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ေက်းဇူးတင္လႊာ

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ) ၏ ယခုအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီၾကေသာ၊ 
ဘ႑ာေရးအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အလွဴရွင္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ အကူ အညီေပးခဲ့ေသာ ကခ်င္လူထုမ်ား 
(Fellow Kachin Community)၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊   ဤအစီရင္ခံစာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အျခား ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကို
ယ္ေတြ႔အေတြ႕အႀကံဳဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ဖလွယ္ေပးခဲ့ေသာ  အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
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မိတ္ဆက္

ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ၾကည္ပ့ါက ျမနမ္ာႏိငုင္သံည္ ့လူကုနကူ္းမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အားႀကိဳ းမာနတ္က္လုပ္ေဆာငလွ္်က္ ရိွသညဟု္ ျမငႏ္ိငုပ္ါသည။္ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အဆိုးရြားဆံုးအဆင့္ကို ၾကာ ရွည္စြာ လက္ခံရရွိထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အခ်ဳိ႕ေသာလူကုန္ကူးမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေပၚလစီမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ရလာဒ္အျဖစ္ 
တျဖည္းျဖည္း အဆင့္တိုးျမင့္ခဲ့သည္။

လူကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ ႔ရုံးခန္းမ်ားမွ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးေပၚ ေခၚဆုိႏိုင္သည္ ဖုန္းလုိင္းမ်ား 
စတင္ဖ ြ င့္လ ွ စ္လုိက္ ျခင္း ၊  လူကုန္ကူးမ ႈဆန္ ႔က်င္တိုက္ဖ ်က္ေရး စတစ္ကာႏ ွင့္  ပိုစတာမ်ား  တႏုိင္ငံ လုံး  အတိုင္းအတာျဖင့္  
ျဖန္႔က်က္ေၾကာျငာထားျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈတခုအေနျဖင့္ အေမရိကန္မွ အဆိုေတာ္ Jason Mraz 
အားဖိတ္ေခၚ၍ မ်ားမၾကာမီက MTV ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ အခမဲ့ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲ ႀကီးတခုကုိ ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

တခ်ိန္တည္းတြင္ ကီလုိမီတာ ေထာင္ခ်ီေ၀းသည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႀကီးမားသည့္ ပဋိပကၡစစ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြား လွ်က္ရွိသည္။ 
အစိုးရစစ္တပ္မ်ား၏ ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ေဒသခံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည့္ မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ လူကုန္ကူးခံရမႈအႏၱရာယ္မ်ားရွိသည့္ 
တရုတ္နယ္စပ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာဆိုေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခတြင္ လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရွိသည့္ 
အလုပ္မျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းတြင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။ 

မိမိတို႔ အေစာပိုင္းထုတ္ျပန္ထားသည့္ “ေမာင္းႏွင္ခံရျခင္း (၂၀၀၅)” ႏွင့္ “အေရွ႕ျခမ္းမွ တည္းေႏွာင္းခံရမွဳ (Eastward Bound) (၂၀၀၈)” 
အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္  တရုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ ်ာက္ရ ွိ  လူကုန္ကူးမ ႈ  ျဖစ္ပ ြားမ ႈပမာဏမ်ား တုိး ျမင့္  လာမႈအေျခအေနကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာသစ္တြင္လည္း လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အသစ္တဖန္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡစစ္ပြဲ၏ 
အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိပါ ထည္သ့ြင္းထားသည။္ မမိတုိိ႔ရွာေဖြေတြ႔ရိွ ခ်ကမ္်ားသည ္ခက္ခရဲႈပ္ေထြးလွသည္ ့လကူနုကူ္းမႈျပႆနာႀကီးအတြက္ 
ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ တံု႔ ျပန္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို ႔အေနျဖင့္ ရုိးသားစြာ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာအစုိးရမွ ကခ်င္လူမ် ဳိးမ်ားအေပၚ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္စတင္လိုက္သည့္ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မ ႈမ်ားသည္ တရုတ္-
ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ ်ာက္တြင္  လူကုန္ကူးခံရႏုိင္မ ႈအႏ ၱရာယ္မ်ားကို  ပိုမိုလ ွ ်င္ ျမန္စ ြာ ျမင့္မားလာေစခဲ့သည္။ ႀကီးမားသည့္  
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိငုရ္ျခင္းမ်ားး၊ ဒကုၡသညမ္်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင္ ့လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကအူညမီ်ား 
မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းသည္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာကုိ ပိုမို ႀကီးပြားလာေအာင္ သိသာထင္ရွားစြာ တြန္းအားေပးေနသည္ကုိ 
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏုိင္ငံ) ၏ အသစ္ေရးသားထား ေသာ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈမ်ားတြင္ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ဇြန္လ ၂၀၁၁ ကတည္းမွျဖစ္ၿပီး မ်ားျပား 
လွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ဖ်ားပိုင္းရွိ ေဒသခံရြာသား ၁ သိန္းေက်ာ္မွာ ေနအိမ္မ
်ားမွထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ၾကရသည္။ ထိုဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ တရုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ရွိ လူဦးေရထူထပ္လွၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ 
အကူအညီအေထာက္အပံ့ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ (IDP) စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ 

၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ တရား၀င္ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမရွိသျဖင့္ အမ်ားစုမွာ နယ္စပ္ကုိ တရားမ၀င္ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရေလသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ တရားမ၀င္သြားလာေနထိုင္မႈမ်ားသည္ 
လူကုန္ကူးသူမ်ားမွ ထိုသူမ်ား၏ အားနည္းခ်က္အေပၚတြင္ အျမတ္ထုတ္ကာ လမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံုကိုအသံုးျပဳလွ်က္ ၄င္းတုိ႔အား ေ၀းလံ 
လွေသာ တရုတ္ ျပည္အေရွ႕ဖ်ားေဒသအထိ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္း ျမားရန္ႏ ွင့္  ေင ြ၀ယ္ကၽ ြန္အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ 
ကုန္ကူးေရာင္းစားႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးေနသည္။

ပဋပိကၡစတငသ္ည္အ့ခ်နိမွ္စ၍ ဆက္တိုက္ျဖစပ္ြားေနေသာ ထုိးစစဆ္ငမ္ႈမ်ားႏွင္ ့လမူႈေရးအခက္အခဲအၾကပအ္တည္း မ်ားသည ္စနစတ္က် 
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူႏိုင္ေရးကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ္လည္း ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး မ်ားအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) သည္ 
ကခ်င္နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ရွိ လူကုန္ကူးမႈ  အမႈေပါင္း ၂၄ မႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ကာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ 
ထုိလူကုနကူ္းခရံသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင္ ့စစပ္ြဲေၾကာင္ ့ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာငခ္ဲရ့သူ၊ လိမလ္ညလွ္ည္စ့ားခရံသူ၊ မူးယစ္ေဆးတိက္ုေကၽြးခံရသူ၊ 
မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ တရုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) 
မိသားစုမ်ားထံ သတို႔သမီးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းစားခံခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေရာင္း စားခံ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားအတြက္ အျမတ္မ်ားမ်ားက်န္ႏိုင္ေသာ ၀င္ေငြအရင္း အျမစ္ျဖစ္ၿပီး တဦးလွ်င္ 
တရတ္ုယြမ္ေငြ ၄ ေသာင္း (ခန္႔မွန္းေျခ အ ေမရကိန ္ေဒၚလာ ၆၅၀၀ ခန္႔) ရရိွၾကသည။္ အခ်ဳ႕ိ မွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာကလ္ာၾကၿပီး အခ်ဳ႕ိမွာ 
တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏့ အကူအညီျဖင့္ အိမ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ သတင္းအစအနပင္ မရပဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

ကခ်င္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေပးမႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးမႈမ်ား ကုိ အဓိကအခန္း႑မွေန၍ 
ပါ၀ငလု္ပ္ေဆာငလွ္်က္ရိွသည။္ လကူနုက္ူးခရံသည္ ့အမ်ဳ ိးသမီးတစ္ေယာက္တစ္ေလမွ် (သုိ႔မဟုတ္) ၄င္းတုိ႔၏ မသိားစ၀ုင ္တစဥ္ီးတစ္ေယာက္မွ် 
ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သြားေရာက္အကူအညီေတာင္းခံျခင္းမ်ား လုံး၀မရွိေပ။ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးရုံးသည္ တရုတ္-ကခ်င္ျပည္နယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္တြင္ရွိေသာ္လည္း 
အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားပင္ ထိုဆက္သြယ္ေရးရုံးကို မသိရွိၾကသည့္အျပင္ တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း လက္ေတြ႕က်ေသာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား မရွိေပ။ 

အုိးအိမ္ မဲ့ စစ္ေ ျ ပးဒုက ၡသည္မ ်ားအား  ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ွာက္ေရးႏ ွ င့္  လူကုန္ ကူးမ ႈအႏ ၱ ရာယ္က်ေရာက္ႏုိ င္သည့္  အေ ျခ 
အေနမ်ားေလ်ာ့နည္းလာေစေရး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏွင့ ္အလွမ္းေ၀းေနသည္အ့ျပင ္ျမနမ္ာအစိုးရသည ္စစပ္ြမဲ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားရန္ 
အားျဖည့္လွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အကူမ်ား ကခ်င္ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ 
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ပို ႔ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးေနျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ တရုတ္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို ႔ တရားမ၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ရန္ 
တြန္းပို႔လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြႏိုင္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူးလက္မွတ္ျပ
ဳလုပ္ေပးေသာ တရုတ္-ကခ်င္နယ္စပ္ရွိ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးရုံးအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ပိတ္ထားခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္အစိုးရမွထုတ္ျပန္သည့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအားစိုက္လုပ္ေဆာင္လာသည္ဟု ခ်ီးက်ဴး ထားသည့္အျပင္ ထိုအစီရင္ခံစာသမိုင္းတေ
လွ်ာက္တြင ္ပထမဦးဆုံးအႀကိမအ္ျဖစ ္အဆုိး၀ါးဆုံးအဆင္မွ့ တုိးတက္လာ သညဟု္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမွာ ရယ္စရာပ်က္လုံးတခုကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရသည္ အက်ဳိးရလာဒ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအကူအညီမ်ား ပိုမုိရရွိရန္ 
အလားအလာမ်ားလည္း ရွိေန ေပသည္။ 

လက္ရိွျဖစပ္ြားေနေသာ ပဋပိကၡကုိ ပိမုိၾုကာရွည္ေစၿပီး ယခင္က ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ လူကုနကူ္းမႈမ်ားႏွင္ ့အစလုိုက္အၿပံဳ  လုိက္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစခဲသ့ည္ ့ဖြဲ႔စည္းပံျုပႆနာကုိ အေျဖရွာရနအ္တြက္ အေရးတႀကီး လိအုပ္ေနေပသည။္ လြနခ္ဲ့ေသာ ဆယ္စႏွုစ္ေပါင္းအနည္းငယ္ကတည္းက 
ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀သယံ ဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း၊ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ လယ္ယာ ေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားသည ္ကခ်ငျ္ပညသ္အူမ်ားအျပားကုိ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးရွာေဖြရနႏွ္င္ ့အေျခခလုိံအပခ္်ကမ္်ား ျဖည့ဆ္ည္းရန္အတြက္ 
တရုတ္နယ္စပ္အတြင္းသုိ ႔  ၀င္ေရာက္ေစရန္ တြန္းပို ႔လွ ်က္ရွိသည္။ ထုိျပႆနာမ်ားကပင္ စစ္တပ္ ႀကီးစိုးထားေသာ အစိုးရႏွင့္  
ကခ်ငလ္ြတ္ေျမာက္ေရးတပမ္ေတာ ္(KIA) တုိ႔အၾကား တည္ေဆာက္ထားသည္ ့၁၇ ႏွစၾ္ကာ အပစအ္ခတ္ ရပစ္ဲေရး သေဘာတူညခီ်ကအ္ား 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားေတာင္းဆိုသည့္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အစိုးရဘက္မွ 
ကခ်ငျ္ပညန္ယ္အတြင္းရိွ သဘာ၀သယဇံာတမ်ားကုိ ျပည္ျ့ပည္၀့၀ ထနိ္းခ်ဳပႏ္ုငိရ္နအ္တြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ထုိးစစဆ္ငမ္ႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အစိုးရဘက္မွ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

လတ္တေလာျဖစပ္ြားေနသည္ ့ပဋပိကၡမ်ားကုိ စစမွ္နသ္ည္ ့ႏိငုင္ံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္ ့ေျပလည္ေအာင ္ေျဖရွင္းျခင္းသညသ္ာလွ်င ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္ရုံမွ်မက ကခ်င္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ကိုလည္း ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ ခုိင္မာသ
ည့္ေ ျခလ ွမ္းတရပ္ ျဖစ္ေပသည္။  ျမန္မာနယ္စပ္အျပင္ သုိ ႔  ျပည္သူမ ်ားကို  တ ြန္းပို ႔ေနသည့္  ႏို င္ငံေရးႏ ွင့္ စီးပ ြားေရး ဆုိ င္ရာ 
အေပၚယံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာကို အေျဖရွာ ရန္အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေပ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏုိင္ငံ) အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳတုိက္တြန္း ပါသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ေဒသတြင္းရိွ တပစ္ြထဲားေသာ အစိုးရတပမ္်ားကုိရတ္ုသိမ္း၍ စစတ္ပမွ္ က်ဴးလြန္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အားလုံးကုိ 
အဆံုးသတ္ကာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ရန္။

• လူသားခ ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္  အကူအညီေပးေရးအဖ ြဲ ႔မ ်ားအား ကခ်င္ထိန္းခ ် ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရ ွိ  အုိးအိမ္မဲ့  
စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားဆီသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ေပးရန္။

• တရား၀င္ နယ္စပျ္ဖတ္ေက်ာရ္နအ္တြက္ အျခားအသုံးျပဳႏုငိသ္ည္ ့သက္ဆိုငရ္ာ အေထာက္အထားမ်ားကိ ုအသုံးျပဳခြင့္ေပးေရး အပါအ၀င္ 
တရတု-္ျမနမ္ာနယ္စပရိွ္ အုိးအမိမ္ဲစ့စ္ေျပးဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ နယ္စပျ္ဖတ္ေက်ာ္ခြင့လ္က္မွတ္မ်ားရရိွေရးဆိုငရ္ာ အကူအညမီ်ားေပးရန။္
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Burma Army air strike: A house in Kachin State burns after being hit by a bomb dropped by Burmese Army 
forces.  Photo credit - RANIA

တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ခိုလံႈခြင့္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္။

• တရတ္ုနယ္စပတ္ေလွ်ာက္ရိွ ကခ်ငထိ္န္းခ်ဳပန္ယ္ေျမအတြင္းရိွ အုိးအမိမ္ဲ ့စစ္ေျပးဒကုၡသညမ္်ားအား ကညူီေထာက္ပံမ့ႈမ်ား ဖနတ္ီးေပးရန။္

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လတ္တေလာဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ပစ္မွတ္ထားစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ ရန္။

• ကခ်င္ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိ အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီရန္ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) မ်ားမွတဆင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္းေပးရန္။

• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ဒုကၡသည္္မ်ားရွိရာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်က္ရွိေသာ ေဒသခံ CBOs အဖြဲ႔မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ရွိၿပီးသား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ထပ္၍ မလုပ္မိေစရန္ သတိျပဳရန္။

• လူကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူကုန္ကူးမႈျပႆ နာတရပ္လုံးအား 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္သင့္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရလည္း ထုိနည္းတူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးတြန္း အားေပးရန္။
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အစအနမွ်ပငမ္က်န ္: ဖုငိ္းေကာငဒ္ကုၡသညစ္ခန္းအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ မီးရႈ႕ိဖ်က္ဆီးခဲၿ့ပီး ဒကုၡသညမ္်ားအား 

နယ္စပ္မွတဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ရန္ တြန္းအားေပးေနျခင္း

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ပန္ဆိုင္း 
ေဒသအနီး တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထနစ္ြာျဖစပ္ြားခဲျ့ခင္းေၾကာင့ ္အနီး 
တ၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားသည္  တရုတ္ 
နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးလာၾကၿပီး ဖိုင္ေကာင္းတြင္ အေျခခ် 
ခုိလံႈေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဖိုင္ေကာင္ဒုကၡစခန္းတြင္ လူေပါင္း 
၃၀၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္စစ္တပ္အေပၚ 
မေက်နပ္ခ်က္အား တု႔ံျပန္ျပသသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂၄၀ သည္ ဖုိင္ေကာင္းစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိ 
လာၿပီး မည္သည့္သတိေပးခ်က္မွ် မရွိပဲ စခန္းတခုလုံးကုိ 
မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ယာယီအိမ္ေပါင္း ၄၅ အိမ္ မီးေလာင္ 
ျပာက်ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားသည္ နယ္စပ္မွတဆင့္ တရုတ္ႏုိင္င ံ
တြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဒုကၡသည္းစခန္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဂြမ္ထန္တူးအား ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး KIA ရွိရာ လမ္းျပေပးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 
လမ္းခရီးတ၀က္တြင္ တုိက္ပြျဲဖစပ္ြားခဲၿ့ပီး ကံေကာင္းေထာကမ္စြာျဖင့ ္ဦးဂြမထ္နတူ္းသည ္ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲသ့ည။္ ထို႔ေနာက္ 
၄င္းသည္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္မႈအႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ တရုတ္နယ္စပ္သို ႔ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေသာ ရြာသူ၊ ရြာသား ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္ တရား၀င္ကာကြယ္ ေစာင္ေရွာက္မႈ 
မရရွိၾကပဲ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အႏၱရာယ္ကို ဆုိး၀ါးစြာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။

အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

ဤအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံ သုေတသနျပဳသူမ်ားမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလမွ ၂၀၁၃ ဧၿပီလအတြင္း KWAT ၏ လူကုန္ကူးမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာအတြင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ၂၄ ခုသည္ 
အဓိကအားျဖင့္ မုိင္ဂ်ာယန္ႏွင့္ လုိင္ဇာအနီးရွိ ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္ မ်ားျဖစ္သည္။ KWAT အေနျဖင့္ ေဒသခံ ကခ်င္အမ်ဳိးသ
မီးအစည္းအရံုးႏွင့္အတူ ထုိဒုကၡစခန္းေဒသ မ်ားရွိရာ ၄င္းတု႔ိ ၏ အကူအညီေပးေဂဟာ (Crisis support center) မ်ားမွတဆင့္ 
လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ မ်ားကို အဓိကထား မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ KWAT သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ 
၄င္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္ မ်ား၊ လူကုန္ကူးသည့္အျဖစ္အပ်က္အား မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေဒသတြင္း ပဋပိကၡျဖစပ္ြားမႈသညလ္ည္း လက္ရိွ ေဒသတြင္း လူကုနကူ္းမႈပေပ်ာက္ေရးတုိက္ဖ်က္မႈလုပင္န္းစဥမ္်ားကုိ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ေနသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လမ္းအေျမာက္အျမား ပိတ္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း တေနရာႏွင့္တေနရာ သြားလာမႈကုိလည္း 
တင္းၾကပ္စြာ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ အေျခခံ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးအားနည္းမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ 
အခ်ဳိ႕ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲလွသည္။ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ အေရးေပၚ အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးေနရေသာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ားအေပၚ 
အာရံုစိုက္ရန္ အခ်ိန္မေပးနုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္  ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လူကုန္ကူးမ ႈအျဖစ္အပ်က္မ်ား သည္ 
ပဋိပကၡစတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရပ္အားလံုးထဲမွ တခ်ဳိ႕တ၀က္မွ်သာ ျဖစ္ ပါသည္။

Nowhere to go: ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းထဲတြင္ ဖုိင္ေကာင္းဒုကၡသည္ 
စခန္း မီးေလာင္ကြ်မ္းေနပံု။ ဓာတ္ပံု  – Jinghpaw Kasa
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စစ္မျဖစ္ပြားခင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္မျဖစ္ပြားမီ အ 
ခ်ိန္ကတည္းကပင္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ 
ျပႆနာတရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ 
မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့ၾက 
ရသည္။ ႀကီးမားသည့္ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူမႈ စီမံ 
ကိန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရခရိုနီမ်ား ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္သည့္ ႀကီးမားသည့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ႀကီးမားသည့္ ဆည္တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ 
၄င္းတို ႔ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမွ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံ ၾကရၿပီး 
၄င္းတို ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ ႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထုိစီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ တိုင္းျပည္ 
ဘ႑ာေင ြမ ်ား ကုိလည္း  ျပည္သူမ ်ား၏ က်န္းမာေရး ၊ 
ပညာေရးအတြက္ အသုံးမျပဳပဲဲ စစ္တပ္အသုံးစရိတ္အတြ 
က္သာ အဓိက အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဆုိး၀ါးလွသည့္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္ ႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ နုိင္ငံတြင္း 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အလုပ္မဲ့ ျခင္း၊ ေျမယာမဲ့ျခင္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ 
ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကင္းမဲ့မႈသည္ လည္း ဤလူကုန္ကူးမႈ 
ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတခုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသ မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း တရား၀င္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြခြင့္ရရွိမည့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ် ရသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ မရွိၾကေပ။ ဤအေျခအေနသည္ 
လူကုန္ကူးမႈႏႈန္းကို ျမင့္မားေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ ငံအတြင္း သတုိ႔သမီးမ်ားလုိအပ္မႈ၊ လိင္အလုပ္သမမ်ားလိုအပ္မႈႏွင့္ ေစ်းေပါသည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားလုိအပ္မႈအတြက္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္သည္လည္း လူကုန္ကူးမႈကုိ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ထုိေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ေၾကာင့္ 
လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားသာ အျမတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ ျပႆနာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ လတ္တ ေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူအေျမာက္အျမား ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ရမႈမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာကုိ 
ယခင္ကထက္ ပိုမိုဆုိး၀ါးေစခဲ့သည္။

Clear-cut destruction: Lands in the Hukawng Tiger Reserve in 
Kachin State, including small local farms, were confiscated and 
razed to make room for commercial sugarcane, tapioca, and 
jatropha plantations. Photo Credit: KDNG
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ကခ်င္လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း က်ား၊ မ ကြာဟခ်က္

ေရွးရုိးစြ ဲကခ်ငလ္မူႈအသိငု္းအ၀ိငု္းသည ္ႏုငိင္ံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့ ္လမူႈေရးဆိုငရ္ာ ဦးေဆာငမ္ႈအခန္းက႑တြင ္အမ်ဳိးသားမ်ားသာ 
ဦးေဆာင္ေနေသာ အမ်ဳိးသားႀကီးစုိးသည့ ္လူမႈအသုိင္းအ၀ိငု္းတရပျ္ဖစသ္ည။္ ကခ်ငလူ္မႈအသုိင္း အ၀ိငု္းရိွ ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံးမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မွာမူ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ 
လင္ေယာက္်ားမ်ားကိုျပဳစုရန္၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သန္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းႏွင့္ ကေလးျပဳစု ထိန္းေက်ာင္းေရး စသည့္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္င
န္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ 

သို႔ေသာ ္ကခ်ငျ္ပညန္ယ္တြင္း ဆင္းရမဲႈႏႈန္း ျမင့မ္ားလာျခင္းေၾကာင္ ့လင္ေယာက္်ားမ်ားသာမက၊ ဇနီးသညမ္်ားပင ္လုံ ေလာက္သည္ ့
အိမ္၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ အိမ္ျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မွာ ၀င္ေငြရသည့္ 
အလုပ္အျပင္ ယခငတ္ာ၀နမ္်ားျဖစသ္ည္ ့အမိတ္ြင္းမႈအလုပမ္်ားအားလံုးကိပုါ တာ၀နယ္လုူပၾ္ကရ သည။္ ထို႔ျပင ္ဆယစ္ႏွုစမ္်ားၾကာ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားၾကား မူယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ အရက္ ေသစာေသာက္စားမႈျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ ၿပီး မိသားစုအတြက္ လုပ္ကိုင္ေကြ်းေမြးသူအျဖစ္ ပို၍ 
၀န္ပိလာၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မိသားစုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေၾကာင့္ သမီးမ်ားသည္ မိဘ မ်ားႏွင့္ 
ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရမည့္တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆတရပ္ကုိ အျမစ္တြယ္ ေစခဲ့သည္။ 
မိသားစုအတြင္း ေငြေရးေၾကးေရးအရ အၾကပ္အတည္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ငယ္မ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ တရား၀င္မႈမရွိပဲ နယ္ေျမရပ္ျခားသုိ႔ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္အတြက္ ထြက္ခြါၾကရသည္။ ဤအေျခအေနသည္္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လူကုန္ကူးခံရမႈႏွင့္ ေခါင္းပံု ျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရႏုိင္သည့္ အေနအထားသို ႔ တြန္းပို ႔ခဲ့သည္။ ထုိ ႔ ျပင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ္ အမ်ဳိးသားတခ်ဳိ႕မွ ၄င္းတုိ ႔၏မိသားစုထံသုိ႔ ေငြမ်ားေပး၍ အၾကပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ သေဘာဆႏၵမပါပဲ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံၾကရသည္။  

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လက္မထပ္ခင္ အပ်ဳိစင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္မထပ္ခင္ လိင္ဆက္ဆံသည့္အေတြ႔အႀကံဳရွိ ျခင္းသည္ 
ပတ၀္န္းက်ငအ္သိငု္းအ၀ုငိ္းတခလုံုးအား အရွက္ရေစသညဆို္ေသာ ယုံၾကညမ္ႈအစြမဲ်ား ရိွေနသည။္ ထို႔ ေၾကာင္ ့လကုူနက္ူးခရံသည္ ့
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ၄င္းတုိ႔၏ အသိုင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းေသာသူမ်ားအ
ျဖင့္ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခံၾကရသည္။
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နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးထား သည့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ KIA အား 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ၄င္းတုိ ႔၏လက္ေအာက္ ၀င္ေရာက္ရန္ အမိန္ ႔ေပးခဲ့ သည္။ သုိ ႔ေသာ္ တန္းတူေရးႏွင့္ တန္းတူညီေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို စြဲကိုင္ လွ်က္ KIA သည္ အစိုးရ၏ အမိန္႔ေပးမႈကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

 စစ္ပြဲပဋပကၡႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ အိုး အိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ 
တရုတ္နယ္စပ္ရ ွိ  ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိရာသုိ ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာေထာက္ပံ့ကူ ညီေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဆီသုိ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ကခ်င္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ 
ဒုကၡသည္ ၇၀,၈၉၁ ေယာက္ေက်ာ္အား အကူအညီေပးခြင့္၊ ေတြ႔ဆံု ခြင့္မ်ားကိုမူ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ 

တရတ္ုအာဏာပိငုမ္်ားသည ္စစပ္ြပဲဋပိကၡမ်ားေၾကာင့ ္ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသညမ္်ားအား ဒုကၡသညအ္ျဖစ ္အသိ အမွတမ္ျပဳသည္အ့ျပင ္
၂၀၁၂ ခႏွုစ ္ၾသဂတ္ုလအတြင္းတြင ္တရတ္ုႏုငိင္အံတြင္း ခိလုႈံေနေသာ အုိးအိမမ္ဲ ့ဒကုၡသည ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျပနလ္ည္ေမာင္းထတ္ုခဲသ့ည။္ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကခ်င္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏အိမ္တြင္ ဧည့္သည္အျဖစ္ 
ေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းကိုလည္း တရုတ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

Displaced Villages in Kachin state and Northern Shan state
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Map from KWAT report Driven Away (2005)

အဘယ့္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈအား 
ပိုမုိအားျဖစ္ေစသနည္း

မၾကာေသးမီက ေက်းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေသာ ေနရာေဒသမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ခန္႔ကာလအ တြင္း လူကုန္ကူးမႈႏႈန္း 
ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ KWAT မွ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ (ေျမပံု မ်ား၌ၾကည့္ပါ) လူကုန္ကူးခံရသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ားသညလ္ည္း ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားနည္းတူ ယခအုခါ တရတ္ုနယ္စပသို္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခခံဲရ့သည။္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည ္
နုိင္ငံတံခါးျပင္ပသုိ႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ ၾက သည္။ ၄င္းတို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဘ၀အေျခအေနႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ထုိအၾကပ္အ တည္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ လူကုန္ကူးမႈ 
အျဖစ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တြန္းအားေပးေနသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးသည့္ကြန္ယက္မ်ား 
မ်ားစြာရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တရား၀င္လက္မွတ္မရွိျခင္းႏွင့္ ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ ခက္ခဲေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လူကုန္ ကူးရန္ 
အဆင္သင့္ရွိေနၾကသည္။ 

Trafficking Flow 
from Kachin Areas
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Kachin IDP camps and current legal border 
crossings on the Burma-China border
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တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္မႈရွိျခင္း

ကခ်င္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမအတြင္းရွိ အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည ္
အမ်ားစသုည ္တရုတ္နယ္စပတ္ဖက္ ကမ္းရိွ ဒကုၡသညစ္ခန္း 
မ်ားတြင္ ခိုလႈံေနၾကသည္။ ၄င္းတို႔မူရင္းေနထုိင္ရာေက်းရြာမ
်ားမွ နယ္စပသုိ္႔ ကားျဖင့္လာလွ်င ္တစရ္က္ (သုိ႔) တစရ္က္ထက္ 
ေက်ာ္၍ သြားရေသာ္လည္း ယခု ဒုကၡသည္စခန္း မွ လမ္း 
ခဏေလွ်ာက္ရံုျဖင့္ပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း သုိ႔ သြားႏုိင္သည္။ 
တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာျခင္းသည္ အလြန္ပင္ 
လြယ္ကူလွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အလုပ္ရွာရန္အ တြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ နယ္ စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားေရာက္ၾကသည္မဟုတ္
ပဲ ပံုမွန္ခဏတာ အလည္အပတ္အတြက္လည္း လြယ္ကူစြာ ျဖတ္သန္း သြားလာႏုိင္ၾကသည္။

တရုတ္နုိင္ငံတြင္း ၆ ရက္တာေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ အသက္ ၁၁ အရြယ္ သမီး၏ မိခင္ျဖစ္သူမွ ၄င္း၏ ေနာက္ထပ္ သမီးအႀကီး တစ္ေယာက္ 
တရုတ္နယ္စပ္ဘက္သို႔ သြားလာေနမႈအေပၚ တား၍မရသည့္အေၾကာင္း ညည္းတြားခဲ့သည္။

“ဇြန္လမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေတာ့ က်မကေလးေတြနဲ႔ က်မ ဒီကုိ ေျပးလာၾကတယ္။ က်မတို႔ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေန တယ္။ 
က်မသမီးတေယာက္က က်မေျပာစကား နားမေထာငဘ္ူး။ သူက သႀူကိဳကတ္ဲ့ေနရာမွာပ ဲေနခ်ငတ္ယ္။ ခ ုသကူ က်မတုိ႔နဲ႔အတူ 
စခန္းထဲမွာ အတူတူမေနဘူး။ တရုတ္ဘက္အျခမ္းက သူ႔သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔ သြားေနေနတယ္”

အျခားဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦးသည္ ၄င္းႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ အမ်ဳိးသားတဦးမွ နယ္စပ္ဘက္ကုိ ပစၥည္း၀ုိင္း ကူသယ္ရန္ 
အကူအညီေတာင္းခဲ့ရာ ထိုနယ္စပ္မွတဆင့္ တရုတ္ျပည္ အတြင္းဘက္က်ရာေနရာသို႔ လိမ္လည္ေခၚ ေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုေနရာတြင္ 
ေခၚေဆာင္သူအမ်ဳိးသားႏွင့္ ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူမ်ား၏ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

“က်မအေမက က်မတုိ႔ရြာမွာ ပစၥည္းေတြျပန္ယူဖုိ႔ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီသူက က်မကုိ အကူအညီလာေတာင္း တယ္။ 
သူ ႔ ပစ ၥည္းေတ ြ ကုိ  တရု တ္ဘက္ ျခမ္း ကုိ  ကူသယ္ေပးဖို ႔ ဆို ၿ ပီး ။  အဲဒ ါ နဲ ႔  က ်မ  သူ ႔ေနာက္ လိုက္လာခဲ့တယ္။ 
သူဘယ္ေခၚသြားမယ္ဆိုတာလည္း က်မ မသိဘူး။ နယ္စပ္ကုိေရာက္ေတာ့ သူေစာင့္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံတခ်ဳိ႕မေရာက္ 
လာေသးဘူးတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ယင္က်န္းမွာရွိတဲ့ သူ႔အခန္းကို သြားရမယ္ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။.”

တရား၀င္အေထာက္အထားမရွိျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ တရား၀င္ ခရီး သြားလာရန္ ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရုံးမွ 
တရား၀ငထု္တ္ေပးသည္ ့နယ္စပျ္ဖတ္ေက်ာ္ခြင္ရိွ့ရမညျ္ဖစသ္ည။္ နယ္စပျ္ဖတ္ေ 
က်ာ္ခြင့္ရွိသည့္ အေထာက္အထား ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာတရုတ္ႏုိင္င ံ
တြင္းတပတ္ၾကာခရီးသြားလာခြင့္ရ ွိသည့္အစိမ္းေရာင္စာအုပ္ ျဖစ္ ၿပီးဒုတိယ           
တစမ္်ဳ ိးမွာ တႏွစ္သက္ တမ္းရိွၿပီး တရတုႏ္ုငိင္တံြင္း ေနထိုခြင့္ေလွ်ာက္ထားနိငုသ္ည္ ့
အနီေရာင္စာအုပ္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း ၾကာၾကာေနခြင့္ရွိ သည့္ အနီေရာ
င္နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ ြင့္စာအုပ္ရရ ွိရန္ ကန္ ႔သတ္မႈ မ်ားစ ြာရ ွိေသာ္လည္း 
အေထာက္အထားႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားအတြက္ ဥေပဒအရ တစံုတရာ ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္သည္။

A stone’s throw away: ဒုကၡသည္စခန္းမွ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ 

ခိုးကူးလမ္း

ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ခက္ခဲျခင္း: ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တရား၀င္ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္လက္မွတ္ ကုိင္ ေဆာင္ႏုိင္ေရးမွာ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိသေလာက္ ပင္ျဖစ္သည္။
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မည္သုိ ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ စစ္ပ ြဲ  ပဋိပကၡစတင္ ျဖစ္ပ ြားသည့္အခ်ိန္မ ွစ၍ လုိင္ဇာအနီးရ ွိ  လဂ်ာယန္ေဒသအပါအ၀င္ စစ္ေျပး 
ဒုကၡသည္အေျမာက္အျမားရွိေသာ ေနရာမ်ားရွိ နယ္စပ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးမ်ားကို ယခုခ်ိန္ထိ တရား၀င္ ပိတ္ထား ဆဲျဖစ္သည္။ နယ္စ
ပျ္ဖတ္ေက်ာ္ခြင့စ္ာအုပလု္ပခ္်င္ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့ ္ကနပ္ိငုတီ္၊ လြယဂ္်ယ္ (သုိ႔) မဆူယ္ထိ သြား ရမညျ္ဖစသ္ည။္ ထုိသုိ႔သြားရနအ္တြက္လည္း 
လမ္းခရီးမ်ား ပိတ္ထားျခင္း ၊  စစ္ပ ြဲမ ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပ ြားေနျခင္းတို ႔  ေၾကာင့္  လူအေတာ္မ်ားမ်ားမ ွာ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ ြ င့္  
စာအုပ္သြားလုပ္ရန္အတြက္ ခရီးသြားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိေပ။

ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ရသည့္ 
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မွာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ေစ်းႀကီးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ 
နုငိင္သံားမွတ္ပံတုငက္ဒရ္ရိွေရးမွာ ယခထိုတုိင ္မေျဖရွင္းနုင္ိေသး သည္ ့ျပႆနာတရပျ္ဖစသ္ည။္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာကပ္ြ ဲအေစာပိင္ုးကာလတြင္ 
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကခ်င္ထိန္း ခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား တရား၀င္မဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔အား ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္
မ်ားထုတ္ေပးေရးကို KIO ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္မွာ ျပည့္စံုမႈ မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲပဋိပကၡ 
ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္တြင္ ယာယီမွတ္ပံုတင္အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ ကခ်င္ထိန္း ခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားမွာ 
ျမန္မာမွတ္ပံုတင္ကဒ္ တခါမွ်မရွိဖူးေသာ (သုိ႔) စစ္ေျပးသည့္အခ်ိန္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ေပ်ာက္ ဆံုးခဲ့ေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
မွတ္ပံုတင္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းမွာ မထူးျခားေတာ့ေပ။

ဥပမာအားျဖင့္ ပါကေတာင္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေပါင္း ၂၆၉၉ ဦးတြင္ ၈၀၀ ဦးသာ မွတ္ပံုတင္ရွိၾကသည္။ KWAT ၏ ခန္းမွန္းခ်က္အရ 
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေပါင္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ထဲတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ 
အခ်ဳိ႕စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသည္ တႀကိမ္တခါမွ် မွတ္ပံုတင္မလုပ္ဖူးၾကသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕မွာလည္း စစ္ပြဲပဋိပကၡေၾကာင့္ သက္တမ္းျပန္တိုးရန္ 
အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ သက္တမ္းကုန္ ဆံုးၿပီးသား မွတ္ပံုတင္ကို အသံုးျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဒဏ္ေငြရုိက္ခံရမည္စိုး
ရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္အမ်ားစုအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္အလုပ္အကိုင္ရ ွာေဖြရန္အတြက္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္  မရွိ ျခင္း သည္ 
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာတခုျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးလုိအပ္ျခင္း/ အေထာက္အပံ့မရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္း 

အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အုိးအိမ္မ်ား၊ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကို ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ပံုမွန္မရွိ သည့္ 
ႏုိင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တြင္ လူဦးေရၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္းျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရသည္။ ကခ်င္ဘက္ျခမ္း 
နယ္စပ္ေဒသတြင ္ထြနယ္က္စိက္ုပ်ဳိးႏုငိ ္ေသာ ေျမယာအနည္းက်ဥ္း (သုိ႔) လုံး၀ မရိွေသာေၾကာင့ ္၄င္းတို႔ႏွင့ ္၄င္းတို႔မသိားစ၀ုမ္းေရးအတြက္ 
ပိုက္ဆံရွာႏုိင္သည့္ တခုတည္း ေသာ နည္းလမ္းမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔္ သြားေရာက္၍ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤကဲ့သို ႔  ဒုကၡသည္မ်ား ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည့္ အေျခအေန မ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ပ ြဲစားမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းရ ွိ  
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမဴဆြယ္ ျဖားေယာင္းၿပီး ထုိမွတဆင့္ အလုပ္သမားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဇနီးမယားအျဖစ္ 
ေရာင္းခ်အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္။ မူးယစ္ရမ္းကားေသာ တရုတ္အမ်ဳိးသားတဦးထံသို႔ ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခံခဲ့ရေသာ အသက္ ၅၄ 
ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတဦးသည္ ပထမတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္းရွိ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရမည္ဟုဆိုကာ လိမ္ 
လည္ျဖားေယာင္းခံခဲ့ရသည္။

 “စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေတာ့ ဒုကၡသညစ္ခန္းကုိ က်မတုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲတ့ယ္။ တရတုအ္မ်ဳိးသားနဲ႔ ယူထားတဲ ့ေဆြမ်ဳိး တေယာက္က 
တစ္ရက္ ယြမ္ ၅၀ နဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ သူ႔ရဲ့ စုိက္ခင္းမွာ ေျပာင္းဖူးခ်ဳိးအလုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး က်မ တို႔ကုိေခၚတယ္”

တရတ္ုႏုင္ိငအံတြင္း အလုပအ္ကုိငရိွ္ၿပီးသား ေရႊ႕ေျပာင္းခရံသည့ ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား (သို႔) အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကိလုည္း ပြဲစားမ်ားက ခ်ဥ္းကပ၍္ 
လက္ရိွအလုပထ္က္ ပိုေကာင္းသည္ ့အလုပအ္ကိုငမ္်ားေပးမည ္(သုိ႔) တရတုအ္မ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့လ္ကထ္ပရ္န ္လိမလ္ည္ေသြးေဆာင္ၾကသည။္ 
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“က်မရဲ့ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္) သမီး ေရာင္းစားခံရခ်ိန္တုန္းက က်မတိုက ဒီလိုင္ဇာနားက ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနတယ္။ 
က်မသမီးက ဒုကၡသည္စခန္းက ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ တရုတ္ဘက္ျခမ္းမွာ ေကာ္ဖီခူးဖို႔ဆိုၿပီး ေက်ာင္း 
၃ ရက္ခြင့္ယူလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ က်မသမီးက တရုတ္ျပည္မွာေနတဲ့ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး မ…. နဲ႔ ေတြ႔တာ။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးက 
တရုတ္အမ်ဳိးသားက က်မသမီးကုိ ႀကိဳက္တယ္၊ လက္ထပ္ခ်င္ေနတယ္ဆုိၿပီး က်မ သမီးကုိေျပာတယ္”

မိသားစု တကြဲတျပားျဖစ္ျခင္း 

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အိမ္ယာမွ ထြက္ေျပးစြန္ ႔ခြာလာၿပီး 
သည့္ေနာက္ အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာေနရ 
မည့္ အေျခအေနႏွင့္ရင္ဆိုငၾ္ကရသည။္ အေျခအေနအရ မသိားစ၀ုင ္
တခ်ဳိ႕မွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း ေနထုိင္ရသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕မွာ 
အျခားေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းႏွင့္အတူ ေနထိုင္္ၾကရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာလည္း 
အလုပ္အကုိင္ရ ွာေဖြရန္ အတြက္ အျခားေနရာေဒသမ်ားသုိ ႔ 
သြားေရာက္ၾကရသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ ွ  မိဘအခ် ဳိ ႕သည္ 
၄င္းတို႔အိမ္တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ယရူနအ္တြက္ 
၄င္းတို႔၏သားသမီးမ်ားကုိ စခန္းအတြင္း ခဏတာ ခ်န္ထားၾကရ 
သည္။ ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ အိမ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ 
ကေလးမ်ားအား တရုတ္ႏုိင္ငံသို ႔ သြားေရာက္ရန္ ပြဲစား မ်ားမွ 
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ရန္ အခြင့္သာေစသည္။

ဒကုၡသညအ္မ်ဳိးသမီးတဦး၏ သမီးျဖစသူ္ အသက္ ၁၇ အရြယ္ မနိ္းကေလးငယ္သည ္သူမမခိင ္ရြာသို႔ျပနသ္ြားခ်နိတ္ြင ္တရတ္ုႏုငိငံ္သုိ႔သြားရန္ 
ဦးေလးေတာ္စပ္သူတဦး၏ ျဖားေယာင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသားတဦးထံ ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။ 
ထိုအျဖစ္အပ်က္အား သူမမိခင္ျဖစ္သူမွ ယခုလုိ ေျပာျပခဲ့သည္။

“ဒကုၡသညစ္ခန္းမွာ တစလ္ေလာက္ေနၿပီးေတာ့ က်မတုိ႔အမိမွ္ာရိွတဲ ့ပစၥည္းတခ်ဳ႕ိ ျပနယူ္ဖုိ႔ဆုၿိပီး ရြာကုိ က်မ ခဏျပနခ္ဲတ့ယ္။ 
က်မမရိွတဲအ့ခ်နိမွ္ာ တရတ္ုနုငိင္ ံယငက္်န္း မွာေနတဲ ့က်မရဲ ့မက္နဲ႔ သူ႔မနိ္းမက က်မသမီးကို စခန္းထကဲေန တရတုျ္ပညဘ္က္ကုိ 
လိမ္ေခၚသြားတယ။္ က်မသမီးက မသြားဘူးဆုိၿပီး ျငင္းတယတ္ဲ။့ ဒါေပမဲ ့သူတို႔က အတင္းေခၚသြားတာ။ က်မ ဒကုၡသညစ္ခန္းကိ 
ျပန္ေရာက္ေတာ့ က်မသူငယ္ခ်င္းေတြကေျပာတယ္.. က်မသမီးက သူ႔ဦးေလးကုိ ေၾကာက္လုိ႔ လုိက္သြားရတယ္တဲ့”

ေနာက္ျဖစ္ရပ္တခုတြင္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦးမွာ သူမမိဘမ်ား အျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္ ေနခ်ိန္တြင္ 
အမ်ဳိးသားႏွစ္ေယာက္၏ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ယင္က်န္း ရွိ တရုတ္မိသားစုတစုထံသို႔ ေရာင္းစားခံခဲ့ ရသည္။ 

“မ (…… ) ရဲ့ မိဘေတြက သူတို႔သမီးကုိ ဘယ္သူေတြ ေခၚသြားလဲဆုိတာ မသိဘူး။ ေနာက္ ၄ ရက္ေလာက္ၾကာမွ (….. ) 
က အဲဒီေကာင္မေလးရဲ့ မိဘေတြဆီ ဖုန္းဆက္လာတယ္။ သူတုိ႔သမီးက ကုိ (…. ) ရဲ့ တ၀မ္းကြဲအိမ္မွာရွိေန တယ္၊ ကုိ (…. 
) ရဲ့ မုဒိမ္းက်င့္တာ ခံရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ အခု မ (…. ) က ယူနန္ခရုိင္မွာရွိေနတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တဲ့ ကို (…. ) က 
သူ႔ကုိ ယြမ္ ၃၆,၀၀၀ နဲ႔ တရုတ္မိသားစုတစုကုိ ေရာင္းစားလုိက္တာ”

စစ္ပြဲပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္လည္း KIA စစ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာ၍ မိသားစုႏွင့္ေ၀းရာ တုိက္ပြဲ ေနရာ၌ ေနၾကရသည္။ 
ေရွ႕တန္းမွ ျပန္လာေသာ KIA စစ္သားတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ ဇနီးသည္မွ ၄ ႏွစ္အရြယ္ သား ျဖစ္သူႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ညီမျဖစ္သူအား 
တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းစားရန္ ေသြးထိုးမႈိင္းတိုက္ခံခဲ့ရသည္။

“စစ္ပြဲစျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ က်ေနာ့္သားနဲ႔ က်ေနာ့္ညီမအငယ္ဆုံးက တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ အေရာင္းစားခံ လုိက္ရတယ္။ 
ခုခိ်န္ထိ သူတို႔ဘယ္မွာရွိလဲဆုိတာ က်ေနာ္သိဘူး။ မိန္းမကေတာ့ တရုတ္ျပည္ ယင္က်န္း မွာ တရုတ္အမ်ဳိးသားတေယာက္နဲ႔ 

The way across: A wooden bridge links a camp to 
China
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ေပါင္းသင္းေနတယ္။ က်ေနာ္ ေရွ႕တန္းက ျပန္လာမွ ဒီအေျခအေနေတြကုန္လံုးကုိ စသိရတာ။ က်ေနာ့္မိန္းမကုိယ္တိုင္ 
က်ေနာ့္သားနဲ႔ ညမီအငယဆုံ္းကုိ ေရာင္းစားခဲတ့ာသိလိုက္ရေတာ့ က်ေနာ္ ဘယ္လုိခစံားရလဆိုဲတာ ေျပာျပလို႔ေတာငမ္တတ္ဘူး”

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းဆုံးရႈံးျခင္း

အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းေခ် ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၁၆ 
ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားျဖစ္ ၾကၿပီး ၄င္းတို ႔ 
ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ ႀကီးမားသည့္ 
ဒုကၡသည္စခန္းအမ်ားစုတြင္ ကခ်င္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ကေလးမ်ား 
အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ္လည္း 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား မလုံေလာက္ျခင္းမ 
ရွိသည့္အျပင္ စာသင္ခန္းမ်ားမွာလည္း လံုေလာက္သည့္ အက်ယ္ 
အ၀န္းမရွိေပ။

ဤအေျခအေနသည္ ကေလးငယ္မ်ား  စာသင္ ၾကားေလ့လာ 
ခ်ငစ္တ္ိကုိ နည္းပါးေစသည။္ တရတုႏ္ုငိင္ဘံက္ျခမ္းတြင ္ေပ်ာက္ဆုံး 
ေနေသာ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္၏ မိခင္၏ ေျပာျပခ်က္အရ-

“သူက (အစ္မျဖစသူ္) ဟုိဘက္မွာ (တရတ္ုျပညဘ္က္ျခမ္း) စာသင္ေနတဲ ့သူ႔ညမီ (….. ) ဆသီြားၿပီး သူ႔ညမီကုိ သြားေခၚတယ္။ 
က်မထင္တာကေတာ့ သမီးငယ္ (….. ) က ဒီဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေက်ာင္းေနရတာ မေပ်ာ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
ဒီကေက်ာင္းမွာက လူေတြၾကပ္သိပ္ေနတယ္ေတာ့ သူစာဖတ္လုိ႔ မရဘူး။”

ဒုကၡသည္စခန္းတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ တခန္းတည္းတြင္ အသက္အရြယ္မ်ဳိးစံုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား အတူတကြ 
စာသင္ၾကားေလ့လာၾကရေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အသက္ႀကီးေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။

“… ရဲ့အေမက သူ ႔ကုိ ဒုကၡသည္စခန္းက ကခ်င္စာေပသင္တန္းကုိ တက္ခိုင္းတယ္။ သင္တန္းမ ွာ (….. ) က 
အတန္းမတက္ခ်ငဘူ္း။ ဘာလို႔လဆိုဲေတာ့ အတန္းထမွဲာ အကုနလုံ္းက သူ႔ထက္ငယ္တဲသူ့ခ်ည္းပဆုိဲေလ။ သူက သူ႔မဘိေတြကုိ 
ေဟာ္တယ္မွာပဲ အလုပ္ျပန္လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။”

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ခက္ခဲျခင္း 

လက္ရိွ ကခ်ငျ္ပညန္ယ္ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ျဖစပ္ြားေနေသာ စစပ္ြပဲဋပိကၡသည ္တရတ္ုႏုငိင္တံြင္း သြား ေရာက္အလုပလု္ပကုိ္ငၾ္ကေသာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား (သုိ႔) မရင္းႏွီးသည့္ 
အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ေနေနရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ေနထုိင္ေရးအတြက္ အျခားလူစိမ္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနၾကရသည္။ 
ဤအေျခအေနသည္ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ပြားရန္ အားျဖည့္ဖန္တီးေပးသည္။ 

တရုတ္ႏုိ င္ငံ သို ႔  ေရာင္းစားခံခဲ့ရေသာ အသက္ ၁၈ ႏ ွစ္အရြယ္ အမ် ဳိးသမီးငယ္၏ မိခင္ ျဖစ္သူမ ွ  သူမ၏ သမီး အိမ္ ျပန္ရန္  
အခက္အခဲႀကံဳခဲ့ရမႈေၾကာင့္ တဘက္နယ္စပ္သို႔ လိမ္လည္ေရာင္းစားခံခဲ့ရပံုကို ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ 

“[စစ္မျဖစ္ခင္တုန္းက] (…. ) က တရုတ္အမ်ဳိးသမီးအိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ စစ္ပြဲေတြစျဖစ္ ေတာ့ က်မသမီး 
(….. ) က အိမျ္ပနလို္႔မရေတာ့ လာယငမွ္ာ ေနခဲတ့ယ္။ တရတ္ုအမ်ဳိးသမီးးက တရတ္ုႏုငိင္ ံကုိအလညလ္ာဖုိ႔ သူ႔ကုိ ေခၚတယ္။ 
အဲဒီကစၿပီး (………….) ကုိ ၂ ပတ္ေလာက္ ဘယ္သူမွ အဆက္အသြယ္ လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ၂ ပတ္ၾကာေတာ့ က်မသမီးက 
ဆက္သြယ္လာတယ္။ တရုတ္အမ်ဳိးသမီးရဲ့ ညီမက သူ႔ကုိ တရုတ္ျပည္မွာ ေရာင္းစားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္”

Close quarters: IDP children gather for their studies
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လူကုန္ကူးမႈျပႆနာအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ေဒသတြင္း အကူအညီေပးမႈ ယႏၱရားမ်ား

KWAT သည္  ကခ ်င္အမ ် ဳိးသမီးအစည္းအရံုး  ( KWA)  ႏ ွ င့္  ပ ဋိပက ၡ ျ ဖစ္ ပ ြားသည့္အခ ်ိ န္ကတည္းက ဖ ြဲ ႔ စည္း ခဲ့ေသာ 
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးေကာ္မတီ (IRRC) စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ လူထုအ ေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္မ်ား၊ 
ေဒသခံကခ်င္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းလွ်က္ရွိသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
လူကုနကူ္းမႈျပႆနာ၏ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ရင္းႏီွွး ကြ်မ္းက်ငၿ္ပီး လူကုနကူ္းမႈတြင ္တိုက္ရိကုပ္ါ၀ငပ္တသ္က္သမူ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ထုတ္ႏုငိသ္ည။္ ေဒသခမံ်ား ျဖစၾ္ကသည္အ့ျပင ္ေဒသတြင္းကူညီေဆာငရ္ြက္သူမ်ား ျဖစၾ္ကေသာေၾကာင္ ့ပတ္၀န္းက်ငလူ္မႈအသုိင္းအ၀ုငိ္း၏ 
ယုံၾကည္မႈရယူရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ တု႔ံ ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္လည္း 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစသည္။ 

လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ၄င္းတို႔၏ 
မိသားစု (သုိ႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဖုန္းဆက္အကူအညီေတာင္းရာမွတဆင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းထံသု႔ိ တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

“က်မဖုန္းဆက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္မွာ [လူကုန္ကူးသူ] က်မဆီကဖုန္းကုိ လုယူၿပီး က်မကုိ ဖုန္း မေပးေျပာ ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ 
က ် မ လ ည္း  အိ မ္ သာ သ ြား ခ ် င္ေ ယာ င္ေ ဆာ င္ ၿ ပီး  လုိ င္ ဇာ က  က ် မ ရ ြာ က  သူ င ယ္ ခ ် င္း တေ ယာ က္ ဆီ  ကုိ  
ဖုန္းဆက္အကူအညီေတာင္းလိုက္တယ္။ က်မအခက္အခဲေတြ႔ေနတဲ့အေၾကာင္း က်မသူငယ္ခ်င္း ေယာက္်ားေလးကုိ 
ေျပာေတာ့ သူက KWA ရံုးကုိသြားၿပီး သြားတုိင္တယ္”

တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိလာသည့္အခါ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အကူညီလုိအပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကြင္းဆက္မိေစရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

“မ (…… ) သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က KIO စစ္သားတေယာက္ကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး တရုတ္အမ်ဳိးသားတစ္ ေယာက္က မ (…) 
ကုိ ေခၚသြားၿပီး လက္ထပဖ္ုိ႔စစီဥ္ေနတဲအ့ေၾကာင္း သတင္းေပးတယ္။ KIO စစသ္ားက KWA ကုိလာၿပီး သူၾကားတဲသ့တင္းကိ ု
လာေျပာျပတယ္”

ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုး ေနေသာ သူမ်ားကို 
ရွာေဖြေရးနွင္ ့သတင္းအစအနရယူေရးအတြက္ ၄င္းတို႔အား ခ်ဥ္းကပစ္ံစုမ္းေလရိွ့သည။္ အကယ္ ၍ လူကုနကူ္းသမူ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိသည္အ့ခါ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ အျပစ္ေပးၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒဏ္ေငြ၊ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖင့္ အျပစ္ေပးသည္။

“၁၀ ရက္ေန႔ညမွာ ကုိ (… ) က မ (…. ) ကုိ ရုပ္ရွင္အတူၾကည့္ဖို ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီညကစၿပီး မ (… ) က အိမ္ 
ျပနမ္ေရာက္လာေတာ့ဘူး။ ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ မ (… ) က သူ႔အေဖကုိ ဖနု္းေခၚၿပီး ကုိ (… ) က သူ႔ကုိ ေရာင္းစားခဲတ့ဲအ့ေၾကာင္း 
ေျပာျပတယ္။ ကိ ု(…. ) နဲ႔ သူ႔အေဖ ဦး (… ) က လူကုနကူ္းသူေတြအျဖစ ္လူေတြ ကသိၾကတယ။္ အဒဲအီမႈက စခန္းေကာ္မတီကုိ 
တုိင္ထားၿပီး ၿပီ။ ေကာ္မတီက [လူကုန္ကူးတ့ဲသူ ၂ ဦးလုံးကုိ] ဖုန္းကတဆင့္ သတိေပးခဲ့တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ 
အဲဒီကတည္းကေန သူတို႔ေတြ မျပန္လာေတာ့ဘူး။ မ (..) ရဲ့အေမကလည္း သူ႔သမီးရဲ့အမႈကုိ ကူညီေပးဖုိ ႔ KWA ကုိ 
အကူအညီေတာင္းထားတယ္။”
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လူကုနကူ္းခရံသည္သူမ်ားအား ေနရပျ္ပနပ္ုိ႔ေပးသည္အ့ခါ ေဒသခအံဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္လကုူနက္ူးခရံသမူ်ားအ ေနျဖင့ ္၄င္းတို႔၏ ေနအမိသို္႔ 
တုိကရ္ုက္ိမျပန္ေသးပ ဲ၄င္းတို႔အား လက္ခႀံကိဳဆုိႏုငိမ္ည္ ့လုံၿခံဳသည္အ့သိုင္းအ၀ိငု္းရိွရာသို႔ ျပနႏ္ုငိ ္ရန ္ကူညီေဆာငရ္ြက္ေပးသည။္ ၄င္းတု႔၏ိ 
ေနအိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (သုိ႔) မူးယစ္ေဆးစြဲမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အိမ္မွထြက္ခြာခဲ့ေသာသူမ်ားအဖို႔ ဤသုိ႔ 
လံုၿခံဳေႏြးေထြးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္း အ၀ိုင္းရွိရာသို႔ ျပန္နုိင္ေရးမွာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခိ ုလႈစံရာေနရာေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးႏွစသ္မိ့မ္ႈေပးျခင္းႏွင့ ္၄င္းတု႔ျိပနလ္ာႏုငိ္ေရးအတြက ္လိအုပ္ေသာ ရပု၀္တၳဳပစၥည္းမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။ 

KWA သည္ အၾကမ္းဖက္သည့္ ေယာက္်ားဆီမွ ကေလးငယ္ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးလာၿပီးေနာက္ လူကုန္ကူးခံရေသာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ 
အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လူကုန္ကူး သူသည္ ဂ်န္းဖုန္းတြင္ အလုပ္ေပးမည္ဟု သူမအားး 
ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း မန္ရွီအနီးတြင္ သူမ၏ ကေလးအား တျခားသူမ်ားအား ေပးရန္ႏွင့္ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ထပ္ျပဳရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ 
ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့ ္သူမ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈအား KWA အဖြဲ႔သို႔ တုငိၾ္ကားထားၿပျီဖစၿ္ပီး KWA မွ လူကုနကူ္းသူအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည။္ 
KWA ၏ အကူအညီျဖင့္ သူမသည္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိရာသုိ႔ ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ၿပီး KWA ၏ ရံုးတြင္ ခိုလႈံခဲ့သည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ မွာလည္း 
သူမအား အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။

ေဒသခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမ ႈကာကြယ္ရန္အတြက္ လူမ ႈပတ္၀န္းက်င္အတြင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လည္း 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ KWAT အဖြဲ႔သည္ ကခ်င္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အဓိကထား ၍ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

အလုပ္မျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၄င္းတုိ ႔၏ လူကုန္ကူးမ ႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏ ွင့္  
နယ္စပ္ဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ လူကုန္ကူးမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး နည္းဗ်ဴ ဟာအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မီးေမာင္းထုိးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔၏ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဓိကအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ 
လူကုနကူ္းမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုငရ္ာ အလုပ ္အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔သာ ရိွသည။္ ထုိထမွဲ ၂ ဖြ႔ဲမွာ ျမစႀ္ကီးနား 
ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ တြင္ရွိၿပီး က်န္တဖြဲ႕မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တခုတည္းေသာ လူ ကုန္ကူးမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဆက္သြယ္ေရးရံုးတည္ ရွိရာ လြယ္ဂ်ယ္ နယ္စပ္တြင္ 
တည္ရွိသည္။ (ေျမပံုအား ၾကည့္ပါ)

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ KWAT မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားေသာ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
လြယ္ဂ်ယ္ ရွိ အစိုးရရံုးမွ အရာရွိ တဦးတေယာက္မွ အကူအညီေပးဖူးသည့္အေၾကာင္း 
မည္သူမ ွ ေဖာ္ ျပေျပာဆို ျခင္းမရ ွိေပ။ လြယ္ဂ်ယ္ရ ွိ  ေဒသခံ မ်ားအား KWAT မ ွ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ၄င္းတုိ႔ေဒသတြင္ မည္သည့္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ နယ္စပ္ ဆက္သြယ္ေရးရံုးကိုမွ မၾကားဖူးေၾကာင့္ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

လြယ္ဂ်ယ္္ေဒသသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္သားမ်ားမွ ဆိုး၀ါးေသာ 
ျပစမ္ႈမ်ားကုိ က်ဴ းလြန္ခဲသ့ည္ ့ေနရာတခလုည္း ျဖစသ္ည။္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစရ္ပဇ္ာတ္လမ္းမ်ားကုိ ၾကည္ပ့ါ)။ ေဒသခ ံအမ်ဳ ိးသမီးတစ္ေယာက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈတြင္ ထုိေဒသတြင္း တပ္စြဲထားေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ား္ တုိင္ၾကားရန္ (သု႔ိ) အကူအ ညီေတာင္းရန္ အႀကီးအက်ယ္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။
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ျဖစရ္ပ ္: ျမနမ္ာအစုိးရ၏ လူကုနက္ူးမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဆက္သြယ္ေရးရုံးရိွေသာ လြဳိ င္က်န္ေဒသမွ 

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦး အဓမၼျပန္ေျပးဆဲြခံရမႈ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ 
၂၈ အရြယ္ ကေလးတေယာက္မိခင္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ 
ဆိုသူ ကခ်င္လယ္သူမတဦးသည္ လြယ္ဂ်ယ္္ေဒသ၊ 
မိုင္ဂ်ာယန္ အနီးရွိ သူမ၏ မိသားစုပိုင္လယ္ထဲတြင္ 
ေျပာင္းဖူးခူးေနခဲ့ သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ 
စစ္သားမ်ား ရုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး သူမ၊ 
သူမခင္ပြန္းျဖစ္သူ မာရူေဒါင္လြမ္းႏွင့္ အသက္ ၇၀ 
အရြယ္ သူမေယာက္ခထီးတို႔အား ဖမ္းဆီးခဲ့ သည္။ 

ထို႔ေနာက္ သူမတုိ႔ရိတ္သိမ္းထားေသာ ေျပာင္းမ်ား ကို 
၄င္းတုိ႔စခန္းရွိရာသို႔ သယ္ေဆာင္သြားရန္ ေသနတ္ 
ေထာက္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ လမ္းတြင္ သူမခင္ပြန္းႏွင့္ 
ေယာက္ခထီးတို ႔  ထ ြက္ေ ျပးလ ြတ္ေ ျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း  ရ ြယ္ဂ ်ာ  မ ွာ  ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္  ေ ျခလ်င္တပ္  ၃၂၁၊ 
မဘူမ္ေရွ႕တန္းကင္းစခန္းသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာငခ္ခံဲရ့သည။္ ရကအ္နည္း ငယ္ၾကာေသာအခါ မ်က္ျမငသ္က္ေသမ်ားက ရြယ္ဂ်ာအား 
ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္စခန္းတြင္ ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ တခါတရံ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ထားေသာ္လည္း တခါတရံ 
စစယူ္နီေဖာင္းကုိ ၀တ္ထားေၾကာင္း ျမငခ္ဲသ့ညဟု္ ဆိုၾကသည။္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္ထိုစစတ္ပစ္ခန္းမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာေသာ 
ေပၚတာမ်ား၏ အဆိုအရ သူမသည္ စစ္သားမ်ား၏ အုပ္စုလုိက္ မုဒိမ္းက်င့္မႈကို မၾကာခဏ ခံရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ 
ခႏွုစ ္ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင ္ျမနမ္ာစစသ္ား ၄ ဦးမွ သူမအား ေျမေအာက္ကတသုိဲ႔ ဆြဲေခၚသြားသညက္ိ ုေနာက္ဆုံးအေနျဖင့ ္
ေတြ႔ခဲ့ ၾကသည္။

သူမ၏ ေယာကခ္ထီးျဖစသူ္သည ္သူမအား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ေျခလ်ငတ္ပရ္င္း ၃၂၁ စခန္းအရာရိွ၊ ကခ်ငျ္ပည ္နယ္၀နႀ္ကီးႏွင္ ့
ဗန္းေမာ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ထံ အသနားခံစာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္း ျပန္ၾကားမႈမွ မရရွိခဲ့ေပ။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဇနီးသည္၏ တရားမွ်တေရးအတြက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေဒါင္လြမ္း သည္ ေနျပည္ေတာ္တရားရံုးေတာ္၌ 
ေျခလ်င္တပ္ ၃၂၁ အား တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ၾကားနာပြဲတြင္ တရားလုိဘက္မွ ေဒါင္လြမ္းအပါအ၀င္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားစြာ 
တရားရံုးထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျခလ်င္တပ္ ၃၂၁ ကမူ ဗိုလ္တဦးကိုသာ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထုိစစ္ဗိုလ္မွ ၄င္းအေနျဖင့္ 
ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာလည္း စခန္းသို႔ တခါမွ်မလာဖူးေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ 
လံုေလာက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိဟု ဆုိကာ တရားရံုးမွ အမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ဆမ္လြတ္ရြိဳင္းဂ်ာႏွင့္ သူမ၏အမ်ဳိးသားအား ၄င္းတုိ႔မဂၤလာေဆာင္တြင္ 

ေတြ႔ရစဥ္

မူဆယ္ၿမိဳ ႕တြင္ လူကနုကူ္းခရံသည္အ့မႈမ်ားကုိ ကိငုတ္ြယ္ေျဖရွင္းေပးေနေသာ လူကုနကူ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနတခရိွု ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည ္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကခ်င္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသုိ႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိေပ။ ယင္က်န္းသို႔ မိသားစုႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္အေရွ႕ဘက္ ဖူဂ်န္ခရုိင္ရ ွိ  တီခတ္ေက်းရြာ ငယ္တခုသုိ ႔ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦးမွ 
အိမ္ျပန္ေရာက္ေရးအတြက္ သူမရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ကို ေျပာျပခဲ့သည္။

“… ၂၀၁၃ ခႏွုစ ္ဧၿပ ီ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ရကဲ က်မကုိ ယနူနကုိ္ ေခၚသြားတယ။္ ၿပီးေတာ့ မဆူယ္က လူကနုကူ္း မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနကုိ 
ပုိ႔ေပးတယ္။ အဲဒကီ ၀နထ္မ္းက က်မရဲ ့ေနရပလ္ပိစ္ာကိုေမးေတာ့ က်မက လိုငဇ္ာ ကလို႔ ေျဖလုိကတ္ယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ ့
က်မက ယင္က်န္းကလုိ႔ေျပာရင္ သူတို ႔က မပို ႔ေပးမွာကုိ စိုးရိမ္ လုိ ႔။ အဲဒီဌာနက အရာရွိက က်မကုိ လုိင္ဇာကုိ 
မပို႔ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ မူဆယ္က ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုိ႔လုိက္တယ္။ ၂၀၁၃ ေမ ၁ 
ရက္ေန႔မွာ ဘုရားေက်ာင္းက လူေတြက က်မကုိ လာေခၚတယ္” 
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လူကုနကူ္းခခံဲရ့သူ ေနာက္ထပ ္အမ်ဳိးသမီးတေယာက္မွ ေရြလီရိွ အစိုးရဌာနတခမွု သူမအိမျ္ပနႏ္ုငိ္ေရးအတြက္ ကညူ ီေပးခဲ့ေၾကာင္းဆုိပါသည။္ 
ထုိအစုိးရဌာနမွာ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေရြလီနယ္စပ္ ဆက္သြယ္ေရးရံုး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ ထိုရုံးမွ 
သူမအတြက္ တရား၀င္ခရီးသြားလက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သူမမွ ေျပာျပသည္။

“ဒဇီငဘ္ာ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ က်မ ရလီူကုိ ေရာက္တယ္။ တရတုရ္ဲႏွစ္ေယာက္က က်မကုိ ေရြလီအစိုးရရံုးတစခ္ ုကို ပို႔ ေပးတယ။္ 
ဘယ္ရံုးလဲဆုိတာေတာ့ က်မေသခ်ာမသိဘူး။ အဲဒီရံုးက ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတဦးက က်မကုိ စားေသာက္ဆုိင္တခုကုိ 
ထမင္းေကြ် းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အိမျ္ပနဖ္ုိ႔အတြက္ တရတ္ုယြမ ္၆၀ ေပးတယ္။ နယစ္ပ ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့လ္က္မွတလ္ည္း ေပးတယ္။”

တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စစ္ပြဲပဋိပကၡေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ဒုကၡ သည္အျဖစ္ 
အသအိမွတ္မျပ ျဳခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက ္ခိလုႈံေနေသာ ေထာငႏွ္င့ခ္်သီည္ ့ဒကုၡသညမ္်ားအား ေနရပသုိ္႔ ျပနလ္ည္ေမာင္းထတ္ုျခင္းတို႔သည ္
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျပႆမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈျပႆ မ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

အျခားတဖက္တြင္လည္း တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ကူညီေပး ေရးအတြက္လည္း 
စီမံေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ဥပမာ- တရတုႏ္ုငိင္ ံဖဂူ်န္ရိွ ရြာငယ္ေလးတစရ္ြာသို႔ လူကုနကူ္းခခံဲရ့ၿပီး တရတ္ုအမ်ဳိးသားတဦးႏွင့ ္လကထ္ပထိ္န္းျမား ရန ္လိမလ္ညခ္ခံဲရ့သည္ ့
အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတဦးသည္ ေဒသခံရဲမ်ားကုိ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ထိုရဲစခန္းမွ 
အကူအညီရရွိခဲ့သည္။ 

“၃ လေလာက္ၾကာေတာ့ တရုတ္မိသားစုတစုက က်မကုိ ဖုနး္ေပးသုံးတယ္။ အဲဒါနဲ ႔  က်မ ရဲဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ 
အကူအညီေတာင္းလိုက္တယ္။ အဒဲါနဲ႔ မနိစပ္ုငိ္းအတြင္းမွာပ ဲရစဲခန္းက ရဲေတြေရာက္လာၿပီး က်မကိ ုရစဲခန္း ေခၚသြားေပးတယ္။”

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တခုအရ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ႏွစ္ရက္တာခရီးအကြာအေ၀းရွိ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ တရုတ္မိသားစုတစ္စုမွ ထြက္ေျပးလာေသာ 
အမ်ဳိးသမီးတဦးသည ္လမ္းေဘးတစ္ေနရာမွ ရစဲခန္းသို႔ ဖနု္းဆကအ္ကအူညီေတာင္းရာ တရတုရ္ ဲမွ သမူအား ထနိ္းသမိ္းေရးစငတ္ာတခသုို႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတဦးကိုလည္း စကားျပန္အ ျဖစ္ ေခၚယူေပးခဲ့သည္။

ထုိစကားျပန၏္ အကူအညျီဖင့ ္ေဆးစြခဲရံၿပီး လူကုနကူ္းခခံဲရ့သည္ ့ဗန္းေမာ္မွ အသက္ ၁၇ ႏွစအ္ရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယတ္ ဦး၏ အေျခအေနကို 
တရုတ္ရဲမ်ားသိရွိခဲ့ရၿပီးေနာက္ သူမအား ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

“ရဲေတြက က်မတို႔ရဲ့ လက္မွတ္ကိုစစ္ေတာ့ က်မမွာ ဘာလက္မွတ္မွမရွိဘူး။ အဲဒါနဲ႔ က်မကုိ ရဲစခန္းေခၚသြား တယ္။ ရဲက 
က်မကုိ ေမးခြန္းေတြေမးေတာ့ က်မက တရုတ္စကားကုိ နားမလည္ဘူး။ ဆုိေတာ့ ရဲကေန ျမန္ မာစကားေျပာတတ္တဲ့သူကုိ 
ေခၚေပးတယ္။ အဲဒီ စကားျပန္ကတဆင့္ က်မက တရုတ္အမ်ဳိးသား ၂ ေယာက္ ဆီမွာ အေရာင္းခံခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း 
ေျပာျပတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီတရုတ္အမ်ဳိးသားႏွစ္ေယာက္ကုိလည္း ရဲေတြ ဖမ္းလုိက္တယ္။ က်မကုိလည္း ယင္က်န္း 
ျပန္ဖုိ႔ လက္မွတ္၀ယ္ေပးတယ္”

ေနာက္ျဖစ္ရပ္တခတုြင ္တရတ္ုအာဏာပိငုမ္်ားမွ ယခလုက္ရိွ အမိ္ေထာငက္ၿ်ပီး တရတုႏ္ုငိင္တံြင္း ေနထုိင္ေနေသာ အလုပသ္မေဟာင္းတဦးအား 
ျမန္မာမွတ္ပံုတင္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးခဲ့ဖူးသည္။ 

“ခု က်မက ကေလးယူခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မမွာ မွတ္ပံုတင္မရွိဘူး။ တကယ္ မွတ္ပံုတင္မရွိပဲ ကေလးေမြး မယ္ဆုိ 
ကေလးေမြးစာရင္း မထုတ္ေပးဘူး။ ေမြးစာရင္းမရွိပဲ ကေလးက ေက်ာင္းတက္လို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ဖုိ႔ 
ျမနမ္ာႏုငိင္ျံပနလ္ာခဲတ့ယ္။ တရတ္ုအာဏာပုငိ္ေတြက က်မအတြက္ ေထာက္ခစံာေရးေပး ခဲတ့ယ္။ ၿပီးေတာ့ တရတ္ုရဲေတြက 
မန္ရွီထိလာဖို႔ လက္မွတ္၀ယ္တာကအစ က်မကုိ ကူညီေပးခဲ့တယ္။”
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စစ္ပ ြဲမ ်ား ျဖစ္ေနသည့္ၾကားမ ွပင္  တရုတ္ရဲမ ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ  အမ် ဳိးသမီးမ ်ားအား ကခ်င္ထိန္းခ ် ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရ ွိ  
၄င္းတို႔၏ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးခဲ့သည့္အျပင္ ခရီးစရိတ္အတြက္လည္း ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရ သည့္ အသက္၂၅ 
ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတဦးမွ တရုတ္ရဲမွ သူမအား လုိင္ဇာျပန္ပို႔ေရးအတြက္ ေသခ်ာစီစဥ္ေပးခဲ့ သည့္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

“ယန္က်န္းမ ွာ တရုတ္ရဲစခန္းမ ွာပဲ  က်မ တညအိပ္တယ္။ ေနာက္မနက္က်ေတာ့ တရုတ္ရဲက က်မအ တြက္ 
လက္မွတ္သြား၀ယ္ေပးတယ္။ လုိင္ဇာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေရာက္ခဲ့တယ္”

အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ တရုတ္ရဲမ်ား၏ အကူအညီမ်ားရရွိၿပီး ေနရပ္သုိ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုအရ 
အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ေနရပ္မျပန္ခင္ ရဲစခန္းရွိ အခ်ဳပ္ခန္း၌ ၂ လ၊ ၃ လၾကာ ထိန္းသိမ္းခံၾကရ သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းသည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုစိတ္ဓာတ္က်ေစသည္။ 

 “အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ ေနရတယ္။ သူတို႔ က်မကုိ ဘာမွ မလုပ္ခုိင္းဘူး။ 
အဲဒီမွာ ၃ လေလာက္ ၾကာသြားတယ္။ က်မကုိ အိမ္ျပန္ပို႔ဖုိ႔အတြက္ အရာရွိေတြကုိ ခဏခဏ က်မေတာင္းဆိုတယ္”

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈသိပ္မပါသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အာရံုစုိက္မႈ

KWAT မွ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား သည္ ပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ 
လူကုန္ ကူးမႈႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔စုိးရိမ္ေၾကာင္းေျပာဆိုရံုျဖင့္ 
ျမန္မာအစိုးရအား ထုိးစစ္ဆင္မႈမွ ရန္တန္႔ရန္၊ (သုိ႔) အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ 
ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ႀကီးတခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာစိုးအရအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးရာမေရာက္ေပ။ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
လူကုန္ကူးမႈမ်ား အရွိန္တိုး ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးရမည့္အစား ႏုိင္ငံတကာအစိုး 
ရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚသာ 
ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ဖြဲ႔ေနၾကသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အေမရိကန္အစိုးရဌာနမွ ႏုိင္ငံတိုင္း၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အဆင့္ ၄ 
ဆင့္ျဖင့္တိုင္းတာ၍ ႏုိင္ငံတကာလူလူခ်င္းကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္သည္။ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မႈစတင္ခဲ့သည္ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာအေကာင္ထည္ ေဖာ္မႈမရွိေသာ၊ သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ား 
[လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၏) ႏွင့္ ျပည့္မွီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမရွိေသာ အျခားႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားႏွင့္အတူ 
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အဆင့္ ၃ တြင္ တည္ရွိေနခဲ့သည္။ 

Pursuing peace?  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ သမၼဦးသိန္းစိန္ကုိယ္စား International Crisis Group မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကုိ 

လက္ခံရယူေနခ်ိန္တြင္  (ေအာက္ပံု) ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္သားမ်ား တုိးျမင့္ခ်ထား ခဲ့သည္။ (အထက္ပံု) 

ဓာတ္ပံု : ကခ်င္သတင္းစဥ္ (KNG) (အထက္ပံု) ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတရံုး (ေအာက္ပံု)
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အေမရိကန္အစိုးရဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဆင့္ ၃ သတ္မွတ္ရာမွ အဆင့္ ၂ သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းအရင္းမ ွာ ျမန္မာအစုိးရသည္ “လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကာကြယ္ေရးဥပေဒ စံခ်ိန္စံႏ ႈန္းအရ အျပည့္အ၀ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ” ေသာ္လည္း ထုိစံႏႈန္းမ်ားေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနသည္ဟူ ေသာ သုံးသပ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ ၄င္း၏ လူကုန္ကူးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးေအာင္ျမင္မႈထက္ အစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအေပၚသာ အေျခခံ၍ သတ္ မွတ္ထားသည္။ 

 အစရီငခ္စံာမွ အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆိုထားသည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လကုူနက္ူးမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုငရ္ာ အေရးေပၚ ဖနု္းနပံါတ္မ်ားထားေပးျခင္း၊ 
ကုလသမဂၢ ကေလးစစ္သားဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈအား 
ျပစ္မႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ေသာ ကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနသည့္ 
လတ္တေလာ ေျခလွမ္းမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းဖစ္ေသာ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ မ်ားမွာမူ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညခီ်က္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲခ့်နိမွ္စ၍ ျမနမ္ာစစတ္ပမွ္ ပဋပိကၡမ်ားႏွင့ ္လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား လက္ရိွက်ဴးလြန္ေနဆျဲဖစ္ေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တခုတည္းကိုသာ ၾကည့္ရံုျဖင့္ သိရွိႏုိင္သည္။

အေမရိကန္မွ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တုိးျမင့္ခဲ့ျခင္းသည္ အေသးအမႊားတခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
စီးပြားေရးႏွင့ ္ကူညီေထာက္ပံမ့ႈဆုိငရ္ာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ရနအ္တြက္ ကမၻာ့ဘဏႏွ္င့ ္အျပညျ္ပည ္ဆိုငရ္ာ ေငြေၾကးရနပ္ံုေငြအဖြဲ႔ကဲ့သို႔ေသာ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ တံခါးပြင့္ေစခဲ့သည္။ ၿပီး ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား 
လူကုနကူ္းမႈတြင ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအနည္းဆုံး ႏိငုင္အံျဖစ ္အဆင္ ့၃ တြင ္ရိွေနေသာေၾကာင့ ္ျမနမ္ာႏုငိင္အံား ေငြေခ်းေပးရန ္ျငင္းဆုိခဲသ့ည။္ 
သို႔ေသာ ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္အစရီငခ္စံာ ထြက္ရိွၿပီး ၂ လၾကာေသာအခါ ကမၻာ့ဘဏမွ္ ျမနမ္ာႏုငိင္အံား ဖြ႔ၿံဖိဳ းေရးေထာကပ္ံမ့ႈအျဖစ ္ အေမရကိန္ေဒၚလာ 
၈၅ သန္း ေပးရန ္သေဘာတူခဲၿ့ပီး ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ အေၾကြးၿမကီင္းရွင္းေရးအတြက္လည္း အကူအညမီ်ား ကမ္းလွမ္းခဲသ့ည။္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဤရန္ပံုေငြမ်ားသည္ အစိုးရ၏လက္ရွိဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အစီအစဥ္မ်ားအ တြက္သာ ကူညီေထာက္ပံ့ေလ့ရွိသည္။ 
ယခအုခိ် န္တြင္ ထုိအကူအညမီ်ားသည ္ပဋပိကၡေၾကာင္ ့ထိခုိကပ္်ကစ္ီးေန ေသာ ေဒသမ်ားဆီသုိ႔ ေရာက္မည၊္ မေရာကမ္ညမွ္ာ မေသခ်ာေပ။ 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း

မၾကာေသးခင္ကာလအတြင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးအဖြဲ႔ (UNIAP) မွ ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခု အတြင္း 
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးသင္တန္း မ်ားလုပ္ရန္ 
အလွဴေငြေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ျပင္ပမွ ႏုိင္ငံတကာသင္တန္းဆရာမ်ားကုိ ေခၚယူခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ပညာေပးသင္တန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ KWAT အဖြဲ႔အပါအ၀င္ အျခားေဒသခံအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းအမ်ား ႏွင့္ စပ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ လံုး၀ 
မရွိခဲ့ေပ။ ဤကဲ့သို ႔ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိ ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထပ္သြား ျခင္းႏွင့္  အကန္ ႔အသတ္ရွိေသာ 
အလွဴေငြအရင္းအျမစ္အား ျဖဳန္းတီးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။
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ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရျခင္း၊ ကြဲကာခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ေရာင္းစားခံရျခင္း 

ပဋပိကၡမျဖစခ္ငတု္န္းက က်မတို႔ နမဆ္နယ္န ္ရြာမွာ ေနတယ။္  ဇြနကု္နပ္ိငု္းေရာက္ေတာ့ က်မတို႔ရြာကု ိျမနမ္ာအစုိးရ စစသ္ားေတြ ၀င္လာေတာ့ 
နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းကို က်မတို႔ ထြက္ေျပးလာတယ္။ စခန္းထဲမွာေနၿပီး တစ္လ ေလာက္ၾကာေတာ့ ရြာက က်မအိမ္မွာ 
ပစၥည္းေတြျပန္ယူဖုိ႔ က်မ ရြာခဏျပန္ခဲ့တယ္။ စခန္းမွာ က်မမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မ မက္ (….) က သူ႔သမီး ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး က်မသမီး (….) 
ကို ယင္က်န္းကို ေခၚလာဖို႔ေျပာတယ္။ 

ပထမဆုံးေတာ့ က်မသမီးက လုိက္သြားဖုိ ႔ ျငင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ တရုတ္ျပည္ကုိ ပါသြားတယ္။ က်မ စခန္းကုိ 
ျပန္ေရာက္လာေတာ့ အသိမိတ္ေဆြေတြက ေျပာတယ္။ က်မသမီးက သူ႔ဦးေလးကုိ ေၾကာက္ရလုိ႔ သူ႔ဦးေလး ေခၚရာ ပါသြားတဲ့အေၾကာင္း 
ေျပာျပၾကတယ္။

ၾသဂုတ္လ အေစာပုိင္းေရာက္ေတာ့ က်မ မက္ (…) က က်မကို ယင္က်န္း သြားဖို႔ေခၚတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ တရုတ္အမ်ဳိးသားတခ်ဳိ႕က 
က်မသမီးကို လက္ထပ္ယူဖို႔ လာေျပာေနၾကတယ္တဲ့။ အဲဒါနဲ႔ က်မလည္း သူ႔ေနာက္လုိက္ သြားတယ္။ ယင္က်န္း ေရာက္ေတာ့ အဲဒီမွာ လူ 
၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ ပြဲစားရယ္၊ အဲဒီပြဲစားရဲ့ေဆြမ်ဳိးရယ္၊ တရုတ္ပြဲစားမရယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်မရယ္။ 

သူတို ႔ေတြ က်မသမီးကုိ ေရာင္းစားဖုိ ႔  ေထာင္ေခ ်ာက္ဆင္လုိက္တာ က်မမသိလုိက္ဘူး ။  တရုတ္အမ် ဳိးသားတေယာက္ က 
သတုိ႔သမီးတင္ေတာင္းေငြအျဖစ ္ေငြေတြေပးတယ။္ ဘယ္ေလာကလ္ဆဲုတိာေတာ့ က်မလည္းမသိဘူး။ က်မက တရတုစ္ာမွ ဖတ္မတတ္တာ။ 
အဲဒီရတဲ့ေငြထဲက ယြမ္ ၃၀၀၀ ကို ပြဲစားရဲ့ အစ္ကုိကို ေခ်းေပးလုိက္တယ္။ ပြဲစားရဲ့ ေယာက္ခမေတြကိုေတာ့ ယြမ္ ၁၀၀ စီေပးလုိက္တယ္။ 
က်န္တဲ့ေငြေတြကိုေတာ့ က်မ အိတ္ထဲထည့္သိမ္းၿပီး ျပန္လာခဲ့ တယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ေရာက္ေတာ့ သူ႔အေဒၚဖုန္းနဲ႔ က်မဆီကို ဖုန္းဆက္လာတယ္။ သူ႔ကိုေခၚသြားတဲ့ တရုတ္အမ်ဳိးသားက 
ေဆးထိုးေပးမယ္ဆုၿိပီး ၿမိဳ ႕တၿမိဳ ႕ကိုေခၚသြားတယ္တဲ။့ ဒါေပမဲ ့အဒဲၿီမိဳ ႕ကုိေရာက္ေတာ့ က်မသမီး က ေဆးထုိးဖို႔ အတင္းျငင္းၿပီး ငိယိုုခဲတ့ဲအ့တြက္ 
ေဆးအထုိးမခံရပဲ အိမ္ျပန္ေခၚခဲ့တယ္တဲ့။ ဘာေၾကာင့္ေဆးထိုးရမလဲ ဆိုတာလည္း က်မ သမီးက မသိဘူး။ ေနာက္ေတာ့ မဂၤလာပြဲအတြက္ 
ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္တဲ့သူေတြဆီ သြားရမယ္ဆိုၿပီး က်မသမီးကုိ ေခၚေျပာတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ အဲဒီေနရာက က်မသမီးကုိ 
သြားေရာင္းမယ့္ေနရာ။ က်မသမီး က ေနာက္ထပ္တခါ အေရာင္းမခံရမီ သူ႔ကုိ လာျပန္ေခၚဖုိ႔ က်မကိုေျပာတယ္။ က်မသမီးေျပာတာက 
သူ႔ကုိ တရုတ ္အမ်ဳိးသားဆီကို ယြမ ္၃ ေသာင္းနဲ႔ ေရာင္းထားတာတဲ။့ က်မလည္း က်မသမီးအေရာင္းခလိုံကရ္မွန္းမသဘူိး။ က်မ ထငခ္ဲတ့ာက 
အဲဒီတရုတ္အမ်ဳိးသားက က်မသမီးကို ႀကိဳက္လုိ႔ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းတယ္ပဲ ထင္ခဲ့တာ။ သတို႔သမီး တင္ေတာင္းေငြလုိ႔ က်မထင္ခဲ့တဲ့ 
သူတုိ႔ေပးခဲ့တဲ့ ေငြေတြလည္း က်မသံုးလို႔ကုန္သြားၿပီ။ က်မက ပညာမတတ္၊ စာမ တတ္ေတာ့ သူတုိ႔ က်မကို လိမ္စားလုိက္တယ္။

အဲဒါနဲ႔ က်မက ပြဲစားကုိ က်မသမီးအေရာင္းစားခံလိုက္ရတဲ့အေၾကာင္း သြားေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက က်မနားလည္မႈ လြဲတာပါတဲ့။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်မသမီးက ကခ်င္ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႔အညီ ေယာက္်ားတေယာက္ကုိ လက္ထပ္ၿပီးၿပီတဲ့။ က်မ က်မသမီးကုိ 
ျပန္လိုခ်င္တယ္။ 

လိုင္ဇာမွ လူကုန္ကူးခံရျခင္း

က်မတို႔အိမက္ ျမစႀ္ကီးနားၿမိဳ ႕နားက ရြာတရြာမွာရိွတယ္။ က်မအေဖက ဆံုးသြားၿပ။ီ က်မအေမကေတာ့ အမိမ္ႈကိစၥက လြလုိဲ႔ တျခားဘာအလုပမွ္ 
မရွိဘူး။ က်မအေမက ရုိးရုိးအိမ္ရွင္မတေယာက္ပါပဲ။ က်မမွာလည္း ဘာ၀င္ေငြမွမရွိေတာ့ ဖားကန္႔မွာရွိတဲ့ က်မအစ္ကိုေတြပို႔တဲ့ေငြေတြနဲ႔ပဲ 
သံုးေနတယ္။ အရင္က က်မတုိ႔အိမ္ေရွ႕မွာ ေခါက္ဆြဲဆုိင္ဖြင့္ေသး တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရာင္းမေကာင္းေတာ့ ရပ္လုိက္တယ္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလေရာက္ေတာ့ က်မသူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတူတူ လိုင္ဇာသြားၿပီး ေစ်းသြားေရာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိက္ပြဲေတြက 
ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနေတာ့ က်မတုိ႔လည္း ဘာမွာ ေရာငး္လုိ႔ မရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လုိင္ဇာမွာ အလုပ္မရွိ၊ ၀င္ေငြမရွိနဲ႔ ေနေနခဲ့ရတယ္။

ေနာက္ေတာ့ မ (….) လို႔ေခၚတဲ ့အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာကန္ဲ႔ က်မ သိကြ်မ္းခဲတ့ယ္။ သူက က်မကုိ တရတုႏ္ုငိင္ကံ ေရႊ တူးလုပင္န္းမွာ တစလ္ကုိ 
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ယြမ ္၈၀၀ နဲ႔ ထမင္းခ်က္အလုပရိွ္တယ၊္ သြားလုပလို္႔ရတယဆို္ၿပီး ေျပာတယ္။ က်မ အလပု ္ေတာ့ ရခဲပ့ါတယ။္ ဒါေပမဲ ့တရတ္ုစကားလည္းမတတ္၊ 
တရတ္ုအစားအစာလည္း မခ်က္တတ္ေတာ့ ၂ ပတ္ေလာက ္အၾကာမွာ က်မ အဒီဲအလုပက္ ထြက္လိုက္တယ္။ ၂ ပတ္စာ အလုပဆ္င္းခဆိုၿပီး 
က်မကို ယြမ္ ၁၀၀ ပဲေပးတယ္။ ေနာက္ အဲဒီသူငယ္ခ်င္း မ (…) ကပဲ ငရုတ္ေကာင္းစိုက္ခင္းတခုမွာ အလုပ္ရွိတယ္ဆုိၿပီးေျပာလာတယ္။ 
တစ္လ ယြမ္ ၆၀၀ ေလာက္ရမယ္ဆိုေတာ့ သူတုိ႔အတူ က်မ သြားလုိက္လုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာလည္း အလုပ္က ပံုမွန္မရွိေတာ့ 
တပတ္ေလာက္ေနၿပီး က်မ လုိင္ဇာကို ျပန္လာခဲ့တယ္။

လိုငဇ္ာမွာ ၂ ပတ္ေလာက္ေနၿပီးေတာ့ အဒဲ ီက်မသူငယ္ခ်င္း မ (…) ကပ ဲေခါက္ဆြဆဲုငိတ္ခမွုာ အလုပရိွ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာျပတယ။္ က်မလည္း 
အလုပ္လိုခ်င္ေတာ့ သူတို႔ေနာက္လုိက္သြားတယ္။ 

အဲဒီကို တျခားအမ်ဳိးသမီး ၅ ေယာက္နဲ႔အတူ သြားတယ္။ အဲဒီထဲမွာ မိုးေကာင္းက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရယ္၊ မုိးညင္းက ျမန္မာအ
မ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္လည္းပါတယ္။ က်မသူငယ္ခ်င္း မ (… ) က ဂါဒူ (တရုတ္) ကို သြားမယ္ဆုိ ၿပီး က်မတုိ႔ကိုေျပာေပမယ့္ ယင္က်န္း ထိ 
က်မတို႔ခရီးဆက္လာတယ္။ ဘာလို႔ ယင္က်န္း ကုိေခၚလာရလဲလုိ႔ သူ႔ကို က်မေမးေတာ့ အဲဒီေနရာေရာက္ရင္ ေျပာျပမယ္ဆိုၿပီး 
က်မကိုျပန္ေျဖတယ္။ 

က်မတို႔ ယငက္်န္းေရာက္ေတာ့ တရတ္ုအမ်ဳ ိးသမီးႏွစ္ေယာက္က က်မတို႔ကုိ လာေခၚတယ္။ ၿပီးေတာ့ ယငက္်န္း က ေဟာ္တယ္တခအုခန္းထမွဲာ 
က်မတုိ႔ကို ပိတ္ေလွာင္ထားလိုက္တယ္။ ယင္က်န္းေရာက္ေတာ့ က်မတုိ႔ကိုေခၚလာ တဲ့ က်မသူငယ္ခ်င္း မ (… ) ကို လံုး၀မေတြ႔ေတာ့ဘူး။ 
က်မနဲ႔အတူ တျခားျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္လည္း ရိွေန တယ။္ က်မ ဖနု္းဆက္ဖုိ႔ႀကိဳ းစားေတာ့ က်မဖနု္းကို လုၿပီး ဖနု္းေျပာခြင့မ္ေပးဘူး။ 

က်မ အိမသ္ာသြားခ်င္ေယာင္ေဆာငၿ္ပီး လုငိဇ္ာမွာရိွတဲ ့က်မ …. ရြာက သူငယခ္်င္းဆီ ဖနု္းဆက္လုိက္တယ္။ က်မ ဒကုၡေရာက္ေနတဲအ့ေၾကာင္း 
က်မသူငယ္ခ်င္း ေယာက္်ားေလးကို ေျပာျပေတာ့ သူကတဆင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ (KWA) ရံုးကိုသြားတုိင္ေပးတယ္။

အဲဒီေဟာ္တယ္မွာ ၂ ပတ္ေလာက္ေနၿပီးေတာ့ တရုတ္အမ်ဳိးသမီးႏ ွစ္ေယာက္က က်မတို႔ကို ေရြလီကုိ ပို ႔ လိုက္တယ္။ က်မတို ႔ 
ေရြလီကိုေရာက္ေတာ့ က်မတုိ႔ကို အုပ္စုခြဲလိုက္တယ္။ တျခားျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္ကို တေနရာပုိ႔လုိက္ တယ္။ ဘယ္ေနရာလဲေတာ့ 
က်မလည္းမသိဘူး။ က်မကုိက်ေတာ့ ကူမင္းကိုပို႔တယ္။ ကူမင္းကေန ကားနဲ႔ ၂ ရက္ ေလာက္ က်မ တျခားေနရာကို သြားရေသးတယ္။

ရြာတစ္ရြာကိုေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔ေတြ က်မကို တရုတ္အိမ္တအိမ္ဆီပုိ႔တယ္။ တရုတ္ေတြက က်မကို စားေသာက္စရာ ေပးၿပီး အခန္းတခုမွာ 
ေသာ့ပတိထ္ားတယ္။ တစည္မွာ တရတုအ္မ်ဳိးသားတေယာက္ က်မအခန္းထဲေရာက္လာၿပီး က်မနဲ႔ လာအိပတ္ယ္။ က်မကိ ုအိမျ္ပနပ္ို႔ေပးဖုိ႔နဲ႔ 
အိမ္ကို ဖုန္းေခၚခြင့္ေပးဖုိ႔ အဲဒီအမ်ဳိးသားကို က်မႀကိဳးစားေျပာတယ္။ သူက က်မကို ဘာမွမလုပ္ေပးေတာ ့က်မ သူ႔ကိုေျပာလုိက္တယ္။ 
က်မအခန္းထဲကလည္း ေသာ့ပိတ္လိုက္ၿပီလို႔ ေျပာ လိုက္တယ္။

က်မအထကဲ ပတ္ိလုိက္ေတာ့ ဘယသ္မွူ အခန္းထ၀ဲငလို္႔မရေတာ့တဲအ့ခါက်မွ ေနာက္ဆုံးေတာ ့နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးၿပီး တံခါး ဖြင့လ္ိက္ုၾကတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီး သူတုိ႔ေတြ က်မကို အခန္းထဲမွာ ေသာ့မပိတ္ထားေတာ့ဘူး။ အျပင္ကို လည္း သြားလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကိုေတာ့ 
သူတို႔အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ေပါ့။ သူတို႔ကေျပာတယ္၊ က်မကုိ ယြမ္ ၆ ေထာင္နဲ႔ ၀ယ္ထားတာတဲ့။ အဲဒီအိမ္မွာ မိသားစု၀င္က ၆ 
ေယာက္ရွိတယ္။

အဲဒီအိမ္က အစ္မျဖစ္သူက ကုမၸဏီပုိင္ရွင္။ သူတုိ႔က ပန္းေတြအလွေဖာ္တဲ့ေနရာမွာသံုးတဲ့ ပိတ္စေတြ ေရာင္းတယ္။ က်မ အဲဒီအိမ္မွာ ၂ 
ပတ္ေလာက္အၾကာေနၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ က်မထြက္ေျပးတဲ့အခါ အ၀တ္အစားအိတ္ေတြ သယ္စရာမလိုေအာင္၊ 
အၿမဲအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ က်မဆုိရင္ အတြင္းခံ ၃၊ ၄ ထည္ေလာက္ အၿမဲတမ္း ထပ္၀တ္ထားတယ္။ 

တစ္ညေနမွာ က်မ အ၀တ္အိတ္ကုိ အမႈိက္ပံုထဲ ဖြက္ထားလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အမႈိက္သြားပစ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး က်မ တခါတည္း 
ထြက္ေျပးခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ေတြလာရွာမွာစုိးလို႔ သခ်ိဳၤင္းမွာ အိပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတု႔ိေတြ သခ်ိၤဳင္းအႏွံ႔ က်မကုိ လိုက္ရွာတယ္။ က်မ 
အရမ္းေၾကာက္ေတာ့ ဆုပဲေတာင္းေနမိတယ္။ 

က်မက အုတ္ကူအျမင့္နားမွာ ပုန္းေနေတာ့ သူတို႔က်မကုိ ရွာလုိ႔မေတြ႔ဘူး။ ေနာက္မနက္က်ေတာ့ က်မ လမ္းမႀကီးကုိ ထြက္လာေတာ့ 
က်မကို ကူညီခဲ့တဲ့ တရုတ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ သူ႔အကူအညီနဲ႔ပဲ က်မသူငယ္ခ်င္း ကုိ (….) ကို ဖုန္းေခၚလုိ႔ရခဲ့တယ္။ 
က်မသူငယ္ခ်င္းက အဲဒီတရုတ္အမ်ဳိးသမီးကုိ ရဲစခန္းကို ဖုန္းေခၚခိုင္းေတာ့ သူလည္း ဖုန္းေခၚေပးခဲ့တယ္။
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ေနာက္ေတာ့ ရ ဲ၃ ဦးေရာကလ္ာၿပီး က်မကုိ ရစဲခန္းေခၚသြားတယ္။ က်မ အဒဲရီစဲခန္းမွာ တညအပိၿ္ပီး ေနာက္မနက္ ေတာ့ က်မကုိ တျခားၿမိဳ႕က 
ရဲစခန္းဆီ ပို႔ေပးတယ္။ ဘယ္ၿမိဳ႕လည္းေတာ့ က်မလည္းမသိဘူး။ အဲဒီက ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာမွာ က်မကို သြားထားတယ္။ ရဲေတြက 
က်မကို ဓာတ္ပံုရိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္က စကားျပန္ အမ်ဳိးသမီး တေယာက္က က်မဆီလာၿပီး အမ်ားႀကီးေမးတယ္။ က်မလည္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ သူ႔ကို ေျပာျပလုိက္တယ္။

ရဲစခန္းက အခန္းေသးထဲမွာ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ထိ ေနရတယ္။ အဲဒီမွာေနတဲ့အခ်ိန္ တရုတ္စကားေျပာ 
သင္ခဲ့ရတယ္။ က်မအဲဒီမွာေနတုန္းက သူတုိ႔ က်မကို ဘာမွမလုပ္ခုိင္းဘူး။ ၃ လေလာက္ေနခဲ့ရ တယ္။ ရဲအရာရွိေတြလာရင္ေတာ့ က်မကို 
အိမ္ျပန္ပို႔ေပးဖုိ႔ ခဏခဏေတာင္းဆိုတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရဲအရာရွိ ၂ ဦးလာၿပီးေတာ့ က်မကုိ ေခၚထုတ္သြားတယ္။ 
သူတုိ႔နဲ႔အတူ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ကေန ၂၈ ရက္အထိ ရထားစီး ၿပီး ၃၀ ရက္ေန႔ေတာ့ က်မ ကူမင္းကိုေရာက္တယ္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ က်မ ေရြလီေရာက္တယ္။ ရဲႏွစ္ဦးက က်မကို ေရြလီအစုိးရရံုးတခုကုိ ပို႔ေပးတယ္။ ဘာရံုးလဲေတာ့ က်မလည္း 
မသိဘူး။ အဲဒီရံုးက ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတေယာက္က က်မကို စားေသာက္ဆုိင္တခုမွာ ထမင္းလုိက္ေကြ်း တယ္၊ ၿပီးေတာ့ အိမ္ျပန္ဖုိ႔အတြက္ 
ယြမ္ ၆၀ က်မလက္ထဲ ထည့္ေပးတယ္။

က်မကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္လက္မွတ္လည္း ထုတ္ေပးၿပီး ကားသမားကိုေျပာတယ္.. က်မကို ရဲစခန္းပို႔ေပးဖုိ႔ မွာ လုိက္တယ္။ ယင္က်န္း 
ေရာက္ေတာ့ တရတ္ုရစဲခန္းမွာ က်မ တစည္အိပတ္ယ္။ ေနာက္မနက္က်ေတာ့ ရကဲ က်မကုိ အျပနအ္တြက္ လက္မွတ္၀ယ္ေပးတယ္။ ၂၀၁၃ 
ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်မ လုိင္ဇာေရာက္တယ္။ လုိင္ဇာေရာက္ ေတာ့ က်မသူငယ္ခ်င္းေဟာင္းဆီမွာ သြားေနခဲ့တယ္။ က်မသူငယ္ခ်င္း 
ကို (….) က အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အေၾကာင္းေျပာ ျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်မလည္း က်မအမႈကို တုိင္ဖုိ႔ ဒီကိုလာခဲ့တယ္။ 

ဖူဂ်န္တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္အတြက္ ေရာင္းစားခံရျခင္း

က်မကုိ ျမစႀ္ကီးနားမွာ ေမြးတယ။္ က်မအေမဆုံးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၂၀၀၈ ခႏွုစမွ္ာ က်မတို႔မသိားစ ုတရတ္ုႏုငိင္ ံယငက္်န္း ေရႊ႕ေျပာင္းခဲတ့ယ္။ 
ယင္က်န္း မွာ က်မအေဖက ကုန္သည္အမ်ဳိးသမီးတေယာက္နဲ ႔ အိမ္ေထာင္ထပ္က် တယ္။ က်မအေဖက အဲဒီမွာ ကြန္ျပဴတာ 
ဂိမ္းဆုိင္ဖြင့္ထားတယ္။ အဲဒီဂိမ္းဆုိင္မွာ ညဖက္ဆို က်မ အလုပ္လုပ္တယ္။ တစ္လ ယြမ္ ၁၅၀၀ ရတယ္။ အဲဒီဆုိင္မွာအလုပ္လုပ္ရင္း က်မ 
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သိခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔က က်မကို တျခားနယ္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ဖို႔ ဆြယ္တယ္။ တျခားမွာလုပ္ရင္ တစ္လ 
ယြမ္ ၃ ေထာင္ေလာက္ရမယ္လုိ႔ သူတို႔ကေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ သြားဖုိ ႔ က်မ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ က်မမိသားစုက ခြင့္ 
မျပဳမွာစုိးလို႔ဆုိၿပီး က်မ ဘယ္သူ႔မွ မေျပာသြားဘူး။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္က က်မကို ကူမင္းေခၚသြားတယ္။ ကူမင္းကတဆင့္ ဖူဂ်န္၊ 
ၿပီးေတာ့ တီကြတ္ ကိုေခၚသြားတယ္။ အဲဒီကိုေရာက္ဖို႔ ၂ ရက္နဲ႔ ေန႔တ၀က္ေလာက္ၾကာတယ္။

က်မ အဲဒီကိုေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔က က်မကို တရုတ္အမ်ဳိးသားတေယာက္နဲ႔ ယူဖို႔ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်မကို ရြာတရြာက အိမ္တအိမ္ကို 
ပို႔လုိက္တယ္။ က်မ အဲဒီအိမ္မွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီအိမ္ကလူေတြက က်မကို ဘယ္မွ ေပးမသြားဘူး။ က်မ သူတို႔ကုိေျပာတယ္။ က်မ 
အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ဘူး၊ က်မ အိမ္ပဲျပန္ခ်င္တယ္လုိ႔။ အဲဒီမွာ သူတုိ႔က က်မအိမ္ျပန္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို ယြမ္ ၄ ေသာင္း 
ျပန္ေပးဆိုၿပီးေျပာတယ္။ အဒီဲအခ်နိ ္က်မမွာ ျပန္ေပးစရာ ပုက္ိဆံလည္းမရိွဘူး။ ဒါေပမဲ ့လက္လည္း မထပခ္်ငဘ္ူး။ ရက္နည္းနည္းၾကာေတာ ့
သူတို႔က က်မကုိေျပာတယ္။ တကယ္လုိ႔ က်မ လက္မထပခ္်ငဘူ္းဆုရိင ္ေခြးေတြနဲ႔ ေပးေနမယဆို္ၿပီး ေျပာၿပီး အဒဲီေခြးေတြရိွတဲ့ေနရာ က်မကုိ 
ေခၚျပတယ္။ ေခြးေတြက အေကာင္ႀကီးၿပီး အျမင့္ႀကီးပဲ။ က်မလည္း ေခြးနဲ႔ေနရမွာစိုးလုိ႔ လက္ထပ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔ 
မဂၤလာပြဲေတာင ္မလပုခ္ဲပ့ါဘူး။ ဒအီတိုင္းပ ဲအတူတူအိပလ္ိက္ုၾကတာ။ အဒီဲတရတုအ္မ်ဳိးသားနဲ႔ လက္ထပခ္ဲၿ့ပီးေပမယ့ ္အဒီဲအိမက္လူေတြက 
က်မကို မိသားစုနဲ႔ အဆက္အသြယ္မလုပ္ခိုင္းဘူး။ က်မမိဘေတြဆီ ဖုန္းဆက္ခြင့္မေပးဘူး။ သူတုိ႔မိသားစုက လယ္သူမား ေတြဆုိေတာ့ 
သူတို႔နဲ႔အတူ က်မ လယ္လုပရ္တယ္။ ၃ လ ေလာက္ၾကာေတာ့ သူတို႔ က်မကုိ ဖနု္းသုံးခြင့္ေပးတယ္။ အဒဲါနဲ႔ က်မ ရစဲခန္းကုိ ဖနု္းဆက္လိုက္တယ္။ 
မိနစ္ပုိင္း အတြင္းမွာပဲ ရဲေတြေရာက္လာၿပီး က်မကို ရဲစခန္းေခၚသြားတယ္။

ရစဲခန္းမွာေရာက္ေတာ့ ရကဲ က်မကုိ အခ်ဳပထ္ထဲည့လ္ုကိတ္ယ္။ ရဲေတြက က်မကုိ ေကာင္းေကာင္းမဆကဆံ္ဘူး။ က်မစားဖုိ႔အတြက္ ဆိုၿပီး 
ထမင္းနဲ႔ ဟင္းခ်ဳိပဲေပးတယ္။ ၂ လေလာက္ အခ်ဳပ္ထဲမွာေနၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ရဲက က်မကို ယူနန္ပို႔တယ္။ ၿပီး ေတာ့ 
မူဆယ္ခရုိင္က လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဌာနကိုပို႔တယ္။ အဲဒီက ၀န္ထမ္းက က်မရဲ့ ေနရပ္လိပ္စာကိုေမးေတာ့ က်မက လုိင္ဇာ ကလုိ႔ 
ေျဖလိုက္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ က်မက ယင္က်န္းကလို႔ေျပာရင္ သူတုိ႔က မပို႔ေပးမွာကို စိုးရိမ္ လို႔။ အဲဒီဌာနက အရာရွိက က်မကို 
လုိင္ဇာကုိ မပို႔ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ မူဆယ္က ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းကုိ ပုိ႔လိုက္တယ္။ ၂၀၁၃ ေမ ၁ 
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နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ ်ားကုိ ၾကည့္ ျခင္းအား ျဖင့္  ပဋိပကၡႏ ွင့္  ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမ ႈမ ်ား သည္ 
လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားေစသည္ကို ထင္ရွားစြာျပသေနသည္။ လူကုန္ကူးမႈ အႏၱရာယ္ႀကီးမား ေနၿပီးသား ေဒသမ်ားတြင္ 
ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္ အိုးအိမ္မဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား အခက္အခဲ မ်ားႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ရၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ထပ္
မံေရႊ႕ေျပာင္းရနသ္ာေရြးခ်ယ္ခြင့ရ္ိွေတာမ့ည္ ့တရတ္ုနယ္စပသို္႔ ပိမုို ုေရာက္ရိွေအာင ္တြန္းအားေပးေနသည။္ တရား၀င ္ခရီးသြားခြင္အ့နည္းငယ္ 
(သို႔) လုံး၀မရိွသည္ ့ဤေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား သည ္လူကုနကူ္းမႈအပါအ၀င ္နည္းအမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးျဖင့ ္ေခါင္းပံျုဖတ ္အျမတ္ထုတ္ခံေနရမည္အ့ေျခအေနတြင္ 
ရွိေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မ ႈတိုက္ခိုက္မ ႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပ ြားေနျခင္းသည္ လူကုန္ကူးမ ႈ ျပႆနာမ်ားအား ထိ ေရာက္စြာ 
အေရးယူေဆာင္ေနသညဆို္ေသာ ျမနမ္ာအစိုးရ၏ ေျပာဆိုေနမႈအား ျပက္ရယ္ျပဳေနသည။္ ျပႆနာတခ ုလုံးအား လႊမ္းၿခံဳ၍ ထိေရာက္ေသာ 
အေရးယူေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား လပု္ေဆာငရ္မည္အ့စား အေပၚယဟံန္ျပလပု္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားရိွေနသေရြ႕ လကူနုက္ူးမႈသည္ မေျဖရွင္းႏုငိသ္ည့္ 
ျပႆတရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ဖိအားေပးေနေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 
အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KWAT မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ 
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ေဒသတြင္းရိွ တပစ္ြထဲားေသာ အစိုးရတပမ္်ားကုိရတ္ုသိမ္း၍ စစတ္ပမွ္ က်ဴးလြန္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အားလုံးကုိ 

အဆံုးသတ္ကာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ရန္။
• လူသားခ ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္  အကူအညီေပးေရးအဖ ြဲ ႔မ ်ားအား ကခ်င္ထိန္းခ ် ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရ ွိ  အုိးအိမ္မဲ့  

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားဆီသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ေပးရန္။
• တရား၀င္ နယ္စပျ္ဖတ္ေက်ာရ္နအ္တြက္ အျခားအသုံးျပဳႏုငိသ္ည္ ့သက္ဆိုငရ္ာ အေထာက္အထားမ်ားကိ ုအသုံးျပဳခြင့္ေပးေရး အပါအ၀င္ 

တရတု-္ျမနမ္ာနယ္စပရိွ္ အုိးအမိမ္ဲစ့စ္ေျပးဒကုၡသညမ္်ားအတြက္ နယ္စပျ္ဖတ္ေက်ာ္ခြင့လ္က္မွတ္မ်ားရရိွေရးဆိုငရ္ာ အကူအညမီ်ားေပးရန။္

တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ 
• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ခိုလံႈခြင့္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္။
• တရတ္ုနယ္စပတ္ေလွ်ာက္ရိွ ကခ်ငထိ္န္းခ်ဳပန္ယ္ေျမအတြင္းရိွ အုိးအမိမ္ဲ ့စစ္ေျပးဒကုၡသညမ္်ားအား ကညူီေထာက္ပံမ့ႈမ်ား ဖနတ္ီးေပးရန။္

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ 
• ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လတ္တေလာဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ပစ္မွတ္ထားစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ ရန္။
• ကခ်င္ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိ အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီရန္ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CBOs) မ်ားမွတဆင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္းေပးရန္။
• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေပးအပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ဒုကၡသည္္မ်ားရွိရာ 

ေဒသမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်က္ရွိေသာ ေဒသခံ CBOs အဖြဲ႔မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ရွိၿပီးသား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ထပ္၍ မလုပ္မိေစရန္ သတိျပဳရန္။

• လူကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူကုန္ကူးမႈျပႆ နာတရပ္လုံးအား 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္သင့္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရလည္း ထုိနည္းတူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး တြန္း အားေပးရန္။



28

ေနာက္ဆက္တြဲ

ပဋိပကၡစတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ လူကုန္ကူးမႈမ်ား 
(လူကုန္ကူးမႈ (သို႔) လူကုန္ကူးမႈေျမာက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား)

အသက္ လိင္ ရက္စြဲ မူရင္းေနရပ္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ 
ေနရာ

ျဖစ္ရပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁ ၅၄ မ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ယူနန္ရွိ ေက်းရြာ လုပ္ခမေပးပဲ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစခံရၿပီး 

တရုတ္လူမ်ဳိးအရက္သမား၏ ဇနီးျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၂ ၁၄ က်ား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ယူနန္ရွိ ေက်းရြာ ႏြားေက်ာင္းသားအျဖင့္ အတင္းအဓမၼေစခုိင္း ခံခဲ့ရသည္။

၃ ၁၆ မ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လုိင္ဇာ အမည္မသိ ေယာက္မျဖစ္သူ၏ ေရာင္းစားျခင္းခံခဲ့ရသည္

၄ ၄ က်ား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လုိင္ဇာ အမည္မသိ အေမျဖစ္သူ၏ ေရာင္းစားျခင္းခံခဲ့ရသည္

၅ ၂၅ မ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 

ေနာက္ပိုင္း

ကြတ္ခုိင္ ယင္က်န္း နားရွိ 

ေက်းရြာ

တရုတ္အမ်ဳိးသား၏ မိန္းမအျဖစ္ ေရာင္းစား ခံခဲ့ရၿပီး ၂-၃ 

လအၾကာ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္ခဲ့သည္။

၆ ၁၉ မ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 

ၾသဂုတ္

မုိင္ဂ်ာယန္အနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

မန္ရွီ သူမ၏ကေလးကိုေရာင္း၍ တရုတ္အမ်ဳိးသားႏွင့္ ယူရန္ 

ပြဲစား၏ အယံုသြင္းမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမအား 

ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၇ ၂၀ မ ၂၀၁၁ စက္ 

တင္ဘာလ

ေဇာင္ဖန္း အမည္မသိ လိင္အလုပ္သမလုပ္ရန္အတြက္ လိမ္လည္ေရာင္းစား ခံရၿပီး 

အိမ္ျပန္ပို႔ခံခဲ့ရသည္။ ျပန္ပို႔သည့္လမ္းခရီးတြင္ 

ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။

၈ ၁၇ မ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ယင္က်န္း တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔လာရန္ ဦးေလး၏ အတင္းေခၚ ေဆာင္ခံခဲ့ရၿပီး 

ယြမ္ ၃ ေထာင္ျဖင့္ တရုတ္အမ်ဳိးသား တဦးထံ 

ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။ အေမျဖစ္သူမွာလည္း 

စာမတတ္ေသာေၾကာင့္ အလိမ္ခံခဲ့ရသည္။

၉ ၁၁ မ ၂၀၁၁ စက္ 

တင္ဘာလ

လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

အမည္မသိ တပတ္ေလာက္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး အစ္မျဖစ္သူမွ ျပန္ 

ေခၚလာခဲ့သည္။

၁၀ ၁၈ မ ၂၀၁၁ စက္ 

တင္ဘာလ

လိုင္ဇာ တန္ခြ်န္း အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္သြားရာမွ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။

၁၁ ၁၈ မ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ မုိင္ဂ်ာယန္အနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

အမည္မသိ အလုပ္ဘန္းျပ၍ လိမ္လည္ေရာင္းစားခံခဲ့ရၿပီး ထုိအမႈ အား 

တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ စံုစမ္းေဖာက္ ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 

အိမ္ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။

၁၂ ၁၅ မ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ေရြလီအနီး ယံုၾကည္ရသူတဦးမွ တရုတ္အမ်ဳိးသားတဦးထံ ယြမ္ ၂ 

ေသာင္းျဖင့္ လိမ္လည္ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။

၁၃ ၂၇ မ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ လိုင္ဇာ အန္ဟူ ယြမ္ ၅ ေသာင္းျဖင့္ ဇနီးအျဖစ္ေရာင္းစားခံရၿပီး 

ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၄ ၁၇ မ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ဘာမို ေဘာင္ရွမ္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအထိုးခံရၿပီး လိမ္လည္ေရာင္းစား 

ခံခဲ့ရေသာ္လည္း တရုတ္ရဲမ်ားမွ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 

ယင္က်န္း သုိ႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္
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အသက္ လိင္ ရက္စြဲ မူရင္းေနရပ္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ 
ေနရာ

ျဖစ္ရပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၅ ၁၅ မ ၂၀၁၂ မတ္လ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ေရြလီ ယံုၾကည္ရသူတဦးမွ တရုတ္အမ်ဳိးသားတဦးထံ ယြမ္ ၂ 

ေသာင္းျဖင့္ လိမ္လည္ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။

၁၆ ၂၀ မ ၂၀၁၂ ဧၿပီ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ယင္က်န္း လိမ္လည္မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရသည္

၁၇ ၂၂ မ ၂၀၁၂ ေမလ မုိင္ဂ်ာယန္အနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ယင္က်န္း တရုတ္မိသားစုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ လိမ္လည္ခံခဲ့ရၿပီး 

လက္ထပ္ရန္ ဖ်ားေယာင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၈ ၃၁ မ ၂၀၁၂ ဇြန္ မုိင္ဂ်ာယန္အနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ရွန္တုန္း ယြမ္ ၃ေသာင္းခြဲျဖင့္ တရုတ္အမ်ဳိးသားတဦးထံ 

ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။

၁၉ ၂၅ မ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ လိုင္ဇာ ကူမင္းမွ ၂ ရက္ၾကာ 

သြားရသည့္ ေနရာ

သူငယ္ခ်င္းတဦးမွ အလုပ္ဘန္းျပ၍ ယြမ္ ၆ ေထာင္ျဖင့္ 

တရုတ္မိသားစု/အမ်ဳိးသားထံသုိ႔ ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။ 

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္ခင္ 

ရဲစခန္းတြင္ ၃ လ ထိန္းခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀ ၂၁ မ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း ယင္က်န္း (မူလ 

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ)

ဖူဂ်န္ ပိုေကာင္းသည့္အလုပ္ေပးမည္ဟုဆုိကာ 

တရုတ္အမ်ဳိးသားႏွင့္ယူရန္ ေစခိုင္းခံခဲ့ရသည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၂၁ ၁၇ မ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

အမည္မသိ ရည္စားျဖစ္သူ၏ လိမ္လည္ေရာင္းစားျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး 

ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၂ ၂၁ မ ၂၀၁၃ မတ္ ျမစ္ႀကီးနားအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ေပါင္ရွမ္းမွ ဘတ္စ္ 

ကားျဖင့္ ၃ ရက္ၾကာ 

သြားရသည့္ေနရာ

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္ေပးမည္ဆုိကာ ယြမ္ ၂ေသာင္း ၇ 

ေထာင္ျဖင့္ တရုတ္အမ်ဳိးသားတဦးထံ ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။

၂၃ ၁၆ မ ၂၀၁၃ ဧၿပီ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ကူမင္းမွ ဘတ္စ္ 

ကားျဖင့္ ၃ ရက္ၾကာ 

သြားရသည့္ေနရာ

တရုတ္မိသားစုတစုထံသို႔ ယြမ္ ၃ ေသာင္းျဖင့္ 

ရည္စားျဖစ္သူ၏ လိမ္လည္ေရာင္းစားျခင္း ခံခဲ့ရ သည္။

၂၄ ၁၈ မ ၂၀၁၃ ဧၿပီ လုိင္ဇာအနီးရွိ 

ဒုကၡသည္စခန္း

ယူနန္ရွိ တာလီၿမိဳ႕ မိဘမ်ားမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ဳိး သားႏွစ္

ဦးေခၚေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရ ကာ 

တရုတ္မိသားစုထံသုိ႔ ယြမ္ ၃ ေသာင္း ၆ ေထာင္ ျဖင့္ 

ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏုိင္ငံ) ၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆိုးရြားလွသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး၊  အမ်ဳိးသားမ်ားအပါအ၀င္ 
ကခ်ငလ္မူ်ဳိးအမ်ားအျပား အထူးသျဖင္ ့လူငယ္မ်ားသည ္မမိတုိိ႔၏ အမိေျမကိ ုစြန္႔ခြာ၍ ႏိငုင္ျံခား တုငိ္းျပညမ္်ားသုိ႔ ျပန္႔က်ထဲြက္ခြာခဲရ့ၾကသည။္ 
ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကခ်င္ လူမ်ဳိးအေရအတြက္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေပသည္။ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားသညလ္ည္း ကခ်ငလ္မူႈအသုိင္းအ၀ိငု္းအတြင္းတြင ္တေန႔ထကတ္ေန႔ တုိးပြားေနခဲသ့ည။္ ၄င္းျပႆနာ 
မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခ်င္းခ်င္းအတူတကြေပါင္းစုကာ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ သိျမင္ခဲ့ၾကၿပီး 
“ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)” ကို ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ မိမိတို႔သည္ 
ကခ်ငအ္မ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံးႏွင္လ့ည္း ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကလွ္်ကရိွ္သည။္ မမိတုိိ႔ ကခ်ငအ္မ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး (ထိငု္းႏိုင္ငံ) သည ္
အဖြဲ႔၀င ္အဖြဲ႔အစည္း ၁၃ ဖြဲ႔ျဖင္ ့ေပါင္းစည္းထားသည္ ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္(ျမနမ္ာႏိငုင္)ံ ကုိ စတငဖ္ြဲ႔စည္းခဲသ့ည္ ့အဖြဲ႔တဖြဲ႔လည္းျဖစပ္ါသည။္ 

ရည္မွန္းခ်က္

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး။ 

ဦးတည္ခ်က္

1. အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးကို တိုးျမွင့္သြားရန္။ 
2. ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈကို တိုးျမွင့္သြားရန္။ 
3. လူကုန္ကူးမႈမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ သြားရန္။ 
4. က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္။ 
5. သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား 

တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။ 
6. တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကယ္ဆယ္ကူညီေပးသြားရန္။ 


