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ေနာက္ခံသမိုင္း 

၂၀၁၁ ခႏုွစတ္ြင ္ သမၼတသိန္းစိန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ အမည္ခံအရပ္သားအစိုးရ တည္ေထာင္လိုက္သည့္အခါ လူအေတာ္ 
မ်ားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားထားခဲ့ၾကသည္။ ေျမသိမ္းမႈ၊ အဓမၼ 
အိုးအိမ္ဖယ္ရွားမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာတိုက္ခိုက္မႈ၊ တရား႐ံုးမတင္ဘဲသတ္ျဖတ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ စသည့္လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ အျပစ္ေပးျခင္းမခံရဘဲ ဆက္ျဖစ္ေနခဲ့သည့္အတြက္ 
အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ယခုေနာက္ဆံုး (၄) ႏွစ္အတြင္း ၿပိဳကြဲလာခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ (၁) သိန္း ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခဲ့ရၿပီး ယခုတိုင္ေအာင္ 
လူသားခ်င္းစာနာေရးအေထာက္အကူ ဆက္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။1 ဤပဋိပကၡႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္င ံ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား 
အေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေပါင္းလိုက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူ ၂၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခဲရ့ၿပီျဖစ္သည္။2 
ထိုမွ်သာမက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင္ ့ ႏွင္ ့ စုေဝးခြင္အ့ေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈသည္ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေနရာ အသိသာ 
အေပၚလြင္ဆံုးမွာ မၾကာေသးမီက ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ႏွိမ္နင္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းသား 
မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဤကိစၥသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းအတြင္း 
စိတ္ပူစရာလမ္းေၾကာင္း တစခ္ုျဖစ္ေနသည္။3 ျမန္မာႏိုင္ငသံည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ခရီးႏွင္ေနၿပီဟ ု
လူအမ်ားကို ေလသံလႊင့္ေနေသာ္လည္း ဤျဖစ္စဥ္မွာ မညီမညာဂယိမ္းဂယိုင္ ျဖစ္သထက္ျဖစ္လာေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငဆံိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင္ ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ ္ "ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက်ေနသည္" ကို 
ျမင္သြားေစခဲ့သည္။4 
 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုတ္ျခင္းက ျမန္မာ့ဒုကၡသည္မ်ားကို ႀကီးမားစြာထိခိုက္ေစသည္၊ အထူးသျဖင့္ ထိုင္း-
ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားကိုျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင္ ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား (EAG) 
တို႔လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည့္ ပဏာမတစဖ္ြဲ႔ခ်င္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခႏုွစ ္ဇႏၷဝါရီလက ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ့
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန ္လက္တကမ္း 
သာလိုေတာ့သည္ဟူသည့္ အျမင္လြဲမွားမႈကိ ု ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ျပန္ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မီးထိုးေပးခဲ့သည္။ ဤအခ်က ္
ေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ စခန္း (၉) ခုတြင္ေနထိုင္ေနသည္ ့ ဒုကၡ သည္ ၁၁၀,၆၃၇ ဦး5 မၾကာမီေနရပ္ျပန္ပို႔ 
ခံရမည္ဟု ဒုကၡသည္အသိုင္းအဝုိင္းထဲတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးျမင့္ေစခဲ့သည္။ 
 

ယင္းအျဖစ္ တကယ္တမ္းျဖစ္မလာေသးေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္င ံအမ်ဳိးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ႏွင္ ့
ျမန္မာစစ္တပ္အႀကီးအကဲ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ပို႔ေရးအတြက ္ ေယဘုယ် 
သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၄ ခႏုွစ ္ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။6 ႏွစ္ဘက္အစိုးရ 
မ်ားက ျပန္ပို႔ေရးအတြက ္ အခ်ိန္ဇယားခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ေရးဟူသည့္ ႏိုင္ငံတကာမူမ်ားကို 
ခံယူထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ စခန္းရန္ပံုေငြကိ ုေတာက္ေလွ်ာက္ေလွ်ာ့ခ်ေနျခင္း၊ စခန္းစည္းကမ္း 
မ်ားကို တင္းၾကပ္လာျခင္း၊ မွန္တမ္းမဟုတ္သည့္ လူစစ္ျခင္း၊ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္သည့္ လူစစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔မည္ ့
ေကာလဟလမ်ား၊ တန္ျပန္ေကာလဟလမ်ားကို ပြားမ်ားေနေစသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္ပို႔မႈ 
အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင္ ့စိုးရိမ္မႈမ်ား ေတာက္ေလာင္ေအာင္ ေသြးထိုးေနသည္။ 

                                                
1 "2015 UNHCR Country Operations Profile - Myanmar." UNHCR News. Accessed April 19, 2015. http://www.unhcr.org/pages/49e4877d6.html. 
2 "Myanmar: A Tipping Point for Rohingya Rights?" Refugees International. November 17, 2014. Accessed March 20, 2015. 

http://www.refugeesinternational.org/sites/default/files/111714_myanmar_a_tipping_point_for_rohingya_rights_letterhead_0.pdf. 

3 Burma Partnership, "Following Vicious Student Crackdowns, EU Must Stop Training Thugs.” March 16, 2015. Accessed April 19, 2015. 

http://www.burmapartnership.org/2015/03/following-vicious-student-crackdowns-eu-must-stop-training-thugs/. 
4 United Nations, 28th session of the Human Rights Council, Observations of the Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar in Geneva on the report of the Special 

“Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar to the 28th session of the Human Rights Council,” A/HRC/28/72 (13 March 2015), available from 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx A/HRC/28/72. 
5 "Refugee and IDP Camp Populations: February 2015." Accessed April 19, 2015. http://www.theborderconsortium.org/media/58064/2015-02-feb-map-tbc-unhcr.pdf. 
6 Frelick, Bill. "How NCPO Can Help Myanmar Refugees." How NCPO Can Help Myanmar Refugees. July 22, 2014. Accessed April 19, 2015. 

https://www.hrw.org/news/2014/07/22/how-ncpo-can-help-myanmar-refugees. 
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္ ့အပစအ္ခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားအေၾကာင္း ခ်ဲ႕ကားဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင္ ့အလႉရွင္ 
မ်ားက ၎တို႔၏အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုအစိုးရဘက္သို႔ စတင္ဦးလွည့္လာရာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ ္
တေလွ်ာက္တြင္ အကူအညီမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္က်ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ စခန္းမ်ားတြင ္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဒုကၡသည္ 
မ်ား၏ ဘဝရပ္တည္မႈမ်ားအေပၚ ႀကီးမားစြာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ခဲ့ရာ ဤမိတ္ဆက္စာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ဒုကၡသည္အားလံုးနီးပါးက ၎တို႔၏ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီႏိုင္ေအာင ္ ရိကၡာအလံုအေလာက္ ရမေနေၾကာင္း ေျပာျပ 
ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီႏိုင္ရန ္ စခန္းအျပင္ထြက္၍ ကာလတို 
အလုပ္မ်ား ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ အျဖစ္မနည္းလွေပ။ တရားဝင္စခန္းနယ္နိမိတ္ျပင္ပမ ွ တရားမဝင ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားအေပၚ မွီခိုရန္လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာေနေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက စည္းကမ္းမ်ား တင္းၾကပ္လိုက္သျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ (၁၀) လၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခ်မွတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း စခန္းမွထြက္ၿပီး အလုပ္ရွာေရးမွာ ပို၍ပို၍ 
ခက္ခဲလာေနသည္။ 
 

ဤသို႔ အကူအညီမ်ားခ်ဳိ႕တဲ့လာမႈႏွင့္ လက္ရွိစခန္းတြင္းအေျခအေနမ်ားက မိမိတို႔ဘဝရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု 
ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားက ခံစားေနရသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စခန္းမ်ားထဲမ ွ တြန္းထုတ္ခံေနရသည္ဟု ခံစားေနၾကရာ 
၎တို႔အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲဆက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ရန ္ စဥ္းစားဖို႔မွတပါး အျခားေရြးလမ္း မရွိဟု စ,ျမင္လာ 
ၾကသည္။ ဤသည္မွာ "သေဘာအရ အတင္းျပန္ပို႔မႈ"7 (Refoulement) ျဖစ္မည့္အလားအလာ ရွိေနသည္။ 
 

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲျဖစ္ရာမ ွတိုက္႐ိုက္ထြက္ေျပးလာျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ သြယ္ဝိုက္အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားမ ွထြက္ေျပး 
လာျခင္းျဖစ္ရာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင္ ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ဒုကၡ သည္မ်ားျပန္လာေရးေဆြးေႏြးမႈကို 
အဆက္မျပတ္ႏႈိးေဆာ္ေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတ ီ (UPWC) ႏွင္ ့
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၁၆) ဖြဲ႔ကိ ုကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) အၾကား 
(၆) လၾကာရပ္နားေနခဲ့ၿပီးေနာက ္၂၀၁၅ ခုႏွစ ္မတ္လတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္စခဲ့ရာ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) မူၾကမ္းစာသားအေပၚ သေဘာတူညီမႈရသြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင ္ဤသေဘာတူထားသည့္ 
NCA မူၾကမ္းစာသားမွာ အတားအဆီးမ်ား ရင္ဆိုင္ဖို႔ရွိေနသည္။ ယင္းအဟန္႔အတားမ်ားမွာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္၊ လြတ္လပ္ 
သည့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၱရား၊ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္သို႔ ပို႔ထား 
လိုက္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲတြင္ 
အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလအတြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ခဲ့သည့္ အရပ္သားလူထုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ခံယူရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ား 
လက္ရွိ NCA မူၾကမ္းထဲ မပါသည္မွာ အထူးစိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည္။ 
 

NCA မူၾကမ္းကို သေဘာတူခဲ့သည့္လအတြင္းမွာပင္ EAG မ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား တိုက္ပြဲေပါင္း (၄၈) ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ရာ 
အဓိကအားျဖင့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္င ံအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ ္ (MNDAA) ႏွင္ ့
ျမန္မာစစ္တပ္အၾကားျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစႏ္ွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တိုက္ပြဲအမ်ားဆံုးလ ျဖစ္ေနသည္။8 ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာ 
စစ္တပ္သည္ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင္ ့၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ (၁၇) ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားၿပီး 
ေနာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္စစ္ပြဲကိုလည္း ဆက္တိုက္ေနခဲ့သည္။ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္၊ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား အရွိန္ျမင့္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္စမ၍ွ ယခုထိ တိုက္ပြဲအေရအတြက္သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အဆီအေငၚ မတည့္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔အေနအထားကို ဖြင့္ခ်ျခင္းျဖစ္သလိ ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း၏ 
ထိခိုက္က်ဳိးပဲ့လြယ္မႈကိုလည္း ျပေနသျဖင္ ့ဒုကၡသည္မ်ားျပန္ဖို႔ေရြးခ်ယ္သည့္နယ္ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္သည္ ့နယ္ေျမ 
မ်ား၌ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္ျဖစ္လာပါက ၎တို႔၏ဘဝမ်ား အႏၱရာယ္က်မည္ ျဖစသ္ည္။ 
 

                                                
7 When pressure is placed on refugees to return to a location where their lives and freedoms maybe at risk is known as constructive refoulement. For further examples of constructive 

refoulement, see the following briefing paper "Syrian Refugees at Risk of Being Returned." Amnesty International. October 17, 2014. 
8 "Myanmar Peace Monitor." Monitoring Archive. Accessed April 19, 2015. http://www.mmpeacemonitor.org/research/monitoring-archive. 
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အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားတြင ္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္အင္အားလႊမ္းမိုးမႈ တိုးျမင့္လာ၍ EAG မ်ားႏွင္ ့ တင္းမာမႈ ျမင္ ့
တက္လာသည္။ ျမနမ္ာစစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွ ိ ၎တို႔၏စခန္းမ်ားကို လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ရိကၡာမ်ား 
ျပန္လည္ျဖည့္တင္းမႈ စလုပ္ျခင္း၊ လက္ရွိစခန္းမ်ားကို အခိုင္အခန္႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ပို၍ 
နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းတိုးဝင္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေနသည္။9 အခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပဏာမအပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈျဖစ္ၿပီး 
ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္သားမ်ားတည္ရွိမႈ တိုးျမင့္လာျခင္း 
ေၾကာင့္ မလံုမျခံဳခံစားေနၾကရၿပီး တိုက္ပြဲထပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ရြာသားအမ်ားအျပားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။10 ပဏာမအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲမႈမ်ားသည္ မခိုင္မာေၾကာင္း ထင္ရွားလာၿပီး၊ အဖြဲ႔မ်ဳိးစံုႏွင္ ့ ကြက္က်ားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 
က်ဳိးေပါက္ခဲ့သည္ျဖစ္၍ ဤစိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ အေျခအျမစ္ရွိသည္။ ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရိ ွ ဒီမိုကေရစ ီ
အက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ KNU တို႔ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ RCSS၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ/ရွမ္းျပည္ 
တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း (SSPP) တို႔ႏွင္ ့ပို၍ပင ္တိုက္ပြဲမွန္မွန ္ျဖစ္ေနသည္။11 
 

ပဏာမအပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားမ ွတိုက္ပြဲအမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္ရွိစစ္အင္အားလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္အျပင္ 
ႏိုင္ငံတကာကေငြရင္းစိုက္ထုတ္ထားသည့္ ေရကာတာမ်ားႏွင္ ့သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ အႀကီးစား 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း လက္ညႇဳိးထိုးျပႏိုင္သည္။ သံလြင္ျမစ္တေလွ်ာက္မွ ေရကာတာေနရာမ်ားတြင ္ တိုက္ပြဲမ်ား 
ပိုျဖစ္ေနရာ MNDAA ၊ TNLA ၊ KIA တို႔ႏွင္ ့ကြန္လံုေရကာတာတဝိုက္တြင္လည္းေကာင္း၊ SSPP ႏွင္ ့ ေနာင္းဖာေရကာတာ 
ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ DKBA ႏွင္ ့ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ တဝုိက္တြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဟတ္ႀကီး 
ေရကာတာအနီးမွတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခႏုွစတ္ြင ္ရြာသား (၂၀၀၀) ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔၍ တိုက္ပြဲမွေဝးရာ ေျပးခဲ့ရၿပီး ထိုင္းႏိုင္င ံ
ဘက္သို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ဝင္ေရာက္ရန ္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္။12  
 

ထိုမွ်မက ယင္းအႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔ဇာတိအိုးအိမ္ေနရာဟုေခၚသည့္ နယ္ေျမမ်ား 
တြင ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ "ခ႐ိုနီမ်ား"၊ 
ႏိုင္ငံတကာမ ွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔သည္ အဓိပၸယ္ရွိသည့္တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈ၊ လံုေလာက္သည့္ 
အေလ်ာ္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏သေဘာတူမႈ မရွိဘဲ လယ္သမားမ်ား ႏွင္ ့ ရြာသူရြာသား 
အမ်ားအျပားကို ၎တို႔ေျမေပၚမွ အတင္းႏွင္ထုတ္ေနသည္။ ယင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အၿပိဳင္လုေန 
သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင ္အထိခိုက္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင ္ရြာသားမ်ားမွာ ေျမယာ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင္ ့
အိုးအိမ္စြန္႔ရမႈမ်ား အခံရလြယ္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ဤျပႆနာမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဆိုေသာ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား 
ေျမအသံုးခ်ေရးေပၚလစီ (NLUP) မူၾကမ္းမွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာတို႔၏ ေျမလုယူမႈကို တရားဝင္ေအာင္လုပ္ေပးၿပီး အေသးစား 
လယ္သမားမ်ားထက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပိုအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသျဖင့္ ေဝဖန္ခံေနရသည္။13 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ေတြ႔အေနအထားမ်ားအရ ဒုကၡသည္ျပန္ခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္း ျပေနေသာ္လည္း ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ 
မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး (UNHCR) ကမ ူ"ဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းျပ ေျမပံ"ု တစခ္ုကို အဆိုျပဳ 
ထားၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခႏုွစအ္တြင္း ဒုကၡသည္ျပန္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီမံခ်က္မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာခ်ထားသည္။ 
အစီအစဥ္ထဲပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ဒုကၡသည္ ၁၀,၀၀၀ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိမိဖာသာျပန္ၾကမည္၊ ၂၀,၀၀၀ ကို 
UNHCR က အုပ္စုလိုက္ေနရပ္ျပန္စခန္းမ်ားသို႔ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနရပ္ျပန္ရာတြင ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံ 
ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏တိုးတက္မႈအေပၚ အေျခခံက်က်မူတည္ေနေၾကာင္း UNHCR က အသိအမွတ္ျပဳထား 

                                                
9 "Ongoing Militarisation of Southeastern Burma/Myanmar, Since the January 2012 Ceasefire Agreement Between the Karen National Union (KNU) and the Burma/Myanmar 

Government." Karen Human Rights Group. February 17, 2015. Accessed April 19, 2015. http://www.khrg.org/2015/02/14-9-nb1/ongoing-militarisation-southeastern-burmamyanmar-

january-2012-ceasefire-agreement. 
10 "Ongoing Militarisation of Southeastern Burma/Myanmar, Since the January 2012 Ceasefire Agreement Between the Karen National Union (KNU) and the Burma/Myanmar 

Government." Karen Human Rights Group. February 17, 2015. Accessed April 19, 2015. http://www.khrg.org/2015/02/14-9-nb1/ongoing-militarisation-southeastern-burmamyanmar-

january-2012-ceasefire-agreement. 
11 "Statement by Shan Community Based Organizations (CBOs) to US President Barack Obama." Burma Partnership. November 13, 2014. Accessed April 19, 2015. 

http://www.burmapartnership.org/2014/11/statement-by-shan-community-based-organizations-cbos-to-us-president-barack-obama/. 
12 "Afraid to Go Home: Recent Violent Conflict and Human Rights Abuses in Karen State." Karen Rivers Watch. November 2014. 
13 "There Is No Voice of Real Farmers" Transnational Institute. December 11, 2014. Accessed March 20, 2015. http://www.tni.org/article/there-no-voice-real-farmers?context=70443. 
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ေသာ္လည္း ယင္းလမ္းျပေျမပံုႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ေနရပ္ျပန္ဖို႔အခ်ိန္ႏွင္ ့ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား 
အႏၱရာယ္ကင္းကင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္ႏိုင္ေရး အာမခံဖို႔ လိုအပ္သည့္ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း  ဒုကၡသည္ 
မ်ားႏွင္ ့ ျပည့္စံုျခံဳငံုသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းမ်ား မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ အကယ္၍ 
မိမိဖာသာ ျပန္သည့္အေရအတြက္မွာ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ မျပည့္ေသးပါက မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း မရွင္းလင္းေပ။ 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ 
အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ရာနယ္ေျမမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင္ ့ ျပန္ရန ္
ျပင္ဆင္ေရး အဆင့္တိုင္းတြင္ စီစဥ္မႈႏွင္ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ခ်က္ျခင္းပါဝင္ေစရန ္အဓိကက်သည္။ 
 

ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးႏိုင္စရာေနရာ (၂၀) ေက်ာ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာမ ွအစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (INGO) မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ျခင္းမျပဳဘဲ 
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေနသည္။ ယင္းေနရာမ်ား၏ သင့္ေတာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒကုၡသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ မည္သည့္အၾကံဉာဏ္မွ ရယူျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားသည္ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္ႏိုင ္
မည့္အလားအလာကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အခ်ိန္တို "ေလ့လာၾကည့္႐ႈေရး" ခရီးမ်ားသြားစဥ ္ ယင္းျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ကြက္ေနရာမ်ားကိ ု စတင္သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ မိမိတို႔အျပန္ ခရီးကို 
စီစဥ္ရာ၌ ႀကီးမားစြာအက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ ေဒသႏၱရဗဟုသုတ ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ ဤကၽြမ္းက်င္ျခင္းအသိကို အသိအမွတ္ျပဳ 
တနဖ္ိုးထားၿပီး ၎တို႔ ေဘးကင္းရန္ကင္း သိကၡာရိွရွိျပန္ႏိုင္ေရး အာမခႏံိုင္ေအာင ္အသံုးခ်သင့္ေပသည္။ ၎တို႔၏အနာဂတ္ကို 
ဆံုးျဖတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔သင္ ့
သည္။ 
 

ေအာက္တြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ဒုကၡသည္တို႔၏အသံမ်ားသည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္မွ ဒုကၡသည္အသိုင္း 
အဝိုင္း၏ အသံအားလံုးကို အျပည့္အစံုကိုယ္စားမျပဳေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ မၾကာေသးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ 
လိုအပ္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင္ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို တစစ္ံုတစရ္ာထိုးေဖာက္သိျမင္ႏိုင္ဖို႔ တန္ဖိုးႀကီးလွသည္။ ယမန္ႏွစ္မွစ၍ 
ယင္းကဲ့သို႔ေသာအသံမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန ္ ပိုခက္ခဲလာသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ စခန္းမ်ားအတြင္း စည္းကမ္း 
တင္းၾကပ္လာသျဖင့္ ဝင္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ပို၍ပို၍ခက္ခဲလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးရန ္ဖိအားေပးခံရျခင္း 

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ ေျမမ်ား၌ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ၎တို႔၏ အိုးအိမ္ေက်းရြာ 
မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မိသားစုဝင္မ်ား တိုက္ပြဲအတြင္း အသတ္ခံရျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲခံရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲ 
ခံရျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက ္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈျဖင္ ့ ထြက္ေျပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တို႔၏ 
အိုးအိမ္မ်ား ေက်းရြာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခံရမႈေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္မလာမီ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ ထပ္တလဲလဲၾကံဳခဲ့ရသည္။ 
 

အျခားသူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ သြယ္ဝိုက္အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ 
ရြာသားမ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ ေပၚတာမ်ားအျဖစ္ အခမဲ့ထမ္းေဆာင္ရသည္။ EAG မ်ားကလည္း ရြာသားမ်ားကို အဓမၼ 
လုပ္အားေပးခိုင္းမႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္လုပ္သေလာက္ က်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ စနစ္က်မႈအတိုင္းအတာ မရွိေပ။ EAG မ်ားထံမွ 
လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ မရရွိသျဖင္ ့ တခါတရံတြင္ တိုင္းရင္းသားရြာသားအမ်ားအျပားမွာ ေက်းရြာတြင ္ ဆက္လက္ေနထိုင္ေန 
သည္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ေတြ႔ပါက အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္သျဖင့္ အႏၱရာယ္ 
မကင္းဟု ခံစားလာၾကၿပီး မိမိတို႔အိုးအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ 
 

၁၉၈၈ ခုႏွစ ္ ၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွစၿပီး ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္လႈပ္ရွားမႈအထ ိ ဒီမိုကေရစ ီ
လႈပ္ရွားမႈတြင ္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားလည္း ဖမ္းဆီးမႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ ေထာင္ဒဏ္ခ်မႈတို႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး 
လာခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ အာဏာရျမန္မာစစ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစစ္တပ္မ ွက်ဴးလြန္ႏိုင္သည့္ ဒုကၡေပး 
မႈမ်ားမ ွ ၎တို႔မိသားစုမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုငရ္န ္ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ 
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထဲတြင ္တစ္ေယာက္မွလြဲ၍ အားလံုးမွာ တိုက္ပြဲေၾကာင္ ့သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင္ ့ထြက္ေျပးလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္မ ွ ဒုကၡသည္တစ္ေယာက္မွာမူ ပညာေရးပိုေကာင္းေကာင္း ရယူႏိုင္ရန္အတြက ္ ျမန္မာျပည္မွေနၿပီး 
စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ခြါလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔အမ်ားအျပားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင ္ခိုနားမႈရွာရာ၌ အႏၱရာယ္မ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကၿပီး 
စခန္းမေရာက္မ ီခရီးလမ္းတြင္လည္း ဒုကၡမ်ားခံစားခဲ့ရသည္။  
 

လြန္ခဲ့သည့္ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္က မယ္လစခန္းသို႔ေရာက္လာသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးတစဥ္ီးမွာ ကိုယ္ဝန္သည္ တစဥ္ီးအပါ 
အဝင ္တစရ္ြာတည္းသားမ်ား အသတ္ခံရသည္ကို ျမင္ခဲ့ရသည္။ သူမကို ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ေအာင္ တိုက္ပြဲမ်ားက မည္ကဲ့ 
သို႔တြန္းပို႔ခဲ့ပံုကိ ုယခုလိုေျပာျပသည္ - 

"တကယ္လို႔ က်မတို႔ ဗမာျပည္မွာဆက္ေနရင ္ အျမဲတမ္း ေၾကာက္ေနရ ထိတ္လန္႔ေနရမွာ။ က်မရြာမွာေနခဲ့တုန္းက 
တိုက္ပြဲျဖစ္တာ က်မတို႔ အိမ္ထဲက ထြက္ေျပးဖို႔ဘဲ အခ်ိန္ရလိုက္တယ္။ အိမ္ျပင္ေရာက္တာနဲ႔ က်မတို႔အိမ္ေတြ မီးတင္ 
႐ႈိ႕ခံရေတာ့တာဘဲ။ က်မအိမ္က ေတာင္ကုန္းနားမွာ။ သူတို႔ [ဗမာစစ္တပ ္ နဲ႔ ကရင္စစ္သားေတြ] က ေတာင္ေပၚကေန 
တဘက္နဲ႔တဘက္ပစ္ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အိမ္ထဲမွာေနဖို႔ သိပ္အႏၱာရာယ္မ်ားတယ္ေလ။ ဒါနဲ႔ က်မလဲ က်မေယာက္်ား နဲ႔ 
ကေလးသံုးေယာက္နဲ႔ မယ္လကို ေရႊ႕လာခဲ့တယ္။ က်မ အခုဆို ဗမာျပည္မွာ ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး။"14 
 

အထက္ပါကရင္ဒုကၡသည္ကပင္ သူမ၏မိသားစု မည္ကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအိုးအိမ္ကိုခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ခရီးထြက္ 
ခဲ့ပံကုုိ ရွင္းျပရာ - 

"သူတို႔ကို [ျမန္မာစစ္တပ]္ ေၾကာက္ၿပီး က်မတို႔လည္း အိမ္ကထြက္ေျပးခဲ့တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္သြားတဲ့လမ္းမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
ေတြကို ေၾကာက္ခဲ့ရတယ္။ က်မတို႔ သူမ်ားေနာက္ပဲ လိုက္ခဲ့တယ္။ က်မက လူ (၃၀) ေလာက္နဲ႔ အတူလာတာ။ တခ်ဳိ႕ 
မိုင္းနင္းမိၿပီး ေသသြားတယ္။ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ မိုင္းနင္းမိၿပီး ေသသြားတာ က်မေတြ႔ 
ခဲ့တယ္။ က်မတို႔ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ဆက္ေလွ်ာက္ၿပီး ေတာျဖတ္ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ေရာက ္လာတယ္။ အဲဒတီုန္းက က်မတို႔ 
အေတာ္ကံေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။"15 
 

ကေလး (၇) ေယာက္ရွိသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသားတစဥ္ီးမွာမ ူ တိုက္ပြဲေၾကာင္ ့ မိမိတို႔အိုးအိမ္ကို စြန္႔ခြါရၿပီးေနာက ္
အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္ - 

"တပ္ေတြ [ျမန္မာစစ္တပ]္ လာၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ထပ္ခါထပ္ခါ ဒုကၡေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မလုပ္ႏိုင ္
ေတာ့ ရပ္တည္ဖို႔ တအားခကခ္ဲတယ္။ က်ေနာ္တို႔က တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ေျပးဖို႔ အျမဲအသင့္ျပင္ထားဖို႔လိုတယ္ေလ။ တစခ္ါတစ္ေလ 
က်ေနာ္တို႔ အေျခတက်ျဖစ္စပဲရွိေသးတယ္၊ သူတို႔ေရာက္လာျပန္ၿပီး အိမ္ေတြ စပါးက်ီေတြ မီး႐ႈိ႕ပစ္တယ္။ သီးႏွံခင္းေတြလည္း 
ေန႔တိုင္းလာဖ်က္ဆီးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္လဲ မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေျပးဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။"16 
 

ကရင္နီဒုကၡသည္ လူငယ္တစဥ္ီးမွာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡ၏ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ အက်ဳိး 
ဆက္မ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္စြာျဖင္ ့ေနထိုင္ခဲ့ရသည ္- 

"က်ေနာ ္ ရြာမွာရွိတုန္းက ဗမာစစ္သားေတြအမ်ားႀကီး က်ေနာ္တို႔ရြာထဲဝင္လာၿပီး လူေတြအမ်ားႀကီးကို သတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ 
က်ေနာ္တို႔ရြာက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဆြဲေခၚၿပီး ေပၚတာထမ္းခိုင္းတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အျမဲထြက္ေျပး ခဲ့ရတယ္။ 
က်ေနာ ္ေက်ာင္းလည္းမတက္ႏိုင္ဘူး၊ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ အျမဲေၾကာက္ေနတယ္။"17 
 

လူအမ်ားအျပားမွာ ေပၚတာထမ္းခိုင္းခံရရာ မိမိအတြက္ အႏၱရာယ္ႏွင္ ့ရငဆ္ိုင္ရ႐ံုသာမကဘဲ မိသားစု၏လံုျခံဳမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ 
ခံရ၊ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ရ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ မယ္လစခန္းတြင္ေနသည့္ ရွမ္း-ကရင္နီဒုကၡသည္တစဥ္ီးက ေျပာျပရာတြင ္- 

                                                
14 Female refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
15 Female refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
16 Male refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae LaOon, February 2015 
17 Male refugee (Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Ban NaiSoi, March 2015 
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"တစ္ေန႔မွာ က်မေယာက္်ား သူတို႔ရဲ႕ [ျမန္မာစစ္တပ]္ ေပၚတာစခန္းက ထြက္ေျပးသြားတယ္လို႔ သတင္းရတယ္၊ ဒီေနာက ္
စစ္သားေတြ က်မဆီလာၿပီး မိသားစုကိုၿခိမ္းေျခာက္တယ္၊ သူ႔အစား က်မကေလးေတြနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ က်မနဲ႔ အစားထိုးမယ္ 
တဲ့။"18 
 

မ်က္စိအနာကို ေဆးဝါးခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ တစခ္ါမွေဆးမကုႏိုင္သျဖင့္ မ်က္စိကြယ္သြားခဲ့သည့္ မယ္လစခန္းေန ကရင္အမ်ဳိးသမီး 
ေနာက္တစဥ္ီးမွာ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ၿပီးေနာက ္၂၀၁၃ ခႏုွစတ္ြငမ္ ွသူမေနအိမ္ကို စြန္႔ခြါ ခဲ့ရသည္ - 

"ဟုတ္ပါတယ္၊ သူတို႔ [ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင္ ့ DKBA] က တစဖ္ြဲ႔နဲ႔တစဖ္ြဲ႔ ပစ္ေနၾကလို႔ က်မတို႔လည္းေၾကာက္ၿပီး ေျပးလာရတယ္။ 
အရင္ကေတာ့ က်မတို႔မွာ ဘယ္ေလာက္မွ ခ်မ္းသာတာ မရွိပါဘူး။ က်မတို႔ ဝါပဲစိုက္တယ္၊ ရွငစ္ဥ္း စားၾကည့္၊ က်မတို႔ အိမ္မွာ 
ရွိသမွ်အားလံုး ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ လူေတြ အိမ္ကေန အျမန္ထြက္ေျပးရတယ္။ က်မကေတာ ့မ်က္စိမျမင္ေတာ ့ဘယ္လိုသြား 
ႏိုင္မွာလဲ။ က်မ ေၾကာက္ပဲေၾကာက္ေနခဲ့တယ္။"19 
 

ျဖစ္စဥ္တစခ္ုတြင ္လူတစဥ္ီးခ်င္းကို ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္လာေစသည့္ အခ်က္အလက္ေပါင္းစံုကို ေရာႁပြမ္းျပထားသည္။ ပဲခူးတိုင္းမ ွ
ကရင္ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသားတစဥ္ီးအဆိုအရ ၎၏ေျမကို ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္တကၠသိုလ္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖို႔ မလံုေလာက္သျဖင့္ ၎ႏွင့္မိသားစု အတိုးတက္ေနသည့္ ေႂကြးသံသရာထဲ 
နစ္သထက္နစ္ခဲ့သည္။ ၎ကေျပာျပသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္က - 

"ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ ၂၃ သိန္းေပးတယ္။ အဲဒါက တကယ္တန္ဖိုးအရ ဘာမွမရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ အဲ့ဒီမွာ ဥယ်ာဥ္ျခံ အႀကီးႀကီး 
ရွိခဲ့တယ္၊ က်ေနာ့္အဖြား၊ အဖြားရဲ႕အဖြားေတြ အစဥ္အဆက္ပိုင္ခဲ့ၾကတာ […] အကုန္လံုး ဆံုးကုန္တယ္၊ ဒါနဲ႔ ေတာင္ငူက 
က်ေနာ္တို႔အိမ္ကို ေရာင္းလိုက္ရတယ္၊ အေႂကြးေတြ တအားတင္ေနလို႔ေလ။"20 
 

ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ႔မိသားစုမွာ အေႂကြးမ်ားဆပ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၀၇ ခႏုွစတ္ြင ္ ရန္ကုန္သို႔ေရႊ႕လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ ္ ေရႊဝါေရာင ္
လႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲေပၚေပါက္လာသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ၿဖိဳခြင္းမႈတို႔က ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့ပတ္သက္သူတို ႔ အေပၚ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိစစ္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ ထိုအထဲတြင္ သူ၏အေဒၚလည္းပါဝင္ရာ သူမသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 
ရင္းႏွီးသည့္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္မ ွ အေမရိကန္ႏိုင္သံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ အက်ဳိးဆက္ အားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က 
သူ႔မိသားစုကို စတင္ေႏွာင့္ယွက္လာခဲသ့ည္ - 

"ဗမာျပည္ကစစ္သားေတြက 'မင္းအေဒၚ ဘယ္မွာလဲ' လို႔ က်ေနာ့္ကို လာေမးၾကတယ္။ အဲဒီေတာ ့က်ေနာ္တို႔လည္း မသိဘူး 
ေျဖခဲ့တယ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ ့မသိဘူးေျဖ႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး… အဲဒီမွာဆက္ေနလို႔ လံုျခံဳမႈရွိတယ္လို႔ မခံစားရေတာ့ 
ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ခဲ့တယ္၊ ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ရွည ္က်ေနတဲ့လူေတြေလ။ 
ဒါေၾကာင္ ့က်ေနာ္တို႔ စခန္းကိုလာဖု႔ိ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။"21 

 

ျဖစ္ေနဆဲ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ႏွင္ ့အိုးအိမ္စြန္႔ခြါရမ ႈ 

နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ၎တို႔အတြက္ 
အဓိကစုိးရိမ္မႈတစခ္ုမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပိုင္းတြင ္ အေျခစိုက္သည့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ MNDAA ၊ ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ TNLA တို႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင္ ့
ဆက္လက္စစ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင္ ့မတ္လ၌ လူ (၁) သိန္းခန္႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြါ ခဲ့ရသည္။22 ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
တရား႐ံုးမတင္ဘဲသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင္ ့ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
အႀကီးဆံုးကိုးကန္႔ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ လူသူကင္းမဲ့ ေျခာက္ကပ္ေန သည္။ ဤပဋိပကၡမွာ ၂၀၁၁ ခႏုွစ ္ဇြန္လတြင ္

                                                
18 Female refugee (Shan/Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
19 Female refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
20 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
21 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
22 "Myanmar Peace Monitor." Monitoring Archive. Accessed April 19, 2015. http://www.mmpeacemonitor.org/research/monitoring-archive. 
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ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ KIA ပဋိပကၡႏွင္ ့ယွဥ္တြဲရွိေနသည္။ ယခုေလာေလာ ဆယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ IDP ၆၄၃,၀၀၀ အထိရွိေနရာ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ရလာဒ္အျဖစ ္အိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစတ္ပ္က EAG မ်ားအေပၚ ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ 
ဆင္ႏႊဲေနသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းကိန္းဂဏန္း ျမင့္တက္လာေနသည္။23  
 

ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင ္ တိုက္႐ိုက္တိုက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း 
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အင္အား တိုးျမႇင့္လာသျဖင့္ တရား႐ံုးမတင္ဘဲသတ္ျဖတ္မႈ၊ စိတ္ထင္သလို ဖမ္းဆီး 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင္ ့ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာမူ ဆက္ျဖစ္ေနသည္။24 
 

 

ၿပီးခဲ့သည့္အခန္းတြင္ မိမိ၏ေျမယာကိ ု ျမန္မာစစ္တပ္သိမ္းခဲ့ပံ ုေျပာျပခဲ့သည့္ ပဲခူးတိုင္းမ ွကရင္ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသားက ယခုလို 
ေထာက္ျပသည္ - 

"တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲဆက္ျဖစ္ေနတုန္းဘဲဗ်။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္မွာ တပ္ေတြအမ်ားႀကီး ပို႔ေနတယ္လို႔ 
က်ေနာ္ၾကားတယ္။ […] သူတို႔ရဲ႕ [ျမန္မာစစ္တပ္၏] မဟာဗ်ဴဟာက တစဖ္ြဲ႔ၿပီးတစဖ္ြဲ႔လိုက္တိုက္တာ။ က်ေနာ့္စိတ္ထင္ 
ကခ်င္ၿပီးရင္ ကရငက္ိုတိုက္မလား မသိဘူး။ မေျပာတတ္ဘူးေလ။ အဲ့ဒါစဥ္းစားၾကည့္၊ ခင္ဗ်ားသိပါတယ္ […] ဗမာျပည္ 
ေျပာင္းလဲသြားၿပီလုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္မထင္ဘူး။"25 
 

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အင္တာဗ်ဴးခံရသူ အမ်ားအျပားမွာ ယခုေဖာ္ျပမည့္ မြန္ဒုကၡသည္လိုပင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မျပန္လိုၾကေပ။ 
အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာစစတ္ပ္ကို ေၾကာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖမ္းခံရမည္ကို ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ - 

"က်ေနာ ္ ဗမာျပည္မွာဆိုရင ္ ျပႆနာရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင္ ့ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုျဖစ္ျဖစ္ ထြက္သြားခ်င္တယ္။ တကယ္လို႔ သူတို႔က 
စခန္းေတြကိ ု ပိတ္ပစ္မယ္ဆိုရင ္ က်ေနာ ္ မျပန္ရဲဘူး။ ဗမာစစ္တပ္ကိ ု ေၾကာက္ရတယ္။ က်ေနာ္တို ႔သတင္း သူတို႔ၾကားရင ္
လာဖမ္းလိမ့္မယ္။"26 
 

ဘန္းနားစြယ္စခန္းမ ွကရင္နီဒုကၡသည္တစဥ္ီးကမူ ယံုၾကည္မႈ နည္းေနသည္ဟုဆိုေနသည္ - 

"က်ေနာ ္ ဗမာအစိုးရကို မယံုဘူး။ အခ ု ဗမာျပည္ထဲမွာ သူတို႔ တိုက္ေနၾကတုန္းဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ျပန္သြားရင္ သူတို႔ အႏၱရာယ္ 
ကေန စိတ္ခ်ရမွာ မဟုတ္ဘူး။"27 

ျမနမ္ာအစုိးရႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိေရးသည္ ျမန္မာ့ဒုကၡသည္မ်ား စစ္မွန္သည့္ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္ေရး 
ျဖစ္ေျမာက္ရန ္တာရွည္ခံမည့္အေျဖရရွိဖို႔ ပထမဆံုးႏွင္ ့အေျခခံအက်ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင္ ့
ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္လာဖို႔ဖိတ္ေခၚရာ၌ အေလးအနက္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အဓိက EAG (၁၄) ဖြဲ႔ႏွင္ ့
၂၀၁၁ ခႏုွစတ္ြင ္ လက္ရွိအစိုးရအာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ပဏာမအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ဦးစြာ 
လိုက္နာၿပီး လက္ရွိတိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲ၊ ထိုးစစ္မ်ားရပ္တန္႔၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားမွ ၎၏တပ္မ်ား႐ုပ္သိမ္းကာ စစ္ဖက္ 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ခံယူက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ 
အေသအခ်ာတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဆယ္ခ်ီၾကာခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ 
ျဖစ္ရ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန္႔ရသည့္ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

                                                
23 "Myanmar." Internal Displacement Monitoring Centre. http://www.internal-displacement.org/south-and-south-east-asia/myanmar/. 
24 "Truce or Transition? Trends in Human Rights Abuse and Local Response in Southeast Myanmar since the 2012 Ceasefire." Karen Human Rights Group. May 13, 2014. 

http://www.khrg.org/2014/05/truce-or-transition-trends-human-rights-abuse-and-local-response. 
25 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
26 Female refugee (Mon, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Ban Don Yang, December 2014  

27 Male refugee (Karenni, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Ban NaiSoi, March 2015 
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ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာေရးအတြက ္အဟန္႔အတားမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ ္(၃၀) ေက်ာ္က ဒုကၡသည္တို႔၏ မိသားစုမ်ား၊ အိုးအိမ္မ်ားႏွင့္ ဘဝမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ 
ပစ္ခဲ့သျဖင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ ပထမဆံုးဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ခြါလာရေစသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ 
နဂိုအတိုင္း ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားရွိေနျခင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ ္ ပို၍ပို၍ လႊမ္းမိုးလာျခင္း၊ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မလံုျခံဳျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား 
တြင္ရသည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳ မခံရျခင္း၊ စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ျခင္းတို႔က 
ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာေရးကို အဟန္႔အတားျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
 

တိုက္ပြဲေၾကာင္ ့အိုးအိမ္စြန္႔ခဲ့ရၿပီးေနာက ္လြန္ခဲ့သည့္ (၅) ႏွစ္က မဲလ့အူးစခန္းသို႔ေရာက္လာသည့္ ကေလး (၇)  ေယာက္အေဖ 
ကရင္ဒုကၡသည္က ယခုလိုေျပာသည္ - 

"အခုအခ်ိန္ က်ေနာ္တို႔ျပန္သြားရရင္ ေတာ္ေတာ့္ကိုခက္ခဲမယ္ဗ်၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းလည္း 
မရွိ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္စရာလည္း မရွိ၊ ေနာက္ၿပီး လူေတြအမ်ားႀကီးအတြက္လည္း ေနရာအလံုအေလာက္ရွိမွာ 
မဟုတ္ဘူး၊ စစ္တပ္စခန္းေတြလည္း ရွိေနတုန္းဘဲ။"28 
 

လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္က ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံမွေန၍ မယ္လစခန္းသို႔ထြက္ေျပးလာေသာ အမ်ဳိးသားဒုကၡသည္ တစဥ္ီး 
က - 

"က်ေနာ္တို႔မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ဖို႔ ေျမမရွိဘူးဗ်။ တကယ္လို႔ ေျမရွိရင္ေတာင ္ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ေျမ၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ နဲ႔ အရင္းစိုက္ထုတ္ဖို႔ေငြ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ အသက္ေမြးဘဝကို စစ္တပ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက 
မေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ ဘယ္သူအာမခံမလဲ။ က်ေနာ္တို႔မွာ ကိုယ့္လံုျခံဳေရးအတြက္ ဘာမွအာမခံခ်က္ မရွိဘူး။"29 
 

မယ္လစခန္းမ ွရခိုင္ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးတစဥ္ီးက ယခုလိုဆိုသည္ - 

"က်မတို႔တိုင္းျပည္ ဗမာျပည္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မီဒီယာေတြက 'ဒီမိုကေရစ…ီ ဒီမိုကေရစ'ီ လို႔ေအာ္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ ့
တိုင္းသူျပည္သားေတြ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြက ပိုခ်မ္းသာလာၿပီး ဆင္းရဲတဲ ့ လူေတြက 
ပိုဆင္းရဲလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်မတို႔အစိုးရႀကီးကလည္း လယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမေတြကို လိုက္သိမ္းေနေတာ့ က်မတို႔လို႔ ေန႔စဥ ္
လယ္ယာအလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ သာမန္လယ္သမားေတြအတြက္ ေနစရာမရွိေတာ့ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင္ ့ဘာျဖစ္ျဖစ္ဆိုၿပီး စခန္းထဲ 
လာေနရတယ္။"30 
 

လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္က ပညာေရးေကာင္းေကာင္းရွာရန ္မယ္လစခန္းသို႔ေရာက္လာခဲ့သည့္ ကရင္ဒုကၡသည္အမ်ဳိး သမီးတစဥ္ီး 
က ယခုလိုေျပာသည္ - 

"က်မတို႔ကို ဗမာျပည္ျပန္ပို႔မယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ ့ (၂) ႏွစ ္ (၃) ႏွစ္က ၾကားတယ္။ ဒါေပမဲ ့ အခုထိေတာ့ ျဖစ္မလာေသးဘူး။ 
ဟုတ္တယ္၊ က်မ အဲဒါကိုစိုးရိမ္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ ဗမာျပည္ျပန္ေနရင ္ဘာအလုပ္လုပ္ႏိုင္မလဲ၊ ဗမာျပည္မွာ 
က်မတို႔အတြက္ အလုပ္ရွာဖို႔ လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါ့အျပင ္ က်မတို႔ [စခန္းမွာ] ရထားတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ေတြကိုလည္း 
ဗမာျပည္မွာသံုးရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကို က်မတို႔စိုးရိမ္တယ္။"31 
 

လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္က ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕မွေန၍ မယ္လစခန္းသို႔ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသား တစဥ္ီး 
ေျပာသည္မွာ - 

                                                
28 Male refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae LaOon, February 2015 
29 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 
30 Female refugee (Arakanese, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
31 Female refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
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"က်ေနာ ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကိုဆႏၵျပေနတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔တယ္။ ေျမသိမ္းမႈလို ျပႆနာ 
တခ်ဳိ႕လဲ ဆႏၵျပတာ ေတြ႔တယ္။ သူတို႔က ဆႏၵျပတာကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ စစ္တပ္ကိုသံုးတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ မကိုင္ႏုိင္ရင ္ရဲေတြနဲ႔ ဒုတ္ေတြ 
သံုးၾကတယ္။ အဲဒါကိုလဲ မကိုင္ႏိုင္ေသးရင ္ေသနတ္ေတြ က်ည္ဆံေတြ သံုးမယ္။ က်ေနာ္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ မ်ားမ်ား 
စားစား မေတြ႔ပါဘူး။ က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ အစိုးရက အရင္အတိုင္းပါပဲ။"32 

 

အတင္းအၾကပ္ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္း 

"အမေလး… အစိုးရေရာ ျပည္သူေရာ ႏိုင္ငံေရာ ဘာမွမတည္ၿငိမ္ဘဲ ဘာမွတိုးတက္ေနတာ မရွိဘူး။ ဒီေတာ ့
က်မတို႕ကို ဘာေၾကာင့္ျပန္ပို႕မွာလဲ။ သူတို႕က က်မတို႕ကို သတ္ဖို႕လုပ္ေနတာလား စဥ္းစားစရာပဲ။ ဟုတ္တယ္ 
ဒီေနရပ္ျပန္ပို႕ေရး အစီအစဥ္အေပၚ က်မ အမ်ားၾကီး စိုးရိမ္တယ္။"33	  

 

လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခအေနက အခ်ိန္မတန္မ ီ  ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးဆ ီ ဦးတည္ေနမႈကို ျပေနသည္ဟု ဒုကၡသည္အသိုင္းအဝုိင္း 
အတြင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနသည္။ ဤအေနအထားသည ္ အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဒုကၡသည္ျပန္ရန္ အခ်ိန္မက်ေသးေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
ဒုကၡသည္အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၊ ယင္းအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား (CBOs) တို႔ႏွင္ ့က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္းစသည္ ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ားလုပ္ 
သင့္ေၾကာင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ေတာင္းဆိုေနသည့္ၾကားမွ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

လူမ်ား ေနာက္ထပ္အႏၱရာယ္ႏွင္ ့ဆိုးဝါးသည့္ဒုကၡ ေတြ႔ၾကံဳေစသည့္ ေနရာတစခ္ုသို ႔ အတင္းအၾကပ္ နယ္ႏွင္ျခင္းလုပ္ရပသ္ည္ 
အာရ-ွပစိဖိတ္ေဒသတလႊား၌ ယခင္က ျဖစ္ခဲ့သည္။34 ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ မြန္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွ ိ
စခန္းမ်ားတြင ္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ မြန္ဒုကၡသည္ ၆,၀၀၀ ခန္႔ကိ ု ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိဟေလာ့ခနီစခန္းသို႔ အတင္း 
အၾကပ္ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ မြန္အမ်ဳိးသား ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ မြန္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီတို႔က အသနားခံေနသည့္ 
ၾကားမွ လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။35 လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဟေလာ့ခနကီို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ဒုကၡသည္မ်ားစြာ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေျပးခဲ့ရသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငကံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတ ူ
ညီခ်က္လက္မွတ္ထိုးၿပီးမၾကာမီ ကေမၻာဒီးယားဒုကၡသည္ ၃၅၀,၀၀၀ ခန္႔ အတင္းအၾကပ္ႏိုင္ငံရင္းျပန္ပို႔ခံရမႈႏွင္ ့အလားတူေန 
သည္။36 
 

ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕မွေန၍ မယ္လစခန္းသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္က ထြက္ေျပးလာသည့္ ေအာက္ပါ ဒုကၡ 
သည္အမ်ဳိးသားကဲ့သို႔ ယခင္ကျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အတင္းအၾကပ္ႏိုင္ငံရင္းျပန္ပို႔မႈျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင္ ့ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား ၌ 
မၾကာမီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခံရမည္ကိ ုအမွန္တကယ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ေပၚေပါက္ေနသည္ - 

"က်ေနာ္တို႔လို UNHCR က မွတ္ပံုတင္မေပးတဲ့လူေတြဟာ အတိတ္ကာလတုန္းက ခမာဒုကၡသည္ေတြ [၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား 
အေစာပိုင္းက ကေမၻာဒီးယားဒုကၡသည္မ်ား] လိုပဲ ဗမာျပည္ကို ျပန္ပို႔ခံရမယ္။ အဲဒီသတင္းကိုၾကားေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေၾကာက္မိ 
တယ္။ ဒါေပမဲ…့ က်ေနာ္တို႔ေၾကာက္ေပမဲ့လည္း ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ။"37 
 

                                                
32 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
33 Female refugee (Shan/Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 
34 "Groups Condemn Forced Deportations of Refugees from Cambodia and Thailand." Amnesty International. January 15, 2010. Accessed April 19, 2015. 

http://www.amnesty.org.nz/news/groups-condemn-forced-deportations-refugees-cambodia-and-thailand. 
35 "Destination Unknown Hope and Doubt Regarding IDP Resettlement in Mon State." Human Rights Foundation of Monland-Burma.2012.http://www.rehmonnya.org/ 

upload/Destination-Unknown.pdf 

36 Tempest, Rone. "Peace Treaty Signed to End Cambodia War." Los Angeles Times. October 24, 1991. http://articles.latimes.com/1991-10-24/news/mn-299_1_peace-treaty. 
37 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
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ျမန္မာစစ္တပ္အတြက ္ ေပၚတာထမ္းခိုင္းမည္ကိုေၾကာက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွထြက္လာခဲ့ေသာ မ်က္မျမင္ ရွမ္း-မြန ္ ဒုကၡသည္ 
အမ်ဳိးသားတစဥ္ီးကလည္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ အလားတူစိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေျပာခဲ့သည္ - 

"ထိုင္းစစ္သားေတြ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ဗမာျပည္အတင္းျပန္ခိုင္းမလဲ ဆိုတာ ေတြးေနမတိယ္။"38 
 

မယ္လစခန္းမ ွ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီး ဒုကၡသည္တစဥ္ီးက ျမန္မာႏိုင္ငံတရားေရးစနစ္၏ မ်ားေျမာင္လွေသာ ျပႆနာမ်ားကိ ု
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပသည္၊ ယင္းျပႆနာမ်ားမွာ ဒုကၡသည္မ်ား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ျပန္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ေန 
ေစသည္ - 

"က်မတို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံရင္းျပန္ပို႔မွာကိ ု စိုးရိမမ္ိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့… ဗမာျပည္မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္ 
လံုျခံဳမႈ နဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒေတြ တိတိက်က် မရွိေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင္ ့က်မတို႔က ႏိုင္ငံရင္းျပန္ပို႔မွာကိ ု
ေၾကာက္ေနတာ။"39 
 

တိုက္ပြဲေၾကာင္ ့အိုးအိမ္စြန္႔ခဲ့ရၿပီး မဲ့လအူးစခန္းသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ (၅) ႏွစ္က ေရာက္လာသည့္ ကေလး (၇) ေယာက္ဖခင္ ကရင ္
ဒုကၡသည္တစဥ္ီးက ေျပာသည္ - 

"စခန္းပိတ္လိုက္ရင္ က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီးဒုကၡေရာက္မယ္၊ အေထာက္အပံ့ေတြ အလာရပ္သြားတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔မွာလည္း 
တျခားႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢမွတ္ပံုတင္မရွိေတာ့ ဗမာျပည္ကိုျပန္သြားရရင ္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ 
ဧရာမဒုကၡႀကီးျဖစ္လိမ့္မယ္။"40 

 

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း 

ဒုကၡသည္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ အဓိကစိုးရိမ္ခ်က္တစခ္ုမွာ ၂၀၁၂ ခႏုွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင ္ ရန္ပံုေငြမ်ား မွန္မွန္ႀကီး 
ေလ်ာ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ အေရးႀကီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာ 
သည္။ အခ်ဳိ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ပံုမွန္ဆန္ခြဲတမ္းမွာ (၁၂) ကီလိုမွ (၈) ကီလုိ သို႔မဟုတ္ (၁၀) ကီလိုသို႔ ေလ်ာ့သြားသည္။41 
ယင္းပမာဏမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး (WHO) က သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးပမာဏထက္ သိသိသာသာနည္း 
ေနသည္။42 အျခားရိကၡာမ်ားျဖစ္သည့္ စားသံုးဆီ၊ ငါးပိႏွင္ ့မီးေသြးတို႔လဲ ေလွ်ာ့ခ်ခံရသည္။43 ရိကၡာေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားကို "ကုိယ္ထူ 
ကိုယ္ထ" ဟုအမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ခံရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ရေသာ္လည္း ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ 
အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္အားလံုးနီးပါးက လက္ရွိရိကၡာမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မျပည့္မွီေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
 

လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္က မယ္လစခန္းသို႔ေရာက္လာသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား ဒုကၡသည္တစဥ္ီးက ေျပာသည္မွာ - 

"အရင္ကဆို ဆန္ထုတ္တဲ့ေန႔မွာ က်ေနာ္ဆန္ခြဲတမ္းသြားသယ္ရင္ တအားေလးလုိ႔ တအားပင္ပန္းတယ္၊ အဲဒါက က်ေနာတ္ို႔ 
အတြက္လည္း အျမဲေလာက္ငွတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တစလ္ႏွစ္ခါ ရိကၡာထုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ ့အခုေတာ့ ရိကၡာကို တစလ္တစ္ခါပဲ 
ထုတ္ရတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အဲဒါက တအားေပါ့ေတာ့ သယ္ရလြယ္တယ္။ အရင္က ရိကၡာေကာင္းေကာင္း လံုေလာက္ေတာ့ 

                                                
38 Male refugee (Shan/Mon, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
39 Female refugee (Arakanese, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
40 Male refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae LaOon, February 2015  

41 "The Border Consortium Eletter Issue 21, October 2013." Relief Web. October 1, 2013. Accessed April 19, 2015. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2013-10-

eletter-21.pdf. 
42 "KWO – Refugees Hit Hard by Funding Cuts." Karen News, January 3, 2014. http://karennews.org/2014/01/kwo-refugees-hit-hard-by-funding-cuts.html/. 
43 "The Border Consortium Eletter Issue 21, October 2013." Relief Web. October 1, 2013. Accessed April 19, 2015. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2013-10-

eletter-21.pdf. 
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သူငယ္ခ်င္းအိမ္သြားလည္ရင္း ထမင္းဝင္စားတာ ျပႆနာမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ ့ အခုေတာ့ တျခားအိမ္ေတြမွာ ထမင္းစားရမွာ 
တြန္႔ေနတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ ရိကၡာေလာက္ပါ့မလား စုိးရိမ္ရတယ္။ အရင္ကဆို အဲလိုမစိုးရိမ္မိဘူး။"44 
 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင္ ့ အဖမ္းခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ထြက္ေျပးလာသည့္ မယ္လစခန္းမ ွ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ 
တစဥ္ီးကလည္း မိမိ၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကိ ုယခုလိုေဖာ္ျပသည္ - 

"အခ ုအရင္ထက္ပိုဆိုးတယ္။ မႏွစ္ကစတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါ ကိုယ့္အလုပ္အကိုင္နဲ႔ လခအေပၚ မူတည္တယ္။  ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ရပ္ 
တည္ႏိုင္ရင္ ရိကၡာေတြ ျဖတ္မယ္၊ ဒါေပမဲ ့ကိုယ့္မွာ အလုပ္မရွိဘူး၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မရပ္တည္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ရိကၡာမျဖတ္ဘူး။ 
သူတို႔က စခန္းကိ ုပိတ္ပစ္ခ်င္တယ္ေလ၊ ဒါေၾကာင္ ့ရိကၡာလံုလံုေလာက္ေလာက္ မေပးေတာ့ဘူး။"45 
 

ရိကၡာေလွ်ာ့ခ်မႈကို ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့သည့္ စခန္းအားလံုးတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ မဲလ့အူးစခန္းမွ ကေလး 
(၄) ေယာက္အေမ ကရင္ဒုကၡသည္က - 

"ရိကၡာေတြက ေလွ်ာ့ေနၿပီ၊ က်မတို႔မွာလည္း ဘာဝင္ေငြမွမရွိဘူး။ က်မတို႔က အားလံုးဝယ္သံုးေနရတယ္။ ဒါေပမဲ ့ ေငြလည္း 
မရွိဘူး။ ေငြရွာစရာနည္းလမ္းလည္း မရွိဘူး။ အရင္က က်မတို႔ ဆန္ရတာ လူတစ္ေယာက္ (၁၂) ကီလို၊ အခုေတာ့ (၁၀) ကီလို 
ပဲရတယ္။ အဲဒါ က်မမိသားစုအတြက္ မေလာက္ဘူး။"46 
 

ျမန္မာစစ္တပ္မ ွ ေျမသိမ္းသြားျခင္းခံရပံုကို ေျပာျပခဲ့သည့္ ပဲခူးတိုင္းမွကရင္ဒုကၡသည္၏အဆိုအရ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားမွာ 
မိမိတို႔ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ား လက္ရွိခ်မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ေငြမ်ား အဖမ္းအဆီးမ်ား 
ကို ရင္ဆိုင္စြန္႔စားေနရသည ္- 

"သူတို႔ [ကရင္မ်ား] က ထမင္းတအားစားၾကတယ္။ ဆန္ကလည္း မေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့စခန္းအျပင္ကို ခိုးထြက္ရတယ္။ 
အခုလည္း စခန္းအျပင ္ခိုးထြက္ေနတုန္းဘဲ၊ ဒါေပမဲ ့ပိုခက္တဲ့လမ္းက ထြက္ရတယ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ရွာၾက၊ စခန္းအျပင္ဘက္ 
မွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ၾက၊ ေနာက္ၿပီး စခန္းထဲ ျပန္လာေရာင္းၾကရတယ္။"47 
 

မယ္လစခန္းသို႔ လြန္ခဲသ့ည့္ (၁၀) ႏွစ္ကေရာက္လာသည့္ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္တစဥ္ီး၏ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္အရ အျခားဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားမွာလည္း ရန္ပံုေငြခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင္ ့ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္ - 

"ေက်ာင္းေတြဖြင့္ထားတာ အႏွစ ္ (၂၀) အစိတ္ရွိၿပီ။ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ခိုင္းေနတယ္၊ ရပ္ခိုင္းေနတယ္။ 
အျပငဘ္က္မွာ ေက်ာင္းေနရာရွာခိုင္းေနတယ္။"48 
 

အျခားစခန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မဲ့လအူးႏွင္ ့ ဘန္းနားစြယ္ စခန္းမ်ားကလည္း ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ားသည္ စခန္းရွိအိမ္မ်ားကို 
ျပင္ဆင္ရန ္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း ပူပန္မႈမ်ားကု ိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကသည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင္ ့ မိမိေနအိမ္ကိ ု စြန္႔ခြါရၿပီးေနာက ္
အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ကေလး (၇) ေယာက္ဖခင္ ဒုကၡသည္တစဥ္ီးက - 

"လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရိကၡာေထာက္ပံ့တာက မေလာက္ငွေတာ့ ခက္လာတယ္၊ ဒါ့အျပင္ အိမ္ျပင္ဖို႔လဲ တအားခက္လာတယ္ေလ၊ 
ေတာထဲ သစ္ဝါးေတြ သြားခုတ္မရေတာ့လို႔။"49 

 

 

                                                
44 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
45 Male refugee (Burman, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
46 Female refugee (Karen, arrived within past 20 years), interviewed by Burma Link, Mae LaOon, February 2015 
47 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
48 Male refugee (Burman, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
49 Male refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae La Oon, February 2015 
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လႈပ္ရွားသြားလာမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 

"က်ေနာ္တို႔ဟာ ေလွာင္အိမ္ထဲက သတၱဝါေတြ။ ေလွာင္အိမ္အႀကီးႀကီးဗ်။ သံစည္း႐ိုးကာထားတဲ့ ဝမ္းနည္း 
စရာ ေလွာင္အိမ္က်ပ္က်ပ္ထဲက ေနရာငယ္ငယ္ေလးပါ။ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ 
ေတာင္ေတြကိ ု ေက်ာ္ၾကည့္ခ်င္တယ္၊ ကားလမ္းမႀကီးကို ေက်ာ္ၾကည့္ခ်င္တယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
မိသားစုရဲ႕ ေန ႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ အလုပ္ပင္ပင္ပန္းပန္းႀကီးလုပ္ၿပီး ေတာ့ က်ေနာ္တို႔စိတ္ေတြကို 
ေျဖေလွ်ာ့ပစ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ ့အဲဒါေတြ တစ္ခုမ ွက်ေနာ္တို႔ လုပ္ခြင္ ့မရွိဘူး။"50	  

 

ယခင္ကမူ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စခန္းအျပင္မ ွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားႏိုင္ခဲ့သည္၊ 
စခန္းေနရာမ်ားအနီး၌ ပ်ံက်အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္ရွာႏိုင္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းအျပင ္ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား တင္းၾကပ္လိုက္ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္မွဦးစီးသည့္ လူစာရင္းစစ္မႈမ်ား ႏွင့္လည္း 
ေကာင္း ေပါင္းမိသည့္အခါ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင္ ့ စခန္းမ်ားမွထြက္ရန ္ တေန႔တျခားပိုခက္ခဲလာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၿပီး ဝင္ေငြရရန ္ ေန႔စားအလုပ္ႏွင္ ့ အျခားတရားမဝင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ခြင့္ကိ ု တားဆီးျခင္း ျဖစ္သြား 
သည္။51 ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စခန္းဝင္းအျပင္ဘက္၌ အလုပ္လုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမယာထြန္ယက္ စိကု္ပ်ဳိးရန္အတြက္ စခန္းမ ွ
ထြက္ဖို႔ ေၾကာက္သြားႏိုင္သည္၊ သို႔ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္မွာပင္လွ်င ္နည္းပါးခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့အေပၚ ပို၍ပို၍ 
မွီခိလုာေနရသည္။52 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္၊ အထူးသျဖင့္ မယ္လ ႏွင္ ့မဲ့လအူး စခန္းမ်ားတြင ္ေနၾကသူ 
မ်ားက လႈပ္ရွားမႈအေပၚ မၾကာခင္ကကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပူပန္မႈမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပၾကသည္။ အင္တာဗ်ဴးခံသူမ်ား 
အနက ္စခန္းတြင္းမ ွလက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈႏွင္ ့မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္မႈကိ ုအမ်ားဆံုးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
စခန္းမွာ မယ္လစခန္း ျဖစ္သည္။ 
 

ႏိုငင္ံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင္ ့ အဖမ္းခံရမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၍ ေျပးလာခဲ့သူ မယ္လစခန္းမွ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ တစဥ္ီးက 
ယခုလိုရွင္းျပသည္ - 

"အရင္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စခန္းအျပင္ဘက္လမ္းမႀကီးေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ရတယ္၊ စခန္းျပင္ခရီးသြားခြင္ ့လက္မွတ္လည္း 
ရတယ္။ ဒါေပမဲ ့သူတို႔က စခန္းဂတိ္ေပါက္ေတြအားလံုးကို ပိတ္ပစ္လိုက္ၿပီ။"53 
 

လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းအျပင္ရွ ိလယ္ယာေျမမ်ားသို႔ သြားလာခြင့္ကိုလည္း တားျမစ ္
ျခင္းျဖစ္ေနသည္။ ဤအေၾကာင္းကို လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္က ပညာေရးေကာင္းေကာင္းသင္ယူႏိုင္ရန္ မယ္လစခန္းသို႔ ေရာက္ 
လာသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးတစဥ္ီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပရာ - 

"အခ ု စခန္းေပၚလစီက အရင္ထက္ပိုတင္းၾကပ္ေနတယ္။ အရင္ကဆို က်မတို႔ အျပင္ထြက္လို႔ရတယ္၊ ဒါေပမဲ ့ အခ ု မရ 
ေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆို စခန္းအျပင္က ေျပာင္းခင္းေတြမွာ သြားအလုပ္လုပ္လို႔ရတယ္၊ ဒါေပမဲ ့အခုေတာ့ အိမ္မွာပဲ ေနရတယ္။ 
အခုစခန္းထဲမွာ ဘယ္သူမွ အျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္ၿပီး ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ ေငြရွာလို႔မရေတာ့ဘူး။"54 
 

                                                
50 Female refugee (Shan/Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
51 "The Border Consortium Programme Report July - December 2014." The Border Consortium. March 1, 2015. Accessed April 19, 2015. http://www.theborderconsortium.org/ 

media/57568/2014-6-Mth-Rpt-Jul-Dec.pdf. 
52 "The Border Consortium Programme Report July - December 2014." The Border Consortium. March 1, 2015. Accessed April 19, 2015. 

http://www.theborderconsortium.org/media/57568/2014-6-Mth-Rpt-Jul-Dec.pdf. 
53 Male refugee (Burman, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
54 Female refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
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ဂိတ္ေပါက္မ်ားပိတ္ျခင္းက ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားကို ထိခိုက္ေစရာ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္က ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕မွေန၍ 
မယ္လစခန္းသို႔ ေျပးလာခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသားက ယခုလိုေျပာသည္ - 

"က်ေနာ ္ထိုင္းရဲကို ေၾကာက္ရတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔သံုးတဲ့ အေထာက္အထားစာရြက္က တရားမဝင္ဘူးေလ။ 
ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔က ထိုင္းႏိုင္ငံသားလည္း မဟုတ္ဘူးကိုး။ က်ေနာ္တို႔အလုပ္လုပ္ရင္ ေၾကာက္ေနရတယ္။ အလုပ္မလုပ္ 
ရင္လည္း စားစရာလံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိဘူး။"55 
 

မဲ့လအူးစခန္းမ ွ စခန္းေကာ္မတီဝင ္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစဥ္ီးက စခန္းပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ အာဏာပိုင္မ်ား ပိစုိတ္စိတ္ေတြ႔လာရ 
ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိ ုထုတ္ေဖာ္ေျပာျပသည္ - 

"ပ်ံက်အလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္တဲ့လူေတြ၊ ေတာထဲမွာ အသီးအရြက္ရွာၿပီး ေငြရေအာင္ျပန္ေရာင္းတဲ့လူေတြ အတြက္ 
ျပႆနာပဲဗ်။ အခ ုက်ေနာ္တို႔က စခန္းအျပင ္ထြက္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။"56 

 

သတင္းအခ်က္အလက ္တိတိက်က်ရဖို႔လိုျခင္း 

ဒုကၡသည္အားလံုးနီးပါး (ဝါ) ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ စခန္းအားလံုးနီးပါးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရယူႏိုင္စြမ္း မရွိဟ ု ခံစားေနရသည္ သို႔မဟုတ္ တိက်သည့္သတင္းရရွိရန္ခက္ခဲေနသည္ကို ေတြ႔ေနၾကသည္။ ႁခြင္းခ်က္မွာ 
ဘန္နားစြယ္စခန္းမ ွ ဒုကၡသည္တစဥ္ီးကမူ စခန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွတဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ သတင္း 
တိတိက်က်ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူႏိုင္မႈအေပၚ အႀကီးဆံုးအဟန္႔ 
အတားတစခ္ ု ျဖစ္သည္၊ ဥပမာအားျဖင္ ့ဘန္႔ဒံုယန္းစခန္းမ ွမြန္ဒုကၡသည္မ်ား။ မြန္စကားေျပာတတ္သူတစဥ္ီးဦး ကို UNHCR က 
အလုပ္ခန္႔ထားသလားဟု ေမးသည့္အခါ မြန္ျပည္နယ္တြင္း တိုက္ပြဲမွေျပးလာေသာ ဘန္႔ဒံုယန္းစခန္းမ ွမြန္ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီး 
က ယခုလိုေျဖသည္ - "ဟင့္အင္း၊ မခန္႔ထားဘူး။ သူတို႔ဆီမွာ ဗမာနဲ႔ ကရင္ပဲရွိတယ္။"57 
 

ေကာလဟလမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ား တပံုႀကီးထြက္ေနေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္သည့္သတင္း သိရွိရန ္ခက္ခဲသည္ဟု လူအမ်ား 
အျပားက ယူဆၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႏွစ္က မယ္လစခန္းသို႔ ေရာက္လာသည့္ ရွမ္း-ကရင္န ီ ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးက 
ယခုလိုဆိုသည္ - 

"က်မတို႔ ဒီစခန္းမွာေနတာ (၇) ႏွစ္ျပည့္ခါနီးၿပီ။ က်မတို႔နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတင္းေကာင္းေတြေရာ သတင္းဆိုးေတြေရာ 
ေကာလဟလေတြပဲ အဓိကၾကားေနရတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဘာအခ်က္အလက္မွ တိတိက်က် 
မသိရေသးဘူး၊ ဘာတိုးတက္မႈမွ မရွိေသးဘူး။"58 
 

အလားတူ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ု တိုက္ပြဲေၾကာင္ ့ မမိိေနအိမ္ကိ ု စြန္႔ခြါရၿပီးေနာက ္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ 
မဲ့လအူးစခန္းမ ွကေလး (၇) ေယာက္ဖခင္ ဒုကၡသည္ကလည္း ေျပာသည္ - 

"စခန္းေတြ ပိတ္မယ္၊ ဗမာျပည္ျပန္ပို႔မယ ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားေျပာတာ ၾကားတယ္၊ ကိုယ့္အခြင့္အေရး 
ကိုယ္ရွာဖို႔၊ အျပင္မွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ေတြ ၾကားတယ္။ ဒါေပမဲ ့က်ေနာ္လည္း မေျပာတတ္ဘူးဗ်၊ ဒါေတြတစခ္ုမ ွမယံုရဘူးေလ။ 
လူေတြက သူတို႔ၾကားတဲ့ ေကာလဟလေတြကို တျခားလူေတြဆီ ျပန္ျဖန္႔ေနတာပဲ။"59 
 

                                                
55 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
56 Male refugee (Karen, arrival year uncertain) interviewed by Burma Link, Mae La Oon, February 2015 
57 Female refugee (Mon, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Ban Don Yang, December 2014 
58 Female refugee (Shan/Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
59 Male refugee (Karen, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Mae La Oon, February 2015 
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တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ဘဲ တိုက္ပြဲမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္သြယ္ဝိုက္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ ႕ရြံ႕ႏွင္ ့
ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ ့ဘန္နားစြယ္စခန္းမ ွကရင္နီဒုကၡသည္ လူငယ္တစဥ္ီးက - 

"၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက က်ေနာ ္ စခန္းထဲမွာ ေကာလဟလတစခ္ုၾကားတယ္။ စခန္းေတြထဲက ဒုကၡသည္အားလံုး ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္
က်ရင ္ ျပန္ပို႔ခံရမယ္လို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ ့အဲ့ဒီသတင္းမွန္လား မွားလားေတာ့ က်ေနာလ္ည္းမသိဘူး။ ဒီေကာလဟလ 
တကယ္ျဖစ္မွာလားလို႔ က်ေနာစ္ိုးရိမ္ေနမိတယ္။ ဗမာျပည္ျပန္ပို႔တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းတိတိက်က် ဘာမွမရဘူး။"60 
 

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံရင္းျပန္ပို႔ေရးလုပ္ငန္းထဲ၌ UNHCR ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈတို႔မွာလည္း မရွင္းလင္းေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေကာလဟလမ်ားကို ေပါက္ဖြားေစသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင္ ့ အဖမ္းခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ 
ေျပးလာခဲ့သူ မယ္လစခန္းမ ွမြတ္စလင္ဒုကၡသည္တစဥ္ီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပသည္ - 

"က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ UNHCR နဲ႔ စခန္းလူႀကီးေတြ အစည္းအေဝးလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အစီအစဥ္တခ်ဳိ႕ ခ်ထားၿပီ 
ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ ့က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ စခန္းရဲ႕တိုးတက္မႈ အလားအလာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာသတင္းမွ မၾကားရဘူး။"61 

 

အမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ 
 

"တကယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အထဲ၊ အစီအစဥ္ဆဲြတဲ ့ အထဲထည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ သတင္း 
တိတိက်က်ရမယ္။"62	  

ရွင္းလင္းတိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေကာလဟလမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ 
နည္းလမ္းတစခ္ုမွာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္ထဲ ထည့္သြင္းေရးျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ UNHCR ႏွင္ ့
အာဏာပိုင္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲမ်ားသည္ အႏစွ္သာရရွိၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္မွာလည္း အမ်ားပါဝင္ခြင့္ရွိပါက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ CBO မ်ဳိးစံုတို႔ကို 
လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေခၚယူပါဝင္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက ္လမ္းျပေျမပံုမ်ားဆြဲျခင္း၊ ေနရပ္ျပန ္
ေရးႏွင္ ့ေနရပ္ျပန္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားေဆြးေႏြးသည္ ့သက္ဆိုင္သူမ်ားအစည္းအေဝးအမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ ဖိတ္ေခၚ 
ပါဝင္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင္ ့ ဒုကၡသည္လူထုအၾကား ယံုၾကည္မႈပိုျမင့္လာကာ အဆက္ 
အသြယ္လည္း တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 
 

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ဘဲ တိုက္ပြဲမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္သြယ္ဝိုက္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕ႏွင္ ့
ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ ့ဘန္နားစြယ္စခန္းမ ွကရင္နီဒုကၡသည္လူငယ္တစဥ္ီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ားပါဝင္ခြင္ ့ခ်ဳိ႕တဲ့ 
ေနမႈကိ ုယခုလို ေဆြးေႏြးသည္ - 

"စခန္းေကာ္မတီနဲ႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြပဲ စခန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် အစီအစဥ္ဆြဲတဲ့အစည္းအေဝး တက္ရတယ္။ 
အဲဒါၿပီးရင ္သူတို႔က [ေလာ္စပီကာကတဆင့္] အေျခအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္ကိ ု ရပ္ကြက္အလိုက္ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြက 
ေၾကညာတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ မပါရဘူး။"63 
 

စခန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ကာ ၎တုိ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေလ့ရွိၾက 
ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္အားလံုးက မိမိတို႔၏အသံႏွင္ ့ ပူပင္မႈမ်ားကိ ု ထင္ဟပ္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ မဟုတ္ေပ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ က႑စံု CBO တို႔အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင ္
ေဆာင္ရြက္ခြင္ ့လိုအပ္ေၾကာင္းကို အေလးေပးေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 

                                                
60 Male refugee (Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Ban NaiSoi, March 
61 Male refugee (Burman, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, February 2015 
62 Male refugee (Karen, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
63 Male refugee (Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Ban NaiSoi, March 2015 
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ေနရပ္ျပန္ေရး သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန္ရန ္ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးရာ၌ မိမိတို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြကခ္ြင့္ရရန ္ နည္းလမ္းမရွိဟု အျခား 
ဒုကၡသည္မ်ားက ယတိျပတ္ယူဆေနၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို မယ္လစခန္းမ ွ ရွမ္း-ကရင္နီဒုကၡသည္တစဥ္ီးက ယခုလို ေဖာ္ျပ 
သည္ - 

"သူတို႔ [အာဏာပိုင္မ်ား] က က်မတို႔ကို အစည္းအေဝးျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပာဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ေခၚရင ္က်မတို႔သြားရတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ 
ေျပာသမွ် နားေထာင္႐ံုပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔စီစဥ္တာလုပ္ရတယ္။ သူတို႔ကို စခန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒါမွမဟုတ္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္လုိ႔ အၾကံေပးဖို႔အခြင့္အေရး က်မတို႔မွာ မရွိဘူး။ UNHCR အစည္းအေဝးဆိုရင္ က်မတို႔ ပါခြင့္ေတာင ္မရဘူး။"64 
 

မယ္လစခန္းမ ွ ရခိုင္ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးတစဥ္ီးအဆိုအရ ဒကုၡသည္အမ်ားအျပားမွာ မိမိတို႔ကိုေျပာလာသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္အား မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ ေကာင္းေကာင္းမသိၾကေပ - 

"က်မတို႔က သူတို႔အစည္းအေဝးေတြ တက္ခြင့္ရတယ္၊ ဒါေပမဲ ့အစည္းအေဝးၿပီးရင္ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ အစီအစဥ္ရဲ႕ 
ရလာဒ္ကိ ုဘယ္လုိနားလည္ရမယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ မသိဘူး။"65 

 

နိဂံုး 
 

"သူတို႔ကို [UNHCR နဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြကို] က်မတစ္ခုေမးခ်င္တာ ရွိတယ္၊ အနာဂတ္က က်မတို႔ လက္ထဲမွာ 
လား၊ ရွင္တို႔လက္ထဲမွာလား။ က်မနားလည္တာက အနာဂတ္ဆိုတာ က်မတို႔လက္ထဲမွာပဲ ရွိရမယ္၊ ဒါမွ 
က်မတို႔ဟာ ကိုယ့္အစြမ္းအစေတြသံုးၿပီး ကိုယ္စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းတာကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင ္မယ္။"66	  

 

ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားမွာ UNHCR တြင ္ မွတ္ပံုတင္မရိဘွဲ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ခြင့္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းေသာ္လည္း 
တတိယႏိုင္ငံတစခ္ုသို႔ တေန႔ေန႔တြင ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ခြင္ ့ ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ 
ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ စကားျပန္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား ျဖစ္ခ်င္ၾကသည္၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ေျမကို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခ်င္ၾကသည္၊ မိမိတို႔၏ 
မိသားစုမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ခ်င္ၾကသည္၊ ပညာတတ္ခ်င္ၾကသည္၊ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား လြတ္လပ္စြာ 
ႀကီးျပင္းလာသည္ကို ျမင္ခ်င္ၾကသည္၊ "မြန္းၾကပ္သည့္ဒုကၡသည္စခန္း" ကိုစြန္႔ခြါၿပီး "ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ဘဝကို ေနလိ ု
သည္၊67 အနာဂတ္တြင ္ အျခားျပည္သူျပည္သားမ်ားနည္းတူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေန ထိုင္လိုၾကသည္။"68ဒုကၡသည္မ်ားသည္ 
ျမန္မာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္၏ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရညွ္ၾကာစြာ 
ျဖစ္ခဲ့သည့္သမိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳထားသည္။ ယခုအခါ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို လက္ရွိျမန္မာအစိုးရက ၾကံေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာ 
စစ္တပ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစသ္ည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္မ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံဖို႔ ေမွ်ာ္လင္ ့
ထားပါက ၎တို႔သည္ စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့ ယေန႔အထိျဖစ္ေနဆဲ 
ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ပဋိပကၡကာလအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 

အိုးအိမ္စြန္႔ခြါရမႈ၏ အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ား မေျပလည္ေသးသေရြ႕၊ လံုျခံဳၿပီးဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ အနာဂတ္ကို အာမ 
မခံႏိုင္သေရြ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိဒုကၡသည္မ်ားသည္ အလႉရွင္မ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္ေန ဆဲျဖစ္သည္။ 
ဤစာတမ္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္ စိုးရိမ္ပူပင္စရာမ်ားကိ ု မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ 
အိမ္ျပန္ခရီးအတြက္ ေရွ႕ေျပးလိုအပ္ခ်က္မ်ား အာမမခံႏိုင္လွ်င္လည္းေကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင္ ့ အိုးအိမ္စြန္႔ရမႈ 
သံသရာထဲ ထပ္နစ္ေနအံုးမည္ျဖစ္သည္၊ ေနရပ္ျပန္သြားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင ္IDP မ်ားအျဖစ္သာ 

                                                
64 Female refugee (Shan/Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
65 Female refugee (Arakanese, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 
66 Female refugee (Shan/Karenni, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 
67 Female refugee (Arakanese, arrived within past 10 years), interviewed by Burma Link, Mae La, January 2015 
68 Female refugee (Karenni, arrived within past 5 years), interviewed by Burma Link, Ban NaiSoi, March 2015 
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ဘဝဆံုးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မယ္လစခန္းမ ွ ဒုကၡသည္တစဥ္ီးက ယခုလို ေျပာေနသည္- "ဗမာျပည္ကို ျပန္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင ္
ပါဘူး။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ့္ကို အားလံုးကဝိုင္းလုပ္ၾကမွာ… အားလံုးက မတရားလုပ္ၾကမွာဗ်၊ သိလား။ က်ေနာ ္မခံဘူး… က်ေနာ ္
အဲဒါကို ထပ္မခံႏိုင္ဘူး။"69 

 

အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 

ယခုအခ်ိန္သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ပို႔ရန ္အခ်ိန္မတန္ေသးပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ မခိုင္မာ 
ေသးဘဲ ျမန္မာႏိုင္င၏ံ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဆိုသည္မွာလည္း ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက်ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင္ ့ဒုကၡသည္ 
အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင္ ့အျခားရက္စက္ လူမဆန္ေအာက္တန္းက်သည့္ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ 
အျပစ္ေပးမႈဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းပါ စာခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈခံရႏိုင္သည့္ေနရာသို႔ လူတို႔ကို 
အတင္းအၾကပ္ျပည္ႏွင္ျခင္း မျပဳရပါ။ ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည ္ဒုကၡသည္က ဦးစီးသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သင့္သည္၊ 
အျပင္လူမ်ားက ဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အခ်က္အလက္မ်ားက ေစခိုင္းျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ မိမိတို႔၏ အျပန္ခရီးအတြက္ 
စီစဥ္ျပင္ဆင္ရာတြင ္ဒုကၡသည္မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည္ ့အျပန္ခရီးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ၊ UNHCR ၊ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ား ႏငွ္ ့ သက္ဆိုင္သူအားလံုးသည္ ေနရင္းႏိုင္ငံျပန္ပို႔ေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္မလုပ္ေဆာင္မ ီ ေအာက္ပါအၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္ - 

• ျပင္ဆင္မႈ၊ စီစဥ္မႈႏွင္ ့ ႏိုင္ငံရင္းျပန္ပို႔မႈ အဆင့္အားလံုးတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ရာ နယ္ေျမ 
မ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBO) ကို အႏွစ္သာရရွိရွိႏွင္ ့အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင္ ့
ေပးပါ၊ မိသားစုတစစ္ုခ်င္းႏွင္ ့ လူပုဂၢဳိလ္တစဥ္ီးခ်င္းသည္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေရးႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္သည့္ 
အသိရွိရွိ ကိုယ္ပိုင္တင္ႀကိဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရွိရမည္။ 

• အိမ္ျပန္ခရီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္မႈ၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ အေၾကာင္းအခ်က္တို႔အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္သည့္ 
မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆို ဒုကၡသည္မ်ား၊ နယ္ပယ္စံုမ ွCBO မ်ားတို႔ႏွင့္ အစစ္အမွန္ပါဝင္ခြင့္ရၿပီး အႏွစ္သာရရွသိည့္ 
တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင္ ့အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ က်င္းပပါ။ 

• ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ရန ္အလားအလာရွိေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား 
ႏွင္ ့ ပံုမွန္သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္သည့္ ယႏၱရားတစခ္ုဖန္တီးၿပီး ယင္းအဆိုျပဳထားသည့္ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေရးေနရာမ်ား ခိုင္မာမႈရွိမရွ ိ ေဆြးေႏြးပါ၊ တဘက္တြင္လည္း အနာဂတ္အတြက္ အလားအလာရွိသည့္ ျပန္လည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေရးေနရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႏွစ္သာရရွိသည့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ပံမုွန္က်င္းပပါ။ 

• ျမန္မာ့ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးရန္ကင္းကင္းႏွင့္ သိကၡာရွိစြာျဖင္ ့အိမ္ျပန္ႏိုင္မႈကိ ုအာမမခံႏိုင္မခ်င္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ ္
တေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားသို႔ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္ေပးပါ၊ ဒုကၡသည္မ်ားအား မိမိတို႔အနာဂတ္ႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ လံုေလာက္သည့္အကြက္အကြင္းႏွင့္ အခ်ိန္ေပးသင့္သည္။ 

• စခန္းအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ယံုၾကည္ 
ေလာက္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေပသည့္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို တရားဝင္အသိ 
အမွတ္ျပဳပါ။ 

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေအာက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းသည္ - 

• ပဏာမအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားကိ ုတန္ဖိုးထားလိုက္နာျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌ စစ္ဆင္ေရးအားလံုးကို ရပ္စဲျခင္း၊ 
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားမွ တပ္မ်ား႐ုပ္သိမ္းျခင္း တို႔အားျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအေပၚ တာဝန္ယူ 
ရပ္တည္မႈျပပါ၊ ျမန္မာ့ဒုကၡသည္မ်ား ႏိငု္ငံရင္းျပန္ပို႔ေရး သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန္ေရး မေဆြးေႏြးမ ီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
စတင္ပါ။ 
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• အဖြဲ႔အားလံုးတာဝန္ခံမႈ ျဖစ္ေစရန ္တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားမွ အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
အျခားလူနည္းစုမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ၾကပ္မတ္ေရးယႏၱရားႏွင့္အတူ စစ္ဖက္ 
ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစခ္ုကို တစႏ္ိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ထဲတြင ္ထည့္သြင္းထူေထာင္ပါ။ 

• အပစ္ရပ္ေနရာမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ပြဲေနရာမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ကိ ုတာဝန္ခံခိုင္းပါ။ သို႔အတြက္ ယင္းက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာဝန္ခံခိုင္းႏိုင္ရန ္
လြတ္လပ္သည့္ယႏၱရားတစခ္ ုထူေထာင္ဖို႔ တာဝန္ယူပါ။ 

• အလားအလာရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ထားသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်နယ္ေျမမ်ားဝန္းက်င္ႏွင့္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားသို႔ 
ဝင္ထြက္လမ္းေပၚမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအေျခအေနကိ ု အျပည့္အစံုအကဲျဖတ္သံုးသပ္ပါ။ အကဲျဖတ္ရာတြင္ EAG မ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသားအရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
ဖယ္ရွားေရးလုပ္ရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ပါ၊ လူသတ္မိုင္းပိတ္ပင္ေရးကြန္ဗင္းရွင္းကို လက္ခံပါ။ 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ 

နည္းနာေဗဒ 

ဤမိတ္ဆက္စာတမ္းအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကို ဘားမားလင့္ခ္အဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေျဖကန္႔သတ္ခ်က္ မထား 
သည့္ အပြင့္ေမးခြန္းမ်ားျဖင္ ့ အရည္အေသြးပိုင္း (ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္း) ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွတဆင့္ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေမးခြန္းမ်ားထဲတြင ္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘဝေနာက္ေၾကာင္းပါဝင္ၿပီး ၎တို႔၏ လက္ရွိဘဝအေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္ဆိုင္ရာ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္မႈမ်ား၊ ပူပင္မႈမ်ားႏွင္ ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ပိုအတြင္းက် သည့္ေမးခြန္းမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကိ ုဘားမားလင့္ခ္အဖြဲ႔ႏွင္ ့ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကိ ု
အပြင့္ထားသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေျပာခ်င္သမွ်ကို မိမိတို႔အသံျဖင့္ ေျပာခြင္ ့ ရခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈသည္ 
ႏိုင္ငံရင္းျပန္ပို႔ေရးအတြက ္ ျပင္ဆင္သည့္အေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္သြားေစႏိုင္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို 
ဂ႐ုစိုက္ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္ႏွင္ ့ ၎တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ား၊ ပူပင္မႈမ်ားကိ ု
လံုျခံဳသည့္အေနအထား၌ ထုတ္ေျပာႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အင ္တာဗ်ဴးေမးသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေမးခြန္းမ်ားကိ ု
ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာျပဳျပင္ၿပီး ေမးၾကသလို အင္တာဗ်ဴးခံရသူမ်ားကိုလည္း ၎တုိ႔ ထုတ္ေျပာခ်င္သည့္ ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္အသိေပးဖို႔ အားေပးခဲ့သည္။ 
 

အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ကြဲျပားေသာစခန္း (၄) ခုတြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ မယ္လ၊ 
မဲ့လအူး၊ ဘန္မယ္နားစြယ္ႏွင္ ့ဘန္႔ဒံုယန္း တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးစံု ေနၾကၿပီး အလွမ္းေဝးသည့္ 
စခန္းငယ္ေလးမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသျဖင္ ့ စခန္းအားလံုးကို ေကာင္းေကာင္းကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ ေသခ်ာေအာင္ ယင္းသို႔ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘန္မယ္နားစြယ္စခန္းတြင ္ကရင္နီတိုင္းရင္းသားက လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး အျခားစခန္းမ်ားတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားက 
လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ စခန္းမ်ားသည္ ပထဝီအရလည္း ကြာေဝးၾကရာ ဘန္မယ္နားစြယ္စခန္းမွာ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္၏ 
ေျမာက္ဖ်ားတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ႏွင့္ကပ္လ်က္ တည္ရွိသည္။ မဲ့လအူးမွာ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္တြင ္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကပ္လ်က္တည္ရွိသည္။ ဘန္႔ဒံုယန္းမွာ ကန္ခ်နာဘူရီခ႐ိုင္တြင ္ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔ႏွင္ ့နီးကပ္သည္။ မယ္လစခန္း 
မွာမ ူကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တာ့က္ခ႐ိုင္တြင ္ရွိသည္။ စခန္းမ်ားအနက္ မယ္လသည္ လက္လွမ္းအမွီဆံုးျဖစ္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားမွာ မယ္လသို႔ ဦးဆံုး ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ 
 

သုေတသနအဖဲြ႔သည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းရည္၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အတိုင္းအတာ၊ ဘတ္ဂ်က္၊ အခ်ိန္ႏွင္ ့လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈတို႔အရ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခေပၚမူတည္၍ ဒုကၡသည္လူထုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ဘဝေနာက္ခံအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ဒုကၡသည္အသံမ်ားကိုၾကားရန္ 
အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေထြျပားစံုလင္မႈႏွင္ ့ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈကို အေလးေပးၿပီး လက္လွမ္းမွီႏိုင္စြမ္းႏွင္ ့မဲတင္းခဲ့ပါသည္။ 
 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ေမးျမန္းခံရသူတို႔၏ ေနအိမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔သက္ေတာင့္သက္တာျဖစ္မည့္ 
အျခားပုဂၢလိကေနရာမ်ား၌ လုပ္ခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေမးသမားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တစက္ိုယ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ 
တစခ္်ိန္တြင ္ အင္တာဗ်ဴးခံသူတစ္ေယာက္ႏွင့္သာ စကားေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးအမ်ားစုကို ေဒသခံဘာသာစကား 
မ်ားႏွင့္လုပ္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးေမးသမားက အသံကိုစာသားေျပာင္းကာ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ဘာသာျပန္ရာတြင ္
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မူရင္းအသံႏွင့္အဓိပၸာယ ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုငံုမိရန္ သတိထားခဲ့သည္။ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားမွာ ကရင္၊ မြန ္ ႏွင္ ့ ျမန္မာတို႕ 
ျဖစ္သည္။ ဘန္႔ဒံုယန္းႏွင္ ့ မဲ့လအူးတြင္မ ူ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို အဂၤလိပ္စကားႏွင့္လုပ္ၿပီး စကားျပန္ အကူအညီယူခဲ့သည္။ 
မယ္လမွ အင္တာဗ်ဴးတစခ္ုမွာမ ူ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ လုပ္ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ေဒသခံဓေလ့ထံုးစံမ်ား 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိရွိၾကသည္။ ၎တို႔အားလံုးမွာလည္း ဒုကၡသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားတြင ္ ေနခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔အားလံုးတြင ္ယခင္က စခန္းမ်ား၌ အငတ္ာဗ်ဴးလုပ္ဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ 
သို႔မဟုတ္ ဘားမားလင့္ခ္ သင္တန္းတက္ဖူးသည့္အေတြ႔အၾကံဳ ရွိၾကသည္။ 
 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံသူအားလံုးက ဤသုေတသန၌ပါဝင္ရန္ အသိရွိရွိဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွင္းျပခဲ့ၿပီး မိတ္ဆက္စာတမ္းအေၾကာင္း၊ ၎တို႔အသံမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ပရိသတ္သို႔ လႊင့္တင္မည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ေမးျမန္းခံသူမ်ားသည္ မိမိေျဖခ်င္သည္ကိုသာ ေျဖႏိုင္ေၾကာင္းႏွင္ ့ မွတ္တမ္းတင္ 
စာသားထဲမ ွ တစခ္ုခုကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တြင္ပါဝင္သည့္ 
ဒကုၡသည္မ်ား၏ အမည္နာမႏွင္ ့ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အစြမ္းကုန္ဂ႐ုစိုက္ခဲ့သည္။ မိမတိို႔လက္လွမ္း 
မွီႏိုင္မည္ ့ ေမးျမန္းခံသူအားလံုးသည္ ဤမိတ္ဆက္စာတမ္း ျမန္မာဘာသာ မိတၱဴတစ္ေစာင္စႏီွင့္အတူ စာတမ္းျဖန္႔ေဝပံုႏွင္ ့
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါရမည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ မိတ္ဆက္စာတမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ စာတမ္းျဖန္႔ေဝပံုႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ေမးျမန္းခံသူမ်ား၏ ျပန္လည္အၾကံေပးခ်က္ကို 
ႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကံျပဳရန္လည္း အားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 

ဤသုေတသနျပဳခ်က္၌ အကန္႔အသတ္အခ်ဳိ႕ရွိေနရာ အထူးသျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင ္အင္တာဗ်ဴး 
လုပ္ရာ၌ သိသာသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓိကစိန္ေခၚမႈႏွစ္ခုမွာ စခန္းမ်ားသို႔ ဝင္ထြက္ 
ႏိုင္ေရးႏွင္ ့ဘာသာျပန္သမားမ်ားသံုးမလား၊ ေဒသခံအင္တာဗ်ဴးသမားမ်ားသံုးမလား ဟူသည့္ျပႆနာတို႔ျဖစ္သည္။ မဲ့လအူးႏွင့္ 
ဘန္႔ဒံုယန္းတြင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘာသာျပန္သမားမ်ား မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔အတြက္ တစခ္ါတစရ္ံတြင ္ ဘာသာျပန ္
အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင ္ဤဘာသာျပန္သမားမ်ားမွာ ဒုကၡသည္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္သူ 
မ်ားျဖစ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားအေၾကာင္းႏွင္ ့ ၎တို႔၏႐ုန္းကန္မႈမ်ားကို နားလည္ၾကသည္။ တစခ္ါတစရ္ံတြင ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
အင္တာဗ်ဴးခံသူမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မည့္ေနရာမ်ားကိ ု မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ေနရာတြင ္အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအျပင္၌ ညေနေစာင္းမွာလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေနရာတြင္မ ူ စခန္းေကာမ္တီ႐ံုးႏွင့္ကပ္လ်က္ လုပ္ခဲ့သည္။ 
စခန္းတြင္းေနထိုင္သည့္ ေဒသခံအင္တာဗ်ဴး သမားမ်ားသံုးျခင္းမွာ အခြင့္သာမႈမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေဒသခံ အင္တာဗ်ဴး 
သမားမ်ားမွာ အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိမွာ အခ်က္အလက္ပိုမိုရႏိုင္ရန္ အင္တာဗ်ဴးေလးခါ ထပ္လုပ္ခဲ့ရ 
သည္။ ထပ္ဆင့္အင္တာဗ်ဴး တစႀ္ကိမ္ကို ဖုန္းျဖင့္လုပ္ခဲ့ရၿပီး သံုးႀကိမ္မွာမူ လူခ်င္းဆံုလုပ္ခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးႏွစ္ခုမွာ ထပ္ဆင့္ 
အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရန္ ေမးျမန္းခံသူမ်ားကို ဆက္သြယ္မရသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္စာရင္းထဲ မထည့္ခဲ့ပါ။ 
 

ထင္ရွားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မ ွ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးလူထုအခ်ဳိ႕ကို ထိလြယ္ 
ခိုက္လြယ္ျပႆနာရပ္မ်ားအေၾကာင္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအၿပီး သတ္စာရင္းတြင္ 
ဘဝေနာက္ခံမ်ဳိးစံု ေနရာေပါင္းစံုမ ွ ဒုကၡသည္ (၂၀) ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔၏အသံမ်ားသည္ ဒကုၡသည္တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ 
ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္မႈမ်ား၊ ပူပင္မႈမ်ားႏွင္ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေစရာတြင္ တန္ဖိုးႀကီးလွပါသည္။ 


