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သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအရ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP 
ႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ အၾကား၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း 
စစ္တပ္စခန္း ရုပ္သိမ္းျခင္းတခုမွ် မရွိသည့္အျပင္ တပ္အင္အား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ 
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ျဖည္းဆည္းျခင္း၊ တပ္စခန္းမ်ားဆက္လက္ 
တုိးခ်ဲ့ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တပ္သိမ္းေျမမ်ား တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
သိမ္းဆည္း ထားသည့္ ေျမမ်ားကုိ တိတိက်က် ခုိင္ခုိင္မာမာ အမွတ္အသားမ်ား 
ျပဳလုပ္လာျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ေတြ႔ျမင္ ေနရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္တပ္မ်ား 
အလြယ္တကူ သြားလာေရႊ႕ေျပာင္း ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခင္စစ္တပ္မွ ေဖာက္လုပ္သည့္ 
ကားလမ္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္လာျခင္း၊ အသစ္ထပ္မံ ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ကူး 
တံတားကုိလည္း အလြယ္တကူ ကူးလူးသြားလာႏုိင္ရန္ လက္ရိွ တည္ေဆာက္လာခဲ့ 
ၾကပါသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မတုိင္မွီႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ 
ျပည္သူလူထုထံမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ 
လူထုေတာင္းဆို လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ 
ထိုေျမယာျပႆနာမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပဲ 
အထက္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပ ေပးပါမည္ ဆိုသည့္အေျဖမ်ားသာ ရရွိ ၾကပါသည္။

သာဓကအျဖစ္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အမွတ္ ၁၄ တန္းျမင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း 
တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လူထုဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ဧက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းမႈကို 
ေဒသခံလူထုမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ ေသာ္လည္း လူထုအသံကို နားမေထာင္ပဲ 
ဆက္လက္တည္ေဆာက္ ေနၾကသည္။

ထို႔အတူ ေျမဧကေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆို 
လႈပ္ရွားေသာ ဆုိလ်ားကူး ရြာသူရြာသား မ်ားကိုလည္း ပိုင္နက္ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ 
တရားစြဲေနေသာ စစ္တပ္၏လုပ္ရပ္သည္ လံုး၀လုံး၀ လူထုကုိဖိႏွိမ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
လုပ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လံုး၀ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံုးသပ္မည္ ဆိုပါက ယခင္ကဲ့သို႔ 
စစ္တပ္ႀကီးစိုး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ ဆက္လက္တည္ရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္အက်ိဳးျပဳ 
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ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ- တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
တစံုတရာ မရရွိေသးခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ တပ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
သတၱဳထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အလ်င္စလို ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးထားျခင္းသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာ မေရာက္ပဲ 
ျပႆနာကို ပိုမိုႀကီးထြား ေစပါသည္။

လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးသည့္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေျခခံ လူထုအခြင့္အေရး ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ျမွင့္တင္ 
အားေပးေသာ အကူအညီမ်ား ေပးရမည့္ အစား လူထုမ်ား ေမွ်ာ္ကိုးအားထားစိတ္ကို 
ပိုၿပီးဖန္တီးေပးေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အကူ အညီမ်ားကိုသာ 
ေပးေနၾကၿပီး လူထု၏ ကုိယ္ထူကိုယ္ထစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို 
လ်စ္လ်ဴရႈ႕ရန္ ေရာက္ပါသည္။

ဥပမာ -  ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ႏိုင္ငံေရး ေျဖရွင္းခ်က္ မရွိေသးပဲ စံျပရြာမ်ား 
တည္ေဆာက္ၿပီး လူမႈေရး အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ္လည္း ျပန္လည္အေျခခ် 
ေနထုိင္ရန္ လူထုမ်ားမွ ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ ဘ၀လံုၿခံဳမႈ အေျခအေနကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ 
မရွိၾကေသးေခ်။ ထို႔အျပင္ လူထု မ်ားမွ မိမိတို႔ဌာေနေဟာင္းသို႔ ျပန္လည္အေျခခ် 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနေသာ္လည္း ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၱရာယ္ႏွင့္ စစ္တပ္၏ 
ႀကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကေသးသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္နီ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ ကြန္ယက္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ 
(KNPP) တို႔ အၾကား ၆ လသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
သံုးသပ္ခ်က္ (The analysis paper on the ceasefire process between the 
Karenni National Progressive Party (KNPP) and the Burmese government 
in the last six months) မွ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖၚျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေကအုိင္ေအ သာမက အျခားတုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ TNLA၊ SSA ေတာင္၊ SSA ေျမာက္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား 
ယခုထိတုိင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။ ထုိ႔အျပင္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီႏွင့္ ေကအဲန္ယူ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း အစုိးရစစ္တပ္မ်ားမွ ရန္စပစ္ခတ္မႈမ်ား ႀကိဳၾကားျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ေနၾကပါသည္။

                            Karenni Civil Society Network (KCSN)



3

ထို႔ေၾကာင့္ အတုအေယာင္ မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ 
အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္ လာရန္အတြက္ ကရင္နီလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ယက္ (Ka-
renni Civil Society Network KCSN) အေနျဖင့္ ေတာင္းဆုိလုိသည္မွာ-

 ၁• တိုုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ထိုုးစစ္ဆင္တိုုက္ခိုုက္ေနမႈမ်ား၊ 
တပ္အင္အားတိုုးခ်ဲ႕ ေနမႈမ်ားႏွင့္ တပ္စခန္းတိုုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားကိုု 
ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ ရုုပ္သိမ္း ေပးရမည္။

    ၂•   စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေပၚေပါက္ေသးသ၍ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား အၾကား 
ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမည္။

       ၃•  တစ္တုိင္း တစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ 
မွတဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေပၚေပါက္သ၍ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း 
ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈ သကဲ့ သို႔ေသာ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ရပ္ဆုိင္းထားရမည္။

     ၄• တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုုအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏုုိင္ရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု 
အေျခခံဥပေဒကိုု အစိုုးရ၊ ဒီမိုုကရက္တစ္ အင္အားစုုမ်ား၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုုးပူးေပါင္း၍ အျမန္ဆံုုး 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမည္။

     ၅• ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ႏုိင္ငံတကာလူမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ရွိထားၿပီးေသာ ေဒသခံလူမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား 
ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမည္။

  ၆• ကရင္နီျပည္ လူထုကုိ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခား 
လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ 
မ်ားကုိ လူထုေတာင္းဆုိသည့္ အတုိင္း အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားရမည္။

 ၇• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထင္သာျမင္သာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ 
ျဖစ္ေပၚၿပီးမွသာလ်ွင္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္အေျခခ်ေရး ကိစၥကုိ စဥ္းစားရမည္။
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ကရင္နီျပည္နယ္ အတြင္း ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလာပိတ လွ်ပ္စစ္စက္ရုံ စီမံကိန္း 
လုံၿခံဳေရးအတြက္ တပ္ရင္း (၂)ရင္းသာ ခ်ထားရာမွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈကုိ 
ထုိအခ်ိန္စစ္တပ္မွ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားကုိ ၁၀ ရင္း 
အထိသာမက အေျမာက္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးတပ္ မ်ားကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕ခ်ထား 
လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိစစ္တပ္၊ တပ္ရင္းမ်ားကုိ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္သည့္ 
ေဒသကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္က တုိက္ရုိက္ကြပ္ကဲၿပီး ေဘာလခဲၿမိဳ႕တြင္ 
စစ္ဗ်ဴဟာ အေျခခ် (စဗခ-ေဘာလခဲ) ရုံး ဖြင့္လွစ္္ထားၿပီး ထုိတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ 
အမိန္႔ေပးညြန္ၾကားမႈ ေပးသြားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း 
လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ထားသည့္ တပ္မ (၅၅) လက္ေအာက္ခံ 
တပ္ရင္းမ်ားကုိလည္း အလွည့္က် လွည့္လည္ လႈပ္ရွားေစပါသည္။ တပ္မ 
(၅၅) မွ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း လႈပ္ရွားသည့္ လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားကုိ 
အမိန္႔ေပးညြန္ၾကား ႏုိင္ရန္ တပ္မ ၅၅ ေရွ႕တန္း တပ္မဌာနခ်ဳပ္ (ရတတမခ) 
မယ္စဲၿမိဳ႕(ဗ်ဴဟာ ၅၅၃) ႏွင့္ရွားေတာၿမိဳ႕ (ဗ်ဴဟာ ၅၅၂) မ်ားတြင္ ေရွ႕တန္း 
စစ္ဗ်ဴဟာရုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထဲတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရ 
တပ္မေတာ္ေအာက္ ဖြဲ႔စည္းေျပာင္းလဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားကုိ 
ရြာသစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ား ထားရွိၿပီးလက္ရွိ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကြပ္ကဲ ညြန္ၾကားမႈ ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတူ 
လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ တပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တပ္ရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္သည္။

   ၁ - ေဒသကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ဒကစ) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ား
        ခလရ ၅၄၊ ခလရ ၇၂၊ ခမရ ၁၃၄၊ ခမရ ၁၃၅၊ ခမရ ၄၂၈၊ ခမရ ၄၂၉၊ ခမရ                            
        ၄၃၀၊ ခမရ ၅၃၀၊ ခမရ ၅၃၁၊ ခမရ ၃၃၇။

   ၂ - စစ္ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ- ၇) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ား
        ခလရ ၁၀၂၊ ခလရ ၂၀၅၊ ခလရ ၂၆၁၊ ခမရ ၄၂၇။

   ၃ - တပ္မ ၅၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ား
        ခမရ ၅၁၁၊ ခမရ ၅၀၈၊ ခမရ ၅၁၂၊ ခလရ ၇၊ ခမရ ၁၈၊ ခမရ ၁၁၂၊ ခလရ ၃။
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   ၄ - နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းမ်ား
        ခတ ၁၀၀၄ တပ္ရင္း၊ ခတ ၁၀၀၅ တပ္ရင္း

   ၅ - နယ္ေျမခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
        ေမာ္ခ်ီးေဒသ ျပည္သူ႔စစ္၊ ဟုိယာေဒသ ျပည္သူ႔စစ္

   ၆ - အေျမာက္တပ္
        အမတ ၀၈၆ တပ္ရင္း (လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္) စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

တပ္ေပါင္းစု (၂၄) ရင္းျဖင့္ အေျခခ် လႈပ္ရွားသည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္ 
တပ္မ်ားကုိ အသုံးခ်သြားကာ ကရင္နီျပည္နယ္ တခုလံုးရွိ နယ္ေျမမ်ားကုိ 
စုိးမုိးထိန္းခ်ဳပ္သြားၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ထြက္ရွိေသာသဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကုိ 
ထုတ္ယူေရာင္းခ် သြားပါသည္။ သာဓကအေနျဖင့္ ျပရမည္ဆိုပါက ဘီလူးေခ်ာင္းမွ 
မိုးၿဗဲေရေလွာင္တမံႏွင့္ ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ခဲ့ၾကပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၉၀% ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ေဒသခံ ကရင္နီ ျပည္သူမ်ားမွာမူ ယေန႔အထိ အေမွာင္ထဲတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းၿပီး 
ေနၾကရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ အၾကား အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ 
ေျမမ်ားေပၚတြင္ အမွတ္ ၁၄ တန္းျမွင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းကို တည္ေဆာက္ 
လာၾကသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၎ စစ္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ 
မႈကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ထိုေတာင္းဆုိမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈ႕ၿပီး 
အဆိုပါ ေက်ာင္းကို ၿပီးစီးေအာင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ သြားခဲ့ၾကပါသည္။  
လက္ရွိတြင္ ထုိစစ္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ ေရွ႔တန္းတပ္မွဴး၊ တပ္သားမ်ား၊ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြင္ စစ္သင္တန္း အနည္းဆုံး (၂) 
ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးစီး ၿပီးျဖစ္သည္။  

ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးေနခဲ့ၾကစဥ္ ေကအဲန္ပီပီ ဘက္္မွ 
အစုိးရအား မလုိအပ္ေသာ စစ္တပ္စခန္းမ်ား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆုိ 
ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စခန္းတခုမွ်ရုပ္သိမ္းျခင္း မရွိသည့္အျပင္ 
လက္ရွိတပ္စခန္းမ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္မြန္းမံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြား ခဲ့ၾကပါသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း 
သြားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ 
အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ (၃)ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္းျမန္မာစစ္တပ္ 
အေနျဖင့္ ကရင္နီ ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားေပၚ 
ခ်ထားသည့္ တပ္မ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းေပးျခင္း လုံး၀မရွိဘဲ အင္အားမ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ 
တုိးခ်ဲ႕ထားျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လြမ္းမုိးကာ 
သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသြားသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ ၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကရင္နီ 
ျပည္နယ္တြင္ ၀င္လာခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္လာ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

စစ္တပ္ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ 
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းမ်ားႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ ျမစ္ကူး တံတားကုိလည္း ေဖာက္လုပ္ 
တည္ေဆာက္လာ ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ စစ္တပ္နယ္ေျမစုိးမုိးမႈႏွင့္ 
စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ 
လူထု၏ ေျမယာ ဆုံးရႈံးပ်က္စီးမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ 
ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္မွီထက္ ပုိမုိဆိုးရြားလာ ေနပါသည္။ 
ထုိကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ေတာင္းဆုိ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား 
ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတုိင္ခင္ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း  ၃ ခုသာ  ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ (၁၆) ခုအထိ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္လာ 
ခဲ့ၾကသည္။ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ယခင္လုိလက္ျဖင့္ တူးေဖာ္ခဲ့ရာမွ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးသည့္ေနာက္ ေျမတူး စက္ယႏၱယားႀကီးမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ 
လုပ္ကုိင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ပုိမုိ 
ျဖစ္ပြားလာသည္။ ထုိ႔အျပင္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရႊမ်ားကို တရုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ 
အေရွ႕သံလြင္ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း၍ လုိက္လံရွာေဖြ တူးေဖာ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
ျမစ္ေၾကာပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ၁၉၉၅-၉၆ ခုႏွစ္ ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ 
နအဖ အစုိးရအၾကား တုိက္ပြဲျပန္လည္ ျဖစ္ပြား၍ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း 
မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ က်န္ရွိေနေသာ သစ္လုံးမ်ားကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ယူလာသည္ 
သာမက သစ္လုံးအသစ္မ်ားကိုပါ ထပ္မံခုတ္လွဲ ထုတ္ယူေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ 
ထုတ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားက 
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ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေဖၚေဆာင္ေနစဥ္ သဘာ၀သယံဇာတ 
ထုတ္ယူျခင္းအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ လူမႈေရး ထိခုိက္နစ္နာမႈႏွင့္ 
သဘာ၀ထိခုိက္နစ္နာမႈ တုိးပြားလာျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုအၾကား လူမႈေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ လ်ွက္ရွိေသာ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း(၁၆) 
ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူၿပီး အစုိးရ၊ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔မ်ားအား ၀ုိင္း၀န္း ေတာင္းဆုိလာ ခဲ့ၾကသည္။

၁ • သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူထုမ်ားႏွင့္     ညွိႏႈိင္း 
တုိင္ပင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္။

၂ • ရွိထားသည့္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒကုိ ေျမယာ၊သယံဇာတႏွင့္ 
သစ္ေတာမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ ပါက 
ဥပေဒတြင္ ျပန္လည္ျပဌာန္း က်င့္သုံးရမည္။

၃ • အစုိးရႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားစီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား၏ စီမံကိန္းေနရာမ်ားသုိ႔ လူမႈအသင္း 
အဖြဲ႔မ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။
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အစုိးရထံ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပါမစ္ ေတာင္းယူၿပီး ခုတ္လွဲ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္။ သစ္ထုတ္ 
လုပ္မႈေၾကာင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ေရာက္ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္းပူပန္မႈမ်ားကုိ ေကအဲန္ပီပီထံ တင္ျပၿပီး သစ္ေတာ ကန္႔သတ္မႈ 
မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္လုိက္လံ ကန္႔သတ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိလာသည္္။ ၎တုိ႔၏ 
အနာဂတ္ သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ အထူးစုိးရိမ္ ပူပန္လာ ေနၾကပါသည္။

လူထု၏ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတကုိ အကာအကြယ္ အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း 
မရွိေသးသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ လက္ရွိအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ စစ္တပ္ခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ 
စီးပြားေရးမ်ားကုိ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားသည့္ တုိင္းရင္းသား 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းမႈေၾကာင့္ 
ေဒသခံလူထု၏ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ယခင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မျပဳလုပ္ခင္ထက္ 
ပုိမုိဆုိး၀ါးလွ်က္ ရွိေနပါသည္။
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၄ • စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ သူမ်ားသည္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ တစုံတရာ 
အေပၚတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး စီမံကိန္း ထိခုိက္နစ္နာမႈရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။

၅ •  စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚသူမ်ားသည္ ေဒသခံ၏ ရုိးရာဓေလ့ က်င့္ထုံးကုိ 
လုိက္နာရမည္။

၆ •   မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားမဆုိ FPIC (Free, Prior and Informed Consent) ၏ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

၇ • ကရင္နီျပည္နယ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ မဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား 
ျပည္နယ္တြင္ မျပဳလုပ္ရ။

၈ • မညသ္ည္ ့အဲနဂ္်အိုီ/ႏုငိင္တံကာ အဲနဂ္်အီုမိ်ား၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား ကူညီေပးစဥ္တြင္ Humanitarian Accountability Partnership – 
HAP standard  စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္သုံး ရမည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
စီမံကိန္းအားလုံးသည္ အေျခခံ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာ၀န္ခံမႈသေဘာတရားမ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ရွိထားသည့္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လစ္လ်ဴရႈ 
ေက်ာ္လႊားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အားနည္းေစျခင္း မျဖစ္ေစဘဲ အားေကာင္းလာေအာင္ 
အားေပးေဆာင္ရြက္ သြားရမည္။

ဤသုိ႔ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထား ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ကုန္တြင္ ဖါေဆာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ 
နယ္စပ္ျဖစ္သည့္ ထီးထာရြာအနီးတြင္ ေရကာတာ တစ္ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ 
ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖတခ်ဳိ႕ ေခၚယူကာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း 
ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္သြား၍ ေကအဲန္ပီပီ ထံသုိ႔ 
ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံလူထုမွ ေဆာက္လုပ္ရန္ 
သေဘာတူၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကအဲန္ပီပီမွ သေဘာတူရန္ သာလုိအပ္ေၾကာင္း 
စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ လူထုသေဘာထားကို ထပ္မံေကာက္ယူရန္ 
ေကအဲန္ပီပီ ဆက္ဆံေရးရုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္ေစလြတ္ၿပီး လူထုသေဘာထားကုိ 
ထပ္မံေကာက္ယူေသာအခါ လူထုမွ ေဆာက္လုပ္ရန္ သေဘာမတူေၾကာင္း 
သေဘာထားေပး ခဲ့ၾကပါသည္။
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ထုိ႔အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစုိးရလုိက္ပါ၍ တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ျမန္မာ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာသုိ႔ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ ေလ့လာမႈခရီးစဥ္ တစ္ခုျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိခရီးစဥ္တြင္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ (၂) ဦး လုိက္ပါရန္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း 
သိလုိေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပုိင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထုိ႔အတူ 
ထုိေလ့လာမႈမွ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ကဲ့သုိ႔ ေရကာတာကုိ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ 
ဟန္ျပအစီရင္ခံစာသာ ထြက္လာမည္ကုိ လူမႈအသင္း အဖြဲ႕မ်ားက ယခုအထိ 
စုိးရိမ္စြာေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည္။

လူထုမွ ဆည္ေဆာက္လုပ္မည့္ ကိစၥအေပၚ စုိးရိမ္ၿပီး တားဆီးေနၾကေစကာမူ 
အစုိးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္ အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစား 
ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္ MPSI ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးကုိ အစုိးရမွ ရပ္စဲထားပါသည္ ဆုိသည့္ ၎တုိ႔၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ လုံး၀ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ 
ျပည္နယ္ ျပည္မရွိ  ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာ ပုိမုိ 
မ်ားျပားလာခဲ့ရာ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္လည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ပုိမုိမ်ားျပား 
လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေဒသႏွင့္ ထူးျခားသည့္ အခ်က္မွာ ေျမယာမ်ားကုိ 
စစ္တပ္မ်ားမွ အမ်ားဆုံးသိမ္းဆည္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အစုိးရမွလည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနပါၿပီဟု ေျပာဆုိလာပါသျဖင့္ 
လူထုမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မတုိင္ခင္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ 
သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ေျမမ်ားကုိျပန္လည္ ေတာင္းဆုိ လာခဲ့ၾကပါသည္။ 
အသိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ားအနက္ ဖရူဆုိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္တပ္မွ 
အသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းဆုိသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အေပၚ 
အာဏာပုိင္ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္မ်ား ကုိင္တြယ္ပုံ အေျခအေနအက်ဥ္းကုိ 
တင္ျပလုိပါသည္။

ကရင္နီျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မအုပ္စု၊ ေကးလ်ားအုပ္စုႏွင့္ မာခေရာ္ေရွ႕အုပ္စု 
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ဆက္စပ္ဧရိယာတြင္ အမွတ္ (၁၄) တန္းျမင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုမ်ား သာမက အိမ္ေမြးတိရိစာၧန္ 
မ်ားလည္း အခက္အခဲေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လအတြင္း ေဒသခံျပည္သူအား အသိေပးျခင္းမရိွပဲ ေဒသခံဘိုးဘြားပိုင္ေျမ 
ဧက(၃၀၀၀)ေက်ာ္အား အမွတ္(၁၄)တန္းျမင္႔ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း 
တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းဆည္းလိုုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွတ္ (၁၄) တန္းျမင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းအား ၁၀.၆.၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ 
ေဒသခံမ်ားမွ မိမိတို႔အတြက္ မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို 
လက္မခံလိုသျဖစ္ အသနားခံစာ၊ ကန္႔ကြက္စာမ်ား တင္ျပေတာင္းဆို ခဲ့ေသာ္လည္း 
မည္သို႔မွ်လုိက္ေလွ်ာျခင္း မရိွခဲ့ေပ။

သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ စုေပါင္း 
ဆုေတာင္းပြဲ စုစုေပါင္း(၈) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခိုးေလွ်ဆိုေတာင္သူ 
လယ္သမား ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ေတာင္ယာေျမမ်ား 
ျပန္လည္ရရိွရန္အတြက္ ခိုးေလွ်ဆိုေတာင္သူ လယ္သမားေကာ္မတီမွဦးေဆာင္ၿပီး 
၂၀၁၃ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ ေတာ
င္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္းျပည္နယ္အစိုးရမွ လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ျခင္း ခံရသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ ၁၄-၄-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မာခေရာ္ေရွ႕ ရြာတြင္ ခုိးေလွ်ဆုိေတာင္သူမ်ား 
ဦးေဆာင္ၿပီး ထိုစစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ျပန္လည္၍ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုုပ္ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ 
လာေရာက္ဆႏၵခံယူသူ လယ္သမား (၅၀၀) အနက္ ၉၉%သည္ စီမံကိန္း 
ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားသည္ ၂၀၁၃၊ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတခု 
က်င္းပၿပီး စစ္ေလ့က်င့္ေရး ရုပ္သိမ္းေပးရန္ အစုိးရအား ေတာင္းဆုိ ခဲ့ပါသည္။

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ကယားျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ဦးပုိးရယ္ရန္ေအာင္က “ 
က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ တင္ျပထားတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ 
က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဗဟုိကဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ 
ရမလဲ၊ လမ္းညြန္မႈ ဘယ္လုိေပးမလဲ ဆုိတာကုိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္” ဟု 
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ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။ 

ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ားကုိ ဗဟုိဆိုသည့္ ေနျပည္ေတာ္ 
အစုိးရက တုိက္ရုိက္စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ အစုိးရ (ကယားျပည္နယ္အစုိးရ) 
တြင္ ဆံုးျဖစ္ပုိင္ခြင့္ မရွိသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ယခင္စစ္အစုိးရ၏ အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္က ဆက္လက္ရွည္သန္ ေနေသးသည္။  ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီသုိ႔ 
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ ထင္သာျမင္သာမႈမ်ား မျမင္ေတြ႔ 
ရေသးေခ်။

ထုိ႔အျပင္ KNPP ဖက္ကလည္း အစုိးရႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမမ်ားကုိ ျပန္ေပးရန္ အစုိးရအား 
ေတာင္းဆုိေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း KNPP မွလည္း ၾသဂုတ္လ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ေဒသခံလူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ အမွတ္(၁၄) တန္းျမင္႔ စစ္ေလ့က်င္႔ေရးေက်ာင္း 
သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမတခ်ိဳ႕ တစ္၀က္သာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သလို 
သက္ဆိုုင္ရာမွ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖိအားေပးၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းသာ 
ေပးခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ားအား ျပန္လည္ေပးလိုုက္သည့္ ေျမယာအခ်ိဳ႕မွာ ယခင္ေလွ်ာ္ေၾကး 
မရရွိေသးေသာ ေနရာမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကးအနည္းငယ္သာ ေပးသည့္ 
ေဒါေလာခူ၊ ေလာဂ်ာ၊ ေလာခုုခူ ရြာမ်ားျပန္လည္ ရရွိႏုုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံလူထုုမ်ား 
ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုုသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ ေတာင္ယာစိုက္ဧက 
သိသိသာသာ က်ဆင္းခ့ဲၿပီး ဤသို႔ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါက ေဒသခံလူထု၏ 
ေရွ႕ဆက္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနကိုု မေတြး၀ံ့ေတာ့ပါ။

ထိုု႔အျပင္၂၄.၉.၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၁၄)တန္းျမင္႔ စစ္ေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္း 
ပန္းရံ လုပ္သားတစ္ဦးသည္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕ ေလာဘူးဒါး ရပ္ကြက္မွ အသက္ 
(၁၁)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား သားမယားအျဖစ္ အဓမၼ ျပဳက်င္႔ခဲ့ပါသည္။ 
ထိုတရားခံအား ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းနွင့္ အလုပ္ၾကမ္း ေထာင္ဒဏ္ 
(၃) ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ႔ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွတ္ 
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ကရင္နီျပည္နယ္ ဖရူဆုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဆုိလ်ားကူး ေက်းရြာသုိ႔ ခမရ ၅၃၁ စစ္တပ္သည္ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖေရးဒါးကလုိး ေတာင္ကုန္းတခုလုံး ခန္႔မွန္း ေျမဧကေပါင္း 
(၂၀၀၀) ေက်ာ္ သိမ္းပုိက္ၿပီး တပ္စခန္းမ်ား စတင္ တည္ေဆာက္လာ ခဲ့ၾကပါသည္။  
ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္က ဆုိလ်ားကူး ရြာတြင္ရွိသည့္ လယ္ယာေျမ၊ 
စားက်က္ေျမႏွင့္ သစ္ေတာေျမဧက စုစုေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္အား အမွတ္ ၅၃၁ 
ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ထပ္မံသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး သီးစားခ်ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး  မတုိင္ခင္ ထုိသိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ားအေပၚ လက္မွတ္ 
အကန္႔အသတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လူထုမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳကာ သိမ္းဆည္း 
ေျမဧရိယာကုိ သစ္တုိင္မ်ားျဖင့္ လုိက္လံစုိက္ထူကာ အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ထား 
ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
အတြင္းတြင္ အုတ္တုိင္မ်ားျဖင့္ အခုိင္အမာ စုိက္ထူ လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ 
လူထုမ်ား ပုိမုိစုိးရိမ္လာ ခဲ့ၾကသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္လည္း 
အထက္လူႀကီးမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေျမမ်ားအား စစ္တပ္မွ ျပန္လည္၍ မေပးေသာေၾကာင့္ ထုိသိမ္းဆည္းထားသည့္ 
လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇-၂၈ ရက္ေန႔ေတာင္သူေပါင္း 
(၃၀၀) ၀င္ေရာက္ ထြန္ယက္ခဲ့ၾကရာ ေတာင္သူ (၃၀၀) ေက်ာ္အတြင္းမွ 
ေတာင္သူ ၁၉၀ ဦးအားအမွတ္ ၅၃၁ ေျချမန္တပ္ရင္းမွဴးမွ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ 
အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

၁၄ တန္းျမင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ဆက္လက္တည္ရွိပါလွ်င္ ၎ျဖစ္ရပ္မ်ား 
ထပ္မံျဖစ္လာနိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ေနရအုံးမည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ 
စိုးရိမ္ေနၾက ရပါသည္။
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အမႈဖြင့္ ခံထားရသည့္ ေတာင္သူ ၁၉၀ ဦးအတြင္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ ဦးစီ ရဲစခန္းသို႔ 
လာေရာက္ အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကား ထားသည္ဟု အမႈဖြင့္ခံထားရသည့္ 
ေတာင္သူကို အန္ေထာ္နီ တူရယ္မွ ေျပာပါသည္။

"မေန႔က လာေခၚေသးတယ္ တရားစစ္ေဆးခံဖို႔ လူအေယာက္ ၂၀ ကိုလာေခၚတယ္၊ 
ရဲကလာဖို႔ေျပာ သြားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မသြားဘူး မသြားႏိုင္ဘူးလို႔ပဲ အေၾကာင္းျပန္ 
လိုက္တယ္၊ အဲ့ဒီရက္မွာ သြားတဲ့သူက အေယာက္ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္ အဲ့ဒီ 
သြားတဲ့လူတိုင္းကို တရားစြဲမွာလို႔ ေျပာတယ္"

ဆုိလ်ားကူး  ေက်းရြာသူ/ရႊာသားမ်ား (၁၉၀) ဦးကုိ ပုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ အမူဖြင့္ 
အေရးယူ ခံထားရသည့္ အေပၚတြင္ လုံး၀ရႈံ႕ခ်ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အသင္းအဖြဲ႕ (၂၀) ေက်ာ္မွဇူလုိင္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ 
သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္

(က) ဆုိလ်ားကူး ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမယာမ်ားသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္က ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ပုံစံမ်ား 
ထုတ္ေပးျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒအရ 
မွတ္ပုံတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အဆုိပါေျမမ်ားသည္ လူထုလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ခြင့္ႏွင့္ လူထုပုိင္ ျဖစ္ေန 
ေသာ္ျငားလည္း ခမရ (၅၃၁) စစ္တပ္သည္ အတင္းအဓမၼ လာေရာက္ သိမ္းယူ 
ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(ခ) ဆုိလ်ားကူး ေက်းရြာသူ/သားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္က 
မီွခုိလုပ္ကုိင္ စားေသာက္သည့္ ေျမယာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ ျပန္လည္ထြန္ယက္စုိ
က္ပ်ဳိးျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အဆုိပါေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ 
ဌာေနလူထု၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။

(ဂ) ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးၾကသည့္ ေက်းရြာသူ/သား (၁၉၀)ဦးႏွင့္ 
အထက္ကုိ ခမရ (၅၃၁) မွ ပုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိမည့္ လုပ္ရပ္သည္ 
ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိမ့္လုိေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟ ုမိမိတုိ႔ေဒသခံ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ယုံၾကည္ပါသည္။

(ဃ) လက္ရွိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏွင့္ ထာ၀ရ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသည့္ အေရးႀကီးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ 
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ထုိ႔အျပင္  “လူထုမွ ဒီမုိကေရစီ” ႏွင့္ “ လူထုအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး” 
ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း သမုိင္းႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ခမရ (၅၃၁) မွ 
လူထုမ်ားအား တရားစြဲမည္ဟု ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းေနျခင္း အျပဳအမူသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာေစေရး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရလဒ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု မိမိတုိ႔ 
ယုံၾကည္သည္။

(င) သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ခမရ (၅၃၁) အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ ေရွ႕ရႈ႕ေသာအားျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားကုိ 
သက္ဆုိင္ရာ မူလပုိင္ရွင္ ဆုိလွ်ားကူး ေက်းရြာလူထုထံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏွင္း၍ 
ေတာင္သူလယ္သမား (၁၉၀) ဦးအား တရားစြဲဆုိမည့္ ကိစၥရပ္ကို ခ်က္ျခင္း 
ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

(စ) ကယားျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ 
တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား အားလုံး ခမရ (၅၃၁) လုပ္ရပ္ကုိ ၀ုိင္း၀န္းကန္႔ကြက္ၾကပါရန္ႏွင့္ 
ကယားျပည္နယ္တြင္ ေျမယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားမွ်တမႈမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ႏုိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

(ဆ) ဆုိလွ်ားကူး ေက်းရြာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္ လုံး၀ 
တာ၀န္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ 
ထပ္ဆင့္ ေတာင္းဆုိပါသည္။

ထုိသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ စုေပါင္းလက္မွတ္ ထုိးသည့္အဖြဲ႔ 
(၂၀) ေက်ာ္ထဲတြင္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ 
ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (ကလလတ)၊ ကရင္နီျပည္ 
လူငယ္မ်ားသမၼဂ၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရုံးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား 
ကြန္ယက္ (ကရင္နီျပည္) အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္သည္။

ကယားျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳအသင္းအဖြဲ႔မွ သေဘာထား 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ေၾကညာထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ဖရူဖုိၿမိဳ႕နယ္ 
တရားရုံးတြင္ ဆုိလွ်ားကူး ေက်းရြာသူ၊သားတုိ႔၏ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ 
ထြန္တုံးတုိက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ၅ ဦးအား ပုဒ္မ ၄၄၇ (ပုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္မူ) ျဖင့္ 
တရားဆုိထားၿပီး ရုံးခ်ိန္း ၄ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ တက္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။



16                            Karenni Civil Society Network (KCSN)

၁၉၉၆ခုႏွစ္ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းမႈ မတုိင္ခင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ား 
ေျမပုံတြင္ ျမင္ရပုံ
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ရွားေတာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 
ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ ထုိအခ်ိန္ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ 
(န၀တ) တုိ႔အၾကား  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး သုံးလအၾကာ 
ပ်က္ျပယ္သြား၍ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားစဥ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ န၀တ 
တပ္မ်ား၏ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းမိန္႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ 
ရွားေတာၿမိဳ႕၊ ရြာသစ္ၿမိဳ႕၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ စုစည္းရြာအသီးသီးသုိ႔၎၊ 
ရွမ္း-ကယားနယ္စပ္ ရြာပုန္းရြာေရွာင္မ်ားသုိ႔၎ အသီးသီး ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး 
အမ်ားစုတုိ႔မွာ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ကရင္နီဒုကၡသည္ အမွတ္္(၁) ႏွင့္အမွတ္ (၂) 
စခန္း မ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနထုိင္ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ ထြက္ေျပး ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခင္မိမိတုိ႔ ဘုိးဘြားေျမဇာတိေျမမ်ားဆီ 
အခါအခြင့္ သင့္လွ်င္သင့္သလုိ ျပန္လည္လည္ပတ္ျခင္း၊ သတင္းအေျခအေနမ်ားကုိ 
နားစြင့္စုံစမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျပန္လည္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေ၀းရပ္ေျမကုိ 
အၿမဲတမ္းလြမ္းဆြတ္ေနၾကသူ၊ အိမ္ျပန္ခ်င္ၾကသူ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။

ရွမ္းႏွင့္ ကရင္နီနယ္စပ္သုိ႔ ပုန္းေရွာင္သြားေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအတြက္ ကရင္နီလူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မ (Karenni So-
cial Welfare and Development Centre- KSWDC) ႏွင့္ ကရင္နီနယ္လွည့္ 
ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ (Karenni Mobile Medical Team- KMMT) မ်ားက လုိအပ္သလုိ 
လုိက္လံကူညီ ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ခုိလႈံေနထိုင္စဥ္ နယ္ေျမမတူ၍ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရမႈ၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈ အခက္အခဲႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး 
အက်ပ္အတည္း မ်ားစြာေၾကာင့္ ထုိေတာပုန္းရြာမ်ား အနီးအနားတ၀ုိက္တြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ ေကအဲန္ပီပီ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေအာက္ေျခတပ္မ်ားကုိ ညြန္ၾကားၿပီး ထိုရြာသားမ်ား မိမိဌာေန 
ေက်းရြာမ်ားဆီ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ KSWDC မွလုိက္လံကူညီ ခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိသို႔ျဖင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စၿပီးရွားေတာ၊ လြိဳင္ေကာ္ကားလမ္း ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
ေတာပုန္းေက်းရြာ (၁၅) ရြာမွမိမိတုိ႔ ယခင္ရြာေဟာင္းသို႔ ျပန္လည္အေျခခ် 
ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔လုိအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဓါး၊ ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပား၊ ပုဆိန္၊ ေကာ္ျပား၊ ေပါက္ခၽြန္းမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ KSWDC ႏွင့္ KMMT မွ 
ဆက္လက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ သြားခဲ့ၾကသည္။
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ေအာက္ပါခုႏွစ္အလုိက္ ရြာေဟာင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ 
ေက်းရြာမ်ားမွာ

စဥ္ ေက်းရြာ ျပန္လာသည့္ခုႏွစ္ ေက်းရြာအုပ္စု မွတ္ခ်က္

၁ ေဒါမူလဲ ၂၀၀၁ ေျမာက္ပုိင္းအုပ္စု

၂ လဲဒူေခါ ၂၀၀၁ ။
ေဒါေနာ္ကလူး 

သုိ႔ဆက္လက္ေရႊ႕ေျပာင္း

၃ ေဒါတေနာ ၂၀၀၂ ။

၄ တေနာ္ကလု ၂၀၀၁ ။

၅ ေဒါ၀ယ္ေရာ ၂၀၀၂ ။

၆ လဲဒူကယ္ဆ ၂၀၀၂ ။ နမ္းအြမ္ေလးသုိ႔ဆက္ေျပာင္း

၇ နမ္းအြမ္ေလး ၂၀၀၂ ။

၈ တင္လြယ္ ၂၀၀၃ ။

၉ သရိဒါး ၂၀၀၄ ။

၁၀ ေဒါဒုိးဒူ ၂၀၀၂ ။ ေဒါ၀ယ္ေရာရြာခြဲ

၁၁ ေဒါတေနာ္ ၂၀၁၂ ။

၁၂ ကလာလဲ ၂၀၀၄ ။

၁၃ ေဒါလဲဒူ ၂၀၀၄ ။

၁၄ ေဒါလဲဒူ ၂၀၀၄ ။
ရွားေတာစုစည္းရြာေရႊ႕ေျပာ

င္းေနထုိင္ခဲ့

၁၅ ေဒါေနာ္ပလူး ၂၀၀၃ ။

၁၆ ေသးလဲ ၂၀၁၃ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း

၁၇ စုဖဲေလာ္ ၂၀၀၃ ။ ပြန္ေခ်ာင္းေျပာင္းျပန္လာ

၁၈ ေဒါတခူး ၂၀၀၄ ။
ရွမ္းျပည္နယ္ေနာင္ယာဆုိင္းေ

ျပာင္းေနထုိင္ခဲ့

ထုိေက်းရြာမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္ခင္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာေရး ေစတမာန္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား လာေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး 



19                           Karenni Civil Society Network (KCSN)

ေက်းရြာကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ယခုအခါ ေက်ာင္းအားလုံးကုိ 
အစုိးရေက်ာင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး အစုိးရေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား 
ေစလႊတ္လွ်က္ရွိသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ သရိဒါး ေက်းရြာတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအုိ အကူအညီျဖင့္ ကုတင္ (၅၀) ဆန္႔ တုိက္နယ္ေဆးရုံ 
တစ္ခုကုိ ေဒသခံလူထုအား ေဆး၀ါးကုသမႈေပးႏုိင္ရန္ အစုိးရမွ တည္ေဆာက္ 
ေပးထားပါသည္။

ထို႔အတူ ၂၀၀၆ ခႏွုစတ္ြင္ ဒကုၡသည ္မိသားစု၀င္အခ်ိဳ ႕၊ လြိဳ င္ေကာ္ ႏြားလ၀ုိး စစုည္းရြာမွ 
မိသားစု၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရွားေတာစုစည္းရြာမွ မိသားစု၀င္ ရြာသားအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ 
ရွားေတာ-လြိဳင္ေကာ္ ကားလမ္း ေတာင္ပုိင္းေက်းရြာေဟာင္း မ်ားကိုလည္း 
ျပန္လည္ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ KSWDC မွအဆုိပါ ေက်းရြာမ်ားအား 
ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ အလားတူ ၎တုိ႔ဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳႏုိင္ရန္ဓါး၊ 
ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပားႏွင့္ ပုဆိန္မ်ားကုိ လုိက္လံကူညီေပးၿပီး က်န္းမာေရး 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ KMMT ယခုအခါ Karenni Mobile Health 
Committee (KnMHC) တုိ႔မွ လုိက္လံကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္သူမ်ား၏ လူဦးေရ စာရင္းတြင္ မိသားစု တစ္စုလုံး၏စာရင္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း မိသားစုအဖြဲ႔၀င္ အခ်ိဳ႕သာ အမွန္တကယ္ရြာသုိ႔ 
ျပန္လည္ေနထုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ- မိဘႏွစ္ပါးသာ ၿခံမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ား 
ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ၿပီး သားသမီးမ်ားမွာမူ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေသာ္၎၊ 
စုစည္းရြာမ်ားတြင္ေသာ္၎ ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းပညာ ဆက္လက္သင္ယူ 
ေနၾကသည္။ ခုႏွစ္အလုိက္ မူလရြာေဟာင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ 
ေက်းရြာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ ဇယားအတုိင္း ျဖစ္သည္။

စဥ္ ေက်းရြာ ေက်းရြာအုပ္စု
ျပန္လာသည့္ 

ခုႏွစ္
မွတ္ခ်က္

၁ ဆီကုိးလဲ စေလာင္းအုပ္စု ၂၀၀၈

၂ ေဒါစဲ ။ ။

၃ စေလာင္း၊ပါလုံ ။ ၂၀၀၄၊၂၀၀၅

၄ ေဒါခေရာ္ေအာ ေတာင္ပုိင္းအုပ္စု ၂၀၁၁
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ရွားေတာ-လြိဳင္ေကာ္ ကားလမ္းေတာင္ပုိင္း ျပန္လည္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ကူညီသြားရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း 
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ (Myanmar Peace Support Initiative- MPSI) 
ကျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဒသခံ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ 
လြိဳင္ေကာ္အေျခစုိက္ ကိႏၷရာေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွတဆင့္ ေနရာေဟာင္း 
ျပန္လာသည့္ ရွားေတာ-လြိဳင္ေကာ္ ကားလမ္းေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာ (၁၀) ရြာကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စံျပေက်းရြာမ်ားအျဖစ္ လူမႈေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ စတင္ကူညီလာ ခဲ့ၾကသည္။ 

MPSI သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ေသာ လုံေမေခၚ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ 
မွတဆင့္ ကိႏၷရာအဖြဲ႔အား Participatory Rural Appraisal (PRA) သင္တန္း 
လာေရာက္ပုိ႔ခ် ေပးခဲ့ပါသည္။ MPSI အေနျဖင့္ ၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ ရြက္သြားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ 
စီမံကိန္းမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အဆုိပါ 
ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္သည့္ ယခုလုိေက်းရြာ (၁၀) 
ရြာလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

MPSI၏ မတ္လ၂၀၁၂ခုႏွစ္- မတ္လ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင္ခန္းစာရယူျခင္း အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ထုိစီမံကိန္းမ်ား၏ 
အထူးေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိး ေရးသားေဖာ္ျပ  ထားပါသည္။  အဆုိပါ  
အစီရင္ခံစာထဲတြင္  ေက်းရြာ (၁၀)ရြာ၏ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း၂၅၁ စု ႏွင့္ 

၅ ဖားေတာင္ ။ ၂၀၁၁

၆ ေဒါကလဲေတ ။ ၂၀၀၆၊၂၀၀၇

၇ ေဒါေဆာ္ဘူး ။ ၂၀၁၂

၈ ေဒါအီဆ ။ ၂၀၁၂

၉ ေဒါဘုိးလုိ ။ ၂၀၁၂

၁၀ ေဒါခီးေနး ။ ၂၀၁၃

၁၁ ခုိးလဲ ။ ၂၀၀၉၊၂၀၁၂
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လူဦးေရးေပါင္း ၁၄၃၁ ဦးက ကူညီေထာက္ပံ့သြားေၾကာင္း ေဖၚျပ ထားပါသည္။ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမွာ ျပန္လည္ေနထုိင္သူ IDP တုိ႔၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈမွ 
တဆင့္ မိရုိးဖလာ ေျမမ်ား ေဖၚထုတ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ေက်းရြာအစာေရစာ ဖူလုံေရးအတြက္ 
ေက်းရြာစပါးက်ီ လုပ္ငန္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ခ်ီရန္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း 
ကူညီေထာက္ပံ့ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။ 

အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်းရြာ (၁၀) ရြာအနက္ ေက်းရြာ (၅) 
ရြာအတြက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိလည္း 
သင္တန္းေပး ကူညီသြားရန္ ပါရွိပါသည္။ အတူတကြ အစီအစဥ္မ်ား ခ်ထားျခင္းျဖင့္ 
ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရးႏွင့္ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ 
ထုိစီမံကိန္းအတြက္ MPSI မွေဒၚလာေငြ (၇၉၀၀၀)၊ ဘတ္ေငြအားျဖင့္ (၂၅၂၈၀၀၀) 
ျဖင့္ကူညီေထာက္ပံ့ သြားပါသည္။ စီမံကိန္း အခ်ိန္ကာလမွာ စက္တင္ဘာ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္မွ ဇြန္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထိျဖစ္သည္။

KCSN စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္အရ ထုိေက်းရြာ (၁၀) ရြာသုိ႔ျပန္လည္အေျခခ် 
သူမ်ား၏ စာရင္းအရ အိမ္ေျခေပါင္း၂၇၄ စုရွိၿပီး စုစုေပါင္း လူဦးေရမွာ ၁၀၅၂ 
ဦး ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိေက်းရြာတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်သူ အထူးသျဖင့္ 
မိဘမ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာျပန္လည္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ဦးေရမွာ ၄၈၇ ဦးသာ ျဖစ္ၿပီး 
စာရင္းအရ လူဦးေရ၏ ၄၆ % ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ စုစည္းရြာတြင္ ၅၄% 
ေသာစာရင္းအရ မိသားစု၀င္ဦးေရ ၅၆၅ ဦး က်န္ရွိေနၾကေသးသည္။ အမ်ားစုမွာ 
ေက်ာင္းသြားေသာ သားသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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MPSI  အစရီငခ္စံာထတဲြင ္ ေဒသခ ံ ရြာသူရြာသားမ်ားက  မိမိတို႔အေပၚ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေသာ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ရြာသစ္ဆည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံစီမံကိန္း 
မ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ျပီး ေကအဲန္ပီပီကုိ တင္ျပလာခဲ့သည့္ အတြက္ ေကအဲန္ပီပီမွ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံ တင္ျပ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ထုိစီမံကိန္းမ်ားကုိ အစုိးရဖက္မွ 
ရပ္စဲေပးထားေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရ လ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔တုိ႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူႏွင့္ ၿမိဳ႕ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ 
သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရကာတာေဆာက္လုပ္မည့္ ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ဘိလပ္ေျမစက္ရုံကုိလည္း ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားရန္ လူထုကုိလုိက္လံ 
စည္းရုံးမႈက တစ္မ်ိဳးဖိအားေပးသြားသည္က တစ္ဖုံ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္ျမင္ေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိစီမံကိန္းမ်ားကုိ 
အမွန္တကယ္ ရပ္စဲထားပါက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားၿပီး လူထုအား 
အသိေပးသြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိသုိ႔ မရွိသည္ကို ယေန႔အထိ ျမင္ေတြ႔ 
ေနရပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ထုိအစီရင္ခံစာထဲတြင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ 
ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ ကလလတတို႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိစၥကုိ အထူး ထည့္သြင္းထားၿပီး အစုိးရ၏ အဓမၼေက်းရြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်းရြာမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အစုိးရ၏လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိစၥမ်ားကုိ ထိန္ခ်န္ 
ထားျခင္းသည္ မွ်တမႈမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ ေနရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအစီရင္ခံစာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ယခုလုိ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပန္လည္ 
အေျခခ် ေနထုိင္သူစံျပရြာ (၁၀) ရြာ၏ အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္သြား၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူကာ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပလုိပါသည္။

စံျပစီမံကိန္းေက်းရြာေပါင္း (၁၀) ရြာ၏ အမည္၊ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရမ်ား 
ျဖစ္သည္။
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စံျပရြာ (၁၀) ရြာ၏ လူဦးေရစာရင္းကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိၾကသည္မွာ 
ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ မရွိၾကေသးသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕တုိ႔မွာယာယီအိမ္မ်ား ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ၿပီး မိသားစုအခ်ိဳ႕ အထူးသျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါးသာ ျပန္လည္ေနထုိင္ 
ၾကသလုိ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားမွာ ယာယီအိမ္မ်ား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ 
ၾကေသာ္လည္း ရြာတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ျခင္း မရွိၾကေသးေခ်။ ၎တုိ႔၏ 
စိတ္ထဲတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကျခင္းမ်ား ရွိေနေသးသည္။

“ စာရင္းလာသြင္းၾကတဲ့အခါ စာရင္းေကာက္တဲ့သူေတြက မိသားစုဦးေရကုိ 
အျပည့္ထည့္ထားတယ္။ ရြာမွာစာရင္းေကာက္တဲ့အခါ မိသားစုတစ္ေယာက္ဘဲ 
စာရင္းလာသြင္းတယ္။ သူတို႔မိသားစု အမ်ားစုကစုစည္းရြာ၊ ဒုကၡသည္စခန္း 
ေတြမွာဘဲ က်န္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စားရင္းေကာက္တဲ့လူေတြကေတာ့ ျပန္လာတဲ့ 
စာရင္းထဲ အားလုံးထည့္လုိက္တယ္ ” ဟု ေဒသခံ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

စဥ္ ေက်းရြာ ခန္းမွန္း 
အိမ္ေျခ

စာရင္းအရ
မိသားစုလူဦးေရ

လက္ရွိရြာအတြင္း
လူဦးေရ

မွတ္ခ်က္

၁ ေဒါခေရာ္ေအာ ၅၀ ၆၀ ၄၅ ဒုကၡသည္၊စုစည္းရြာ

၂ ဖာေဆာင္း ၂၁ ၁၁၄ ၂၂ စုစည္းရြာ

၃ ေဒါဘုိးလုိ ၁၄ ၂၆ ၁၈ ဒုကၡသည္၊စုစည္းရြာ

၄ ေဒါတမ ၂၉ ၇၈ ၂၄ စုစည္းရြာ

၅ ေဒါေဆာ္ဘူး ၂၆ ၂၀၉ ၂၀ ဒုကၡသည္၊စုစည္းရြာ

၆ ေဒါအီဆ ၃၁ ၁၄၀ ၂၇ စုစည္းရြာ

၇ ဆီကုိလဲ ၄၀ ၁၈၈ ၁၈၈ စုစည္းရြာ

၈ ေဒါကလဲေတ ၃၂ ၁၀၇ ၂၅ စုစည္းရြာ

၉ ေဒါစဲ ၂၀ ၁၀၅ ၁၀၅ စုစည္းရြာ၊
ရြာပုန္းရြာေရွာင္

၁၀ ခုိးလဲ ၁၁ ၂၅ ၁၃ စုစည္းရြာ

စုစုေပါင္း ၂၇၄ ၁၀၅၂ ၄၈၇
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ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ဒုကၡသည္စခန္း၊ စုစည္းရြာႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
ေတာတြင္းပုန္းဘ၀ေရာက္ ရွိခဲ့ရသူ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ားကုိ ေျပေလ်ာ့ 
လာေစေရးႏွင့္ မိမိေက်းရြာေဟာင္းမ်ားဆီသုိ႔ ဘ၀မ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေကအဲန္ပီပီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
တိုက္ပြဲမ်ား ေရွာင္ရွားေပးခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ KSWDC ႏွင့္ KMMT တုိ႔မွလည္း 
အဆုိပါေက်းရြာမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား လုိက္လံကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ ႏွစ္စပုိင္းတြင္ EU ရံပုံေငြအဖြဲ႔မွ လြိဳင္ေကာ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ကယား 
ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ေခၚယူၿပီး အစည္းအေ၀းတခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ကာ 
အစုိးရေအာက္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွတဆင့္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ သြားရန္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္အဖြဲ႔မ်ားသာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ 
ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္သျဖင့္ လြိဳင္ေကာ္အေျခစုိက္ႏွင့္ 
နယ္စပ္အေျခစုိက္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း၍ ထုိေျပာၾကားခ်က္အေပၚ 
သေဘာထားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ေဒသ 
အႏွံ႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ေနထုိင္ခဲ့ၾကရေသာ အုိင္ဒီပီႏွင့္ 
ကရင္နီျပည္သူမ်ားကုိ လုိက္လံကူညီေနသည့္ KSWDC ႏွင့္ KMMT ကဲ့သုိ႔ေသာ 
လူမႈေရးအကူအညီေပးသည့္အဖြဲ႔မ်ားကုိ မွတ္ပုံမတင္ရသည့္အဖြဲ႔ဟု သတ္မွတ္ကာ 
လ်စ္လ်ဴရႈ႕ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ INGOs မ်ားသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ EU ရံပုံေငြအကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ 
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္က်င္းပ ၿပီးသည့္ေနာက္ လြိဳင္ေကာ္အေျခစုိက္ 
ကိႏၷရာေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီျဖင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ 
ရွားေတာၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ၾကရာမွ 
ယခုလုိစံျပရြာ (၁၀) ရြာကုိေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ KNPP 
လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရးရုံးသို႔ ဆက္သြယ္အသိေပးျခင္းမရိွဘဲ တုိက္ရုိက္သာ 
ရွားေတာၿမိဳ႕ကုိသြားၿပီး လုိအပ္ပါက ရွားေတာၿမိဳ႕ရွိ KNPP ဆက္ဆံေရးရုံးခြဲကုိသာ 
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တခါတရံ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိမွတဆင့္ MPSI ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အဆုိပါေရြးခ်ယ္ခံရေသာ စံျပရြာ (၁၀) ရြာအတြက္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကိႏၷရာေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔မွတဆင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံရန္ 
ျဖစ္လာပါသည္။

“ ယခုလုိေဒသခံကုိ ကူညီတာကေကာင္းေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ 
ေရရွည္အတြက္ လုိအပ္တဲ့လူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီေတြ 
စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ပစၥည္း ဥစၥာအကူအညီေတြဘဲ 
ေပးရင္ေရရွည္မွာ လူထုေတြမွီခိုအားထားစိတ္ ပုိမ်ားလာမယ္၊ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ 
ကုိယ္မရပ္တည္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး” ဟု KSWDC ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရာရွိတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အတူ KNPP ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွလည္း “က်ေနာ္ INGOs ေတြကို 
ေျပာခ်င္တာက အခုလုိဒီရြာေတြကုိ လာကူတာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊ 
ဒါေပမဲ့ တျခားလုပ္သင့္လုပ္ထုိက္၊ ကူညီသင့္ကူညီထုိက္တဲ့ အရာေတြ 
(ဥပမာ- လူ႔အခြင့္ေရးျမွင့္တင္ေရးကိစၥ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး 
ျပန္ရေရးကိစၥ) အရင္လုပ္ၿပီး အခုလုိအကူအညီေတြ ေပးသြားရင္ ေကာင္းတာေပါ့၊ 
အခုက ေျပာင္းျပန္လုိ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟုေျပာပါသည္။

ထုိသုိ႔ေသာအထက္တြင္ ေဖၚျပသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီေနသည့္ 
လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအနက္ ကိႏၷရာလူမႈအသင္းအဖြဲ႔သည္ ထုိေက်းရြာမ်ားထံသုိ႔ 
ေပါက္တူးေပါက္ျပားမ်ား၊ ဓါးမ်ား၊ တံစဥ္မ်ား၊ မုိးကာမ်ား၊ ျခင္ေထာင္မ်ား၊ အုိးခြက္ 
ပန္းကန္မ်ား၊ ေစာင္မ်ား လာေရာက္ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ေမြးျမဴေရး အတြက္ 
ေငြေၾကးမ်ားကုိလည္း ရြာအလုိက္ကူညီေပးၿပီး ေမြးျမဴရန္ ၀က္မ်ားကုိ ေက်းရြာ 
တစ္ရြာလွ်င္ (၆) ေကာင္ႏႈန္းႏွင့္ ၾကက္ကုိ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ဓါတ္စာေကၽြးၾကက္ 
(၂) ေကာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေမြးျမဴလုိသူမ်ားကုိ လာေရာက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးသည္။၀ က္မ်ားကုိ 
ရွားေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၀ယ္ယူေမြးျမဴ ခဲ့ၾက သည္။

ရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ထုိေက်းရြာမ်ားကုိ ေအာက္ေဖၚျပပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာအဲန္ဂ်ီအုိ မ်ား(အမည္မသိ)၊ ကိႏၷရာလူမႈအသင္းအဖြဲ႔၊ မုိင္းပညာေပး 
အဖြဲ႔၊ ယူအဲန္အိပ္ခ်္စီအာရ္ႏွင့္ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ လာေရာက္ကူညီၿပီး 
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အစုိးရမွ ရွားေတာမွစၿပီး ဖားေတာင္သုိ႔  ကားလမ္းေဖါက္လုပ္ရန္ ေငြက်ပ္သိန္း 
ေပါင္း (၅၀)၊ ဖားေတာင္မွ ေဒါခေရာ္ေအာ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ က်ပ္သိန္းေပါင္း 
(၅၀)၊ ရွားေတာမွ ဆီကုိးလဲ ေက်းရြာသုိ႔ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ က်ပ္သိန္းေပါင္း 
(၅၀)၊ ရွားေတာ လြိဳင္ေကာ္ကားလမ္းမႀကီးမွ ေဒါအီဆေက်းရြာသုိ႔ ကားလမ္း 
ေဖာက္လုပ္ရန္ က်ပ္ (၁၅) သိန္း၊ ေဒါအီဆမွ ေဒါေဆာ္ဘူး ေက်းရြာသုိ႔ က်ပ္ (၁၅) 
သိန္း ကူညီေပးသလုိ ေကအဲန္ပီပီမွလည္း အစပုိင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ကူညီပံ့ပုိး 
ခဲ့ၾကသည္။ ၎ စံျပရြာ (၁၀) ရြာအနက္ ေဒါကလဲေတေက်းရြာတြင္ အစုိးရမွ 
ေဆးေပးခန္းတစ္လုံး တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ရွားေတာၿမိဳ႕မွ အစုိးရေဆး၀န္ထမ္းမ်ား 
တစ္လတစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ကာ ေဒါကလဲေတတြင္ က်န္းမာေရး လာေရာက္ 
ၾကည့္ရႈေပးေသာ္လည္း ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားျခင္း မရွိသျဖင့္ 
လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားလယ္ထဲယာထဲ ေရာက္ရွိၿပီး ရြာထဲတြင္တခါတရံ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိၾကေခ်။

ေက်းရြာသားမ်ား ကုိယ္ထူကုိယ္ထျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္း (၃) 
ေက်ာင္း ရွိပါသည္။ တတိယတန္းအဆင့္ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း ၁ 
ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

ဆီကုိလဲေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ ေပးသည့္ေက်ာင္း
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ရြာေဟာင္းတြင္ ေတာင္ယာျပန္ခုတ္ၾကသည့္ ရြာသားမ်ား

ထုိေက်းရြာမ်ားအတြင္း အေျခစုိက္သည့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးလုပ္သား 
တစ္ဦးတေလမ်ွ မရွိပါ။ လူထုက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ကရင္နီ 
နယ္လွည့္က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၂ ႀကိမ္လွည့္လည္၍ 
ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အဓိက 
ေရေပးေ၀ရန္ ပုိက္လုံးမ်ားကုိ ကိႏၷရာလူမႈအသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ေကအဲန္ပီပီထံ 
လက္ခံရရွိသည့္ ေက်းရြာမွာ ၁၀ ရြာအနက္ ၄ ရြာသာ ရွိေသးၿပီး က်န္ရွိသည့္ 
ေက်းရြာမ်ားမွာမူ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရြာ၏ေတာင္ေအာက္ရိွ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားသုိ႔ 
ေရဆင္းခပ္ ေနၾကရပါသည္။
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၁၀ ရြာအနက္ အမ်ားစုမွာ ယခုလုိ ၀ါးေရတံေလွ်ာက္ျဖင့္ ေရမ်ားသြယ္ယူၾကသည္

ေဒါကလဲေတတြင္ ပီဗြီစီ ေရပုိက္လုံးျဖင့္ ေရမ်ားသြယ္ယူခဲ့ၾကသည္
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  ဆုိးက်ိဳး

ေက်းရြာသူ/သားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ 
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပား၊ ဓါး စသည္မ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္အတြက္ 
ကူညီေပးျခင္းထက္ႏွစ္စဥ္ အသုံးျပဳသြားႏုိင္ရန္ ပုံမွန္ကူညီေထာက္ပံ့သြားရန္ 
ဆႏၵရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခုပုံစံျဖင့္ ရြာသားမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိ႔သြားျခင္းသည္ ရြာအတည္ျဖစ္မလား 
မျဖစ္ဘူးလား ဆိုသည္ကုိ မည္သူကမွ် တြက္ဆ၍မရပါ။ အကယ္၍ KNPP ႏွင့္အစုိးရ 
အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေ
သးလွ်င္ ယခုလိုအိမ္ေျခအနည္းငယ္ျဖင့္ တည္ရွိသည့္ေက်းရြာမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အကူအညီမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ကူညီ 
သြားႏုိင္ရန္ ရြာေတြကုိ တေနရာတြင္ စုစည္းသြားႏုိင္ဘြယ္ ရွိေၾကာင္းကုိလည္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံလူႀကီးမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ ယခုလုိ ျပင္ပက 
ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး ကူညီမည္ဆုိပါကလည္း ေရရွည္တြင္ ေဒသခံ 
လူထုမ်ား၏ မွီခုိအားထားစိတ္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာၿပီး ယခင္ဘုိးဘြားဘီဘင္ 
လက္ထက္ကလုိ ကုိယ့္ရြာကုိအုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ဘ၀ကုိကုိယ္ထူကုိယ္ထစိတ္ျဖင့္ 
တည္ေဆာက္သြားခဲ့သည့္ စနစ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းဘ၀မ်ား 
ေပ်ာက္ဆုံးလာႏုိင္ၿပီး ျပင္ပ (သုိ႔မဟုတ္) သူတပါး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္ 
က်ေရာက္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ထုိေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ရြာသူရြာသားအားလုံး မျပန္လာၾကသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္းမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စၿပီး စုစည္းရြာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ရင္း 
အိမ္ယာၿခံေျမမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားသည္က တေၾကာင္း၊ စုစည္းရြာတြင္းတြင္ၿမိဳ႕ေ
က်ာင္းႏွင့္နီး၍ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းထားရန္ ပုိမုိလြယ္ကူသည္ကတေၾကာင္း 
စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ဌာေနေဟာင္း ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေငြေၾကး 
ရရွိႏုိင္မည့္ ယခင္ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားတစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ၿပီး ရရွိေသာေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ စုစည္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ 
ခုိင္ခံ့သည့္အိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ သြားၾကရန္သာ ဆႏၵရွိေနၾကသည္။

ေဒသခံ အျခားကရင္နီရြာသားတစ္ဦးက “ ငါတုိ႔ေတာင္ေပၚသားေတြဟာ အေလ့ 
အထနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအရ ေတာမွာဘဲေငြရွာတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သားသမီးေတြကုိ 
ၿမိဳ႕မွာေက်ာင္းထားႏုိင္ဖုိ႔ ေတာမွာျပန္ၿပီး လယ္ယာၿခံေျမ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးေတြ 
လုပကို္ငၿ္ပီး ပုက္ိဆံရွာၾကပါတယ္။  ဥပမာ- ဖာေဆာင္းၿမိဳ ႕နယ္ဖက္က ရြာသားေတြဟာ 
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ေတာင္ေပၚမွာ ဖာလာျပန္စုိက္ၾကၿပီး လြိဳင္ေကာ္၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕ေတြမွာ မိသားစုေတြ 
ထားၾကတယ္” ဟုေျပာပါသည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဆြမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားၿပီး 
အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ တုိင္းတြင္ အစည္းအေ၀းပုံမွန္ က်င္းပသြားပါသည္။ 
ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ စစ္တပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ား အၿမဲတက္ေရာက္ပါသည္။ 
အစည္းအေ၀းတြင္ ေကအဲန္ပီပီ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ၊ လူထုအေျခအေနႏွင့္ လူထု 
တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကေလ့ရိွပါသည္။ လူထုၾကား 
အေရးႀကီးကိစၥမ်ား ညြန္ၾကားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာပါက စေလာင္းအုပ္စု၊ 
ေျမာက္ပုိင္းအုပ္စုႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းအုပ္စုမွ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး 
မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚ၍ ညြန္ၾကားလ်ွက္ရွိသည္။ ထုိေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ 
အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွာ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အဖြဲ႔ 
၀င္မ်ားျဖစ္သည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လြတ္ေတာ္ 
အမတ္ (၃) ဦးရိွပါသည္။ ၎တုိ႔မွာအမ်ိဳးသား လြတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္းႏူ၊ ျပည္သူ႔ 
လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးပုိးရယ္ေအာင္သိန္းႏွင့္ ဦးေဌးရယ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံတဦးမွ “ အဲဒီလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ မဲတမဲမွ မရရင္လည္း လြတ္ေတာ္ 
အမတ္ ေအာ္တုိမစ္တစ္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသူေတြပါ” ဟုေျပာပါသည္။

လက္ရွိ ထုိေက်းရြာ ၁၀ ရြာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသြားရန္ ေက်းရြာဥကၠဌ (သူႀကီး)မ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္ (၅ ေယာက္ျဖင့္) ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ေက်းရြာကုိ 
၂ ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ တာ၀န္ယူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေစပါသည္။ ၎တုိ႔အားေတာင္ပုိင္း 
ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ ညြန္ၾကားသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မတုိင္ခင္အေျခအေနႏွင့္ စာလွ်င္ လက္ရွိလူထုမ်ား၏ 
သြားေရးလာေရး လြပ္လပ္မႈရွိလာသလုိ လက္ရွိယခုအခ်ိန္အထိ လမ္းခရီး 
အစစ္အေဆးမ်ား မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ဦးမလား 
ဆုိတာသံသယစိတ္ ရွိေနၾကေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ေတာင္ယာထဲ သြားလာေရး 
တြင္လည္း ယခင္လုိလူတဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀) ေပးရသည့္ အေျခအေနလည္း 
မရွိေတာ့ေပ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သစ္၀ါးမ်ား ခုတ္ယူႏုိင္ၿပီး လြပ္လြပ္လပ္လပ္ 
လုပ္ကုိင္စားေသာက္၍ ရသည္။ ေကအဲန္ပီပီဖက္ကလည္း သစ္၀ါးမ်ား 
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တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖ၊ ရဲရဲတက္ရဲရဲတုိက္၊ ရဲရဲေခ်မႈန္းဆုိသည့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ လြိဳင္ေကာ္-ရွားေတာကားလမ္းေဘးရွိ 
တပ္စခန္းမ်ားေရွ႕တြင္ အထင္းသားထင္ထင္ရွားရွား အမ်ားျပည္သူျမင္ေတြ႔ေအာင္ 
ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားကုိ ေရးဆြဲထားသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါသည္။ အစပုိင္း 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ ကာလတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင့္ျပဳ 
ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ ေလွ်ာ့ထားေပးမႈ မွန္သမွ်ကုိ မသိမသာ 
ျပန္လည္ တင္းက်ပ္လာသည္ကုိ ဂရုျပဳမိလာေနခဲ့ ၾကရလိမ့္မည္။လက္ရွိကရင္နီျပ
ည္နယ္အတြင္း လမ္းမမ်ားေပၚခ်ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား 
မသိမသာ ျပဳလုပ္လာသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

လြိဳင္ေကာ္-ရွားေတာနယ္စပ္ ကားလမ္းေပၚတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ပုိမုိ 
ခ်ထားလာျခင္း၊ သြားလာသူခရီးသည္ နာမည္စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ 
တပ္စခန္းမ်ား မြန္းမံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သြားလာသည့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္အတူ 
ကားေပၚလုိက္လံစီးနင္းျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စစ္သားပစၥည္းမ်ား၊ ရိကၡာမ်ား 
သယ္ေဆာငခ္ုငိ္းျခင္း စသည္ ့အျပဳအမမူ်ား ျပဳလုပလ္ာၾကပါသည။္ ထုိ႔အျပင္ သြားလာ 
လႈပ္ရွားသူ ျပည္သူလူထုသတင္း၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ 
သတင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ားကုိ 
စစ္တပ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ မ်က္ေျခမျပတ္ လုိက္လံေထာက္လွမ္းၿပီး မွတ္တမ္းမ်ား 
ရယူေနၾကသည္။ ေဒသခံတစ္ဦးမွ “ ေကအဲန္ပီပီပါ၀င္တဲ့ UNFC မဟာမိတ္အဖြဲ႔နဲ႔ 
အစုိးရရဲ႕တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သိ္ပ္အဆင္မေျပတာနဲ႔ သြားလာေရး 
ဂိတ္ေတြ ပုိတင္းက်ပ္လာေနပါတယ္” ဟူ၍ သူ၏အျမင္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိ 
လာပါသည္။

မျပဳန္းတီးေအာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား ရပ္ေရး 
ရြာေရးအတြက္ လုိအပ္လာပါက ခြင့္ေတာင္းၿပီး ခုတ္ယူခြင့္ ျပဳထားေပးပါသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မတုိင္ခင္ အမဲေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း 
ခံထားရသည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္းလက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ ကာလတြင္ 
အဆုိပါ နယ္ေျမအတြင္းရွိ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူျခင္းကုိ ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ အစုိးရတို႔ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳပါက ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘုိးဘြားဘီဘင္ လက္ထက္ 
ကတည္းက ပုိင္ဆုိင္လာသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ဆုံးရႈံး သြားမည္ကုိ  
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးစုိးရိမ္ ေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာပါက လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္ေနၾကသည္။
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ရွားေတာေဒသခံ လူငယ္တစ္ဦးမွ “က်ေနာ္ဟာ စစ္တပ္ကုိျမင္ရင္ မိဘေျပာျပတဲ့ 
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ျဖတ္ေလးျဖတ္အေၾကာင္းကုိ သတိရလာၿပီး စိတ္အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနရာတုိင္းမွာစစ္တပ္ကုိ ျမင္ေတြ႔ေနေသးတာက ငါတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ 
ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘဲ ရွိေသးတာကုိ ပုိသိရပါတယ္။ 
ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိတာ ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘဲ အဲဒါ ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက 
မေပၚလာေသးတဲ့ လကၡဏာက ျပေနေသးတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၀င္ထြက္သြားလာရာတြင္ အဓိကစစ္ေဆးေရးဂိတ္ (၂) 
ဂိတ္ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေစတီမ်ားၾကားတြင္ 
ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ ဆူးေညာင့္မ်ား၊ ၿခံစည္းရုိးမ်ား ခတ္ထားခ်ထားသည့္ တပ္မ 
၅၅ လက္ေအာက္ခံ ၅၅၂ စစ္ဗ်ဴဟာရုံး စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုႏွင့္ ၎ဂိတ္ႏွင့္ 
တဖာလုံသာ ကြာေ၀းသည့္ စုေပါင္းဂိတ္တစ္ခု ထားရွိသည္။ထုိစုေပါင္းဂိတ္တြင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ စရဖ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ သစ္ေတာဌာနႏွင့္ နယ္ၾကားေစာင့္တပ္မ်ား 
ပူးေပါင္းၿပီး လူအ၀င္အထြက္ကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိစုေပါင္းဂိတ္သည္ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ ဗ်ဴဟာဂိတ္ကို အစီရင္ခံ တင္ျပရသည္။

ယခုလက္ရွိ စံျပေက်းရြာအတြင္း ျပန္လည္ေနထုိင္သူမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ 
လက္ရွိအပစ္အခတ္ မျဖစ္ေတာ့၍ မိမိတုိ႔ ဘုိးဘြားေျမ ေမြးရပ္ဇာတိေျမသို႔ 
ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးအျဖစ္ စြန္႔စားျပန္လည္ ေနထုိင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဟု လုံး၀ယုံၾကည္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေသးပါ။ ထုိသုိ႔ျပန္လည္ၿပီး 
အေျခခ်ေနထုိင္ရင္း အေျခအေနလုံး၀ ေကာင္းသြားလွ်င္ သားသမီးမ်ားအတြက္ 
ျပင္ဆင္ထားမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမင္ၾကသည္။

ေဒါခေရာ္ေအာ ရြာသားတစ္ဦးမွ “စစ္ျပန္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ လက္နက္ကုိင္ 
စစ္တပ္ခ်င္းပစ္ၾကမွာပါ။ ငါတို႔ဆီေရာက္ရင္လည္း ေရာက္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါတုိ႔ 
ထြက္ေျပး ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး” ဟုေျပာပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေဒါေဆာ္ဘူးရြာသား တစ္ဦးမွ “ငါတုိ႔မိသားစုအားလံုး ျပန္မလာေသးဘူး၊ 
ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အေတြးအႀကဳံက ငါတုိ႔စိတ္ထဲမွာ 
က်န္ရွိေနေသးတယ္။ တကယ္လုိ႔ ၉၆ လုိ အေျခအေနျပန္ေရာက္ရင္လည္း 
ဟုိတုန္းကလုိ သားသမီးတဖက္နဲ႔ ပစၥည္းကတဖက္ မႏုိင္မနင္း မျဖစ္ေအာင္လုိ႔ပါ”

တုိက္ပြဲျပန္မျဖစ္ေအာင္ အဓိက အစုိးရဖက္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားပါ 
မပစ္ခတ္ၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ပစ္ခတ္မႈ ျပန္မျဖစ္ေအာင္လည္း 
ႏွစ္ဖက္စလုံးကမွ စီးပြားေရးလုပ္လွ်င္ ျပႆနာေတြ ပုိႀကီးထြားေစမည္ 
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ျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးမလုပ္ခင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္းတြင္ လံုုလံုုၿခံဳၿခံဳ ျပန္လွည္အေျခခ် ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ 
အစိုးရႏွင့္ KNPP အၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
မည္မွ်အာမခံခ်က္ရွိမလဲဆိုသည္ကိုု မည္သူမွ် အတတ္မေျပာ ႏိုုင္ေသးသည့္ 
အခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ျပန္ဖိုု႔စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ ထပ္ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္တခုုက 
ျပည္တြင္း သယံဇာတေတြကုိ အလုအယက္ထုတ္ယူ ေရာင္းစားေနတဲ့ကိစၥပါပဲ။ 
ထုိစုိးရိမ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္-၁ဒုကၡ သည္တြင္ေနထုိင္ေနေသာ 
ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ယခုလုိ သူ၏အျမင္ကုိ ေျပာပါသည္။

“ က်ေနာ္အေနနဲ႔ဆိုရင္ သစ္ အသစ္ေတြကို တစ္ေခ်ာင္းမွ ေပးမလုပ္ေစခ်င္ေတာ႔ဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ အေဟာင္းပဲယူမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အသစ္ပါယူတာလည္း အမ်ားႀကီး 
ရွိတယ္။ အသစ္ယူၿပီး သြားတဲ့ဟာေတြဆို ထားလုိက္ပါေတာ့ ယူၿပီးၿပီပဲ။ အသက္ရွင္ 
ရပ္ေနေသးတဲ့ အပင္ေတြကို ခုတ္ခြင္႔မရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာထားပါတယ္။ 
ထပ္ခုတ္မယ္ဆိုရင္ ကုန္ရံုပဲ ရွိမွာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ျပန္ေတြ႔ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာျပန္ေနဖုိ႔ဆိုတာက ဒီသစ္ဝါးေတြကို 
အားကိုးၿပီေတာ့ ျပန္ေနခ်င္တာေပါ့။ သစ္ဝါးေတြမရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း 
စိတ္ပ်က္မွာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေပ်ာ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး” 

ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္တစ္ဦး၏ ခံစားခ်က္စကားက “လက္ရွိအေျခအေနအရ 
ျပန္ကုိးျပန္ရမယ္ဆုိရင္ ျပန္ ေနရမွာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ျပန္ေနမယ္ဆုိရင္ လုပ္ကုိင္ 
စားေသာက္ဖုိ႔ ေျမေတြနဲ႔ က်န္ရွိတဲ့ သစ္၀ါးေတြျပန္ၿပီး လုယူၾကရမွာဘဲ” 

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူငယ္တစ္ဦးမွ “အခုဒုိ႔ကယားျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ 
မရွိေတာ့ေပမဲ့ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေျမကုိသိမ္းယူတာေတြ 
ပုိၿပီးမ်ားလာတယ္။ ဖရူဆုိဘက္မွာဆုိရင္ စစ္တပ္က လူထုေျမကုိ သိမ္းၿပီး 
စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ေဆာက္တယ္။ ငါတုိ႔ဆီမွာက သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းဆုိၿပီး 
လာသိမ္းမွာ စုိးရိမ္ရတယ္” ဟု စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ ေျပာပါသည္။

ေကအဲန္ပီပီ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးသည္ “အဓိက 
လက္ရွိအခ်ိန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္စဥ္ကာလမွာ ဘာဘဲလုပ္လုပ္၊ စီးပြားေရး 
ကိစၥဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရးကိစၥဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးကိစၥဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုကုိ ပြင့္လင္းစြာ 
အသိေပးခ်ျပတုိင္ပင္ၿပီး လူထုရဲ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မွဘဲ 
ေရရွည္ခံမွာျဖစ္တယ္”

ရြာသားတစ္ဦးမွ “ေရရွည္ခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔အတြက္ အဓိကႏွစ္ဖက္လုံး 
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မတုိက္ခုိက္ၾကဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ငါတုိ႔ေက်းရြာေတြမွာ စစ္တပ္မရွိဖုိ႔၊ ငါတုိ႔နယ္ေျမ 
ေဒသေတြမွာ စစ္တပ္ မႀကီးစုိးဖုိ႔နဲ႔ ငါတုိ႔ေက်းရြာ ငါတုိ႔နယ္ေျမေဒသကုိ ငါတုိ႔ 
အရပ္သားလူထုလက္ထဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္”

ရွားေတာၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းဆရာ၊မမ်ား သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္အတူ 
စံျပရြာ (၁၀)ရြာ၏ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကုိ လုိက္လံေကာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ 
အိမ္ေထာင္စုတစုတြင္ အိမ္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ေျဖဆုိ၍ရသည္။ 
ေကာက္ခံရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အစုိးရမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ 
လူဦးေရအေပၚ အေျခခံ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ဘာ့ေၾကာင့္သန္းေခါင္စာရင္း လာေကာက္ခံ 
ၾကသည္ကုိ မသိရွိခဲ့ၾကေခ်။ ၎တုိ႔အား ဘယ္ကဲ့သုိ႔ လုပ္သြားၾကမလဲ ဆုိတာကုိ 
စုိးရိမ္ေနခဲ့ၾကရသည္။

ရြာသားတဦးက “လာေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဟုိအေ၀းကတတိယႏုိင္ငံဆီ 
ေရာက္ေနၾကသူ မိသားစု၀င္ေတြလည္း စာရင္းထည့္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာတဲ့ 
အတြက္ သူတုိ႔အတြက္ စုိးရိမ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္”

ဘာေၾကာင့္  သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရသလဲ  ဆုိသည့္ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ  
လူထုအား အသိပညာေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လူထုမွအျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ၾကကာ 
မ၀ံ့မရဲ စာရင္းလာေရာက္ သြင္းေနၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္လုိသူႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ 
လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိသူ ကရင္နီ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆႏၵသည္ အမွန္တကယ္ 
ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ ၎တုိ႔၏ ေရရွည္ဘ၀လုံၿခဳံမႈႏွင့္ 
ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား အျပည့္အ၀ မရွိခဲ့ၾကေသးသလုိ ၎တုိ႔ 
မိေအးႏွစ္ခါနာသည့္အျဖစ္မ်ိဳးကုိလည္း မလုိလားခဲ့ၾကေခ်။ သုိ႔ေသာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ေငြျဖင့္ေပး၀ယ္၍ ရယူႏိုင္သည္ဟု အယူအဆရွိသည့္အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေငြေၾကးရံပုံေငြကုိ 
ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားမႈ၊ 
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးကုိ အေလးမထားၾကဘဲ လူထုအားထိခုိက္ေစသည့္ (သုိ႔မဟုတ္) 
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ထိခုိက္ေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အလုအယက္ လုပ္ပါက တုိင္းျပည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမည္မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာမီးပြားမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာမည္သာ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 
နယ္ေျမမ်ားအတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာပါ ရႈျမင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) ရြာတစ္ရြာအတြင္း 
တြက္၍ လူမႈေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရယုံမွ်ျဖင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား 
နယ္ေျမေဒသအတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာ ျမန္မာျပည္ ေဒသအတြင္း 
တုိက္ပြဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
ေနေသးလွ်င္ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေကာင္းဖက္ ေဆာင္ေၾကာင္း တရားေသ 
ယူဆ၍မရပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ အဲန္ဂ်ီအုိမ်ားသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ လူမႈေရး 
(ဥပမာေဆး၀ါးကုသမႈ) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရယုံေလးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ 
အေကာင္းျမင္လြန္းလွ်က္ ရွိၾကၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 
အားေပးအားေျမွာက္ျပဳ ျမင့္တင္ေပးသြားရန္ မသိက်ိဳး ကၽြန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆး၀ါးကုသခြင့္ရေသာ္လည္း ရွားေတာ 
ၿမိဳ႕နယ္  သာမက  ကရင္နီျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးကုိ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္အစုိးရသာ 
ခ်ဳပ္ကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ကရင္နီျပည္သူလူထုလက္ထဲ အာဏာ ခြဲေ၀းေပးျခင္း 
ႏွင့္ အာဏာေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ 
ေရရွည္ခံႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ေသးေခ်။ ေရရွည္ခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္လာရန္ အဲန္ဂ်ီအုိမ်ားက အစုိးရကုိ 
၀ုိင္း၀န္းတုိက္တြန္းၿပီး လူထုမ်ားအား ၀ုိင္း၀န္းကူညီသြားရန္ လုိအပ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလုိစံျပရြာ(၁၀) ရြာ၏ အေျခအေနမွန္ကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး သတ္မွတ္စံႏႈန္းျဖစ္သည့္ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္း (Voluntary Repatriation)၊ 
လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈ (Safety)၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ (Dignity) စံႏႈန္းမ်ားရွိရမည္ ဆုိသည့္ 
အခ်က္အေပၚ ၾကည့္မည္ဆုိပါက လက္ရွိျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနသည္လုံး၀ ျပည္စံုမႈ မရွိေသးသည္ကုိ 
သုံးသပ္၍ ရပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားျပည့္စုံလာရန္ အဓိကလုိအပ္ေနသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အျမန္ဆုံး 
အေျဖရွာေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သလို လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ 
လူထုအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ 
လုိအပ္ၿပီး စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ အျမန္ဆုံး ေျပာင္းလဲရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားထဲတြင္လည္း စစ္တပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။
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