက္ ထုိအေျခအေနက ကရင္လူမ်ိဳး၏ျဖစ္တည္မႈအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔မွာ 
ကရင္သမိုင္း စာအုပ္ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကုိကၽြန္မတုိ႔ သင္ခြင့္မရိွဘူး။ ဒလုိီပ ဲဆက္သြားေနမယ္ဆုိ ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ 
ကေလးေတြ သူတုိ႔ရ႕ဲသမုိင္းကုိ သူတုိ႔သိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မကေတာ့ မူလ KECD  သင္ရုိးညႊန္းတန္းတစ္ခုပ ဲ
လုိခ်င္တယ္။ အစုိးရက ကၽြန္မတုိ႔ကုိက်ရံႈးေအာင္လုပ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကရင္ 
အလံနဲ႔ကရင္သမုိင္းက မၾကာခင္ေပ်ာက္သြားၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ကေလးေတြက ျမန္မာ့သမိုင္းကုိပဲ သိလိမ့္မယ္။” 208 
ကရင္ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ဘာသာစကားႏွင့္ KNU ၏ 
သင္ရုိးညႊန္းတန္းျဖင့္ သင္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း KNU ၏ပညာေရးစနစ္မွာ အရင္းအျမစ္ လုံေလာက္မႈမရိွသကဲ့သို႔  
ျမန္မာအစုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း မရိွေပ။ 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ လက္ 
တံု႔ျပန္လုိမႈမ်ားမရိွပဲ ခံစားက်င့္သုံးေနရေၾကာင္းကုိ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕က တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ငူ 
ခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးက သူ၏ေဒသအတြင္းမွ  ျပည္သူမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ 

204 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကုိတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္း”, တြင္ၾကည့္ပါ။
205 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
206 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထား 

ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ရြာသားမ်ား၏ အသံမ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။
207 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
208 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/dream-of-home-bur_reduce_0.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_foundation_of_fear_burmese_full_report_october_2017_w2.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_foundation_of_fear_burmese_full_report_october_2017_w2.pdf


လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၿပီး  ေနထုိင္လ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ “အရင္ကဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း 
ေျပာရမွာေၾကာက္ၾကတယ္။ အခုဆုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာလုိ႔ရၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ႏုိင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အဲ့ဒါေတြကုိေျပာဖို႔ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။” 209 ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ထုိသုိ႔ေသာခံစားခ်က္ကုိ ေဝမွ်ခဲ့သည္။ “အခုဆုိကၽြန္မတုိ႔ ကုိယ့္အျမင္ေတြကုိ လြတ္လြတ္ 
လပ္လပ္ေျပာလုိ႔ရၿပီ။” 210  

ဤတုိးတက္မႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ အဖမ္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ တရားစြဆုိဲခံရျခင္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသးသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ 
ကရင္အမ်ိဳးသမီး ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူေနာ္အုန္းလွအား ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အိမ္ယာ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူမ၏အေဖာ္ေလးဦးႏွင့္အတူ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပရာ၌ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ 
အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။211  ထုိနည္းတူစြာပင္ အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ခံစားရလ်က္ရိွသည္ဟု  KWO ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။ “လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးန႔ဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတာေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ KWO လုိ အဖြ႔ဲအစည္းေတြ 
အေနန႔ဲက [အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕] ေမးျမန္းတာေတြ မၾကာခဏခံၾကရတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕လုံျခံဳေရးကေတာ့ 
တုိးတက္လာတယ္ ဒါေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရးစတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ 
အတြက္ကေတာ့ အႏၱရာယ္ေတြရိွေနၾကေသးတယ္။” 212   

အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာ 
အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အေရး ပုိမုိရရိွလာေၾကာင္း တင္ျပ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “အရင္ဆုိ ကၽြန္မ 
တုိ႔ကရင္ေတြက [အစုိးရန႔ဲ တပ္မေတာ္ကေပးတဲ့] ဘာအမိန္႔ျဖစ္ျဖစ္ လုိက္လုပ္ရတယ္။ [တကယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ 
ျပန္ခံေျပာရင္] ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းကုိရုိက္လိမ့္မယ္။ [ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕] အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့ အခုဆုိသူတုိ႔န႔ဲ 
ေတြ႔ၿပီး စကားေျပာလို႔ရၿပီ။”  213  ဤအေျခအေနသစ္သည္ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ 
ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ BGF ႏွင့္ တပ္မေတာ္ စသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား ၎တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ 
ထုိေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားကုိ အသုံးျပဳေလ့ရိွသည္။214  

ထုိနည္းတူစြာ KNU သည္လည္း NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ရြာသားမ်ားအား 
၎တုိ႔၏အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားေလ့ရိွေၾကာင္း ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ေျပာျပခဲ့သည္။ “NCA ေရးထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း 
မွာ ရြာသားေတြက ေဒသတြင္း KNU အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိေတြ႔ဖုိ႔ အခြင့္အေရး 
ပုိရလာတယ္။ အစည္းအေဝးတက္ဖုိ႔လည္း အခြင့္အေရးရလာတယ္။” 215 သုိ႔ေသာ္ KNU အစည္းအေဝးအား 
တက္ေရာက္ရသည့္ရြာသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ရိွလာသည့္ ရလာဒ္အေပၚ 
တြင္ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈအလြန္နည္းေၾကာင္းကုိ CIDKP ၏ အႀကီးတန္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ျပည္သူေတြကုိ 

209 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
210 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
211 Karen News မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Land Right Activist Naw Ohn Hla Arrested over 

Housing Protest in Myawaddy”, တြင္ၾကည့္ပါ။
212 Source #10 တြင္ ၾကည့္ပါ။
213 Source #63 တြင္ ၾကည့္ပါ။
214 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Do Not Trespass” Land Confi scation by Armed Actors in Southeast 

Myanmar”, တြင္ၾကည့္ပါ။
215 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ကုိယ္စားျပဳဖုိ႔အတြက္ KNU က လူမ်ိဳးစုအစည္းအေဝးႀကီးေတြ က်င္းပေလ့ရိွတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ေဒသခံကုိယ္စား 
လွယ္ေတြန႔ဲ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းေတြက သူတုိ႔ရဲ႕အျမင္ေတြကုိ တင္ျပႏုိင္တယ္။ ဥပမာဆုိရင္ သူတုိ႔က 
ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိဖိတ္ၿပီး ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူတဲ့ အစည္းအေဝးေတြဖိတ္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္လည္း ဆက္သြယ္ေရးပုိင္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္ရိွၿပီး ျပည္သူေတြ တုိက္ရုိက္ပါဝင္မႈ မရိွတာေတြလည္း 
ရိွတယ္။” 216  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွျခင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွျခင္း 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရိွေန 
ေသးေၾကာင္းကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ မေကာင္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္သည့္ အေထာက္အပ့ံပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား လံုေလာက္မႈမရိွသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပစၥည္းမ်ားအား လက္လွမ္းမွီ 
ရရိွႏုိင္သည့္အခါတြင္လည္း လုပ္သားလုံေလာက္မႈမရိွျခင္း၊ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားလံုေလာက္မႈမရိွ 
ျခင္း၊ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား အခ်ိန္မီမဖြင့္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာရိွသည္။217   
ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမရိွျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးမလုံေလာက္မႈမ်ားက အေရးႀကီးသည့္  ျပႆနာအ 
ျဖစ္ က်န္ရစ္လ်က္ရိွသည္။218 KNU သည္ ေဒသတြင္းရိွ  ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရိွ 
ေသာ္လည္း ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္လံုေလာက္မႈမရိွျခင္းတို႔က က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္ 
လုပ္ရန္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္။219  

သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အခ်ိဳ႕ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေဆာက္အအုံမ်ား တုိးတက္မႈရွိလာေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏုိင္မႈမွာ 
လုံေလာက္မႈမရိွေသးဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ “[ျမန္မာအစုိးရရ႕ဲ] ထီးဖာဒုိ႔ထက ေဆးေပးခန္းဆုိရင္ တစ္လကုိ တစ္ခါ 
ေတာင္မဖြင့္ဘူး။ အစိုးရက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကုိေတာ့ ပုိ႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆးဝါးက မလုံေလာက္ဘူး။ 
လူနာေတြက ေဆးခန္းကုိသြားၿပီဆုိရင္ ဆရာမ မရိွတာနဲ႔ ေဆးဝါးမလုံေလာက္တာနဲ႔။ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြ 
က ရြာသားေတြကုိ ကာကြယ္ေဆးေပးဖုိ႔ေလာက္ပဲ လာၾကတာ။” 220   

ေတာင္ငူခရိုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အျခားေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္း 
မ်ားတြင္ ေဆးေပးခန္းပင္မရိွေပ။ “ဟင့္အင္း။ ေဆးရုံလည္းမရိွဘူး။ ေဆးခန္းလည္းမရိွဘူး။” 221 အခ်ိန္ျပည့္ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း မရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားရန္မတတ္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈစရိတ္ မတတ္ 
ႏုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆးဝါးမ်ားကုိသာ မွီခုိၾကရသည္။ ထုိသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး 
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အခ်ိန္ပုိမုိလုိအပ္သည့္အတြက္ ထုိအေျခအေနက ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။222 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ 

216 Source #55 တြင္ ၾကည့္ပါ။
217 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထား 

ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ရြာသားမ်ား၏ အသံမ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။
218 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, August to 

November 2017”, တြင္ၾကည့္ပါ။
219 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Kyainseikgyi Township, March 

to June 2018’, ႏွင့္ KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi 
Township, March to May 2017”, တြင္ၾကည့္ပါ။

220 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
221 Source #69 တြင္ ၾကည့္ပါ။
222 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, March to 

May 2017”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_foundation_of_fear_burmese_full_report_october_2017_w2.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/khrg_foundation_of_fear_burmese_full_report_october_2017_w2.pdf
https://khrg.org/2018/05/17-122-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-august-november-2017
https://khrg.org/2018/05/17-122-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-august-november-2017
https://khrg.org/2018/12/18-73-s2/dooplaya-situation-update-kyainseikgyi-township-march-june-2018
https://khrg.org/2018/12/18-73-s2/dooplaya-situation-update-kyainseikgyi-township-march-june-2018
https://khrg.org/2017/12/17-58-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-may-2017
https://khrg.org/2017/12/17-58-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-may-2017
https://khrg.org/2017/12/17-58-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-may-2017
https://khrg.org/2017/12/17-58-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-may-2017


သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ  ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ေသခ်ာစြာ ေဆးသင္တန္းတက္ေရာက္ထားျခင္းမရိွသည့္ အရပ္လက္သည္မ်ား၏ ကုသေပးမႈကုိသာ ခံယူရ 
သည့္အတြက္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ေရာဂါအႏၱရာယ္မ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။223  

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

တပ္စခန္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္အင္အား ျဖည့္တင္းျခင္းတပ္စခန္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္အင္အား ျဖည့္တင္းျခင္း

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ တည္ရိွေနမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မီ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တပ္မေတာ္ 
စစ္တပ္စခန္းမ်ား ၎၏ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္ ေက်းရြာဝန္းက်င္တြင္ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။“အပစ္ 
ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထုိးခင္က တပ္မေတာ္စခန္းေတြက ဒထီက္ပုိနည္းတယ္။ အရင္တုန္းက [တပ္မေတာ္ 
စစ္သားေတြက] သံေတာင္ႀကီးမွာပဲရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက်ေတာ့ သံေတာင္ႀကီးန႔ဲ တာေလာ္ခီးမွာ တစ္ဖြ႔ဲ၊ 
ခုိဝယ္န႔ဲခုိဒိုးကားမွာ တစ္ဖြ႔ဲရိွတယ္။” 224   

ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဖာပြန္ခရုိင္အတြင္း အႏံွ႔အျပားျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနေၾကာင္းကုိ ေညာင္ေလး 
ပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤသုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္က သူ႔တုိ႔ရဲ႕တပ္ေတြကုိ အထူး 
သျဖင့္ [ဖာပြန္ခရုိင္မွာ] တုိးခ်႕ဲခဲ့တယ္။ [ဖာပြန္ခရုိင္နဲ႔] ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာ စစ္သားနည္းနည္းပ ဲ
ရိွတယ္။ အရင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုိင္ခင္ကဆုိ တပ္စခန္း ၃၀ ပ ဲရိွေပမယ့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ပုိင္းမွာ 
စခန္း ၂၅ ခု ထပ္ေဆာက္တယ္။”  225  ထုိသုိ႔ တပ္စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကုိ KNU မွ သေဘာတူညီျခင္း 
မရွိသည့္အတြက္ ရုတ္တရက္တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္မံရွင္းျပခဲ့သည္။ 
“သူတုိ႔က တပ္စခန္းေတြေဆာက္မယ္ဆုိတာကုိ KNU ကုိ အသိေပးခဲ့ေပမယ့္ KNU က ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ တကယ္ 
လုိ႔သူတုိ႔က KNU ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ေဆာက္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ၾကားမွာ တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။” 226   

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တပ္မေတာ္မွ ဖာပြန္ခရုိင္အတြင္း တပ္မ်ားဆက္ 
လက္ပုိ႔ေဆာင္ေနၿပီး လမ္းမႀကီးအား ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ေနသည့္အတြက္227 ထုိခရုိင္သည္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မ်ားျပားစြာျဖစ္ပြားေနေသာေနရာအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လမ္းေဖာက္လုပ္မႈသည္ စစ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပခဲ့ 
သည္။ “အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ [တပ္မေတာ္က] တပ္စခန္းေတြ 
ပုိေဆာက္လာၿပီးေတာ့ လမ္းေတြလည္း အသစ္ေဖာက္လာတယ္။” 228 ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
KNLA တုိ႔အၾကား ပုိမုိတင္းမာေစၿပီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ 229

223 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, March to 
May 2017”, တြင္ၾကည့္ပါ။

224 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
225 Source #47 တြင္ ၾကည့္ပါ။
226 Source #47 တြင္ ၾကည့္ပါ။
227 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Situation Update: Tatmadaw road construction activities 

result in skirmishes with the KNLA and displacement in Lu Thaw Township”, တြင္ၾကည့္ပါ။
228 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
229 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Short Update: Skirmishes between the KNLA and 

Tatmadaw and indiscriminate shelling in Lu Thaw Township”, ႏွင့္ KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ 
“Hpapun Incident Report: Tatmadaw road construction results in the indiscriminate fi ring of mortars and 
displacement in Lu Thaw Township, March 2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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https://khrg.org/2017/12/17-58-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-may-2017
https://khrg.org/2017/12/17-58-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-march-may-2017
http://khrg.org/2019/01/18-63-s1/hpapun-situation-update-tatmadaw-road-construction-activities-results-skirmishes
http://khrg.org/2019/01/18-63-s1/hpapun-situation-update-tatmadaw-road-construction-activities-results-skirmishes
https://khrg.org/2019/02/19-11-d1/hpapun-short-update-skirmishes-between-knla-and-tatmadaw
https://khrg.org/2019/02/19-11-d1/hpapun-short-update-skirmishes-between-knla-and-tatmadaw
https://khrg.org/2018/06/18-41-i18/hpapun-incident-report-tatmadaw-road-construction-results-indiscriminate-firing
https://khrg.org/2018/06/18-41-i18/hpapun-incident-report-tatmadaw-road-construction-results-indiscriminate-firing


ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္၏ တပ္စခန္းသစ္မ်ားသည္ 
စစ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ “အဲ့ဒီအေဆာက္အဦးေတြက ႀကီးမားခုိင္ခ့ံတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ျမင္သေလာက္ သူတုိ႔ရ႕ဲတပ္စခန္းေတြကုိ ရြာနဲ႔နီးတဲ့ [တပ္မေတာ္မွ အေျခအေနအား ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ 
ေသာ] အေကာင္းဆုံးေနရာေတြမွာ ေဆာက္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕စခန္းေတြကုိ ေတာင္ကုန္းေတြေပၚမွာ ေဆာက္ 
တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ရပ္တန္႔တာလုံးဝမရိွဘူး။” 230 ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ထုိစခန္းမ်ားသုိ႔ ရိကၡာႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား တင္ပုိ႔ေနသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး 
ထုိအရာက သူ၏လူမႈအသုိက္အဝန္းအား စုိးရိမ္မႈမ်ားခံစားရေစသည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္စစ္သား 
ေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြပုိမ်ားလာတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔စခန္းကုိ တပ္စုေတြအမ်ားႀကီးပုိ႔တယ္။ 
သူတုိ႔ လႈပ္ရွားသြားလာပုံေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အလြန္စုိးရိမ္ေစတယ္။ သူတုိ႔က ရိကၡာေတြပစၥည္းေတြနဲ႔ 
က်ည္ဆံေတြကုိလည္းတင္ပုိ႔ၾကတယ္။ ဒီတစ္ခါသူတုိ႔ေတြက ပုိေကာင္းတဲ့ လက္နက္ေတြ ပုိ႔လာၾကတယ္။” 231   

ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ NCA ၏ အခ်က္ ၅ (ဂ) ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္။ ထုိအခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္  EAOs အေနျဖင့္ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ 
အပ အပစ္ရပ္နယ္ေျမတြင္ အင္အားအသစ္ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားေသာ တပ္စခန္းမ်ားမွ 
အပ စခန္းသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ခယဲမ္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။” ဟု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။232  

တပ္မေတာ္၏ အပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ေရးမ်ားတပ္မေတာ္၏ အပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ေရးမ်ား

NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွစစ္ေလ့က်င့္ေရးမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရိွၿပီး ထုိေလ့က်င့္ 
မႈမ်ားအား အရပ္သားမ်ား၏ေဒသထဲတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအနီးတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္ဟု ေမးခြန္းေျဖ 
ၾကားသူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ပစ္မွတ္လြဲ၍က်လာေသာ အေျမာက္က်ည္ဆံမ်ားႏွင့္၎၏အစ
အနမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိလည္း 
ပ်က္စီးေစသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဘုရင့္ေနာင္တပ္စခန္း၏ 
စစ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ဤသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ 
“သူတုိ႔က သင္တန္းမွာ လက္နက္ႀကီးေတြ ေသနတ္ေတြပစ္ေတာ့  ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ရာဘာခင္းေတြ ပ်က္စီးရတယ္။ 
အဲ့ဒလီက္နက္ႀကီးေတြက ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ ရာဘာခင္းေတြကုိထိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ အိမ္ေခါင္မုိး 
ေပၚကုိက်တယ္။ စစ္တပ္ကေနၿပီးေတာ့ ရြာေတြအထဲကုိ အပစ္အခတ္ေလ့က်င့္တယ္ဆုိတာ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။ 
သူတုိ႔လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိ ရြာနဲ႔အေဝးမွာ လုပ္သင့္တယ္။ သူတုိ႔က လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္နဲ႔ စစ္ကားေတြကုိ 
သုံးၾကတယ္။” 233   

ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားဖ်က္ဆီးခံရသျဖင့္ ဝင္ေငြရရိွမႈအား ဆုံးရံႈးရသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္သားမ်ားမွာ ထုိေလ့က်င့္မႈ 
မ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားသုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းရန္ သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရေၾကာင္းကုိ 
အလားတူ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူက အေသးစိတ္ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တပ္က သူတုိ႔ရ႕ဲလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ရြာေဘးမွာလာ 
လုပ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးအျပင္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေတြလည္း ၾကံဳေတြ႔ရတယ္။  
ဥပမာအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ရာဘာျခစ္ဖုိ ႔ ျခံထဲကုိသြားရမယ္ ဒါေပမယ့္သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာနားမွာ 
အပစ္အခတ္ ေလ့က်င့္ေရးလာလုပ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ သြားလုိ႔မရဘူး။” 234  ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးကလည္း လက္နက္ႀကီးေပါက္ကြသံဲမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ေစေၾကာင္း 

230 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။
231 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
232 အပုိဒ္ ၅ (ဂ), ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။
233 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
234 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ရြာသားေတြက ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ မုိးကုန္းစက္ပစ္ကြင္းက ရဟတ္ယာဥ္ကေန 
ေသနတ္ပစ္တဲ့အသံေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သုံးေလးရက္ တစ္ခါၾကားေနရတယ္။” 235   

စစ္ေလ့က်င့္ေရးမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္းသည္ NCA ၏ အပုိဒ္ ၅ (က) အား တုိက္ရုိက္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအပုိဒတ္ြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ရုပ္ဝတၱဳ 
ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။236 ထုိသုိ႔ အပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားသည္ 
ထုိေဒသမ်ား အတြင္း မေပါက္ကြဲေသးေသာလက္နက္ခယဲမ္းအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ လယ္ယာသုံးတိရိစာၦန္မ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစကာ ေတာင္သူမ်ားအား စုိက္ပ်ိဳး 
ေျမမ်ားသုိ႔သြားျခင္းကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ား KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ား 

NCA အား ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေၾကာင္း  
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “မႏွစ္က [၂၀၁၈] 
ေႏြတုန္းက ဝါသုိးခုိ ေဒသမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မသားက ကၽြန္မဆီလာလည္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ 
တပ္မေတာ္က ကရင္[KNLA]ကုိ တုိက္ခုိက္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ဂိတ္ေတြကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္စစ္သား 
အမ်ားစုက ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေတြေထာင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မသားက ရြာကုိျပန္လာလုိ႔မရေတာ့ဘူး။” 237  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ အထူးသျဖင့္ KNU ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အစုိးရစစ္သားမ်ားမွ 
နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းကုိ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ KNU ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
နယ္ေျမအတြင္း လမ္းစတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ကာ တပ္မေတာ္ စစ္သားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။238  ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ KNLA ၏ စစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔၏ေဒသ 
အတြင္း ရိကၡာတင္ပုိ႔ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္စစ္ကားမ်ားအား ျခံဳခုိတုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။239 ထုိေဒသအတြင္းတြင္ 
ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေဒသခံ ၂၃၀၀ ခန္႔ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။240 အျခားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈ စီမံကိန္းတစ္ခုေၾကာင့္  ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ၁၀၈ ဦး ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။241  

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမအတြင္း မုိင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေစျခင္းကုိ တားျမစ္ 
ထားေၾကာင္း  NCA ၏ စာပုိဒ္ ၅(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA အေနျဖင့္ အျခားအဖြ႔ဲ၏ 

235 Source #48 တြင္ ၾကည့္ပါ။
236 အပုိဒ္ ၅ (က), ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။
237 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
238 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Short Update: Fighting breaks out between the 

Tatmadaw and the KNLA in Lu Thaw Township”, တြင္ၾကည့္ပါ။
239 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Short Update: Fighting breaks out between the 

Tatmadaw and the KNLA in Lu Thaw Township”, တြင္ၾကည့္ပါ။
240 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Attacks on villagers, ongoing fi ghting and displacement in Hpapun 

and Toungoo districts from January to April 2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။
241 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin District: Tatmadaw road construction activities lead to 

confrontations with the KNLA, displacement and property damage in Kyaukkyi Township”, တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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https://khrg.org/2019/01/18-138-d1/hpapun-situation-update-fighting-breaks-out-between-tatmadaw-and-knla-lu-thaw#ftn2
https://khrg.org/2019/01/18-138-d1/hpapun-situation-update-fighting-breaks-out-between-tatmadaw-and-knla-lu-thaw#ftn2
https://khrg.org/2019/01/18-138-d1/hpapun-situation-update-fighting-breaks-out-between-tatmadaw-and-knla-lu-thaw#ftn2
https://khrg.org/2018/05/18-1-nb1/attacks-villagers-ongoing-fighting-and-displacement-hpapun-and-toungoo-districts
https://khrg.org/2018/05/18-1-nb1/attacks-villagers-ongoing-fighting-and-displacement-hpapun-and-toungoo-districts
https://khrg.org/2019/04/19-24-d1/nyaunglebin-district-tatmadaw-road-construction-activities-lead-confrontations-knla
https://khrg.org/2019/04/19-24-d1/nyaunglebin-district-tatmadaw-road-construction-activities-lead-confrontations-knla


နယ္ေျမအတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။242   “ႏွစ္ဖက္တုိက္ရုိက္ ထိေတြ႔ရင္ဆုိင္မႈရိွေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမရိွေစေရးအတြက္ စက္ဆက္သြယ္မႈ၊ ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ 
မႈနည္းလမ္းမ်ားရယူၿပီး ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။” 243  NCA အား ေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္အၾကမ္းဖက္တုိက္
ခုိက္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မည့္အစား တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ထုိသုိ႔ေသာထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ထပ္မံျဖစ္ပြားေစၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခက္အခမဲ်ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
“တပ္မေတာ္ စစ္သားေတြက KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကုိလာၾကေတာ့ အဆုိးေတြျဖစ္လာမွာကုိ  ေၾကာက္တယ္။ 
ဒအီေျခအေနသာ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ရြာသားေတြ အရမ္းပ ဲဒကုၡေရာက္ၾကရမွာ။” 244   လက္ရိွ 
ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲမႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ကုိလည္း 
ထုိသူမွ ထပ္ေလာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္လာၾက 
တယ္။ KNLA စစ္သားေတြက သူတုိ႔အေနန႔ဲ ဒါကုိဘယ္လုိမွ သည္းမခံႏုိင္ပဲ ပစ္လုိက္ခ်င္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕ဗုိလ္ႀကီးေတြက ပစ္မိန္႔မေပးေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔န႔ဲေတြ႔ေတာ့ အဲ့လုိမလုပ္ဖုိ႔ေျပာခဲ့ 
တယ္။ ရြာသားေတြဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ လုိခ်င္တယ္။” 245   

(၂)  NCA ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန(၂)  NCA ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ယူေဆာင္လာေသာ္လည္း 
ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရလ်က္ရိွသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “သူတုိ႔ 
က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ျပန္လုိ႔ရၿပီလုိ႔ေျပာတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္အခု ရြာကုိမျပန္ေသးတာက ကၽြန္ေတာ့္အေနန႔ဲ လက္ရိွအေျခအေနန႔ဲ တပ္မေတာ္ကုိ မယုံႏုိင္ေသး 
လုိ႔ပ။ဲ”  246  ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “လူတစ္ခ်ိဳ႕ပ ဲရြာကုိ ျပန္လာတယ္။ [ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔လည္း] 
အေၾကာက္တရားန႔ဲေနၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသးဘူးလုိ႔ သူတုိ႔ထင္ၾကတယ္။” 247  
ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္မႈရိွလာ 
ၿပီး NCA ေရးထုိးၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ တုိးတက္မႈမ်ားဆက္လက္ရိွေနေသာ္လည္း အစဥ္အလာအရ လူ႔အခြင့္အ 
ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
ကေလးအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ 
အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼေငြေတာင္းခံျခင္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံရရိွထားသည္။ အဖြ႔ဲအစည္းအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုိမုိမ်ားျပားလာေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေကာက္ယူရရိွခဲ့သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ထားသူအမ်ားစု တင္ျပေလ့ရိွေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 
တုိက္ပြဲမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

242 အပုိဒ္ ၈ (ခ), ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

243 အပုိဒ္ ၇ (က), ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

244 Source #7 တြင္ ၾကည့္ပါ။
245 Source #7 တြင္ ၾကည့္ပါ။
246 Source #47 တြင္ ၾကည့္ပါ။
247 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ကုိလည္း သထုံခရိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကတင္ျပခဲ့သည္။ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ အားလုံး 
ကုိယ္စား ကၽြန္မေျပာခ်င္တာက ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ဖာပြန္ခရုိင္တို႔ဘက္မွာလည္း တိုက္ပြဲေတြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ 
တယ္။ ဒါက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္တာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာရိွေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
ေတြအတြက္ အခက္အခစိဲန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးပ။ဲ ဒတိုီက္ခုိက္မႈေတြရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္က ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ 
ရတာ၊ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈ၊ ငတ္မြတ္မႈေတြ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရ မေသာက္သုံးရေတာ့ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့မႈ 
ျပႆနာေတြကုိ ခံစားရတယ္။ ဒါေတြက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြက 
တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္တယ္။” 248  

တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမ်ား အၾကားတြင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေညာင္ေလး 
ပင္ခရုိင္၊ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္ႏွင့္ ဘားအံခရုိင္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တရားဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ 
(၇) ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိသူမ်ားထဲတြင္ 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အမည္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပရမည္ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္ မွ (၄)မႈ249 ၊ KNLAမွ (၁) မႈ250 ၊ BGF မွ (၁)မႈ251 KNU/
KNLA-PC မွ (၁)မႈ252 တုိ႔ ျဖစ္သည္။

NCA ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း 
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕က တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အပုိဒ ္၉  (ခ) ကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ က်ဴးလြန္ 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ေဒသခံ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့သည္။ 
“[တပ္မေတာ္]က ေစာအုိမူးကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ ဒလုိီလုပ္တာက မမွန္ဘူး။ သူက ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားတစ္ေယာက္ပဲ။ သူခရီးထြက္ေနတုန္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပစ္သတ္တာကုိ ခံခဲ့ရတယ္။ သူက ေဒသခံေတြန႔ဲ 
လူမႈအသုိက္အဝန္းအတြက္ပဲ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာ။ သူက KNU အတြက္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ သူ႔ကုိ 
မပစ္ခင္ ႏွစ္ခါေတာင္မေတြးခဲ့ဘူး။”  253  ထုိအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားက သတင္းမ်ား 
ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေစာအုိမူးသည္ ကရင္အမ်ိဳး 
သားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ႔ဲ (KNDO)၏ တပ္သားႏွင့္အတူ ဆုိင္ကယ္အတူစီးလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းပစ္ခံခဲ့ 
ရျခင္းျဖစ္သည္။254 တပ္မေတာ္မွ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးလုံးအား အရပ္ဝတ္ ဝတ္ထားေသာသူပုန္ “မသၤကာဖြယ္ 
အဖ်က္သမားမ်ား”  ျဖစ္သည္ဟု ထုိအခ်ိန္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။255    အကယ္၍ အေျခအေနမွာ ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္ေစကာမူ 

248 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
249 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Incident Report: Two Tatmadaw deserters killed seven 

civilians in Win Yay Township, April 2019” ၊ KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Two separate 
killing incidents committed by Tatmadaw soldiers in Shwegyin Township, Nyaunglebin District (March and May 
2017)” ႏွင့္ KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “A Karen Community Leader, Saw O Moo, Was Murdered 
by Tatmadaw forces in Hpapun District, April 2018” တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါ။

250 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, September to November 
2016” တြင္ ၾကည့္ပါ။

251 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႈိင္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Three separate killing incidents based on witchcraft suspicion in 
Hpa-an District” တြင္ ၾကည့္ပါ။

252 ဤအခ်က္အလက္သည္ မထုတ္ေဝရေသးသည့္ ဘားအံခရိုင္အစီရင္ခံစာတြင္ ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ 
လက္ခံရရိွ ထားပါသည္။

253 Source #73 တြင္ ၾကည့္ပါ။
254 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “A Karen Community Leader, Saw O Moo, Was Murdered by Tatmadaw 

forces in Hpapun District, April 2018”, တြင္ ၾကည့္ပါ။
255 The Guardian မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Indigenous Environmental Campaigner Killed by 
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https://khrg.org/2019/06/19-36-i1/dooplaya-incident-report-two-tatmadaw-deserters-killed-seven-civilians-win-yay
https://khrg.org/2019/06/19-36-i1/dooplaya-incident-report-two-tatmadaw-deserters-killed-seven-civilians-win-yay
https://khrg.org/2017/09/17-4-nb1/two-separate-killing-incidents-committed-tatmadaw-soldiers-shwegyin-township
https://khrg.org/2017/09/17-4-nb1/two-separate-killing-incidents-committed-tatmadaw-soldiers-shwegyin-township
https://khrg.org/2017/09/17-4-nb1/two-separate-killing-incidents-committed-tatmadaw-soldiers-shwegyin-township
https://khrg.org/2018/06/18-3-nb1/karen-community-leader-saw-o-moo-was-murdered-tatmadaw-forces-hpapun-district-april
https://khrg.org/2018/06/18-3-nb1/karen-community-leader-saw-o-moo-was-murdered-tatmadaw-forces-hpapun-district-april
https://khrg.org/2017/06/16-94-s1/hpapun-situation-update-bu-tho-township-september-november-2016
https://khrg.org/2017/06/16-94-s1/hpapun-situation-update-bu-tho-township-september-november-2016
https://khrg.org/2017/07/17-1-nb1/three-separate-killing-incidents-based-witchcraft-suspicion-hpa-an-district
https://khrg.org/2017/07/17-1-nb1/three-separate-killing-incidents-based-witchcraft-suspicion-hpa-an-district
https://khrg.org/2018/06/18-3-nb1/karen-community-leader-saw-o-moo-was-murdered-tatmadaw-forces-hpapun-district-april
https://khrg.org/2018/06/18-3-nb1/karen-community-leader-saw-o-moo-was-murdered-tatmadaw-forces-hpapun-district-april
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/13/indigenous-environmental-campaigner-saw-o-moo-killed-by-myanmar-government-karen-state


ထုိသူမ်ားအား တိုက္ခုိက္ျခင္းသည္ NCA ၏ အပုိဒ္ ၅ (က) ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs အေနျဖင့္ 
အပစ္ရပ္နယ္ေျမတြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ထားရမည္ဆုိေသာအခ်က္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။  

ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

NCA အပုုိဒ ္၉ (ခ) သည္ အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား 
ကုုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွုစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလမွ ၂၀၁၉  
ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ သထုုံ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္၊ ဖာပြန္၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဘားအံခရုုိင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည့္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၂ ခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ထုုိက်ဴ းလြန္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ လက္နက္ကုုိင္တပ္ 
ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားရိွေနၿပီး NCA ေရးထုုိးထားေသာ အဖြ႔ဲမ်ားအမ်ားစုု ပါဝင္သည္။ ထုုိအထဲတြင္ 
တပ္မေတာ္၏က်ဴးလြန္မႈ (၂) မႈ၊ KNU/KNLA မွ က်ဴးလြန္မႈ (၅)မႈ၊ BGF ၏ က်ဴးလြန္မႈ (၂)မႈ၊ DKBA (ခြဲထြက္)
အဖြ႔ဲ၏က်ဴးလြန္မႈ (၁)မႈႏွင့္ KNU/KNLA-PCမွ က်ဴးလြန္မႈ (၂) မႈတုုိ႔ ပါဝင္သည္။  

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ဒဇီင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ KNLA တပ္ရင္း အမွတ္ (၈) ၏ တပ္ၾကပ္ႀကီးႏွင့္ တပ္ၾကပ္တစ္ဦးတုုိ႔မွ 
အရပ္သားႏွစ္ဦးအား ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈတစ္ခုုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီး 
ခဲ့သည္။ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ထုုိသူမ်ားအား ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ေျမယာစာ႐ြက္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးေစ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အရပ္သားထဲမွတစ္ဦးသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ရုုိက္ႏွက္ 
ျခင္းကုုိ ခံခဲ့ရသည္။256   

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ တပ္မ ၂၂ လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၀၃ မွ 
တပ္သားမ်ားသည္ ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္ရိွ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သျဖင့္ KNLA 
၏ ျခံဳခုုိတက္ခုုိက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထုုိ႔ေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္  အနီးအနားရိွေက်းရြာမ်ားသုုိ႔ 
သြားေရာက္ၿပီး ထုုိရြာမ်ားမွ ရြာသူႀကီးမ်ားအား ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ႏိွပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ KNLA မွ တပ္မေတာ္ 
စစ္သားမ်ားအား ထပ္မံတုုိက္ခုုိက္မည္ဆုိပါက တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုုိပစ္သတ္ၿပီး တစ္ရြာ 
လုုံးကုုိမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးမည္ဟုု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။257  

၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ KNU/KNLA–PC မွ ဗိုုလ္မွဴးတစ္ဦးႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ဘားအံခရုုိင္၊ ပုုိင္က်ံဳၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
အရပ္သားတစ္ဦးအား မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွမေပးပ ဲဝါးရင္းတုုတ္ျဖင့္ရုုိက္ခဲ့သည္။ ထုိအရုုိက္ခရံသူသည္ 
တစ္နာရီေက်ာ္ သတိေမ့ေမ်ာခဲ့ၿပီး တစ္ညလုုံးနာက်င္စြာ ေအာ္ဟစ္ညည္းတြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ထုုိသူ 
အား နီးစပ္ရာေဆးရုုံသိုု႔ ပုုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။258  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ က်န္ရိွေနခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 
မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း လက္ခံရရိွေသာ  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာ ၅၂ ခုတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ၂၇ မႈ ပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔မွာ သက္ဆုိင္သူမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ 

Myanmar Government”, တြင္ၾကည့္ပါ။
256 KHRG မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Interview: Saw P---, December 2015”, တြင္ၾကည့္ပါ။
257 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Incident Report: Explicit Threats in Dwe Lo 

Township, April 2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။
258 ဤအခ်က္အလက္သည္ မထုတ္ေဝရေသးသည့္ ဘားအံခရိုင္အစီရင္ခံစာတြင္ ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ 
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https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/13/indigenous-environmental-campaigner-saw-o-moo-killed-by-myanmar-government-karen-state
https://khrg.org/2016/11/16-7-a1-i1/nyaunglebin-interview-saw-p-december-2015
https://khrg.org/2018/09/18-53-i3/hpapun-incident-report-explicit-threats-dwe-lo-township-april-2018?qt-related_readings=0&page=10
https://khrg.org/2018/09/18-53-i3/hpapun-incident-report-explicit-threats-dwe-lo-township-april-2018?qt-related_readings=0&page=10


သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ မတုိင္ၾကားႏုိင္ပ ဲ
က်န္ရိွေနသည္မွာ က်ဴးလြန္ခံရသူအား အရိပ္မဲမ်ားက်န္ေစျခင္း၊ အျပစ္တင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ေနထုိင္ေစ 
ျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားခံရျခင္းႏွင့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းအတြင္း တုိင္ၾကားမႈယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ရာထူးေၾကာင့္ အ 
ေရးယူႏုိင္ေခ်မရိွျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားဦးေဆာင္ေသာ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္မ်ားအား အားကုိးအားထားျပဳရသည့္အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရိွရန္ မျဖစ္ 
ႏုိင္ေတာ့ေပ။259  

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွလည္း က်ဴးလြန္လ်က္ရိွသည္။ အပစ္ 
ခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္မီကာလမ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအလြန္နည္းပါးေသာ္လည္း ဤပုံစံျဖင့္ အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး အေရးယူမႈမရွိေၾကာင္းကုိ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ 
တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထုိးၿပီး (၂) 
ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားေဟာင္းတစ္ဦးက အိမ္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးမေလးႏွစ္ 
ေယာက္ကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခဲ့တယ္။ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္က (၈) ႏွစ္နဲ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္က 
(၁၂) ႏွစ္။  အေမက အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ကုိ အရိပ္ေအာက္မွာ ထားခဲ့တယ္။  ဒကီေလးမေလးႏွစ္ေယာက္လုံး 
ေလ်ာ္ေၾကး ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္သိမ့္အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေပးတာမရိွဘူး။” 260 အိမ္နီးျခင္းမ်ားမွ ထုိအေျခ 
အေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတင္းေျပာျခင္းမ်ားရိွသည့္အတြက္ ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကုိ ခံစားရ 
ေၾကာင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ခံစားသူမ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း ဤသို႔တင္ျပခဲ့သည္။  “ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာကုိ မလုပ္ႏုိင္ရင္ 
ေတာင္ ခံရတဲ့သူေတြကုိကာကြယ္ေပးသင့္တယ္။ ဒီလုိခံစားရတဲ့သူေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒ 
ေတြရိွသင့္တယ္။” 261  

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း က်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္။262 ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ 
တင္ျပခ်က္အရ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ပေလာဝေက်း႐ြာရိွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္မွ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ ဗမာလူမ်ိဳးရြာသူႀကီး၏ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ က်ဴးလြန္သူ၏ လက္ရိွရာထူူးအရ 
သူ႔အေနျဖင့္ တာဝန္ခံမႈမရွိေပ။ “သူက ကရင္ဆရာမတစ္ေယာက္ကုိ အဓမၼျပဳက်င့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကုိ 
ဘယ္သူမွ အျပစ္မတင္ရဘူဲး။ သူ႔ကုုိ အျပစ္တင္တဲ့သူမွန္သမွ်ကုိ သူသတ္လိမ့္မယ္။ ခံရတဲ့သူကုိ (လုံျခံဳေရးအရ) 
KNU ခရိုင္ရုံးကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာပုိ႔ခဲ့တယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့သူက ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္ဆုိေတာ့တာဝန္ရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ 
[KNU] အေနနဲ႔က ဒကိီစၥကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ရြာသူႀကီးက သူ႔ေနာက္မွာ တပ္မေတာ္ရိွတယ္ဆုိၿပီး 
အာဏာကုိ တလြသုံဲးၾကတယ္။ သူက ကရင္အမ်ိဳ းသားတစ္ေယာက္ကုိ ဓါးနဲ႔ ထုိးသတ္ၿပီး အမ်ိဳ းသမီးတစ္ေယာက္ကုိ 
အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တယ္။” 263  

259 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “တိတ္တဆိတ္ ခံစားျခင္းေလာ။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားေနရသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။

260 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
261 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
262 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “တိတ္တဆိတ္ ခံစားျခင္းေလာ။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားေနရသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။
263 Source #49 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

 74 

https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/18-4-nb1_wb_burmese.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/18-4-nb1_wb_burmese.pdf
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သထုံခရိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ေဒသအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ 
ရိွေသာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ “အမ်ိဳးသားေတြ အိမ္ကုိအရက္မူး 
ၿပီးျပန္လာရင္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေတြအေပၚ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရိွတယ္။”  264  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္ၿပီး265    
NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့သည္။ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ေဖာက္ျပန္သည္ဟု သံသယရိွသျဖင့္ 
သူမ၏အမ်ိဳးသားျဖစ္သူမွ သူမအား သတိလစ္သည္အထိ ဝါးရင္းတုတ္ျဖင့္ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားၿပီး 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူမအေနျဖင့္ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္စုမွဴးမွ ထုိကိစၥကုိ သုံးလ 
ရပ္တန္႔ထားကာ သူမ၏သေဘာထားအား ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားလ်က္ရိွသည္။266 အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
သုံးစြဲျခင္းသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစသည္။ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ ဒူးပလယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕ 
နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေဆးေၾကာင္သည့္အတြက္ သူ၏အမ်ိဳးသမီးအားရိုက္ႏွက္ၿပီး သူ၏အိမ္ကုိ 
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး ပစ္ခဲ့သည္။267 အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမရွိပါက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာ 
သည့္အေျခအေနကုိ သိရွိရန္ခက္ခဲမႈရွိသည္။ ထုိအရာကုိ ကရင္လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
ပုဂၢလိကျပႆနာဟု ယူဆထားၾကသည္။  

ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ ကေလးအခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
သူ၏ ေဒသအတြင္းရိွ ကေလးမ်ားသည္ အိမ္မႈေဝယ်ာဝိစၥမ်ား လုပ္ရသည့္အတြက္  ေက်ာင္းမတက္ရေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ “မိဘေတြက အျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ သူတုိ႔ရဲ႕ ငါးတန္းေက်ာင္းသူ သမီးေလးက 
ထမင္းခ်က္ဖုိ႔ ေနခဲ့လုိ႔ရတယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကတယ္။”  268  ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ 
တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသမွ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း အိမ္မႈေဝယ်ာဝိစၥမ်ား 
ကူလုပ္ရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုမွ သူတုိ႔၏လုပ္အားခကုိ မွီခုိေနရသည့္အခါမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ 
ႏုိင္ၾကေတာ့ေပ။269 ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရး လက္ခံရရွိႏုိင္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ၿပီး 
ဆင္းရဲသည့္မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာသူမ်ားအေပၚ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။  

ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာမတစ္ဦးက ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း 
ထုိေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ေက်ာင္းသားေတြရ႕ဲေခါင္းကုိ သူက ေန႔တိုင္းေခါက္တယ္။ ေက်ာင္း 
သားေတြကုိ သူတုိ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ေခါင္းကုိ သူ႔ကုိယ္စားေခါက္ခုိင္းတယ္။” 270 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေက်ာင္းတြင္ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္  KNU ႏွင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏  ပညာ 
ေရးစနစ္တြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္ ကဆယ္ဒိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ အစုိးရ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ကေလးတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူ၏ 

264 Source #51 တြင္ ၾကည့္ပါ။
265 The Conversation မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Myanmar Debates Women’s Rights Amid 

Evidence of Pervasive Sexual and Domestic Violence”, တြင္ၾကည့္ပါ။
266 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township and Dwe Lo Township, 

July to September 2017”, တြင္ ၾကည့္ပါ။
267 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Situation Update: Theft of civilian property by 

Tatmadaw soldiers, land confi scation and drug-related human rights abuses in Win Yay, Kawkareik and 
Kyainseikgyi townships between December 2018 and February 2019”, တြင္ ၾကည့္ပါ။

268 Source #33 တြင္ ၾကည့္ပါ။
269 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကုိ တမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း”, တြင္ၾကည့္ပါ။
270 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://theconversation.com/myanmar-debates-womens-rights-amid-evidence-of-pervasive-sexual-and-domestic-violence-104536
https://theconversation.com/myanmar-debates-womens-rights-amid-evidence-of-pervasive-sexual-and-domestic-violence-104536
https://khrg.org/2018/03/17-118-s1/hpapun-situation-update-bu-tho-township-and-dwe-lo-township-july-september-2017
https://khrg.org/2018/03/17-118-s1/hpapun-situation-update-bu-tho-township-and-dwe-lo-township-july-september-2017
https://khrg.org/2019/08/19-34-s1/dooplaya-situation-update-theft-civilian-property-tatmadaw-soldiers-land
https://khrg.org/2019/08/19-34-s1/dooplaya-situation-update-theft-civilian-property-tatmadaw-soldiers-land
https://khrg.org/2019/08/19-34-s1/dooplaya-situation-update-theft-civilian-property-tatmadaw-soldiers-land
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/dream-of-home-bur_reduce_0.pdf


အတန္းေဖာ္မ်ားသည္ ဗမာဆရာတစ္ဦး၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။  “ကေလးေတြ 
စာကုိ အာရုံမစုိက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ေတြဆုိရင္ ဆရာက ေက်ာင္းသားေတြကုိရုိက္တယ္။ တစ္ေန႔ ေက်ာင္းသား 
တစ္ခ်ိဳ႕ စာမလိုက္ႏုိင္ေတာ့ ဆရာက သူတုိ႔ကုိလွဲခ်ခုိင္းၿပီး သူတုိ႔အေပၚကုိ ေျခေထာက္န႔ဲ တက္နင္းခဲ့တယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြက အဲ့ဒီနာက်င္မႈကုိ မခံႏုိင္လုိ႔ ေအာ္ငုိခဲ့ၾကတယ္။” 271 

ကေလးမ်ားအား ရုိက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္  
ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၏ နံပါတ္ ၈ (၂၀၀၆) 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ထုိအျပဳအမူမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။272  

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း။ ။လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း။ ။လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း 

သမုိင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ မူစလင္ဘာသာကဲ့သို႔ေသာ273  
လူနည္းစု အဖြ႔ဲမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား၊ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အတင္း 
အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ေစျခင္းႏွင့္ ကုိးကြယ္ 
ယုံၾကည္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေလ့့ရိွသည္။ 274 အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 
ကရင္ခရစ္ယာန္အသုိင္းအဝုိင္းအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ရပ္တန္႔သြားျခင္းမရိွ 
ေပ။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ျမန္မာ 
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ အခြင့္အေရး 
ကုိ အျပည့္အဝ မရရိွၾကေသးေပ။ 

ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဗလီေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံသည့္အခါတြင္  
ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ 
အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ အခါတြင္မူ ထုိသုိ႔ေသာ တားျမစ္မႈမ်ား မရိွေပ။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္၊ 
ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ဒါက လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရဆုိရင္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ 
ယုံၾကည္မႈပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈအသုိက္အဝန္းထမွဲာေတာ့ မွ်တမႈမရိွေသးဘူး။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ 
ေျပာင္းလလဲာတဲ့သူေတြအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းအသစ္ကုိ ဒလုိီလူမႈအသ္ုိင္းအဝုိင္းမွာ ေဆာက္ေပးဖုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္မရ 
ဘူး။ အာဏာပုိင္ေတြက ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတြကုိေတာ့ မေဆာက္ခုိင္းဘူးေျပာေပမယ့္ တကယ္တန္းက်ေတာ့ 
သူတုိ႔ေတြက ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကုိ ေဆာက္ခြင့္ျပဳတယ္။ သူတုိ႔က ခရစ္ယာန္ဘုရား 
ေက်ာင္းန႔ဲ မူစလင္ဗလီေတြကုိ မေဆာက္ဖို႔အတြက္ သိသိသာသာကုိ တားျမစ္ထားတယ္။” 275  

ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ မူစလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
သူ၏တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားမႈကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မူစလင္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြျဲခားဆက္ 
ဆံတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူနည္းစုျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဗလီေဆာက္ဖုိ႔န႔ဲ 

271 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ  “Mergui-Tavoy Situation Update: K’Ser Doh and Ler Muh Lah 
townships, December 2017 to February 2018”, တြင္ ၾကည့္ပါ။

272 ဤ UN Committee on the Rights of the Child, GENERAL COMMENT No. 8 on the right of the child to protection 
from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment  (2006), articles 19, 28, and 37, 
inter alia တြင္ ၾကည့္ပါ။

273 The classifi cation ‘Muslim’ in Southeast Myanmar is referred to and often self-identifi ed as both a religion and 
an ethnicity. Throughout this chapter KHRG uses the term ‘Muslim’ to encompass both religion and ethnicity.

274 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “အေၾကာက္တရား၏အုတ္ျမစ္ - ၂၅ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထား 
ေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ား”, ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ တြင္ ၾကည့္ပါ။

275 Source #22 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ဗလီကုိအတူသြားၿပီးဆုေတာင္းဖုိ႔ အခြင့္အေရးမရိွတာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဒါကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္လုိ႔မရေသး 
ဘူး။” 276  လူနည္းစု ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားၾကားတြင္ တန္းတူညီစြာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖာပြန္ခရိုင္၊ 
ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးကလည္း အလားတူခံစားခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  
“ကၽြန္ေတာ္ယုံတယ္။ တကယ္လို႔သူတုိ႔က စေနသင္းေတြကုိ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္ေပးမယ္ဆုိ မူစလင္ေတြ 
ကုိလည္း တန္းတူအခြင့္အေရးေပးသင့္တယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြက်ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္ရၿပီး မူစလင္ 
ေတြက ဘာလုိ႔ေဆာက္ခြင့္မရိွလဲဆုိတာ သိခ်င္တယ္။” 277   

ဘာသာေရးကုိအေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇ ႏွင့္ ၃၄၈ တုိ႔အား ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ ၎၏ ျပည္သူမ်ား အား 
သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးေပးၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ 

အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ား အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ား 

အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO)၏ 
ဖိအားေပးမႈႏွင့္ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းမ်ား 
ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား 
အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရိွသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ 
က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “တပ္မေတာ္က ခရီးသြားေနတဲ့ ျပည္သူေတြကုိ ရပ္ခုိင္းၿပီး သူတုိ႔အတြက္ 
အလုပ္လုပ္ခုိင္းတယ္။”  278  ထုိနည္းတူစြာ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သူမ၏ေဒသတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ားအား ေပၚတာအျဖစ္ ခုိင္းေစေလ့ရိွေၾကာင္းကုိ 
ဤသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုိ႔ ေဒသမွာဆုိ ေပၚတာထမ္းရတာေတြရိွေသးတယ္။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲဲ႔ေတြက 
ကၽြန္မတုိ႔ ေဒသခံေတြကုိ ေပၚတာထမ္းခုိင္းတယ္။ ရြာသားေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ျခံအလုပ္ကုိ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ 
ကၽြန္မကေတာ့ ဒါကုိရပ္ခုိင္းေစခ်င္တယ္။” 279  

NCA အခန္း ၉ (ဃ) တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္  EAOs ကုိ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ 
တားျမစ္ထားသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ဤအခ်က္ကုိ 
မၾကာခဏ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရြာသႀူကီးတစ္ဦးႏွင့္ သူ၏အမ်ိဳးသမီးအား 
ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ တပ္မေတာ္ဗုိလ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္သူက အတင္းအဓမၼခုိင္းေစခဲ့သည္။280 
ထုိလအတြင္းမွာပင္ ဘားအံခရုိင္၊ လိႈင္းဘြၿဲမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ BGF တုိ႔သည္ ရြာသားမ်ားအား လမ္းျပႏွင့္ 
ေပၚတာမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳခ့ဲသည့္အတြက္ ေျမျမႇဳ ပ္မုိင္းမ်ားနင္းမိၿပီး DKBA (ခဲြထြက္အဖြဲ႔)၏ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ခံခဲ့ 
ရသည္။281  

ေငြေတာင္းယူျခင္းႏွင့္ တရားလက္လြတ္အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ေငြေတာင္းယူျခင္းႏွင့္ တရားလက္လြတ္အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အားႀကီးသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား၏ ေငြေတာင္းယူျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕ကေျပာခဲ့သည္။ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္မွ မူစလင္အမ်ိဳ းသား 

276 Source #30 တြင္ ၾကည့္ပါ။
277 Source #72 တြင္ ၾကည့္ပါ။
278 Source #71 တြင္ ၾကည့္ပါ။
279 Source #70 တြင္ ၾကည့္ပါ။
280 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Dooplaya Incident Report: Forced labour ordered by Tatmadaw 

offi cer in Win Yay Township, October 2017 ”  တြင္ၾကည့္ပါ။
281 KHRG မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Ongoing fi ghting, displacement, landmines, porter demands, 

and child recruitment in Hlaingbwe Township, Hpa-an District, October and November 2017”, တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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https://khrg.org/2018/04/18-24-i1/dooplaya-incident-report-forced-labour-ordered-tatmadaw-officer-win-yay-township
https://khrg.org/2018/04/18-24-i1/dooplaya-incident-report-forced-labour-ordered-tatmadaw-officer-win-yay-township
https://khrg.org/2017/12/17-6-nb1/ongoing-fighting-displacement-landmines-porter-demands-and-child-recruitment
https://khrg.org/2017/12/17-6-nb1/ongoing-fighting-displacement-landmines-porter-demands-and-child-recruitment


တစ္ဦးက ျမန္မာရဲတပ္ဖြ႔ဲႏွင့္ BGFတုိ႔သည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ေငြညစ္ရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ မူစလင္ 
ေဒသခံမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။ “[မူစလင္]တကၠစီေမာင္းတဲ့သူေတြက တျခားသူေတြထက္ပုိၿပီး ေမးျမန္း 
တာခံရတယ္။ သူတုိ႔ ဆိတ္ေလးတစ္ေကာင္ ႏွစ္ေကာင္သယ္လာရင္ သူတုိ႔ကုိ ပုိက္ဆံေတာင္းတယ္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ ဆိတ္တစ္ေကာင္ရဲ႕တန္ဖုိးက ၂၀၀၀ က်ပ္က်ရင္ သူတုိ႔ကိုလည္း အဲ့လုိေစ်းေပးရတယ္။” 282  

NCA အပုိဒ္ ၉ (ဃ) အရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs အေနျဖင့္ ေငြ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ 
အတင္းအဓမၼေတာင္းခံျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားတြင္ NCA ေရးထုိးထားေသာအဖြဲ ႔မ်ား၏ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပုိင္းတြင္ ႀကီးမားေသာျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရိွေနေသးသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုႏွင့္ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ရြာသားမ်ားအား ေပၚတာထမ္းရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္ BGF တပ္ရင္း 
အမွတ္ ၁၀၁၄ မွ ေငြေၾကး ၁၈၀၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။283 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလအထိ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း အမွတ္ ၅၃ က ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္တြင္ 284 သစ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား  
ေကာက္ခံၿပီး အလားတူစြာပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ 
ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၂၁၀ မွ တရားမဝင္ အခြန္မ်ားေကာက္ယူခဲ့သည္။285  

ေဒသအတြင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကလည္း KNU အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြင္း ေနထုိင္ေသာ 
ျပည္သူမ်ားထံမွ အခြန္မ်ားေကာက္ခံလ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္သူအခ်ိဳ႕က KNU ၏ အခြန္ေကာက္ 
ယူမႈစနစ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႔၏စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ တင္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔ 
အေနျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းကုိ ေမးျမန္းျခင္းမဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အခြန္အခေပး 
ေဆာင္ရန္အတြက္ ဝန္ထုပ္ေလ်ာ့သင့္ၿပီဟု ထင္သည္။ ၎တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုအခြန္ 
အား မေပးေဆာင္ရလွ်င္ မိသားစုအား ပုိမုိေထာက္ပ့ံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။286  ေငြေၾကးအခြန္အခမ်ားအျပင္ KNU 
မွ KNLA အတြက္ ဆန္ႏွင့္အစားအေသာက္မ်ားဝယ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးကုိလည္း ေတာင္းခံၾကသည္။287   

282 Source #30 တြင္ ၾကည့္ပါ။
283 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpapun Incident Report: Forced portering and extortion in 

Bu Tho and Dwe Lo townships, October 2017”, တြင္ၾကည့္ပါ။
284 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Mergui-Tavoy Situation Update: Extortion and Land Confi scations 

in Tanintharyi Township, November 2017 to January 2018 ”, တြင္ၾကည့္ပါ။
285 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thaton Situation Update: Bilin Township, January to March 

2018”, တြင္ၾကည့္ပါ။
286 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Field Report: Fighting grounds: land disputes, militarisation 

and development challenges in a time of ‘peace’, December 2015 to December 2016”, တြင္ၾကည့္ပါ။
287 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpa-an Field Report: Explicit killing, fi ghting leading to massive 

displacement, arbitrary taxation and the improvement of healthcare and education, January to December 2016”, 
တြင္ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ

 78 

https://khrg.org/2018/09/18-18-i3/hpapun-incident-report-forced-portering-and-extortion-bu-tho-and-dwe-lo-townships
https://khrg.org/2018/09/18-18-i3/hpapun-incident-report-forced-portering-and-extortion-bu-tho-and-dwe-lo-townships
https://khrg.org/2018/12/18-16-s1/mergui-tavoy-situation-update-tanintharyi-township-november-2017-january-2018
https://khrg.org/2018/12/18-16-s1/mergui-tavoy-situation-update-tanintharyi-township-november-2017-january-2018
https://khrg.org/2018/09/18-28-s1/thaton-situation-update-bilin-township-january-march-2018
https://khrg.org/2018/09/18-28-s1/thaton-situation-update-bilin-township-january-march-2018
https://khrg.org/2018/03/17-4-f1/toungoo-field-report-fighting-grounds-land-disputes-militarisation-and-development
https://khrg.org/2018/03/17-4-f1/toungoo-field-report-fighting-grounds-land-disputes-militarisation-and-development
https://khrg.org/2018/01/17-3-f1/hpa-an-field-report-explicit-killing-fighting-leading-massive-displacement-arbitrary
https://khrg.org/2018/01/17-3-f1/hpa-an-field-report-explicit-killing-fighting-leading-massive-displacement-arbitrary
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(၃) ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (၃) ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္၊ ပဏာမပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA တုုိ႔သည္ မ်ားျပားေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈ၏ အစျပဳရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္ အေျခခံအ 
ေဆာက္အဦး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ထုုတ္လုုပ္ျခင္းမ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ 
ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတုုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သုုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ေျမယာ 
သိမ္းယူျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပုုိမုုိမ်ားျပားလာသည္။288  ေတာင္ငူခရုုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ၏ ရွင္းလင္းခ်က္အရ “၂၀၁၅ ေနာက္ပုုိင္းမွာ ကၽြန္မတုုိ႔ ရြာမွာ 
ေျမသိိမ္းယူမႈေတြ ပုုိၿပီးတုုိးမ်ားလာတယ္။” 289   ထုုိအခ်က္ကုုိ KWO ၏ အဖြဲ႔ဝင္မွ ထပ္ေလာင္း၍ “တခ်ိဳ႕ ေဒသခံ 
လူမႈအသုုိက္အဝန္းေတြ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေတြရိွတဲ့ ေနရာမွာ ေနတဲ့သူေတြဟာ အရင္က 
ထက္စာရင္ ပုုိဆုုိးရြားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္။” 290  ပုုဂၢလိက ကုုမၸဏီမ်ား၊ 
စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လက္နက္ကုုိင္အဖြ႔ဲမ်ား၊ အစုုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ 
ေျမသိမ္းယူသူအမ်ားအျပားက ေျမယာသိမ္းယူျခင္းအား က်ဴးလြန္လ်က္ရိွသည္။ 

ဓေလ့ထုုံးတမ္း ေျမယာအသုုံးျပဳမႈ လႊမ္းမုုိးမႈရိွျခင္း၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားထိေရာက္မႈအားနည္းၿပီး တစ္ခုုႏွင့္ 
တစ္ခုု ထပ္ေနေသာေၾကာင့္ တုုိင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူ 
ျခင္းကုုိ ခံရေလ့ရိွသည္။ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုုိးရႏွစ္ဖြ႔ဲလုုံး၏ ကုုိယ္ပုုိင္ေျမယာမွတ္ပုုံတင္ျခင္းစနစ္မ်ား ရိွၾကၿပီး 
၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွ စတင္၍ ေျမယာပုုံစံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ စတင္ထုုတ္ေပးလ်က္ရိွသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ေျမယာပံုစံ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ သုုံးေလ့သုုံးထမရိွသည့္ 
အျပင္ ထုုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားအား အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးျခင္း မရိွေပ။ KNU 
၏ ေျမယာပုုံစံစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ျမန္မာအစုုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွေပ။ ျမန္မာအစုုိးရ၏ ေျမယာပံုစံ 
စာရြက္စာတမ္း ကုုိင္ေဆာင္သူမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူထားသည္။291  

အခ်ိဳ႕ေသာရြာသားမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေျမယာမွတ္ပုုံတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာမ်ား 
အားနည္းေၾကာင္းႏွင့္  ေျမယာမွတ္ပုုံတင္ျခင္းကုုိ နားလည္သူမ်ားက ရြာသားမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကုုိ အသုုံးခ်ၿပီး 
ေျမယာမ်ားကုုိ သိမ္းယူရန္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တင္ျပခဲ့ 
သည္။ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနေတြက ေကာင္းလာေပမယ့္ [ေျမယာအခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္ 
သက္ၿပီး] ေဒသခံရြာသားေတြရ႕ဲမသိနားမလည္မႈေတြ ရိွေနေသးတယ္။ ပညာတတ္တဲ့သူေတြက ေျမယာဥပေဒနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး နားလည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတုုိ႔က ေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြကုုိ ဘယ္လုုိ ရငဆုုိ္င္ေျဖရွင္းရမလ ဲ
သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕ေျမေတြက သူတုုိ႔ရဲ႕ေျမေတြျဖစ္လာတယ္။” 292 ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ 
မုုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသူမ်ားက ေနရပ္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာမည့္ ဒုကုၡသည္မ်ား၏ ေျမယာမ်ားအား 
သိမ္းယူလ်က္ရိွသည္ဟုု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲက ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ သတင္းေကာက္ယူ ရရိွခဲ့ 
သည္။ ဤသူမ်ားက ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ ေျမယာအသုုံးျပဳလာေသာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္စာရြက္စာ

288 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ “လူထုပါဝင္ခြင့္မရိွသည့္ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေျမယာ 
သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား”, တြင္ၾကည့္ပါ။

289 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
290 Source #10 တြင္ ၾကည့္ပါ။
291 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Thaton District: Land Confi scation by the Super One Company in 

Kyaikto Township, October 2018 ”, တြင္ ၾကည့္ပါ။
292 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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တမ္းမ်ားမရိွျခင္းကုုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရ၏ ေျမတုုိင္းဌာနသုုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေျမယာမ်ားအား 
သူတုုိ႔၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုုံတင္ခဲ့ၾကသည္။ 293

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရိွ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုုိ ဥပေဒေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳ ပ္လ်က္ရိွသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိဥပေဒတစ္ခုုကမွ် ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာအား မွတ္ပုုံတင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္းမရိွသကဲ့သိုု႔ အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ားမွာ ထုုိဓေလ့ထုုံးတမ္း ေျမယာအသုုံးျပဳမႈ စနစ္မ်ားအား 
တရားမဝင္ျဖစ္ေစသည္။ ထုုိအခ်က္က ျမန္မာအစုုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ပုုဂၢလိကႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဆယ္စုု 
ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာမ်ားအား သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ရာတြင္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရ 
ျခင္း တစ္စုံတစ္ရာမရိွေပ။၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုုင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (VFV)အရ ၂၀၁၉  ခုုႏွစ္၊ မတ္လမွ စတင္၍ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုုင္းဟုု သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ လုုပ္ကုုိင္စားေသာက္လ်က္ရိွေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပုုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြ ဲ
ခံရႏုုိင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္သည္။ 

ျပည္သူအမ်ားစုက အဆိုပါဥပေဒတည္ရိွေနေၾကာင္းကုုိ မသိၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ ထုုိဥပေဒ ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနေၾကာင္းကုုိ သိေသာ္လည္း အမ်ားစုက မသိရိွၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ရြာသားအမ်ားစုက ယခုုအခါ 
(ေျမယာမွတ္ပုုံတင္ျခင္း မရိွေသးသည့္) ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာမ်ား ထုုိဥပေဒထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္ကုုိ မသိၾက 
ေပ။294  ေျမဧက သန္း ၅၀ တြင္ ၈၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုုိင္းအျဖစ္ အစုုိးရမွသတ္မွတ္ထားၿပီး 
ထုုိေျမမ်ားမွာ ဓေလ့ထုုံးတမ္း ေျမယာအသုုံးျပဳမႈအား အဓိကက်င့္သုုံးေသာ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
တည္ရိွသည္။ ဤဥေပဒအား ျပင္ဆင္မႈသည္ ႀကီးမားသည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားအား 
ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပုုိမုုိရရိွေစသည္။ ထုုိဥပေဒသည္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရိွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေတာင္သူမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ 
လ်က္ရိွၿပီး အထူးအကူအညီလိုအပ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကုၡ 
သည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစသည္။  ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားပါသည့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေျမယာအသုုံးခ်မႈ မူဝါဒကုုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုုိင္း စီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒ (VFV)နွင့္ ၂၀၁၉  ခုုႏွစ္အတြင္း 
ထုုိဥပေဒအား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာအသုုံးခ်မႈမူဝါဒႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာဆန္႔က်င္ေနသည္။ 

NCA ေရးထုုိးၿပီးေနာက္ လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ား၏ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားNCA ေရးထုုိးၿပီးေနာက္ လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ား၏ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ား

NCA အပုုိဒ ္၉  တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္  EAOs အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုုိ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ 
လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ ထုုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုုထံမွ ေငြ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ 
လုုပ္အားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ အတင္းအဓမၼေတာင္းခံရယူျခင္းမ်ား ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း NCA 
ေရးထုုိးၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံ BGF အဖြဲ႔မ်ားမွ  ဆက္လက္က်ဴ းလြန္လ်က္ရိွသည့္ 
ေျမသိမ္းမႈသုုံးခုုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပ္ီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခဲ့သည္။ ဤအခ်က္က 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုုိးျပလ်က္ရိွ 
သည္။295  

293 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Nyaunglebin Situation Update: IDPs face diffi culties returning 
to their villages of origin”, တြင္ ၾကည့္ပါ။

294 ဤ “Most Farmers Do Not Know about the Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law as the Grace Period 
to Register Closes”, NAMATI,31 March 2019 တြင္ ၾကည့္ပါ။

295 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Do Not Trespass: Land Confi scations by Armed Actors in Southeast 
Myanmar”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://khrg.org/2019/01/18-80-s1/nyaunglebin-situation-update-idps-face-difficulties-returning-their-villages-origin
https://khrg.org/2019/01/18-80-s1/nyaunglebin-situation-update-idps-face-difficulties-returning-their-villages-origin
https://namati.org/resources/most-farmers-do-not-know-about-the-vacant-fallow-and-virgin-land-management-law-as-the-grace-period-to-register-closes/
https://namati.org/resources/most-farmers-do-not-know-about-the-vacant-fallow-and-virgin-land-management-law-as-the-grace-period-to-register-closes/
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf


၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘုုရင့္ေနာင္တပ္မေတာ္ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေတာင္ငူခရိုုင္၊ ထန္း 
တပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ားပုုိင္ဆုုိင္သည့္ စုုိက္ပ်ိဳးေျမဧက ၁၈၅၁ ကုုိ အတင္းအဓမၼသိမ္းယူခဲ့သည္။296 ထိုု 
နည္းတူစြာ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗုုိလ္ဒီးတဲလဲ ဦးေဆာင္သည့္ BGF အမွတ္ ၁၀၁၅ 
ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ပုုိင္က်ံဳၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေဒသခံ ၁၁ ဦး ပုုိင္ဆုုိင္သည့္ ေျမမ်ားကုုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုုိေျမမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကုုိ 
အျခားေသာေက်းရြာမ်ားသုုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကုုိ ေစတီတည္ရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည္။297  

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ လက္ခံရရိွေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတာင္ငူ 
ခရုုိင္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ သူမတုုိ႔၏ေျမအား သိမ္းယူခဲ့သည္ 
ဟုု ေၾကညာၿပီးေနာက္ သူမ၏ေျမေပၚမွ ႏွင္ထုုတ္ခံခဲ့ရသည္။ “၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ တပ္မေတာ္ 
စစ္သားေတြ ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕အိမ္ကုိလာၿပီး ကၽြန္မတုုိ႔ကုိ က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္သူေတြဆုုိၿပီး ပုုိစတာေတြလာကပ္ 
တယ္။ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉  ရက္ေန႔မွာ တပ္ရင္းမွဴးက အစည္းအေဝးေခၚတယ္။ အဲ့ဒီမွာသူက ကၽြန္မတုုိ႔ 
ေနေနတဲ့ေျမေတြကုုိ တပ္မေတာ္က ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ကတည္းက သိမ္းထားတယ္ဆုုိတာကုုိ ေျပာျပတယ္။ အဲ့ဒီ 
ေနာက္မွာသူတုုိ႔က ကၽြန္မတုုိ႔ေျမကုုိ ျခံစည္းရိုးခတ္ၿပီး ကၽြန္မတုုိ႔ကုုိထြက္သြားခုိင္းတယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔ရ႕ဲ ေျမေတြကုုိ 
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုုန္ ေနာက္ဆုုံးရွင္းထားရမယ္လုုိ႔ ေျပာတယ္။” 298 

ဖာပြန္ခရုုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တပ္မေတာ္၏ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ 
လမ္းေဖာက္လုုပ္မႈအတြက္ ေျမသိမ္းရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ 
“တပ္မေတာ္က လယ္မူပေလာမွာ ဒီလမ္းလာေဖာက္ေတာ့ သူတုုိ႔က ေဒသခံေတြရဲ႕ေျမေတြ စိုုက္ခင္းေတြ  
ေပၚမွာ ဒီတိုုင္းဝင္ၿပီးေဆာက္ၾကတယ္။ ဒါက ေဒသခံေတြအတြက္ အရမ္းအခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္။ လယ္မူ 
ပေလာ၊ ေဆာမူပေလာန႔ဲ ေဟေဂၚလူဒဲ ေဒသခံေတြက  ဒါကုုိခြင့္မျပဳဘူး။ သူတုုိ႔က လမ္းမလုုိခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
သူတုုိ႔က ကၽြန္မတုုိ႔ကုုိ ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္မွာစုုိးေတာ့ သူတုုိ႔ကုုိ ရပ္လုုိ႔သြားမေျပာရဘူဲး။ ကၽြန္မတုုိ႔က သူတုုိ႔ကုုိေၾကာက္ 
ရတယ္။” 299  

ရွားပါးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့လုုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈအေရးကိစၥအား အသိေပး 
ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္လာယူျခင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုုိအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ထံုးစံအားျဖင့္ အႏုုိင္ 
အထက္ျပဳက်င့္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ BGF မွ ေရႊကုုိကၠိဳလ္ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားအား 
ေပါက္ေစ်းထက္ေလ်ာ့ၿပီး ေရာင္းရန္အတြက္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ NCA ၏ အပုုိဒ္(၉) အား 
ရွင္းလင္းစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေျမသိမ္းယူျခင္းသည္ တရုတ္ၿမိဳ႕စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးလုုပ္
ငန္းႏွင့္ စပ္ဆက္မႈရိွႏုုိင္သည္။ တရုတ္ၿမိဳ႕စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံအၾကား စီးဆင္းလ်က္ရိွေသာ 
ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ အပန္းေျဖရာေနရာ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမွာ 
တရုုတ္ႏုုိင္ငံ၏ အစုိးရပုုိင္ကုုမၸဏီတစ္ခုုျဖစ္ေသာ ဂ်ီလင္းယာတုိင္အဖြဲ႔ (Jilin Yatai Group) ျဖစ္သည္။ ထုုိကုုမၸဏီ 
သည္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား၊ ဟုုိတယ္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေလာင္းကစားရုုံမ်ားေဆာက္ 
လုုပ္ရန္အတြက္ BGF ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးျဖစ္သည္။300  

296 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, August to 
November 2017”, တြင္ ၾကည့္ပါ။

297 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpa-an Situation Update: Paingkyon Township, Hlaingbwe 
Township and Nabu Township, November 2016 to October 2017”, တြင္ ၾကည့္ပါ။

298 KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Do Not Trespass: Land Confi scations by Armed Actors in Southeast 
Myanmar”, တြင္ၾကည့္ပါ။

299 Source #73 တြင္ ၾကည့္ပါ။
300 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Hpa-an Interview: Mann F---, March 2018”, KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 

ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Do Not Trespass” Land Confi scation by Armed Actors in Southeast Myanmar”, တြင္ 
ၾကည့္ပါ။
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https://khrg.org/2018/05/17-122-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-august-november-2017
https://khrg.org/2018/05/17-122-s1/toungoo-situation-update-thandaunggyi-township-august-november-2017
https://khrg.org/2018/03/17-25-s1/hpa-an-situation-update-paingkyon-township-hlaingbwe-township-and-nabu-township
https://khrg.org/2018/03/17-25-s1/hpa-an-situation-update-paingkyon-township-hlaingbwe-township-and-nabu-township
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf
https://khrg.org/2018/05/18-25-a2-i1/hpa-an-interview-f-march-2018
https://khrg.org/2019/03/18-5-nb1/do-not-trespass-land-confiscation-armed-actors-southeast-myanmar


၂၀၁၅ ခုုနွစ္တြင္ NCA ေရးထုုိးျခင္းႏွင့္ တုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ယခင္ကသိမ္းယူခဲ့ေသာေျမယာမ်ားအား ၎တုုိ႔ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္လာႏုုိင္သည္ 
ဟုု ေဒသခံမ်ားက ယူဆလ်က္ရိွသည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မျပည့္မီေသးသည့္အတြက္ ေျမသိမ္းခံရသည့္ ေဒသခံ 
ရြာသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ NLD မွ အစုိးရ 
အာဏာရရိွၿပီးေနာက္ “လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းယူျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စီစစ္ေရး ဗဟိုုေကာ္မတီ” 
အား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ထုုိအဖြဲ႔မွ ေျမသိမ္းမႈမ်ားအား ေျခာက္လအတြင္း ေျဖရွင္းေပးမည္ဟုု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုုိေကာ္ 
မတီမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေျမသိမ္းမႈအေရးကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္ခ်ီရိွသည့္ အျခား 
ေျမသိမ္းမႈမ်ားစြာ ေျဖရွင္းရန္က်န္ရိွေနေသးသည္။301  

ပုုဂၢလိကကုုမၸဏီမ်ားမွ ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆနာ  ပုုဂၢလိကကုုမၸဏီမ်ားမွ ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆနာ  

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္း၏ လုုံျခံဳေရးတည္ၿငိမ္မႈအေျခအေနသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းအသစ္ 
မ်ားအား ဖန္တီးေပးသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလတြင္ NCA ေရးထုုိးၿပီးေနာက္ပုုိင္း ပုုဂၢလိကကုုမၸဏီမွ 
ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ ၅ ခုုကုုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ေဒသ 
အတြင္းရိွ ေျမယာမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုုိ တုုိးျမင့္အသုုံးျပဳျခင္းမ်ားအျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအုုံ 
ေဆာက္လုုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ားသည္ အရင္းျမစ္စီမအုုံပ္ခ်ဳ ပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ ထုုိလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ 
မရိွေပ။ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊  ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏တင္ျပခ်က္အရ “ကရင္ျပည္နယ္မွာ 
ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မရိွတဲ့ ေရႊတူးတာတုုိ႔လုုိ သဘာဝသယံဇာတ ထုုတ္လုုပ္တဲ့လုုပ္ငန္း 
ေတြကုုိကုုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာအစုုိးရက လုုပ္ေနၾကတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္အနည္းငယ္ပ ဲKNU ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ဆီကုုိ 
ေရာက္တာ။ တျခားေဒသခံျပည္သူေတြ ဘာအက်ိဳးမွမခံစားရဘူး။” 302  

ပုုဂၢလိကကုုမၸဏီေတြက သူတုုိ႔၏လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွမရိွ စဥ္းစားမႈ 
မရိွပဲ လုုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ မီွခုုိရသည့္  
ေျမယာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ သိမ္းယူျခင္းမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ေလ့ရိွသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊  ေက်ာက္ 
တံခါးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏ေက်းရြာအတြင္းရိွ စုုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ပုုံကုုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကုုမၸဏီက သူတုုိ႔ရဲ႕ စီမံကိန္းဝင္ၿပီးတာန႔ဲ ကၽြန္ 
ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ေျမဆီလႊာေကာင္းတဲ့ေျမေတြလည္း ေက်ာက္ေတြန႔ဲ စုုိက္ပ်ိဳးလုုိ႔မရေတာ့တဲ့ ေျမေတြျဖစ္ကုုန္တယ္။  
ကုုမၸဏီက ေရကာတာေဆာက္ဖုုိ႔ ေျမေတြသိမ္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ ရြာအနီးက ေျမေတြကုုိ ဆုုံးရံႈးရတယ္။ 
သူတုုိ႔ ေရႊတူးတဲ့လုုပ္ငန္းလုုပ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔စပါးစုုိက္ဖုုိ႔သုုံးတဲ့  ေျမဆီလႊာေကာင္းတဲ့ ေျမေတြလည္းပ်က္စီး 
ကုုန္တယ္။” 303  ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုုိင္၊ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သတၳဳတူးေဖာ္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရိွ ေရသြင္းျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ထိခုုိက္ပ်က္စီးေစေၾကာင္းကုုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ေတြ 
က ရြာသားေတြရဲ႕ ကြမ္းျခံေတြေဘးမွာ ခဲတူးတာေတြလာလုုပ္ေတာ့ ဒါက ပ်က္စီးဆုုံးရံႈးမႈကုုိ ျဖစ္ေစတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ ခဲတူးတာက ေရကုုိလည္းညစ္ညမ္းေစတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရေနသတၱဝါမ်ားကုုိ ထိခုုိက္ေစတဲ့အျပင္ 
ရြာသားမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲၾကံဳေတြ႔ေစတယ္။” 304  

ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အလြန္အကၽြံထုုတ္ယူမႈမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 

301 ဤ “Nothing for Our Land’ – Impact of Land Confi scation on Farmers in Myanmar”, Human Rights Watch, 17 July 
2018 တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

302 Source #22 တြင္ ၾကည့္ပါ။
303 Source #49 တြင္ ၾကည့္ပါ။
304 Source #24 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://www.hrw.org/report/2018/07/17/nothing-our-land/impact-land-confiscation-farmers-myanmar


ဆုုိးရြားစြာ သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းေတြ၊ ေရႊတူးေဖၚတာ 
ေတြန႔ဲ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ အဓိကျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ 
စီးပြားေရးသမားေတြရ႕ဲ သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈေတြက သစ္ပင္ေတြ အမ်ားႀကီး ဆုုံးရံႈးရတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြေရျမဳပ္ကုုန္ေတာ့ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္း
ကုုိထိခုုိက္တယ္။”  305 ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အေျခခံအေဆာက္အဦးေဆာက္လုုပ္ျခင္းမ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုုိင္မႈမ်ားကုုိ 
ေဒသခံမ်ားအား ထုုိလုုပ္ငန္းမ်ားမလုုပ္ေဆာင္မီ ႀကိဳတင္အသိေပးရန္လုုိေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသုုိ႔ 
တင္ျပခဲ့သည္။ “ဥပမာအားျဖင့္ ကုုမၸဏီတစ္ခုုက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲေဒသမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္း လုုပ္ေတာ့မယ္ဆုုိရင္ 
အဲ့ဒီစီမံကိန္းကရရိွမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္န႔ဲဆုုိးက်ိဳးေတြကုုိ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ ႀကိဳတင္ေျပာျပထားသင့္တယ္။” 306    

ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ၏ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP) ၏ အပုုိဒ္ ၃၂ တြင္ 
ဌာေနတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတုုိ႔၏ေျမယာ၊ ပုုိင္နက္နယ္ေျမ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳေရး 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပး 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာ၊ 
ပုုိင္နက္နယ္ေျမ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွႏုုိင္သည့္စီမံကိန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ သယံဇာတ၊ေရႏွင့္ 
အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ တူးေဖာ္သုုံးစြဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အတည္မျပဳမီ ႏုုိင္ငံေတာ္သည္ 
စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ားအား လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ 
ရယူသည့္စနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵသေဘာထားေဖာ္ထုုတ္မႈအရ ထြက္ေပၚလာသည့္ သေဘာတူညီမႈရယူ 
ႏုုိင္ရန္အလုုိ႔ငွါ သက္ဆိုုင္ရာဌာေနတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကုုိယ္စားလွယ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာအစုုိးရသည္ ထုုိအခ်က္မ်ားအား လုုိက္နာရန္ 
အျမတဲေစပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ကရင္တုုိင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ား သုုံးစြခဲြင့္ကုုိ ျငင္းပယ္ 
သကဲ့သုုိ႔ျဖစ္သည္။ ပုုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ အစိုုးရသည္ႏုုိင္ငံ၏ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းပါရိွေသာ ဌာေနတုုိင္း 
ရင္းသားမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရးကုုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ 
ခုုႏွစ္ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္မွာ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ၎တုုိ႔၏နယ္ေျမအတြင္း လာေရာက္ 
လုုပ္ကုုိင္ျခင္းမျပဳမီ ျပည့္စုုံတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ရရွိသင့္သည္။ ထုုိနည္းတူစြာ ၂၀၁၆ 
ခုုႏွစ္ ျမန္မာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ၏ အပုုိဒ္ ၆၅ တြင္လည္း တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္း 
မ်ားကုုိ ေလးစားရန္လုုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေျမယာအေရး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုု ေျမယာအေရး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုု 

ေျမယာသိမ္းယူျခင္းသည္ ဗမာႏွင့္ အျခားတိုုင္းရင္းသားတုုိ႔ၾကားရိွ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုုိင္းရင္းသား 
အခ်င္းခ်င္းၾကား တင္းမာမႈမ်ားကုုိ ပုုိမုုိဆုုိးရြားေစသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
တင္ျပခဲ့သည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေတြ တျခားတိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ အေကာင္းဆုုံး ႀကိဳးစားၿပီးေန 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ အခက္အခ ဲနည္းနည္းပဲရိွတယ္။ တိုုက္ပြဲေတြျဖစ္တုုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေဒသရဲ႕အေဝးမွာ 
ေနခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ လူေတြကလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕ေျမေပၚမွာ ေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကုုိကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ 
ဘယ္လုုိျပန္ရေအာင္လုုပ္ရမလ ဲမသိဘူး။ သူတုုိ႔ကုုိ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုုက္ရုုိက္ေျပာရင္ သူတုုိ႔ကုုိ ခြျဲခားဆက္ 
ဆံတယ္လုုိ႔ ထင္လိမ့္မယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ၾကားမွာ ျပႆနာျဖစ္ေစမွာစုုိးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုုိ႔ကုုိ 

305 Source #4 တြင္ ၾကည့္ပါ။
306 Source #74 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ မေျပာဘူး။”  307  အလားတူအေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ တည္ရိွေနၿပီး 
ေသာတုုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံေရးကုုိ  ပုုိမုုိေျပလည္ေစႏုုိင္မည္။ 

ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုုိင္းဥပေဒ (VFV) ႏွင့္ ထုုိဥပေဒအား အတည္ျပဳျခင္းမ်ားသည္လည္း KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုုိးရ 
တုုိ႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ားကုုိ ပုုိမုုိျဖစ္ေပၚေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွုစ္၊ ဒဇီင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
KNU မွ ထုုိေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုုိင္းဥပေဒ (VFV) အား ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆုုိမႈစာတမ္းတစ္ေစာင္ကုုိ 
ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ KNU ၏ ဗဟိုုေျမယာေကာ္မတီမွအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ထုုိဥပေဒအား 
ပယ္ဖ်က္မႈ မျပဳလုုပ္ပါက ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ယုုံၾကည္မႈအား ထိခုုိက္မႈရိွေစႏုုိင္သည္ဟုု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 
ထုုိဥပေဒသည္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အားလည္း ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုုိင္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။308   

 

307 Source #13 တြင္ ၾကည့္ပါ။
308 ဤ “KNU Calls for Govt’s to Tear-up it’s Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law”,  Karen News, 21 

December 2018 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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(ခ) ေဒသခံမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား(ခ) ေဒသခံမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား

၁) ေဒသခံအသုိက္အဝန္း၏ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္အားနည္းျခင္း၁) ေဒသခံအသုိက္အဝန္း၏ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္အားနည္းျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚနားလည္သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚနားလည္သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းျခင္း 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ သုံးပုံတစ္ပုံက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ NCA ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းပင္ 
အားနည္းေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တင္ျပသည္မွာ 
“ကၽြန္မကေတာ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ မသိဘူး။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာအားလုံးက 
အာဏာပုိင္လူႀကီးေတြကပဲ စီစဥ္ၾကတာ။ ဒါန႔ဲပတ္သက္ျပီး ဘာမွမၾကားမိဘူး ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔က 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းမႈေတြမွာ မပါခဲ့ဘူး။” 309 အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ NCA ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ အသိပညာေပးမႈမ်ားကုိ အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ KNU ကလာၿပီး 
အသိပညာေပးတာလုပ္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ NCA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအစုိးရကေတာ့ 
ေဒသတြင္းမွာ NCA န႔ဲပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးတာေတြမလုပ္ဘူး။” 310 ေရဒီယုိသတင္းမ်ားအား သတင္း 
အခ်က္အလက္ရရိွရန္အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳေနေသာ  ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရဒီယုိအစီအစဥ္ 
မ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
နားလည္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္က ဘာတုိးတက္မႈမွမရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ သတင္းအခ်က္အလက္ပုိရေအာင္လုိ႔ BBC နဲ႔ VOA ကုိနားေထာင္ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဗမာလုိသိပ္နားမလည္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တခ်ိဳ႕စကားလုံးေတြကုိ နားမလည္ရင္ ဒါန႔ဲပတ္ 
သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္ကလာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ရွင္းျပေစခ်င္တယ္။” 311 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိေလ့လာလုိေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ ဆႏၵရိွသည္ကုိ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊  ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ထုိအေၾကာင္းကုိ အလြန္ေလ့ 
လာလုိေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ၿပီး ဤသို႔ တင္ျပပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 
စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕သားသမီးေတြဆုိေတာ့ ဒါကကၽြန္ေတာ္တုိ႔န႔ဲ 
ဆုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ ေဒသခံေတြက စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိအပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲေနာက္ 
တစ္ႀကိမ္ထပ္ျဖစ္မွာကုိ မလုိလားဘူး။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြက  NCA ရ႕ဲ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ေတြကုိ အျပည့္အဝလုိက္နာဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၾကမယ္ဆုိဒါက ရြာသားေတြကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာပဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲကေတာ့ တုိက္ပြဲေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မျဖစ္ဖုိ႔ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  
ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကေန NCA နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာလက္ခံရတယ္။ သူတုိ႔က အစည္းအေဝးေခၚၿပီးေတာ့ အဲ့ဒစီာ 
ကုိေဝခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အဲ့ဒီစာကုိ ဗမာလုိအရင္ေပးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကရင္လုိျပန္ေပးတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာသားေတြလည္း အဲ့ဒစီာကုိ ဖတ္ရတယ္။ အဲ့ဒစီာကုိ အိမ္တိုင္းမွာတစ္အုပ္စီမရေပမယ့္ တစ္ရြာကုိ 
သုံးေလးအုပ္ေတာ့ရတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ ႔အစည္းေတြကလည္း အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးတာေတြ 
လုပ္ၾကတယ္။” 312  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ပူေပါင္းပါဝင္မႈအားနည္းျခင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ပူေပါင္းပါဝင္မႈအားနည္းျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားမလည္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သုိ႔ပါဝင္ရမည္ကုိ 
မသိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုိမႈ ရိွၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး 

309 Source #75 တြင္ ၾကည့္ပါ။
310 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
311 Source #7 တြင္ ၾကည့္ပါ။
312 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



တစ္ဦးက “ကၽြန္မလည္း ပါဝင္ခ်င္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒၿီငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ေနၾကတဲ့သူေတြရိွရင္ 
ကၽြန္မက သူတုိ႔ကုိေထာက္ပ့ံၿပီး သူတုိ႔န႔ဲအတူတူအလုပ္ လုိက္လုပ္မယ္။ ဒါကုိလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ 
ဒလုီပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေသခ်ာနားမလည္ဘူး။”  313 အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ ဤစိတ္ဆႏၵသည္ တာဝန္အရ ျပည္သူ 
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္အား ပ့ံပုိးမႈေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းမွာပါဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အရမ္းဝမ္းသာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကၽြန္မရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြ 
ကုိအၾကံျပဳခ်င္တာက သူတုိ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းေတြကုိ ေအာက္ေျခကေနစၿပီး သြားဖုိ႔လုပ္သင့္တယ္။ ဆုိလုိ 
တာက ေဒသခံျပည္သူေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖုိ႔ေပါ့။” 314  

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားတြင္ အရပ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပုိမုိပါဝင္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦး၏အဆုိအရ “အရပ္သားေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ဆႏၵေတြလည္း ပါသင့္တယ္။ သူတုိ႔ေတြလည္း KNU၊ 
အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔ရ႕ဲေတြ႔ဆုံမႈေတြမွာ ပါဝင္သင့္တယ္။ အရပ္သားေတြက ပုိမ်ားတယ္ဆုိရင္ အရပ္သားကုိယ္ 
စားလွယ္ေတြ ပုိၿပီးပါသင့္တယ္။ အခုက်ေတာ့ အစုိးရဘက္ကဆယ္ေယာက္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္က 
ဆယ္ေယာက္ဆုိရင္ အရပ္သားက ေျခာက္ေယာက္ပဲပါတယ္။ အရပ္သားေတြက ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္န႔ဲ 
ပတ္သက္ၿပီး နားမလည္ဘူးဆုိတာက သူတုိ႔ရဲ႕ပါဝင္ပတ္သက္မႈ နည္းလုိ႔ျဖစ္တယ္။” 315  

ေတာင္ငူခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လူတုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း 
ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဆင္းရဲသားအားလုံးလည္း ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာပါဝင္ၿပီး သူတုိ႕ရဲ႕အေတြး 
ေတြနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေတြကုိ တင္ျပခြင့္ရသင့္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒၿီငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အားလုံးသာ ပါဝင္လာမယ္ 
ဆုိ ဒါကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေပးလိမ့္မယ။္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒၿီငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မွာ ပညာတတ္ေတြကုိပမဲထည့္သင့္ဘူး။ ဆုိက္ကားသမားေတြ၊ လယ္သမားေတြနဲ႔  ေတာင္ယာလုပ္တဲ့သူ 
ေတြက ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ခြင့္မရဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိရမွာမဟုတ္ဘူး။ 
စစ္သားေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သမၼတေတြ၊တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ သူနာျပဳေတြလည္း 
ဒၿီငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္သင့္တယ္။ လူတုိင္း ဘယ္အေျခအေနမဆုိ ဒၿီငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္လာမယ္ 
ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရရွည္တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရိွမွာျဖစ္တယ္။” 316

(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈအားနည္းျခင္း(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈအားနည္းျခင္း

အေျခအေနအေျမာက္အမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈအားနည္းေစၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕  
ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွႏုိင္မည္မဟုတ္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစ 
သည္။ 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကားရိွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ KNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကားရိွ 
တုိက္ပြဲငယ္မ်ားတုိက္ပြဲငယ္မ်ား

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ တိုက္ပြမဲ်ားသည္ ၎တုိ႔အား ေရရွည္တည္တ့ံ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားမရရိွႏုိင္ဟု သံသယျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား 
က ေဖာ္ျပထားသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္မွာ 
“တပ္မဟာ ၅ မွာ တုိက္ပြဲေတြ ခဏခဏျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ၾကားတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေတြလည္း KNU ထိန္းခ်ဳပ္ 

313 Source #66 တြင္ ၾကည့္ပါ။
314 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
315 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
316 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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နယ္ေျမတစ္ေနရာမွာ ေနၾကေတာ့စုိးရိမ္တယ္။”  317 ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ကလည္း “NCA ထုိးထားလည္း တပ္မဟာ ၅ မွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ၾကားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 
အဲ့လုိလုပ္တာလဲ။ သူတုိ႔ဒီမွာမတုိက္ၾကေတာ့ရင္ အဲ့ဒီမွာလည္းရပ္သင့္တယ္။ သူတုိ႔ဒီလုိပဲ ဆက္လုပ္ေနရင္ 
ဒါကၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ကၽြန္မ မယုံေတာ့ဘူး။” ဟူ၍ ထပ္ေလာင္းတင္ျပသည္။318  

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ယခင္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ အေၾကာက္တရားမ်ား ဆက္လက္တည္ရိွေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ 
ေၾကာင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဝန္းက်င္အနီးတြင္တပ္စခန္းမ်ားတည္ရိွေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လုံျခံဳမႈရိွသည္ဟု မခံစားရၾကေခ်။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တင္ျပသည္ 
မွာ “ကၽြန္ေတာ္ NCA မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အားလုံးကုိေတာ့ နားမလည္ပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာရာေတာ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားေရးလာေရးေတာ့ လြယ္ကူ 
လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕တပ္စခန္းေတြကေတာ့ ခဲဒဲေက်းရြာအုပ္စုက အီးသာပေလာရြာနဲ႔ ကလယ္ 
စုိရြာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ရိွေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒစီခန္းေတြကုိ ျဖတ္သြားတဲ့အခါ တစ္ခါတစ္ေလ လုံျခံဳမႈ 
မရိွသလုိခံစားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ယာကတထဲမွဲာ တစ္ေယာက္ထ ဲဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ထ ဲမအိပ္ရ ဲ
ေသးဘူး။ အတိတ္ကေၾကာက္စိတ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာရွိေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပုိင္ဆုိင္တဲ့ စပါးေတြ 
တိရိစာၦန္ေတြကုိ သူတုိ႔ယူသြားမွာ စုိးရိမ္တယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြဆုိ ေတာင္ယာေတာင္မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔သာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနရာကေန စခန္းေတြကုိရုတ္သိမ္းသြားမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပုိၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာလိမ့္မယ္။ 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္က အရမ္းေကာင္းတယ္။ တကယ္လုိ႔ဒါကုိသာ တကယ္က်င့္သုံးမယ္ဆုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အက်ိဳးအရမ္းရိွမယ္။” 319  

NCA ၏အားနည္းခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္  EAOs အၾကား ရွင္းလင္းသည့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ မရိွျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြအမ်ားႀကီးပဲ။  ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ႏွစ္ခုထပ္ 
ေနတယ္။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲေတြန႔ဲ ျမန္မာအစုိးရတပ္အေနန႔ဲ ရွင္းလင္းတဲ့ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရိွရင္ 
ပုိေကာင္းလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ အခုဆုိရင္ မတူညီတဲ့လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲဝင္ 
ေတြမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြ ရိွမေနဘူး။” 320 “တပ္မေတာ္န႔ဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲ 
ေတြအေနနဲ႔ တကယ္ပဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရွင္းလင္းတဲ့ 
နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထားရမယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမကုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေရွ႕ကုိေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ဆက္သြားႏုိင္မယ္” ဟု ထုိသူမွအၾကံျပဳခဲ့သည္။321  

တပ္စခန္းမ်ား ေက်းရြာမ်ားအနီးတြင္ ဆက္လက္တည္ရိွလာေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက 
စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “တပ္မေတာ္က 
တည္တ့ံခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အတားအဆီးတစ္ခုပဲ။ ဘာေၾကာင့္ 
လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေတြက ေက်းရြာေတြကေန သူတုိ႔ရဲ႕တပ္စခန္းေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွမရုတ္သိမ္းဘူး။ စစ္တပ္ 
စခန္းအနီးမွာေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ဒါကအႀကီးမားဆုံးေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုပ။ဲ ဓမၼဆရာတစ္ေယာက္ 
အေနန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္ဘုရားသြားရိွခုိးဖုိ႔အတြက္ ခရီးထြက္ရမွာကုိ ေၾကာက္တယ္။ တပ္မေတာ္က ေက်းရြာေတြ 
အနီးက သူတုိ႔ရဲ႕တပ္စခန္းေတြကုိမဖယ္ပဲန႔ဲ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဘယ္လုိခုိင္မာေအာင္လုပ္မွာလဲ။” 322   

317 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
318 Source #38 တြင္ ၾကည့္ပါ။
319 Source #6 တြင္ ၾကည့္ပါ။
320 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
321 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
322 Source #22 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ထုိနည္းတူစြာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရပ္႐ြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ရိကၡာတင္ပုိ႔ 
ေနမႈမ်ားႏွင့္ တပ္သားျဖည့္တင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွေနရသည့္အခါ လုံျခံဳမႈမရိွသလုိခံစားၾကရ 
သည္။ NCA အရ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ထုိအျပဳအမူမ်ားက ေဒသခံမ်ားအား 
မယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ မလုံျခံဳမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သံေတာင္ႀကီးမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “သတင္းေတြကုိ 
ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ NCA အေၾကာင္းကုိသိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ 
သေဘာတူညီခ်က္ရဖုိ႔ ညႇႏိိႈင္းေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာကေတာ့ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရဖုိ႔ ေျခလွမ္းေတြလွမ္းေနတယ္ဆုိၿပီး တျခားႏုိင္ငံကုိ ၾကြားျပခ်င္တာပဲရွိတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ 
တပ္မေတာ္က ကရင္ျပည္နယ္ထဲကုိ လက္နက္အျပည့္အစုံနဲ႕ စစ္သားေတြကုိ ကားေပၚတင္လာၾကတယ္။ 
သူတုိ႔က ျပည္နယ္ထဲမွာ အႀကီးစား စီးပြားေရးစီမံကိန္းေတြ လုပ္ၾကတယ္။ တိုက္ပြဲေတြအေၾကာင္းကုိလည္း 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ၾကားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ဆုိတာကုိ 
ယာယီျဖစ္ၿပီးေတာ့ အတုလုိ႔ပဲထင္တယ္။” 323   

ဤအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၂ (က) အပုိင္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာမ်ားသည္ တပ္မ 
ေတာ္စခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေလ့က်င့္ေရးမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခံေနရလ်က္ရိွသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ယခင္ကာလမ်ားက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ထန္းတပင္၊ သံေတာင္ႀကီး၊ ပ်ဥ္းမနား (ေတာင္ငူ 
ခရုိင္)၊ ေက်ာက္ႀကီး(ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္)၊ လယ္မူလား၊ တနသၤာရီ၊ ကဆယ္ဒို (ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခရုိင္)၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ေကာ့ကရိတ္ (ဒူးပလာယာခရုိင္)၊ ဒြယ္လုိး၊ ဘူးသုိ (ဖာပြန္ခရုိင္) နဘူး၊ ပုိင္က်ံဳ  (ဘားအံခရုိင္)324  
မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျမသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိခုိက္ခံစားရလ်က္ရိွသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား “တကယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္က ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲေျမေတြ 
ေပၚမွာ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေတြ ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပ်က္စီးသြားလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲေျမက 
ေဒသခံေတြအတြက္ ျဖစ္ရမယ္။ တပ္မေတာ္က ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေျမကုိ စစ္ေရးအတြက္သုံးေနတာကုိ မႀကိဳက္ဘူး။ 
ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲေျမေတြကုိ ပစ္မွတ္နယ္ေျမအျဖစ္သုံးေနတာ မလုိခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ ရြာေဘးမွာ စစ္လႈပ္ရွားမႈေတြ 
လာလုပ္ေနၾကလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔အခက္အခဲေတြ စားဝတ္ေနေရးစိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရင္ဆုိင္ရတယ္။” 325 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အဓိကအခ်က္မွာ သူမ၏ေက်းရြာအတြင္း လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာေနထုိင္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ခံစား 
ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သူမက ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တကယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမတဲဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကုိရမယ္ဆုိရင္ ရြာထမွဲာ လုံျခံဳေရးျပႆနာအတြက္ စုိးရိမ္စရာမလုိပ ဲကၽြန္မတုိ႔ ေနႏုိင္မယ္”  ဟုတင္ျပခဲ့ပါသည္။326 

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ အာဏာတည္ၿမဲေစေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အား အသုံးျပဳေနျခင္းအေပၚ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးဆုိတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမျပင္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္က KNU ထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမထဲဝင္ၿပီး လမ္းေဖာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိသူတုိ႔လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳတဲ့အခါ 
ကၽြန္ေတာ့္အေနန႔ဲ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတယ္လုိ႔ မထင္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေန႔မွာ သူတုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ထပ္ၿပီး 
လွည့္စားမွာကုိေၾကာက္တယ္။” 327 ဤကုိးကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦး တုိးတက္မႈရိွေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္အေနျဖင့္ ထုိေဒသအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရိွေစရန္အတြက္ တပ္အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ 

323 Source #44 တြင္ ၾကည့္ပါ။
324 KHRG မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Do Not Trespass: Land Confi scations by Armed Actors in Southeast 

Myanmar”, ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၂ မွ ၂၃ အထိတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
325 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
326 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
327 Source #44 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လ်က္ရိွသည္ဟု ေဒသခံလူထုက သံသယျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ဤလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ KNLA ႏွင့္  အသစ္တဖန္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ “ေဒသခံေတြက တပ္ရ႕ဲဒီလုိ လႈပ္ရွားမႈေတြ 
ေၾကာင့္ အရမ္း စုိးရိမ္ေနၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ဒီေဒသေတြမွာ ရွင္းလင္းတဲ့နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈေတြ 
မရိွဘူး။ သူတုိ႔ေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကား နားလည္မႈလြရဲင္ တုိက္ပြကဲ အခ်ိန္မေရြးျပန္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။” 328    

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ျမဲမႈမရွိမည္ကုိ အျခားသူမ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကလ်က္ရွိသည္။ 
ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “သူတုိ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးန႔ဲ လုပ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကရခုိင္မွာ တုိင္းရင္းသားေတြ အည့ံခံအရံႈးေပးတဲ့အထိ တုိက္မယ္။ 
တပ္မေတာ္က ကယားျပည္မွာလည္း ရိကၡာေတြ၊လက္နက္ေတြ ထပ္ပုိ႔တယ္။ တပ္သားသစ္ေတြ စုေစာင္းတယ္။ 
စစ္သားေတြလည္း ထပ္ပုိ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံေတာင္မွာလည္း ျမင္းေတြန႔ဲရိကၡာေတြ ပုိ႔တယ္။ ဒါေတြက 
အဲ့ဒီေနရာေတြကုိ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ေနတာနဲ႔ပ ဲတူတယ္။ သူတုိ႔က ရခုိင္မွာတုိက္ၿပီးတာနဲ႔ ဒဘီက္ကုိျပန္လွည့္ 
လာလိမ့္မယ္။” 329   

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မေရရာေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မေရရာေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ႏုိင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ 
မ်ားက တင္ျပခ့ဲသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မတုိ႔လုိခ်င္ 
တာက ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရႏုိင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္တယ္။ အခုက 
အဲ့လုိမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ေတြ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြ မရိွဘူး။ ျမန္မာအစုိးရက 
ဗမာႀကီးစုိးေရးဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္တယ္။ ဒီႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ အရမ္းကုိၾကာအုံးမယ္လုိ႔ ကၽြန္မထင္တယ္။” 330   

ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အား ယုံၾကည္မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ “တစ္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္ 
တစ္တပ္” ဟူသည့္ အဆုိအတြက္ လုံျခံဳမႈမရွိသကဲ့သုိ႔ ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “တပ္မေတာ္ကေျပာတယ္ [ဒႏုိီင္ငံမွာ] စစ္တပ္တစ္ခုပ ဲရိွရမယ္။ တျခားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ 
ေတြမရိွရဘူး။ စစ္တပ္တစ္ခုပဲရိွရမယ္ဆုိတာက တပ္မေတာ္တစ္ခုပဲရိွရမယ္လုိ႔ေျပာတာ။ တျခားတုိင္းရင္းသား 
စစ္တပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယားလုိ တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြမရိွရဘူး။ တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြရိွခြင့္ 
ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါဆုိ ကၽြန္မတုိ႔ေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပ ဲေနရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔က 
ဒါကုိသေဘာမတူဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ စိတ္မခ်မ္းသာမႈေတြ၊ မယုံၾကည္မႈေတြ၊ စိတ္မ 
ေက်နပ္မႈေတြ၊ မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြန႔ဲပဲ အနာဂတ္မွာေနရလိမ့္မယ္။” 331   

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈအ 
တြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈရွာေဖြရာတြင္ အတား 
အဆီးမ်ားျဖစ္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤအေျခအေနသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ား 
အား ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ က်ပ္တည္းေသာအေျခအေနမ်ားကို 
တင္ျပၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ တရားမွ်တမႈ  ရရိွေရးဆိုင္ရာ    အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

328 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
329 Source #77 တြင္ ၾကည့္ပါ။
330 Source #76 တြင္ ၾကည့္ပါ။
331 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာ လက္ရိွ ႏုိင္ငံေရးတြင္တည္ရိွေနေသာ တရားစီရင္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ေျပာင္းလ ဲ
တင္ျပထားသည္။ ဤတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အေနျဖင့္ လက္ရိွျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေန 
သည့္ နာက်ည္းဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ 
သည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဓာတ္ပံုမ်ား။ ။ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ အေျခ ဓာတ္ပံုမ်ား။ ။ NCA ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ အေျခ 
အေနမ်ား အေနမ်ား 

ဤပုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ လူေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
(KNLA)အၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေ႐ွာင္ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ 
လမ္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
တုိက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ ေတာထဲေတာင္ထ ဲ
တြင္ ယာယီေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္အတြက္ ေနရာမ်ား ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ရက္ေန႔၌ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ 
ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ္ (၅၉၈)႐ိွ တပ္မေတာ္ 
စစ္သားတစ္ဦး၏သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေသာ အသက္(၈)ႏွစ္ 
အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး၏ပုံကုိ ေဖာ္ျပထားခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာ 
ခင္ေနာက္ပုိင္းမွာ စစ္သား (ျမင့္ဝင္း)သည္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အစီ 
ရင္ခံစာထြက္ခဲ့ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG] 

ဤပုံကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၌ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳး 
သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ ေတာထဲတြင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ (KNU) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ 
မ်ားသုိ႔ လမ္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ ဒြယ္လုိၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း နင္းခဲ့မိေသာ 
႐ြာသားတစ္ဦးမွ သူ၏ေက်း႐ြာအတြင္း႐ွိ က်န္းမာေရးလုပ္သား 
တစ္ဦး၏ ေဆးကုသမႈအား ခံယူေနပုံကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။  
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]          
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ဤပုံကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၁၅ရက္ေန႔၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ဖလခုိေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ  ျပည္ 
တြင္းေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏မူလေနရပ္ 
ေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အား ၎တုိ႔၏ 
စစ္တပ္စခန္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ ပုံျဖစ္ 
သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ ထန္းတစ္ပင္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ တပ္မေတာ္မွ ကုန္တင္ 
ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စစ္သားမ်ားကုိ ေဘာဂလိ 
(ခလယ္လာ)ႏွင့္ ေရသုိးႀကီး(ေကာ္ေသးဒဲ) စစ္တပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ 
တုိးခ်ဲ႕ပုိ႔ေဆာင္ေနပုံကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ရက္ေန႔၌ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ 
ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခဒဲဲေက်း႐ြာ အုပ္စုတြင္  ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပုံမွာ ခဲဒဲေက်း႐ြာအုပ္စု႐ွိ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ တပ္မေတာ္လမ္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္
သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG] 

ဤပုံကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၌ ဘိတ္ထားဝယ္ခ႐ုိင္၊ လယ္မူ 
လားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ မေပါက္ကြဲဘဲ 
ၾကြင္းက်န္ ခဲ့ေသာ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားကုိ ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ 
ေျမယာမ်ားထတဲြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ခ်န္ထားခဲ့ေသာပုံကုိ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၌ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ခိုခန္႔ေတာင္မွ ဘိလပ္ေျမ 
ထုတ္လုပ္ေရးကုိ ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ေက်းရြာေကာ္ မတီဖဲြ႔စည္းရန္ 
ေဒသခံလူူမႈအသုိက္အဝန္းမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အစည္းအေဝး 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပုံကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစည္းအ ေဝးတက္ေရာက္ 
ခဲ့သူ (၅၄) ဦးအနက္ ေက်း႐ြာလူႀကီး၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုမွဴးႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးေလးပါးလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ [ဓာတ္ပုံ- 
KHRG]          
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ဤပုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၌ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕ 
နယ္တြင္  ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ဌာေနမဲ့ျပည္တြင္းကရင္ဒကုၡ 
သည္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ (CIDKP) မွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးကုိ ဦးေဆာင္စု႐ုံးစီစဥ္ခဲ့သည္။ 
ထိုအစည္းအေဝးကုိ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သူ (၃၀၀) ဝန္းက်င္အနက္ 
အစုိးရအာဏာပုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၊ KNU အစုိးရအာဏာပုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၊ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ 
သည္။ လက္႐ိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ သူတုိ႔၏႐ႈ 
ေထာင့္မ်ားႏွင့္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဝငွခဲ့သည္။ 
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]          

ဤပုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၌ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ ဘူးသုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
႐ိုက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ေဒသခံ (KNU/KNLA) အစုိးရအာဏာ 
ပုိင္အဖြ႔ဲမ်ားမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ပါတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးကုိ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ပုံကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပုံ- KHRG]         

ဤပုံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ 
ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာ ေက်း႐ြာ 
သုံး႐ြာ႐ိွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ ေအး႐ွားေဝါႏွင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ေဒသခံမ်ား၏ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား 
၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခက္ခဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။  
[ဓာတ္ပုံ- KHRG] 

ဤပုံကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ေညာင္ေလး 
ပင္ခ႐ုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ဒို႔ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ပုံမွာ မုန္း၊ ေက်ာက္ႀကီးႏွင့္ ေ႐ႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ိွ ႐ြာသူ႐ြာ 
သားဦးေရ (၄၀၀၀) ေက်ာ္သည္ လာမည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳ ပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးေရးအခမ္း 
အနားကုိ  အတူတကြ ပူးေပါင္းက်င္းပရန္အတြက္ စုရုံးလာခဲ့ပါသည္။ 
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]         

ဤပုံကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွာဘုရင့္ေနာင္ 
တပ္မေတာ္စစ္တပ္သင္တန္းမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား
၏ေျမယာထဲတြင္ ဆုိင္းဘုတ္တစ္ခုကုိ စုိက္ထူထားခဲ့ေသာပုံျဖစ္ 
သည္။ ထိုဆုိင္းဘုတ္ထတဲြင္ ၎ေျမယာသည္ စစ္တပ္ေလ့က်င့္ေရး 
နယ္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဝင္ထြက္ 
သြားလာျခင္းကုိ တားျမစ္ထားေၾကာင္းေရးသားထားသည္။ 
[ဓာတ္ပုံ- KHRG]
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အခန္း (၃)။ ။ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ တရားမွ်တမႈ အေျခအေနအခန္း (၃)။ ။ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ တရားမွ်တမႈ အေျခအေန

အဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအဓိကရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

၁။ အတိတ္ကာလမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈလုံးဝ ရရိွခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း 
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ ရြာသားမ်ားက ခံစားၾကရသည္။ တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား 
ထဲတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားအားေၾကာက္ရြံ႕ရျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ ႀကီမား 
လွေသာ လႊမ္းမုိးမႈရိွေနျခင္းတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအမႈ 
မ်ားအား တင္ျပရန္မွ အတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ တရားမွ်တမႈစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္္ရာတြင္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္မွတစ္ဦးခ်င္းစီ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အရပ္သားတရားရုံးမ်ားတြင္ တရား 
စီရင္ပုိင္ခြင့္မရွိျခင္းတုိ႔သည္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေစပါသည္။ 
တပ္မေတာ္၏ ရာထူးအျမင့္ဆုုံးအရာရိွမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
တပ္မေတာ္မွ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ေသာ ၎တုိ႔၏တပ္သားမ်ားအား စစ္ခုံရုံးတြင္ 
တရားစီရင္အျပစ္ေပးႏုိင္ေခ် မရိွပါ။ 

၂။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုုိ႔၏ တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီွႏုုိင္စြမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အဆုုိးျမင္မႈမ်ား ရိွေနေသးေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အတိတ္ကလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အေရး 
ယူေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္က်ဴး 
လြန္သူမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒအတုုိင္း ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး 
ယႏၱရားေအာက္တြင္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကုုိ ခံေစလုုိေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ ရာထူးအာဏာမ်ားမွ 
ဖယ္ရွားေစလုိၾကပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအပါအဝင္ 
အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈအား ျဖည္းဆည္းေပးရန္ လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းထား 
ေသာ ၎တုိ႔၏ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

၃။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ေဒသခံမ်ားေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ရိွေနသည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ သုံးခုစလုံးမွာ   စိတ္ေက်နပ္ေစေလာက္သည္အထိ 
တစ္ခုမွ ကုစားမႈေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္း တရားစီရင္ေရး 
စနစ္သည္ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အမႈႀကီးမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ ျမန္မာအစိုးရ၏ တရားစီ 
ရင္ေရးစနစ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈရိွျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရိွျခင္း၊ ထိေရာကမ္ႈမရိွျခင္းႏွင့္ တရားရုံးတက္ေရာကသူ္မ်ားအတြက္ အလြန္မ်ားျပားသည့္ေငြေၾကး
ကုန္က်မႈမ်ားလည္း ရိွသည္။ ကရင္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ တရားစီရင္ 
ေရးစနစ္ကုိအသုံးျပဳရန္ အားသန္ၾကေသာ္လည္း သက္ညႇာမႈရိွလြန္းေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ထုိစနစ္သည္ ရြာသားမ်ား၏တုိင္ၾကားမႈအားလုံးကုိ စီရင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရိွ 
ျခင္း၊ ဥပေဒအား တသမတ္တည္းအသုံးခ်မႈ မရိွျခင္း စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
အရည္အေသြးမီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း မရိွေပ။ ထုိစနစ္သုံးခုစလုံးသည္ လာဘ္စားျခင္းနွင့္ အဂတိ 
လုိက္စားမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အတိတ္ကာလ၌ တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ အဓိကအခက္အခဲတစ္ခုုမွာ တရားရုုံးမ်ားမွအ 
ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုုိင္မီကာလမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအား ခံရသူမ်ားအတြက္ 
ကုုစားေပးႏုုိင္စြမ္းမရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူ အမ်ားစုုအေနျဖင့္ ထုုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏  
ေရရွည္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ယခုုထက္ထိတုုိင္ ခံစားေနၾကရလ်က္ရိွၿပီး ၎တုု႔အိေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈရရိွရန္ႏွင့္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရိွရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ တရားဥပေဒအရ ျပန္လည္ကုစားျခင္းကုိ 
အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းသည္ တရားမွ်တမႈကုိ လက္လွမ္းမီွႏ္ုိင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဤအခန္း၏ေနာက္ဆုံးအပုိင္းတြင္ တရားမွ်တမႈအား ရရိွရန္အတြက္ တားဆီးထားသည့္ အခ်က္မ်ား 
အား ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ရန္၊ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈအား 
မည္သုုိ႔ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိသည္ကုုိ သိရိွရန္အျပင္ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းရိွ  တရားစီရင္မႈနည္းလမ္းအမ်ဳိး 
မ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ ၎တရားစီရင္မႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ မည္ကဲ့သုုိ႔ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ ရိွခဲ့ေၾကာင္းကုိ  ရွာေဖြေဖာ္ 
ထုုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြျဲပားေသာ နားလည္မႈမ်ားအား 
အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။

(က) ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုုိင္မီ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ (က) ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုုိင္မီ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈမရိွျခင္းတာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈမရိွျခင္း

အတိတ္ကာလမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈလုံးဝ ရရိွခဲ့ျခင္း 
မရိွေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူရြာသားမ်ားက ခံစားၾကရသည္။ တပ္မေတာ္မွ ၎တုုိ႔၏ ေက်းရြာအားတုုိက္ 
ခုုိက္ခဲ့ခ်ိန္က  အဓမၼေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသုူ ရြာသား 
တစ္ဦးက “လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကေန အသက္ရွင္က်န္ရိွေနသူေတြအတြက္ ဘာတရားမွ်တမႈမွ 
မရွိဘူး။” 332 ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရွိ ေဒသခံအမ်ားစုုက တရားမွ်တမႈကုုိလက္လွမ္းမွီႏ္ုိင္စြမ္းသည္ 
၎တုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသည္ဟု ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ထုုိသူမ်ားက ၎တုုိ႔၏အသံမ်ားသည္ 
လ်စ္လွ်ဴ ရႈ ခံေနရသည္ဟုု ခံစားၾကရလ်က္ ရိွသည္။ တပ္မေတာ္၏ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ 
မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ခံစားခ်က္ကုုိ ဤကဲ့သုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
“ဟင္အင္း။ တရားမွ်တမႈဆုုိတာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ဟုုိးအရင္တုုန္းက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ 
အေၾကာင္းေျပာရင္ေတာင္ နားေထာင္ေပးမယ့္သူမရိွေတာ့ဘူး။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲကံတရားလား။ ကၽြန္ေတာ္ 
တုုိ႔အေနနဲ႔ ဒါကုုိဘယ္လုုိေျပာျပရမလဆုုိဲတာေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဆုုိရင္ ဘာေၾကာင့္မ်ား 
ငါဒီလုုိ အခက္အခဲေတြ၊ ကံမေကာင္းျခင္းေတြန႔ဲ ေမြးဖြားလာရတာလဲလုုိ႔ ကုုိယ့္ကုုိကုုိယ္ ျပန္ေမးမိတယ္။” 333  

ဤအခန္းသည္ ျပႆနာမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအား အဆုုိျပဳျခင္းတုုိ႔ကုုိ အဓိက 
ေဖၚျပထားသည္။ ပုုိမုုိတိက်စြာဆုုိရလ်င္ ဤအခန္းတြင္ အတိတ္ကာလခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
အတြက္ တရားမွ်တမႈရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား 
၏ အေတြး၊အျမင္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရားမွ်တမႈ ရရိွရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပႏုုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံလူမႈအသုုိက္အဝန္းမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ 
အေပၚ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိထားခ်က္ကုုိလည္း စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁) တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ၁) တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းထားသူမ်ားက တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ အတားအဆီး အမ်ဳိး 
အစားမ်ားကုုိ ခြျဲခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုုိအထတဲြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ေၾကာက္လန္႔ျခင္း၊ အမွီအခုုိ 
ကင္းေသာတရားစီရင္ေရးႏွင့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမရိွျခင္း၊ ေဒသတြင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

332 Source #23 တြင္ ၾကည့္ပါ။
333 Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ျပဳလုုပ္ရန္ အစြမ္းအစမရိွျခင္း၊ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈ မရိွျခင္း၊ စစ္တပ္၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ျပစ္ဒဏ္မွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွေနျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ တရားရုုံးမ်ားတြင္ စစ္သည္အရာရိွမ်ားအား တရားစီရင္ပုုိင္ခြင့္ 
မရိွျခင္းတုုိ႔ ပါဝင္သည္။  

လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအား ေၾကာက္လန္႔ျခင္း လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအား ေၾကာက္လန္႔ျခင္း 

တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ခံစားရေသာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ တင္ျပေလ့မရိွေပ။ အဓမၼေပၚတာခုုိင္းေစျခင္းႏွင့္ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ 
မႈမ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပြမဲ်ားအၾကား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  ခံစားခဲ့ရေသာ ေညာင္ေလး 
ပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက ေဒသခံမ်ား၏ လုုံျခံဳေရးဆုုိင္ရာ စုုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
၎၏အျမင္ကုုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္မွာ ေပ်ာက္ၾကားအဖြဲ႔ဆုုိတာရိွတယ္။ အဲ့ဒအီဖြဲ႔က လူေတြအမ်ားႀကီး 
ကုုိ သတ္ခဲ့တယ္။ သူတုုိ႔က အရမ္းၾကမ္းတမ္းေတာ့ ေဒသခံေတြက သူတုုိ႔ကုုိအရမ္းေၾကာက္တာ။ သူတုုိ႔ေရွ႕ကုိ 
ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ေခါင္းငုုံ႔ၿပီးသြားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုုိ႔ရ႕ဲမ်က္ႏွာကုုိလည္း မၾကည့္ 
ရဘူဲး။ သူတုုိ႔က တစ္ေယာက္ေယာက္ကုုိ လက္ျပေခၚၿပီဆုုိရင္ အဲ့ဒလူီက သူတုုိ႔ဆီခ်က္ခ်င္း အေျပးသြားရတယ္။ 
တကယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔ေရွ႕မွာေလွ်ာက္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကုုိ သူတုုိ႔မႀကိဳက္ဘူးဆုုိရင္ အဲ့ဒလူီကုုိထုုိးတာ၊ ရုုိက္တာ 
ေတြလုုိမ်ိဳး မေကာင္းတာေတြလုုပ္တယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က သူတုုိ႔ကုိ ျပန္ခံေျပာတယ္ဆုိရင္္ အဲ့ဒီလူကုုိ 
သူလွ်ိဳလုုိ႔စြပ္စြၿဲပီး ထုုိးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေတြက တိတ္တိတ္ေလးနဲ႔ သူတုုိ႔အမိန္႔ေပးသမွ်ကုုိ နာခံရတဲ့အေန 
အထားမွာေန ေနရတယ္။” 334  

သိသာထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုုိင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
အား သတင္းေပးလွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အျခားလက္နက္ကုုိင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ား ခံရမည္ကုုိ ေၾကာက္ 
ရြံ႕ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားအမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မဘာတစ္ခုုမွ ေျဖရွင္းၿပီးတာကုုိ မေတြ႔ရဘူး။ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုုန္း 
က ကၽြန္မတုုိ႔ေတြ KNU ကုုိေကာ၊ တပ္မေတာ္ကုုိေကာ ေၾကာက္ရေတာ့ သူတုုိ႔ေျပာတာကုုိပဲ ကၽြန္မတုုိ႔ေတြ 
လုုိက္လုုပ္ရတယ္။”  335    တိုုက္ပြကဲာလအတြင္း တပ္မေတာ္အတြက္ ေပၚတာထမ္းခဲ့ ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ 
ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ခံစားခ်က္မ်ားကုုိ ေဝငွခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုုိ႔က ျပည္သူေတြ 
လည္းျဖစ္တယ္၊ ေတာသားေတြလည္းျဖစ္တယ္ဆုုိေတာ့ ကၽြန္မတုုိ႔ သူတုုိ႔ကုုိ တရားရုုံးကုုိမပုုိ႔ႏုုိင္ဘူး။ သူတုုိ႔ကုုိ 
ဒလုုိီပနဲားလည္ေပးလုုိက္တယ္။ သူတုုိ႔မွာက အာဏာရိွေတာ့ လုုပ္ခ်င္တာကုုိလုုပ္လုုိ႔ရတယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔မွာ သူတုုိ႔ 
ရန္ကေန ကုုိယ့္ကုုိကုုိယ္ကာကြယ္ဖုုိ႔အတြက္ ဘာမွမရွိဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ သူတုုိ႔လုုပ္ေနတာကုုိ လုုပ္ခြင့္ေပး
လုုိက္တယ္။” 336 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာပါေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ဘူးသိုုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား တပ္မေတာ္၏ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တင္ျပရန္ၾကိဳးစားသည့္အခါ BGF တပ္မွ 
စစ္သားမ်ားက ၎တိုု႔အား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳခဲ့သည္ဟု တင္ျပပါသည္။337   
၁၉၉၀ ခုုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္မွာ ၎တိုု႔မ ွတပ္အား ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျပဳလုုပ္ 
လ်က္ရိွသည္ဟုု သံသယဝင္ခဲ့သျဖင့္ အေသခံတပ္သားမ်ား၏ ပစ္မွတ္ထားျခင္းကုုိ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ ခံခဲ့ၾကရ 
သည္။338 ဤေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ ရြာသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ရာခံစားမႈကုုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ ၎တုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ကိုပ်က္ကြက္ေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ အရပ္သား 

334 Source #3 တြင္ ၾကည့္ပါ။
335 Source #58 တြင္ ၾကည့္ပါ။
336 Source #58 တြင္ ၾကည့္ပါ။
337 KHRG မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ  “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, June to 

October 2015”, တြင္ၾကည့္ပါ။
338 KHRG မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “DEATH SQUADS AND DISPLACEMENT”, တြင္ၾကည့္ပါ။
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တစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါက  ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မွ စုုံစမ္းေဖာ္ထုုတ္ျခင္း ရိွမရိွႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာ 
ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “မလုုပ္ပါဘူး။ သူတုုိ႔ ဒီလုုိစုုံစမ္းေဖာ္ထုုတ္
မႈေတြကုုိ မလုုပ္ရဲဘူး။” 339  

ျပည္သူမ်ားအၾကား ဤကဲ့သုုိ႔ေသာေၾကာက္ရြံ႕မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြတဲစ္ခုမွာ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အကူအညီမဲ့ေန 
သည္ဟု ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ဤသုုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ 
တစ္ခုုခုုလုုပ္ေပးမလားဆုုိၿပီး ေစာင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔က ျပည္သူေတြဆုုိေတာ့ အျပစ္ေပးႏုုိင္တဲ့အာဏာမရိွ 
ဘူး။”  340  ေတာင္ငူခရုုိင္၊သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးကလည္း အလားတူခံစားခ်က္အား 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “သူတုုိ႔လုုပ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုုိင္လုုိ႔မရဘူး။ ဒါဘာေၾကာင့္လဆုုိဲရင္ အဲ့ဒအီခ်ိန္ 
ကစစ္တပ္က ႏုုိင္ငံကုုိအုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ရြာသားေတြက သူတုုိ႔လက္ခုုပ္ထဲကေရပဲ။” 341  

တပ္မေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္က်ဥ္စက္ျဖင့္ ညႇဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈကုုိခံစားရေသာ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
ရြာသူႀကီးတစ္ဦးကလည္း တရားမွ်တမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ၏အျမင္အခ်ိဳ႕ကုုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “သူတုုိ႔က 
တုုိင္းျပည္ကုုိ သူတုုိ႔ႀကိဳက္သလုုိအုုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ သူတုုိ႔က တကယ္ေတာ့ဥပေဒကုုိ လုုိက္နာတာမဟုုတ္ဘူး။ 
စစ္အစုုိးရလက္ထက္က ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ေသနတ္ကုုိပဲေၾကာက္တယ္။ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုုန္းက စစ္တပ္က အမိန္႔ကုုိ 
လုုိက္နာရေတာ့ ဘယ္သူကမွေခါင္းမေမာ့ရဲဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ တရားမွ်တမႈန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အသံမ 
ထြက္ဘူး။ အဲ့ဒီအစား တိတ္တိတ္ေလးေနတာက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ ပုုိၿပီးေကာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ 
တုုန္းကမွ တရားမွ်တမႈရိွတယ္လုုိ႔ မခံစားရဘူး။” 342  အေၾကာက္တရားသည္ တရားဥပေဒ စုုိးမုုိးမႈမရိွျခင္းႏွင့္ 
အလြန္တရာဆက္စပ္မႈရိွေနသည္။ အာဏာပုုိင္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔က်ဳ းလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ  အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ျပည္သူလူထုမ်ားမွ  ယုုံၾကည္ေနျခင္း စသည့္ 
ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရိွေအာင္ အျပန္အလွန္အားျဖည့္ေပးလ်က္ရိွသည္။ 

ေဒသႏၱရတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစြမ္းအစမရိွျခင္းေဒသႏၱရတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစြမ္းအစမရိွျခင္း

တရားမွ်တမႈရရိွေရးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုုမွာ ေဒသႏၱရတရားစီရင္ခ်က္ေပးသူအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 
ေနရသည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏တာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရန္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 
ႏုိင္စြမ္းရည္မရိွျခင္းတုုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်းရြာလုုံျခံဳမႈရိွေစရန္အတြက္ ျပစ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုုံေလာက္ေသာစုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက တင္ျပခဲ့ 
သည္။ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊က်ံဳဒုုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား သူမ၏ေက်းရြာႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က ဗမာတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ရြာကအရမ္း 
ႀကီးေတာ့ ရြာသူႀကီးက ရြာထမွဲာျဖစ္တဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ကုုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးဖုုိ႔မလြယ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက 
တင္ျပရမွာေၾကာက္ေတာ့ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကတယ္။” 343  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား 
ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားကသိရိွၿပီးဆုိလွ်င္ ပုုိမုုိ၍စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္သင့္ေၾကာင္း ဖာပြန္ 
ခရုုိင္၊ ဘူးသိုုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏သေဘာထားကုုိ တင္ျပခ့ဲသည္။ “အစုုိးရနဲ႔ အာဏာပုုိင္ ေတြက 
ေဒသခံေတြရ႕ဲအခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုုိင္ေနရတာေတြကုုိ နားေထာင္ေနရုုံနဲ႔ မၿပီးဘူး။ သူတုုိ႔အေနနဲ႔ 
အေမရိကန္ကအစုုိးရေတြလုုပ္သလုုိပ ဲကြင္းထဆဲင္းၿပီး ျပႆနာနဲ႔အခက္အခဲေတြကုုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္သင့္တယ္။ 
ဒီလုုိလုုပ္မွပဲ သူတုုိ႔ေတြ ေဒသခံေတြရဲ႕အခက္အခဲန႔ဲ ျပႆနာေတြကုုိသိၿပီး ေျဖရွင္းႏုုိင္မယ္။” 344  

339 Source #1 တြင္ ၾကည့္ပါ။
340 Source #25 တြင္ ၾကည့္ပါ။
341 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
342 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
343 Source #76 တြင္ ၾကည့္ပါ။
344 Source #26 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွေနျခင္း  စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွေနျခင္း  

လက္နက္ကုုိင္မ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ တရားမွ်တ 
မႈရရွိေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားအား ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အရပ္သားတရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ တရားစီ 
ရင္ပုုိင္ခြင့္ မရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ 
တင္ျပခ်က္အရ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္သာ ေနာက္ဆုုံးရလာဒ္ျဖစ္လာသည္ဟု တင္ျပပါသည္။ “လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့တပ္မေတာ္ကုုိ အျပစ္ေပးမယ့္သူ ဘယ္သူမွမရိွဘူး။” 345 ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပုုံအေျခခံ 
ဥပေဒ၏ ပုုဒမ္ ၂၀(ခ) အရ “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာကိစၥအားလုုံးကုုိ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြ ဲစီရင္ေဆာင္ 
ရြက္ပုုိင္ခြင့္ရိွသည္။”  346 ထုုိအခ်က္အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ပုုဒမ္ ၂၉၃ (ခ) ႏွင့္ ၃၁၉ တုုိ႔သည္ တပ္မေတာ္၏ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္အား တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ေစသည္။347 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုုိရလွ်င္ 
တပ္မေတာ္သည္ ၎တုုိ႔၏ ကုုိယ္ပုုိင္အဖြ႔ဲအစည္းအတြက္သာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရိွသည္။ 

ဤအေျခအေနသည္ ႀကီးမားေသာျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရပ္သားမ်ား
အေပၚစနစ္တက်ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရည္ရြက္ခ်က္ရိွရိွ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ တပ္မေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းပံု အတြင္း 
၌သာ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။  

ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ရာထူးအျမင့္ဆုုံးအရာရိွမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လူသိမ်ား 
သည့္ စစ္ဖက္ဆုုိင္ရာၿခိမ္းေျခာက္အျပစ္ေပးျခင္း မူဝါဒႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာတို႔၏ အစိတ္အပုုိင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ကုိင္ပုိင္မူဝါဒျဖင့္ ယခင္က မိမိတုိ႔၏တပ္သားမ်ားအား အေရးယူမႈမရိွခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ 
အေရးယူမႈျပဳလုပ္မည့္အေနအထားသည္ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရိွေပ။  

အမွန္တြင္ ဖြ႔ဲစည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ၏ ပုုဒ္မ ၄၄၅ အရ ျမန္မာအစုုိးရ၏ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုုံအတြင္းတြင္ပင္ 
တပ္မေတာ္တပ္သားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ “ယင္းအဖြ႔ဲ [ႏုုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ 
ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြ႔ဲႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ]၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အဖြ႔ဲဝင္ 
တစ္ဦးဦး၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရအဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦးဦး၏ တာဝန္အရေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ 
ယင္းတုုိ႔အား တရားစြဆုုိဲျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရိွေစရ။” 348  ဤျပဌာန္းခ်က္သည္ ဆုိးရြားလွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ထားသည့္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အမႈစြဆုုိဲျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားမွ 
ဖယ္ေရွာင္ခြင့္ေပးထားသည္။ 

အထက္အရာရိွ၏ အမိန္႔မ်ားအတုိင္း လုုိက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
အမွန္အကန္ ရရိွသည္။ ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ဘူးသုုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ဟင္အင္း။ သူတုုိ႔ ဘာျပစ္ဒဏ္မွ 
မခံရဘူး။ အဲ့ဒီလုုိေတာ္တဲ့ ေနာက္လုုိက္က သူ႔ဗုုိလ္မွဴးရဲ႕ဗုုိက္ကုုိ ဝေအာင္ျဖည့္လိမ့္မယ္။ [ဆုုိလိုုသည္မွာ 
တပ္သားမွ အရာရိွလုုိအပ္သည္မ်ားကုုိ အမိန္႔မပါပဲ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။]” 349 ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ဒြယ္လုိးၿမိဳ႕ 
နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဤသုုိ႔ေမးခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ သူတုုိ႔ကုုိ ဘယ္လုုိအျပစ္ေပးမွာလဲ။ သူတုုိ႔က သူ
တုုိ႔ရဲ႕အထက္အရာရိွအမိန္႔အတိုုင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ က်ဴးလြန္ၾကတာေလ။” 350 ေညာင္ေလး 

345 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
346 အပုိဒ္ ၁၂ (ခ), ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္။
347 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခ်က္ ၂၉၃ (ခ) ႏွင့္ အခ်က္ ၃၁၉ တြင္ ၾကည့္ပါ။
348 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခ်က္ ၄၄၅ တြင္ ၾကည့္ပါ။
349 Source #66 တြင္ ၾကည့္ပါ။
350 Source #78 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ပင္ခရုုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဤသိုု႔ေသာက်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီသည့္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ တရားမဝင္သည့္အမိန္႔မ်ားကုုိ လုုိက္နာသည့္အတြက္ ရာထူးတုိးျခင္းခံရေေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
“သူတုုိ႔ကုုိ ဘယ္သူကသြားၿပီး အျပစ္ေပးမွာလဲ။ သူတုုိ႔က အထက္လူႀကီးရဲ႕ အမိန္႔ကုုိ နာခံလုုိ႔ ္ရာထူးေတာင္တုုိး 
ေပးတာ ခံရေသးတယ္။” 351   

ဤသုုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ား က်ဴးလြန္ရာတြင္ ၎တုိ႔အတြက္ စုုိးရိမ္စရာမလုုိသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္အား ဖန္တီးေပးသကဲ့သိုု႔ျဖစ္ 
သည္။ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ျပႆနာအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခဲ့ 
သည္။ “KNU နဲ႔ ျမန္မာအစိုုးရတုုိ႔က သူတုုိ႔ရဲ႕စစသ္ားေတြနဲ႔ ေနာကလုုိ္က္ေတြကုုိ အမိန္႔ေပးတဲ့အခါ စစ္သားေတြ 
အေနန႔ဲ ေျမျပင္ေပၚမွာ ဒါမွမဟုုတ္ ေရွ႕တန္းမွာသူတုုိ႔လုုပ္ခ်င္တာ လုုပ္ခြင့္ရိွတယ္ဆုုိၿပီးေျပာတယ္။” 352 အခ်ိဳ႕ 
ေသာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားအား တပ္မေတာ္စစ္ဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုုအေနျဖင့္ 
လုုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုုတ္ေသာ္လည္း စစ္တပ္၏တရားစီရင္ေရးစနစ္က မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးျခင္းမ်ားကုုိမွ လုုပ္ေဆာင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက “သူက အဲ့ဒစီစ္သားကုုိ ဘာမွမလုုပ္ဘူး [ဘာျပစ္ဒဏ္မွမေပးဘူး]။ ဒါေပမယ့္ ေနာ္ဟ--- ကုုိ ညပုိင္းမွာ 
လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေစာ္ကားဖုုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အျခားစစ္သားတစ္ေယာက္ကုုိေတာ့ ရုုိက္ၿပီးအျပစ္ေပးတယ္။” 353   

တရားစီရင္ေရးတြင္ အမွီအခုုိကင္းမဲ့မႈ (လြတ္လပ္မႈ) မရိွျခင္းတရားစီရင္ေရးတြင္ အမွီအခုုိကင္းမဲ့မႈ (လြတ္လပ္မႈ) မရိွျခင္း

တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာအစုုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အလြန္တရာလႊမ္းမုုိးေနျခင္းသည္ တရားေရးစနစ္၏ 
လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုုိင္မႈအား ထိခိုုက္ေစသကဲ့သုုိ႔ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အစုုိးရ သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ား၏အမိန္႔ 
အေပၚအေျခခံ၍ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေလရိွ့ၿပီး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္ုမီကာလမ်ားတြင္ အေျခအေန ပုုိ၍ဆုုိးရြားခဲ ့
ပါသည္။354 KNLA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟုု တပ္မေတာ္၏စြပ္စြဲျခင္းကုုိ ခံခဲ့ရေသာ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသူႀကီးက သူ၏အေတြ႔အၾကံဳကုုိ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ေဝမွ်ခဲ့သည္။ “သူတုုိ႔ 
ကကၽြန္ေတာ့္ကုုိ သူတုုိ႔သေဘာအတုုိင္းပ ဲေထာင္ထထဲည့္လုုိက္တယ္။ သူတုုိ႔ဖမ္းခ်င္တဲ့သူကုုိ ဖမ္းတယ္။ အစား 
အစာကုုိလည္း သူတုုိ႔ေကၽြးခ်င္သလုုိ ေကၽြးတယ္။ လူေတြကုုိ သူတုုိ႔ခုုိင္းခ်င္သလုုိခုုိင္းတယ္။ သူတုုိ႔မွာက အာဏာ 
ရွိေတာ့ သူတုုိ႔ႀကိဳက္သလုုိလုုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုုိ႔ေတြ တရားမွ်တမႈရွိတယ္ဆုုိတာ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါမွ 
မျမင္ဖူးဘူး။ သူတုုိ႔က ဥပေဒကုုိခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ အဓိကတရားခံေတြပ။ဲ” 355  ၎အေနျဖင့္ တရားရုုံး၏ တဖက္သတ္ 
တရားစီရင္မႈအား တုုိင္ၾကားႏုုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သူ၏အျမင္သေဘာထားကုုိ တင္ျပခဲ့သည္။ 
“ကၽြန္ေတာ္က သူတုုိ႔ရဲ႕လက္ခုုတ္ထဲက ေရလုိျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတုုိ႔က ကၽြန္ေတာ္ကုုိႀကိဳက္သလုုိ 
လုုပ္ႏုုိင္တယ္။  ေနာက္ဆုုံးက်ေတာ့ သူတုုိ႔က ဥပေဒအတိုုင္းေဆာင္ရြက္သလုုိလုုိ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုုိ 
တရားရုုံးကုုိပုုိ႔လုုိက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူတုုိ႔အမိန္႔ထုုတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုုိ ေထာင္ထဲကုုိပုုိ႔လုုိက္တယ္။” 356  

တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈ မရိွျခင္း တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈ မရိွျခင္း 

အတိတ္ကာလတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တ 
မႈရရိွရန္ အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုုမွာ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈမရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက 

351 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
352 Source #2 တြင္ ၾကည့္ပါ။
353 Source #65 တြင္ ၾကည့္ပါ။
354 ICJ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Myanmar 

Baseline Study, January 2018 ”, တြင္ၾကည့္ပါ။
355 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
356 Source #19 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2018-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2018-ENG.pdf


ေျပာၾကားခဲသ့ည္။ ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ဘူးသုုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ထုုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္မႈရိွသည့္ 
အခ်က္အမ်ားအျပားကုုိ ေဖာ္ျပႏုုိင္ခဲ့သည္။ “ဒါက အာဏာကုုိအလြဲသုုံးစားလုုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဘာတရားဥပေဒ 
စုုိးမုုိးမႈမွမရိွသလုုိ ျပည္သူေတြထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးန႔ဲပတ္သက္တဲ့ အသိပညာဆုိတာလည္းမရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
သူတုုိ႔ေတြကုုိခုုိင္းသမွ် သူတုိ႔အားလုုံးလုုပ္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒအီခ်ိန္တုုန္းက ကုုိယ့္အခြင့္အေရးက ဘာဆုုိတာ 
ကုုိသိရင္ေတာင္မွ သူတုုိ႔ကုုိဆန္႔က်င္ရဲမွာမဟုုတ္ဘူး။ သူတုုိ႔ကုုိဆန္႔က်င္ဖုုိ႔ ဘယ္သူ႔မွာမွ အင္အားသတိၱမရိွဘူး။” 357  

ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း ရဲမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထက္ အာဏာ 
ပုုိင္မ်ားကုုိ ပုုိမုုိကာကြယ္လုုိသည့္သေဘာရိွေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ဒကိီစၥကုုိရဲေတြက တာဝန္ယူတဲ့အခါ ကၽြန္မ 
တုုိ႔ေတြ  အခက္အခဲေတြနဲ႔ အရမ္းၾကံဳရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ သူတုုိ႔ေတြက ကၽြန္မတုုိ႔ကုုိ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ 
ၿခိမ္းေျခာက္ၾကတယ္။ ရဲရဲ႕တာဝန္က ျပည္သူေတြကုုိကာကြယ္ဖုုိ႔ပါ။ သူခုုိးေတြဓါးျမေတြလုုိ လူဆုုိးေတြကုုိ ဖမ္းရ 
မယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔က လူေကာင္းေတြ။” 358  

ျပစ္မႈမ်ားအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မရိွသည့္အတြက္ လာဘ္ 
ထုိးျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ားကုုိ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ အသုုံးျပဳလာၾကသည္။  
ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “အရင္ကဆုုိရင္ သူတုုိ႔က ျပႆနာေျဖရွင္းဖုုိ႔ လာဘ္ထုုိး 
တာပဲလုုပ္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔တစ္ခါမွ တရားရုုံးကုုိမသြားဖူးဘူး။” 359 ဤအေလ့အထသည္ လက္နက္ 
ကုုိင္မ်ား၏ အဓမၼေငြေတာင္းခံျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွေၾကာင္းကုုိ အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။ 
“တပ္မေတာ္က အားလုုံးကုုိမေျဖရွင္းေပးဘူး။ ရြာသားေတြကသာ ဘဝကုုိပုုိၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူေနႏုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ 
ျပႆနာေတြကုုိ ေငြနဲ႔ေျဖရွင္းရတယ္။ ဆုုိလုုိတာက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ သူတုုိ႔ကုုိေငြမေပးရင္ သူတုုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ 
ဒုုကၡေပးလိမ့္မယ္။” 360  

(၂) အတိတ္ကာလက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ (၂) အတိတ္ကာလက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 
တရားမွ်တမႈတရားမွ်တမႈ

ယခင္အတိတ္ကာလက ဤသုုိ႔ေသာ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရွိ  
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္က က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈ ရရိွရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သိုု႔ခံယူလ်က္ 
ရိွသည္ကုုိ သိရိွရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

အတိတ္ကာလက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္  ျပန္လည္ 
ကုုစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲမွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္ ေနထုုိင္သည့္ ေဒသခံ 
မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ၎တုုိ႔၏တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီႏုုိင္စြမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အဆုုိးျမင္မႈမ်ား ရိွေနေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊  ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရတာ ကၽြန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ အဓိပၺါယ္မရိွဘူးလုုိ႔ ထင္တယ္။ ဘာလုုိ႔ 
လဆုုိဲေတာ့ ကၽြန္မတုုိ႔ ဘာမွမလုုပ္ႏုုိင္ဘူး။” 361   သုုိ႔ေသာ္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ အမ်ားစုုက ကုုစားမႈနည္းလမ္းမ်ားကုုိ 
အဆုိျပဳခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔အတြက္ မွ်တမႈရိွမည္ဟု ယူဆသည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္း 
လမ္းမ်ားကုိ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ၎တုုိ႔၏ ဘဝေရွ႕ဆက္ရပ္တည္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ၎တိုု႔ 
စဥ္းစား၍ရေသာ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရိွမည့္ အဆင့္မ်ားကုုိသာ ရုုိးရွင္းစြာ အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာျပည္ 

357 Source #30 တြင္ ၾကည့္ပါ။
358 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
359 Source #13 တြင္ ၾကည့္ပါ။
360 Source #52 တြင္ ၾကည့္ပါ။
361 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ေဒသခံလူထုမွ ေဖာ္ျပထားေသာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူျခားနားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားသည္။ 

ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရားမွ်တမႈ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရားမွ်တမႈ 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုုက ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္ 
သူမ်ားကုုိ ဥပေဒအတုုိင္း ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရားစီရင္ေရးယႏၱရားေအာက္တြင္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကုုိ ခံေစလုုိ 
ေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။ ကုုိယ္တုုိင္ အတင္းအဓမၼေစခုုိင္းမႈ၊ အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ျခင္းမ်ားအား 
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး  အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတုုိင္မီကာလမ်ားက ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ အေသသတ္ 
ျခင္းကုုိ ခံစားခဲ့ရသည့္ ေညာင္ေလးပင္ခရိုုင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈရရိွရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား သူမ၏အျမင္ကုုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “အေကာင္း 
ဆုုံးနည္းလမ္းကေတာ့ တရားရုုံးကုုိသြားတာပဲ။ သူတုုိ႔ေတြ ဥပေဒကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆုုိရင္ ဥပေဒအတုုိင္း 
အေရးယူခံရမယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတြဘာေတြ ေပးစရာမလုုိဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ ခံရဖုုိ႔ပလိုုဲတယ္။”   362 ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ 
မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း အလားတူအျမင္အား တင္ျပခဲ့သည္။ “လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တဲ့
သူေတြကုုိ တရားရုုံးကုုိပုုိ႔ၿပီး တရားရုုံးက တရားမွ်တမႈအတြက္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ္လုုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒါပဲလုုိခ်င္တယ္။ ေငြေတြနဲ႔ ျပႆနာေျဖရွင္းေနတာေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မလုိခ်င္ဘူး။ 
သူတုုိ႔ကုုိဥပေဒအတုုိင္း အျပစ္ေပးတာကုုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔လုုိခ်င္တယ္။” 363  

ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈ ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားက အျပစ္ေပးမႈ ပုုံစုုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်ဴးလြန္ခံ 
ရသူ၊ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားက က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလႏုုိဲင္ရန္အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ေပးေစခ်င္ 
ၾကသည္။ သထုုံခရုုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအား သူမ၏ 
သေဘာထားကုုိ ဤသုုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲအေနန႔ဲကေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကုုိ သူ
တုိ႔ရ႕ဲအမွားေတြကေနသင္ယူၿပီးေတာ့ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔အတြက္ က်ဴ းလြန္ခံရတဲ့သူေတြ ခံစားခဲ့ရသလုုိပ ဲ
သူတုိ႔ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါမွပဲ ဒီလုုိမ်ိဳးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ သူတုိ႔ေနာက္တစ္ေခါက္ 
ထပ္မလုုပ္ေတာ့မွာ။ တကယ္လုုိ႔သူတုုိ႔က အျပစ္ေပးခံရၿပီးဆုုိရင္ သူတုိ႔ကုိေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်သင့္ 
တယ္။” 364 အျခားေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးကလည္း အလားတူခံစားခ်က္ကုုိ ေဝငွခဲ့သည္။ “သူတုုိ႔ကုုိ အျပစ္ေပး 
တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အေပၚကုုိက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ  ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္ 
မလုုပ္ေအာင္ တားဆီးေပးႏုုိင္ေလာက္တဲ့အထိ သူတုုိ႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြကုုိ  ေျပာင္းလဲေပးႏုုိင္မယ့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး 
ေပးတာကုုိ ကၽြန္ေတာ္လုုိခ်င္တယ္။” 365 ဤသေဘာထားကုုိ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေဝငွခဲ့သည္။ 
“ကၽြန္မရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ ကၽြန္မအေနန႔ဲ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ေတာင္းပန္တာေတြမလုုိခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ 
ေျပာင္းလမဲႈကုုိ လုုိခ်င္တယ္။ ကၽြန္မသူတုုိ႔ကုုိ ေကာင္းတဲ့အျပဳအမူေတြလုုပ္တဲ့လူေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလၿဲပီး တရား 
မွ်တမႈကုုိယူေဆာင္လာတဲ့ သူေတြျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မအေနန႔ဲ အထက္အာဏာပုိင္ေတြက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 
တဲ့အာဏာပုုိင္ေတြကုုိ တရားစီရင္တာကုုိ လုုိခ်င္တယ္။ ဒါမွပ ဲသူတုုိ႔ရ႕ဲအျပဳအမူေတြ ေျပာင္းလမွဲာျဖစ္တယ္။”366  

အခ်ဳိ႕ေသာ အရပ္သားမ်ားက အနာဂတ္တြင္ အျခားသူမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းအား 
ဟန္႔တားေစရန္ရည္ရြယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားအား အျပစ္ေပးေစလုုိၾကသည္။  
ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “အဲ့ဒလူီေတြကုုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အျပစ္ေပးတာကုုိ ျမင္ခ်င္တယ္။ တကယ္လုုိ႔ တစ္ခုုခုုအေရးယူတာ မလုုပ္ဘူးဆုုိရင္ တျခားသူေတြကလည္း 

362 Source #17 တြင္ ၾကည့္ပါ။
363 Source #13 တြင္ ၾကည့္ပါ။
364 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
365 Source #51 တြင္ ၾကည့္ပါ။
366 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



သူတုုိ႔ရ႕ဲ အာဏာေတြကုုိ အလြသုုံဲးစား လုုပ္လာၾကလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒကိီစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အေရးယူဖုုိ႔ ကၽြန္မေတာင္းဆုုိတယ္။” 367  သထုုံခရုုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ျပစ္မႈႏွင့္ဆုုိင္ေသာ 
ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ အဓိကေစာင္းေပးၿပီး ေျပာျပခဲ့သည္။ “လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ 
အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲလူမႈအသုုိက္အဝန္းမွာ အမ်ားႀကီးပျဲဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုုိ႔ေတြအေန 
နဲ႔ က်ဴးလြန္သူေတြကုုိ တရားရုုံးမွာအျပစ္စီရင္သင့္တယ္။ ဒါမွပ ဲက်ဴးလြန္သူေတြအေနနဲ႔ ဒအီျပစ္ဒဏ္ေတြကေန 
သင္ယူၿပီးေတာ့ ေနာငတ္ြင္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ လုုပ္ေတာ့မွာမဟုုတ္ဘူး။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ က်ဴးလြန္သူေတြကုုိ သူတုုိ႔ 
ေတြလုုပ္ထားသမွ်အတြက္ ေနာင္တရေစခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခားသူေတြကုုိလည္း ဒီလုုိအမွားေတြ ထပ္ၿပီး 
မက်ဴးလြန္ေစခ်င္ဘူး။” 368 ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “တကယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔နဲ႔ 
ထုုိက္တန္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ကုုိ ခံရတယ္ဆုုိရင္ ေဒသတြင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနည္းလာမယ္။” 369

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားကုုိလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အရာရာကုုိ 
မွ်တေစလုုိသည့္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မကေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ဆုုိတာ မွန္ကန္တဲ့အေျဖျဖစ္တယ္လုုိ႔မထင္ဘူး။ က်ဴးလြန္သူေတြကုုိ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးဖုုိ႔အတြက္ အေရး 
ႀကီးတယ္။ တရားစီရင္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္လုုိမ်ိဳးအက်င့္ပ်က္ခ်စားတာမ်ိဳးမွ မရိွရဘူး။”   370 ေရရွည္တည္တ့ံ 
သည့္အေျဖအား လုိလားေသာ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးက ဒုတိုယျဖစ္ႏုုိင္ေခ်ရိွသည့္ 
အေျဖတစ္ခုုကုုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “ျဖစ္ႏုုိင္မယ္ဆုုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တရားမွ်တမႈကုုိလုုိခ်င္တယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး 
ဆုုိတာက ယာယီအတြက္ပ။ဲ ခဏေလးနဲ႔ကုုန္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားမွ်တမႈကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံး 
အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစၿပီးေတာ့ ေရရွည္လည္းတည္တ့ံလိမ့္မယ္။”  371 အစုုိးရမ်ားအား တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ 
ရွိေစလုုိသည့္ သထုုံခရုုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တတိယျဖစ္ႏုုိင္ေျခအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
“ကၽြန္မကေတာ့ KNU နဲ႔ ျမန္မာအစုုိးရအေနနဲ႔ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈေတြ စတဲ့ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူတုုိ႔ရဲ႕အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ေနာက္လုုိက္ေတြကုုိ ေသေသခ်ာခ်ာအျပစ္ 
ဒဏ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ျပန္လည္ကုုစားမႈအေနနဲ႔ က်ဴးလြန္သူေတြအားလုုံးက ခံရတဲ့သူေတြေရွ႕မွာ အခ်ိဳးညီညီနဲ႔ 
ဥပေဒအရအေရးယူခံရမယ္။ သူတုုိ႔သာဒီလုုိလုုပ္ရင္ သူတုုိ႔ရဲ႕အစုုိးရဟာ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ ညႇွဥ္းပမ္း 
ႏိွပ္စက္မႈေတြလုုိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြအေပၚ သင့္ေတာ္တဲ့အေရးယူမႈေတြ လုုပ္ေန 
တယ္ဆုုိၿပီး လူေတြကျမင္လာလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအခါက်မွပဲ ေဒသခံေတြက စိတ္ေက်နပ္မွာ။ က်ဴးလြန္ခံရသူေတြ 
အေနန႔ဲကလည္း သူတုုိ႔ရဲ႕ေရွ႕မွာ က်ဴးလြန္သူေတြကုုိ တရားစီရင္တဲ့အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကလိမ့္မယ္။” 372  

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္သူမ်ား ရင္ဆုုိင္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈအေပၚ 
၎တုုိ႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွာလည္း ကြျဲပားေလ့ရိွသည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုုက ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ျပစ္မႈ 
ကုုိက္ညီသင့္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက “ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားတဲ့သူေတြကုုိ သူတုုိ႔က်ဴးလြန္ထားတဲ့ ျပစ္မႈန႔ဲညီတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္တယ္။” 373   

အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ကုုိက္ညီမႈ ရိွသင့္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “အာဏာပုုိင္ေတြအေနန႔ဲ 
အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳေဖာက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့သူေတြကုုိ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့သူေတြန႔ဲ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဆႏၵ 
အတုုိင္း ျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီး တာဝန္ခံသင့္တယ္။” 374  

367 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
368 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
369 Source #79 တြင္ ၾကည့္ပါ။
370 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
371 Source #56 တြင္ ၾကည့္ပါ။
372 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
373 Source #67 တြင္ ၾကည့္ပါ။
374 Source #31 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ျပစ္မႈတစ္ခုကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ 
ပုိမိုႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္မရ႕ဲအျမင္မွာေတာ့ အဆင့္သုုံး 
ဆင့္ရိွသင့္တယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ သူတုုိ႔ကုုိ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းေပးတာေတြရယ္၊ သတိေပးတာေတြ 
လုုပ္သင့္တယ္။ ဒုတိုယအဆင့္အေနနဲ႔ လူတစ္ေယာက္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွဆက္ၿပီးေတာ့ လုုပ္ေနအုုံးမယ္ဆိုရုင္ 
သူန႔ဲထုုိက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကုုိေပးရမယ္။ တကယ္လုုိ႔ လူတစ္ေယာက္က သင္တန္းေတြလည္း ေပးၿပီးၿပီ၊ သတိ 
ေပးတာခံရဲ႕သားန႔ဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ ဆက္္ၿပီးလုုပ္မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီလူကေျပာင္းလဲလုုိ႔ 
မရေတာ့ဘူး။” 375 သထုုံခရုုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးကမူ လက္ရိွအစုုိးရ၏ စုုံစမ္းစစ္ေဆး 
မႈကုုိသာလုုိအပ္ေၾကာင္း ဤကဲ့သုိ႔ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္အေနန႔ဲကေတာ့ အခုလက္ရိွ တာဝန္ယူထားတဲ့ 
သူေတြကုုိ အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာစုုံစမ္းစစ္ေဆးတာေတြ လုုပ္ေပး 
ေစခ်င္တယ္။” 376  

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုုမွာ တရားမွ်တမႈအား ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ရန္္ ျပည္တြင္းတရားစီရင္ေရး ယႏၱရားမ်ားကုုိ 
ယုုံၾကည္မႈမရိွသည့္အတြက္ ႏ္ုုိင္ငံတကာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အဖြဲ႔မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အမႈစြဆုုိဲျခင္းမ်ားကုုိ လုုိအပ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ျဖစ္ႏုုိင္မယ္ 
ဆုုိရင္ ဒီဟာ[လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥရပ္]ေတြကုုိ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢရဲ႕ တရားမွ်တမႈဆုုိင္ရာခုုံရံုးကုုိပဲ 
ပုုိ႔လုုိက္ခ်င္တယ္။” 377  

အာဏာပုုိင္မ်ားအား ရာထူးမ်ားမွဖယ္ရွားျခင္း အာဏာပုုိင္မ်ားအား ရာထူးမ်ားမွဖယ္ရွားျခင္း 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕က ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအစား (သုုိ႔မဟုုတ္ ထပ္ 
ေပါင္း၍) ျပစ္ဒဏ္ေပးရာတြင္ အေကာင္းဆုုံးေသာ တရားမွ်တမႈရရိွရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုုမွာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
၎တုုိ႔၏ ရာထူးအဆင့္မ်ားမွ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္က ဘာသာေရးဘက္ကဝန္ထမ္းဆုုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဆုုိ 
တာ ေကာင္းတယ္လုုိ႔မဆုုိခ်င္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုုိရင္ ဒါက လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြန႔ဲ မကုုိက္ညီဘူး။ 
အေကာင္းဆုုံးျပစ္ဒဏ္ကေတာ့ အျပစ္က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကုုိ ႏုုိင္ငံေရးန႔ဲေခါင္းေဆာင္မႈပုုိင္းကေန ဖယ္ရွားပစ္ 
တာပဲ။” 378 သထုုံခရုုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “တကယ္လုုိ႔သူတုုိ႔သာ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုုိ ခံယူၿပီး 
ေတာ့ ေျပာင္းလဲမယ္ဆုုိရင္ သူတုုိ႔ရဲ႕ရာထူးေတြကုုိ သူတုုိ႔ဆက္ထိန္းထားလိုု႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႔ေတြက 
မေျပာင္းလဲဘူးဆုုိရင္ေတာ့ သူတုုိ႔ရဲ႕ရာထူးကေန ဖယ္ရွားလုိက္တာအေကာင္းဆုုံးပဲ။” 379 ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ဒြယ္လုိး 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူတုုိ႔ကုုိ ခ်က္ခ်င္းရာထူးကေန ဖယ္ရွားလုုိက္တာ အေကာင္း 
ဆုုံးျပစ္ဒဏ္ေပးတာပလုုိဲ႔ထင္တယ္။ ဒါမွမဟုုတ္ရင္ သူတုုိ႔ကုုိ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔က [သူတုုိ႔လုုပ္ထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြကုုိ] 
တုုိင္တဲ့အခါ မေက်နပ္တာေတြျဖစ္ေနမယ္။” 380  

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေတာင္းပန္ျခင္းမ်ားကုုိ ေတာင္းဆုုိၾကသည္။ ဖာပြန္ခရုုိင္၊ ဘူးသိုုၿမိဳ႕နယ္မွ 
အတင္းအဓမၼ ေပၚတာထမ္းခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ညီႏွစ္ဦးအား ဆုုံးရံႈးခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏ 
ခံစားခ်က္အား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ေဝငွခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အရင္အစုုိးရနဲ႔ အခုုအစုုိး 

375 Source #75 တြင္ ၾကည့္ပါ။
376 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
377 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
378 Source #22 တြင္ ၾကည့္ပါ။
379 Source #51 တြင္ ၾကည့္ပါ။
380 Source #80 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ရတုိ႔ ပူးေပါင္းလက္တြဲၿပီး သူတုုိ႔ေတြ ျပည္သူေတြအေပၚကုုိ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အရာေတြအတြက္ ေတာင္းပန္ေစခ်င္ 
တယ္။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ အတိတ္ကုုိေမ့ႏုုိင္မယ္။”  381   ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း  
ေနထုုိင္ခဲ့ရေသာ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးကလည္း အလားတူအျမင္သေဘာထားကုုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “က်ဴ းလြန္တဲ့သူေတြ 
အေနနဲ႔ သူတုုိ႔အတိတ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အရာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ခံဖုုိ႔လုုိသလုုိပ ဲေနာင္တြင္ ဆက္မလုုပ္ေတာ့ 
ဘူးဆုုိတာကုုိလည္း ဝန္ခံဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။” 382  

ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုုိင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း အဘယ္ေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ေတာင္းပန္မႈမ်ားက သူမအတြက္ လုုံေလာက္မႈမရွိေစေၾကာင္းကုုိ ကရင္စကားထာတစ္ခုုအား 
အသုုံးျပဳ၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကုုိ သူတုုိ႔ဘက္က ေတာင္းပန္ရင္ေတာင္ ဘယ္ေတာ့မွ 
ယုုံမွာမဟုုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ ျခံခုုန္ၿပီးတဲ့ႏြားက ေနာင္လည္းဆက္ၿပီးခုုန္ေနအုုံးမွာ။ ဒါေၾကာင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကသာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုုံးျဖစ္တယ္။” 383 တပ္မေတာ္မွ ၎တုုိ႔၏ရြာအား တုုိက္ခုုိက္သည့္အခ်ိန္ 
တြင္ အဓမၼေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ခဲ့ရေသာ သထုုံခရုုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ေတာင္း 
ပန္ျခင္းတစ္ခုုတည္းက လုုံေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ “တကယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔က (အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ) 
ေတြကုိ ကူညီတယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ သူတုုိ႔အေနနဲ႔ ေတာင္းပန္သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ကုုိလည္း ေပးေဆာင္ရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိုေတာ့ သူတုုိ႔ ရြာသားေတြကုုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကလုုိ႔ပဲ။” 384  

ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈမရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းထပ္မံျဖစ္ပြားမႈမရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္္မႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းခြင့္၊ ၎တုုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည့္အဝျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္အခါတြင္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္၊ တရားဝင္လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းထက္ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး  မည္သည့္အရာကုုိမွ် ေတာင္းဆုုိထားျခင္းမရိွေပ။ ေညာင္ေလးပင္ခရိုုင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးမွ အမ်ားဆုုံးေတာင္းဆုုိႏုုိင္သည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ ျပန္လည္ကုုစားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အိမ္မက္ 
မက္ေနစရာ၊  ေျပာေနစရာမလုုိဘူး။  ျပန္လည္ကုုစားမႈရဖုုိ႔ဆုုိတာ အေဝးႀကီးလုုိေသးတယ္။ တကယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔သာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ ထပ္ၿပီးမလုုပ္ေတာ့ဘူးဆုုိရင္ ဒါဟာလုုံေလာက္ၿပီ။”  385   ဒူးပလာယာခရိုုင္၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိရပ္ 
ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ အခြင့္အေရးေတြ လုုိခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကုုိ ေလးစားတာ 
လုုိခ်င္တယ္။” 386   

အတင္းအဓမၼ ေပၚတာဆြဲျခင္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစလုုိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္း၊ လုုံျခံဳမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုုပ္အကုုိင္မ်ား 
လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ျခင္း စသည္တုုိ႔ကုုိလည္း လုုိအပ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
“ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ကေတာ့ အျပစ္တင္တာထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ပုုိၿပီးလုုိအပ္တယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
အလုုပ္လုုပ္ႏိုင္ျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အတြက္ လုုံေလာက္တာထက္ကုုိပုုိတယ္။”  387   အျခားတစ္ဦးက “သူတုုိ႔ကုုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အျပစ္မေပးခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႔ေတြရ႕ဲ အေနွာင့္အယွက္ေတြမရိွပ ဲကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ေနခ်င္တယ္၊ 
အလုုပ္လုုပ္ခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ သြားလာခ်င္တယ္။”  388  ဖာပြန္ခရိုုင္၊ ဘူးသိုုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

381 Source #30 တြင္ ၾကည့္ပါ။
382 Source #49 တြင္ ၾကည့္ပါ။
383 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
384 Source #81 တြင္ ၾကည့္ပါ။
385 Source #15 တြင္ ၾကည့္ပါ။
386 Source #60 တြင္ ၾကည့္ပါ။
387 Source #61 တြင္ ၾကည့္ပါ။
388 Source #52 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “ကၽြန္မတုုိ႔အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရိွမယ္၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအလုုပ္ကုုိ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္း 
ခ်မ္းလုုပ္ရမယ္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာရမယ္ဆုုိရင္ေက်နပ္ၿပီ။ သူတုုိ႔သာ ကၽြန္မတုုိ႔ကုုိ ရိကၡာေတြ 
မသယ္ခုုိင္းဘူး၊ ေပၚတာမထမ္းခုုိင္းဘူးဆုုိရင္ ဒါလုုံေလာက္ၿပီ။” 389  

၎တုုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္မႈကုုိလုုိခ်င္သကဲ့သိုု႔ပင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအားလည္း လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္္မႈမ်ားအား မခံစားေစလုုိေပ။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက “ဒါေတြက 
အရင္ကျဖစ္ခဲ့တာဆုုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ႀကိဳးစားၿပီး ေမ့လုုိက္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ ေနာင္မ်ိဳ းဆက္ေတြ 
န႔ဲကေလးေတြ ဒီလုိျပႆနာေတြကုုိ မၾကံဳေတြ႔ရရင္ပုုိေကာင္းမယ္။” 390    

အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား 
ေရွ႕ဆက္လုုပ္ေဆာင္ရန္လုုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးက “ကၽြန္မရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ ပထမေျခလွမ္းအေနန႔ဲ က်ဴးလြန္သူေတြကုုိ သင္တန္းေပးသင့္တယ္။ အဲ့ဒီ 
အျပင္ သူတုုိ႔ကုုိျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းရဲ႕အက်ိဳးဆက္အေၾကာင္းကုုိ ေကာင္းေကာင္းေလးသင္ေပးသင့္တယ္။”  391

အျခားေဒသခံမ်ားကမူ ၎တုုိ႔အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရး၏ အေျခခံစီမံခန္႔ခြဲေရးအား တုိးတက္လာေစလုုိသည္ဟုု 
တင္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက “တကယ္လုုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အဲ့ဒလုုိီ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ ထပ္ၿပီးခံရတဲ့အခါက်ရင္ အဲ့ဒီက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကုုိ ဥပေဒအရအျပစ္ေပးဖုုိ႔ရယ္ ျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ပုုံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖုုိ႔ရယ္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ အစုုိးရကုုိေတာင္းဆုုိခ်င္တယ္။” 392  
ဤသေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့သည္မွာ 
“သူတုုိ႔ေရးခ်ထားတဲ့ ဥပေဒေတြက လက္ခံႏုုိင္စရာေကာင္းပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ သူတုုိ႔က ဒဦပေဒေတြကုုိ 
လိုုက္နာဖုုိ႔ပ်က္ကြက္ေနတယ္။” 393  

ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရိွျခင္း ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရိွျခင္း 

လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းအထက္မွာ စုုိက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ မွီခုုိေနရသည့္ႏုုိင္ငံတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ဝင္ေငြႏွင့္ အစား 
အစာရရိွရန္အတြက္ ေျမယာသည္ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၂ (က)(၂) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသကဲသုုိ့႔ ေျမယာသိမ္းယူမႈသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္ ေနရာအႏံွ႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွပါသည္။  
မ်ားေသာအားျဖင့္ NCA မတုုိင္မီကာလမ်ားက သိမ္းယူခဲ့ေသာေျမမ်ားအား ေဒသခံမ်ားထံသုုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ 
ျခင္းမရိွေသးေပ။394 ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မတိုု႔အေနနဲ႔ ကုုိယ့္ေျမကုုိပ ဲ
ကုုိယ္ျပန္လုုိခ်င္တယ္။ ဘာလုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ ကၽြန္မတုုိ႔မွာ ေနစရာေျမမရိွေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မအိမ္မွာဆုုိရင္ လူေတြ 
အမ်ားႀကီးေနၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုုိဲရင္ ကၽြန္မရ႕ဲသမီးက အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး သူတုုိ႔မိသားစုုက ကၽြန္မနဲ႔အတူ 
လာေနတယ္။ အိမ္အသစ္ေဆာက္ဖုုိ႔ ကၽြန္မတုုိ႔မွာ ေျမေနရာမရိွေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ႏုုိင္မယ္ဆုုိရင္ တပ္မေတာ္က 
ကြ်န္မတုိ႔ ေျမေတြကုိ ျပန္ေပးေစခ်င္တယ္။”  395သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း “ကၽြန္မတုုိ႔ 
ကဒီေျမေပၚမွာ ဟုုိးဘုုိးေဘးေတြလက္ထပ္ကတည္းက လုုပ္ကုိင္စားေသာက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မတုုိ႔ 
က ဒီေျမရ႕ဲပုိင္ရွင္ေတြျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔ ကုုိယ့္ေျမကုုိပဲလုုိခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဘာမွ 

389 Source #66 တြင္ ၾကည့္ပါ။
390 Source #66 တြင္ ၾကည့္ပါ။
391 Source #75 တြင္ ၾကည့္ပါ။
392 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။
393 Source #79 တြင္ ၾကည့္ပါ။
394 သတင္းအခ်က္ပုိမုိရရိွရန္အတြက္၊ အခန္း ၂ (က) (iii) Land confi scations and natural resources governance တြင္ 

ၾကည့္ပါ။ KHRG မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝေသာ KHRG, “Do Not Trespass: Land Confi scations by Armed 
Actors in Southeast Myanmar”, တြင္လည္း ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

395 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 

https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf
https://khrg.org/sites/khrg.org/files/report-docs/report_do_not_trespass.pdf


မလုုပ္ႏုုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုုိ႔ေျမကုုိပဲ ျပန္ေတာင္းတာ။ ဒါေပမယ့္ ဒအီတြက္န႔ဲကၽြန္မတုုိ႔ တရားရုုံးေရာက္ရ 
တယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔ေျမပ ဲျပန္လုုိခ်င္တယ္။ ေငြမလုုိခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မတုုိ႔မွာေျမရိွရင္ ကၽြန္မတုုိ႔ရ႕ဲစားဝတ္ေနေရးအတြက္ 
အဲ့ဒီေျမေပၚမွာ အလုုပ္လုုပ္စားလုုိ႔ရတယ္။ ပဒုုိအယ္ဝါး 396 ေျပာသလုုိပဲ ‘ခင္ဗ်ားမွာေျမမရိွရင္ ႏုုိင္ငံလည္းရိွမွာ 
မဟုုတ္ဘူး။’ ကၽြန္မတုုိ႔ ဘယ္မွာသြားေနၾကမလဲ။ ေရထဲမွာလည္းေနလုုိ႔မရဘူး။ သစ္ပင္ေပၚမွာလဲ ေနလုုိ႔မရ 
ဘူး။” 397   

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္နစ္နာေၾကး  ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္နစ္နာေၾကး  

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအျမင္တြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ လူသတ္ 
မႈမ်ား၊ ဒဏ္ရာရရိွေစမႈမ်ားႏွင့္ ပုုိင္ဆုုိင္မႈဆုုံးရံႈးရျခင္းတုုိ႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားေပးရန္ လုုိအပ္ 
သည္။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တပ္မေတာ္၏ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားခံစားရၿပီး တုုိက္ပြဲေၾကာင့္ 
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ၏ခံစားခ်က္ကုုိ ဤသုုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ အဲ့ဒအီခ်ိန္ေတြတုုန္း 
က အသတ္ခံခဲ့ရသူေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတြျပန္လိုုခ်င္တယ္။ ဒါက သူတုုိ႔ရဲ႕မိသားစုုဝင္ေတြ၊ က်န္ရစ္သူ 
မိဘေတြန႔ဲ ေက်းရြာအတြက္ျဖစ္တယ္။” 398  

တုုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ပုုိင္ဆုုိင္မႈမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊နစ္နာေၾကးမ်ားမွာ 
အသင့္ေလ်ာ္ ဆုုံး  ျပန္လည္ကုုစားျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏုုိင္သည္ကုုိ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက တင္ျပခဲ့သည္။ “အစုုိးရန႔ဲ အာဏာပုုိင္ေတြအေနန႔ဲ ပုုိင္ဆုုိင္မႈဆုုံးရံႈးရတဲ့သူေတြန႔ဲ အသက္
ရွင္က်န္ရစ္သူေတြရဲ႕ခံစားရမႈေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေထာက္ပ့ံမႈ ဒါမွမဟုုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေတြကုုိ 
စီစဥ္ေပးသင့္တယ္။” 399    ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွျခင္းက 
သူမ၏ေျမအား ျပန္လည္ရရိွျခင္းထက္ ပုုိၿပီးသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းကုုိ ဤသုုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “တကယ္လုုိ႔ သူတုုိ႔အေနနဲ႔ 
ကၽြန္မတုုိ႔ကုုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခ်င္တယ္ဆုုိရင္ အဲ့ဒီဟာကမွ်တၿပီး လုုံေလာက္တဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ျဖစ္သင့္တယ္။ 
ကၽြန္မတုုိ႔ဆီမွာ ဥယ်ာဥ္ျခံေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ ဒါေတြကုုိ သူတုုိ႔ကဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔ စုုိက္ခင္း
တစ္ခုုျဖစ္ဖုုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး ယူရတယ္။ ၁၀ ႏွစ္ကေန အႏွစ္၂၀ အထိၾကာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သူတုုိ႔ေတြ ကၽြန္မတုုိ႔ကုုိ မွ်တတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးသင့္တယ္။” 400  

တပ္မေတာ္၏ ေထာင္တြင္းညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္သူ ေသဆုုံးခဲ့ရသည့္အတြက္  
စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲအား ဆုုိးရြာစြာရင္ဆုုိင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳး 
သမီးတစ္ဦးက ေတာင္းပန္မႈမ်ားထက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ သူမအတြက္ ပုုိမုုိအေရးႀကီးေၾကာင္းကုုိ ဤသုုိ႔ 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ သူမက “သူတုုိ႔ေတြအေနန႔ဲ ကၽြန္မတုုိ႔ ဘာကုုိဆုုံးရံႈးရတယ္ဆုုိတာကုုိ သိဖုုိ႔လုုိတယ္။ ကၽြန္မတုုိ႔က 
ဘဝတစ္ခုုနဲ႔ ကၽြန္မတုုိ႔ရ႕ဲေမြးျမဴေရးတိရိစာၦန္ေတြကုုိ ဆုုံးရံႈးရတယ္။ သူတုုိ႔အေနနဲ႔ ေသလူတစ္ေယာက္ဆီကေန  
ခြင့္လြတ္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိလုုိ႔မရတဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာ့ေပးသင့္တယ္။ သူတုုိ႔ေတြ အေနန႔ဲကလည္း 
အသက္ေသတဲ့အထိ သူတုုိ႔ႏိွပ္စက္ညႇဥ္ွးပမ္းခဲ့တဲ့သူရ႕ဲကေလးေတြကုုိ ေက်ာင္းပုုိ႔ဖုုိ႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္ 
တယ္။” 401   

မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ဟုုတ္မဟုုတ္ ဆုုိသည္ကုုိ ျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မည္မွ်ၾကာေအာင္ 
ခံစားခဲ့ရသည့္အေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ႏုုိင္သည္။ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 

396 ပဒုိဆုိသည္မွာ ကရင္အသံုးအႏုန္းအရဝန္ႀကီးဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
397 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
398 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
399 Source #23 တြင္ ၾကည့္ပါ။
400 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
401 Source #20 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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တစ္ဦးက “အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူေတြအေနန႔ဲ သူတုုိ႔အၾကမ္းဖက္မႈကုုိ ခံစားရတဲ့အခ်ိန္ကာလန႔ဲ ဆုုံးရံႈးသြားတဲ့ 
ပုုိင္ဆုုိင္မႈေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုုိ ရရိွသင့္တယ္။ ပုုိၿပီးအေရးႀကီးတာက 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုုိ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ယခင္အစုုိးရအေနနဲ႔ ဒါကုုိတာဝန္ယူသင့္တယ္။ တခ်ိဳ႕ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူေတြက က်န္ရွိေနတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြၾကားမွာ ရုုန္းကန္ေနၾကရတုုန္းပဲ။ အထူးသျဖင့္ 
ေထာင္ကေန မၾကာေသးခင္ကမွလြတ္လာတဲ့ ေစာက--- က သူ႔အေနန႔ဲ ေထာင္ထဲမွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ 
ေနၿပီးမွ ျပန္လြတ္လာတဲ့အခါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္စတင္လုုပ္ကုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ အခက္ 
အခဲေတြၾကံဳေတြ႔ရတယ္။ လက္ရိွအစုုိးရအေနန႔ဲလည္း အဲ့ဒီအတြက္ တာဝန္ခံမႈရိွသင့္တယ္။” 402   

အျခားေထာက္ပ့ံမႈပုုံစံမ်ား အျခားေထာက္ပ့ံမႈပုုံစံမ်ား 

အျခားေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွာ ၎တုုိ႔၏ဘဝကုုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုုံး အေျဖ 
မွာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းအေထာက္အပ့ံမ်ားေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုု ႐ႈျမင္ၾကသည္။  ေညာင္ေလး 
ပင္ခရုုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးက “လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာက္ခံရသူေတြ (ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရ 
သူမ်ား) အေနန႔ဲ လူမႈေရး အေထာက္အပ့ံပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ အဝတ္အထည္ေတြ အစားအေသာက္ေတြအျပင္ 
အားေပးမႈေတြလုုိအပ္တယ္။” 403 ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ပုုိင္ဆုုိင္မႈ ဆုုံးရံႈးသြား 
သူေတြန႔ဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကေန အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အေထာက္အပ့ံ 
ဒါမွမဟုုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေတြကုုိ အစုုိးရနဲ႔အာဏာပုုိင္ေတြအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။ အာဏာပုုိင္ေတြ 
အေနနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့အရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ အေထာက္အပ့ံေတြကုုိ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ခဲ့သူေတြအတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးသင့္တယ္။ သူတုုိ႔ေတြအေနန႔ဲ အဲ့ဒီလူေတြအတြက္ သူတုုိ႔ရဲ႕စားဝတ္ေနေရး ျပန္လည္ အနည္ထုုိင္ 
လာတဲ့အခ်ိန္အထိ အနည္းဆုုံး ၆ လ ကေန ၁ ႏွစ္အထိ ေထာက္ပ့ံေပးရမယ္။ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူေတြအတြက္ 
သင့္ေတာ္တဲ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကုုိလည္း ဖန္တီးေပးရမယ္။” 404   

ဒူးပလာယာခရုုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရိွသည့္ မူတစ္ရပ္ကုုိ ျပတ္သား 
စြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။“တကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ဘာမွမလုုပ္ႏုုိင္ 
ေတာ့တဲ့အထိ အရုုိက္ခံရတယ္ဆုုိရင္ က်ဴ းလြန္သူက ခံရသူရ႕ဲအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္  ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ 
မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္မအမ်ိဳးသားက လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကာလအတြင္းမွာ လက္တစ္ဖက္ဆုုံးရံႈးလုုိကရ္ 
တဲ့ေႏွာင္းပိုင္း သူ႔ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုုိင္ရာ ဆုုံးရံႈးမႈေတြအတြက္ နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးေတြ ရသင့္ 
တယ္။” 405  

အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအေပၚ ဆုိးရြားေသာေရရွည္ 
စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဆုုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစႏုုိင္သည္။ သထုုံခရုုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကုုစားေပးမႈ 
မ်ားလည္း လုုိအပ္သည္ဟုု ခံစားရေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ “ခံရသူေတြအေနန႔ဲ သူတုုိ႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုိႏုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ ႏွစ္သိမ့္အားေပးမႈေတြ၊ လြတ္လပ္မႈေတြနဲ႔ လုုံျခံဳမႈေတြရရွိဖုုိ႔ လုုိအပ္တယ္။” 406 ၿမိတ္-
ထားဝယ္ခရုုိင္မွ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက“ပထမဆုုံးအေနနဲ႔ သူတုုိ႔ေတြအားေပးစကားနဲ႔ ေဆြးေႏြး 

402 Source #22 တြင္ ၾကည့္ပါ။
403 Source #4 တြင္ ၾကည့္ပါ။
404 Source #23 တြင္ ၾကည့္ပါ။
405 Source #75 တြင္ ၾကည့္ပါ။
406 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



တုုိင္ပင္မႈေတြလုုိအပ္တယ္။ ဒုုတိယအေနနဲ႔ကေတာ့ သူတုုိ႔ေတြ တျခားအေထာက္အပ့ံေတြျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကး၊ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈန႔ဲ လူမႈဖူလံုေရးဆုုိင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေတြလုုိအပ္တယ္။” 407   

 

(ခ) ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ လက္ရိွတရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အျမင္သေဘာ (ခ) ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ လက္ရိွတရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အျမင္သေဘာ 
ထားမ်ား ထားမ်ား 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုုတည္းကုုိသာ က်င့္သံုးသည္မဟုုတ္ေပ။ ေဒသခံမ်ား 
သည္ ၎တုုိ႔ေနသည့္နယ္ေျမ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္သူအေပၚမူတည္၍ တရားစီရင္ေရးစနစ္ သုံးခုုကုုိ ေရာေႏွာက်င့္သုုံးၾက 
သည္။ ထုုိတရားစီရင္ေရးစနစ္သုုံးခုုမွာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းဆုုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ ျမန္မာအစုုိးရ၏ တရားစီရင္ 
ေရးစနစ္ႏွင့္ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္တုုိ႔ျဖစ္သည္။408 ေက်းရြာအားလုုံးက ေက်းရြာအတြင္း ေျဖရွင္း၍ 
ရသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်းရြာရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားအကြ် မ္းတဝင္ရိွသည့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းဆုုိင္ရာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ဦးစြာအသံုးျပဳၿပီး ေျဖရွင္းၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အထက္အာဏာပုုိင္မ်ားေျဖရွင္းရမည့္ ပုုိမုုိ 
ရႈပ္ေထြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းႏွစ္ခုုရိွသည္။ ထုုိသုုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျပဳမည့္ 
ေက်းရြာသည္ ျမန္မာအစိုုးရ၊ KNU သုုိ႔မဟုုတ္ ေရာေႏွာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ရိွသည္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။  

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားတြင္ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ အစုုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ ႏွစ္ခုုလုုံးအား အသုုံးျပဳသူမ်ား၏ အေရအတြက္အား ရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အလုုိက္ အသုုံးျပဳသူမ်ား၊ အသုုံးျပဳႏုုိင္သူမ်ားအား 
ခရုုိင္အလုုိက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။ 

407 Source #14 တြင္ ၾကည့္ပါ။
408 SaferWorld မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝေသာ “Security, justice and governance in south east Myanmar; 

Justice provision in south east Myanmar”, တြင္ၾကည့္ပါ။

 

KNU

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1194-security-justice-and-governance-in-south-east-myanmar-a-knowledge-attitudes-and-practices-survey-in-karen-ceasefire-areas
https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1194-security-justice-and-governance-in-south-east-myanmar-a-knowledge-attitudes-and-practices-survey-in-karen-ceasefire-areas


ယခင္ႏွင့္လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုုိင္မီကာလမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈနွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုုံေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
မရိွေၾကာင္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ  လက္ရိွတရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားက  ေျဖရွင္းႏုုိင္မႈရိွမရိွႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခန္းက ထုုိေမးခြန္းကုုိ ေျဖႏုုိင္ရန္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းထားသည္။ 

ေရာေႏွာအုုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ သုုိ႔မဟုုတ္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအၾကားရွိ နယ္စပ္ေဒသ 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုုိင္သူမ်ားသည္ သေဘာတရားအရ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ႏွစ္ခုုလုုံးအား အသုုံးျပဳႏုုိင္ခြင့္ 
ရိွသည္။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား “ျမန္မာအစုုိး 
ရနဲ႔ KNU  ရ႕ဲ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ႏွစ္ခုုလုုံးကုုိ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲရြာမွာ သုုံးတယ္။ တစ္ခုုခုုျဖစ္ၿပီဆုုိရင္ ခံရတဲ့သူက 
ဘယ္တရားေရးစနစ္ကုုိ သုုံးခ်င္လဲဆုိတာ သူ႔အေပၚမွာပဲမတူည္တယ္။ ဟုုတ္တယ္။ တကယ္လုုိ႔သူက ႏွစ္ခုုလုုံး 
ကုုိႀကိဳက္လုုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံးသုုံးခ်င္တယ္ဆုုိရင္လည္းရတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံးကမင္းရဲ႕ျပႆနာကုုိေျဖရွင္းႏုုိင္တယ္။” 409  

ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွစ္ခုုလုုံးကုုိ 
အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုုိ႔ရြာမွာ KNU နဲ႔ ျမန္မာအစုုိးရဲ႕ တရားစီရင္ေရး စနစ္ႏွစ္ခုုလုုံးကုုိ သုုံးတယ္။  ေျမယာနဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြဆုုိရင္ ႏွစ္ဘက္လုုံးကုုိ အကူအညီေတာင္းလုုိ႔ရတယ္။ တကယ္လုုိ႔ KNU ဆီကေန အကူ 
အညီမရႏုုိင္ဘူးဆုုိ ျမန္မာအစုုိးရဘက္ကုုိ အကူအညီေတာင္းလုုိ႔ရတယ္။  ျမန္မာအစုုိးရဘက္ကေန အကူအညီ 
မရနုုိင္ဘူးဆုုိရင္ KNU ကုုိ အကူအညီေတာင္းလုုိ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုုိ႔အေနန႔ဲ တရားမွ်တမႈရတဲ့အထိ 
ႀကိဳးစားဖုုိ႔လုုိတယ္။” 410  

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေသးငယ္သည့္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ထုုိတရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားအား 
အသုုံးျပဳႏုုိင္ခြင့္ကုုိ တစ္ခါတစ္ရံ နယ္ေျမအေနအထားေပၚအေျခခံၿပီး ပုုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ 
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေဒသထဲမွာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွစ္ခုုရွိတယ္။ 
လမ္းမႀကီးေဘးမွာေနတဲ့သူေတြက အစုုိးရဲ႕တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုုိသုုံးၿပီးေတာ့ လမ္းမႀကီးနဲ႔ေဝးတဲ့ေနရာမွာ 
ေနတဲ့သူေတြက KNU ရဲ႕တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုုိ သုုံးတယ္။”411  

ထုုိစနစ္မ်ားအားလုုံးတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ အစိုုးရႏွစ္ရပ္လုုံးတြင္ ခုုိင္မာအားေကာင္းသည့္ တရားစီရင္ 
ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမုုိင္းေၾကာင္းမရိွသည့္အတြက္ ဤအခ်က္မွာ အ့ံၾသဘြယ္မဟုုတ္ေပ။ ယခုု ထုုိတရား 
စီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုုစီအား ေလ့လာစမ္းစစ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

၁) ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ တရားစီရင္ေရးစနစ္၁) ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ တရားစီရင္ေရးစနစ္

ကရင္ေဒသခံမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကုုိ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းရန္ ပုုိမုုိလုုိလားၾကသည္။ အျခားေသာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားရိွေသာ္လည္း အေသးငယ္ဆုုံးေသာအမႈမ်ားကုုိ ရြာသူႀကီးမ်ားမွ ေျဖရွင္းေပးၾကရသည္။ 

ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ မုုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “အဲ့ဒါက ေက်းရြာအဆင့္နဲ႔  ေျဖရွင္း 
လုုိ႔ရတဲ့ ကိစၥေသးေသးေလးေတြပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ႀကီးတဲ့အမႈကုုိ ငယ္ေအာင္ ငယ္တဲ့အမႈကုုိပေပ်ာက္ေအာင္ 
လုုပ္လုုိ႔ရတယ္။” 412 အမွန္တကယ္ပင္ ဤစာတန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဒုုတိယစာေၾကာင္းသည္ ကရင္အရပ္ 
သားမ်ား၏ ေယဘုယ်စိတ္ေနသေဘာထားကုုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ကရင္အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ 

409 Source #45 တြင္ ၾကည့္ပါ။
410 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
411 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
412 Source #52 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ျပႆနာမ်ားကုုိ  အေရးမႀကီးပါက လူအမ်ားထံသုုိ႔ခ်ျပလုုိစိတ္မရိွပ ဲထုုိျပႆနာမ်ားအား တတ္ႏုုိင္သမွ် လ်င္လ်င္ 
ျမန္ျမန္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းလုုိၾကသည္။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္  ေက်းရြာအဆင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းယႏၱရားမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးခုုံရုုံးပုုံစံထက္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ၾကားဝင္ 
ဖ်န္ေျဖသည့္ ပုုံသ႑ာန္ေဆာင္သည္။ 

ဤသုုိ႔ ပုုိမုုိေသးငယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  
ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားမွ တုုိင္ၾကားမႈအခ်ိဳ႕ရိွသည္။ အဓိကေဖာ္ျပေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း 
ႏွင့္ လာဘ္စားျခင္းတုုိ႔ျဖစ္သည္။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရွင္းျပခ်က္အရ 
“ကၽြန္မတုုိ႔ အခုုသုုံးေနတဲ့ ေက်းရြာအဆင့္ တရားစီရင္ေရးဆုုိတာကလည္း တစ္ခါတစ္ေလ မွ်တမႈမရွိဘူး။ 
ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားတာေတြ၊ လာဘ္စားတာေတြရိွတယ္။ ဒါေတြက 
လုုံးဝ မပေပ်ာက္သြားေသးဘူး။”  413  သိုု႔ေသာ္ လူအမ်ားစုုမွာ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပျခင္းမရိွသည့္အတြက္ 
ထုုိကိစၥသည္ ေနရာတုုိင္းတြင္ျဖစ္ေလ့ရိွသည့္ ျပႆနာတစ္ခုမဟုုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္တြင္ ေညာင္ေလးပင္ခရုုိင္၊ 
မုုန္းၿမိ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူ၏ေက်းရြာအတြင္းရိွရြာသူႀကီးမွ မည္သုုိ႔လာဘ္စားမႈမရိွေၾကာင္းကုုိ ဤသုုိ႔ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ဟုုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကားဖူးေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရ႕ဲ ေဒသတြင္းမွာေတာ့ 
လာဘ္စားတာလုုံးဝမရိွဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြမရိွေတာ့ လူေတြက ရြာလူႀကီးအလုုပ္ကုုိ 
ေတာင္ မလုုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒသခံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုုိ သူတုုိ႔ရ႕ဲကုုိယ္က်ိဳ းအတြက္ ယူတာမဟုုတ္ 
ဘူး။ သူတုုိ႔ရ႕ဲေဒသအတြက္ ကူညီခ်င္လုုိ႔သာ လုုပ္တာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကလည္း ကုုိယ့္ေဒသရ႕ဲ လုုပ္ထုုံး 
လုုပ္နည္းအတုုိင္း လုုိက္နာရတယ္။ လာဘ္စားမႈေတြျဖစ္လာမွာစုုိးတဲ့အတြက္  ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေတြ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးတာေတြကုုိ (ေငြေၾကးေပးျခင္းျဖင့္) မလုုပ္ၾကဘူး။” 414  

ဤတရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အႀကီးမားဆုုံးစိန္ေခၚမႈမွာ တရားစီရင္မႈအသုံးျပဳႏုိင္စြမ္းအေပၚ အကန္႔အသတ္ ရိွျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။  ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႔၏ တရားစီရင္ခ်က္မ်ားအတုုိင္း လုုိက္နာေစရန္အတြက္ 
အာဏာအကန္႔အသတ္သာရွိၿပီး KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုုိးရတုုိ႔ ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လုုိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ 
စီရင္ရန္မတတ္ႏုုိင္ေပ။ ထုုိသုုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုုိမူ ေအာက္ပါစနစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုုကေျဖရွင္းေပးရန္ လုုိအပ္ 
သည္။ 

၂) ျမန္မာအစုုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္၂) ျမန္မာအစုုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္

ျမန္မာအစိုုးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား လက္လွမ္းမွီသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေနထုုိင္သည့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားရႈပ္ေထြးသည့္အခ်ိန္တြင္သာ ထုုိစနစ္အား က်င့္သုုံးၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ား 
တြင္ ထုုိစနစ္အတုုိင္းက်င့္သုုံးရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ားစြာရွိသည္။ ပထမဆုုံးအခ်က္မွာ ထုုိစနစ္သည္ 
အလြန္တရာ ေငြေၾကးအကုန္က်မ်ားသည့္စနစ္ျဖစ္သည္ဟုု ယူဆၾကသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကုိ 
ငွားရမ္းခ ကုုန္က်စရိတ္မ်ား၊ တရားရုုံးကုုန္က်စရိတ္မ်ား၊ တရားရုုံးသုုိ႔ သြားလာရသည့္ စရိတ္မ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တာ 
လုုပ္အားခ ဆုုံးရံႈးရျခင္းမ်ားကုုိ တရားရုုံးတက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ခံစားၾကရသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အမႈမ်ားအား အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ၾကာရွည္ေအာင္ ဆြထဲားေသာေၾကာင့္  တရားရုုံးသုုိ႔ 
အႀကိမ္ေရ ပုုိမုုိမ်ားျပားစြာသြားရျခင္း၊ ေငြပုုိကုုန္ျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြဆုုံးရံႈးမႈအေျခအေန ပုုိမ်ားျခင္းတုုိ႔အျပင္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔အၾကား သုုိ႔မဟုုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္တုုိ႔ၾကားတြင္ အခ်ိန္ကုုန္မႈပုုိမ်ားသည္ဟု ထင္ 
ျမင္ယူဆရသည္။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မတုုိ႔ တကယ္လုုိ႔ တရားရုုံး 
ကုုိသြားမယ္ဆုုိရင္ သြားလာေရးအတြက္ ပုုိက္ဆံလုုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုုိ႔အေနနဲ႔ သြားလာစရိတ္တင္မက
ပဲစားေသာက္စရိတ္လည္းရွာရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ ကၽြန္မတိုု႔ မိသားစုုေတြက စားစရာလုုိတယ္။ 

413 Source #68 တြင္ ၾကည့္ပါ။
414 Source #61 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ဒီအရာေတြက ကြ်န္မတုိ႔အတြက္ အမွန္တရားနဲ ႔ တရားမွ်တမႈေတြေပၚလာေစဖုိ႔ အခ်ိန္ဆြဲေနတာျဖစ္
တယ္။” 415  

ျမန္မာအစုုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ကရင္ေဒသခံမ်ားကုိဆန္႔က်င္ၿပီး ဘက္လုုိက္မႈအမွန္တကယ္ရိွေန 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရိွေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား က်င့္သံုးရန္ 
အတြက္ ေနာက္ထပ္အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ ျမင္သာသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဗမာစကား မေျပာႏုုိင္သူမ်ား 
အတြက္ ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိၿပီး ထုုိအခက္အခဲမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထုုိင္သည့္ ကရင္ 
အေျမာက္အမ်ားခံစားရသည့္ အခက္အချဲဖစ္သည္။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ “သူတုုိ႔ေတြ တရားရုုံးကုုိသြားရင္ေတာင္မွ သူတုုိ႔မွာ ဘာသာစကားအခက္အခဲေတြ၊ ဥပေဒန႔ဲ 
တရားရုုံးစနစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုုသုုတမရွိတာေတြ စတဲ့ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။” 416 ဖာပြန္ခရုုိင္၊ 
ဘူးသုုိၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ တရားမွ်တမႈမရိွေသာ၊ ဘက္လုုိက္ 
ေသာစနစ္ျဖစ္သည္ဟုု ယူဆထားသည္။ “ဖာပြန္ခရုုိင္မွာရိွတဲ့ ေဒသခံေတြက KNU ရဲ႕တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုုိ 
ပုုိၿပီးအားကုုိးၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ သူတုုိ႔ရဲ႕တရားစီရင္ေရးစနစ္က ျမန္မာအစုုိးရရဲ႕စနစ္ထက္ပုုိၿပီး 
မွ်တမႈရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ ျမန္မာအစုုိးရရဲ႕တရားစီရင္ေရးစနစ္က ဘက္လုုိက္မႈရွိၿပီး သူတုုိ႔ရဲ႕ 
ဝန္ထမ္းေတြဘက္ကုုိ ပုုိၿပီးအေလးသာတယ္။” 417  

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလုုိက္စားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း တည္ရိွေန 
ေသာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ မည္သည့္တရားခြင္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈစနစ္တြင္မဆုုိ ပုုိမုုိေကာင္း 
မြန္ၿပီး အေရအတြက္ပုုိမ်ားေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအား ငွါးရမ္းႏုုိင္သူ၊ ပုုိမုုိတိက်သည့္ အေထာက္အထား 
ျပႏုုိင္သူ၊ ဗဟုုသုုတၾကြယ္ဝေသာ၊ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားရွိျခင္းက 
အခြင့္အေရးပုုိမ်ားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရိွ တရာရုုံးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ 
ထရွိၿပီး ေနရာအႏွံ႔တြင္ရွိသည္။ ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မတုုိ႔က 
ေရွ႕ေနမငွါးႏုုိင္ဘူး။ တရားသူႀကီးကုုိလည္း ေငြမေပးႏုုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုုိ႔ဒီအမႈမွာ မႏုုိင္ဘူး။” 418  

ထုုိ႔အျပင္ တရားစီရင္ျခင္းစနစ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္းကလည္း အရပ္သားမ်ား၏ယုုံၾကည္မႈကုုိ ေလ်ာ့ 
နည္းေစၿပီး အာဏာရိွသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွေစသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကုုိ ပုုိမုုိခုုိင္မာေစ 
သည္။ ေတာင္ငူခရိုုင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “သူတုုိ႔က ပြင့္လင္းျမင္သာ 
တဲ့နည္းနဲ႔ စုုံစမ္းစစ္ေဆးတာေတြမလုုပ္ဘူး။ ကၽြန္မတုုိ႔ ေမးခြန္းေမးခ်င္ေပမယ့္ သူတုုိ႔က ေမးခြန္းေမးခြင့္မေပးဘူး။ 
ကၽြန္မတုုိ႔ရဲဲ႕ အေျဖေတြကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွဘူး။ ဒါက မေကာင္းဘူး။ ကၽြန္မတုုိ႔ေျပာခ်င္တာကုုိ 
သူတုုိ႔က နားမေထာင္ဘူး။ သူတုုိ႔ဘာေတြ ဖြက္ထားလ ဲကၽြန္မတုုိ႔ မသိဘူး။ ဒအီမႈကုုိ စစ္ေဆးေဖာ္ထုုတ္ဖုုိ႔အတြက္ 
ကၽြန္မတုုိ႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုုိလည္း သူတုုိ႔နားေထာင္ရမယ္။” 419   

အျခားေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးက တသမတ္တည္းမရိွသည့္ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း စံခ်ိန္စံႏႈန္း 
မ်ား၊ က်ဴးလြန္သည့္အျပစ္မ်ားအတြက္ မညီမွ်သည့္စြဲခ်က္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအား အသုုံးျပဳျခင္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပခဲ့ 
သည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ပုုိင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ တသမတ္တည္း မရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီးေမာင္းထိုုးျပခဲ့သည္။ “ေကာင္ေလးတစ္ 
ေယာက္ကုုိ ယာဘေလးတစ္ျပားႏွစ္ျပားနဲ႔ဖမ္းမိတုုန္းက ေထာင္ကုုိသူတုိ႔က ႏွစ္အၾကာႀကီးခ်ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကားေပၚမွာ ယာဘအျပည့္သယ္လာတဲ႔ လူကုိဖမ္းမိေတာ့ သူတုုိ႔က စုုံစမ္းစစ္ေဆးတာေတာင္ မလုုပ္ေတာ့ဘူး။” 420  
ေတာင္ငူခရုုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း တရားရုုံးမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံ 

415 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
416 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
417 Source #26 တြင္ ၾကည့္ပါ။
418 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
419 Source #43 တြင္ ၾကည့္ပါ။
420 Source #77 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



ခန္႔ခြဲမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတုုိ႔ တကယ့္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတဲ့ စာရြက္ကုုိမရခဲ့ဘူး။ 
သူတုုိ႔က အဲ့ဒါကုုိ တရားရုုံးမွာ ရွာမေတြ႔ဘူးလုုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ဆီမွာ အဲ့ဒစီာရြက္ရိွတာ 
ေသခ်ာတယ္။” 421 

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္ KNU ၏နယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ KNU ၏ 
နယ္ေျမႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမမ်ားမွရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိတရားေရးစနစ္ 
သည္ ၎တုိ႔အတြက္ တရားမွ်တမႈကုိ အျမဲတေစယူေဆာင္လာေပးသည္မဟုတ္ေပ။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူ 
အမ်ားစုက ထုိတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ ရဲမ်ားသည္ 
ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ က်င့္သုံးရန္အတြက္ ပ်က္ကြက္ေလ့ရိွၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ တရားဥပေဒႏွင့္ဆုိင္သည့္ အသိပညာ 
ဗဟုသုတမရိွမႈမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ ဘက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ တရားရုံးမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ကန္မႈမရိွသည့္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားသည္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ တရားမွ်တမႈမ်ားရရိွရန္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

(က) KNU တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား (က) KNU တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား 

ေမးခြန္ေျဖၾကားသူမ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အသုံးျပဳရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ 
၎၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လက္လွမ္းမွီႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက  ထုိတရားစီရင္ေရး၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမြမ္းတင္ ေျပာခဲ့သည္ 
မွာ “အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ KNU ရ႕ဲတရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ပုိၿပီးႀကိဳက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လ ဲ
ဆုိေတာ့ KNU ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဆင့္ႏွစ္ဆင့္န႔ဲသြားတယ္။ ပထမအဆင့္အေနန႔ဲ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့သူက 
ဘယ္သူဆုိတာကုိ သိဖုိ႔အတြက္ရယ္ ဘယ္သူေတြက အခြင့္အေရးသမားေတြ ဒါမွမဟုတ္ တုိက္ခုိက္သူေတြ 
ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔က ကိစၥရပ္ကုိ ေသခ်ာစုံစမ္းစစ္ေဆးတယ္။ သူတုိ႔က လူႏွစ္ေယာက္ကုိ 
ေခၚၿပီး အမွန္တကယ္ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ေသခ်ာနားလည္ေအာင္လုပ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ရြာလူႀကီးေတြန႔ဲ 
ရြာသားေတြကုိလည္း လာၿပီးနားေထာင္ခုိင္းတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဒီတရားေရးစနစ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ေတြကုိေတြ႔ႏုိင္တယ္။ တရားစီရင္တဲ့အခါမွာ တရားသူႀကီးသုံးေယာက္ပါတယ္။ ဒအီမႈကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ KNU 
ရ႕ဲ ရပဲါတယ္။ တရားခံရယ္၊ တရားလုိရယ္၊ ရြာသားေတြရယ္၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေတြရယ္ ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ 
မွာ တရားသူႀကီးသုံးဦးက ဒကိီစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေတြေမးၿပီးေတာ့ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈေတြလုပ္တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနန႔ဲ KNU ရဲ႕တရားရုံးမွာဆုိရင္ တရားမွ်တမႈပုိရတယ္လုိ႔ ခံစားရတယ္။” 422  

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ မွ်တမႈရိွေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရိွၾကသည္။ ေတာင္ငူ 
ခရုိင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “အားလုံးက KNU ရဲ႕တရားစီရင္မႈစနစ္နဲ႔ပဲ ၿပီးသြားတယ္။ 
စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့လည္း ဆုိးက်ိဳးဘာတစ္ခုမွမရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တရားရုံးကုိ ေနာက္တစ္ေခါက္ 
သြားစရာမလုိဘူး။” 423  ဒူးပလာယာခရိုင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕တရားရုံးေတြကုိ 
သြားဖူးတဲ့အေတြ႔အၾကံဳအရ ဒစီနစ္က  ေတာ္ေတာ္ကုိေကာင္းတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ေခါင္း 
ေဆာင္ေတြက ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားၿပီး က်ဴးလြန္သူေတြနဲ႔ ခံရသူေတြအၾကားမွာရိွတဲ့ တင္းမာမႈေတြ 
ကုိ  ေျဖေလ်ာ့ေအာင္လုပ္ၿပီး လူေတြကုိ ျပန္လည္စည္းလုံးမႈရိွေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။” 424  

421 Source #41 တြင္ ၾကည့္ပါ။
422 Source #35 တြင္ ၾကည့္ပါ။
423 Source #11 တြင္ ၾကည့္ပါ။
424 Source #28 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ေဒသခံမ်ား ယုံၾကည္ရျခင္း၏ အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ KNU 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ KNU သည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအားကုိယ္စားျပဳ၍ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား 
အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအားဆန္႔က်င္ၿပီး စည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္မႈမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ျပဳလုပ္ေပးေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ေျပာခဲ့ 
သည္မွာ“KNU က တရားမွ်တမႈအတြက္ တာဝန္ရိွတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔က ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔က သူတုိ႔နဲ႔သက္ဆုိင္တယ္။” 425 ထုိနည္းတူစြာပင္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးကလည္း ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ [KNU]က တုိင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ေနၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးကုိကာကြယ္ေပးခ်င္တယ္။ သူတုိ႔က အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႀကီးစုိးတဲ့ႏုိင္ငံ (ဗမာဝါဒီႀကီးစုိးျခင္း) 
မွာေနေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းရွာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ 
ထင္တယ္။” 426  

ထုိနည္းတူစြာပင္ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ 
တုိင္းရင္းသားမ်ား လက္လွမ္းမွီႏုိင္သည့္  တစ္ခုတည္းေသာစနစ္ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ တရားမွ်တမႈအား ေဖာ္ေဆာင္ 
ရန္အတြက္ မည္သည့္အစုိးရတြင္ တာဝန္ရွိသနည္းဟုေမးသည့္အခါတြင္ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ျမန္မာအစုိးရမွာ တာဝန္ရိွေပမယ့္ သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲေဒသထကုိဲ မလာဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔က 
KNU အေပၚမွာပဲမွီခုိရတယ္။” 427  

ခ) တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ခ) တရားမွ်တမႈရရိွရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား 

ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုက KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား အသုံးျပဳလိုေသာ္လည္း ထုိစနစ္အတြင္း၌ အေရးပါ 
သည့္တုိးတက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသးသည္ကုိ ၎တုိ႔၏ အေျဖမ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ 
ရိွသည္။ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လာဘ္ထုိးမႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လာဘ္ထုိးမႈ 

KNU ၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္တြင္ လာဘ္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ 
ေဒသခံမ်ားက ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ က်ံဳဒုိးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “အရင္ကဆုိရင္  
‘ေငြမ်ား တရားႏုိင္’ ဆုိတဲ့ စနစ္ထဲမွာ လာဘ္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက အျဖစ္မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဒလုိီအေျခအေနေတြကေနၿပီးေတာ့ အခုဆုိရင္ ျပစ္ဒဏ္အစား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခုိင္းတာ 
ေတြ ပုိလုပ္လာၾကတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူတစ္ေယာက္က ေထာင္သုံးလ အက်ခံရမယ့္အစား 
ေငြ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း)က်ပ္ ေပးရတယ္။ တခ်ိဳ႕ အာဏာပုိင္ေတြက [အျပစ္ဒဏ္မေပးပ]ဲ က်ဴ းလြန္တဲ့သူေတြဆီက 
ေန ေငြ ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္း) က်ပ္ ေတာင္းတယ္။” 428 ဤအေျခအေနသည္ ခံရသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ 
မွားယြင္းျပစ္ဒဏ္ ခံရေစႏုိင္သည္ကုိ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “တရားစီရင္ 
ေရးစနစ္မွာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားတာေတြနဲ႔ လာဘ္စားတာေတြရိွလာတယ္။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားၿပီး ေနာက္မွာ မွန္တဲ့ 
လူကမွားၿပီး မွားတဲ့လူက မွန္သြားတယ္။” 429

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ 
အတြက္ ဤျခစားလ်က္ရိွေသာ စနစ္အား အလြသုံဲးစားျပဳႏိုင္သည္။ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔၏ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္၊ လယ္မူလားၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး 

425 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
426 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
427 Source #76 တြင္ ၾကည့္ပါ။
428 Source #76 တြင္ ၾကည့္ပါ။
429 Source #70 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မမွ်တမႈေတြကုိ ခံခဲ့ရဖူးတယ္။ တရားစီရင္ေရးေတြမွာ တရားသူႀကီးေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
ေတြကုိပုိၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးတယ္။” 430   

တရားစီရင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း တရားစီရင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတခ်ိဳ႕အေပၚ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္လြမ္းမုိးႏုိင္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
မလံုေလာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ KNU ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေစႏုိင္သည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ က်င့္သုံးေလ့မရိွေပ။ 
သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးကေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ကၽြန္မရ႕ဲေမာင္အငယ္ဆုံးေလးက ေျပာတယ္။ 
KNU ရ႕ဲတရားေရးစနစ္က ေအးေဆးပ။ဲ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ေထာင္ခ် 
ခံရရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕ရဲေဘာ္ေတြအတြက္  ခဏေလးပဲ ထမင္းခ်က္ေပးရမယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အျပစ္ကေနလြတ္လုိက္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆက္ၿပီး အသက္ရွင္ႏုိင္ 
တယ္။” 431 ဆက္လက္၍ သူမက “ကၽြန္မ  KNU ရ႕ဲ တရားေရးစနစ္ကုိ အယုံအၾကည္မရိွေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လ ဲ
ဆုိေတာ့ သူတုိ႔က တရားမွ်တမႈဥပေဒကုိ က်င့္သံုးရာမွာ အားနည္းေနေသးတယ္။” 432  

KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ၎တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအတြင္းတြင္သာ အသုံးျပဳႏုုိင္သည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ဦးအား 
သထုံၿမိဳ႕ (အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ မႈနယ္ေျမအတြင္း)မွ လမ္းေဖာက္သည့္ လုပ္သားတစ္ဦးက အဓၶမျပဳက်င့္မႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္မူအေပၚ သူမအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ လမ္း 
ေဖာက္လုပ္မႈၿပီးတာနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း ၄၀ ေပးလုိက္ရင္လြတ္ၿပီေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ဴးလြန္တဲ့သူကုိ အျပစ္ေပး 
တာ ဘာမွမရိွဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာတာကေတာ့ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြက တျခားနယ္ေျမက၊ ခံရတဲ့သူက 
ဒီကဆုိေတာ့ သူတုိ႔က ဒီအမႈကုိ ဒီအတုိင္းေျဖရွင္းလုိက္တာ။” 433 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား 
ေျဖရွင္းရာတြင္ အလြန္ေႏွးေကြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းမႈမရိွသည့္အတြက္ အဆုိးျမင္ၾကသည္။ ေညာင္ေလးပင္ 
ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မအတြက္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရပ္တန္႔ 
ဖုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး။ ဒီအတြက္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနေပမယ့္ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီကုိစၿပီး 
ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မတို႔ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးကုိ တုိင္စာပုိ႔တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရ႕ဲ တိုင္စာကုိ သူတုိ႔ဘာလုပ္လဆုိဲတာ 
မသိရဘူး။ အမိႈက္ပုံးထပဲ ဲပစ္လုိက္တာလား ဒါမွမဟုတ္ ခရုိင္ရုံးကုိပပုိဲ႔လုိက္တာလား မသိဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ မိသားစု 
(၁၁) စုကေန တိုင္စာေတြ ပုိ႔ခဲ့တယ္။”  434  ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳ းသားတစ္ဦးကလည္း 
အလားတူအေျခအေနကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “ေခါင္းေဆာင္ေတြဆုိတာ(ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား) ျပႆနာေတြကုိ 
တာဝန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းရမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကမလုပ္ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕တာဝန္ကုိ မသိလုိ႔ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ သူတုိ႔ 
မလုပ္ခ်င္တာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ဒီကိစၥေတြကုိ ေမ့ပစ္ေစခ်င္တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ 
လိမ့္မယ္။” 435  

430 Source #5 တြင္ ၾကည့္ပါ။
431 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
432 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
433 Source #18 တြင္ ၾကည့္ပါ။
434 Source #8 တြင္ ၾကည့္ပါ။
435 Source #50 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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အယူခံေလ်ွာက္ခြင့္မရိွျခင္းႏွင့္ တရားရုံးတြင္ ထိေရာက္ေသာကုိယ္စားျပဳမႈမရိွျခင္း အယူခံေလ်ွာက္ခြင့္မရိွျခင္းႏွင့္ တရားရုံးတြင္ ထိေရာက္ေသာကုိယ္စားျပဳမႈမရိွျခင္း 

KNU ၏ တရားမွ်တမႈစနစ္တြင္ အယူခံေလွ်ာက္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမရိွေပ။ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ကၽြန္မတုိ႔ေတြက အခ်င္းခ်င္း (က်ဴးလြန္သူႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား) ၾကားထမွဲာပ ဲသေဘာ 
တူညီခ်က္ယူၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခြင့္လႊတ္လုိက္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ (တရားရံုး) က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ၿပီးရင္ ကၽြန္မတုိ႔က အဲ့ဒအီတုိင္းလုိက္နာရလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က မေက်နပ္ဘူး ဆုိရင္ေတာင္ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရ 
ဘူး။ ဒီအတုိင္း ၿငိမ္ေနရတယ္။ ဒီလုိ တရားမမွ်တမႈ (ျပစ္ဒဏ္) ေတြအတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ မေက်နပ္ဘူး။” 436  

ဤစနစ္တြင္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ တရားရံုး၌ တရားရင္ဆုိင္ရာတြင္ ထိေရာက္သည့္ကုိယ္စားျပဳမႈ မရိွျခင္းအား ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “သူတုိ႔ရ႕ဲ တရားေရးစနစမွ္ာ ေရွ႕ေန 
မရိွဘူး။ ဒီတာဝန္ေတြကုိယူဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔မွာ တကယ့္ပညာတတ္ေတြမရိွဘူး။ သူတုိ႔က လူငယ္ေတြကုိပါဝင္ 
ခုိင္းၿပီး ေရွ႕ေနလုပ္ခုိင္းတယ္။ ျမန္မာအစုိးရရ႕ဲတရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ အစုိးရေရွ႕ေနနဲ႔  အလြတ္ေရွ႕ေနေတြရိွေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကိုငွါးခ်င္တဲ့ဘယ္အခ်ိန္မဆို ငွါးလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ KNU (တရားစီရင္ေရးစနစ္) မွာ 
ေရွ႕ေနငွါးဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔မွာေရွ႕ေနမရိွဘူး။” 437  

၃) အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၃) အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက လက္ရိွ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ေျပာင္းလဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားက KNU ၏ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား တက္ေရာက္ၿပီး KNU 
၏ တရားမွ်တမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတတုိးပြားလာသည္။ သို႔ေသာ္  ထုိသုိ႔ေသာအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
အား  ေဒသခံ လူမႈအသုိက္အဝန္းအမ်ားစုက မရရိွေသးေပ။ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ KNU က ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥေပဒစာအုပ္ကုိ တစ္ခါမွမေတြ႔ဖူးဘူး။ အျပစ္က်ဴ းလြန္ထား 
တဲ့လူတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္လုိမ်ိဳးေထာင္ဒဏ္ခ်လဲဆုိတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူး။” 438  

KNU အေနျဖင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားအား ေဒသခံမ်ားသုိ႔ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး တူညီေသာသေဘာထားမ်ား ရွိေနသည္။ သထုံခရုိင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
“ကၽြန္မက ရြာသားအားလုံး ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္တာကုိ ေတြ႔ခ်င္တယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ 
သူတုိ႔ကုိ (တရားစီရင္ေရးစနစ္) ဥပေဒကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ အတည္ျပဳဖို႔၊ ေဒသခံေတြကုိ အျမင္ဖြင့္ေပးဖုိ႔နဲ႔ (ႏိုင္ငံကုိ) 
ဥပေဒအတုိင္း အုပခ္်ဳပ္ေစခ်င္တယ္။” 439  ေတာင္ငူခရုိင္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အာဏာ 
ပုိင္မ်ားအား သင္တန္းေပးရန္မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ရြာလူႀကီးေတြနဲ႔ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေတြက KNU ရဲ႕ 
ဥပေဒက ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာ သင္တန္းမွာသင္ယူသင့္တယ္။” 440  

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူအမ်ားစုက ဤသင္တန္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏အက်ိဳးအတြက္ အၾကံျပဳၾကသည္။ ဥပမာ ဒူးပလာ 
ယာခရုိင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ရြာသားေတြက ဥပေဒကုိသိရင္ အျပစ္လုပ္တာန႔ဲ 
ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမယ္ဆုိတဲ့ အက်ိဳးဆက္ကုိနားလည္လာမယ္။ လူတုိင္းသာ ဥပေဒကုိသိနားလည္ၿပီး လိုက္နာ 

436 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
437 Source #77 တြင္ ၾကည့္ပါ။
438 Source #33 တြင္ ၾကည့္ပါ။
439 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
440 Source #69 တြင္ ၾကည့္ပါ။

 117 

လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



က်င့္သုံးလာမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကရိွလာမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ေလးစားမႈ 
ရိွလာမယ္။ စုိးရိမ္မႈမရိွပဲန႔ဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏုိင္မယ္။” 441 

ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက KNU အေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအား တုိက္ဖ်က္ကာ ၎၏တရားစီရင္ေရး 
စနစ္အား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ဥပမာ ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊   
ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ေဒသတြင္းက လာဘ္ထုိးတာကုိလက္ခံတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားတဲ့သူေတြကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးရမယ္။ ဒါမွ သူတုိ႔လုပ္တဲ့အျပစ္ေတြကုိ ဝန္ခံလာၿပီး လူေတြ 
အေပၚ မတရားလုပ္တာေတြကုိ ရပ္တန္႔လိမ့္မယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေဒသခံေတြက သူတုိ႔အေပၚ ေက်နပ္မႈရိွမွာ 
မဟုတ္ဘူး ယုံၾကည္မွာလည္း မဟုတ္ဘူး။” 442  

ထုိ႔အျပင္ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ားက KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ဥပေဒအတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ရာထူးႏွင့္ ေနာက္ခံသမုိင္းကုိမၾကည့္ပ ဲဘက္မလုိက္ေသာ သမာ 
သမတ္က်ေသာနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳၾကရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ ဒူးပလာယာခရုိင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္မွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ KNU က အစုိးရမင္းေတြကုိ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လူမ်က္ႏွာကုိ 
မေထာက္ဖုိ႔ အၾကံေပးခ်င္တယ္။ ဥပမာေျပာရရင္  ကၽြန္ေတာ္က သူတုိ႔ကုိ ခ်မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒအတိုင္း မွ်တတဲ့ 
တရားစီရင္ခ်က္ေတြလုပ္တာ ျမင္ခ်င္တယ္။” 443  

နိဂုံးခ်ဳပ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခန္းက႑ အမ်ားအျပားရိွေနေသးေၾကာင္း  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေမးျမန္ 
ထားသူမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ လက္ရိွအေျခအေနအရ တရားစီရင္ေရးစနစ္သုံးခုလုံးသည္ အတိတ္ 
ကာလႏွင့္ လက္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံရသူမ်ားထံသုိ႔ စိတ္ေက်နပ္ေစေလာက္သည့္ တရားမွ်တမႈ 
ယူေဆာင္လာႏုိင္ေသာ အေျခအေန မဟုတ္ေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သုံးခု ထပ္ေနသည့္ 
အေျခအေနသည္ ျပဌာန္းထားသည့္ တရားဥပေဒအား တသမတ္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
လုိက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ KNU ၏ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ပုိမုိသေဘာက်သည့္အေၾကာင္းမွာ ထုိစနစ္က ၎တုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစနစ္တြင္လည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာ 
ရိွေနေၾကာင္းကုိ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

  

441 Source #16 တြင္ ၾကည့္ပါ။
442 Source #49 တြင္ ၾကည့္ပါ။
443 Source #33 တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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တရားစီရင္ေရးစနစ္သုံးခုမွ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ျပႆနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္သုံးခုမွ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ျပႆနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအား 

ခြဲျခားေဖာ္ျပျခင္း

ဓေလ့ထုံးတမ္း တရားစီရင္ 
ေရးစနစ္

•  ေက်ရြာသူႀကီးအဆင့္ရိွ အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားမႈ

•  တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားအား 
ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းမရိွျခင္း

•  ႀကီးမားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏုိင္စြမ္းမရိွျခင္း

•  တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ 
တရားစီရင္မႈ ကဲြျပားျခင္း

ျမန္မာအစုိးရ၏ တရားစီရင္ 
ေရးစနစ္

•  လာဘ္စားျခင္းႏွင့္ အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားျခင္း။

•  ရြာသားမ်ားမွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအားသိရိွမႈ 
အားနည္းျခင္း

•  တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ၎၏ 
ကုိယ္ပုိင္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္သုံးမႈ 
မရိွျခင္း

•  စစ္တပ္တြင္းရိွ တပ္သားမ်ားအား 
စီရင္ႏုိင္စြမ္းမရိွျခင္း

•  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း
•  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈပ္ုိင္းတြင္ အားနည္း 

ျခင္း
•  ဘာသာစကား အဟန္႔အတားမ်ား
•  တရားေရးကိစၥအားလုပ္ေဆာင္ရာ 

တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ဆုံးျခင္း
•  အကုန္အက်မ်ားလြန္းျခင္း
•  ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား  

ထိေရာက္စြာအေရးယူ အျပစ္     
မေပးျခင္း

•  တရားဥပေဒအားလုိက္နာမႈ 
အားနည္းျခင္း

•  ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ 
ဆံျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈမရိွျခင္း 

•  တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ စနစ္ 
တက်လုပ္ေဆာင္မႈမရိွျခင္း 

•  ကိစၥရပ္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ 
ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြတ္မႈမရိွျခင္း 

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အရုံး (KNU) ၏ 

တရားစီရင္ေရးစနစ္

•  ရြာသားမ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈမ်ား    
အေပၚ တာဝန္ယူေဆာင္ရြတ္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္း

•  လာဘ္စားျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္   
ျခစားျခင္း

•  ရြာသားမ်ားမွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သိရိွမႈ 
အားနည္းျခင္း 

•  တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ၎၏ 
ကုိယ္ပုိင္က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္သုံးမႈ 
မရိွျခင္း 

•  သက္ညႇာမႈလြန္ကဲျခင္း
•  ဥပေဒလုပ္ငန္းေဆာင္ရြတ္မႈအပုိင္း 

မ်ားတြင္ ကုိက္ညီမႈမရိွျခင္း
•  တရားမွ်တမႈအတြက္ လုံေလာက္ 

စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈမရိွျခင္း
•  တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ စီမံအုပ္ 

ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္ 
အခ်င္းမျပည့္မီျခင္း

•  တရားဥပေဒမ်ားအား လ္ုိက္နာမႈ 
အားနည္းျခင္း

•  တရားစီရင္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ား 
မရိွျခင္း 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



နိဂုံးခ်ဳပ္နိဂုံးခ်ဳပ္

အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရိွခံစားရလ်က္ရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ 
ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္ ေနထုုိင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုုအတြက္ အလွမ္းေဝး 
သည့္ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုုိ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ 
ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈခံစားရသူမ်ားမွာမူ တရားမွ်တမႈႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုုစားမႈ 
မ်ားရရိွရန္အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းပယ္ခံရလ်က္ရိွသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အရပ္သားမ်ားသည္ လက္နက္ 
ကုုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ဂယက္မ်ားႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအပါအဝင္ 
လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိပင္ ဆက္လက္ခံစားေနရလ်က္ရိွပါသည္။ 

တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရွိ အရပ္သားမ်ားအေပၚေနရာအႏွံ ႔အျပားတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ား၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည့္ ဆုုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စ ဲ
ေရး မတုုိင္မီကာလမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ စစ္တပ္မွက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္သည့္ 
လုုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ရိွသည့္ တာဝန္ယူမႈေပးႏုိင္ေသာ  ယႏၱရားတစ္ခုု ေဖာ္ေဆာင္လုုိသည့္ စစ္မွန္ေသာ 
ဆႏၵကုုိ ယခုုအခ်ိန္အထိ ျပသျခင္းမရိွေသးေပ။ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုုိင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ အရပ္ 
သားတရားရုုံးမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အား စီရင္ပုုိင္ခြင့္မရိွျခင္းတုုိ႔သည္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူမႈမရိွသည့္ 
အေျခအေနကုုိ ပုုိမုုိဆုုိးရြားေစသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းတြင္သာမက ရခုုိင္၊ 
ရွမ္း၊ ကခ်င္ စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်ဴ းလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြ ဲသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေနသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ကင္းခြင့္ ေပးေနျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံ၏တရားမွ်တ 
မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတားတစ္ခုုျဖစ္သည္ဟုု အရပ္သားမ်ား 
အေနျဖင့္ ယူဆသည္။ 

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိစဥ္ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနမ်ားကုုိ 
ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္မ်ား တုုိးတက္ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈအေျမာက္အမ်ား 
က်န္ရိွေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ NCA စာခ်ဳပ္အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားက ျမန္မာ 
ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လက္ရိွတရားေရးစနစ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မျပည့္စုုံမႈမ်ားစြာရိွေနေသးသည္။ ထုုိသုုိ႔ မျပည့္ 
စုုံမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ 
လုုံေလာက္ေသာစြမ္းရည္မ်ားမရိွျခင္းတုုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရိွခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားမွ ၎တုုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ 
ေသာအရာမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံေစရန္ မွ်တေသာ၊ သမာသမတ္က်ေသာ၊ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး လြတ္လပ္ေသာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္မရိွပ ဲျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ရိွအက်ပ္အတည္း 
အေျခအေနမွ ေရွ႕ဆက္ႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။ တရားမွ်တမႈမရိွလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရိွ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရိွလွ်င္ တရားမွ်တမႈ 
မရိွဆုုိသည့္ ဤသေဘာတရားကုုိ KWO ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ 
မရိွပဲ ကၽြန္မတုုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ဘယ္လုုိတည္ေဆာက္ၾကမလဲ။ တကယ္ေတာ့ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈန႔ဲအတူ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းသြားရမယ္။” 

တရားမွ်တမႈရရွိရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုုံမွ ႀကိဳးစားရာတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားရရိွရန္ အာမခံခ်က္  
ေပးျခင္း၊ ယခင္က်ဴးလြန္ခံခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ကုုစားေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသံမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားျခင္းတုုိ႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ေရွ႕ဆက္မည့္ႏုုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီအေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူအားလုုံး၊ တုုိင္းရင္းသားလံုး၊ လူမ်ိဳး၊ က်ားမ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရိွပ ဲပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရိွရမည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ထိန္းသိမ္းသြားရန္အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
လ်က္ရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္လုုိအပ္ၿပီး ဒမုုိီကေရစီ နည္းလမ္းမ်ား၊ တရားမွ်တမႈ၊ 
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးကုုိ  အစုုိးရဌာနမ်ားအားလုုံး လုုိက္နာရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ 
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လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား 



အေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးအေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံး

ဤပုံကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ တြင္ ၿမိိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ တြင္ရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ခရီးသြားေနစဥ္ ေလွဦးေရွ႕တြင္ ထုိင္ေနေသာပုံျဖစ္ပါသည္။ 

အေနာက္မ်က္ႏွာဖံုးအေနာက္မ်က္ႏွာဖံုး

ဤပုံကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ယယ္မူပေလာ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ 
ရုိက္ယူခဲ့ပါသည္။ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ မုဆုိးမႏွင့္အတူ သူမ၏ကေလး ေလးေယာက္ 
ပုံျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ခင္ပြန္းအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

အေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖုံးအေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ အေနာက္မ်က္ႏွာဖုံး

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အတိတ္ကာလမွလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရလ်က္ရိွသည္။ ထုိလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ 
စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလ၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါသကဲ့သုိ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာလက္ 
နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊  အျပိဳင္တည္ရိွေနေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မရိွျခင္းမ်ားအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ 
ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အစဥ္အလာအရ သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ ထို႔အ 
တြက္ ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားႏွင့္ ထုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာလ်က္ 
ရိွသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ အေပါင္း 
လကၡဏာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ေရွ႕ဆက္ရန္ခက္ခဲေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ သမုိင္းဝင္အေမြဆုိးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာမသိရေသးေပ။ အတိတ္ကာလမွခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝအား အမွန္တကယ္ပင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံအသစ္မ်ားသည္ 
လည္း ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးကုိပါ ထပ္ေလာင္းထိခုိက္မႈမ်ား ရိွေစပါသည္။

“သူတုုိ႔ကတုုိင္းျပည္ကုုိ သူတုုိ႔ႀကိဳက္သလုုိအုုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ သူတုုိ႔က တကယ္ေတာ့ ဥပေဒကုုိလုုိက္နာတာမဟုုတ္ဘူး။ စစ္အစုုိးရလက္ 
ထက္က ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ေတြ ေသနတ္ကုုိပဲေၾကာက္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုုန္းက စစ္တပ္ကအမိန္႔ကုုိလုုိက္နာရေတာ့ ဘယ္သူကမွေခါင္း 
မေမာ့ရဲဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမွတရားမွ်တမႈန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အသံမထြက္ဘူး။ အဲ့ဒီအစား တိတ္တိတ္ေလးေနတာက ကၽြန္ေတာ္ 
တုုိ႔အတြက္ ပုုိၿပီးေကာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုုန္းကမွ တရားမွ်တမႈရိွတယ္လုုိ႔ မခံစားရဘူး။”

ေက်းရြာသူႀကီးတစ္ဦး၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း

လက္လွမ္းမမွီႏုိင္ေသးေသာ အမွန္တရားမ်ား
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈအေပၚ 

ေဒသခံမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ား

လ
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၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲသည္ လြတ္လပ္ေသာလူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရြာသားမ်ား၏အသံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ 
သူတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိျခင္း၊ တံု႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္း စသည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ပ့ံပုိးေပးျခင္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔အ 
ျပင္ ရရိွသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္လွ်က္ရိွသည့္ရြာသားမ်ား၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ 
ေစရန္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွပါ 
သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက www.khrg.org တြင္ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။

6.9 434.9 x 309 mm.ขนาดตัดสําเร็จ 209 x 297 mm.


