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ေျမယာအေရး ရတက္မေအးရေသာ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ...

ေက်းဇူးမွတ္တမ္း
ကရင္ျပည္နယ္ေျမယာျပႆနာ အႀကံျပဳစာတမ္းထုတ္ေဝႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ အခ်က္
အလက္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခ်ိန္ေပး၍ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း

ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေျမယာျပႆနာ အၾကံျပဳစာတမ္းအား ကြင္းဆင္းျပဳစုရာတြင္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ
ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအားလည္း လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးမွတ္တမ္း ျပဳအပ္ပါသည္။
ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ၾက
ေသာ KYN (ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္)၊ TCDN (Thwee Community Development Network)၊ KOG (Kayin
Open Group) ၊ ဟူးဖိုကေပၚအဖြဲ႕ ၊ WON (Kayin)၊ ဆာမူေထာ္အဖြဲ႕ ၊ Khaung Su Laing (ေခါင္ဆူလိုင္)
အဖြဲ႕ တို႔ ႏွင့္ ဖာပြန္၊ ကမေမာင္း ၊ လႈိင္းဘြဲ႕ ႏွင့္ ေကာ့စိန္ဘန္ေအာက္ တို႕မွ တစ္သီးပုဂၢလ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊
အမွန္တရား လိုလားသူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္အျပင္
ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နည္းပညာအကူအညီေပးၾကေသာ ဆရာဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ ( အေျခခံ
လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕ - DCGC )ႏွင့္ ဆရာဦးတိုးေက်ာ္လိႈင္တို႕ အားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္
အပ္ပါသည္။
နိဂံုခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤစာတမ္းအား ေအာင္ျမင္စြာေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အစမွအဆံုး ေငြေၾကး၊
နည္းပညာလမ္းညႊန္မႈႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕မ်ားအား အေလးအနက္ ေက်းဇူးတင္ရွိ
ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ဤစာတမ္းအား ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။

(စာတမ္း၏အာေဘာ္ႏွင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ EU ႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့အဖြဲ႕မ်ား၏ အာေဘာ္ လံုးဝ
မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။)
*****
I

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း

ပံုႏွိပ္ျခင္း
ပထမအႀကိမ္ (ေအာက္တိုဘာလ- ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္)

မူပိုင္
Ethnic Peace Resources Project (EPRP)

ဆက္သြယ္ရန္
eprpmyanmar.helpdesk@gmail.com

မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္အတြင္းဒီဇိုင္း
ႏိုင္ဝင္းေအာင္ (Open Space Creation)
HP : 09 79 527 5427

*အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားမွာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား
ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ပံုမ်ားမွာ ကာယကံရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။

။

ဤစာအုပ္သည္ ေရာင္းရန္အတြက္ မဟုတ္။ လယ္ယာေျမျပႆနာ
မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ အကိုး
အကား

ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ကူးယူျဖန္႔ခ်ိ

အသံုးျပဳလိုပါက

Ethnic

Peace Resources Project (EPRP) အမည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

II

မာတိကာ
အစီရင္ခံစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

-

IV

အမွာစကား							

-

၁

စာတမ္းျပဳစုပံု

-

၂

စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

-

၃

နိဒါန္း

-

၁၅

ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

-

၁၇

- တပ္မေတာ္အတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

-

၁၇

- စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

-

၂၈

- မသမာမႈျဖင့္ သိမ္းဆည္းေျမ

-

၄၁

- ကုမၸဏီမ်ား၏ သိမ္းဆည္းေျမ

-

၆၈

ေျမယာျပႆနာအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

-

၇၁

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္

-

၇၇

နိဂံုး

-

၈၃

ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း

-

၈၅

ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း

-

၈၆

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း

-

၈၇

စာတမ္းျပဳစုေရးသားမႈမွတ္တမ္း

-

၈၉

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

-

၉ဝ

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ ၊ ရြာမ်ား

-

၉၂

ကြင္းဆင္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျပ ေျမပံု

-

၉၃

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္း

-

၉၄

III

အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
၁။ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္
အေထာက္အထားမ်ား ရရွိေစရန္။
၂။ ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား သိရွိေစၿပီး အခ်ိန္မီ ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္
၃။ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း တခုအေနျဖင့္ တည္ရွိေနေစရန္။
၄။ စုစည္းခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတို႔၏ ရလဒ္အျဖစ္မွသည္ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲသည့္ ညီညြတ္
ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ
ေစရန္။

IV
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အမွာစကား
ဤ ‘‘ ဇြဲကပင္သက္ေသ ဒို႕ယာေျမ” အမည္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ေလ့လာတင္ျပခ်က္
အစီရင္ခံစာကို ကရင္လူငယ္မ်ားကြန္ရက္ (Karen Youth Netwok) ၊ ကရင္ပြင့္လင္းအဖြဲ႕ (Kayin Open Group) ၊
သြီးလူထုအေျချပဳ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (Thwee Community Development Network) ၊ ဟူးဖိုကေပၚအဖြဲ႕၊
WON (Kayin) အဖြဲ႕ ၊ ဆာမူေထာ္အဖြဲ႕၊ ေခါင္ဆူလိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဖာပြန္၊ ကမေမာင္း၊ လႈိင္းဘြဲ႕ႏွင့္ ေကာ့စိန္ဘန္းေအာက္
တို႔မွ တစ္သီးပုဂၢလ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အမွန္တရား လိုလားသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားအတြင္း
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာေပါင္း ၄၇ ခု တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္း
မႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အသံဖိုင္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း
မ်ား၊ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား စသည္တို႔ကို ရႏိုင္သမွ် ေတာင္းယူ မွတ္တမ္းျပဳ ထားသည့္အတြက္ ဤအစီရင္ခံ
စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမယာျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္အားျဖင့္ အေထာက္အထားခိုင္လံုသည္ဟု ဆိုရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအျပင္ အျခားကရင္ ျပည္နယ္သူ
ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ကြန္ရက္သဖြယ္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ၍ ကူညီေျဖရွင္းသြားၾကမည္
ျဖစ္သည္။
ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ဦးစားေပး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္အခါ၊ ေဖာ္ျပပါ
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္း ကူညီေပးရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
Ethnic Peace Resources Project (EPRP)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
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စာတမ္းျပဳစုပံု
ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုေရးသားသည့္ စာတမ္းမဟုတ္ပါ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါ။
Ethnic Peace Resources Project (EPRP) အဖြဲ႔မွ စီစဥ္ပံပိုးသည့္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္အား ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ပဏာမႏွင့္ မြမ္းမံအဆင့္ (၂)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရရွိလာေသာ အသိအျမင္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္
(၆)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၄၆)ရြာတို႔တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ အသိအျမင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းရာတြင္ နစ္နာသူ
မ်ားက သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈျဖစ္စဥ္ တိုင္စာမိတၱဴမ်ားကို ရယူခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိသလို
ကာယကံရွင္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအား အသံသြင္းယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းလိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာ
ၿပီးေနာက္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကၿပီး ရရွိလာေသာ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္း၍ အျပန္ျပန္
အလွန္လွန္ သံုးသပ္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထိုအထဲမွ အမႈျဖစ္စဥ္ (၄၈) ခုအား ေရြးထုတ္ကာ သံုးသပ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
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စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္
ဤ ‘‘ ဇြဲကပင္သက္ေသ ဒို႕ယာေျမ” အမည္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ေလ့လာတင္ျပခ်က္
အစီရင္ခံစာသည္ ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုေရးသားသည့္ စာတမ္းမဟုတ္ပါ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ဳိးလည္း
မဟုတ္ပါ။ Ethnic Peace Resources Project (EPRP) အဖြဲ႔မွ စီစဥ္ပံ့ပိုးသည့္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္အား ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ပဏာမႏွင့္ မြမ္းမံ အဆင့္ (၂)
ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကရင္လူငယ္မ်ားကြန္ရက္ (Karen Youth Netwok) ၊ ကရင္ပြင့္လင္းအဖြဲ႕ (Kayin
Open Group) ၊ သြီးလူထုအေျချပဳ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (Thwee Community Development Network) ၊
ဟူးဖိုကေပၚအဖြဲ႕၊ WON

(Kayin) အဖြဲ႕ ၊ ဆာမူေထာ္အဖြဲ႕၊ ေခါင္ဆူလိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဖာပြန္၊ ကမေမာင္း၊ လႈိင္းဘြဲ႕ႏွင့္

ေကာ့စိန္ဘန္းေအာက္တို႔မွ တစ္သီးပုဂၢလ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အမွန္တရားလိုလားသူမ်ားသည္ ရရွိလာေသာ
အသိအျမင္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၆)
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၄၆)ရြာတို႔တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ အသိအျမင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းရာတြင္ နစ္နာ
သူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈျဖစ္စဥ္ တိုင္စာမိတၱဴမ်ားကို ရယူခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိသလို
ကာယကံရွင္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအား အသံသြင္းယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းလိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာ
ၿပီးေနာက္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကၿပီး ရရွိလာေသာ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္း၍ အျပန္ျပန္
အလွန္လွန္ သံုးသပ္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ထိုအထဲမွ အမႈျဖစ္စဥ္ (၄၈) ခုအား ေရြးထုတ္ကာ သံုးသပ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္
တင္ျပအပ္ပါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ထိုင္း၊
အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္
တြင္ ကယားျပည္နယ္ တို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လွ်က္ရွိၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အမ်ားအျပား မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ခရိုင္ေပါင္း ၄ ခု ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္
လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁.၇ သန္းေက်ာ္ မွီတင္းေနထိုင္ပါသည္။
ျပည္နယ္အတြင္းေဒသအမ်ားအျပားတြင္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၍

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးေစာင့္

ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ား နိမ့္က်လွ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းႏွင့္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းတို႔က အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္
မႈကို ရပ္ရြာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနၾကရသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ျဖစ္ၿပီး ထိုလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ
မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရပါသည္။
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ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ

ကရင္နယ္အတြင္း ရပ္ရြာေဒသမ်ား၏ အဓိကျပႆနာမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာတို႔ျဖစ္
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခု ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အႀကံျပဳ
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေကာက္ယူလာခဲ့သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအနက္မွ ျဖစ္စဥ္ (၄၈) ခုအား ေခါင္းစဥ္(၄)
ခုခြဲကာ ေလ့လာဆင္ျခင္ၿပီး သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရသည္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
တပ္သိမ္းေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ …
(၁) ေျချမန္တပ္ရင္း၊ ေျခလွ်င္တပ္ရင္း၊ အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာ၊ စစ္လက္နက္ထိန္းသိမ္းေရးတပ္စု၊ ျပည္သူ႔စစ္ စသည့္
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(၂) သိမ္းဆည္းေျမမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ဂရန္ရွိ အိမ္ျခံေျမမ်ား၊ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္၊ ေျပစာေပါက္
အခြန္ထမ္းေဆာင္ထားေသာ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား၊ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေျမမ်ား၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား၊
ေက်းရြာလူထုပိုင္ စားက်က္ေျမ၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ သုႆန္ေျမမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃) စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ တပ္တည္ေဆာက္ရန္၊ လံုျခံဳေရးစသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး
အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ဧရိယာထက္ ပိုမိုသိမ္းယူျခင္း၊ တပ္ႏွင့္အလြန္ေဝးကြာေသာေနရာမွေျမမ်ားကိုလည္း သိမ္း
ယူျခင္းမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၄) ေျမသိမ္းယူရာတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္သိမ္းယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမေပဘဲ (သို႔မဟုတ္) အလြန္ နည္းပါးေသာ ေငြေၾကးျဖင့္
ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေပး၍ သိမ္းယူျခင္း၊ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းမ်ား ေတြ႔ရသည္။
(၅) သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမမ်ားအနက္မွ တပ္စခန္းတည္ေဆာက္ၿပီး ပိုလွ်ံေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လံုးဝေဆာက္လုပ္
ျခင္းမရွိေသာ ေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားလယ္သမားသို႔ သီးစားခ် ငွားရမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏွစ္ (၃ဝ)
စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေျမကြက္မ်ား႐ိုက္ကာ ေရာင္းစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
(၆) သီးပင္စားပင္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ေျမမ်ား၊ ေရာ္ဘာပင္စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး သီးႏွံပင္မ်ား ပ်က္စီးမႈ
အတြက္ အလြန္နည္းပါးသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးသာ ရရွိခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႕မွာေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးပင္ မရရွိခဲ့သည္ကို
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ေတြ႕ရသည္။
(၇) ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕တြင္ ပထမလယ္သမားတစ္ဦးထံမွ ေျမသိမ္းယူခဲ့ၿပီး၊ ၎ေျမအတြက္ အစားေပးရန္ ဒုတိယ
လယ္သမားထံမွ ထပ္မံေျမသိမ္းကာ အစားထိုးေပးေလ်ာ္မႈမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမွာ လယ္သမား
အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိသည္။
စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ …
(၁) ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ကားဂိတ္၊ အားကစားကြင္း၊ တိုးခ်ဲ႕အိမ္ယာ၊
ႏိုင္ငံေတာ္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးဇံုအျပင္ အမည္မရွိ စီမံကိန္းမ်ား ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(၂) စီမံကိန္းမလုပ္ျဖစ္ဘဲ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းစားျခင္း၊ ေျမကြက္၊
အိမ္ကြက္မ်ား႐ိုက္ကာ ေရာင္းစားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃) ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ စီမံကိန္း အမည္တပ္ကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္လက္လႊဲၿပီး
ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
(၄) စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကို ရယူျခင္း၊ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္း
ျခင္းမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၅) စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ ေဒသခံတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္
ေဆာင္ၾကသျဖင့္

စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံပင္မ်ား

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊

လယ္ယာေျမလက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားကို

ေဒသခံမ်ား

ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။
(၆) စီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္လည္း ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ေျမသိမ္း
ဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွလည္း လူမႈဒုကၡမ်ဳိးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
(၇) စီမံကိန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊
ေျမစာရင္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္း
ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
(၈) စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး လံုးဝ မေပးသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊
ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေပးရာတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးယူလွ်င္လည္း သိမ္းမည္၊
မယူလွ်င္လည္းသိမ္းမည္ဟု အႏိုင္က်င့္ သိမ္းယူသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
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(၉) ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ လယ္ယာ
ေျမမ်ားေပၚသို႔ အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္၍ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ငုတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း ကြန္ကရစ္ တိုင္မ်ား
စိုက္ထူျခင္း၊ စက္ယႏၲရားျဖင့္ ေျမဖို႔ျခင္း၊ ေျမာင္းမ်ားတူးျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္ေဆာင္
ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ --(၁) ကုမၸဏီ အမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းသည့္အခါတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏
ဆႏၵသေဘာထားကို ရယူျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေျမစာရင္းဌာန ဝန္ထမ္း
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အႏိုင္က်င့္ သိမ္းယူခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၂) သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သယံဇာတမ်ားကို လက္
လြတ္ စပယ္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ တူးေဖာ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား
ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃) သဘာဝသယံဇာတမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ အလြန္အကၽြံထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိး
မ်ားကို လက္ေတြ႔ခံစားေနၾကရေသာ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ဘဝကို လစ္လ်ဴ႐ႈကာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမဲ့စြာျဖင့္ လုပ္
ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၄) ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ ေဒသခံေျမသိမ္းခံေတာင္သူတို႔သည္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္
ေပးမႈကို မရရွိခဲ့ဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
မသမာမႈဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ --(၁) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အမည္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ေျမယာမ်ား
သိမ္းဆည္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။
(၂) ရပ္ရြာအက်ဳိးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရယူထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အသိမေပးဘဲ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေရာင္းစားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃) ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ တိုက္ခန္း
မ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားလာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း မရွိပါဘဲ အရပ္သားမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းစားျခင္း၊
ငွားစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
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(၄) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ အမည္ေပါက္ ျခံေျမမ်ားကို အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူေရာင္းစားျခင္း၊ ပိုင္ရွင္အား
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းစားျခင္း၊ ေျမစာရင္းဌာန၊ လ.ဝ.က စာေရးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ေက်းရြာေဘာလံုးကြင္း၊ သုႆန္ေျမတို႔ကို သိမ္းယူေရာင္းစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
(၅) ေျမစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕သည္ ေက်းရြာပိုင္ သုႆန္ေျမကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ ေျမပံုအသစ္ထုတ္ကာ
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းစားခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့ေသာလုပ္
ရပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၆) ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး ႐ံုးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ ငွားစားျခင္း၊ ၊ ပါတီတစ္ခု၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္
ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ငွားစားျခင္း၊ မီးသတ္စခန္းေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၇) ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားမွ အ.လ.က ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့ရာတြင္ မူလေျမပိုင္ရွင္အား
ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး လံုးဝမေပးခဲ့သည့္ျပင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေျမထက္ ပိုမိုသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။
၎ပိုေျမမ်ားအား ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းအုပ္ အဆက္ဆက္မွ သီးစားခ် ငွားစားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၈) ေက်းရြာေဘာလံုးကြင္းကို ေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ကုမၸဏီ၊ ရ.ဝ.တ ဥကၠ႒၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
အစည္းတစ္ခု မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးဆိုသူတို႔ ပူးေပါင္းသိမ္းဆည္းကာ ေစ်းေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမကြက္မ်ား႐ိုက္ကာ
ေရာင္းစားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို

ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္

မည္သည့္ပံုစံျဖင့္

ေျမယာသိမ္းယူသည္ျဖစ္ေစ၊

ေဒသခံ

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ႐ိုးသားမႈ၊ အသိအျမင္ ဗဟု
သုတ နည္းပါးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံစိုးရိမ္တတ္မႈအေပၚ အခြင့္အေရးယူကာ မတရားမႈနည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေျမသိမ္းယူခဲ့သည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူက အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေျချပဳ၊ လက္နက္ရွိသူက လက္နက္ကို အေျခ
ျပဳ၊ ေငြေၾကးရွိသူက ေငြေၾကးကို အေျချပဳကာ၊ အဓမၼသိမ္းယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္သိမ္းယူျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ဖိအား
ေပးသိမ္းယူျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း စသည့္ ေျမသိမ္းနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ေျမယာမ်ားကို ျပန္
လည္စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ တိက်ေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္း၍ စြန္႔လႊတ္မႈမျပဳခဲ့သျဖင့္ မူလသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ား
လက္ဝယ္သို႔ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ မေရာက္ရွိသည္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံု၊ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံခဲ့ၾကရသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေဒသခံ
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ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို အစိုးရ အဆက္ဆက္ရွိ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့
ေသာ္လည္း အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေသာ္
လည္း ထူးျခားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။ ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏
သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာ NLD အစိုးရသစ္အေပၚ တြင္သာ
တည္မွီေနသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား မိမိတို႔လက္လွမ္းမီွသမွ် ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အေကာင္းမြန္
ဆံုးျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုပါသည္။
တပ္မေတာ္သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ …
(၁) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး တပ္အေဆာက္အဦ၊ ေဆး႐ံု၊ ေဂါက္ကြင္း၊ ေက်ာင္း စသည္တို႔ ေဆာက္လုပ္အသံုးခ်ၿပီး
သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး (သို႔)
အစားထိုးေျမေနရာမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၂) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အသံုးမျပဳဘဲထားသည့္ ပိုလွ်ံေျမမ်ားအား မူလသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔
ေရာက္သည္အထိ စနစ္တက် စီစစ္ေပးရန္။
(၃) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး သီးစားခ် ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည့္ေျမမ်ားအား လက္ရွိ သီးစားခေပး၍ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္
ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ မူလသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ တရားမွ်တေသာ နည္းလမ္း
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၄) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္၍
မူလသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၅) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ေက်းရြာပိုင္အားကစားကြင္း၊ သုႆန္ေျမ
မ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၆) တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေျမႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ အသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားသည္ တိုင္း
ရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္
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ပ်က္ျပား ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ သတိထား ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။
စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ --(၁) ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရြာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု ေနထိုင္ေသာရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး
ေျမမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းသည့္ေနရာေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ မလြတ္ကင္းသည့္ေနရာေဒသတြင္ မျဖစ္
မေန လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ေဒသခံတို႔၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ပါ။
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေနရာေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္
ရမွသာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
(၃) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ျမႇင့္မားလာေစရန္ ဦးစားေပး
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသကဲ့သို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည္။
(၄) ႏိုင္ငံေတာ္မွ မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ ေျမယာ
မ်ားကို စာရင္းျပဳစု၍ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၅) သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း
မႈမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ကာ လူသားအရင္းအျမစ္ကို အေျခခံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရန္။
(၆) စီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ မပ်က္
ယြင္းေရး၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရန္။
(၇) စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ကာ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ ေျမယာမ်ားကို
ျပန္လည္စီစစ္၍ နစ္နာဆံုး႐ႈံးခဲ့သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၈) စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြံထုတ္ယူျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈတို႔
ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို၎၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ထိခိုက္နစ္နာ
မႈမ်ားကို၎ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္။
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မသမာမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အာဏာအလြဲသံုးေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ …
(၁) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတခ်ဳိ႕မွ သိမ္းယူေရာင္းစားခဲ့ေသာ၊ ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ား၊ သုႆန္ေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား
အား ျပန္လည္စီစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ အေရးယူရန္။
(၂) ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားမွ
လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ငွားစား၊ ေရာင္းစားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စီစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္း
ႏွင့္အညီ အေရးယူရန္။
(၃) ေျမစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕သည္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ကို ခ်ဳိးေဖာက္ကာ၊ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျမပံုအသစ္ေျပာင္းလဲထုတ္ယူျခင္း၊ မူလ
ပိုင္ရွင္ မသိဘဲ အျခားသူတစ္ဦးသို႔ အမည္ေျပာင္းေပးျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္
ေပးရန္။
(၄) တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး တခ်ဳိ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တခ်ဳိ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမစာရင္း
ဌာနဦးစီးမွဴးတခ်ဳိ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အာဏာအလြဲသံုးျပဳကာ သိမ္းယူခဲ့ေသာ
ေျမယာမ်ားကို စီစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၅) ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒မ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ားစသည့္ ေဒသခံ
ေက်းရြာ လူထုႏွင့္ ထိစပ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
မ်ားတြင္ အဓိကက်သျဖင့္ ၎တို႔အား အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းရန္။

NLD အစိုးရသစ္အား အၾကံဳျပဳတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ …
အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု
အတိအလင္းေၾကျငားထားသည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ၎၊ ဒုတိယသမၼတမွ၎၊ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ပကတိ အေျခအေနတြင္
ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ေျပလည္မႈ မရွိေသးဘဲ အဖုအထစ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္ငင္းရင္ဆိုင္ၾကံဳ
ေတြ႔ေနရေသာ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေရတိုေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။
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ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ သိမ္း
ဆည္းခံေျမမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လတ္တေလာ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ …
(၁) သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည့္
အျငင္းပြားေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းခဲ့သူမ်ားကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဆင့္ခံလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား
မွေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းကိစၥအဝဝကို ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈ မၿပီးဆံုးမျခင္း
ရပ္ဆိုင္းထားရန္။
(၂) ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ေပးအပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လယ္
ယာေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ အေျခအေန
မ်ားအား လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမည့္ဌာနမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ျပန္
လည္စိစစ္ သံုးသပ္ထားရန္။
(၃) အစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္တထားသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ထားသူမ်ား၊
အစိုးရ/အရပ္ဖက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
လြတ္လပ္ေသာ လယ္သမားသမဂၢမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ပါဝင္
သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေျမယာျပႆနာစုေပါင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ
အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။
(၄) ေျမယာသိမ္းဆည္းထားသူမ်ား၏ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထား
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေျမဂရံ၊ ပံုစံ(၇)၊ ပံုစံ(၁ဝ၅) အစရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား သက္ဆိုင္ရာ ေျမစာရင္းဌာနမွ
အမွန္တကယ္ ထုတ္ေပးျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါက မည္သည့္နည္းျဖင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္စီစစ္၍ အေရး
ယူေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(၅) မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစရန္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(၆) ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအနက္ အသံုးျပဳဘဲထားသည့္ ေျမမ်ား
ကို၎၊ ပိုလွ်ံေျမမ်ားကို၎၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕တြင္ မူလပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔
မေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္ရန္။
(၈) တပ္မေတာ္မွေသာ္၎၊ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွေသာ္၎၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွေသာ္၎ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ
ေျမမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္အျဖစ္ ရွိေနေသးေသာေျမမ်ားကို စာရင္း
ဇယားျပဳစု၍ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရေသာ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ဦးစားေပး
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ေဆာင္ရြက္ရန္။
ေရွရည္လုပ္ငန္းစဥ္ဟုဆိုေသာ္လည္း စနစ္တက် အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ …
(၁) အက်ဳိးမရွိေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္
သည့္ မည့္သည့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳၾကရန္။
(၂) မေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အေျခခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ
လူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္
ေဆာင္ရန္။
(၃) ေျမသိမ္းျပႆနာျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ အစိုးရအဖြအ
ဲ႔ စည္းအဆင္ဆ
့ င္မ
့ ွ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားသည္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သမ
ူ ်ား
ဘက္မွ ရပ္တည္မႈမရွိဘဲ အဂတိလိုက္စားကာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ အဂတိတိုက္
ဖ်က္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္။
(၄) အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလုပ္၍ မသမာမႈျပဳမႈမ်ား၊
လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို စီစစ္အေရးယူရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမႈရွိရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၏
အကာကြယ္ကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွ တေျပးညီခံစားခြင့္ရရန္။
(၅) နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ စစ္ဘက္နယ္ဘက္မွ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအား အက်င့္ပ်က္
ခ်စားမႈမရွိေစဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ စည္းကမ္းတက် ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သို႔မွသာ နယ္စပ္ျပႆနာႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ကပ္ပါလာေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘဝလံုျခံဳမႈႏွင့္ ေျမယာထိပါးလာႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။
(၆) ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လယ္ယာစီးပြားက႑ တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္
ေက်းလက္ႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အပါအဝင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားကို ဗဟိုျပဳသည့္မူဝါဒမ်ား၊ သြင္းအားစုအေထာက္အပံ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
(၇) အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒ အပါအဝင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အားနည္း
ခ်က္မ်ားကို လုိအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္၊ အသစ္ေရးဆြဲရန္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ဆိုင္ရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပးရန္။
(၈) ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ

12

ZGJuyifoufao 'dkY,majr

u&ifjynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

မ်ား အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသိအျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္
ေပးရန္။
(၉) ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
လူပုဂၢိဳလ္္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအျပင္ ျပည္နယ္အတြင္း၊ ေဒသအတြင္းရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အ
စည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိမိနယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုသား
တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းမ်ားအားလံုး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း တန္းတူရည္တူ အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို တန္ဘိုးထားသင့္
ပါသည္။ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအား မည္မွ်အကာအကြယ္ေပး
ႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) မည္မွ်ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္ေနသည္ ဆိုသည္က ထိုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး
အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏တန္ဘိုးအား ေဖာ္ျပေနတတ္သည္ကို သတိမူသင့္ပါသည္။
ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေစရန္
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ အသိအျမင္ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ ေရဒီယို
မ်ား၊ စကားဝိုင္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွတဆင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ
မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိကာကြယ္ျမႇင့္တင္တတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔မွ်မက မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို
စုေပါင္းအားျဖင့္ တြန္းလွန္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေရးအတြက္ သမဂၢမ်ား၊ အသင္းအပင္းမ်ားစသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ
အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္မ်ားကို ေမြးျမဴက်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ အေလ့အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုပါ ဖယ္ထုတ္
ပစ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏
ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ဆႏၵႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာမိေသာေျမယာအမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ပိုင္းျခား
သံုးသပ္ကာ အရပ္သားသ႑ာန္ျဖင့္သာ အႀကံျပဳတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ
စာတမ္းတခုမဟုတ္ပါ။
ကရင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သည္ အစိုးရ
သစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္လည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအား လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အစိုးရသစ္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခု “ဇြဲက
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ပင္သက္ေသ ဒို႕ယာေျမ” အစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္စဥ္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္မွ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတပ္တအား အားထုတ္ဝန္းရံမႈတခုျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အတူ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေျမယာ
သမိုင္းမွတ္တမ္းစာမ်က္ႏွာတခ်ိဳ႕လည္း ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆမိပါသည္။

။

ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
Ethnic Peace Resources Project (EPRP)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
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နိဒါန္း

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ထိုင္း၊
အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္
တြင္ ကယားျပည္နယ္ တို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လွ်က္ရွိၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အမ်ားအျပား မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ခရိုင္ေပါင္း ၄ ခု ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၇ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္
လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁.၇ သန္းေက်ာ္ မွီတင္းေနထိုင္ပါသည္။
ျပည္နယ္အတြင္းေဒသအမ်ားအျပားတြင္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၍

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးေစာင့္

ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ား နိမ့္က်လွ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စာမတတ္ ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းႏွင့္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းတို႔က

အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္

ေရာက္မႈကို ရပ္ရြာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနၾကရသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ျဖစ္ၿပီး ထိုလက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရပါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ

ကရင္နယ္အတြင္း ရပ္ရြာေဒသမ်ာဒ၏ အဓိကျပႆနာမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာတို႔
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခု ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို
ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။
EPRP ၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳ႕ိမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ၃ ရက္တာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္သင္တန္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြမ္းမံသင္တန္း ၃ ရက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္
အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ advocacy message မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္း မႈျဖစ္စဥ္
ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ေကာက္ယူရမည္တို႕ကို ထပ္မံပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
ထိုမြမ္းမံသင္တန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွ

အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲ၍

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျမယာဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ
ရန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဧၿပီ ၂ဝ ရက္ေန႔မွ ေမ ၇ ရက္အတြင္း
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လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။
လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္မွ အပ က်န္ ၿမိဳ႔နယ္ ၆ ခု အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေျမယာ
သိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကို အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုထုတ္ေဝသည့္ “ ဇြဲကပင္သက္ေသ
ဒို႔ယာေျမ” အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း
သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
မွ်သာျဖစ္ၿပီး ထိုၿမိဳ႔နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကို လႊမ္းၿခံဳကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မဆိုႏိုင္သည့္ နည္းတူ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ဝန္းရွိ
မ်ားစြာေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားအားလည္း လႊမ္းၿခံဳကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ရိုးသားစြာ ဝန္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား၏ အသံကို ထိထိေရာက္ေရာက္
ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ Advocacy Tool တခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပးကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
****
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ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

တပ္မေတာ္အတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္ (၁)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဇာသျပင္တိုက္နယ္၊ ေကာ့ဆိန္ဘန္ေအာက္ ေက်းရြာ အုပ္စု
အတြင္း ေရႊျပည္ေတာင္ရြာ၊ မွဴးတခြီးရြာ၊ ခ်မ္းသာရြာသစ္ရြာ၊ ေကာ့ခမိတ္ရြာ စသည့္ ရြာ(၄)ရြာတို႔မွ ေဒသခံေတာင္သူ
(၉၅)ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာျခံေျမမ်ားအပါအဝင္ သုသာန္ေျမမ်ား စုစုေပါင္း ဧက (၅ဝဝ) ေက်ာ္အား ကာကြယ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရတခ လက္ေအာက္ခံ အမွတ္ (၃၁ဝ) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ (၂ဝဝ၃) ခုႏွစ္တြင္ စတင္
သိမ္းယူခဲ့သည္။ ၎အခ်ိန္၌ ဗိုလ္ႀကီးသန္းႏိုင္ဆိုသူက ဦးေဆာင္၍ လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပကာ စစ္တပ္အင္အား
တိုးခ်ဲ႕ရန္ဆိုၿပီး လက္နက္အားကိုး အတင္းအဓမၼ ၿခိမ္းေျခာက္သိမ္းယူခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွသိမ္းယူၿပီးေနာက္ ေဒသခံ
မဟုတ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏွစ္(၃ဝ) စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သီးစားခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ၎စစ္တပ္စတင္
သိမ္းယူခဲ့ေသာ အခ်ိန္မွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ သက္ေသအေထာက္ထားမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ားကိုလည္း
ေဖ်ာက္ဖ်က္မီး႐ႈိးခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို အမွတ္ (၃၁ဝ) တပ္ရင္း႐ံုးသို႔ ေခၚယူၿပီး ဗိုလ္မွဴးမင္းဦးမွ ေဖာ္ျပပါ
ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားသည္ တပ္ပိုင္ေျမမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားကို အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ပါသည္။

တပ္မွ စြန္႔လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္ရရွိေျမေနရာ
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မူလပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ

ေတာင္သူမ်ားက

ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔

အဆင့္ဆင့္

တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမဧက (၅ဝဝ) ခန္႔မွ ဧက (၂၅ဝ) ကို စစ္တပ္မွ ႏို္င္ငံေတာ္သို႔ (၂၁-၃-၂ဝ၁၄)
ေန႔ရက္တြင္ ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ၾကားသိရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ စြန္႔လြတ္သည့္ ဧက
(၂၅ဝ) မွ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူ(၁၈)ဦးအတြက္ ဧက (၅ဝ)ခန္႔ကို (၂-၇-၂၀၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌
ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းကိုယ္တိုင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ (၁၉-၉-၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္
ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးမွဴး ဦးညြန္႔ဝင္း ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္ေနာင္၊
ၿမိဳ႕နယ္ေထာက္ကူ ေဒၚသီတာထြန္းႏွင့္ ေကာ့စိန္ဘန္ေအာက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေစာခင္ေက်ာ္ဟိန္း အပါအဝင္
သီးစားခ်ထားေသာ မြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူဦးစီး ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနအိမ္တြင္
မူလ ေတာင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိသည့္အထိ မြန္လူမ်ဳိး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း (၇-၆-၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္
ဘားအံခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ျပန္လည္စြန္႔လြတ္သည့္ လက္က်န္ ေျမဧက (၂ဝဝ) ခန္႔အား မူလသိမ္းယူခဲ့ေသာ
ေတာင္သူမ်ားလက္ထဲသို႔ ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ စစ္တပ္ႏွင့္ေပါင္း၍ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ေနေသာ မြန္လူမ်ဳိး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ထဲသို႔ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ (၃) ကို ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍

မူလသိမ္းယူခံခဲ့ရေသာ

ေတာင္သူမ်ားမွ

ထပ္မံႏွစ္နာေနရသျဖင့္

ျပည္နယ္ေျမယာအသံုးခ်မႈ

စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ရပ္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ ပံုစံ(၇) အား ထုတ္ေပးျခင္း
မျပဳလုပ္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။

ေျမပိုင္ရွင္မွ မိမိပိုင္ေျမေနရာအား ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားပံု
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ျဖစ္စဥ္ (၂)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ို္င္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲသလြတ္ ေက်းရြာအပိုင္တြင္ရွိေသာ ေဒၚစန္းရီ အပါအ၀င္
လယ္သမား(၆)ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမမ်ားအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္လက္နက္ ထိန္းသိမ္းေရး
တပ္စု အမွတ္(၆၄၂) မွ တပ္နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ဦးေက်ာ့မွဴး (ေဘာ္ထာ
ေက်းရြာ) မွ (၃.၈၄) ဧက၊ ဦးဆာဒူး (ေဘာ္ထာေက်းရြာ)မွ (၄.၉၂) ဧက၊ ဦးသိန္းေအာင္ (ရွမ္းကိုင္းေက်းရြာ)မွ (၂.၅၀)
ဧက၊ ဦးတာကြယ္ေဖါ (ပႏြယ္ပူေက်းရြာ) မွ (၃.၄ဝ) ဧက၊ ေဒၚစန္းရီ (မဲသလြတ္ေက်းရြာ) မွ (၃.ဝဝ) ဧက ႏွင့္ ဦးဖါးေဂပြယ္
(ေဘာ္ထာေက်းရြာ) မွ (၇.ဝဝ) ဧက စသည့္ ေျမဧရိယာ မ်ား ပါ၀င္သြားခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ျခင္း
မရွိပါ။ သိမ္းဆည္းေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အဦ အနည္းငယ္မွ်သာ ေဆာက္လုပ္ၿပီး က်န္သည့္ေျမကြက္မ်ားတြင္
စပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သီးစားချဖင့္ အငွားခ် လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ သို႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း
အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိခဲ့ပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၃)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္႐ိုင္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲသလြတ္ေက်းရြာ ရွိ ဦးရာမ ၏ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမ (၁.၅ဝ)
ဧက ကို ၁၉၉ဝ တြင္ ဖာပြန္အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာမွ တပ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး
နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။ မသိမ္းဆည္းခင္က ႏွစ္စဥ္ ေျမခြန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မွ
သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ေျမပိုင္ရွင္
ဦးရာမ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ ထံ တင္ျပထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္စစ္ေဆး
ေသာ္လည္း မိမိပိုင္ေျမအား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၄)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ ၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ရွိ ေဒၚစိုးျမင့္ ပိုင္ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမ
(၉.၅) ဧက သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၌ ခ.လ.ရ (၁၉) တပ္ရင္းမွ တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္လယ္မ်ားကို တပ္ရင္းလိုအပ္ခ်က္အရ
သိမ္းဆည္းရာတြင္ ပါ၀င္သြားခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးလည္း ေပးအပ္ျခင္း မရွိပါ။ လယ္သိမ္းခံရသည့္အတြက္
ေျမမဲ့ယာမဲ့

ဘ၀ေရာက္ရွိၿပီး

စား၀တ္ေနေရး

ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။

တပ္မွ

သိမ္းဆည္းၿပီး

အေဆာက္အဦ

ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေဒၚစိုးျမင့္ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ထံ တင္ျပထားသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွ
လာေရာက္စစ္ေဆးေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ မိမိပိုင္လယ္ေျမကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။
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ျဖစ္စဥ္ (၅)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ေန ေဒၚအယ္ဆီ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဦးပုိင္ အမည္ေပါက္
လယ္ေျမ (၅) ဧက ကို ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ခမရ (၃၄ဝ) တပ္ မွ တပ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ ရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။
လယ္သိမ္းဆည္းခံ မိသားစုမွာ လယ္မဲ့ယာမဲ့ဘဝေရာက္ခဲ့ၿပီး မိသားစု စား၀တ္ေနေရး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္
မဲသလြတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရွမ္းကိုင္းေက်းရြာေန ဦးသာေစာ ပိုင္ဆိုင္သည္ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမ (၂၁) ဧက
ကိုလည္း ခမရ(၃၄ဝ)တပ္မွ တပ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ ရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ တပ္မွ သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း
၎ေျမကြက္ မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မရွိဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသာ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမား(၂)ဦးမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံ တင္ျပထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ
လာေရာက္

စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း

ယေန႔အခ်ိန္ထိ မိမိလယ္ေျမအား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

မရွိေသးပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၆)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကားအင္ေရႊဒိုးေလးအုပ္စု၊ ၾကားအင္ႀကီးရြာေန ေဒၚေနာ္ေစးေဂ
ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမဧက (၄ဝ) ခန္႔ကိုလည္း ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗ်ဴဟားမွဴး ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း၏
ေစခိုင္းခ်က္ဟု ေက်းရြာဥကၠ႒ ေဒၚသဲေမက အဓမၼၿခိမ္းေျခာက္ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ နယ္ေျမမေအးခ်မ္းသည့္အျပင္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈလည္း မရွိသျဖင့္ ေဒၚေနာ္ေစးေဂ မွာ ေၾကာက္ရြံၿပီး မည္သူ႕ကိုမွလည္း မတိုင္းၾကားရဲခဲ့ပါ။
ၾကာအင္းႀကီးရြာရွိ ေစာဆာဟဲေဖာ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဦးပိုင္အမွတ္ (၇၉)၊ ကြင္းအမွတ္ (၄၇ဝ) ရွိ ေျမဧရိယာ (၆)
ဧက ကို

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း (ထိုစဥ္က စစ္ဗ်ဴးဟာမွဴး)

မွ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ေျမတုိင္းဦးစီဌာန

ဒုလက္ေထာက္ ဦးေက်ာ္ထြန္း၊ ၾကာအင္းႀကီးရြာဥကၠ႒ ေဒၚသဲေမ၊ ဗ်ဴးဟာမွဴး ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း တို႔မွ ေျမလာေရာက္တုိင္း
ရာတြင္ သြားေရာက္ေျပာဆိုရန္ မဝံရဲခဲ့ပါ။ နစ္နာေၾကးလည္းမေပး၊ ညႇိႏႈိင္းမႈ လည္းမရွိဘဲ တပ္ဧရိယာဟူ၍ သတ္မွတ္ကာ
သိမ္းယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေျမမ်ားသည္ ေျပစာရွိသည့္ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမျဖစ္ၿပီး ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိးထားရာ ျခစ္၍ရေနၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္ထံ တင္ျပေတာင္းခံထားေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာမွ် အေၾကာင္းျပန္
ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
ထို႔ျပင္ ၾကားအင္ႀကီးေက်းရြာတြင္ စစ္ဗ်ဴဟားမူး ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ေက်းရြာဥကၠ႒ ေဒၚသဲေမတို႔
ပူးေပါင္းၿပီး ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို ပိုင္ရွင္မရွိဟု အေၾကာင္းျပကာ သိမ္းယူၿပီး အကြက္႐ိုက္ကာ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရာတြင္
ေဒၚႏုပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမမ်ား ပါဝင္သြားခဲ့သည္။ ေျမစာရင္းမွ ဦးဝင္းစိုးႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ဳိးႏိုင္တို႔က လာေရာက္ေျမတိုင္း
သည့္အခါ စစ္ဗ်ဴဟားမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာဥကၠ႒တို႔က အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ထားေသာ ဦးေရႊၾကည္၏ေျမတြင္ ေဒၚႏု၏ ေျမ
၃ ဧက၊ မႏွင္းညိဳ၏ေျမတြင္ ေဒၚႏု၏ ေျမ ၆ ဧက၊ ဦးေက်ာ္ေအး၏ ေျမတြင္ ေဒၚႏု၏ ေျမ ၅ ဧက စသည္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၄
ဧက ဆံုး႐ံႈးခဲ့ပါသည္။ ေဒၚႏု မွာ ဆံုး႐ႈံးသြားသည့္ ေျမ (၁၄)ဧက ကို ျပန္လည္လိုခ်င္ေသာ္လည္း ေၾကက္ရြံသျဖင့္
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မည့္သည့္ဌာနကိုမွ မတိုင္ၾကားခဲ့ပါ။ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးလည္း မရရွိခဲ့ပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၇)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေရႊဒုိးအုပ္စု၊ ဦးခၽြန္ကုန္ေက်းရြာမွ ကိုေရႊသိမ္း ပိုင္ဆိုင္သည့္
ေျမ (ေပ ၄ဝ x ေပ ၆ဝ) ေလးကြက္စာကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခလရ(၂၈၃) တပ္ရင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပကာ
ဗုိလ္ႀကီးမင္းသိမ္း က ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ တပ္ရင္း မတည္ေဆာက္ဘဲ အကြက္႐ိုက္ကာ
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ရြာထဲကလူဘဲျပန္ဝယ္ပါသည္။ တား၍မရပါ။ စစ္အာဏာစုိးမုိးစဥ္ ကာလျဖစ္၍အစစ
အရာအရာ ေၾကာက္ရြံေနရပါသည္။ မည္သူကုိမွ တုိင္းၾကားမႈမျပဳရဲပါ။ မသိနားမလည္၍ အေရးယူခံရမွာစုိးရိမ္ေနပါသည္။
ဦးေမာင္ရွမ္းဝယ္ယူထားၿပီးတစ္ဆင့္ ျပန္ေရာင္း ထားပါသည္။ လက္ရွိမွာ ဦးေရႊေအးပုိင္ဆုိင္ပါသည္။ ေျပစာမရွိ၍
ေျမလြတ္ဟူ၍ သိမ္းယူပါသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွ သိမ္းယူပါသည္။ မူလသိမ္းဆည္းခံ ကိုေရႊသိမ္းမွ ေျမျပန္လည္ရယူလုိပါ၍
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား အကူညီေတာင္းခံထားသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၈)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကားအပ္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးခၽြန္ကုန္းေက်းရြာေန ဦးေအာင္ထူးပိုင္ ေျမ ၃ ကြက္ကို ခလရ(၂၈၃)
တပ္ရင္းမွ တရားၿခိမ္းေျခာက္၍ ေျပာင္းေရႊ႔ခုိင္းပါသည္။ အကြက္ခ်ၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေရာင္းခဲ့ပါသည္။ ဦးအပီးမွ
သိလွ်က္နဲ႔ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ေတာင္းခံေသာ္လည္း မေပးခဲ့ပါ။ ဦးအပီးထံ မွ ဦးေအာင္ေဇာ္ က ျပန္ဝယ္
ျပန္ပါသည္။ မူလပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ထူး မွ ခလရ(၂၈၃) မတရားသိမ္းယူသြားသည့္ မိမိပိုင္ေျမကို ျပန္လည္ရယူလုိပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၉)
ကရင္ျပည္နယ္၊

ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊

ၾကာအင္းေရႊဒိုးေက်းရြာအုပ္စု၊

ေက်ာက္ခဲကုန္းေက်းရြာေန

ညီအကိုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေမာင္စိန္၊ ဦးေအာင္ၾကည္(ကြယ္လြန္)၊ ဦးေအာင္စိန္ ႏွင့္ ဦးလွအုန္း(ကြယ္လြန္) တို႔ ၄ ဦး
ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမ ၄ ကြက္အား ခလရ(၃၂) မွ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းက သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၂
ခုႏွစ္တြင္ ခ.လ.ရ(၃၂) မွ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း မွ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းသည္ဟု ဆိုလာကာ
ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းပါသည္။ ထိုေျမကြက္ထဲတြင္ ေရွာက္ပင္၊ သံပုရာပင္၊ ပိႏၷဲပင္၊ ငွက္ေပ်ာ္ပင္ စသည့္
အပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားရာ သီးပင္စားပင္မ်ားအားလံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ဦးေအာင္စိန္ မွ လယ္ယာေျပစာ ရွိသည့္အေၾကာင္းေျပာရာ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ
‘‘ေျပစာဟာ ဘာမွသံုးလို႔မရဘူး” ဟု ေျပာဆိုရာ မေက်နပ္၍ ေျမတိုင္းမွ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစိုးဝင္းအား တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

21

ZGJuyifoufao 'dkY,majr

u&ifjynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

ဦးစိုးဝင္း မွ “ ေျပစာဟာ ေျမသိမ္းဖို႕အတြက္ပဲ ရမယ္၊ ပိုင္ဆိုင္လို႔မရဘူး’’ ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ပိုင္ရွင္မ်ားမွ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ “မရဘူး၊ ဗ်ဴဟာမွဴူး ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းအမိန္႔ပဲ” ဟု မာန္မာန္ထန္ထန္ ေျပာခဲ့ပါ
သည္။ ေက်းရြာဥကၠဌ ဦးစံေအးက (ကြယ္လြန္) လည္း ေျမပိုင္ရွင္ ရြာသားမ်ားဘက္မွ ကူညီေျပာဆိုမႈမရွိပဲ ကိုယ္က်ဳိး
အတြက္ၾကည့္၍ စစ္တပ္ဖက္မွ ဝင္ေျပာခဲ့သည္။
သိမ္းယူသြားသည့္ ေျမေပၚတြင္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းက ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သိမ္းယူသည့္
ေျမ ၄ ကြက္အစား ပိုင္ရွင္ရွိသည့္ ေျမ ၂ ကြက္ ကို အစားျပန္ေပးေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္ရွိေနသျဖင့္ လက္မခံခဲ့ပါ။ ေျမစာရင္း
ဌာနမွ ထုတ္ေပးထားေသာ တရားဝင္ ေျပစာရွိပါလွ်က္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဦးဝင္းစိုး၊ ခ.လ.ရ(၃၂)မွ ဗ်ဴဟာမွဴး ေအာင္
ေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္ တို႔၏ မတရားေျမသိမ္းဆည္းမႈအား သိရွိေစရန္ႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲ့သည့္အတြက္
သိမ္းယူထားသည့္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိလိုေၾကာင္း ေဒၚဝူ(ဦးလွအုန္း ဇနီး) ႏွင့္ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားက
တင္ျပထားသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁ဝ)
ကရင္ျပည္နယ္၊

ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊

ၾကားအင္ေရႊဒိုးေက်းရြာအုပ္စု၊

သံုးတိုင္ရြာေန

ဦးေရႊသိမ္း

ပိုင္ဆိုင္သည့္ (၆ဝ’ x ၈ဝ’) ေျမ ၃ ကြက္အား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ခလရ(၂၈၃) မွ ဗိုလ္ထြန္းေရႊ ဆိုသူက
တပ္တည္ေဆာက္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ သိမ္းယူၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းသျဖင့္ ဦးခၽြန္ကုန္းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ႔ရသည္။
အမွန္တကယ္ တပ္စခန္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အကြက္႐ိုက္၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ သံုးတိုင္ရြာမွ ဦးစိုးမင္း က
ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ဦးေရႊသိမ္းမွ မိမိပိုင္ ေျမကြက္အား ဦးစိုးမင္း ထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းခံေသာ္လည္း မေပးခဲ့ပါ။ ေျမမဲ့ယာမဲ့
ဘ၀ျဖင့္ တရပ္တေက်းတြင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရသျဖင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကို
ျပန္လည္ရရွိလိုပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁၁)
ကရင္ျပည္နယ္၊

ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊

ၾကာအင္းေရႊဒိုးေက်းရြာအုပ္စု၊

သံုးတိုင္ရြာေန

ဦးတင္ေအး

ပိုင္ဆိုင္ေသာ ငါဖယ္အင္းေဒသရွိ ေျမ (၂ဝ) ဧက၊ မၾကည္၀င္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမ (၁၅) ဧကႏွင့္ မသန္းစိန္ပိုင္ေျမ (၁ဝ)
ဧက တို႔ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မွ ဆရာျမင့္ဦးက တပ္စခန္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္၍ ဖယ္ေပးရမည္ဟုဆိုကာ
သိမ္းယူခဲသ
့ ျဖင့္ ေျမပိင
ု ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားက ေတာင္ကေလးအုပစ
္ ု ၾကံေတာရြာသိ႔ု ေျမယာ လက္မဲ့ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိင
ု ခ
္ ဲရ
့ ပါသည္။
ခလရ(၂၈၃)တပ္စခန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း တပ္ဧရိယာဟုေျပာသျဖင့္ ျပန္လည္ မဝင္ေရာက္ရဲခဲ့ပါ။
ေရာ္ဘာပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း မည္သူစိုက္ ထားသည္ကို မသိရပါ။ ထိုေျမကို ျပန္လည္ရရွိရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက ကူညီေပးေစလိုပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၁၂)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေရႊဒိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရႊလင္းေက်းရြာေန ဦးေရႊထိန္း
ပိုင္ဆိုင္သည့္ (၆ဝ’ x ၈ဝ’) ေျမကြက္ ၇ ကြက္အား ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ေျမစာရင္းမွဴး ဦးဝင္းစိုး၊
ဦးစံေအးတို႔က ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ သိမ္းယူၿပီး ျပန္လည္အကြက္႐ိုက္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားက
ကိုယ္ပိုင္ေျမလုပ္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး လံုးဝမရရိွပါ။ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား
ျပန္လည္ရရွိရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္ကူညီေပးေစလိုပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁၃)
ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာျပာႀကီးကြင္းရွိ ကြင္းအမွတ္ - OSS ၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၅၇၄)၊
ေတာင္ျပာႀကီးကြင္းရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ဧက (၂၁ဝ) သည္

ေတာျပာႀကီး ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒၚေနာ္ကလိုဒို

အပါအဝင္ ဥယ်ာဥ္ျခံစိုက္ပ်ဳိးသူ ၁ဝ ဦးမွ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ဓားမဦးခ်စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္သည့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား ျဖစ္ပါ
သည္။ ေျမစာရင္းအမည္ေပါက္ ေျမကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခြန္ေျပစာကိုလည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
၎ျခံေျမေပၚတြင္ ဒညင္း၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ဖာလာ စသည့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ပါသည္။
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ ခ.လ.ရ (၁၂၄) တပ္မွ တပ္အေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။
သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ တပ္အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ျခံပိုင္ရွင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ဒညင္းတစ္ပင္ကို (၁ဝဝဝ) က်ပ္၊
ဖာလာတစ္ပင္ကို (၅ဝဝ) က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ နစ္နာေၾကးမွာ အဆမတန္နည္းပါးေသာ္လည္း ျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွာ
ေၾကာက္ရြံသျဖင့္

လက္မွတ္ထိုး၍

ယူခဲ့ရပါသည္။

တပ္နယ္ေျမ

ႏွင့္အလွမ္းေ၀းေသာ

ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအခ်ဳိ႕မွာ

သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး မရရွိခဲ့ပါ။ ျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ ေျမေနရာတြင္ တစ္ရာသီကို (၄ဝဝဝဝ) က်ပ္ဝန္းက်င္
သီးစားခေပး၍ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ စစ္တပ္မွ ကိုယ္တိုင္ေျမ ရွင္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ မူလျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ထံသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးမွ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ေဆာက္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္ျပာကေလးကြင္း၊ ေမာင္ႏြဲ႕ ႀကီးကြင္းတြင္လည္း ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္
ေနေသာ ျခံေျမဧက (၉၇ဝဝ) ဝန္းက်င္ကို အရာခံအၾကပ္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ဟု သိမ္းဆည္းၿပီး လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ တပ္အေဆာက္ အဦမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်း စသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ ထားပါသည္။ က်န္သည့္ ေျမဧရိယာ ၄၈ဝဝ ဧက
ကို ျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွ သီးစားခေပး၍ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ မူလျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွ တပ္ႏွင့္အလွမ္းေဝး သည့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအား
သီးစားခမေပးရဘဲ မိမိပိုင္ ျခံေျမကို ကိုယ္တိုင္စိတ္တိုင္းက် စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လိုၾကပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီး
သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပတိုင္ၾကားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။
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ျဖစ္စဥ္ (၁၄)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ လိႈင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့လိႈင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း လယ္သမား ၈၂ ဦး
ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္+ဥယ်ာဥ္+ကိုင္း ေျမမ်ား စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းဧက (၃၁၅.၇၂) ဧကကုိ ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္
(၂၈) ေျခလ်င္ တပ္ရင္း၊ အမွတ္ (၃၃၈)၊ အမွတ္ (၃၃၉) ေျချမန္တပ္ရင္းတို႔မွ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္ရင္း
တည္ေဆာက္မည္ ဟုဆိုကာ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ေပးအပ္ျခင္းလည္း မရွိပါ။ ထိုလယ္ယာ
ေျမမ်ားသည္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ဓားမဦးခ် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသီးႏံွမွာ
စပါးျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားလည္းရိွၿပီး ရာသီေပၚသီးႏံွမ်ိဳးစံုကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ တပ္မွသိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္
တပ္ရင္းမွဴးမွ မူလလယ္ပိုင္ရွင္ အခ်ဳိ႕အား တစ္ဧကလွ်င္ စပါး (၃)တင္းႏႈန္းျဖင့္ သီးစားအငွားခ်ထားၿပီး

ေနာက္ ၂

ႏွစ္အၾကာတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ စပါး (၇)တင္းႏႈန္း သို႔ တို႔ျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လယ္သမားမ်ားမွာ
မိမိပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ယေန႔တိုင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွေတာ့ပါ။
ခမရ(၃၃၈) မွ လယ္ယာေျမကို သိမ္းဆည္းရာတြင္ လယ္သမားမ်ားကို (၃)ႀကိမ္တိုင္ေခၚယူၿပီး သစ္ပင္တစ္ပင္
မွအစ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမည္ဟုေျပာကာ အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ားမွာ
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တစ္စံုတစ္ရာမွ မရရိွခဲ့ၾကပါ။ လယ္ယာေျမ သိမ္းယူခဲ့သည့္အထဲတြင္ ခမရ (၃၃၈)မွ ဗိုလ္မွဴးသန္းထြန္း
ဟုသိရိွရပါသည္။ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားမွ (၉.၁.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္း
ခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ စာတင္ခဲ့ပါသည္။ (၂၉.၃.၂ဝ၁၄)ရက္ေန႔တြင္
အမွတ္ (၂၈) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦး၀င္းေက်ာ္၊ ခမရ (၃၃၈)မွ ဗိုလ္ႀကီး ကိုေဒြး၊ ခမရ (၃၃၉)မွ
ဗိုလ္ႀကီးေဇာ္သက္ဦးတို႔ ဦးေဆာင္၍ လယ္သမားမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ (၃၁.၃.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္
လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏

ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္လိုေၾကာင္း

ထြက္ဆိုခ်က္ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး

လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ၿပီး

လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရိွေစရန္ အထက္သို႔ တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
(၂.၆.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ လႈိင္ဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ စည္းေဝးပြဲတြင္ ျပည္နယ္မွ
တာဝန္ရိွပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးက သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္
ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖန္ (၃ဝ.၆.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ (၃)တပ္မွ
ဗိုလ္မ်ားက လယ္သမားမ်ားကို ထပ္မံေခၚယူၿပီး ယခင္အတိုင္း တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ဒုတိယအႀကိမ္
လက္မွတ္ထိုးခိုင္း ျပန္ပါသည္။ (၂၄.၇.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇ၀ဏၰလိႈင္မွ လယ္သမားမ်ားကို
ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး “ေပးလို႔ရသည့္ေျမကို ျပန္ေပးမယ္၊ သို႔ေသာ္တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို
ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ေပးေတာ့ေၾကာင္း” ၊ “ပြဲစားမသံုးနဲ႔၊ လိုက္ရင္လည္းပင္ပန္း႐ံု၊ ေငြကုန္႐ံု၊ အခ်ိန္ကုန္႐ံုသာရိွမယ္” ဟု
လံုးဝျပန္မရႏိုင္ေတာ့သည့္အေၾကာင္း

ေျပာခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး

ဦးမင္းေဝ

မွလည္း

“တပ္ထိုင္ဖို႔

ရယူအသံုးျပဳထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ေတာင္းခံမႈအဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး၊
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးမွလည္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ရယူထားေေသာ စစ္တပ္မ်ားမွလည္း ျပန္
လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရင္း အခိုင္အမာရိွသည္” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
(၁၆.၉.၂ဝ၁၅)

ရက္ေန႔တြင္

လယ္သမားမ်ားမွ

ဗ်ဴဟာ႐ံုးသို႔

သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး

တိုင္ၾကားထားသည့္

လယ္ယာေျမျပႆနာ ထူးျခား လာမႈ ရိွ/မရိွ သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဗ်ဴဟာမွဴးမွ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သေလာက္ စြန္႔လႊတ္ေပး
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ခဲ့ၿပီးၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗ်ဴဟာမွဴးမွ သက္ဆုိင္ရာတပ္မ်ားမွ ဗိုလ္မ်ားကို ဆင့္ေခၚ၍ ျပန္လည္စြန္႔
လႊတ္ေပးမည့္ ေျမပံုကို ေျမစာရင္း တစ္စံု၊ လယ္သမားမ်ားကို တစ္စံု ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျမပံုကို
ယေန႔အခ်ိန္ထိ လယ္္သမားမ်ား မရရိွခဲ့ပါ။ (၂၉.၁ဝ.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး၌
လယ္သမား (၁ဝ)ဦးကို ေခၚယူၿပီး ျပန္လည္မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အမိန္႔စာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္း
ခံေတာင္သူမ်ားဘက္မွ (၁၆.၉.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔၌ ဗ်ဴဟာမွဴးေျပာခဲ့သည့္ စကားကို ျပန္ေျပာရာ တပ္မွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးက “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးေလာက္ ဘယ္သူမွ အေရးမႀကီးဘူး” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ (၁၈.၁၂.၂ဝ၁၅)
ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴး ဦးမင္းေဝမွ လယ္သမားတစ္ဦးကိုေခၚၿပီး အမွတ္ (၃၃၈)၊ (၃၃၉) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ
ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးေသာ (၈၃.၃၇) ဧကအတြက္ လယ္ယာေျမဦးပိုင္အလိုက္ ရရိွမည့္ ေတာင္သူဦးရစာရင္းကို
ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရိွေသာ္လည္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံ (၇)
မရရွိေသးပါ။
(၂၄.၈.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ ဘားအံခရိုင္မွ
တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

လာေရာက္ၿပီး၊

လယ္ယာေျမမ်ားကို

ဝုိင္းဝန္းကူညီတိုင္းတာေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

KNU

မွ

တိုင္းတာေပးခဲ့ေသာ (လယ္+ကိုင္း+ဥယ်ာဥ္) ေျမမ်ားမွာ ခန္႔မွန္းဧက (၃၆၉.၅၈) ဧကခန္႔ ရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္
အေဆာက္အဦမ်ားရိွ၍ မတိုင္းပဲ ခ်န္လွပ္ထားသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ (၅.၄.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့
နာယကအဖြဲ႕ တြဲဘက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္ အရွင္စႏၵရမွ ျပည္သူလူထုေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္
ေမတၲာရပ္ခံစာကိုလည္း

ေပးပို႔ထားခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

(၂၈.၆.၂ဝ၁၅)

ရက္ေန႔တြင္

လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕၊

သုေမဓာရာမ

ေတာရေက်ာင္းတိုက္၌ KNU မွ လယ္ယာေျမပို္င္ဆိုင္မႈ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ
လယ္သမားမ်ားအားလံုး၏ လက္ထဲတြင္ KNU မွ ထုတ္ေပးေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ (ဂရံ) ကိုယ္စီရိွထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(၁၇.၆.၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ
စြန္႔လႊတ္သည့္ေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲအပ္ေပးၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ အသုံုးျပဳရန္ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ
လက္မွတ္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ (၁၈.၁၂.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေျမစာရင္းမွေပးေသာ စြန္႔လႊတ္ေျမဧကႏွင့္
ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။

ထိုစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားထဲမွ

လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊

ေကာ့လႈိင္းေက်းရြာအုပ္စု၊

ကြင္းအမွတ္

(၁၂၅၆-(ခ)(ဂ) ကြင္းအမည္ ဘုရားေတာင္ကြင္းရွိ ဦးပိုင္အမွတ္(၂/၁၆)မွ လယ္ေျမ (၄.၂၈)ဧကကို ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ
ဦးဖထစ္ႏွင့္ နန္းမုဝါးလား တို႔မွ (၁၇.၇.၂ဝ၁၆) ထြက္ယက္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမွတ္(၃၃၉)
ေျချမန္တပ္ရင္းမွ

ဗိုလ္ႀကီးေဇာ္သက္ဦးႏွင့္အေဖာ္(၃)ဦးက

အရပ္ဝတ္ျဖင့္

ေရာက္ရွိလာၿပီး

“ဤစစ္တပ္ေျမကို

ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္ တာ ဘယ္အမိန္႔ရလဲ၊ တပ္နယ္နမိတ္ကို သံဆူးႀကိဳးနဲ႔ မကာႏိုင္၍ တိုင္ေသးေသးနဲ႔သာစို
က္ထားေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္သူကို ေထာင္ခ်မည္၊ အေရးယူမည္’’ ၊ အခု ဒီထြန္စက္ကို ဘယ္သူပိုင္လဲ၊ အခုပဲဗ်ဴဟာကုန္းကို
ေမာင္းလိုက္ပါ၊ ဒီစက္ကိုလဲ သိမ္းလို႔ရေၾကာင္း” ေဒါသတႀကီး ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံၿပီးေျမကို
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္ခဲရွိေနပါသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားကို စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ လယ္သမားမ်ားက တင္ျပထားပါသည္။
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စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္ (၁)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဘင္ဂ်ီေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘင္ဂ်ီေက်းရြာ ကြင္းအမွတ္ (OSS ၄၅)၊
ဘိုတဲ အျပင္ႏွင့္ အတြင္းရိွ ေျမ႐ိုင္း၊ ေတာ႐ိုင္းဧရိယာ (၁၅ဝ.ဝဝ) ဧကအား ၁၉၈၂-၁၉၈၃ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေကာ္ပို
ေရးရွင္းမွ အဓၶမသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းမွတဆင့္ အမွတ္ (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္မႈ (၂)
မွတဆင့္ ဧက (၁၅ဝဝ) ထဲမွ အခ်ိဳ႕အား ကုမၸဏီႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ရြာသားမ်ားမွ က်န္ရိွသည့္ ၿခံဳႏြယ္မ်ားထူထပ္ေနသည့္ ဧက (၁၅ဝ) ရိွ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းအား မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္
ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ ဧက (၈ဝ)ခန္႔ ရိွၿပီး၊ က်န္ (၇ဝ) ဧကမွာ ေရာ္ဘာပင္မ်ားႏွင့္ ျခံဳႏြယ္မ်ားရိွပါသည္။ ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စက္မႈ (၂)မွ ျခံမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးႏိုင္ဦးမွ ရြာသားမ်ား ဝင္ေရာက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာလူထုေခါင္းေဆာင္ ဦးေစာသန္းလိႈင္အား တရားစြဲဆိုထားၿပီး လက္ရိွေနာက္ဆံုး အေျခအေနအထိ
အမႈရင္ဆိုင္လ်က္ရိွပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာမွ ေျမဂရမ္အား ကုမၸဏီႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားထံ ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္း ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ တရားဝင္ကန္႔ကြက္စာမ်ား ေပးပို႔ထားပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ထံသို႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ အသနားခံ တင္ျပထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၂)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ သံလွယ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွသည့္ ျမစ္ေရ
တင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကြင္းအမွတ္ (၁၃၂၁) က်ံေစာက္ကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၅)၊ ေျမ (၈ဝဝ)ဧကအတြက္ ေျမပိုင္ရွင္
(၁၁၅)ဦးအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ (၅)ဦးသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွပါသည္။ ေဒၚေအးရီအပါအ၀င္ က်န္ေျမရွင္မ်ားမွာ
ေလ်ာ္ေၾကးမရရိွၾကပဲ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါသည္။ လမ္းေဖာက္မည္ဟုဆိုၿပီး ေျမာင္းမ်ားတူးျခင္းသည္ လယ္သ
မားမ်ား ဆႏၵမပါပဲ၊ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းကို လယ္သမားမ်ားအား ရွင္းျပ၍ သေဘာထား ရယူျခင္းကို
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စာရင္းေကာက္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ (၁၁၅)ဦးအနက္၊ (၁ဝ)ဦးသာ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။
က်န္လယ္သမားမ်ားက လံုးဝ ေက်နပ္မႈမရိွေၾကာင္းႏွင့္ ေျမမ်ားျပန္လည္ရရိွေရးကိုသာ အလိုရွိၾကပါသည္။
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ေက်ာ္လႈိင္ ( ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လမွ ယေန႔အထိ) သည္ သံလွယ္ေက်းရြာသူ/
ရြာသားတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ေျမအမ်ားစုကို အတင္းအဓမၼသိမ္း၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၎၏ မိတ္ေဆြ
အေပါင္းသင္းမ်ားအား ျပန္လည္ေဝငွာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာသူ/ရြာသား အမ်ားစု ဆႏၵျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မီးလင္းေရးအဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းကာ ေငြေၾကးအားလံုး လႊဲယူၿပီး ၎၏ စီးပြားေရးတစ္ခုကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ တစ္ေစာင္လွ်င္
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တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံခဲ့သည္။ သံလွယ္ေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာသူ/ရြာသားမ်ားက ၎တို႔ အေပၚ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ
မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ေက်ာ္လႈိင္အား အေရးယူ ေပးပါရန္ ကရင္ျပည္
နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ တိုင္ၾကားထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၃)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဇာသျပင္အေနာက္ ေကာ့က်ိဳက္ေက်းရြာ၊ ကြင္းအမွတ္ (၁၂၆၈)
ရိွ လယ္ေျမ ၅၈ ကြက္ကို စီမံကိန္းအတြက္ ဟုဆိုကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက
သိမ္းယူခဲ့သည္။ ဦးတင္လွ အပါဝင္ လယ္သမား ၂၅ ဦး၏ လယ္ယာေျမဧက (၁၅ဝ) ေက်ာ္ ပါဝင္သြားခဲ့သည္။
ေနာက္ထက္ တိုးခ်ဲ႕သိမ္းဆည္းခဲ့ရာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အကြက္ေပါင္း (၅၇၁)ကြက္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ (၆ဝ၈)ကြက္အထိ
ျဖစ္လာသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ဟု

သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ဆင့္က

ေျမစာရင္းဌာန

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရာင္းစားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရွိ တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းေျမပံုတြင္ ပါရွိသည့္ ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊
ကားဂိတ္၊ အားကစားကြင္းတို႔မွာ ယေန႔တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရိွပါ။ မူလလယ္သမားမ်ားကို ေျမစာရင္းမွ
ႏွစ္စဥ္ အခြန္ေျပစာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ပံုစံ (၁ဝ၅)၊ ပံုစံ (၇) စသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္လည္း ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။ ခရိုင္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္းစီမွ သိမ္းဆည္းခံ
လယ္သမားမ်ားကို နစ္နာေၾကး က်ပ္ ၂ဝဝဝဝ/ ထုတ္ေပးၿပီး မယူလွ်င္ သိမ္းမယ္၊ ယူလွ်င္လည္းသိမ္းမယ္ဟု ေျပာေသာ
ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က ယူ၍ အခ်ိဳ႕က မယူခဲ့ပါ။
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ဦးထိန္လင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီး ဦးၫြန္႔၀င္းတို႔က ပူးေပါင္းၿပီးေရာင္းစားထားေသာ အိမ္ယာသမားမ်ားက
အေထာက္အထား ပံုစံ (၁ဝ၅)၊ ပံုစံ (၇) လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ လယ္လုပ္ေနသူမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားရံုး၌
ဦးတိုက္တရားစြဲဆိုထားၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မွဴး ဦးျမတ္ေက်ာ္က ကြင္းဆင္းၿပီး လယ္သမားမ်ားႏွင့္
ျခံကြက္ဝယ္သူမ်ား ညႇိႏႈိင္းၾကရန္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး၌ တိုးခ်ဲ႕အိမ္ယာမ်ားမွာ လန (၃၉) မရိွပဲ၊
လယ္အဆင့္သာရိွေၾကာင္း ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားက အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ (၂၅.၅.၂ဝ၁၅)
ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္မွဴး ဦးျမတ္ေက်ာ္က ေၾကျငာခိုင္းေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးထိန္လင္းက
တိုးခ်ဲ႕ေျမကြက္မ်ားမွာ က်ဴးေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာအတြင္း လိုက္လံေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕အိမ္ယာမ်ားမွာ ညဘက္တြင္ လယ္ကြင္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား
စိုက္ထူျခင္း၊ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ေျမဖို႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စပါးမ်ား ပ်က္စီးခဲ့၍ အမေတာ္ေၾကးေပးဆပ္ရန္ အခက္ႀကံဳ
ေနပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာကလည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ သိမ္းဆည္းခံလယ္သမားမ်ားမွ မိမိတို႔လယ္ေျမမ်ား
ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးေစလိုၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔
တင္ျပထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၄)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊ ကူးတို႔ဆိပ္၊ အကြက္အမွတ္ (၂)၊ ဦးပိုင္အမွတ္
(၇)၊ ေျမဧရိယာ (၂.၅၅၆) ဧကရိွသည့္ ေျမေနရာတြင္ သမိုင္းဝင္ေက်ာက္တိုင္ကြင္း တစ္ကြင္းရွိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
မိန္႔ခြန္း ေဟာေျပာခဲ့သည့္ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသမိုင္းဝင္ေနရာကို ဘားအံေခတ္မီေစ်းေဆာက္ရန္ ျမေဌးႄကြယ္
လင္းကုမၸဏီ မွ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္၊ ၄င္းကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပဲ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘားအံဟိုတယ္
ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူထူထုႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားမွ ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့
ၾကရာ ဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
မ်ားက မူလအတိုင္း သမိုင္း၀င္ေနရာအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိႏိုင္ေရး အမႈရင္ဆိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၅)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ကဒါေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာစကလုိေက်းရြာေန ဦးထြန္းႏွင့္
ေတာင္သူဦးေရ (၆ဝ)ဦးတို႔၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ (၃၇၅.၅) ဧကကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ
ႏိုင္ငံေတာ္သီးႏံွ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ဟုဆိုကာ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမ (၃၇၅.၅) ဧကသည္ ရြာသူ၊
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ရြာသားမ်ား၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ သိမ္းယူ
ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမတဝက္ကို သရက္ပင္မ်ား စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမရိွခဲ့ေခ်။
ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက သိမ္းယူၿပီး အသံုးမျပဳသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား အတြင္းသို႔

မူလပို္င္ရွင္ ရြာသူ/

သားမ်ားက ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရိွမ်ားက
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မႈျဖင့္ တရားစြဲၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
တြင္ ဦးေဆာင္သူ ရြာသူ၊ ရြာသား (၆)ဦး ေထာင္ဒဏ္ (၂)လစီ က်ခံခဲ့ရပါသည္။ ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္သည့္ေ
နာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ အဆင့္ဆင့္ စာေရးတင္ျပထား႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ အာဏာပိုင္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရိွေသးပါ။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို စတင္သိမ္းယူစဥ္ကတည္းက ေလ်ာ္
ေၾကးနစ္နာေၾကး လံုးဝ မရရိွခဲ့ပါ။ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္တင္ျပတိုင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္ (၆)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕ ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ အထက္မီးဇိုင္းေက်းရြာ ၊ ကြင္းအမွတ္ OSS
၁/၄ ရွိ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ လယ္သမား(၆)ဦးပိုင္ဆိုင္၍ ပံုစံ(၇) ရရွိထားေသာ လယ္ယာ
ေျမမ်ားျဖစ္သည္။
အဆိုပါ မူလပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ဦးစိုးလႈိင္ (ဦးပိုင္အမွတ္ ၃၄/၄၊ ဧရိယာ ၁.၂ဝ ဧက)၊ ဦးေစာလွရီ (ဦးပိုင္အမွတ္ ၂၆၊
ဧရိယာ ၂.၉၁ ဧက)၊ ေဒၚညြန္႔ရွိန္ (ဦးပိုင္အမွတ္ ၃၄/၂၊ ဧရိယာ ဝ.၇၆)၊ ဦးလွဝင္းၾကည္ (ဦးပိုင္အမွတ္ ၂၆/၂၊ ဧရိယာ
၂.၁၁ ဧက)၊ ေဒၚခင္သန္းၾကည္ (ဦးပိုင္အမွတ္ ၃၃/၂၊ ဧရိယာ ၁.၇၃ ဧက)၊ ဦးျမင့္ဦး (ဦးပိုင္အမွတ္ ၃၂/၂၊ ဧရိယာ
၂.၃၉) တို႔ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စ၍ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄-၉၅ ခုႏွစ္တြင္
ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ
လယ္ေျမဧရိယာထဲမွ

ကားလမ္းေဖာက္ရာတြင္

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ

တစ္ဦးလွ်င္ (၁) ဧက ဝန္းက်င္ခန္႔ ပါဝင္သြားသည္။

လယ္သမား

(၆)ဦး

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္စံု

ေပးအပ္ျခင္းလည္း မရွိပါ။ နစ္နာဆံုး႐ံႈးသူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားျခင္းမရွိပါ။
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ျဖစ္စဥ္ (၇)
ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာႀကီးေက်းရြာ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ နံ႔သာကုန္းေက်းရြာတြင္
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပသိဆည္ စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား၊
ျခံဧရိယာမ်ား ပါဝင္သြားၿပီး ဆည္ေၾကာင့္ ေျမယာမ်ားလည္း ေရနစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။
သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာႀကီးေက်းရြာရွိ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ ေနထုိင္ေရးအခက္ခဲျဖစ္၍
ပိေတာက္ကုန္း ေက်းရြာသို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ
မေပးသည့္အျပင္ ေနထိုင္စရာ၊ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္စရာ အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးမႈ မရွိပါ။ ဆည္ေဆာက္ၿပီး ပိုလွ်ံေျမေနရာကို
အမွတ္(၁)စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီးဌာန (ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းအတြက္)တို႔မွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ခ.လ.ရ
(၁၂၄)တပ္မွ လည္း သိမ္းဆည္းကာ ၾကက္ဆူစီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ၿပီး မေအာင္ျမင္သည့္အခါ ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ဳိးထားသည္။

ဆည္ဧရိယာအတြင္းရွိ လြတ္လပ္ေနေသာ ေျမေနရာ

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ပိုလွ်ံေျမမ်ားကို အျခားေဒသမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။
ဆည္တည္ေဆာက္မႈသည္ ေက်းရြာအတြက္ အက်ဳိးမျပဳသည့္အျပင္ ဆည္ေရလႊတ္သည့္အခါ ေတာင္ငူ-သံေတာင္
ကားလမ္း ေရလႊမ္းၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕အနိမ့္ပိုင္း ေက်းရြာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ား နစ္ျမႇဳပ္ရပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
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အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မိုးရာသီ ဆည္ေရက်ဳိးေပါက္လွ်င္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ေရလႊမ္းမိုးသြားမည္ကို ေဒသခံမ်ား
က စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ မိမိတို႔ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ေျပာဆိုခြင့္၊ တင္ျပခြင့္ မရရွိပါ။ မိမိတို႔
ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အကူအညီျဖင့္ သက္ရာဆိုင္ဌာနသို႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။

ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ အျခားေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ နံံ႔သာကုန္းေက်းရြာသူတစ္ဦး

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ နံ႔သာကုန္းေက်းရြာတြင္လည္း ပသီဆည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအား
ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမရွိျခင္း၊ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ ဆည္ေျမာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ (၃)ရက္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရ
မည္ဟု ေျပာၿပီး ေက်းရြာမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္အတြက္ မိမိတို႔အိမ္ကို လူငွားၿပီး
ဖ်က္ခိုင္းရပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ပါဝင္သြားသည့္အတြက္ လယ္မဲ့ယာမဲ့ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး
နစ္နာေၾကး မေပးသည့္အျပင္ အစားထိုးေျမေနရာလည္း မေပးခဲ့ပါ။ ရြာမွ တတ္ႏိုင္သူမ်ားက စုေပါင္း၍ ေနထိုင္စရာ
ေျမကြက္မ်ား ခြဲေ၀ေပးၿပီး ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄ စု ၅ စု ေပါင္း ၿပီး ေနထိုင္ၾကရသည္။
မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရပ္ေဝးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေန႔စားအလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ ေစ်းေရာင္းျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရပါသည္။ လက္ရွိတြင္ နံံ႔သာကုန္းေက်းရြာတြင္ တတ္ႏိုင္သူအခ်ဳိ႕သာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ (၁ ဧကခန္႔သာ) ပိုင္ဆိုင္ၿပီး
အမ်ားစုမွာ လယ္မဲ့ယာမဲ့ ဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ၾကရပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ လယ္
ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီး
သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပတိုင္ ၾကားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိပါ။
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ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီး ပိုလွ်ံသည့္ေျမေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္ထားပံု

ျဖစ္စဥ္ (၈)
၂ဝ၁၂

ခုႏွစ္တြင္

ကရင္ျပည္နယ္

ျမဝတီခ႐ိုင္၊

ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊

သဃၤန္းညီေနာင္မွ

ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္၊

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ဝတံတားအထိ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အာရွလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ရြာသစ္ကုန္း
ေက်းရြာ၊ ေကာ့ႏြဲေက်းရြာ၊ တံတန္ကူးေက်းရြာ၊ နန္္းေကာ့တိုးေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္အမွတ္ (၁) ေခ်င္းေတာင္ရပ္ကြက္ႏွင့္
ေကာ့ကရိတ္အမွတ္ (၃) ေမြးျမဴေရးဇုန္မွ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္
ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားအား ထိခိုက္မႈမ်ားရွိၿပီး အတင္းအဓမၼေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိခိုက္နစ္နာ
သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ကာလတန္ဖိုးေအာက္နိမ့္က်ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားသာရရွိျခင္း၊
အခ်ိဳ႕မွာအိမ္ေျပာင္းေရြ႕စရိတ္မ်ွသာရရွိျခင္း၊

အခ်ိဳ႕မွာေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး

လံုးဝမရရိိွျခင္းမ်ား

ရွိခဲ့ပါသည္။

လမ္းေဖာက္ လုပ္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားနွင့္အိမ္ျခံေျမမ်ား ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို ႀကိဳတင္ညႇိႏုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊
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အသိပညာ ေပးေဆြးေႏြးမွဳမ်ားႏွင့္ ေျမယာဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပျခင္း ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္
ေပးျခင္း မ်ားမရွိခဲ့ပါ။ လမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမွသာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားက္ုိ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိ႕နယ္
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးေပးဖို႔ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ဘုရင့္ေနာင္ခန္းမသို႔ ေခၚယူ
ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။ အစပိုင္းတြင္အစုိးရဌာနပိုင္းမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္မင္းနွင့္ ကရင္
ျပည္နယ္ လတ္္ေတာ္ဒုဥကၠဌဦးမန္္းလွၿမိဳင္တို႔မွ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္
လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေသာအခါ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ေငြဆယ့္ငါးသိန္းသာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔
ေပးအပ္ရာတြင္ ေဒသခံထိ္ခိုက္နစ္နာသူမ်ားက မေၾကနပ္၍ ေျပာေသာအခါမွ ထိုင္းကုမၼဏီ ( SEE SEAN ) မွ ေနာက္ထပ္
က်ပ္ငါးသိန္းကို ထပ္ေဆာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ထိခုိက္နစ္နာေသာ လယ္ယာေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း
နွစ္ဆယ္နႈန္းျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားမွ ေက်နပ္မွဳမရွိေသာ္လည္း လက္ခံခဲ့ရပါသည္။

ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္ အာရွလမ္းမႀကီး

လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လယ္ယာေျမမ်ာမွ တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မွဳမရွိေသာ္လည္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း
မွ တူးေဖာ္၊ စြန္႔ပစ္၊ စုပံုျခင္းေၾကာင့္စပါးနွင့္ အျခားအသီးအနွံမ်ားအထြက္ႏႈန္းသည္ ယခင္ကထက္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့
က်သြားသည္မွာ သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ (၂. ၇.၂ဝ၁၅ ) ရက္ေန႔တြင္ အာရွလမ္းမ၏ ဝဲယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာလက္
နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ားထဲတြင္စ္ိုက္ဝင္၊
နစ္ျမဳပ္ေနျခင္းမ်ားအမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလယ္သမားအခ်ဳိ႕မွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အား ျပန္လည္ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ အိမ္ျခံေျမထိခိုက္နစ္နသူမ်ားအား အစုိးရေျမဂရမ္မရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာ
ေၾကးမေပးဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္သာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေပးအပ္ေသာေျပာင္းေရြေၾကးမွာလည္း ေျပာင္းေရြရန္အတြက္
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လုံေလာက္မွဳမရွိခဲ့ပါ။ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားေသာ သီးနွံပင္မ်ားနွင့္ နွစ္ရွည္ပင္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးကို
အမွန္တကယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားအတိုင္းေပးေလ်ာ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အဆင္ေျပသလုိသာ ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အာရွလမ္းမႀကီးေဘးရွိ စပါးစိုက္ခင္းမ်ား

အာရွလမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းနယ္အက်ယ္
အဝန္း အတ္ုိင္းအတာမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွဳမ်ား
ရွိေနပါသည္။ အာရွလမ္းမႀကီးၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ရက္တြင္ လမ္းနယ္တိုးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္
ထားသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ကို ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္းျခင္းေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း
မ်ားစြာျဖင့္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

လမ္းနယ္အက်ယ္အဝန္း သတ္မွတ္ထားပံု

****
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မသမာမႈျဖင့္ သိမ္းဆည္းေျမ
ျဖစ္စဥ္ (၁)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီခရိုင္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ မဲကနယ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေဒၚထူးထူးအပါအဝင္ ရြာသား (၃ဝဝ)
ဦးပိုင္ဆုိင္ေသာ ကြင္းအမွတ္ (၅၅ င) ရိွ ေျမ (၁ဝဝဝ) ဧကအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ DKBA တပ္မွ ေစာညီညီက သိမ္းယူ၍
ေျမကြက္မ်ား ႐ိုက္ကာ ေရာင္းစားခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေျမမ်ားေရာင္းခ်ခဲ့မႈကို သက္ဆိုင္ရာသို႔
တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။

(၂၉.၄.၂ဝ၁၆)

ရက္ေန႔တြင္

ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ

ထပ္မံတိုင္ၾကားထားခဲ့ပါသည္။ မဲကနယ္ေက်းရြာအတြင္းမွ ေျမ (၁ဝဝဝ) ဧကအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္ ရယူလို
ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေျမသိမ္းျခင္းကို ဥပေဒအရ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႕အား အသနားခံစာ တင္ျပထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၂)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္လံုအေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္လံုေက်ာက္တိုင္ရြာေန
ဦးဖိုးသိန္းသည္ ၾကက္ဆူစီမံကိန္းအတြက္ ထီလံုေက်းရြာအနီးတြင္ ေျမ (၁ဝဝ) ဧက ရရိွထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္
အစိုးရသို႔ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္အပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ နတ္ထိပ္ရြာ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ားကို ျပန္ေလွ်ာက္ခဲ့ရာ (၂ဝ)
ဧကသာ ျပန္ရရိွခဲ့ပါသည္။ ဦးပိုင္အမွတ္ (0 SS-၇၁)၊ လဆန္းအေရွ႕ျပင္ ဦးပိုင္အမွတ္ (လ ၃၃) ကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္
ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုေျမ (၂ဝ) ဧကအတြက္ ေျပစာ မ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္
မွစၿပီး ေျပစာျဖတ္ပိုင္းမ်ား မရေတာ့ပါ။ ၄င္းကိစၥကို စံုစမ္းၾကည့္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအီေပါမွ ဦးဖိုးသိန္း
ပိုင္ေျမမ်ားကို ေရာင္းစားလုိက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေျမသိမ္းျခင္းကို ဥပေဒအရ အေရး
ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၃)
ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ လွာကာေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘားပုေက်းရြာေန ေဒၚစိန္စိန္ဦး (အဘ ဦးတင္လွ) ၏ မိဘဘိုးဘြားမ်ား
ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကြင္းအမွတ္ (၁ဝ၃၄) ရွိ လယ္ေျမ (၃၉.၅၉) ဧကအား (၁၉၈၃-၁၉၈၄) ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူ႔ေကာင္စီမွ လည္းေကာင္း၊ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆) ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီမွ
အႀကိမ္ႀကိမ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို အေၾကာင္းျပ၍ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရပါသည္။ ေဒၚစိန္စိန္ ဦး အျပင္
အျခား လယ္သမား (၉ဝ) ဦး၏ လယ္ေျမ (၈ဝ) ဧကခန္႔ကိုလည္း သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေျမသိမ္း
ဥပေဒႏွင့္ မညီျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးလည္း မေပး၊ ေျမေနရာ အစားထိုးေပးျခင္းလည္း မရွိပါ။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္
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ျခင္းမရိွပဲ သစ္ပင္ျခံဳႏြယ္မ်ား ဖံုးလႊမ္းကာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္
၀န္ထမ္း အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ေဆာင္လုပ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ျခင္း မရိွပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွ
သူမ်ားမွ အရပ္သားအခ်ိဳ႕အား လစဥ္အခေၾကးေငြ ယူ၍ ငွားရမ္းေနထိုင္ေစလ်က္ရိွပါသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚစိန္စိန္ဦး ဖခင္ ဦးတင္လွ (ကြယ္လြန္) အား လယ္ယာေျမျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳ၍
ပုဒ္မ ၅(ည)၊ ၁၇(ခ) ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ရာ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္တြင္ ေထာင္ (၃ဝ) ႏွစ္ က်ခဲ့သည္။ ေဒၚစိန္စိန္ဦးမွ သိမ္းဆည္းခံ
လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားသုိ႔ ၂ဝ၁၃၊ ၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ လာေရာက္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း တိက်မွန္
ကန္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။ ေဒၚစိန္စိန္ဦး အပါအဝင္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ား မွ

၎တို႔၏

ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားကို အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၄)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ မိကရင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မိကရင္ေက်းရြာေန ဦးဘစိန္သည္
တစ္ရြာတည္းေန ဦးေပၚကူးထံမွ (ၾကာအင္းအေရွ႕ကြင္း)၊ ကြင္းအမွတ္ (၁ဝ၅ဝ ေအ)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၇၃) ရိွ လယ္ေျမ
(၇.၈၈) ဧက အား ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ (၇.၈၈) ဧကတြင္ ဦးဘစိန္မွ လြန္ခဲ့ေသာ (၄)ႏွစ္ခန္႔က (၃) ဧကအက်ယ္အ၀န္းရိွ
ေရာ္ဘာပင္ ၃ ဧက ကို စိုက္ပ်ိဳးထား ၿပီး ေရာ္ဘာပင္ေပါင္း (၇ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႔ရိွပါသည္။ ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးထားစဥ္ ၾကာအင္း
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ေပၚေတာ္မူ ဆရာေတာ္၏ညီမွ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရွိန္အဝါကို အသံုးျပဳ၍ ေက်းရြာသစ္
ေဖာ္ထုတ္ေရးအစီအမံကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေရာ္ဘာပင္မ်ားအား
ဘူဒိုဇာျဖင့္ ထိုးေကာ္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လယ္ယာေျမမ်ားအား အဓမၼ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေရာ္ဘာပင္မ်ားအား ဘူဒိုဇာျဖင့္ ဖ်က္ဆီး
ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဦးဘစိန္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွာ လက္ရိွ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းမ်ား ခံစားေနၾကရၿပီး အဓမၼ
သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမ (၃) ဧကအား ျပန္လည္ ရယူလိုျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ေရာ္ဘာပင္မ်ားအတြက္
ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ရရိွေရးတို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ တင္ျပထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၅)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ လဆန္းနတ္ထိပ္ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ကြင္းအမွတ္ (၁၁၃၉)၊
ေနာင္ပတုပ္ အေရွ႕ကြင္းရိွ ဦးပိုင္အမွတ္ (၂၄/က)၊ (၂၄/ခ)၊ (N/၂၆)၊ (N/၂၇)၊ (N/၂၈)၊ (N/၂၉)၊ (N/၃၀)၊ (N/၃၁)၊
(N/၃၂)၊ (N/၁၀ က)၊ (N/၁၁ က) အမည္ေပါက္ ျခံေျမ ဧက (၁ဝဝ)အား ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ခန္႔က ယခင္ DKBA မွ
ဗိုလ္မွဴးၾကာ၀င္း (ကြယ္လြန္) မွ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ လဆန္းနတ္ထိပ္ေက်းရြာေန ရြာသူ/ရြာသားမ်ားမွာ ရြာႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကြာ၍
မဝယ္ယူသျဖင့္၊ ေရႊေတာေက်းရြာေန ဦးေက်ာ္သာေဖါင္ႏွင့္ (၁ဝ) ဝယ္ယူၿပီး ေရာ္ဘာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေရာ္ဘာပင္သက္တမ္း ဦးတို႔မွ (၄/၅)ႏွစ္သားခန္႔ အေရာက္တြင္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ခန္႔၌
လဆန္း နတ္ထိပ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၆)ဦးတို႔မွ မိမိတို႔၀ယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ဧက (၁ဝဝ) အား
ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမဟုဆိုကာ အဓၶမသိမ္းဆည္း ျခံစည္း႐ိုးခတ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသိုပ အဓၶမသိမ္းဆည္းၿပီး ၿခံစည္း႐ိုးခတ္က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္သာေဖါင္ ႏွင့္ ရြာသား(၁ဝ)
ဦးမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕အား တရားစြဲဆိုရာ လက္ရိွအမႈရင္ဆိုင္လ်က္ရိွပါသည္။ အမႈမွာ (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္
သည့္တိုင္ မွန္ကန္စြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရိွေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္
သာေဖါင္ အပါ အဝင္ (၁ဝ)ဦးမွာ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားရိွေနပါေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၆)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါ့ဖ်ားေက်းရြာေန ေဒၚမိခ်ဳိသည္ ဦးပိုင္အမွတ္
(၂၈/၂)၊ ကြင္းအမွတ္ (၇၄ က)၊ ေျမ (၁) ဧကေက်ာ္ (အလ်ား ၁၂ဝ’၊ အနံ ၉ဝ’) အား ဦးေအာင္ခ်စ္ရီ ထံမွ ဝယ္ယူၿပီး
ဖက္မိုး ဖက္ကာ ပ်ဥ္းေထာင္ တဲတစ္လံုးေဆာက္ကာ (၁၇)ႏွစ္တိုင္တိုင္ မိဘႏွစ္ပါး၊ သားသမီးႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေဒၚမိခ်ဳိပိုင္ဆိုင္သည့္ ၄င္းေျမအနီးတြင္ လယ္သမားအခ်ိဳ႕ လယ္ေစာင့္တဲမ်ားေဆာက္၍ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုလယ္
သမားမ်ား မူးယစ္ေသာက္စားဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေၾကာင့္ အနီးရိွ ေခမာရ္သီ၀ံသေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေခမိႏၲ မွ
ေဒၚမိခ်ဳိအပါ အ၀င္ တဲေဆာက္ေနသူအားလံုး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခိုင္းပါသည္။

ေဒၚမိခ်ဳိ၏ တဲအိမ္ေနရာ

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲေခမိႏၲ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ေက်းရြာဥကၠဌ
ဦးခ်စ္ဝင္း ႏွင့္ ယခုေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္တို႔မွ ေဒၚမိခ်ိဳပိုင္ဆုိင္သည့္ ေျမကြက္ကို အကြက္ငယ္(၃)
ကြက္ခြဲကာ တစ္ကြက္ က်ပ္ ၆၅ဝဝဝဝ/ ႏႈန္းျဖင့္ အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းစားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚမိခ်ိဳက ၄င္းေျမကြက္ (၃)ကြက္မွ
(၁)ကြက္ျပန္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မရရိွခဲ့ပါ။ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေလ်ာ္ျခင္းလည္းမရိွပါ။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဒၚမိခ်ဳိဆံုး႐ံုးခဲ့သည့္ ေျမကြက္ကို ျပန္လည္ရရွိရန္ႏွင့္ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဦးခ်စ္ဝင္း(ယခင္ေက်း
ရြာဥကၠဌ)ႏွင့္ ဦးဝင္းႏိုင္ (ယခုအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) တို႔အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ထံသို႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ အကူညီေတာင္းခံ တင္ျပထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၇)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္၊ က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္တြင္ ဦးကေပၚ (ဘ) ဦးေကာ္ေထာ
ပိုင္ဆည္သည့္ အကြက္အမွတ္ (၇၈ ခ)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၂၂)၊ မူလဧရိယာ (၃.၃၈) ဧကႏွင့္ ဦးစန္းလိႈင္ (ဘ) ဦးဘၾကည္
ပိုင္ ကြင္းအမွတ္ (၇၈ ခ)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၉)၊ မူလဧရိယာ (၈.၁၆) ဧက တို႔ကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေဟာင္းမွ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျမကြက္ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္
ေျမပိုင္ရွင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ သက္ဆိုင္ရာမွ ျခံခတ္သည့္ ကိစၥကိုသာ ေျဖရွင္းေပး၍
ေျမကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်မႈကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပါ။

ေျမကြက္ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား အခ်င္းျဖစ္ပြားရာေနရာ

ျဖစ္စဥ္ (၈)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ လဆန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ လဆန္းေက်းရြာေန ဦးဘိုးသိန္းႀကီးသည္
ကြင္း အမွတ္ (ဝ၅၅၇)၊ ေျမဧက (၄ဝဝဝ) ေက်ာ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဦးၾကာ၀င္းထံမွ ေျမဧက (၁၁ဝ)ကို (၁.၂.၂ဝဝ၇) ရက္ေန႔
တြင္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း (၃ဝ) ေပးကာ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁)ရက္မွစ၍
ေရာ္ဘာပင္မ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအီေပါမွ ေျမ (၁၁ဝ)ဧက ထဲမွ ဧက
(၅ဝ) ကိုသိမ္းယူ၍ အကြက္ရိုက္ၿပီး ေရာင္းစားခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာေျမစာရင္းမွလည္း အကြက္မ်ားရိုက္ေပးခဲ့ပါသည္။
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မိမိဘက္မွ တိုင္ၾကားလွ်င္လည္း အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္စရသည့္အတြက္ မတိုင္ၾကားခဲ့ပါ။ ၀ယ္ယူထားေသာေျမမ်ား
ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေရာ္ဘာ ပင္မ်ားဆံုး႐ံႈးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါ ထိုသိမ္းဆည္းေျမမ်ားမွာ
ျခံဳမ်ားထေနပါသည္။ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားလည္း မရိွပါ။ သိမ္းဆည္း အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းသြားသည့္ ေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိလိုသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၉)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာ့ပရံေက်းရြာတြင္ (၁၇.၂.၂ဝဝဝ)
ရက္စြဲျဖင့္ စားက်က္ေျမမွ ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ က်သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ဘားအံခရိုင္ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ (ဦးေက်ာ္မိုး) အား အမႈတြဲအမွတ္ ၁၁/၉၉ ျဖင့္ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ခ်ထားေျမဧရိယာမွာ (၃၇.ဝဝ)
ဧကျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေရာ္ဘာ၊ သီဟို၊ ကၽြဲေကာ၊ ၾကက္ေမာက္၊ သံပုရာ၊ ငွက္ေပ်ာ စသည္မ်ားကို
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာတြင္ ဧက (၃ဝ)ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံ (၁ဝ၅) ရၿပီးျဖစ္၍ ပံုစံ (၁ဝ၆) ရရိွရန္
(၁၁.၃.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေထြအုပ္၊ ေျမစာရင္း အဆင့္ဆင့္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၉
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ မီးႏွစ္ႀကိမ္ေလာင္ခဲ့ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ အပင္မ်ား၏ သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔ ပါသြားပါသည္။
ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ကရင္ေကာ့က်ိဳက္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေညာင္ကုန္းရြာရိွ ပတၱျမားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဦးေက်ာ္မိုး၏
ျခံႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ေကာ့ပရံရြာ ႏွင့္ ေညာင္ကုန္းရြာမွာ ထိစပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ပတၱျမားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ
ေက်ာင္းဒကာအမည္ခံ ဦးေက်ာ္တင္၊ ဦးသုန္၊ ဝင္းနီထြန္း၊ ဦးပိန္ တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ဦးေက်ာ္မိုး စိုက္ထားသည့္
ေရာ္ဘာပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေျမ (၅) ဧကခန္႔အား (၁၈.၅.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဝါးၿခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္း၊
(၂၅.၇.၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ထင္းပင္ခုတ္ယူျခင္း၊ (၃.၁.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ဴးေက်ာ္၍ ေျမေျမာင္း (မီးတားလမ္း)
တူးျခင္း၊ (၁၅.၃.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ဝါးၿခံစည္း႐ိုးမွ ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားျဖင့္ အခိုင္အမာ ကာရံျခင္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္
က်ဴးေက်ာ္၍ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈအဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လိပ္မူ၍
ေထြအုပ္၊ ေျမစာရင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္သို႔ မိတၱဴေပးပို႕ကာ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၁ဝ)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၂/၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတြင္ ယခုလက္ရိွေနထိုင္လ်က္ရိွသူ
ေဒၚေနေနသည္ လွာကျမင္ေက်းရြာ၊ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ေျမ (၅၇)ဧကအား ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး
ေျမပဲစိုက္ခင္းအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေနေန၏ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာေျမမ်ားမွာ (က) ကြင္းအမွတ္ (၁၁၂၁)၊ ရြာသစ္ကြင္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕။
(၁) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၇ - (၆.၃၅) ဧက
(ခ) ကြင္းအမွတ္ (၁၁၂၃)၊ မဲေဘာင္ကြင္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕။
(၁) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၂၉ - (၂.၈၃) ဧက
(၂) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၃၀ - (၄.၃၆) ဧက
(၃) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၃၆ - (၄.၉၅) ဧက
(၄) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၃၇ - (၂.၆၇) ဧက
(၅) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၃၅ - (၇.၈၇) ဧက
(၆) ေလယဥ္ကြင္း
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(၇) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၂၃၈ - (၁.၁ဝ) ဧက
(၈) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၃၁ - (၁.၁၂) ဧက
(၉) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၂၆ - (၄.၄၉) ဧက
(၁ဝ) ဦးပိုင္အမွတ္ - ၁၂၇ - (၃.၁၅) ဧက
(၁၁) ၾကာအင္းေတာင္ေျခရင္းလယ္ကြင္း - ၅ ဧက တို႔ ျဖစ္သည္။
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အထက္ေဖာ္ျပပါေျမပဲစိုက္ခင္းအား ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းမွဴးႏွင့္တကြ၊ ဘားအံၿမိဳ႕ေန ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား၊
အႀကီးအကဲမ်ားက ေဂါက္ကစားရန္အတြက္ ေဂါက္ကြင္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေနေနအား လိုအပ္
သည့္အခါ အထက္ပါ ေဂါက္ကြင္းေျမေနရာအား ျပန္ေပးပါမည္ဟု ကတိေပး၍ ေဒၚေနေနမွ လက္မွတ္ေရးထိုး
ေပးခဲ့ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ရိွန္ႏွင့္
ဗိုလ္မွဴးႀကီး

ခ်ိဳထြန္းေအာင္တို႔

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း

ေဒၚေနေန၏

ေဂါက္ကြင္းေျမေနရာအစား၊

လယ္မလုပ္ပဲ ပစ္၍ ထားေသာ အစိုးရသိမ္းထားသည့္ လယ္ယာေျမ (ယခု ဘားအံၿမိဳ႕ျပင္ ေမြးျမဴေရးဇံုေျမေနရာ) (၆၉)
ဧကကို အစားထုိး ခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အစားေပးသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ လွာကေဒါင္ေက်းရြာမွ
ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒၚေနေနက မယူခဲ့ပါ။
ေဒၚေနေန (အသက္ ၉၇ ႏွစ္) မွ ထိုေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ ရက္စြဲျဖင့္
တစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၆) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ စာေရးသားလိပ္မူ
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။
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ျဖစ္စဥ္ (၁၁)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ လွာကာေက်းရြာအုပ္စု၊ ဓမၼပါလရပ္ကြက္ေန ဦးေငြတင္ (ခ)
ဦးေဆးတံသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ မိဘဘိုးဘြားမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာေျမ (၄.၈၇) ဧကအား ညီျဖစ္သူ ဦးပုကီ
ႏွင့္ အတူစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ညီျဖစ္သူမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညီျဖစ္သူ ဦးပုကီအမည္ေပါက္
ကြင္းအမွတ္ (၁ဝ၄၃)၊ ကြင္းအမည္ ဘားပုကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၅ဝ) ရိွ ေျမ (၁.၆၇) ဧကအား ဦးေငြတင္ (ခ) ဦးေဆးတံ
မိသားစုမွ ဆက္လက္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးလုပက
္ င
ို လ
္ ာခဲပ
့ ါသည္။ ထိက
ု ဲသ
့ လ
႔ို ပ
ု က
္ င
ို ္ေနစဥ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏစ
ွ ခ
္ န္မ
႔ စ
ွ ၍ တစ္ရပ္ကြကတ
္ ည္းေန
ရာအိမ္မွဴးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ဆိုသူမွ ဦးေငြတင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ (ဦးပုကီအမည္ေပါက္) လယ္ခြန္ေျပစာပါ (၁.၆၇) ဧကအား
ေက်းရြာလယ္/စီအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အဓၶမသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ဦးေငြတင္ (ခ) ဦးေဆးတံ သက္ဆိုင္ရာေျမယာေကာ္မတီ
အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ မရိွသျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။

အကြက္႐ိုက္ေရာင္းစားရန္ ကြန္ကရစ္ တိုင္မ်ားစုိက္ထူထားပံု

တရားစြဲဆိုေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္မွ မွန္ကန္စြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း မရိွပဲ အခ်ိန္ကုန္၊
လူပန္း၊ ေငြကုန္ကာ ရာအိမ္မွဴးျဖစ္သူကို အႏိုင္ဒီကရီေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ယခုအခါ ရာအိမ္မွဴးမွ (၁.၆၇)ဧကအတြင္း
အခိုင္အမာကြန္ကရစ္ တိုင္မ်ားစုိက္ထူကာ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းစားရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဦးေငြတင္ (ခ) ဦးေဆးတံမွ ဆက္လက္၍ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သို႔ ျပန္လည္တင္ျပတိုင္
ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၁၂)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံံၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ထလံုးေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္
ကာလအတြင္း

ဇနီးျဖစ္သူလဝက

စာေရးေဒၚခင္ေမသန္းတို႔

ပူးေပါင္၍

ေနာင္ထလံုးေက်းရြာပိုင္သုႆန္ေျမႏွင့္

၎ႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိေသာ ေဘာလံုးကြင္းအား ရြာသူရြာသားမ်ားအား အသိမေပးပဲ သိမ္းယူၿပီး ေရာ္ဘာပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးခဲ့
ပါသည္။ သိမ္းယူထားေသာ သခၤ်ဳိင္းေျမေပၚတြင္ ေရာ္ဘာပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးၿပီး

(၃)ႏွစ္အၾကာ (၁၃.၉.၂ဝ၁၅)ရက္ေန႕

တြင္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဇနီးက ရြာသားတခ်ဳိ႕အားေခၚယူၿပီးလက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ရြာသားမ်ားမွ ရြာဘံုပိုင္ေျမအား တရားဝင္သေဘာတူ ေရာင္းခ်သည့္သေဘာသက္ေရာက္ေအာင္မသမာေသာနည္းျဖင့္
ႀကိဳတင္ ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းယူထားေသာ
သခၤ်ဳိင္းေျမႏွင့္ ေဘာလံုးကြင္းသည္ ယခင္ကပင္ေနာင္ထလံုးေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေက်းရြာပိုင္ႏွင့္အစိုးရအေဆာ
က္ဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီးေျမမ်ားျဖစ္၍ ၎ေျမကို ယခင္ေက်းရြာဘံုပိုင္အတိုင္း ရြာသားမ်ားလက္ထဲသို႔
ျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးပါရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေနာင္ထလံုးရြာသူရြာသားမ်ားမွ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ တင္ျပထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၁၃)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့စိန္ဘန္ေအာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရႊျပည္ေတာင္ေက်းရြာရိွ
ကြင္းအမွတ္ (၁၁၅၀/ခ)၊ ကြင္းအမည္ ေနာင္ညံကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၄၂/၅)၊ ေျမဧရိယာ (၄.၁၂) ဧက တြင္ ရြာသူ၊
ရြာသားမ်ားမွ ေက်းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သာေရးနာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ အစဥ္အဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့
ေသာ လယ္ယာေျမျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလယ္ယာေျမအား ေရႊျပည္ေတာင္ေက်းရြာေန ဦးေစာလွေနမွ ၄င္း၏သား
ဦးေစာသိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ဦးေစာနဲငယ္မွ၄င္း၏ သမီး ေဒၚေထြးမူအတို႔အား ခြဲေဝေပးကာ ၄င္းတို႔၏ ပုဂၢလိက
ပိုင္သဖြယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သာေရးနာေရးကိစၥအတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ား
စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္ကကဲ့သို႔ စပါးတင္း (၅ဝ) ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရိွေတာ့ပါ။ ထိုျဖစ္စဥ္အား ထိုေျမတြင္ ယခင္က
စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူ

ဦးေလာက္ခ်ိတ္ပါ

(၃)ဦးတို႔မွ

ေက်းရြာအုပ္စုေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေကာ္မတီသို႔

တင္ျပရာ

(၂၇.၁ဝ.၂ဝ၁၃) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ (၅ / ၃ - ၅ / ဦး ၆) တြင္ ပါရိွသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေကာ္မတီမွ ဦးေလာက္ခ်ိတ္ပါ
(၃)ဦးတို႔အား စုေပါင္းေျမအျဖစ္ထားရိွကာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ အႏိုင္ေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာ
ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕၏ (၂၉.၄.၂ဝ၁၄) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ( ၈၆ / လယ-၃-၂ (၂ဝ၁၄) တြင္ ပါရိွသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ
အခ်င္းျဖစ္ေျမ (၄.၁၂)ဧက ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ လက္ရိွလက္ငုတ္ ႏွစ္ (၃၀) ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ဦးလွေန၏သားျဖစ္သူ
ဦးေစာသိန္းအား (၂.ဝ၆) ဧက ကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးနဲငယ္၏သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေထြးမူအား (၂.ဝ၆)ဧက ကိုလည္းေကာင္း
ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။
ထိုအမႈအား ခရုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္အယူခံ၀င္ခဲ့ရာတြင္ ခရိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အဖြဲ႕မွ (၂၆.၉.၂ဝ၁၄) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ( ၄ / ၁ - ၁ / ဦး ၆) တြင္ ပါရိွသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဦးေစာသိန္းႏွင့္
ေဒၚေထြးမူတို႔ အား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေက်နပ္မႈမရိွသည့္ ဦးေလာက္ခ်ိတ္၊
ေဒၚတူးတူးႏွင့္ ဦးေနာင္ေက်ာ့တို႔မွ ျပည္နယ္လယ္ယာ ေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ (၂၄.၁ဝ.၂ဝ၁၄) ရက္စြဲပါစာႏွင့္အတူ
ေရႊျပည္ေတာင္ရြာသူ၊ ရြာသား(၆၃)ဦးတို႔၏ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္မ်ားကို ပူးတြဲ၍ ဆက္လက္အယူခံ၀င္ရန္
တင္ျပခဲ့ပါေသာ္လည္း

ယေန႔အခ်ိန္ထိ

တစ္စံုတစ္ရာ

အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း

မရိွပါသျဖင့္

ျပည္နယ္အစုိးရမွ

ယင္းအမႈအား ျပန္လည္စိစစ္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁၄)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ မုဆိုးကုန္းရပ္ ကြင္းအမွတ္ - OSS၊ ဦးပိုင္အမွတ္
(၄၁၅) ရွိ လယ္ေျမ (၇.၃၇) ဧက သည္ ဦးေစာတာေပဖိုး (ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေအးေက်းရြာ ေနထိုင္သူ) ၏ ဖခင္
ဦးေအာင္ၿငိမ္း (ကြယ္လြန္) ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ ၎လယ္ယာေျမကို ၁၉၉၁-၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး
၀ယ္ယူကာ စပါး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေျမခြန္ကိုလည္း ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
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ဦးေအာင္ၿငိမ္းပိုင္ဆိုင္ေသာ အဆိုပါလယ္ေျမအား ၁၉၉၅-၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးမ်ဳိးေ၀ (ရ.ယ.က ဥကၠဌ၊
ကမေမာင္္ေက်းရြာ)၊ ဦးစိုးလွ(အဖြဲ႕ဝင္၊ ဦးထြန္းေအး(အဖြဲ႕၀င္)၊ ဦးသန္းျမင့္ (ေျမစာရင္းဌာန) ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမွ
ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အိမ္ယာေျမကြက္သစ္ခ်ေပးရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ေျမကြက္မ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ မူလပိုင္ရွင္
မ်ားအား ညွႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ေပးျခင္းလည္း မရွိပါ။ ဦးေစာတာေပဖိုး မွ မိမိလယ္ေျမကို
ျပန္လည္လိုခ်င္ေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ တိုင္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းကိုမွ်
အကူညီေတာင္းခံျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၁၅)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ ကမေမာင္ကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၁၄၂) ေျမ (၄.၅ဝ) ဧကသည္
ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ေန ဦးဘီစိုး၏ ဖခင္ ဦးေဖါ့ထူ (ခ) ဦးလွစိန္ ၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ
လယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၾကံပင္၊ စပါးပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေျမအား
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေဆြျမတ္မ်ဳိးၾကြယ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဦးေမာင္နီ
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမ (၃)ဧက ခန္႔ ကိုလည္း ဦးေမာင္ျမႏွင့္ ဦးခင္ဖိုး တို႔မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ျပန္ပါသည္။
သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ အိမ္ယာအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး က်န္သည့္ ေျမဧရိယာထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို
ေရာင္းစားၿပီး အခ်ဳိ႕ကို အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ ေျမစာရင္း႐ံုးတြင္လည္း တရား၀င္ ပံုစံေပါက္ေအာင္
ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း မူလပိုင္ရွင္မ်ားက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာအခါ တဲမီး႐ိႈ႕ျခင္း၊ ဦးဘီစိုး၏
အေဒၚျဖစ္သူအား ေရနစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မူလလယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေဖါ့ထူ၏သား ဦးဘီစိုး မွ မိမိပိုင္လယ္ေျမကို
ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခ်င္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားထားျခင္း မရွိေသးပါ။
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ျဖစ္စဥ္ (၁၆)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ အုန္းေတာကြင္းရွိ ကြင္းအမွတ္ OSS ၁/၃ ရွိ
ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမမ်ားသည္ ေဒၚေအးစိန္ အပါအဝင္ လယ္သမား (၁၃)ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဧက (၁ဝ၇)
ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး စပါးစိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ကြင္းအမွတ္ ရွိ လယ္ေျမမ်ားအား ၁၉၇ဝ-၇၁
ခုႏွစ္မွ မူလေျမတိုင္းတာခဲ့ၿပီး၊ ပံုထုတ္ျခင္း၊ ဧရိယာစာရင္းမ်ားတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ
ေျမပံုထုတ္ထားျခင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေျမပံုအသစ္ေရးဆြဲရာ ကမေမာင္းရြာ ဘာသာေပါင္းစံု သခ်ဳႌင္းေျမကို ေျမပံုအသစ္
တြင္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအးစိန္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ
ဦးထြန္းလူ၊ ဦးကေရာ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား မွ မည့္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် မရွိဘဲ အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္က်ဴး
ေက်ာ္ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ေပးအပ္ျခင္းလည္း မရွိပါ။ အဆိုပါ ေျမကြက္အား
၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေျမစာရင္း႐ံုးတြင္ တရားဝင္ပံုစံ ေပါက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ထို႔ျပင္ အျခားလယ္သမား (၁၂)ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚလွျမင့္၊ ဦးတင္စိုး၊ ဦးလွေထြး၊ ဟန္မီဒါလီ၊ ေဒၚခင္ၾကည္၊
ဦးေထာေဒး၊ ဦးအီမန္၊ ဦးဇာတ္လိုက္၊ ကိုကိုေလး၊ ေနာ္ၾကည္ၾကည္ေဌး၊ ဦးဒါးေဝ၊ ေဒၚသႏၲာေအာင္ တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ
လယ္ယာေျမ (၉၆) ဧက ဝန္းက်င္ ကို ၁၉၉၅-၉၆ ၌ ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဦးေအာင္ျမသိန္းႏွင့္အဖြဲ႕၊
အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ဥကၠဌ ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ရာအိမ္မွဴး(၁) ဦးမ်ဳိးျမင့္ေလး၊ ရာအိမ္မွဴး(၂) ဦးျမင့္တင္ တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ မည့္သည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် မေပးဘဲ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။

55

ZGJuyifoufao 'dkY,majr

u&ifjynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

သိမ္းဆည္းသြားၿပီးေနာက္ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ အိမ္ေျမကြက္မ်ား ႐ိုက္ၿပီးေရာင္းစားျခင္း၊ လမ္းမ်ား
ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအးစိန္ အပါအ၀င္ မူလယ္ပိုင္ရွင္ လယ္သမား (၁၃)ဦးမွ
မိမိတို႔ လယ္ေျမအား ျပန္လည္ရရွိရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္
ေရး ေကာ္မရွင္ (ေနျပည္ေတာ္) ဥကၠဌ ထံသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထူးျခားမႈ တစ္စံု
တစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။
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ထို႔ျပင္ အုန္းေတာကြင္း၊ ကြင္းအမွတ္ OSS ၁/၃၊ ဦးပိုင္အမွတ္ ၃ဝ ရွိ ဦးတင္ေရႊ ပိုင္ဆိုင္သာ ေျမ (၈.၄) ဧက
ကိုလည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေအာင္ျမသိန္း၊ မ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ဦးျမင့္တင္ တို႔မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းေဘာလံုးကြင္း
ျပဳလုပ္ရန္ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ ကာရံထားပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၁၇)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ အုန္းေတာရွိ ကြင္းအမွတ္ OSS ၁/၃၊
ဦးပိုင္အမွတ္ (၃၈) ေျမေနရာသည္ ဦးခြန္စစ္လိႈင္၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္စဥ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ျခံေျမျဖစ္ၿပီး ဧက(ဝ.၂ဝ)
ခန္႔ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေျမခြန္ကိုလည္း ေပးေဆာင္ထားပါသည္။ ထိုေျမေပၚတြင္ ဒူးရင္ပင္ႏွင့္ ပိႏၵဲပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိး
လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ေျမကြက္အား ေဆြျမတ္မ်ဳိးၾကြယ္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေဂါပက အဖြဲ႕က DKBA လံုျခံဳေရးအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး၊
နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ေပးအပ္ျခင္း မရွိပါ။ အဆိုပါ ေျမေနရာတြင္ DKBA ႏွင့္ ပတ္သက္နီးစပ္သူမ်ားမွ
အိမ္ယာမ်ားေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ မူလပိုင္ရွင္ ဦးခြန္စစ္လႈိင္၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစု မွ မိမိပိုင္ ေျမယာအား
ျပန္လည္လိုခ်င္ေသာ္လည္း စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ မည္သည့္ဌာန၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း ကိုမွ် တိုင္ၾကားထားျခင္း
မရွိပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၁၈)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္ေန ဦးစံၫြန္႔၏ လယ္ေျမ (၄.၁၈) ဧကကို
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ခန္႔က ဦးမ်ိဳးေဝ (ကမေမာင္း ရ.ဝ.တ ဥကၠဌ)၊ ဦးသန္းျမင့္၊ ဦးေအာင္မိုးဟိန္း (ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန)
ဦးေအးျမင့္၊ ဦးဘေရႊ ဦးေငြသိန္း (ရပ္မိ/ရပ္ဖ)၊ ဦးထြန္းလြင္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန) စသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ
သိမ္းဆည္းၿပီး DKBA မိသားစုမ်ားအား အကြက္ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းလယ္ယာေျမမွာ ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္
ကတည္းက စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေျမျဖစ္၍ စပါးစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။
DKBA မိသားစုမ်ားမွတဆင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ပါသည္။ လက္ရိွလယ္ေျမတြင္
ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေျမစာရင္းရံုးတြင္ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ပံုစံေဖာက္ထားျခင္း တခ်ိဳ႕ရိွပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကး
ေပးအပ္ျခင္းမ်ားမရိွသလို ေတြ႕ဆံုၫိႇႏိႈင္းမႈလည္းမရိွပါ။ မိမိလယ္ေျမတြင္

၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္

မရေတာ့သည့္

အခ်ိန္မွစ၍ မိမိလယ္ေျမအသိမ္းခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။ မိမိပိုင္လယ္ေျမကို ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္လိုေသာ္လည္း သက္
ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားထားျခင္း မရွိပါ။
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ျဖစ္စဥ္ (၁၉)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္အတြင္း ရွိ ေဒၚေအးေငြ
အပါအ၀င္ ျခံပိုင္ရွင္ (၄) ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသည္ စုစုေပါင္း (ဝ.၂၃ဝ) ဧက ခန္႔ ရွိပါသည္။ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္သင့္ေနေသာ အခ်ိန္၌ ပိုင္ရွင္မ်ားေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခိုေအာင္ေနထိုင္
စဥ္ကာလအတြင္း ေနရပ္မွစြန္႔ခြာေနခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ေျမကြက္အား ေခတၱစြန္႔လႊတ္ ထားခဲ့ရပါသည္။

အဆိုပါ

ေျမကြက္မ်ားကို တပ္မွ ယာယီခံတပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ရ.ဝ.တ၊ ရ.ယ.က ႐ံုး ေခတၱေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။
သစ္ထုတ္၊ သစ္ေတာ မွလည္း ယာယီ႐ံုး ေဆာက္ေနၾကပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာလာၿပီး
ကမေမာင္းရြာသည္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႐ံုးအေဆာက္အဦ၊
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ စနစ္တက် ခ်ထာေပးၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေနရာခ်ထားေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမေနရာ
မ်ားကို ပိုင္ရွင္မ်ားထံ မေပးဘဲ ရြာမွ ေစတနာရွင္အခ်ဳိ႕မွ စာၾကည့္တိုက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ၾကံ႕ခိုင္ေရးအသင္း ႐ံုးအတြက္
ရယက ဥကၠ႒ေဟာင္းမွ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမွ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ၎တို႔
အတြက္ ေနရာခ်ေပးထားေသာ ေျမေနရာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕မေနထိုင္ဘဲ ျခံပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ျခင္း၊
ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ ငွားစားၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။
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ထို႔သို႔ ဝန္ထမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ အက်င့္ပ်က္မႈကို အထက္တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္မ်ားမွ သိပါလွ်က္ႏွင့္ မသိခ်င္ဟန္
ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ အသင္းမွ ပါတီသို႔ ေျပာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္
မရပ္တည္ဘဲ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေနရာကို အပိုင္စီးလိုျခင္း၊ ဆိုင္ခန္းေဆာက္လိုသူမ်ားကို အခေၾကးေငြယူ၍ ေဆာက္ေစျခင္း
မ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ရ.ယ.က ႐ံုးေဟာင္းေနရာမ်ားကို ပိုင္ရွင္မ်ားအား ျပန္မေပးဘဲ ရ.ယ.က အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဆိုင္ခန္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေက်းရြာရံပံုေငြအတြက္ဟုဆိုကာ ဂိုေဒါင္ငွား၍ ကိုယ္က်ဳိး
စီးပြား ရွာေနၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွလည္း ဌာနမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း
မျပဳဘဲ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမတြင္ မီးသတ္စခန္း ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို ေက်းရြာအတြင္းရွိေသာ
ရပ္မိရပ္ဖ ေရွ႕မိေနာက္မိ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရြာစတည္စ လူႀကီးမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေျမပံုၾကမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္ ဦးထြန္းျမ (ေဒၚေအးေငြ၏ဖခင္) မွ အကြက္(A)၊ ဦးအုန္းခင္ မွ အကြက္ (B)၊
ဦးအုန္းေမာင္ မွ အကြက္ (C) ၊ ဦးသန္းရွိန္ မွ အကြက္ (D) စသည္ျဖင့္ အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ေက်းရြာသို႔
ေရာက္ရွိလာေသာ အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕က မိသားစုတစ္ခ်ဳိ႕ကို ေခၚ၍ ေျမအစားေပးမည္ဆိုကာ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ လက္မွတ္
ထိုင္းခိုင္းပါသည္။ ျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွ မိမိတို႔ပိုင္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ ၂ဝ၁၂
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္တြင္ တင္ျပထားသည့္အျပင္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီး သို႔လည္း တိုင္ၾကားထားပါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ ေျမအသံုးခ်စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမွ လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး အဆိုပါ ေျမသည္ ဘိုးဘြား
ပိုင္ေျမျဖစ္ၿပီး အ႐ႈပ္အရွင္းရွိသည့္အတြက္ မည္သည့္ အေဆာက္အဦမွ် ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ေျပာဆိုထားသည္။
ျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွ မိမိတို႔ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ (သို႔) ယေန႔ေခတ္ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္
နစ္နာခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပထားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း
မရွိပါ။

ျဖစ္စဥ္ (၂၀)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ေန ဦးဖါးခ်ီေဖါး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမ
(၆) ဧက အား ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားမွ မဲသလြတ္ရြာတြင္ အ.လ.က ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္
အတြက္ဟုဆိုကာ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ျခင္းလည္း မရွိပါ။ သိမ္းဆည္းေျမေပၚတြင္
စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ၿပီး ပိုလွ်ံေျမကို ေက်ာင္းအုပ္ဆရာအဆက္ဆက္မွ သီးစားချဖင့္ အငွားလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မူလေျမပိုင္ရွင္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံ တင္ျပထားၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္စစ္
ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ေျမျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေျဖရွင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။
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ျဖစ္စဥ္ (၂၁)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ကမာေမာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ေန ဦးလူရင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမကို
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေက်းရြာပိုင္ ေဘာလံုးကြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တဖန္ ၁၉၉၅-၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ
ရ.ဝ.တ ဥကၠဌ ဦးသန္းေရႊ၊ ျမတ္ေဌးၾကြယ္လင္းကုမၸဏီမွ ပါတနာ ဦးဟန္စိုး ၊ DKBA ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္သန္း၊ န.၀.တ
အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ တို႔၏ အမိန္႔ျဖင့္ ထိုလယ္ေျမအား ေဘာလံုးကြင္းကို ႏွစ္ထပ္ေစ်း ေဆာက္လုပ္ရန္ဟု
အေၾကာင္းျပ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ထပ္ေစ်း မေဆာက္ျဖစ္ဘဲ အကြက္ခ် ေရာင္းစားခဲ့ပါသည္။ ေျမမသိမ္း
ဆည္းခင္ ဦးလူရင္၏ ေျမး ဦးဟန္ညႊန္႔ကို ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ ေခၚၿပီး ထိုေျမကို သိမ္းယူၿပီးေၾကာင္း အိမ္ကြက္တကြက္ ေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ဦးဟန္ညႊန္႔က ေမာင္ႏွမ(၂)ေယာက္ရွိ၍ (၂)ကြက္ ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ
မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အိမ္တကြက္သာ ရရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ (ဦးလူရင္)၏ ေျမး ျဖစ္ၾကေသာ ဦးဟန္ညႊန္႔ႏွင့္ ေဒၚသန္းႏြဲ႕တို႔သည္ ထိုလယ္ေျမကို ထုိက္သင့္ေသာ
ကာလေပါက္ေစ်းတန္ဖိုးျဖင့္ ျပန္လည္ရရွိလိုပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၂၂)
ကရင္ျပည္နယ္၊ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တံခြန္တုိင္ေက်းရြာေန ဦးသံပိစိ တြင္ ၎ပိုင္ လယ္ယာေျမ (၃)
ဧကရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ စပါးစုိက္ပ်ဳိးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ အထက္တန္းေက်ာင္းေဘးရွိ လယ္ယာေျမကုိ
ေက်ာင္းေဘာလုံးကြင္းအတြက္ဟု

ဆိုကာ

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက

သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။

ေျမပုိင္ရွင္

ဦးသံပိစိကုိ

အေၾကာင္းၾကာခ်င္း၊ အသိေပးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းျခင္း လုံးဝမရွိဘဲ မိဘဆရာအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းယူျခင္းျဖစ္
ပါသည္။ ျပန္လည္ေတာင္းခံခဲ႔ေသာ္လည္း ၁ဝ သိန္းေပးမည္းဟုေျပာၿပီး ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းသာ ေပးသည့္အတြက္
ဦးသံပိစိက လက္မခံခဲ့ပါ။ ေျမတုိင္းစာေရး ဦးဝင္းေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေျမတုိင္းမွဴး ဦးဝင္းစုိးတုိ႔ကုိ ေျပာျပခဲ့ေသာ္လည္း
မရဘူးဟု သာေျပာပါသည္။ အစုိးရဌာနမွ ေျပစာမရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) မွ အသိမွတ္ျပဳ
သည့္ ေျမဂရံ ရွၿိ ပီးသာျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိေက်ာင္းအုပဆ
္ ရာႀကီးမွာ ဦးျမင္ထ
့ န
ြ ္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမႈးမွာ
ဦးမုိးေအာင္ေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာမွဆာင္္ရြက္ကူညီေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ လယ္ယာေျမကုိ
ျပန္လည္ရရွိလုိပါ၍ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ထံ အကူညီေတာင္းခံထားသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၂၃)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခလယ္ေက်းရြာ၊ ရြာေလးေတာင္မွ ဦးဖိုးၾကြယ္ ေဒၚဖြားတီတို႕၏
လယ္ယာေျမ (၅) ဧကကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ DKBA တပ္ရင္း (၉ဝ၆)မွ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ၾကည္ဝင္းက ခလယ္ေတာင္ပ
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ သုဇာတထံေရာက္ရွိလာၿပီး တပ္ရင္းမွ အေကာက္ခြန္စခန္းဖြင့္ရန္ အကူအညီေတာင္းခံ လာခဲ့ပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဦးဖိုးၾကြယ္၊ ေဒၚဖြားတီတို႔၏ သမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚေရႊသင္တို႔ညီအစ္မထံ ေရာက္ရွိလာကာ DKBA
အေကာက္ခြန္စခန္းဖြင့္ရန္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ခြင့္မျပဳပါက အသက္
အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္၍လည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္မွ ေနခြင့္ျပဳလုိက္ပါဟု ေျပာသျဖင့္ တႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္သာ ေနထိုင္မည္ဆို၍
ယံုၾကည္ကာ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ေျမကြက္ ျပန္လည္ေတာင္းခံရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ၾကည္ဝင္းမွ ေခတၱ
သည္းခံေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔မွ အေဆာက္အဦ အခိုင္အမာ ေဆာက္လုပ္လာ၍ ေဒၚေရႊသင္
တို႔မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္မေပးခဲ့ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ ဦးေစာထြဋ္ေခါင္လင
ြ ္ ထံသ႔ို လည္းေကာင္း၊ ဘားအံျပည္သ႕ူ လႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယ္ ထံသလ
႔ို ည္းေကာင္း
တိုင္ၾကားအကူညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမထူးခဲ့ပါ။ ေျမစာရင္း႐ံုးသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့ၿပီး ပံုစံ(၇)ေလွ်ာက္
ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေျမစာရင္း႐ံုးမွ BGF အဖြဲ႕ ေနထိုင္ေန၍ ပံုစံ(၇) လုပ္မေပးရဲေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။
(၂၃.၁၁.၂ဝ၁၅)ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တိုင္းမွဴးထံသို႔ တင္ျပတိုင္းၾကားခဲ့ရာ (၉.၁၂.၂ဝ၁၅)
ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ (၃)ဦး၊ BGF မွ ဗိုလ္မွဴးေစာဘီးလူး အပါအဝင္ အရာရွိ(၃)ဦး ႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား
လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
၎ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္မွဴးေစာဘီလူးက ေျမပိုင္ရွင္မိသားစုမ်ားအား ေျမကို တဝက္ျပန္ေပးမည္ဟုေျပာရာ ေျမပိုင္
ရွင္မ်ားမွ မေက်နပ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာဆိုရာ “မေက်နပ္လွ်င္ ႀကိဳက္သလိုလုပ္၊ တရား႐ံုးမွာ ရင္ဆိုင္မည္၊ ငါတို႔ရဲေဘာ္
ေတြ တပ္ကထြက္လွ်င္ ေနထိုင္စရာ မရွိလို႔ မဖယ္ေပးႏိုင္ဘူး” ဟု

64

ေျပာဆိုၿပီး ျပန္သြားၾကပါသည္။ ေျမစာရင္းဌာနမွ

ZGJuyifoufao 'dkY,majr

u&ifjynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

ဗိုလ္မွဴး ေစာဘီလူးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး မန္းဝင္းယံု တို႔အား ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍
ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ (၄.၁၂.၂ဝ၁၅) ရက္ေန႔တြင္ BGF အဖြဲ႕မွ ဗို္လ္မွဴး မန္းဝင္းယံုႏွင့္အဖြဲ႕ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းထားပါသည္။ ပိုင္ရွင္မ်ားမွ မိမိပိုင္ေျမအား ျပန္လည္ ရရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသီးသီး တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
ေျမသိမ္းခံ မိသားစုမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေၾကာက္ရြံရသည္သာမက ေျမစာရင္း ဌာနမွ တာဝန္ရွိ
သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔အား ေၾကာက္ရြံရၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာဆို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းလည္း
ခံရပါသည္။ ေဒၚေရႊသင္မိသားစုမွ မိမိတို႔ အခင္းျဖစ္ေျမကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ႏွင့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားအား
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္ၾကား အကူအညီေတာင္းခံထားပါသည္။
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ျဖစ္စဥ္ (၂၄)
ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၾကာအင္းေရႊဒိုးအုပ္စု မဂၤလာကုန္းေက်းရြာေန ဦးဖိုးစိန္(ကြယ္လြန္)
ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ (၂) စိုက္ပ်ဳိးေရး႐ံုးေရွ႕ရွိ ေျမဧက (၇) ဧက ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာဥကၠဌ ေဒၚေပါင္မုန္႔၊
ေျမတိုင္းမွဴးဦးဝင္းစိုး ႏွင့္ ယခင္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔က ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဟု အေၾကာင္းျပသိမ္းယူၿပီး
အကြက္႐ိုက္၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုလယ္ယာေျမသည္ ကိုစိုးလႈိင္၏ဖခင္ ဦးဖိုးစိန္ (ကြယ္လြန္) အမည္ျဖင့္
ေျပစာထြက္ရွိထားပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး လံုး၀မရရွိပါ။ ျပန္ေတာင္းေသာ္လည္း မေပးခဲ့ပါ။ အကြက္႐ိုက္၍
ေရာင္းသည့္ေျမကို မဂၤလာကုန္းေက်းရြာသားကပင္ ဝယ္ယူထားၿပီး ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိမ္ (၄)လံုး ေဆာက္ထား
ပါသည္။ ဝယ္ယူထားသူမ်ားက အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ တိုင္ထူေနသည့္အခ်ိန္က်မွ မူလပိုင္ရွင္မ်ားက သိမ္းဆည္းခဲ့ရမွန္း
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သိခဲ့ရသည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံ ဦးဖိုးစိန္၏သား ကိုစိုးလႈိင္ မွ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမကို ျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္း
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ထံ အကူညီေတာင္းခံထားသည္။

ျဖစ္စဥ္ (၂၅)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေရႊဒိုးေက်းရြာအုပ္စု။ ေက်ာက္ခဲကုန္းေက်းရြာေန ဦးငယ္
တစ္ဦးတည္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြင္းအမွတ္ (၄၆၈)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၆)၊ ေျမ (၄.၅ဝ) ဧကကို မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ
မရွိဘဲ ရြာလူႀကီး ဦးစံေအးႏွင့္ ယခင္ဗ်ဴဟာမွဴး ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း တို႔က ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူၿပီး အကြက္႐ိုက္၍
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ေျမပိုင္ရွင္ ဦးငယ္အား ရြာလူႀကီး ဦးစံေအး မွ အတင္းလက္မွတ္ ထိုးခိုင္းခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကး
နစ္နာေၾကး လံုးဝမေပးခဲ့ပါ။ ပိုင္ရွင္မွ မသိနားမလည္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ တိုင္ၾကားျခင္း၊ တင္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
ထို႔ျပင္ ၾကာအင္းေရႊဒိုးအုပ္စု၊ မဂၤလာကုန္းေက်းရြာေန ဦးဖိုးေခြး တစ္ဦးတည္းပိုင္ ကြင္းအမွတ္ (၄၆၈)၊ ဦး၊
ဦးပိုင္အမွတ္ (၂၅)၊ ေပ (၄ဝ x ၆ဝ) ၄ ကြက္စာ ေျမဧရိယာ (၄) ဧက အား ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္က ခလရ(၃၂)မွ ဗ်ဴဟာမွဴး
ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းက သိမ္းယူၿပီး အကြက္ခ်၍ ျပန္လည္ေရာင္းစားခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး လံုးဝ မရရွိပါ။
ေျမျပန္လည္ရရွိရန္ တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္း မရွိပါ။ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက မိမိပိုင္ေျမ ျပန္လည္ရရွိအတြက္
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အကူညီေတာင္းခံတင္ျပထားသည္။

****
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ကုမၸဏီမ်ား၏ သိမ္းဆည္းေျမ

ျဖစ္စဥ္ (၁)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳနယ္၊ ဘားကပ္ေက်းရြာ၊ ကြင္းအမွတ္ (၁ဝဝ၉/ခ) ေပၚရိွ၊ ေဒၚဝါဝါႏွင့္
ဘားကပ္ရြာသူရြာသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၅၄/ခ)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၅၃)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၇၇/ခ)၊
ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၇၇/၁၁ဝ)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၁၇၇/၂ဝ) ရွိ ေျမ (၁ဝ.၅၉) ဧက ေပၚတြင္ ေက်ာ္လႊမ္းမိုးႏွင့္ညီအကိုမ်ားကုမၸ
ဏီလီမိတက္မွ ဘားကပ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ လ-ယ(၃) ကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေလ်ာက္ထားခဲ့သည္။ လယ္ပိုင္ရွင္
မ်ား၏ ဆႏၵကို ရယူျခင္းမရိွ၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း တိုင္ပင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီဟု သတင္းလႊင့္ကာ
ေဖာ္ျပပါ ေျမယာေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ၿခံစည္းရိုး ခတ္ထားပါသည္။
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ဘားအံၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွဴး မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁
ရက္ေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ား ကန္႔ကြက္ႏိုင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ေၾကျငာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဘားကပ္ေက်းရြာမွ
ေဒၚဝါဝါ က ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စင္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ အဆိုပါ ေလ်ာက္ထားမႈကို အေၾကာင္းအက်ဳိးႏွင့္ ကန္႔ကြက္ထားပါ
သည္။ အျခားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကလည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ကိစၥအား
ကန္႔ကြက္ထားပါသည္။ လယ္သမားမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎လယ္ယာေျမအား ကူမၸဏီမွ ဘူဒိုဇာျဖင့္ ထိုးကာ
ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရိွခဲ့သျဖင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒအရ မွန္ကန္စြာ
ေျဖရွင္းေပးေစလိုပါသည္။
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ေျမယာျပႆနာမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိမိတို႔အဖြဲ႕မ်ား ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ကာယကံရွင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ေကာက္ယူလာခဲ့သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားအနက္မွ ျဖစ္စဥ္ (၄၈) ခုအား ေခါင္းစဥ္(၄)ခုခြဲကာ ေလ့လာဆင္ျခင္ၿပီး
သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရသည္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

တပ္သိမ္းေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ …
(၁) ေျချမန္တပ္ရင္း၊ ေျခလွ်င္တပ္ရင္း၊ အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာ၊ စစ္လက္နက္ထိန္းသိမ္းေရးတပ္စု၊ ျပည္သူ႔စစ္ စသည့္
တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(၂) သိမ္းဆည္းေျမမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ေျမအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ဂရန္ရွိ အိမ္ျခံေျမမ်ား၊ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္၊ ေျပစာေပါက္
အခြန္ထမ္းေဆာင္ထားေသာ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား၊ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေျမမ်ား၊
ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား၊ ေက်းရြာလူထုပိုင္ စားက်က္ေျမ၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ သုႆန္ေျမမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃)

လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္၊

စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ရန္၊

တပ္တည္ေဆာက္ရန္

အေၾကာင္းျပခ်က္

အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္

သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ဧရိယာထက္ ပိုမိုသိမ္းယူျခင္း၊ တပ္ႏွင့္အလြန္ေဝးကြာေသာ ေနရာမွ ေျမမ်ား
ကိုလည္း သိမ္းယူျခင္းမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၄) ေျမသိမ္းယူရာတြင္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အဓမၼၿခိမ္းေျခာက္သိမ္းယူျခင္း၊ အလြန္နည္းပါးေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ ေလ်ာ္
ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေပး၍ သိမ္းယူျခင္း၊ မလိမ့္တပတ္လုပ္၍ သိမ္းယူျခင္းမ်ား ေတြ႔ရသည္။
(၅) လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမခြန္ေျပစာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး
ပစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၆) လယ္သမားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေျမမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္
ေရးထိုးေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
(၇) သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမမ်ားအနက္မွ တပ္စခန္းတည္ေဆာက္ၿပီး ပိုလွ်ံေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လံုးဝေဆာက္လုပ္
ျခင္းမရွိေသာ ေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားလယ္သမားသို႔ သီးစားခ် ငွားရမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏွစ္ (၃ဝ)
စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေျမကြက္မ်ား႐ိုက္ကာ ေရာင္းစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
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(၈) သီးပင္စားပင္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ေျမမ်ား၊ ေရာ္ဘာပင္စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး သီးႏွံပင္မ်ား
ပ်က္စီးမႈအတြက္ အလြန္နည္းပါးသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးသာ ရရွိခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႕မွ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးပင္
မရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(၉)

ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕တြင္

ပထမလယ္သမားတစ္ဦးထံမွ

ေျမသိမ္းယူခဲ့ၿပီး၊

၎ေျမအတြင္း

အစားေပးရန္

ဒုတိယလယ္သမားထံမွ ထပ္မံေျမသိမ္းကာ အစားထိုးေပးေလ်ာ္မႈမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမွာ
လယ္သမားအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိသည္။
(၁ဝ) ေျမယာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ အားလံုးလိုလုိပင္ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမသိမ္းခံေတာင္သူတို႔။ နစ္နာခ်က္မ်ားကို
လံုးဝလစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
(၁၁) ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နစ္နာသူေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ မတရားသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ကို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
(၁၂) ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕တြင္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း က်သင့္သည့္ ေျမခြန္
မ်ားကို ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားမွ ဆက္လက္ေပးေဆာင္ေနရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ …
(၁) ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ကားဂိတ္၊ အားကစားကြင္း၊ တိုးခ်ဲ႕အိမ္ယာ၊
ႏိုင္ငံေတာ္သီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇံုအျပင္ အမည္မရွိ စီမံကိန္းမ်ား ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(၂) စီမံကိန္းမလုပ္ျဖစ္ဘဲ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းစားျခင္း၊ ေျမကြက္၊
အိမ္ကြက္မ်ား႐ိုက္ကာ ေရာင္းစားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃) ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ စီမံကိန္း အမည္တပ္ကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္လက္လႊဲၿပီး
ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
(၄) ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံခင္းမ်ား ေရနစ္ျမႇဳပ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားကို
ေတြ႔ရသည္။
(၅) စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကို ရယူျခင္း၊ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္း
ျခင္းမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၆) စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ ေဒသခံတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္
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စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံပင္မ်ား

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊

လယ္ယာေျမလက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားကို

ေဒသခံမ်ား

ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။
(၇) စီမံကိန္းအမ်ားစုမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္လည္း ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ေျမသိမ္း
ဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွလည္း လူမႈဒုကၡမ်ဳိးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
(၈) စီမံကိန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊
ေျမဟာရင္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္း
ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
(၉) စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး လံုးဝ မေပးသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊
ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးေပးရာတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးယူလွ်င္လည္း သိမ္းမည္၊
မယူလွ်င္လည္းသိမ္းမည္ဟု အႏိုင္က်င့္ သိမ္းယူသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
(၁ဝ)

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

ေျမစာရင္းဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ေတာင္သူမ်ား

စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ

လယ္ယာေျမမ်ားေပၚသို႔ အတင္းအဓမၼဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္၍ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ငုတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း ကြန္ကရစ္
တိုင္မ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ စက္ယႏၲရားျဖင့္ ေျမဖို႔ျခင္း၊ ေျမာင္းမ်ားတူးျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

စီးပြားေရးကုမၸစီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ --(၁) ကုမၸဏီ အမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းသည့္အခါတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏
ဆႏၵသေဘာထားကို ရယူျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေျမစာရင္းဌာနဝန္ထမ္း
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အႏိုင္က်င့္ သိမ္းယူခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၂) သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သယံဇာတမ်ားကို လက္
လြတ္ စပယ္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ တူးေဖာ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ထိခိုက္နစ္နစာမႈမ်ား
ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃) သဘာဝသယံဇာတမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ အလြန္အကၽြံထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိး
မ်ားကို လက္ေတြ႔ခံစားေနၾကရေသာ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ဘဝကို လစ္လ်ဴ႐ႈကာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမဲ့စြာျဖင့္ လုပ္
ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
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(၄) ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ ေဒသခံေျမသိမ္းခံေတာင္သူတို႔သည္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္
ေပးမႈကို မရရွိခဲ့ဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မသမာမႈဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ --(၁) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအမည္ကိုသံုး၍ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕သည္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းကာ
အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းစားျခင္း၊ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ သီးပင္စားပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊ ေျမပိုင္ရွင္မွ သေဘာတူညီမႈ
မရွိဘဲ အတင္းအဓမၼ အလွဴခံကာ ေျမသိမ္းျခင္း စသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၂) ရပ္ရြာအက်ဳိးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရယူထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အသိမေပးဘဲ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေရာင္းစားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(၃) ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ တိုက္ခန္း
မ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားလာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း မရွိပါဘဲ အရပ္သားမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းစားျခင္း၊
ငွားစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
(၄) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ အမည္ေပါက္ ျခံေျမမ်ားကို အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူေရာင္းစားျခင္း၊ ပိုင္ရွင္အား
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းစားျခင္း၊ ေျမစာရင္းဌာန၊ လ.ဝ.က စာေရးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ေက်းရြာေဘာလံုးကြင္း၊ သုႆန္ေျမတို႔ကို သိမ္းယူေရာင္းစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
(၅) ေျမစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕သည္ ေက်းရြာပိုင္ သုႆန္ေျမကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ ေျမပံုအသစ္ထုတ္ကာ
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းစားခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့ေသာလုပ္
ရပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၆) ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး ႐ံုးခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ ငွားစားျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ေဆာင္လုပ္ျခင္း၊
ပါတီတစ္ခု၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ား ေဆာင္လုပ္ငွားစားျခင္း၊ မီးသတ္စခန္းေဆာက္လုပ္ျခင္း
မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၇) ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားမွ အ.လ.က ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့ရာတြင္ မူလေျမပိုင္ရွင္အား
ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး လံုးဝမေပးခဲ့သည့္ျပင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေျမထက္ ပိုမိုသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။
၎ပိုေျမမ်ားအား ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းအုပ္ အဆက္ဆက္မွ သီးစားခ် ငွားစားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
(၈)

ေက်းရြာေဘာလံုးကြင္းကို

ေစ်းေဆာက္လုပ္ရန္ဟု

အေၾကာင္းျပကာ

ကုမၸဏီ၊

ရ.ဝ.တ

ဥကၠဌ၊

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတခုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးတို႔ ပူးေပါင္းသိမ္းဆည္းကာ ေစ်းေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမကြက္မ်ား

74

ZGJuyifoufao 'dkY,majr

u&ifjynfe,fajr,mjyóemrsm;tm; avhvmwifjycsuf

႐ိုက္ကာ ေရာင္းစားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္အားလံုးအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို

ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္

မည္သည့္ပံုစံျဖင့္

ေျမယာသိမ္းယူသည္ျဖစ္ေစ၊

ေဒသခံ

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ႐ိုးသားမႈ၊ အသိအျမင္
ဗဟုသုတ နည္းပါးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံစိုးရိမ္တတ္မႈအေပၚ အခြင့္အေရးယူကာ မတရားမႈနည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေျမသိမ္းယူ
ခဲ့သည္ကို

ေတြ႔ရသည္။

အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူက

အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို

အေျချပဳ၊

လက္နက္ရွိသူက

လက္နက္ကို အေျချပဳ၊ ေငြေၾကးရွိသူက ေငြေၾကးကို အေျချပဳကာ၊ အဓမၼသိမး္ယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္သိမ္း
ယူျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ဖိအားေပးသိမ္းယူျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း စသည့္ ေျမသိမ္းနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ ၾကသည္။
ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္မွ တခ်ဳိ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ သီးႏွံပင္မ်ားကို စက္ယႏၲ
ရားႀကီးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားရွိ သီးပင္စားပင္၊ ေရာ္ဘာပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း
စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေျမသိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာဆံုး႐ံႈးသည့္ျပင္ စီးပြားပ်က္သည္အထိ
ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ ေျမသိမ္းျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ ေျမသိမ္းသူမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကး၊
နစ္နာေၾကး ေပးေလ့မရွိၾကေခ်။ ေပးခဲ့သည္ဆိုလွ်င္လည္း အလြန္နည္းပါးသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြကိုသာ ေပးတတ္
ၾကသည္။ ေျမအစိားထိုးေပးသည္ဆိုလွ်င္လည္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္၍ မရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေျမပိုင္ရွင္
တစ္ဦးဦးထံမွ သိမ္းယူ၍ ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ရြာသားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ား၊
ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
တပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာမ်ား
ကို သိမ္းဆည္းခဲ့ရာတြင္ လိုအပ္ေသာဧရိယာထက္ ပိုမိုသိမ္းဆည္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အသံုးျပဳၿပီး ပိုလွ်ံေျမမ်ားကို
သီးစားခ် ငွားရမ္း၍ လုပ္ေဆာင္ေစရာတြင္ မူလေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားအား ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳဘဲ
အျခားေတာင္သူမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေစသျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည့္ျပင္ ေျမယာ
မ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ တိက်ေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္း၍ စြန္႔လႊတ္မႈမျပဳခဲ့သျဖင့္ မူလသိမ္းဆည္းခံ
ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ မေရာက္ရွိခဲ့ပါ။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံု၊ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံခဲ့ၾကရသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေဒသခံ
ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို အစိုးရ အဆက္ဆက္ရွိ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့
ေသာ္လည္း အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေသာ္
လည္း ထူးျခားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။ ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏
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သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာ NLD အစိုးရသစ္အေပၚ တြင္သာ
တည္မွီေနသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

****
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ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား မိမိတို႔လက္လွမ္းမီွသမွ် ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အေကာင္းမြန္
ဆံုးျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုပါသည္။

တပ္မေတာ္သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ …
(၁) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး တပ္အေဆာက္အဦ၊ ေဆး႐ံု၊ ေဂါက္ကြင္း၊ ေက်ာင္း စသည္တို႔ ေဆာက္လုပ္အသံုးခ်ၿပီး
သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး (သို႔)
အစားထိုးေျမေနရာမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၂) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အသံုးမျပဳဘဲထားသည့္ ပိုလွ်ံေျမမ်ားအား မူလသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔
ေရာက္သည္အထိ စနစ္တက် စီစစ္ေပးရန္။
(၃) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး သီးစားခ် ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည့္ေျမမ်ားအား လက္ရွိ သီးစားခေပး၍ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္
ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ မူလသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ တရားမွ်တေသာ နည္းလမ္း
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၄) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္၍
မူလသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၅) တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ အမ်ားပိုင္ေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ေက်းရြာပိုင္အားကစားကြင္း၊ သုႆန္ေျမ
မ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၆) တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ရန္ထက္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းရန္ တည္ေဆာက္ထားပါ
သေလာဟု ျပည္သူလူထု၏ အျမင္တြင္ စြဲထင္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုၿပီဟု ထင္ျမင္
သံုးသပ္မိပါသည္။
(၇) တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေျမႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ အသံုးခ်မႈပံုစံမ်ားသည္ တိုင္းရင္း
သားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပား
ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ သတိထား ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။
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စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရြာတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု ေနထိုင္ေသာရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး
ေျမမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းသည့္ေနရာေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ မလြတ္ကင္းသည့္ေနရာေဒသတြင္ မျဖစ္
မေန လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ေဒသခံတို႔၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ပါ။
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေနရာေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္
ရမွသာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
(၃) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ဘဝ ပိုမိုတိုးတက္ျမႇင့္မားလာေစရန္ ဦးစားေပး
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသကဲ့သို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည္။
(၄) ႏိုင္ငံေတာ္မွ မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ ေျမယာ
မ်ားကို စာရင္းျပဳစု၍ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၅) သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း
မႈမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ကာ လူသားအရင္းအျမစ္ကို အေျခခံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရန္။
(၆) စီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ မပ်က္
ယြင္းေရး၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစာ
င့္ၾကည့္အကဲခတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရန္။
(၇) စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ကာ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာ ေျမယာမ်ားကို
ျပန္လည္စီစစ္၍ နစ္နစာဆံုး႐ႈံးခဲ့သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၈) စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြံထုတ္ယူျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈတို႔
ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို၎၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ထိခိုက္နစ္နာ
မႈမ်ားကို၎ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္။

မသမာမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အာဏာအလြဲသံုးေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ …
(၁) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတခ်ဳိ႕မွ သိမ္းယူေရာင္းစားခဲ့ေသာ၊ ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ား၊ သုႆန္ေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား
အား ျပန္လည္စီစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ အေရးယူရန္။
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(၂) ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားမွ
လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ငွားစား၊ ေရာင္းစားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စီစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္း
ႏွင့္အညီ အေရးယူရန္။
(၃) ေျမစာရင္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕သည္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ခ်ဳိးေဖာက္ကာ၊ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျမပံုအသစ္ေျပာင္းလဲထုတ္ယူျခင္း၊ မူလပိုင္ရွင္
မသိဘဲ အျခားသူတစ္ဦးသို႔ အမည္ေျပာင္းေပးျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(၄) တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး တခ်ဳိ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တခ်ဳိ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမစာ
ရင္းဌာနဦးစီးမွဴးတခ်ဳိ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အာဏာအလြဲသံုးျပဳကာ သိမ္းယူခဲ့
ေသာ ေျမယာမ်ာညးကို စီစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
(၅) ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠဌမ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ားစသည့္ ေဒသခံ
ေက်းရြာ လူထုႏွင့္ ထိစပ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
မ်ားတြင္ အဓိကက်သျဖင့္ ၎တို႔အား အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းရန္။

NLD အစိုးရသစ္အား အၾကံဳျပဳတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ …
အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု
အတိအလင္းေၾကျငားထားသည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ၎၊ ဒုတိယသမၼတမွ၎၊ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊
လုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ပကတိ အေျခအေနတြင္
ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးဘဲ အဖုအထစ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္ငင္းရင္ဆိုင္ၾကံဳ
ေတြ႔ေနရေသာ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေရတိုေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ သိမ္း
ဆည္းခံေျမမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လတ္တေလာ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ …
(၁) သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ တင္ျပတိုင္ၾကားထားသည့္
အျငင္းပြားေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းခဲ့သူမ်ားကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဆင့္ခံလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား
မွေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းကိစၥအဝဝကို ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းမႈ မၿပီးဆံုးမျခင္း
ရပ္ဆိုင္းထားရန္။
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(၂) ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ေပးအပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လယ္ယာ
ေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား
လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမည့္ဌာနမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ျပန္လည္စီစစ္
သံုးသပ္ထားရန္။
(၃) အစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ထားသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ထားသူမ်ား၊ အစိုးရ/
အရပ္ဖက္

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

လြတ္လပ္ေသာ လယ္သမားသမဂၢမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ပါဝင္
သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါဝင္သည့္ ေျမယာျပႆနာစုေပါင္းေျဖရွင္း
ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။
(၄) အထက္ေဖာ္ျပပါ (၃) အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမယာျပႆနာ စုေပါင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္အား
မည္သည့္အာဏာပိုင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေသာ္လည္းကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕မွေသာ္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း
မရွိေစဘဲ ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ အပ္ႏွင္းထားရန္။
(၅) ေျမယာသိမ္းဆည္းထားသူမ်ား၏ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အထား
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေျမဂရံ၊ ပံုစံ(၇)၊ ပံုစံ(၁ဝ၅) အစရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား သက္ဆိုင္ရာ ေျမစာရင္းဌာနမွ
အမွန္တကယ္ ထုတ္ေပးျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါက မည္သည့္နည္းျဖင့္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္စီစစ္၍
အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(၆) မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစရန္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(၇) ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအနက္ အသံုးျပဳဘဲထားသည့္ ေျမမ်ား
ကို၎၊ ပိုလွ်ံေျမမ်ားကို၎၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တခ်ဳိ႕တြင္ မူလပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔
မေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္ရန္။
(၈) တပ္မေတာ္မွေသာ္၎၊ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွေသာ္၎၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွေသာ္၎ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ
ေျမမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္အျဖစ္ ရွိေနေသးေသာေျမမ်ားကို စာရင္း
ဇယားျပဳစု၍ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာခဲ့ရေသာ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ဦးစား
ေပးေဆာင္ရြက္ရန္။
(၉) ေျမယာျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္း မ်ားျပားလွသျဖင့္ ေျမယာတရား႐ံုးမ်ားကို သီးျခားဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုျမန္ဆန္ ထိေရာက္ႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။
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ေရွရည္လုပ္ငန္းစဥ္ဟုဆိုေသာ္လည္း စနစ္တက် အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ …
(၁) အက်ဳိးမရွိေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္
သည့္ မည့္သည့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳၾကရန္။
(၂) မေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အေျခခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ
လူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္
ေဆာင္ရန္။
(၃) ေျမသိမ္းျပႆနာျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ အစိုးရအဖြအ
ဲ႔ စည္းအဆင္ဆ
့ င္မ
့ ွ တာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားသည္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သမ
ူ ်ား
ဘက္မွ ရပ္တည္မႈမရွိဘဲ အဂတိလိုက္စားကာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ အဂတိတိုက္
ဖ်က္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္။
(၄) အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလုပ္၍ မသမာမႈျပဳမႈမ်ား၊
လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို စီစစ္အေရးယူရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမႈရွိရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၏
အကာကြယ္ကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွ တေျပးညီခံစားခြင့္ရရန္။
(၅) နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ စစ္ဘက္နယ္ဘက္မွ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအား အက်င့္ပ်က္
ခ်စားမႈမရွိေစဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ စည္းကမ္းတက် ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သို႔မွသာ နယ္စပ္ျပႆနာႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ကပ္ပါလာေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘဝလံုျခံဳမႈႏွင့္ ေျမယာထိပါးလာႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။
(၆) ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လယ္ယာစီးပြားက႑ တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္
ေက်းလက္ႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အပါအဝင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားကို ဗဟိုျပဳသည့္မူဝါဒမ်ား၊ သြင္းအားစုအေထာက္အပံ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
(၇) အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒ အပါအဝင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္
မ်ားကို လုိအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္၊ အသစ္ေရးဆြဲရန္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပးရန္။
(၈) ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသိအျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္
ေပးရန္။
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(၉) ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
လူပုဂၢိဳလ္္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

****
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နိဂံုး
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၄၇ ရြာတြင္ ၂ဝ၁၆- ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း သြားေရာက္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေကာက္
ယူခဲ့သည့္ ေျမယာအမႈျဖစ္စဥ္ (၄၈) ခုအား စုစည္းေလ့လာၿပီးသံုးသပ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ဤအစီရင္
ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာတမ္းတခုမဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ အရပ္သားသ႑ာန္ျဖင့္ အားထုတ္ျပဳစု တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား ခိုင္မာေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိရန္၊ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြက္ ထိုက္တန္
ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ အလားတူေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေနာင္တြင္ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္အစိုးရ
သစ္မွ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္အာမခံေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိပါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သည္ အစိုးရ
သစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္လည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအား လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အစိုးရသစ္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခု
“ဇြဲကပင္သက္ေသ

ဒို႔ယာေျမ”

အစီရင္ခံစာမွာ

အစိုးရသစ္၏

ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္စဥ္အတြက္

ကရင္ျပည္နယ္မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တတပ္တအား အားထုတ္ဝန္းရံမႈတခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ကရင္ျပည္
နယ္၏ ေျမယာသမိုင္း မွတ္တမ္းစာမ်က္ႏွာတခ်ိဳ႕လည္း ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆမိပါ သည္။

။

ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
Ethnic Peace Resources Project (EPRP)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
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ဘားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ေတာင္ေျခ
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ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း (၁ဝ/၁၁/၁၂ - ၂ -၂ဝ၁၆)
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ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း ( ၇/၈/၉ - ၄ - ၂ဝ၁၆)
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ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း
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စာတမ္းျပဳစုေရးသားမႈမွတ္တမ္း (၁ဝ/၁၁/၁၂/၁၃/၁၄ - ၅ - ၂ဝ၁၆)
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ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

၁။ ေဒၚတူးတူး

၈။ ဦးစိုးမင္းလြင္

ဘားအံၿမိဳ႕။

ဘားအံၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈ ၅၄၉ ၆၆၄၈

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈ ၈၈၅ ၇၃၄၄

၂။ ကိုေအာင္ဆန္းဦး

၉။ ေဒၚလွလွသန္း

ဘားအံၿမိဳ႕။

ဘားအံၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၉ ၂၅ဝ ၈ဝ၄၅

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၉ ၂၅ဝဝ ၁၂၇

၃။ ဦးထြန္းတင္

၁၀။ ေဒၚနန္းျမေအး

ဘားအံၿမိဳ႕။

ဘားအံၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈ ၅၄၉ ၆၆၄၈

ဖုန္း - ဝ၉ ၄၂ ၅ဝ၃ ၂၇၃၇

၄။ ေဒၚညြန္႔ရီ
ဘားအံၿမိဳ႕။

၁၁။ ေနာ္ေအးျမတ္မြန္
သံေတာင္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈၂ ၈၅၇ ၄၃ဝ

၅။ ဦးေမာင္ကို
ဘားအံၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉ ၂၅၅ ၇၂၅ ၇၉၉

၁၂။ ကိုေအာင္စိုးမိုး
သံေတာင္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈ ၃၂ဝ ၈၁၉၈

၆။ ေဒၚခင္ျမင့္ေမာ္
ဘားအံၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉ ၄၂ ၅ဝ၄ ၇၉၂၅

၁၃။ ေနာ္ေဖာေဂ
ေတာင္ငူၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉ ၂၆၄ ၁၉၅ ၃၆၂

၇။ ဦးၿငိမ္းသူ
ဘားအံၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈၉ ၆၇၃ ၂၅၆

၁၄။ ေနာ္ဇီဇ၀ါ
ေတာင္ငူၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ဝ၉ ၂၆၄ ၁၉၅ ၃၆၂
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၂၃။ ေစာစိုးရာဇာ

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕။

ၾကားအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၉ ၉၁ဝ ၃ဝ၄၇

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈၁ဝ၅၁၄၇၁

၁၆။ ေစာေနလွဝင္း

၂၄။ ေနာ္ထက္ထက္မိုး

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕။

ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၉ ၂၄၉ ၉၂၃ဝ

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈၄၃၂၁ဝ၆၆

၁၇။ ေစာခ်စ္ပြဲ

၂၅။ ေနာ္ေအးေအးထြန္း

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ။

ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း - ဝ၉ ၂၅၅ ၉၂၅ ၁ဝ၆

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၉၂ ၄၂၃ ၁၅၅

၁၈။ နန္းခင္စန္းေဝ

၂၆။ ဦးေစာစိန္သန္း

လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕ ။

ဖာပြန္ၿမဳ႕ိနယ္ ၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း - ဝ၉ ၂၅၅ ၇ဝ၇ ၂ဝ၂

ဖုန္း - ဝ၉ ၂၅၅ ၈၃၈ ၄ဝ၆

၁၉။ ေစာခဲနီကဲ

၂၇။ ဦးစံေရႊ

ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ။

ဖာပြန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း - ဝ၉ ၈၇ဝ ၃၇၉၁၄

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၇၉ ၁၂၃ ၉၆၆

၂၀။ ေစာအဲ့ဆိုင္

၂၈။ ဦးကိုငယ္

ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕။

ဖာပြန္ၿမိဳ႕ ။

ဖုန္း - ဝ၉ ၇၇၇ ၄ဝ၃၅၈၈

ဖုန္း - ဝ၉ ၂၆၁ ၇၇၈ ၇၇ဝ

၂၁။ ေစာၾကည္ဝင္း
ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း - ဝ၉ ၇၈၄ ၇၆၅ ၄၆ဝ

၂၉။ ကိုရန္ေအာင္စိုး
ဖာပြန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း - ဝ၉ ၄၉ ၂၆၄ ၅၆၄

၂၂။ ေစာၾသ႐ူးဂဲ
ၾကားအင္ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ။
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ကြင္းဆင္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ား
ဘားအံၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား

၃။ ေဘာ္ေထာ

၁။ မူတခြီး

၄။ ပႏြယ္ပူ

၂။ ေကာ့စကလုိ

၅။ ရွမ္းကိုင္း

၃။ ဘုရားကုန္း

၆။ ေ၀ွေႏွာင္

၄။ ေကာ့ခမိတ

၇။တံခြန္တိုင္

၅။ ရေသ့ပ်ံ

၈။ ေဝမႈံ

၆။ ေနာင္လံု

၉။ မဲသလြတ္

၇။ ဘုရင့္ညီဂူ

-------------------------------------------------------

၈။ မိကရင္
၉။ ေရႊျပည္ေတာင္

လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေက်းရြာမ်ား

-------------------------------------------------------

၁။ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ (၈)ရပ္ကြက္
၂။ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ (ခ)ရပ္ကြက္

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား

၃။ လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ (ဃ)ရပ္ကြက္

၁။ ထံုးဘို

၄။ မဲဆမိတ္ ေက်းရြာ

၂။ မယ္ဇလီကုန္း

၅။ မရမ္းအူကြင္းေက်းရြာ

၃။ နဂါးေမာက္

-------------------------------------------------------

၄။ ရြာႀကီး
၅။ ပိေတာက္ကုန္း

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေက်းရြာမ်ား

၆။ အေနာက္ေတာင္

၁။ ၾကားအင္ႀကီး

၇။ ေတာင္ငူ အမွတ္(၅) အထက ေက်ာင္း

၂။ သံုးတိုင္

-------------------------------------------------------

၃။ မဂၤလာကုန္း
၄။ ေက်ာက္ခဲကုန္း

သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား

၅။ ေရႊလင္း

၁။ ေတာျပာႀကီး

၆။ ခလယ္

၂။ သူေဌးကုန္း

၇။ တံခြန္တိုင္

၃။ ေမာင္ႏြဲကေလး

-------------------------------------------------------

၄။ ကၽြဲျဖဴေတာင္
၅။ လိပ္ျပာကေလး

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေက်းရြာမ်ား

-------------------------------------------------------

၁။ ရြာသစ္ကုန္း
၂။ ေကာ့ႏြဲ႕

ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား

၃။ ေကာ့ကရိတ္ေခ်ာင္းေတာင္ (အမွတ္-၁ ရပ္ကြက္)

၁။ဖာပြန္

၄။ ေမြးျမဴေရးဇံု (အမွတ္-၃)

၂။ ကမေမာင္း

-------------------------------------------------------
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ကြင္းဆင္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျပ ေျမပံု
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္း
Won (ကရင္)
Won (ကရင္) အဖြဲ႕အား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိပါသည္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ပါသည္။
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြမ္းရည္ႏွင့္ အသိပညာ
တိုးတက္ေရး အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား လုပ္ငန္းခြင့္လံုျခံဳမႈရွိေစရန္
အတြက္ မိဘမ်ားအား အျမင္ဖြင့္ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉) ရပ္ကြက္
မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းတြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
****

ေခါင္ဆူလိုင္လူငယ္ကြန္ရက္ (Khaung Su Laing Youth Community Network)
ေခါင္ဆူလိုင္လူငယ္ကြန္ရက္ (Khaung Su Laing Youth Community Network) ကို (၁၇.၄.၂၀၁၆) တြင္
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခလယ္ရြာတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းရြာလူထု၏ ပညာေရး၊
က်န္းမာ ေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေဒသတြင္း အျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍
လက္တြဲေျဖရွင္း ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္ဆုလႈိင္ ဆိုသည့္ အမည္သည္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။
“

ဇြဲကပင္သက္ေသ

ဒို႔ယာေျမ”

ဟု

အမည္ရသည့္

ကရင္ျပည္နယ္ေျမယာျပႆနာမ်ား

ေလ့လာတင္ျပခ်က္

အစီရင္ခံစာအတြက္ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ယူရာတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
****

ဟူးဖိုကေပၚအဖြဲ႕
ဟူးဖိုဆိုသည္မွာ ညီညြတ္ျခင္း၊ ကေပၚဆိုသည္မွာ အလင္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍ လူးဖိုကေပၚ ဆိုသည္မွာ ညီညြတ္၍
အလင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ဟူးဖိုကေပၚအဖြဲ႕ ကို ကရင္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားျဖင့္
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၁) တြင္ ဟူးဖိုကေပၚ႐ံုး ထားရွိပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (၁) ေက်းလက္ေဒသျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဟူသမွ်ကို ကူညီေပးရန္။
(၂) ေက်းလက္ေဒသျပည္သူမ်ား၏ အသိပညာတိုတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္။
(၃) ေက်းလက္ေဒသျပည္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ ရွိလာေစရန္
(၄) ေက်းလက္ေဒသျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို အစိုးရသို႔ တင္ျပ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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KYN (Karen Youth Network) ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္
နိဒါန္း၊ ျဖစ္ေပၚလာပံု
ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္ (KYN) သည္ ကရင္လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကရင္လူငယ္မ်ား
အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကြန္ရက္ျဖစ္သည္။ ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္သည္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အမ်ဳိးသားေရး
အတြက္ က်ရာအခန္းက႑တြင္ အစြမ္းရွိသမွ် ပူးေပါင္းပါဝင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၂
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ႏိုင္းေက်းရြာတြင္ စတင္ခ်ိတ္ဆက္
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ကရင္လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ကြန္ရက္သဖြယ္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္၍
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ ကရင္လူငယ္မ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ပူးေပါင္းပါ၀သ္ ခ်ိတ္ဆက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ (Mission)
၁။ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔၏ အနာဂတ္ဘဝကို သာယာလွပေရးအတြက္ လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ
ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္မည္။
၂။ ကရင္အမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လံုး၏ လိုအင္ဆႏၵျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ လူမႈဘဝသာယာဝေျပာေရး၊
ကိုယ္ၾကံမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အခန္း
က႑တိုင္းတြင္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ ပါဝင္သြားမည္။
****

သြီးလူထုအေျချပဳ လူမႈဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္
သြီးလူထုအေျချပဳ လူမႈဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္လိုသူ
လူငယ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခု ဖြံ႕
ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဒသခံမ်ားအား ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေဒသတြင္း အျခား CBOs, CSOs, NGOs မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႕
ၿဖိဳးတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား
ရရွိေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
****
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ဆာမူေထာ္အဖြဲ႕
ဆာမူေထာ္ဆိုသည္မွာ ဓူ၀ံၾကယ္ဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး ေက်းလက္ေဒသနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ျပည္သူတို႔၏ဘဝ
တိုးတက္ျမင့္မားၿပီး အနာဂါတ္ဘဝလင္းလက္ေစရန္ ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆာမူေထာ္အဖြဲ႕ ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က
သံေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၿပီး ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
၁။ ေက်းလက္ေတာရြာ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈဘ၀အဆင့္ျမင့္မားေစရန္
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ ဥပေဒပညာေပးမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးျခင္း၊
၂။ ေက်းလက္ေဒသျပည္သူမ်ား၏ ၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ဒုကၡျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
****

Kayin Open Group (K.O.G)
သမိုင္းအက်ဥ္း
၁။ Kayin Open Group အား (၂ဝ-၃-၂ဝ၁၄)ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ဳိးသား (၁ဝ)ဦး၊ အမ်ဳိးသမိီး(၅)ဦးျဖင့္ ကရင္
ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ၌ စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ပါသည္။
၂။ အဖြဲ႕၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုအေပၚ အရွိန္အဝါကို အသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အဖြဲ႕အစည္းကို

အမည္ခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မေလ်ာ္ၾသဇာသံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း

အႏိုင္က်င့္ၿခိမ္းေျခာက္

လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား အမွန္တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေရးယူေပးႏိုင္
မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
(က) လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
(ခ) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား
(ဂ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
(ဃ) မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကိစၥရပ္မ်ား
(င) မဲဆႏၵရွင္ဆိုင္ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
****

96

