
ပင္လံုအလြန္ - 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း

အဓိကသုံးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ား - 

•	 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဟုလည္းသိထားၾကသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ 
 ေစရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ စိတ္အားတက္ၾကြဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး တာထြက္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ
 ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ “ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုပင္လံု” ညီလာခံကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား
 ဒမုိီကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည္ ့အစိုးရ၏ တုိင္းရင္းသားၿငမိ္းခ်မ္းေရး  ဦးစားေပးေဆာငရ္ြကမ္ႈႏွင္အ့တူ ဤအခင္း
 အက်င္းသည္ ပ်က္ျပယ္ေပ်ာက္ဆုံးမသြားသင့္သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားလုိအပ္
 ေနခဲ့သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာသည့္ အခါသမယျဖစ္ေနသည္။

•	 အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ တံခါးပြင့္လာသည့္ အေရးပါေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ အခင္းအက်င္းသံုးရပ္ရွိေန
 ၿပီျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္)၊ တိုင္းရင္းသား
 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ မတူကြဲျပားသည့္ အက်ဳိးပတ္သက္
 ပါ၀င္သူအသီးသီးမွ မိမိတို႔၏ အျမင္သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ
 အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အထင္ကရရွိသည့္ စၾကၤန္မ်ဳိးကို ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
 ရာ၌အဓိကေသာ့ခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုတည္း၌ 
 ေပါင္းစည္းလာႏိုင္ေစမည့္ အလားအလာမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။ တတိယအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို
 ဦးတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္မႈကုိ အမ်ားျပည္သူမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာက္ခံသေဘာတူလာျခင္းျဖစ္သည္။

•	 သို႔ေသာ္လည္း က်ဆံုးသြားမည္ကို စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္သည့္ အေငြ႕အသက္မ်ားက ႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ ကာလျဖစ္ရပ္
 ဆုိးမ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစလ်က္ရိွသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပခ့ဲၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာေခတ္သစ္
 အစိုးရအသီးသီးမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းသစ္မ်ားကို မ်က္ျမင္
 ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳဆံု ျဖတ္သန္းခြင့္ရခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းေျခလွမ္းတစ္ခုတစ္ေလမွ် ေအာင္ျမင္လာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
 အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈမရွိသင့္ေတာ့ေပ။

•	 အပူတျပင္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ား၌ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အားလံုး
 ပါ၀င္မႈမရွိျခင္း၊ တပ္မေတာ္မွဆက္လက္၍ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ ယခင္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးခန္း
 မတိုင္ခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ အလြန္အမင္းမွီခိုအားထားလ်က္ရွိျခင္း၊ 
 ေျမယာသိမ္းဆည္းလုယူျခင္း၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အေခ်ာင္စီးပြားေရး
 အခြင့္အေရး၀ါဒ ဆက္လက္တြင္က်ယ္လ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ေနရာေဒသအမ်ားအျပား၌ စစ္ေရးအသားေပး
 ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မူ၀ါဒသုံးသပ္ခ်က္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္။



•	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားေရးရာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ
 မ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
 သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည့္လမ္းအျဖစ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားၿပီး 
 NLD အစိုးရက ကုလသမဂၢၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ခ်ိန္၌ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ 
 ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာခဲ့သည္။ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိ
 သည့္နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊားတည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေနျခင္းသည္ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား 
 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုကို ေဘးဖယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အသိအမွတ္ျပဳထား
 သည္။ သို႔ေသာ္လည္းအေရးပါသည့္ ကိုယ္ပိုင္ပထ၀ီ-ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ 
 ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အလားအလာအတြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကိုသာ ထပ္မံ
 တိုးပြားလာေစလ်က္ရွိသည္။

•	 မည္သို႔ဆိုေစ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပဴတင္းတံခါးမ်ား ပြင့္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္တက္လွမ္းရန္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား
 ပဋပိကၡေရးရာ သမိငု္းစာမ်ကႏွ္ာ၌ ေနာက္ထပက္်ရႈံးမႈ သံသရာတစပ္တ္ျပနလ္ညလ္ာေစျခင္းမရိွဘဲ လူထုတစရ္ပလုံ္း
 ကိုလႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ရပ္ေဆာင္က်ဥ္းေပရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 
 အာရွေဒသတစ္လႊား တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အစံုလင္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား 
 ယေန႔ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည့္ အက်ပ္အတည္းသည္ လက္မခံႏိုင္ေလာက္သည့္ ျခြင္းခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေခတ္
 သစ္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အသည္းႏွလံုးေနရာ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စူးႏွစ္အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည့္ က်ရႈံးမႈသာဓကမ်ားပင္
 ျဖစ္သည္။

  စိတ္ကူးမွသည္ လက္ေတြ႕ဆီသို႕



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၃

ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း က်င္းပျဖစ္ခဲ့သည့္ 
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ၌ အတိတ္ကအမွားမ်ားကို ဖက္တြယ္
မေနဘဲအနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္
အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အေလးေပးေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 
“အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ အေရးကိစၥေတြကို 
သတၱိရွိရွိကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ သေဘာတူႏုိင္ရမယ္” ဟုဆက္လက္
ေျပာဆုိခ့ဲသည္။၁  ဤအခ်က္မ်ားသည္ အက်ဳိးပတ္သက္ပါ၀င္ေနသူ
အားလံုးလိုလားသေဘာတူသည့္ အျပဳသေဘာဆန္ေသာသေဘာ
ထားမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိင္ုငံေရးအခင္းအက်င္း၌ တန္းတူရည္တူ ကုိယ္စားျပဳ
ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကြျဲပားစုံလင္လွသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္
စုမ်ားအတြက္အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိသည့္ အေနအထားမ်ိဳး
မည္သည့္အခါကမွ် မေရာက္ရွိခဲ့ဖူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအစား 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ပဋိပကၡႏွင့္ အစိုးရ၏ 
ပ်က္ကြက္မႈမ်ားက အဆီးအတားမရိွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲသ့ည။္ 
ႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပား ေမးျမန္းေနသက့ဲသုိ႔ပင္ ပဋိပကၡႏွင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခ
အေနမ်ဳိး၌အတိတ္ကို မည္ကဲ့သို႔ သင္ပုန္းေျခႏိုင္ပါမည္နည္း။

 အေထာက္အထားမ်ားကုိ အတုိင္းသားေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရိွ
သည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္အလားအလာ
ေပါၾကြယ္၀ေနလင့္ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ UNDP ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညႊန္းကိန္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၌ ႏိုင္ငံ
ေပါင္း ၁၈၈ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၄၅ ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ လက္ရွိအခ်ိန္
တြင္တစ္သန္းမကသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေန
ရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ကမာၻေပၚ၌ရွစ္ခု
ေျမာက္စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္
ေနသည္။၂ အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အဆိုးရြားဆံုးေသာလူသား
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ျပညႊန္းကိန္းအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ
၅၄ သန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်ရွိေသာ ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုအသိုက္အ၀န္းမ်ား ေနထုိင္ရာအရပ္ေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡ
နယ္ေျမမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းသစ္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္
ရိွသည့္ယေန႔အခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္း
တရားမ်ားက ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ခုႏွစ္ခုစာမွ် လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုတ္ယုတ္ခ့ဲရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္မႈကင္းမ့ဲ
ေစခ့ဲသည့္ အေျခအေနမ်ဳ းိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစသည့္ အေထာက္
အထားမ်ား ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္အရပ္
သားမ်ားကို ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရေစသည့္
အေၾကာင္းရင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိေသးသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ
အႏွံ႔အျပား၌ ေျမယာလုယူမႈႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္အလြန္
အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ား တြင္က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္
ေဆာက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ပင္လံုညီလာခံမွကတိ

က၀တ္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္
သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္ကဲ့သို႔ေသာ နယ္စပ္ျပည္နယ္တစ္လႊား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္း
သည့္လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခ
အေနမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။

 ႏိုင္ငံ၏အက်ဥ္းအက်ပ္ကို ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားရာ၌ ႀကံဳ
ေတြ႕ရလ်က္ရိွသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ
ျမင့္လာသည့္ ပဋိပကၡအတြင္း ပိုမိုနက္ရိႈင္းလာခဲ့သည့္ မညီမွ်မႈသံုးခု
ကထပ္မံဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး
ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာ
လူမ်ိဳးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ဗဟိုအစိုးရအသိုက္အ၀န္းမွ
လက္တစ္ဆုပ္စာ ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားကသာ အမ်ားအားျဖင့္
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လူ႔ေဘာင္
အသိုက္အ၀န္းအတြင္း ခြဲျခားကန္႔သတ္မႈမ်ားက စစ္တပ္၊ ယဥ္ေက်း
မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ားကို နယ္ပယ္
အလိုက္ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေစရန္ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည္။ တတိယ
အခ်က္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း ယေန႔ႏုိင္ငံ၏ တတိယ
ေျမာက္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ေခတ္သစ္အစိုးရတစ္ရပ္ အတြက္
အေျခခံအက်ဆံုးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္
အေရး၊ အမ်ိဳးသားလကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမေဒသမ်ား
အေပၚသေဘာတူညီမႈ အလြန္နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ရွင္းရွင္းဆိုရေသာ္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္
ျပည္ေထာင္စုသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္စိန္
ေခၚမႈမ်ား၏ ႀကီးေလးက်ယ္ျပန္႔မႈကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထြက္
ခြာသြားခ်ိန္၌ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းျပင္ဆင္ထားမႈ မရွိသေလာက္နည္း
ပါးခဲ့သည္။ သတိေပးသံေခ်ာင္းေခါက္သံမ်ား အတန္အသင့္က်ယ္
ေလာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးေျပးလမ္းေပၚ၌ လံုး၀နီးပါးမ်က္
ကြယ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ခုႏွစ္ခုၾကာၿပီးသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္
တည္ေဆာက္ေရးသည္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္
အျဖစဆ္က္လက္က်နရိွ္ေနခဲၿ့ပီး ႏိငုင္သူံႏိငုင္သံားအားလုံး တစ္ေျပး
ညီအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရၾကမည့္ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ေလးစားအသိ
အမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ျပည္သူအားလံုးတုိ႕ကုိ လႊမ္းျခံဳသည့္ျပည္ေထာင္စု
တည္းပာူေသာ ဘာသာစကားရပ္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား
ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာႏွင့္သမိုင္းပညာ
ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ သန္႕ျမင့္ဦးက မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
“မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ႏိုင္ငံ” တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့
သည္။၃

 ဤေနရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆီသို႔
ဦးတည္ေလွ်ာက္လမ္းခဲ့သည့္ အတိတ္ကာလ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
မ်ားအထူးသျဖင့္ ၁၉၆၁-၆၂ ခုႏွစ္ “ဖက္ဒရယ္အဆိုျပဳလႊာ”၊ ၁၉၆၃-
၆၄ ခုႏွစ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရင္ၾကားေစ့
ေဆြးေႏြးပြဲ” ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ “တိုင္းရင္းသား 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျချပေျမပံု

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ “တိုင္း” ခုႏွစ္တိုင္းလံုးကို 
“တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား” အျဖစ္ျပင္ဆင္မွည့္ေခၚခဲ့သည္။ 
တိုင္းရင္းသား “ျပည္နယ္” ခုႏွစ္ခု၏ အမည္မ်ား အေျပာင္းအလဲ 
မရွိေပ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ငါးခုႏွင့္ “သင့္တင့္မွ်တသည့္
လူဦးေရရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအတြက္” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ရတိုင္းအသစ္တစ္ခု ထပ္တိုးလာခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၁။ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
 (ေလရွီး၊လဟယ္ႏွင့္နမ့္ယြန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား)

ရွမ္းျပည္နယ္
၂။ တအာန္း (ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
 (နမ့္ဆန္ႏွင့္ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
၃။ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
 (ကုန္းၾကမ္းႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
၄။ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
 (ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
၅။ ဓႏုကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (ရြာငံႏွင့္ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
၆။ ၀ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း 
 (ဟုိပန္၊ မုန္းေမာ၀္၊ ပန္၀ိုင္၊ ပန္ဆန္း၊ နားဖန္း၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား)  
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အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး” လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းအမွတ္ရရန္
အေရးႀကီးသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ပင္လံုညီလာခံကို ျပန္ၾကည့္မည္
ဆိုပါက အားလံုးသည္ ထိုအခ်ိန္က အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
အမ်ားျပည္သူ၏ အာရံုစူးစိုက္မႈခံခဲ့ရၿပီး အားလံုးကျပည့္စံုလံု
ေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ က်ရႈံးမႈျဖင့္ အဆံုးသတ္သြား
ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည့္ အမွန္
တရားတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖ
ေရး၏စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အနည္းအက်ဥ္း” မဟုတ္ဘဲ 
“အလြန္အမင္း” သိရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 လတ္တေလာအျဖစ္ဆံုး အေနျဖင့္ သမၼတေဟာင္း
ဦးသိန္းစိန္ (၂၀၁၁-၁၆) ဦးေဆာင္သည့္ ယခင္အစိုးရသည္ၿပီး
ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ အေလးထား တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး ယင္းစၾကၤန္
အေပၚအေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ယမန္ႏွစ္ကအာ
ဏာရလာခ့ဲသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ဆက္လက္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ NLD ၏ “ပင္လံု” အမည္ကိုျပန္လည္အသက္
သြင္းျခင္းက အမ်ိဳးသားအဆင့္စကား၀ိုင္းကို ပိုမိုျမိဳင္ဆိုင္လာေစ
ၿပီးႏိုင္ငံ၏ ဆိုးရြားသည့္ အတိတ္မွကိစၥရပ္ အမ်ားအျပားကိုထိေတြ႔
ေဆြးေႏြးခြင့္ရရိွလာေစသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အ၀န္း၏ ေထာက္ခံ
အားေပးမႈ အခိုင္အမာရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡဇာတ္ေကာင္
မ်ားအားလံုးကို စားပြဲေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
မည့္ဤအခြင့္အခါထက္ အလားအလာေကာင္းသည့္အခုိက္အတန္႔
မ်ဳိးယခင္ကမရွိခဲ့ဖူးေပ။

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလေနာက္ပိုင္း အစဥ္အလာအရ သတိ၀ိရိယရွိ
ရန္အခ်က္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပီပီျပင္ျပင္
အုပ္စီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ NLD ကိုခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားျပဳ
လုပ္ရန္ေစာလြန္းေနေသးသည္။ နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊားလက္နက္
ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ေရွ႕
ႏွစ္အတြင္း ခက္ခဲရႈပ္ေထြးလွသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္
မ်ားအၾကား NLD ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းေပ်ာက္သြား
မည္ကိုစိုးရိမ္ပူပန္သည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္၏ NCA ကဲ့သို႔ပင္ NLD ၏ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ၌
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကိုထည့္
သြင္းပါ၀င္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး
စကား၀ိုင္းဆီသို႔ လမ္းျပဦးေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္
ျပည္တြင္းအစုအဖြ႕ဲေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ဤကိစၥရပ္သည္ မေတာ္တဆ
ေလလား သို႔မဟုတ္ တမင္အစီအစဥ္ခ် ေရးဆြဲထားေလသလား
သဲကြဲမႈမရွိဘဲ ေ၀၀ါးသြားေစလ်က္ရွိသည္။ တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရး
အခင္းအက်င္းအေပၚ အရိပ္မည္းအျဖစ္ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထားလို
သည့္တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားရွိေနသလို “၂၁ရာစုပင္လံု” သည္
လည္း မိမိဘာသာလံုးခ်ာလည္ လိုက္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ အျပင္
အဆင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အရပါ ရိုးရွင္းျမင္သာသည့္ “၄၇ ခုႏွစ္
ပင္လံု” ႏွင့္ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။

 ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္
ကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားကုိ ေရးဆြသဲတ္မွတ္ထား
ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇစ္ျမစ္လိုက္ရေသာ္ အေျခခံက်သည့္ 
ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ “၂၁ ရာစုပင္လံု
သည္” ႏိုင္ငံေရးကို အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည့္ ကစားပြဲ
ေလာ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖင့္ ယွဥ္တြဲေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ့လမ္းစဥ္၏ 
ေနာက္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ သက္သက္သာေလာ။ စစ္မွန္သည့္ တစ္
ဆစ္ခ်ဳိးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေစလိုပါက တစ္မ်ိဳးသားလံုးပါ၀င္
ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ား အၿပီးတိုင္ ရပ္
တန္႔ေရးတို႔သည္ အပူတျပင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္
မ်ားျဖစ္သည္။

ပထမပင္လံု (၁၉၄၆-၄၇)
ေနာက္ခံသမိုင္း

 ယေန႔ေခတ္၌ အၿမဲတမ္းလိုလို ေမ့ေလ်ာ့ခံထားရေသာ္
လည္းအမွန္တကယ္ေတာ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ လြတ္လပ္ေရး
မတိုင္မီ ပင္လံုညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္
နယ္၏ အနာဂတ္ကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ပထမအႀကိမ္
ေျမာက္ညီလာခံကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား 
(ဦးေသ်ွာင္မင္းသားမ်ား) ကအကုန္အက်ခံ၍ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ၿပီးခ်င္း၊
ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း၎တို႔၏ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဒုတိယ
ကမာၻစစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအနိ႒ာရံုေအာက္၌ သာမန္ကာလွ်ံကာ
မွ်သာရွဳျမင္ခဲ့ႀကသည္။၄ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ 
အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့က်န္ရစ္မည့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာ
သည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ က်င္းပသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ညီလာခံျဖစ္သည္။

 ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္မ်ားမၾကာမီ
ျပည္သူ႔အစိုးရအျဖစ္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မည့္ ဦးေအာင္ဆန္းေခါင္း
ေဆာင္သည့္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင္ ့ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတူတကြသံုးရက္တာ
မွ်ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းမႈ၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈအေပၚ ယေန႔အခ်ိန္
ထိသေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ
ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မက္သယူးေ၀ါလ္တန္က “ပင္လံုဒ႑ာရီ” 
အေျမာက္အမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။၅

 ထူးျခားသည့္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ဤကဲ့သို႔ေသာသမိုင္း၀င္
အခမ္းအနားမ်ဳိး၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့ၾကသည့္ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္
ရခိုင္တို႔၏ ေစာဒကတက္ေ၀ဖန္မႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဆြးေႏြး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေသြဖယ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ
ၿဗိတိသွ်တို႔ ထြက္ခြာသြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ပင္လံု၏ လက္ငင္း
စိန္ေခၚမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္
အေရးသည္ ပဓာနမက်ေတာ့ဘဲ ကိုလိုနီအစိုးရ၏ ဒုိင္အာခီေခၚ



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၆

မ႑ိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္ရွိ ဥပမာဗမာလူမ်ဳိး အမ်ားစုေန
ထိုင္သည့္ “ဗမာျပည္မ” သို႔မဟုတ္ “၀န္ႀကီးစနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္
ဗမာျပည္” ႏွင့္တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ 
“နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ” ဟူသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႏွစ္ခု၏
အနာဂတဆ္က္ဆံေရးသညသ္ာလွ်င ္အဓကိျဖစလ္ာခဲသ့ည။္ ကိလုို
နီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္၌ အဆုိပါနယ္ေျမေဒသႏွစ္ခုသည္ တစ္ေပါင္း
တစ္စည္းတည္း ရွိမေနခဲ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ဆီသို႔ကိုယ့္ျမင္းကိုယ္စိုင္း၍ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈအမ်ားစုကို တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲျပင္ပ
၌ျပဳလုပ္မႈမ်ားျပားသျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အေသး
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလာက္ေလာက္လားလား မွတ္တမ္း
တင္ထားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း “ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္း
ပူးေပါင္းေရး” အျဖစ္ေျပာင္း၍ ယေန႔ကဗ်ည္းထိုးထားသည့္ပင္လံု
ေက်ာက္တိုင္သည္ ဗမာဗဟိုျပဳသေဘာထားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု
ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားက လက္ခံယုံၾကည္ထားၾကသည္။ အမွန္တကယ္
လည္းယေန႔ပင္လံုအထိမ္းအမွတ္ေရွ႕၌ ကြယ္၍ တည္ထားသည့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္၏ ပံုတူကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္း
ပိင္ုးစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း လာေရာက္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၇ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဗမာမဟုတ္သည့္
တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပင္လံုညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရသည္
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအသစ္၌ “တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ
ျပည္ေထာင္စု” ကုိတည္ေဆာက္မည့္ အေျခခံမူမ်ားကို သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကိစၥရပ္အတြက္အေထာက္
အထားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းကိုးကားေလ့ရွိသည့္ အဆိုႏွစ္ခုရွိသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ဗမာတစ္က်ပ္ရရင္ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး
လည္းတစ္က်ပ္စီရေစ့မယ္” ဟုဗမာမဟုတ္သည့္ က်န္တိုင္းရင္း
သားမ်ားအား ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ 
(၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အတည္္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ပင္လံု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ခြဲ (၅ “နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသမ်ား
အတြက္နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာခိုင္ႏႈန္း
အျပည့္ရိွေစရမည ္ဟူေသာမူကုိ သေဘာတူညၾီကသည”္) ကိလုည္း
တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို အာမခံေပး
ထားသည့္ျပယုဂ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းသံုးစြဲေလ့ရွိသည္။

 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ “ပင္လံု” ဟူသည့္အမည္နာမသည္အမ်ဳိး
သားႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ျမည္ဟည္းလာခဲ့
သည္။ ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ေန႔ကို 
“ျပည္ေထာင္စုေန႔” အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ၿပီး
“မတူကြဲျပားမႈ၌ စည္းလံုးညီညြတ္ၾက” ဟူသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရးေခၚသံသည္လည္း ႏို္င္ငံတစ္နံတစ္လ်ား
အမွတ္သညာတစ္ခုအျဖစ္ တည္တံ့က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္း
ရင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
“ပင္လုံစိတ္ဓာတ္” ႏွင့္ “ဒုတိယေျမာက္လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြ”ဲ ေခၚသံ
မ်ားသည္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဖက္ၿပိဳင္အံတုလာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ
တိုက္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ေရပန္းအစားဆံုး ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။၈ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွ လြတ္
ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္အဆိုပါ 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို “ဒုတိယပင္လံု” ေခၚသံႏွင့္အတ၉ူ 

ေဆာင္က်ဥ္းလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိဆက္တိုက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ 
“၂၁ရာစုပင္လံု” ညီလာခံမ်ားက ကိုလိုနီေခတ္အလြန္ ၿပိဳကြဲမႈမတိုင္
မီကတိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈကို 
ဤၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ အခါအခြင့္ကို အသံုးခ်၍တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳး
ပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုသစ္၏ အနာဂတ္ကိုေရးဆြဲပံု
ေဖာ္ရာ၌ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ပင္လံုညီလာခံ၏ အေရးပါမႈကိုေမ့ထား၍
မရစေကာင္းေပ။ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အတိတ္၌က်န္ရစ္ခဲ့
ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပင္လုံ၌သာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏စိတ္ကူး
အိပ္မက္မ်ားကို မွ်ေ၀ခဲ့ၾကျခင္းမရွိပါက ယေန႔ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ 
“ဗမာျပည္မ” ႏွင့္ “နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ” အျဖစ္သီးျခားစီ
“အဆင့္ႏွစ္ဆင့္” ခြဲ၍လြတ္လပ္ေရးပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း
ခဲ့ရပါလိမ့္မည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
ေတာ္” ဟူ၍ပင္ရွိလာခဲ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အက်ဳိးရလဒ္

 ပင္လံုအၿပီး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍တိုင္းျပည္
၏ပထမဦးဆံုးေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာ၌
ထိန္းေက်ာင္းေပးမည့္ အဓိကလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ရည္ရြယ္
သည့္ “အေျခခံမူ (၇) ခ်က္” သို႔မဟုတ္ “ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ
ေရးဆြဲျပဌာန္းခ့ဲသည္။၁၀ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ
အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎၏အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစု
သည္ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ခံခဲ့ရသည္။ 
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးခရီးသည္ ဆူးအတိၿပီးသည့္
ခေရာင္းလမ္း ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္ခံ
သည္ဥ့ီးႏအုစိုးရသည ္ပငလုံ္၌သေဘာတူထားခဲသ့ည္ ့တန္းတညူမွီ် 
ေရးအေျခခံမူမ်ားမွ ေသြဖယ္လမ္းလြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္ေန
သည့္ၾကားက မူၾကမ္းျပင္ဆင္မႈကို အၿပီးသတ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕ကို တာ၀န္လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။၁၁ အႀကံ
ေပးမ်ားအားလံုးသည္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ ယင္းအခ်ိန္ကာလက ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ အရိွဆုံးအဖြ႕ဲအစည္း
ႏစ္ွခုျဖစ္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) ႏွင့္ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအရံုး (KNU) တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲ
ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးမည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္
ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ  သပတ္ိေမွာက္ခဲၾ့ကသည။္ ေနာက္ဆက္
တြဲရလဒ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျခခံလင့္ကစား
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၌ အေခ်ာသတ္ခဲ့သည့္မူၾကမ္း၌ မူမမွန္
သည့္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိၿပီး ခဲယဥ္းက်ပ္တည္း
သည့္ကာလကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူထုကိုခ်ျပေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္
လည္းပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၇

အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈသံုးခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ပထမတစ္ခုအေနျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ၌ “ျပည္ေထာင္စု” ကိုမိတ္္ဆက္တင္ျပထားျခင္း မရွိ္ 
ဘဲ “ဟိုမေရာက္၊ ဒီမေရာက္တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္” ဆီသို႔ေဇာင္း
ေပးဦးတည္ထားျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ “တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္” ကိုအုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။၁၂ ဆိုလိုသည္မွာ ယခင္ဗမာျပည္မ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား
အတြင္းရိွႏိငုင္ံေရးသမားမ်ားႏွင္ ့ဌာနဆုိငရ္ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
လြတ္လပ္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အျပည့္အ၀စိုးမိုး
ျခယ္လွယ္ခြင့္ ရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ရာထူးစြန္႔သြားၿပီျဖစ္သည့္
ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံေဟာင္းဟူးဗတ္ရန္းစ္ကလည္း ရွမ္းျပည္သူမ်ား
အမွန္တကယ္ အလုိရိွသည့္အရာမွာ “သခင္အေျပာင္းအလဲ” မဟုတ္
သည့္ “လြတ္ေျမာက္ေရး” ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။၁၃ ဒုတိယအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသား
အမ်ားစု စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲျပင္
ဆင္မႈကိုအစိုးရသစ္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ဆက္စပ္
လ်က္ရိွသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္ဟာသေဘာ
တရားအရေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာေတာ့
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ျဖစ္ေနတယ္” ဟုသံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ဖြဲ ႔
စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးခ်န္ထြန္း
ကသြယ္၀ိုက္၍ ၀န္ခံေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။၁၄ တတိယအခ်က္အေန
ျဖင့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အေျခခံအက်ဆံုး ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေန
သည့္အေျခအေန၌ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းရွိဘဲ တိုင္းရင္းသား
အခြင့္အေရးႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ေဒသမ်ားကို ၿပီးစလြယ္အပ္ႏွင္း
ေပးျခင္းသည္ အေလာသံုးဆယ္ႏိုင္လြန္းလွသည္။

 ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံေရး ေရခံေျမခံသည္ ဆက္လက္အျငင္းပြားေနဆဲျဖစ္သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီႏွင့္
ရွမ္းဟူသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေလးခုကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳ
ထားသည္။ ယင္းတို႔အနက္ရွမ္းႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္မ်ားကိုသမိုင္း
တြင္သည့္ လြတ္လပ္ေရးအလြန္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ခြဲထြက္
လိုကခြဲထြက္ႏိုင္သည္ဟု ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းကခ်င္
ျပည္နယ္သစ္သည္ မိမိတို႔၏ပိုက္နက္နယ္ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံနယ္
နိမိတ္အတြင္း ပိုမိုထည့္သြင္းခဲ့ရေသာ္လည္း ဤအခြင့္အေရးကို
ရယူခံစားပိုင္ခြင့္မရွိသလို ၀ိေရာဓိဆန္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ပိုင္
နက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို လြတ္လပ္
ေရးရၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾက
သည္။ ယင္းအခ်ိန္ကခ်င္းေဒသမ်ားကို “အထူးတိုင္း” အျဖစ္သာ
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးကိုးကန္႔၊ မြန္၊ ပအို၀္း၊ ရခိုင္၊ တအာန္း (ပေလာင္)
ႏွင့္ ၀တုိ႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္လူထုမ်ား
အားအထူးတလည္ သီးျခားအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ေရွ႕ေႏွာက္မညီညြတ္မႈမ်ားကို ပါလီမန္
အတြင္း၌ မည္သည့္အခါကမွ် ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေသြးအလိမ္းလိမ္းျဖင့္ေမြးဖြား
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတစ္ေလွ်ာက္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) ႏွင့္အတူ
လူထုေစတနာ့လုပ္အားေပး အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္
ပိုင္း၌ လက္နက္စြဲကိုင္၍ စတင္ေတာ္လွန္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း
တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားလာခဲ့သလို တပ္မေတာ္သည္လည္း တပ္တြင္း
ပုန္ကန္မႈမ်ားျဖင့္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာၿပိဳကြသဲြားခ့ဲၿပီး ၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီလ
အေရာက္တြင္ KNU သည္လည္း ကရင္နီ၊ မြန္ႏွင့္ ပအို၀္းတို႔အပါ
အ၀င္အျခားတိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ခြဲထြက္၍လက္
နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲရေတာ့သည္။ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္း
သည္တရုတ္ျပည္၌ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၿပီးေနာက္ၾကြင္း
က်န္ရစ္သည့္ကူမင္တန္ (KMT) တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ကိုက်ဴး
ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအေရာက္တြင္ပိုမိုဆိုးရြား
လာခဲ့သည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းက တိုင္းရင္းသား
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေဘးေရာက္
သြားေစခဲ့ၿပီး ပါလီမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္အားေကာင္းလာေအာင္
စြမ္းေဆာင္မႈနည္းပါးခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ကရင္နီ
ျပညန္ယ္ကုိ “ကယားျပညန္ယ္” အျဖစျ္ပငဆ္ငမွ္ည့္ေခၚခဲၿ့ပီးကရငန္ီ
လြတ္လပ္ေရးႏွင္၁့၅ အနက္အဓိပၸါယ္ခ်င္း တူညီသည့္အသံုးအႏႈန္း
ကိုဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ “ကရင္
ျပည္နယ္” ကိုထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသ
တစ္ေလွ်ာက္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ
ကရင္လူထု၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွ်ကိုသာ လႊမ္းျခံဳမႈရွိခဲ့သျဖင့္ နယ္ေျမ
ပိုင္နက္ေဒသအသစ္သည္ KNU ေတာင္းဆိုထားသည့္လိုလားခ်က္
မ်ားႏွင္လ့မ္းလႊဲသြားခဲသ့ည။္ ၁၉၅၂ ခႏွုစအ္တြင္းဆက္လက္ျဖစပ္ြား
လ်က္ရွိသည့္ KMT ၏ထိပါးက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ရွမ္း
ျပညန္ယ္ကုိ စစအု္ပခ္်ဳပ္ေရးေအာက္၌ ထားရိွခဲသ့ျဖင္န့ယ္ေျမေဒသ
အမ်ားအျပားရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေတာ့သည္။

 လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ
အျဖစ္ ဖဆပလအစိုးရသည္ KNU ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း
ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းမ်ား
အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့
သည္။ ယင္းတို႔အနက္ အေရးအပါဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာမြန္၊
ပအို၀္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသည့္ အဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာကို
ႏို္င္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိက၀တ္မ်ားျဖင့္ “အလင္း၀င္
လာေစခဲ့သည့္” ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ “ဒီမိုကေရစီနွင့္
လက္နက္လဲလွယ္ေရး” ပန္ၾကားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။၁၆ မည္သို႔ဆို
ေစကာမူ ဤအခ်ိဳးအေကြ႕သည္ တစ္စစီၿပိဳကြဲလ်က္ရွိသည့္ႏိုင္ငံ
၏အေနအထားအတြက္ ထူးကဲသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္
ေရးအေရြ႕တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္အခါက
ေနာက္ပိုင္းအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုကို ေစလိုရာေစေတာ့မည့္ 
လႈပ္ရွားမႈသစ္တစ္ခုအျဖစ္ အားယူလ်က္ရိွသည့္တပ္မေတာ္၏ အေရြ႕
ကိုအမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၈

 လြတ္လပ္ေရးကာလ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သည္ ဒုတိယ
ကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ဖက္မွ ကူညီတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း၏ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ ၀ါရင့္စစ္မႈ
ထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုအေပၚ ဆက္လက္သစၥာ
ခံထားသည့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ရင္းမ်ား မွ်မွ်တတပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထား
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ျဖစသ္ည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းကုိ ၎၏ေအာက္
မွဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ျဖဳတ္ခ်ပစ္ခဲ့သည္။ တပ္တစ္ခုလံုးလက္၀ယ္
ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဦးေန၀င္းသည္ကိုလိုနီေခတ္
ကစစ္ေရး “ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္” ကိုတစ္စတစ္စဖ်က္သိမ္း၍ ဗမာႀကီး
စိုးသည့္ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ၎၏သစၥာခံတပ္ရင္းေဟာင္းျဖစ္သည့္
အမွတ္ (၄) ဘားမားရိုင္ဖယ္ကုိ ၀န္းရံ၍တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။၁၇

 ဦးေန၀င္း၏ အတတ္ဆန္းမႈသည္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ႏိုင္ငံ
၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစခဲ့
သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္
၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းကာလမ်ား၌ တပ္မေတာ္အရာရိွအမ်ားအျပား
သည္ၿမိဳ႕ေပၚႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ က်ရႈးံမႈႏွင့္နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား 
ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္
အားေလ်ာ့မႈသည္ မဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤအေတြ႕အႀကံဳ
မ်ားက တပ္မေတာ္သည္သာလွ်င္ႏုိင္ငံကို “ကယ္တင္ႏိုင္” မည္
ဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ထြန္းကားလာေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖန္႔က်က္
လာျခင္းႏွင့္အတူ အေရးပါသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားဒြန္တြဲ
ပါလာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဗမာဗဟိုျပဳပံုစံကို ပို၍အားေပး
အားေျမႇာက္ျပဳလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း အင္အားအႀကီးမားဆံုးေသာ
စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုကို တည္ေဆာက္၍ အစိုးရကိုတစ္
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၀ါးၿမိဳထိန္းခ်ဳပ္သြားမည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားရွိ
သည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

 ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုစာမွ် တပ္ႏွင့္ျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြား
မ်ားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္မႈသည္ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုတ္ေပၚခြစီး
ထားသည့္အက်ပ္အတည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ဖိစီးေနဆဲပင္
ျဖစ္သည္။၁၈ ဦးေန၀င္း၏ တပ္မေတာ္ေပၚထြန္းလာျခင္းႏွင့္အတူ
မည္သည့္ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္
သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာ
ႏိုင္သည့္အလားအလာမဆို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္မွစ၍
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ကမာၻေပၚ၌ အစိုးရေရာ
အတိုက္အခံပါ စစ္ပံုသြင္းမႈအခံရဆံုးအေျခအေနသို႔ဆိုက္ေရာက္
သြားေတာ့သည္။

 ၁၉၅၈-၆၀ခုႏွစ္အတြင္း ဦးႏုသည္ ဦးေန၀င္းဦးေဆာင္
သည့္အိမ္ေစာင့္အစုိးရေခၚ “စစ္တပ္အေစာင့္အေရွာက္ခံ” အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးသို႔ အစိုးရတစ္ရပ္လံုးကို ၀ကြက္ ထိုးအပ္လိုက္ေတာ့သည္။ 
တပ္မေတာ္သည္ KNU ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကာလ
အနည္းငယ္ခန္႔ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးဖက္မွသေဘာထား အေတာ္အတန္တင္းမာသြားခဲ့သည္။ ေက်း
လက္ေဒသမ်ား၌ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုျပင္း

ထန္လာခဲ့ၿပီး ရွမ္းႏွင့္ကရင္နီေစာ္ဘြားမ်ားက မိမိတို႔၏သမိုင္းစဥ္
လာအခြင့္အေရးကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌လက္
မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ ရွမ္း သုိ႔မဟုတ္ ကယားျပည္နယ္၏
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ခြဲထြက္ခြင့္အခြင့္အေရးက်င့္
သံုးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥအ၀၀ ဆံုးခန္းတိုင္သြားခဲ့သည္။

 ေနာက္ပိုင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေထာက္ရႈၾကည့္ပါကစစ္တပ္ 
အေစာင့္အေရွာက္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ေသြးတိုးစမ္းသည့္ ေျခလွမ္း
တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္
မတ္လ ဦးေန၀င္းစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၄ ႏွစ္တာၾကာျမင့္
ခဲ့သည့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ခန္းရပ္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၇
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပင္လံုကတိက၀တ္မ်ား တစ္စစီ
ဆုတ္ၿဖဲခံလိုက္ရၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္ထိ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္
ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိ
သြားခဲ့သည္။ ဦးေန၀င္းသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေစ တိုင္း
ရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေစ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွဟု ရႈျမင္ခ့ဲသည္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္
မ်ားကလည္း ပင္လံု၌ သေဘာတူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေပါင္းစည္း
မႈကိုတစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်ပင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးျခင္း မရွိဟု
ရႈျမင္ေနခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္အဆိုျပဳလႊာ (၁၉၆၁-၆၂)
ေနာက္ခံသမိုင္း

 ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မ်က္စိလွ်မ္းခဲ့ၾကေသာ္
လည္းမေမ့ေလ်ာ့ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဦးေန၀င္း
အာဏာမသိမ္းမီက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အသက္
သြင္း၍ပါလီမန္မွတစ္ဆင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အားထုတ္မႈတစ္ရပ္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ဤေျခ
လွမ္းသည္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ အစျပဳလာခဲ့သျဖင့္
ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့
ေသာ္လည္း ကုိလုိနီေခတ္ေႏွာင္းပုိင္း သမုိင္းစာမ်က္ႏွာရိွအထင္ကရ
အရွိဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အေလးအနက္
ထားၾကည့္ရႈသင့္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံု၏ အလြန္အေရးပါသည့္ အခါ
သမယ၌ “ဖက္ဒရယ္အဆိုျပဳလႊာ” အျဖစ္သိလာၾကမည့္အခင္း
အက်င္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ ဦးေန၀င္း၏ “စစ္တပ္အေစာင့္
အေရွာက္ခံ” အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြး
ေကာက္ပြဲအၿပီး၌ တိုင္းျပည္၏အာဏာကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလက္သို႔
ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းအေျခအေနသည္
ဆုိးဆုိးရြားရြား တစ္ကြတဲစ္ျပားစီျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အေရာက္
တြင္အာဏာရ ဖဆပလပါတီသည္ “တည္ၿမဲ” ႏွင့္ “သန္႔ရွင္း” ဟူ၍
ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့ၿပီး ကရင္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း အဆံုးသတ္မည့္ အရိပ္အေယာင္မရွိခဲ့
သလိုရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား၌လည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္
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သမုိင္း၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္စဥ္

၁၉၄၆  ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ပင္လံုညီလာခံ

၁၉၄၇  ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပင္လံုညီလာခံ

၁၉၄၈  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး

၁၉၄၉  ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ KNU အၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

၁၉၅၈  ဦးႏု၏ “ဒီမိုကေရစီနွင့္ လက္နက္လဲလွယ္ေရး” လမ္းစဥ္

၁၉၅၈-၆၀ ဦးေန၀င္း၏ “အိမ္ေစာင့္အစုိးရ” အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၁၉၆၀  KNU ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

၁၉၆၁  တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ “ဖက္ဒရယ္မူ”

၁၉၆၂  ဦးေန၀င္း၏ စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္”

၁၉၆၃  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ”

၁၉၆၈  ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရး အတိုင္ပင္ခံဘုတ္အဖြဲ႔

၁၉၇၂  KIO ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

၁၉၇၄  BSPP ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မိတ္ဆက္ျခင္း

၁၉၇၆  ဖက္ဒရယ္လိုလားသည့္ NDF ကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း

၁၉၈၀-၈၁ ဗကပသာမက KIO ႏွင့္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

၁၉၈၂  ႏိုင္ငံသားဥပေဒ

၁၉၈၈  ဒီမိုကေရစီသပိတ္မ်ားေၾကာင့္ BSPP ၿပိဳကြဲ၍ န၀တအာဏာရလာ

၁၉၈၉  ဗကပ (CPB) ၿပိဳကြဲ၍ တိုင္းရင္းသားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္

၁၉၉၀  NLD မွအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေသာ္လည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

၁၉၉၃  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပင္ဆင္မည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံစတင္

၁၉၉၇  န၀တအစိုးရမွ နအဖဟုေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚ

၂၀၀၈  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

၂၀၀၉  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အမိန္႔ေပး

၂၀၁၀  NLD ကုိဖိႏွိပ္၍ USDP မွအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ

၂၀၁၁  UNFCကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္၊ နအဖအာဏာလႊဲ၊ ဦးသိန္းစိန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္စ

၂၀၁၂  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ NLD ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လာ

၂၀၁၅  တစ္၀က္တစ္ပ်က္ NCA ကုိလက္မွတ္ေရးထိုး၊ NLD အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ

၂၀၁၆  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ

၂၀၁၇              FPNCC ကုိဖြဲ႕စည္းထူေထာင္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္၂၁ ရာစုပင္လံုျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

  ညီလာခံ
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လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ကခ်င္လူထုမ်ား
သညအ္ထူးသျဖင္ ့ဦးႏ၏ုဗုဒၶဘာသာကုိ “ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ” အျဖစ္
ေၾကညာေမာင္းခတ္မႈေၾကာင့္ ႏိုးထလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ၁၉၆၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဦးႏုအစုိးရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိုင္း KMT အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာ၌ အတိုင္းအတာတစ္ခု
အထိေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သလို ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္
အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡကိုလည္း အဆံုး
သတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။၁၉ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအတြက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ 
“ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လက္နက္လဲလွယ္ေရး” သေဘာတူလက္မွတ္ေရး
ထုိးရာ၌ျပဳခ့ဲသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိက၀တ္မ်ားက ုိျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ဖိအားမ်ားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္
နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္သစ္မ်ားကုိ ေရးဆြသဲတ္မွတ္ေပးရန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္
တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၌
ကတိျပဳထားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က်မွသာ အဆို
ျပဳျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူထုလူတန္းစား အမ်ားအျပား
အတြက္ ”အရလည္းနည္း၊ ေနာက္လည္းေနာက္က်သည့္” အေျခ
အေနမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ က်ရံႈးမႈ
မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ လိုအပ္ခ်က္အထူးတလည္ႀကီးမား
လာခဲ့သည္။

 ဤအခင္းအက်င္းမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အဆိုျပဳလႊာေရွ႕
တန္းေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအတြင္း
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ “ရွမ္းဖက္ဒရယ္
အဆိုျပဳလႊာ” ကိုဇြန္လအတြင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္
ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး ပါ၀င္သည့္ညီလာခံ၌ သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့
ၾကၿပီးရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ရွမ္းကိုယ္စား
လွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္အားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္  ျပည္စုံ့လုံေလာက္မႈမရိွသည္ ့ ၁၉၄၇  ခႏွုစ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ 
“အားလံုးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိ
ေစမည့္” ျပင္ဆင္ခ်က္ကို “စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတစ္ရပ္၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ” ေရးဆြဲအဆိုျပဳခဲ့ၾက
သည္။၂၀ “ဗဟိုအစိုးရ” အတြက္ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၊ ျပည္ေထာင္စုကာ
ကြယ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္
ေရးကဲ့သို႔ေသာ အာဏာမ်ားကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံသို႔ လႊဲ
ေျပာင္းအပ္ႏွံေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္လည္း ဆက္လက္အႀကံျပဳထားသည့္ အခ်က္
မ်ားလည္းပါရွိေနခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်အခြင့္
အေရးရရွိေစရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အျခား
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစ
မည့္ “ဗမာျပည္မ” (ယခင္၀န္ႀကီးမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ဗမာျပည္) နယ္
ေျမေဒသအတြင္း “ဗမာျပည္နယ္” (ဗမာတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္)
အသစ္တစ္ခုသတ္မွတ္ထားရွိရန္ အဆိုျပဳထားခဲ့သည္။ ဤႏိုင္ငံ
ေရးအရ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအားျဖင့္ ဦးႏုထံသို႔ျပည္နယ္အား

လံုးေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ တင္သြင္းခဲ့သည့္စာ
တမ္း၌ဗမာအမ်ားစုႀကီးစိုးထားသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား “ဗဟို
အစုိးရအာဏာမ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ” အဆံုးသတ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။၂၁

 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံကို ျပည္နယ္ရွစ္ခုျဖင့္ (ရခုိင္၊ ဗမာ၊
ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္း) ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္
သင့္သည္ဟူသည့္ အဆိုအခိုင္အမာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းကအမ်ဳိး
သားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုတြင္း ၀ိေရာဓိအျဖစ္ဆံုး နယ္ေျမပိုင္နက္ဆိုင္
ရာအေသးစိတ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစခဲ့
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းယင္းအခ်ိန္က “ျပည္နယ္ရွစ္ခု” ဖြဲ႕စည္းေရး
ကိုစိတ္ကူးယဥ္ယဥ္ျဖင့္  အႀကံျပဳခ်က္မပာုတ္ပဲ  ပင္လံုတြင္ သေဘာ
တူညီခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ ကတိက၀တ္ကုိ
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တခုတည္းေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ ရွဳျမင္
ခဲ့ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။

 မည္သို႔ဆိုေစ ဖက္ဒရယ္အဆိုျပဳလႊာအေပၚ ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမရရွိခဲ့ၾကေပ။ ၁၉၆၁-၆၂
ခုႏွစ္အတြင္း ဖက္ဒရယ္လိုလားသူမ်ားက တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်လက္စ
မသတ္ခဲ့ရသည့္ ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စတင္
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ကံ
မေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ၎တို႔၏ အဆိုျပဳလႊာသည္လက္ရွိ
အစိုးရ၏ နယ္ပယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဆက္လက္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္
ထားဆဲျဖစ္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပ႒ာန္းရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ လမ္းဆံုးသြားခဲ့ရသည္။

အက်ဳိးရလဒ္

 ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္
အဆိုျပဳလႊာကိုသာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါက မည္သို႔ျဖစ္
ပ်က္လာႏိုင္ေၾကာင္း အျမင္သေဘာထားမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလာ
ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္ကို ဆိုရွယ္လစ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတစ္ဦးအျဖစ္
ေၾကညာေမာင္းခတ္ထားသည့္ ဦးႏုကိုယ္တိုင္ပင္မၾကာခဏဆို
သလိုတိုင္းရင္းသား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ကိစၥ
ရပမ္်ားႏွင္ပ့တ္သက္၍ ဒြဟိျဖစ္ေနသကဲသုိ့႔ ရႈျမငရ္သည။္ ဖကဒ္ရယ္
အဆိုျပဳလႊာကို ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လအစည္း
အေ၀းပြဲမတိုင္မီ တစ္ရက္အႀကိဳ၌ ဦးႏု၊ ၎၏အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ဖက္
ဒရယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

 ဦးေန၀င္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ တိုင္းျပည္အတြင္း
“ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” ကိုျပ႒ာန္းက်င့္သံုး
ရန္ႀကိဳးပမ္းလာသည့္ ေနာက္ပိုင္းလမ်ား၌ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ား
စြာကိုပစ္မွတ္ထား၍ ဦးတည္ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ “ဆိုရွယ္လစ္” ေတာ္
လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ေထာက္ခံ
အားေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရလင့္ကစား စစ္အာဏာ
သိမ္းမႈ၏ တကယ့္အေၾကာင္းရင္းသည္ အၿမဲတမ္းလုိလုိ “ဖက္ဒရယ္”
အေရးအရာပင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဦးေန၀င္းက “ဖက္ဒရယ္၀ါဒဆိုတာ



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၁၁

မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရာမို႔ တိုင္းျပည္ကို ပ်က္စီးသြားေစလိမ့္မယ္” ဟုေျပာ
ဆိုခဲ့သည္။၂၂ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးျဖစ္သူ စ၀္၀ဏၰသည္ “ေျမရွင္
ပေဒသရာဇ္၀ါဒီမ်ား၏ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ” ကိုဦးစီးေခါင္းေဆာင္ခဲ့
သည္ဟုစြပ္စြဲခံခဲ့ရၿပီး ၎ႏွင့္အလားတူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူ
မ်ားအားလံုး တရားခြင္ၾကားနာမႈမရွိဘဲ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်
မွတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ အစိုးရက “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏
ကံၾကမၼာကို ေခ်ာက္ထဲက်ခါနီး လက္တစ္လံုးအလို၌ ၀င္ေရာက္
ကယ္တင္ေပးခဲ့သည္ ့တပ္မေတာ္၏အခ်န္ိႏွင့္ တစ္ေျပးညအီေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေက်းဇူးတင္ရမည္” ဟု၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။၂၃

 ေနာက္ပိုင္းလမ်ားအတြင္း အထူးသျဖင့္ရွမ္းျပည္နယ္၌
အျပင္းအထန္ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းမႈျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ားအျပားအား (၆) ႏွစ္ၾကာသည္
အထိဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။၂၄ ေမ့ေဖ်ာက္ထား၍ မရသည့္
ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ပါလီမန္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ သီေပါေစာ္ဘြားစပ္
ၾကာဆိုင္သည္ စစ္အာဏာသိမ္းသည့္ညတြင္ တပ္၏ဖမ္းဆီးထိန္း
သိမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္အသြားလမ္း၌ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သလို
ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဦးဆံုးေသာ သမၼတျဖစ္သူစပ္ေရႊသိုက္၏
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သားျဖစ္သူသည္လည္း ဖခင္ျဖစ္သူအား
ဖမ္းဆီးရန္လာသည့္ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရ
သည္။၂၅ ဤအျဖစ္အပ်က္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့
သည္။ စပ္ေရႊသုိက္သည္ ျပည္ေထာင္စုျခင္းကုိ အစဥ္အဆက္ေထာက္
ခံလာခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သလို ၁၉၄၆ ႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ပင္လံုညီလာခံ
မ်ားကိုပူးတြဲ ကမကထျပဳခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆို
ေစ၎သည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲျဖစ္သည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္း
၌ပေဟဠိဆန္ဆန္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ဆံုးပါးသြားၿပီျဖစ္သည့္
ေနာက္ထပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သူ စပ္စံေယာင္ေ၀က ဖက္ဒရယ္အဆို
ျပဳလႊာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ ေက်ာရိုးတည္ထားၿပီး
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ရယူသြားရန္ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပ
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပံုစံ
တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္အႏၲရာယ္ျပဳရန္ေသာ္
၎၊ ပုန္ကန္ထၾကြဘုိ႕လႈံ႕ေဆာ္ရန္ေသာ္၎ မပာုတ္ခဲ့” ဟုေရးသား
ခဲ့သည္။၂၆

 ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ဘယ္ေသာအခါမွ
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္ မဟုတ္သည့္ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
၏အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ နာက်င္ေၾကကြဲစရာ ပံုရိပ္မ်ားအျဖစ္စြဲ
ထင္က်န္ရစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂  ခုႏွစ္အတြင္း
ဆိုးရြားျပင္းထန္လွသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရ
သည္။ ထို႔အျပင္စစ္အာဏာသိမ္းသည့္ ပံုစံႏွင့္ အခ်ိန္အခါသည္
ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုးေနၿပီးသား အေျခအေနကို အဆိုးရြား
ဆံုးျဖစ္လာေအာင္ မီးထိုးေပးသည့္ အက်ပ္အတည္းသစ္ကိုတစ္ပါ
တည္းေဆာင္က်ဥ္းလာခ့ဲသည္။ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္မွ် “ဖက္ဒရယ္
၀ါဒ” သည္အစိုးရေလာက၌ တားျမစ္ခံထားရသည့္ စကားရပ္
တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ “ဖက္ဒရယ္” 
စကား၀ုိင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၁၉၆၁-
၆၂ ခုႏွစ္ဖက္ဒရယ္ အဆိုျပဳလႊာသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏိုင္ငံေရး
စကား၀ိုင္းမ်ားအတြက္ တာထြက္စမွတ္အျဖစ္ ဆက္လက္အက်ံဳး

၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားက
ယံုၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။၂၇

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ”၊ ၁၉၆၃ - ၆၄ ခုႏွစ္
ေနာက္ခံသမိုင္း

 ယေန႔ေခတ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ 
ဆုိရွယ္လစလ္မ္းစဥ”္ ကုိယင္း၏က်႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင္သ့ာ အမွတ္တရ
ရွိေတာ့သည္။ မက့္စ္၀ါဒ၊ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒႏွင့္ ဗုဒၶလမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားကိုမူမမွန္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေရာသမေမြႊထားသျဖင့္လမ္းညႊန္
သေဘာတရားသည္ အၿမဲတမ္းလိုလို မပီ၀ိုးတ၀ါးျဖစ္ေနခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္းမိမိ၏ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အသစ္ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ မခ်ျပမီ ဦးေန၀င္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ၍
ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၏ လားရာဦးတည္ခ်က္
ကုိေျပာင္းလပဲစရ္န ္အထငက္ရရိွသည္ ့ႀကိဳးပမ္းအားထတုမ္ႈတစရ္ပ္
ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဦးေန၀င္း၏ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ” သည္လက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ
၍ေနာက္ပုိင္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ” ၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ထုတ္
ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ဦးေန၀င္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သမဂၢ
မ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းရွိ အျခားက႑မ်ားအေပၚ
တင္းက်ပ္ထားသည့္ လံုျခံဳေရးဖိအားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်၍မရသည့္
အေျခအေန၌ အခ်ိဳ႕ေသာအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို ေတြ႕ဆံု
စကားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ပံုရသည္။
၎တြက္ခ်က္ခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ တိုုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ
၏ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း၌ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားသည့္ ဆိုရွယ္လစ္
ဘက္ယိမ္းသည့္ KNU ၏ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္
ေရးပါတီ (KNUP) ႏွင့္အတူ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံ
အင္အားအမ်ားစုသည္ လက္၀ဲယိမ္းႏို္င္ငံေရးေပၚ အေျခတည္
ေပါက္ဖြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ညစာစားပြဲ၌ ဦးေန၀င္းက “ကၽြန္
ေတာ္ေတာ့က်ားၿမီးဆြဲထားမိလ်က္သားမို႔ ျပန္လႊတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္
ေတာ့ဘူး” ဟု KNUP ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုရင္ဖြင့္ကာ “ကၽြန္ေတာ့္
ကိုေက်းဇူးျပဳၿပီး ကူညီေပးၾကပါဦး” ဟုဆက္လက္ အကူအညီ
ေတာင္းခံခဲ့သည္။၂၈

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ အားေပးတုိက္တြန္းရန္အတြက္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခ်က္မခ်ခဲ့။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဖက္
မွအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ားေပး၍ ေဘးကင္း
လံုျခံဳစြာ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္
အားျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္ပိုင္း၌ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိကိုယ္စား
လွယ္အသီးသီးကလည္း လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕



ပင္လံုအလြန္ - 
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ေပၚသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔၌ မူရင္းဗကပမွကြဲထြက္
သြားသည့္ “အလံျဖဴ” (အခ်ဳိ႕ေသာ အလံျဖဴအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္) ႏွင့္
၎ထက္အင္အားနည္းသည့္ “အလံနီ”၊ ရခုိင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPA)၊
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KIO)၊ KNU/KNUP၊ ကရင္နီအမ်ဳိး
သားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)
ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း၌ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) အျဖစ္အတူတကြ
ေပါင္းစည္းသြားၾကသည့္ ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္
ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုကို တစ္သီးပုဂၢလအဖြဲ႔
အစည္းအလုိက္ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေန၀င္းသည္ “အလံ
ျဖဴ” ဗကပ၊ KNPP၊ KNUP၊ NMSP ႏွင့္ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး
ပါတီ (CNVP) တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ညီညြတ္ေသာအမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (NDUF) ႏွင့္တစ္ထိုင္တည္းပူးတြဲေဆြးေႏြး
ရန္လည္းသေဘာတူခ့ဲသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းသစ္ေပါင္း
မ်ားစြာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ လာေရာက္ဆံုေတြ႔ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္
၌အံၾသစရာပင္ျဖစ္သည္။၂၉

 ကနဦးအစကတည္းကပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရင္ၾကားေစ့ေဆြး
ေႏြးပြဲသည္ တိုးတက္မႈမဆိုစေလာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ
မ်ားအၾကား အခက္ခဲဆံုးေသာ အတားအဆီးတစ္ခုသည္ ၎တို႔၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမပုိက္နက္ေဒသမ်ားကုိ အသိအမွတ္
ျပဳရန္ဦးေန၀င္း၌ စိတ္ဆႏၵမရွိသည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား 
“လက္နက္ခ်ရန္” မေျပာရံုတမယ္သာ က်န္ေတာ့သည့္ သေဘာ
သက္ေရာက္ေနသည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္သြားေစခဲ့သည္။၃၀ အျခား
တစ္ဖက္တြင္လည္း အျခားအာရွေဒသမ်ား၌ (တိတိပပဆိုရေသာ္
ကိုးရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္) ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကဲ့သို႔
ခြဲထြက္ေရး သက္ေရာက္မႈမ်ဳိး ရိုက္ခတ္လာမည္ကို တပ္မေတာ္
တပ္မွဴးမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။ ႏို္င္ငံတကာအကူအညီေပး
သူမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရး
ကုိယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစႏုိင္သည္ဟု ၎တုိ႔လက္ခံယုံၾကည္
ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးရင္ၾကားေစ့ေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ စစ္ဖက္အရာရွိမ်ားက ယင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ သက္ေသျပနုိင္ေလာက္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း
မရိွခဲပ့ာု ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကဆိုႀကသည။္ “သူတုိ႔ဖက္က
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လက္နက္ခ်ဖို႔ပဲေျပာေနခဲ့တယ္” ဟုလက္ရွိအခ်ိန္
၌ SSA/ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSA/SSPP) ၏နယကအဖြဲ႔
၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ စ၀္ေဆထင္က ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။၃၁

 မည္သို႔ဆိုေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လားရာဦးတည္
ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးေန၀င္းပူပန္ေနရသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္း
မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး အျဖစ္အတိုက္အခံ
အင္အားစုမ်ားက အစိုးရကို ဆန္႔က်င္၍ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိရန္
စတင္စည္းရံုးလႈပ္ရွားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာလအေစာပိုင္း၌
မင္းလွမွ စတငခ္ဲ့သည္မုိ့င္တစ္ရာ “ေျခာကခ္ရုိင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်တီက္
ပြဲ” သည္ႀကီးက်ယ္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အင္အား ၂၀၀,၀၀၀ နီးပါးျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
ခန္းမေရွ႕အေရာက္ ခ်ီတက္လာၾကသည္။ ခန္းမေရွ႕ဦးေဆာင္စကား
ေျပာသူမ်ားကလည္း NDUF ၏နယ္ေျမပိုင္နက္ႏွင့္ လက္နက္မ်ား

ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သေဘာတူေထာက္
ခံခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္
စည္းရံုးလႈပ္ရွားရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာလ ၁၄
ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ကိုရုတ္တရက္ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔၌လက္၀ဲ
ယိမ္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာမက ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ “ဒီမိုကေရစီနွင့္
လက္နက္လဲလွယ္ေရး” လမ္းစဥ္၌ ပါ၀င္ခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ပအုိ၀္း
ပါလီမန္အမတ္ သထံုလွေဖႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ႏြန္းလာတို႔
အပါအ၀င္လူေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရေတာ့
သည္။၃၂ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အဆုိျပဳလႊာကို ေထာက္ခံ
အားေပးသူမ်ားႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္က ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ အျခားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေထာင္
တြင္း၌ သြားေရာက္ပူးေပါင္းရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

 ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ေသးေပ။ ေနာက္ပိုင္း
၌ေစာဟန္တာသားေမႊးဦးေဆာင္သည့္ KNU ခြဲထြက္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္
သည့္ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့
သည္။ သားေမႊးသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မတ္လ၌ ကရင္လူထုႏွင့္ျပည္
နယ္၏ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးအပ္သြားရမည္ဟူ
သည့္အေပးအယူျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းယာယီစစ္ေျပၿငိမ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္သည္ တာရွည္မခံခ့ဲေပ။ အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္း
မွာပင္တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အသက္
၀င္လာခဲ့သျဖင့္ အတိုက္အခံေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား
ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားျခင္းသည္သာ ပံုရိပ္စြဲထင္က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။
ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကိုေဖာ္
ေဆာင္ျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကတိက၀တ္မ်ားကို အိမ္ၾကက္ခ်င္း
အိုးမည္းသုတ္ခြပ္ခိုင္းသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးခ်
လ်က္ရွိေၾကာင္း သံသယစိတ္မ်ား ပိုမိုနက္ရိႈင္းလာခဲ့သည္။

အက်ဳိးရလဒ္

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်ရႈံးသြားၿပီးေနာက္
ဦးေန၀င္းသည္ “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” ကို
အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ျပန္သည္။
တပမ္ေတာ္သည ္ ရာစႏွုစ္ေလးပံတုစပ္ံမွု်  ႏွစဆ္င္တ့က္မဟာဗ်ဴဟာ
ကိုက်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ရင္း ဗဟုိအဆင့္တြင္ ျမန္မာျပည္ဆုိရွယ္လစ္လမ္း
စဥ္ပါတီ (BSPP) ေအာက္၌ မာမာခ်ာခ်ာရွိသည့္ အစိုးရစနစ္တစ္
ရပ္ကိုတည္ေဆာက္ရန္္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေရးအတိုက္
အခံအင္အားစုမ်ားကုိ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားၿပီး လူနည္းစုျဖစ္သည့္တုိင္း
ရင္းသားဘာသာစကားကို မူလတန္းအဆင့္ထိသာ သင္ၾကားခြင့္ျပဳ
ခဲ့သလို စီးပြားေရးနယ္ပယ္အမ်ားစုကိုလည္း ျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသာ လႊမ္းမိုးထားသည့္ လူမ်ိဳးစုတစ္မ်ဳိး
တည္းအေပၚ ဗဟိုျပဳ၍ စံထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစ
ခဲ့သည္။



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၁၃

စစ္ေရးအရ ၾကည့္မညဆုိ္ပါက ၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိငု္းႏွစမ္်ား၌ ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဗဟိုအစိုးရမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ရွင္းလင္းေနရာယူထားႏုိင္ခ့ဲသျဖင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေအာင္
ျမင္မႈရခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို အျမစ္ျပတ္
ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္
ၾကားခဲ့သည့္ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” စစ္ဆင္ေရး၃၃ အပါအ၀င္ BSPP ၏
အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက ေတာ္လွန္ေရးအင္
အားစုမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ပုန္ကန္မႈမ်ား
ကိုအျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္
အတြင္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အႀကံျပဳ
ရန္အတြက္ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရး အတိုင္ပင္ခံဘုတ္အဖြဲ႔
ကိုဦးေန၀င္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ပြဲတစ္ခဏတာမွ် အသက္၀င္ခဲ့သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၌
ဦးႏုႏွင့္ လတ္တေလာျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးပါ၀င္ခဲ့
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အခ်ိန္ခဏတာအတြင္း
ျပန္လည္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။

 ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းထားသည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာမွ်
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခားသည္ အလြန္ႀကီးမား
က်ယ္ျပန္႔ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၌ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးအဓိကရုဏ္း
ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာမွ်
ဗကပကုိ အျပည့္အ၀ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခ ံျပဳခဲသ့ျဖင္ ့ယူနနျ္ပည္
နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား
ရွိနယ္ေျမပိုင္နက္အမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္စိုးမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္။
မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္း ဦးႏုႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား ေျမေအာက္ေရာက္
ရိွသြားခဲ့ၿပီး KNU၊ NMSP ႏွင့္ထုိင္းနယစ္ပ္တစ္လႊားရိွ အျခားတုိင္းရင္း
သားအတိကုအ္ခံေဟာင္းမ်ားႏွင္ ့မဟာမတ္ိဖြ႕ဲ၍ ပါလမီနဒ္မီိကုေရစီ
ပါတီ (PDP) ကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္
တည္းကရင္၊ ကိုးကန္႔၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ တအာန္းႏွင့္ ၀တို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မိမိတို႔ကိုုယ္ကို “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟုခံယူထားသည့္
မြတ္စလင္အေျချပဳ အင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္အျခားတိုင္းရင္းသား
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈသစ္မ်ား
အင္အားႀကီးထြားလာခဲ့သည္။၃၄ ယေန႔ေခတ္ကဲ့သို႔ပင္ တပ္မေတာ္
သည္ “ျပည္သူ႔စစ္” သို႔မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ယေန႔ေခတ္ကုန္သြား
ၿပီျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးတို႔ အပါအ၀င္ရြာခံ “အိမ္ေစာင့္” တပ္ဖြဲ႕
မ်ားဖြ႕ဲစည္းထူေထာင၍္  တန္ျပန္ခဲ့သည။္  သုိ႔ေသာ္လည္း  ဤတနျ္ပန္
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လက္နက္စြကုိဲင္ေတာ္လွန္ေရးလိႈင္း
လံုးကို တန္႔သြားေအာင္ ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အလ်င္အျမန္ပင္
ပဋိပကၡအခင္းအက်င္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲေတာ့သည္။၃၅

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံမ်ိဳးရွိခဲ့သျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္
က်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲကို ဆက္လက္
က်င္းပမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က်မွသာ
ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံကို ဗမာအမ်ားစုမွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိ
သည့္တိုင္းခုႏွစ္တိုင္း (ယေန႔အခ်ိန္၌ တိုင္းေဒသႀကီးခုႏွစ္ခု) ႏွင့္

ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခု (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ရွမ္း)
ျဖင့္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မည့္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ၌ ဆက္လက္စြကုိဲင္ထားသည့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေခါက္
ခ်ဳိးညီ၊ အခ်ိဳးတူသည့္ အႏွစ္သာရကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚဆြဲတင္
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား
အားလံုးအတြက္ “လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း
သို႔မဟုတ္က်ား/မျဖစ္ျခင္း (ပုဒ္မ၂၂)” ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္
အခြင့္အေရးေပါင္းမ်ားစြာကို အာမခံေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲသည္။ 
ဖြဲဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ၌တစ္ပါတီစနစ္က်င့္သံုးမည့္
အေျခခံမူကို ထည့္သြင္းထားရွိသလို ပုဒ္မ ၁၅၃ (ခ) တြင္လည္း
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခံစားရာတြင္လည္း “တိုင္းရင္းသား
စည္းလုံးညီညႊတ္မႈႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္အသုိက္အ၀န္းဖြ႕ဲစည္း
ပံုကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္း မရွိေစရ” ဟုျပ႒ာန္းထားရွိသည္။

 ေနာက္ပိုင္း၌ BSPP အစိုးရသည္ “တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု” 
စုဖြဲ႔ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလကၡဏာရပ္ကို ၁၉၈၂
ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ ေဘာင္ကြပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕
ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား (ဥပမာကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊
ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္း) ကိုျခြင္းခ်က္ေပးထားေသာ္လည္း
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့သည့္
၁၈၂၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီကတည္းက ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္လာ
ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သူမ်ားကုိသာ ႏုိင္ငံသားအျပည့္
အ၀ျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။၃၆ တရုတ္ႏြယ္ဖြားသို႔
မဟုတ္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားအျဖစ္ ဆင္းသက္လာၿပီး ျပည္တြင္း၌အေျခ
ခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသူေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေနာက္ပိုင္းဂယက္ရိုက္
ခတ္မႈအလြန္ျပင္းထန္ခဲ့သည့္ အထဲအထူးသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို “ရို
ဟင္ဂ်ာ” လူမ်ိဳးအျဖစ္ခံယူထားၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္
မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးျငင္းပယ္ခံလိုက္
ရေတာ့သည္။ ယေန႔ထက္တိုင္အစုိးရသည္ ၎တို႔ကို “ဘဂၤလီ”
မ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။၃၇ သူစိမ္းေၾကာက္
ေရာဂါသည္ဦးေန၀င္းအုပ္ခ ် ဳပ္ေရး၏အူတုိင္၌ေနရာယူထားခဲ့
သည္။

 တိုင္းျပည္သည္ ၁၉၈၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္
လူမႈေရးႏိုင္ငံေရးအရ ထြက္ေပါက္မဲ့ေခ်ာင္ပိတ္မိသည့္ အေျခအေန
သုိ႔ဆုိက္ေရာက္သြားေစခဲသ့ည္ ့ BSPP  အစိုးရေအာက္၌  ခက္ခက္ခခဲဲ
ရုန္းကန္အသက္ဆက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၀န္းက်င္၌ ဦးႏု
၏ PDP သည္ထိုင္းနယ္စပ္တစ္လႊား တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဟာင္းသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္
ရန္ကုန္သို႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ေတာ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္အစိုးရ
သည္ KIO ႏွင့္ခဏတာမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀-
၈၁ခုႏွစ္အတြင္း ဗကပႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 
KIO ႏွင့္သီးသန္႔ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ပင္လံု
ညီလာခံပံုရိပ္မ်ား ျပန္လည္ႏိုးထလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းေရွ႕
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနည္းတူ ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း မည္သည့္သေဘာ
တူညီခ်က္မွ် ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ဦးေန၀င္း
သည ္ ၁၉၇၄  ခႏွုစဖ္ြဲ႔စည္းပံ ုအေျခခဥံပေဒကုိ ျပညလုံ္းကၽြတဆ္ႏၵခံယူ



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၁၄

ပြဲျဖင့္အမ်ားျပည္သူ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ BSPP 
အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ေတာင္းဆိုခ်က္အသစ္ကိုမွ်
လက္ခံႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟုအေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခဲ့သည္။၃၈

 အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အင္အားစုအမ်ားအျပားသည္ နယ္စပ္တစ္ေၾကာရွိမိမိတို႔၏ “လြတ္
ေျမာက္ေရးနယ္ေျမမ်ား” ၌လံုျခံဳေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာယံု
ၾကည္ေနခဲ့ၾကသည္။ ဤေနရာ၌ “တရားမ၀င္” အစိုးရအျဖစ္၎
တို႔ရည္ညႊန္းသည့္ ဦးေန၀င္းအစိုးရႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီးဆန္႔က်င္
လ်က္ရိွသည့္ အမ်ဳိးသားလကၡဏာရပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးခရီးလမ္းကို ဆက္
လက္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအင္အားစုမ်ား အၾကား၌လည္း ရံဖန္ရံခါအျငင္းပြားမႈမ်ားရွိခဲ့
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အဓိကက်သည့္စစ္မ်က္
ႏွာႏွစ္ခုျဖင့္ BSPP အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္တြန္းလွန္လာခဲ့ၾက
သည္။ ပထမစစ္မ်က္ႏွာ၌ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိဗကပ
ႏွင့္တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးေနာက္
စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုမွာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
၌အဖြဲ႔ကိုးဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
တပ္ဦး (NDF) ျဖစ္သည္။၃၉ အေစာပိုင္း၌ NDF တည္ေထာင္သူ
မ်ားအၾကား ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ကြဲလြဲေနခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔
ျဖစ္ေစ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ NDF
၏တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အၿမဲတမ္းဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား မ်က္ႏွာ
စံုညီေတြ႔ဆံပုြဲ၌ “ဖကဒ္ရယျ္ပည္ေထာင္စု” ဖြ႔ဲစည္းတည္ေထာင္သြား
ရန္ဘံုသေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ထိုမွစ၍ ယေန႔ထက္တိုင္ဤသေဘာ
ထားသည္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အမ်ားစုအတြက္
အေျခခံအက်ဆံုး ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ သမိုင္း
တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

 အခ်နိတ္ိငု္းနီးပါး ႏိငုင္ံေရးႏွင္ ့စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ ဖအိားမ်ား
သည္ BSPP အစိုးရအတြက္ေခါင္းခဲစရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္အေလး
ပိုလာခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
အဆက္အဆံမလုပ္ဘဲ တံခါးပိတ္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုကမာၻ႔
အဆင္းရဲဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံစာရင္း၀င္သြားေစမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ကုလသမဂၢမွ တရား၀င္စာရင္းသြင္းသတ္
မွတ္လိုက္သည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင ္ဗူးေပၚသလို ေပၚလြင္ထင္ရွားလာ
ခဲသ့ည္။ ယခငအ္ခ်ိနက္ ဦးေန၀င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိ ုကမာၻေပၚ၌  “ဘက္
မလုိက္” ဆံုးအစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ားက မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳထား
ခဲ့ေသာ္လည္းယခု BSPP ၏က်ရႈံးမႈမ်ားကတစ္ကမာၻလံုး အာရံုစိုက္
စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈ
မ်ားအရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား
ဦးေဆာင္သည့္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ားအၾကား၌ BSPP အစိုးရၿပိဳကြဲ
သြားခဲသ့ည။္ မညသ္ို႔ဆုိေစ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး က်ရႈံးသြားျခင္း မ်ဳိးမဟုတ္
ခဲ့သျဖင့္ေနာက္ထပ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစ္ေက်ာ့ျပန္အသက္၀င္
မည့္ ေျခလွမ္းအစသာျဖစ္ခဲ့သည္။

န၀တ/နအဖ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားညီလာခံ - ၁၉၈၉-၂၀၁၁ခုႏွစ္
ေနာက္ခံသမိုင္း

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း အာဏာလႊဲေျပာင္း
ယူခ့ဲၿပီးေနာက္ စစ္တပ္၏ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးေကာင္စီ (န၀တ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏို္င္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း
သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာင္စီ [နအဖ]) သည္ဦးေန၀င္း
၏ BSPP အစိုးရထက္ ပိုမိုေခါင္းမာေသာ ဆက္ခံသူျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း အရင္လူနီးနီး
လက္၀ါးေစာင္းထက္ခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းျပည္ကို “ကယ္တင္ျခင္း” ျဖစ္သည္ဟု
ေျပာဆိုရင္း ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားကိုအင္
အားသံုး၍ ၿဖိဳခြဲႏိွမ္ႏွင္းျပခဲ့သည္။၄၀ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္
အသစ္သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး အခ်ိန္ဇယား သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတိုင္ကိုမွ် လက္လႊတ္စပယ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ မျပဳဘဲသတိႀကီး
ႀကီးထားခဲ့သည္။ “ေစ်းကြက္အေျချပဳ” ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္
ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္မည့္ စနစ္သစ္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားဖြဲ႔
စည္းထူေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သလို ႏိုင္ငံ၏အမည္ကိုလည္း “ဘားမား”
မွ “ျမန္မာ” အျဖစ္တရား၀င္ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။၄၁ သို႔ေသာ္လည္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ အၿမဲတမ္းလိုလိုအစီအစဥ္
မ်ားကုိတစ္ရက္ခ်င္းတစ္ရက္ သာေရးဆြေဲနရသည္ဟုတိတ္တဆိတ္
ဖြင့္ဟ၀န္ခံခဲ့သည္။ BSPP ၿပိဳကြဲမႈ၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ႏိုင္ငံ
ေရးအခင္းအက်င္းသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရကာစ အေစာ
ပိုင္းေန႔မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အႀကီးအက်ယ္တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျပန္ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။

 ကေသာင္းကနင္းျဖင့္ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည့္ အျဖစ္အပ်က္
မ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခု အသက္၀င္လာခဲ့သည္။ န၀တအာဏာလႊဲယူခဲ့
ၿပးီေနာက္ပုိင္း NDF ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား
တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္နယ္စပ္
ေဒသရွိ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၊ “ကိုး
ကန္႔” ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)၊ 
“မုန္းလား” အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ (NDAA) ႏွင့္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္စီတပ္မေတာ္သစ္ကခ်င္ (NDAK) ဟူသည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (၄) ဖြဲ႕ကို ေပၚေပါက္လာ
ေစခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈမ်ားေၾကာင့္
ဗကပ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ၌ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုအတြင္း ပထမ
ဦးဆံုးအႀကိမ္ျပန္လည္က်င္းပသည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြး
ေကာက္ပြဲ၌ ေရစီးကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအေျခ
ျပဳႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၉ ခု သည္လည္း အမတ္ေနရာေပါင္းမ်ား
စြာကိုအႏိုင္ရခဲ့ၾကၿပီး ပါတီ ၁၂ ခုသည္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ (၂) ႏွစ္တာကာလ 
အတြင္းယင္းအခ်ိန္က လူမ်ားစုဗမာျပည္သူမ်ားအၾကား အင္အား
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အႀကီးဆံုးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ BSPP ႏွင့္ CPB တို႔ေအာင္ဖ်ာလိပ္ခဲ့
ရၿပီးယခုမွ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ NLD မွအမ်ိဳးသားေရး ေရခ်ိန္ 
အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

 သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအံုၾကြမႈသည္ ဤမွ်ျဖင့္အဆံုး
သတ္မသြားခဲ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္၌ NLD ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ဆက္
လက္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းသေဘာထားကြဲလြဲမႈ
မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏၀မ္းကြဲ
အကိုေတာ္စပ္သူ ေဒါက္တာစိန္၀င္းဦးေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ခံ 
NLD အမတ္တစ္စုမွ NDF ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ ၀င္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရ (NCGUB)
ကုိစင္ၿပိဳင္ ဖြ႕ဲစည္းထူေထာင္လုိက္ၿပီးေနာက္ ပုိ၍ဆုိးရြားလာခ့ဲသည္။
ေနာက္ပိုင္း၌ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တစ္ခုထူေထာင္မည့္ရည္
မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ “မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္” အားျဖင့္
အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး NDF၊ NCGUB ႏွင့္အျခားဒီမိုကေရစီလိုလား
သည့္အင္အားစုမ်ားကို နယ္စပ္တစ္လႊားစုစည္းရန္အတြက္ ျပည္
ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္
ၾကသည္။

 အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္
ရြက္၍ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈ ေနာက္ဆုံးသံသရာကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္သည့္
လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု ေတြ႔ရွိခဲ့ေလသလား ဟုေမးစရာရွိလာ
သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအတြင္း “တိုက္ပြဲေတြကိုအဆံုးသတ္
ဖို႔ခက္ေနတဲ့ကိစၥကို စစ္ေျမျပင္မွာမဟုတ္ဘဲ စားပြဲေပၚမွာပဲေဆြး
ေႏြးအေျဖရွာသင့္တယ္” ဟု KIO ဥကၠ႒ဦးဘရန္ဆိုင္းကေျပာဆိုခဲ့
သည္။၄၂ ဤအျမင္သေဘာထားကို NLD ၏အေထြေထြေရြးေကာက္
ပြေဲအာင္ျမင္မႈက ဆက္လက္တုိက္တြန္းအားေပးခ့ဲၿပီး ေနာက္ပုိင္းႏွစ္
မ်ားအတြင္း NLD၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား
အၾကား “သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ” သည္အတိုက္အခံမ်ား၏ အဓိက
ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံအထိ 
ပဲ့တင္ထပ္သြားခဲ့သည္။

 သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးတစ္ႀကိမ္
တစ္ခါမွ်ပင္ ျဖစ္ေျမာက္ခ့ဲဖူးျခင္းမရိွေပ။ ယင္းအစားေနာက္ပုိင္း နအဖ
ျဖစ္လာမည့္ န၀တအစိုးရသည္ ဦးတည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပံုစံ
အေျပာင္းအလဲ အနည္းအက်ဥ္းမွ်ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ဆယ္
စုႏွစ္ (၂) ခုစာမွ် တိုင္းျပည္အာဏာကို တပ္မေတာ္၏ေခါင္းေဆာင္မႈ
ေအာက္တြင္ထားရွိမည့္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာ
ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ အဓိကမဟာဗ်ဴဟာ အခါေတာ္ေပးေနရာ၌
၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ကို အစားထိုး၍ စစ္ဦးစီး
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥကၠ႒ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး
ေနာက္ပုိင္းအစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပုိ၍ အခ်ိတ္အဆက္ 
မိလာခဲ့သည္။

 ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တပ္
မေတာ္၏ မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္သစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ဟူ၍

အဓိကေဒါက္တုိင္သုံးခု ပါရိွခ့ဲသည္။ ယင္းသုံးခုအနက္တုိင္းရင္းသား
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္လာခဲ့
သည္။ ဗကပၿပိဳလဲသြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္းန၀တ
အစိုးရသည္ ခြဲထြက္အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ MNDAA၊ NDAA၊ NDAK 
ႏွင့္ UWSA တို႔အား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ကမ္းလွမ္း
ခဲ့ရာ၌ ေလးဖြဲ႔စလုံး လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အစပိုင္း၌အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ အာဏာရကာစန၀တအစိုးရ
၏အခ်ိန္ဆြဲသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ အနည္းငယ္ထင္မွတ္ခဲ့
ရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း NDF အဖြဲ႕၀င္မ်ားအပါ
အ၀င္အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ SSA/SSPP (၁၉၈၉ ခုႏွစ္)၊
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (PSLP - ၁၉၉၁ ခုႏွစ္)
ႏွင့္ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္း (PNO ၁၉၉၁) တို႔သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္ခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အလြန္
ရိုးရွင္းခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအား ၎တို႔၏ လက္နက္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကိုဆက္
လက္ဆုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ (ေနာက္ပိုင္းအပစ္အခတ္
ရပ္ခဲ့သည့္ KIO - ၁၉၉၄ ခုႏွစ္) သည္သာလွ်င္စာျဖင့္ ေရးသားထား
သည့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေပၚ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းအခ်ိန္အခါက စစ္အစိုးရသည္ ဗမာအမ်ားစုပါ၀င္သည့္ အစု
အဖြဲ႕မ်ားသို႔မဟုတ္ NCUB ကဲ့သို႔ေသာ “တပ္ေပါင္းစု” မ်ားႏွင့္ေဆြး
ေႏြးစကားေျပာျခင္း မျပဳဘဲျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ ယင္းအစားတပ္မေတာ္
သည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္မဟာ
မိတ္ဖြဲ႕လက္တြဲထားသည့္ KNU ႏွင့္အျခားအပစ္အခတ္ရပ္စဲထား
ျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို သဲႀကီးမဲႀကီးပစ္မွတ္ထား
တိုက္ခိုက္လာခဲ့သျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံလာ
သည့္စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရအတြက္တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာ
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အာဏာလႊဲေျပာင္း
ရယူၿပီးေနာက္ပုိင္း “အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး” ကုိအေၾကာင္း
ျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္
ဆင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ဧၿပီလ၌ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ႏွင့္အျခား NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္း
သားေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။၄၃ တစ္ခ်ိန္တည္း
မွာပင္န၀တအစိုးရသည္ ၁၉၉၁-၉၂ ခုႏွစ္မ်ား၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္
တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္နယ္စပ္တစ္
ေလွ်ာက္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည့္ မြတ္စလင္စစ္ေဘးဒုကၡသည္
၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ဘဂၤလား
ေဒ့ရ္ွအစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။

 ေနာက္ပိုင္း၌ စစ္အစိုးရ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမဟာ
ဗ်ဴဟာအတြင္းရွိ အျခားေဒါက္တိုင္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ
ခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္ဖြ႕ဲစည္းေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္
ကုန္ၾကမ္းမ်ားအျဖစ္ ဤေၾကညာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္
အတြက္အေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္ “အမ်ိဳးသားညီလာခံ” 
တစ္ရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏
အားေပးလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားပါ၀င္
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ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု
ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ကိုဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့
သည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အေတာ္အသင့္
ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားအျပားက USDA သည္အင္ဒိုနီးရွား
ႏိုင္ငံဂိုလ္ကာပါတီ (Golkar) အစိုးရႏွင့္ပံုစံခ်င္းတူသည့္ BSPP ဆက္
ခံသူအျဖစ္ အစီအစဥ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ခ့ဲၾကသည္။၄၄ 
NLD ႏွင့္တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အင္အားစုမ်ားအား
အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈႏွင့္အတူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မၾကာမီျပန္လႊတ္ေပးေတာ့မည္ ဟုလည္း
အမ်ားအျပား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာေနာက္ခံအခင္း
အက်င္းမ်ားရွိေနလင့္ကစား KIO (၁၉၉၄) ႏွင့္ NDF အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္
သည္ ့NMSP (၁၉၉၅) တို႔အပစ္အခတရ္ပ္စဲခဲၾ့ကသျဖင့္ ႏိုငင္ံအတြင္း
အင္အားအေတာင့္တင့္ဆုံးတပ္ဖြဲ ႔အမ်ားစုတို႔အပါအ၀င္တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္း” ေပါင္း (၁၆) 
ဖြ႕ဲအထိျမင့္တက္သြားခ့ဲသည္။၄၅ ေနာက္ပုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ
က “ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့သည္”
ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၄၆

 ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌ ေနာက္ထပ္စစ္
အစိုးရတစ္ရပ္က ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ႀကိဳး
ပမ္းခဲ့သည့္ကာလတို အေရြ႕တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သေဘာတရားအရ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကဲ့သို႔ပင္ တိုင္းရင္းသားအပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိငု္း
အတာႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စၾကၤန္
တစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာလ္ည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္အရာမထင္ဘဲ ေမွး
မွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။

အက်ဳိးရလဒ္

 အစိုးရသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ အမ်ဳိးသား
ညလီာခံစီစဥ္က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ စတင္က်င္းပခ့ဲသည္။
အေစာပိုင္း၌ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွစ္ခု (NLD၊ အျခားေရြးေကာက္ခံပါတီ
မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္)၄၇ မွလက္သင့္ရာေရြးခ်ယ္
ေခၚယူထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၇၀၂ ဦးပါ၀င္ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
အေခ်ာသတ္မူ မရခင္အထိ ၁၅ ႏွစ္မွ် ၾကာျမင့္သြားခဲ့သည္။ ယင္း
ႏွစမ္်ားအတြင္း ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပား
သည္ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ၿပီး န၀တ/နအဖသည္ ကမာၻေပၚရွိအစိုးရမ်ား
အၾကားႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္မႈ အျမင့္ဆံုးအစိုးရတစ္ရပ္
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အာရွအိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္တရုတ္
ႏွင့္အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ဆက္လက္
၍အဆက္အဆံ လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 သံသယအမ်ားအျပားရိွေနလင့္ကစား “ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္
ျခင္း” ထက္စာလွ်င္ “ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း” ကတိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံ

ေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ပို၍အလား
အလာေကာင္းသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု အေစာ
ပိုင္းကေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္
နယ္မ်ားက အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္သူမ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ- NLD ႏွင့္ 
NCGUB) ထက္စာလွ်င္ အာဏာလက္ရိွျဖစ္သည့္ ဗမာတုိင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား (ဆုိလုိသည္မွာတပ္မေတာ္) ႏွင့္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း
ျခင္းကပို၍ အက်ဳိးထူးေစလိမ့္မည္ဟူသည့္ လူမ်ိဳးေရးစက္၀န္းမ်ိဳး
ကိုယံုၾကည္အားထားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကို “ျမန္မာ့ခရီးသြား
ႏွစ”္ အျဖစအ္ားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းႏွင္အ့တူ အမ်ိဳ းသားညလီာခံ
သည္ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး
ေႏြးပြဲမ်ားကိ ုလမ္းေၾကာင္းတစခ္တုည္းအေပၚ ေရာကရိွ္လာေစမည့္
အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္းမ်ိဳးကိုေဆာင္
က်ဥ္းေပးမည့္ စၾကၤန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆ
ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကိုေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
အေရာက္တြင္ ပိုမိုအရွိန္အဟုန္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး အေရးပါသည့္အခ်ဳိး
အေကြ႕ကိုေရာက္ရွိလာၿပီဟု အထင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါဆက္ဆံေရးသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္
တစ္ဖက္သေဘာထား တင္းမာလြန္းသည္ဟု အျပန္အလွန္စြပ္စြဲၾက
ရင္းအလ်င္အျမန္ပင္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာလအေရာက္တြင္
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား
ကိုဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ NLD ႏႈတ္ထြက္
သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ NLD ၏ဆက္လက္ပါ၀င္ခြင့္ကိုပိတ္
ပင္တားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ န၀တအစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစု၏မွတ္ပံု
တင္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ခဲ့ရာ၌ NLD ေနာက္ကပ္၍ဒုတိယေျမာက္မဲ
အမ်ားဆုံးရရိွခ့ဲသည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) 
သည္လည္းတစ္ဖြဲ႕ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားစဥ္
ဆက္မျပတ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ SNLD ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံ
ေရးပါတီသံုးခုသည၄္၈ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္
မတီသစ္ (CRPP) ကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ NLD ႏွင့္အတူပူးေပါင္း
သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း
ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ၀င္သည့္ “စည္းလံုးညီ
ညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္ (UNA)” ဟူသည့္ 
(၉) ပါတီအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လိုက္ၾကသည္။၄၉ သို႔ေသာ္
လည္းအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ CRPP 
ေရာ UNA ပါႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အေျပာင္းအလဲျပဳေရြး
ခ်ယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ကုိ ကူး
ခ်ည္သန္းခ်ည္လုပ္ေနခ့ဲရၿပီး ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရသည့္ ၁၅ ႏွစ္အၾကာ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလက်မွျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

 ယင္းအခ်ိန္၌ န၀တ-နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တိုင္းျပည္၏
ေရခံေျမခအံခင္းအက်င္းကုိ ျပနလ္ညစ္စီဥ္ေနရာခ်ရန ္ႀကိဳ းပမ္းေနခဲ့
သည္။ USDA အတြက္လမ္းညႊန္အေျခခံမူ ေျခာက္ခ်က္ႏွင့္၎တို႔
အာဏာလႊဲယူခဲ့သည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း၌ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့
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သည့္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္တို႔ကို အလြန္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္
သန္သည့္ေလသံမ်ိဳးျဖင့္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ထားခဲ့ျခင္းက မ်က္
ေမွာက္ေခတ္ အမ်ိဳ းသားႏိငုင္ံေရးဇာတခ္ံ၌ု တပမ္ေတာ္မွစတ္ိႀကိဳက္
လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္ႏိုင္ေစသည့္ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္တြင္က်န္ရစ္ေစ
ခဲ့သည္။ ပထမအေျခခံမူသံုးခ်က္သည္ န၀တအစိုးရ၏ “ဒို႔တာ၀န္
အေရးသံုးပါး” ျဖစ္ၿပီးမူေျခာက္ခ်က္စလံုးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ၌ “လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား” အျဖစ္ဆက္လက္ကိုင္စြဲ 
ထားခဲ့သည္။

“ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္
မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ စစ္
မွန္၍စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ထြန္းကား
ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်
ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကား
ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္
မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး
တို႔ကိုအစဥ္တစိုက္ဦးတည္သည္။”၅၀

 ေနာက္ဆံုးအေျခခံမူျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး၌ တပ္
မေတာ္၏ “ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑” သည္အထူးတလည္အျငင္း
ပြားဖြယ္ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္
အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသားညီလာခံသည္ မိမိ၏ဦးတည္
ခ်က္လမ္းေၾကာင္းကို မၾကာခဏဆိုသလို ေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့ပံုသို႔
မဟုတ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ပံုရသည္။ တကယ္တမ္း၌ အစိုးရအသြင္
ကူးေျပာင္းေရးသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဦးစီးခ်ဳပ္
ျဖစ္သူဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ အဖမ္းမခံရခင္တစ္ႏွစ္အလို၌ ေၾကညာ
သြားခဲ့သည့္ “စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီ” သို႔ခ်ီတက္မည့္ 
“လမ္းျပေျမပံု” ခုႏွစ္ဆင့္ႏွင့္အတူ အေရြ႕တစ္ခုကို စတင္ရန္ ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။ ၁၄ ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ယေန႔
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္းအဆင့္ခုႏွစ္ဆင့္၌ ပင္ပိတ္မိေနဆဲျဖစ္ၿပီး
လမ္းျပေျမပံု၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေနသကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ရ 
သည္။

 အမ်ဳိးသားညီလာခံလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္စတင္ရန္
အတြက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
၁၀၈၈ ဦးမွသည္ ၁၅ ဦးအထိေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း “တိုင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ” အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ညီလာခံထက္၀က္မကတိုး
ျမႇင့္ခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕
အမ်ားစုသည္ ညီလာခံကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးအဓိက
အုပ္စုႏွစ္ခုအျဖစ္ “ဖက္ဒရယ္” ျပည္ေထာင္စုလိုလားသည့္ယခင္ 
NDF အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ၁၃ ဖြဲ႕အုပ္စုႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံ
၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကဲ့သို႔ အလားတူအဆိုျပဳခဲ့သည့္
ယခင္ကဗကပႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကသည့္ ေလးပါတီမဟာမိတ္အဖြဲ႕
တို႔ကမိမိတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားမ်ားကို အဆိုျပဳတင္သြင္း
ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကို
သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၾကျခင္း မရွိေပ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္တပ္
မေတာ္ေထာက္ခံသူမ်ား စည္းရံုးေဆာ္ၾသလ်က္ရွိသည့္ “တစ္ျပည္

ေထာင္” စနစ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕
မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အုပ္စုမ်ားအဆိုျပဳသည့္ “ျပည္
ေထာင္စု” စနစ္အၾကား အဓိကအားၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၅၁

 ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌
မၾူကမ္းေရးဆဲြေရးေကာ္မတီက ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္အေခ်ာ
သတ္ၿပီးစီးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္သည့္ အေနျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ
၌တစ္ပါတီစနစ္ ဆက္လက္က်င့္သံုးျခင္း မရွိေတာ့ေသာ္လည္း
တပ္မေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚ၌ “ေခါင္းေဆာင္မႈ
အခန္းက႑” ကိုအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အခြင့္အေရး
ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အာမခံေပးထားသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား အတြင္း
အေရးပါသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခု (ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာ) ကုိထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား အတြင္း
ရွိအမတ္ေနရာအားလံုးေပါင္း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရြးေကာက္ခံ
စရာမလိုဘဲ ခန္႔အပ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အားလံုး၏ ၇၅ ေက်ာ္သည့္ ေထာက္ခံမဲျဖင့္သာျပင္ဆင္ခြင့္ရွိ
ေၾကာင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးတို႔ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

 တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး၌လည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္
သစ္မ်ားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳေရး
လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း “တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္” ခုႏွစ္ခုႏွင့္ “တိုင္း
ေဒသႀကီး” ခုႏွစ္ခု (ယခင္ကတိုင္းမ်ား) ကို ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရိွသည့္ ဓႏု၊ ကုိးကန္႔၊ ပအုိး၀္၊ တအာန္းႏွင့္စစ္ကုိင္း
ေဒသႀကီးရိွနာဂလူမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ “ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသစ္” 
ငါးခုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ “၀” လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ “ကိုယ္
ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း” တစ္တုိင္းတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ
လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ေနသည့္ “တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု” မ်ားအတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵနယ္ ၂၉ ခုကိုသီးသန္႔ဖယ္ေပးထားခဲ့သည္။၅၂

ဤအခ်က္က လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္
တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ၂၀ ကိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
ေျမပံုေပၚ၌ အခြင့္အေရးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း နယ္ေျမ
ပိုင္နက္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္
သည္ဟုအဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

 လတ္တေလာအခ်ိန္ထိ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေသးစိတ္ေ၀
ျခမ္းေနရာခ်ထားမႈမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲသက္
ေရာက္မႈမ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေသးေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္း
ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဤကဲ့သို႔ႏိုင္ငံေရးအမွတ္တံဆိပ္မ်ား
ေဖာင္းပြလာမႈကို တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ
ၿပိဳကြဲအားနည္းသြားေစရန္အတြက္ အသံုးခ်လာႏိုင္သည္ဟုစိုးရိမ္
မကင္းျဖစ္ေနၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပိုမိုေသးငယ္



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၁၈

သည့္လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ
မ်ားကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထား
ျခင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလ်က္
ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္အသိ
အမွတ္ျပဳထားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း ၂၀ သည္လက္ရွိႏိုင္ငံအတြင္း
သက္၀င္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔
မဟုတ္အေရးပါသည့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာရပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း ယံုမွားသံသယရွိစရာမလိုေပ။ သို႔ေသာ္လည္းမိမိ
တို႔ကိုယ္ကိုရိုဟင္ဂ်ာဟု ခံယူထားၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း
အမ်ားဆံုးမွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ မြတ္စလင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
ႀကီးတစ္ခုတည္းသာ ကြက္၍ခ်န္လွပ္ထား ခံခဲ့ရသည္။၅၃

 မည္သုိ႔ဆုိေစ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
အတြင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို စတင္၍ မိတ္ဆက္က်င့္သံုး
ရမည့္အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ေစာင့္ႀကိဳေနဆဲပင္ျဖစ္
သည္။ န၀တအစုိးရ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္
ႏွစ္ခုစာမွ်ၾကာျမင့္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္
ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔
မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း မရွိဘဲဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ထပ္မံေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ ဆိုးရြားလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္
က်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲ ပဋိပကၡတို႔ျဖင့္ လံုးေထြးေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္
ဆက္လက္စခန္းသြားလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္သူတစ္လူငါတစ္မင္း အကြဲအၿပဲမ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္၏နည္း
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ပိုမိုဆိုးရြားျပင္းထန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 အမ်ဳိးသားအဆင့္၌ န၀တ-နအဖ အစိုးရႏွင့္ NLD အၾကား
၌သာ အဓိကကြဲၿပဲလ်က္ရွိသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း ထိုအကြဲအၿပဲ
မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၌လည္း လာေရာက္
ဂယက္ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
လိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း KNU၊ KNPP ႏွင့္၎တို႔၏ NCUB မဟာ
မိတ္မ်ားက မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုမွ် လက္
မွတ္မေရးထိုးမီ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” ကိုဦးစြာက်င္းေရးမူအေပၚ
ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ ဤရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္အတုိင္း
အတာတစ္ခုအထိ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားအၾကား ရပ္တည္ခ်က္
မ်ားကြဲျပားသြားေစခဲ့သည္။ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး သာဓကအေန
ျဖင့္တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသ
တစ္ေလွ်ာက္ရွိ KIO၊ MNDAA ႏွင့္ UWSA တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေျခစိုက္
ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး “စံျပ” ေဒသမ်ားအျဖစ္ န၀တ-နအဖ အစိုးရကအား
ေပးအားေျမႇာက္ျပဳခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည့္ EAOs မ်ားအေျခစိုက္
ရာနယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္
ေဖာ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း
ေဒသတစ္လႊား မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရသူ အေရအတြက္သန္းထက္

၀က္ေက်ာ္ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၅၀၀၀၀ ေက်ာ္လာခဲ့သလို
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္သူအေရ
အတြက္ႏွစ္သန္းနီးပါးအထိ ျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည္။

 အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈအတိမ္
အနက္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက အစိုးရအေနျဖင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္
အားစုမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အင္အားခ်င္း
ေပါင္းစည္းမိျခင္းမရွိေအာင္ တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထား
ေၾကာင္းျမင္သာလ်က္ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ KNU ႏွင့္ KNPP 
တို႔အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအၾကား ေသြးကြဲမႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ ခြဲထြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္
ခြန္ဆာဦးေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (MTA) က “လက္
နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ရန္” သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္သည္အကဲဆတ္၍ ထိရွလြယ္သည့္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
MTA အလင္း၀င္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း
သစ္အေနျဖင့္ သွ်မ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္/သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးေကာင္စီ (SSA/RCSS) ေပၚထြန္းလာခ့ဲသျဖင့္တပ္မေတာ္
မွထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အရပ္
သားျပည္သူမ်ား အႀကီးအက်ယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္
ခဲ့ၾကရသည္။၅၄

 သို႔ရာတြင္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကသာ
လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပ၍ ပစ္မွတ္ထားႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ့ရသည္မဟုတ္ပါ။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥ
ရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔တြင္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကသျဖင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္
အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ “ႀကီးေလးသည့္ႏိုင္ငံ
ေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ” ျဖင့္ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရသူမ်ား
အၾကား၌ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ SNLD ေခါင္း
ေဆာင္ခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ SSA/SSPP 
ေခါင္းေဆာင္စ၀္ေဆထင္တင္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေထာင္ဒဏ္ ၉၃ ႏွစ္ႏွင့္ 
၁၀၄ ႏွစ္စီအသီးသီး ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

 ႏို္င္ငံ၏ အျခားအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ား၌
လည္းႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍အလားတူ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ အေစာပိုင္း၌ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္မႈ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လူ
သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ခြင့္ျပဳ
ေပးခဲ့သျဖင့္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာ
သည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊
ေရႊႏွင့္ သစ္ကဲ့သို႔ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္ခံလာရၿပီး မိမိတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပသို႔ေရာက္ရွိကုန္
သျဖင့္ေဒသတြင္း မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ကခ်င္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ ျပန္လည္ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။၅၅ စီးပြားေရး
နယ္ပယ္သစ္၏ က႑အမ်ားစုကို အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အက်ဳိး
စီးပြားမ်ား သို႔မဟုတ္ တရုတ္မ်ားသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ေဒသ
အမ်ားအျပား၌ မၾကာခဏဆိုသလို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ရွိ
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ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ တရားမ၀င္မူးယစ္
ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၅၆ ရလဒ္အေနျဖင့္
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ခိုင္းႏႈိင္းသကဲ့သို႔ပင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိေသာ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး” အေနအထားမ်ဳိး ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာေနာက္ခံမ်ဳိးရွိေနသည့္အေျခ
အေန၌ န၀တအစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ “လမ္းျပ
ေျမပံု” ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔မည္သို႔ဆက္
လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ကုိ ျမင္သာရန္ခက္ခဲလာသည္။ လူေပါင္း
၁၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ၿပီးစ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ကို ျပည္လံုးကၽြတ္
လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အပူတျပင္းအတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ Human Rights Watch ကျပည္
လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြကုိဲ “လမ္းေပ်ာက္မဲ” ဟုသေရာ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။၅၇

 အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးကို
တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရွိမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ား (BGFs) အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ အမိန္႔ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္
၂၀၀၉ ခႏွုစ၊္ ဧၿပလီေနာကပ္ိငု္း မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားက ပိ၍ုဆုိးရြား
လာခဲ့သည္။ အင္အားေသးငယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕သေဘာ
တူလက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း KIO၊ MNDAA၊ NMSP၊ SSA/SSPP ႏွင့္ 
UWSA တုိ႔အပါအ၀င္ အင္အားအႀကီးဆံုးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ယတိျပတ္
ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္ေလးလအၾကာ၌ ေနာက္ပိုင္းစစ္ဦးစီး
ခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဦးစီးသည့္ကိုးကန္႔
စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း MNDAA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ျဖဳတ္ခ်
၍ BGF ကိုအစားထိုးေနရာေပးခဲ့သည္။ လူအေသအေပ်ာက္၂၀၀
ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃၇၀၀၀ ခန္႔ကိုအိမ္နီးခ်င္း
တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေစခဲ့သည္။၅၈

 နအဖအစိုးရသက္တမ္း ၾကာလာသညႏွ္င့္ အမွ်အမ်ဳိးသား
ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚ ထိေရာက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚ
လာေစလုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တျဖည္းျဖည္းေမွးမိွန္လာခ့ဲသည္။
အမ်ိဳးသားညီလာခံျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္
ေစအားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္က်ဥ္း
ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သလို န၀တ/နအဖေခတ္သည္လည္း စတင္
ခဲ့စဥ္ကလိုပင္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားျဖင့္
နက္နက္ရိႈင္းရိႈႈင္းကြဲၿပဲလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ခ်န္ထားပစ္
ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္း USDA ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ႏွင့္
ရာထူးသစ္မ်ား ရယူၾကမည့္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူထားသည့္
အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ဦးေဆာင္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္
လည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ အျခားဒီမိုကေရစီ
လိုလားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာမဲဆႏၵခံယူရာ၌ အႏိုင္ရမည့္ပါတီသည္
ေျမႀကီးလက္ခတ္မလႊဲ က်ိန္းေသေနၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ NLD 
ႏွင့္ UNA ပါတီႏွစ္ခုစလုံး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြကုိဲသပိတ္ေမွာက္
ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေနရာရွစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း
နီးပါး USDP ပါတီမွ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ားအားျဖင့္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွသာ
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ခံ USDP အမတ္
မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံစရာမလိုသည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၏ အမတ္ေနရာမ်ား စုေပါင္းလိုက္သည့္အခါ အစိုးရ
စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အားလံုးကို ႀကီးစိုး
သြားေတာ့သည္။၅၉ သမၼတအျဖစ္အာဏာရလာခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္
သည္လည္း နအဖ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္လာခ့ဲသူတစ္ဦးျဖစ္
သည္။

 ဤကဲ့သို႔ တာထြက္မေကာင္းခဲ့သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိတစ္
ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ အေရြ႕မ်ိဳးျဖင့္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္း
လဲလာမည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ဳိး မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏  “NCA” လုပ္ငန္းစဥ္၊
၂၀၁၁-၁၆ ခုႏွစ္
ေနာက္ခံသမိုင္း

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌စကားေျပာ
ခဲ့စဥ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ “ျဖစ္နုိင္ေျခအရ လာမယ့္ရက္
သတၱပတ္ေတြအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း
အတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္
တဲ့အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဦး
ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေသနတ္သံေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား
ေတာ့မွာပါ” ဟုအမ်ားျပည္သူေရွ႕၌ အခုိင္အမာေျပာဆုိသြားခ့ဲသည္။၆၀

ဦးသိန္းစိန္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ ဆႏၵေစာလြန္းရာ ေရာက္ခဲ့ေသာ္
လည္းအေပၚယံၾကည့္မည္ဆိုပါက ၎အေနျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်
ထားႏိုင္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ အာဏာရလာခဲ့
ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎အစျပဳခဲ့သည့္ ေျဖေလွ်ာ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တခဲ
နက္လက္ခံႀကိဳဆုိ ခ့ဲၾကသည္။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဖဲြယ္ရာ ဆုိင္ကလုန္း
နာဂစ္အလြန္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ မႀကံဳစဖူး
ႏုိးထလာခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္ရာထူးရာခံမ်ား အပါအ၀င္ လူ႔ေဘာင္အသုိက္
အ၀န္း၏ နယ္ပယ္က႑အသီးသီး၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရနအ္ပတူျပင္း
လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိျမင္လာခဲ့သည္။

 အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္
သညမ္မိတုိိ႔ႏွင္ ့“ႏွစပ္ါးသြားကႏိငုမ္ည္”့ အမ်ိဳ းသားေရးေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္ၾကသည့္ အေနာက္ကမာၻအစုိးရ
မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို အေထာက္အကူျပဳၾက
ရန္အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ အေစာပိုင္း၌ ရန္ကုန္အနီး၀န္း
က်င္ႏွင့္တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ရြာရပ္၀န္းမ်ား၌
သာေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအရပိတ္ဆို႔အေရး
ယူမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္ရုပ္သိမ္းလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၂၀

ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ားအတြက္ တစ္မူထူးသည့္ အရပ္ေဒသ
တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အထူးျခားဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခု
အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မတူကြဲျပားသည့္
ပံုစံျဖင့္ခ်မွတ္သြားရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ျပဆိုသည့္အေနျဖင့္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း တရုတ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္
ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို မထင္မွတ္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ လန္ဒန္ပရိသတ္ကို ေျပာဆိုခဲ့သလိုပင္ အစိုးရသည္  “ရာစုႏွစ္
ထက္၀က္မက ၾကာျမင့္လာသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင ့္စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းရန္ ရည္မွန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။”၆၁

 ဦးသိန္းစိန္အာဏာရလာခဲ့ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္လာ
ေသာ္လည္းျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၏ သေဘာ၀ဘာ၀
အေပၚေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား က်န္ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တို႔၏ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲမွ တစ္ဆင့္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာ
ျခင္းကအေရးပါသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သန္း လာေစခ့ဲသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါတီမွေအာင္ပြဲခံအႏိုင္
ရခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း NLD အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အတိုက္အခံမူ၀ါဒမွ
သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရမည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္မႈ
ဆီသို႔မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္လိုအပ္ေနဆဲ
ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုးကို
အျပည့္အ၀ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တစ္ရပ္မဟုတ္
သည့္အရပ္သားတစ္ပိုင္း စစ္အစိုးရတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖစ္
သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္အေရြ႕မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာ
ျခင္းမရွိေသးေပ။

 နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားထက္စာလွ်င္ ဤအက်ပ္
အတည္းသည္ပို၍ အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လ်က္
ရွိသည္။ ယခုတစ္ဖန္တြင္လည္း အစိုးရတြင္းအေျပာင္းအလဲသည္
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚအႀကီးအက်ယ္ ကေသာင္းကနင္း
ျဖစ္လာမည့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အေပၚယံၾကည့္ပါက
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ မတူကြဲျပားသည့္အမ်ဳိး
သားအဆင့္စၾကၤန္မ်ား၌ ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္လ်က္ရိွသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း
(အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၌ ပါ၀င္မရွိသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ေရြးေကာက္ခံပါတီမ်ား)  ရာေပါင္းမ်ားစြာအျပင္
အေရာင္အေသြးစံုလင္လွသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အင္အားသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည့္အခ်ိန္
ဟုမွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။၆၂ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းသစ္ကို မိတ္ဆက္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားလည္း တစ္ဟုန္
ထုိးႀကီးထြားလာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္
မ်ားေစာဒကတက္သကဲ့သို႔ပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈသည္ ႏိုင္ငံ
ေရးအိပ္မက္မ်ားကုိသာ ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္
ပဋိပကၡ၏ ဆိုးေမြအျဖစ္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းေပါင္းမ်ားစြာ တကြဲ
တျပားျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

BSPP ႏွင့္္န၀တ/နအဖေခတ္တုန္းကလိုပင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အသြင္
ကူးေျပာင္းရာ၌ စစ္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဟူသည့္ အဓိကေဒါက္တိုင္ႏွစ္
ရပ္ရွိေနခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းအကြဲအၿပဲပံုစံ
သစ္မ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အမ်ဳိး
သားႏိငုင္ံေရး အခင္းအက်င္းကုိ ”သုညနွစ”္ မွစတငတ္ည္ေဆာက္ခဲ့
ရသည္မဟုတ္ဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုမွ်ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွလက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္
ကမတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အတိတ္၏
အရိပ္ဆိုးအျဖစ္ လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အာဏာရကာ
စႏိုင္ငံအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ထားျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ရွိေနခဲ့သလို ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ 
“ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား” လည္းရွိေနခဲ့ၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသ၌ ေသြးေျမ
က်ေစခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရးအခင္းအား
ျဖင့္သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ သိသိသာသာ က်ယ္ေလာင္လာခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။၆၃ မွတ္သားေလာက္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ တပ္မေတာ္မွအမိန္႔
ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီ အဓိကက်သည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
စစ္ပံုသြင္းမႈ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်သင့္
တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ဖူးျခင္း မရွိျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ပါေသာေၾကာင့္ လံုး၀က်ရႈံးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ အင္အားေသးငယ္သည့္
ဥပမာ NDA-K က့ဲသုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း
ေပါင္း ၂၃ ဖြဲ႕သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕
စည္း၍တပ္မေတာ္၏ အာဏာစက္ေအာက္သို႔ ခိုလႈံသြားခဲ့ၾကေသာ္
လည္းမွတ္မွတ္ရရအေနျဖင့္ PNO တစ္ဖြဲ႕တည္းသာ ျပည္သူ႔စစ္
အျဖစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။၆၄ သို႔ေသာ္လည္း အင္အားေတာင့္
တင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ယတိျပတ္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး
ဦးသိန္းစိန္အာဏာမရယူမီ တစ္ရက္အႀကိဳ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
အတြင္း NDF အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား (အမ်ားစု) ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္
၌အေရးေပၚေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းအား
ျဖင့္၎တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ကို
ေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္
ေကာင္စီ (UNFC) ဟူသည့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုကို ဖြဲ႕စည္းထူ
ေထာင္ခ့ဲၾကသည္ (ဇယားကုိၾကည့္ပါ။ “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ”)။ ႏိုင္ငံ
ေရးအရအေရးပါသည့္ ေပါင္းစည္းမႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးတျဖည္း
ျဖည္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား (KIO၊ NMSP ႏွင့္ 
SSA/SSPP) ႏွင့္အပစ္ရပ္ထားျခင္းမရွိသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ KNU 
ႏွင့္ KNPP) အပါအ၀င္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၂ ခုအထိပါ၀င္လာ
ခဲ့သည္။65 ထို႔အျပင္ UNFC သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း၏
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္” 
တစ္ခုဖြဲ႔စည္းရန္လည္း စည္းရံုးလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသတစ္လႊားတပ္မေတာ္
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စစ္ဆင္ေရး သို႔မဟုတ္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္အားျဖင့္ ျဖစ္ပြား
လာသည့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ားအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္
အတူေနာက္ပိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္
ေကာင္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။၆၆ သို႔ေသာ္လည္းသမၼတ
ဦးသိန္းစိန္အာဏာရယူၿပီးေနာက္ပိုင္း သံုးလအတြင္းတပ္မေတာ္
မွကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ၁၇ ႏွစ္
တာကာလအတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကိုျပန္လည္စတင္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအေရာက္တြင္ 
KIO ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ
ခ်က္ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ ေသေက်ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူ အေရအတြက္ျမင့္တက္လာခဲ့
သလိုတပ္မေတာ္မွ ယခင္နယ္ေျမ “ရွင္းလင္းေရး” နည္းဗ်ဴဟာကို
ျပန္လည္အသံုးျပဳလာခဲ့သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ နယ္
နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ကိုးကန္႔၊ ရွမ္းႏွင့္ တအာန္းလူထု
လူတန္းစားမ်ားထံသို႔ အလ်င္အျမန္ကူးစက္လာခဲ့သည္။၆၇ နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရးသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ားေဒသတြင္း အေထာက္အပံ့ရရွိျခင္း မရွိေစရန္နယ္ခံလူ
ထုလူတန္းစားမ်ားကို ပါပစ္မွတ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အတိုေကာက္ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။၆၈ ယေန႔
တိုင္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အႀကီးမားဆံုးေသာ
အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အရပ္သားျပည္သူေပါင္း
၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ တရုတ္နယ္စပ္တစ္လႊား စစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္ေနၾကရၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ဳိးေဖာက္ခံေန
ၾကရသည္။၆၉

 ယင္းအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတစ္လႊား
ဆိုးရြားျပင္းထန္လာသည့္ အေျခအေနသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္
အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားရွိ
အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈခံခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားမႈ
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဤအခင္းအက်င္းကုိအသုံး
ျပဳ၍မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆိုျပဳလႊာကို ဆြဲထုတ္လာ
ခဲ့ၿပီးအလ်င္အျမန္ပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အာရံုစူးစုိက္မႈကိုရရွိသြားခဲ့
သည္။ အေစာပိုင္းလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားကို
ဖိတ္ေခၚရာ၌ဦးႏု၏ “ဒီမုိကေရစီနွင့္လက္နက္လဲလွယ္ေရး” ေျခလွမ္း
ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရင္ၾကားေစ့ေဆြးေႏြးပြဲ” တို႔ကို
သံေယာင္လုိက္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၌အဆုိျပဳထားသည့္
ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ မၾကာမီပင္ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံသစ္သည္ ပိုမိုက်ယ္
ျပန္႔လာခဲ့သည္။

 ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အားထုတ္မႈႏွင့္ NLD ႏွင့္ျပန္ေပါင္းထုတ္ျခင္းသည္ အစိုးရအသြင္
ကူးေျပာင္းေရး၏ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳမႈ အခံရဆံုးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္
လာခဲ့သည္။ တံခါးသစ္မ်ားပြင့္လာျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသသစ္ေပါင္း
မ်ားစြာအထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌လက္နက္
ကိုင္ပဋိပကၡ သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္လႊား

ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လမ္းခင္းေပးလ်က္ရွိသည့္ အရွိတရားကို
ျငင္းပယ္၍မရစေကာင္းေပ။

 သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားနယ္စပ္ေဒသနယ္ေျမမ်ား၌ ပဋိပကၡ
မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္အ
လြန္အေရးပါသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ယခုတိုင္ေအာင္ေအာင္ျမင္
ျမင္ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္
သည္ျပည္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အမွန္တကယ္တံခါး
လမ္းစတစ္ခုပြင့္လာေစသေလာ သို႔မဟုတ္ BSPP ႏွင့္န၀တေျခ
လွမ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္တြင္းအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း
တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ယႏၱရား
ေလေလာဟူသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအမ်ားစု
အတြက္ခံုသမာဓိဒိုင္ ေပ်ာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးရလဒ္

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ပထမဦးဆုံးေသာ
တရား၀င္ေၾကညာခ်က္သည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကုိ လက္ခသံေဘာတူျခင္း မရိွေသးသည္ ့တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကိငု္ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား သံလြငခ္က္ျဖင္”့  ကမ္း
လွမ္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။၇၀ အေပၚယံၾကည့္ပါက အေရးပါသည့္ သေဘာထား
အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအျဖစ္ ထင္မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဦးသိန္းစိန္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ရည္ညႊန္းကိုးကားျခင္း
သည္ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ကိုလက္ခံအသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ရည္ညႊန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ဟူသည့္ကိစၥရပ္
တစခ္တုည္းသာမက ယင္းအေျခခဥံပေဒ၏  အဓကိက်မွဳသည ္ႏိငုင္ံ
ေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပင္လံုကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရာ၌ ေဆြးေႏြးရ
မည့္ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ လ်က္ရွိသည္ကုိ 
ေတြ.ရွိရသည္။

 ဤေနရာမွစ၍ ကမာၻ႔အရႈပ္ေထြးဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားထဲ၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္လာခဲ့သျဖင့္ ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခု
တည္းျဖင့္ရွင္းျပ၍ မရေတာ့ေပ။ န၀တအစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားညီလာ
ခံကဲ့သို႔ပင္ ဇာတ္ရည္မလည္ေသးေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ကမ္း
လွမ္းခ်က္အေပၚ တုန္႔ျပန္ပံုမွာ အင္တင္တင္ျဖင့္ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေန
ခဲ့သည္။ KIO ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပိဳကြဲ
ပ်က္စီးသြားျခင္းသည္ ၎တို႔၏စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အေပၚမ်ားစြာ
အရိပ္မိုးေနခဲ့သျဖင့္အစိုးရ၏ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရျပည္တြင္းၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာငမ္ႈအဖြဲ႕” သည ္KIO ကဲသုိ့႔ပငန္ယ္ျခားေစာင္တ့ပ္
အျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည့္ UWSA၊ NDAA 
ႏွင့္အျခားအပစ္ရပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူထားခဲ့သည့္ရွိ
ရင္းစြဲအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာမႈရွိ
ေစရန္ဦးစြာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရသည္။၇၁



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၂၂

 မည္သို႔ဆိုေစ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ အခင္းအက်င္းမ်ား
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစု
မ်ားကိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္
၏ NLD ႏွင့္ျပန္ေပါင္းထုပ္ခန္းႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္
သည္အလ်င္အျမန္ ေနရာရလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း NLD ၏လႊတ္ေတာ္
တြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာမႈကလည္း ထပ္မံ၍ တစ္တပ္တစ္အားျဖစ္
ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္း SSA/RCSS ႏွင့္စတင္
မႈျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းလမ်ားအတြင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ 
KNU၊ KNPP၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ နာဂ
အမ်ိဳးသားဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပၸလန္အဖြ႕ဲ (NSCN-K) ႏွင့္ပအုိ၀္း
အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) တို႔ႏွင့္အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သစ္မ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခ့ဲသည္။၇၂ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈအၿပီး၌ ဗမာ
အမ်ားစုျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထူေထာင္ခ့ဲသည့္  (“တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  ၂၀၁၇  ၾသဂုတလ္”  ပါဇယားကုိၾကည့္
ပါ) ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး 
(ABSDF) ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

 န၀တ/နအဖအစိုးရလက္ထက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္
တြန္႔ဆုတ္ခဲ့ၾကသည့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား၌ ဤအေစာ
ပိုင္းေအာင္ျမင္မႈအတြင္း အလြန္အေရးပါသည့္ ေမာင္းႏွင္အားႏွစ္
ရပရိွ္ေနခ့ဲသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးအတြင္း
NLD ၀င္ေရာက္လာမႈႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္လူမ်ားစု
ဗမာတုိင္းရင္းသား လႈပရွ္ားတကၾ္ကြသူမ်ားအၾကားရိွ  “တပ္ေပါင္းစ”ု 
မ်ားေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ဒုတိယအခ်က္အ
ေနျဖင့္ အေနာကတုိ္င္းအလွဴရွင္မ်ား၏ အားေပးေထာကပ္ံ့မႈေၾကာင့္
အထူးသျဖင့္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား
အေျခစိုက္ခဲ့ၾကသည့္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္လႊား ဦးသိန္းစိန္၏ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး ကတိက၀တ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိလာခဲ့
သည္။ ေနာ္ေ၀းအစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ျမန္မာ
ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္ကူျပဳလုပ္ငန္း (၂၀၁၂-၁၄ခုႏွစ္) ႏွင့္
အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဗဟို
ဌာန (MPC) တို႔မွ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အားေပး
အားေျမႇာက္ျပဳခဲ့သလို ဥေရာပသမဂၢဥကၠ႒ ပာုိးေဆးမာႏ်ဴလ္ဘာ
ေရာ့စ္ဆိုကိုယ္တိုင္ MPC ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါ
၀င္ခဲ့သည္။၇၃

 လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ MPC 
သည္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
အစုိးရ၏ ညႇႏိိႈင္းေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္မင္း
တို႔အၾကား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ရန္ တာ၀န္ေပးခံခဲ့ရသည္။၇၄

ဦးသိန္းစိန္၏ ေျခလွမ္းသစ္ကုိပုံေဖာ္ေပးမည့္ ဘာသာစကားအေဆာက္
အအံုကို ဤဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ အစျပဳပ်ိဳးေထာင္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းအလွဴရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္
အတူမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အတိုက္အခိုက္

ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ နယ္ေျမေဒသသစ္မ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းတို႔
အားျဖင့္ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာခဲ့သည္။ အျခားတစ္
ဖက္တြင္လည္း ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ား၏ တစ္ေက်ာ့တိုက္ပြဲမ်ားျပင္း
ထန္လ်က္ရွိသည့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔
၀င္ေရာက္လာသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီ
မ်ားကုိအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေတာက္ဟန္႔တားမႈႏွင့္အတူ အစုိးရ
၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ကြက္ၾကားမိုးျဖစ္ေနခဲ့ 
သည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းက ေရွ႕ေနာက္ညီ
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံုေဖာ္ရာ၌ အႀကီးမားဆံုးေသာ
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္းျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၌ သာမကနယ္စပ္ေဒသမ်ား တစ္ေလွ်ာက္တြင္ပါရႈပ္ေထြး
သည့္ကြန္ယက္ေပါင္းမ်ဳိးစံု ဖြံ႔ၿဖိဳးထြန္းကားလာခဲ့သည္။၇၅ ထိပ္ဆံုး၌
သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးစီးသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ
ဗဟုိေကာ္မတီႏွင္ ့ျပည္ေထာငစ္ၿုငမိ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္း
ေကာ္မတီ (UPWC) တို႔ရွိေနခဲ့ၿပီး MPC မွတစ္ဆင့္ EAO မ်ားႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူထုလူတန္းစား
အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ 
မည္သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္၍ အလား
တူအေရးႀကီးသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္
ေဆာင္မႈအတြင္း မည္သူတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစမည္နည္း ဟူသည့္
ေမးခြန္းမ်ား က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

 ယင္းအတြက္ အေျဖမ်ားသည္လည္း ၀ကၤပါကဲ့သို႔ေ၀့၀ိုက္
ေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က အခရာအက်ဆံုး တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္
အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ UNFC ၌အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသူမ်ားႏွင့္ အပစ္
ရပ္ထားျခင္းမရွိေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ဖက္စလံုး ေပါင္းစပ္ပါ၀င္
ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထင္ရွားဆံုးအေနျဖင့္ UWSA ႏွင့္ 
NDAA တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း 
UNFC ၌အဖြဲ႔၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အျခားၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈႀကီးမားသည့္
ဇာတ္ေကာင္မ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ အလားတူပင္တရုတ္ႏိုင္ငံ
တြင္းရွိ မတူကြဲျပားသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္
နယ္၏နယ္စပ္ေဒသ၀န္းက်င္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္အစိုးရႏွင့္ KIO 
အၾကားတိုက္ပြဲမ်ားကို စိုးရိမ္တႀကီးေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ၾကသည္။ ေဘ
က်င္းအစိုးရသည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္သာ စိတ္ပူေနခ့ဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ကီလိုမီတာေပါင္း ၂၁၈၅ ေက်ာ္ရွည္သည့္
နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား၌ အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျခရႈပ္လာမည့္ အေရးကို
ပါမလိုလားျခင္းျဖစ္သည္ (“၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ-အက်ိဳးရလဒ္” 
ကိုေနာက္ပိုင္းတြင္ၾကည့္ရႈပါ)။၇၆

 လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကင္းကြာလ်က္ရွိသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာစီစဥ္
ေနရာခ်ထားမႈအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ “တိုင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္း
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ေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖြ႕ဲ” သစ္တစ္ခု ထပ္မံေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။
ယခင္သမၼတေဟာင္း စပ္ေရႊသိုက္၏သားျဖစ္သူဦးဟန္ေယာင္ေ၀
ဦးေဆာင္သည့္ Euro-Burma Office မွေထာက္ပံ့ကူညီေပးထား
သည့္ WGEC သည္ “သေဘာထားတင္းမာသည့္”  အုပ္စုအျဖစ္
ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည့္ UNFC  ႏွင့္မေရွးမေႏွာင္းစင္ၿပိဳင္ေပၚထြန္းလာ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၇၇ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
အတြင္းဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲႏွင့္
အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ပါ၀င္သည့္ UNFC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ထိုင္းႏိုင္ငံ
ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္လအၾကာ၌ WGEC သည္
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ ႏို္င္ငံေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
အတြက္ “၁၉၄၇ ခုႏွစ္ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္” ေပၚေက်ာရိုး
တည္ထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္ႏွင့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
ရွိေရးကို အဆိုျပဳတင္သြင္းတင္လာခဲ့သည္။ အလားတူပင္၂၀၁၃
ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း၌လည္း တရုတ္အစိုးရသည္ KIO ႏွင့္အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ ရရွိလာသည္အထိ
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ၀မ္ယင္းဖန္ကို အထူးသံတမန္
အျဖစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ နယ္စပ္ၿမိဳ႕
တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကၿပီး
ေနာက္ပုိင္းေမလအေရာက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ႀကီးနား
ၿမိဳ႕၌တရုတ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ေသထား
၍ KIO ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရအၾကား ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။၇၈

 ဤေျခလွမ္းမ်ား စတင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
ငန္းစဥ္အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ အျမင္သေဘာထားမ်ား ဆက္လက္
ကြဲျပားေနဆဲျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ပါ၀င္သည့္ဇာတ္
ေကာင္မ်ားလည္း စံုလင္မႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္းတစ္ႏိုင္ငံလံုး
အတိုင္းအတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသ
အလိုက္ေပါင္းကူး ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊
လႊြတ္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားပါ၀င္သည့္ အၿပီးသတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆီသို႔
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တက္လွမ္းမည့္အဆင့္ (၃) ဆင့္ပါအစီအစဥ္
တစ္ရပ္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးစကား
၀ိုင္းမ်ားအတြက္ ေနရာခ်ထားသည့္ အစီအစဥ္၌ အခက္အခဲမ်ား
ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆင့္သံုးဆင့္ပါတိုးတက္
ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္ခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတူတကြ
ေပါင္းစည္းႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး “ဒုတိယပင္လုံ” သုိ႔မဟုတ္ 
“ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပင္လံုညီလာခံ” ကိုအနာဂတ္ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီက်င္းပရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ဆစ္ခ်ဳိး အခ်ဳိးအေကြ႕စတင္လာခဲ့ၿပီဟု
ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ မတူကြဲျပားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အပစ္ရပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အေနျဖင့္လုံျခံဳ

ေရးအရ စြက္ဖက္မႈမခံရဘဲ လြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းခြင့္ရရွိ
လာျခင္းက ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြား
မည့္အေရာင္အေသြး စံုလင္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားဆီသို႔ဦးတည္
ေစခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ UPWC ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
သို႔မထြက္ခြာမီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၆ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္ရာလိုင္စာၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ညီလာ
ခံအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
ေရးအဖြဲ႕ (NCCT) ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။၇၉ NCCT 
သည္ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းပြဲ၌ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း
အတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို UPWC သို႔တင္
သြင္းခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အစိုးရဖက္မွလည္း “တစ္ႏိုင္ငံ
လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” မူၾကမ္းတစ္ခုကို
တင္ျပလာခဲ့သည္။၈၀ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္အေရး
ပါသည့္ အေျခခံမူတစ္ရပ္ကို အေျခတည္အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၾကသည္ဟု
ယူဆရသည္။ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားအတြင္း ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စား
လွယ္ဗီေဂ်နမ္ဘီယားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာအထူး ကိုယ္
စားလွယ္၀မ္ယင္းဖန္တို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

 ရန္ကုန္သုိ႔လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕
ဆံုခဲ့ၾကသည့္ UNFC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ခရီးစဥ္ထပ္ပိုးၿပီး
ေနာက္လအနည္းအၾကာထိ အေကာင္းျမင္သေဘာထားမ်ား ျမင့္မား
ေနခဲ့သည္။၈၁ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်က်ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သက္၀င္
လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ အခန္းက႑ရွိမေနခဲ့သလို အစိုးရအရာရွိမ်ား
ကလည္း၎အေနျဖင့္ USDP မွႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမသြား
ေစေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေႏွးေကြးေလးလံသြားေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ UNFC ကိုသတိေပးလိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾက
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၾကည့္ရသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏွင့္ဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္
သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္သြားပံုရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္
၀ါရီလအတြင္း က်ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ မိန္႔ခြန္းေျပာဆို
ရာ၌ဦးသိန္းစိန္သည္ ပင္လံုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အနာဂတ္ကို တိုင္တည္
ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္မက တပ္မေတာ္မွလံုး၀
အထိမခံခဲ့ဘဲ ေရွာင္လႊဲေနခဲ့သည့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းကိုပထမ
ဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဤသို႔စတင္သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 
“တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ‘ပင္လံုစိတ္ဓာတ္’ ကို
အေျခခံသည့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
စနစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ေခတ္မီ
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံသစ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္
လွမ္းၾကရမည္။”၈၂ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခ့ဲသည့္စစ္အစုိးရ
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ၾကားခြင့္ရရန္
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေတာင့္တခဲ့ရသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္။

 သုိ႔ရာတြင္ေနာက္ပုိင္း (၂) ႏွစ္တာမွ် ၾကာသြားခ့ဲေသာ္လည္း
အားလံုးစုေပါင္းပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိး ေပၚထြက္
မလာခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္း၌ ျပည္တြင္းတစ္ဆစ္ခ်ဳိး အေျပာင္းအလဲ



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၂၄

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းကို သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ငါ့ေၾကာင့္ျဖစ္
သည္ဟု “တစ္ဦးကိုတစ္ဦး လက္ညႇိဳးထိုးရင္း” ခရီးဆက္ခဲ့ၾကသည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆီသို႔ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည့္
လမ္းတစ္ခုမက ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးအလားအလာႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစား အစုအဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာကိုဆြဲေဆာင္
စည္းရံုးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအစားအေရးပါသည့္ ေမာင္းႏွင္အား
သံုးရပ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား
၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပိုမိုျပင္းထန္လာေစခဲ့သည္။

 ပထမေမာင္းႏွင္အားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏တိုက္ေလ
ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ
တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ တိုက္ပြဲ
မ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ IDPs အေရအတြက္ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္
လာခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌ ကိုးကန္႔ေဒသကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္
ေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္ အေလာင္းအစားတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ KIO ၏
မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔ကိုပါကူးစက္
သြားခဲ့သည္။၈၃ ယင္းအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း တရုတ္နယ္စပ္ေပၚ
ရွိအင္အားႀကီးမားသည့္ UWSA ၏အမာခံထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္
အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အားထုတ္မႈ
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ 
SSA/SSPP ကိုပံုမွန္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္။

 မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုတည္း
သာပဋိပကၡ ဒဏ္ခံခဲ့ရသည္မဟုတ္ပါ။ အလားတူအခ်ိန္၌ပင္ရံဖန္
ရံခါအၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ေဆာင္သြားေလ့ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္
မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားသည္ေနရာေဒသ
အႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း လူေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ေသဆံုး၍ ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရေစခဲ့သည့္ ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာအၾကမ္း
ဖက္မႈပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲသ့ည္ ့ရခုိင္ျပညန္ယမွ္စတငပ္်႕ံႏံွ႔
လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ မြတ္စလင္လူထုလူတန္းစား
မ်ားသာေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး မိမိတို႔ကုိယ္ကို “ရိုဟင္ဂ်ာ” လူမ်ိဳးဟု
ခံယူထားၾကသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းသည္
ႏိုင္ငံအတြင္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည့္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ
အမ်ိဳးသားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။၈၄

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ပ္အတည္းသည္ တျဖည္းျဖည္းျပင္းထန္
လာခဲ့သည္ (၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ၊ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ အက်ဳိး
ရလဒ္ကိုေနာက္ပိုင္း၌ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ)။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္
ေရးသေဘာထားမ်ား ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း
ရွိအျခားတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားသည္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
လက္ထက္၌ ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ တရား၀င္ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳမႈသာမက အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈကိုပါ ရရွိထား
သည့္ “မဘသ” (“အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေရးအဖြဲ႔”) လႈပ္ရွားမႈေအာက္ရွိရန္ လိုသည့္ဗုဒၶဘာသာထြန္းကား
ေရးအမ်ဳိးသား၀ါဒအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။၈၅

တစ္ၿပိဳင္တည္းလိုလိုပင္ ေနာက္ထပ္ရႈပ္ေထြးမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ရခိုင္
လူထုအၾကား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈအသစ္တစ္ခု
ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ALP ႏွင့္လက္နက္ကိုင္
တိုုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲဟု ယူဆရသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)
တို႔အပါအ၀င္ အင္အားေသးငယ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု
မ်ားသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔
လ်က္ရွိသည့္ သံုးႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတစ္လႊားရွိ ရခုိင္လူထုအၾကား
အစဥ္အဆက္ တည္ရိွလာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း 
KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၌ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အဖြဲ႕
အစည္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရကၡိဳ င့္တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္နိမိတ္အတြင္းသုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္
လာခဲ့သည္။၈၆ AA ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအခင္း
ႏွင့္ဆက္စပ္မႈမရွိခဲ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေရးေပၚကာလ
မတုိင္မီေစာ၍ အေျခတည္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းလႈပ္ရွားမႈ
သည္ယင္းအခ်ိန္ကတည္းက နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား၌ အတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အပံ့ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ AA သည္
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ KIO၊ TNLA ႏွင့္ 
MNDAA တို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းသည္ ဦးသိန္းစိန္
၏ၿငမ္ိးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားစုိးရိမ္
ပူပန္ရသည့္ ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းဆီသို႔ ဦးတည္ေစလ်က္ရွိသည္။
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မႀကံဳစဖူး
ထူးကဲသည့္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျမယာလုယူမႈႏွင့္ သယံဇာတအရင္း
အျမစ္ထုတ္ယူသုံးစြမဲႈမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာ
ျပည္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား
သာမကလတ္တေလာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိက္သည့္ နယ္ေျမေဒသ
သစ္မ်ားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရိုက္ခတ္ခံေနရၿပီး နယ္ခံလူထု
လူတန္းစားမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးအသိေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။၈၇ ရခိုင္
ျပည္နယ္မွ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြယ္တန္းပုိ႔ေဆာင္မည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀
ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းျဖင့္ တြန္းအားေပးခဲ့ရံုမွ်မက အမ်ားအားျဖင့္
တရုတ္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
ရိွသည္ကု့မၸဏမီ်ားကလည္း ကခ်ငျ္ပညန္ယ္အတြင္းရိွ ေက်ာက္စမိ္း
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္၍ အႀကီးအက်ယ္
တူးေဖာ္လာခဲ့သည္။ Global Witness ၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ၌
၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္တည္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္း
အ၀ယ္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံနီးပါးအထိရွိ
ေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။၈၈ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရိွေတာ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား
အဆိုျပဳထားသည့္ အျခားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚစိုးရိမ္
ပူပန္မႈျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္း
အတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိမီရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
သစ္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားေပးရန္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။၈၉

 ေျမယာလုယူမႈႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ေခါင္းပံုျဖတ္
အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားက ဦးသိန္းစိန္ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္သည့္ 



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၂၅

“ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ လူထုလူတန္းစား
အုပ္စုမ်ား အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့သြားေစသည့္ တတိယအေၾကာင္း
ရင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း
ခ်က္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသို႔ဦး
တည္သြားေစသည့္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္္ျခင္းမရွိဘဲဆယ္စု
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အခင္းအက်င္း
၏ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္သာ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။
ျမင္သာရန္ခဲယဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ေပ။ န၀တ/
နအဖေခတ္မွ ကံၾကမၼာရဟတ္အျပည့္အ၀ ျပန္လည္အသက္၀င္
လာခဲ့ၿပီး ယခင္ကစံျပအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နယ္ေျမေဒသမ်ား
ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
မ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္တလင္း
ျပင္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခင္က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေဒသမ်ားျဖစ္
သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္
ေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသေဘာထား၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးတည္
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။

 ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း အစိုးရ၏ရည္
ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္တန္သည့္ သံသယသစ္မ်ား
တမုဟုတ္ခ်င္းႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္၏ အေစာပိုင္းကာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
၌အစိုးရသစ၏္ ပထမဦးဆံုးေသာ အပစအ္ခတရ္ပစ္ဲေရးလုပင္န္းစဥ္
သစ္ကို “လက္နက္ခ်သည့္” နည္းလမ္းမွလြဲ၍ န၀တ/နအဖ အစိုးရ
အရာရွိမ်ားက “ဘယ္ေသာအခါမွ” ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမည္မဟုတ္ဟု
ေၾကညာထားခဲ့သည့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
SSA/RCSS ႏွင့္စတင္ခဲ့သည့္ “ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” မဟာဗ်ဴဟာ
အေပၚစတင္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၉၀ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အိမ္
ႏွင္သ့န္းေခါငစ္ာရင္းစစ္တမ္း၌လည္း  တုိင္းရင္းသားမ်ိဳ းႏြယ္စမု်ား၏
အမ်ိဳးသားလကၡဏာရပ္မ်ားကို ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးသြားေစရန္ န၀တ/
နအဖအစိုးရ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားျပည့္ေန 
ေသာ “တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၃၅ အုပ္စု” ဆုိသည္ကလည္း
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို နားလည္မႈတုိးတက္ရန္အေထာက္
အကူမျဖစ္ခဲ့ေပ။၉၁ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလိုပင္ USDP အမတ္မ်ားဦးစီး
ေခါင္းေဆာင္မႈ မ်ားျပားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျပည္သူ႔
စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အမ်ားျပည္သူ
အၾကားပူပန္ေၾကာင့္က်မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္
ေျမေဒသမ်ားသို႔ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၀ါးလံုးထိုး၀င္ေရာက္
လာၾကသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား အပါအ၀င္
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္
ပတ္သက္လာခဲ့သည္။၉၂ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းမ်ဳိး
ရွိေနသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ 
SSA/RCSS တပ္ဖြဲ႔မ်ား တပ္ျဖန္႔၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းက “ေသြးခြဲ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သံသယမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာသြား
ေစခဲ့ၿပီးအထူးသျဖင့္ SSA/RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ထားျခင္းမရွိေသးသည့္ TNLA အၾကားတိုက္ပြဲမ်ားစတင္ျဖစ္ပြား
လာျပီးေနာက္ပိုင္း ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

 ဤေမာင္းႏွင္အား အမ်ားအျပားသည္ ထိုအခ်ိန္က
ဦးသိန္းစိန္ကို အားေပးေထာက္ခံသူမ်ား၏ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳမႈသို႔
မဟုတ္ေခ်ာင္ထိုးမႈေၾကာင့္ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ရသည္။ ေျပာရမည္ဆို
လွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္
ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အခုိင္အမာ
ေနရာရစျပဳလာခ့ဲသည့္ ေျဖေလွ်ာ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း
သံတစ္လမ္းျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္
ပြားရာနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ လုံျခံဳမႈမ်ားကင္းမ့ဲေနျခင္းက နာက်င္ခံစား
ရသည့္ဒဏ္ရာမ်ားကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းသြားေစခဲ့ၿပီး အနာဂတ္က်ရႈံးမႈ
ဆီသို႔တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္
အခတ္ရပ္စဲရန္ ေၾကျငာႏိုင္သည့္ အေနအထား၌ ရွိေနလင့္ကစား
လက္ေတြ႔၌ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ဤအဆင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ
ရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ၎၏အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏
တကယ့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္စာလွ်င္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ
ရပ္မ်ားကိုသာ ပိုမိုအေလးေပးအာရံုစိုက္ခဲ့သည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရာ
၌မည္သည့္အခါကမွ် တစ္ႏိုင္ငံလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္
လွ်ာညသီည္ ့ကစားကြင္းမ်ဳိးကုိ ဖနတီ္းရနႀ္ကိဳးပမ္းခဲဖ့ူးျခင္း မရိွသလုိ
အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးစကား၀ုိင္း၊ စစ္ပံုသြင္းမႈပယ္ဖ်က္
ေရးႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သို႔မဟုတ္ ၾကားကာလအစီအစဥ္
ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အၿမဲတမ္းလိုလို ေဘးခ်ိတ္ထား
ခဲ့သည္။

 အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ
ဤအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုး သေဘာတူလက္
မွတ္ေရးထိုးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည့္ ဦးသိန္းစိန္၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္
ေသာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)
၏အသည္းႏွလံုးေနရာ၌ စူးႏွစ္၀င္ေနခဲ့သည္။ ဤအားနည္းခ်က္
မ်ားကိုေျဖရွင္းၿပီးမွသာလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစကား၀ိုင္းကို
စတင္ႏုိင္မည္ဟု ေစာဒကတက္ခ့ဲၾကသည္။ ဤအခ်က္ကုိႏွလုံးသြင္း၍ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္
ေလာ္ခီးလာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံ၌ NCA မူၾကမ္းတစ္ခုရရွိ
ေစရန္စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။၉၃ အဆိုပါမူၾကမ္းကို ေနာက္ပိုင္း
ဇူလိုင္လအတြင္း KIO ဌာနခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့
သည့္ညီလာခံ၌ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကၿပီး အဖြဲ (၁၆) ဖြဲ႕
စလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
NCCT အားျဖင့္အစိုးရႏွင့္အတူ ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသတ္ “မူတစ္ခု
တည္း” ျဖစ္လာေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၾက
သည္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ)။

 NCCT ႏွင့္ UPWC အၾကားအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တစ္လအၾကာ၌ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ရပ္တည္ေထာင္
သြားမည့္အေျခခံမူကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၾကသည္။ EAOs ဖက္မွ
တပ္မေတာ္၏ “ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး” ကိုလက္ခံသေဘာတူလိုက္
သျဖင့္တပ္မေတာ္ဖက္မွလည္း EAO မ်ား၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ပံုရသည္။ ေနာက္ပိုင္း၌
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ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဇာတ္
ေကာင္မ်ားအၾကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အစည္းအေ၀းမ်ားတရစပ္က်င္းပ
ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ သမိုင္းတြင္သည့္ အခိုက္အတန္႔တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္လက္
နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အဓိက
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုး စားပြဲတစ္ခုတည္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာ
ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္
သည့္အခါသမယအျဖစ္ အားလံုးသေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ေနာက္ဆံုး
အႀကိမ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

 ဤအခင္းအက်င္း၌ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ျပင္ပသို႔ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား
အၾကားဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုစတင္
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳသင့္သည့္ EAOs 
အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာတက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
ဦးသိန္းစိန္၏ လက္ထက္၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္အဖြဲ႕ေပါင္း ၂၁ ဖြဲ႕
ကိုသာလက္ခံပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဋိပကၡ၏ ေရခံေျမခံ
အေနအထားအရ အဆိုပါအေရအတြက္ကို အၿပီးအျပတ္စာရင္း
ပိတ္ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ၍မရႏိုင္ေပ 
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဇယားကိုၾကည့္ရႈပါ)။ သို႔ရာတြင္၎၏သက္
တမ္းတေရြ႕ေရြ႕ ကုန္ဆံုးလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔အေနျဖင့္ယခု
ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည့္ လာမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္
မီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပ
ႏိုင္သည့္အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခု ေဆာင္က်ဥ္းျပရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္
သည္ဟု ဦးသိန္းစိန္ကို အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားက ယူဆလာ
ၾကသည္။ ရာထူးမွအနားယူရန္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္
ေၾကာင့္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ NCA ႏွင့္ပတ္သက္သည့္တပ္မေတာ္
၏သေဘာထားအေပၚ သကၤာမကင္းျဖစ္ေနသည့္ အျပင္ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေျခလွမ္းသစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ ေပးခဲၾ့ကသည့္
ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္လည္း စိုးရိမ္
ပူပန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အပူတျပင္းအရွိန္တင္ရန္ အဆိုျပဳ 
NCA ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္
ယခုပင္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ၿပီး က်န္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔
အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္၌ အခ်ိန္မေရြး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး
ႏိုင္သည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾက
သည္။ “အစိုးရအေနနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္လာတဲ့ ဘယ္
အဖြဲ႕နဲ႔မဆို ေရွ႕ဆက္ညွိႏိႈင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု MPC အရာရွိ
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေနာက္ပိုင္း၌ေရးသားခဲ့သည္။ “သေဘာတူညီ
ခ်က္တစ္ခုမွ မရတာထက္စာရင္ ထက္၀က္လက္မွတ္ေရးထိုးတာ
ကပိုေကာင္းပါတယ္” ဟုဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၉၄

 ဤကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကူးမ်ဳိးေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ ရင္းျမစ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈရွိခဲ့ႀကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အတြင္းပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကဤ
အႀကံျပဳခ်က္သည္ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္
ဆြစ္ဇာလန္တို႔အပါအ၀င္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနစဥ္ သြားခဲ့ရသည့္ 
အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္
အတြင္းႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ အဆိုျပဳ
ခ်က္မ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေျပာ
ရမည္ဆိုလွ်င္ KNU ႏွင့္ SSA/RCSS ကဲ့သို႔ေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ရန္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြ႕ဲအစည္း
မ်ားကလည္း ပိုမိုလ်င္ျမန္သည့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကိုျမင္ေတြ႔လို
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အရပ္မွ ဆင္းသက္ေပါက္
ဖြားလာသည့္ စိတ္ကူးပင္ျဖစ္ပါေစ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲသြားေစရန္
လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး ယေန႔
တိုင္ကြဲျပဲေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

 ၾသဂုတ္လ၌ အေကာင္းျမင္၀ါဒျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ NCA 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခုအခ်ိန္၌ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားေပၚလာခဲ့ၿပီ
ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းလမ်ား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က 
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာ၌ ေႏွးေကြးေနျခင္းသည္ UNFC ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီးေနာက္ မည္သို႔မွ်သည္းညည္းခံႏိုင္ပံု
မေပၚေတာ့သျဖင့္ KNU ၏အဓိပတိေခါင္းေဆာင္ေစာမူတူးေစးဖိုး
သည္၎အား ေထာက္ခံသူအမ်ားအျပားကို အံ့ၾသသင့္ေစခဲ့သည့္
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ UNFC မွႏႈတ္ထြက္သြားခ့ဲသည္။၉၅ အလား
တူအျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားသည္ ယခင္က သေဘာတူထားခဲ့သည့္  “ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္” ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကသည္။၉၆

 NCCT-UPWC ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရုတ္တရက္ရပ္တန္႔သြားခဲ့
ၿပီးေနာက္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ၾကားကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခု
လိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ထိေတြ႔
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ
အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ SSA/SSPP ကိုတပ္မေတာ္
ဖက္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့သလို အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္း 
မရွိသည့္ KIO၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႔ႏွင့္လည္းတိုက္ပြဲျပန္လည္
ျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္
လ်က္ရွိသည့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုမွ ဗိုလ္ေလာင္းစုစုေပါင္း ၂၀
ေက်ာ္သည္ KIO ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပစ္ခတ္လိုက္
သည့္တပ္မေတာ္၏ အေျမာက္ဆန္ထိမွန္၍ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။၉၇

ထို႔ေနာက္ပဋိပကၡပိုမိုအရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
ဆန္းပိုင္း၌ MNDAA သည္ကိုးကန္႔ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ” 
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကို တစ္ခဏတာမွ်စီးနင္းသိမ္း
ပိုက္ခဲ့ျခင္းက တပ္မေတာ္ကို အရွက္ရေစခဲ့သျဖင့္မီးကုန္ယမ္းကုန္
ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ၾကားမွ အစိုးရ
သည္ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြင္း တစ္ဦးခ်င္း 
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ EAOs မ်ားကိုစည္းရံုးနားခ်မည့္ မူ၀ါဒကို



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၂၇

က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ NCA အေရြ႕ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္
ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္
ေတာ္၌က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားအတြင္း “ပင္
လံုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚ အေျခခံ
သည့္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္” တည္ေဆာက္သြားမည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္” တစ္ခုကို
သီးျခားလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။၉၈ ကတိက၀တ္အတြင္း
သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ၀န္ႀကီး (၁၆) ဦး၊ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သံုးဦးႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္လက္္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားဖက္မွ 
SSA/RCSS၊ KNU ႏွင့္ခြဲထြက္အဖြဲ႔ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တိုးတက္ေသာ
ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (DKBA [5]) ႏွင့္ KNU/
KNLA-PC ေခၚၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) တို႔ေလးဖြဲ႔သာပါ၀င္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။၉၉ အျခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားကေနာက္ကြယ္မွေန၍ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

 မတူကြဲဲျပားသည့္ ပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ားက ဘံုသေဘာ
တူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိရန္အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းအား
ထုတ္လာခဲ့သျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္လာခဲ့
သည္။ မတ္လအတြင္းအစိုးရႏွင့္ EAOs ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕
မ်ားကေနာက္ဆံုး အေခ်ာသတ္မူ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ စတင္လက္
စသတ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အလားအလာရိွသည့္ NCA တစ္ရပ္အေနျဖင့္
ျပည့္စံုသြားခဲ့ၿပီဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ NCCT ႏွင့္ 
UNFC အဖြဲ႕၀ငအ္ားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ခဲၾ့ကသညဟု္ မဆိႏုိငုသ္လုိ
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း EAOs ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဖက္မွအတည္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔ NCA ကိုလက္ေတြ႔မည္သူက
မည္သူ႔ကို သက္ေသထား၍ အမွန္တကယ္လက္မွတ္ေရးထိုးမည္
သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္းေမးခြန္းမ်ား က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ႏွင့္ရပ္ရြာလူထုမ်ားအပါအ၀င္ ယခုအခ်ိန္ထိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
မခံရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အေရးပါသည့္အသံ
မ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ဖက္မွလည္း လက္ရွိတိုက္ခိုက္ေန
ဆဲျဖစ္သည့္ AA၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ
မရွိသေလာက္ ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC)၊ လားဟူဒီမိကရက္တစ္အစည္း
အရံုး (LDU)ႏွင့္ ၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WNO) ဟူသည့္ NCCT အဖြဲ႔
၀င္ေျခာက္ဖြဲ႕ကို မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္တြင္မွ် ၎တို႔အေန
ျဖင့္လက္ခံပါ၀င္ေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားခဲ့သည္။၁၀၀

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းမ်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္
၍ေမလအေစာပိုင္း၌ UWSA သည္တရုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ မိမိတို႔၏
ဌာနခ်ဳပပ္နဆ္န္း၌ တုိင္းရင္းသားလက္နကကုိ္င္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားညီလာခံကို ကမကထျပဳစီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံ
လံုးကိုအံ့ၾသသင့္ေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီက UWSA သည္
တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အင္အားအေတာင့္တင့္ဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိငတ္ပဖ္ြဲ႕တစခ္ျုဖစ္ေသာ္လည္း ႏိငုင္ံေရးအရ ေရငံႏုႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့
ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌လည္း ပါ၀င္ေလ့မရွိခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ၎ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ‘၀’ တိုင္းရင္းသားမ်ား
အၾကားသာမက ယူနန္နယ္စပ္တစ္လႊားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနသည့္
တုိက္ပြမဲ်ားအေပၚ တရုတ္၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈပါ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း
ေပၚလြင္ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့သည့္ UWSA သည္ရွမ္းျပည္နယ္၏နယ္
ေျမေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပထ္ားသည္အ့ျပင ္၂၀၀၈ ခႏွုစ္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း၌လည္း “‘၀’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တိုင္း” တစ္ခုကိုထည့္သြင္းျပင္ဆင္ေပးထားသျဖင့္ အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရိွထားၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
လည္းေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္လႊား KIO၊ MNDAA ႏွင့္ AA တို႔ အျပင္
ရံဖန္ရံခါ SSA/SSPP ကိုပါ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနဆဲ
ျဖစ္သျဖင့္ UWSA ႏွင့္၎၏အိမ္နီးခ်င္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 
NDAA တို႔က မိမိတို႔သည္လည္း တပ္မေတာ္၏ေနာက္ထပ္ စစ္ဆင္
ေရးပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္လာခဲ့ပံုရသည္။ အထူး
သျဖင့္ UWSA၊ MNDAA ႏွင့္ NDAA တို႔သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အတြင္း
ဗကပခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႔
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ရင္းႏွီးသည့္ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္
တည္ရွိေနခဲ့သည္။

 ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပန္ဆန္း၌တစ္ပတ္
တာမွ်က်င္းပခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြင္း NCA လက္မွတ္ေရး
ထိုးမႈမျပဳမီ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အားလံုးအဆံုးသတ္ႏိုင္ေရး
အတြက္ NCA အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆုိထားသည့္ သေဘာ
ထားအေပၚ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။၁၀၁ ေနာက္
တစ္လအၾကာ၌ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေလာ္ခီးလာ၌
ေနာက္ထပ္ညီလာခံတစ္ခုကုိ ဆက္လက္က်င္းပခ့ဲၾကၿပီး ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ဗီေဂ်နမ္ဘီး
ယားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ဆြန္း
ေကာ့ရွိန္းတို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ဤညီလာခံ၌လည္း 
NCA ေနာက္ဆုံးမူကုိ လက္ခံသေဘာတူျခင္းထက္ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားေရးအကူအညီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအပါ
အ၀င္ျဖစ္ေသာ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အဆုိျပဳရန္ဆံုး
ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူအေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
NCCT အဖြဲ႕၀င္ ၁၆ ဖြဲ႕စလံုးပါ၀င္မႈမရွိပါက EAOs အေနျဖင့္ 
NCA ကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဇယားကို ၾကည့္ရႈပါ)။၁၀၂  

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြင္း အားလံုးပါ၀င္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ေမးခြန္းသည ္အေခ်အတငအ္ားၿပိဳ ငမ္ႈ အျပင္းထနဆုံ္းကိစၥရပတ္စခ္ု
အျဖစ္ဆက္လက္က်န္ရွိေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္
ရမည္ဆိုပါက ပန္ဆန္းႏွင့္ေလာ္ခီးလာ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္
ယခင္ EAO ညီလာခံမ်ား၌ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ကုိထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔လူသိရွင္ၾကား
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေခ်ာသတ္ NCA မူအတြင္း
လက္သင့္ရာေရြးေခၚျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္အားလုံးကုိထည့္
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သြင္းပါ၀င္ေစရန္ လိုအပ္မႈကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳခံခဲ့ၾကရသည္။ EAO 
ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားက မခ်င့္မရဲျဖင့္ အေတာ္ခံျပင္းခဲ့ၾက
ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ
တူစာခ်ဳပ္အတြင္း ပါ၀င္ခြင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ခ်န္လွပ္ထားမည့္အဖြ႕ဲအစည္း
မ်ားႏင့္ွပတ္သက္သည့္ တပ္မေတာ္၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ပုံေသေျပာင္း
လဲေနမႈကို ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ရပါက အခ်ိဳ႕ေသာ EAOs မ်ားကို
ကြက္၍ခ်န္လွပ္ထားျခင္းသည္ အတိုက္အခံအင္အားစုကိုခ်ိႏွဲ႔သြား
ေစၿပီးစစ္ဆင္ေရးလႈပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိေစ
ရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကစားကြက္ျဖစ္သည္
ဟုယူဆသည့္အျမင္မ်ား က်ယ္ျပန္႔ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။၁၀၃ ႏိုင္ငံ၏
နယ္ေျမေဒသ အမ်ားအျပား၌ လက္နက္ကိုင္တို္က္ပြဲမ်ားေသာ
ေသာညံေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ
ေဒသမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားသည့္ အေျခအေန၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးကို မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္းဟု တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။

 NCA အေပၚဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေစရန္အတြက္
ေနာက္ထပ္ NCCT-UPWC အစည္းအေ၀းႏွစ္ႀကိမ္မွ် ႀကိဳးပမ္းေဖာ္
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္၌ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ABSDF 
လည္းပါ၀င္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း EAOs မ်ားေတာင္းဆိုထား
သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို လံုး၀ထည့္သြင္း
စဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းအစား အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
လံုးေထြးေနခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ “တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလက္
မွတ္ေရးထိုးမည့္” သေဘာတရားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

 လြန္ဆြဲမႈျပင္းထန္သည့္ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့
ခ်ိန္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည့္အတိုင္း 
NLD ပင္အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း USDP-တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NLD 
ကုိအာဏာလႊေဲပးပါမည္ေလာဟူသည့္ သံသယစိတ္မ်ားျဖင့္ရတက္
မေအးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္
အပတူျပင္း ဖအိားေပးမႈမ်ားသည ္USDP ၏ေရြးေကာကပ္ြပဲရယိာယ္
တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ NCA လိုလားသည့္ဖက္ျခမ္းမွလည္း 
၎တို႔၏သက္တမ္း (၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့
သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားအတြက္ ဦးသိန္းစိန္မဆင္းမီထင္
သာျမင္သာရိွသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ အေထာက္
အထားလိုအပ္သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 
လည္းအတိုက္အခံ အင္အားစုအမ်ားအျပားက NLD ၏ေအာင္ျမင္မႈ
အေပၚယံုၾကည္မႈထား၍ အစိုးရသစ္ေနရာက်သည္အထိ ေစာင့္
ၾကည့္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၎
တို႔အစိုးရအေနျဖင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးအေျဖ
ရွာမႈကုိဦးစားေပးသြားမည”္ ဟူသည္ ့ကတိက၀တ္ႏွင္အ့တူ “ဒတိုယ
ပင္လုံညီလာခံ” ကုိေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ အႀကိဳမဲဆြယ္ကာလအတြင္း
ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္အေပၚ အမ်ား
ျပည္သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၁၀၄

 သုိ႔ေသာ္လည္း  NCA  အတြင္းအားလုံးပါ၀ငမ္ႈမရိွသည္ကိ့စၥ
ရပ္ကိုတစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အေရးယူေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအစား

၂၀၁၅  ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ 
NCA “တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း” လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို
အႀကီးအက်ယ္ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုင္ငံ
၏သံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ကမာၻ႔
ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ေသထား၍ တိုင္းရင္းသားလက္
နကက္ိငု္ေတာလွ္န္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (၈) ခုမွကိယုစ္ားလွယမ္်ားသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ႏွင့္အတူ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္က 
NCA သညအ္နာဂတ္မ်ိဳ းဆက္သစမ္်ားအတြက္ “သမိငု္းတြငရ္စမ္ည့္
လက္ေဆာင္” တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၀၅ သို႔ေသာ္
လည္းအဓိကထားေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိသည့္ကိစၥရပ္မွာ KIO၊ 
KNPP၊ NDAA၊ NMSP၊ SSA/SSPP၊ TNLA ႏွင့္ UWSA တို႔အပါ
အ၀င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္း အမ်ား
စုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူမ်ား အၾကား၌ အေရးပါသည့္အဖြဲ႕အစည္း 
သံုးရပ္သာပါရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔မွာ KNU၊ SSA/RCSS ႏွင့္ အတန္
အသင့္အေရးပါသည့္ CNF တို႔သာျဖစ္သည္။ က်န္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားျဖစ္သည့္ ALP၊ DKBA(5)၊ KPC၊ PNLO ႏွင့္ ABSDF မဆို
စေလာက္သာ အင္အားရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မွခြဲထြက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းငယ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႕
အစည္းသည္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုမဟုတ္ေပ။၁၀၆ ထပ္တူအေရး
ပါသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္
ေရာက္ပါ၀င္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္
ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

 တစ္ဖက္မွ ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက NCA သည္ရည္မွန္း
ခ်က္အရဆိုေသာ္ ၁၉၄၇ ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အလား 
သ႑န္တူသေယာင္ တင္စားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းလက္ေတြ႔
ၾကည့္ပါက လံုး၀တူညီျခင္းျခင္းမရွိဘဲ ပို၍ပင္ရႈပ္ေထြးေနသည္ဟု
ဆိုႏိုင္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ
ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ၾကည့္နာမည္အသံုးအႏႈန္း
ကိုယ္၌ပင္လွ်င္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘဲျဖစ္ေနသည္။ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး” ကို
လႊမ္းျခံဳမႈမရွိခဲ့သျဖင့္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး” သို႔မဟုတ္ “သေဘာ
တူညခီ်က္” တစရ္ပအ္ေနျဖင္ ့သတ္မွတ၍္ပငမ္ရႏိငု္ေပ။ ပါ၀င္လ်က္
ရွိသည့္အခန္း (၇) ခန္းႏွင့္အခ်က္ေပါင္း (၃၃) ခ်က္ကို ၾကည့္မည္
ဆိုပါကလည္း NCA သည္လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈႏွင့္တုိင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုစလုံး ပါ၀င္သည့္ႏုိင္ငံ
ေရးေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားမည့္ကာလ
ရွည္လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းထားျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။၁၀၇ တပ္မေတာ္၏ “ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး” ၌ “ျပည္ 
ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး 
ႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး” တို႔ကိုအာမခံေပးထား
ၿပီးျဖစ္သည္။

 အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း “လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်
ျခင္းႏွင့္တရားမွ်တျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အ
ေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀အာမခံေပးထားသည့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္
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ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖကဒ္ရယ္
စနစ္တုိ႕ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္” တည္ေဆာက္
သြားရန္ရည္မွန္းထားသည့္ အေျခခံမူအတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္
စမု်ား၏သေဘာထားမ်ားကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳထားသည။္၁၀၈

 ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္
မည္ဆိုပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာေရးေကာ္မတီႏွင့္ စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိေရး
ဆြဲျပင္ဆင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို “ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္” အေျခခတံစခ္ျုဖစလ္ာမည္ ့က်ယ္ျပန္႔ျပည့္
စုံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရရိွလာေစရန္ “ျပည္
ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” အပါအ၀င္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွစီစဥ္ျပင္ဆင္သည္ ့“ႏိငုင္ံ
ေရးေဆြးေႏြးပြဲ” တစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္
သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ “ၾကားကာလ” အစီအစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့
ၾကေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးသည့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊
တပ္ဖြ႕ဲ၀င္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (DDR)
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR)
အပါအ၀င္အမ်ဳိးသား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈ
မၿပီးစီးေသးသည့္ကာလတြင္ သေဘာတူထားရမည့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးယႏၱရားမ်ား ကိစၥရပ္အေပၚ ရွင္းလင္းမွဳမရိွခ့ဲေပ။၁၀၉ ယေန႔
အခ်ိန္ထိ ဤကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမျပဳေသးေပ။

 NLD ၏ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ေရစီးကမ္းၿပိဳ
အႏိုင္ရမႈႏွင့္အတူ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးသက္တမ္း
ကာလအတြင္း ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တိုင္း
ရင္းသားမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာက္ေလာက္လား
လားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ NCA သေဘာတူလက္မွတ္
ေရးထိုးေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ၀မ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ကို
သိမ္းပိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ 
SSA/SSPP အေပၚထိုးစစ္အသစ္ဖြင့္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရြာသူ
ရြာသားေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွ်ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္
ခဲ့ရၿပီးေဒသတြင္း မဲရံုမ်ားလည္း ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ကုန္သည္။၁၁၀

ထို႔အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းက်သည့္ တအာင္းေဒသ၌လည္း စစ္ဆင္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသာမက 
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ SSA/RCSS တို႔ပါအပစ္အခတ္
ရပ္စဲထားျခင္းမရွိသည့္ TNLA ႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း
ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လူထုအသိုက္အ၀န္း
ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မွေန၍ 
အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ “အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဥပေဒ” ေလးခု၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ သေဘာထားတင္း
မာလြန္းသည့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား အားေကာင္း
လာမႈအေပၚ အထူးတလည္ စိုးရိမ္ပူပန္လာေနၾကသည္။၁၁၁

 ေနာက္အစိုးရအေမြဆက္ခံမည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္
ျဖစ္သည့္ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ “ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ”
ကိုဦးသိန္းစိန္ မထြက္ခြာမီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းစီစဥ္

က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေခ်ာေမြ႔
မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျမင္သာလ်က္ရွိသည္။ USDP အေနျဖင့္
ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အရိႈက္မိအလွဲထိုးခံခဲ့ရၿပီး NCA လက္မွတ္
ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ အင္အားစုမ်ားကိုပါ “ေလ့လာသူမ်ား”
အျဖစ္တက္ေရာက္ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႕
အစည္းမွ် ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ “သူတို႔
ဖက္က က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေနတာပါ” ဟု ANC မွ
ဦးထြန္းေဇာ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ “လက္မွတ္ေရးထုိးထားတ့ဲ အဖြ႕ဲအစည္း
ေတြကအစည္းအေ၀းမွာ အျပည့္အ၀ဆံုးျဖတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ
ထားၿပီး အစိုးရကလည္း သူတို႔ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပန္ဂုဏ္ျပဳတယ္။
အစိုးရဖက္က က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ေပးတာကေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ
ပါပဲ။”၁၁၂ SNLD ၏ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ခြန္ထြန္းဦးကလည္း 
“တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိဘဲ က်ေနာ္တို႔
ဘယ္လုိ အလုပ္အတူတူလုပ္ႏုိင္မလဲ” ဟုသုံးသပ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။၁၁၃

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ “စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”
တစ္ရပ္ထူေထာင္သြားရန္ ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္အစိုးရႏွင့္ EAOs 
မ်ားအၾကား ပူးတြဲက်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စည္းေ၀းပြဲသို႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္လာခ့ဲသည္။၁၁၄ သုိ႔ေသာ္
လည္း၎ကိုယ္တိုင္ပင္အခမ္းအနားကို “အထိမ္းအမွတ္သေဘာ” 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ပံုေဖာ္ေျပာ
ဆိုသြားခဲ့သည္။ “တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေနာက္တက္
လာမယ့္အစိုးရကပဲ စီစဥ္က်င္းပရပါလိမ့္မယ္” ဟုေျပာဆိုသြားခဲ့
သည္။၁၁၅ ၎၏လြတ္လပ္ေရးေန႔မိန္႔ခြန္းအတြင္း၌ “အစိုးရသစ္
အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရင္ဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိတဲ့ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု
ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။၁၁၆

 သုိ႔ျဖစ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ အရိပ္ပမာေမွးမိွန္ေပ်ာက္
ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ၎၏အစိုးရသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားျငင္းပယ္ခံ
ထားရသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႏိုင္ငံေခတ္မွီတိုးတက္ေရး
အတြက္တံခါးေပါင္းမ်ားစြာ ပြင့္ေစခဲ့ရာ၌ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ခဲ့
ေၾကာင္းျငင္းပယ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အတူအသိအမွတ္ျပဳရန္အေရးႀကီး
သည္အ့ခ်က္မွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းေဒသ
တစ္လႊားၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံတားေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး
လူထုလူတန္းစားမ်ားသည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္
ခဲ့သည့္ပဋိပကၡအၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအတြင္း
ရွိအျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အျပင္းထန္
ဆုံးေသာလက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
အတြင္းရွိစခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား စတင္ေနရပ္ျပန္လာျခင္းမရွိ
ေသးေပ။ လက္ရိွအခ်ိန္၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္တစ္
ေလွ်ာက္ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡ
သည္အေရအတြက္ ဆက္လက္ႀကီးထြားလာေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

 အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အေနျဖင့္ UNFC အဖြဲ႕
၀င္မ်ားသည္ အာဏာရလာသည့္ NLD အစိုးရႏွင့္ေတြ႕ဆံုစကား



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၃၀

ေျပာရာ၌ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီသစ္
တစ္ရပ္ကိုပင္ ဖြဲ႕စည္းျပင္ဆင္ထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သို႔
ဆိုေစႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားက ရာစုႏွစ္ထက္၀က္မက
အစိုးရအျဖစ္အုပ္စိုးလာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအမွန္
တကယ္သေဘာထားေျပာင္းလဲမႈရွိ၊ မရွိ ရတက္မေအး ပူပန္ေနၾက
ဆဲျဖစ္သည္။ NLD အေနျဖင့္ ေနာက္အစိုးရတစ္ရပ္ကိုအမွန္
တကယ္ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္မည္ေလာ။ ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္မည္ဆုိပါကလည္း မည္က့ဲ
သို႔ေသာအစိုးရမ်ိဳးျဖစ္လာမည္နည္း။ “ပင္လံုသစ္” ဆီသို႔အမွန္
တကယ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ေလာ။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ
ေနာက္ခံသမိုင္း

 လက္ရိွအခ်ိန္၌ ျမန္မာအစုိးရသမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ 
NLD ၏သက္ေရာက္မႈကို တိတိပပေ၀ဖန္ေျပာဆိုရန္ ေစာလြန္းေန
ေသးသည္။ အာဏာမရခင္ကတည္းက မတန္တဆမ်ားျပားလြန္း
သည့္ေခတ္အဆက္ဆက္က စုပံုလာခဲ့သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပုခံုး
ေပၚထမ္းတငထ္ားရသည္ ့အစုိးရသစ္ထံမွ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းရလဒ္
မ်ဳိးေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ မတရားရာက်ပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ
ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးသမားမ်ား အျဖစ္ႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာေပးဆပလ္ာခဲၿ့ပီးေနာက္ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲသ့ည့္
ပါတီအေနျဖင္ ့မမိတုိိ႔၏  “ေျပာင္းလခဲ်န္ိတန္ၿပီ” ဟူသည့္ေရြးေကာက္
ပြဲကတိက၀တ္ကို အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္
လိမ့္မည္ဟု အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေမွ်ာ္လင့္အားထားခဲ့ၾက
သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာမရခင္ကတည္းကတိုင္း
ရင္းသားၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးထားမႈသည္လည္း ျပည္တြင္း
ေရာျပည္ပ၌ပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႀကီးထြားလာေစခဲ့သည္။၁၁၇

 သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာမယူရဘဲ ေမွ်ာ္လင့္မထား
သည့္သရုပ္မွန္ေပၚလာခဲ့သည္။ အေပၚယံၾကည့္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံ
ေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ တစ္ရပ္ဆီသုိ႔ ဦး
တည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆျဲဖစ္သညဟု္  ယူဆရသည။္ NLD အေနျဖင့္
 ထင္သာျမင္သာရိွသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ USDP-တပ္မေတာ္အစိုးရ
အားေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ NLD-
တပ္မေတာ္အစိုးရသစ္ျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

 သတိေပးသံေခ်ာင္းေခါက္သံမ်ား ဆူညံေနခဲ့သည္။ လႊတ္
ေတာ္အမတ္ေနရာေလးပံုတစ္ပံုအျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုႏွင့္အေထြ
ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကုိပါ၁၁၈ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္
၏ၾသဇာအာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ငင္းအေျပာင္းအလဲမရွိသ
ေလာက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အရပ္ဖက္ႏွင့္ စစ္ဖက္ေရးရာညႇိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္မႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌လည္း တပ္မေတာ္သား
ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ျဖစ္ေနခဲ့သည္။၁၁၉ ထိုကဲ့သို႔ေသာလႊမ္းမိုး

ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္စြမ္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ
ျဖစ္လာေစျခင္းမရွိေစရန္ (ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို လက္ထပ္
ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား၌ေနထိုင္သည့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာ
ရွိေနျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍) ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း
ပိုမိုသိသာထင္ရွားလာခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရာထူးသစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးသစ္ကို ဖန္တီးယူခဲ့ရၿပီးအၿငိမ္းစား
ေက်ာင္းဆရာႏွင္ ့အစိုးရ၀နထ္မ္းေဟာင္းတစဥ္ီးျဖစသ္ ူအရင္းႏီွးဆုံး
မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္အားသမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ ဟန္ျပ
ေနရာယူေစခဲ့သည္။

 အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ျပည့္
ေနသည့္ NLD ၏အေနအထားသည္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေျမြမေသ၊ တုတ္မက်ဳိး အေနအထားမ်ိဳးဖန္တီးရယူ
ရန္အားထုတ္ခဲ့ရဟန္ေပၚသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခ
အေနေၾကာင့္ပိုမိုျမင္သာလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ 
အတြင္း “၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ” သစ္က်င္းပရန္ေၾကညာခဲ့သလို
ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္
ဦးေဆာင္သည့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္” ကို
လည္းဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ
ကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
ငန္းစဥ္အတြင္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ်နမ္
ဘီးယား၏တာ၀န္ကို သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အစိုးရသစ္
၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံသူမ်ားကုိ တုန္လႈပ္
အံ့ၾသသင့္ေစခဲ့သည္။

 အလားတူေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ကခ်င္
ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္
ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
မ်ားကတစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္
ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာလ
ေရွာင္တခင္စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈအားျဖင့္ ရဲအရာရွိ (၈) ဦးကိုသတ္
ျဖတခ္ဲၿ့ပီးေနာက္ပိငု္း၌ ရခိငုရ္ိဟုငဂ္်ာမ်ား ကယ္တင္ေရး တပမ္ေတာ္
(ARSA) ဟုသိလာၾကမည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္ေပၚေပါက္လာ
ၿပီးေနာက္ႀကီးမားသည့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ေရးလုပ္
ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ မြတ္စလင္လူထုလူတန္းစားေပါင္း
၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေစခဲ့သျဖင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၁၂၀ ေျပာင္းျပန္
အေနျဖင့္ NLD အရာရွိမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟုခံယူထား
ၾကသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္သည့္  “ဘဂၤလီမ်ား” 
အျဖစ္တပ္မေတာ္မွ သတ္မွတ္မႈကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကပံုရ
သည္။၁၂၁

 ၎တို႔အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည့္ ကတိက
၀တ္အေပၚ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း NLD အရာ
ရိွမ်ားက အလြတ္သေဘာမေလွ်ာ့တမ္း ေျပာဆုိခဲၾ့ကသည။္ သုိ႔ေသာ္
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လည္းလက္ရွိအခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚရွိ အရွိတရား
သံုးခုျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ တပ္မေတာ္
ႏင့္ွဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ႏွင့္ အတူတကြယွဥ္တြေဲနထုိင္
ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ဤရပ္တည္ခ်က္ကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား ရင္ၾကားေစ့ရန္
လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာ၌
တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္
မွတပ္အာဏာက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ က႑မ်ားကို NLD အေနျဖင့္
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရတပ္မေတာ္ကို
၎၏လြန္ေလၿပီးေသာ ဖခင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟူသည့္
ကိစၥရပ္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အထူးအေလး
ထားေၾကာင္းႏွင့္ NLD သည္တပ္မေတာ္၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားအေပၚ၌လည္း လက္ရွိအစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ခံ
ထားရေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္းျပခဲ့ၾကသည္။၁၂၂

 ထို႔အျပင္အျခားနက္နဲသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္းရွိေန
ၾကသည္။ NLD အစိုးရအာဏာရလာၿပီးကတည္းက လႈပ္ရွားမႈ
စိပ္လာသည့္ မဘသတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုတည္း
သာမကဘဲ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမ
ေဒသအမ်ားအျပားသို႔ ကူးစက္လာခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွေနာက္
တစ္ႀကိမ္အာဏာသိမ္းလာမည္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕စိုးရိမ္
ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။ အေစာပိုင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားက ဤကဲ့သို႔
ေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္ အဓိပၸါယ္မရိွဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
လည္းနာမည္ေက်ာ္ မြတ္စလင္ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ NLD ၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီအား ၂၀၁၇
ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၌ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ျပင္ပတြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္
ခဲ့ျခင္းက လူထုတစ္ရပ္လံုးကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား ေစခဲ့သည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ တပ္မေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍အရွိန္
အဟုန္ရလာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သတိေပးပစ္ခတ္မႈျဖစ္
သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးသပ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။၁၂၃

 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးသားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း
အေပၚအေကာင္းျမင္သည့္ သေဘာထားမ်ား ေလ်ာ့ပါးစျပဳလာခဲ့
သည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္စီးပြား
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္
ရွိေသာ္လည္း အျခားထြန္းသစ္စ ဒီုမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စီးပြား
ေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈရွိရန္ လိုအပ္ေန
ဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူပါတီမွအာ
ဏာရလာၿပီး လပုိင္းအတြင္းမွာပင္ NLD အေနျဖင့္၎တို႔၏မူ၀ါဒ
မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထူးကဲသည့္ေခါင္း
ေဆာင္မႈကိုျပသရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း အားနည္း
လြန္းသည္ဟူသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ပါတီ၏ဖြဲ႕
စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ အထက္ေအာက္ အာဏာရွင္ဆန္ေန
ဆဲပငျ္ဖစၿ္ပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ေဒၚေအာငဆ္န္း
စုၾကည္တစ္ဦးတည္းေပၚ မူတည္လ်က္ရွိသလို ပါတီသည္လည္း
ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကိ၁ု၂၄ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ
ျခင္းထက္စာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကြယ္လြန္သူဖခင္

အထိမ္းအမွတ္ကို ပိုမိုဦးစားေပးေနၾကပံုေပၚၿပီး ယခင္စစ္တပ္ေက်ာ
ေထာက္ေနာက္ချံပဳ အစိုးရ၀နထ္မ္းေဟာင္းမ်ားသညလ္ည္း အဓကိ
က်သည့္ ရာထူးတာ၀န္မ်ား၌ ဦးစားေပးေနရာရရွိေနၾကသည္။
ထို႔အျပင္ အထူးသျဖင့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇/၁ ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကဲ့သို႔ေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္
သည့္ဥပေဒမ်ား တြင္တြင္အသံုးခ်မႈ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္အေပၚေ၀
ဖန္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၁၂၅ NLD သာအတည္ျပဳ
ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါက အစိုးရသည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ဖင့္ေႏွး
လ်က္ရွိသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး” ကိုေထာက္ခံ
အားေပးေနသေယာင္ ေပၚလ်က္ရွိသည္။

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ိဳး၌ NLD ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း၏ အဆိုျပဳေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည့္ “၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံ” သည္အလြန္အေရးပါလာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစေရးသည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး တစ္ေျပးညီလိုလားလ်က္ရွိသည့္စိတ္
ကူးအိပ္မက္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD-တပ္မေတာ္ဆက္
ဆံေရးသည္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္၌ နီးစပ္လာလ်က္ရွိသျဖင့္
တိုင္းရင္းသားပါတီ အမ်ားအျပားအတြက္ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္လာ
ခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ပစ္ရန္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ NLD အစိုးရအေပၚ အေျခခံယံုၾကည္မႈမ်ားပ်က္ျပား
လာခဲ့သည္။ ၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာက္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ NLD-
တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအေန
အထားဆိုပါက လူမ်ားစုဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကားရွိအင္အား
အႀကီးဆံုးအစုအဖြဲ႕ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ NLD ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔အစိုးရ
တစ္ရပ္အျဖစ္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အတူတကြအလုပ္လုပ္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

 အေပၚယံၾကည့္မည္ဆိုပါက လူမ်ားစုဗမာတိုင္းရင္းသား
မ်ားႀကီးစိုးထားသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
သည္အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္
ေကာင္းမြန္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ဟုထင္မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္
လည္းနယ္စပ္ေဒသ အမ်ားအျပား၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ႏွင့္အမွ် ဗမာမဟုတ္သည့္တုိင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရအတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခု
တည္းကသာ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ထားျခင္းသည္ ၎တို႔၏အက်ဳိးစီး
ပြားမ်ားအတြက္ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားေစ
ႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အလြတ္သေဘာထုတ္
ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္
လူမ်ားစုဗမာအင္အားစု တစ္ခုတည္းဦးစီးေခါင္းေဆာင္၍ လက္၀ါး
ႀကီးအုပ္ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးထက္ေက်ာသားရင္သား
ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တန္းတူညီမွ်သည့္ ျပည္ေထာင္စုကိုအေျခခံထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ကစိုးရိမ္ခဲ့ရသည့္အဆိုပါကိစၥ
ရပ္မ်ားယခုအခ်ိန္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနၿပီဟု ဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားသည္လည္း ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္၏ “၂၁ ရာစုပင္လံု” အားျဖင့္ထြက္ေပၚလာမည့္အက်ဳိး
ရလဒ္မ်ားအေပၚ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။
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အက်ဳိးရလဒ္ 

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းမွစ၍ အခက္အခဲ
အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စတင္က်င္းပလာ ႏိုင္ခဲ့
သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးအၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္ ေပၚေပါက္လာ
ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရင္
ၾကားေစ့ေပးႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုအျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္
ေမွ်ာ္လင့္လာခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းမႈကို သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒုတိယ 
ပိုင္းအေနျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” ဟုလည္း ပူးတြဲ
ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း “ပင္လံု” အမည္ကို ျပန္လည္
အသက္သြင္းျခင္းျဖင့္ NLD သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္လွမ္းမမီ
ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွင္သန္လာေစ
ရန္သမုငိ္းတြင္ တရား၀ငမ္ႈကု ိရပုငိခ္ြင္ယ့လူုကိျ္ခင္းျဖစသ္ည။္ ၎၏
အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရ၏ ရည္မွန္း
ခ်က္သည္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုအၾကား တန္းတူအခြင့္
အေရး၊ အျပန္အလွန္ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အာမခံေပးသည့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အေျခခံမူ
အေပၚအေျခခံသည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္သြားရန္” ျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။၁၂၆ ႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ သူတစ္လူငါတစ္မင္း ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ 
ေရပန္းစားခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခံရသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ 

 ညီလာခံမတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါ
အ၀င္ EAOs ၁၇ ဖြဲ႕သည္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ မိုင္ဂ်ာ
ယန္ၿမိဳ႕၌ မ်က္ႏွာစုံညီ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကသည္။၁၂၇ အျခားတက္
ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(WLB) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ငံေရး၌ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အျခား
တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ UNA ႏွင့္ တိုင္း
ရင္းသားညီေနာငမ္်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယစ္ားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀ငခ္ဲၾ့က
သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္ စားလွယ္ဆြန္ေကာ
ခ်န္ႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူး
ကိုယ္စားလွယ္ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားသည္လည္း ၎၏ တာ၀န္မကုန္
ဆံုးမီပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္
ဆိုခဲ့ၾကသည့္ ေရွးေနာင္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေျခခံ၍ 
ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရးဆြျဲပဳစုခဲ့ၾကသည့္ ပင္လံု
လက္စြလဲမ္းညႊန္ကို လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။၁၂၈ ဖက္ဒရယ္
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ NCA 
မူၾကမ္းျပင္ဆင္ခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာမည့္ 
“အေျခခမံ ူ(၉)  ခ်က္” ကိလုည္း သေဘာတူအတညျ္ပဳခဲၾ့ကသည။္၁၂၉ 
အျခား၀ိေရာဓိျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ “ျပည္နယ္” ႏွင့္ “တိုင္းေဒသႀကီး”  ၁၄ ခုသတ္
မွတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲရန္သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၾကားကာလအတြင္း လံုျခံဳေရးက႑
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထက္စာလွ်င္ တပ္မေတာ္ဖက္မွ EAOs မ်ားအား 
“လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းေရး” (DDR) ျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးလာမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူ

ပန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းတို႕ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ NCA 
၏အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္အရ တာ၀န္ေပးဖြဲ႕စည္း
ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ
အတြင္း တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳမႈ မညီမွ်မႈ အေပၚတြင္လည္း 
ရတက္မေအးႏိုင္ျဖစ္ေနၾကသည္။၁၃၀ 

 ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု 
အစည္းအေ၀းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္
မေတာ္၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မေရးထိုးရေသးသည့္ EAOs အဖြဲ႕ေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားအပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၇၅၀ 
ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အလြန္အေရးပါသည္ ႏိုင္ငံ
တကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈအျဖစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရး 
မွဴ းခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားေပး
ခဲ့သည္။၁၃၁ သို႔ေသာ္လည္း AA၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔တက္
ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ တပ္မေတာ္မွ အစဥ္တစိုက္ကန္႔ကြက္ခဲ့
သလို UWSA သည္လည္း ကိုယ္စားျပဳမႈအဆင့္အတန္းအေပၚ 
အျငင္းပြားၿပီးေနာက္ ေစာေစာျပန္သြားခဲ့သျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိ
သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ေပ။၁၃၂ မည္သိုဆိုေစ 
UNFC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တက္ေရာက္ပါ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳ ညွိႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ပံုရၿပီး 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ EAOs အဖြဲ႕ေပါင္း (၂၁) ဖြဲ႕ အနက္ 
၁၇ ဖြဲ႕သည္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ 
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္
ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဇယားကိုၾကည့္ပါ)။ အျပန္အလွန္မိန္႔ခြန္းမ်ား 
ေျပာဆိုခြင့္ရသည့္ ခဏတာအတြင္း KIO ႏွင့္ UNFC ေခါင္း
ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အင္ဘန္လက “ဗမာမဟုတ္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုင္း
ရင္းသားမ်ားအေနျဖင္ ့မလႊမဲေရွာငသ္ာဘ ဲ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္
ေရးဆင္ႏြဲခဲ့ရျခင္းသည္ ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ဒီမိုကေရစီ
အာမခံခ်က္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား
၏ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ဟု” ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၃၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္
ကလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တိုက္ပြဲ၀င္စစ္သည္ေတာ္မ်ား၏ အခက္
အခဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏မိန္႔ခြန္း၌ “ႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားသည္ မိမိ
တို႔၏ အသက္ခႏၶာရင္း၍ ေပးဆပ္ေနရသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္
မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲ၀င္ ညီေနာင္
မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္” ဟု အဓိကထား ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။၁၃၄ မဆို
စေလာက္သာ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း 
အေကာင္းျမင္ သေဘာထားမ်ားသည္ သက္တမ္းမရွည္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ 
ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးက်ယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစုေ၀းပြႀဲကီးအၿပီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား
ခဲ့ျပန္သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ကတိက၀တ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳထားျခင္း
မရွိသည့္ ဤအစည္းအေ၀းသည္ ပင္လံုကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ စိတ္
ဓာတ္အေပၚ ဗမာမဟုတ္သူမ်ား နားလည္လက္ခံထားပံုႏွင့္ ကြဲလြဲ
သည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ပင္လံုအမည္ကို တံဆိပ္ေျပာင္း
တပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ိဳးျဖစ္လာမည္ကို တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္
အမ်ားအျပား စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကသည္။ 
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ညီလာခံမတုိင္မီကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အစစ
အရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပး
ေခါင္းေလာင္းသံမ်ား ညံေနခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲဦးထြက္မို႔ ၾကံဳရသည့္
အခက္အခဲမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းအဆင္ေျပသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္
လင့္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ UPDJC ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳ
လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏မိသားစုဆရာ၀န္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းအား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္ အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္
ေပးခဲ့သလို ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ 
MPC ကိုလည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဗဟိုဌာန (NRPC) ျဖင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။ အစိုးရတစ္ပိုင္း 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတိုင္း MPC သည္ ၾကားေနတာ၀န္
ထက္စာလွ်င္ တပ္မေတာ္အလုိေတာ္ရိမ်ားအျဖစ္သာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားက အၿမဲလိုလိုရည္ညႊန္း
ခဲ့ၾကသည္။ NLD အေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ
မ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္သည္ျဖစ္ေစ သိျမင္မႈမရွိသည္
ျဖစ္ေစ လူအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အတြင္းရွိ ဆက္ဆံေရးကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။  

 ေနာက္ပိုင္းလမ်ားအတြင္း NLD ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္
ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယမရွိခဲ့ၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း NRPC 
သည္ အေတြ႕အႀကံဳအရေရာ ၀န္ထမ္းအင္အားအရပါ အားနည္း
လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း အထက္ေအာက္
အာဏာရွင္ဆန္ေနၿပီး အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မဆို
စေလာက္သာျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈ ယိုယြင္း
ပ်က္စီးလာခဲ့သည္။ ဤအေနအထားေပၚမူတည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္မႈပံုစံကိုပါ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္
အျဖစ္ တပ္မေတာ္၏ အသံုးခ်မႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အလ်င္အျမန္
ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ 
လူထုလူတန္းစားမ်ားထက္စာလွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
ေကာင္းမြန္မႈရိွရန္သာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟူသည့္ အျမင္
သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖက္မွ အေရး
တယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းလ်က္ရွိသည့္ အခ်က္အေပၚ ေ၀ဖန္
မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိးသမီး
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခ်ယ္ရီဇေဟာင္က “ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီတိုင္း
ရင္းသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚကလူေတြ ျမင္တာက (ေဒၚစု) ပာာ
တိုင္းရင္းသားဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ျခင္းထက္ 
အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား တပ္မေတာ္ရဲ႕အသံကိုပဲ နားေထာင္ေန
သလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၃၅ 

 ေနာက္ပိုင္း အထင္ကရျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ပါ၀င္လ်က္
ရွိသည့္ NLD၊ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ EAOs ဖက္မွ အျပည့္အ၀ 
ရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအၿပီး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္
ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ NCA 
ကုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ
နည္းလမ္းအျဖစ္ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာ

ထားမ်ား ေပါင္းစည္းသြားခဲ့ပံုရသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA ကို 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပင္ဆင္၍ မျဖစ္ႏိုင္ဟူသည့္ သေဘာထားရွိ
သလို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမႈမျပဳမီ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား 
အလိုရွိသည့္ “အေျခခံမူ (၉) ရပ္” တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္
လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ လက္ေတြ႕၌ ၎တို႔
ဖက္မွ ေျခတစ္လွမ္းေရႊ႕ရန္ပင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေပၚ 
အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ “အေျခခံမူ (၆)
ရပ္” ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားဖက္မွ အေၾကာင္း
ျပခဲ့ၾကသည္။၁၃၆ တကယ္တမ္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း
ေဒသမ်ား၌ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္
ေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို သံုးသပ္ရပါက တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ားအား စစ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မီးစိမ္းျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ 
ဟုနားလည္လက္ခံသြားေစခဲ့ပံုရသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း 
လက္နက္ႀကီးပစခ္တ္မႈႏွင္ ့ေလေၾကာင္းတုိက္ခိက္ုမႈမ်ားအၾကား လူ႔
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ လိႈင္းလံုးသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ တိုင္
ၾကားမႈမ်ားေပၚထြက္လာျပန္သည္။ Amnesty International ၏ 
ေနာက္ပိုင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္း  “မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္လ်က္ရွိ
သည့္ ျမန္မာ့နယ္စပ္ေဒသမ်ား” ဟု သံုးသပ္တင္ျပထားခဲ့သည္။၁၃၇  
ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္
ဆင္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္၌ EAOs ဖက္မွလည္း တိုက္ပြဲ
၀င္ပံုစံအျပည့္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး KIO၊ MNDAA၊ TNLA 
ႏွင့္ AA တို႔ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေနာက္ပိုင္း “ေျမာက္ပိုင္းမဟာ
မိတ္တပ္ဖြဲ႕” ဟု သိလာၾကမည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ 
တိုက္ပြဲနယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း နယ္
စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မုန္းကိုးၿမိဳ႕ကုိ ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား သိမ္းပိုက္
လုနီးျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း အေဆာက္အဦးေပါင္းမ်ားစြာကုိ ၿပိဳလဲပ်က္စီး
သြားေစခဲ့သည့္ ေလေၾကာင္းဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္မႈအၿပီး၌ လက္ေလွ်ာ့
ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း၌ တိုက္ပြဲ၏ ျပင္းထန္က်ယ္ျပန္႔မႈ
သည္ ရဲစခန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ARSA ေသာင္း
က်န္းသူမ်ားကို လိုက္လံႏွိမ္ႏွင္းလ်က္ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း 
နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေအာက္ ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည္။ 
ေနာက္ပိုင္းလမ်ားအတြင္း လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး 
မြတ္စလင္စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေပါင္း ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံေစခဲ့သျဖင့္ အစိုးရ၏ ထိန္းကြပ္မႈအေပၚ 
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ကမာၻအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။၁၃၈ သို႔ေသာ္
လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသေပါင္းမ်ားစြာ၌ ပဋိပကၡ
မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လည္း အရွိန္တန္႔သြားခဲ့သည္။ NLD တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန 
ဦးကိုနီလုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္အေနျဖင့္ 
လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့သည့္ခံစားခ်က္မ်ား ပိုမိုနက္ရိႈင္းလာခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ
လအတြင္းက်င္းပရန္ စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည္။  ယခု
အခ်ိန္မွစ၍ ဤအင္အားစုႏွစ္ရပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အနာဂတ္အလားအလာကို ေမာင္းႏွင္ေတာ့မည့္ပံု ေပၚလာၿပီျဖစ္
သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ပထမအင္အားစုျဖစ္သည္။ “ဒို႔တာ၀န္
အေရးသံုးပါး” ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးထက္ ေက်ာ္လြန္က်ယ္



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၃၄

ျပန္႔လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 
အစိုးရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္
တိုင္နားလည္ရ ခက္ခဲေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း 
ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ  စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို အမ်ားျပည္သူသိရွိ ေစရန္ 
ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း “စံခ်ိန္မီတပ္မေတာ္” ျဖစ္ေရးကိုသာ 
အသားေပးတင္ျပထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိသင့္သိထိုက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မဆုိစေလာက္သာပါရွိေနခဲ့သည္။၁၃၉ 
မည္သို႔ဆိုေစ NLD အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္
၏သေဘာထားမ်ား ပိုမိုတင္းမာလာခဲ့သည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္ ထြက္ခြာသြားၿပီး
ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စနစ္အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မွဴ းႀကီးသန္းေရႊ၏  အဓိကက်သည့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမႈ ေနာက္တစ္ခု
ျဖစသ္ည့္  ဗိလ္ုခ်ဳပမွ္ဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တစ္ဦးတည္းသာ  က်နရ္စ္
ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။၁၄၀ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း 
ေခတ္ေနာက္ပိငု္းမွစ၍ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည ္အၿမတဲမ္းလိလုိ ုအမ်ဳိးသား
ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံု၌ ဦးစီးေခါင္းကိုင္ေနရာရလာခဲ့သည္။ 

 တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖြံ႕
ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မည္ကဲ့သို႔လမ္းညႊန္ထိန္းေက်ာင္း သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုတိုင္သဲကြဲရွင္းလင္းမႈ မရွိေသးေပ။၁၄၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး
ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္၌သည္လည္း အၿငိမ္းစားယူရမည့္အခ်ိန္ 
နီးကပလ္ာၿပျီဖစသ္ည္။ ယခုအခ်န္ိထိ  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည ္
ကန္လန္႔ ကာေနာက္ကြယ္၌ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္က 
KNU ေခါင္းေဆာင္ ေစာမူတူးေစးဖိုးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ထူးထူး
ျခားျခားေတြဆံုခဲ့သည့္ အေျခအေနက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။၁၄၂ 
သို႕ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ျဖစ္ေစ ၎ကို
ဆက္ခံသည့္မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း USDP 
ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း NLD အာဏာရေနသမွ် ကာလပတ္လံုး 
တပ္မေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ အတူတကြကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
မည့္မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား 
လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ 

  အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္
ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္ အေမြႏွင့္ NCA သည္ “ေပ်ာ့ေပ်ာင္း”  လြန္းသည္
ဟုရႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 
အမ်ဳိးသားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႔ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည့္ တစ္ခု
တည္းေသာလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္
ျဖစ္သကဲ့သို႔ NCA ကိုလည္း တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆီသို႔ 
သြားႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ သေဘာထား
မည္ျဖစ္သည္။ အျခားမည္သည့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈကိုမွ် လက္
သင့္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အလားတူအေရးပါသည့္ အခ်က္မွာ 
ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္
အတူတပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး နယ္ပယ္အတြင္းရွိ 
မိမိတို႔၏ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းအေနအထားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢေလ့လာဆန္းစစ္
ခ်က္တစ္ခုအတြင္း၌ Vanda Felbab-Brown သတိေပးခဲ့သကဲ့သို႔

ပင္ NLD ၏ကစားကြက္ေရႊ႕ႏိုင္စြမ္းသည္ “တပ္မေတာ္မွ အာဏာ
ဆက္လက္ဆပုကုိ္ငထ္ားမႈႏွင္အ့တူ ရႈပ္ေထြးသည္ ့အစိုးရႏွင့္ တရား
မ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြန္ယက္” အားျဖင့္ ကန္႔သတ္ခံထား
ရသည္။၁၄၃ 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္၏ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ေရးဆြျဲပင္ဆင္ထားသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့ၾက 
သည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္း
သားအင္အားစုမ်ားအၾကား သတိေပးသံေခ်ာင္းေခါက္သံျမည္ေစခဲ့
သည္။ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း က်ေရာက္သည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး
ေန႔၌ ေစာမူတူးေစးဖိုးသည္ “ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အိပ္
မက္ေတြနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အခုခ်ိန္ထိ မျပည့္စံုေသးဘူး။ သူတို႔
ရသင့္ရထိုက္တဲ့ တရား၀င္အခြင့္အေရးေတြ အခုခ်ိန္ထိ မရၾက
ေသးဘူး” ဟု သတိေပးခဲ့သည္။၁၄၄ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ 
ေစာမူတူးေစဖိုးသည္ KIO ႏွင့္ အျခား EAO ေခါင္ေဆာင္မ်ားအား 
လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌  ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည့္  KNU  ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခု
ကိုဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ 
ဆက္လက္ႀကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လိုအပ္သည္ဟူသည့္ ပူးတြဲ
ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၁၄၅ NLD ကို တုန္႕ဆိုင္း
သြားေစသည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလအတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ SNLD ႏွင့္ 
အျခားအတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌ အႏိုင္
ရခ့ဲျခင္းက ပါတီအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္ျပားလာၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ထင္ဟပ္ေစလ်က္ရိွသည္။၁၄၆ ဤသို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္ထြန္းမႈ 
အရွိန္တန္႔သြားေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေပၚ ဒုတိယေျမာက္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးျဖစ္သလို အက်ဳိးပတ္
သက္ပါ၀င္သူအားလံုးကို ဖိအားေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တစ္ဦးတည္း
ေသာႏိုင္ငံတကာ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္
လင့္မထားဘဲ ၾကား၀င္ေဆာင္ ရြက္လာခဲ့သည္။၁၄၇ တရုတ္အတြက္
လည္း ထုိသို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိေနခဲ့
သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗကပၿပိဳလဲသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း တရုတ္သည္ 
န၀တ/နအဖအစိုးရ၏ အေရးအပါဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတကာ မဟာမိတ္
ျဖစ္လာခဲ့သလို ယူနန္ျပည္နယ္တစ္လႊားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီသူႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူလည္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
MNDAA ပဋိပကၡ (ကိုးကန္႔သည္လည္း တရုတ္တိုင္းရင္းသားမ်ား
ျဖစ္သည္) အတြင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ 
ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိငု္း စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈျမင္တ့က္လာခဲၿ့ပီး  တညၿ္ငမိမ္ႈ
ပ်က္ျပားလာျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း KIO ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆို
ထားခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္စီးသြား
ျခင္းႏွင့္အတူ ေသေက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ အေပၚ၌
လည္းစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပ်က္လာသည့္ 
စက္တင္ဘာလ “ျမစ္ဆံုအေရးအခင္း” အျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိသည့္ စီမံကိန္းကို မေျပာ
မဆုိဆုိင္းင့ံပစ္လုိက္ျခင္းကလည္း တရုတ္မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ 
အေရးပါသည့္အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။၁၄၈ ဤအခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္
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ဖ်န္ေျဖေရးသမားမ်ားက တိုက္ပြဲကိုအဆံုးသတ္ရန္ နည္းလမ္းရွာ
လာခဲ့ၾကၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ KIO အၾကား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (“အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္
၏ NCA လုပင္န္းစဥကုိ္ၾကည္ပ့ါ”)  ကမကထျပဳခဲသ့ည။္ မညသုိ္႔ဆုိေစ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လအေရာက္တြင္ နယ္စပ္ကိုကၽြံ၍ က်ေရာက္
ေပါက္ကြခ့ဲဲသည့္ ေလယာဥ္ဗုံးေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားငါးဦး ေသဆုံး
ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေဘက်င္းအစိုးရက အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မံျဖစ္
ပြားလာပါက စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သြားမည္ဟု 
သတိေပးလာခ့ဲသည္။၁၄၉ ထုိ႔အျပင္ တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက အစုိးရ
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ NLD အာဏာရလာႏိုင္သည့္ အလားအလာ 
သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မွတစ္ဆင့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊား “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေနာက္တိုင္း
အစိုးရမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်)  ၾသဇာလႊမ္းမိုး
လာမည့္ အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စိုးရိမ္မကင္းရွိခဲ့ၾက 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ျမစ္ဆံုအေရးအခင္း” 
ေနာက္ပိုင္း တရုတ္အရာရွိမ်ားသည္ အေနာက္ တိုင္းဇာတ္ေကာင္
မ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္လက္ရည္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္
ဟု၎တို႔ယံုၾကည္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္အပါ
အ၀င္ “အေပ်ာ့ဆြဲအာဏာ” သံုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုအား
စိုက္ေဖာ္ေဆာင္လာခ့ဲၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ပုိင္း 
နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဤမူ၀ါဒ အလုပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟုသံုး
သပ္ရၿပီး အထူးသျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႕သြယ္တန္းေဖာက္လုပ္
လ်က္ရွိသည့္႔ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား ၿပီးစီး
ေအာင္ျမင္ခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 
တရုတ္ျပည္ေလ့ လာေရးခရီးအားျဖင့္လည္း ပိုမိုထင္သာျမင္သာ 
ရွိလာခဲ့သည္။၁၅၀ 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌ တရုတ္အား အပူတျပင္းအား
သြန္ခြန္စိုက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လာေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားႏွစ္
ရပ္အျဖစ္ ယူနန္နယ္စပ္တစ္လႊား လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္း
ထန္လာျခင္းႏွင့္ တရုတ္သမၼတရွီက်င္းပင္၏ “ခါးပတ္ႏွင့္ လမ္းအစီ
အစဥ္” တုိ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ (BRI: ယခင္က 
“ကမာၻတစ္ခု၊ ပတ္လမ္းတစ္ခု”)။ 

 ပဋိပကၡမ်က္ႏွာစာ၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား ရံဖန္
ရံခါေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေလ့ရွိသကဲ့သို႔ UWSA၊ MNDAA ႏွင့္ NDAA 
တို႔သည္ တရုတ္လက္ေ၀ခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေရာေထြးေျပာဆိုမည္
ဆိုပါက မွားယြင္းသြားပါလိမ့္မည္။၁၅၁ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ 
“ပါတီခ်င္းဆက္ဆံေရး” ႏွင္ ့“အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံေရးကုိ”  အၿမတဲေစ
ခြျဲခားထားေလ့ ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္လႊား တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး
ႏွင့္စီးပြားေရးအရ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ ျငင္းပယ္၍မရသည့္အမွန္
တရားတစ္ခုျဖစ္ေနသလို ကခ်င္ႏွင့္ ‘၀’ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္
လည္း နယ္စပ္ေဒသႏွစ္ဖက္စလံုး၌ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ 
လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ တရုတ္အာဏာပိုင္
မ်ားသည္ MNDAA ႏွင့္ TNLA ကဲ့သိုေသာ အင္အားစုမ်ားကို NCA 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏ ျငင္းပယ္ကန္႔ကြက္မႈအေပၚ 

အလြန္အေရးထားသည့္အျပင္ အနည္းငယ္ ေတာင္ပိုင္းက်သည့္ 
UWSA ႏွင့္ NDAA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ တိုက္ပြဲ
မ်ားကူးစက္လာမည္ကုိ အလြန္စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေမလအတြင္း တရုတ္ႏွင့္ ‘၀’ အၾကား နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးကို
ျပသသည့္အေနျဖင့္ UWSA ၏ ဒုဥကၠ႒ ေရွာင္းမင္လ်န္႔သည္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တရုတ္ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢတုိ႔ကုိ  တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိထားသည္ ့ အခ်က္ (၈) ခ်က္
ပါေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ တရုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။၁၅၂ 
ယခုအခ်ိန္၌ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္
လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ အေျခစိုက္ EAOs 
မ်ားသည္လည္း ေျခလွမ္းသစ္မ်ား စတင္ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း UNFC အဖြဲ႕၀င္ KIO ႏွင့္ SSA/SSPP ႏွစ္ဖြဲ႕
သည္ NCA ကို အစားထိုးရန္ UWSA ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ပန္ဆန္း
ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရႏွင့္ EAOs မ်ားအၾကား 
ႏိငုင္ံေရးကိစၥမ်ားကုိ ညႇႏိိႈင္းေဆာငရ္ြက္မည္ ့အဖြ႕ဲသစ ္တစခ္ဖုြ႕ဲစည္း
ထူေထာင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤေျခလွမ္းသည္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေကာ္မရွငႏွ္င္ ့ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနဆျဲဖစသ္ည္ ့UNFC  မဟာမတိ္
မ်ားအၾကား အက်ပ္ရိုက္ေစခဲ့သည္။ မတူကြျဲပားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု နားလည္လက္ခံ
ေပးႏိငု္ေသာ္လည္း NCA လမ္းစဥကုိ္ စြန္႔လႊတ္မႈသည ္သေဘာတူညီ
ခ်က္ရရွိႏိုင္ပါက စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ဟု  ေျပာဆို
ထားသည့္ UNFC ၏ “အေျခခံမူ (၉) ရပ္” ႏွင့္ ေသြဖယ္ဆန္႔က်င္
သြားခဲ့သည္။  မည္သို႔ဆိုေစ  ဧၿပီလအတြင္း  မဟာမိတ္အဖြဲ႕သစ္
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေရး ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အတုိင္ပင္ခံ
ေကာ္မတီ (FPNCC) ကို အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ႏွင့္အတူ 
တရုတ္နယ္စပ္တစ္လႊား ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခ့ဲ
သည္။ ေနာက္ပိုင္းရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း FPNCC အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ 
(၇) ဖြဲ႕အထိတိုးလာခဲ့ရာ၌ UWSA၊ NDAA၊ SSA/SSPP တို႔ႏွင့္အတူ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္း မရွိေသးသည့္ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 
AA၊ KIO၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။၁၅၃ ဤမဟာမိတ္
အဖြဲ႕သစ၏္ ေနာက္ပိငု္းဂယက္ရိက္ုခတ္မႈမ်ား မညမွ္်အထ ိရိွလာႏိငု္
ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရခက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ AA၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA 
အဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနရျခင္း 
ေၾကာင့္အေစာပိုင္းကတည္းက UNFC မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္
သလိုေနာက္ပိုင္း  FPNCC  ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ
ခ်က္ထုတ္ျပန္မႈအၿပီး၌ KIO၊ SSA/SSPP ႏွင့္ WNO တို႔ထပ္မံ
ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ အဖြဲ႕
အစည္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက FPNCC 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားထက္ အငအ္ားအရေရာ  ကုိယ္စားျပဳမႈအရပါ မ်ားစြာ သာလြန္ေန 
ျခင္းသည္ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္ NCA အဖြဲ႕
၀င္မ်ားႏွင့္ UNFC လက္က်န္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
မူၾကမ္းႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ FPNCC  ႏွင့္ပါ 
မျဖစ္မေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။၁၅၄ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို “ပင္လံုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံု
ကတိက၀တ္၊ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၊ 
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တန္းတူညီမွ်ေရး၊ သာတူညီမွ်ရွိေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္
အ၀ရိွသည္ ့ဖက္ဒရယစ္နစတ္စရ္ပ္ေပၚ အေျခခသံည္ ့ႏိငုင္ံေရးေဆြး 
ေႏြးမႈအားျဖင့္” တည္ေဆာက္သင့္သည္ဟု FPNCC ကထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၅၅ 

 ဤကဲ့သို႔အေရးႀကီးသည့္ အခါသမယမ်ိဳး၌ ယူရိုေအးရွား
ေဒသႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ကုန္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းအားျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္သြားမည့္ သမၼတရွီက်င္းပင္၏ “ခါးပတ္ႏွင့္ လမ္းအစီ
အစဥ္” ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ တစ္
ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့ျပန္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွည္ၾကာမည့္ BRI 
ကိုစီမံကိန္း တစ္ခုထက္စာလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႀကီးတစ္ရပ္
အျဖစ္ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဘ
က်င္းညီလာခံမတိုင္မီ BRI ကိုတရား၀င္စတင္ မိတ္ဆက္မႈျပဳခဲ့
သျဖင့္တရုတ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိစရာ
မလုိေတာ့ေပ။ Myanmar Time  ၌ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္အ့တုိင္း 
ခါးပတ္ႏွင့္ လမ္းအစီအစဥ္သည္ ၂၁ ရာစု “ကမာၻ႔ကစားပြဲကို ေျပာင္း
လဲေစသူ”   ျဖစ္လာႏိုင္သည္။၁၅၆  ညီလာခံ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အ တိုင္ပင္ခံ
ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း 
ရွီက်င္းပင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ BRI 
ကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ငါးႏွစ္တာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပဏာမနားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ရွီက်င္းပင္သည္ “တရုတ္အေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူ
အညီမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးသြားရန္ ဆႏၵရွိသည္” ဟု ရည္ညႊန္း
ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။၁၅၇ ဒုတိယ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ မက်င္းပမီ 
ႏွစ္ပတ္အလို၌ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းထက္ပို၍ ခ်ိန္သား
ကိုက္မႈမရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

 သို႔ျဖစ္၍ အခင္းအက်င္းသည္လည္း ဒုတိယ ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကဲ့သို႔ပင္ အလြန္ရႈပ္ေထြး
ေနခဲ့သည္။ ေရွ႕ပိုင္း၌ UNFC အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏွင့္ေအာင္ျမင္စြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚ
ထြက္လာခဲ့သည္။၁၅၈ သို႔ေသာ္လည္း ရွက္ဖြယ္လိလိျဖစ္ခဲ့ရသည့္ 
ကိစၥရပ္အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ANC၊ KNPP၊ LDU၊ NMSP ႏွင့္ WNO အဖြဲ႕အစည္း 
(၅) ဖြဲ႕မွ လက္ခံသေဘာတူလိုက္ၿပီဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက 
မွားယြင္းေၾကညာမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၅၉ ဤကဲ့သို႔ ေသာမွားယြင္းမႈ
သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈအတြက္ မိမိတို႔လိုလားသည့္ 
“အေျခခံမူ (၉) ရပ္” ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ လက္ခံသေဘာတူခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ KNPP၊ 
NMSP ႏွင့္ က်န္ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ 
တက္ေရာက္ပါ၀င္မႈမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပို၍အထင္ကရ
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ UNFC ႏွင့္ FPNCC တို႔
ခ်ည္းသာလာမည့္ညီလာခံအေပၚ ရတက္မေအးျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္ 
မဟုတ္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ ညီလာခံကို ေရႊ႕ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း
အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ အပစ္ရပ္ NCA အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လည္း တပ္
မေတာ္၏ ေနာက္ပိုင္းအျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာဒကတက္လာ
ခဲ့ၾကသည္။ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြင္း NCA 

သေဘာတူညီခ်က္အရ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ား၌ က်င္းပသြား
ရန္စီစဥ္ထားသည့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
(ေနာက္ပိုင္း၌ ခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပခြင့္ရခဲ့
သည္) ကို “လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္” ဆိုင္းငံ့ပစ္ခဲ့ျခင္း၊ ရွမ္း
ျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ လူမ်ိဳးအလိုက္ေတြ႕ဆံုေဆြး
ေႏြးပြဲကို တပ္မေတာ္ဖက္မွ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ျခင္း၊ ABSDF ေခါင္း
ေဆာင္တစ္ဦးအား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ တပ္မေတာ္အားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္
မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိခဲ့သည့္ ALP အရာရွိကို ႏိုင္ငံ
ေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ NCA 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား SSA/RCSS အေပၚ ႀကိဳၾကား
ႀကိဳၾကား ရန္စတိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။၁၆၀ 
ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ ပင္လံုညီလာခံ၏ ေရွ႕အလားအလာ မေကာင္း
ေတာ့ဟုသာ သံုးသပ္ရပါလိမ့္မည္။ 

 မတူကြျဲပားသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား ၀ိေရာဓိျဖစ္ေန
သည့္အခ်ိန္သည္ တရုတ္အတြက္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာျဖန္႔
က်က္ရန္ အခြင့္အခါေကာင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးမိနစ္အထိ 
သံခင္းတမန္ခင္းျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြန္းထိုးသြားလာခဲ့ၿပီး
ေနာက္ဆံုး၌ FPNCC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ေနျပည္
ေတာ္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ
သည္လည္း နဂိုေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ပို၍ တာထြက္ေကာင္း
ေကာင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာပန္းလွသြားခဲ့သည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီမ်ား၊ EAOs ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္
ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ NCA ၌ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ 
၎၏မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သျဖင့္ လူထုအမ်ား
အျပားက လမ္းေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္လာၿပီဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾက
သည္။ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြကအေပၚယံ
ျပႆနာေတြကုိ ေျပလညသ္ြားေစႏိငုတ္ာကုိ ကၽြနမ္တုိ႔အေနနဲ႔ အသိ
အမွတ္ျပဳေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈသည္သာလွ်င္ တိမ္ျမႇဳပ္ေနတဲ့ 
မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ကုစားေပးႏိုင္လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
“ဒါေၾကာင့္ NCA ကုိယ္၌သည္ အႏၱိမပန္းတုိင္တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။”၁၆၁ 

 ထုိ႔ေနာက္ ညလီာခကံိ ု ပံစုမံ်ိဳ းစံျုဖင္ ့ ဆက္လကက္်င္းပရာ၌ 
FPNCC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္
သည္ေတာ္မ်ား” အျဖစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုသာ တက္ေရာက္ပါ
၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ပင္လံုညီလာခံကဲ့သို႔ပင္ UWSA ၏ 
ကုိယ္စားလွယ္အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရႈပ္ေထြးသြားခ့ဲသည္။၁၆၂ 
သိုေသာ္လည္း အေပးအယူျပဳလုပ္သည့္သေဘာျဖင့္ FPNCC ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု
ခဲ့သည္။ တပ္ေတာ္၏ အကဲဆတ္မႈကို အေလးထားသည့္အေနျဖင့္ 
KIO၊ NDAA၊ SSA/SSPP ႏွင့္ UWSA တို႔ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ AA၊ 
MNDAA  ႏွင့္  TNLA  တို႔ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ဟူ၍ ႏွစ္ဖြဲခြဲေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၁၆၃ FPNCC အဖြဲ႕သည္လည္း အဆိုပါအခြင့္အ
ေရးကိုအသံုးခ်၍ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ေခါင္းေဆာင္ 
ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး အစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။၁၆၄
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ၁္၂၃ 
ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတ၁ီ၄၅ 
ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားေကာင္စ၁ီ၆ 
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၁၄၅၇ 
ဒီမိုကေရစီကရင့္အက်ဳိးျပဳတပ္မေတာ၁္၄၅* 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္း၁၂၃၇၈ 
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး၁၄၅၇ 
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတ၁ီ၄၆ 
KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စ၁ီ၄၅ 
လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရုံး၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ၁္၂၃၇ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ၃္၄ 
နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပၸလန၄္** 
မြန္ျပည္သစ္ပါတ၁ီ၄၆ 
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၁၄၅၇ 
သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္/သွ်မ္းျပည္/ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ၄ီ၅ 
သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္/သွ်မ္းျပည္/တိုးတက္ေရးပါတ၁ီ၃၄၇ 
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ၁္၂၃၇ 
၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ၃္၄ 
၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ၁္၇*** 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ၄္၅**** 

၁ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအဖြဲ႔ 
၂ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕
၃ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အတိုင္ပင္ခံေကာ္မတီ 
၄ အစိုးရႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
၅ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
၆ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 
၇ UNFC အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း 
၈ အစိုးရႏွင့္ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ 

*  အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္းမရွိသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ခြထဲြက္အဖြဲ႔
**  အိႏိၵယတြင္လည္း လႈပ္ရွားအသက္၀င္မႈရွိ 
***  FPNCC အတြင္း လက္ရွိအဆင့္အတန္းေရရာမႈမရွိ 
****  တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ၌ အေျခစိုက္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္တပ္ဖြဲ႔

N.B ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပံုမွန္အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသည့္ ၂၁ ဖြဲ႕
ျဖစ္သည္။ သိုေသာ္လည္း႔ အရြယ္အစား၊ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ တပ္ျဖန္႔ထားရွိမႈႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းျခင္း အေတာ္အတန္
ကြာျခားမႈရိွသည။္  ဤစာရင္းကုိ ေနာက္ဆုံးပိတ္စာရင္းတစခ္အုျဖစ ္သတ္မွတ္၍မရႏိငု္ေပ။ အျခားတစဖ္က္တြငလ္ည္း တပမ္ေတာ္မွ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပ့ံပုိးေပးထားသည္ ့နယ္ျခားေစာင္တ့ပဖ္ြ႕ဲမ်ားႏွင္ ့ျပညသူ္႔စစတ္ပဖ္ြ႕ဲေပါင္းမ်ားစြာရိွေနၿပီး ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား
တပ္မေတာ္ျပည္သူစစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ (KIO တပ္မဟာ ၄ မွခြဲထြက္လာသည့္အဖြဲ႕) ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသည္ ယခင္ကအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အေရးအႀကီးဆံုးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၌ 
ကြတ္ခိုင္၊ မန္ပန္၊ ပန္းေဆးႏွင့္ တာမိုးညဲျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ BGF မ်ား၌ ဒီမုိကရက္တစ္ ဗုဒၶဘာသာ
ကရင္တပ္မေတာ္၊ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တပ္မေတာ္သစ္-ကခ်င္တို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိ
သည္။ မၾကာေသးခင္ကမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ရခိုင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကယ္တင္ေရးတပ္သည္ အမ်ဳိးသားဇာတ္ခံုေပၚေရာက္ရွိ
လာရန္ အလြန္ႏုေသးသည္။
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 ညီလာခံအၿပီး၌ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္အတြင္း 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္ေပါင္း ၄၅ ခ်က္အနက္ ၃၇ 
ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ၌ ထုတ္
ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။၁၆၅ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္
ငန္းမ်ားကို “ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား” ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္သြား
မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ 

 သုိ႔ေသာ္လည္း တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ သေဘာတရားအေပၚ 
တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္
သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းခ့ဲသည္။  ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္း
သားမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး၏ သေဘာထားမ်ားပါ၀င္မႈမရွိဘဲ အစိုးရ
ဖက္မွ တစ္ဖက္သတ္ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေန
ျဖင့္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးခြင့္ မရရိွခ့ဲၾကဟု ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ေစာဒက
တက္ခဲ့ၾကသည္။၁၆၆ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အျမင္မတူသည့္ သေဘာ
ထားမ်ားေပၚထြက္လာတုိင္း အမ်ားသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားစုေထာက္ခံမဲျဖင့္ အတည္ျပဳရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲၾကသည့္ ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ UPDJC ကသာ ဆံုးျဖတ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုလုပ္ငန္းစဥ္၏ ကိစၥအ၀၀
ကို NLD သို႔မဟုတ္ အျခားတက္ေရာက္လာသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ တပ္
မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကသာ လက္ေတြ႕ထိန္းခ်ဳပ္ျခယ္
လွယ္ သြားခ့ဲသည္ဟု ရႈျမင္ရသည္။ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက ႏိငုင္ံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင္ ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ 
အေျခခံမူအသစ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမည့္အစား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္ေလ်ာနာခံရန္သာ “ဇြတ္အတင္း
က်ံဳးသြင္း” ခံခဲ့ရသည္ဟု ေနာက္ကြယ္၌ ၎တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ၎၏အဖြင့္မိန္႕
ခြန္းအတြင္း NCA လမ္းစဥ္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ရန္တာ၀န္ရွိ 
သည္ဟု အေလးအနက္ထားေျပာဆိုရင္း တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးမူ၀ါဒ “ေျခာက္ရပ္” ကို ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။၁၆၇ 
“အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္
မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ ဖက္
ဒရယ္စနစထ္က္  ေက်ာ္လြန္လ်ကရိွ္သည”္ ဟုသတိေပးေျပာဆုိခဲၿ့ပီး 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ “အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္
သည္ ့မညသ္ည္အ့ဖြ႕ဲအစည္းကိမုဆုိ ရင္ဆိင္ုသြားမည”္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပတ္ျပတ္ သားသားေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။၁၆၈ 

 ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး
မ်ားကို ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ
တူညီခ်က္၏ အေျခခံမူတစ္ရပ္အေနျဖင့္ “ခြဲထြက္မႈမျပဳေရး” မူကို 
ထည္သ့ြင္းထားရိွရန ္တပမ္ေတာ္သားကိယ္ုစားလွယ္မ်ား တြန္းအား
ေပးခဲ့သျဖင့္ သေဘာထားကဲြလြဲမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။၁၆၉ ဤအဆိုျပဳ
လႊာသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုအေျခခံမူမ်ား၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္ေနရံုမွ်မက တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစကား
၀ိုင္းတိုကို႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိမီ ဤကဲ့သိုေသာ သေဘာတရား
မ်ဳိးကို ခ်မွတ္လာျခင္းသည္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္၍ ဆႏၵေစာလြန္း
ရာေရာက္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ႀကသည္။ အဆိုပါညီလာခံသို႔ တိုင္း
ရင္းသားအင္အားစုမ်ား အကုန္တက္ေရာက္ပါ၀င္မႈ မရွိခဲ့သလို 
NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ ညီလာခံမတိုင္မီ လူမ်ဳိးအလိုက္ ႏိုင္ငံ
ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတိုင္း အခြင့္
အေရးရခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါ။၁၇၀  

 ႏွစ္ရက္တာမွ် အႀကိတ္အနယ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
ၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ “ခြဲမထြက္ေရးမူ” ကို ေနာက္မွ
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက
သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူရန္ လိုအပ္သည့္
ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္
သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ စာရင္းတစ္ခုမဟုတ္သလို အေရးအႀကီး
ဆံုးကိစၥရပ္တစ္ခုလည္း မဟုတ္ခဲ့ဘဲ အမ်ားစုသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ညီလာခံအတြင္း 
ေဆြးေႏြးသေဘာတူရန္ အလြယ္ကူဆံုးကိစၥ ရပ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆခဲ့
ၾကပံုရသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ထြက္ေပါက္မဲ့သလိုျဖစ္ေနသည့္ အေျခ
အေန၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အလြန္ေလးနက္မႈ
ရွိလာႏိုင္သည္။ ခြဲမထြက္ေရးအခ်က္ကို ထည့္သြင္းရန္ျငင္းဆန္ခံ 
ခဲ့ရသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တိုသည္ တန္းတူ
ညီမွ်ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ
မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမျပဳရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရ၏ 
သေဘာထားသည္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို 
မင္သက္အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ 

 ရလဒ္အေနျဖင့္ ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း ၂၁ ရာစုပင္လံု 
ညလီာခံသည္ ေရေပၚအရုပ္ေရးသက့ဲသုိ႔ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ခ့ဲ ရျပန္သည္။ 
Frontier Myanmar မဂၢဇင္းက “ပင္လံုရန္ပြဲေလာ ပင္လံုသေဘာ
တူညီခ်က္ေလာ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။၁၇၁ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးစာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ NCA ႏွင့္ ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံတို႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 
အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အစိုးရအတြင္း တပ္မေတာ္ကို ဆက္လက္ထား
ရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္က်င္းပသည့္ “ဒုတိယေျမာက္အမ်ဳိးသားညီလာခံ” 
သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစာ
ဒကတက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

  အဆိုပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေအာက္ေျခေျမျပင္၌ တပ္
မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္
၀ါဒ” ႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ “တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ” ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
ေရးစသည့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳလာခဲ့
သည္။၁၇၂ ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ TNLA ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွ ျပန္လာခဲ့ၿပီးေနာက္မၾကာမီ TNLA 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္သတင္းယူၿပီး ျပန္လာၾကသည့္ 
သတင္းေထာက္ (၃) ဦးအား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ (၎တို႔အားလံုး ေနာက္ပိုင္းႏွစ္လအၾကာ၌



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၃၉

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္)။ ၁၇၃ လတ္တေလာ၌ ရွမ္းလက္
နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲအစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မတူ
ကြျဲပားသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ခ်ိန္းမိုင္ၿမိဳ႕၌
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အစည္းအေ၀းကို တပ္
မေတာ္စစ္သံမွဴး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္မွ ပိတ္ပင္
တားျမစ္ခဲ့သည္။၁၇၄ 

 တပမ္ေတာ္ဖကမွ္ ဤအခင္းအက်င္းကိုေရြးခ်ယ္၍ ကခ်င္
ျပည္နယ္အတြင္း “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ပိုမိုနက္
ရိႈင္းလာခဲ့သည္။၁၇၅ လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္သည္ “လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အိုး
အိမ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားမွ လြင့္စင္သြားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္” ဟု ေရးသား
ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ Amnesty International သည္ ပိုမိုဆိုးရြားလာ
ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသ အေျခအေနကို သတိ
ေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။၁၇၆ ယခုတစ္ႀကိမ္၌ တပ္မေတာ္၏ပစ္မွတ္သည္ 
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တစ္၀ိုက္ရွိ ပယင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ားအား ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ အျမန္ဆံုး
ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ေနရစ္သူမ်ားကို ရန္သူ KIO 
ဘက္ေတာ္သားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ဟု ေၾကညာေမာင္း
ခတ္ခဲ့သည္။၁၇၇ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကုလ
သမဂၢလူအခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 
ယန္ဟီးလီသည္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံခဲ့ရသည့္ 
ဇလုိူငလ္ခရီးစဥအ္ၿပီး၌  ၎အေနျဖင့္  “ယခင္အစုိးရအသုံးျပဳခဲသ့ည္ ့
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြရွိခဲ့
ရသျဖင့္” စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။၁၇၈ 

 ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္အၾကမ္းဖက္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုးရြား
ဆုံးအေျခအေန ဆုိက္ေရာက္လာေတာ့မည္ဟူသည့္ ေဟာကိန္းမ်ား
တစ္သီတစ္တန္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ကိုဖီအာနန္၏ ရခိုင္ျပည္
နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ပဋိပကၡေျပၿငိမ္းေရး အႀကံျပဳ
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ေန႕မွာပင္၁၇၉ “အစြန္းေရာက္
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား” အျဖစ္ အစုိးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ARSA 
အဖြဲ႕မွ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာ
ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၏ မီးကုန္ယမ္း ကုန္တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားလိုက္ပါလာခဲ့သည္။၁၈၀ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ခုအတြင္း နယ္ခံ 
မြတ္စလင္လူထုလူတန္း စားမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မီးရိႈ႕မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ၾကား၌ လူေပါင္း ၄၀၀ 
ေက်ာ္ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ 
ေက်ာ္သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္
သည့္ ခန္႔မွန္းေျခ ဒုကၡသည္ဦးေရေပါင္း ၃၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းရန္အတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူးသြားခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢမွ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။၁၈၁ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေပၚႏိုင္ငံတကာ၏ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္
အတ၁ူ၈၂ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုး မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္၍ မရေတာ့ 
ေလာက္ေအာင္ ကြျဲပဲသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားေရး အကူအညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

“အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား” ကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံ
ေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးမွ စြပ္စြခဲ့သလိ၁ု၈၃ တူရကီသမၼတ ရီဆပ္ေတ
ယိဗ္အာဒိုဂန္သည္လည္း “လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ” ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၁၈၄ ကုလသမဂၢအေထြ
ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယုိဂူတာရက္စ္က  “လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားေရးကပ္ဆိုက္မႈ” ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေအာင္ ထိန္း
သိမ္းေပးၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၁၈၅ 

 အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို မ်က္ျမင္
ကုိယ္ေတြ႕မဟုတ္ခ့ဲေသာ္လည္း ကုိဖီအာနန္၏ အၾကံေပးေကာ္မရွင္
သည္ရခိုင္အက်ပ္အတည္းကို ေျပလည္သြားေစႏိုင္သည့္ ေျဖရွင္း
ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ
သားဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွား
ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အၾကံျပဳခဲ့
သည္။၁၈၆ မည္သိုျဖစ္ေစ႔ “ရိုဟင္ဂ်ာ” အက်ပ္အတည္းသည္ ၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ NCA အတြင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥ
ရပ္တစ္ခုျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး
ဇာတ္ခံု၏ အခင္းအက်င္းအတြင္း ထိေရာက္သည့္အေရးယူေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္ အပူတျပင္းလုိအပ္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း သံသယရွိစရာမလိုသက့ဲသို႔ NLD ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြားေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရမွ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု
အခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္အျမင့္ဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့
ၿပီျဖစ္သည္။ နယ္ခံရခိုင္လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား
အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ပစ္ပယ္ခံထားရၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ကို 
အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ၾကရေၾကာင္း သံသယရွိစရာ မလိုေပ။၁၈၇ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဘယ္ဆုယူစဥ္က မိန္႔ခြန္း
ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း “ထိခိုက္ခံစားရမႈကို ဥေပကၡာျပဳခံရသည့္
အခါ လူရာအသြင္းမခံရျခင္း၊ ခါးသီးနာက်ည္းျခင္းႏွင့္ အမ်က္ေဒါသ
တို႔ရွင္သန္လာသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ိဳးေစ့မ်ား ေပါက္ဖြားလာပါလိမ့္
မည္။”၁၈၈ ARSA မွ စတင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသံသယ
ရွိစရာမလိုေပ။ သိုေသာ္လည္း႔ မြတ္စလင္လူထုလူတန္းစားမ်ား 
အေပၚတုန္႔ျပန္သည့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလြန္
ျပင္းထန္သည့္ သေဘာသဘာ၀ရွိၿပီး တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္း
လင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား
ကလည္း ေထာက္ခံအား ေပးခဲ့ၾကသည္။၁၈၉ ထို႔အျပင္ မဘသ
ေထာက္ခံသူမ်ားက NLD အစိုးရသည္  “မြတ္စလင္လိုလားသည့္” 
ပါတီျဖစ္သည္ဟုပင္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။၁၉၀ 

 NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ခက္ခဲသည့္ ခေယာင္း
လမ္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေရးေပၚကာလ
အတြင္းဆက္လက္ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶ
ဘာသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားကုိ ေနာက္ကြယ္မွေထာက္ခံသေဘာ
တူပံုေပါက္ေစခဲ့သည္။ ၎က ရခိုင္အေရးအခင္းကို ယိုးမယ္ဖြဲ႕၍
“မွားယြင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထု” ကိုလိုရာဆြဲအသံုးျပဳ
ျခင္းသည္” အၾကမ္းဖက္၀ါဒီမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား” အားေပးအား



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၄၀

ေျမာက္ျပဳေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၉၁ သို႔ေသာ္လည္း အေႏွာင္
အဖြဲ႕ကင္းသည့္ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာ နာ
ေထာက္ထားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ပဋိပကၡနယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ၀င္
ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့
သျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆင္ေျခမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား၏ ေနရပ္
စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ ေသေက်ပ်က္စီးမႈမ်ားအေပၚ လူ႔
အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစ
ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။  

 ဒီဇင္ဘာလအတြင္း စီစဥ္က်င္းပရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံလုပ္ငန္းစဥ္ကို စဥ္းစားလိုက္ပါက ဤကဲ့
သို႔ေသာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား အရိပ္ထင္လာသည္။ 
ၾသဂတုလ္လယ္၌ NCA သေဘာတူလကမွ္တ္ေရးထိုးမႈမျပဳမ ီKNPP၊ 
NMSP ႏွင့္ က်န္ရိွ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္လိုသည့္ 
အခ်က္ (၈) ခ်က္အနက္ ေလးခ်က္ကို အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္
မရွင္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာ 
ခဲ့သည္။၁၉၂ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ FPNCC ဖက္မွ ၂၁ ရာစုပင္လံု
ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ေၾကညာ
ခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ရာ၌ “တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္တုိ႔ အာမခံခ်က္ရိွသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု
တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္” တပ္မေတာ္၏ “ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား” 
ရပ္တန္႔၍ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားစတင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။၁၉၃ 

 ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံေနာက္
ပိုင္းလတ္တေလာ၌ KNU ႏွင့္ အျခားအပစ္ရပ္ NCA အဖြဲ႕၀င္ 
EAOs မ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ျပန္
လည္သံုးသပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်ျပလာခဲ့သည္။ ေနာက္
ဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ သေဘာတူညီမႈ
ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ NCA အႏွစ္သာရႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ရံုမွ်မက အတူတကြေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
ရာ၌လည္း EAOs မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ဖက္မွ တန္းတူ
ဆက္ဆံျခင္းမရွိဟူသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိ
သည္။ ေျပာရမည္ဆိုပါက အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္
နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ား 
အျပားရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေတာ့ေပ။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ NCA 
နယ္ပယ္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္မွာ ငါးႏွစ္တာမွ်ၾကာ
ျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ႏွင္ ့သာတူညီမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးဆုိငရ္ာ ကိစၥရပမ္်ားႏွင္ပ့တ္သက္
၍ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား မေတြ႕ရွိရေသးေပ။  ႏိုင္ငံ
ေရးသိပၸပံညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ardeth Maung Thawnghmung 
ေရးသားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ NCA တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ “သေဘာတူ
ညီခ်က္မ်ားကို တရား၀င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ” 
ႏွင့္ “တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္
လွန္ေရးအဖြဲ႕ (၄) ဖြဲ႕အၾကား ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္
ပြားေနျခင္းအားျဖင့္” လိႈက္စားခံေနရသည္။၁၉၄ “ဤအခ်က္မ်ားက 
အစြန္းႏွစ္ဖက္သို႔ သိသိသာသာ ၀ိ၀ါဒကြျဲပားလာေနသည့္ အေန

အထားႏွစ္ခုကို ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ေစ
လ်က္ရွိသည္” ဟု ၎ကဆက္လက္သတိေပးခဲ့သည္။၁၉၅ ခ်ဳပ္၍ဆို
ရေသာ္ NLD  ပထမဆံုးအာဏာရလာသည့္  ၁၈  လတာကာလအၿပီး
၌ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရရာေသခ်ာမႈ မရွိသည့္ လမ္းဆံုလမ္းခြ၌ ရပ္
တန႔္ေနခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
သည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အလွမ္းေ၀းခဲ့
ၿပီးအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုတြင္း အကြဲအၿပဲသစ္မ်ားကိုသာ ေပၚ
ေပါက္လာေစခဲသ့ည။္ လက္ရိွအခ်နိ၌္ ၂၁ ရာစပုငလုံ္ညလီာခံ အဆုံး
မသတ္ေသးသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္
လည္းလက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဥပမာ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ခန္႔အထိ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္
သည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသာ ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ နယ္ပယ္
ေပါင္းစံုမွ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား 
အားလံုး လက္ရွိက်ရႈံးမႈမ်ားကို အတူတကြျပန္ လည္သံုးသပ္ႏိုင္
မည့္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ဖန္တီးေပး၍ လူတိုင္းပါ၀င္မႈရွိၿပီး စစ္မွန္
သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဆခန္႔ပို၍ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျခ
လွမ္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို 
ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုစာမွ် ပဋိပကၡအတြင္း ႏြံနစ္ေစခဲ့သည့္ တန္းတူ
မညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ကို အေလးအနက္ 
ထားသုံးသပ္ဆင္ျခင္၍ မျဖစ္မေနကုစားေပးရန္ လုိအပ္သည္။ အေျခ
အေနအရပ္ရပ္ကို အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနဆဲ
ျဖစ္သျဖင့္ အာဏာရလာၿပီးကတည္းက ဘက္ေပါင္းစံုမွ NLD 
ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ခက္သည္ထက္ပိုခက္လာ
ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ေလးဆက္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ 
ယေန႔ အစုိးရလက္ထက္ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္လုံညီလာခံ
၌ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသစ္အားျဖင့္ စိတ္ကူးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက
သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ တန္းတူညီမွ်သည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္
ျဖစ္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ 

 လက္ရွိအေရးအခင္း နက္ရိႈင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးမသြားခဲ့ေပ။ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္သည့္ ပတ္၀န္း
က်င္အတြင္း ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ထားသည့္ အစိုးရေအာက္ရွိ လက္ရွိအခင္းအက်င္းသည္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေရွ႕ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့
သည့္စစ္အစိုးရထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ စၾကၤန္တစ္ရပ္ကို 
ျပင္ဆင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားစြာရိွေနဆျဲဖစသ္ည။္ ႏိငုင္အံႏံွ႔ရိွ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ၿငမိ္းခ်မ္း
ေရးလိုအင္ဆႏၵမ်ား ခိုင္မာေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းရင္း
ေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ သည္းခံစိတ္ရွည္ျခင္းႏွင့္ ကာလ
ယႏၱရားအားျဖင့္သာလွ်င္ ကုစားေပးႏိုင္သည့္ ခလုတ္ကန္သင္းမ်ား
အျဖစ္ လက္ရွိရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လည္
ျပန္ၾကည့္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနခဲ့ၾကသည္။  



ပင္လံုအလြန္ - 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း transnationalinstitute၄၁

မည္သို႔ဆိုေစ ထင္တစ္လံုးျဖင့္ ေက်နပ္ေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္
ေတာ့ေပ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ 
လက္ရွိ (၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းတရားမွ်တမႈ
ကင္းမဲ့ေစၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပဋိပကၡမီးေလာင္ကၽြမ္းေစခဲ့သည့္ ကိစၥ
ရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းထက္ လုပ္ငန္း
စဥ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဖက္သို႔ ပိုမိုဦးတည္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ မဟာ
ဗ်ဴဟာက်က် ေပၚေပါက္လာျခင္းေလာဟု အလြယ္တကူခြျဲခားႏိုင္
ရန္ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း မည္သည့္ဖက္ကမွ် ကိုယ္က်ဳိး
စီးပြား သို႔မဟုတ္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကို ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ထားျခင္း
မရွိေပ။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရးက်ရႈံးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား
လ်က္ရွိသလို အစိုးရအဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိး ႏြယ္စုအမ်ား
အျပား ဆုိးဆုိးရြားရြား ပစပ္ယ္ခ်နလွ္ပမ္ႈကုိ ဆက္လကႀ္ကံဳေတြ႔ခစံား
ေနရသည္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္းရွိ 
ၾသဇာအာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္အတြင္း ကိုယ္စားျပဳမႈအလြန္
နည္းပါးသည္ ့ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအေျခအေနကုိလည္း ကိငုတ္ြယ္ေျဖ
ရွင္းျခင္းမရိွေသးေပ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မဲရံုမ်ား၌ NLD ကို ေရစီးကမ္းၿပိဳ
အႏိုင္ရေစရန္ မဲေပးခဲ့ၾကစဥ္က ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ
သားမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဤကဲ့
သို႔ေသာ တန္းတူမညီမွ်မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ၾကသည္။ 

 လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အေပၚ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးအရ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားမ်ား
သက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး “ယခုထက္ပိုေကာင္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ဳိး
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မရႏိုင္ေတာ့သျဖင့္” စားပြဲေပၚရွိ မည္သည့္ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုမဆို လက္ခံသေဘာတူသင့္သည္ဟု 
တိုက္တြန္းအႀကံေပး ခဲ့ၾကသည္။၁၉၆ မည္သို႔ဆိုေစ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပား၌ နက္နက္ရိႈင္းရိ္င္း
အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ႏွင့္ ဆိုးရြားသည့္
အမွနတ္ရားမ်ားကုိ မ်ကက္ြယ္ျပဳရာေရာက္လ်က္ရိွသည။္ အခ်ဳပဆုိ္
ေသာ္ အားလံုးထက္ပို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသူမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡဇံုနယ္ေျမမ်ား၌ ေနထုိင္ၾကရသည့္ လထူလုူတန္းစားမ်ားျဖစ္
သည္။ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္ေပါင္း
မ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္း
လမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနလင့္ကစား တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္
ခိုက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္ရမႈတို႔သည္ ယံုၾကည္မႈကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ပ်က္စီး
ေစလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ အဘယ္
ေၾကာင့္စစ္ေရးအေျချပဳ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္
ခြင့္ျပဳထားသနည္းဟူသည့္ ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈအတြက္ ေျဖရွင္း
ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရရွိ
သည့္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးကို တပ္မေတာ္ဖက္မွ အလိုရွိသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
လက္ခံယံုၾကည္မႈမရွိေပ။ အင္အားစုမ်ားအားလံုးကို ႀကိဳဆိုဖိတ္
ေခၚျခင္းမရိွသည္ ့NCA  ကုိ အေလာတႀကီးေဖာ္ေဆာငမ္ႈသညလ္ည္း

ႀကီးစြာေသာအမွားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ အားလံုးကိုယ္စားျပဳ
ပါ၀င္မႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံ၏ေရွ႕အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္
သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကလည္း 
အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစလ်က္ရွိသည္။ NCA ကို တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့လင့္ကစား စစ္မွန္သည့္ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခုတိုင္စတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသးေပ။ အလားတူ
ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ ကိစၥရပ္အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ 
မူလပင္ လံုညီလာခံပါ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ 
အေျခခံမူမ်ားဆီသုိ႔ ျပန္လည္ေျခဦးလွည့္ျခင္းထက္စာလွ်င္ လူေပါင္း
မ်ားစြာ လက္ခံသေဘာတူမႈမရွိသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအတြက္ လမ္းညႊန္ေျမပံုတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနသလို ထင္
မွတ္ရသည့္ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္သည္။  

 ေသြးကြဲမႈကို ကုစားမည္ဆိုပါက ဖက္ဒရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရး သေဘာတရားသည ္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ျပဳျပင ္ေျပာင္းလဲေရးကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အက်ဳိးပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုးကို ေနာက္ကြယ္၌ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိ
ေစသည့္ အမ်ိဳးသားေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြျဲပင္ဆင္ရန္ခြင့္ျပဳ
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ SNLD ႏွင့္ UNA ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းဦးက 
“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္၀ါဒကို လက္ခံယံုၾကည္တယ္။ 
အဲဒါကိုရဖို႔လည္း တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ေထာင္နန္းစံခဲ့ၾကရတယ္”  ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၉၇ သို႔ေသာ္လည္း 
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး
သည္အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္အျမင့္ဆံုး အခ်ိန္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း 
သိျမင္နားလည္ထားၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စိတ္ကူးအိပ္
မက္မ်ား ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးလာမႈႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားအား ဒုတိယေျမာက ္“ကိလုိနုီလိႈင္း” အမွန္တကယရ္ိုကခ္တ္လာ
ေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္လာၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္
သိမ္းပိုက္မႈ အၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ ပင္လံုသေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားကို ဥေပကၡာျပဳ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
စနစ္ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ပဋိပကၡႏြနံစ္ေနခ့ဲသည့္ ေရွ႕ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ဗမာ
မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိခဲ့ဘဲ မတူကြဲ
ျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ၎
တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို ဆက္
လက္ဆုပ္ကိုင္ ထားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံ၏ျပည္မေဒသရွိ 
လူမ်ားစုဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုကို အေျချပဳထားသည့္ ပါတီမ်ားအၾကား၌ 
လည္းနက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ေသြးခြဲခံထားရသျဖင့္ က်ရႈံးႏိုင္ငံတစ္ခုကဲ့
သို႔ေသာ လကၡဏာရပ္အေျမာက္အမ်ားေပၚ ထြက္လာခဲ့သည္။  မည္
သို႔ဆိုေစ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာသက္၀င္
လာခဲ့ၿပီး အရပ္သားတစ္ပိုင္းစစ္အစိုးရအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
ႏွင့္အတူ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္
အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလာခဲ့သလို စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို လက္ညိႇဳးထိုးလႊဲခ်ခဲ့ၾကသည္။   
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ဤကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌ တိုင္းရင္းသား 
အေျချပဳလႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈသည္ ေလ်ာ့မသြားခဲ့ဘဲ ပိုမိုအားေကာင္း
လာခဲ့ျခင္းသည္ အ့ံအားသင့္စရာမပာုတ္ေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျမႇဳပ္ကြက္အေနျဖင့္ 
အသံုးခ်ျခင္းထက္စာလွ်င္ အမ်ဳိးသားေရး ဘံုဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္
အေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ နယ္ေျမမတည္မၿငိမ္
ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား နယ္စပ္တိုင္း
ရင္းသားေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို ေန႔တဓူ၀ႀကံဳ
ေတြ႕ခံစားရလ်က္ရွိသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
နာက်ည္းခ်က္မ်ား အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေရးအခင္းမ်ား
သည္ ျခြင္းခ်က္ထားႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ အပယိကျဖစ္သည့္ စိန္
ေခၚမႈမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေခတ္သစ္အစိုးရကို က်ရႈံးသြားေစႏိုင္သည့္ 
ေသာ့ခ်က္ဗဟုိျဖစ္ေနသည္။ 

 အနာဂတ္ကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ပါကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ဳိးရလဒ္ကို တိတိပပခန္႔မွန္းသံုးသပ္ရန္ ခက္ခဲ
ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ က်ရႈံးမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲလိုပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ
သားမ်ားႏွင္ ့အစအုဖြ႕ဲမ်ားအားလံုး သင့္ျမတ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ခံရၿပီး အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည္
ဟုခံစားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ 
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုပါက ယံုၾကည္မႈတည္
ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ လူထုမ်ားအၾကား 
အျပန္အလွန္ စာနာနားလည္မႈရွိေရးတို႔ကို ယခုထက္ပို အာရံုစိုက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ
သားအက္ဥပေဒကုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔ျမင့္ဦး 
ေရးသားခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင ္ယခုအခ်န္ိသည ္ “အတိတ္သ မုိင္းကုိ အေလး
အနက္ထား ျပန္လွန္သံုးသပ္၍ အားလံုးကို ယခုထက္ပိုသိုင္း၀ိုင္း
လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည့္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာရပ္

တစ္ခုကို အသစ္တည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။”၁၉၈ 
“ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အႀကီးဆုံးအႏၱရာယ္သည ္စစအ္ာဏာရွငတ္စ္ေက်ာ့
ျပန္အသက္၀င္လာမႈမဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္၀ါဒီတုိ႔ႏွင့္ ဆက္
စပ္လ်က္ရွိသည့္ လြတ္လပ္မႈကင္းမဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီပင္ျဖစ္သည္
ဟု” ဆက္လက္သတိေပးခဲ့သည္။၁၉၉ 

 အပူတျပင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ ဆုိက္ေရာက္
လာၿပီျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အစဥ္
အဆက္ႏို္င္ငံေရး၌ အေျခတည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လက္နက္
ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္စရာအေၾကာင္း မရွိသင့္ေတာ့ေပ။ အျမင့္ဆံုးဦးစား
ေပးအျဖစ္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအနာဂတ္ကို အတူ
တကြျပန္ လည္ေရးဆြဲပုံေဖာ္မည့္ အင္အားစုမ်ားအားလံုးကို ျပန္
လည္စုစည္းရန္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္
ငန္းမ်ားကို မျဖစ္မေနခ်မွတ္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ေရွ႕မ်ဳိး
ဆက္ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မျဖစ္မေနေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ဤ
လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး
ျဖစ္သျဖင့္ အလားတူအမွားမ်ိဳးကို ယေန႔မ်ိဳးဆက္မ်ား ထပ္မံက်ဴး
လြန္ဦးမည္ဆိုပါက ယင္းထက္ပို၍ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္ ကိစၥ
ရပ္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ေခတ္
အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရမ်ားလက္ထက္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခါးသီး
သည့္ေရွ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက တန္းတူမညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမမွ်တမႈ
သည္က်ရႈံးသည့္အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡသံသရာကိုသာ သက္ဆိုးရွည္
ေစခဲ့ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္သာ 
ေက်ာ္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ပင္လံုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေရွာင္
လႊဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ႀကီး တိတိက်က်ျဖစ္ပြားေနဆဲ
ျဖစ္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ အလြန္ပင္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္း
လွပါသည္။      
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