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အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္
၂၅ ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ ႐ြာသားမ်ား၏အသံမ်ား

“[၂၀၁၂ ခုႏွစ္] ပဏာမအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္ခင္ ပဋိပကၡကာလတုန္းက ျပည္သူေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး 
ေသခဲ့ၾကရတယ္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသားအမ်ားႀကီး ဒုကၡသည္စခန္းေတြ၊ အျခားႏိုင္ငံေတြကုိ ထြက္ေျပးကုန္ၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရြာသားေတြအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုဖြင့္ေပးဖို ႔ အစိုးရႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ 
အၾကံေပးခ်င္တယ္။ KNU နဲ ႔ ျမန္မာအစုိးရ ႏွစ္ရပ္စလုံး တစ္ဦးနဲ ႔တစ္ဦးအၾကားယုံၾကည္မႈ ပိုတည္ေဆာက္ဖို ႔နဲ ႔ 
ကတိေတြမခ်ိဳးဖ်က္ၾကဖို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးကုိ အၾကံေပးတင္ျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမးေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္အခ်ိန္က်ရင္ အဲဒီလို 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြျဖစ္ေနတာကုိ မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။”

ေစာစဂ--- (က်ား၊ ၂၄ ႏွစ္)၊ စက--- ရြာ၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္း 
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)

ကရင္လူ ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔သည္ လူ ႔အခြင့္အေရးအေျခအ 
ေနႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ရြာသားမ်ား၏ 
အသံမ်ားကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ျခင္း
ျဖစပ္ါသည။္ ၂၅ ႏွစျ္ပည္သ့ြားၿပီးေနာက္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာ 
ရြာသားမ်ားတင္ျပထားသည့္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာျပန္ 
လည္ဆန္းစစ္သည့္ ဤအစီရင္ခံစာအား တင္ျပခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္္ ႏွစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ 
ကာလတစ္ခုအတြင္း မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ ယေန႔ ေအာက္ 
ေျခတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ ြဲ ျခားဆက္ဆံမ ႈမ ်ား ၊  စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ 
ျခင္းမ်ားစသည့္ ယေန႔လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ရြာသားမ်ား တင္ျပထားသည့္ ၎တုိ႔၏ အသမံ်ားမွတစ္ဆင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈဆိုငရ္ာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ဤအစီရင္ခံစာမွ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏  
လုံျခံဳမႈႏွင္လ့ြတ္လပမ္ႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္တြင္ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဟန္႔အတားမ်ား၊ လူ႔ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားတားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ ေမ့ေပ်ာက္ခံရျခင္း၊ ႏႈတ္ဆိတ္ 
ခံရျခင္းႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား  
ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႔ရျခင္းစသည့္ ရြာသားမ်ား၏ သက္ 
ေသခံခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ ျခင္းအားျဖင့္   
ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ ႏုိင္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက မိမိတို႔ျပဳစုထားေသာ 
ေထာင္ခ ်ီရ ွိသည့္  နမူနာအစီရင္ခံစာမ ်ားမ ွ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ျပန္လည္စုေဆာင္းရယူခဲ့ရပ ါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ကရင္ဘာသာ၊ 
ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိမူ 
အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ မ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ အစီရင္ခံစာ 
အားလုံးကုိ www.khrg.org တြင္ ရယူႏိုင္သည္။



ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ အစီရင္ခံစာ မူ ၾကမ္း ၉၄၄ ခုကို ကနဦးစိစစ္ခဲ့ ၿပီး ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ ၄၈၉ ခုမ ွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တိုက္ရုိက္ ရယူအသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အစဥ္စုေဆာင္းရရွိသည့္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာ ၃၁၂ခုႏွင့္ 
မထုတ္ေဝရေသးသည္ ့အစီရင္ခံစာ ၁၇၇ခု ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔မွာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ၁၁၄ ခအုပါအဝင၊္ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆုံးရ 
အေျခအေနတင္ျပခ်က္ ၁၁၆ခု၊ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုသတင္း ၁၀၆ခု စသည္တုိ႔အသီးသီး ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဤအၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာမွ ပါရွိသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းရင္း 
သားႏွင့္ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္ ေနရာ၊ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ခြင့္အား မသိက်ိဳးကၽြံ ျပဳခံရျခင္းႏွင့္ 
ထပ္ခါတလဲလဲ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေနာက္ခံသမုိင္း 
ေၾကာင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရွိပဲ ပ်က္ကြက္ျခင္းစသည့္ ဆုိးရြားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ နက္နဲေသာ ယံုၾကည္မႈမရိွေတာ့ျခင္း စသည့္ ဤအၾကမ္းဖက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား
သညရ္ြာသားမ်ားအတြက္ ‘အေၾကာက္တရား၏ အတ္ုျမစ’္ ကို ျဖစတ္ည္ေစသည္ ့အရာပငျ္ဖစပ္ါသည။္ ထုိ႔အျပင ္၂၀၁၂ ခႏွုစတ္ြင ္
ျပဳလုပ္လုပ္ေသာ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တကယ့္အစစ္အမွန္မဟုတ္သည့္ဖြ႔ံျဖိဳး 
ေရးစီမံကိန္းဟုေခၚေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖဲြ ႔မ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရြာသားမ်ားအေပၚ တရားလက္လြတ္ 
ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ (IDP) မ်ားအား မူလေနရာျဖစ္သည့္ မိမိတုိ႔၏ 
ေမြးရပ္ေျမသုိ႔ ျပန္ေနရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား စသည့္ ရြာသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အလြဲသံုးစားျပဳခံရမႈမ်ား၊ေခါင္းပံုျဖတ္ခံမႈ 
မ ်ား  စသည့္အေ ၾကာင္းအရာမ ်ားကုိလည္း  ဤအစီရင္ ခံစာတြ င္  အေရးတၾကီး  ထည့္သ ြ င္းေဖာ္ ျပထားပ ါသည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ားသည ္အၾကမ္းဖက္ ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ား ေရွာင္တမ္ိးရန္အတြက္ တက္ႂကြစြာ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြခဲျ့ခင္း သို႔မဟုတ္ 
မိမိတုိ႔ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ အဆုိပါခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းလာေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔အခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္ တုိက္ရုိက္ 
ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည။္ သို႔ရာတြင ္ရြာသူရြာသားမ်ားသည ္အကူအညမီဲ့ေနသည္ ့ေျမစာပငမ္်ား သို႔မဟတု ္အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ 
ခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားကိုသာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသညကို္ ကရငလ္ူ႔အခြင္အ့ေရးအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းျပဳစသုည္ ့ကာလတစ္ေလွ်ာကတ္ြင ္
ေတြ႔ရိွေနရပါသည။္ ဤကဲသို့႔ တရားမွ်တမႈရရိွရနအ္တြက ္ရြာသူရြာသားမ်ားသည ္မမိတိုိ႔ တနု္႔ျပနလ္ပု္ေဆာင္ႏုငိသ္ည္စ့ြမ္းရည္
မ်ား၊ ရရွိခဲ့သည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေၾကာင္းကို ‘အေၾကာက္တရား၏ အုတ္ျမစ္’ 
‘Foundation of Fear’ အမည္ရွိ ဤအစီရင္ခံစာမွ အထူး မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အဓကိရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်ကမ္်ားမွာ စစဘ္ကဆုိ္ငရ္ာ တိုးခ်႕ဲလပု္ေဆာငျ္ခင္း၊ အၾကမ္းဖကမ္ႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
တရားလက္လြတ္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္းျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့ ္
ပိုင္းျခားထားမႈတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားတို႔ ပါဝင္သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ အဓိက ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအပါအဝင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား စသည့္ အဆုိပါအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသုိ ႔ ဤအစီရင္ခံစာမွ 
ခုိင္လံုေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမည့္ သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ 
အဓကိ ပါဝငလု္ပ္ေဆာငသ္မူ်ားသည ္မမိတိုိ႔ လပု္ေဆာင္ေနသည္ ့အခန္းက႑ အတြက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သာမက မိမိတုိ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည့္ 
အရာမ်ားကုိ သိရွိရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ား အထူးတင္ျပထားသည့္ 
၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ‘အေၾကာက္တရား၏ အုတ္ျမစ္’ ‘Foundation of 
Fear’ အမည္ရွိ ဤ အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ရႈသံုးသပ္ရန္ ဧကန္မုခ် အေရးၾကီးပါသည္။

2 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



ဤဓာတ္ပံကုို ၂၀၁၅ ခႏွုစ ္ဒဇီငဘ္ာလ ၅ ရက္ေန႔က ေတာငင္ခူရိငု၊္ ထန္းတပငၿ္မိဳ ႕နယ္တြင ္ရိကုကူ္းထားျခင္း ျဖစသ္ည။္ ထုိဓာတ္ပံတုြင ္ေကာင္းျမန္မာေအာင္ 
ကုမၸဏီ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚေနရေသာရြာသားမ်ား ထံုးဘိုရြာမွ နဂါးေမာက္ရြာသို႔ လမ္းေပၚတြင္ ခ်ီတက္လာေနေသာပံုကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏမွီ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကိ ုသိမ္းဆည္းထားၿပီး ႏွစရွ္ညသီ္းႏံွမ်ားစိက္ုပ်ိဳးထားပါသည။္ သုိ႔ျဖစ၍္ ေကာင္းျမနမ္ာေအာငကု္မၸဏ ီ
မွ ေျမသိမ္းခံရေသာ ေဒသခံရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ထံုးဘိုိုရြာ၊ နဂါးေမာက္ရြာႏွင့္ေရအိုးစင္ရြာမွ ရြာသားဦးေရ ၈၀ ခန္႔သည္ လမ္းေပၚတြင္ခ်ီတက္ကာ ၎တုိ႔ 
ေျမမ်ားျပန္ရေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာရြာသားမ်ားသည္ ထံုးဘုိဆည္တည္ေဆာက္မႈေအာက္တြင္ ေရႀကီးမႈ၊ 
ေျမယာပ်က္ဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ခင္းေျမမ်ားဆံုးရႈံးရၿပီးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာရြာသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္အညီ ရြာသား 
မ်ားသည္ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပထားေသာ၎တုိ႔၏ေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားကုိ စာရြက္ၾကီးမ်ားေပၚတြင္ေရးသားေျမႇာက္ကုိင၍္ခ်ီတက္ၾကရသည္။ ရြာသာမ်ား 
၏ဟစ္ေၾကြးေနေသာေဆာငပ္ဒုမ္်ားမွာ-‘ေကာင္းျမနမ္ာေအာငကု္မၸဏ ီအလိုမရိွ၊ လယ္သမားဖြ႕ံၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးပါတ ီအလိုမရိွ၊ ငါတုိ႔မဘိဘုိးဘြားပိငုအ္ေမြ၊ 
ငါတို႔ေျမေတြခ်က္ခ်င္းေပး’  ျဖစ္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

“ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ၊ လူမ်ိ ဳးေရးခြဲ ျခားမႈ နဲ ႔ အခြင့္အေရးခ်ိ ဳးေဖာက္မႈေတြ 
ေပၚေပါက္လာေအာင္ စတင္ေပးတဲ့ ေလာင္စာေတြကုိ ျမန္မာျပည္ကေန ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ 
ပဥၥလက္ဆရာ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေနတဲ့ ေျခလွမ္းမ်ားထဲက ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက 
အဆင္မ့ဟုတ္ရင္ေတာငမွ္ လုိအပတ္ဲ ့အဆင္တ့စဆ္င္ျ့ဖစတ္ယ္။ ဒမီိကုေရစနီည္းလမ္းအရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ ့အစိုးရတစရ္ပက္ 
ႏိငုင္ံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးေကာငစ္ရီ႕ဲတာဝနက္ိ ုလာမယ့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းကစၿပီး တာဝနလ္ႊဲေျပာင္း 
ယူခဲ့ရင္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္အလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ လုိအပ္ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ယခုထက္ 
ႀကိဳးစား ၿပီး  လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽ ြ န္ေတာ္တုိ ႔ရဲ ႕ စိတ္ေတြထဲမ ွာ ဒီ မုိကေရစီရၿပီဆုိရင္ 
အရာအရာတုိင္းဟာ သူ႔အလုိလုိ ပိုေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ယူဆခ်က္ေတြ ရွိေနၾကတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကုိ 
သြားေနတဲ ့ကမာ႔ၻႏိငုငံ္တုိင္းက ဒအီယူအဆေတြဟာ မွားယြင္းတဲ ့အရာ ျဖစတ္ဲအ့ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပခဲၿ့ပီးျဖစ္ေပမယ့္လည္း 
ဒီအယူအဆေတြဟာ ဆက္လက္ရိွေနေသးတယ္။ ေရွ႕ဆက္ရမည္လု့ပင္န္းမွာ ပိမုု႐ိနု္းကနရ္လိမ့မ္ယ္။ ဘာေၾကာင္လ့ဆုိဲေတာ့ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ျပင္ပက သူေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ သတင္းေတြကုိ ထပ္ၿပီးမၾကားခ်င္ေတာ့ဘူး။ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ အျခား 
ေထာက္ပံ့မႈေပးေနသူေတြ အေနနဲ႔ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီဖ႔ို ပိုၿပီး 
ဦးစားေပးလာၾကတယ္။ တခ်ိဳ ႕ဆုိရင ္တျခားႏိငုင္ံေတြကုိပ ဲလုံးလုံး ေထာက္ပ့ံၾကေတာ့တယ။္ ႐ြာသားေတြရ႕ဲ အသံေတြဟာ 
ပို ၿပီးေတာ့ က်ယ္ေလာင္ေနဖုိ ႔ လိုတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီမုိကေရစီအေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ ႔ ဖ႔ ြံ ၿဖိ ဳးေရးသမားေတြရဲ့ 
အသံေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အသံေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္မယ့္ အႏၱရာယ္ေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္မွ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ြာသားေတြရဲ႕အျမင္နဲ ႔ သူတုိ႔ရဲ႕အေျခအေနေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 
ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပေနရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ သူတုိ ႔ရဲ႕မူေဘာင္ထဲကေန သြားမွာမဟုတ္ပဲ 
႐ ႈေထာင့္အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးကေန အျပန္အလွန္နားလည္ထားၾကတဲ့ လူ ႔အခြင့္အေရးနဲ ႔  ဂုဏ္သိကၡာအေပၚမွာ မီ ွ ျငမ္း ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမွာပဲ” ။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း။ 
(၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)

3အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



ေကအဲန္ယူသတ္မွတ္ထားေသာ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသတ္မွတ္ထားေသာ
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္

4 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



အေသးစိတ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

“ဘယ္သူ႕မွာမွ ေသနတ္လည္း မရွိဘူး။ ယူနီေဖာင္းလည္း မဝတ္ထားဘူး။ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ အားလုံးဟာ အရပ္သားေတြပဲ။ 
တပမ္ေတာ္စစသ္ားေတြကရြာသားေတြေျပးတာ ျမငတ္ာန႕ဲပစ္တာပ။ဲ ဒလူီေတြ ရြာသားေတြ ဆုိတာသူတုိ႔ ေသခ်ာသိတယ္။ 
သူတုိ႔က မေျပးနဲ႔လုိ႔ ေအာ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရြာသားေတြက သူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္ေတာ့ ထြက္ေျပးတာပဲ။ သူတုိ႔ကလည္း 
ပစ္တာပဲ။ လယ္ကြင္းထဲကုိ ျဖတ္ေျပးတဲ့ ရြာသားသုံးေယာက္မွာ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ထိပါတယ္။ ဖားႀကိဃဲကုိေတာ့ 
ေနာက္ေက်ာမွာ တည့္တည့္မွနသ္ြားတယ္။ သူ႔ကုိ ႏွစ္ခ်က္ထတိယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ညအီငယ္ ပ--- က လက္ဒဏရ္ာ ရခဲတ့ယ္။ 
သူတုိ႔မိတ္ေဆြေတြ ေသနတ္မွန္တာကုိ ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့ လူေတြလည္း ေနာက္က်ေတာ့ ထြက္ေျပးၾကတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ 
သူတုိ႔ကို စစ္သားေတြက လိုက္ပစ္တယ္။ ဗမာစစ္သားေတြက ေျပာတယ္။ ေျပးရင္ ပစ္မယ္။ အဲ့ေတာ့ ပစ္တယ္။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ မွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေရးသားထားေသာ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္အစီရင္ခံစာမွ ရြာသားတစ္ဦး၏ 
ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၊ (၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 

ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)

• ကရငလူ္႔အခြင္အ့ေရးအဖြဲ႔၏ ၂၅ ႏွစ္တာ အစီရင္ခံ တငျ္ပမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင ္စစဘ္က္ဆိငုရ္ာ တုိးခ်႕ဲလုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏွင္ ့
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္၊ DKBA (ဗုဒၶ)ႏွင့္ ထိုအဖြဲ႔မွ အမ်ားအားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ 
တပမ္ေတာ္လက္ေအာက္ခ ံနယ္ျခားေစာင္တ့ပမ္်ား ျဖစၾ္ကၿပီး ၎တို႔မွေန၍ အရပသ္ားမ်ားအား အတင္းအဓမၼလုပအ္ားေပး 
ခုိင္းေစျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားကို တိုက္ခုိက္ျခင္း 
စသည္တုိ႔ကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရိွရွိျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

• ျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္၍ ျဖစပ္ြားေနေသာ စစဘ္က္ဆုိငရ္ာ တုိးခ်႕ဲလပု္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏွင္ ့လူမႈအသုိက္ 
အ၀န္းမ်ားၾကား တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပမ္်ား တညရိွ္ေနျခင္းေၾကာင့ ္႐ြာသားမ်ားမွာ မမိတုိိ႔၏ ဘဝလုံျခံဳမႈအတြက္ 
ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေသာ အေနအထားတြင္ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ တည္ရွိေနမႈမ်ားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား တပ္သားသစ္ 
စုေဆာင္းျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားကိရုည္႐ြယခ္်ကရ္ွိရွိျဖင့္ တုကိခ္ိုကျ္ခင္းႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
အႏၱရာယ္မ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

• တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားမွ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအျပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတိုးခ်ဲ႕လုပ ္
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေပၚ 
႐ြာသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာ လြန္စြာအားနည္းလ်က္ ရွိေနေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္အျခားေသာ သက္ေရာက္မႈအျဖစ္ 
႐ြာသားမ်ားသည္ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ အလြန္ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္။

• တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ DKBA (ဗုဒၶ ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳ) တို႔၏ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ 
႐ြာသားမ်ားက်င့္သုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိအာဏာပိုင္မ်ားမွတစ္ဆင္ ့
ေသာ္လည္းေကာင္းတရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားရွိ 
ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔အေပၚျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈရွိမည္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကရေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနေသးသည္။

5အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



 အၾကမ္းဖက္မႈ။ ။ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈ

“တစည္လံုး အမ်ိဳ းသမီးေတြကုိ ဆြထုဲတ္ၿပီး စစသ္ားေတြက အဓမၼျပဳက်င့တ္ာပ၊ဲ သူတို႔အလွည္က့် လုပတ္ယ။္ တစ္ေယာက္ကိ ု
စစ္သားေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔ အလွည့္က် တစ္ညလံုးအဓမၼျပဳက်င့္တယ္။ ကၽြန္မလည္း အက်င့္ခံရတာပဲ။ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး 
အိပ္မယ္ဆိုရင္ တျခားအမ်ိ ဳးသမီးေတြ ေအာ္တဲ့အသံေတြအျမဲတမ္းၾကားေနရတယ္။ အဲ့လိုတစ္ညလုံးလုပ္ ၿပီးရင္ 
မနကက္်ေတာ ့ကၽြနမ္တို႔ကိ ုပစၥည္းေတြသယ္ခုငိ္းၿပီး ေတာင္ေပၚမွာ ဆက္သြားရတယ္။ ေနာ္အအ--- ဆုိတဲအ့မ်ိဳ းသမီးေလးကုိ 
ကၽြန္မအရမ္းသနားတာပဲ။ သူမကုိဆုိရင္ ညတိုင္း အဓမၼျပဳက်င့္တယ္။ ပစၥည္းေတြအေလးၾကီးသယ္ဖို ႔အတြက္လည္း  
သူမကအရမ္းငယ္လြန္းတယ္။”

ေဒၚအဒ--- (မ၊ ၃၂ ႏွစ္) က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕နယ္၊ သထံုခရုိင္၊ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ 
(၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)

• ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႔မ်ား က်ဴးလြန္ေသာ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ရာဇဝင္ႏွင့္ခ်၍ီ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ထုိက်ဴးလြနမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့ယေန႔တုိင ္ဘဝလံျုခံဳမႈမရိွသကဲသုိ့႔ ခစံားေနရလ်က ္
ရွိေသးသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ကိုယ္က်ိဳ းအတြက္ အၾကမ္းဖက္ၿခမိ္းေျခာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ ္ေနၾကသည။္ 
ထုိၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ဆုိး႐ြားၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါဝင္သျဖင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ အကယ္၍ ထုိက်ဴး 
လြနခ္ရံမႈမ်ားအား တုိင္ၾကားခဲ့ပါက လက္တံု႔ျပန္ခရံမညကုိ္ အျမတဲေစ ေၾကာက္လန္႔ေနရသည္အ့တြက္ တရားမွ်တမႈရရိွရန ္
အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္ဆံုးရံႈးေနရသည္။

• ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း က်ား၊မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိေသာ 
အျဖစမ္်ားသည့္ အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈ တစ္ခုျဖစသ္ည။္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား အေနျဖင္ ့မမိတုိိ႔၏ လူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ားအတြင္း 
ဘဝလုံျခံဳမႈမရွိေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စစ္ေရးအရ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ဤအၾကမ္းဖက္မႈအား ေဒသခံရြာသားမ်ားအၾကား 
ဆက္လက္က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအမႈမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက အျပည့္အဝေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား 
မရွိသကဲ့သို႔ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။

ဤဓာတ္ပံုကို ဖာပြန္ခရုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ရိုက္ကူးထားၿပီး ဖာပြန္ခရုိင္ မ--- ေက်း႐ြာ အတြင္း႐ွိ သူမ၏ စပါးက်ီးကို  
တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္လာေရာက္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသြား
ၿပီးေနာက္က်န္႐ွိေနႏုိင္ေသာ စပါးအခ်ိဳ႕ကုိ လာေရာက္ရွာေဖြေနေသာ 
ေနာ္စ--- ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ စပါးမွာ အတင္း 
၅၀ ျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤဓာတ္ပံုကို ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ခခ--- ေက်း႐ြာမွ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၀ ရက္တြင္ ရိုက္ကူးထားၿပီး ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’ 
ကာလကတည္းက ခခ--- ေက်း႐ြာတြင္ ခန္ ႔မွန္းေျခအရ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း 
ထိခိုက္ခံစားရသူ ၁၆ ဦး ႐ွိခဲ့ၿပီးဟု တင္ျပေသာ ဦးအ---၏ ပံုျဖစ္ပါသည္။ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ 
စားနပ္ရိကၡာမ်ား ရ႐ွိရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ 
ေတာ ေတာင ္မ်ားအတြင္း သုိ႔ ဆက္လက္၍ သြားေရာက္ရွာေဖြ ခဲၾ့ကရသည။္ 
ထို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို တက္နင္းမိသျဖင့္ နာက်င္ခံစား 
ခဲၾ့ကရသည။္ ေျမျမႇဳ ပမ္ိငု္းထိခုက္ိခစံားရသူမ်ားမွ သုံးဦး (ေယာက္ဖႏွစ္ဦးႏွင့္  
တူမတစ္ဦး) သည္ ၎၏ မိသားစုဝင္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

6 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



ပညာေရး

“ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရက သူတုိ ႔အေနနဲ ႔  ကရင္ဘာသာကုိ ေဒသခံ ကရင္ေက်ာင္းေတြမ ွာ 
သ င္ ခ ြ င့္ ျ ပ ဳ မ ယ္ လုိ ႔ေ ျ ပာ တာ  က ၽ ြ န္ေ တာ္ တုိ ႔  ေ တ ြ ႔ ရ တ ယ္ ။  သူ တုိ ႔ေ ျ ပာ တာေ တာ့  က ရ င္ ဘာ သာ ကုိ  
စာသင္ခန္းေတြထဲမွာသင္ေပးမယ္။ အခ်ိန္ပိုအတန္းမဟုတ္ဘူး [ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွာမဟုတ္ဘူး]။ အဲ့လုိေျပာေပမဲ့လည္း
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္းေတြ႔ေနရတာကေတာ့ ဆရာေတြက ကရင္ဘာသာကုိ စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ မသင္ဘူး။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေရးသားထားေသာ ေဒသတြင္း ေနာက္ဆံုးရ 
အေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ ၿမိတ္္-ထားဝယ္ခရိုင္/တနသၤာရီတိုင္းေဒသ၊ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)

• ၂၅ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္  
ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိငျ္ခင္းႏွင္ ့လြတ္လပစ္ြာ သြားလာခြင့္အား ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ 
႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ပညာေရး အဆင့္အတန္းမွာလည္း နိမ့္က်ခဲ့ရသည္။ 
မၾကာေသးမီက ေရးထုိးခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံသားအားလံုး 
ပညာသင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာကုိ ပိုမိုသုံးစြဲလာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းရ ွိ  ကေလးမ်ားမွာ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္မ ႈ ၊ မိမိတုိ ႔ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္  အလွမ္းေဝးမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆင့္မီ ွ 
ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူႏိုင္ခြင့္ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

• ေငြေၾကးခက္ခဲမႈ၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရမႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအတြက္ အခက္အခဲ 
အတားအဆီးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
ရွိကေလးမ်ားအတြက္မူ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ေပးရေသာ ေက်ာင္းစရိတ္ ကုန္က်ေငြမ်ားေၾကာင့္ အခမဲ့မသင္မေနရ 
မူလတန္းပညာေရးမွာ လက္လွမ္းမမွီ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္ ကာလမ်ားတြင္ ႐ြာသားမ်ားကို 

• ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ 
မ်ားက အမႈစစ္ေဆးရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ေပးရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳေသာနည္းစနစ္တစ္ရပ ္
ျဖစ္ၿပီးထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တရားဥပေဒေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

• တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမမွီ ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ခံစားရသူမ်ားမွာ 
တရားမွ်တမႈကို မရရွိၾကပဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၾကရသည္။

ဤဓာတ္ပံုသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏လက္ေအာက္တြင္ 
ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံခ့ဲရသည့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦး ကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ရွစ္ဦးထဲတြင္ 
ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦး၏ပံု ျဖစ္သည္။ ထုိညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ 
မီးနဲ႔တုိ႔ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခငး္၊ မ်က္ႏွာကုိေရျဖင့္ပက္၍ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ကိုယ့္က်င္းကုိယ္တူးခိုင္းၿပီး ထုိက်င္း၏ေဘးတြင္ လဲေလ်ာင္းခိုင္းျခင္းျဖင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို ခံစားခဲ့ရသည္။ သူတို႔ သည္ 
ေနာ္ဝ--- (အသက္၊ ၅၅ ႏွစ္)၊ ေနာ္ဇ--- (အသက္၊ ၂၆ ႏွစ္)ႏွင့္ ေနာ္ယ--- 
(အသက္၊ ၄၀ ႏွစ္) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤဓာတ္ပံု ကုိ  ဒူးပလာယာခရုိ င္ ၊  ၾကာအင္းဆိပ္ ႀ ကီး ျမိ ဳ ႕နယ္တ ြင္  
ရိက္ုကူးထားၿပီး KNU အဖြဲ႔ဝငတ္စဥ္ီး (ဘဦး) မွ ၂၀၁၅ ခႏွုစ၊္ ေအာကတို္ဘာ၊ 
၁၆ ရက္တြင္ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ အင္းပင္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ရြာသားမ်ားသည္ ထုိအပင္မွ အရြက္မ်ားကို သြားေကာက္စုသိမ္းေနေသာ 
အခ်ိန္တြင္ ဘဦးက ၎တုိ႔ကို ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘဦးက 
ရြာသားမ်ားကို “လာရဲတဲ့ေကာင္ရွိရင္ လာခဲ့ လာရင္ အကုန္ပစ္သတ္မယ္” 
ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထုိ ႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည္မွာ 
“ဒီလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွမရွိေတာ့ဘူးလား၊ 
သူကေတာ့  ရြာမွာပဲေနပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ သူ႔ကုိ သြားမတုိင္ရဲၾကဘူး။” 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]

7အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



ပညာေရးစရိတ္အတြက္ သီးသန္႔ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား မၾကာခဏရွိခဲ့ ၿပီး ထုိပမာဏသည္ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ 
တတ္ႏုိင္သည္ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားခ့ဲသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးမ်ားအား အထူးသျဖင့္ လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ား ရိွရျခင္းမွာ ေက်ာင္းမ်ားလံုေလာက္မႈမရိွျခင္းႏွင္ ့ေက်ာင္းကုနက္်စရတ္ိမ်ား ပိမုိျုမင္မ့ားသည္ ့အတြက္ေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အစားအေသာက္ ေလာက္ငွမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနအား 
ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ ႐ြာသားအမ်ားစုအတြက္ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ႀကီးမားေသာ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးတစ ္
ခုပင္ျဖစ္သည္။

• လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားစာေပအား သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္မွာ ႐ြာသားမ်ားအတြက္ အဓိက ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကရင္စာေပဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္သင္ၾကားခြင့္ျပဳ 
ေသာ္လည္း ပံုမွန္ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ားၿပီးမွသာ သင္ယူခြင့္ရၿပီး ႐ြာသားမ်ားက ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံံံ့ေပးရသည္။ ႐ြာသားမ်ား၏ 
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ကရင္အမ်ိဳးသားသမိုင္း 
ေၾကာင္း၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏ ွင့္  ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းမ ွာအေရးႀကီးေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနစဥ္ ကာလမ်ားက တပ္မေတာ္မွ ကရင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ အဓမၼပိတ္ေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲသင္ၾကားေစျခင္းမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

• ရာဇဝငႏွ္င္ခ့်၍ီ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ ့မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေသာ ပဋပိကၡမ်ားႏွင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရ၏ ပညာေရးစနစႏွ္င္ပ့တ္သက္ၿပီး 
ဆိုး႐ြားေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ သာမက 
အစိုးရ၏ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိပါ အယုံအၾကည္မရွိခဲ့ ၾကေပ။ ထုိသို ႔ အယံုအၾကည္မရွိ ျခင္းမ်ားအျပင္ ထုိေက်ာင္း 
ဆရာမ်ား၏ အလုပ္အေပၚ အေလးထားမႈႏွင့္ ၎တို႔သင္ၾကားေသာပညာေရးစနစ္အေပၚ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္း 
ထုတ္စရာမ်ား ရွိခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလးေတြက ေက်ာင္းမွာ သူတို ႔ေတြရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားကုိ ေက်ာင္းေတြမွာ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ 
မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုလက္ရွိမွာ သူတုိ႔ေတြက အဲ့ဒီဘာသာစကားကုိ မေျပာတတ္ေတာ့သလုိ ေရးလည္းမေရး 
တတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စာေပယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ဖ်က္ဆီးခံရပါတယ္။ ဗမာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကုိ 
ဒီလုိနည္းလမ္းနဲဲ႔ တိုက္ၾကတယ္။”

ေစာဖအ--- (က်ား) ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမွ ေရးသားထားေသာ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္  
အစီရင္ခံစာ၊ ခလယ္လာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရာနယ္ေျမ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္/

ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။)

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖာပြန္ခရုိင္ရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ 
စခန္းတြင္ ၎တုိ႔၏ စာသငႏွ္စ ္ၿပီးဆုံးသြားေသာေၾကာင့ ္မမိတုိိ႔၏ေနအိမမ္်ား 
သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ဤပံုသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ တြင္ တပ္
မေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွေိသာကားလမ္းမေပၚတြင္ေက်ာင္းသား 
မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္ကူးေနစဥ ္KNLA မွ လံျုခံဳေရးအတြကတ္ာဝန္ယူေနရသည ္
ကုိေဖာ္ျပထားပါသည။္ ပညာေရးေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင္ ့လုံျခံဳမႈမ်ား 
နည္းပါးျခင္း မ်ားေၾကာင္ ့ဤေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ေရာကရိွ္ႏိငု ္ 
ရန္အတြက္ ဤကဲ့သို႔အႏၱရာယ္ရွိေသာ ခရီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကရပါသည္။ 
ထုိအေျခအေနမ်ိဳးသည္ တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမမဟုတ္ေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ/ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမ်ားတြင္ တပ္မ (၆၆) မွ 
ေက်းရ ြာမ်ားႏ ွင့္  ေက်ာင္းမ်ားကုိမီရိ ႈ ႔ဖ ်က္ဆီးခဲ့ ၿ ပီးေနာက္ဖာပြန္ခရုိင္ ၊ 
လူေသာၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္ပိုင္းရွိ ရြာသုံးရြာမွ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ား
အားေက်းရြာေက်ာင္း ဆရာတစ္ေယာက္မွ ေတာေတာင္ထဲတြင္ စာသင္ၾကား 
ေပးခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

8 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



က်န္းမာေရး

• ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ ၂၅ ႏွစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရး 
မွာလည္း အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အား 
ကန္ ႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 
အားျဖင္ ့႐ြာသားမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရိွေစရန ္တပမ္ေတာ္မွ ရည႐္ြယ္ခ်က္ရိွရိွ ျပဳလုပခ္ဲသ့ည။္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ယခင္က ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အတားအဆီး 
မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ အေျခခံအ 
ေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္သည္ ့လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ချဲခင္း၊ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားတြင ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ား 
မရွိေသာ အခက္အခဲမ်ား အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

• ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔ပုန္းေအာင္းေနေသာ ေနရာမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
လက္လွမ္းမမွီ ျခင္း၊ ေဆးဝါးအေထာက္အပံ့မ်ား မရႏိုင္ ျခင္းတုိ ႔အား ဆုိး႐ြားစြာ ခံစားၾကရသည္။ ႐ြာသားမ်ား၏ 
လြတ္လပစ္ြာသြားလာခြင္ကုိ့ ကန္႔သတ္ပတိပ္ငမ္ႈေၾကာင္ ့ဖ်ားနာမႈမ်ား၊ အာဟာရခ်ိဳ ႕တဲမ့ႈႏွင္ ့ေရာဂါမ်ားေၾကာင္ ့ခန္႔မွန္းေျခအရ 
ေသဆုံးေသာလူဦးေရမွာ တပမ္ေတာ္ႏွင္ ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားက တုိက္ရုိက္ ႏိွပ္စက္၊ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့
ေသဆံုးေသာ လူဦးေရထက္ ပို၍ မ်ားျပားခဲ့သည္။

• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ား ရရွိလာေသာအခါတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမလံုေလာက္မႈ၊ ေဆးဝါးမလံုေလာက္မႈႏွင့္ေဆး
ခန္းဖြင္ခ့်နိမ္်ား ပံမွုနမ္ရိွေၾကာင္းကုိ လူနာမ်ားမွ တငျ္ပခဲၾ့ကပါသည။္ ထို႔အတူ အထူးသျဖင္ ့၂၀၁၂ ခႏွုစ ္အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရး 
ေနာက္ပိငု္း ရရိွလာေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင္အ့တန္းႏွင္ ့ပတ္သက္၍ မေက်နပမ္ႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ႐ြာသားမ်ားမွ 
တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေလးစားမႈမရွိ ျခင္း၊ သုံးစြဲရန္ထုတ္ေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၏ 
ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳ းႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈ အားနည္းျခင္းႏွင္ ့ေဆးကုသရန ္ျငင္းဆုိျခင္းမ်ားအား ႐ြာသားမ်ားမွ 
ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရသည္။

• ရရွိႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္းမွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင ္ကရငလူ္႔အခြင္အ့ေရးအဖြဲ႔မွ အစရီငခ္ ံတငျ္ပခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစတ္ာ ကာလအတြင္း နမိ္က့်ေနဆျဲဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆးမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္းက အားကုိးခဲ့သည့္နည္္းတူ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမရႏိုင္ေသာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိေသာ၊ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မ ႈ မရႏိုင္ေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ 
အားကိုးလ်က္ရွိေနေသးသည္။

• အခမဲက့်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရိွေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေၾကးလုိအပမ္ႈမွာ အဓကိအခက္အခ ဲတစရ္ပအ္ျဖစ ္
တည္ရွိေနေသးသည္။ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေျခာက္လန္႔ေတာင္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မရွိျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားမွာ ေငြေၾကးလံုေလာက ္
ေလာက္မႈမရွိသည့္အျပင္ အေျခခံလုိအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကုိဝယ္ယူရန္ပင္ ေဆးဖိုးဝါးခမရွိသည့္အေျခအေနအထိ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအား ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တစ္ဖက္တြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ႐ြာသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ အထူးသျဖင့္ ေဆးရုံသို႔သြားေရာက္ရန္ 
ခရီးစရတ္ိႏွင္ ့ေဆးဖုိးဝါးခ စသည့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ားႏွင္ ့ပိမုိဆုင္းရဲေသာ လူနာမ်ားအား ကုသရနျ္ငင္းဆန္ေသာ 
ေဆး႐ံုဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအား လက္လွမ္းမမွီႏိုင္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိေသးေၾကာင္းသိ 
ရွိရသည္။

9အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



   
လုယက္မႈ၊ ေျခာက္လန္႔ေတာင္းယူမႈ၊ တရားလက္လြတ္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ

• အခြန္ေကာက္ခမံႈမ်ားတြင္ မရွင္းလင္းမႈႏွင့္ မတရားမႈမ်ား ရိွေနၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာငသ္အူမ်ားအျပား မ်ားျဖစသ္ည္ ့
တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးေဆာင္ေနၾကရသည္ဟု ႐ြာသားမ်ားမွ တင္ျပခဲ့ ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ အဆုိအရ 
ေပးေဆာငရ္ေသာ အခြနမ္်ားမွာ ဝင္ေငြႏွင္ ့အခ်ိဳ းမညမွီ်မႈမ်ားေၾကာင္ ့ေငြေၾကးအခက္အခမဲ်ား ထပဆ္င္ၾ့ကံဳေတြ႔ၾကရသည။္ 
ထုိ႔အျပင ္႐ြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့ပဋပိကၡျဖစစ္ဥ ္ကာလမ်ားက တပမ္ေတာ္ႏွင္န့ယ္ျခားေစာင္တ့ပမ္်ား၏ မတရားၿခမိ္းေျခာက္ 
ေတာင္းယူမႈမ်ားကုိ ခံစားခဲ့ရၿပီး မတန္တဆေပးရေသာ အခြန္ေငြမ်ားေၾကာင္ ့ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရ၏ အခြန္ေကာက္ယမူႈစနစက္ိ ု
ဆက္လက္၍ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။

• လုပ္ေဆာငသူ္အမ်ားအျပား မ်ားျဖစ္ေသာ တပမ္ေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အဖြဲ႔ႏွင့္ တိင္ုးရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ား၏ 
စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းသည္ ႐ြာသားမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ အေျခခံကုန္ 
ပစၥည္းမ်ားအားရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ထုိလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီး 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားအားပိုမိုတိုးပြားလာေစသည္။

• ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မွီကာလမ်ားက လုယက္ျခင္း၊ ေျခာက္လန္႔ေတာင္းယူျခင္းမ်ားကုိ အမ်ားဆုံး 
က်ဴးလြန္သူမွာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ႐ြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက 
သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လုယက္ျခင္းႏွင့္ ေျခာက္လန္႔ေတာင္းယူျခင္းတို႔အား အျခားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္
မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ 
တိမ္းေရွာင္ရန္ နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ 

• ေျခာက္လန္႔ေတာင္းယျူခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ခႏွုစ ္အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရးကာလေနာက္ပိငု္းတြင ္ေလ်ာ့နည္းသြားသညဟု္ 
ဆုိေသာ္လည္း အာဏာရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္  
တုိင္းရင္းသားလက္နကက္ိငုအ္ဖဲြ႔မ်ားက က်ဴးလြနခ္ဲ့ေသာ ထုိျပႆနာမ်ား အေပၚတြင ္႐ြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့တရားဥပေဒအရ 
အေရးယူေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနေသးသည္။

ဤဓာတ္ပံသုည ္၁၉၉၄ ခႏွုစတ္ြင ္ေပၚတာတစ္ေယာက္အျဖစမွ္ ေရွာငရွ္ားရန ္
ထြက္ေျပးလာေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ လက္ေျဖာင့္တပ္သားတစ္ဦးက  
အေနာက္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ဖာပြန္ခရုိင္ ရြာသားတစ္ေယာက ္
၏ ပံျုဖစသ္ည။္ ဤပံတုြင ္၎၏ ညာဘက္ေပါင ္အေနာက္ပိငု္းတြင ္က်ညဆံ္  
ဝင္သြားခဲ့ ၿပီး ေပါင္၏အေရွ႕ပိုင္းပြင့္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ထိုဒဏ္ရာကုိ  
ကုသရာတြင္ ေမ့ေဆးမေပးပဲ အစိမ္းလုိက္ခ်ဳပ္ရသည္။ သူ၏ ပတ္တီးမွာ 
ဝ ါး ျခမ္း ျပား ကုိ  အဝတ္စုတ္ ျဖင့္ ပတ္ထားေသာ ပတ္တီးတစ္ခုသာ 
ျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂၉ ရက္တြင္ သမိန္ဒြတ္ေက်းရြာ၊
သမိန္ဒ ြတ္ေက်းရ ြာအုပ္စု ၊ေကာကရိတ္ျမိ ဳ ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရုိင္မ ွ 
ရိုက္ကူးထားၿပီး ျမန္မာအစိုးရက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာအဖြဲ႔မ ွ
ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ ေဆးခန္းတစ္ခုကို  ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္း 
မရ ွိ ျခင္းမ ွာ ဤေဆးခန္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကတည္းကပင္ 
ျဖစသ္ည။္ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင္၊့ ရြာသားမ်ားမွာ ထိုေဆးခန္းမ်ားကိအုသုံး
ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

10 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



ဤဓာတ္ပံုသည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို အစာငတ ္
ေစရနရ္ညရ္ြယ္ၿပီး ရိတ္သိမ္းထားၿပီးသားလယ ္ကြင္းကုိ နဝတ (တပမ္ေတာ)္ 
မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေတာင္ငူခရိုင္တြင္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးထားသည္ 
ကိုရုိက္ကူးထား ေသာပံုျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤဓာတ္ပံုကုိ ေတာင္ငူခရိုင္ ၊ သံေတာင္ၾကီးၿမိ ဳ ႔နယ္၊ စည္ပင္ကေလး 
ေက်းရြာအုပ္စု၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ရိုက္ယူ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပုံတြင္ KNU စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားပါရွိၿပီး ရြာမ်ား သို႔ 
အသီးအႏံွမ်ားႏွင့္ စားစရာမ်ားသြားေရာက္ေရာင္းခ်ေနေသာ ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ 
KNU မွ စစ္ေဆးေနေသာေနရာျဖစသ္ည။္ အဆိပုါ KNU စစ္ေဆးေရးဂတိမ္်ား 
သည္ လုံျခံဳေရးႏွင့္မူးယစ္ေဆးမ်ားကုိအဓိကထားစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဓာတ္ပံုတြင္ရြာမ်ား၌ ေရာင္းခ်ရန္ အရပ္သားမ်ားသယ္ေဆာင္လာေသာ 
အရက္ပုလင္းမ်ားကုိ KNU အခြန္ေကာက္ခံသူတစ္ဦးမွ ရိုက္ခြဲဖ်က္ဆီး 
ေနပံုျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 

“အပစရ္ပၿ္ပီးတဲ႔ေနာက္ ကုမၸဏီေတြက ဝငလ္ာေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဒီေျမကေနထြက္သြားေပးရမလုိျဖစၿ္ပီး စနိခ္ၚမႈေတြက 
ပိပုိမု်ားလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လယ္သမားေတြဆုိေတာ႔ ဒအီလုပမွ္မလုပရ္င ္ကၽြန္ေတာတုိ္႔ဘာကုိလုပရ္မွာလ။ဲ သူတုိ႔က 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမေပၚမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလာလုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္မွာသြားေနရမွာလဲ။ တေန႔က်ရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဓေလ႔ထုံးစံေတြကို သိေတာ႔မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုသာ ဆက္တုိက္ 
ၾကာရွညျ္ဖစ္ေနရင ္ကရငလူ္မ်ိဳ းေတြကုနသ္ြားလိမ္႔မယ။္ ၿပီးေတာ႔ လူငယ္ေတြလည္း သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ကိ ုျမင္ေတြ႔ရဘုိ႔ 
အခြင့္အေရးရွိေတာ႔မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိသာဆက္ျဖစ္ေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေတာ႔မွာမဟုတ္ဘူး။ 
ပိုၿပီးစိန္ေခၚမႈေတြမ်ားလာလိမ္႔မယ္။” 

ေစာပပ--- (က်ား၊ ၃၇ ႏွစ္) အ---ရြာ၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)

• အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ပုိင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေသာအခါ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းျပ၍ ႐ြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ အင္အားသုံးမတရားသိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ား 
ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္း 
ေစမႈမ်ား ရပဆုိ္င္းသြားခဲ့သည။္ သို႔ေသာ္လည္း ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးစမီကိံန္းႏွင့ပ္တ္သကၿ္ပီး အၾကမ္းမဖက္ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ ဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လယ္ယာမ်ားကုိ 
အဓမၼသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝရပ္တည္မႈ အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
စားနပ္ရိကၡာ မဖူလံႈမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအျပင္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ ဘဝရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲသည္ ့
အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ခံစားၾကရသည္။ 

• တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏အေထာက္အပ့ံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ပဂုၢလိကကုမၸဏမီ်ား၏ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး စမီကံနိ္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သကၿ္ပီး ႐ြာသားမ်ားက ထတ္ုေဖာ္ တိင္ုၾကားမႈမ်ား ျပဳလပုၾ္ကသည။္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးစမီကိံန္းမ်ား အေကာင္အထည္မေဖာမွ္ မ်ားေသာအားျဖင္ ့႐ြာသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုငပ္ငျ္ခင္း မရိွခဲပ့ါ။ ထုိ႔အတူ 
၎တုိ႔၏ ဆံုး႐ႈံးသြားေသာ လယ္ယာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စားဝတ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုိက္တန္ေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား လုံးဝမရရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ ႔အတြက္ေၾကာင့္ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရ 
အာဏာရွိခဲ့ခ်ိန္က တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ မတရားသိမ္းယူထားေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ 

11အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



ပတ္သက္ၿပီးမိမိတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူရန္ႏွင့္ ထိုက္တန္္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ရရွိရန္အတြက္ 
ထုိပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ျခင္းမ်ားအား အရဲစြန္႔ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

• ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ႏိငုင္ံေရးအျပာင္းအလမဲ်ားအရ ႐ြာသားမ်ားသည ္ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးစမီကိံန္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ သိမ္းဆည္းခရံေသာ 
မမိတိို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား ျပနလ္ညရ္ရိွေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ အသုံးျပဳၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာငလ္ာခဲၾ့က 
သည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အာဏာရွိသူမ်ားထံ တိုင္ၾကားျခင္း၊ ထိပ္တုိက္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ားမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ 
အတြင္းကဆုိလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္႐ံုမွ်မက တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းႏွင့္ တျခားေသာအခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ 

• ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္႐ြာသားမ်ားမွ တရားမွ်တမႈ 
ရွာေဖြရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအား ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယခင္တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္  
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အရာရိွေဟာင္းမ်ား ပိငုဆုိ္ငထ္ားသညဟု္ ႐ြာသားမ်ားမွ တငျ္ပထားသည။္ ထုိ႔အျပင ္
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႐ြာသားမ်ားအေပၚ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ႔၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အကာအကြယ္မ်ား 
ရရွိေလ့ရွိသည္။ 

• မၾကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားက စတင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာကထ္ားမႈႏွင္ ့လူသားအရင္းအျမစ ္ဖြံ႔ၿဖိဳ း တိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက 
မိမိတုိ ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္အေရွ ႔ေတာင္ပိုင္းအထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသာ 
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ ႔လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပ့ံမ်ားအျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား၊ ေရႏွင့္လွ ်ပ္စစ္ရရွိေရး၊ 

ဤဓာတ္ပုံကုိေတာင္ငူခရုိင၊္ ထန္းတပငၿ္မိဳ ႕နယ္တြင၂္၀၁၅ ခႏွုစ ္နိဝုငဘ္ာလ 
၂၅ ရက္ေန႔က ရိက္ုကူးထားျခင္းျဖစသ္ည။္ ထုိဓာတ္ပံသုည ္ေသာက္ေရခပ-္၂ 
ဆည္ဟုအမည္တြင္ေသာ ထုံးဘိုဆည္ ကိုျပသထားသည္။ ထုံးဘိုဆည္စ 
ေဆာက္စဥ္အခါက နအဖ (တပ္မေတာ္/ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ) မွ ရြာသား 
မ်ားအား အဓမၼလုပ္အားေပးအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ထိုဆည္ေဆာက္လုပ္မႈ 
ေၾကာင့္လည္းရြား သားမ်ား၏ေျမယာမ်ား အစဥ္တစိုက္ဆံုးရ ႈံးခဲ ႔ ၾကရ 
သည။္ အစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားထံတုိငၾ္ကားစာမ်ားေပးပို႔ခဲ႔ေသာလ္ည္း ၂၀၀၈ 
ခႏွုစတ္ြင ္အစိုးရႏွင္မ့တ္ိဖက္ျပဳ၍ဆည္ေဆာကလု္ပ္ေရးကုိ တာဝနယူ္ခဲ႔ေသာ 
ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီ (ေအးရွားေဝါလ္)ထံမွ ရြာသားအခ်ိဳ႕သာ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေငြရရိွခ့ဲသည္။ နအဖ (တပ္မေတာ္/ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ) အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ား 
အေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာငမ္ႈ 
မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းသို ႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 
ရြာသားမ်ား၏အဆိုအရ ဆည္အထက္ပိုင္းတြင္ ေရလႊမ္း မိုးမႈ ေၾကာင့္ေရႊ႕ 
ေျပာင္း ရမႈမ်ား၊ အိမ္ေျမမ်ား ဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ဆည္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ 
လူထုမွာလည္း ဆည္ေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤဓာတ္ပံုကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရိုင္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည။္ ဤဓာတ္ပံတုြင ္ရြာသားမ်ား အတင္းအဓမၼလုပ ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းကုိ 
အစားထုိးရန္အတြက္ အလွည့္က်သြားရန္ ရြာမွေန၍ အလုပ္ခြင္သို ႔ 
သြားေရာက္ေနပံျုဖစပ္ါသည။္ ၎တုိ႔သည ္ဘုတ္ေဒသ အနီးရိွ ဘုတက္ေျပာ္ 
ေၾကးနန္းဒုိင္ လမ္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏စားစရာႏွင့္ 
ပစၥည္းကရိယာမ်ားကုိ ၎တို ႔ ႏွင့္အတူသယ္ ေဆာင္သြားရပါသည္။ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]

12 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



ေဆး႐ံုေဆးခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ လုပ္ငန္း 
အမ်ားစုတြင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္စီမံကိန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ထိုျပႆနာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးအားနည္းခ်က္ႏွင့္ ႐ြာသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း

“သူတုိ႔က [တပ္မေတာ္] ရြာကုိ ႏွစ္ခါမီးလာရႈိ႕တယ္။ ပထမတခါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာႀကီးကုိရိ ႈ႕တယ္၊ ေနာက္တခါ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဒီေနရာမွာပဲ ျပန္ေဆာက္ထားတဲ့ ရြာအသစ္ကုိရိ ႈ႕တယ္။ ဒီမွာရွိတဲ့လူေတြ အကုန္လံုး ထုိင္းႏိုင္ငံကုိ 
ထြက္ေျပးၾကတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေတာထဲေတာင္ထဲကုိထြက္ေျပးၾကရတယ္။”

ေစာစဗ--- (က်ား၊ ၄၃ ႏွစ္)၊ စ၀--- ရြာ၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရိုင္/ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း 
(၁၉၉၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)

• ကရငလူ္႔အခြင္အ့ေရးအဖြဲ႔၏ ၂၅ ႏွစ္တာ မွတ္တမ္းျပဳစသုည္ ့ကာလအတြင္း ျမနမ္ာျပည ္အေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းတြင ္ဆက္လက္ 
က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ေနရပ္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းကို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႐ြာသားမ်ားက နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားဆံုးက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

• ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဝလံုျခံဳေရး၊ လယ္ယာေျမမ်ား 
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား အေပၚတြင္ အဓိကစုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ဘဝလံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား 
ျပန္လည္ရရွိေရးအျပင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရး အာမခံခ်က္ရွိၿပီး  ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိမွသာ အမ်ားစုမွာ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ဆႏၵရွိၾကသည္။

• လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေနရပ္ျပန္မည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔၏ ဘဝလံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္း 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားက မယူဆၾကပါ။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ တိုက္ပြဲမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏  
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ဘဝလံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ တပ္စခန္းမ်ား မိမိတုိ႔၏ 
မူရင္း ေက်း႐ြာေဒသမ်ားမွ ဖယ္ရွားေပးၿပီး မိမိတုိ႔ေနရပ္ျပန္ေသာအခါ စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ရန္
အခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္ဆိုပါက ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ဆႏၵရွိၾကသည္။

• ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိမိတုိ ႔ဘဝမ်ား ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ရရွိရန္ လုိအပ္သည္။ 
ထို႔အတူ ကုမၸဏီမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျပင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားမွ ယခင္ မိမိတို႔ ထြက ္
ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ သိမ္းယူထားေသာ မိမိတုိ ႔ပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူလုိသည့္ 
ဆႏၵမ်ားရ ွိသည္။ ထိုသို ႔မဟုတ္ပါက မိမိတုိ ႔ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္  ထိုက္တန္ေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္မည့္ အစားထုိးလယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထားသည္။

• ‘ပင္ဟဲရိုးမူဝါဒ’ ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ က်င့္သံုးေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသား လယ္ယာေျမ 
အသံုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ ႐ြာသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္သူမ်ား မိမိတို႔၏ ဆႏၵအရ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနရပ္သုိ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။

• ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သုိ႔ 
ျပန္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အုိးအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနရာခ်ေပး 
သည္မွအပ ၎တုိ႔ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။

13အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပိုင္းျခားထားမႈမ်ား

“အရင္တုန္းကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းေျပာလုိ႔မရဘူး။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အမ်ားၾကီးေျပာစရာရွိတယ္။ 
၅၈ ႏွစ္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ခံစားရတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္မေျပာခဲ႔ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဲဒီအေၾကာင္းေတြကိုပြင့္ပြင့္လင္း 
လင္းေျပာရင ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူနည္းစတုိုင္းရင္းသားအပုစ္ုေလ ကၽြန္ေတာ့္ကုိတစ္ေယာက္ေယာက္ကလုပၾ္ကံမွာေၾကက္ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေျခအေနကုိ ခငဗ္်ားသိတဲ႔အတိငု္းပ ဲကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဘာလုံၿခံဳေရးမွ အာမခခံ်က္ရိွတာမဟုတ္ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တို ႔ခံစားရတဲ႔အေၾကာင္းကိုေျပာရင္မေကာင္းတာတခုခုျဖစ္လာမွာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူပင္မိတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခံစားရတာေတြကုိ အခုအထိၿမိဳသိပ္ထားေနတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာေျပာစရာစကားေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။”

ဦးအ--- (က်ား၊ ၅၈ ႏွစ္၊ မူဆလင္) သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ သထံုခရိုင္၊ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း)

• ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား အထူးသျဖင့္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား ႏွင့္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ ႔၏ 
ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ဘုရားစာအုပ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မိမိတို႔ေနရာမ်ားမွ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစ၍ 
ဗုဒၶဘာသာနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼလိုက္ 
နာက်င့္သံုးေစျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား စသည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ခံၾကရသည္။ 
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အဓိကထိပါးေႏွာင့္ယွက္ေနၾကသူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA (ဗုဒၶ) မွ ေျပာင္းလဲခဲ့ 
ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

• ကရင္ခရစ္ယာန္ လူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပသည့္အစီရင္ခံစာမ်ား ေလ်ာ့နည္း 
သြားသညက္ိ ုေတြ႔ရေသာ္လည္း ရပ္တန္႔သြားျခင္းမရိွပါ။ အထူးသျဖင္ ့ေဒသခဗံဒုၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တိငု္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ နီးစပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္၍ ေစတီပုထိုးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ဤဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရိုက္ယူခဲ့ၿပီး ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေနရပ္ျပန္မည့္ မိသားစု (၃၀) စုကုိ 
ျပသထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ႏို႔ဖိုးစခန္းမွ ထိုဒုကၡသည္မ်ားသည္ စီစဥ္ထားေသာေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္္အပိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ 
ျပန္သ ြားေသာ ပထမအဖဲ ြ ႕ ျဖစ္  ပ ါသည္။ ၎တုိ ႔၏ပိုင္ ဆုိင္မ ႈပစ ၥည္းမ ်ားကုိ  ထုတ္ပိုးေန ၿပီး ျပန္ရန္  အတြက္ ျပင္ဆင္ေန ျခင္း ျဖစ္ပ ါသည္။  
တခ်ဳိ႕မွာ ၎တုိ႔၏မူလရြာမ်ား သုိ႔ျပန္သြားၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ရွိေနရာေဒသအသီးသီးသုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လွ်င္  
ထိုင္းအစိုးရမွေပးေသာ ဘတ္ေငြ ၈၀၀၀ ကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ ေထာက္ပံ့မႈရမရ မေသခ်ာေသာ္ လည္းထုိင္း
အစိုးရဝန္ထမ္းေတြမ်ားအလုိအရ ျမန္မာအစိုးရမွ တစ္အိမ္ေထာင္ကုိ က်ပ္ ၃ သိန္း ေပးလိမ့္မည္ဟုသိရသည္။ ႏို ႔ဖိုးစခန္းေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္  
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၎တို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေစခ်င္ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

14 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



• ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ မူဆလင္လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအား အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းပယ္ခံရျခင္းျဖင့္ 
ခြဲျခားဆကဆံ္ျခင္းခရံေၾကာင္း ကရငလ္ူ႔အခြင္အ့ေရးအဖြ႔ဲ၏ ၂၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တင္ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင ္
ေတြ႕ရိွႏိငုသ္ည။္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအား ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင္ ့မဆူလငမ္်ား၏ လြတ္လပစ္ြာ သြားလာခြင္ႏွ့င္ ့မဲေပးခြင္မ့်ား 
ကန္႔သတ္ခံရၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရရွိသည့္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမ်ား 
ႏွင့ရ္ငဆုိ္ငရ္ၿပီး မမိတုိိ႔၏ ေနထုိင္ေသာ တုိင္းျပညတ္ြင ္တုိင္းျပညမ္ဲ့ေနေသာ မဆူလငမ္်ားအျဖစသုိ္႔ေရာက္ေစသည။္ မမိတုိိ႔၏ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ မိမိတုိ႔အေပၚတြင္  
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကုိ မူဆလင္လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက သေဘာေပါက္ 
နားလည္ၾကသည္။

• ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔အား တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ကုိး
ကြယ္ယုံၾကည္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားရွိၿပီး အေရးယူျခင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိသည့္အျပင္ ထုိသုိ႔တုိင္ၾကား 
မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔အားလက္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မတရားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားခံရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကရသည္။

အထက္ပါဓာတ္ပံုကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ရက္ေန႔က ေတာင္ငူခရိုင္၊ 
ေရတာရွည္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေရတာရွည္ေလးေက်းရြာအုပ္စု၊ သစ္ခ်ဆိပ္ရြာတြင္ 
ရိုက္ယူခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပံုတြင္ရြာသားမ်ား၏အိမ္ေရွ႕တြင္ စိုက္ထူထား 
ေသာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။ ထိုဆိုင္းဘုတ္တြင္ မူဆလင္မ်ား
ကိုဆန္ ႔က်င္သည့္စည္းကမ္းမ်ားစာရင္း လုပ္ ျပထားသည္။ ထို ဆုိင္း  
ဘုတ္၏ေခါင္းစဥ္မွာ ဤေနရာသည္အစၥလမ္ကုိးကြယ္ သူမ်ားကင္းလြတ္
ရာေနရာျဖစ္ရမည္ဟုဆုိသည္။ ထုိဆုိင္းဘုတ္ တြင္မူဆလင္မ်ားအေပၚ 
ဆန္႔က်င္သည့္စည္းကမ္း ၃ခု ေရးထားၿပီး ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက 
အသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ၁- ဤရြာတြင္မူဆလင္မ်ားည
အိပ္ေနထုိင္ခြင့္မျပဳ။ ၂- ရြာသားမ်ားသည္ မူဆလင္မ်ားထံမွ ေျမယာ 
ဝယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ၎တို႔အားေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။ ၃- ဗုဒၶဘာသာ 
ဝင္မ်ားမူဆလင္မ်ားကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရ အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားက 
ထိုဆိုင္းဘုတ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာမကိုက္ညီဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း 
၎တို႔ အေပၚတြင္ တစံုတရာျဖစ္မည္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ထုိဆုိင္းဘုတ္ 
မ်ားကုိ မျဖဳတ္ၾကပါ။ ထုိဆုိင္းဘုတ္ကုိ ေဒသခံဘုန္း ၾကီးတစ္ပါးက 
စိုက္ထူသည္ ဟုေျပာၾကသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

အထက္ပါဓာတ္ပုံကုိ သထံုခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ ႔နယ္၊ ဝဲပ်ံေက်းရြာ အုပ္စု၊ 
ဟဟလ---ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔က 
ရုိက္ကူးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဓာတ္ပုံတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္း 
ခရစယ္နဘ္ရုားရိွခိုး ေက်ာင္းႏွင္ ့(ဘယဘ္က္တြင)္ ကပ ္လ်က ္တည္ေဆာက္ 
ထားေသာ ဗုဒၶေစတီ (ညာဖက္ရွိ အျဖဴေရာင္အေဆာက္အဦး) ပံုကိုျပထား 
သည္။ ဤေစတီကုိ ဆရာေတာ္ဦးသုဇနႏွင့္ ၎၏ေနာက္လုိက္မ်ားက 
တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

15အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား 

“….တုိက္ပြဲမ်ား အၿပီးသတ္ရပ္စဲရန္ ရြာသားအမ်ားအျပားမွ ေမ်ွာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ 
တုိကပ္ြမဲ်ားျဖစျ္ခင္း၊ ကတိမ်ားခ်ိဳ းေဖာကျ္ခင္းမ်ားက ၎သည ္အမွနတ္ကယ္ျဖစ ္မျဖစဆုိ္သညကုိ္မ ူ သံသယျဖစၾ္ကသည။္”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားထားေသာ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာ၊ 
ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတိုင္းေဒသ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဖာပြန္ခရိုင္/ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊  

(၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)

• ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ႐ြာသားအမ်ားစု၏ အဆိုအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ယုံၾကညမ္ႈမရိွေၾကာင္းႏွင့ ္အထူးသျဖင္ ့အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရးသေဘာတညူမီႈပ်က္ျပယ္ၿပီး တုိက္ပြမဲ်ားျပနလ္ညျ္ဖစလ္ာမညကုိ္ 
အလြန္တရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိၾကသည္။  ႐ြာသားမ်ား၏အျမင္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ လက္ရွိလႈပ္ရွား 
ေနေသာ စစ္ေရးအခင္းအက်င္းမ်ား အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားရွိ တပ္စခန္းမ်ားအား ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ 
ျပဳလုပျ္ခင္း၊ တပမ္်ား ေနရာလလွဲယ္ျခင္းႏွင္ ့စစ္ေရးေလ့က်င္မ့ႈမ်ား၊ ဆက္လကလု္ပ္ေဆာင္ေနသညကုိ္ ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင္ ့
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိၾကသည္။

• အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္စခန္းမ်ားကို 
မမိတုိိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်ငမွ္ ႐ပုသိ္မ္းသြားမညဟု္ ႐ြာသားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲၾ့ကေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်ငစ္ြာ 
စစ္စခန္းအခ်ိဳ႕အား ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

• အခ်ိဳ႕ေသာ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
အေနအထားမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအား အသိေပး ရွင္းလင္းတငျ္ပျခင္းမရိွသည္အ့တြက္ မမိတုိိ႔ေဒသမ်ားသည ္အမွနတ္ကယ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ထြက္ဆိုၾကပါသည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္းကုိ 
႐ြာသားမ်ားက တငျ္ပရာတြင ္တုိက္ပြမဲ်ား ေလ်ာန့ည္းသြားေၾကာင္း၊ လြတလ္ပစ္ြာ သြားလာခြင္ ့ေကာင္းမြနတ္ိုးတက္လာေၾကာင္း၊ 
စာသင္ေက်ာင္းအသစ္မ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လာေရာက္ကူညီေၾကာင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ေတာင္းယူမႈမ်ား၊ တရားလက္လြတ္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ဤဓာတ္ပံုကို ဘားအံခရိုင္၊ လိႈင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္၊ ဒ---ေက်းရြာတြင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ကရိုက္ကူးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဓာတ္ပံုတြင္ 
ဒ---ရြာတြင္ ယာယီရြာသူၾကီးမ်ား အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခံရေသာ အျခားရြာ မ်ား
မွေရႊ႕ေျပာင္းခံရြာသားႏွစ္ဦးအား ေဖၚျပထား ျခင္းျဖစ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
တႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္အေၾကာင္းၾကားရတာ 
အရမ္းစတိ ္လႈပရွ္ားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေသနတအ္စား 
ေဘာပင္ကုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႔ႏိုင္္ငံေရးကုိ လုပ္ေစခ်င္တာ။ ႏိုင္္ငံေရးလုပ္ဖို႔ 
ေသနတ္ကုိ အသုံးျပဳတာဟာ ရြာသားေတြကုိ ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေစတယ္” 
ဟုသူတို႔ကေျပာပါသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

ဤဓာတ္ပံုကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဓာတ္ပုံတြင္ ဟဗ---ေက်းရြာအနီးရွိ တပ္မ 
ေတာ္စစ္စခန္းကုိေဖၚျပထားပါသည္။ ဤဓာတ္ပံုတြင္ စစ္တပ္စခန္းႏွင့္ 
တပ္နယ္ေျမကုိဝင္ေသာ ဟဗ---ေက်းရြာအနီးရွိ ေတာင္ပတ္လမ္းေပၚ 
တြင္ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္စခန္းသစ္၊ ကာကြယ္ေရးတပ္စခန္း 
မ်ား၏ စခန္းေရွ႕အဝင္ဂိတ္တစ္ခုရွိၿပီးျမန္မာစာသားျဖင့္ ဆုိင္းဘုတ္တခုရွိ 
ကာ ‘စခန္းသစ ္မဆုတတ္မ္းခစံစစ္ခန္း’ ဟ ုေရးသားထားသည။္ ရြာသားမ်ား 
အေနျဖင့္ ဤဆုိင္းဘုတ္သည္ ေကာင္းမေကာင္း၊ သူတုိ႔ခံစားမႈကုိ မတုိင္တန္း 
သို႔မဟုတ္ မေဖၚျပႏုိင္ၾကပါ။ စခန္းသည္ ရြာႏွင့္နီးၿပီး ရြာသားမ်ား၏ျခံမ်ားမွ 
အသီးအႏွံမ်ားကိုရ ွာေဖြ (ခုိးယူ) ႏိုင္္ေသာေၾကာင့္ စစ္သားမ်ားသည္ 
ဤေနရာတြင္ေနရသညကုိ္ ႏွစသ္ကၾ္ကသညဟု္ ရြာသား မ်ားယူဆၾကသည။္ 
[ဓာတ္ပံု- KHRG]

16 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ၊ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရး တာဝန္ခံ 
မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ဖြဲ ႔စည္း 
တည္ေဆာက္မႈမ်ားအေပၚ တတ္ႏိုင္သမွ် အေျခခံ၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အုပ္စုအလုိက္ခြဲျခားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ခုထက္ပိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အသစ္မ်ားေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ

“ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွာ ကၽြန္ေတာ္ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုေနတဲ့ ကာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြ႔ရလဲဆုိရင္ 
႐ြာသားေတြဟာ အရမ္းေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတယ္။ ဘာျဖစလုိ္႔လဆဲိုေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲအသကုိံ ကၽြန္ေတာ္မွတ္တမ္းယူတာမႀကိဳက္ 
ဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္ယူထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ တပ္မေတာ္သိသြားရင္ သူတုိ႔ကို မေကာင္းတာတစ္ခုခုလု
ပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ျကပါတယ္။”
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားထားေသာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း၊ ၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္္၊ 

ကရင္ျပည္နယ္အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း၊ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)

• တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈအား လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး 
အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ လုိက္နာရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္ၿပီး လက္မွတ္မထုိးရေသးေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သီးျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရး
ထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ အရပသ္ားမ်ား သရိွိနားလညရ္န ္ပိမုိလုုပ္ေဆာငသ္င္ပ့ါသည။္ 
ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး က်ား၊မ တန္းတူ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးသင့္ပါသည္။ 

• စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးတုိ႔ကုိ 
အာမခႏံိငု္ေစရန ္လကန္ကကုိ္င္ေဆာငသူ္မ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်း႐ြာမ်ား 
အနီးရွိ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ စစ္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ေက်း႐ြာမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္း သုိ ႔မဟုတ္ အနီးတဝိုက္တြင္ စစ္တပ္မ်ားမွ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးျခင္းအျပင္ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႐ြာသားမ်ား 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအား အဓမၼသိမ္းယူျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရ၊ တပမ္ေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင္တ့ပ ္ႏွင္ ့တိငု္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ေျမျမႇဳပမ္ိငု္း အသစမ္်ား 
အသုံးျပဳမႈအား တားျမစ္ျခင္း၊ လက္ရိွေျမျမႇဳ ပ္မုိင္းမ်ား ရိွေနေသာေနရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္၍ ႐ြာသားမ်ားအား လံျုခံဳ ေရးအတြက္ 
သတိေပးျခင္း စသည္တို ႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေျမျမႇ ဳပ္မိုင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မွီ ေဒသခံလူမႈ 
အသိုက္အ၀န္းမ်ားအပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိပဲ 
ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပပ္ါက ပဋပိကၡမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက၍္ အတိမ္းအေစာင္းမခႏံိငု္ေသာ ေဒသမ်ားတြင ္
ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းက မေပါက္ကြဲပဲ ႂကြင္းက်န္ေနေသာ 
လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားဖယ္ရွားရာတြင္ အႏၱရာယ္ရွိ သည့္အတြက္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားၿပီး လိုအပ္ 
ေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

17အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



တာဝန္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ

• ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရ၊ တပမ္ေတာ္ႏွင္ ့၎တုိ႔၏အပုခ္်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအားလံုးျပညတ္ြင္း
ႏွင္ႏ့ိငုင္တံကာမွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးစခံ်နိစ္ညံႊန္း ဥေပဒမ်ားအား လုိက္နာရနအ္ာမခရံမည။္ 
ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မတရားက်ဴးလြန္၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ စစ္သားသို႔မဟုတ္ အရာရွိမ်ားအား 
၎တို႔က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေသာစံုစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာအရပ္
သားတရားရံုးမ်ားတြင္ တရားဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ အမႈစီရင္ႏိုင္ခြင့္ေပးရမည္။

• ျမနမ္ာႏိငုင္အံစုိးရႏွင္ ့KNU အေနျဖင္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳ းေဖာကက္်ဴ းလြန္ျခင္း ခံရေသာ ႐ြာသားမ်ားအတြက ္ပြင့္လင္းျမငသ္ာ၍ 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ တုိင္ၾကားေရးယႏၱရားမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အာမခံစီစဥ္ေပးရမည္။ ထုိယႏၱရားမ်ား၏ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာရမည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလာေသာ အရပ္သားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားမျပဳႏိုင္ရန္ ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အာမခံရမည္။

• တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ အရာရွိငယ္မ်ားအပါအဝင္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လူ ႔အခြင့္အေရး၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာသေဘာေပါက္ 
နားလည္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ကုလသမဂၢႏွင္ ့အျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညကုိီ ရယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သငတ္န္းမ်ား 
ေပးရမည္။

ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း

“တကယ္လို ႔မ်ား အဲဒီေနရာမွာ အႏၱရာယ္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္ တကယ့္ကိုေၾကာက္ေနတာဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
[လယ္ေတြဆီကုိ] ျပန္မသြားရဲဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေၾကာက္ေနတယ္ဆုိတာ ေျပာမျပတတ္ေတာ့ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပန္မသြားျပန္ရင္လည္း ဒီႏွစ္စားဖို ႔ဆန္မရွိေတာ့မွာကုိ စိုးရိမ္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္ယာေတြမွာ 
ျပန္သြားၿပီးအလုပ္လုပ္ႏုိင္္ရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ကူညီရာေရာက္မယ္။ အခုေတာ့ သူတို ႔ [ေခါင္းေဆာင္ေတြ] က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အစားအစာေပးေနရတယ။္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က [သတုိူ႔ေထာက္ပ့ံေပးတဲအ့စာေတြကုိ] မစားခ်င္ပါဘူး ဒါေပမဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကခက္ခဲတဲ့ အေျခအေန [ဆင္းရဲမႈ] ထဲေရာက္ေနၿပီေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ [ငတ္မြတ္မႈကုိ] မခံႏိုင္္ေတာ့ဘူး။ 
ျဖစ္ႏိုင္္ရင္ [ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိ] ျပန္သြားခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စပါးပင္ေတြၾကည့္လုိက္ရင္ ရိတ္ခ်င္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔လယ္ကြင္းေတြက စပါးပင္ေတြက ရိတ္ဖို႔အတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျဖစ္ေတာ့ဘူး[အပင္ေတြရွည္ထြက္ 
လြန္ၿပီး ျမက္ထူေနၿပီ]၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။”

ေစာယယ--- (က်ား၊ ၅၃ ႏွစ္)၊ ဗဗ--- ရြာ၊ ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံခရိုင္/ ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း 
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။)

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ဒုကၡသည္မ်ားအားခိုလံ ႈခြင့္ျပဳေသာတုိင္းျပည္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္း 
ႀကီးရံုးႏွင္ ့အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ျပညတ္ြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒကုၡသည ္မ်ားႏွင္ ့
ဒကုၡသညမ္်ား၏ ေနရပသုိ္႔ျပန္ေရးသည ္လုံးဝမမိသိေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ျဖစရ္မည၊္ တုိကရ္ိက္ုျဖစ္ေစ သြယဝ္ိက္ု၍ျဖစ္ေစ 
အတင္းအၾကပမ္ျပဳလုပရ္၊ လုံျခံဳ မႈရိွရမည၊္ ေရရွညအ္တြက္ ဘဝအာမခခံ်က္ရိွၿပီး ေနရပျ္ပနသ္မူ်ား၏ ဂဏုသိ္ကၡာကုိအျပည္ ့
အဝေလးစားမႈရွိရမည္။ ရိကၡာမ်ားႏွင့္ရန္ပံုေငြမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ မတရားၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ရျခင္းမွာ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။

• ဒုကၡသညမ္်ားေနရပျ္ပန္ေရးကိ ုဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားမွာ ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရ၊ ဒကုၡသညမ္်ားအား ခိလံုႈခြင္ျ့ပဳေသာ တုိင္းျပည ္
မ်ား၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး သုိ ႔မဟုတ္ တစ္ျခားေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား မျဖစ္သင့္ပါ၊ 
ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဆႏၵအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ ဆႏၵအရ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘဝအာမခံခ်က္ရွ ိ
သညဟု္ ယူဆ၍ ေနရပျ္ပနရ္နဆ္ႏၵရိွေသာ အေျခအေနတြင ္ထုိလုပင္န္းစဥသ္ည ္အားလုံးပါဝင္ေသာ လုပင္န္းစဥ္ျဖစသ္င့ၿ္ပီး 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္  ၎တုိ႔အားလက္ခံမည့္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ ေနရပျ္ပန္ေရး လုပင္န္းစဥမ္်ားတြင ္ဘဝလံျုခံဳေရးႏွင္ ့အေျခအေနမ်ားကုိ ကုိယတုိ္င ္အကျဲဖတ္ ေစာင္ၾ့ကည္ႏ့ိငုရ္မည။္

18 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



• ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ဘဝလုံျခံဳေရးႏွင့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ 
မ်ားရွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ထုိသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပး 
အပ္ရမည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက ၎တို႔အတြက္ အခမဲ့ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရမည္။ 
ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ရမည္။ 

• အကယ္၍ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီး ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားဘဝသုိ႔ တဖန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါက 
ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရ၊ တပမ္ေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင္တ့ပ္မ်ား၊ KNU ႏွင့္ တိင္ုးရင္းသားလက္နကကုိ္င္အဖြ႔ဲမ်ားအေနျဖင္ ့၎တုိ႔၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ တာဝန္ယူရမည္။ ထုိ႔အျပင္ လုံေလာက္ေသာအေထာက္အပ့ံမ်ား ပံ့ပိုးေပးကာ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလာေရာက္ကူညီခြင့္ ျပဳရမည္။

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားသည္ လက္ရွိေတာင္သူမ်ား က်င့္သုံးေနေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး 
ေဒသခမံ်ားအား ဓေလ့ထုံးတမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ KNU ကဲသုိ့႔ေသာ ေဒသတြင္းအာဏာပိငုမ္်ားမွ ထုတ္ေပးထားသည္ ့
ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ 
KNU ထံမွ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထား ျပဳလုပ္လိုသည့္အခါတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အားလုံးပါဝင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ KNU အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ႐ြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ 
မတရားသိမ္းပိုက္ျခင္း ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကို ၎တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ မတရား တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို 
ကာကြယႏ္ိငုရ္နအ္တြက္ လက္ရိွေျမယာႏွင္ ့ရင္းႏီွးျမႇဳ ပႏ္ံမွႈဆုိငရ္ာ ဥပေဒႏွင္မ့ဝူါဒမ်ားကုိ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငသ္င္သ့ည။္ ထုိ႔ျပင ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ KNU အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားမွ 
ေနရင္းအရပ္သို ႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအပါအဝင္ 
အားနည္းေသာ လမူႈအသုိက္အ၀န္းပိငု္ေျမမ်ားအေပၚတြင္ လပ္ုငန္းမ်ားလာေရာက္လုပ္ကုိင္ မညကုိ္ ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ေပးရနအ္တြက္ 
တာဝန္ရွိသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရ၊ KNU၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိ ဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လ႔ူအခြင့္အေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိင္ုရာ အဓပိၸါယ္ျပည္ဝ့ေသာ ထိခိက္ုနစန္ာမႈဆိငုရ္ာ စစတ္မ္းေကာကယ္ျူခင္း မ်ားအား 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္မီ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္မေဖာ္မွီ ေဒသတြင္းရွိ 
လူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္မည့္စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္စားဝတ္ေနေရးအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဒသသုံးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည့္စီမံကိန္း၏ အ႐ြယ္အစား၊ 
အက်ယ္အဝန္း၊ ေပးေဆာငမ္ည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏႏွင့္  စီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ့နည္းလမ္းမ်ား အေပၚ 
ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ႐ ြာသားမ်ားကုိပါ ပါဝင္ေစရန္ အခြင့္အေရးေပးရမည္။ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းသည္ 
ေက်းလက္ေဒသရွိ ႐ြာသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ဆိုပါက လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ 
ရယူသည့္စနစ္ (FPIC) ကို အျမဲေလးစားလိုက္နာရမည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား မျပႏိုင္ေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုး 
တမ္းဆုိင္ရာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ပါက ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ အကယ္၍ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ 
ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပရန္အတြက္ အစားထိုးေျမယာအသစ္တစ္ခု ျပန္ဝယ္ႏိုင္လာက္သည့္ေလ်ာ္ 
ေၾကးေငြ ပမာဏအား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ သတ္မွတ္ရမည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဖိအားေပးမႈမ်ား မရွိေစရ။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းရွိ တုိင္ၾကားေရး ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ တရားရံုးမ်ားသုိ႔ 
အလြယ္တကူ တုိင္ၾကားတင္ျပႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးသင့္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး 
ယႏၱရားမ်ားသည ္ေဒသတြင္း၌ တညရိွ္ၿပီး အားလုံးပါဝငႏ္ိငုက္ာ ထိေရာက္မႈရိွေသာ ယႏၱရားျဖစသ္င္သ့ည္အ့ျပင ္ေဒသခမံ်ား 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေပၚတြင္လည္း အေျခခံသင့္ေပသည္။

19အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား 

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ KNU အေနျဖင့္ မတရားေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အႏၱရာယ္မ်ား၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ႏွင့္ 
လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ိဳ းေဖာကျ္ခင္းမ်ား ခစံားရေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိင္ုရာ စုိးရိမ္ပူပနမ္ႈမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းေပးရမည္။ ထိုသို႔ ေျဖရွင္းရာတြင္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ က်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လူမႈဘဝ လံုျခံဳေစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ က်ဥ္ဖယ္ခံရေသာလူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ား၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲေသာ လူမႈႈအသုိက္အ၀န္းမ်ားကို ဦးစားေပးကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။

ဤဓာတ္ပံုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ရက္တြင္ ဖ---ေက်းရြာ၊ စခန္းၾကီး 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ သထုံျမိဳ႕နယ္၊ သထုံခရိုင္မွရိုက္ကူးထားၿပီး ေစာဧ---  
ကုိ ရာဇာမင္း ဘတ္စ္ကားဓားျပတုိက္မႈတြင္ ပါဝင္သည္ဟု စြပ္စြဲ ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြ႔ဲမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ မတရားဖမ္းဆီး ညွဥ္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ထုိ ႔အတြက္ ေၾကာင့္ ေစာဧ--- မွ တင္ျပခဲ့သည္မွာ 
သူ၏အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္္ေရး၊ လုံျခံဳေရးအတြက္ျပႆနာမ်ား ကို ရင္
ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

အထက္ပါဓာတ္ပံုကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ဖာပြန္ခရုိင္၊ ဘူးသိုျမိဳ႕နယ္တြင္ 
ရိက္ုကူးထားသည။္ ဤလူသည ္တပမ္ေတာ္မွေထာငထ္ားေသာ ေျမျမႇဳပမ္ိငု္း 
ကုိ ဘူးသုိျမဳိ႕နယ္ ေက်း႐ြာအနီး ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ တက္နင္းမိခဲ့သည္။  
သူေျခေထာက္တစ္ဖက္ မ႐ိွေတာ့သည္အ့ခ်နိက္တည္းက သူ၏မသိားစကုို 
ေကၽြးေမြးေစာက္ေရွာက္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ၏စားဝတ ္
ေနေရးကုိ အနည္းငယ္ေထာက္ပံေပးႏိုင္ရန္ ဖာပြန္ခရုိင္႐ွိ အိတုထဒုကၡ 
သည္စခန္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ ခဲ့ပါသည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

20 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပိုင္းျခားမႈမ်ား

“သူတုိ႔ကဆဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ အတင္းေမာင္းထုတ္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္စခန္းကုိ [ထုိင္းႏုိင္ငံဒုကၡသည္စခန္း] 
ေရာက္လာတဲ ႔  ဗုဒ ၶဘာသာလူမ်ိ ဳးေတြကေျပာျပၾကတယ္။ ရ ြာအနားက က်ဳိက္ဒံုဂိတ္မ ွာ ‘ကုလားလံုးဝမဝင္ရ’ 
[မူဆလင္ဟုဆုိလုိသည္] ဆုိ ၿပီး  ဆုိင္းဘုတ္တစ္ခု  စစ္သားေတြက ခ်ိတ္ထားတယ္ေျပာတယ္။ ဂထ---ရ ြာကုိ 
မဆူလင္ေတြဝင္ေရာက္ျခင္းကုိ တင္းတင္းၾကပၾ္ကပက္န္႔သတ္ထားတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဗဒုၶဘာသာဝင္ေတြေတာ႔ ေနႏုငိတ္ယ္။”

ေမာင္ဂစ--- (က်ား၊ ၃၄ ႏွစ္) ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ 
ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္၊ ဂထ---ရြာ၊ ဒူးပလာယာခရိုင္ 

(၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။)

• လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိတို႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားေက်ာင္း၊ ေစတီပုထိုး၊ ဗလီ၊ မိရိုးဖလာ 
ကုိးကြယ္မႈမ်ားႏွင့ ္အျခားကုိးကြယ္ရာအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွကမ္ႈတစ္စုံတစ္ရာမရိွပ ဲလြတလ္ပ္စြာ တည္ေဆာက္ 
ခြင့္ရွိရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု 
မ်ားကိုေလးစားသမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လိုပါက 
အခ်င္းခ်င္းတင္းမာမႈမျဖစ္ပြားေစရန္ ေဒသခံရြာသားမ်ား ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားမႈ ျဖစပ္ြားလာပါက ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖ ရွာျခင္း၊ တစဥ္ီးႏွင္တ့စဥ္ီး 
အျပန္အလွန္ေလးစား၍ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္း မ်ားကိုရွာေဖြႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္သင့္သည္။

• ျမနမ္ာႏိငုင္အံစုိးရအေနျဖင္ ့ႏိငုင္သံားစစိစ္ေရးႏွင္ ့ႏိငုင္သံားျဖစ္ေရးဆုိငရ္ာ ဥပေဒမဝူါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
မရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ 
စုတြင္ ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရသည့္အျပင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မဲ့သကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရသည့္ 
မူဆလင္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအခ်ိဳ႕အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ေနရပ္ျပန္မည့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား
ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ေမြးစာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား 
ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အျပည့္အဝခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

• ျမနမ္ာႏိငုင္အံစုိးရ၊ KNU ႏွင္ ့ေဒသခလူံထအုေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လြတ္လပခ္ြင္ႏွ့င္ ့
ပတ္သက္ေသာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ေလးစားမႈ သူတစ္ပါး၏ 
ဘာသာတရားႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ နားလညလ္က္ခမံႈမ်ား ရိွလာၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ တင္းမာမႈႏွင္ ့အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
မျဖစ္ပြားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

“ေဆးခန္းက ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီး၊ ဖြင့္ပြဲေတြ ဘာေတြေတာင္ လုပ္ၿပီးသြားၿပီး၊ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္ထိ ပိတ္ထားတုန္းပဲ၊ 
ရ ြာသားေတြအတြက္ တစ္ခ ါမ ွဖ ြင့္တာ မေတြ ႔ဘူး ၊  အဲ့ဒီမ ွာ ေဆးလည္းမရ ွိဘူး ၊  အဲ့ဒ ါေ ၾကာင့္ ရ ြာသားေတြက 
အဲဒ့ီေဆးခန္းအေၾကာင္း အျမတဲမ္းေျပာတယ္၊ ဧယ---ေက်းရြာက ရြာသားတစ္ေယာက္က ေဆးခန္းကေတာ့ အရမ္းလွတယ၊္ 
ဒါေပမဲ့ ဘာမွသုံးလုိ႔မရဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားထားေသာ ေဒသတြင္း  
ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ သထံုျမိဳ႕နယ္၊ သထံုခရုိင္၊ မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ 

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည။္)

• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလပ္ုငန္းဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက 
အေထာက္အပံ့ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာငရ္ာတြင္ ေဒသခံလူမႈအသုိကအ္၀န္းမ်ား၊ ကရငက္်န္းမာေရးႏွင္ ့လူမႈဖလုံူေရးအဖြဲ႔ (KDHW)၊ ေဒသတြင္းရိွက်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ၿပီး ခဲြျခားမႈမရွိေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ႐ြာသားမ်ားအား ကုသမႈမျပဳမွီလိုအပ္ေသာ ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ၊ ကုသပံုနည္းစနစ္၊ 

21အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ အစရွိသည္တို ႔ကုိ လူနာမ်ားနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အျပည့္အစံု နားလည္သည္အထိ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက အေသအခ်ာရွင္းျပရမည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ 
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနရာမ်ားမွ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံႈေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြမ်ားအား တုိးျမႇင့္ေပးသင့္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႐ြာသား 
မ်ားအားလံုး လုိအပ္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားအား လက္လွမ္းမွီေစရန္ ေသခ်ာစြာ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေဆးရံုေဆးခန္းအားလုံးတြင္ လိုအပ္ေသာေဆးဝါးေထာက္ပံ့မ ႈပစ ၥည္းမ်ား၊ လုိအပ္ေသာ 
ေဆးဝါးမ်ား၊ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိၿပီး အဆင့္အတန္းမွီ၍ ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္ 
ေသာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံႈေရးဌာနႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ 
မႈေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ဒဏ္ခံရသူမ်ား၊ ပဋိပကၡႏွင့္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳ းတ္ုးတက္မႈလုပင္န္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့ ္ထိခိက္ုခစံားရသမူ်ားမွ အခမဲက့်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
တိုးတက္လာေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ပညာေရး 

“ပညာေရးဌာနကလူႀကီးေတြ လက္လွမ္းမွီတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ပညာေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ 
ရြာသားေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးတုိးတက္လာတာကုိ အဲ့ဒိေနရာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အရမ္း
စိုးရိမ္ရတာတစ္ခုကေတာ့ ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ရြာသား ေတြအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈအားနည္းေနတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျဖစ္သင့္တာေတြက ျဖစ္မလာဘူး။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားထားေသာ ေဒသတြင္း  
ေနာက္ဆံုးရအေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ ေညာင္ေလးပင္ခရိုင္/ပဲခူးတိုင္းေဒသ အေရွ႕ပိုင္း 

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကရင္ပညာေရးဌာန (KED) တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကေလးအားလုံးအတြက္ အခမဲ့မူလတန္းပညာေရးရရွိေစရန္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္းပညာေရးမ်ားကိုလည္း အခမဲ့သင္ယူခြင့္ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန
အေနျဖင့္ေဒသခလူံမႈအဖြ႔အဲစည္းမ်ား၊ KED ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းၿပီး ေဝးလံေခါငဖ္်ားေသာ 
ေဒသမ်ားႏွင့ ္လူဦးေရနည္းပါးေသာ ေက်း႐ြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ငယမ္်ား၊ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
ပိမုိဖုြင့လွ္စႏ္ိငု္ေရးအတြက ္အားစုက္ိသင္ၿ့ပီးျမနမ္ာျပညအ္ေရွ႕ေတာငပ္ိငု္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားအား လုံးတြင ္လံုေလာက္ေသာရနပ္ံုေငြ၊ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ခလစာလံုေလာက္စြာ ရရွိေသာအရည္အခ်င္းမွီ ဆရာမ်ား ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ KED၊ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းလပု္ေဆာငၿ္ပီး သငရ္ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိ ုျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငက္ာ ကရငဘ္ာသာစာေပကဲသို့႔ေသာ တုိင္းရင္းသား 
မိခင္ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္းပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားမ်ားအတိုင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရပညာေရး မရရွိႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ျမနမ္ာျပညတ္ြင္းရိွ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့ ္တန္းတူအခြင္အ့ေရး ရရိွေစရနအ္တြက ္KED အပါအဝင ္ဒကုၡသညစ္ခန္းႏွင္ ့
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုတ္ေပးေသာ ဒီပလိုမာႏွင့္ အျခားလက္မွတ္မ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ KED ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းမ်ား၏ 
သင႐္ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင ္က်ား၊မ တန္းတညူမွီ်မႈႏွင့ ္လူ႔အခြင္အ့ေရး ပညာေပးျခင္းမ်ားကုိ ထည့သ္ြင္း သငၾ္ကားေပးသင္ပ့ါသည။္

22 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း



တရားလက္လြတ္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 

“သူတို႔ရ႕ဲ ႏြားေတြကုိ သြားပုိ႔တဲ့ လမ္းမွာ ဂိတ္ေတြအမ်ားႀကီးကိျုဖတ္ရတယ္ဆုိေတာ့ အခြနအ္ေနနဲ႔ ပိက္ုဆံေတြအမ်ားၾကီးေပး 
ရတယ္။အဒဲလုိီပိက္ုဆံေပးေပမယ့္လည္း ဂတ္ိမွာရိွတဲအ့ရာရိွက [မညသ္ည္အ့ဖြဲ႔ မွန္းမသိပါ] သူတုိ႔ပုိကဆ္ ံ[အခြန္] က မလုံ 
ေလာက္ဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ဒူးပလာယာခရိုင္၊ ဝင္းေရးျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အဲဒီဂိတ္ေတြကျမန္မာလက္နက္ကုိင္[တပ္မေတာ္] 
အပါအဝင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တယ္။”

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးမွ ေရးသားထားေသာ ေဒသတြင္းေနာက္ဆံုးရ  
အေျခအေနတင္ျပခ်က္၊ ဝင္းေရးျမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာခရိုင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း 

(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။)

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ KNU ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာတရားလက္လြတ္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားအား ေရွာင္က်ဥ္ကာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစသည့္ သင့္တင့္မွ်တေသာ 
အခြန္ေကာက္ခမံႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင္အ့ည ီလုပ္ေဆာငသ္င္သ့ည။္ ထို႔အျပင ္၎တုိ႔၏ လက္ေအာကခ္ ံလက္နက္ကုိငတ္ပသ္ား 
မ်ားအေနျဖင့္ ႐ြာသားမ်ားအား စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ တရားလက္လြတ္အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ 
ေျခာက္လန္႔ျခင္းမ်ား၊ ႐ြာသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈကို ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ 
႐ြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာမွ ေကာက္ခသံည္အ့မ်ိဳ းမ်ိဳ းေသာ အခြနအ္ေကာကမ္်ားကုိ မေပးေဆာငသ္င္ပ့ါ။ 
အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္  ပမာဏအား ႐ြာသားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာႀကိဳတင္အသိေပးသင့္သည္။ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားတြင္လည္း အခြန္ရရွိေၾကာင္းေျပစာမ်ား အျမဲတေစ ထုတ္ေပးသင့္ၿပီး ထိုအခြန္မ်ားသည္ မည္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမွ ေကာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသအတြက္ မည္သို႔အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ကို ေဒသခံရြာသားမ်ားအား အသိေပးရန္ 
အေရးႀကီးသည္။

အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ တရားလက္လြတ္ ပစၥည္းဥစၥာေတာင္းခံျခင္း

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအေနျဖင့္နည္းလမ္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရမည္။ ထိုအတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းမႈမ်ား တြင္ 
႐ြာသားမ်ားအား လူသားဒိုင္းသဖြယ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းခုိင္းျခင္း၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူႏွင့္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား အတင္းအဓမၼစစ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား 
အဓမၼေဆာက္လုပ္ေစျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံလူမႈအသုိက္အ၀န္းမ်ားထံမွ တရားလက္လြတ္ 
ပစၥည္းဥစၥာ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားျဖစသ္ည္ ့႐ြာသားမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥမ္်ား၊ စက္ေလွမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အျခားပိငုဆ္ိငုမ္ႈမ်ားကုိ 
စစ္တပ္၏ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရမည္။

23အေၾကာက္တရား၏ အုတ္္ျမစ္



၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေဒသခံျပည္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကုိ စုေဆာင္းမွတ္တမ္းယူႏုိင္ေစရန္ 
သငတ္န္းပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင္ ့လုိအပသ္ည္အ့ေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ပံပ့ိုးေပးလွ်က္ရိွသည။္ ထုိ႔အျပင ္ရရိွသည္သ့တင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ ု
ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း ႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္လွ်က္ရွိသည္ရြာသားမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.khrg.org တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း

ဤဓာတ္ပုံကုိ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ဒူးပလာယာခရိုင္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဓာတ္ပံုသည္ ေဖေဖၚဝါရီလ အလယ္ပိုင္းေလာက္တြင္  
ကရင္ရြာသားမ်ား၎တို႔သယ္ႏိုင္္သမွ် သယ္ကာ အသက္ေဘးလု၍ ထုိင္းနယ္စပ္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္၍ ထြက္ေျပးေနေသာ ပံုျဖစ္ပါသည္။ ဤဓာတ္ပုံ 
ရိုက္ယူေနခ်ိန္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈလုပ္ေနေသာ အဓိကတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔သည္ ထိုေနရာ ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ခရီး နာရီဝက္သာသာတြင္ ရိွေနခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္။ 
ေလးဖုိးထ မွ ေစာထ (အဇင္း)၊ ေစာထ မွ က်ိဳက္ဒုံလြင္ျပင္ တစ္ေလွ်ာက္မွ ရြာမ်ားမွထြက္ေျပးလာေသာ ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထုိင္းနယ္စပ္ကို  
ေလးဖိုးထမွ ကူးျဖတ္ေနၾကသည္။ ထိုရြာသား မ်ားေျပးလာသည္ႏွင့္အတူ အေဝးမွလက္နက္ႀကီး (ေမာ္တာ) ေပါက္ကြဲသံမ်ားကိုလည္း လမ္းေလွ်ာက္ခရီး 
တစ္နာရီမွ်သာေဝးေသာ ကြီးခလာႏွင့္မယ္သေရာထမွ ၾကားေနရသည္။ မိနစ္ ၃၀ ခန္ ႔ ၾကာေသာအခါ ၁၅ မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္ခရီးသာေဝးသည့္  
ေလးဖိုးထကို တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္စတင္ပစ္ခတ္ေတာ့သည္။ [ဓာတ္ပံု- KHRG]

24 ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း


