
ကရင္နီလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဆည္ျဖင့္ ကရင္နီလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဆည္ျဖင့္ 
ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းပါ။ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းပါ။ 

ရပ္ရပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကတုိင္းရင္းသားအုပ္စုတခု ျဖစ္သည့္ ကရင္နီလူမ်ဳိးျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကတုိင္းရင္းသားအုပ္စုတခု ျဖစ္သည့္ ကရင္နီလူမ်ဳိး
မ်ားသည္ ရာစုႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္၏ မ်ားသည္ ရာစုႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္၏ 
စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္မႈႏွင့္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္မႈႏွင့္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ နစ္နာခံစားခ့ဲၾကရသည္။ ယခုအခါ သူတုိ႔အေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ၿခိမ္းေၾကာင့္ နစ္နာခံစားခ့ဲၾကရသည္။ ယခုအခါ သူတုိ႔အေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ၿခိမ္း
ေျခာက္မႈတရပ္ကုိ ၾကံဳေတြ႔ေနရျပန္ၿပီး။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေျခာက္မႈတရပ္ကုိ ၾကံဳေတြ႔ေနရျပန္ၿပီး။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားက သူမ်ားက ကရင္န္ီကရင္န္ီျပည္နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္မ်ားကုိ 
ဆည္ပိတ္ဆုိ႔ၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။ဆည္ပိတ္ဆုိ႔ၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္
ေနၾကသည့္ကိစၥမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကပင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥတရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ 
၎ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ လူသားတုိ႔ဆုံးရႈံးနစ္နာၾကရမည့္ အေရး၊ သဘာ
၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈ 
မ်ားစြာရွိေနခဲ့ပါသည္။ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ဆည္ ၇-ခုစလုံးမွာ ျပည္တြင္း
စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္သားမ်ားမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းဒဏ္သင့္၍ေသဆုံးရမႈမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြ၍ဲ 
ေသဆုံးရမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ေတာင္ဖက္အက်ဆုံး
ဆည္ေနရာတြင္ စစ္အစုိးရက နယ္ေျမစုိးမုိးေရး၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ 
၎ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ 
ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရပါသည္။  

ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ယခုအခါ လက္နက္ကုိင္စစ္သားမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေပးေနသည့္ 
အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔မ်ားက သံလြင္ျမစ္ ႏွင့္ ပြန္ျမစ္တြင္ ရြာသစ္ဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၌ 
တုိင္းထြာစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ပြန္ျမစ္ေပၚမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကုိ 
စ၍တည္ေဆာက္ရန္ ရိွေနၿပီး၊ ပြန္ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ မီွတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ လူဦးေရ 
၁,၀၀၀ ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ေသာ ယင္းတလဲလူမ်ဳိးမ်ားလည္း ဒုကၡၾကံဳၾကရေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားက ကရင္နတရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားက ကရင္နီျပည္နယ္တလႊား ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ အေၾကာင္းရိွေနျခင္း။ျပည္နယ္တလႊား ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ အေၾကာင္းရိွေနျခင္း။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ ဒါတန္းေကာ္ပုိေရးရွင္းက ျမန္မာစစ္အစုိး
ရႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း ဆည္ ၃-ခု တည္ေဆာက္ရန္ 
သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ သံလြင္ျမစ္မႀကီးေပၚ၌ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေပးမည့္ 
ဆည္တခု၊ ၎၏ျမစ္လက္တက္ မ်ားျဖစ္သည့္ ပြန္ေခ်ာင္းႏွင့္ သဖက္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ဆည္ 
၂-ခု တည္ေဆာက္ရန္ ရိွပါသည္။

ကရင္နီျပည္နယ္တြင္တည္ေဆာက္မည့္ဆည္ႀကီးမ်ား
ရြာသစ္ဆည္။  ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ 
(ေဒသခံမ်ားက ေက်ာက္က်င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္နီဟုလည္း ေခၚၾကသည္။) 
ပြန္ျမစ္ဆည္။ ၁၃o-မဂၢါ၀ပ္
သဘက္ဆည္။ ၁၁၀- မဂၢါ၀ပ္



ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရိွေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္ စုတည္ေထာင္ ႏုိ င္ေရးအတြက္  ဆယ္စုႏ ွ စ္မ ်ားစ ြာကပင္  
ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ျမန္မာအစုိးရက ၎အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ျငင္းပယ္ထားဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ကရင္နီေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားႏွင့္ အဆက္ဆက္ေသာ 
ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္က ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းမႈ စစ္ဆင္ေရးဟု ေခၚဆုိ၍ အစီအစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ အဓိကပစ္မွတ္ထား 
တုိက္ခုိက္ေလ့ရွိၿပီး၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းထြက္ေျပး
ရမႈ မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ၌ ဤသုိ႔က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္
မႈေၾကာင့္ လူအေျမာက္အမ်ား ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး၊ ယခုတည္ေဆာက္မည့္ဆည္အသစ္
ေၾကာင့္ ေရအမ်ားဆံုးလြမ္းမုိးႏုိင္သည့္ေနရာမွ ရြာေပါင္း ၂၁၂ ရြာ၊ လူဦးေရ ၃၇,၀၀၀ 
ေက်ာ္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ၎တုိ႔အမ်ားစုသည္ လူမ်ားႁပြတ္သိပ္စြာေနရာခ်
ထားသည့္ စုစည္းစခန္းမ်ားသုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေတာတြင္းလြတ္ရာသုိ႔၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေျပးခုိလႈ ံေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးတည္ေဆာက္သည့္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေလာပိတဆည္သည္ ကရင္ 
နီျပည္နယ္တြင္ တည္ရိွၿပီး၊ ၎တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျပည္သူေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ အေျခပ်က္ေျပာင္းေရႊ႔ ေစခဲ့ပါသည္။ 
ဆည္လုံျခံဳေရးအေၾကာင္းျပကာ ျမန္မာစစ္သား ေထာင္ခ်ီေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ အတင္းအက်ပ္ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ 
လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ အက်ဥ္းရုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားလည္း 
ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံႏွင့္ ဓာတ္အားႀကိဳးလုိင္းတုိင္မ်ားတ၀ုိက္တြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္း 
၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားပါသည္။ ျမစ္ေရကုိလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ အတြက္သာ ဦးစားေပးစီမံျခင္းေၾကာင့္ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား၊ 
ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားဒဏ္ကုိ ၾကံဳေတြ႔ရၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ သီးႏံွစုိက္ခင္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ဤသုိ႔နစ္နာခံစားရမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း 
ယေန႔တုိင္ ေဒသခံျပည္သူ ၈၀% ေက်ာ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြခဲြင့္ မရရိွေသးပါ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားစုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းသုိ႔သာ 
ပုိ႔လႊတ္သုံးစြဲေစခဲ့ပါသည္။ 

ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားမ ွ ထြက္ရွိလာသည့္လွ်ပ္စစ္ကုိ မည္သည့္ 
ေနရာသုိ႔ ပုိ ႔ေဆာင္မည္ကုိ တိတိက်က် မသိရွိရေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အစဥ္ 
အလာကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ သုိ႔မဟုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ စြမ္းအင္ကုိ ေရာင္းခ်ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ 
လည္း ျမန္မာစစ္အစုိးရအတြက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏နီးစပ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိသာ ဦးစားေပး 
ျဖည့္ဆည္းလိမ့္မည္ဟု စုိးရိမ္ေနရပါသည္။ 

၎ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္သည့္အခါ စီမံကိန္းမ်ားလုံျခံဳေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
လုံျခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္မ်ားပုိ၍ ေနရာခ် ထားလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡကုိ 
ပုိ၍ႀကီးထြားလာေစႏုိင္ပါသည္။ ၎ေဒသသည္ တည္ၿငိမ္ေနသည့္ေဒသ မဟုတ္ပါ။ 
လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ား ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး၊ 
မၾကာေသးမီက ျမန္မာစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ သြပ္သြင္းခဲ့သည့္ "နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ဖြဲ ႔"မ်ား အတြင္းတြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား တည္ရွိေနပါ
သည္။  ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈတြင္ 
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကရင္နီလူမ်ဳိးမ်ား၏ ခါးသည္းသည့္ အေတြ႔အၾကံဳအရ ျပည္သူ
မ်ား၏ အစုိးရအေပၚႏွ င့္ လာေရာက္ရင္းႏ ွီး ျမ ႇ ဳ ပ္ႏ ွံသူမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈ
မ်ား ရန္လုိမုန္းထားစိတ္မ်ားကုိသာ ႀကီးထြားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ျမန္မာ
စစ္သားမ်ားေစာင့္ၾကပ္ လုံျခံဳေရးယူေပးလာသည့္ အင္ဂ်င္နီယာအဖြ႔ဲယာဥ္တန္းကုိ 
တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လူ-၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရပါေသးသည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာေစႏုိင္ျခင္းပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာေစႏုိင္ျခင္း

ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ထြက္ေျပးရမႈမ်ား 

 လွ်ဳိ ႔၀ွက္၍ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ရိွျခင္းလွ်ဳိ ႔၀ွက္၍ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ရိွျခင္း

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာကုိ တုိင္းထြာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳေနၾကေသာ္လည္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ 
ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း တလုံးတပါဒမွ်အသိေပးျခင္းမရွိသလုိ၊ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတ၀ုိက္သုိ႔လည္း သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္
ထားပါသည္။ ရြာသစ္ဆည္၊ ပြန္ျမစ္ဆည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာ၀၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ေလ့လာခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္သိရိွရျခင္း မရိွသလုိ၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေျခခံအခ်က္ အလက္မ်ား 
ယေန႔တုိင္ စူးစမ္းေလ့လာထားႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။   

ေလာပိတ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံးေတြ႔ၾကံရသည့္ ခါးသည္းသည့္ အေတြ႔အၾကံဳေလာပိတ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံးေတြ႔ၾကံရသည့္ ခါးသည္းသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ

ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မႈအေပၚကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မႈအေပၚ  စုိးရိမ္ဖြယ္စုိးရိမ္ဖြယ္ အေၾကာင္း ၆-ခ်က္  အေၾကာင္း ၆-ခ်က္ 

ကရင္နီဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသုေတသနအုပ္စု မတ္လ ၂၀၁၁ မွ ထုတ္ေဝပါသည္ ကရင္နီဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသုေတသနအုပ္စု မတ္လ ၂၀၁၁ မွ ထုတ္ေဝပါသည္ 

၂၂

၁၁



သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀သတၱမ်ဳိးကြဲေထြျပားမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀သတၱမ်ဳိးကြဲေထြျပားမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း 

ရြာသစ္ဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတြင္ မၾကာေသးမီကစ၍ သစ္ထုတ္
လုပ္မႈမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာပါသည္။ သံလြင္ ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္အထိ သစ္ျဖတ္စက္မ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမ်ား 
ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤသစ္ေတာမ်ားသည္ ကယား-ကရင္
ေတာင္ေပၚသမမွ်တ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇီ၀သတၱမ်ဳိးကြဲ စုံလင္ေထြ 
ျပားႂကြယ္၀သည့္ ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး 
စီမံကိန္း ၂-ခုေၾကာင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ထိခုိက္ေစလိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ သံလြင္ျမစ္သည္ ယခုအခါ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မွ မေတြ႔ရဘ ဲ
ရွားပါးသြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၄၇ မ်ဳိးတုိ႔ ေနထုိင္ရာ ေဂဟေဒသလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၃၃

အတင္းအက်ပ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ထြက္ေျပးအေျခပ်က္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ 
လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း 
ေနရပ္ရင္းသုိ ႔ ျပန္လာႏုိင္ျခင္း မရွိ ၾကပါ။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားအိမ္ျပန္ေရး ပုိ၍ခက္ခဲေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ဆည္
မ်ားတည္ေဆာက္ေရးေၾကာင့္ ကရင္နီလူမ် ဳိးစု၏ မ် ဳိးႏ ြယ္စုတခုျဖစ္ေသာ 
ယခုအခါ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၁,၀၀၀ မွ်သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ယင္းတလဲ
လူမ်ဳိးမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း အထူးတလည္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ ၎ယင္းတလဲလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ သံလြင္ႏွင့္ ပြန္ျမစ္ကမ္း
တေလွ်ာက္ကမ္းပါးတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ဳိး အသက္ေမြးေနၾကၿပီး၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
လူးႏွင့္ ႏွမ္းစုိက္ပ်ဳ ိးၾကသည္။ ထုိသူတုိ႔၏ ေရွးေဟာင္းၿမိ ႔ဳေတာ္ ေဘာ္လခသဲည္လည္း 
ပြန္ျမစ္၏အၾကားတြင္ ရိွေနရာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရေတာ့မည့္ အေျခအေန ရိွေနသည္။ 

သံလြင္ျမစ္သည္ ႏုံးေျမႏွစ္မ်ား ပုိ ႔ခ်ေပးသည့္ ျမစ္တစင္းျဖစ္ၿပီး၊ မုိင္ရာႏွင့္
ခ်ီေသာ ျမစ္ေၾကာင္းကမ္းနားတေလွ်ာက္တြင္ဥယ်ာဥ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စုိက္ခင္း
မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျမဆီအျဖစ္ ပ့ံပုိးေပးေနသည္။ ၎ေျမၾသဇာ
ႂကြယ္၀လွသည့္ စုိက္ေျမမ်ားကုိ မီွခုိ၍ သံလြင္၏ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ မြန္ျပည္နယ္
တြင္ လူသန္းတ၀က္ခန္ ႔ အေျခခ်ေနထုိင္ေနၾကရသည္။ အေရးပါသည့္ 
ဆန္ထုတ္လုပ္ရာ ေဒသတခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဤဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ႏုံးအနယ္အႏွစ္မ်ား ပုိ ႔ခ်မႈကုိ ဟန္႔တားေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
စုိက္ေျမမ်ားအတြက္ အခက္ၾကံဳရေစမည္၊ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းရမည္
ျဖစ္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈကုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရိွလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

စုိက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားရန္ အေၾကာင္းရိွျခင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားရန္ အေၾကာင္းရိွျခင္း 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း 

၄၄

၅၅

ေဘာလခဲအနီးသစ္ထုတ္လုပ္မူ

ကရင္နီေက်းရြာသူ/သားမ်ား ကရင္နီေက်းရြာသူ/သားမ်ား 
ရိုးရာယဥ္ေက်းမူအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကပံုရိုးရာယဥ္ေက်းမူအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကပံု
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ေတာင္းဆုိခ်က္ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွဘႏွဲင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရိွႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဆည္မ်ား
မတည္ေဆာက္မွီတြင္ ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္လုံး၌ လူမႈေရး-သဘာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးႏုိင္မႈအေပၚ ဘက္စုံေလ့လာ အကဲျဖတ္မႈမ်ား လုိအပ္ပါ 
သည္။  သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ သံလြင္ျမစ္
ေပၚတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေနမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းထားပါရန္ 
ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ 

ဒါတန္းေကာ္ပုိေရးရွင္း (Datang Corporation) သည္ (Global Compact) ကုလသမဂၢ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာရန္ 
ကတိက၀တ္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။ (Global Compact) ဆုိသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လုပ္သားေနရာခ်ထားမႈ၊ သဘာ၀၀န္းက်င္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကင္းရွင္းေရး.. စသည့္ 
ႏုိင္ငံအမ်ားသေဘာတူညီထားသည့္ လုိက္နာရန္ မူ၀ါဒ (၁၀) ခ်က္ (ten universally accepted principles) စည္းရုံးတုိက္တြန္းေနသည့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား တည္ရိွေနသည့္ေဒသ၊ အထူးအႏၱရာယ္ႁပြမ္းသည့္ေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္သိသိျဖင့္ လုိက္နာသည္ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေစရန္ 
လမ္းညႊန္ထားခ်က္မ်ား၌ (Global Compact) က တုိက္တြန္းထားရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မိမႈ မရိွေစၾကရန္၊ နစ္နာရသူမ်ားအတြက္ ၾကားနာေျဖရွင္းသည့္စနစ္ ဖြ႔ဲစည္းထားရိွရန္၊ သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပဋိပကၡအေပၚ 
မည္သုိ႔ေျပာင္းလ ဲသက္ေရာက္ေစသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သုိ႔မွသာ ျပည္သူအမ်ား အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပး ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဒါတန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္း (Datang Corporation)။ Global Compact အဖြ႔ဲအတြက္ စြန္းထင္းမႈတခုဒါတန္း ေကာ္ပုိေရးရွင္း (Datang Corporation)။ Global Compact အဖြ႔ဲအတြက္ စြန္းထင္းမႈတခု

 

ေရရုတ္တရက္ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား ၾကံဳရႏုိင္ျခင္းေရရုတ္တရက္ ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား ၾကံဳရႏုိင္ျခင္း 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ေၾကာင့္္ ေရကုိသုိေလွာင္ထားျခင္း၊ 
ထုတ္လႊတ္ျခင္း ျပဳမည္ျဖစ္ရာ၊ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းတြင္ေနထုိင္သည့္ျပည္သူမ်ား
၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေရဖူလုံမႈ ျပႆနာရိွလာႏုိင္သလုိ၊ အႏၱရာယ္
လည္းၾကံဳရႏုိင္ပါသည္။ ရုတ္တရက္ ေရအတက္အက်ေၾကာင့္ ေရလမ္းခရီး
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အျခားမေတာ္တဆေသေၾကထိခုိက္ရမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါ
သည္။ ေရျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ျမစ္ေရေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ 
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ဆားငန္ေရ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား 
အတိဒုကၡၾကံဳရႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ယခုဆည္တည္ေဆာက္
မည့္ေနရာသည္ ေျမလႊာျပတ္ေရြ႔ေၾကာေပၚတြင္ တည္ရိွေနၿပီး၊ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ 
ဆည္ပ်က္စီးရမႈ ေရလႊမ္းမုိးမႈ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ၾကံဳရႏုိင္ပါသည္။  

၆၆

သံလြင္ျမစ္ကမ္းရိွ ယင္းတလဲလူမ်ဳိး သံလြင္ျမစ္ကမ္းရိွ ယင္းတလဲလူမ်ဳိး 

သင္တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသနည္း။ သင္တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသနည္း။ 
သင္တုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းရွာ၍၊ အႏၱရာယ္မ်ားလွသည့္ 
ဆည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းဆန္႔က်င္ၾကပါရန္ သင္တုိ႔၏ 
လူမႈအသုိက္အ၀န္းကုိ စည္းရုံးေပးေစလုိပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမွတ္ (၁)အနီး
တြင္ ရုတ္တရက္ေရအတက္-အက်ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကုိ 
သတိေပးထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရစဥ္။ ေယာက်္ား
မ်ားထက္စာလွ်င္ ျမစ္ေရကုိ အိမ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ပုိ၍အသုံးခ်ေနၾကရသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေရအတက္-အက်ေၾကာင့္ 
မ်ားစြာအႏၱရာယ္ ရိွေစသည္။ 


