
“အခုၾကည့္ပါလား၊ က်မတုိ႔ရ႕ဲ အဘိုးအဘြားေတြဆီက ေပးထားတဲ့ေျမေတြ၊ အကုနလုံ္းပ်က္စီးကုနၿ္ပီး။ သူတုိ႔ကေတာ့ ပုက္ိဆံယူျပီး 
စီးပြားေရးေတြလုပတ္ယ္၊ က်မတုိ႔က အရံႈးခံရတယ္၊ အနာခံရတယ္။ က်မတို႔ ဘာမွလည္းမရဘူး။ အနစ္နာခံရတယ္ဘယ္ေလာက္
အထိေတာင္ အႏုိင္က်င့္လဲ က်မတုိ႔ကုိ။ လူဆုိတာဘာလဲ။  လူခ်င္းအတူတူဘဲ၊ သူမ်ားထိမလား၊ နာမလား သူတို႔မသိဘူး။ 
သူတုိ႔ကေတာ့ တျခားလူေတြ ဘယ္လုိခံစားရမလဲဆုိတာ မသိၾကဘူး။ သူတုိ႔ပိုက္ဆံရရင္ေတာ္ၿပီး၊ သူတုိ႔အျမတ္ရဖို႔ဘဲ သိတယ္၊ 
တျခားလူေတြဘယ္လုိခံစားရလဲ၊ သူတို႔ အဘိုးအဘြားလယ္လား အဲဒါ။ ေျပာလိုက္ရင္ တစ္ေယာက္မွမဟုတ္ဘူး။  အဲ့ဒါလူလား၊ 
လူမဟုတ္ဘူး တိရိစာၦန္ေတြ…သူတုိ႔အတြက္ကေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္တာကုိ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြနဲ႔လုပ္လုိ႔ရတယ္။ က်မတုိ႔က 
“အသံႏွင့္ေၿပာေနရုံၿဖင့္ ဘာၿဖစ္လာႏုိင္မွာလဲ။”

ေနာ္ တ---၊ ဒ---ေက်းရြာ၊  က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕နယ္ ၊ဒူးပလာယာခရုိင္/ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း
(ႏိုဝင္ဘာလ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့)

‘‘သိမ္းဆည္းသြားတဲ့ေျမေတြအတြက္ ေလ ်ာေ္ၾကးေငြမေပးပါဘူး။ သူတ ို႕ကေျပာတယ္ ‘ခင္ဗ်ားစကားအ ရမ္းမ် ားရင္ေလ်ာ္ေၾကးရ
မွာ မဟုတ္ဘူး။’ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မစကားအရမ္းမေျပာရဲဘူး။’’

ေနာ္က-------၊ ခ-----ေက်းရြာ၊ မေလးလယ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒြဲလုိးျမိဳ႔နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္း 
(ဇြန္လုိင္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံရရွိေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမွတ္တမ္း ပံုစံစာရြက္)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ ျမန္မာႏုင္ိငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက ္
တြင္ရ ိေွသာ ကရင္ေဒသ  ခံမ်ားသညေ္ျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ႏွင့္ထိေုၿမယာသိမ္း 
ဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တင္ျပလာၾကသည္။ ထိ ု
သို႔ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၿပဳလုပ္ခ့ဲေသာ  ၿမန္မာအစုိးရ ႏွင့္ကရင္
အမ် ိဳ းသားအစည္း အရံုးႀကားရွိပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိ 
သည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုငိ္ငံတကာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
လ်င္ျမန္ေသာ တုိးပြားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စီးပြား 
ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြကေ္ျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ 
ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ ကရင္ေဒသခံ ရြာသားမ်ားအတြက္ အဓိက စုိး
ရိမ္ပူပန္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ ရြာသားမ်ားမွ အစဥ္တစုိက္ 

တင္ျပထားသည္မွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေရး ဆဲြေနစဥ္ကာလႏွင့္ အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက ္
သည့္ ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံရျပီး မ်ားေသာ
အားျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရိွျခင္း သို႔မဟုတ ္ ရရိွေသာ္လည္း အျပည့္အ၀မရရိွျခင္း
ပင္ျဖစ္ပါသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာကို ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခ် ိဳ႕ပါဝင္ေသာ ကရင္ခရိုင္ေပါင္း ၇ ခုမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္
ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအၾကား ကရင္လူ႔အခြ င့္အေရးအဖြ ႔၏ဲ သတင္း
ေကာက္ယူ သူမ်ားမွ ေ ရးသားေသာ အစီရင္ခံစာ ၁၂၆ ေ စာင္အား အေျခခံ၍ 
ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း”
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေၿမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ေဒသခံတုိ႔ ၏တုံ႔ၿပန္မႈမ်ား 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ

၂၀၁၄ခုႏွစ ္ဧျပီလ ၂၇ရက္တြင္ (ကရင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိငု္း)၊ 
ေတာင္ငခူရိငု၊္ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားစုရံုးျပီး ေသာက္
ေရခပ္ျမစ္တြင္ ဒုတိယေရကာတာတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္
ဆႏၵျပၾကပါသည္။ ေသာက္ေရခပ္ျမစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲေသာ ပထမေရကာ
တာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ထုိးဘုိေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈ 
မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ေသာ ဒုတိယ 
ေရကာတာအား ရပ္တန္ ႔ ျ ပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ သြားလာေရး 
လြယ္ကူေစရန္ တံတားေဆာက္ေပးရန ္ေတာင္းဆုိပါသည္။ [ပံ-ုKHRG]

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ 
တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း”တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေၿမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္
ေဒသခံတုိ႔ ၏တုံ႔ၿပန္မႈမ်ား 

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်းွ၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း
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ရြာသားမ်ား၏ သက္ေသခံ ေျပာၾကားမႈမ်ားအား ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ခ်က္အရ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္း ေလးခုကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) လမ္း၊ တံတား၊ ေရကာတာႏွင့္ အျခား 
ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ (၂) ေရႊ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အျခား တြင္းထြက္ပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ သတၳဳ တူးေဖာ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ (၃)ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအတြကရ္ာဘာ၊ 
ကၽြန္း၊ ဆီအုန္းႏွင့္ အျခား စိုက္ပ်ိဳးသီးႏံွမ်ား စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ (၄) စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ  အသံုး ျပဳမႈအတြက္ 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားျဖစၾ္ကပါသည္။ 

ရြာသားမ်ားမွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အက်ိဳးဆက္ အမ်ားအျပားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ားစုမွာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ ဆံုးရံႈးျခင္း၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ျခင္း 
ႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအက် ဳိးဆက္မ်ား 
သည္ ရြာသားမ်ားခံစားေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ၿပီး 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ 
ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ ္
အကိုင္မ်ား ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ထင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦးေဆာက ္
လုပ္ရန္ သစ္ဝါးမ်ား၏ အဓိက အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူပိုင္ 
သစ္ေတာမ်ား ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ယာေျမမ်ားႏွင့္ 
စားက်က္ေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရရွားပါးျခင္း။ အေရျပား ႏွင့္ အသက ္
ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အိမ္မဲ့ယာမဲ ့
မ်ား ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာေၾကာင္းကို ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပထားသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွ သိည့္အျပင္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား 
အတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ား မရွ ေိၾကာင္းကို ရြာသား 
မ်ားမွ ထပ္ခါထပ္ခါ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္လည္း ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ 
လ်စ္လ်ဴရႈခံၾကရၿပီး ၎တို႔၏ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ႏုငိ္ၾကေခ်။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္သည္ ့
အခါတြင္လည္း လံုေလာက္မႈမရိွျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ရန္ 
က်န္ရိွ ေနျခင္းမ်ားရိွသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ရပ္အ 
မ်ားစုတြင္ ရြာသားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးမည့္အစား ၄င္းတုိ႔ 
ေျမယာမ်ားျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူ 
ထံမွ ျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေျမယာမ်ားကုိျပန္လည္ အငွားခ် 
လ်က္ရိွသည္။ 
ပံုစံမ်ိဳးစံုႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ရိွေနေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားမွာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွျဖစ ္
ေပၚ လာမည့္ အက်ိဳဆက္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ သက္သာရာ 
ရေစရန္ တစ္ ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း အဖြ႕ဲအစည္း ႏွင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း နည္းလမ္းမ် ိဳးစံုသံုး ၿပီးလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

့္ 

ရြာသားမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရိွ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္း 
မီဒီယာမ်ားသို႔ တင္ျပျခင္း၊စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ 
လ်က္ရိွေသာ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ညိွႏိႈင္းျခင္း၊ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင 
၎တို႔၏ ေျမမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားစာမ်ား 
ေပးပို႔ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခင္ အစ ီ
ရင္ခံစာ ေရးသားခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ႏွင့္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ႏုဝိင္ဘာလအၾကား ကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဤအစ ီ
ရင္ခံစာ ေရးသားေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရြာသားမ်ားမွ 
ေျမယာမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ရရွရိန္အတြက္ နည္း 
လမ္းမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ ပိုမိုတိုးပြား လက္ခံရရိွလာ 
ပါသည္။

အစီရင္ခံစာ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအစီရင္ခံစာ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အေပၚ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ရြာသားမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ား၏ ျပန္လည္ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ 
အစီရငခ္စံာသည္ ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ဒဇီငဘ္ာလ မွ စတင္၍ ရြာသားမ်ား၏ 
သက္ေသခံတင္ျပမႈမ်ားတြင္ ယခင္က ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမယာသိမ္း
ဆည္းမႈႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈႏွင္ ့
အသစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ ရွိေၾကာင္းကုိ 
မီးေမာင္းထုိး တင္ျပလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွသည့္ 
သက္ေသခံ တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ 
ရြာသားမ်ားထံမွ တုိက္ရုိက္ လာေသာ ဘဝႏွင့္ရင္းၿပီး ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသခံ တင္ျပခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခစံာ 
တင္ျပမႈအား ကမၻာတစ္ဝွမ္းသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ီေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ 
လပုင္န္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာသိမ္းဆည္း
မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား မည္က့ဲသုိ႔ 
ခံစားလ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ ပိုမို သိရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုငိ္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဏာမ အပစ ္
အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ဳးိ 
ေဖာက္မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာေသာ္လည္း ေျမယာသိမ္းဆည္း 
မႈမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ ကာလမွ စတင္၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလသို႔ေရာက္ရွိသည့္တိုင္ ေဒသအား ဆက ္
လက္ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က ္
အျဖစ္ က်န္ရစ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕
ေတာင္ပိုင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင ္
ရန္အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင္ ့
သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ် ဳးိ 
သား အစည္းအရံုးအၾကား အနာဂတ္တြင္ ထားရ ွိၾကမည့္ သေဘာ 
တူညီမႈမ်ားတြင္ အတူတကြ သေဘာတူညီလ်က္ ေဆြးေႏြး 
ေျဖရွင္းရန္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။



“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ
တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” 3
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အေသးစိတ္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းအေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္း
• အာရွလမ္းမႀကီး အပါအဝင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက ္

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ  မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမ ွ
စတင္၍ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ေပၚေပါက္လာ  
ေ ၾကာင္းကုိ ရြာသားမ်ားမွ တင္ျပထားသည္။ အထူးသၿဖင့္
ဒူးပလာယာ ခရိုင္တြ င္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြ င္ 
ကရင္လ ူ႕အခြင့္ အေရး အဖြ ႔မွ ဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါ ရီလအတြင္း အစီရင္ခံစာ အေျမာက္

အမ်ား လက္ခရံရွိခဲ့သည္။

•
ေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္အတြ က္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ  သည္ 
ျမန္မာျပည္ အေရ႕ွေတာင္ပိုင္းရွ ိ ရြာသားမ်ားအတြက္ လြန္စြာ 
စိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ ္ပ ါသည္။    အထူး သၿဖင့္ ေ ရ 
ကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေျမယာ သိမ္း 
ဆည္းမႈမ်ားႏင့္ွ ယင္းေဆာက္လုပ္ေရး ဧရိယာ အနီးအနား ရိွ 
ရြာမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ေ ရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အခက ္
အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔လာႏုငိ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာရြာသားမ်ား၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားေပါင္းစည္းတင္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင္ ့
ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွသိည့္ ဟက္ႀကီးေရကာ တာ 
အနီးတဝုိက္မွ  ရြာသားမ်ားက ထိုစိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကိုေဖာ ္ ျပထား 
သည္။

• ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပျ္ခင္းေၾကာင့္
ရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္
အနီးအနားရွိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးေစပါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လမ္းေဖာက္လုပမ္ႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္
ဥယ်ာဥ္ျခံ အေျမာက္အမ်ား ဆုံးရံႈးရၿပီး ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္
မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရိွလာပါသည္။

• ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းႏွင္ ့ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား
မရွ ိျခင္းသည ္အဓိက ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစပ္ါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

ေပးအပ္ရာ တြငလ္ည္း သတ္မတွ္ထားသည့္ ပမာဏ ထက ္
နည္း ပါး ျခင္းသို ႔မဟုတ ္ရြာသားမ်ားမ ွရရွိမည္ ့ေလ်ာ္ေႀကးေငြ
မ်ားကိ ု ေစာင့္စားေနရဆဲ ကာလတြင ္ရိွသည္။ ႀကိဳတင ္ေဆြး
ေႏြးတိုင္ပင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ တြငလ္ည္း ရြာသားမ်ားမ ွ
ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္းထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ် ားအား၎ တို႔စီစဥ္ထား 
သည့္အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ကုိင္လ်  က္ရွေိသာေၾကာင့္ ဆိုးရြား 
ေသာအက်ဳိးဆက္အားျဖင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေပၚ
ေပါက္လ်က္ရ ိွသည္။

သဘာဝ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းသဘာဝ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း

• ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ပြားေစေသာ
အဓိက လုပင္န္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တုိးျမွင္ ့ေဖာ္ျပခံရလ်က္ရိွသည္။
ဖာပြန္ခရုိင္ ဒ ြယ္လုိ ၿမိ ဳ ႕နယ္မွ ေပးပုိ ႔ထားသည့္ သဘာဝ
သ ယံ ဇာ တ  တူးေ ဖာ္ ျ ခ င္းေ ၾ ကာ င့္  ျ ဖ စ္ေ ပ ၚ လာ သ ည့္
ေျမယာသိမ္းဆည္းမ ႈႏ ွ င့္  ဆိုင္သည့္  အစီရင္ခံစာတ ြ င္
အထူးသျဖင့္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

• သဘာဝ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရႊတူး
ေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ ဓါတုပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊
ေျမတုိက္စားျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး
ဆုံးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏
အနီးအနားရိွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အဓိကထား အမီွသဟဲ
ျပဳေနရျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈႏွင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင္ ့ဆုိငသ္ည့္ အခက္အခမဲ်ားကုိ ပူးတြဲ
ခံစားရလ်က္ရွိပါသည္။

• ရြာသားမ်ားမွ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပံုသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဒူးပလာခရုိင္၊ 
ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ န---ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ လယ္ယာေျမကို ေဖာ္ျပသည္။ ယခင္က 
၎လယ္ေျမကိုျဖတ္၍ လမ္းေဖာက္လုပခ္ဲဖ့ူးသည္။ သူးေလ ကုမၸဏသီည္ ဤလယ္ကြင္းမွေနျပီး 
လမ္းေဖာက္လုပ္ထားခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ျပီး ယခင္လမ္းေဟာင္းေနရာတြင္ ယခုထပ္မံ၍ လမ္း
ျပန္ေဖာက္လပုသ္ျဖင့္ လယ္ထရိွဲ ေရေျမာင္း မ်ားသည္ ေရလမ္းေၾကာင္းပိတ္မျိပီး  အနီးအနားရိွ
လယ္ယာမ်ားအား ေရလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ေစပါသည္။ [ပံု-KHRG]

’’အစည္းအေဝးမွာ သူတို႔ကေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျပီးရင္ 
လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမယ္၊ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမယ္၊ ေရလႊမ္းမုိးခံရမည့္ 
ေျမေတြအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အိမ ္
ဆံုးရွံဳးရမယ့္ သူေတြကိုလည္း ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီးကိုေျပာင္း 
ေရႊ႕ေပးမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေျပာင္း 
ေရႊ႕ဖို႔ဆိုတာၾကီးမားတဲ့ျပႆနာပါ။ ျပႆနာေတြကျဖစ္မလာ 
ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီအ တိုင္းထိုင္ေစာင္ ့
ျပီး  ျဖစ္လာတဲ့အရာကိုရင္ဆိုင္ရမွာေပါ ့။’’

ေစာင---၊ (က်ား)၊ ၅၃ႏွစ္၊ င--ေက်းရြာ၊ဘူးသုိျမိဳ႔နယ္၊ 
ဖာပြန္ခရုိင္/ကရင္ျပည္ယ္အေရွ႔ ေျမာက္ပိုင္း(ျဖစ္ျပက္မႈ

အစီရင္ခံစာ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ရရွိပါခဲ့သည္)



“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ
တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” 5

အဓိက တာဝန္ရွသိူမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပုဂၢလိကပုိင္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကၾကြယ၀္ခ မ်္းသာ သူမ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားၿပီး မၾကာခဏဆုိသလုိ လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္  
ျမန္မာအစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားပါ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။

• ကိစၥရပ္ အမ်ားစုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအနည္းအက်ဥ္းသာ ရရိွျခင္း သို႔မဟုတ္
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လုံးဝ မရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ကိစၥရပ္
အနည္းငယ္တြ င္ရ ြာသားမ ်ားအား ေ ျမယာသိမ္းဆည္းမ ႈ
မျပဳလုပ္မီ ႀကိဳတင္အသိေပးညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ ရ ြာသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေျမမ်ားကုိ
ေပးအပ္ရန္အတြက္ အဓမၼလက္မွတ္ထုိးေစခဲ့ေၾကာင္းကုိ
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္၀ဲဘက္မ ွပံုသည ္၂၀၁၃ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္၊ မြန္ျပည္နယ ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဂ---ေက်းရြာမ ွေရႊတူး ေဖာ္ရာ ေနရာတြင ္ရိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ရာ 
ေနရာကု ိ ျမဖူးကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးျမဖူးမွ ပုိင္ဆိုင္ျပီး ေ  ရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း  ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင ္ စတင္ခ့ဲသည္။  ၂၀၁၂ခုႏစ္ွတြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လာေသာ ေ  ရႊတူးေဖာ္သည့္ ေ  လွ ၇ 
စင္းသည္လည္း ကရင္ အမ်ဳ ိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အက်ဳ ိးတူပူးေပါင္းျပီး အလားတူ ေရႊတူးေဖာ္ရာေနရာတြင္ ေရာက္ရွ ိခဲ့ဖူးသည္။ လက္ယာဘက္မွ ပံုသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ 
၂၂ ရက္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ပုိင္းတြင္ ရုိက္ယူခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ဦးရဲထြန္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွေက်ာက္ႀကီး ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္မုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကေသာ သစ္တံုး
မ်ားကုိျပထားပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသစ္တံုးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ယခင္က ၾကိဳးစား၍ ကာကြယ္ခဲ့ဖူးသည္။ [ပံု-KHRG]

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

• စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရြာသားမ်ားထံမွ သိမ္းယူထား 
ေသာေျမယာမာ်းအား ကၽြန္းစိ ုက္ရန္၊ ကြမ္းပင္စိ ုက္ ရန္ႏွင္ ့
ဖာလာစိုက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳ ေ သာ္လည္း ရာဘာ စိုက္ပ်ဳး ိ
ျခင္းတြင္ အဓိက အသံုးျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

• စိုက္ပ် ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကေျမယာသိမ္းဆည္း
သူမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရ၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တသီး
ပုဂၢလ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရ
သို႔မဟုတ္အစိုးရမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွွင္မ်ား
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥ 
ရပ္အျဖစ္တင္ျပထားၾကပါသည္။

‘‘ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ားကိုလြန္စြာ 
အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ျမစ္ေခ်ာင္း 
မ်ားမွ ေရ ကို ေသာက္သံုးရန္မဝံ့မရဲျဖစ္ရပါသည္။ေသာက ္
သံုးမိပါက ေရာဂါရမည္ကို ေၾကာက္ရံြ႕ေသာေၾကာင့္မ 
ေသာက္သံုးရဲပါ။ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အ 
တြက္သာမက ငါး၊ပုဇြန္၊ကၽြ ႏဲွင့္ ႏြားမ်ား အတြက္လည္း 
အႏၱရယ္ျဖစ္ေစပါသည္။တိရိစာၦန္မ်ားဤညစ္ညမ္းေသာေရ 
ကိုေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါရရ ိွျပီးေသဆံုးရပါသည္။’’

KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစ္ဦးမွ ေရးသား
ထားေသာ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန၊ ဒြဲလုိျမိဳ႕နယ္၊ 

ဖာပြန္ခ ရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္အေရ့ွေျမာက္ပိုင္း 
(၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာလ-၂၀၁၄ ေဖေဖၚဝါရီလ)

“ေျမမရွိသည္ ့ဆင္းရဲတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတာင္ယာလုပ္စားေနတဲ ့
သူေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေျမမရိွတာ့ဘူးလို႔ ေျပာလို႔  
ရတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေဒသထဲမွာ လက္နက္ကိုင္  
အာဏာပိုင္ေတြက အမ်ားၾကီးပဲ၊ ျပီးေတာ့ စစ္သားေတြနဲ႔ ရြာ  
သားအခ်  ိဳ႕ ပူးေပါင္းျပီး ေျမေတြကို တစ္ျခားေဒသက လာတဲ့ 
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ သူေတြဆီသုိ႔ ေရာင္းလိုက္ၾကတယ္ ဒါနဲ႔  
ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကေျမေပၚမွာရာဘာပင္ျပန္စိုက္ၾကတယ္။

 KHRG ကြင္းဆင္းလုပ္သား တစဥ္ီး၏ ေနာက္ဆံုးရ 
ေဒသတြင္းအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ က် ံဳဒိုးျမိဳ႕နယ္၊ 

ဒူးပလာယာခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၄) ဇူလုိင္လတြင္ရရ ွပိါခဲ့သည)္
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• သိမ္းဆည္းခံ ရေသာ ေျမယာမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ တစ္ဦး
ခ်င္းပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ သစ္
ေတာႀကိဳးဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ထားရွေိသာ အ
မ်ားပိုင္ ေျမမ်ားသည္ အသိမ္းဆည္း မခံရမီ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားအျဖစ္ တဖန္ ျပန္လည္ 
သတ္မွတ္ျခင္း ခံရေလ့ရွသိည္။

• စိုက္ပ် ိဳးေရးအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ရြာသား
မ်ားတင္ျပသည့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဓိက အက် ိဳးဆက္မွာ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ယခု အစီရင္ခံစာ
ေရးသားေနစဥ္ ကာလအတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသစ္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ထင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား နည္းပါး
သြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအသုံးၿပဳရန္အတြက္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအသုံးၿပဳရန္အတြက္ 
ေၿမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၿမယာသိမ္းဆည္းျခင္း

• စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္း
တြင္ တပ္စခန္း အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တည္ရိွ ဆဲ တပ္

အထက္ေဖာ္ျပပါပုံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၉ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ဘူးသုိျမိဳ႕နယ္၊ မယ္္ကေလာေက်းနယ္တြင္ ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ထုိပံုသည္ တပ္မေတာ္ လက္နက္ခဲယမ္းတပ္စု 
အမွတ္ ၆၄၂၏ စခန္းျခံစည္းရုိး ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ စခန္းခဲ်႕ထြင္ျခင္းကုိျပသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ၂ဧကခန္႕ရိွေသာ ေစာ အ---၏လယ္ယာေျမသည္သိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ [ပံု-KHRG]

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ လယ္ေတြထဲ မွာ 
လယ္မလုပ္ရဲဲေတာ့ဘူး။ တကယ္လို႔ လယ္ထဲဆင္းခဲ့ရင္ 
သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပစ္ခတ္လိမ့္မယ္။ လယ္ရဲ႕ အ
ထက္ပိုင္းမွာရွတိဲ့ ေျမေတြက စပါးစိုက္ဖို႕အတြက္ ေျမဆီ
လႊာအရမ္း ေကာင္းေပမယ့္ ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ႕ေတြ
အတြက္ သူတို႔ေနဖို႔အဲဒီမွာ အိမ္ေတြေဆာက္လိုက္တယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေျမေပၚမွာ လုပ္စားလုိ႔ 
မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာသားေတြက ေၾကာက္ရံြ႕မႈ
ေတြနဲ႔ပဲ အသက္ရွင္ေနရတယ္။” 

ေမာင္ အ --- (က်ား၊ ၄၂ ႏွစ္) ဘ --- ေက်းရြာ၊ 
ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာ ခရိုင္/

ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ ပိုင္း။ 
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္)

စခန္းမ်ားကို တိုးခဲ်႕ ျခင္းႏွင့္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ အိမ္ယာတည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္စစ္
ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္အတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား
ရိွ ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။



“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ
တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” 7

• အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ပံ့ပိုးေပးထား
ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ ဲ႔မ်ားအား ေျမသိမ္းမႈတြင္ အဓိက
တရားခံမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံထားရလ်က္ရိွသည္။ ထိုအထဲတြင္ 
တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ႏွင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး တပ္ဖြ ဲ႔မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

• ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း မခံရမီ ႀကိဳတင္ အသိေပး တိုင္ပင္
ျခင္းမခံရေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ဆီသို႔ ေျမယာလဲႊေျပာင္းေပးရန္အတြက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးရန္အကြက္က်က်
လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ၿခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

• ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္၂၀၁၂
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မတိုင္မီက သိမ္းဆည္းခံထားရေသာေျမယာ
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုးက် ိဳးမ်ား အေၾကာင္း ကို 
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ ဲ႔မွ ဆက္လက္ လက္ခံရရိွလ်က္
ရိွပါသည္။ ဤသည္ကား လြန္ခဲ့ေသာ ရာစု ႏွစ္မ်ားကတည္းက
တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ဆက္
လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရြာသားမ်ား၏ တုံ႔ၿပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားရြာသားမ်ား၏ တုံ႔ၿပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား

• ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ နွင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အတြင္းျပဳစုထားေသာ ယခင္မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရပါလ်ွင္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ
ေဒသခံရြာမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈၾကိမ္ႏႈန္းပမာဏမ်ား တုိးပြားလာသည္ကို ေတြ႕ရွရိပါသည္။ တရား၀င္ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လူထုအ
ေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆီသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အသံုးျပဳေနသည့္ နည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္ ေပၚထြက္လာစဥ္တြင္
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား ညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးေျပာဆုိျခင္းမ်ား ပုိမုိတုိး ၍ လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား
သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွရိပါသည္။

• ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း အျဖစ္အပ်က္ အခ်ိဳ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား မျဖစ္
ေျမာက္ေစရန္ တားျမစ္ရပ္တန္႔ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္
အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။

• ရြာသားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ား အထူးသျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (သို႔) ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအတြင္း ခ် ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းရံုးလႈ႔ ေံဆာ္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခ် ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္မ်ား ပါ၀င္ လာမႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
ကာကြယ္ ရပ္တန္႔ႏုငိ္ခဲ့ပါသည္။

အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာထားရယူျခင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာထားရယူျခင္း
• ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၎တို႔စားဝတ္ေနေရးအေပၚသက္ေရာက္မည့္ဖံြ႕ ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ဆိုး က်ိဳးမ်ားအတြက္ 

အဓိကဆံုးျဖတ္ၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္ေရးဆဲြ သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ေဒသခံျပည္ သူမ်ား
ကိုေခၚယူေတြ႔ဆံုကာ လုပ္ေဆာင္မည့္စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္စားဝတ္ေနေရးအေပၚ မည္ကဲ့သို႔သက္ ေရာက္
မႈရိွ ႏုငိ္ေၾကာင္း စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းတင္ျပရပါမည္။ လုပ္ေဆာင္မည့္စီမံ 
ကိန္း၏ အရြယ္အစား၊ အက်ယ္အဝန္း၊ ေပးေဆာင္မည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္း
လမ္းမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ရြာသားမ်ားကိုပါ ပါဝင္ေစရန္ အခြင့္အေရး ေပးသင့္ပါသည္။
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား မွ လည္း လုပ္ငန္းအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ရြာသားမ်ား၏အျမင္ ရႈေထာင့္ႏွင့္သေဘာထားမ်ား
ကိဥုီးစားေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုံကို ၂၀၁၃ခုႏ ွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ရက္ ေန႕စ ြဲ ျဖင့္ တုိင္ ၾကား
စာတစ္ေစာင္ကို ျပသည္။  ၎သည္  ကရင္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏ ွင့္  အလယ္ပုိင္းရ ွိ  
လယ္ေျမအသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ  ရ ြာသူရ ြာသားမ ်ား၏  အမည္မ်ားကို  စာရင္း ျပ ဳ စု
ထားသည္။ ၎တုိင္ၾကားစာကို ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၀၂၂မွ 
ဒုတိယညႊန္ ၾကားေရးမ ွ ဴးခ ် ဳ ပ္  ဆီသုိ ႕ေပး ပုိ ႕သည္။  ၎စာထဲတ ြ င္  ကရင္နယ္ ျခား
ေစာင့္တပ္၏တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၀၂၂မွ တပ္ရင္မွဴး ဗိုလ္မုတ္သုံမွ စစ္ဘက္ေရးရာတြင္ 
အသုံးျပ ဳရန္အတြက္ ၁ ,၀၀၀ ဧကခန္႕ရ ွိေသာ ရ ြာသူရ ြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို 
သိမ္းဆည္ခဲ့ ျခင္းအေၾကာင္းကို  စ ြ ပ္စ ြဲေရးထားသည္။  ၎၏ကုိယ္ေရးကိုယ္တာတြင္  
သုံစ ြဲ ရ န္အတ ြက္လည္း  ရ ြာသူရ ြာသားမ ်ား ဆီမ ွ  ေနာက္ထပ္ေ ျမဧကေပ ါ င္း  ၆၄၂ 
ဧကေက်ာ္ကိုလည္းသိမ္းယူခဲ့ျပီး ရြာသူရြာသားမ်ားကိုလည္း ဤကဲ့သို႕ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိခဲ့
သည္။ “နင္တုိ႕ေျမယာကို ျပန္ရခ်င္ရင္ နင္တို႕ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွာ လာစစ္မႈထမ္း
ေဆာင္ရမယ္။ မဟုတ္လုိ႕ရိွရင္ နင္တုိ႕ေျမယာေတြအတြက္ တရားဥပေဒန႕ဲ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ္။ 
ငါ နင္တုိ႕ေျမယာေတြကို သိမ္းယူတာ မၾကိဳက္ဘူးဆုိလုိ႕ရိွရင္ ငါ နင္တုိ႕ကို ေထာင္ထဲထည့္
လုိက္မယ္။” [ပံု-KHRG]
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• စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းမစတင္မီ လုပ္ေဆာင္မည့္စီမံကိန္း၏ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္အေပၚ၊ ေဒသခံ လူထု 
၏က်န္းမာေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ မည္ကဲ့ သို႔အက် ိဴးသက္ေရာက္ႏုငိ္သည္ကို စစ္တမ္းေကာက္ ယူရာတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္
ေသာအဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္သူမ်ားသည္လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရပါမည္။ ထို႔
ေနာက္ ေကာက္ယူရရိွ ေသာစစ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူတိုင္းသိရိွေစရန္ ေဒသခံလူထု၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္
ေဝျဖန္႔ခ်ီေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဓေလ့ရုိးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမယာအသုံးၿပဳခြင့္ မူဝါဒဓေလ့ရုိးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမယာအသုံးၿပဳခြင့္ မူဝါဒ

• ႏုငိ္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရ ွ ိ ေတာင္သူ မ်ားက်င့္သံုးေနေသာ ေျမယာ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ထုံးစံမ်ားကုိအကာ  ကြယ္ေပးႏ ိ ုင္ရန္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ေဒသခံရြ  ာသားမ်ားသည္ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္လက္
ဆင့္ကမ္းခဲ့ ေသာ နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ေပးထားေသာ ေ ျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အ
ေထာက္အထားျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိပိုင္ေျမယာမ်ားကိုပိုင္ဆိုငေ္ႀကာင္း တင္ျပျခင္းကုိလည္း ႏုငိ္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္
ျပဳသင့္ပ ါ သည္။

• ေျမယာအသံုးခမ်ူ မူဝါဒမ်ားကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ရာတြင္လည္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမာ်းႏွင့္
ႏုငိ္ငံျပင္ပေရာက္ရွိေနေသာဒုကၡ သည္မ်ား အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။

• ရြာသားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ပိုင္ဆုိင္ေသာေျမယာမ်ားကုိ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိသည့္အခါ တြင္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လူထု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျခင္းေဒသတြင္းအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္လူထု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျခင္း

• စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ ေ ျမယာျပႆနာေျဖရငွ္းရန္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားပါဝင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္၄င္း ေဒသခံလူမႈအဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္၄င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူသင့္ပါသည္။

• ေဒသခံ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္းမွအသိပညာ မ်ားေဝမွ်ေပးရန ္ လိုအပၿ္ပီးတုိင္းျပည္ တစ္ဝွမ္းလံုးရွ ိ 
လြတ္လပ္ေသာအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ေဒသခံအဖြ ဲ႔အစည္း မ်ားမွကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

• သတင္းမီဒီယာ မ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုငိ္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအ ေၾကာင္းကို 
ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္
လက္ရိွျပဳလုပ္ ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းျပႆနာမ်ား ကို အဓိကထား ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သင့္ေၾကာင္း အစိုးရအေပၚအစဥ္အျမဲ ဖိအားေပး ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။

• ႏုငိ္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအား တုိင္ၾကားမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိနားလည္ေစရန္ သင္တန္းႏွင့္ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္သင့္ ပါ
သည္။

• လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး/ကရင္အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ကရင့္အမ်ိဳးသား အက်ိဳး ျပဳ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ား၏ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ၀ုိင္း၀န္းကူညပီံ့ပုိးေပးသင့္ျပီး ၎ တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မ်ားတြင္ 
ဤအစီရင္ခံစာပါ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။

• ႏုငိ္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ လက္ရွေိတာင္သူ မ်ားက်င့္သံုးေနေသာ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ထံုးစံမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုငိ္ရန္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ဘိုးစဥ္
ေဘာင္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ ေသာ နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ေပး
ထားေသာ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိပိုင္ေျမယာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းတင္ ျပျခင္းကိုလည္း
ႏုငိ္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။



“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ
တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” 9

ဤပုံကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၇ ရက္၊ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ဒြယ္လုိးျမိဳ႕နယ္၊ မယ္ကလယ္ကလုိေက်းရြာအနားတြင္ ရိုက္ယူခဲ့သည္။ ၎သည္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ 
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕စြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပေသာပုံျဖစ္သည္။ [ပံု-KHRG]

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပုိင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၏ အေျခအေနအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပုိင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း၏ အေျခအေန

• စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုးစားသူမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ၎တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ား 
သည္ ေဒသခံမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ လံုျခဳ ံေရးကိုခ် ိဳးေဖာက္ေန သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရ ိွရန္လိုအပ္ပါသည္။

• လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႔မ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာႏုငိ္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွယခင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ ေဒသမ်ားမွျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ 
ေပးရန္လိုအပ္ျပီး စစ္စခန္းမ်ား၊ စစ္တန္း လ်ားမ်ား၊ စစ္သားမိသားစုမ်ားေနရန္ အိမ္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တပ ္
ရန္ပံုေငြရရွိေရး အတြက္ အငွားခ်ထားရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္မ်ားအားလံုးခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ ေပးရန္လိ ု
အပ္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွေ့တာင္ပုိင္းရိွတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားသည္ ၎တို႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္အ
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား (ျပည္တြင္းေနရာေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ခိုလွ ံဳေနရေသာ
ဒုကၡသည္မ်ား အပါအဝင္) ၏ေျမယာရပိုင္ခြင့္မ်ား အကာအကြယ္ေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။



ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်းွ၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

1010



“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရြာသားမ်ား ေျပာသည့္ အသံ
တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း”တစ္ခုတည္းျဖင့္္ ဘာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” 1111



ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်းွ၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

1212

အဓိကက်ေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

•
စီးပြားေရးႏွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ၊ စီးပြားအျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၾကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကုိ ဤအစီရင္
ခံစာ ျပဳစုစဥ္ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းမွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသအတြင္းရိွရြာသူရြာသားမ်ားမွတင္ျပခဲ့ပါသည္။

• ရြာသားမ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက် ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာပံုကိုလည္း တင္ျပလာၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စားဝတ္ ေန
ေရး အခက္အခဲမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုးရွဴးံမႈမ်ား၊ အဓမၼေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား စသည့္ 
အရာမ်ားကို တင္ျပလာၾကပါသည္။ ဤဆိုးက် ိဳးမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို တစ္ျပိဳင္နက္ျဖစ္ေပၚလာ ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ 
ဘူးေလးရာ ဖရုံဆင့္ဆိုသကဲ့သို႔ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားကဝင္ေငြႏွင့္အလုပ္
အကိုင္ ဆံုးရွဴးံၾကရျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြ ဲ၊ႏြားမ်ား ထုတ္ေရာင္းရျခင္း၊ ဘံုပိုင္ဆိုင္ေသာ စားက်က္ေျမမ်ား
ဆုံးရွဴးံရျခင္း၊ သစ္၊ဝါးကဲ့သို႔အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ထင္းကဲ့သို႔ေသာေလာင္စာမ်ားရရွရိန္ခက္ခဲျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာ
ေျမႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားဆံုးရွဴးံရျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေရအဆိပ္သင့္ခံရျခင္း၊ အေရျပားႏွင့္ အသက္ရွဴလမ္း
ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားရရွ ိျခင္း၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရျခင္း ႏွင့္ အျခားေဒသ (သို႔) ႏုငိ္ငံမ်ားသို႔ ေရႊေျပာင္းေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရျခင္း
စသည့္ဆိုးက် ိဳးမ်ားကို ခံစားရေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။

• ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈက်ဴးလြန္သူ အမ် ဳိးမ် ဴိးရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) အတူတစ္ကြပူးေပါင္း၍ ေျမယာသိမ္း ဆည္း
မႈက်ဴးလြန္ၾကေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံေပးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ အစိုးရအရာရိွ မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရး
ကုမၸဏီမ်ား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ပုပၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ရြာသားမ်ား၏
ေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ေ တြ႕ရိွရပါသည္။ ရြာသားမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခ်က္အမ်ားစုတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ တပ္မ
ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အမ်ားစုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• ရြာသားမ်ားက ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီရြာသားမ်ား အား ေခၚယူေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း အစဥ္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားၾကပါသည္။ အခ် ဳိ႔ေသာ စီမံကိန္း
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအား ေခၚယူေတြ႔ဆုံေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား၏ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဴကာ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွေပ။ အခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္ မ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္းလံုေလာက္စြာရရိွမႈမရိွျခင္း၊
ေပးမည္ေျပာျပီး လက္ေတြ႔တြင္ မရရိွျခင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ 
ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမရရိွသည္႔အျပင္ ၎တို႔ပိုင္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ငွါးရမ္းခမ်ားကို သိမ္းဆည္းမည္႔သူမ်ားအား
ေပးေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း ခံရပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားအား ေပးေဆာင္ရန္ 
သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အကြက္က်က် လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍ စည္းရုံးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

• ရြာသားမ်ားသည္ အမ် ဳိးမိ်ဳးေသာ အလြ သဲုံးစားျပဳမႈမ်ား ခံစားၾကရေသာ္လည္း နည္းလမ္းမ် ဳိးစံုအသံုးျပဳ ၍ ျဖစ္ေစ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖင့္ျဖစ္ေစ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ဆိုးက် ဳိးမ်ား ကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရ ွ ိၾကပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ 
မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း မခံရေစရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အား ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းျခင္း၊
ႏုငိ္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားထံစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေျမယာမ်ားကိုဥပေဒႏွင့္အညီမွတ္ပံုတင္ႏုငိ္ရန္ျပဳလုပ္
ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ား စြာျဖင့္ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရ ွပိါသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမခံရေစရန္ လုပ္ေဆာင္
သည့္အခါ ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ား မည္က့ဲသို႔ မွတ္ပံုတင္ရမည္ကို သိရိွနားလည္မႈမရိွျခင္း၊ေျမယာသိမ္း
ဆည္းသူမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴရႈမႈခံရျခင္း စသည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ အ
တြက္ အသက္အႏၱရယ္ရိွႏုငိ္ေသာ္လည္း အျခားေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္း မရွ သိျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းရာတြင္ ပါဝင္ေသာလက္နက္ကိုင္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရုိက္ေတြ႔ဆံု ညိွႏိႈင္းၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္၎တို႔၏အသိုက္အဝန္းအတြက္ 
အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးသည္ 
သစ္လုပ္ငန္းတစ္ခုအေပၚ ဆန္႔က်င္ေျပာၾကားျပီး မၾကာမီတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ
ခံရေစရန္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ၊ အႏၱရယ္မ်ားစြာႏွင္ေ့တြ႕ၾကံဳေနရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာမူ 
ရြာသားမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႔သြားရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲၾကပါသည္။

ကရင္လူ ့အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေဒသခံ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ ခုၿဖစ္ၿပီး ေဒသခံၿပည္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေန
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