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မာတိကာမာတိကာ

 ပမန်မာနိုင်ငံရပမြုံ ၆ ပမန်မာနိုင်ငံရပမြုံ ၆
  
 အတိုရကာက်စာလုံးများ ၇ အတိုရကာက်စာလုံးများ ၇

 ကရင်နီသမိုင်းရြကာင်းပြအချနိ်ေယား ၉ ကရင်နီသမိုင်းရြကာင်းပြအချနိ်ေယား ၉

  ပမန်မာဘာသာပြန်မူမိတ်ဆက်  ၁၁ပမန်မာဘာသာပြန်မူမိတ်ဆက်  ၁၁

၁။  အြွင့်နိေါန်း ၁၂၁။  အြွင့်နိေါန်း ၁၂

၂။  တိုင်းရင်းသားြဋိြက္ခနှင့် ရပြာင်းလဲဆက်ခံခဲ့သည့် ရခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများ ၁၅၂။  တိုင်းရင်းသားြဋိြက္ခနှင့် ရပြာင်းလဲဆက်ခံခဲ့သည့် ရခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများ ၁၅ 

 ကရင်နီနယ်ရပမနှင့် ကယားပြည်နယ် ၁၅

 ကရင်နီလွတ်လြ်ရရးနှင့် ငဗိတိသျှအုြ်ချုြ်ရရး ၁၆

 ပြည်ရောင်စုနိုင်ငံရရးနှင့် ကရင်နီပြည်နယ်၏ ေူးကဲပခားနားမှု ၁၈

 ကရင်နီအမျ ိုးသားရရးဝါေ ကကီးေွားအားရကာင်းလာပခင်း (၁၉၄၈-၆၂) ၂၀

 “ပမန်မာ့နည်း ပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်”၊ CPB နှင့် KNPP အကွဲအငြဲ (၁၉၆၂-၈၈) ၂၃

  နာမည်ေဲမှာ ဘာြါရနသလဲ။ ကယားပြည်နယ်လား သို့မဟုတ် ကရင်နီပြည်နယ်လား ၂၅

 နဝတ/နအြ ရခတ် (၁၉၈၈-၂၀၁၁) ၂၉

 ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ပြန်လည်နိုးေလာသည့် NLD ၃၇

 ကရင်နီြဋိြက္ခအရပခပြရပမြုံ ၃၉ကရင်နီြဋိြက္ခအရပခပြရပမြုံ ၃၉

 NLD အာဏာရလာပခင်း ၄၀

၃။  ကရင်နီအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုများ ၄၂၃။  ကရင်နီအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုများ ၄၂

 နဝတ-နအြရခတ် - ရပမပြင်သရဘာေားများ ၄၂

  မရအာင်ပမင်ခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စွဲရရး - KNPP အပမင် ၄၅

 KNPP ၏ ၂၀၁၂ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး  ၅၁

 ၂၀၁၂ ခုနှစ် KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး၏ သက်ရရာက်မှု ၅၂

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရြ်စဲရရး သရဘာတူစာချုြ် (NCA) ၅၆

  စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ြက်ေရယ်ရကာင်စီ (UNFC) ၅၈

၄။  ကရင်နီလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရး ၆၃၄။  ကရင်နီလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရး ၆၃

 ၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံ ၆၃

  UNFC ၏ “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်” ၆၅
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 ေုတိယအကကိမ်ရပမာက် ၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံ ၆၉

  ေယား - တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧငြီလ) ၇၂

 တစ်ရကျာ့ပြန်အရရးအခင်းများနှင့် မျက်ရမှာက်ရခတ်တစ်ဆို့မှု  ၇၄

၅။  ကရင်နီလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရရးကိုယ်စားပြုမှု ၇၈၅။  ကရင်နီလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရရးကိုယ်စားပြုမှု ၇၈ 

 တစ်ဆို့ရနသည့် အရပခအရန ၇၈

 တိုင်းရင်းသားအရပခပြု ရပမပြင်အင်အားစုများ ၈၀

 လက်နက်နှင့် စီးြွားရရးလဲလှယ်ပခင်း ၈၂

 အြွဲ့အစည်းအချင်းချင်းြကား ရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်ရရး အစီအစဉ်များ ၈၄

  ကရင်နီ လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းများ (၂၀၁၈ ခုနှစ်) ၈၇

 လူေုလူတန်းစားများ၊ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် အုြ်ချုြ်ရရး ၉၃

၆။  အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲများနှင့် နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု ၉၇၆။  အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲများနှင့် နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု ၉၇ 

 ၁၉၉၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲနှင့် နိုင်ငံရရးြိနှိြ်မှု ၉၇

 အမျ ိုးသားညီလာခံနှင့် ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ ၉၈

  ကရင်နီလူေု၏ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲ ‘ကန့်ကွက်မဲရြးရရး’လှုြ်ရှားမှု  ၁၀၁

 ၂၀၁၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲနှင့် အရြ်သားတစ်ြိုင်းစစ်အစိုးရ ၁၀၃

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ ၁၀၈

  နာမည်ကကီးသည့် အေင်ကရကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ ၁၁၃

 NLD - တြ်မရတာ်ရရာရနသည့် “စြ်ြကား” အစိုးရ ၁၁၅

  “လူသန်ကကီးရင်္ါလိယက်နှင့် လူကရလးရေးဗစ်” ၁၂၂

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲများ ၁၂၃

၇။  အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလ လူေုလူတန်းစားများ ၁၂၇၇။  အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလ လူေုလူတန်းစားများ ၁၂၇

 ရသွးတိုးစမ်းပခင်း ၁၂၈

 ြဋိြက္ခ၊ လူ့အခွင့်အရရးနှင့် ရနရြ်စွန့့်ခွာတိမ်းရရှာင်ရမှုများ ၁၂၉

  “ပြတ်ရလးပြတ်” စစ်ဆင်ရရးနှင့် “စုစည်း” ရကျးရွာများ ၁၃၂

 ရပမယာလုယူမှု ၁၃၆

 ဝန်ရဆာင်မှုရောက်ြံ့ရြးအြ်ပခင်း ၁၃၉

  ကရင်နီ ဓရလ့ေုံးတမ်း ရပမယာစနစ်များ ၁၄၀

 လူမှုဆက်ဆံရရး ၁၄၄

 အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများ ၁၄၆

 အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလ တိုင်းရင်းသားများ၏ စရိုက်လက္ခဏာရြ်များ ၁၅၀

  ကရင်နီတိုင်းရင်းသားများ ၁၅၁

  ကယန်းရေသနှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာ ၁၆၂
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၈။  ြွံ့ငြိုးရရး ဦးတည်ချက်များနှင့် အကျြ်အတည်းများ ၁၆၆၈။  ြွံ့ငြိုးရရး ဦးတည်ချက်များနှင့် အကျြ်အတည်းများ ၁၆၆

 အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးနှင့် စီးြွားရရးအလှည့်အရပြာင်း ၁၆၆

 ကရင်နီ သယံောတအရင်းအပမစ်ပြရပမြုံ ၁၇၀

 သစ်ေုတ်လုြ်ငန်း ၁၇၁

 ရရကာတာများ ၁၇၄

  ရလာြိတြရဟဠိ - ခင်ဗျားတို့ လျှြ်စစ်မီးရြို့ ကျုြ်တို့ဘဝရတွကို ချနင်းရက်ြကတယ်။  ၁၇၆

 သတ္တုတူးရြာ်ပခင်း ၁၇၇

 အရပခခံအရဆာက်အအုံ ၁၈၀

  “ရမာ်ချးီရေသ သတ္တုတူးရြာ်ရရး - အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရလာကငယ်” ၁၈၁

 ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု ၁၈၆

 ခရီးသွားလုြ်ငန်း ၁၈၈

 နိုင်ငံတကာြွံ့ငြိုးရရးအကူအညီ ၁၉၂

၉။  နိင်္ုံးချုြ်သုံးသြ်ချက်များ ၁၉၆၉။  နိင်္ုံးချုြ်သုံးသြ်ချက်များ ၁၉၆
 

 ြူးတွဲြိုင် - ကရင်နီလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများကို  ၂၀၂ြူးတွဲြိုင် - ကရင်နီလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများကို  ၂၀၂

 လွှမ်းခခုံြကည့်ရှုပခင်း  လွှမ်းခခုံြကည့်ရှုပခင်း 
  
 အဆုံးသတ်မှတ်စုများ  ၂၀၆ အဆုံးသတ်မှတ်စုများ  ၂၀၆
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ပမန်မာနိုင်ငံရပမြုံပမန်မာနိုင်ငံရပမြုံ
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အတိုရကာက်စာလုံးများအတိုရကာက်စာလုံးများ

AA  -  ရက္ခိုင့်တြ်မရတာ်

ABSDF -  ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေီမိုကရရစီရကျာင်းသား

  တြ်မရတာ်

AFPFL - ြက်ဆစ်ရတာ်လှန်ရရးနှင့် 

  ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရးအြွဲ့ချုြ်

ALD -  ရခိုင်ေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ်

ANC -  ရခိုင်အမျ ိုးသားရကာင်စီ

ANDP -  လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ေီမိုကရရစီြါတီ

ANUDP -  တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးရြါင်းစုံ စည်းလုံး

  ညီညွတ်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးြါတီ

ARSA -  ရခိုင်ရိုဟင်င်္ျာ ကယ်တင်ရရးတြ်မရတာ်

BERG -  ပမန်မာတိုင်းရင်းသားများ သုရတသနအြွဲ့

BEWG -  ပမန်မာ့သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအလုြ်

  အြွဲ့

BGF -  နယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့များ

BIA -  ဗမာ့လွတ်လြ်ရရးတြ်မရတာ်

BRN -  ပမန်မာနိုင်ငံပမစ်ရချာင်းများဆိုင်ရာကွန်ယက်

BSPP -  ပမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ြါတီ 

CBO -  ရြ်ရွာအရပခပြုအြွဲ့အစည်း

CHDN -  လူေုကျန်းမာရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးကွန်ရက်

CNF -  ချင်းအမျ ိုးသားတြ်ဦး

CNVP -  ချင်းအမျ ိုးသားတြ်ဦးြါတီ

CPB -  ဗမာပြည်ကွန်ပမူနစ်ြါတီ

CPT -  ေိုင်းကွန်ပမူနစ်ြါတီ

CRPP -  ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားပြုရကာ်မတီ

CSO -  အရြ်ြက်လူမှုအြွဲ့အစည်း

DAB -  ပမန်မာပြည်ေီမုိကရက်တစ် မဟာမိတ်အြဲွ့ချုြ်

DOKNU -  ကယန်းအမျ ိုးသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရရး 

  ေီမိုကရရစီအြွဲ့

EAO -  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရး

  အြွဲ့အစည်း

FPNCC -  ြက်ေရယ်နိုင်ငံရရး ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှု 

  အတိုင်ြင်ခံရကာ်မတီ

GAD -  အရေွရေွအုြ်ချုြ်ရရးဦးစီးဌာန

HCKNU -  ကယန်းအမျ ိုးသားညီညွတ်ရရး ဦးရဆာင်

  ရကာ်မတီ

IDP -  ပြည်တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာ 

  စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်သူများ

IFC - နိုင်ငံတကာ ရငွရြကးရကာ်ြိုရရးရှင်း

INGO -  အစိုးရမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတကာ အရြ်ြက်

  လူမှုအြွဲ့အစည်း

KCSN -  ကရင်နီလူမှုအြွဲ့အစည်းကွန်ရက်

KEAN -  ကယားပြည် လူ့အခွင့်အရရးနှင့် 

  သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရရး 

  လှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်မှု ကွန်ရက်

KEG -  ကရင်နီအငမဲစိမ်းအြွဲ့

KIO -  ကချင်လွတ်လြ်ရရးအြွဲ့အစည်း

KLPYC -  ကယားလီြူးလူငယ်ရကာ်မတီ

KMPC -  ကယားပြည်နယ် သတ္တုေုတ်လုြ်ရရး 

  ကုမ္ပဏီ

KMSS -  ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရရးအသင်း

KMT -  ကူမင်တန်

KNDP -  ကရင်နီအမျ ိုးသားေီမိုကရက်တစ်ြါတီ

KnED -  ကရင်နီြညာရရးဌာန

KNG -  ကယန်းအမျ ိုးသားကာကွယ်ရရးတြ်

KNGY -  ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်

KnHD -  ကရင်နီကျန်းမာရရးဝန်ကကီးဌာန

KNLP -  ကယန်းပြည်သစ်ြါတီ

KnMHC -  ကရင်နီအမျ ိုးသား နယ်လှည့်ကျန်းမာရရး

  ရကာ်မတီ

KNO -  ကချင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး

KNP -  ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ

KNPDP -  ကရင်နီအမျ ိုးသား ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် 

  ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ

KNPLF -  ကရင်နီပြည် လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့

  လွတ်ရပမာက်ရရးတြ်ဦး

KNPP -  ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ

KnRC -  ကရင်နီေုက္ခသည်ရကာ်မတီ

KnRRRWG - ကရင်နီေုက္ခသည် ရနရာပြန်လည်

  ချေားရရးနှင့် ပြန်လည်ေူရောင်ရရး

  လုြ်ငန်းအြွဲ့

KNSO -  ကရင်နီအမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရရးအြွဲ့
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KNU -  ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး

KNUJC -  ကရင်နီအမျ ိုးသားညီညွတ်ရရး ြူးတွဲ

  ရကာ်မတီ

KNUP -  ကရင်အမျ ိုးသားညွှန့်ရြါင်းြါတီ

KNWO -  ကရင်နီအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး

KPBA -  ကယားြူးနှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုြ်

KSANLD -  ကယားပြည်နယ် လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ေီမိုကရရစီ

  အြွဲ့ချုြ် 

KSCSN -  ကရင်နီပြည် လူေုအရပခပြု အရြ်ဘက်

  လူ့အြွဲ့အစည်းများကွန်ရက်

KSFU -  ကရင်နီပြည် ရတာင်သူများသမင်္္ဂ

KSJMC -  ကယားပြည်နယ် ြူးတွဲရစာင့်ြကည့်ရရး

  ရကာ်မတီ

KSPMN -  ကယားပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းရရး ရလ့လာ

  ရစာင့်ြကည့်ရရးကွန်ရက်

KSWDC -  ကရင်နီလူမှုြူလုံရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးရကာ်မတီ

KUDP -  ကယားလူမျ ိုးစုေီမိုကရရစီြါတီ

KySDP -  ကယားပြည်နယ်ေီမိုကရက်တစ်ြါတီ

LDU -  လားဟူေီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး

LIOH -  ေို့ရပမကွန်ရက်

MDF -  ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရးရြာင်ရေးရှင်း

MNDAA - ပမန်မာအမျ ိုးသား ေီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်

  တြ်မရတာ်

MPC -  ပမန်မာငငိမ်းချမ်းရရးစင်တာ

NBF -  ညီရနာင်တုိင်းရင်းသားြါတီများ ြက်ေရရးရှင်း

NCCT -  နိုင်ငံရရးညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှု ကိုယ်စားလှယ်

  အြွဲ့

NCGUB -  ပြည်ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားညွှန့်

  ရြါင်းအစိုးရ

NCUB -  ပြည်ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားရကာင်စီ

NDAA -  အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီမဟာမိတ်တြ်မရတာ် 

  (မိုင်းလား)

NDF -  အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီတြ်ရြါင်းစု

NDUF -  ညီညွတ်ရသာအမျ ိုးသားေီမိုကရရစီတြ်

  ရြါင်းစု

NGO -  အစိုးရမဟုတ်ရသာအရြ်ြက်အြွဲ့အစည်း

NLD -  အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ်

NMSP -  မွန်ပြည်သစ်ြါတီ

NSCK-K - နာင်္အမျ ိုးသားဆုိရှယ်လစ်ရကာင်စီ-ကြ္ပလန်

NUP -  တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရရးြါတီ

PDP -  ြါလီမန်ေီကိုကရရစီြါတီ

PNO -  ြအိုဝ်းအမျ ိုးသားအြွဲ့အစည်း

SLORC -  နိုင်ငံရတာ်ငငိမ်ဝြ်ြိပြားရရးနှင့် တရားဥြရေ

  စိုးမိုးရရးရကာင်စီ

SNPLO -  ရှမ်းပြည်လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့

  လွတ်ရပမာက်ရရးအြွဲ့

SPDC - နိုင်ငံရတာ်ရအးချမ်းသာယာရရးနှင့် ြွံ့ငြိုး

  တိုးတက်ရရးရကာင်စီ

SPG -  စကွိုင်းယားြါဝါကုမ္ပဏီအုြ်စု 

  (Square Power Group)

SSA/RCSS – သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ေူရောင်ရရးရကာင်စီ

SSA/SSPP – သျှမ်းပြည်နယ်ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးြါတီ

TBC -  နယ်စြ်တရလျှာက်ကူညီရစာင့်ရရှာက်ရရး

  ညွှန့်ရြါင်းအြွဲ့ 

TNLA -  တအာင်းအမျ ိုးသား လွတ်ရပမာက်ရရး

  တြ်မရတာ်

UKSY -  ကရင်နီပြည် လူငယ်များသမင်္္ဂ

UNA -  စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး

  များ မဟာမိတ်

UNDP -  ကုလသမင်္္ဂြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ်

UNFC -  စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး

  များ ြက်ေရယ်ရကာင်စီ

UNHCR -  ကုလသမင်္္ဂ ေုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်း

  ကကီးရုံး

UNLD -  ပြည်ရောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ 

  ေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ်

UNODC-  ကုလသမင်္္ဂ မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် ရာေဝတ်မှု

  ဆိုင်ရာရုံး

USDA -  ပြည်ရောင်စုကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရး

  အသင်း

USDP -  ပြည်ရောင်စုကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ

UWSA -  ဝပြည် ရသွးစည်းညီညွတ်ရရးတြ်မရတာ်

WNO -  ဝအမျ ိုးသားအြွဲ့အစည်း 
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ကရင်နီသမိုင်းရနာက်ခံပြ အချနိ်ေယားကရင်နီသမိုင်းရနာက်ခံပြ အချနိ်ေယား

၁၈၅၇ငဗိတိသျှအစိုးရကိုယ်စားလှယ် 
Mr. အက်ေ်ဝြ်အိုရီရလးသည် အရနာက်ကရင်နီနယ်

အကကီးအကဲ ရကးြိုးေူနှင့် မဟာမိတ်စာချုြ်
ချုြ်ဆိုခဲ့သည်။

ငဗိတိသျှအစိုးရကိုယ်စားလှယ် Mr. အက်ေ်ဝြ် 
အိုရီရလးသည် အရနာက်ကရင်နီနယ် အကကီးအကဲ 
ရကးြိုးေူနှင့် ေုတိယအကကိမ် မဟာမိတ်စာချုြ် 
ချုြ်ဆို၍ ရြကညာချက်ေုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

သံလွင်ကို ပြတ်ရကျာ်၍ ေိုင်းဘုရင့်တြ်များ 
ကရင်နီပြည်ကို ဝင်ရရာက်ကျူးရကျာ်ပခင်း 

တတိယ အင်္ဂလိြ်-ပမန်မာစစ်ြွဲ 

စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ ကရင်နီပြည်၏ 
လွတ်လြ်ရသာ ပြည်နယ်များရကာင်စီ 
ြွဲ့စည်းရြကာင်း ရြကညာပခင်း။

ပြည်ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံရတာ် လွတ်လြ်ရရးရရှိ
ငြီး ဗကြြုန်ကန်အုံကကမှု စတင်ပခင်း၊ င်္ိုဘီတူရီ 
အသတ်ခံခဲ့ရငြီးရနာက် ကရင်နီလက်နက်ကိုင်
ရတာ်လှန်ရရးစတင်ပခင်း (ညီညွတ်ရသာ ကရင်နီ
ပြည်လွတ်လြ်ရရး တြ်မရတာ်ြွဲ့စည်းပခင်း)

ြဆြလ အစိုးရမှ ကရင်နီပြည်ကို 
“ကယားပြည်နယ်” ဟု အမည်ရပြာင်းလဲပခင်း။

စစ်အုြ်ချုြ်ရရးရအာက်၌ မိုးငဗဲ (မုန်းြိုင်း) ရေသကို 
ကယားပြည်နယ်သို့ ေည့်သွင်းခဲ့ပခင်း။

KNPP ကို စတင်ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ပခင်း

ကရင်နီရစာ်ဘွားများမှ ခွဲေွက်ခွင့်အခွင့်အရရးကို 
လက်မှတ်ေိုးစွန့်လွှတ်ခဲ့ပခင်း၊ NDUF မဟာမိတ်
တြ်ရြါင်းစုသို့ KNPP ြူးရြါင်းပခင်း။

ရနဝင်းစစ်အာဏာသိမ်းငြီးရနာက် ရစာ်ဝဏ္ဏနှင့် 
ြက်ေရယ်ရခါင်းရဆာင်များ ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းခံရ
ပခင်း၊ ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်
ကို စတင်ကျင့်သုံးပခင်း။

ရှမ်းနှင့် ကယားပြည်နယ်နယ်စြ်၌ ကယန်းပြည်
သစ်ြါတီ ြွဲ့စည်းေူရောင်လိုက်ပခင်း။

မင်းတုန်းမင်းနှင့် သရဘာတူလက်မှတ်ရရးေိုး 
ေားသည့် ြဋိညာဉ်အတွင်း လွတ်လြ်သည့် 

အရနာက်ကရင်နီပြည်အပြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပခင်း။

ငဗိတိသျှ၏ ကျူးရကျာ်သိမ်းြိုက်မှုကို ခုခံတွန်းလှန် 
ခဲ့သည့် ရစာလရြာ်၏ ရတာ်လှန်ရရးငြီးဆုံးပခင်း။

ငဗိတိသျှအစိုးရကိုယ်စားလှယ် 
Mr. အက်ေ်ဝြ်အိုရီရလးသည် အရနာက်ကရင်နီနယ်

အကကီးအကဲ ရကးြိုးေူနှင့် မဟာမိတ်စာချုြ်
ချုြ်ဆိုခဲ့သည်။

ြင်လုံသရဘာတူစာချုြ်အရ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ
ဥြရေ၌ ကရင်နီပြည်ကို ခွဲေွက်ခွင့်

အခွင့်အရရးရြးအြ်ပခင်း။

KNU၊ ြအိုဝ်းနှင့် အပခားတိုင်းရင်းသားများြါ 
လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး၌ ြါဝင်လာခဲ့ပခင်း။

ကရင်ပြည်နယ် နယ်နိမိတ်ရရးဆွဲသတ်မှတ်ပခင်း

င်္ျြန်နှင့် ရလာြိတ (ဘီလူးရချာင်း) ရရအားလျှြ် 
စစ်စီမံကိန်း စတင်ရြာ်ရဆာင်ပခင်း။

ဦးရနဝင်း၏ စစ်တြ်အရစာင့်ရရှာက်ခံ အိမ်ရစာင့် 
အစိုးရတက်လာပခင်း။

ရှမ်း၊ ကရင်နီနှင့် အပခားတိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်
များြူးရြါင်း၍ “ြက်ေရယ်အဆိုပြုလွှာ” ရရးဆွဲ

တင်သွင်းပခင်း။

NDUF နှင့်အတူ တစ်နိုင်လုံးအတိုင်းအတာ 
“ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးရန် ကမ်းလှမ်းမှု” အတွင်း 

ြါဝင်ကိုယ်စားပြုခဲ့သည့် KNPP။

ဗမာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ြါတီ၏ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ
ဥြရေ မိတ်ဆက်ပခင်း။
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ကလလတ KNPP မှ ခွဲေွက်၍ ဗကြမဟာမိတ် 
တြ်ရြါင်းစုများပြစ်သည့် ကလလတနှင့် 

ရလလြတို့ေံ ြူးရြါင်းပခင်း။

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန်အတွက် KNLP မှ KNG စွန့် 
ခွာသွားခဲ့၊ ြရူဆိုငမို့နယ်တစ်ဝိုက်၌ တြ်မရတာ်မှ 

စုစည်းရကျးရွာစီမံချက် စတင်ရြာ်ရဆာင်ပခင်း။

ကယားပြည်နယ်အဝှမ်း တြ်မရတာ်၏ စုစည်း 
ရကျးရွာစီမံချက်များ စတင်ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့ပခင်း။

ဗမာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ြါတီ၏ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ
ဥြရေ မိတ်ဆက်ပခင်း။

NLD ြိနှိြ်ချုြ်ချယ်ခံရပခင်း၊  ကရင်နီပြည်အရပခ 
ပြုြါတီများ ြိတ်ြင်တားဆီးခံရပခင်း၊ အရေွရေွ 

ရရွးရကာက်ြွဲ၌ USDP အနိုင်ရခဲ့ပခင်း၊ 
ရှမ်းပြည်နယ်၌ KNP ြါတီမှ 

ကိုယ်စားလှယ် ၂ ရနရာအနိုင်ရခဲ့ပခင်း။ 

ဗကြ ငြိုကွဲငြီးရနာက် တိုင်းရင်းသား အြစ်အခတ်
ရြ်စဲရရး စတင်လာပခင်း။

ကလလတ၊ ကယန်းပြည်သစ်နှင့် ရလလြတို့ 
အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့၊ ကယားပြည်နယ် 

တွင်း အေူးရေသ ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ စတင်သတ်မှတ်ပခင်း။

ဟိုယာရေသ၌ KNPP မှ KNPDP ခွဲေွက်သွားပခင်း။

နာင်္စ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရရာက်တိုက်ခိုက် 
ပခင်း၊ ပြည်လုံးကျွတ်လူေုဆန္ဒခံယူြွဲ ကျင်းြပခင်း၊ 

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသစ် ပြဌာန်းအတည်ပြုပခင်း။

ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲပြင့် လွှတ်ရတာ်သို့ NLD 
ရရာက်ရှိလာခဲ့၊ KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲပခင်း။

၂၁ ရာစုြင်လုံညီလာခံ၌ UNFC မဟာမိတ်အပြစ် 
KNPP တက်ရရာက်ြါဝင်ပခင်း။

၂၁ ရာစုြင်လုံနှင့် NCA လုြ်ငန်းစဉ်၌ ြါဝင်ရန် 
ဆက်လက်စဉ်းစားရနပခင်း။

ြက်ေရယ်ရြာ်ရဆာင်မည့် NDF အြွဲ့ကို ြွဲ့စည်း
ေူရောင်ရာ၌ KNPP ြူရြါင်းြါဝင်ပခင်း။

အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ၌ NLD ြါတီ အနိုင်ရ 
ပခင်း၊ ကယားပြည်နယ်၌ KSANLD ကိုယ်စားလှယ် 
၂ ရနရာရရှိခဲ့၊ ကရင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် DOKNU ၌ 
ကိုယ်စားလှယ် ၂ ရနရာရရှိခဲ့၊ ြိနှိြ်ချုြ်ပခယ်မှုများ 
ဆက်လက်ပြစ်ြွားလာပခင်း။

KNPP နှင့် အစိုးရအြကား ယာယီအြစ်အခတ်ရြ်စဲ
ခဲ့၊ ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်၌ KNPP ေံမှ KNDP ခွဲေွက်
သွားပခင်။

ရှမ်းနှင့် ကယားပြည်နယ်နယ်စြ်၌ 
ကယန်းပြည်သစ်ြါတီ ြွဲ့စည်းေူရောင်လိုက်ပခင်း။

အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် အြွဲ့အစည်းများကို 
နယ်ပခားရစာင့်တြ်အသွင်ရပြာင်းရန် ြိအားရြးလာ
သည့်အရြါ် KNPLF လက်ခံသရဘာတူခဲ့၊ KNDP, 
KNDNP, KNLP, KNSO နှင့် KNG တို့သည် 
ပြည်သူ့စစ်တြ်ြဲွ့များအပြစ် အသွင်ရပြာင်းသွားပခင်း။

ေီမိုကရရစီအုံကကမှုများ၊ မဆလ ငြိုကွဲ၍ နဝတ 
အစိုးရတက်လာပခင်း၊ KNPP-NDF နယ်ရပမသို့ 
ပြည်ြရရာက် ရကျာင်းသားများနှင့် ေီမိုကရရစီ 
လှုြ်ရှားသူများ ဝင်ရရာက်ခိုလှုံလာပခင်း။

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသစ် ရရးဆွဲပြင်ဆင်ရန် 
အမျ ိုးသားညီလာခံ ရခါ်ယူကျင်းြပခင်း၊ USDA 
စတင်ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ပခင်း။

နဝတ အစိုးရမှ နအြ ဟု အမည်ရပြာင်းပခင်း။

KNPP မှ KNSO ခွဲေွက်ခဲ့၊ UNA မဟာမိတ်နှင့် 
KSANLD ြါတီ ြူးရြါင်းသွားပခင်း။

UNFC ၌ KNPP ြူးရြါင်းြါဝင်လာခဲ့၊ နအြ 
ပြုတ်ကျသွားခဲ့၊ ဦးသိန်းစိန်၏ ငငိမ်းချမ်းရရး 
လုြ်ငန်းစဉ်သစ် စတင်အရကာင်အေည်ပခင်း။

NCA စာချုြ်ကို တစ်ဝက်တစ်ြျက်လက်မှတ် 
ရရးေိုးခဲ့ပခင်း၊ အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ၌ NLD 
အနိုင်ရခဲ့၊ ကရင်နီပြည်ညီလာခံကျင်းြပခင်း။

ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲ၌ ANDP/KySDP ြါတီ
တို့အနိုင်ရခဲ့၊ FPNCC စတင်ြွဲ့စည်းပခင်း၊ UNFC 
အကွဲအငြဲပြစ်ခဲ့၊ ေုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုြင်လုံ
ညီလာခံကျင်းြပခင်း၊ KNPP နှင့် UNFC တက်
ရရာက်မှုမပြုရန် ဆုံးပြတ်ပခင်း။
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ပမန်မာဘာသာပြန်မူမိတ်ဆက် ပမန်မာဘာသာပြန်မူမိတ်ဆက် 

 Transnational Institute သည် စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ ဦးတည်လာသည့် ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်- 

လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခုဟူသည့် ရခါင်းစဉ်ပြင့် ကယားပြည်နယ်နှင့်ြတ်

သက်သည့် သုရတသနပြု ရလ့လာဆန်းစစ်ချက် အစီရင်ခံစာတစ်ရစာင်ကို အင်္ဂလိြ်ဘာသာပြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ေူလိုင်လ

၌ြုံနှိြ်ေုတ်ရဝခဲ့သည်။ အစိုးမရသည့် အကူးအရပြာင်းကာလအတွင်း ရပြာင်းလဲလာခဲ့သည့် ရေသတွင်း လူမှု-နိုင်ငံရရး

အခင်းအကျင်းကို ရလ့လာသုံးသြ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ရနာက်ခံသမိုင်းရြကာင်းပြင့်စတင်ကာ စစ်အစိုးရမှ

သည်အရြ်သားတစ်ြိုင်း စစ်အစိုးရအပြစ်သို့ ကူးရပြာင်းရာ၌ ရြါ်ရြါက်လာသည့် နိုင်ငံရရး၊ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရး၊ ယဉ်

ရကျးမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ အရရွ့များအြါအဝင် အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများနှင့် လူေုအသိုက်အဝန်းများ

အြကားကကုံရတွ့လာရသည့် စိန်ရခါ်မှုများကို အေူးတလည်အသားရြး၍ သုံးသြ်တင်ပြေားပခင်းပြစ်သည်။ ရရရပမ

ချင်းဆက်စြ်လျက်ရှိငြီး ကယန်းလူေုအများအပြား မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ်ရတာင်ြိုင်းရေသ ြယ်ခုံ

နှင့် မိုးငဗဲငမို့နယ်များကိုြါ လွှမ်းခခုံ၍ ရလ့လာဆန်းစစ်ေားပခင်းပြစ်သည်။

 ယခု ဘာသာပြန်စာတမ်းသစ်သည် အေက်ြါ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ြုံနှိြ်စာတမ်းတစ်ခုလုံး ကို ဘာသာပြန်ဆို၍ ပြန် 

လည်ေုတ်ရဝေားပခင်းပြစ်ငြီး မည်သည့်အရပြာင်းအလဲမျှ ပြုလုြ်ေားပခင်းမရှိရြ။ ငြီးခဲ့သည့် သုံးနှစ်တာကာလ

အတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့လာပခင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ၊ စစ်တြ်၏ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ရရး

ရကာင်စီမှ နိုင်ငံရတာ်အာဏာသိမ်းယူမှုနှင့် ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ နှင့်ချုြ်ဆိုေားသည့် အြစ်ခတ်

ရြ်စဲရရး ြျက်ပြယ်သွားပခင်းက့ဲသို့ရသာ သမိုင်းတစ်ဆစ်ချ ိုး အလှည့်အရပြာင်းပြစ်ရစမည့် ပြစ်ရြ်ရြါင်းများစွာရြါ်

ရြါက်လာခဲ့သည်။ အေူးသပြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် အကကီးကျယ်ဆုံးရသာ လူေုအုံကကမှု၊ စိတ်နှလုံးရြကကွဲြွယ်ရာ ရသ

ရကျြျက်စီးမှုများ၊ နိုင်ငံရရးတစ်ြိုင်းရသမှု၊ အရြ်သားများရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ရမှုလှိုင်းလုံးသစ်နှင့် စီးြွား 

ရရးနှင့် အုြ်ချုြ်ရရးယန္တရားများ ငြိုလှဲြျက်စီးမှုတို့ကို မျက်ဝါးေင်ေင်ပမင်ရတွ့ခဲ့ရသည့်နှစ်တစ်နှစ်ပြစ်ရနခဲ့သည်။ 

ကရင်နီလူေုတစ်ရြ်လုံး အကကီးအကျယ်အေိနာခဲ့ရသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်လည်း နိုင်ငံရရးနှင့် လူသားချင်းစာနာ

ရောက်ေားရရး အကျြ်အတည်းများ ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနဦးမည့်ြုံရြါ်လျက်ရှိသည်။  

 သို့ပြစ်၍ ယခုဗမာဘာသာပြန်စာတမ်းသည် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံတွင်း ရမျှာ်လင့်ချက်နှင့် ရမျှာ်လင့်ချက်

ကင်းမဲ့မှု နှစ်ခုစလုံးရရာပြမ်းရနသည့် အရရးကကီးအခါသမယမျ ိုး၌ ကရင်နီလူေုများ ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရနရသည့် စိန်

ရခါ်မှုများ၊ လိုအြ်ချက်များနှင့် စိတ်ကူးရမျှာ်မှန်းချက်များအတွက် အရရးကကီးသည့် သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုအပြစ် မှတ်

ရကျာက်တင်ေားပခင်းပြစ်သည်။ ကယားပြည်နယ်နှင့် ြတ်သက်သည့် သမိုင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ေုတ်ပြန်ေားရှိမှု 

နည်းြါးလှသည်မှန်ရသာ်လည်း ဤအစီရင်ခံစာ၌ ြါဝင်ရဆွးရနွးတင်ပြေားြကသူများ၏ အသံများက ြိုမိုရကာင်းမွန်

သည့်အနာင်္တ်တစ်ခုကို ရမျှာ်မှန်းေားြကသည့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးအိြ်မက်များကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မီးရမာင်းေိုး

ပြလျက်ရှိသည်။ တရားဝင် ဘာသာပြန်စာတမ်းသည် ရနာင်မျ ိုးဆက်များ ရလ့လာသုရတသနပြုရမည့် စာတမ်းတစ်ရစာင်

အပြစ်အလုြ်အရကျွးပြုရုံမျှမက လူတိုင်းကိုလွှမ်းခခုံအကျ ိုးပြုမည့် ငငိမ်းချမ်းရရး၊ တရားမျှတရရးနှင့် ြဋိြက္ခြျန်ရပြရရး

တို့ကို ရအာင်ပမင်ငြီးရပမာက်ရစမည့် စကကဂန်တစ်ရြ်ကိုြါ ရောက်ြံ့ရြးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံြကည်ရမျှာ်လင့်ြါသည်။ ၂၀၂၂ 

ခုနှစ်သာ တိုင်သွားခဲ့ရသာ်လည်း ကရင်နီလူေုလူတန်းစားများသည် ရရရာရသချာမှုအလျဉ်းမရှိသည့် လမ်းဆုံလမ်းခွ၌ 

တစ်ဆို့ရနြကဆဲပြစ်သည်။
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၁။ အြွင့်နိေါန်း၁။ အြွင့်နိေါန်း

 ဗမာ/ပမန်မာနိုင်ငံ ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် တည်ငငိမ်ရအး

ချမ်းရရးအတွက် ြဋိြက္ခြျန်ရပြရရး လိုအြ်ရနခဲ့သည်မှာ 

ကာလအလွန် ြကာပမင့်ခဲ့ငြီပြစ်သည်။၁ အေူးသပြင့် နိုင်ငံ့

လူဦးရရ၏ သုံးြုံတစ်ြုံေက်ြိုရသာ ဗမာမဟုတ်သည့် 

အပခားတုိင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများအတွက် ဤလုိအြ်ချက်

သည် အရရးတကကီးပြစ်ရနသည့် အြူတပြင်းလိုအြ်ချက်

တစ်ခုပြစ်ရနသည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်လာ

ခဲ့ငြီပြစ်သည့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခသည် တိုင်းရင်းသား

လူနည်းစုများ ရနေိုင်ြကသည့် နယ်စြ်ရေသတစ်လွှား၌

သာအများဆုံး ပြစ်ြွားလျက်ရှိသပြင့် အစိုးရ၏ ြျက်ကွက်

မှု၊ အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်မှ ြယ်ြကဉ်ခံရမှုနှင့် 

စစ်အုြ်ချုြ်ရရးေဏ်ကုိ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများကသာ 

နှစ်ရှည်လများ ခါးစည်းခံခဲ့ြကရသည်။

 သမိုင်းအဆက်ဆက် “ကရင်နီပြည်” ဟု သိခဲ့ြက

သည့် ကယားပြည်နယ်သည် ယရန့ပမန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်း

ရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ ကကုံရတွ့ရနြကရသည့် ပြုပြင်

ရပြာင်းလဲရရး အကျြ်အတည်းကို ြဲ့တင်ေြ်ေင်ဟြ်

လျက်ရှိသည့် အရကာင်းဆုံး သာဓကြင်ပြစ်သည်။ နိုင်ငံ

၏အရသးငယ်ဆုံး ပြည်နယ်တစ်ခု ပြစ်ရသာ်ပငားလည်း 

ပမန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာ လွှမ်းခခုံရပြရှင်းရန် 

လိုအြ်သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်မှုနှင့် လူမှုနိုင်ငံ

ရရးအသွင်ကူးရပြာင်းမှုအတွင်း ကကုံရတွ့ရနြကရသည့် 

စိန်ရခါ်မှုအများအပြား လာရရာက်ေင်ဟြ်လျက်ရှိသည်။ 

နိုင်ငံရရး ရသရနပခင်း၊ ြဋိြက္ခောတ်ရကာင်မျ ိုးစုံ စုရဝး

တည်ရှိရနပခင်း၊ အလုအယက်ပြစ်ရနသည့် သယံောတ

အရင်းအပမစ်များ၊ ရပမလုယူသိမ်းဆည်းပခင်း၊ လူသားချင်း

စာနာရောက်ေားရရး အကျြ်အတည်းနှင့် ဆယ်စုနှစ်

ရြါင်းရပခာက်ခုရကျာ် ြကာပမင့်လာငြီပြစ်သည့် ပြည်တွင်း

စစ်အလွန် တစ်ရန့ရသာကာလ၌ နိုင်ငံကိုပြန်လည်ေူ

ရောင်ရန် တစ်ကွဲတစ်ပြားစီပြစ်ရနသည့် လူေုလူတန်း

စားများက ကကိုးြမ်းရနြကပခင်းပြစ်သည်။

 ကယားပြည်နယ်သည် ယခုအချနိ်ေိ ရပြလည်မှု

မရရသးသည့် နုိင်ငံရရးအချုြ်အပခာအာဏာအရြါ် အပခား

သူများနှင့် မတူကွဲပြားသည့် ရတာင်းဆိုြိုင်ခွင့်များကို ြိုင်

ဆိုင်ေားလျက်ရှိသည်။ ကိုလိုနီအုြ်ချုြ်ရရး ကာလတစ် 

ရလျှာက် မည်သည့်အခါကမျှ ငဗိတိသျှ-ဘားမားအတွင်းသို့ 
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ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 13

ကရင်နီပြည်ကို တရားဝင်သွတ်သွင်းခဲ့ြူးပခင်း မရှိသပြင့် 

၁၉၄၈ ခုနှစ် ပမန်မာ့လွတ်လြ်ရရးနှင့်အတူ ေွက်ရြါ်လာ

ခဲ့သည့် ပြည်နယ်သစ်၏ သမိုင်းစဉ်လာအဆင့်အတန်းကို 

အသိအမှတ်ပြုသည့်အရနပြင့် တရားဝင် ခွဲေွက်ြိုင်ခွင့်

အခွင့်အရရးကို အြ်နှင်းရြးခဲ့သည်။ ပြည်ရောင်စုပမန်မာ

နိုင်ငံရတာ်သစ်၏ လွတ်လြ်ရရးနှင့်အတူ ရြါက်ြွားလာခဲ့

သည့် အရရးအခင်းကာလများ၌ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည့် 

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ အရြ်

သားတစ်ြိုင်း ေီမိုကရရစီစနစ်သစ်ကို မိတ်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့

သည့်ကာလမတိုင်မီ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အေိ ရခတ်အဆက်ဆက် 

အာဏာရအစိုးရများက ေိေိရရာက်ရရာက် အရရးယူ

ရဆာင်ရွက်မှု မရှိခဲ့သပြင့် ဆက်လက်သံသရာရှည်ရနခဲ့

ပခင်းပြစ်သည်။ 

 ေိုအချနိ်မှစ၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့

အစည်းများနှင့် ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသရဘာတူညီချက်များနှင့် အမျ ိုးသားအဆင့် ပြုပြင်

ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းစဉ်များက အရသာမသတ်နိုင်သည့် 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ြဋိြက္ခသံသရာစက်ဝန်းကကီး မြကာမီချုြ်

ငငိမ်းရတာ့မည်ဟူသည့် ရမျှာ်လင့်ချက်များကို ရှင်သန်နိုး 

ြကားလာရစခဲ့သည်။ အားလုံးကိုရြါင်း၍ “ကရင်နီ” ဟု 

သိေားြကသည့် ကယားပြည်နယ်ရန လူေုလူတန်းစား

များအတွက် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ကရင်နီရေသ၏ အင်

အားအကကီးဆုံး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း 

ပြစ်သည့် ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ (KNPP) 

အြကား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၌ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူ

လက်မှတ်ရရးေုိးမှုသည် အလွန်အရရးြါသည့် အချ ိုးအရကွ့

တစ်ရြ်ပြစ်ခဲ့သည်။ အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်ပမတ်ရရးနှင့် 

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး လုြ်ငန်းများအရြါ်ေားရှိသည့် ရမျှာ်

လင့်ချက်များသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း အာဏာရ

လာခဲ့သည့် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ် (NLD) အစိုးရ

ပြစ်လာငြီးရနာက်ြိုင်း ြို၍အရှိန်အဟုန်ရလာခဲ့သည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း လက်ရှိအချနိ်ေိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ 

စတင်ခ့ဲသည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး လုြ်ငန်းစဉ်ရသာ်လည်း

ရကာင်း NLD အစိုးရ၏ အရရးယူရဆာင်ရွက်မှုများရသာ်

လည်းရကာင်း ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခချုြ်

ငငိမ်းသွားရစရန် မစွမ်းရဆာင်နိုင်ခဲ့ြကရြ။ အားလုံးြါဝင်မှု

ရှိသည့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုနှင့် ပြည်တွင်းပြုပြင်

ရပြာင်းလဲရရး လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ် စတင်ရြာ်ရဆာင်ရန်

လိုအြ်ရနဆဲပြစ်သည်။ ကုန်လွန်ခဲ့သည့် ၆ နှစ်တာကာလ

အတွင်းပြုလုြ်ခဲ့သည့် ရပြရလျှာ့မှုအသစ်များနှင့် များစွာ

ြွင့်လင်းလာမှုအရြါ် သံသယပြစ်စရာအရြကာင်း မရိှခ့ဲရြ။ 

သို့ရသာ်လည်း နယ်စြ်ရေသအများအပြား၌ လက်နက်

ကုိင်တုိက်ြဲွများ ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနသည့်နည်းတူ ရအာက်

ရပခရပမပြင်အေိ ေိရရာက်မှုရှိသည့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး

လုြ်ငန်းများကို ပမင်သာေင်သာရှိရအာင် မရြာ်ရဆာင်

နိုင်ခဲ့ပခင်းက နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအတွက် စိန်ရခါ်

မှုလှိုင်းလုံးသစ်များကို ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည်။ ဆယ်စု

နှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာသည့်တိုင်ရအာင် ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်

ရဘးတိမ်းရရှာင်ခ့ဲရငြီး လူမှုစီးြွားရရးအရ အြက်ြက်မှဆံုး

ရှုံးနစ်နာခဲ့ြကရသည့် လူေုလူတန်းစားများသည် အလွန်

ေိခိုက်လွယ်သည့် အရပခအရနဆိုက်လာခဲ့ငြီး ၎င်းတို့၏ 

အနာင်္တ်များသည်လည်း မရရမရာပြင့် မည်းရမှာင်လျက်

ရှိသည်။ တိုင်းရင်းသား တန်းတူညီမျှရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအရ 

ကိုယ့်ြကမ္မာကိုယ်ြန်တီးခွင့်မှသည် စီးြွားရရးလုြ်ြိုင်ခွင့်

အာဏာများနှင့် ရပမယာအခွင့်အရရးေိ ပမန်မာနိုင်ငံလွတ်

လြ်ရရး အတူရယူခဲ့ြကစဉ်က ကတိကဝတ်ပြုေားသည့် 

နိုင်ငံရရးလွတ်လြ်ခွင့်များကို ကတိမြျက်လက်ရတွ့ရြာ်

ရဆာင်ရြးမည့်ရန့ကို ကရင်နီပြည်သူများ ရစာင့်စားရန

ြကဆဲပြစ်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လြ်ရရးနှင့်အတူ

ရြါ်ေွန်းလာခဲ့သည့် အစိုးရသစ်၏လက်ေက်၌ တစ်နိုင်ငံ

လုံးဆူြူအုံကကမှုများ ေြ်မံရြါ်ရြါက်လာခဲ့ငြီးရနာက် တစ်

နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်

ငန်းများ ရချာရမွ့စွာရြာ်ရဆာင်နိုင်လိမ့်မည်ဟူသည့် ရမျှာ်

လင့်ချက်များ တစ်စစီငြိုကွဲြျက်စီးခဲ့ရပြန်သည်။

 ဤအစီရင်ခံစာသည် စစ်အုြ်ချုြ်ရရးမှ အသွင်ကူး

ရပြာင်းစ အလွန်အရရးကကီးသည့်ကာလအတွင်း ကယား

ပြည်နယ်၌ ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရလျက်ရှိသည့် စိန်ရခါ်မှုများ

ကိုဆန်းစစ်သုံးသြ်ေားပခင်းပြစ်သည်။ ေုံးစံအတိုင်းြင် 

မတူကွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၊ ဘာသာ

တရားများနှင့် နိုင်ငံရရးသရဘာေားများကို ေင်ဟြ် 

လျက်ရှိသည့် ပမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ရသာ နယ်ရပမရေသတစ်ခု

၌နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ၏ အပမင်သရဘာေားများ

နှင့်အရှိတရားများကို မျှမျှတတ သိပမင်နားလည်မှုရှိရန် 

အလွန်အရရးကကီးသည်။ ကယားပြည်နယ်၏ အခင်းအကျင်း

ကိုြကည့်မည်ဆိုြါက ရှည်ြကာသည့် ပြည်တွင်းစစ်ေဏ်

သင့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ပြင်ြကမ္ဘာနှင့် အဆက်အဆံ
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မပြုဘဲ သီးပခားရြ်တည်ခဲ့သည့် နယ်ရပမတစ်ခုပြစ်သပြင့် 

အခက်အခဲများ ြိုမိုကကီးမားရနခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ 

ဤကဲ့သို့ လက်လှမ်းမမီနိုင်ပြစ်ခဲ့ရပခင်းရြကာင့် ရအာက်

ရပခရပမပြင်၌ ဆိုးရွားပြင်းေန်လှသည့် ေိခိုက်နစ်နာမှုများ

ကိုရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးြဋိြက္ခများအရြါ် 

သုရတသနပြု၍ အစီရင်ခံတင်ပြမှုများ မရှိသရလာက်နည်း

ြါးခဲ့ရပခင်းပြစ်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက် 

ြိုမိုရကာင်းမွန်သည့် အနာင်္တ်တစ်ခုကို ေုဆစ်ြုံရြာ်မည့် 

ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုများ အစြျ ိုးလာခဲ့ြကရသာ်လည်း 

ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူေုလူတန်းစားရြါင်းများစွာ 

ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရနြကရသည့် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် လူမှု

စီးြွားရရး အကျြ်အတည်းများကို နားလည်သိပမင်မှု 

သို့မဟုတ် အရရးတယူမှတ်တမ်းတင်မှု မရှိသရလာက်

နည်းြါးရနဆဲပြစ်သည်။ 

 ဤအစီရင်ခံစာ၌ တိုင်းရင်းသား အမျ ိုးသား

လက္ခဏာရြ်ဆိုင်ရာ ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးများနှင့် နိုင်ငံရရး

သစ္စာခံပခင်းက ကယားပြည်နယ်၏ နုိင်ငံရရးအခင်းအကျင်း

နှင့် လူေုလူတန်းစားများအရြါ် မည်သို့သက်ရရာက်ရိုက် 

ခတ်လျက်ရှိရြကာင်း၊ ရရရှည်အမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှုများ 

အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ရစရန် ဤကိစ္စရြ်က မည်ကဲ့သို့ ကျား

ကန်ရြးလျက်ရှိရြကာင်းနှင့် ရရှ့တန်းမျက်နှာစာရှိ လူေု

အသိုက်အဝန်းအသီးသီးအတွက် မည်ကဲ့သို့ အဓိြ္ပာယ်

ရဆာင်လျက်ရှိရြကာင်း သုံးသြ်တင်ပြပခင်းပြင့် အစြျ ိုး

ေားြါသည်။ ေို့ရနာက်တွင်မှ ယရန့ရခတ်လူေုလူတန်း

စားများ ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရလျက်ရှိသည့် စိန်ရခါ်မှုအမျ ိုးမျ ိုး

ကိအုရသးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြေားပခင်းပြစ်သည်။ အဓိက

ကျသည့် အရရးကိစ္စများ၌ ြဋိြက္ခြျန်ရပြရရး၊ နိုင်ငံရရး

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး၊ စစ်ြုံသွင်းမှု ြယ်ြျက်ရရး၊ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး အသွင်ကူးရပြာင်းမှု၊ စစ်ရဘးေုက္ခသည်

များ (Refugees)၊  ပြည်တွင်းရနရြ် စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်း

ရရှာင်သူများ (IDPs)၊ စီးြွားရရးလုြ်ြိုင်ခွင့်များ၊ ရပမနှင့် 

သယံောတအရင်းအပမစ်ဆိုင်ရာ ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးများ၊ 

လတ်တရလာ နိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူ

များနှင့် အပခားပြင်ြောတ်ရကာင်များ ရပခချလာသည့်ကိစ္စ

ရြ်များ ြါဝင်လျက်ရှိသည်။

 ကရင်နီအရရးအရာ၌ ဆက်စြ်အကျုံးဝင်လျက်ရှိ

သည့် ကယန်းအမျ ိုးသားနိုင်ငံရရး အခင်းအကျင်း၏ ြွံ့ငြိုး

တိုးတက်မှုများကိုြါ အစီရင်ခံစာ၌ ဆက်၍သုံးသြ်တင်ပြ

ေားြါသည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်း၌ သာမကဘဲ နယ် 

ရပမချင်းေိစြ်လျက်ရှိသည့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်

နှင့် ယခင်မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးအေိ ပြန့်ကျဲရနေိုင်

လျက်ရှိသည့် ကယန်းလူေုလူတန်းစားများ၏ ကရင်နီ

ရတာလ်နှရ်ရးမသှည ်နိငုင်တံငွ်းတိငု်းရင်းသား အခငွ့အ်ရရး

နငှ့ ်ကိယု့ြ်ကမ္မာကိယုြ်နတ်ီးခငွ့ဆ်ိငုရ်ာ လှုြရ်ှားမှုများအေ ိ

ဆက်စြ်ြါဝင်လျက်ရှိသည်။

 ကယားပြည်နယ်အရြါ် သက်ရရာက်လျက်ရိှသည့် 

ြိအားများသည် ေုေည်ကကီးမားစွာပြင့် တည်ရှိရနဆဲပြစ် 

သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းရပခာက်ခုရကျာ် လက်နက်ကိုင်

ရတာ်လှန်လာခဲ့ငြီးရနာက် ကရင်နီလူေုလူတန်းစားများ 

သည်မိမိတို့၏ နိုင်ငံရရးနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရရး

တိုက်ြွဲကို အမျ ိုးသားအဆင့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ေီမိုကရရစီ

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးဆိုင်ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ 

ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုများနှင့် ရင်ရဘာင်တန်းရလျှာက်လှမ်း

ြကရန် စိတ်ြိုင်းပြတ်ခဲ့ြကသည်။ ကရင်နီတို့သည် ယခင်

အတိတ်ကာလများ၌ အငမဲတမ်းလိုလို အရမ့ရလျာ့ခံလူေု

လူတန်းစားများ ပြစ်ခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ယရန့

အချနိ်၌ နယ်စြ်ပြတ်ရကျာ်ပြစ်ြွားသည့် စိန်ရခါ်မှုများ 

နက်ရှိုင်းကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ အမျ ိုးသားပြန်လည်

သင့်ပမတ်ရရးနှင့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများြင် လက်

ရတွ့ရုြ်လုံးမရြါ်လာရသးခင် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် တည်ငငိမ်

ရအးချမ်းမှုကို လှိုက်စားသွားမည့် နာကျည်းနစ်နာချက်

များကို ရင်ဝယ်ြိုက်ေားသည့် မျ ိုးဆက်သစ်တစ်ခုရြါက်

ြွားလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကကီးကို ေိြ်တိုက်ရင်ဆိုင်ြကရ

ရတာ့မည်ပြစ်သည်။

 ကယားပြည်နယ်ကို အာရှရေသ၏ ရဝးလံရခါင်သီ

လွန်းလှသည့် အစွန်အြျားရေသ၌ တည်ရှိရနသည့် ပခင်း

ချက် သ့ုိမဟုတ် သာမရညာင်ညနယ်ရပမတစ်ခုအပြစ် သရဘာ

ေားပခင်းေက် ကိုလိုနီရခတ်လွန် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ကျရှုံးမှု

များကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိသည့် အတိတ်ကာလ၏ သမိုင်း

သင်ခန်းစာရကာင်းတစ်ရြ်အပြစ် ပြန်ရပြာင်းြကည့်ရှုသင့်

ြါသည်။ ခွဲပခားရဘးြယ်ခံေားရငြီး ကိုယ်စားပြုမှုမရှိဘဲ 

ရသွးခွဲအုြ်ချုြ်ခံရနြကရသည့် ရခတ်တစ်ရခတ်၏ ြစ်ြယ်

ခံပြယုင််္တစ်ခုေက်စာလျှင် လာမည့်နှစ်ကာလများအတွင်း 

တိုင်းသိပြည်သိ တိုးတက်ြွင့်လင်းသည့် အရပြာင်းအလဲ

တစ်ရြ်ဆီသို့ ရရှ့ရဆာင်လမ်းပြမည့် ကယားပြည်နယ်

ပြစ်လာရန် ြို၍အရရးကကီးြါသည်။
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၂။ တိုင်းရင်းသားြဋိြက္ခနှင့် ရပြာင်းလဲ၂။ တိုင်းရင်းသားြဋိြက္ခနှင့် ရပြာင်းလဲ

ဆက်ခံခဲ့သည့် ရခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရဆက်ခံခဲ့သည့် ရခတ်အဆက်ဆက်အစိုးရ

များများ

ကရင်နီနယ်ရပမနှင့် ကယားပြည်နယ်ကရင်နီနယ်ရပမနှင့် ကယားပြည်နယ်

 ဧရိယာအားပြင့် ၁၁၇၃၁ ကီလိုမီတာမျှသာကျယ်

ဝန်းသည့် ကယားပြည်နယ်သည် လက်ရှိပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

နိုင်ငံရရးရပမြုံ၌ သတ်မှတ်ေားသည့် ‘တိုင်းရင်းသား’ 

ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုအနက် အရသးငယ်ဆုံးပြစ်သည်။ နက်

ရှိုင်းသည့် ရတာင်စဉ်ရတာင်တန်းများ၊ သစ်ရတာြုံးလွှမ်း

ေားသည့် လျှ ိုရပမာင်ရတာင်ြကားများနှင့် အလျင်မပြတ်

စီးဆင်းလျက်ရှိသည့် ပမစ်ရချာင်းများပြင့် ရရခံရပမခံြကမ်း

တမ်းလှရသာ်လည်း ကယားပြည်နယ်သည် ကရင်၊ ရှမ်း 

(တိုင်း) နှင့် ဗမာလူမျ ိုး (ဘားမန်း) များအြကား အချက်

အပခာကျသည့် လမ်းဆံုလမ်းခွရနရာ၌ အရရးြါသည့် အခန်း

ကဏ္ဍမှ အစဉ်အဆက်ြါဝင်ရနခဲ့သည်။ ဤနယ်ရပမရေသ၌ 

ရနေိုင်လျက်ရှိသည့် လူဦးရရအများစုသည် ကယား၊ 

ကယန်း၊ ကရယာ/ြရဲ့၊ ရကာ်ရယာ (မနူး၊ မရနာ)၊ ရင်္ဘား၊ 

ြကူးနှင့် ယင်းတလဲ လူမျ ိုးများပြစ်ြကငြီး ကရင်အဆက်

အနွယ်များပြစ်သည်ဟုလည်း သတ်မှတ်ယူဆရလ့ရိှသည်။ 

သမိုင်းအစဉ်အဆက် ကရင်နီဟု သိလာခဲ့ြကသည့် ဤမျ ိုး

နွယ်စုများသည် ၎င်းတို့အားလုံးကို ကိုယ်စားပြု၍ စုရြါင်း

ရခါ်ရဝါ်သည့် အဆိုြါအမည်ကို အကကီးဆုံးအုြ်စုပြစ်သည့် 

ကယား (အခန်း ၇ ကို ြကည့်ြါ) မျ ိုးနွယ်စု၏ အနီရရာင်ကဲ

သည့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို အရပခခံ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ြကပခင်း

ပြစ်သည်။ ယရန့ရခတ်၌ အများစုသည် ခရစ်ယာန်ဘာ

သာကိုးကွယ်ြကသူများပြစ်ရနငြီး အေူးသပြင့် နှစ်ပခင်း

ခရစ်ယာန်နှင့် ကက်သလစ်ဘာသာဝင် အများဆုံးပြစ်ြက

သည်။

 ခရိုင်နှစ်ခုနှင့် ငမို့နယ် (၇) ခုရှိသည့် ကယားပြည်

နယ်တွင်း မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် လူဦးရရသည် ခန့်

မှန်းရပခအားပြင့် ၃၀၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသည်။၁ ေို့အပြင် 

ကယန်းလူဦးရရ ၆၀၀၀၀ ရကျာ်သည် လက်ရှိအချနိ်၌ 

အိမ်နီးချင်းပြစ်သည့် အဓိကအားပြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ြက်

ပခမ်းရိှ ေိစြ်နယ်နိမိတ်တစ်ရလျှာက် ရနေုိင်လျက်ရိှသည်။ 

မြကာခဏဆိုသလို ဤနယ်ရပမရေသမှ လူများသည် 
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|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute16

ကရင်နီနှင့် ကယန်းရရးရာ ကိစ္စရြ်များအတွင်း အပြန်

အလှန်ြါဝင်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့ရာ၌ ယခုရနာက်ြိုင်း ြိုမို

အားရကာင်းလာခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်း ရှမ်း

နှင့် ြအိုဝ်း (အပခားကရင်အဆက်အနွယ်များ)  အနည်းငယ်

ခန့်လည်း ရနေိုင်လျက်ရှိရာဝယ် အများစုသည် ဗုေ္ဓဘာ 

သာများပြစ်ြကငြီး ပမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လြ်ရရးရခဲ့သည့် 

၁၉၄၈ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း တစ်ပြည်းပြည်းဝင်ရရာက်လာခဲ့ 

ြကသည့် ဗမာတိုင်းရင်းသားဦးရရသည်လည်း တိုးြွားလာ

လျက်ရှိသည်။ 

 အပခား “ရတာင်တန်းသားများ” နှင့်အတူ ၁၉ ရာစု

အေိကရင်နီမျ ိုးနွယ်စုများနှင့် ြတ်သက်သည့် မှတ်တမ်း

မှတ်ရာများ လွန်စွာနည်းြါးရနခဲ့သည်။ ရခတ်သစ်မနုဿ

ရဗေ သုရတသနပြုချက်က ကရင်နီမျ ိုးနွယ်စုရခါင်းရဆာင် 

များ၏ နိုင်ငံရရးလက္ခဏာရြ် ရနရာချေားမှုြုံစံသည် ၎င်း

တို့ေက် အရရအတွက်အားပြင့် ြို၍များပြားလျက်ရှိသည့် 

ြိုးနှင် စရကာကရင်ညီရနာင်များနှင့် ကွဲပြားလျက်ရှိသည်

ဟုပြဆိုလျက်ရှိသည်။ မျ ိုးနွယ်စု ရခါင်းရဆာင်များသည် 

၎င်းတို့၏ ရပမာက်အရြ်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်း မင်းသားများ

အုြ်ချုြ်သည့် ရစာ်ဘွား (ရစာဝ်ြ) စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံး

သည့်ြုံစံပြင့် ရနရာချေားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၂ ဆယ်စုနှစ်

ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်လာခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း ကရင်အဆက်

အနွယ်များအြကား နိုင်ငံရရးအရ ရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်မှု

များြိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့ရသာ်လည်း “ကရင်တစ်မျ ိုးသားလုံး

ရြါင်းစည်းရရး” လှုြ်ရှားမှုအသွင် ရုြ်လုံးရြါ်လာခဲ့ပခင်းမရှိ

ရြ။ ရယဘုယျအားပြင့် ကရင်အဆက်အနွယ်များအြကား 

ရခတ်သစ်နိုင်ငံရရးအသွင်ရဆာင်သည့် ကရင်၊ ကရင်နီ၊ 

ကယန်းနှင့် ြအိုဝ်းဟူသည့် တိုင်းရင်းသားအရပခပြု အမျ ိုး

သားရရးလှုြ်ရှားမှုများကို အသီးသီးကိုယ်စားပြုေားသည့် 

အမျ ိုးသားလက္ခဏာရြ်ကကီးရလးခုကို တည်ရဆာက်ခဲ့ြက

သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ ဤမျ ိုးနွယ်စုများအားလုံးသည်

လွန်ခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အတွင်း ပြစ်ြွားခဲ့သည့် ရတာ်လှန်းရရး

ကာလများ၌ အကကိမ်ရြါင်းများစွာ အပြန်အလှန်ရြးမ

ကူညီခဲ့ြကသည်။

ကရင်နီလွတ်လြ်ရရးနှင့် ငဗိတိသျှအုြ်ချုြ်ရရးကရင်နီလွတ်လြ်ရရးနှင့် ငဗိတိသျှအုြ်ချုြ်ရရး

 ငဗိတိသျှများ ရရာက်လာခဲ့သည့် ၁၉ ရာစုနှစ်

အတွင်း ကန္တရဝတီ၊ ြကယ်ြိုးကကီး၊ ရဘာလခဲ၊ ရနာင်ြုလဲ

နှင့် နန်းမယ်ခုံဟူသည့် ကရင်နီပြည်နယ်ခွဲ (၅) ခုရှိရနခဲ့

သည်။ အဆိုြါပြည်နယ်ခွဲငါးခုကို ရနာက်ြိုင်း၌ ကန္တရဝတီ၊ 

ြကယ်ြိုးကကီးနှင့် ရဘာလခဲ (ရတာင်ရဘာလခဲနှင့် ရပမာက်

ရဘာလခဲ) ဟူသည့် ပြည်နယ်ခွဲသုံးခုအပြစ် ပြင်ဆင်ရြါင်း

စည်းလိုက်ငြီးအုြ်ချုြ်သူ ရစာ်ဘွားနှင့် ငမို့စားများကို 

အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာရာင်္ျားများနှင့်တန်းတူ လုြ်ြိုင်ခွင့်

အာဏာ အြ်နှင်းရြးခဲ့သည်။၃ တတိယအကကိမ်ရပမာက် 

အင်္ဂလိြ်-ပမန်မာစစ်ြွဲ မတိုင်မီကတည်းက ဗမာဘုရင် 

မင်းတုန်းမင်းနှင့် ချုြ်ဆိုခဲ့သည့် ၁၈၇၅ ခုနှစ် ြဋိညာဉ်

စာချုြ်အရ လွတ်လြ်သည့် “အရနာက်ကရင်နီပြည်” 

အပြစ်ရြ်တည်ခ့ဲသည့် သမုိင်းအရောက်အေားကုိ ငဗိတိသျှ

တို့ဆက်လက် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။၄ ကရင်နီတို့၏ နိုင်ငံ

ရရးအဆင့်အတန်းကို စုံစမ်းစစ်ရဆးမှု ၁၂ ကကိမ်ပြုလုြ်ခဲ့

ရသာ်လည်း မည်သည့်အခါကမျှ ကရင်နီပြည်ကို ငဗိတိသျှ-

ဘားမားအတွင်းသို့ တရားဝင်သွတ်သွင်းခဲ့ြူးပခင်းမရှိရြ။၅ 

၁၉၄၇ ခုနှစ်၌ ရတာင်တန်းရေသ စူးစမ်းရလ့လာရရး 

ရကာ်မတီက “ကရင်နီပြည်နယ်သုံးခုသည် မည်သည့်အခါ

ကမျှ ငဗိတိသျှသရြူရအာက်သို့ သွတ်သွင်းခံခဲ့ရပခင်းမရှိ

သည့် ရပမရှင်ြရေသရာေ်စနစ် ကျင့်သုံး၍ အခွန်ရတာ်သာ

ဆက်သခဲ့သည့် ပြည်နယ်များပြစ်သည်” ဟု အသိအမှတ်ပြု

ခဲ့သည်။၆ ၁၈၇၅ ခုနှစ် ြဋိညာဉ်စာချုြ်နှင့် ရနာက်ဆက်တွဲ 

အသိအမှတ်ပြုမှုသည် အချုြ်အပခာအာဏာနှင့် ကုိယ့်ြကမ္မာ

ကိယ်ုြန်တီးခွင့်ကုိ အရရးဆုိရတာင်းခံလာြကသည့် ကရင်နီ 

(နှင့်အချ ို့ရသာကရင်) အမျ ိုးသားရရးဝါေီများအြကားအလွန်

အရရးြါသည့် အရြကာင်းပြချက်ရကာင်းတစ်ရြ်ပြစ်လာ

ခဲ့သည်။

 သို့ရသာ်လည်း ငဗိတိသျှအုြ်ချုြ်ရရးသည် ကရင်နီ

နိုင်ငံရရးသမိုင်း၌ ငငိမ်းချမ်း၍ ရြျာ်ရွှင်ြွယ်ရကာင်းသည့်

ကာ လတစရ်ြက်ိ ုရဆာငက်ျဉ်းရြးခဲသ့ညဟ် ုကကွ၍်ယဆူ

ြါက တိကျမှန်ကန်လိမ့်မည်မဟုတ်ရြ။ ၎င်းတို့၏ အိမ်နီး

ချင်းကရင်များနည်းတူ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအြကား 

(နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်နှင့် ကက်သလစ်ကကီးစိုးရသာ) ခရစ်

ယာန်သာသနာ စတင်ြျ ံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ ြညာရရး
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ေန်ွးကားလာငြီး ြေမဦးဆံုးအကကိမ်အပြစ် ကရင်-ကရင်နီ

မျ ိုးနွယ်စုဘာသာစကားများကို စတင်ရရးသားလာနိုင်ခဲ့

ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ကိုလိုနီအုြ်ချုြ်ရရး စနစ်ကို 

အရစာဆုံး တွန်းလှန်ြုန်ကန်မှုသည် ကန္တရဝတီငမို့စား 

ရစာလရြာ်ရြကာင့် ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ငြီး ဆက်တိုက်ဆို

သလို ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

 ေိုနည်းတူြင် ြွံ့ငြိုးရရး နယ်ြယ်သည်လည်း 

ငဗိတိသျှအာဏာြိုင်များ ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးလိုက်သည့် ေုိင်

အာခီစနစ်ရအာက်၌ သိသိသာသာလစ်လျူရှုခံခ့ဲရသည်။ 

 ဤစနစ်က ငဗိတိသျှ-ဘားမားကို ဝန်ကကီးများအုြ်

ချုြ်သည့် ဗမာပြည်မနှင့် ရတာင်တန်းရေသအုြ်ချုြ်ရရး

ဟူ၍ နှစ်ပခမ်းကွဲသွားရစခဲ့သည်။ ဗမာတိုင်းရင်းသား အများ

ဆုံးမှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ဗမာပြည်မ၌ ြါလီမန်

စနစ်ပြင့် “ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်” သည့်ြုံစံမျ ိုးကို မိတ်ဆက်

ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။ ကချင်၊ ချင်းနှင့် ရှမ်းကဲ့သို့ရသာ တိုင်း

ရင်းသားများ မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ရတာင်တန်း

ရေသအုြ် ချုြ်ရရးနယ်ရပမရေသများရှိ ရေသန္တရအုြ်ချုြ်

ရရးစနစ်သည် ရိုးရာအာဏာြိုင်ရခါင်းရဆာင်များ၏ ရန့

တဓူဝ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံအရြါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အရပခခံေား

ပခင်းပြစ်သည်။  

 နိုင်ငံရရးနှင့် တိုင်းရင်းသား ရသွးခွဲအုြ်ချုြ်ရရး

သည် ဤရနရာ၌သာ ရြ်တန့်ရနခဲ့သည် မဟုတ်ရြ။ 

ငဗိတိသျှ-ဘားမားသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်အေိ ငဗိတိသျှ-အိန္ဒိယ

အင်ြါယာ၏ လက်ဝယ်ခံနုိင်ငံအပြစ်သာ ဆက်ရိှရနခ့ဲသည်။ 

ဤအချက်က နိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား

လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ြါဝင်သည့် လူ့ရဘာင်အသိုက်အဝန်းနှင့် 

နိုင်ငံရရးကို အကွဲကွဲအငြဲငြဲပြစ်ရစခဲ့သကဲ့သို့ြင်  “ဗမာ” 

သို့မဟုတ် “ပမန်မာ” အားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပြစ် ြီြီပြင်ပြင် 

ြွံ့ငြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပခင်းမရှိရန် အဟန့်အတားပြစ်ရစ

ခဲ့ရြကာင်း ေင်ရှားလာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရရးအရ မည်မျှြင် 

ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ြကရသာ်လည်း ကရင်စကားရပြာ

ြကသူများကို ကရင်နီပြည်နယ်များအြါအဝင် ရတာင် တန်း

ရေသနှင့် ဗမာပြည်မရှိ ခရိုင်အရပမာက်အများြါဝင်သည့် 

ရေသကကီး (၅) ခုသို့ တစ်ကွဲတစ်ပြားစီ ခွဲပခားရနရာချခံခဲ့

ြကရသည်။၈ ကိုလိုနီရခတ်ကာလတွင်း ပြုလုြ်ခဲ့သည့် ဤ

အရရွ့ကို အရင်းစစ်လိုက်သည့်အခါ လုံခခုံရရးနှင့် အကျ ိုး

အပမတ်သည်သာလျှင် အဓိကအရြကာင်းရင်းခံပြစ်ရနသည်

ဟု သုံးသြ်ယူဆနိုင်ြါသည်။ ကရင်နီပြစ်ရြ်ကိုြကည့်ြါက 

သစ်၊ ခဲမပြူနှင့် အပခားသယံောတအရင်းအပမစ်ေုတ်ယူ

ရရးသည် အဓိကအကျဆုံး ရမာင်းနှင်အားပြစ်ရနသည်။ 

၁၉၃၀ ခုနှစ်အရရာက်တွင် ကရင်နီရတာင်ြိုင်းရေသရှိ

ရမာခ်ျးီသတ္တုတငွ်းေကွ ်ခမဲပြူနငှ့ ်အငြိုကန်ကသ်ည ်ကမ္ဘာ့

ရေးကွက်၏ အရရးအကကီးဆုံးသတ္တုသိုက်အပြစ် နာမည်

ရကျာ်ခဲ့သည်။ 

 နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ၏ ရြ်ရရးရွာရရးကိစ္စ

ရြ်များအရြါ် ဆုိးရွားပြင်းေန်သည့် ရနာက်ဆက်တဲွင်္ယက်

ရိုက်ခတ်မှုများလည်း ပြစ်ြွားလာခဲ့သည်။ ရတာင်တန်း

ရေသနယ်ရပမများ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရး သို့မဟုတ် ပြင်ြ 

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရရးနှင့် ဗမာပြည်မဆက်ဆံရရး ခိုင်မာအား

ရကာင်းလာရအာင် တည်ရဆာက်ရရးကိစ္စရြ်များနှင့် ြတ်

သက်၍ ရလာက်ရလာက်လားလား ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှု

မရှိခဲ့ရြ။ ေင်သာပမင်သာအရှိဆုံး သာဓကတစ်ခုအရနပြင့် 

ငဗိတိသျှတို့သည် ဗမာ့တြ်မရတာ်အတွင်း လူများစုဗမာ
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များေက်စာလျှင် ကချင်၊ ကရင်နှင့် ချင်း (ရတာင်ရြါ်

သားများ) ကိုခန့်အြ်တာဝန်ရြးရန်သာ ြိုမိုစိတ်အားေက်

သန်ခဲ့ြကသည်။

 အဆိုြါခွဲပခားခွာငြဲမှုအတိုင်းအတာသည် ေုတိယ

ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ြို၍ေင်သာပမင်သာ ပြစ်လာခဲ့သည်။ 

အရစာြိုင်းကာလ င်္ျြန်ြက်သို့ ဗိုလ်ချုြ်ရအာင်ဆန်း၏ 

ဗမာ့လွတ်လြ်ရရးတြ်မရတာ် (BIA) ဝင်ရရာက်သွားခဲ့စဉ်

က ကရင်နီလူေုသည် ၎င်းတို့၏ အိမ်နီးချင်းကရင်များ

နည်းတူ ငဗိတိသျှတို့အရြါ် ဆက်လက်သစ္စာခံခဲ့ြကသည်။ 

ရနာက်ြိုင်း၌ ကရင်-ကရင်နီ နယ်စြ်ရေသများသည် မဟာ

မိတ်တြ်ြွဲ့များကို ရောက်ခံအားရြးသည့် ခုခံတွန်း လှန်မှု

၏အရရးြါသည့် ဗဟိုချက်မပြစ်လာခဲ့ငြီး င်္ျြန်အရြါ်ရစာ

၍ရအာင်ြွဲဆင်နိုင်ရစခဲ့သည်။၉ စစ်ကကီးငြီးဆုံးသွားသည့်

အခါ ငဗိတိသျှအေူးစစ်ဆင်ရရးတြ်ြွဲ့ ၁၃၆ ၏ ရနရြ်

ပြန်မည့် စစ်အရာရှိများက “နိုင်လိုမင်းေက် ကျူးရကျာ်

ရန်စမှုကို တွန်းလှန်သည့် တိုက်ြွဲအတွင်း” အသက်ရြး

သွားခဲ့ြကသည့် နယ်ခံရစတနာ့ဝန်ေမ်းများကို င်္ုဏ်ပြု

သည့ရ်မာက်နွ်းရကျာကတ်ိငုတ်စခ်ကုိ ုကရငန်ရီတာငတ်န်း

များရြါ်၌ စိုက်ေူသွားခဲ့ြကသည်။၁၀ 

 ငဗိတိသျှတို့ ေွက်ခွာမည့်ရန့ရက် ဆိုက်ရရာက်

လာသည့်အခါ တရားမျှတသည့် နိုင်ငံရရးရပြရှင်းချက်မျ ိုး

ကိုချန်ရစ်ခဲ့လိမ့်မည်ဟု ကရင်နီရခါင်းရဆာင်များ ရမျှာ်လင့်

ခဲ့ြကသည်။ စစ်ရြကာင့် ြွတ်ြွတ်ရြကရနသည့် အရပခ 

အရနကို ပြန်လည်တည်ရဆာက်ရန် ကမ္ဘာတစ်လွှား ကကိုး

ြမ်းအားေုတ်လာြကသည့်နည်းတူ “အမျ ိုးသားလွတ်

ရပမာက်ရရး” ရခါ်သံများလည်း ြိုမိုကျယ်ရလာင်လာခဲ့

သည်။ ငဗိတိသျှ-ဘားမားနည်းတူြင် သုံးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံ 

ပခားတိုင်းပြည်၏ အုြ်ချုြ်မှု အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရသာ်လည်း 

ကရင်နီ၏ ရမးခွန်းအတွက် ရြးစရာအရပြကား မရှိခဲ့ 

ရလငြီ။

ပြည်ရောင်စုနိုင်ငံရရးနှင့် ကရင်နီပြည်နယ်၏ ပြည်ရောင်စုနိုင်ငံရရးနှင့် ကရင်နီပြည်နယ်၏ 

ေူးကဲပခားနားမှုေူးကဲပခားနားမှု

 လွတ်လြ်ရရး ရရှိရန်သာ အြူတပြင်းကကိုးြမ်း

လျက်ရှိသပြင့် ကရင်နီပြည်နယ်၏ တမူေူးသည့် အရန

အေားကို ရပြရှင်းမှုမပြုဘဲ ရဘးြယ်ေားခဲ့ြကသည်။ သို့

ရသာ်လည်း ကရင်နီပြည်နယ်၏ အေူးအဆင့်အတန်းကို

အားလုံးက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့ြကသည်ဟု ဆိုနိုင်ြါ

သည်။ ၎င်းတို့အနက် အနာင်္တ်အစိုးရပြစ်လာမည့် ြက် 

ဆစ်ဆန့်ကျင်ရရး ပြည်သူ့လွတ်လြ်ရရးအြွဲ့ချုြ် (၁၉၄၄ 

ခုနှစ်၌ ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် ြဆြလ) နှင့် ယင်းအချနိ်က တိုင်း

ရင်းသားများ၏ အသံကို ဦးရဆာင်ကိုယ်စားပြုခဲ့သည့် 

ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (၁၉၄၇ ၌ ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် 

ရကအဲန်ယူ) တို့လည်း အြါအဝင်ပြစ်ခဲ့ြကသည်။ ၁၉၄၆ 

စက်တင်ဘာလအတွင်း ကရင်နီပြည်နယ်များအြကား စည်း

လုံးညီညွတ်ရသာ ကရင်နီပြည်၏ လွတ်လြ်ရသာ ပြည်

နယ်များရကာင်စီကို တစ်ငြိုင်တည်းြွဲ့စည်း တည်ရောင်

ခဲ့ြကသည်။ အချ ို ့ရသာ အမျ ိုးသားရရးဝါေီများက ကရင်နီ

ပြည်နယ်များအရနပြင့် “ပြည်ရောင်စု ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်” 

သစ်၌ လွြ်လြ်ရရး သို့မဟုတ် ဗဟိုနှင့်သီးပခားအာဏာခွဲ

ရဝရရးကို ရတာင်းဆိုသွားမည့် “တစ်ခုတည်းရသာ ကရင်

ပြညန်ယ”် တစခ်ကုိ ုြွဲ့စည်းတညရ်ောငရ်န ်ကရင၊် ကယန်း

နှင့် ြအိုဝ်းအများစုရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ရေသများနှင့် 

ရြါင်းစည်းသင့်သည်ဟု လက်ခံယုံြကည်ခ့ဲြကသည်။ အချ ို့

ကလည်း ယင်းေက်စာလျှင် ကရင်နီပြည်နယ်၏ အချုြ်

အပခာအာဏာြိုင်စိုးရရးကို ဦးစွာရရှ့တန်းတင်သင့်သည်

ဟုရစာေကတက်ခဲ့ြကသည်။ ဤအပမင်သရဘာေားများ

ကိုရြါင်းစြ်ေားသည့် အဆိုကို ကရင်နီ-မုန်းြိုင် (မိုးငဗဲ) 

ြူးတွဲကိုယ်စားလှယ် အြွဲ့မှ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ရတာင်တန်းရေသ 

စူးစမ်းရလ့လာရရးရကာ်မတီသို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့

ကရှမ်းပြည်နယ်ခွဲ မုန်းြိုင် (မိုးငဗဲ) တစ်ခုတည်းကိုသာ လို

ချင်ခဲ့သည်မဟုတ်ဘဲ အိမ်နီးချင်းသံလွင်ခရိုင်ေိရတာင်း

ဆို၍ “စစ်ရတာင်းအရရှ့ဘက်ကမ်း ရတာင်တန်းများရြါ်မှ 

ကရင်များအားလုံး တစ်ခုတည်းရသာကရင်နီပြည်ေဲသို့ 

ရြါင်းစည်းြကရန်” လိုလားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၁၁

 ဤအချက်များအားလုံးသည် ြဆြလရခါင်း

ရဆာငမ်ျား ြတိြ်ငတ်ားပမစသ်ွားရန ်ကကိုတငဆ်ုံးပြတေ်ား
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သည့် အဆိုပြုလွှာများ ပြစ်ရနခဲ့သည်။ ရလေ်အရနပြင့် 

ကရင်နီနှင့် အပခားဗမာမဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ 

အပမင်သရဘာေားများကို ဆက်လက်မျက်ကွယ်ပြုရဘး

ြယ်ေားခဲ့ြကသည်။ ေင်သာပမင်သာအရှိဆုံး သာဓက

အရနပြင့် ၎င်းတို့၏ ဝမ်းကွဲကရင်ညီရနာင်များနှင့်အတူ 

ကရင်နီကုိယ်စားလှယ်များအားလံုး အနာင်္တ်ပြည်ရောင်စု

အတွက်တန်းတူညီမျှရရးနှင့် ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ 

အရပခခံမူများကို ရရးဆွဲပြင်ဆင်သည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် 

ရြရြာ်ဝါရီလအတွင်း ကျင်းြခဲ့သည့် သမိုင်းတွင်မည့် 

ြင်လုံညီလာခံ၏ တက်ရရာက်သူစာရင်း၌ ြါဝင်ပခင်းမရှိ

ဘဲရြျာက်ဆုံးရနခဲ့သည့် အရောက်အေားကို ြကည့်ရှုနိုင်

ြါသည်။၁၂ တစ်ချနိ်တည်း၌ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ 

အဝန်းအဝိုင်းြကား နိုင်ငံရရးရြ်တည်ချက်များ ဝါးအစည်း

ရပြသကဲ့သို့ပြစ်ရနငြီး စည်းလုံးရန် ခက်ခဲလာခဲ့သည်။ 

ကရင်နီပြည်နယ်၌လည်း ရစာ်ဘွားမိသားစုများအြကား၊၁၃ 

ကက်သလစ်နှင့် နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်များအြကား၊ ကယား၊ 

ကယန်းနှင့် အပခားမျ ိုးနွယ်စုများအြကား မတူကွဲပြားမှု

များစွာ ရှိနှင့်ရနခဲ့သည်။ ကက်သလစ်ဘာသာ ကိုးကွယ်ြက

သည့် ကယန်းအများစုရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်

နယ်ခွဲ မိုးငဗဲရေသအရနပြင့် ကရင်နီပြည်နယ်များနှင့် သွား

ရရာက်ြူးရြါင်းရမည်ရလာ သို့တည်းမဟုတ် ရှမ်းပြည်

နယ်၌သာ ဆက်လက်ရနေိုင်ြကမည်ရလာဟူသည့် ကိစ္စ

ရြ်သည် အငမဲတမ်းလိုလို စိန်ရခါ်မှုပြင်းေန်ရနခဲ့သည်။၁၄ 

သမိုင်းအစဉ်အဆက်ဆက်ခံလာခဲ့သည့် မိုးငဗဲရစာ်ဘွားများ

သည် ရှမ်းများပြစ်ြကရသာ်လည်း နယ်သူနယ်သားအများစု

သည်ကယန်းတိုင်းရင်းသားများ ပြစ်သည်ဟု အသိအမှတ်

ပြုေားသည့် ရေသတစ်ခုပြစ်သည်။ 

 ရနာက်ြိုင်း ၁၉၄၇ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ

အတွင်း ဤကိစ္စရြ်နှင့်ြတ်သက်၍ အရလျှာ့အတင်းပြု

လုြ်နိုင်မည့် အရြးအယူတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ချပြလာခဲ့

သည်။၁၅ ကရင်နီပြည်နယ်သုံးခု ရြါင်းစည်း၍ ယခင်

ငဗိတိသျှ-ဘားမားနယ်ရပမရေသများနှင့်အတူ အသစ်ေွက်

ရြါ်လာမည့် ပြည်ရောင်စု၌ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် (ဆက်လက်
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ညှနိှိုင်းရဆွးရနွးသွားရန)်  ကရငတ်ိုန့ည်းတ ူစတတု္ထရပမာက်

တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တစ်ခုအပြစ် ရြါင်းစည်းသွားရန် 

ပြစ်သည် (ြုေ်မ ၂)။ အသစ်ြွဲ့စည်းလိုက်သည့် ကရင်နီ

ပြည်နယ်၏ လွတ်လြ်သည့် သမိုင်းအစဉ်အလာကို ရလး 

စားအသိအမှတ်ပြုသည့်အရနပြင့် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်အတူ 

၁၀ နှစ်တာ ရရှ့ရပြးကာလအလွန်၌ ခွဲေွက်လိုြါက ခွဲ 

ေွက်နိုင်သည်ဟု အေူးအခွင့်အရရးရြးခဲ့သည် (ြုေ်မ 

၂၀၁-၆)။ အကယ်၍ အနာင်္တ်ကာလ၌ လူေုများက လို

လားနှစ်ငခိုက်ခဲ့လျှင် ကရင်နှင့် ကရင်နီပြည်နယ်များကို 

ရြါင်းစည်းသွားနိုင်သကဲ့သို့ မိုးငဗဲပြည်နယ်ခွဲကိုြါ ကရင်နီ 

ပြည်နယ်ေဲသို့ သွတ်သွင်းနိုင်သည်ဟု ခွင့်ပြုရြးခဲ့သည်။ 

ရနာက်ေြ် ေူးပခားချက်တစ်ရြ်အရနပြင့် ရှမ်းနှင့် ကရင်နီ

ရစာ်ဘွားများ၏ ရိုးရာအစဉ်အလာ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာများ

ကုိြါ အသိအမှတ်ပြုရြးခ့ဲပခင်းပြစ်သည်။ အဆုိြါ အသိအမှတ်

ပြုချက်အရ ၎င်းတို့သည် အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်၏ ကိုယ်

စားလှယ်အမတ်များ ပြစ်လာြကမည်ပြစ်သပြင့် ယင်းဆုံး

ပြတ်ချက်ကုိ “ရပမရှင်ြရေသရာေ်ဆန့်ကျင်ရရး” နှင့် လက်ဝဲ

ယိမ်း နိုင်ငံရရးသမားများက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ြက

သည်။၁၆ 

 ရလေ်အရနပြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေသည်   ကရင်နီပြည်နယ်၌ပြစ်ရစ ြိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် 

“ပြည်ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံရတာ်” သစ်၌ြင်ပြစ်ရစ နိုင်ငံ

သူနိုင်ငံသားအများစု လိုလားခဲ့သည့် သရဘာဆန္ဒနှင့် 

များစွာ အလှမ်းရဝးသွားရတာ့သည်။ ကရင်နီပြည်နယ်၏ 

အရနအေားကို ြကည့်မည်ဆိုြါက ၎င်းတို့၏သမိုင်းစဉ်

လာအေူးအဆင့်အတန်းကို အသိအမှတ်ပြုခံေားရငြီး

ပြစ်သည်။ လူေုလူတန်းစားရခါင်းရဆာင်များကလည်း ယင်း 

အရြါ်အရပခခံ၍ ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် အနာင်္တ်

တိငု်းရင်းသား မျ ိုးနယွစ်မုျားအြကား စတိသ်ရဘာေား ချင်း

ညီညွတ်မျှတရစမည့် အရပခခံအုတ်ပမစ်ကုိ တည်ရဆာက်နိုင်

လိမ့်မည်ဟု ယုံြကည်ခဲ့ြကသည်။ 

 သ့ုိရသာ်လည်း ယင်းရမျှာ်လင့်ချက်များ သက်တမ်း

ြကာရှည်မခံဘဲ နိင်္ုံးချုြ်သွားခဲ့ရသည်။ ငဗိတိသျှတို့ေွက်

ခွာသွားငြီးရနာက် လအနည်းငယ်အြကာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် 

ေန်နဝါရီလအတွင်း ရတာကကိုအုံြကားမကျန် တစ်နိုင်ငံလုံး

သို့ြျ ံ့နှံ့သွားခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်

ကိုင်ြဋိြက္ခ၏ ရရှ့ရတာ်ရပြးပြစ်သည့် အလွန်အန္တရာယ် 

ကကီးသည့် သရဘာေားကွဲလွဲမှုကကီး ပြည်ရောင်စုသစ်ကို 

ဝါးငမိုသွားခဲ့သည်။

ကရင်နီအမျ ိုးသားရရးဝါေ ကရင်နီအမျ ိုးသားရရးဝါေ 

ကကီးေွားအားရကာင်းလာပခင်း (၁၉၄၈-၆၂)ကကီးေွားအားရကာင်းလာပခင်း (၁၉၄၈-၆၂)

 များစွာရစာင့်ဆိုင်းလိုက်ရပခင်းမရှိဘဲ ၁၉၄၇ ခုနှစ် 

ြွဲ့စည်းြုံ အရပခခံဥြရေကကီး ရအာင်ပမင်ပြစ်ေွန်းနိုင်ရပခ

မရှိရြကာင်း ေင်ရှားလာခဲ့သည်။ သရဘာတရားအရ ြက်

ေရယ်ဟု ရကကးရြကာ်ေားရသာ်လည်း ပြန်ဋ္ဌာန်းချက်များ 

အတွင်း ြက်ေရယ်အနှစ်သာရများ ရြျာက်ဆံုးရနခ့ဲသည်။၁၇ 

၁၉၄၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်ြိုင်း၌ င်္ိုဘီတူရီ ဦးရဆာင်သည့် 

အမျ ိုးသားရရးဝါေီအုြ်စုက ကရင်နီပြည်နယ်လွတ်လြ်

ရရးကို ေုတ်ပြန်ရြကညာခဲ့ြကသည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ နိုင်ငံ

ရရးနှင့် တိုင်းရင်းသားြဋိြက္ခကကီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဝါးငမို

သွားခဲ့ငြီး င်္ိုဘီတူရီသည်လည်း ၁၉၄၈ ြသင်္ုတ်လ၌ ပြည်

ရောင်စုစစ်ရဲတြ်ြွဲ့၏ လက်ဦးမှု ရယူလုြ်ကကံသတ်ပြတ်

ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ပြည်နယ်လုံး၏ ရေါသအိုးကို ရြါက်ကွဲ

သွားရစခဲ့သည့် အဆိုြါတုန်လှုြ်ရပခာက်ပခားြွယ်ရာလုြ်

ရြ်ပြစ်ြွားငြီးချန်ိမှစ၍ ကရင်နီလူေုများအြကား လက်နက်

ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးလမ်းစဉ် စတင်ရမွးြွားလာခဲ့ငြီး အာ

ဏာရအစိုးရ အဆက်ဆက်ကို ရတာ်လှန်လာခဲ့သည်မှာ 

ယရန့တိုင်ပြစ်သည်။ ရနာက်ြိုင်းလများ၌ ကရင်နီရွာသူ

ရွာသား ရာရြါင်းများစွာသည် တြ်ြွဲ့ ၁၃၆ မှ စစ်ပြန်

ရဟာင်း (ရစာဝ်ရရွှဟုလည်းသိြကသည့်) ြကယ်ြိုးကကီး

ရစာ်ဘွားရစာရရွှနှင့် လက်တွဲကာ ြဆြလ အစိုးရကို 

လက်နက်စွဲကိုင်ရတာ်လှန်ရရး စတင်ဆင်နွဲခဲ့ြကသည်။ ေို

လှုြ်ရှားမှုများကို အမှတ်ရင်္ုဏ်ပြုသည့်အရနပြင့် ြသင်္ုတ်

လ ၉ ရက်ရန့ကို “ကရင်နီအမျ ိုးသားရတာ်လှန်ရရးရန့” 

နှင့် ြသင်္ုတ်လ ၁၇ ရက်ရန့ကို “ကရင်နီ တြ်မရတာ်ရန့” 

အပြစ် သတ်မှတ်ကာ နှစ်စဉ်အရလးအပမတ်ေား င်္ုဏ်ပြု

လာခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။

 ဗဟိုအုြ်ချုြ်ရရးစနစ် ငြိုလဲသွားခဲ့ရသာ်လည်း 

ြဆြလအစိုးရသည် အံ့ြသြွယ်ရာရကာင်းစွာ ဆက်လက်

ရှင်သန်ရြ်တည်နိုင်ခဲ့ရလသည်။ ငဗိတိသျှတို့ြင် မေွက်ခွာ

ရရသးချနိ် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ လက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲများ ပြစ်

ြွားလာခဲ့ငြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် မတ်လအရရာက်တွင် ဗမာ
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ပြည်ကွန်ပမူနစ်ြါတီမှ ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်း၌ လက် 

နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး စတင်လာခဲ့သည်။ ရနာက်ြိုင်းလ

များအတွင်း အမျ ိုးသားစစ်တြ် (တြ်မရတာ်) သည် တြ်

တွင်းြုန်ကန်မှုရြါင်းများစွာပြင့် ကစဉ့်ကလျားငြိုကွဲသွား

ခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ေန်နဝါရီလအတွင်း KNU သည် ြအိုဝ်း

နှင့် မွန်အြါအဝင် အပခားတိုင်းရင်းသား ခွဲေွက်ရရးတြ်ြွဲ့

များနည်းတူ မတတ်သာသည့်အဆုံး လက်နက်ကိုင်ရတာ်

လှန်ရရးလမ်းစဉ်၌ စတင်ြါဝင်လာခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခသည် တရုတ်ပြည်တွင်း၌ ရမာ်စီတုန်းကို စစ်ရှုံး

သွားခဲ့ြကသည့် တရုတ်ကူမင်တန် (KMT) တြ်အကကင်း

အကျန်များ နှစ်ကုန်ြိုင်း၌ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းသို့ ေိုး

ရြာက်ဝင်ရရာက်လာငြီးရနာက်ြိုင်း အရပခအရန ြိုမိုဆိုး

ရွားပြင်းေန်လာခဲ့သည်။၁၈

 ကရင်နီနယ်ရပမရေသရှိ အင်အားကကီးမျ ိုးနွယ်စု

တစ်ရြ်ပြစ်သည့် ကယားလူမျ ိုးကို အစွဲပြု၍ ကရင်နီပြည်

နယ်ကို ြဆြလအစိုးရက “ကယားပြည်နယ်” အပြစ် 

အမည်ရပြာင်းြစ်ခ့ဲသည့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှစ၍ ကရင်နီ 

လူေု၏ နာကျည်းချက်များ ြိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့သည် (“နာ

မည်တစ်ခုေဲမှာ ဘာရတွြါရနသလဲ။ ကယားလား ကရင်နီ

ပြည်နယ်လား”ဟူသည့် စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ ဤအချက်

သည် သမိုင်းအစဉ်အဆက် လွတ်လြ်သည့်တိုင်းပြည် 

တစ်ခုအပြစ်ရြ်တည်လာခ့ဲသည့် ကုိယ်ြုိင်လက္ခဏာရြ်ကုိ 

ရြျာက်ြျက်ြစ်သည့် ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုတစ်ရြ် ပြစ်ငြီး 

ကယားမျ ိုးနွယ်စုနှင့် အပခားကရင်အဆက်အနွယ် အုြ်စုများ

အြကား အကွဲအငြဲပြစ်ရစမည့် “ရသွးခွဲအုြ်ချုြ်ရရး” စနစ်

တစ်ရြ်ကိုေူရောင်လိုက်ပခင်းပြစ်သည်ဟု အကျယ်တဝင့်

ရဝြန်ရောက်ပြခဲ့ြကသည်။၁၉ နယ်ရပမချင်းေိစြ်ရေသ

လျက်ရှိသည့်ရတာင်တန်းများရြါ်၌ သွားလာလှုြ်ရှားလျက်

ရိှသည့် KNU တြ်ြွဲ့များနှင့် ကရင်နီတြ်ြွဲ့များကို ေို

အချနိ်က ခွဲပခား၍မရနိုင်ခဲ့ရြ။၂၀ 

 ရနာက်တစ်နှစ်အြကာတွင် ကရင်ပြည်နယ်အပြစ်၂၁ 

အိမ်နီးချင်းေိုင်းနိုင်ငံနှင့် ေိစြ်လျက်ရှိသည့် နယ်စြ်ရေသ 

များကို ြိုင်းပခားသတ်မှတ်ရြးခ့ဲသည်။ ရေသအဝှမ်း မှီတင်း

ရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ကရင်လူဦးရရ၏ ရလးြုံတစ်ြုံမျှကို

သာလွှမ်းခခုံမှုရိှခ့ဲသည့် အဆုိြါ ြုိင်းပခားသတ်မှတ်ချက်သည် 

KNU ၏ရတာင်းဆိုချက်နှင့် များစွာကွာဟရနပခင်းရြကာင့် 

လက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးတိုက်ြွဲများ မငြီးနိုင်မစီးနိုင် က
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ဆက်လက်ပြစ်ြွားလာခဲ့သည်။ KNU နှင့် အနီးကြ်လက်

တွဲရတာ်လှန်ခဲ့သည့် ကရင်နီရခါင်းရဆာင် ရစာရရွှသည် 

ရနာက်ြိုင်း၌ ငှက်ြျားရရာင်္ါပြင့် ကွယ်လွန်သွားရြကာင်း 

သိရှိခဲ့ရသည်။ သို့ရသာ်လည်း ၁၉၅၇ ခုနှစ် ရမလ ၂ ရက်

ရန့၌ ကရင်နီအရရးရတာ်ြုံကို စုစည်းရြါင်းစြ်သွားမည့် 

ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် အမျ ိုးသားရရးဝါေီများက ကရင်နီအမျ ိုး

သားတိုးတက်ရရးြါတီ (KNPP) ကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့

ြကသည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ KNPP သည် ကရင်နီကိုယ်ြိုင်

ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့် အခွင့်အရရးကို ရောက်ခံအားရြးသည့် 

အမာခံအင်အားစုအပြစ် ရြ်တည်လာခဲ့ရတာ့သည်။ နယ်

ရပမတည်ငငိမ်ရအးချမ်းမှု ကင်းမဲ့လျက်ရှိသည့် အရပခအရန

မျ ိုး၌ “ကယားပြည်နယ်” အပြစ် အမည်သစ်မှည့်ရခါ်ပခင်း

သည်လွတ်လြ်ရရးရငြီးစ ြါလီမန်ရခတ်အတွင်း မီးရလာင်

ရာရလြင့်သည့် လုြ်ရြ်တစ်ခုြင်ပြစ်သည်။ ပြည်နယ်ငမို့

ရတာ်လွိုင်ရကာ်နှင့် အရရးြါသည့် ရမာ်ချးီမိုင်းတွင်းတို့ကို 

ဗဟိုအစိုးရကသာ ဆက်လက်ေိန်းချုြ်ေားခဲ့သည်။ ပြည်

နယ်အြု်ချုြ်ရရးကိ ုကန္တရဝတရီစာ်ဘွား၏ သားတစ်ဦးပြစ်

သည့်တြ်ြွဲ့ ၁၃၆ ပြန်ရဲရဘာ်ရဟာင်း စြ်ဝဏ္ဏကဦးရဆာင်

ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်၌ ဝန်ကကီးချုြ်ဦးနု ဦးရဆာင်

သည့် ြဆြလအစိုးရနှင့် င်္ျြန်အြကားချုြ်ဆိုခဲ့သည့်နှစ်

နိုင်ငံစစ်ရလျာ်ရြကး သရဘာတူစာချုြ်ရအာက်၌ ရလာ

ြိတ (ဘီလူးရချာင်း) ရရအားလျှြ်စစ်စီမံကိန်းကို စတင်
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အရကာင်အေည်ရြာ်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၂၂ ၁၉၅၃ ခုနှစ်

အရရာက်တွင် ကယန်းအများစု မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိ

သည့် မုန်းြိုင် (မိုးငဗဲ) ရေသကိုလည်း စစ်တြ်ြွဲ့စည်းအုြ်

ချုြ်ြုံအရ  ကယားပြည်နယ်အတွင်းသို့ ေည့်သွင်းရြါင်း

စြ်ခဲ့ြကသည်။၂၃ ဤဆုံးပြတ်ချက်ချမှတ်သည့် အချနိ်က 

တြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အရာရှိများသည် နှစ်ြက်နယ်ခံလူေုလူ

တန်းစားများအြကား အပြန်အလှန် နီးစြ်လွန်းသည့် ဆက်

နွယ်ြတ်သက်မှုများကိုြါ ေည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပခင်းပြစ်

သည်။ ကရင်နီနှင့် ကယန်း “ငမို့ရတာ်များ” (လွိုင်ရကာ်နှင့် 

ြယ်ခုံ) တို့သည် ၂၅ ကီလိုမီတာသာ ကွာလှမ်းမှုရှိသည်။

 ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ငမို့ပြများနှင့်ရဝးရာ 

နယ်ရပမရေသအများစုသည် အမျ ိုးသားရရးဝါေီတြ်ြွဲ့များ

၏ေိန်းချုြ်မှုရအာက်၌ ဆက်လက်ရှိရနခဲ့သည်။ KNPP ကို 

ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်သည့် ၁၉၅၇ ခုနှစ်ရနာက် ြိုင်း 

ြါတီရခါင်းရဆာင်များသည် မိမိတ့ုိ၏ နုိင်ငံရရးမဟာဗျူဟာ

များြိုမိုကျယ်ပြန့်လာရစရန် ကကိုးြမ်းအားေုတ်လာြက

ငြီး ၁၉၅၉ ခုနှစ်အရရာက်တွင် KNPP သည် ညီညွတ်ရသာ

အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီတြ်ရြါင်းစု (NDUF) ၏ တွဲြက်

တည်ရောင်သူအပြစ် ဗကြ နှင့် ကရင်၊ မွန်နှင့် ချင်းတိုင်း

ရင်းသား မဟာမိတ်အြွဲ့များနှင့် ြူးရြါင်းသွားခဲ့သည်။၂၄ 

ြါလီမန်ရခတ်အတွင်း လူေုရောက်ခံမှု နည်းြါးလွန်းလှ

သည့် အစိုးရတစ်ရြ်ပြစ်ရနရသာ်ပငားလည်း အတိုက်အခံ 

ကရင်နီအင်အားစုများအရနပြင့် ဥြရေပြုရရးအားပြင့်ရသာ်

လည်းရကာင်း လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအားပြင့်ရသာ်

လည်းရကာင်း တစ်ကကိမ်တစ်ခါမျှ နိုင်ငံရရးလက်ဦးမှု ရယူ

နိုင်ပခင်းမရှိခဲ့ရြ။ ယင်းအစား နိုင်ငံရရးခံယူချက်ပခင်း လုံးဝ

ကွဲပြားသည့် တြ်မရတာ်သည်သာလျှင် အင်အားကကီးလာ

ခဲ့ငြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဝါးငမိုသွားခဲ့သည်။ 

 ၁၉၅၀ ခုနှစ်ရနှာင်းြိုင်း စစ်ဦးစီးချုြ်ပြစ်လာသည့် 

ဗိုလ်ချုြ်ရနဝင်းသည် စစ်အုြ်ချုြ်ရရးအတွက် သတိကကီး

ကကီးေား၍ ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုြ်လာခဲ့သည်။ 

၁၉၅၈-၆၀ ခုနှစ်များ၏ စစ်တြ်အရစာင့်ရရှာက်ခံ “အိမ်

ရစာင့်အစိုးရ” လက်ေက်၌ လုံခခုံရရးအစီအမံများကိုအရှိန်

ပမှင့်ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ ယင်းအချနိ်က ၁၀ နှစ်ရြါင်း၍ 
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မရကျနြ်က ခွဲေွက်နိုင်သည်ဟု အာမခံရြးေားသည့် 

ကာလသက်တမ်းပြည့်သွားငြီပြစ်သပြင့် ၁၉၅၉ ခုနှစ် ဧငြီ

လအတွင်း ကရင်နီနှင့် ရှမ်းရစာ်ဘွားများအား ၎င်းတို့၏ 

သမိုင်းရြးအခွင့်အရရးများကို “စွန့်လွှတ်ရြကာင်း သရဘာ

တူသည့်စာချုြ်” ၌ လက်မှတ်ရရးေိုးြကရန် စည်းရုံးသိမ်း

သွင်းခဲ့ြကသည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလ၏ အရေွရေွ

ရရွးရကာက်ြွဲအငြီး၌ ြါလီမန်အစိုးရသည် ဦးနု၏ ပြည်

ရောင်စုြါတီသို့ ပြန်လည်ရရာက်ရှိလာခဲ့သလို ြဆြလ

ခွဲေွက်အြွဲ့ကိုလည်း “သန့်စင်” ဟု ရပြာင်းလဲမှည့်ရခါ်ခဲ့

ြကသည်။

 မည်သို့ြင်ဆိုရစကာမူ ေီမိုကရရစီ ေုံးနည်းစံကျ

ပြစ်သည့် အစိုးရတစ်ရြ်ရြါ်ေွန်းလာလိမ့်နိုး ရမျှာ်လင့်

ချက်များ အချနိ်တိုအတွင်း ရရလယ်၌ တက်ကျ ိုးသည့်

အပြစ်မျ ိုးပြင့် နိင်္ုံးချုြ်သွားခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ

အတွင်း ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေပြင်ဆင်မည့် “ြက်ေရယ်

အဆိုပြုလွှာ” တစ်ရြ်ကို ရဆွးရနွးအရပြရှာရန်အတွက် 

တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များနှင့် ဦးနုရတွ့ဆုံရန် ပြင်

ဆင်ရနစဉ်အတွင်း ဗိုလ်ချုြ်ရနဝင်း စစ်အာဏာသိမ်းသွား

ပခင်းပြစ်သည်။၂၅ ရနဝင်းက “ြက်ေရယ်ဆိုတာ မပြစ်နိုင်

ဘူး။ ပြည်ရောင်စုြဲ ငြိုကွဲသွားလိမ့်မယ်” ဟု ရပြာဆိုခဲ့

သည်။၂၆ ရနာက်ြိုင်းရက်များအတွင်း ဝန်ကကီးချုြ်ဦးနုနှင့် 

၎င်း၏အစိုးရအြွဲ့ဝင် အများစုသည် အပခားနိုင်ငံရရးနှင့် 

တိုင်းရင်း သား အစုအြွဲ့ ရခါင်းရဆာင်များနှင့်အတူ ြမ်းဆီး

ေိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့အများအပြားကို မည်သည့်

စရီငခ်ျကမ်ျှမချဘ ဲနစှရ်ြါင်းများစွာ ြမ်းဆီးေနိ်းသမိ်းေား

ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ကယားပြည်နယ် ဝန်ကကီးချုြ်ရဟာင်းနှင့် 

ြဆြလအစိုးရ၏ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဝန်ကကီးတစ်ြါး

ပြစ်သည့် စြ်ဝဏ္ဏသည် ပြည်ရောင်စုမှခွဲေွက်မည့် “ရပမ

ရှင်ြရေသရာေ် ြူးရြါင်းကကံစည်မှု” ၌ြူးရြါင်းြါဝင်ခဲ့သည်

ဟုစွြ်စွဲခံရငြီး ရောင်ေဏ် (၆) နှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။၂၇ ယင်း

အချနိ်က ပြည်ရောင်စုသမ္မတရဟာင်းနှင့် ြင်လုံညီလာခံ

ပြစ်ရပမာက်ရရး ြူးတဲွစီစဉ်ရဆာင်ရွက်သူပြစ်သည့် စြ်ရရွှ

သိုက်သည် ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းခံေားရစဉ်၌ ရရရရရာရာ

အရြကာင်းပြချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ြရဟဠိဆန်ဆန်

ရသဆုံးသွားခဲ့သည်။

 ပမင့်မားသည့် ရမျှာ်လင့်ချက်များနှင့် စိတ်ကူးအိြ်

မက်များပြင့် အတိငြီးရနသည့် လွတ်လြ်ရရးအလွန် ၁၄ 

နှစ်တာကာလအငြီး၌ တုိင်းပြည်၏ နုိင်ငံရရးအကျြ်အတည်း

သည် နက်သည်ေက်ြို၍သာ နက်ရှိုင်းလာခဲ့ရတာ့သည်။ 

ြါလီမန်အစိုးရ ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ငြီးရနာက် ၂၆ နှစ်မျှ ေုက္ခ

ြင်လယ်ရဝရတာ့မည့် ရနဝင်း၏ “ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန်

ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” ကကီးစတင် အသက်ဝင်လာရတာ့

သည်။

“ပမန်မာ့နည်း ပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်”၊ “ပမန်မာ့နည်း ပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်”၊ 

CPB နှင့် KNPP အကွဲအငြဲ (၁၉၆၂-၈၈)CPB နှင့် KNPP အကွဲအငြဲ (၁၉၆၂-၈၈)

 “ပမန်မာ့နည်း ပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” 

ပြင့်ြွဲေွက်လာခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုြ်ရနဝင်း၏ စစ်အုြ်ချုြ်ရရး

ကာလရနှာင်းြုိင်း ကယားပြည်နယ်သည် ရြာက်လဲွရြာက်

ပြန်ပြစ်လာသည့် ရခတ်စနစ်ဆိုးအတွင်း ကုန်းရကာက် 

စရာမရှိရအာင် ဆင်းရဲတွင်းနက်သွားရတာ့သည်။ ၁၉၇၄ 

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေရအာက်၌ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး 

အလိုက် အချ ိုးကျကိုယ်စားပြုသည့်ြုံစံပြင့် ဗမာအများစု
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ရနေိုင်သည့် တိုင်း (ယရန့တိုင်းရေသကကီး) ၇ တိုင်းနှင့် 

“ကယား” အြါအဝင် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် ၇ ခုပြင့် နယ်

နမိတိမ်ျားကိ ုြိငု်းပခားသတမ်တှခ်ဲြ့ကသည။်  သိုရ့သာလ်ည်း 

ရအာက်ရပခရပမပြင်၌ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရရးများ လက်

ရတွ့အသက်ဝင်မှု နည်းြါးလွန်းရနခဲ့သည်။ အသစ်ပြင်

ဆင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် နယ်ရပမရေသများသို့ လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခများ ြျ ံ့နှံ့လာခဲ့သလို မီေီယာနှင့် နိုင်ငံ့စီးြွားရရး

ရလာကတစ်ခုလုံးနီးြါး ပြည်သူြိုင် သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရငြီး 

ရကျာင်းများ၌ စတုတ္ထတန်းရနာက်ြိုင်း ဗမာမဟုတ်သည့် 

တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား သင်ြကားြို့ချမှုများ ရြ်ဆိုင်း

သွားရတာ့သည်။

 “ပမန်မာ့နည်း ပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” 

အရကာင်အေည်မရြာ်မီ ရန်ကုန်ငမို့၌ တစ်နိုင်ငံလုံး

အတိုင်းအတာ “ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးရန် ကမ်းလှမ်းမှု”

ပြုလုြ်ခဲ့သည့် ၁၉၆၃-၆၄ ကာလများအတွင်း ဗိုလ်ချုြ်

ရနဝင်း၏ ရတာ်လှန်ရရးရကာင်စီသည် ခဏတာမျှ ရြ်တန့်

သွားခဲ့သည်။ တိုက်ြွဲဝင် နှစ်ြက်တြ်များ ြေမဦးဆုံး

အကကိမ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့သည့် ရှားြါး

ပြစ်ရြ်တစ်ခုြင်ပြစ်သည်။၂၈ အင်အားကကီး လက်နက်ကိုင်

ရတာ်လှန်ရရး အင်အားစုများနှင့် တစ်ြွဲ့ချင်း လိုက်လံရတွ့

ဆုံခဲ့သည့် အစိုးရနှင့် ရစ့စြ်ရဆွးရနွးမည့် NDUF ကိုယ်စား 

လှယ်အြွဲ့၌ KNPP သည်လည်း အြါအဝင်ပြစ်ခဲ့သည်။ 

သို့ရသာ်လည်း အဆိုြါရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုသည် ရတာ်လှန်

ရရးရခါင်းရဆာင်များအား အနှစ်သာရအားပြင့် “ပမန်မာ့

နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” ကို လိုက်ရလျာနာခံ

၍လက်နက်ချအညံ့ခံရမည်ဟူသည့် ရတာင်းဆိုမှုရအာက်

၌အငြီးတိုင်ချုြ်ငငိမ်းသွားရတာ့သည်။၃၀ 

 

 “ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးရန် ကမ်းလှမ်းမှု” ြျက်

ယွင်းသွားခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း ဗိုလ်ချုြ်ရနဝင်းသည် နှစ်ြက်

သွား နည်းဗျူဟာတစ်ရြ်ကို ဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်ခဲ့

သည်။ ြေမနည်းလမ်းအပြစ် ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်လမ်း

စဉ်ြါတီ (မဆလ) အားပြင့် ဗဟိုဦးစီးတစ်ြါတီစနစ်ကျင့်

သုံးသည့် နိုင်ငံတစ်ခုတည်ရဆာက်နိုင်ရန် စတင်ကကိုးြမ်း

ခဲ့သည်။ ေုတိယနည်းလမ်းအပြစ် ရကျးလက်နယ်စြ်ရေသ

တစ်ရလျှာက် လက်နက်ကိုင်၍ ရတာ်လှန်ြုန်ကန်လျက်

ရှိသည့် အတိုက်အခံအင်အားစုများအရြါ် အပြင်းအေန် 

ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုြ်ခဲ့သည်။ အပငင်းြွား

ြွယ်ရာပြစ်သည့် “ပြတ်ရလးပြတ်” စစ်ဆင်ရရးသည် ဤ

နည်းဗျူဟာများ၏ ဗဟိုချက်ပြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ နှစ်

လယ်ြိုင်းမှစ၍ ဧရာဝတီပမစ်ဝကျွန်းရြါ်ရေသများ၌ ဤ

မဟာဗျူဟာကို စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ငြီး ရနာက်ြိုင်း၌ တစ်နိုင်ငံ

လုံးရှိ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခေဏ်သင့် နယ်ရပမရေသများ

အားလုံးသို့ ြျ ံ့နှံ့သွားခဲ့သည် (အခန်း ၇ ၏ “ပြတ်ရလး

ပြတ်” နှင့် “စုစည်းရကျးရွာများ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။၃၁ 

ဤနည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြု၍ ၁၉၇၀ နှစ်လယ်ြိုင်း

ဝန်းကျင်၌ ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်းနှင့် ဗမာအများစုမှီ

တင်းရနေိုင်သည့် အချက်အပခာရေသများတွင် အရပခစိုက်

လှုြ်ရှားလျက်ရှိသည့် အတိုက်အခံ ရတာ်လှန်ရရးအင်အား

စုများကို နယ်ရပမရှင်းလင်းသည့် စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများ 

အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ ရအာင်ပမင်မှုရရှိခဲ့သည်။ သို့

ရသာ်လည်း အတိုက်အခံအင်အားစုများကို အပမစ်ပြတ်

နှိမ်နှင်းရန် မစွမ်းရဆာင်နိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ကချင်၊ မွန်နှင့် 

ရှမ်းပြည်နယ်တို့အြါအဝင် အပခားနယ်ရပမရေသများသို့

တိုင်လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးမီးစ ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့သွား

ခဲ့သည်။

 “ပမန်မာ့နည်း ပမန်မာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်”

ကို ပြဋ္ဌာန်းအရကာင်အေည်ရြာ်ပခင်းသည် အေူးသပြင့် 

ရှမ်းနှင့် ကရင်နီနယ်စြ်ရေသများအရြါ် သိသိသာသာ

ရိုက်ခတ်မှု ရှိလာရစခဲ့သည်။ ကယန်းရွာသားများသည် 

ဗိုလ်ချုြ်ရနဝင်း၏ ရငွရြကးြျက်သိမ်းသည့် ရြကညာချက်

ရြကာင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ် ေွန်လ၌ ြယ်ခုံငမို့ရှိ တြ်မရတာ်၏ 

တြ်စခန်းတစ်ခုကို ဝင်ရရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ြကသည်။ တိုက်

ခိုက်မှုအငြီး များမြကာမီ ကယန်းပြည်သစ်ြါတီ (KNLP)

ကိုတည်ရောင်လိုက်ြကငြီး ေိုအချနိ်မှစ၍ ေွန်လ ၄ ရက်

ရန့ကို “ကယန်းလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးရန့” အပြစ် 

သတ်မှတ်ခဲ့ြကသည်။၃၂ ယခင်ကလည်း ကယန်းလူေုများ

အြကား ြုန်ကန်ေကကမှုများ ပြစ်ြွားခ့ဲြူးရသာ်လည်း ကယန်း

ပြည်သစ်ြါတီသည် နိုင်ငံရရးခံယူချက်နှင့် ြတ်သက်၍ 

ကရင်၊ ကရင်နီ သို့မဟုတ် ရှမ်းတို့နှင့် ကွဲပြားပခားနားစွာပြင့် 

ကိုယ်စားပြု နယ်ရပမရေသရတာင်းဆိုသည့် ြေမဦးဆုံး

ရသာ တိုင်းရင်းသားအရပခပြု အမျ ိုးသားရရး လှုြ်ရှားမှု

တစ်ရြ်ပြစ်လာခဲ့သည် (အခန်း ၇ ၏ “ကယန်းရေသနှင့် 

အမျ ိုးသားလက္ခဏာရြ်” စာကွက်ကို ြကည့်ြါ)။

 ကရင်နီအမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးနှင့်အတူ ခက်ခဲြကမ်း

တမ်းသည့် အချနိ်ကာလများ လိုက်ြါလာခဲ့သည်။ ရနာက်



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 25

နာမည်ေဲမှာ ဘာရတွြါရနသလဲ။ ကယားပြည်နယ်လား ကရင်နီပြည်နယ်လား။နာမည်ေဲမှာ ဘာရတွြါရနသလဲ။ ကယားပြည်နယ်လား ကရင်နီပြည်နယ်လား။

 “ကရင်နီ” သို့မဟုတ် “ကယား”ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းအရြါ် ရဆွးရနွးပငင်းခုံမှုသည် ရခတ်သစ်ပြည်နယ်
တွင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် လူေု၏ သမိုင်းရြကာင်းရနာက်ခံနှင့် ဆင့်ကဲတိုးတက်ရပြာင်းလဲမှုအရြါ် သရန္ဓတည် 
လျက်ရှိသည်။ ြဆြလအစိုးရက နာမည်ရပြာင်းြစ်ခဲ့သည့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်မတိုင်မီအချနိ်က နိုင်ငံတကာအရရရာ 
ရေသတွင်း မှီတင်းရနေိုင်ြကသူများအြကား၌ြါ မျ ိုးနွယ်စုအားလုံးကို စုရြါင်း၍ (“ကရင်နီ”) ဟု ရခါ်ဆိုသည့် 
အသုံးအနှုန်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံေားြကငြီး အများစုသည် ကရင်အဆက်အနွယ် 
(အခန်း ၇၊ “ကရင်နီလူမျ ိုး” ဟူသည့် စာကွက်ကိုြကည့်ြါ) များအပြစ် ခံယူေားြကသူများပြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် 
ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအရ ကရင်နီပြည်နယ်သည် ပြည်ရောင်စုမှ တရားဝင်ခွဲေွက်ြိုင်ခွင့် အခွင့်အရရးရှိခဲ့သည်။ 
ြဆြလအစိုးရ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ေိစြ်နယ်ရပမရေသများမှ ၎င်းတို့ေက် အရရအတွက်ြိုမိုများပြား 
သည့်ညီရနာင်ကရင်များ၏ အမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှုများ ကရင်နီပြည်နယ်သို့ ကူးစက်လာပခင်းမရှိရအာင် ဆီးတား
လိုပခင်းပြစ်သည်။၂၉ “ကရင်နီ” ဟူသည့် စုရြါင်းအမည်ကို ရြျာက်ြျက်အစားေုိးပခင်းသည် လွတ်လြ်ခဲ့သည့် 
သမိုင်းအရောက်အေားကိုြါ ြယ်ြျက်လိုပခင်းပြစ်သည်။

 ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကို ကယားမျ ိုးနွယ်စုတစ်ခုတည်း၏ အမည်ပြင့်အစားေိုး ရပြာင်းလဲလိုက်ပခင်းသည် 
ယခုအချနိ်ေိ ညှိနှိုင်းအရပြရှာနိုင်ပခင်းမရှိရသးသည့် ကရင်နီနိုင်ငံရရးနှင့် လူေုလူတန်းစားများအြကား အကွဲအငြဲ
ပြစ်ရစသည့် ရနာက်ဆက်တွဲင်္ယက်များကိုြါ ရြါ်ရြါက်လာရစခဲ့သည်။ အချ ို ့ရသာ ကယားလူေုအနည်းအကျဉ်း 
သည် ပြည်နယ်အတွင်း လူများစုပြစ်ရနသည့် ၎င်းတို့၏ အရနအေားကို ရြါ်လွင်ေင်ရှားရစသည့် အမည်ရပြာင်း
လဲမှုကို ကကိုဆိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ြကသည်။  သို့ရသာ်လည်း “ကယားပြည်နယ်” ဟူသည့် အမည်နာမကို အပခားမျ ိုး
နွယ်စုများ၊ နိုင်ငံရရးြါတီများနှင့် ရြ်ရွာအရပခပြုအြွဲ့အစည်းများက မည်သည့်အခါကမျှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် 
လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပခင်းမရှိရြ။ နိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်ရရးယန္တရားအတွက် အစိုးရက “ရသွးခွဲအုြ်ချုြ်သည့်” နည်း
လမ်းတစ်ရြ်ပြစ်သည်ဟု ကရင်နီမျ ိုးနွယ်စုများက သုံးသြ်ယူဆေားြကသည်။ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားအများ
အပြားက ယခင်အမည်ပြစ်သည့် ကရင်နီကို ြိုမိုလိုလားရနြကဆဲပြစ်သည်။ ပြည်နယ်၏ သမိုင်းအရမွအနှစ်ကို မျှရဝ
ဆက်ခံေားသည့် ပြည်နယ်တွင်းရှိ မျ ိုးနွယ်စုများအားလုံးနှင့် မတူကွဲပြားသည့် ရရခံရပမခံအခင်းအကျင်းအမျ ိုး
မျ ိုးကို လွှမ်းခခုံေင်ဟြ်လျက်ရှိသည့် ကိုယ်စားပြုအမည်တစ်ရြ်ပြစ်သည်ဟု နားလည်လက်ခံေားြကသည်။ 

 ကယန်းမျ ိုးနွယ်စုအတွက်လည်း ပြည်နယ်အမည် ရရွးချယ်မှည့်ရခါ်မှုသည် အရရးြါသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခု
ပြစ်သည် (အခန်း ၇ ၏ “ကယန်းရေသနှင့် အမျ ိုးသားလက္ခဏာရြ်” စာကွက်ကို ြကည့်ြါ)။ ကယန်းမျ ိုးနွယ်စု
ရခါင်းရဆာင်များကလည်း ကယားပြည်နယ်အုြ်ချုြ်ရရး သို့မဟုတ် အမည်နာမရအာက်၌ မျ ိုးနွယ်စုတစ်ရြ်
အပြစ်ရြ်တည်လျက်ရှိသည့် မိမိတို့၏ အမျ ိုးသားလက္ခဏာရြ် တိမ်ရကာရြျာက်ကွယ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ြူြန်
ခဲ့ြကသည်။ ကယန်းလူမျ ိုးများသည် အတူမှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ကရင်-ကရင်နီ-ရှမ်း နယ်နိမိတ်တစ်ရလျှာက်
ရှိနယ်ရပမရေသနှင့် သမိုင်းအခင်းအကျင်း၌ အရရးြါသည့် အစိတ်အြိုင်းတစ်ရြ်အပြစ် ြါဝင်လျက်ရှိသည်ဟု 
အများသရဘာတူ လက်ခံေားလင့်ကစား ယင်းတို့ကို “ကယား” ဟူသည့် အမှတ်သညာအားပြင့် ဝါးငမိုသွား
မည့်အပြစ်ကို ၎င်းတို့စိုးရိမ်ြူြန်ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ ယင်းေက်စာလျှင် ကယန်းမျ ိုးနွယ်စုကို ကယား၊ ကယန်း၊ 
ကရယာနှင့် ရကာ်ရယာအြါအဝင် “ကရင်နီ” နိုင်ငံရရးလမ်းရြကာင်းရြါ်၌ စုရြါင်းြါဝင်လျက်ရှိသည့် မျ ိုးနွယ်စု
တစ်ခုအပြစ်သာ ဆက်လက်ရြ်တည်လိုြကသည်။ 

 ရခတ်သစ်ပြည်နယ်၌ လူမျ ိုးကွဲချင်း လက်ေြ်ေိမ်းပမားမှုများကလည်း နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ
အြကားရှိ တိုင်းရင်းသားပြစ်တည်မှုကို တိတိြြြိုင်းပခားသတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲလာရစလျက်ရှိသည်။ ေို့အပြင် 
လွတ်လြ်ရရးရငြီးရနာက်ြိုင်း ရေသတွင်းသို့ ဗမာတိုင်းရင်းသားနှင့် အပခားလူမျ ိုးများ ရရွှ့ရပြာင်းအရပခချရနေိုင်
မှုသည်လည်း သိသိသာသာပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ကုန်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရြါင်းခုနှစ်ဆယ်အတွင်း 
ပြစ်ြွားခဲ့သည့် ကရသာင်းကနင်းပြစ်မှုများရြကာင့် ရေသတွင်း၌ အမှန်တကယ်ရနေိုင်လျက်ရှိသည့် လူဦးရရအတိ
အကျကို အခိုင်အမာရြာ်ပြေားသည့် ကိန်းင်္ဏန်းအချက်အလက်များ ကင်းမဲ့ရနဆဲပြစ်သည်။



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute26

ရာစုနှစ် တစ်စိတ်စာမျှ KNPP သည် နယ်စြ်ပြတ်ရကျာ်၍ 

ေိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုန်စည်ကူးသန်းရရာင်းဝယ်မှုကို ေိန်းချုြ် 

ရာမှရရှိသည့် မက်ရမာြွယ်ရာ အကျ ိုးအပမတ်များပြင့် 

ကိုယ်ြိုင်အရသးစား ပြည်နယ်တစ်ခုအသွင်ရဆာင်သည့် 

“လွတ်ရပမာက်နယ်ရပမများ” ကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်း

ေားနိုင်ခဲ့သည်။ လွတ်လြ်ရရးရငြီးကတည်းက အရရးြါ 

သည့်တစ်ခုတည်းရသာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပြစ်သည့် ရလာြိတ

ရရအားလျှြ်စစ်စီမံကိန်းမှ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ

အတွက် ဓာတ်အားပြန့်ပြူးရြးပခင်းမရှိခဲ့သပြင့် အမျ ိုးသား

ရရးအသွင်ရဆာင်သည့် မရကျမချမ်းမှုများ ဆက်လက်ကကီး

ေွားလာခ့ဲသည်။ နယ်ခံများေက်စာလျှင် ေွက်ရိှသမျှ ဓာတ်

အားများအားလုံးကို ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်းရေသသို့သာ 

ြို့လွှတ်ပြန့်ပြူးရြးခဲ့သည်။ အလားတူြင် ရမာ်ချးီသတ္တု

တွင်းသည်လည်း ရေသခံလူေုလူတန်းစားများအားမပြစ်

စရလာက်အကျ ိုးအပမတ် အနည်းအကျဉ်းသာရရိှရစခ့ဲသည် 

(အခန်း ၈ ကိုြကည့်ြါ)။ BSPP ရခတ်အတွင်း ကယား

ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ယဉ်ရကျးမှုဝန်ကကီးဌာနမှ ညွှန်ြကား

ရရးမှူးရဟာင်းတစ်ဦးပြစ်သူ ခူးေဲဘူးြဲ (ေဲဘူးြဲ) ြိုင်

ပမစ်ဌာနချုြ်သို့ ရရာက်ရှိလာငြီး ြါတီနှင့်ြူးရြါင်းသွားခဲ့

သည့်ရနာက်ြိုင်း KNPP အရြါ် လူေုရောက်ခံမှု တစ်ရှိန်

ေိုးပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ မျ ိုးနွယ်စုရခါင်းရဆာင် ရစာ်ဘွား

မျ ိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာငြီး ကရင်နီအက္ခရာကို တီေွင်ြန်

တီးခဲ့သည့်33 ေဲဘူးြဲသည် ရနာက်ြိုင်း၌ KNPP ဥက္ကဌ

ပြစ်လာခဲ့သည်။ ရအဘယ်တွိေ်နှင့် ရီမွန်ေူးတို့အြါအဝင် 

အပခားအေင်ကရ ရခတ်ြညာတတ် အများအပြားလည်း 

ြါတီသို့ ဝင်ရရာက်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားပြင့် KNPP 

သည် အမျ ိုးသားရရးအရရးရတာ်ြုံ၏ သမိုင်းမျက်နှာစာ

သစ်ကို ဦးစီးရခါင်းရဆာင်သည့်ရနရာသို့ ရရာက်ရှိလာခဲ့

သည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း ၁၉၇၀ ခုနှစ်အရရာက်တွင် KNPP 

သည် ယရန့ေက်တိုင် အကျ ိုးဆက်ကျန်ရှိရနဆဲပြစ်သည့် 

နိုင်ငံရရးဦးတည်ချက်အရြါ် ဝိဝါေကွဲပြားမှုေဏ်ကို အလူး

အလဲခံစားခဲ့ရသည်။ ရနာက်ခံအခင်းအကျင်း ရှုြ်ရေွးရန

ခဲ့သည်မှန်ရသာ်လည်း KNPP ကို အကွဲအငြဲပြစ်ရစခဲ့သည့် 

အဓိကအချက်သည် နိုင်ငံ၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံး နိုင်ငံရရး

ြါတီပြစ်သည့် ဗမာပြည်ကွန်ပမူနစ်ြါတီနှင့် နိုင်ငံရရးအရ

ဆက်ဆံရရးတည်ရဆာက်မှုပြုရရး မပြုရရးဟူသည့် ကိစ္စ

ရြ်အရြါ် များစွာအရပခခံခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ ယင်း

အချနိ်က ကွန်ပမူနစ်လှုြ်ရှားမှုများသည် တရုတ်နှင့် အိမ်

နီးချင်းနိုင်ငံရြါင်းများစွာ၌ အေက်စီးပြင့် အသာစီးရရနခဲ့

သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ြိုင်းရေသ ရပခကုြ်စခန်းများ

ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် မှန်ရသာ်လည်း ဗကြသည် 

စစ်ရအးကာလ ငြီးဆုံးသွားချနိ်ေိ နယ်စြ်တစ်ရလျှာက်ရှိ 

နယ်ရပမရေသရြါင်းများစွာ၌ အရရးြါသည့် အင်အားစု

တစ်ရြ်အပြစ် ဆက်လက်ရြ် တည်ရနဆဲပြစ်သည်။ 

 ရနဝင်း၏ “ပမန်မာ့နည်း ပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်

လမ်းစဉ်” ရအာက်၌ နိုင်ငံရရးခံယူချက်ချင်း ဤကဲ့သို့ 

ဝိရရာဓိပြစ်ရနသည့် အကျ ိုးရလေ်အရနပြင့် အမျ ိုးသား

နိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်၌ မဆလ၊ ဗကြနှင့် တိုင်းရင်းသား

အရပခပြုအင်အားစုများဟူ၍ “သုံးြွင့်ဆိုင်” လွန်ဆွဲမှုများ 

ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၃-၆၄ ခုနှစ်များအတွင်း KNPP 

သည် ဗကြကိုြါ ေည့်သွင်းေားသည့် NDUF ြူးတွဲ

ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့အားပြင့် ရန်ကုန်ငမို့၌ စီစဉ်ကျင်းြခဲ့

သည့် “ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးရန် ကမ်းလှမ်းမှု” တွင် ြါဝင်

ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရနာက်ြိုင်းနှစ်များ၌ ယခင်

ငဗိတိသျှ အရပမာက်တြ်ြွဲ့ဝင် စစ်မှုေမ်းရဟာင်းတစ်ဦး

ပြစ်သူရစာရမာရယ်၏ ရခါင်းရဆာင်မှုရအာက်၌ KNPP 

သည် လက်ဝဲယိမ်းမဟာမိတ်အြွဲ့မှ တပြည်းပြည်းရနာက်

ဆုတ်သွားခဲ့သည်။ KNPP သည် အပခားရတာ်လှန်ရရး အင်

အားစုများနှင့်အတူ ညီညွတ်ရသာတြ်ရြါင်းစုကို ဆက်

လက်ရောက်ခံအားရြးရနဆဲ ပြစ်ရသာ်လည်း နိုင်ငံရရး

ရလေ်ရကာင်းများကို ရဆာင်ကျဉ်းရြးနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့သည့် 

NDUF ၏ ြျက်ကွက်မှုရနာက်ြိုင်း KNPP သည် ဗမာတိုင်း

ရင်းသားအြွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ဗမာရခါင်းရဆာင်အများစုပြစ်

ရနသည့် အြွဲ့အစည်းများြါဝင်သည့် မဟာမိတ်အြွဲ့များ

အရြါ်သတိကကီးကကီးေား၍ ဆက်ဆံလာခဲ့သည်။ 

 ရနဝင်းရခတ်၌ အရရးအြါဆုံး တိုင်းရင်းသား

မဟာမိတ်အြွဲ့သည် အြွဲ့ဝင် (၉) ြွဲ့ပြင့် ြွဲ့စည်းေားသည့် 

အမျ ိုးသား ေီမိုကရရစီတြ်ရြါင်းစု (၁၉၇၆ ၌ ြွဲ့စည်း

တည်ရောင်ခဲ့သည့် NDF) ပြစ်သည်။ NDF ၌ KNPP နှင့် 

KNU (အရစာ ြိုင်း၌ KNLP ြါဝင်ခဲ့) တို့ြါဝင်လျက်ရှိငြီး 

ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စုတစ်ရြ် ေူရောင်ရန် ရည်မှန်း

ခဲ့ြကသည်။၃၄ ကရင်နီအမျ ိုးသားဝါေီများက “လွတ်လြ်

ရရး” ရည်မှန်းချက်ကို မြကာခဏဆိုသလို ေုတ်ရြာ်

ရပြာဆိုရနြကဆဲ ပြစ်ရသာ်လည်း KNPP သည် ဤအခိုက်
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အတန့်ရနာက်ြိုင်း ြက်ေရယ်ဟူသည့် နိုင်ငံရရးရည်မှန်း

ချက်ြန်းတိုင်ဆီသို့ တပြည်းပြည်းဦးတည်ရလျှာက်လှမ်း

လာခဲ့သည်။ ြါတီဌာနချုြ်သည် NDF ဗဟိုညွှန်ြကားရရး

အတွက် အဓိကအရပခစိုက်စခန်းအပြစ် အသုံးရတာ်ခံခဲ့

သည်။ သံလွင်အရရှ့ပခမ်းရှိ ၎င်းတို့၏အမာခံနယ်ရပမမှရန

၍ကရင်နှင့် ရှမ်းနယ်စြ်တစ်ရလျှာက် အရပခစိုက်လှုြ်ရှား

လျက်ရှိသည့် အပခားတိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ အေူး

သပြင့် KNU နှင့် ြအိုဝ်းအမျ ိုးသားအြွဲ့အစည်း (PNO)

တို့နှင့် ရကာင်းစွာရြါင်းကူးဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သည်။

 ကယားပြည်နယ်အတွင်း KNPP အြွဲ့အစည်း

တစ်ခုတည်းကသာ ဗဟုိအစုိးရကုိ အတုိက်အခံပြုရတာ်လှန်

ြုန်ကန်ရနသည်မဟုတ်ြါ။ ရနဝင်းရခတ်၌ အပခား ‘မဆလ’ 

ဆန့်ကျင်ရရးအင်အားစုများမှ လှုြ်ရှားတက်ကကသူများသည်

လည်း KNPP ေိန်းချုြ်နယ်ရပမသို့ ရရာက်ရှိလာခဲ့ြက

သည်။ စစ်ရရးအရ အဓိကအတိုက်အခံပြုလျက်ရှိသည့် 

အြွဲ့အစည်းနှစ်ခုမှာ ‘ဗကြ’ နှင့် ပြုတ်ချခံလိုက်ရသည့် 

ဝန်ကကီးချုြ်ဦးနု၏ ြါလီမန်ေီမိုကရရစီြါတီ (PDP) တို့ပြစ်

ြကသည်။ နိုင်ငံရရးရြါင်းစည်းမှုအရရွ့၌ မရမျှာ်လင့်သည့် 

အရပြာင်းအလဲများ ပြစ်ရြါ်လာခဲ့သည့် ၁၉၆၈ ခုနှစ်

ရနာက်ြိုင်း ေိန်းသိမ်းခံေားရာမှ ပြန်လည်လွတ်ရပမာက်

လာခဲ့သည့် ဦးနုသည် ေိုင်းနယ်စြ်၌ ရပခကုြ်ယူ၍ လက်

နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးကို စတင်လာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်

လည်း ၁၉၇၀ ရနှာင်းြိုင်း၌ PDP အရရးရတာ်ြုံ အလဲလဲ

အကွဲကွဲပြင့် ဆုံးခန်းတိုင်သွားခဲ့သည်။၃၅ ဆန့်ကျင်ြက်

အရနပြင့် ‘ဗကြ’ သည် နယ်စြ်တိုင်းရင်းသားရေသများ၌ 

အေူးသပြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အဝှမ်း အင်အားကကီးမားသည့် 

ရတာ်လှန်ရရးအင်အားစုအပြစ် ဆက်လက်ရြ်တည်ရနခဲ့

သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရရး အဓိကရုဏ်းပြစ်

ြွားခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း၌ တရုတ်နိုင်ငံသည် “ပြည်သူ့တြ်

မရတာ်” ကို လက်နက်ခဲယမ်းများ ရပြာင်ရပြာင်တင်းတင်း

ရောကြ်ံ၍့ ကျားကနရ်ြးခဲသ့ည။် ဤကဲသ့ို ့ရကျာရောက်

ရနာက်ခံရတာင့်တင်းလာသည်နှင့်အမျှ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်

ပြည်နယ်၏ နယ်ပခားတစ်ြက်ပခမ်း၌ လက်နက်ကိုင်တိုက်

ြွဲများ ြိုမိုပြင်းေန်လာခဲ့သည်။

 ‘ဗကြ’ သည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်အတွင်း ဤရပခကုြ်

စခန်းသစ်များမှရန၍ ရရှ့တန်းတုိက်ြဲွနယ်ရပမများကုိ ပမန်မာ
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ပြည်အတွင်းြိုင်းေိ တိုးချဲ့ရြာ်ရဆာင်၍ ြါတီကိုပြန်လည်

တည်ရဆာက်ရန် ကကိုးြမ်းလာခဲ့သည်။ ဦးတည်ြစ်မှတ်

ေားသည့် နယ်ရပမများ၌ ရှမ်းနှင့် ကရင်နီနယ်စြ်ရေသ

သည်လည်း တစ်ခုအြါအဝင်ပြစ်ခ့ဲသည်။ ‘ဗကြ’ ဗျူဟာမှူး

များသည် အရနာက်သို့ဦးတည်၍ ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်း

ရှိ ြဲခူးရိုးမကုန်းပမင့်ရတာင်တန်းများအေိ ချတီက်ရနရင်း 

တစ်ငြိုင်တည်း ကယားပြည်နယ်ကိုပြတ်၍ ရတာင်ြိုင်းသို့ 

ဆက်လက်ေိုးရြာက်ကာ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာမဟာ

မိတ်ပြစ်သည့် ေိုင်းကွန်ပမူနစ်ြါတီ (CPT) နှင့် ချတိ်ဆက်

သွားရန် စိတ်အားေက်သန်ခဲ့ြကသည်။ ‘ဗကြ’ ရဲရဘာ်

များ၏ ေိုးရြာက်စိမ့်ဝင်ရရးလုြ်ငန်းအတွင်း ရရှာင်လွှဲ

မရသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုအရနပြင့် ၎င်းတို့ချတီက်မည့် လမ်း

ရြကာင်းတစ်ရလျှာက်ရှိ ကရင်၊ ြအိုဝ်းနှင့် ရှမ်းတို့အြါ

အဝင် အပခားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး

တြ်ြွဲ့များနှင့် ြွတ်တိုက်မှုများရှိလာခဲ့ငြီး ရံြန်ရံခါဆို

သလိုေိရတွ့တိုက်ခိုက်ရမှုများ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ 

 ယရန့အချနိ်ေိ KNPP အကွဲအငြဲပြစ်ခဲ့ရသည့် 

အရြကာင်းရင်းအရြါ် အပငင်းြွားရနြကဆဲပြစ်သည်။ ယင်း

အချနိ်က အမျ ိုးသားရရးေက် ‘ဗကြ’ ၏ “ကန့်လန့်ကာ 

ရနာက်ကွယ်မှ” ကကိုးဆွဲရပခေိုးမှုနှင့်အတူ အယူဝါေကွဲပြား

မှုြိုကဲသည့် အရြကာင်းရင်းရြကာင့် ခွာငြဲခဲ့ြကပခင်းပြစ်

သည်ဟု သုံးသြ်ယူဆခဲ့ြကသည်။ ၁၉၆၈-၈၈ ခုနှစ်အတွင်း 

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ကချင်၊ ကရင်၊ ကိုးကန့်၊ ြအိုဝ်း၊ ရှမ်းနှင့် ‘ဝ’ 

အမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှုများသည် အနည်းနှင့် အများဆို

သလို အလားတူအကွဲအငြဲများကို ကကုံရတွ့ခံစားခဲ့ြကရ

သည်။ အေူးသပြင့် ရှမ်းနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့ ကကုံရတွ့

ခံစားခဲ့ရသည့် င်္ယက်ရိုက်ခတ်မှုသည် အရတာ်ပြင်းေန်

ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ စစ်ပြန်ရဟာင်း KNPP ရခါင်း

ရဆာင်များအရနပြင့် လုံးဝရမျှာ်လင့်မေားသည့် ကိစ္စရြ်

မျ ိုးပြစ်ရနခဲ့သည်။ 

  

 အပြစ်အြျက်များ အလျင်အပမန် ပြစ်ြျက်သွား

ခဲ့သည်။ ကယန်းပြည်သစ်ြါတီသည် အရစာြိုင်း၌ KNPP 

နှင့် အလွန်နီးစြ်သည့် ဆက်ဆံရရးရှိခဲ့သည့် အြွဲ့အစည်း

ပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၁၉၇၇ ခုနှစ်အရရာက်တွင် 

KNLP သည် NDF မှ နှုတ်ေွက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်စြ်ရေသ

တစရ်လျှာကက်ကီးစိုးေားသည့ ်‘ဗကြ’ နငှ့ ်မဟာမတိြ်ွဲ့ကာ

ြအိုဝ်းအမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှု၏ ခွဲေွက်လက်ဝဲယိမ်း

အြွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည်လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရး

အြွဲ့ (ရလလြ) တို့နှင့် ြူးရြါင်းသွားခဲ့သည်။ ရနာက်ြိုင်း 

KNPP အတွင်း သရဘာေားကွဲလွဲမှုများ ကကီးေွားလာ 

သည်နှင့်အမျှ ငယ်ရွယ်သည့် လှုြ်ရှားတက်ကကသူအုြ်စုခွဲ

ေွက်သွားခဲ့ငြီး ရနာက်ြိုင်း၌ ငြိုင်ဘက်အင်အားစုပြစ်လာ

မည့် ကရင်နီပြည်လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရး

တြ်ဦး (ကလလတ) ကို တည်ရောင်ခဲ့ြကသည်။၃၆ ဗမာ

ပြည်ကွန်ပမူနစ်ြါတီမှ ရကျာရောက်ရနာက်ခံရြးေား

သည့် သုံးြါတီမဟာမိတ်အြွဲ့သစ်သည် ကယား-ကရင်-

ရမှ်းနယန်မိတိတ်စရ်လျှာကရ်ှ ိအရရးြါသည့ ်နယရ်ပမရေသ

အများအပြားကို ေိန်းချုြ်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ နှစ်ဦး

ြိုင်းအရရာက်တွင် ကလလတသည် သံလွင်ပမစ်အရနာက်

ပခမ်းကို ေိုးရြာက်သိမ်းြိုက်နိုင်ခဲ့ငြီး မယ်စဲ့ငမို့မှ ရန၍ CPT 

နှင့် ေိုင်းကို နယ်စြ်ပြတ်ရကျာ် ကူးလူးဆက်ဆံမှု ပြု

လုြ်နိုင်ခဲ့သည်။

 ကလလတ၊ ရလလြ နှင့် KNLP ရခါင်းရဆာင်

များက ၎င်းတို့အရနပြင့် မည်သည့်အခါကမျှ “ကွန်ပမူနစ်”

မပြစ်ခဲ့ဟု ပငင်းဆိုခဲ့ြကသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၌ ကလလတ

ရခါင်းရဆာင် ညာရမာင်မဲက ကလလတသည် “ကရင်နီ

လွတ်ရပမာက်ရရး” ကို ရရှ့တန်းမတင်ဘဲ “ြက်ေရယ်ပြည်

ရောင်စု” တစ်ရြ်အသွင်ပြင့် ကယားပြည်နယ်၌ မှီတင်း

ရနေိုင်လျက်ရှိြကသည့် လူနည်းစုရှမ်းများအြါအဝင် ပြည်

နယ်သူပြည်နယ်သားများ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင် 

ရအာင်ကကိုးြမ်းရဆာင်ရွက်သွားမည်ဟု ရြကညာသွားခဲ့

သည်။၃၇ ပခားနားချက်အရနပြင့် ၎င်းက KNPP သည် “အမျ ိုး

သားရရးအရပခပြု ေီမိုကရရစီ” အတွက် တိုက်ြွဲဝင်ရနပခင်း

ပြစင်ြီး ကလလတသည ်“လေုူဗဟိပုြု ေမီိကုရရစ”ီ  အတကွ ်

တိုက်ြွဲဝင်ရနပခင်းပြစ်သည်ဟု ရောက်ပြရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၃၈ ‘ဗကြ’ နှင့် မဟာမိတ်ြွဲ့ရန် ရရွးချယ်သွားခဲ့သည့် 

KNLP ရခါင်းရဆာင်ဦးရရွှရအးကလည်း မိမိတို့ြါတီအရန

ပြင့်နယ်စြ်တိုင်းရင်းသားရေသများ၏ အပခားတစ်ြက်ရှိ 

အစိုးရဆန့်ကျင်ရရး ကွန်ရက်များနှင့်အတူ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း

လုံးကို လွှမ်းခခုံလှုြ်ရှားရန် အရရးကကီးသည်ဟု ခံယူေားခဲ့

သည်။၃၉ မည်သည့်အရြကာင်းပြချက်ပြင့် သရဘာေား

ကွဲလွဲခဲ့ြကသည်ပြစ်ရစ KNPP အရရးရတာ်ြုံတွင်း အကွဲ

အငြဲသည် ကရင်နီစည်းလုံးညီညွတ်ရရးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား

ေိခိုက်ြျက်စီးရစခဲ့သည်။ KNPP-KNPLF ခွာငြဲမှုသည် 

ကယားပြည်နယ်၏ နိုင်ငံရရးအခင်းအကျင်းအရြါ် ယရန့
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အချနိေ်ြိစိီးနှြိစ်ကရ်န ဆပဲြစသ်ည့ ်အကွအဲငြကဲိ ုမျ ိုးရစခ့ျ

ရြးခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။

 အချင်းချင်းသာ လှည့်ြတ်ရန်ပြစ်ရနြကသပြင့် 

ရနဝင်း၏ အုြ်ချုြ်မှုရအာက်၌ စစ်မှန်သည့် ရအာင်နိုင်သူ

တစ်ဦးတစ်ရယာက်မျှ ရြါ်ေွက်မလာခဲ့ရြ။ နယ်စြ်တိုင်း

ရင်းသားရေသများ၏ အယူဝါေြိုင်းဆိုင်ရာ အပငင်းြွားမှု

များသည် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၌ မေင်မရှားေတ်ရံ

ရနရာမှ ရံြန်ရံခါြွဲေွက်လာရလ့ရှိသည်။ ရနာက်ခံအမျ ိုး 

မျ ိုးရိှသည့် တုိင်းရင်းသားပြည်သူလူေုတစ်ရြ်လံုး ရရှ့မတုိး

သာရနာက်မဆုတ်သာပြင့် အတိေုက္ခရရာက်ခဲ့ြကရသည့် 

အချနိ်ပြစ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ့စီးြွားရရးသည်လည်း ယင်းကာလ

တစ်ရလျှာက်လုံး ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကျဆင်းသွားခဲ့

သည်။ ရနာက်ေြ်နှစ်ကကိမ် ရငွရြကးြယ်ြျက်မှုပြုလုြ်ခဲ့

သည့် ၁၉၈၅ နှင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲ

ဆုံးဆယ်နိုင်ငံစာရင်းဝင် ပြစ်လာသည့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် 

ကုလသမင်္္ဂ၏ ြွံ့ငြိုးမှုအနည်းဆုံး စာရင်းဝင်နိုင်ငံအဆင့်

အတန်းသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ရသည်။ ရနာက်ြိုင်းနှစ်အတွင်း 

တက္ကသိုလ်ရကျာင်းသားများ ဦးရဆာင်သည့် ေီမိုကရရစီ

အရရးရတာ်ြုံကကီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ ကူးစက်ြျ ံ့နှံ့သွားခဲ့

သည်။ ဤအရရးရတာ်ြုံရြကာင့် ရနဝင်းနှုတ်ေွက်ခဲ့ရငြီး 

မဆလရခတ် အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

 ရနာက်ဆုံး၌ ရာစုနှစ်တစ်စိတ်စာမျှ တံခါးြိတ်

ဝါေပြင့် မရတာ်မတရားအုြ်ချုြ်ခဲ့သည့် “ပမန်မာ့နည်း 

ပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” ကကီး ကိစ္စပြတ်ချုြ်ငငိမ်း

သွားရတာ့သည်။ ကရင်နီလူေုတစ်ရြ်လုံး တြ်မရတာ်

ရခါင်းရဆာင်များ၏ ရပခလှမ်းအရရွ့ကို သတိကကီးကကီးေား

၍ မျက်လုံးရေါက်ရောက် ရစာင့်ြကည့်လာခဲ့ြကသည်။ 

နဝတ/နအြရခတ် (၁၉၈၈-၂ဝ၁၁)နဝတ/နအြရခတ် (၁၉၈၈-၂ဝ၁၁)

 ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရနွရာသီအတွင်း နိုင်ငံ၏ ငမို့တိုင်း

လိုလို ေီမိုကရရစီအရရးရတာ်ြုံကကီး ရိုက်ခတ်ခံလိုက်ရငြီး

ရနာက် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံသည် 

လွတ်လြ်ရရး ရငြီးရနာက်ြိုင်း အလွန်အရရးြါသည့် 

တတိယရပမာက် လမ်းဆုံလမ်းခွသို့ ရရာက်ရှိလာခဲ့ပြန်

သည်။ လုံးဝအတိမ်းအရစာင်းမခံနိုင်သည့် အရရးအခင်း

ကကီးသုံးခု ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြစ်ြွားလာခဲ့သည်။ တိုင်း

ပြည်၏ အာဏာကို  (၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံရတာ်ရအးချမ်း

သာယာရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးရကာင်စီ (နအြ) ပြစ်

လာသည့်) နိုင်ငံရတာ်ငငိမ်ဝြ်ြိပြားရရးနှင့် တရားဥြရေ

စိုးမိုးရရးရကာင်စီ (နဝတ) မှ လက်လွှဲဆက်ခံခဲ့သည်။ ေို့

ရနာက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်အရရာက်တွင် စစ်သည် ၁၅၀၀၀ ရကျာ် 

ပြင့်အင်အားရတာင့်တင်းလှသည့် ယင်း၏ “ပြည်သူ့တြ်

မရတာ်” ရအာက်ရှိ တိုင်းရင်းသားတြ်ြွဲ့များ၏ တြ်တွင်း

ြုန်ကန်မှုများရြကာင့် နိုင်ငံ၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး နိုင်ငံ

ရရးြါတီတစ်ပြစ်လဲ ‘ဗကြ’ ငြိုကွဲသွားခဲ့သည်။ အဆုံး၌ 

ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်ဦးရဆာင်သည့် အမျ ိုးသားေီမိုက

ရရစီအြွဲ့ချုြ်သည် ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း ြေမဦးဆုံး

အကကိမ် ကျင်းြပြစ်ခဲ့သည့် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ၌ 

ရသာင်ငြိုကမ်းငြို အနိုင်ရသွားခဲ့သည်။ ‘နဝတ’ အစိုးရ၏ 

ရက်ရက်စက်စက် ငြိုခွဲနှိမ်နှင်းခံလိုက်ရငြီးရနာက် ရောင်

ရြါင်းများစွာရသာ ရကျာင်းသားများနှင့် လှုြ်ရှားတက်ကက

သူများသည် KNPP၊ KNU နှင့် ၎င်းတို့၏ NDF မဟာ

မိတ်အြွဲ့ဝင်များ ေိန်းချုြ်ေားသည့် နယ်စြ် ရေသများသို့ 

တိမ်းရရှာင်ခိုလှုံသွားခဲ့ြကသည်။

 စစ်အုြ်ချုြ်ရရးကာလ ြကာပမင့်လိမ့်မည်မဟုတ်

ဟူသည့် ရမျှာ်မှန်းချက်များအားလုံး ြါစင်ရအာင် လွဲရချာ်

သွားခဲ့သည်။ ငမို့ပြများမှ ေီမိုကရရစီ လိုလားရောက်ခံ

ြကသူများ အလုံးအရင်းရရာက်ရှိလာပခင်းက ကရင်နီနှင့် 

အပခား တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများအား ၎င်းတို့ရရွးချယ်ခဲ့

သည့် ရတာ်လှန်ရရးလမ်းရြကာင်း သံသယမရှိ မှန်ကန်ရန 

သည်ဟု အခိုင်အမာယုံြကည်သွားရစသည့် တွန်းအားတစ်

ရြ်ပြစ်လာခဲ့သည်။ လူများစုဗမာများ၏ အင်အားအကကီး

ဆုံးြါတီနှစ်ရြ်ပြစ်သည့် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ြါတီနှင့် ဗမာ

ပြည်ကွန်ပမူနစ်ြါတီတို့ ငြိုကွဲြျက်စီးသွားပခင်းကလည်း 

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အရပြာင်းအလဲအတွက် ရမျှာ်

လင့်ချက်များ ပြန်လည်ပမင့်မားလာရစခဲ့သည်။ နိုင်ငံအသိ

အမှတ်ပြုမှုနှင့် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားရရး အကူ

အညီများ ပမင့်တက်လာခဲ့သည်ရသာ်လည်း အစိုးရဆန့်

ကျင်ရရး အင်အားစုများ၏ စစ်အုြ်ချုြ်ရရးကို အဆုံးသတ်

မည့်ရည်မှန်းချက်ကို လုံးဝပြည့်ဆည်း ရဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့

ပခင်းမရိှြကရြ။ ရနာက်ြုိင်းဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း အတုိက်

အခံအင်အားစုများ အကကီးအကျယ် ြိနှိြ်ခံခဲ့ရသည့် နဝတ/

နအြရခတ်သည်လည်း ၎င်းတို့ဆက်ခံခဲ့သည့် မဆလ 
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အစိုးရနီးြါးြကာပမင့်စွာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို စစ်ြိနြ်ရအာက်

ေား၍ အုြ်ချုြ်သွားခဲ့သည်။ 

 ယင်းနှစ်များအတွင်း KNPP သည် ေီမိုကရရစီ 

အရရးရတာ်ြုံေုက္ခသည်များနှင့် ပြည်ြရရာက်အင်အားစု

များကို ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှရန၍ အားရြးကူညီ

သည့် အရရးြါရသာရင်းပမစ်တစ်ခု ပြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၈၈

ခုနှစ်အရရးအခင်း၌ လွိုင်ရကာ်နှင့် အပခားနယ်ငမို့များ

အတွင်း ေီမုိကရရစီလုိလားသည့် ဆန္ဒေုတ်ရြာ်ြဲွများလည်း 

ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြစ်ြွားလာခဲ့သည်။ ရနာက်ြိုင်း၌ ငမို့

ပြရနလှုြ်ရှားတက်ကကသူများ ဦးရဆာင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် 

ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေီမိုကရရစီရကျာင်းသားတြ်မရတာ်

(ABSDF) ကို KNPP ေိန်းချုြ်နယ်ရပမအတွင်း ဌာနစိတ် 

များေားရှိ အရပခစိုက်နိုင်ရန်လည်း ခွင့်ပြုရြးခဲ့သည်။၄၀ 

သို့ရသာ်လည်း KNPP သည် ဗမာအများစုြါဝင်သည့် မဟာ

မတ်ိတြ်ရြါင်းစုများနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုပြုရန်အလွန်

သတိေားရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ ရလေ်အရနပြင့် ြါတီသည် 

နဝတ/နအြရခတ်အတွင်း ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည့် 

အဓိကရတာ်လှန်ရရး အင်အားစုနှစ်ရြ်၌ ေဲေဲဝင်ဝင် ြါဝင်

ရဆာင်ရွက်ခဲ့ပခင်းမရှိဘဲ ရဘးေွက်ေိုင်ရနခဲ့သည်ဟု ဆို

နိုင်ြါသည်။ ယင်းတို့မှာ (၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် တည်ရောင်ခဲ့

သည့်) ပမန်မာပြည် ေီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အြွဲ့ချုြ် 

(DAB) နှင့် (၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ရောင်ခဲ့သည့်) ပြည်

ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံရတာ် အမျ ိုးသားရကာင်စီ (NCUB)တို့ 

ပြစ်ြကသည်။ အဆိုြါမဟာမိတ် အြွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံး

သည်ကယားပြည်နယ်၏ ရတာင်ြက်ပမစ်ရအာက်ြိုင်းရှိ 

KNU ေိန်းချုြ်နယ်ရပမ မာနယ်ြရလာ၌ ဌာနချုြ်ေား၍ 

လှုြ်ရှားခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။

 ဤကဲ့သို့ရသာ ရနာက်ခံပြစ်ရြ်များ အြကား၌ 

ကရင်နီရတာ်လှန်ရရး အင်အားစုများသည် ယခင်ကမကကုံ

ခဲ့ြူးသည့် စစ်ရရးနှင့် နိုင်ငံရရးြိအားသစ်များကို ရင်ဆိုင်

လာြကရသည်။ “ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်း

စဉ်” ၏ တံခါးြိတ်ရန့ရက်များ လွန်ရပမာက်သွားခဲ့သည်။ 

ယင်းရနာက် ြေမဦးဆုံးကကုံရတွ့ရသည့် စိန်ရခါ်မှုသည် 

၁၉၉၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲနှင့်အတူ ရရာက်ရှိ

လာခဲ့သည်။ နယ်ရပမအများအပြား၌ လက်နက်ကိုင်တိုက်

ြွဲများ ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနခဲ့ရသာ်လည်း မဲရုံများြွင့်၍ 

ဆန္ဒမဲများ ဆက်လက်ရကာက်ခံခဲ့သည့် နဝတအစိုးရသည် 

၁၉၆၂ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း ြေမဦးဆုံးအကကိမ်အပြစ် ြါတီ

သစ်များကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကယား

ပြည်နယ်၏ လစ်လြ်ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ ရှစ်ခုအနက် 

NLD မှ ၄ ရနရာအနိုင်ရခဲ့ငြီး ၂ ရနရာကို တိုင်းရင်းသား

စည်းလုံးညီညွတ်ရရးြါတီ (NUP-ယခင်က BSPP) နှင့် 

ကျန် ၂ ရနရာကို အသစ်ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်သည့် 

ကယားပြည်နယ် လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ် 

(KSANLD) တို့ အသီးသီးအနိုင်ရခဲ့ြကသည်။ နယ်ရပမချင်း

ေိစြ်လျက်ရှိသည့် ကရင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်လည်း 

ကယန်းအမျ ိုးသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရရး ေီမိုကရရစီ

အြွဲ့ (DOKNU) မှကိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၂ ခု အနိုင်ရခဲ့

သည်။ အဆိုြါရလေ်များက တစ်ချနိ်လုံးလိုလို မိမိတို့လူမျ ိုး

များ၏ စစ်မှန်သည့် ကုိယ်စားလှယ်ပြစ်သည်ဟု ရကကးရြကာ်

ရနခ့ဲြကရသာ်လည်း မိမိတို့၏ အမာခံေိန်းချုြ်နယ်ရပမ

ပြင်ြ၌ ပြစ်ြွားခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးအရရွ့ကို လက်ြိုက်ြကည့်

ရနခဲ့ြကရသည့် KNPP၊ KNPLF နှင့် KNLP တို့အတွက် 

အကကီးအကျယ်စိတ်ြျက်ြွယ်ရာ ပြစ်သွားခဲ့သည်။

 NLD အနိုင်ရခဲ့သည်မှန်ရသာ်လည်း ေီမိုကရရစီ 

အသွင်ကူးရပြာင်းရရး စတင်လာငြီဟု မဆိုသာနိုင်ခဲ့ရြ။ 

နဝတအစိုးရအရနပြင့် မည်သည့်အခါကမျှ လွှတ်ရတာ်

သစ်အားအစိုးရြွဲ့ခွင့်ပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့သပြင့် NLD၊ 

KSANLD၊ DOKNU နှင့် အပခားရရွးရကာက်ခံြါတီများ

အားလုံး စစ်တြ်၏ ြိနှိြ်ချုြ်ပခယ်မှုပြင့်သာလျှင် အဆုံး 

သတ်သွားခ့ဲရသည်။ ရနာက်ြုိင်းနှစ်များအတွင်း ရရွးရကာက်

ခံအမတ်များအြါအဝင် ေီမိုကရရစီအရရး တက်ကကလှုြ်

ရှားသူများသည် ငမို့ပြများမှရန၍ ေုိင်းနယ်စြ်တစ်ရလျှာက် 

KNPP ေိန်းချုြ်ေားသည့် လွတ်ရပမာက်နယ်ရပမများသို့ 

တြွဲြွဲရရာက်ရှိလာခဲ့သည်။၄၁ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွး

ရကာက်ြွဲကျမှသာ ရပမရြါ်နိုင်ငံရရးြါတီများ ပြန်လည်

ရှင်သန်နိုင်သည့် ရရခံရပမခံအခင်းအကျင်းမျ ိုး ေြ်မံေွက်

ရြါ်လာခဲ့သည် (အခန်း ၆ ကိုြကည့်ြါ)။

 ဤကဲ့သို့ အကျြ်ရိုက်ရနသည့် အရပခအရန၌ 

KNPP နှင့် KNPLF သည် ပြည်နယ်တစ်လွှား တပြည်းပြည်း

ချင်းတြ်အင်အားပြန့်ကျက်လာသည့် တြ်မရတာ်ရြကာင့် 

ေုတိယရပမာက်အကကီးမားဆုံး စိန်ရခါ်မှုတစ်ရြ်နှင့် ေြ်မံ 

ရင်ဆုိင်ခ့ဲရပြန်သည်။၄၂ ရလေ်အရနပြင့် “ပြတ်ရလးပြတ်” စစ်

ဆင်ရရးအြါအဝင် သံလွင်ပမစ် အရရှ့ကမ်းနှင့်အရနာက်
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ကမ်းနှစ်ြက်စလုံးသို့ တြ်မရတာ်၏ ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

မှုများ ရရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ြရူဆိုနှင့် 

ပြည်နယ်၏အရရှ့ရပမာက်ရှိ အပခားနယ်ရပမရေသများသို့ 

ေါေင်ရြါင်းများစွာရသာ ရကျးရွာများကို ြေမအကကိမ် 

အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ရရွှ့ရပြာင်းရနရာချေားမှုများ ရြါ်

ရြါက်လာခဲ့သည် (အခန်း ၇ ကိုြကည့်ြါ)။ အလားတူြင် 

KNPP ၏ NDF မဟာမိတ်များ၊ KNU နှင့် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ

(NMSP) တို့ ေိန်းချုြ်ေားသည့် ေိုင်း- ပမန်မာနယ်စြ်

တစ်ရလျှာက်ရှိ နယ်ရပမရေသများသည် နဝတရခတ်တစ်

ရလျှာက်လုံး အပြင်းအေန်ေိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရ

သည်။ စစ်အစိုးရသစ်သည် ေီမိုကရရစီလိုလားသည့် လမ်း

စဉ်ကို ရောက်ခံအားရြးလျက်ရှိသည့် DAB၊ NCUB နှင့် 

မဟာမိတ်အြွဲ့အစည်းများအားလုံးကို အပမစ်ပြုတ်တိုက်

ခိုက်သွားရန် သံဓိဋ္ဌာန်ချေားရြကာင်း ရြါ်လွင်ေင်ရှား

လာခဲ့သည်။  

 စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများသည် နဝတအစိုးရလက်

ေက်၌ လူေုလူတန်းစားများကို ကစဉ့်ကလျားအရပခြျက်

ရစခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းရသာ အရြကာင်းရင်းမဟုတ်ခဲ့ရြ။ 

တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ ကယားနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကို 

ဆက်သွယ်သွားမည့် လွိုင်ရကာ်-ရအာင်ြန်းမီးရေားလမ်း 

တည်ရဆာက်ခဲ့စဉ်က တြ်မရတာ်၏ အတင်းအဓ္ဓမလုြ်

အားခိုင်းရစမှုရြကာင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ ရနရြ်စွန့်

ခွာတိမ်းရရှာင်မှုနှင့် ရသရကျြျက်စီးမှုများ ရှိလာခဲ့ရြကာင်း 

အစီရင်ခံစာများ ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံြိုင်မီေီယာများ

ကယင်းစီမံကိန်း၌ လူရြါင်း ၃၀၀၀၀၀ ရကျာ် ြါဝင်ခဲ့

သည်ဟု ေုတ်ပြန်ဝန်ခံခဲ့သည်။၄၃ ကရင်နီရြါင်းများစွာ 

အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ကိစ္စရြ်နှင့်ြတ်သက်၍ ရမးခွန်း

ေုတ်ခဲ့ရာ၌ တြ်မရတာ်ဗိုလ်မှူးကကီးတစ်ဦးက “လူရတွရန့

တိုင်းရသရနြကတာမို့ ေါကပြစ်ရိုးပြစ်စဉ် သဘာဝတစ်ခု

ြါ” ဟု တုန့်ပြန်ရပြဆိုသွားခဲ့သည်။၄၄

 ၁၉၉၀ နှစ်လယ်ြိုင်း၌ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်း

သားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ အား

လုံးကို အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် နဝတအစိုးရ ြိတ်ရခါ်ခဲ့ငြီး

ရနာက် တတိယရပမာက်အဆုံးစွန် ကွဲငြဲမှုအကျြ်အတည်း

ကကီးရြါ်ရြါက်လာခ့ဲသည်။ ဤြိတ်ရခါ်ချက်သည် ဗုိလ်ချုြ်

ရနဝင်း၏ ၁၉၆၃-၆၄ ခုနှစ် “ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးရန် 

ကမ်းလှမ်းမှု” ရနာက်ြိုင်း တိုင်းရင်းသားရတာ်လှန်ရရးအင်

အားစုများနှင့် အစိုးရအြကား အမှန်တကယ်ရတွ့ဆုံပြစ်ခဲ့ 

သည့် ြေမဦးဆုံးရသာ ရဆွးရနွးြွဲများပြစ်လာခဲ့သည်။ 

ြေမဦးဆုံးရသာ ငငိမ်းချမ်းရရးကမ်းလှမ်းမှုကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်

၌ ‘ဗကြ’ ကို ြုန်ကန်၍ ခွဲေွက်သွားခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား

အင်အားစုများအတွက် ပြုလုြ်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ယင်းတို့၌ 

အသစ်ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းလိုက်သည့် (ကိုးကန့်) ပမန်မာအမျ ိုး

သားေီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တြ်မရတာ် (MNDAA)၊ ‘ဝ’ 

ပြည်ရသွးစည်းညီညွတ်ရရး တြ်မရတာ် (UWSA) နှင့် 

(မိုင်းလား) အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီမဟာမိတ် တြ်မရတာ် 

(NDAA) တို့ြါဝင်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ကမ်းလှမ်းမှုကို 

ဤအြွဲ့ (၃) ြွဲ့က လက်ခံခဲ့ငြီးမှသာ နိုင်ငံအနှံ့ရှိ အပခား

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်း

များအားလုံးကို အလားတူကမ်းလှမ်းမှုများ ဆက်လက်ပြု

လုြ်သွားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။

 အရစာြိုင်း၌ အစိုးရ၏ မူဝါေအရပြာင်းအလဲသည် 

တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများအား ေီမိုကရရစီလမ်းစဉ်ကို 

လိုလားရောက်ခံလျက်ရှိသည့် အြွဲ့အစည်းများနှင့် ရဝး

ရာသို့ “ခွဲေုတ်သွားသည့်” မဟာဗျူဟာတစ်ရြ်ပြစ်သည်

ဟုအကျယ်တဝင့် ရည်ညွှန်းရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ ဗမာ

အများစုပြစ်သည့် ABSDF သို့မဟုတ် ပြည်ရောင်စုပမန်မာ

နိုင်ငံအမျ ိုးသားညွှန်ရြါင်းအစိုးရ (NCGUB) ကဲ့သို့ရသာ

အစုအြွဲ့များကို ငငိမ်းချမ်းရရးစားြွဲရြါ်သို့ တစ်ကကိမ်တစ်ခါ

မျှြိတ်ရခါ်ခဲ့ြူးပခင်းမရှိရြ။ စစ်အစိုးရသစ်သည်လည်း DAB 

သို့မဟုတ် NCUB ကဲ့သို့ရသာ မဟာမိတ်တြ်ရြါင်းစုများ

နှင့်ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုပြုရန် ပငင်းြယ်ခဲ့သည်။

 မည်သ့ုိဆုိရစ နဝတ၏ “ငငိမ်းချမ်းရရးေုိးစစ်သည်” 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်း

များအြကား တကယ့်ကိုအကျြ်ရိုက်ရသည့် အရပခအရန

မျ ိုးကို ပြစ်ရြါ်လာရစခဲ့သည်။ နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ NLD နှင့် 

ေီမိုကရရစီအရရးရတာ်ြုံသစ်ကို ရောက်ခံအားရြးသူများ 

တပြည်းပြည်း များပြားလာခ့ဲသည်။ တစ်ချန်ိတည်း၌ ဆယ်စု

နှစ်ရြါင်းများစွာ ရရှ့တန်းစစ်ရပမပြင်များအတွင်း ရပမစာ

ြင်ပြစ်ခဲ့ရသည့် လူေုလူတန်းစားများအရနပြင့် ငငိမ်းချမ်း

ရရးကို အလွန်ရတာင့်တရနခဲ့ြကသည်။ ရလေ်အရနပြင့် 

တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင် အများအပြားသည် ၎င်းတို့

အရနပြင့် လူများစုဗမာအင်အားစု တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ငငိမ်းချမ်း

ရရးရဆွးရနွးရမည်ဆိုြါက NLD သို့မဟုတ် ပြည်ြရရာက် 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute32

NCGUB အင်အားစုများေက်စာလျှင် အစိုးရကို နှစ်ရြါင်း

များစွာ ေိန်းချုြ်ေားခဲ့သည့် တြ်မရတာ်နှင့်သာ ရဆွးရနွး

သင့်သည်ဟု လက်ခံယုံြကည်သွားခဲ့ြကသည်။

 အဆိုြါြိအားများကို ကယားပြည်နယ်၌ အပြင်း

အေန်ခံစားခဲ့ရသည်။ အရစာြိုင်း၌ ကရင်နီအမျ ိုးသား

နိုင်ငံရရး အကွဲအငြဲကို ကုစားရြးနိုင်ရတာ့မည်ဟု ရမျှာ်

လင့်ခဲ့ြကသည်။ ‘ဗကြ’ ငြိုလဲသွားငြီးရနာက်ြိုင်း KNPP၊ 

KNPLF၊ KNLP၊ KNU၊ PNO နှင့် SNPLO အြွဲ့ရခါင်းရဆာင်

များသည် နှစ်ရြါင်းများစွာအတွင်း ြေမဦးဆုံးအကကိမ် 

အတူတကွ ရတွ့ဆံုစည်းရဝးခ့ဲြကသည်။ ဗဟုိအစုိးရအတွင်း 

အရပြာင်းအလဲကကီးနှစ်ရြ် ပြစ်ရြါ်ခ့ဲငြီးရနာက်ြုိင်း အားလံုး

လိုလို ကရင်အဆက်အနွယ်ပြစ်ြကသည့် စစ်ပြန်ရဟာင်း 

အမျ ိုးသားရရးဝါေီ ရခါင်းရဆာင်များအြကား ၁၉၄၀ ခုနှစ်

ရနှာင်းြိုင်းမှ ၁၉၆၀ ခုနှစ်အရစာြိုင်းေိ ပြစ်ြွားခဲ့သည့် 

အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၏ အရရးြါသည့် အချ ိုးအရကွ့

များနှင့်အငြိုင် အရပြာင်းအလဲများစွာ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့

သည်။ အေူးသပြင့် DAB တြ်ရြါင်းစုနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွး

ရနွး၍ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် KNU ၏ ဌာနချုြ်ပြစ်

သည့် မာနယ်ြရလာသို့ KNPLF၊ KNLP နှင့် SNPLO 

ရခါင်းရဆာင်များ ေွက်ခွာသွားခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ေူလိုင်

လအတွင်း ရမျှာ်လင့်ချက်များ မိုးေိမတတ်ပမင့်မားရနခဲ့

သည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း မည်သည့်သရဘာတူညီချက်မျှ မရ

ရှိခဲ့သပြင့် ေိုအချနိ်မှစ၍ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ

အြကား ရြါင်းစည်းညီညွတ်ရရး ရမျှာ်လင့်ချက်များ ရဝဝါး

ရြျာက်ကွယ်သွားရတာ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်အရရာက်၌ 

NDF မဟာမိတ်နှင့် KNPP တို့၏ ကာလရှည်မဟာမိတ်

ပြစ်ခဲ့သည့် PNO သည် အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် 

သရဘာတူခဲ့သည်။ ေို့ရနာက် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် KNLP အား 

‘ဗကြ’ လိုလားရောက်ခံသည်ဟု စွြ်စွဲကာ ခွဲေွက်သွား

ခဲ့သည့် တြ်ြွဲ့ငယ်တစ်ခုပြစ်သည့် ကယန်းအမျ ိုးသား

ကာကွယ်ရရးတြ် (KNG) ကလည်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲ 

သွားခဲ့သည်။ ရနာက် ၂ နှစ်အြကာ၌ ‘နဝတ’ အစိုးရသည် 

‘ဗကြ’ ငြိုကွဲသွားငြီးရနာက်ြိုင်း ဆက်လက်ရြ်တည်ရန် 

ခဲယဉ်းလာခဲ့သည့် KNPLF၊ KNLP နှင့် SNPLO တို့နှင့် 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် သရဘာတူခဲ့သည် (အခန်း ၃ နှင့် 

၅ ကိုြကည့်ြါ)။

 ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ အခိုင်အမာရြ်တည်လာ

ခဲ့ငြီးရနာက် ေွက်ရြါက်မဲ့တစ်ဆို့ရနသည့် ကရင်နီအမျ ိုး
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သားနိုင်ငံရရး၌ ‘နဝတ’ ၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသည် 

ြဋိြက္ခအခင်းအကျင်းကို သိသိသာသာ ရပြာင်းလဲသွား

ရစမည့် အရရွ့များကို ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည် (“ကရင်နီ

ြဋိြက္ခသမိုင်းပြရပမြုံ” ကိုြကည့်ြါ)။ ေိုအချနိ်က လုြ်ရိုး 

လုြ်စဉ်နှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲသည့်ြုံစံပြင့် KNPLF ကို 

“ကယားပြညန်ယ ်အေူးရေသ ၂” ဟ၍ူရသာလ်ည်း ရကာင်း 

KNG နှင့် KNLP တို့ကို “ကယားပြည်နယ် အေူးရေသ ၁”

နှင့် “ကယားပြည်နယ်အေူးရေသ ၃” ဟူ၍ လည်းရကာင်း 

အသီးသီးသတ်မှတ်ခွင့်ပြုရြးခဲ့သည်။ ဤသတ်မှတ်ခွင့်ပြု

ချက်သည် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအားပြင့် လူမှုစီးြွားရရးရရခံ

ရပမခံနှင့် ရှမ်း-ကရင်နီ နယ်စြ်ရေသတစ်ရလျှာက် ကယန်း

လူေုများ မှီတင်းရနေိုင်မှုြုံစံတို့ကို ေင်ဟြ်ရစခဲ့သည်

ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။

 ရှမ်းပြည်နယ်ရတာင်ြိုင်းနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့

သည်ရတာင်ကကီးငမို့၌ ရုံးေိုင်ေားသည့် အရရှ့ြိုင်းတိုင်း

စစ်ဌာနချုြ်၏ အုြ်ချုြ်မှုရအာက်တွင်ရှိရနသပြင့် အဆိုြါ

နယ်ရပမြိုင်းပခား သတ်မှတ်ချက်သည် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေရြါ် အရပခခံပခင်းေက် တြ်မရတာ်၏ ြွဲ့စည်းတည်

ရဆာက်ြုံအတိုင်း ရနရာချေားပခင်းသာပြစ်သည်။ ၁၉၉၀ 

ခုနှစ် အရစာြိုင်း၌ အရရှ့ြိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုြ်ရအာက်ရှိ 

လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ ရေသအရပခစိုက် စစ်ဆင်ရရးကွြ်ကဲရုံး

ကိုလည်း တိုးချဲ့ြွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တြ်မရတာ်က မည်ကဲ့သို့

ြင်အရြကာင်းပြရစကာမူ ‘နဝတ’ အစိုးရရအာက်ရှိ ဤ

စစ်ဆင်ရရးကွြ်ကဲရရး လုြ်ငန်းများသည် ကရင်နီ၏ ြိုရန

ငမဲကျားရနငမဲ အရပခအရနရြါ်များစွာ သက်ရရာက်မှုရှိလာ

ခဲ့သည်။ 

 ရုတ်တရက်ဆိုသလို တစ်ြွဲ့တည်းကျန်ရစ်ခဲ့သည့် 

KNPP သည်လည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လအရရာက်တွင် 

အစိုးရနှင့် လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ရဆွးရနွး

သွားရန် သရဘာတူခဲ့ရသည်။၄၅ ြက်ေရယ်လိုလားသည့် 

အင်အားစုများအြကား KNPP တစ်ြွဲ့တည်းသာ ဤကဲ့သို့

ရသာအရရွ့မျ ိုးကို ရရွးချယ်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ရြ။ တစ်ချနိ်

တည်းလိုလို၌ ‘နဝတ’ အစိုးရသည် ကချင်လွတ်လြ်ရရး

အြွဲ့အစည်း (KIO)၊ မွန်ပြည်သစ်ြါတီ (NMSP) နှင့် 

ရနာက်ြိုင်း KNU အြါအဝင် KNPP ၏ အရင်းနှီးဆုံးပြစ်

သည့် အပခား NDF မဟာမိတ်အြွဲ့ဝင်များနှင့်လည်း ငငိမ်း 

ချမ်းရရးရဆွးရနွးရနခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ KIO နှင့် NMSP တို့

နှင့် ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးဆီသို့ အသီးသီး ဦးတည်သွားရစခဲ့

သည်။ သို့ရသာ်လည်း ကယားပြည်နယ်၌ KNPP နှင့် 

သရဘာတူခဲ့သည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသည် တရားမဝင်

သစ်ခိုးေုတ်မှုနှင့် စစ်ရရးလှုြ်ရှားမှုများ ဆက်လက်လုြ်

ရဆာင်ရနသည်ဟူသည့် စွြ်စွဲချက်များရြကာင့် ရက်

သတ္တြတ်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်လည်ြျက်ပြယ်သွားခဲ့

သည် (အခန်း ၃ ကိုြကည့်ြါ)။၄၆ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး

သည် KNPP မှရနာက်တစ်ကကိမ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် 

သရဘာမတူမီအချနိ်ေိ ၁၇ နှစ်တာမျှ ြကာပမင့်သွားခဲ့

သည်။ 

 ြကားကာလအတွင်း ြဋိြက္ခနှင့် ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်

ရဘးတိမ်းရရှာင်ရမှုများ နိုင်ငံအနှံ့ြျ ံ့နှံ့လာမှုရြကာင့် စစ်

ရဘးေုက္ခသည် ကရင်နီရြါင်း ၂၀၀၀၀ ရကျာ် ေိုင်းနိုင်ငံ

သို့ခိုလှုံသွားခဲ့ရငြီး ပြည်တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်း 

ရရှာင်ခဲ့ရသည့် လူဦးရရသည် ပြည်ြရရာက်စစ်ရဘးေုက္ခ

သည်များေက် နှစ်ဆရကျာ်ခန့် ြို၍များပြားလိမ့်မည်ဟု 

ခန့်မှန်းရသည် (အခန်း ၇ ကိုြကည့်ြါ)။ တြ်ရပြးတြ်ြွဲ့

ငယ်ရြါင်းများစွာ စစ်အစုိးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲ၍ အလင်း

ဝင်သွားခဲ့ပခင်းရြကာင့် ပြစ်ရြါ်လာသည့် လူေုလူတန်းစား

များအြကား စည်းလုံးမှုငြိုကွဲလာပခင်းသည်လည်း ဆတူ

ေိခိုက်မှု ပြင်းေန်ခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်း 

၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်၌ KNLP ကို စွန့်ခွာ၍ ြေမ

ဦးဆံုး ခဲွေွက်သွားခ့ဲသည့် ရတာ်လှန်ရရးတြ်ြဲွ့သည် ကယန်း

အမျ ိုးသားကာကွယ်ရရးတြ် (KNG) ပြစ်လာခဲ့သည်။ ေို့

အပြင် KNPP သည် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ြျက်ပြယ်သွား

ခဲ့ငြီးရနာက် ၁၉၉၅ ခုနှစ် အရရာက်တွင် ကရင်နီအမျ ိုးသား

ေီမိုကရက်တစ်ြါတီ (KNDP)၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အရရာက်တွင် 

ကရင်နီအမျ ိုးသား ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြံွ့ငြိုးရရးြါတီ (KNPDP)

နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်အရရာက်တွင် ကရင်နီအမျ ိုးသားစည်းလုံး

ညီညွတ်ရရး အြွဲ့ (KNSO) (အခန်း ၃ နှင့် ၅ ကိုြကည့်ြါ) 

တို့၏ ခွဲေွက်မှုကို ေြ်မံကကုံရတွ့ခဲ့ရသည်။

 ‘နဝတ-နအြ’ အစုိးရသည် ဤက့ဲသ့ုိရသာ ရနာက်ခံ

အခင်းအကျင်းမျ ိုးကို အသုံးချ၍ မိမိတို့၏ ပြည်တွင်းပြုပြင် 

ရပြာင်းလဲရရး အစီအစဉ်များကို သတိကကီးကကီးေား၍ 

ဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်သွားခဲ့သည်။ ယင်းအစီအစဉ်များ 

ကိုကကိုးကိုင်လမ်းညွှန်သူသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်၌ အစိုးရမင်း



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute34

ပြစ်ရနသည့် ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီးရစာရမာင်ကို အစားေိုး၍ 

စစ်ဦးစီးချုြ်အသစ် ပြစ်လာခ့ဲသည့် ဗုိလ်ချုြ်မှူးကကီးသန်းရရွှ

ြင်ပြစ်သည်။ စနစ်ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး မဟာဗျူဟာ၌ 

အဓိကအင်္ဂါရြ်ကကီးနှစ်ခု ြါရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၌ ြွဲ့စည်း

ြံုအရပခခံဥြရေသစ်တစ်ခု ရရးဆဲွပြင်ဆင်ရန်အတွက် အမျ ိုး

သားညီလာခံကို ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်မှာြင်ြွဲ့

စည်းတည်ရောင်လိုက်သည့် ပြည်ရောင်စုကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် 

ြွံ့ငြိုးရရးအသင်း (USDA) သည် တိုင်းပြည်၏ လူမှုရရးနှင့် 

နုိင်ငံရရးအကူးအရပြာင်း၌ တြ်မရတာ်ကုိ ရောက်ခံအား

ရြးသည့် လူေုအစုအရဝးကကီး အသွင်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ 

 ၎င်းတို့၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲမှုရြကာင့် KNPLF၊ 

KNLP နှင့် KNG တို့သည် အပခားအြစ်ရြ် အြွဲ့အစည်းများ

နှင့်အတူ အမျ ိုးသားညီလာခံသို့ တက်ရရာက်ရန်ြိတ်ြကား

ခံခဲ့ရသည်။ ရနာက်ြိုင်း၌ အပခားခွဲေွက်အြွဲ့များပြစ်သည့် 

KNDP၊ KNPDP နှင့် KNSO တို့လည်း ြါဝင်လာခဲ့သည်။ 

သို့ရသာ်လည်း တိုးတက်မှုအလွန်ရနှးရကွးခဲ့သပြင့် အမျ ိုး

သားညီလာခံကုိ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အေိ တရားဝင်နိငံု်္းချုြ် အရချာ

သြ်နိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိရြ။ ေိုကာလများ၌ USDA သည် နိုင်ငံ

ရရးအရ လည်ြတ်ရဆာင်ရွက်ခွင့်ရသည့် တစ်ခုတည်း

ရသာ “အရြြ်က်” အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်အပြစ် ကယားပြည်

နယ်တစ်ဝှမ်းလုံးကို လွှမ်းခခုံလာခဲ့သည်။ လူေုလူတန်းစား

များအြကား အေူးသပြင့် ကက်သလစ်နှင့် နှစ်ပခင်းခရစ်

ယာန်ကဲ့သို့ရသာ ဘာသာရရးအရပခပြု အြွဲ့အစည်းများ 

ဆက်လက်လှုြ်ရှား သက်ဝင်ရနြကဆဲပြစ်သည်။ သို့ရသာ်

လည်း မည်သည့်နိုင်ငံရရးလုြ်ငန်းမျ ိုးကိုမျှ ြါဝင်ရဆာင်

ရွက်ခွင့်မရှိြကရြ။ ဝန်ကကီးချုြ်နှင့် စစ်ရောက်လှမ်းရရးမှူး

ချုြဗ်ိလုခ်ျုြခ်ငည်ွှန့၏် “စည်းကမ်းပြည့ဝ်ရသာ ေမီိကုရရစီ

စနစ်ေွန်းကားရရး” ကို ဦးတည်ချတီက်မည့် လမ်းပြရပမြုံ

ခုနှစ်ဆင့်ကို ေုတ်ပြန်ရြကညာခဲ့သည့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မတိုင်မီ

အေိ ခွင့်ပြုရြးခဲ့ပခင်းမရှိရြ။၄၇ 

 ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီးသန်းရရွှသည် နိုင်ငံ၏ အသွင်ကူး

ရပြာင်းရရးကို စတင်ရန်အတွက် စစ်ရရးနှင့် နိုင်ငံရရးလမ်း

စဉ်နှစ်ရြ်ကုိ တစ်ငြိုင်တည်းအရကာင်အေည်ရြာ်ခ့ဲသည်။ 

နိုင်ငံရရးလမ်းစဉ်၏ အဓိကအင်္ဂါရြ်သည် ြွဲ့စည်းြုံအရပခ

ခံဥြရေသစ် ရရးဆွဲပြင်ဆင်ရရးပြစ်သည်။ ြွဲ့စည်းြုံအသစ်

ကိုလူရြါင်း ၁၃၀၀၀၀ ရကျာ် ရသရကျြျက်စီးခဲ့ရသည့် 

ဆိုင်ကလုန်းနာင်္စ်အငြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ အစိုးရကကိုးကိုင်

ပခယ်လှယ်ေားသည့် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲပြင့် ဆက်

လက်အတည်ပြုခဲ့ြကသည် (အခန်း (၆) ြါ “လူေုဆန္ဒခံယူ

ြွဲဆန့်ကျင်မဲရြးရရး ကရင်နီလှုြ်ရှားမှု” ကို ြကည့်ြါ)။ 
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အသစ်ရရးဆွဲလိုက်သည့် ြဋိညာဉ်မူအသစ်၌ အမျ ိုးသား

နိုင်ငံရရးောတ်ခုံကို “ဦးစီးရခါင်းရဆာင်သွားမည့်” တြ်မ

ရတာ်၏ အခန်းကဏ္ဍကုိ ဆက်လက်အာမခံရြးေားသည်။ 

နိုင်ငံရရးအရ တစ်ြန်းသာရစရန် လက်ဦးမှုရယူရာ၌ ပြည်

နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီးများ၏ ဥြရေပြုလွှတ်ရတာ်အား

လုံး၌ ၂၅% ရသာကိုယ်စားလှယ်ရနရာများကို အလို

အရလျာက်ရယူေားရုံမျှမက အဓိကကျသည့် ကာကွယ်

ရရး၊ ပြည်ေဲရရးနှင့် နယ်စြ်ရရးရာကဲ့သို့ရသာ ဝန်ကကီး

ဌာနများကိုြါ ေိန်းချုြ်ေားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ လွှတ်ရတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ၇၅% နှင့်အေက်၏ ရောက်ခံမဲပြင့်သာ

လျှင် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေြါ ြဋိညာဉ်မူတစ်ရြ်ရြ်ကို 

ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိရမည်ဟုလည်း ဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းေားခဲ့

သည်။  ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေပြင်

ဆင်မည့် မည်သည့်ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုကိုမဆို ဗီတို

အာဏာသုံး၍ အကကင်းမဲ့ြယ်ချနိုင်သည့် တြ်မရတာ်၏ 

လုြ်ြုိင်ခွင့်ကုိ ေြ်ရလာင်းအာမခံရြးခ့ဲပြန်သည်။ ေ့ုိအပြင် 

တြ်မရတာ်သည် နိုင်ငံြိုင်လုြ်ငန်းစုရြါင်းများစွာကိုလက်

ဝါးကကီးအုြ်ေိန်းချုြ်၍ စီးြွားရရးလုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာကို 

အခိုင်အမာ ဆုြ်ကိုင်ေားရုံမျှမက နိုင်ငံ၏ အရြ်ြက်-

စစ်ြက် ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်

ြတ်သက်၍ အပမင့်ဆုံးအာဏာရ အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ပြစ်

သည့် ကာကွယ်ရရးနှင့် လုံခခုံရရးရကာင်စီတွင်း အဆုံး

အပြတ်မဲကိုြါ ချုြ်ကိုင်ေားပခင်းပြစ်သည်။၄၈

 ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေရအာက်၌ ကယားပြည်

နယ်ြိုင်းပခားသတ်မှတ်ရရးအတွက် ြိုင်နက်နယ်ရပမဆိုင်

ရာအရပြာင်းအလဲတစ်ခုမျှ ပြဋ္ဌာန်းရြးေားပခင်းမရှိသပြင့် 

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီး (ယခင်တိုင်း) များ၌ ယခင်

အတိုင်း ပြည်နယ်တစ်ခုအပြစ်သာ ဆက်လက်ြါဝင်ရနခဲ့

သည်။ အသစ်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရြ်အရနပြင့် ရှမ်း 

ပြည်နယ်၌ ဓနု၊ ကိုးကန့်၊ ြအိုဝ်းနှင့် တရအာန်းဟူ၍

လည်းရကာင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၌ နာင်္ရေသကို

ရသာ်လည်းရကာင်း “ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ ရေသများ” 

အပြစ်သတ်မှတ်ရြးခဲ့ငြီး ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ‘ဝ’ ရေသကို 

“ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း” အပြစ် ပြဋ္ဌာန်းရြးခဲ့သည်။ 

ေို့အပြင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီးများရှိ ြိုမိုရသးငယ် 

သည့်လူနည်းစု “တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ” အတွက် (တိုင်း

ရင်းသားရရးရာဝန်ကကီးများ ပြစ်လာမည့်) ကိုယ်စားလှယ် 

ရနရာ ၂၉ ခုကို သီးသန့်ြယ်ရြးေားခဲ့သည်။၄၉ ယင်းတို့၌ 

ကယားပြည်နယ်ရန လူနည်းစု ဗမာတိုင်းရင်းသားများ 

အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ရနရာတစ်ခုနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရန 

လူနည်းစု ကယန်းလူမျ ိုးများအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ရန

ရာတစ်ခုတို့လည်း အြါအဝင်ပြစ်သည် (အခန်း ၆ ကိုြကည့်

ြါ)။ အဆိုြါရနာက်ြိုင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် နိုင်ငံ၏ ြွဲ့စည်း

ြုံအရပခခံဥြရေြါ နိုင်ငံရရးလမ်းပြရပမြုံရြါ်၌ ကယန်း

လူမျ ိုးများကုိ ြေမဦးဆံုးအကကိမ် နုိင်ငံရရးအရအသိအမှတ်

ပြု ရနရာရြးခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။

 လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုရကျာ်က NLD အနိုင်

ရခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း ြေမဦးဆုံးအကကိမ်အပြစ် ပြည်လုံး

ကျွတ်လူေုဆန္ဒခံယူြွဲအငြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်အရရာက်မှ ပြန်

လည်ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည့် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲကကီး

ပြစ်သည်။ မဲဆန္ဒခံယူြွဲ မတိုင်မီရလးမှာြင် USDA ကို 

မှတ်ြုံတင်ေားသည့် နိုင်ငံရရးြါတီအပြစ် ပြည်ရောင်စု

ကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ (USDP) ဟူ၍ ရပြာင်းလဲြွဲ့

စည်းခဲ့သည်။ အတိုက်အခံရခါင်းရဆာင် အများအပြား 

အကျဉ်းစခန်း သို့မဟုတ် အချုြ်ရောင်များ၌ ဆက်လက်

ချုြ်ရနှာင်ခံေားရဆဲပြစ်သပြင့် NLD နှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် 

အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲဝင် တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အင်

အားစုများ ရရွးရကာက်ြွဲ၌ ဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်ပခင်းမရှိခဲ့ 

ရြ။ ကယားပြည်နယ်၌ ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကတည်းက အစိုးရ

၏ ြိတ်ြင်ခံခဲ့ရသည့် KSANLD လည်း တစ်ြါတီပြစ်ခဲ့ 

သည်။

 ေို့ရြကာင့် ကကိုတင်မဲစနစ်ကို ကကိုးကိုင်ပခယ်လှယ်

၍ မဲလိမ်လည်မှုပြင့် ကျားကန်ရြးေားသည့် ရရွးရကာက်

ြွဲရလေ်သည် ကျနိ်းရသ USDP ကို အနိုင်ရရစခဲ့သည်။ တြ်

မရတာ်သားရဟာင်းများ ဦးရဆာင်လျက်ရှိသည့် USDP 

အရနပြင့် အစိုးရသစ်ြွဲ့စည်းရန်အတွက် တြ်မရတာ်နှင့် 

မိတ်ြက်ရဆာင်ရွက်လိုက်ရုံသာ ကျန်ရတာ့သည်။ မည်သို့

ဆိုရစ ရရွးရကာက်ြွဲအတွင်း ြါဝင်ယှဉ်ငြိုင်ရန် တိုင်းရင်း

သားအရပခပြု ြါတီအရပမာက်အများ ရြါ်ေွက်လာခဲ့ငြီး 

အရတာ်များများသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ ရလေ်

ရကာင်းများရရှိခဲ့ြကသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ အနိုင်ရ

ခဲ့ြကသည့် ြါတီရြါင်း ၂၂ ခုအနက် ၁၇ ြါတီသည် တိုင်း

ရင်းသားအရပခပြုြါတီများ ပြစ်ြကသည်။၅၀ ေီမိုကရရစီ 

လိုလားရောက်ခံသည့် အသိုင်းအဝိုင်းများအြကား၌ နိုင်ငံ

ရရးစနစ်သစ်သည် လွတ်လြ်သည့် ရရွးရကာက်ြွဲတစ်ခု
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မဟုတ်ဘဲ စစ်တြ်လိုရာကကိုးဆွဲေားသည့် စနစ်အပြစ်

သာလူရယ်စရာပြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရာစုနှစ်ေက်

ဝက်မက ငုြ်လျှ ိုးရနခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီ

ညွတ်မှု ြျက်ပြားပခင်းနှင့် ြါတီစုံနိုင်ငံရရး အခင်းအကျင်း

သည်ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်ရတာ်နိုင်ငံရရးမျက်နှာစာ၌ ပြန်

လည်အသက်ဝင်လာခဲ့သည် ဟုဆိုနိုင်ြါသည် (အခန်း ၆ 

ကိုြကည့်ြါ)။

 ဆန့်ကျင်ြက်အရနပြင့် ကယားပြည်နယ်၌ တြ်

မရတာ်နှင့် USDP တို့ ရသာင်ငြိုကမ်းငြိုအပြည့်အဝ ကကီး

စိုးပခယ်လှယ်ကာ အနိုင်ရသွားခဲ့သည် (အခန်း ၆ ကိုြကည့်

ြါ)။ နယ်ရပမချင်းေိစြ်လျက်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း 

အသစ်ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်သည့် ကယန်းအမျ ိုးသား

ြါတီ (KNP) ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာနှစ်ခု အနိုင်ရခဲ့ပခင်း 

သည်သာလျှင် နယ်ခံတက်ကကလှုြ်ရှားသူများအတွက် ရပြ

သမ့်ိစရာပြစ်ခ့ဲသည်။ ြဲွ့စည်းြံုအရပခခံဥြရေသစ်၌ ကယန်း

လူေု၏ “ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်” အဆင့်အတန်းကို အသိ

အမှတ်ပြုခံခဲ့ရပခင်းမရှိသပြင့် လူေုအြကားမရကျမချမ်းမှု

သည် KNP အရြါ် ရောက်ခံအားရြးမှုကို အရှိန်ရသွား

ရစသည့် ရလာင်စာပြစ်ခဲ့သည်။ ဥြရေပြုရရးကဏ္ဍသို့  

KNP ဝင်ရရာက်လာပခင်းသည် ကရင်နီ-ရှမ်း နိုင်ငံရရး

အခင်းအကျင်းအရြါ် အကကီးအကျယ် င်္ယက်ရုိက်ခတ်သွား

ခဲ့သည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ ရှမ်းပြည်နယ်သာမက ကယန်း

အများစု မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ကယားနှင့် ကရင်

ပြည်နယ် နယ်စြ်ရေသများြါဝင်သည့် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်

ခွင့်ရနယ်ရပမရေသရရှိရရး စည်းရုံးအရရးဆိုမှုများ တစ်ရှိန်

ေိုးအားရကာင်းလာခဲ့သည် (အခန်း ၇ ြါ  “ကယန်းရေသ

နှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာ” စာကွက်ကို ြကည့်

ြါ)။၅၁ 

 ဤကဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံရရးအခင်းအကျင်းများ ရြါ်

ရြါက်လာခဲ့သည့် အချနိ်အခါအလိုက် ‘နအြ’ ဗိုလ်ချုြ်

များသည် ၎င်းတို့၏ စနစ်အရပြာင်းအလဲအတွက် ေုတိယ

ရပမာက်အရရးအကကီးဆုံးပြစ်သည့် တြ်တွင်းပြုပြင်ရပြာင်း

လဲရရးလုြ်ငန်းများကို အာရုံစိုက်ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ 

၂၁ ရာစု၏ ြေမဆယ်စုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံအဝှမ်း အြစ်

ရြ်အြွဲ့များနှင့် အြစ်မရြ်ရရသးသည့် အြွဲ့အစည်းများ

သာမက ၎င်းတို့နှင့် အသွင်မတူသည့် ပြည်သူ့စစ်အြွဲ့

အစည်းမျ ိုးစုံအြါအဝင် သြွတ်အူကဲ့သို့ ရှုြ်ရေွးရြွလီလှ

သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းအမျ ိုးမျ ိုး

ပြင့် တင်းကျမ်းပြည့်ရနခဲ့သည် (အခန်း ၄ ြါ “၂၀၁၈ 

ခုနှစ် ဧငြီလ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း

များ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ 

 ‘နအြ’သည် ြေမရပခလှမ်းအပြစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် 

အြွဲ့အစည်းများအားလုံး တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှု

ရအာက်၌ နယ်ပခားရစာင့်တြ်များ (BGFs) အပြစ် အသွင်

ရပြာင်းရမည်ဟု မည်သူမျှရမျှာ်လင့်မေားသည့် ရြကညာ

ချက်တစ်ခုကို ေုတ်ပြန်လာခဲ့သည် (အခန်း ၃ ကိုြကည့်

ြါ)။ KIO၊ NMSP နှင့် UWSA တို့အြါအဝင် အင်အား

ရတာင့်တင်းသည့် လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများက ချက်

ပခင်းပငင်းဆန်ခဲ့ြကရသာ်လည်း ကယားပြည်နယ်၌ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲေားသည့် အင်အားနည်းအြဲွ့အစည်းများသည် 

နယ်ပခားရစာင့်တြ်များ သို့မဟုတ် အစိုးရရကျာရောက်

ရနာက်ခံပြုေားသည့် “ပြည်သူ့စစ်” (ရြ်ရွာကာကွယ်ရရး

တြ်များ) ဟူသည့် လက်ဝယ်ခံအဆင့်အတန်းကို လက်ခံ

ရန် အတင်းအကျြ်ြိအားရြးခံခဲ့ရသည်။ နယ်ပခားရစာင့်

တြ်အသွင်ရပြာင်းရရး မရပြာင်းရရးကိစ္စရြ်နှင့် ြတ်သက်

၍ MNDAA ကို နှစ်ပခမ်းကွဲသွားရစခဲ့သည့် တြ်မရတာ်၏ 

၂၀၀၉ ခုနှစ် ြသင်္ုတ်လ ကိုးကန့်ရေသ အကကီးစားေိုးစစ်

ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် ဆုံးပြတ်ချက်များ အလျင်အပမန်

ချမှတ်ခဲ့ြကရသည်။၅၂ 

 ရလေ်အရနပြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ USDP 

အစိုးရသစ် အာဏာလက်လွှဲယူရန် ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူ 

သိသိသာသာ သို့မဟုတ် တစ်ဟုန်ေိုးတိုးတက်ရပြာင်းလဲ

လာမည်ဟု ရမျှာ်လင့်ခ့ဲြကသူ အနည်းအကျဉ်းသာရိှခ့ဲသည်။ 

ဗဟုိအစုိးရ အေုိင်မကျနုိင်ရသးသည့် အရပခအရန၌ ကယား

ပြည်နယ်၏ ြဋိြက္ခစိန်ရခါ်မှုသည် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း

အတာ နိုင်ငံရရးအရှုြ်အရေွးနှင့်စာလျှင် အဆွယ်အြွား

မျှသာပြစ်ရနခဲ့သည်။
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ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် 

ပြန်လည်နိုးေလာသည့် NLD ပြန်လည်နိုးေလာသည့် NLD 

 သမ္မတဦးသိန်းစိန် အာဏာရယူခ့ဲချန်ိက ပြည်တွင်း

၌သာမက ပြည်ြ၌ြါ အသစ်တက်လာသည့် ဦးသိန်းစိန်

အစိုးရသည ်“အရြသ်ားတစြ်ိငု်း” သာပြစသ်ညဟ် ုရဝြနမ်ှု

များတွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရည်မှန်း

ချက်များကို ြကည့်ြါကလည်း ပမန်မာနိုင်ငံသည် စစ်တြ်

၏ေိန်းချုြ်မှုရအာက်တွင်သာ ရှိရနဆဲပြစ်သည်။ သို့ပြစ်

၍သမ္မတဦးသိန်းစိန်အရနပြင့် အယုံအြကည်ကင်းမဲ့ရနသူ

များကို ရခတ်သစ်နိုင်ငံရရးစနစ် အမှန်တကယ် အသက်ဝင်

လာရတာ့မည်ပြစ်ရြကာင်း သက်ရသပြရန်အတွက် အရြး

အယူပြုလုြ်ရန် လုိအြ်လာခ့ဲသည်။ ဤက့ဲသ့ုိရသာရနာက်ခံ

အခင်းအကျင်းမျ ိုး ရှိရနလင့်ကစား အာဏာရလာငြီး လ

အနည်းငယ်အြကာ၌ အစိုးရသစ်သည် လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်

ေက်ဝက်နီးြါးခန့်က ဦးရနဝင်း၏ “ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့

ဟန်ဆုိရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” ကတည်းက အရပြာင်းအလဲဆိတ်

သုဉ်းရနခဲ့သည့် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံတွင်း အရရး

အကကီးဆုံး အရပြာင်းအလဲများကုိ ရြာ်ရဆာင်ရန် တံခါးြွင့်

ရြးခဲ့ပခင်းပြင့် အတိုက်အခံများကို အံ့ြသသင့်ရစခဲ့သည်။ 

 မူဝါေ အရပြာင်းအလဲများစွာ ပြစ်ရြါ်လာခဲ့ငြီး 

ဦးသိန်းစိန်သည် အရရးြါသည့် အစီအစဉ်နှစ်ရြ်ပြစ်သည့် 

နိုင်ငံရရးရပြရလျှာ့ရြးပခင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားငငိမ်းချမ်းရရး

လုြ်ငန်းစဉ်တို့ကို စတင်မိတ်ဆက် ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ 

ြေမဦးဆံုးရပခလှမ်းတစ်ရြ်အပြစ် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်

ဦးရဆာင်သည့် NLD နှင့် ရြါင်းကူးဆက်ဆံရရး တည်

ရဆာက်နိုင်ရစရန် စတင်ကကိုးြမ်းလာခဲ့သည်။ အာဏာရ

လာငြီး မြကာခင်မှာြင် နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားများစွာကို 

လွတ်ငငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရြးခဲ့ပခင်း၊ မီေီယာကန့်သတ်ချက်

အရပမာက်အများကို ြယ်ရှားရြးခဲ့ပခင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ

နှင့် တံခါးြွင့်ဆက်ဆံရရး တည်ရဆာက်မှုလုြ်ငန်းများကို 

ရဆာင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ရလေ်အရနပြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့

စည်းြုံအရပခခံဥြရေြါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ 

အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၌ ဝင်ရရာက်ကပြရန် NLD 

ြက်မှ သရဘာတူလာခဲ့သည်။ အပခား NLD အမတ် ၄၂ 

နှစ်ဦးနှင့်အတူ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်ကိုယ်တိုင် လွှတ်

ရတာ်သို့ မဲအသာစီးပြင့် ဝင်ရရာက်လာခဲ့သည့် ၂၀၁၂ 

ခုနှစ် ဧငြီလြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြဲွက အသွင်ကူးရပြာင်း

ရရးကာလ ရပြာင်းလဲမှုရရချနိ်၏ အလားအလာရကာင်း

ကိုေင်ဟြ်ရစခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း အစိုးရတစ်ခုလုံးကို 

တြ်မရတာ်ကသာ ဆက်လက်ကကီးစိုးေားဆဲပြစ်သည်။ 

မည်သို့ဆိုရစ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ လုံခခုံရရးအရြကာင်း

ပြြိနှိြ်မှုနှင့် ရရှ့မတိုးသာ ရနာက်မဆုတ်သာ လက်နက်

ကိုင်ြဋိြက္ခအလွန် ဥြရေပြုရရးကဏ္ဍသို့ NLD ရရာက်ရှိ

လာခဲ့ပခင်းက အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၏ တစ်ဆစ်ချ ိုး

အရပြာင်းအလဲအတွက် ရရှ့ရတာ်ရပြးပြစ်လာခဲ့သည်။  

 နုိင်ငံရရးအရပြာင်းအလဲ အရိှန်ရလာသည်နှင့်အမျှ 

သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ေုတိယမဟာဗျူဟာပြစ်သည့် ငငိမ်း 

ချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်သစ်ကို စတင်ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ 

၂၀၁၁ ခုနှစ် ြသင်္ုတ်လအရရာက်တွင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်း

များအားလုံးကို လွှမ်းခခုံရဆာင်ရွက်မည့် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်

ငန်းစဉ်သစ်ကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် ေုတ်ပြန်ရြကညာခဲ့

သည်။ “ငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် ကျရနာ်တို့ တံခါးြွင့်ေားြါ

တယ်” ဟု နိုင်ငံြိုင်ြုံနှိြ်မီေီယာ၌ ရြာ်ပြခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း

တစ်ခုအတွင်း ေည့်သွင်းရပြာဆိုသွားခဲ့ငြီး “အစိုးရမဟုတ်

သည့်လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများအားလုံး ငငိမ်းချမ်း

ရရးကို အမှန်တကယ်လိုလားြါက” ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုပြု

ြကရန် ြိတ်ရခါ်သွားခဲ့သည်။၅၃ သုံးလအြကာ၌ KNPP သည် 

ယခင်မီးရေားဝန်ကကီးရဟာင်းနှင့် ဗိုလ်ချုြ်ရဟာင်းတစ်ဦး

ပြစ်သည့် ဦးရအာင်မင်းဦးရဆာင်သည့် ဦးသိန်းစိန်၏ ငငိမ်း

ချမ်းရရးကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့နှင့် ေိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးမှုပြုလုြ်ခဲ့သည်။ 

 ဤကဲ့သို့ရသာ ကနဦး ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများမှ

တစ်ဆင့် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်သစ် ရုြ်လုံးရြါ်လာခဲ့

သည်။ လုြ်ငန်းစတင်ချနိ်ကတည်းက အစိုးရကိုယ်စား

လှယ်များသည် ၎င်းတ့ုိအာဏာဆက်ခံခ့ဲသည့် ယခင် ‘နအြ’

အစိုးရေက်စာလျှင် ရင်ြကားရစ့ရရးနည်းလမ်းကို ြိုမို

အရလးေားသည်ဟု တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များက 

မှတ်ချက်ပြုခ့ဲသည်။ ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးမှု ရလေ်များကုိလည်း 

နိုင်ငံြိုင်မီေီယာများမှတစ်ဆင့် အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရစ 

ရန်ေုတ်ပြန်အစီရင်ခံခဲ့သည်။၅၄ EAOs များနှင့် ရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးရာ၌လည်း ဦးရအာင်မင်းက ယခင်အြစ်အခတ်



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute38

ရြ်စဲရရးလုြ်ငန်းများသည် အများပြည်သူကုိ အမှန်တကယ်

အကျ ိုးပြုခဲ့ပခင်းမရှိသပြင့် မရအာင်မပမင်ပြစ်ခဲ့ရသည်ဟု 

အတိအလင်း ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ ေို့အပြင်အစိုးရသည် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများကို နယ်ပခား

ရစာင့်တြ်အပြစ် အသွင်ရပြာင်းရန် ရတာင်းဆိုေားသည့် 

ညွှန်ြကားချက်ကိုလည်း ပြန်လည်ရုြ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ 

အစုိးရအရနပြင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားပခင်းမရိှသည့် EAOs 

များနှင့်လည်းမည်သည့် ကကိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်

မျှမေားရှိဘဲ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးသွားရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ လူမှု

စီးြွားရရး ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုအတွက် “အမျ ိုးသားအဆင့်”

ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ ရှိလာနိုင်သလို ယရန့ရခတ် “ပြည်

ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံရတာ်” ကို ရမွးြွားရြးခဲ့သည့် ၁၉၄၇ 

ြင်လံုညီလာခံက့ဲသ့ုိရသာ အမျ ိုးသားညီလာခံသစ်ကုိြါ ရခါ်

ယူကျင်းြသွားမည့် အလားအလာရှိခဲ့သည်။၅၅ 

 ဤက့ဲသ့ုိရသာ ရပြာဆုိချက်များက နုိင်ငံ၏ဆယ်စု

နှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်လာခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်ကို 

ရနာက်ဆုံး၌ ရပြလည်သွားရစမည့် ရပြရှင်းချက်မျ ိုးကို 

ရှာရြွနိုင်ရတာ့မည်ဟု တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များယုံ

ြကည်လာရစရန် တိုက်တွန်းအားရြးခဲ့သည့် ကတိကဝတ်

များပြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလ၌ “ေါက 

အရမ်းရကာင်းတ့ဲ ြေမရပခလှမ်းတစ်ရြ်ြါြဲ။ ဦးရအာင်မင်း

က ကျရနာ်တို့ကို ြွင့်ြွင့်လင်းလင်းြဲ ရပြာဆိုရဆွးရနွးသွား

ခဲ့တယ်။ ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ သူ့ကိုယုံြကည်လို့ရတယ်လို့ 

ေင်တာြဲ။ ရနာက်ေြ်ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုရတွ ေြ်လုြ်

နိုင်မယ်လို့လည်း ကျရနာ်တို့ ယုံြကည်ြါတယ်” ဟု ရပြာဆို

သွားခဲ့သည့် KNPP၏ ငငိမ်းချမ်းရရးဦးရဆာင်ရဆွးရနွးသူ 

ခူဦးရယ်၏ အသံသည် အရကာင်းပမင်သည့် ယုံြကည်မှု

တို့ပြင့် ပြည့်နှက်ရနခဲ့သည်။၅၆

 တာေွက်စမှတ်အရနပြင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် 

နယ်ပခားရစာင့်တြ်ရပြာင်းလဲရရး ညွှန်ြကားချက်ကို ပငင်း

ဆန်ခဲ့ြကသည့် UWSA အြါအဝင် အပခားအြစ်ရြ်အြွဲ့

အစည်းများနှင့် ချုြ်ဆိုေားခဲ့သည့် သရဘာတူညီချက်များ

ကိုေြ်ရလာင်းခိုင်မာရစရန် ဦးစွာအာရုံစိုက်ရဆာင်ရွက်ခဲ့

သည်ဟု ယူဆရသည်။၅၇ သို့ရသာ်လည်း ညွှန်းကိန်းများအရ 

ဦးသိန်းစိန်၏ ငငိမ်းချမ်းရရးကမ်းလှမ်းချက်သည် ရတာင်

ကကီးငမို့၌ သျှမ်းပြည်တြ်မရတာ်/သျှမ်းပြည် ပြန်လည်ေူ

ရောင်ရရးရကာင်စီ (SSA/RCSS) နှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသရဘာတူစာချုြ် လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ 

ခုနှစ် ေီေင်ဘာလအရရာက်တွင်မှ တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့သည်

ဟုဆိုရမည်ပြစ်သည်။ ေိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကယားနယ်နိမိတ်

တစ်ရလျှာက် SSA/RCSS တြ်ြွဲ့များ၏ တြ်လှုြ်ရှားမှု

သည်ပမန်မာနိုင်ငံ အရရှ့ရတာင်ြိုင်းရေသ၏ လက်နက်

ကိုင် ြဋိြက္ခချနိ်ခွင်လျှာကို သိသိသာသာရပြာင်းလဲသွား

ရစခဲ့သည်။ 

 KNPP အတွက် အဆုံးအပြတ်ရြးရမည့် အချနိ်

အခါသည် ရနာက်တစ်လအြကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ေန်နဝါရီလ၌ 

လွတ်လြ်ရရးရငြီးစချနိ်မှစ၍ KNPP ၏အရှည်ြကာဆုံး 

မဟာမိတ်ပြစ်လာခဲ့သည့် KNU၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

သရဘာတူစာချုြ် လက်မှတ်ရရးေိုးမှုနှင့်အတူ ရရာက်ရှိ

လာခဲ့သည်။ ယင်းမတိုင်ခင်က KNU သည် လက်နက်ကိုင်

ရတာ်လှန်ရရး စတင်ခဲ့သည့် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ေန်နဝါရီလမှစ၍ 

မည်သည့်အခါကမျှ မည်သည့်အစိုးရနှင့်မျှ တရားဝင်အြစ်

အခတ်ရြ်စဲခဲ့ြူးပခင်း မရှိရြ။ ရအာင်ြွဲခံမှုများအြကား၌ 

KNPP သည်လည်းအြါအဝင်ပြစ်ခဲ့ငြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ 

၇ ရက်ရန့၌ မိမိတို့၏ ေုဥက္ကဌခူဦးရယ်နှင့် စစ်ဦးစီးချုြ်

ဘီေူးတို့ ဦးရဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့ပြင့် လွိုင်

ရကာ်ငမို့၌ “ပြည်နယ်အဆင့်” အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသရဘာ

တူစာချုြ်ကုိ လက်မှတ်ရရးေုိးခ့ဲသည်။ ၂၀၁၂ အကုန်၌ နုိင်ငံ

အတွင်းရိှ တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်ရတာ်လှန်ရရးအြဲွ့

အများစုသည် အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး လက်မှတ်

ရရးေိုးခဲ့ငြီးပြစ်သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ယုံြကည်မှု

လွန်ကဲသည့် အရကာင်းပမင်စိတ်ပြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မကုန်မီ 

“နှစ်ရြါင်းရပခာက်ဆယ်ရကျာ်အတွင်း” ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း

၌ ရသနတ်သံများအားလုံး  ြေမဦးဆုံးအကကိမ်အပြစ် “ချုြ်

ငငိမ်းသွားလိမ့်မည်” ဟု နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရြက

ညာရမာင်းခတ်ခဲ့သည်။၅၈

 ရဝြန်ရောက်ပြခ့ဲြကသက့ဲသ့ုိြင် ဤကတိကဝတ်

သည် လက်ရတွ့ရုြ်လုံးရြါ်လာပခင်းမရှိဘဲ နိင်္ုံးချုြ်သွားခဲ့ 

သည်။ အစိုးရြက်မှ မည်မျှြင်အာရဘာင်အာရင်းသန်သန် 

ရပြာဆိရုနရစကာမ ူလကန်ကက်ိငုြ်ဋြိက္ခသည ်မညသ်ည့်

နည်းနှင့်မျှ လွယ်လွယ်အဆုံးသတ်မည့် အရိြ်အရယာင်မရှိ

ခဲ့ရြ။ ယင်းအစား နိုင်ငံ၏ အချ ို ့ရေသများ၌ တိုင်းရင်းသား

အရပခပြု နုိင်ငံရရးအံုကကမှုမျာသာ ရြါ်ရြါက်လာခ့ဲငြီး လက်
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ကရင်နီြဋိြက္ခအရပခပြရပမြုံကရင်နီြဋိြက္ခအရပခပြရပမြုံ

ရင်းပမစ် - ရင်းပမစ် - ဤရပမြုံသည် KCSN နှင့် TNI ၏ သုရတသနလုြ်ငန်းများမှရရှိသည့် အချက်အလက်များရြါ် အရပခခံေား

ပခင်းပြစ်သည်။ ဤရပမြုံသည် ကရင်နီလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့ြသောလွှမ်းမိုးေားသည့် နယ်ရပမရေသ

များကို ရယဘုယျအားပြင့် သိပမင်နားလည်နိုင်ရစရန်အတွက်သာ ရရးဆွဲပြင်ဆင်ေားပခင်းပြစ်သည်။
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နက်ကိုင်ြဋိြက္ခနှင့် လူသားချင်း စာနာရောက်ေားမှု 

အကျြ်အတည်းများ သံသရာတစ်ြတ် ပြန်လည်လာခဲ့

သည်။ ြေမဦးဆုံးရသာ သတိရြးချက်သည် ဦးသိန်းစိန်

အာဏာရငြီး မြကာမီမှာြင် တြ်မရတာ်ြက်မှ စစ်ဆင်ရရး

လုြ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်ခဲ့သပြင့် ကချင်ပြည်နယ်၌ 

KIO နှင့်ချုြ်ဆိုေားခဲ့သည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာ

တူစာချုြ် ြျက်ပြယ်သွားခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ေွန်လအတွင်း 

ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။၅၉ ယင်းအချနိ်က အလွန်လူသိနည်းခဲ့

သည့် အဆိုြါအရရးအခင်းသည် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခမီး

ကို အရရှ့ရပမာက်ြိုင်းမှသည် ရှမ်းပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်းရှိ 

ရှမ်း၊ တအာန်းနှင့် ကုိးကန့်အသုိက်အဝန်းများအေိ ရတာက်

ရလာင်သွားရစရန် ရနာက်ပြန်ဆွဲသွားခဲ့သည့် လုြ်ရဆာင် 

ချက်ပြစ်သွားခဲ့သည်။ ရနာက်တစ်နှစ်အြကာ ရခိုင်ပြည်

နယ်၌ ဗုေ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်စလင်အြကား အြကမ်းြက် 

တိုက်ခိုက်မှု ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ငြီး ရနာက်ြိုင်းနှစ်များအေိ 

ဆက်လက်ကကီးေွားလာငြီး ရခတ်သစ်လူ့ရဘာင်သမိုင်း၌ 

အဆုိးရွားဆံုး ေုက္ခသည်အရရးအခင်းကကီး ပြစ်လာခ့ဲသည်။၆၀

 နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ ပမန်မာနိုင်ငံ 

နယ်စြ်ရေသတစ်လွှား တစ်ရကျာ့ပြန်ပြစ်ြွားလာခဲ့သည့် 

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခသည် ဦးသိန်းစိန်၏ အုြ်ချုြ်ရရး

မှတ်တမ်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွား အကျည်းတန်သွားရစခဲ့သည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရရးတစ်ဆစ်ချ ိုးအရကွ့သို့ ရရာက်ရှိ

လာခဲင့ြဟီ ုနိငုင်တံကာအသိကုအ်ဝန်း၏ လကခ်ယံဆူ ချက်

ကုိ ဝိရရာဓိပြစ်ရစခ့ဲသည့်အပြင် တစ်နုိင်ငံလံုးအတုိင်းအတာ 

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရးရအာင်ပမင်မှုရလေ်

များကိုြါ အြက်ြက်မှ ရမှးမှိန်သွားရစခဲ့သည်။ မည်သို့ဆို

ရစ တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင် အများအပြားသည် အစိုးရ

အရနပြင့် စစ်တြ်သည်သာြေမဟူသည့် နည်းဗျူဟာကို 

မရတာ်တဆ ပြန်လည်ကျင့်သံုးမိခ့ဲသည်ဟူသည့် အရြကာင်း

ပြချက်ကို မည်သည့်အခါကမျှ အယုံအြကည်မရှိခဲ့ြကရြ။ 

ယင်းေက်စာလျှင် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ြိုမိုအုြ်စီးေိန်းချုြ်လို

သည့်တြ်မရတာ်၏ ရရရှည်မဟာဗျူဟာများအတွက် အဓိက

ကျသည့် အစိတ်အြိုင်းပြစ်သည်ဟုသာ သုံးသြ်ယူဆခဲ့

ြကသည်။ တြ်မရတာ်ဗိုလ်ချုြ်များအရနပြင့် ြွဲ့စည်းြုံ

အရပခခံဥြရေ ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး၊ ငငိမ်းချမ်းရရးစကား

ဝိုင်းများ သို့မဟုတ် စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများကို ရောက်ခံ

အတည်ပြုသည်ပြစ်ရစ မပြုသည်ပြစ်ရစ ၎င်းတို့အားလုံး

သည် တူညီသည့် ဘုံနိုင်ငံရရးနှင့် လုံခခုံရရးြန်းတိုင်များ

ဆီသို့ ဦးတည်ရလျှာက်လှမ်းရနြကသူများသာပြစ်သည။် 

 ဤအရြကာင်းပြချက်ရြကာင့် KNPP အြါအဝင် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်း

အများစုသည် ဦးသိန်းစိန်ရြာ်ရဆာင်ခဲ့သည့် ငငိမ်းချမ်းရရး

ရပခလှမ်းသစ်၏ ဗဟိုချက်မရသာ့ချက်ပြစ်သည်ဟု တင်

စားခဲ့ြကသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရြ်စဲရရး 

သရဘာတူစာချုြ် (NCA) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ 

၌ လက်မှတ်ရရးေုိးရန် ပငင်းဆန်ခ့ဲြကပခင်းပြစ်သည် (အခန်း 

၃ ကိုြကည့်ြါ)။ ေို့အပြင် တစ်လအြကာ၌ ကျင်းြခဲ့သည့် 

နုိဝင်ဘာအရေွရေွရရွးရကာက်ြဲွ၌ NLD ရသာင်ငြိုကမ်းငြို 

ပခင်းချက်မရှိ အနိုင်ရခဲ့ပခင်းကလည်း အာဏာရအစိုးရ

အရြါ် အများယုံြကည်မှု ကင်းမဲ့လျက်ရှိရြကာင်း သက်

ရသပြလျက်ရှိသည် (အခန်း ၆ ကိုြကည့်ြါ)။ 

 ဦးသိန်းစိန်အစုိးရလက်ေက် အရေွရေွရပြရလျှာ့

ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများအရြါ် ရမးခွန်းေုတ်စရာမရှိ

ရြ။ သို့ရသာ်လည်း နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ လူေုလူတန်းစားများ

သည် ၂၀၁၆ မတ်လအတွင်း အာဏာလွှဲရြးရန် ဦးသိန်းစိန် 

ပြင်ဆင်လာသည့် အချန်ိကျမှသာ လွှတ်ရတာ်နုိင်ငံရရးရသာ်

လည်းရကာင်း NCA လုြ်ငန်းစဉ်သည် ရသာ်လည်းရကာင်း 

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ ပြင်ဆင်ရရးကို ဦးတည်ခဲ့ပခင်းမရှိ

ရြကာင်းင်္ရုပြုမိခဲ့ြကသည်။ USDP-တြ်မရတာ် အစိုးရ

သက်တမ်းငါးနှစ် လွန်သွားခဲ့ရသာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

အနာင်္တ် နိုင်ငံရရးလမ်းရြကာင်းသည် ရရရာပြတ်သားမှု

မရှိဘဲ ရဝဝါးရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ 

NLD အာဏာရလာပခင်းNLD အာဏာရလာပခင်း

 ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လအကုန်၌ NLD အစိုးရပြစ်လာ

ခဲ့ငြီးရနာက် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး

အတိုင်းအတာ ငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် အပြုသရဘာရဆာင်

သည့် တွန်းအားတစ်ရြ် ပြစ်ရစလိမ့်မည်ဟု အရစာြိုင်း၌ 

ရမျှာ်လင့်ချက်များ ပမင့်မားခဲ့ြကသည်။ အစမ်းမဲဆွယ်စည်း

ရုံးရရးခရီးစဉ်အတွင်း ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်က ၎င်း၏

ြခင်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့သည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ြင်လုံ

ညီလာခံကို ရည်ညွှန်းရပြာဆိုေားသည့် “ေုတိယြင်လုံ

ညီလာခံ” တစ်ရြ် ရခါ်ယူကျင်းြသွားမည်ဟု ရပြာဆိုခဲ့

ပခင်းပြင့် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်သစ်အရြါ် ရမျှာ်လင့်ချက် 

ြိုမိုပမင့်မားလာရစခဲ့သည်။၆၁ ၂၀၁၆ ေန်နဝါရီလတွင် ကျ



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 41

ရရာက်သည့် လွတ်လြ်ရရးရန့၌ “အစိုးရသစ်အရနနဲ့ငငိမ်း

ချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်ကို ြေမဦးစားရြးေားငြီး ရဆာင်

ရွက်သွားမယ်။ ကျမတို့အရနနဲ့ အားလုံးြါဝင်မှုရှိတဲ့ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရးပြစ်ရအာင် ကကိုးစားရဆာင်ရွက်သွားမယ်”

ဟု ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။၆၂ ရနာက်ဆက်တွဲအရနပြင့် 

ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်သည် အာဏာလွှဲရြးရမည့် အစိုးရ

ရဟာင်း စီစဉ်ကျင်းြခဲ့သည့် ပြည်ရောင်စုငငိမ်းချမ်းရရး

ညီလာခံ၌ တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ငြီး “စစ်မှန်သည့် ေီမိုကရရစီ 

ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စု” တစ်ရြ်ဝိုင်းဝန်းတည်ရဆာက်

ြကရန် တိုက်တွန်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၆၃ ဦးသိန်းစိန်၏ 

NCA အရြါ်အများ၏ ရဝြန်ရောက်ပြမှုကို င်္ရုပြုမိသပြင့် 

အဆိုြါအခမ်းအနားသည် “ဟန်ပြမျှသာ” ပြစ်သည်ဟု ခိုင်း

နှိုင်းရပြာဆို၍ “တကယ့်ငငိမ်းချမ်းရရး ညီလာခံကိုရတာ့ 

ရနာက်တက်မယ့်အစိုးရကသာ ရဆာင်ရွက်သွားရမှာပြစ်

တယ်” ဟု ရြကညာရမာင်းခတ်သွားခဲ့သည်။၆၄

 ေိုကဲ့သို့ရသာ အရပြာအဆိုရြကာင့် ငငိမ်းချမ်းရရး

လုြ်ငန်းစဉ်ကို အရပြာင်းအလဲပြုလုြ်ရန် လိုအြ်လျက်ရှိ 

ရြကာင်း NLD ၏ဦးရဆာင်မှုရအာက်ရှိ အစိုးရသစ်အရန

ပြင့် နားလည်သရဘာရြါက်သည်ဟု အရကာင်းပမင်မှု ပမင့်

တက်လာခဲ့သည်။ KNPP အရာရှိ ခူရညးရယ်က “အရင်

အစိုးရရခတ်တုန်းကရတာ့ ကျရနာ်တို့နဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်

ငြီးငြီလို့သာ သူတို့ရပြာရနရြမယ့် ြဋိြက္ခနဲ့ တိုက်ြွဲရတွ

ကဆက်ပြစ်ရနတုန်းြဲ။ ေါရြကာင့် အစိုးရသစ်လက်ေက်

ကျရင်ရတာ့ ေါရတွရပြာင်းလဲသွားငြီး ေီကိစ္စရတွကို ရဆွး

ရနွးအရပြရှာြို့ ြိုငြီးအခွင့်အရရးရလာမယ်လို့ ကျရနာ်တို့

ရမျှာ်လင့်တယ်” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၆၅

 NLD အရနပြင့် စိန်ရခါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်ရပြ

ရှင်းရနရသည်ကို တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များ ရကာင်း

စွာ နားလည်သရဘာရြါက်ြကသည်။ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစု

ြကည် သမ္မတပြစ်မလာရစရန်  ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချက် (ငဗိတိသျှနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို လက်ေြ်ေိမ်း

ပမားပခင်းပြင့် နိုင်ငံရြ်ပခား၌ရနေိုင်သည့် ရဆွမျ ိုးသားချင်း 

ရှိရနသည့်အချက်) ကိုအသုံးပြု၍ တြ်မရတာ်သားကိုယ်

စားလှယ်များ ြိတ်ြင်တားပမစ်ခဲ့ပခင်းက အနာင်္တ်တွင်ရင်

ဆိုင်ကကုံရတွ့လာရမည့် အခက်အခဲများ၏ ရရှ့ရတာ်ရပြး

သတိရြးချက် ပြစ်လာခဲ့သည်။ မည်သို့ဆိုရစ နိုင်ငံရတာ်

အတိုင်ြင်ခံဟူ၍ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် အသစ်ြန်တီး

လိုက်သည့် ရာေူးသစ်ရြကာင့် NLD အရနပြင့် ကိုယ်ြိုင်

နုိင်ငံရရးလမ်းရြကာင်းကုိ ရရွးချယ်ရလျှာက်လှမ်းသာွးလိမ့်

မည်ဟူသည့် ရမျှာ်လင့်ချက် ြိုမိုခိုင်မာလာခဲ့သည်။ နှစ်

ရြါင်းများစွာ ရုန်းကန်တုိက်ြဲွဝင်လာခ့ဲငြီးရနာက် NLD သည်

ရာစုနှစ်ေက်ဝက်ရကျာ်အြကာမှ နုိင်ငံအတွင်း ြေမဦးဆံုး

အကကိမ် ေီမုိကရရစီေံုးနည်းစံကျ ရရွးရကာက်တင်ရပမှာက်

ခံခဲ့ရသည့် အစိုးရတစ်ရြ်ကို ကိုယ်စားပြုလာနိုင်ခဲ့သပြင့် 

“ရပြာင်းလဲချနိ်တန်ငြီ” ဟူသည့် ြါတီ၏ ရရွးရကာက်ြဲွ

ရဆာင်ြုေ်ကို နိုင်ငံရရးစာမျက်နှာသစ် ြွင့်လှစ်ရြးမည့် 

အတိတ်နိမိတ်အပြစ် ယုံြကည်ရမျှာ်လင့်ခဲ့ြကပြန်သည်။

 မည်သို့ဆိုရစ ယခုတစ်ကကိမ်တွင်လည်း ပမန်မာ့

နုိင်ငံရရးလမ်းရြကာင်းသည် အဆင်ရပြရချာရမွ့မှုနှင့် အလှမ်း

ရဝးသွားခဲ့ရပြန်သည်။ ကရင်နီလူေုအတွက်မူ အမျ ိုးသား

နိငုင်ရံရးောတခ်ုတံငွ်း ရြါ်ရြါကလ်ာမည့ ်စနိရ်ခါ်မှုသသံရာ

စက်ဝန်းသစ်၏ ြဏာမအစြင်ပြစ်ရတာ့သည်။ ကယား

ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ စတင်ပြစ်ြွားခဲ့

ငြီးရနာက် ဆယ်စုနှစ် (၇) ခုြကာခဲ့သည့်တိုင် တစ်နိုင်ငံလုံး

ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နုိင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုဆီသ့ုိ အရရာက်

လှမ်းနိုင်ခဲ့ပခင်း မရှိရသးရြ။ 
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၃။ ကရင်နီအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ၃။ ကရင်နီအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုများရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုများ

‘နဝတ - နအြ’ ရခတ် - ‘နဝတ - နအြ’ ရခတ် - 

ရပမပြင်သရဘာေားများရပမပြင်သရဘာေားများ  

 ၁၉၆၃ ခုနှစ်၌ ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရး

ြါတီသည် ဗိုလ်ချုြ်ရနဝင်း၏ ရတာ်လှန်ရရးရကာင်စီနှင့် 

ရအာင်ပမင်မှုမရှိသည့် “ငငိမ်းချမ်းရရး ရဆွးရနွးရန်ကမ်း

လှမ်းမှု” အတွင်းြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ေူးေူးပခားပခား

အရနပြင့် ၎င်းကိုဆက်ခံခဲ့သည့် နိုင်ငံရတာ်ငငိမ်ဝမ်ြိပြား

ရရးနှင့် တည်ငငိမ်ရအးချမ်းရရး ရကာင်စီလက်ေက်၌ ရခါ်ယူ 

ကျင်းြခဲ့သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးြွဲများ မတိုင်မီအေိ 

ဆယ်စုနှစ်သုံးခုရကျာ်မျှ ရအာင်ပမင်မှုဆိတ်သုဉ်းရနခဲ့ပခင်း

ပြစ်သည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ “အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး” နှင့် “စစ်

ရပြငငိမ်းရရး” သည် ကယားပြည်နယ်နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

တိုင်းရင်းသားနယ်စြ်ရေသများ၌ ပြစ်ြွားလျက်ရှိသည့် 

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ အခင်းအကျင်း၌ အဓိကကျသည့် 

အစိတ်အြိုင်းတစ်ရြ် ပြစ်လာခဲ့သည်။ 

 ယရန့အချန်ိေိ အစုိးရ၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးအစီ

အစဉ်များသည် ရှုြ်ရေွးရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်

၌ ‘နဝတ’ အစိုးရသည် အရရှ့ရပမာက်နယ်စြ်ရေသများရှိ 

ဗမာပြည်ကွန်ပမူနစ်ြါတီမှ ခွဲေွက်လာခဲ့သည့် တိုင်းရင်း 

သားလက်နက်ကုိင် အြဲွ့အစည်းများနှင့် ဦးဆံုးအြစ်အခတ်

ရြ်စဲခဲ့သည်။ ရနာက်ဆက်တွဲအရနပြင့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် 

‘နဝတ’ ရခါင်းရဆာင် ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီးသန်းရရွှသည် အမျ ိုး

သားညီလာခံရခါ်ယူ၍ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသစ်ရရးဆွဲ

ငြီး ကျန်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့

အစည်းများကို ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးရန် ြိတ်ရခါ်သွား

မည်ဟူသည့် ရြကညာချက်ပြင့် နိုင်ငံရရးရရချနိ်တင်လာခဲ့

သည်။ ြေမဦးဆုံး ရြကညာချက်ကို ၁၉၉၃၁ ခုနှစ် 

နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ရန့၌ ကယားပြည်နယ်သို့ ရရာက်ရှိ

ရနသည့် စစ်ရောက်လှမ်းရရးအကကီးအကဲ ဗုိလ်ချုြ်ခင်ညွှန့်

မှေုတ်ပြန်ခဲ့ပခင်းပြစ်ငြီး ၎င်း၏ခရီးစဉ် တစ်ဆက်တည်း

ပြစ်သည့် မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တွင်ြါအလား

တူ ကမ်းလှမ်းချက်မျ ိုး ေြ်မံပြုလုြ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ငငိမ်း

ချမ်းရရးခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံြိုင်ရုြ်ပမင်သံြကားအစီအစဉ်လ
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မှေုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအတွင်း ဗိုလ်ချုြ်ခင်ညွှန့်က - 

“အစိုးရရဲ့ စိတ်ရင်းရစတနာကို ရောက်ေားစဉ်း

စားငြီး ရတာတွင်းကရန ဥြရေရဘာင်ေဲကို ပြန်

ဝင်လာြကြို့ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အြဲွ့

အစည်းအားလံုးကုိ ကျရနာ်တို့ ြိတ်ရခါ်ြါတယ်။ 

ကျရနာ်တို့ြက်က တကယ့်စိတ်ရင်းရစတနာ

ရကာင်းနဲ့ ယခုလိုကမ်းလှမ်းရနပခင်းပြစ်ြါတယ်။ 

ကျရနာ်တို့ဆီမှာ မလိုမုန်းေားစိတ် စိုးစဉ်းမျှ မရှိ

ြါဘူး။ ေါကတရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှုပြစ်တဲ့အတွက် 

အပမန်ဆုံး ပြန်လည်အရြကာင်းပြန်ရြးြို့ ရမတ္တာ

ရြ်ခံအြ်ြါတယ်” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၂

 အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းြိတ်ရခါ်မှုအရြါ် ကရင်နီ-

ရှမ်းေိစြ်ရေသများက အလျင်အပမန် လက်ခံအရြကာင်း

ပြန်ခဲ့ြကသည်။ ကယန်းပြည်သစ်ြါတီမှ ခွဲေွက်သွားခဲ့

သည့် အြွဲ့ငယ်ရလးတစ်ခုပြစ်သည့် ကယန်းအမျ ိုးသား

ကာကွယ်ရရးတြ်သည် အလျင်အပမန်ြင် ၁၉၉၂ ခုနှစ် 

ရြရြာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်ရန့၌ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် သရဘာ

တူလိုက်သည်။ ရင်္ဘရယ်ြျဦံးရဆာင်သည့် KNG အြွဲ့

သည် တြ်ြွဲ့ဝင်အင်အား ၈၀ ခန့်ရှိရြကာင်း သိရှိခဲ့ရသည်။၃ 

ေို့ရနာက် ဗမာပြည်ကွန်ပမူနစ်ြါတီ ငြိုကွဲသွားခဲ့ငြီးရနာက် 

(အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ) ြါတီ၏ အရောက်အြံ့ ဆက်လက်

မရရှိရတာ့သပြင့် စစ်ရရးအရ တပြည်းပြည်းြိအားများလာ

သည့် ကရင်နီပြည်လူမျ ိုးရြါင်းစုံ လွတ်ရပမာက်ရရးတြ်ဦး

နှင့်ကယန်းပြည်သစ်ြါတီတို့သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ရမလ ၉ 

ရက်ရန့နှင့် ေူလိုင်လ ၂၆ ရက်ရန့တို့တွင် အသီးသီးအြစ်

အခတ်ရြ်စဲခ့ဲြကသည်။ အစုိးရ၏ ေုတ်ပြန်ချက်အရ KNPLF 

နှင့် KNLP တို့၏ တြ်အင်အားသည် ၁၆၁၉ ဦးနှင့် ၁၄၉၆ 

ဦးအသီးသီးရှိခဲ့ရြကာင်း သိရှိခဲ့ရသည်။၄ လွိုင်ရကာ်ငမို့၏ 

ကက်သလစ်ဘုန်းရတာ်ကကီး ဆုိရတးရုိြာရမာသည် KNPLF၊ 

KNLP နှင့် တြ်မရတာ်တို့အြကား ြကားဝင်ရစ့စြ်ညှိနှိုင်း

ရြးခဲ့သူပြစ်သည်။ EAOs သုံးြွဲ့အတွက် “ကယားပြည်နယ်

အေူးရေသ ၁၊ ၂ နှင့် ၃” ဟူသည့် နယ်ရပမြိုင်းပခားသတ်

မှတ်ရြးလုိက်ပခင်းရြကာင့် ြဋိြက္ခေဏ်သင့် နယ်ရပမရေသ

များ၌ မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် လူေုလူတန်းစားများ

၏ ရောက်ြံ့မှုရရှိရန် နယ်ရပမလုတိုက်ခိုက်မှုများ ရခတ္တမျှ

ငငိမ်သက်သွားခ့ဲသည်။ “KNPLF အြစ်အခတ်မရြ်စဲခင်တုန်း

ကဆိုရင် တိုက်ြွဲရတွက ရနရာအနှံ့ကို ပြစ်ရနခဲ့တာြါ” 

ဟု KNPLF လူငယ်တစ်ဦးပြစ်သူ ြီတာင်္ါသူးအီက ပြန်

ရပြာင်းရပြာဆိုခဲ့သည်။၅ ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရးရြာင်ရေးရှင်းမှ

ခွန်းပမင့်နိုင်ကလည်း “အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ငြီးတဲ့ ရနာက်

ြိုင်းမှာရတာ့ တိုက်ြွဲရတွက အရရှ့ြိုင်းရေသရတွပြစ်တဲ့ 

သံလွင်အရရှ့ဘက်ပခမ်းက ရှားရတာငမို့နယ် တစ်ဝိုက်မှာြဲ 

အများဆုံးဆက်ပြစ်ခဲ့တယ်” ဟု ပြည့်စွက်ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၆ 

 KNPLF နှင့် KNLP အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ငြီးရနာက်

ြိုင်းကယားပြည်နယ်အတွင်း ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်

ရန် လူေုလူတန်းစားများ၏ ြိအားရြးမှုများ ပမင့်တက်

လာခဲ့သည်။ တြ်မရတာ်၏ “ပြတ်ရလးပြတ်” စစ်ဆင်ရရး

လုြ်ငန်းများရြကာင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်အရစာြိုင်း၌ ဆိုးဆိုးရွား

ရွားေိခိုက်ြျက်စီးခဲ့ရငြီး ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်

ခဲ့ြကရသည့် မိသားစုရြါင်းများစွာသည် မိမိတို့၏ ရြ်ရွာ

ရေသများသို့ ရနရြ်ပြန်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြလာခဲ့သည် (အခန်း 

၇ ြါေယားကိုြကည့်ြါ)။ ရလေ်အရနပြင့် KNPP သည် လွိုင်

ရကာ်ငမို့၌ ဘုန်းရတာ်ကကီးဆုိရတးရုိ၏ ြကားဝင်ရစ့စြ်ရြးမှု

အားပြင့် ‘နဝတ’ အစိုးရနှင့် နားလည်မှုအရအြစ်အခတ်ရြ်

စဲသွားရန် ၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်ရန့တွင် သရဘာတူ

ခဲ့ရသည်။ ေု-ဥက္ကဌ ခူေဲဘူးြဲရခါင်းရဆာင်သည့် KNPP 

ကိယုစ်ားလယှအ်ြွဲ့က ေတုရ်ြာရ်ပြာ ဆိခုဲသ့ည့ ်တြြ်ွဲ့ဝင်
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|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute44

အင်အား ၇၇၉၀ ဦး၌ စစ်ပြန်ရဟာင်းများနှင့် ရကျးရွာ

ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ဝင်များလည်း ြါဝင်ခဲ့သည်။၇

 ေိအုချနိက် အမိန်ီးချင်းေိငု်းနိငုင် ံအာဏာြိငုမ်ျား

ကလည်း KNPP၊ ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် ၎င်း

တို့၏ နယ်စြ်အရပခစိုက် မဟာမိတ်အြွဲ့များအား အြစ်

အခတ်ရြ်စဲမှုပြုလုြ်ရန် ြိအားရြးခ့ဲသည်ဟူသည့် ရကာလ 

ဟာလများ ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ် နယ်

စြ်တစ်ရလျှာက် လူေုအစိုးရတစ်ရြ်ကဲ့သို့ ပြစ်ရနသည့် 

KNPP အတွက် ေိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရရးရကာင်းမွန်ရရး

သည် အငမဲတမ်းလိုလို အရရးကကီးသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုပြစ်

သည်။ ‘နဝတ’ အစိုးရ အာဏာရလာခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း 

စစ်အစိုးရနှင့် ေုိင်းနုိင်ငံအြကား အကကီးစားသစ်ကုန်သွယ်

ရရး သရဘာတူညီချက်များ စတင်အသက်ဝင်လာခဲ့ငြီး 

KNPP သည်လည်း နယ်စြ်တစ်ရလျှာက်ပြတ်သန်းသွား

လာသည့် ဤကုန်သွယ်မှုမှ အခွန်များ ရကာက်ခံရရှိခဲ့

သည်။၈ သို့ရသာ်လည်း KNPP တြ်ရင်းမှူးက ၎င်းတို့၏ 

ြါတီလုြ်ငန်းများသည် ကရင်နီလူေု၏ ရတာင်းဆိုမှုများ

ကို ပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးပခင်းသာပြစ်သည်ဟု ရပြာ

ဆိုခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနသည့် တိုက်ြွဲများနှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ စစ်ရဘးေုက္ခသည်နှင့် စီးြွားရရးအရ ဆက်စြ်

မှုရှိရနသည့် ေုိင်းအာဏာြုိင်များက အြစ်ရြ်ဆံုးပြတ်ချက်

အရြါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိရနသည်ဟူသည့် ကိစ္စရြ်ကို ၎င်းက

ပငင်းဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ကရင်နီလူေုက သူတို့ရဲ့အရပခအရနရတွ အရမ်း

ဆိုးလာတဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့စကားရပြာြကည့်ြို့ 

KNPP ကို ရတာင်းဆိုခဲ့တာြါ။ ေိုင်းရတွက 

၁၉၉၅ မတိုင်ခင်အေိ ကျရနာ်တို့ကို ြိအားရြး

တာမျ ိုးမရှိခဲ့ြါဘူး။ ရပြာရမယ်ဆိုရင် အဲေီအချနိ်

ကကျရနာ်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ြိအားအများစုက 

ပြည်တွင်းရန ကရင်နီလူေုဆီက လာတာြါ။ 

ကျရနာ်တို့ရဲ့ သက်ကကီးဝါကကီးရခါင်းရဆာင်တစ်

ချ ို ့ကလည်း စစ်အစိုးရနဲ့ အရင်ဆုံးစကားရပြာ

ြကည့်ငြီး ဘယ်လိုအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာ

တူညီချက်ရတွ ရနိုင်မလဲဆိုတာကို ရစာင့်ြကည့်

သင့်တယ်။ အဆင်မရပြခဲ့ရင် အချနိ်မရရွး ပြန်

တိုက်လို့ရတယ်လို့ ရပြာခဲ့ြါတယ်။”၉

 မည်သို့ဆိုရစ သစ်ေုတ်လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ အပငင်း

ြွားမှုများနှင့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများကို တြ်မရတာ်

က နှိြ်စက်ကလူပြုလျက်ရှိသည်ဟူသည့် စွြ်စွဲချက်များ

ရြါ်ေွက်လာခဲ့ငြီးရနာက် KNPLF နှင့် KNLP တို့၏ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရးကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ KNPP ၏ ငငိမ်းချမ်းရရး

သရဘာတူညီချက်သည် အလျင်အပမန်ြင် ပြန်လည်ြျက် 

ပြယ်သွားခဲ့သည်။ “၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လမှာ ကျရနာ်တို့ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲခဲ့ရြမယ့် ရနာက်ြိုင်းကျရတာ့ အစိုးရက ေီသစ်

ရတွကို ကျရနာ်တို့ခုတ်ငြီး ေိုင်းကိုရရာင်းစားရနတယ်လို့ 

စွြ်စွဲလာခဲ့တယ်” ဟု ခူးေဲဘူးြဲ ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေါ

ရြမယ့ ်သရဘာတညူခီျကက်ိ ုတြမ်ရတာြ်ကက် အရငခ်ျ ိုး

ရြာက်ခဲ့တာြါ။ သူတို့အရနနဲ့ ြိုက်ဆံရတာင်းတာရတွ 

ရြါ်တာဆွဲတာရတွ လုြ်လို့မရဘူး။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ေူလိုင်လ 

၃ ရက်ရန့မှာ သူတို့ြက်ကစငြီး ပြန်တိုက်လာတဲ့အတွက် 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးက သုံးလြဲခံခဲ့တယ်။”၁၀

 KNPP နှင့် နယ်ခံကရင်နီလူေုကသာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် 

ငငိမ်းချမ်းရရး ြျက်ပြယ်မှုအတွက် တန်ြိုးကကီးကကီးရြးဆြ်

ခဲ့ရသည်။ တြ်မရတာ်၏ တစ်ရကျာ့ပြန် “ပြတ်ရလးပြတ်” 

စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများနှင့်အတူ ပြည်တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာ 

စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်သူများနှင့် နယ်စြ်ပြတ်ရကျာ်စစ်ရဘး

ေုက္ခသည် အရရအတွက်သည်လည်း ဆတူပမင့်တက်လာ

ခဲ့သည် (အခန်း ၇ ကိုြကည့်ြါ)။ အစိုးရသည် KNPP နယ်

ရပမအတွင်းရှိ ရောင်ရြါင်းများစွာရသာ အရြ်သား ပြည်သူ

များအား ရရွှရ့ပြာင်းရနရာချေားရရး နယ်ရပမများသ့ုိ ရပြာင်း

ရရွ့အရပခချြကရန်နှင့် ပငင်းဆန်သူများကို “ရန်သူအပြစ် 

သတ်မှတ်သွားမည်” ဟု အမိန့်ေုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၁၁ ရလေ်

အရနပြင့် ရနာက်ြိုင်းနှစ်များ၌ ရှားရတာငမို့နယ်ကဲ့သို့

ရသာသံလွင်အရရှ့ပခမ်းရေသများသည် လုံးဝနီးြါး လူသူ

ကင်းမဲ့သွားရတာ့သည်။ လက်ရှိအချနိ်ေိ မိမိတို့ဆန္ဒနှင့် 

ဆန့်ကျင်၍ ရနရြ်စွန့်ခွာခဲ့ြကရသူ အများအပြားသည် 

မိမိတို့၏ မူရင်းရြ်ရွာရေသများသို့ ရနရြ်ပြန်နိုင်ပခင်း မရှိ

ရသးရြ။ 

 KNPP အတွက် အရာအားလုံး လက်လွှတ်ဆုံးရှုံး

ခဲ့ရသည်ရတာ့မဟုတ်ရြ။ အေူးသပြင့် ကယားပြည်နယ်

အရရှ့ြိုင်းနယ်ရပမများကို မိမိတို့၏ တြ်ြွဲ့ဝင်များ ဆက်

လက်ေိန်းချုြ်ေားဆဲပြစ်သည်။ ေို့အပြင် KNPP သည် 



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 45

မရအာင်ပမင်ခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး - KNPP အပမင်မရအာင်ပမင်ခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး - KNPP အပမင်
ရအဘယ်တွိေ်*ရအဘယ်တွိေ်*

 “ဗမာရတွကို ကျရနာ်တို့ တိုက်လာခဲ့တာ ၁၉၄၀ ကတည်းကဆိုရတာ့ ဆယ်စုနှစ်ရလးခုရကျာ် ြကာသွား

ခဲ့ငြီ။ တိုက်ြွဲရတွကို ကျရနာ်တို့ တကယ်စိတ်ကုန်ငြီး ငငိမ်းချမ်းရရးရချင်ရနငြီ။ ပြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရတာ့ ပြဿနာ

ရတွကို ငငိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ြဲ ရပြရှင်းသွားချင်တယ်။ ေါရြကာင့် ‘နဝတ’ ြက်က အြစ်အခတ်ရြ်စဲြို့ကမ်း

လှမ်းလာတဲ့အခါ ကျရနာ်တို့ြက်က သရဘာတူခဲ့ငြီး ‘နဝတ’ ကို စည်းကမ်းတစ်ချ ို ့ြဲလိုက်နာြို့ ရတာင်းဆိုခဲ့တာြါ။ 

သူတို့ြက်ကလည်း ကျရနာ်တို့ရပြာတဲ့ စည်းကမ်းချက်ရတွကို လိုလိုချင်ချင်ြဲ လက်ခံသရဘာတူရြးခဲ့ြကတာြါ။ 

ေါရြကာင့်လည်း ကျရနာ်တို့အတွက်ရရာ လူေုအတွက်ရရာ တိုက်ြွဲရတွကို အဆုံးသတ်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း

ရကာင်းတစ်ခုပြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျရနာ်တို့ ယူဆခဲ့ြကတာြါ။ ကရင်နီလူေုအရနနဲ့ စီးြွားရရးရကာင်းမွန်ငြီး ငငိမ်း

ချမ်းတဲ့ဘဝမျ ိုးမှာ ရနေိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရရးရကာင်းတစ်ခုရရာက်လာငြီလို့ ေင်ခဲ့မိတာရြါ့။ ေါရြကာင့်ြဲ ကျရနာ်

တို့အြစ်အခတ်ရြ်စဲြို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ြကတာြါ။ ‘နဝတ’ ြက်က သူတို့ရဲ့ကတိရတွကို ရစာင့်ေိန်းလိုက်နာြို့ရလာက်ရတာ့ 

ရိုးသားလိမ့်မယ်လို့ ကျရနာ်တို့ရမျှာ်လင့်ခဲ့ြကရြမယ့် တကယ်တမ်းလက်ရတွ့မှာကျရတာ့ ‘နဝတ’ ြက်က သူတို့ရဲ့

ကတိရတွကို ရစာင့်ေိန်းမှုမရှိဘဲ ချ ိုးရြာက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့က ရပြာတာတစ်ပခား လုြ်တာတစ်ပခားပြစ်ရန

တယ်။ ေါရြကာင့်ြဲ ကျရနာ်တို့ရဲ့ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်က သုံးလြဲခံခဲ့တာြါ။ ‘နဝတ’ ြက်ကြဲ 

သရဘာတူညီချက်ကို အရင်ချ ိုးရြာက်လာခဲ့တယ်။

 ရနာက်ဆုံးသရဘာတူညီချက် မရခင်မှာ ‘နဝတ’ ြက်ကို ကျရနာ်တို့ အချက် (၆) ချက်ြါတဲ့ စည်းကမ်း

ချက်ရတွ တင်သွင်းခဲ့တယ်။ ဥြမာ ‘နဝတ’ ကို အရြ်သားပြည်သူရတွဆီကရန ရြါ်တာရြကးရတွ မရကာက်ြို့နဲ့ 

အတင်းရြါ်တာဆွဲတာရတွမလုြ်ြို့ ကျရနာ်တို့ ရတာင်းဆိုခဲ့တယ်။ ရနာက်စည်းကမ်းချက်အရနနဲ့ ကရင်နီေိန်း

ချုြ်နယ်ရပမေဲကို ‘နဝတ’ တြ်ရင်းတြ်ြွဲ့ရတွ ရစလွှတ်တာမျ ိုးရတွမလုြ်ြို့နဲ့ အရြ်သားပြည်သူရတွကို သူတို့ရဲ့

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းရတွ ဆက်လုြ်ခွင့်ပြုြို့ဆိုတဲ့ အချက်ရတွကို ‘နဝတ’ ြက်ကလည်း သရဘာတူတယ်လို့ရပြာ

ခဲ့တဲ့အတွက် ရနာက်ဆုံးသရဘာတူညီချက် ရရှိခဲ့တာြါ။ ေါရြမယ့် ရနာက်သုံးလအြကာမှာ ‘နဝတ’ က ပြည်သူ

ရတွဆီကရန ရြါ်တာရြကးရတွ တိုးရကာက်လာသလို ရောင်နဲ့ချတီဲ့ အရြ်သားပြည်သူရတွကိုရြါ်တာေမ်း

ခိုင်းြို့ လိုက်ငြီးစုစည်းတာရတွ လုြ်လာခဲ့တယ်။ ကရင်နီေိန်းချုြ်နယ်ရပမေဲကိုလည်း တြ်ရင်းတြ်ြွဲ့ရတွ 

ပြန့်ချလာခဲ့တယ်။ ေါရတွက သရဘာတူေားတဲ့ အချက်ရတွကို ‘နဝတ’ ြက်က ချ ိုးရြာက်ရာရရာက်သွားငြီ။ 

ေါရြကာင့်ြဲ တိုက်ြွဲရတွ ပြန်စလာခဲ့တာြါ။

တက်ေီဘူးရီ**တက်ေီဘူးရီ**

 တနည်းရပြာရရင်ရတာ့ ကျရနာ်တို့အားလုံး စစ်ကိုမုန်းရနြကငြီ။ ေါရြကာင့်လည်း ခင်ဗျားသိေားတဲ့

အတိုင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲြို့ လုြ်လာခဲ့ြကတာြါ။ ကျရနာ်တို့ြက်က လက်နက်စွန့်ြို့ ဆုံးပြတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လည်း 

ကိစ္စမရှိဘူး။ ဘာရြကာင့်လဲဆိုရတာ့ ကျရနာ်တို့လူရတွက ရြးဆြ်ခဲ့ရတာ မတရားကို များလွန်းရနငြီရလ။ ရာနဲ့ချ ီ

ရသရကျြျက်စီးခဲ့ရငြီး ရောင်ရြါင်းများစွာ ေုက္ခိတဘဝရရာက်ခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုရတွကို ရငွရြကးတန်ြိုး 

ပြတ်ြကည့်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကိုများရနငြီ။ ေီစစ်ြွဲရတွရြကာင့်ြဲ ကရင်နီပြည်ဟာ မြွံ့ငြိုး မတိုးတက်နိုင်ရတာ့ဘူး။ 

ေါရြကာင့် အခုအချနိ်ဟာ ငငိမ်းချမ်းရရးရြို့၊ ကျရနာ်တို့ရေသနဲ့ ကျရနာ်တို့လူရတွ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်လာရအာင် 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute46

တည်ရဆာက်ြို့ အချနိ်ကျငြီလို့ ကျရနာ်တို့ေင်တယ်။ ေါရတွရြကာင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ရြမယ့် ဝမ်းနည်းစရာ 

ရကာင်းတာက ေီအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးကရန ကျရနာ်တို့ ရမျှာ်လင့်ေားတဲ့ရလေ်ရတွ ရြါ်ေွက်မလာခဲ့တာြဲ။

 ကရင်နီရတွအရနနဲ့ စစ်ကိုချစ်ပမတ်နိုးလို့ သို့မဟုတ် ငငိမ်းငငိမ်းချမ်းချမ်းမရနချင်လို့ လက်နက်ကိုင်ရတာ်

လနှရ်ရး လြုခ်ဲတ့ာမဟတုြ်ါဘူး။ ကရငန်ီရတအွရနနဲ့ ကိယု့ရ်ဲ့ အမျ ိုးသားရရးလက္ခဏာကိ ုကာကယွရ်စာင့ရ်ရှာက်

ြို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အချုြ်အပခာအာဏာကို ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ြို့  လက်နက်ကိုင်ခဲ့တာြါ။ ေါရြမယ့် ခင်ဗျားသိတဲ့

အတိုင်းြဲ စစ်ြွဲရတွက ဆယ်စုနှစ် (၅) ခုရလာက်သာြကာသွားခဲ့ရြမယ့် ရအာင်နိုင်သူတစ်ရယာက်မှ ေွက်မလာ

ခဲ့ဘူး။ ကရင်နီရတွရရာ ဗမာရတွရရာ ဘယ်ြက်ကမှ အနိုင်မရခဲ့ဘူး။ နှစ်ရြါင်းများစွာ တိုက်လာခဲ့ြကငြီး နှစ်ြက်

စလုံးက ရောင်နဲ့ချတီဲ့ အသက်ရြါင်းများစွာ  ရသရကျြျက်စီးခဲ့ရငြီးငြီမို့ ရနာက်ဆုံးမှာရတာ့ ေီပြဿနာကို ရပြ

ရှင်းြို့ နိုင်ငံရရးနည်းလမ်းနဲ့ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြကြို့ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းြဲ ကျန်ရတာ့တယ်လို့ ကရင်နီ

ရတွယုံြကည်ခဲ့ြကတယ်။ ကရင်နီရခါင်းရဆာင်ရတွအရနနဲ့ နိုင်ငံရရးနည်းလမ်းနဲ့ ရတွ့ဆုံရပြရှင်းြို့ဆိုရင် အြစ်

အခတ် အရင်ရြ်စဲြို့လိုတယ်လို့ ယုံြကည်ေားြကတယ်။ ေါရြကာင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးရင် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးမှုရတွ စတင်ရြာ်ရဆာင်ြို့ ‘နဝတ’ ြက်က စငြီးရဆာင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ ကရင်နီရခါင်းရဆာင်ရတွ 

ယုံြကည်ခဲ့ြကတယ်။ ေါရတွရြကာင့်ြဲ ကရင်နီရခါင်းရဆာင်ရတွ ‘နဝတ’ နဲ့ အြစ်အခတ်ရြ်စဲြို့ ရရွးချယ်

ဆုံးပြတ်ခဲ့ြကတာြါ။”

* KNPP နိုင်ငံပခားရရးရာဝန်ကကီး (လက်ရှိ KNPP ဥက္ကဌ)

** KNPP နိုင်ငံပခားရရးရာဝန်ကကီး၏ အငမဲတမ်းအတွင်းဝန်ရဟာင်းနှင့် ပြည်ရောင်စုပမန်မာနိုင်ငံရတာ် အမျ ိုးသား 

ညွှန့်ရြါင်းအစိုးရ (NCGUB) ၏ ဘန်ရကာက်ကိုယ်စားလှယ်ရဟာင်း

ရင်းပမစ် - Chrissie Gittens – “ကရင်နီရပြာတဲ့ သရဘာေား - ရအဘယ်တွိေ်နှင့် တက်ေီဘူးရီတို့နှင့် ရတွ့ဆုံ

ရမးပမန်း ပခင်း၊ Burma Debate, Vol.III, No.6, ၁၉၉၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ/ေီေင်ဘာလ”

ေီမုိကရရစီလုိလားသည့် အင်အားစုများအတွက် အရောက်

အြံ့များ အခိုင်အမာဆက်လက်ရရှိရနငြီး ၁၅၀၀၀၀ ဝန်း

ကျင်အေိ (ကရင်အများစုနှင့် ကရင်နီ ၂၀၀၀၀ ခန့်) စံချနိ်

တင်များပြားလာခဲ့သည့် စစ်ရဘးေုက္ခသည်များအတွက် 

နိုင်ငံတကာအကူအညီများကို ေိုင်းနယ်စြ်တစ်ရလျှာက် 

ရြါင်းကူးတံတားေိုးရြးလျက်ရှိသည့် KNU ၏ မဟာမိတ ်

လည်းပြစရ်နခဲသ့ည။်၁၂ နစှရ်ြါင်းများစွာ စစရ်ဘးေကု္ခသည်

စခန်းများ၌ အတူတကွယှဉ်တွဲ ရနေိုင်ခဲ့ြကရသည့် အရတွ့

အကကုံများက ယခင်က ရြ်ရွာအချင်းချင်း ကူးလူးဆက်ဆံမှု

နည်းြါးခဲ့ြကသည့ ်လေူလုတူန်းစားများအြကား တိငု်းရင်း

သားအရရး နိုးြကားတက်ကကလာရစရန် စည်းရုံးရဆာ်ြသ

ရာ၌ အရရးြါသည့် ရမာင်းနှင်အားတစ်ရြ်ပြစ်လာခ့ဲသည်။၁၃ 

သို့ရသာ်လည်း တြ်မရတာ်၏ စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများ 

ြို၍ေူေြ်သိြ်သည်းလာသည်နှင့်အမျှ ကယားပြည်နယ်

၏ရပမရြါ်နိုင်ငံရရးအရြါ် KNPP ၏ ြသောသက်ရရာက်မှု

များတစ်ရန့ေက်တစ်ရန့ ရလျာ့ကျလာခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း 

လုံးဝပြန်လည်လွှမ်းခခုံနိုင်ပခင်း မရှိရတာ့ရြ။ 

 အပခားတစ်ြက်၌ ရနာက်ြိုင်း ‘နအြ’ ပြစ်လာမည့် 

‘နဝတ’ အစိုးရသည် KNPLF၊ KNLP နှင့် KNG နယ်ရပမများ

အြါအဝင် နိုင်ငံအဝှမ်းအြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် ရေသ

များသို့ ြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်းများကုိ အကန့်အသတ်ပြင့် ဝင် 

ရရာက်ခွင့်ပြုလာခဲ့သည်။ အြစ်ရြ်အြွဲ့များအား ၎င်းတို့

အြွဲ့အစည်း၏ လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်ချက်များကို ရောက် ြံ့

နိုင်ရစမည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ ေူရောင်လည်ြတ်ရန် 

တိုက်တွန်းအားရြးခဲ့သည်။ လူေုလူတန်းစား အများ

အပြားက ငငိမ်းချမ်းရရးကို လက်ခံကကိုဆိုခဲ့ြကရသာ်လည်း 

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အသစ်ြွဲ့စည်းေူရောင်ခဲ့သည့် အစိုးရ၏ 
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“နယ်စြ်ရေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ြွံ့ငြိုးတိုး

တက်ရရးဝန်ကကီးဌာန” ရအာက်၌ ေင်သာပမင်သာရှိသည့်

တုိးတက်မှု မဆုိစရလာက်သာ ပြစ်ေွန်းမှုရိှခ့ဲသည်။ မိသားစု

အများအပြားသည် နည်းြါးလှသည့် လူေုဝန်ရဆာင်မှု

လုြ်ငန်းများရအာက်၌ ဆင်းရဲနွမ်းြါးသည့် ရတာင်သူများ

အပြစ် ကျြ်ကျြ်တည်းတည်း အသက်ဆက်ခဲ့ြကရသည်။ 

အပခားပြည်နယ်များကဲ့သို့ြင် ကယားပြည်နယ်၏ အဓိက

ကျသည့် လုြ်ငန်းကကီးများ (ရလာြိတရရအားလျှြ်စစ်၊ 

ရမာ်ချးီသတ္တုတွင်းနှင့် သစ်ေုတ်လုြ်ရရး) သည် နယ်ခံ

လူေုလူတန်းစားများကို မယ်မယ်ရရ အကျ ိုးပြုခဲ့ပခင်းမရှိ

ရြ (အခန်း ၈ ကိြုကည့ြ်ါ)။ ေိုအ့ပြင ်ဆကလ်ကပ်ြစြ်ွားလာ

သည့် ရပမယာသိမ်း ဆည်းမှုများနှင့် အတင်းအဓမ္မလုြ်အား

ခိုင်းရစမှုများက လူမှုရရးနှင့် စီးြွားရရးအခက်အခဲများကို

သာြိုမိုဆိုးရွားလာရစခဲ့သည် (အခန်း ၇ ကိုြကည့်ြါ)။ 

 နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ ကယားပြည်

နယ်အခင်းအကျင်း၌ သူ့ေက်သူြိုကဲသည့် ြိအားများက 

အမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှုကို ဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်မည့် 

နည်းလမ်းများနှင့် ြတ်သက်၍ ကရင်နီလူေုလူတန်းစား

များအြကား သရဘာေားကွဲလွဲမှုများကို ရဆာင်ကျဉ်းလာ

ခဲ့သည်။ ယင်းအချနိ်၌ အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် KNPLF၊ 

KNLP နှင့် အပခားအြစ်ရြ် အြွဲ့အစည်းများအား ြွဲ့စည်းြုံ

အရပခခံဥြရေသစ် ရရးဆွဲပြင်ဆင်မည့် အမျ ိုးသားညီလာခံ

သို့တက်ရရာက်ြါဝင်ရန် ြိတ်ြကားခဲ့ရြကာင်း မှတ်သားသိ

ရှခိဲရ့သည။် အဆိြုါြတိရ်ခါ်ချကက် ပြညန်ယတ်ငွ်းနယရ်ပမ

အများအပြားမှ ရခါင်းရဆာင်များကို ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွး

ြွဲများရြာ်ရဆာင်သည်အေိ စည်းရုံးအရရးဆိုမှုများ ဆက်

လက်ပြုလုြ်သွားရန် တိုက်တွန်းအားရြးခဲ့သည်။ သို့ရသာ်

လည်းအြစ်အခတ် ရြ်စဲငြီးသည့်တိုင် စစ်ရဘာင်ရလျှာ့ချ

ရရးလုြ်ငန်းများ ေိေိရရာက်ရရာက် ရုြ်လုံးရြါ်လာပခင်း

မရှိသပြင့် ရရှ့တန်းနယ်ရပမရေသများ၌ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ 

တစ်ချနိ်တည်းလိုလို ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ြက်

အရနပြင့် တြ်မရတာ်၏ တြ်ရင်းတြ်ြွဲ့များသာ ြိုမိုတိုး

ြွားလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အရရာက်တွင် ကယားပြည်

နယ်အတွင်း ပြန့်ကျက်ချေားသည့် တြ်မရတာ်တြ်ရင်း

ရြါင်းအနည်းဆုံး ၂၈ ခုအေိ တိုးြွားလာခဲ့ရြကာင်း ခန့်

မှန်းသိရှိခဲ့ရသည်။၁၄ 

 အလားတူြင် ‘နဝတ-နအြ’ အစိုးရမှ တြ်မရတာ်

၏ခွဲေွက်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ

ကိုရောက်ြံ့ကူညီသည့် အရလ့အေကို အရှိန်ပမှင့်ရဆာင်

ရွက်လာပခင်းနှင့် တစြ်က်တွင်လည်း “ပြည်သူ့စစ်” (အ ခန်း 

၅ ကိုြကည့်ြါ) ဟု သိြကသည့် ဌာရနပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များ

ကိုတိုးချဲ့ြွဲ့စည်းလာပခင်းတို့သည်လည်း စိုးရိမ်ြွယ်ရာကိစ္စ

ရြ်များ ပြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးြျက်ပြယ်သွားငြီးရနာက်ြိုင်း KNPP သည် ယရန့

အချနိ်ေိ ရိုက်ခတ်မှုရှိရနဆဲပြစ်သည့် နယ်ရပမသုံးခုခွဲေွက်

မှုေဏ်ကို ကကုံရတွ့ခံစားခဲ့ရသည်။ ြေမဦးဆုံးခွဲေွက်မှု

သည်ရနာက်ြိုင်း ကရင်နီအမျ ိုးသား ေီမိုကရက်တစ်ြါတီ 

(KNDP “နင်္ါး” သ့ုိမဟုတ် “နင်္ါး” ြါတီဟု လည်းသိြကသည့်) 

ဟုသိလာြကမည့် ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ် အရရှ့ြိုင်းရေသ၏ ခွဲ

ေွက်မှုပြစ်သည်။ ရနာက်ြိုင်း၌ KNDP သည် လူသုံးဦးရသ

ဆုံးခဲ့ရသည့် ၁၉၉၇ ခုနှစ် ကရင်နီေုက္ခသည်စခန်း တိုက်

ခိုက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု စွြ်စွဲခံခဲ့ရသည်။၁၅  ေုတိယ

အရနပြင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၌ “ကရယာနီ” ဟုလည်း သိေားြက

သည့် ြရူဆိုငမို့နယ် ဟိုယာရေသ၌ ကရင်နီအမျ ိုးသား ငငိမ်း

ချမ်းရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ (“KNPP ဟိုယာ” ဟု အရစာြိုင်း

၌ရခါ်ဆိုခဲ့ြကသည့်) ခွဲေွက်သွားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ၂၀၀၂ ခု
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နှစ်အရရာက်တွင် ကရင်နီအမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရရး 

အြွဲ့အစည်း (KNSO “ြကယ်ပြူ” အြွဲ့ဟုလည်း သိြက

သည့်) ကို ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ေိစြ်လျက်ရှိသည့် ရမာ်ချးီ

ရေသ၌ ြွဲ့စည်းေူရောင်ခဲ့ပြန်သည်။ ရနာက်ြိုင်းကာလ

များ၌ ဤအြွဲ့အစည်း သုံးခုစလုံးသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် 

ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည့် အစိုးရ၏ အမျ ိုးသားညီလာခံသို့ 

တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ြကသည်။၁၆

 ရနာက်ြိုင်းနှစ်များ၌ EAOs များအြကား ပြစ်ြွား

ခဲ့သည့်အကွဲအငြဲများသည် ကရင်နီစည်းလုံးညီညွတ်ရရး

ကိုဆိုးဆိုးရွားရွား အားနည်းသွားရစခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်

အတွင်း ကိုယ်တိုင် KNPP မှ ခွဲေွက်လာခဲ့သည့် KNPLF 

က ဦးစီးရခါင်းရဆာင်မှု အခန်းကဏ္ဍကို ရယူေားခဲ့သည်။ 

KNPP ဌာနချုြ်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းြိုက်ရန် တြ်မရတာ် 

ရကျာရောက်ရနာက်ခံပြုေားသည့် KNPLF တြ်ြွဲ့များ

ကကိုးြမ်းခဲ့သည့် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း တိုက်ြွဲများ 

အပြင်းေန်ဆုံးပြစ်ြွားခဲ့သည်။ ေိုအချနိ်က ဌာနချုြ်ကို 

ရှားရတာငမို့နယ်အရရှ့ြိုင်း ေိုင်းနယ်စြ်ရေသရှိ မဟာ 

ဗျူဟာကျသည့် ရတာင်ရြါ်စခန်းတစ်ခုပြစ်ရသာ ညာမူ

ကုန်း၌ အရပခစိုက်ေားပခင်းပြစ်သည်။ လရြါင်းများစွာ 

ြကာပမင့်ခဲ့သည့် တိုက်ြွဲအတွင်း နှစ်ြက်စစ်သားများ ရသ

ရကျြျက်စီးမှုသိသိသာသာ ပမင့်မားလာခဲ့သပြင့် တိုက်ြွဲ

ရြ်ြကရန် ကရင်နီလူေုရခါင်းရဆာင်များ ြကားဝင်၍ ရမတ္တာ

ရြ်ခံခဲ့ရသည်။၁၇ တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ KNPLF နှင့် KNSO 

တို့သည် ရတာင်ငူအရရှ့ြက် ကရင်နယ်စြ်တစ်ရလျှာက် 

KNPP နှင့် အစဉ်အဆက် မဟာမိတ်ပြစ်လာခဲ့သည့် KNU 

ကိုေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မည့် တြ်မရတာ်၏ စစ်ဆင်ရရး

လုြ်ငန်းများကို အရောက်အကူပြုခဲ့သည်ဟူသည့် စွြ်စွဲမှု

များလည်း ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။၁၈ 

 ယခုအချနိ်ေိ ရေသအရရးရစာင့်ြကည့်အကဲခတ်

သူများက ဤလက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခများကို တြ်မရတာ်

ြက်မှ လှုံ့ရဆာ်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်ဟု ယုံြကည်ရနြကဆဲပြစ်

သည်။ NGO ဝန်ေမ်းတစ်ဦးက “ကျရနာ့အပမင်အရ ရပြာရ 

မယ်ဆိုရင် KNPP နဲ့ သူ့ဆီက ခွဲေွက်သွားခဲ့တဲ့ KNPLF 

အြကား ြဋိြက္ခပြစ်လာရအာင် တြ်မရတာ်ေုတ်သုံးခဲ့တဲ့ 

နည်းြရိယာယ်တစ်ခုြဲ” ဟု သီးသန့်ရဆွးရနွးရပြာဆိုသွား

ခဲ့သည်။၁၉ အပခားလူေုလူတန်းစား ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

ကလည်း “KNPP နဲ့ အတိုက်အခံပြစ်မယ့် အြွဲ့အစည်း

ရတွကိုြန်တီးြို့ တြ်မရတာ်ြက်က အငမဲတမ်းကကိုးစား
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ရနတာြဲ။ KNSO ကရတာ့ KNPP ကရန ရနာက်ဆုံးခွဲ

ေွက်သွားခဲ့တဲ့ အြွဲ့အစည်းတစ်ခုပြစ်ြါတယ်။ သူတို့ရဲ့ 

ရခါင်းရဆာင်တစ်ချ ို ့က KNPP ကို မကကိုက်သလို စကား

ရတာင်မရပြာချင်ြကဘူး။ တြ်မရတာ်က ေါကုိသိတ့ဲအတွက် 

သူတို့ကို ရောက်ြံ့ကူညီခဲ့တာြါ” ဟု ဆက်လက်ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။၂၀

 ခုခံကာကွယ်သည့်အရနပြင့် KNPLF နှင့် အပခား

အြစ်ရြ်ရခါင်းရဆာင်များက ၎င်းတို့သည်လည်း ‘နဝတ-

နအြ’ အစိုးရနှင့် ၎င်းတို့၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးလုြ်ငန်း

စဉ်များကို လိုက်ြါရဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ၌ ေင်သာပမင်သာရှိ

သည့်လူမှုရရးနှင့် နုိင်ငံရရးတုိးတက်ရပြာင်းလဲမှုများ မရတွ့

ရှိရသည့်အရြါ် စိတ်ြျက်မိရြကာင်း ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

KNPLF အရေွရေွအတွင်းရရးမှူး မန်းသက်ရြာက “ကျရနာ်

တို့အရနနဲ့ ေီမိုကရရစီနဲ့ နိုင်ငံရရးအရြကာင်းတရားရတွ

ရြကာင့်အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ရြမယ့် အစိုးရနဲ့ ဘာနိုင်ငံရရး

ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုမှ မလုြ်နိုင်ခဲ့ဘူး” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၂၁

 ယင်းကာလများအတွင်း KNPLF နှင့် KNLP တို့

သည် အပခားအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး အြွဲ့အစည်းများနှင့်

အတူလက်တွဲရဆာင်ရွက်ရန်လည်း ကကိုးြမ်းခဲ့ြကသည်။ 

ေင်သာပမင်သာရှိသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုအရနပြင့် အမျ ိုးသား 

ညီလာခံ ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၌ နိုင်ငံ၏ 

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသစ်အတွက် နိုင်ငံရရးအဆိုပြုလွှာ

တင်သွင်းမှုကို ရောက်ခံအားရြးသည့်အရနပြင့် KNPLF 

သည် KNLP၊ KNG နှင့် ရနာက်ြိုင်း “KNPP ဟိုယာ” တို့နှင့် 

လက်တွဲရဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပြုလွှာကို ြက်ေရယ်

လိုလားသည့် ကချင်လွတ်လြ်ရရးအြွဲ့အစည်း၊ မွန်ပြည်

သစ်ြါတီနှင့် သျှမ်းပြည်တြ်မရတာ်/သျှမ်းပြည်နယ်ြွံ့ငြိုး

တိုးတက်ရရးြါတီတို့ အြါအဝင် အြစ်အခတ်ရြ်စဲေား

သည့် အပခားအြွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ြူးရြါင်းရရးဆွဲခဲ့

ပခင်းပြစ်သည်။၂၂ “ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ အပခားတိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်း ၁၃ ြွဲ့နဲ့အတူ 

အမျ ိုးသားညီလာခံမှာ အချက် ၁၀ ချက်ြါတဲ့ နိုင်ငံရရး

ရြကညာချက်ကို တင်သွင်းခဲ့တယ်” ဟု မန်းသက်ရြာက 

ရပြာဆိုခဲ့သည်။၂၃

 အနှစ်သာရအားပြင့် ၁၃ ြါတီ၏ ရြ်တည်ချက်

သည် “ပြည်ရောင်စု” သို့မဟုတ် “ြက်ေရယ်” အုြ်ချုြ်ရရး

စနစ်တစ်ခုရအာက်၌ တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်း

ခွင့်ရရှိရရးပြစ်သည်။၂၄ KNDP နှင့် KNSO တို့သည်လည်း 

အမျ ိုးသားညီလာခံသို့ သီးပခားအဆိုများကို အသီးသီးတင်

သွင်းခဲ့ြကသည်။၂၅ သို့ရသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားအြစ်ရြ်

အြွဲ့များ တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုများအားလုံးကို ‘နအြ’

အစိုးရက ြယ်ချခဲ့ငြီး ယင်းအစား ရာသက်ြန်တြ်မရတာ်

၏ အရစာင့်အရရှာက်ရအာက်၌ ေားရှိမည့် “တစ်ပြည်

ရောင်” စနစ်ကိုသာ လက်ခံသရဘာတူြကရန် တွန်းအား

ရြးခဲ့သည်။၂၆ 

 ‘နဝတ-နအြ’ အစိုးရ၏ “စစ်နှင့် ငငိမ်းချမ်းရရး”

အြကား မရှင်းမလင်းပြစ်ရနသည့် ရြ်တည်ချက်က အြစ်

ရြ်အြွဲ့အစည်းအများအပြားကို ရရရာရသချာမှုမရှိသည့် 

နိုင်ငံရရးအနာင်္တ်ပြင့် ခရီးဆုံးရစခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ အပခား

ပြည်နယ်ရေသများနည်းတူ အစိုးရအရာရှိများက ရေသ

ြွံ့ငြိုးရရးကို အရောက်အကူပြုရန်နှင့် လူေုယုံြကည်မှု

ရရှိရအာင် တည်ရဆာက်နိုင်ရစသည့် ယန္တရားအပြစ် စီးြွား

ရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များကိုသာ အရလးရြးအာရုံစိုက်ြက 

ရန် တိုက်တွန်းရပြာဆိုလာခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်၌ 

သစ်ေုတ်လုြ်ငန်းနှင့် သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းများ ြါ 

ဝင်လာခဲ့သည်။ KNPLF ၏ မန်းသက်ရြာက “အြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရး လုြ်ငြီးတဲ့ရနာက်မှာ ဆက်ငြီးရှင်သန်နိုင်ြို့ 

ကျရနာ်တို့ စီးြွားရရးလုြ်ရတာြါ” ဟု ရှင်းလင်းရပြာဆိုခဲ့

သည်။၂၇ သို့ရသာ်လည်း လူေုလူတန်းစားအများအပြားက 

အစိုးရအရနပြင့် ရည်ရွယ်သည်ပြစ်ရစ မရည်ရွယ်သည်

ပြစ်ရစ ယခုကဲ့သို့ စီးြွားရရးအရြးအယူများအရြါ် မှီခို

ရှင်သန်ရစသည့် ြုံစံသစ်က အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် 

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ၏ နာမည်

င်္ုဏ်သတင်းနှင့် နိုင်ငံရရးရည်မှန်းချက်များကို အားနည်း

သွားရစသည်ဟု ယုံြကည်ခဲ့ြကသည်။ ရဝြန်ရောက်ပြ

ရနြကသကဲ့သို့ြင် ကယားပြည်နယ်မှ တကယ့်အကျ ိုး

အပမတ်များကို ကရင်နီလူေုလူတန်းစားများ မဟုတ်ဘဲ 

ကုမ္ပဏီများနှင့် ပြင်ြအကျ ိုးစီးြွား ြါဝင်ြတ်သက်သူများ

ကသာ ရရှိသွားြကသည်။ 

 အြစ်အခတ် ရြ်စဲေားသည့် အြွဲ့အစည်းများ

အားလံုးကုိ ပြည်သူ့စစ် သ့ုိမဟုတ် နယ်ပခားရစာင့်တြ်အသွင်
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ကူးရပြာင်းရန် အမိန့်ေုတ်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ ဤကိစ္စ

ရြ်များ ရခါင်းစည်းရနရာသို့ ရရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ အဆိုြါ 

အဆင့်အတန်း နှစ်ရြ်စလုံးသည် အြစ်ရြ်အြွဲ့များအား 

တြ်မရတာ်၏ တိုက်ရိုက်ေိန်းချုြ်မှုရအာက်သို့ ရရာက်ရှိ

သွားရစလိမ့်မည်ပြစ်သည်။ အပခားပြည်နယ်ရေသများ၌ 

အင်အားရတာင့်တင်းသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းများအားလုံး ယင်းအဆိုကို ပငင်း

ြယ်ခဲ့ြကသည် (အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ)။ သို့ရသာ်လည်း 

ကယားပြည်နယ်ရှိ အြစ်ရြ်အြွဲ့များနှင့် ခွဲေွက်အြွဲ့များ

သည် အပခားအြွဲ့များေက်စာလျှင် များစွာအင်အားနည်း

ြါးလျက်ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ရသာ ြိအားများရြကာင့် ရှမ်း

ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ် နယ်စြ်ရေသများ၌ အရပခ

စိုက်လှုြ်ရှားလျက်ရှိသည့် KNPLF၊ KNDP၊ KNPDP၊ 

KNSO၊ KNLP နှင့် KNG ကဲ့သို့ရသာ အြစ်ရြ်အြွဲ့အစည်း

များအားလုံး တပြည်းပြည်း လက်ခံရပြာင်းလဲခဲ့ြကရသည်။ 

ယင်းတို့အနက် အင်အားအကကီးဆုံးပြစ်သည့် KNPLF သည်

သာလျှင် နယ်ပခားရစာင့်တြ်အဆင့်အတန်းရရှိခဲ့ငြီး ကျန်

အြွဲ့အစည်းများအားလုံးကို ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များအပြစ်

သာ အစိုးရကသတ်မှတ်ခဲ့သည် (“ကရင်နီြဋိြက္ခအရပခပြ

ရပမြု”ံ ကိြုကည့ြ်ါ)။၂၈ တစ ်ခတုည်းရသာ ပခင်းချကအ်ရနပြင့ ်

ရှမ်း-ကယားနယ်နိမိတ်ရြါ်၌ KNLP သည် နယ်ပခားရစာင့်

တြ်အမိန့်ကိုပြစ်ရစ လက်နက်ပြုတ်သိမ်းရန် ြိအားရြး

သည့်အမိန့်ကိုပြစ်ရစ ၎င်းတို့အရနပြင့် လက်ခံသွားမည်

မဟုတ်ရြကာင်း ေုတ်ပြန်ရြကညာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

 ကရင်နီအမျ ိုးသားရရး အဝန်းအဝိုင်း၌ အြစ်ရြ်

အြွဲ့အစည်းများအရနပြင့် နယ်ပခားရစာင့်တြ် သို့မဟုတ် 

ပြည်သူ့စစ်အဆင့်အတန်းသို့ လက်ခံအသွင်ရပြာင်းပခင်း

သည် မိမိတ့ုိလူမျ ိုး၏ နုိင်ငံရရးအခွင့်အရရးအတွက် စည်းရံုး 

အရရးဆိုမှုကို ရနာက်ပြန်ဆွဲသည့် အဆုံးသတ်ပြစ်သည်ဟု 

သတ်မှတ်ေားြကသည်။ နိုင်ငံရရးအရြကာင်းပြချက်ေက်

စာလျှင် တြ်မရတာ်၏ လုံခခုံရရးအရြကာင်းပြချက်သည် 

ကရင်နီအခင်းအကျင်း၌ အကွဲအငြဲများကို ဆက်လက်ြန်

တီးမည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရနသည်ဟု များစွာသံသယမကင်း

ရှိခဲ့ြကသည်။ KNPLF အတွင်း၌လည်း အပမင်သရဘာေား 

ကွဲလွဲမှုများ ရှိလာခဲ့သည်။ ေိုအချနိ်က ဦးေွန်းရကျာ်ဦး

ရဆာင်သည့် စီးြွားရရးအသားရြး အင်အားစုနှင့် ြါတီ

ဥက္ကဌရဟာင်း နယကစန္ဒာနှင့် အတွင်းရရးမှူးရရွှဝါတို့ ဦး

ရဆာင်သည့် နိုင်ငံရရးရခါင်းရဆာင်မှုအြကား ခွာငြဲြက

ရတာ့မည်ဟူသည့် ရကာလဟာလများလည်း ေွက်ရြါ်

လာခဲ့သည်။၂၉ နိုင်ငံရရးအာမခံချက်အပြစ် အချ ို ့ရသာ 

KNPLF တြ်ြွဲ့ဝင်များကို ရနာက်ကွယ်၌ အရန်တြ်ြွဲ့ဝင်

များအပြစ် ဆက်လက်ေားရှိရန် ဆုံးပြတ်ေားြကရသာ်

လည်းနယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့နှစ်ခုအပြစ် အသွင်ရပြာင်းြွဲ့

စည်းသွားရန ်ြငမ်အြွဲ့အစည်းကကီးက သရဘာတလူကခ်ခံဲ့

သည်။ KNPLF ၏ မန်းသက်ရြာက 

“ကျရနာ်တို့ရဲ့ KNPLF တြ်ြွဲ့ဝင်တစ်ချ ို ့ကို နယ်ပခား

ရစာင့်တြ်ြွဲ့ဝင်ရတွအပြစ် အသွင်ရပြာင်းြွဲ့စည်းခဲ့

တာက တြ်မရတာ်ရဲ့ မဟာဗျူဟာတစ်ခုြါြဲ။ တြ်

မရတာ်က ကျရနာ်တို့ရဲ့ စစ်တြ်နဲ့ ြင်မ KNPLF အင်

အားစုကို ခွဲေားြို့ကကံခဲ့တာြါ။ ေါကိုအတင်းအကျြ်

လုြ်ခိုင်းခဲ့တာြါ။ တကယ်ရတာ့ ကျရနာ်တို့ကို ခွဲြို့

ရည်ရွယ်ခဲ့တာြါ။ နယ်ပခားရစာင့်တြ် ပြစ်လာခဲ့ငြီး

ရနာက်ြိုင်း ကျရနာ်တို့ရဲ့ အရပခအရနြိုဆိုးလာခဲ့

တယ်။ ကျရနာ်တို့မှာ အင်အားလည်းမရှိရတာ့ဘူး”  

ဟုရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၃၀

 ေိုအချနိ်မှစတင်၍ နယ်ပခားရစာင့်တြ် သို့မဟုတ် 

ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များ၏ နိုင်ငံရရး အခန်းကဏ္ဍမှန်သမျှ 

တရားဝင် ချုြ်ငငိမ်းသွားရတာ့သည်။ ရနာက်ဆက်တွဲအရန

ပြင့်မည်သည့်အြွဲ့အစည်းမျှ နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု 

ကိုရဆာင်ကျဉ်းရန် ကကိုးြမ်းခဲ့သည့် မည်သည့်အမျ ိုးသား

အဆင့် အားေုတ်မှုများတွင်မျှ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခွင့် မရှိ

ရတာ့ရြ။ အပြင်ြန်းအားပြင့် ၎င်းတို့သည် အမျ ိုးသားရရး

လှုြ်ရှားမှုများ၌ ဆက်လက်ြါဝင်ရနသကဲ့သို့ေင်ရရသာ်

လည်းဆန့်ကျင်ြက်အရနပြင့် ရခါင်းရဆာင်များက၎င်းတို့

၏လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးကို ဆက်လက်ရောက်ြံ့

ရြးြကရန် ရတာင်းဆိုမှုပြုခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း လက်

ရတွ့အမှန်တကယ်တမ်း၌ ဤအြဲ့ွအစည်းများသည် သရဘာ

သဘာဝအားပြင့် ဌာရနပြည်သူ့စစ်များသာ ပြစ်ြကသည်။ 

၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် နိုင်ငံရရးအရပြာင်းအလဲ

အတွက် တက်ကကလှုြ်ရှားမှုေက်စာလျှင် အများအားပြင့် 

စီးြွားရရးကိုသာ ြိုမိုအရလးရြး အာရုံစိုက်ရလ့ရှိသည်။

 ရလေ်အရနပြင့် ကယားပြည်နယ်အတွင်း KNPP 

တစ်ြွဲ့တည်းကသာ နိုင်ငံရရးအရ အသိအမှတ်ပြုခံရငြီး 

အရနှာင်အြွဲ့ကင်းလွတ်လြ်သည့် EAO အပြစ် သက်ဝင်
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လှုြ်ရှားလျက်ရှိသည်။ စတင်ြွဲ့စည်းငြီးရနာက် ဆယ်စုနှစ် 

ရပခာက်ခုြကာသွားသည့်တိုင် တိုင်းရင်းသားငငိမ်းချမ်းရရး

နှင့် ပြည်တွင်းပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးအတွက် အဓိကကျ

သည့်ရသာ့ချက်အပြစ် နယ်ခံအများအပြား လက်ခံသတ်

မှတ်ရနဆဲပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ‘နဝတ-နအြ’ ရခတ် 

အဆုံးသတ်သွားသည့်အခါ KNPP သည် ပြည်တွင်းနိုင်ငံ

ရရး ရရစီးရြကာင်းနှင့် တပြည်းပြည်းကင်းကွာလာခဲ့သည်။ 

KNPP ၏ ၂၀၁၂ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးKNPP ၏ ၂၀၁၂ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး

 ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ၌ (အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ) 

သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရခါင်းရဆာင်သည့် အစိုးရအာဏာလာ

ခဲ့ငြီးရနာက် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သံသရာသစ်တစ်ခု 

အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ တြ်မရတာ်နှင့် ကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် ြွံ့

ငြိုးရရးြါတီ (ယခင်က ကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးအသင်း) တို့ 

ြူးတွဲအုြ်ချုြ်သည့် အစိုးရသစ်သည် အမျ ိုးသားေီမိုက ရရစီ

အြွဲ့ချုြ်နှင့် နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ EAOs တို့အားလုံးနှင့်အတူ 

နိုင်ငံရရးဦးတည်ချက် အသစ်တစ်ရြ် ချမှတ်ရြာ်ရဆာင်

သွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ ‘နဝတ-နအြ’ ရခတ်အတွင်း 

ရြာ်ရဆာင်ခဲ့သည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီ

ချက်အများစုနှင့် ကွဲပြားသည့်အချက်မှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ

လက်ေက်၌ ရရှိခဲ့သည့် သရဘာတူညီချက်များကို စာ

ချုြ်စာတမ်းများပြင့် လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

ရပြာင်းလဲလိုသည့် သရဘာဆန္ဒများ အားရကာင်းလာ

သပြင့် KNPP ၏ အနီးစြ်ဆုံး မဟာမိတ်ပြစ်သည့် KNU 

အြါအဝင် အပခားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်

ရရး အြွဲ့အစည်း (၇) ြွဲ့သည် ဦးသိန်းစိန်အာဏာရလာငြီး 

တစ်နှစ်အတွင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူလက်

မှတ်ရရးေိုးမှု သို့မဟုတ် အသစ်ပြင်ဆင်ချုြ်ဆိုမှုများ ပြု

လုြ်ခဲ့ြကသည်။

 ဤကဲ့သို့ရသာ ရနာက်ခံပြစ်ရြ်များ ရှိရနရသာ်

လည်း KNPP သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်ရန့၌ လွိုင်

ရကာ်ငမို့တွင် KNU နှင့် NMSP တို့အြါအဝင် အပခား EAOs 

များနှင့် ချုြ်ဆိုခဲ့သည့် ြဋိညာဉ်သရဘာတူညီချက်အသစ်

များကဲ့သို့ြင် “ပြည်နယ်အဆင့်” ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူ

စာချုြ်ကို လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့သည်။ အနှစ်သာရအားပြင့် 

KNPP ၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူစာချုြ်၌ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူလက်မှတ်ရရးေိုးရန်၊ 

ဆက်ဆံရရးရုံးများ တည်ရောင်ြွင့်လှစ်သွားရန်၊ နှစ်ြက်

တြ်လှုြ်ရှားမှုများ နှင့်ြတ်သက်၍ ကကိုတင်အသိရြး

အရြကာင်းရန်နှင့် “ပြည်ရောင်စုအဆင့်” ငငိမ်းချမ်းရရး 

ရဆွးရနွးြွဲများဆီသို့ ဦးတည်ရခါ်ရဆာင်သွားမည့် ကိုယ်

စားလှယ်အြွဲ့များ ြွဲ့စည်းရဆာင်ရွက်သွားရန်ဟူသည့် 

အဓိကအချက် (၄) ချက် ြါဝင်ခဲ့သည်။၃၁

 KNPP သည် ရနာက်ြိုင်းဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်

ခဲ့သည့် ငငိမ်းချမ်းရရး ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြွဲများ၌ အစိုးရ

ြက်သို့ အချက် (၂၀) ြါဝင်သည့် အဆိုပြုလွှာကို တင်သွင်း

ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် အချက်ရြါင်း (၁၄) ချက်ကိုမူအား 

ပြင့်သရဘာတူညီမှုရရှိခဲ့ငြီး လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

ေွန်လ ၉ ရက်ရန့တွင် လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့သည့် “ပြည် 

ရောင်စုအဆင့်” (သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားအဆင့်) အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူစာချုြ်အတွင်း ေည့်သွင်းချုြ်

ဆိုခဲ့သည်။ နှစ်ြက်စလုံး သရဘာတူခဲ့သည့် ြဋိဉာဉ်စာ

ချုြ်သစ်၏ အဓိကကျသည့် အချက်များအတွင်း ကယား

ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းလုံး၌ ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ရြ်စဲေား

ရန်၊ ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းခံေားရသည့် KNPP အြွဲ့ဝင်များ

အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ရြးရန်၊ ပြည်နယ်တွင်း အြစ်အခတ်

ရြ်စဲမှု ရစာင့်ြကည့်ရရးအြွဲ့များ ြွဲ့စည်းေားရှိရန်၊ ြရူဆို

ငမို့နယ်ရှိ တြ်မရတာ်၏ စစ်ရရးရလ့ကျင့်ကွင်းအရြါ် လူေု

လိုလားရောက်ခံမှုရှိမရှိ သိရှိနိုင်ရစရန် KNPP နှင့်အတူ 

ြူးတွဲစစ်တမ်း ရကာက်ယူသွားရန်၊ အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့

အစည်းများအား ကယားပြည်နယ်တွင်းရှိ အကကီးစားြွံ့ငြိုး

ရရးစီမံကိန်းများအရြါ် ရစာင့်ြကည့်အကဲခတ်ခွင့်ပြုရန်၊ 

ကျန်းမာရရး၊ ြညာရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ်များနှင့် 

ြတ်သက်၍ အစိုးရမဟုတ်သည့် အြွဲ့အစည်းများ (NGOs)

နှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်းများ 

(INGOs) နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သွားရန်၊ ပြည်တွင်းရန

ရြ်စွန့်ခွာ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ခဲ့ရသူများအား ပြန်လည်ရန

ရာချေားရရးကိစ္စများကို ရဆွးရနွးအရပြရှာရန်၊ မူးယစ်

ရဆးဝါး ေုတ်လုြ်ပြန့်ပြူးမှု တိုက်ြျက်ရရးကို ြူးရြါင်း

ရဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ပြန်လည်ေူရောင်ရရး အစီအစဉ်များ 

အရကာင်အေည်ရြာ်ရန် ဟူသည့်ကိစ္စရြ်များ ြါဝင်ခဲ့

သည်။၃၂



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute52

 မညသ်ိုဆ့ိရုစ သရဘာတညူမီှုရရှခိဲရ့သာလ်ည်း ဆုံး

ပြတ်ချက်ချမှတ်ရသည့် ကိစ္စရြ်များရြါ်မူတည်၍ သရဘာ 

ေားကွဲလွဲသွားခဲ့သည့် အချက်များလည်းရှိခဲ့သည်။ ယင်း

တို့၌ တြ်ရနရာချေားရရးကိစ္စများ၊ အကကီးစားြွံ့ငြိုးတိုး 

တက်ရရးစီမံကိန်းကကီးမျာနှင့် သံလွင်ပမစ်ရြါ်တည်ရဆာက်

ရန်လျာေားခဲ့သည့် ရရအားလျှြ်စစ် စီမံကိန်းများကို ဆိုင်း

ငံ့ေားရရး စသည့်ကိစ္စရြ်များ ြါဝင်ခဲ့သည်။ ရပခာက်နှစ်

ရကျာြ်ကာသွားခဲ့ငြီးရနာကြ်ိုင်း အဆိုြါကိစ္စရြ်အချ ို ့သည် 

မျက်ရမှာက်ရခတ် ကရင်နီနိုင်ငံရရး အခင်းအကျင်း၌ အကဲ

အဆတ်ဆုံးကိစ္စရြ်များ ပြစ်လာခဲ့သည် (အခန်း ၈ ကိုြကည့်

ြါ)။ စိုးရိမ်ြွယ်ရာရကာင်းသည့် ဤကဲ့သို့ရသာကိစ္စရြ်များ 

ရှိရနသည်မှန်ရသာ်လည်း KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

လက်မှတ်ရရးေုိးငြီးရနာက်ြုိင်း ကယားပြည်နယ်၏ ြဋိြက္ခ

အခင်းအကျင်း တုိးတက်ရပြာင်းလဲလာခ့ဲသည်ကုိရတာ့ပငင်း

ြယ်၍ မရစရကာင်းသလို ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လြ်ရရး

ငြီးကတည်းက ယခု တစ်ကကိမ်သည် ခရီးအရရာက်ဆုံးပြစ်

ရြကာင်း ေင်ရှားလျက်ရှိသည်။

၂၀၁၂ KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး၏ ၂၀၁၂ KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး၏ 

သက်ရရာက်မှု သက်ရရာက်မှု 

 ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ငြီးရနာက် ၁၉၄၈ 

ခုနှစ်ကတည်းက ြေမဦးဆုံးအကကိမ်အပြစ် ကယားပြည် 

နယ်၌ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ တရားဝင်ချုြ်ငငိမ်းသွားခဲ့

သည်။ ရေသတွင်းရနေိုင်သည့် လူေုလူတန်းစားများ နှစ်

ရြါင်းများစွာ လိုလားရတာင့်တလာခဲ့ငြီး အခါြင်လင့်ရန

ခဲ့ငြီပြစ်သည့် တိုးတက်ပြစ်ေွန်းမှုတစ်ရြ် ရနာက်ဆုံး၌ 

ရရာက်ရှိလာခဲ့ငြီပြစ်သည်။ ကရင်နီပြည် လူငယ်များသမင်္္ဂ

(UKSY) ၏ ရကျာ်ေင်ရအာင်က “KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

မှုရြကာင့် ကျရနာ်တို့ပြည်နယ်တွင်းမှာ တိုက်ြွဲရတွရြ်

သွားတဲ့အတွက် ရကာင်းတဲ့အချက်တစ်ချ ို ့ရှိလာတယ်လို့ 

ရပြာလို့ရြါတယ်” ဟု အတည်ပြု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ရသနတ်သံတစ်ချက်မှ မြကားရတာ သုံးနှစ်ရကျာ်သွား

ငြီ။”၃၃ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရြကာင့် အဆုိးရွားဆံုး လူ့အခွင့်

အရရးချ ိုးရြာက်မှုများလည်း အဆုံးသတ်သွားခဲ့ငြီး ဆက်

သွယ်ရရးနှင့် သယ်ယူြို့ရဆာင်ရရး တိုးတက်ရကာင်းမွန်

လာခဲ့သပြင့် KNPP နှင့် အပခား EAOs များအြကား အချင်း

ချင်းရတွ့ဆုံရဆွးရနွးရ ြိုမိုလွယ်ကူလာခဲ့သည်။၃၄

 အရရးြါသည့် ရပြာင်းလဲမှု ညွှန်းကိန်းတစ်ရြ်

အပြစ် လွိုင်ရကာ်၊ ရှားရတာနှင့် ြားရဆာင်းငမို့နယ်များ၌ 

KNPP ဆက်ဆံရရးရုံးများ ြွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သပြင့် အစိုးရနှင့် 

ဆက်ဆံရရး တည်ရဆာက်ရာတွင်လည်းရကာင်း ရြ်ရွာ

လူေုနှင့် ေိရတွ့ဆက်ဆံရာတွင်လည်းရကာင်း ြိုမိုလွယ်

ကူအဆင်ရပြလာခဲ့သည်။  ေို့အပြင် ကယားပြည်နယ် ြူးတွဲ 

ရစာင့်ြကည့်ရရးရကာ်မတီ (KSJMC) ကိုလည်း ြွဲ့စည်း

တညရ်ောငန်ိငုခ်ဲသ့ည။် အြွဲ့ဝငန်စှဦ်းကိ ုကယားပြညန်ယ ်

အစိုးရမှ အမည်စာရင်းတင်သွင်း၍ နှစ်ဦးကို KNPP မှ

လည်းရကာင်း ကျန်ရပခာက်ဦးကို ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်များမှ 

လည်းရကာင်း တင်သွင်းအဆိုပြု၍ ြွဲ့စည်းခဲ့ြကသည်။ 

ရကာမ်တအီရနပြင့ ်အြစအ်ခတရ်ြစ်ရဲရး အဓနွ ့်ရညှ ်တည်

တံ့ရစရန် အများပြည်သူ တင်သွင်းလာသည့် တိုင်ြကားမှု

များကို စိစစ်အတည်ပြု၍ လိုအြ်သလို ရပြရှင်းရဆာင်ရွက်

ရြးရမည့် တာဝန်နှစ်ရြ်ကို ြူးတွဲေမ်းရဆာင်ရမည်ပြစ်

သည်။၃၅ သို့ရသာ်လည်း ယရန့အချနိ်ေိ ြူးတွဲရစာင့်ြကည့်

ရရးရကာ်မတီသည် စာရွက်ရြါ်၌သာ အများဆုံးရှိရနငြီး 

လက်ရတွ့သက်ဝင်လည်ြတ်မှု အားနည်းရနဆဲပြစ်သည်။ 

ဤြျက်ကွက်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နယ်ခံအရြ်ြက်လူမှုအြွဲ့

အစည်းများက စဉ်ဆက်မပြတ် ရစာေကတက် တွန်းအား

ရြးရနရဆဲပြစ်သည်။ ကယားပြည် လူ့အခွင့်အရရးနှင့် 

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရရး လှုြ်ရှားရဆာင်

ရွက်မှုကွန်ရက် (KEAN) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက “ကျရနာ်

တ့ုိြက်က ကယားပြည်နယ် ြူးတဲွရစာင့်ြကည့်ရရးရကာ်မတီ

ဆီကို လစဉ်အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့ရြမယ့် သူတို့ြက်က 

သိြ်ငြီးအရရးတယူနဲ့ ရပြရှင်းရဆာင်ရွက်ရြးတာမျ ိုး မရတွ့

ရဘူး” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၃၆

 တုန့်ပြန်ရဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုအပြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

ေွန်လအတွင်း အရြ်သားလူေုများက ဦးစီးရခါင်းရဆာင် 

သည့်ကယားပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းရရး ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာ

ရရးကွန်ရက် (KNSPMN) ကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့ြက 

သည်။ ြင်တိုင်အြွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပြင့် ြွဲ့စည်းေားသည့် 

KSPMN ၌ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ရြ်ရွာ

အရပခပြုအြွဲ့အစည်းရြါင်းစုံကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရပမပြင်

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရး နယ်ခံအြွဲ့ဝင်ရြါင်း ၆၀ ဝန်းကျင် 

ခန့်ရှိလာသည်။ အဓိကရုံးကို လွိုင်ရကာ်ငမို့၌သာ အရပခ

စိုက်ေားရသာ်လည်း KSPMN အရနပြင့် အပခားပြည်တွင်း 

ငငိမ်းချမ်းရရး အြွဲ့အစည်းများနှင့်ြါ လက်တွဲရဆာင်ရွက်
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လျက်ရိှသလုိ ရေသတွင်း လူေုရတွ့ဆံုရဆွးရနွးြဲွ အရပမာက်

အများကိုလည်း စီစဉ်ကျင်းြခဲ့ငြီးပြစ်သည်။ ငငိမ်းရြာင်ရေး

ရှင်းနှင့် KSPMN အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးပြစ်သူ ခူးြလုရယ်က 

“ေီကွန်ရက်က လူေုကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုေား

တာြါ။ KSPMN အရနနဲ့ အြစ်အခတ် ရြ်စဲရရးနဲ့ ငငိမ်း

ချမ်းရရးကို ြံ့ြိုးရဆာင်ရွက်ငြီး ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာတဲ့ရန

ရာမှာ တကယ်ကို ဘက်မလိုက်ြကားရနရရးနဲ့ အရနှာင်

အြွဲ့ကင်းလွတ်လြ်ရရးဆိုတဲ့ ဘုံတန်ြိုးေားမှုကိုအငမဲ

လိုက်နာတယ်” ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။၃၇

 မည်သို့ဆိုရစ KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးရနာက်

ြိုင်း ယုံြကည်မှုတည်ရဆာက်ရရးသည် အချနိ်ယူရသည့် 

ကိစ္စရြ် ပြစ်လာခဲ့သည်။ ယခင်အတိတ်ကာလများဆီက 

ရအာင်ပမင်မှုမရှိခဲ့သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးအစီအစဉ်များ၏ ဆိုး 

ကျ ိုးရိုက်ခတ်မှုများကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမှတ်ရရနြက

ဆဲပြစ်သည်။ လွိုင်ရကာ်ငမို့ရန KNPP ကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးပြစ်သည့် ခူရညးရယ်က “၁၉၉၅ ခုနှစ် အြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရး ြျက်ပြယ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် အရြ်သားတစ်ချ ို ့ 

အသက်ရြးခဲ့ရတယ်” ဟု သတိရြးရပြာဆိုခဲ့သည်။ “လူ

ေုအရနနဲ့ အခုချနိ်ေိ ေါရတွကို မရမ့နိုင်ရသးဘူး။”၃၈ လူေု

အများအပြားသည် ယခုအချနိ်ေိ KNPP နှင့် အဆက်အဆံ

ရှိသည်ဟု အစိုးရြက်က သံသယရှိလာမည်ကို စိုးရိမ်

ရြကာက်လန့်ရနြကဆဲပြစ်သည့် အရပခအရနမျ ိုးကို နှစ်

သိမ့်ရပြရလျှာ့ရြးရန် အစိုးရြက်မှ ဝါယမစိုက်ေုတ်ကကိုး

ြမ်းမှု ကင်းမဲ့ရနဆဲပြစ်သည်။ ၂၀၁၂ အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ငြီးရပခာက်နှစ်ြကာသွားခဲ့ရသာ်လည်း KNPP သည် ပမန်မာ

နိုင်ငံအတွင်း “တရားမဝင်အြွဲ့အစည်း” တစ်ရြ်အပြစ်သာ 

ဆက်လက်ရြ်တည်ရနရဆဲပြစ်ရသာရြကာင့် အဆက်အဆံ

ရှိသူများသည် ၁၉၀၈ ခုနှစ် မတရားအသင်းအက်ဥြရေ

ြုေ်မ ၁၇/၁ ပြင့် ပြစ်ေဏ်ရြး အရရးယူခံရနိုင်ရပခပမင့်မား

ရနဆဲပြစ်သည်။၃၉ UKSY ၏ ရကျာ်ေင်ရအာင်က “ေါက

ယုံြကည်မှု တည်ရဆာက်ရရးအတွက် အရမ်းဆိုးသလို 

အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်ပမတ်ရရးနဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်း

စဉ်အတွက်လည်း အတားအဆီးကကီးပြစ်ရနတယ်” ဟု ရပြာ

ဆိုသွားခဲ့သည်။၄၀ 

 KNPP သည်လည်း ဤကန့်သတ်ချက်နှင့်ြတ်

သက်၍ ရကျနြ်လက်ခံပခင်းမရှိရြ။ “ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေက တရားမျှတမှုမရှလိို ့ဟိုးအရငက်တည်းက ကျရနာ်

တို့ လက်နက်ကိုင် တိုက်ြွဲဝင်လာခဲ့တာြါ” ဟု ခူရညးရယ်

ြရ
ူဆ

ိုငမ
ို့န

ယ
်ရှိ 

ပမ
န်မ

ာ့တ
ြ်မ

ရတ
ာ်၏

 စ
စ်ရ

ရး
ရလ

့က
ျင

့်က
ွင်း

အ
မှတ

် ၁
၄



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute54

က
ရင

်ပြ
ည

်နယ
် န

ယ
်စြ

်တ
စ်ရ

နရ
ာသ

ို့ ရ
နရ

ြ်စ
ွန့

်ခွာ
စစ

်ရဘ
းတ

ိမ်း
ရရ

ှာင
်လ

ာခ
ဲ့ြက

သ
ည

့် 
က

ရင
်နီရ

ွာသ
ူရွာ

သ
ား

မျ
ား

(M
S)

ကရှင်းပြခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ တကယ်ကို စစ်မှန်ငြီး 

လက်ရတွ့ကျတဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးကုိ လိုချင်လို့ ေီကိုလာခဲ့တာ

ြါ။ ကျရနာ်တို့ြက်က လက်နက်မအြ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့

ကကျရနာ်တို့ကို ဥြရေရဘာင်အပြင်က တရားမဝင်တဲ့ 

လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းလိုမျ ိုး ဆက်ငြီးသရဘာေား

ရနြကတာြါ။”၄၁

 ဤကိစ္စရြ်များအပြင် KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ငြီးရနာက်ြိုင်း ရရှ့တန်းတြ်စခန်း ရနရာများရှိ စစ်ဆင်ရရး

လုြ်ငန်းများကို ရြ်တန့်ရန်လည်း အချနိ်များစွာလိုအြ်ရန

ဆဲပြစ်သည်။ အဆိုးရွားဆုံး အရပခအရနအပြစ် ၂၀၁၂ ခု နှစ် 

ေွန်လအတွင်း ရမာ်ချးီရေသဝန်းကျင်၌ ေိရတွ့တိုက်ခိုက်

မှုပြစ်ြွားခဲ့စဉ်က ရမာ်ချးီမှ ြဲခူးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရတာင်ငူ

သို့ ဆက်သွယ်ရြာက်လုြ်ေားသည့် ကားလမ်းပြင်ဆင်မှု

ကိုကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရန် တြ်ခွဲသစ်တစ်ခုကို တြ်

မရတာ်ြက်မှ ပြန့်ချေားခဲ့သည်ဟု KNPP က စွြ်စွဲရပြာ

ဆိခုဲသ့ည။် “ေါက ေြိတ်န်းမဟာဗျူဟာ တစရ်ြ်ပြစတ်ယ”်

ဟု KNPP ၏ ဗိုလ်ချုြ်ရအာင်ပမတ် ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “လမ်း

ပြင်တယ် ေါမှမဟုတ် လမ်းရြာက်တယ်ဆိုတာက တြ်

နှစ်တြ် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရတွ့ြကတာြဲ။”၄၂ ရလေ်အပြစ် 

၂၀၁၂ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ၌ ရေသတွင်းအရြ်ြက် 

လူမှုအြွဲ့အစည်းများ စုြွဲ့ေားသည့် ကွန်ရက်တစ်ခုပြစ်

သည့် ကရင်နီလူမှုအြွဲ့အစည်းကွန်ရက် (KCSN) မှ သတိ

ရြးရြကညာချက်တစ်ရစာင် ေုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။

“ကရင်နီနယ်ရပမေဲမှာ တြ်လှုြ်ရှားမှုရတွလုြ်

ခဲ့ရင် KNPP ကို အရြကာင်းြကားရမယ်ဆိုတဲ့ 

အချက်အြါအဝင် ေီနှစ်အတွင်း မတ်လ ၇ ရက်ရန့

နဲ့ ေွန်လ ၉ ရက်ရန့ရတွမှာ KNPP နဲ့ သရဘာတူ

ချုြ်ဆိုခဲ့တဲ့ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသရဘာတူညီ

ချက်ရတွကို အစိုးရြက်က ရစာင့်ေိန်းလိုက်နာြို့

ြျက်ကွက်ခဲ့တယ်။ ေါရတွရြကာင့် ေွန်လေဲမှာ 

ေိရတွ့တိုက်ခိုက်မှုရတွ ရှိလာငြီး ဗမာစစ်သား ၉ 

ရယာက် ရသဆုံးခဲ့တဲ့ရလေ်မျ ိုး ေွက်လာခဲ့တာ

ြါ။”၄၃

 KSCN ရပြာရရးဆိုခွင့်ရှိသူ ရတာ်ရယ်က “အစိုးရ

အရနနဲ့ ကရင်နီပြည်နယ်ေဲမှာ လုြ်ခဲ့တဲ့ ကနဦးသရဘာ

တူညီချက်ရလးကိုရတာင် မေိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင် ပမန်မာ

နိုင်ငံေဲ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲတဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးကို တည်

ရဆာက်သွားြို့ သူတို့ကို ကျရနာ်တို့ ဘယ်လိုယုံြကည်နိုင်

ရတာ့မလဲ”ဟု ရမးခွန်းေုတ်ခဲ့သည်။၄၄
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 ဤကဲ့သို့ရသာ ကနဦးအကျြ်အတည်းများ ရြါ်

ရြါက်လာခဲ့ငြီပြစ်၍ မပြစ်မရနမီးရမာင်းေိုးပြရန် လိုအြ်

လာသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုမှာ ဦးသိန်းစိန်လက်ေက်အေိ 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း KNPP ၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

တည်တံ့ရနခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ “၂၀၁၂ ေွန်လေဲ ရမာ်ချးီရေသ

မှာပြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်အြျက်ကလွဲလို့ နှစ်ြက်စလုံးက အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရးကုိ ဆက်ငြီးေိန်းေားနုိင်ခ့ဲတယ်” ဟု KSPMN 

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူ ခူးြလုရယ်က အတည်ပြု ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။ “ေါက နှစ်ြက်စလုံးအတွက် အရတာ်ရလး

အရရးြါတဲ့ ရအာင်ပမင်မှုတစ်ခုပြစ်ခဲ့တယ်။”၄၅ ၂၀၁၃ ခုနှစ် 

ြသင်္ုတ်လအရရာက်တွင် စတင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်

ကတည်းက KNPP ေိန်းချုြ်နယ်ရပမ၌ ရပခကုြ်ယူ၍ 

လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးကို ရောက်ခံအားရြးလာခဲ့

သည့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေီမိုကရရစီရကျာင်းသားတြ်

မရတာ် (ABSDF) ကိုလည်းအစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့

ငြီးရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံအတွင်း ြွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ဆက်ဆံ

ရရးရုံးသုံးခု၌ တစ်ခုအြါအဝင်ပြစ်လာမည့် ဆက်ဆံရရး

ရုံးကို လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ တရားဝင်ြွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

 မည်သို့ဆိုရစကာမူ ြစ်ခတ်တိုကခ်ိုကမ်ှုများ အဆုံး

သတ်သွားခဲ့ပခင်းရြကာင့် ရရှ့တန်းတြ်စခန်းများအြကားရှိ 

တင်းမာမှုများလည်း အလိုလိုရလျာ့ကျသွားလိမ့်မည်ဟု 

ယူဆ၍ မရနိုင်ရြ။ အတိတ်ကာလများ၌ အကကိမ်ကကိမ်

မရအာင်မပမင်ပြစ်ခ့ဲရသည့် သာဓကများရြကာင့် တြ်မရတာ်

၏ရည်ရွယ်ချက်အရြါ် KNPP ြက်မှ သံသယကကီးရနဆဲ

ပြစ်သည်။ တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ အစိုးရြက်ကလည်း 

နိုင်ငံရရးတိုးတက်ရပြာင်းလဲမှု မရခင် လမ်းသစ်ရြာက်

လုြ်ရရးစီမံချက်များနှင့် ရရအားလျှြ်စစ်စီမံကိန်းများကို 

ဆိငု်းငံေ့ားသင့သ်ညဟ် ုရတာင်းဆိလုာသည့ ်KNPP အရြါ် 

အစာမရြကပြစ်ရနခဲ့သည်။ ေို့ရနာက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရမလ

အတွင်း ရှားရတာငမို့နယ်ရှိ ရကျးရွာများသို့ နိုင်ငံရရးအရ 

စည်းရုံးရရးဆင်းလာသည့် ြါတီအရာရှိများကို အင်အား 

၂၀၀ ခန့်ရှိ KNPP တြ်ြွဲ့ဝင်များက လုံခခုံရရးယာဉ်တန်းပြင့် 

လိုက်ြါရစာင့်ရရှာက်ခဲ့သပြင့် လိြ်ခဲတည်းလည်းအရပခ

အရန ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်အစိုးရနှင့် 

တြ်မရတာ်နှစ်ရြ်စလုံးက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လာခဲ့ငြီး 

KNPP တြြ်ွဲ့ဝငမ်ျားအား ပြနလ်ညရ်ြုသ်မိ်းငြီးမသှာ အရပခ

အရနပြန်လည် တည်ငငိမ်ရအးချမ်းလာခဲ့သည်။၄၆

 ရလေ်အရနပြင့် KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးနှင့် 

ြတ်သက်၍ အရစာြိုင်း၌ ရမျှာ်လင့်ချက်ကကီးမားခဲ့ြကသည့် 

လူေုလူတန်းစားများအြကား စိတ်ြျက်လက်ြျက်ပြင့် 

ေွက်ရြါက်ကင်းမဲ့သွားသည့် ခံစားချက်မျ ိုး ကကီးေွားလာ

ခဲ့သည်။ အဓိကကျသည့် အရရးကိစ္စများနှင့် ြတ်သက်၍ 

တိုးတက်ရပြာင်းလဲမှု ရနှးရကွးလွန်းသပြင့် စိတ်ြျက် 

လက်ြျက်ပြစ်မှုများကလည်း တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ြါဝင်ခဲ့

သည်။ IDPs နှင့် စစ်ရဘးေုက္ခသည်များ နယ်စြ်တစ်လွှား 

ရသာင်တင်ရနဆဲပြစ်ရသာ်လည်း နယ်ခံလူေုလူတန်းစား

များကို အကျ ိုးပြုမှုနည်းြါးလွန်းလှသည့် ပြင်ြအကျ ိုး 

စီးြွားများနှင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများက ၎င်းတို့၏မူရင်းရြ်ရွာ

ရေသများသို့ အလုြ်အယက်ဝင်ရရာက် ရနရာယူလျက်ရှိ

သည် (အခန်း ၇ နှင့် ၈ ကိုြကည့်ြါ)။ တစ်ြက်တွင်လည်း 

KNPP သည် အမျ ိုးသားောတ်ခုံရြါ်ရှိ နိုင်ငံရရးအရပြာင်း

အလဲများကို ရင်တမမပြင့် စိုးရိမ်တကကီးရစာင့်ြကည့်ရနခဲ့ရ

သည်။ အေူးသပြင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် စတင်အာဏာရ

လာခဲ့သည့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဝန်းကျင်၌ စတင်ပြစ်ြွားလာခဲ့

သည့် နိုင်ငံ၏ ရပမာက်ြျားရေသများဆီမှ တိုင်းရင်းသား

အရပခပြု နိုင်ငံရရးရရခံရပမခံ၌ အကွဲအငြဲသစ်များ ြိုစိြ်

လာသည့်ကိစ္စရြ်များက ကရင်နီရခါင်းရဆာင်များကုိ အေူး

သတိရြး တြ်လှန့်သံရြးလာခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ

သည်အရရှ့ရတာင်ြိုင်းရေသရှိ KNPP နှင့် KNU ကဲ့သို့ရသာ 

EAO များနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူစာချုြ်များ

ကိုချုြ်ဆိုရနခဲ့ရသာ်လည်း ရနာက်ြိုင်းနှစ်များ၌ ကချင်၊ 

ရှမ်းပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း

ရေသများ၌ တစ်ရကျာ့ပြန်တိုက်ြွဲများ သို့မဟုတ် စစ်မီးများ 

ကူးစက်ရတာက်ရလာင်လာခဲ့ပခင်းရြကာင့်ပြစ်သည်။၄၇ 

 KNPP ရခါင်းရဆာငမ်ျား အကြဲိလုနွ်းသညဟ် ုဆိရု

ြါကလည်း အဆိုြါနယ်ရပမ အများအပြားကိုယ်၌ ယခင် 

‘နဝတ-နအြ’ အစိုးရရအာက်တွင် “စံပြ” အြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရးရေသများအပြစ် မျက်နှာသာရြးခံခဲ့ရသည့် နယ်

ရပမရေသများ ပြစ်ရနပြန်သည်။ အတိတ်သမိုင်းကိုလည်

ပြန်ြကည့်မိရစသည့် ဤအခင်းအကျင်းက ကရင်နီရခါင်း 

ရဆာငမ်ျားနငှ့ ်အပခားတိငု်းရင်းသား ရခါင်းရဆာငမ်ျားအား 

အစိုးရကရြးသည့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံရရးပြုပြင် 

ရပြာင်းလဲရရး ကတိကဝတ်များအရြါ် ယုံယုံြကည်ြကည်

ပြင့်စိတ်ေုံးေုံးချြါဝင်လာရအာင် မစွမ်းရဆာင်နိုင်ခဲ့ရြ။ 

အစိုးရ၏ ရည်မှန်းချက်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ 
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ငငိမ်းချမ်းရရးပြစ်ခဲ့ရိုးမှန်လျှင် တြ်မရတာ်အရနပြင့် ယခင်

က အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားငြီးပြစ်သည့် အြွဲ့များအား 

အဘယ်ရြကာင့် ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်များ ပြုလုြ်

ရနသနည်းဟု ရမးခွန်းေုတ်ရရတာ့မည်ပြစ်သည်။ အြက်

ြက်မှယိုယွင်းလာရနသည့် ကရင်နီအခင်းအကျင်းရြကာင့် 

ရနာက်ေြ်ြစ်မှတ်ေား တိုက်ခိုက်ခံရမည့် သားရကာင်

သည် KNPP ပြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ြူြန်မှုများပမင့်တက်

လာခဲ့သည်။

 တစ်နိုင်ငံလုံး၏ အရရးပြစ်သည်ဟု လွှမ်းခခုံရှုပမင်

ေားသပြင့ ်ဦးသနိ်းစနိ၏် သမ္မတသကတ်မ်းကာလအတငွ်း 

တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးကို 

အသက်သွင်းနိုင်ရန် ကကိုးြမ်းအားေုတ်ရာ၌ KNPP ရခါင်း 

ရဆာင်များ ဦးစီးရခါင်းရဆာင်ရနရာမှ အားကကိုးမာန်တက်

ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခဲ့ြကသည်။ KNPP အရနပြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

သရဘာတူညီချက် ရရှိေားသည် မှန်ရသာ်ပငားလည်း အနာ

င်္တ်ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုများ ရြါ်

ေွန်းလာမည်ဟု ကံရသကံမတွက်ဆ၍ မရနိုင်ရတာ့ရြ။ 

ယရန့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အေိ ဆက်ရရွ့ရနဆဲပြစ်သည့် တစ်နိုင်ငံ

လုံးအတိုင်းအတာ ငငိမ်းချမ်းရရး ရြာ်ရဆာင်သွားနိုင်ရန် 

ရည်မှန်းေားသည့် ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုတစ်ရြ် ရြါ်

ရြါက်လာခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခပြစ်ြွားလာခဲ့ငြီးရနာက် အမျ ိုးသားအဆင့် ငငိမ်း

ချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၏ အကျ ိုးရလေ်များသည်သာလျှင် 

KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး၏ အဆုံးစွန်ရအာင်ပမင်မှု 

သို့မဟုတ် ကျရှုံးမှုကို အဆုံးအပြတ်ရြးသွားလိမ့်မည်ဟူ

သည့်အပမင်မျ ိုး တွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် 

လွတ်လြ်ရရးရငြီးရနာက်ြိုင်း တက်လာသည့် အစိုးရ

အဆက်ဆက်၏ အုြ်ချုြ်မှုရအာက်ရှိ ကယားပြည်နယ်၏ 

နိုင်ငံရရးအခင်းအကျင်းကို နိုင်ငံ၏ အပခားနယ်ရပမရေသ

များ၌ ပြစ်ြွားလျက်ရှိသည့် အရရးကိစ္စများနှင့် သီးပခား

ခွဲေုတ်၍ မရနိုင်ရြ။

၂၀၁၅ ခုနှစ် တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု၂၀၁၅ ခုနှစ် တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု

ရြ်စဲရရး သရဘာတူစာချုြ် (NCA)ရြ်စဲရရး သရဘာတူစာချုြ် (NCA)

 အမျ ိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုကို 

ရောက်ခံအားရြးသည့်အရနပြင့် KNPP သည် ဤနှစ်များ

အတွင်း ပြည်တွင်းနိုင်ငံရရးလုြ်ငန်းစဉ် အများအပြား၌ 

ြါဝင်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် အမျ ိုးသားေီမို 

ကရရစတီြရ်ြါင်းစ ု(NDF) ကိ ုြူးတွတဲညရ်ောငသ်ရူနရာမှ

ြါဝင်ခဲ့သလို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးရာ၌ 

လ
ွိုင

်ရက
ာ်င

မို
့၌

 အ
စိုး

ရက
ိုယ

်စာ
းလ

ှယ
်မျ

ား
နှင

့် ငင
ိမ်း

ချ
မ်း

ရရ
းရ

ဆ
ွးရ

နွး
လ

ျက
်ရှိသ

ည
့် 

KN
PP

 ရ
ခါ

င်း
ရဆ

ာင
်မျ

ား
 (K

T)
 



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 57

အြစ်ရြ်အြွဲ့အစည်းနှင့် အြစ်မရြ်ရရသးသည့် အြွဲ့

အစည်းနှစ်ြက်စလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရြါင်းစည်းမှု

ြုံစံသစ်တစ်ခုအပြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလအတွင်း ြွဲ့

စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည့် စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်း

သားလူမျ ိုးများ ြက်ေရယ်ရကာင်စီ (UNFC) တည်ရောင်

ရာတွင်လည်း ဦးရဆာင်ြါဝင်ခဲ့သည့် အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်

ပြစ်ခဲ့သည် (“စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး

များ ြက်ေရယ်ရကာင်စီ” စာကွက်ကို ြကည့်ြါ)။ UNFC ၌ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားပခင်းမရှိသည့် EAOs (အေူးသပြင့် 

KNPP နှင့် KNU) များနှင့် BGF အမိန့်ကို ပငင်းဆန်ခဲ့ြကသည့် 

အြစ်ရြ်အြွဲ့များ (KIO၊ NMSP နှင့် SSA/SSPP) လည်း 

ြါဝင်ခဲ့ြကသည်။ UNFC အားပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံကို ြက်ေရယ်

ပြည်ရောင်စုတစ်ရြ်အပြစ် ြွဲ့စည်းတည်ရောင်သွားရန် 

ရည်မှန်းေားြကပခင်းပြစ်သည်။ KNPP ၏ လက်ရှိေုဥက္ကဌ 

ခူဦးရယ်သည် UNFC ၏ အရေွရေွအတွင်းရရးမှူးချုြ်နှင့် 

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရရး ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့

(DPN) ၏ရခါင်းရဆာင်ပြစ်လာခ့ဲသည်။ “ကျရနာ်တ့ုိက တရား 

ရသသမားရတွ မဟုတ်ြကြါဘူး။ ကျရနာ်တို့က ငငိမ်းချမ်း

ရရးကို အလိုလားဆုံးသူရတွြါ” ဟု ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရတွ့ဆုံ

ရမးပမန်းမှုတစ်ခု၌ ရပြြကားသွားခဲ့သည်။၄၈ 

 သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ သက်တမ်းြေမနှစ်အတွင်း 

အလျှ ိုလျှ ိုရြါ်ရြါက်လာခ့ဲြကသည့် အရစာြုိင်း အြစ်အခတ် 

ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်များက ကရင်နီရခါင်းရဆာင်

များကို စိတ်အားတက်ကကလာရစခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း 

များမြကာမီမှာြင် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှု စတင်

ရဆာင်ရွက်ရန် ရနှာင့်ရနှးြကန့်ြကာရနသည့် အစိုးရအရြါ် 

တိုင်းရင်းသားအရပခပြု အင်အားစုများ ရဝြန်ရောက်ပြ

လာသည့်ရနာက်ြိုင်း အရှိန်ရသ၍ ရနှးရကွးရလးလံသွား

ရတာ့သည်။ ငငိမ်းချမ်းရရးအရရွ့ ပြန်လည်အရှိန်ရလာရစ

ရန်ကကိုးြမ်းသည့်အရနပြင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် တိုင်း

ရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ

အားလုံးကို တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရြ်စဲရရး 

သရဘာတူစာချုြ် (NCA) လက်မှတ်ရရးေိုးြကရန် ြိတ်

ရခါ်ခဲ့သည့် မဟာဗျူဟာတစ်ရြ်ကို ပြန်၍ အသက်သွင်း

လာခဲ့သည်။ အားလုံးသရဘာတူ လက်မှတ်ရရးေိုးငြီးမှ

သာလျှင် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုကို စတင်ရဆာင်ရွက်

နိုင်မည်ဟု အစိုးရြက်က ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။

 အရြါ်ယံြကည့်မည်ဆိုြါက ဤအဆိုပြုချက်ကို 

အပငင်းြွားြွယ်ရာ မရှိသကဲ့သို့ ေင်ပမင်ယူဆနိုင်သည်။ 

မူအားပြင့် KNPP နှင့် အပခား EAO များသည် အငမဲတမ်းလိုလို 

နုိင်ငံရရး ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးမှုမပြုမီ တစ်နုိင်ငံလံုးအြစ်အခတ်

ရြ်စဲရန် ဦးစွာလိုအြ်သည်ဟု ရပြာဆိုရနခဲ့ြကသည်။ သို့

ရသာ်လည်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ “တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း

အတာ” မဟာဗျူဟာကို ရြာ်ရဆာင်ရာ၌ လက်သင့်ရာစား

ရတာ်ရခါ်သည့် အပြုအမူသည် အချနိ်တိုအတွင်း ပြဿနာ

ရင်းပမစ်တစ်ခု ပြစ်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှု

ကိုအရောက်အကူပြုရမည့်အစား NCA လုြ်ငန်းစဉ်သည် 

ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရးကို ရနာက်ပြန်လှန်သွားရစမည့် 

နည်းြညာြိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကိုသာ ရရှ့တန်း

တင်လာခဲ့သည်။၄၉

 NCA ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ လွှမ်းခခုံနိုင်မှု

မရှိဘဲ ကျရှုံးခဲ့ရသည့် အရြကာင်းရင်းအရြါ် အပငင်းြွား

ရနြကဆဲပြစ်သည်။ ဝိရရာဓိပြစ်ခဲ့ရသည့် ကိစ္စရြ်များ၌ 

စီးြွားရရးဆိုင်ရာ အကျ ိုးစီးြွားသည်လည်း အရြကာင်း

ရင်းတစ်ခုပြစ်ရနခဲ့သည်။ အာဏာရလာခဲ့သည့် အရစာြိုင်း

ကာလ၌ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရဆာက်မည့် ပမစ်ဆုံ

ရရကာတာကို ဆိုင်းငံ့ခဲ့ပခင်းက ဦးသိန်းစိန်ကို ချးီကျူး

ရောက်ခံမှု အများအပြားရရှိရစခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း 

ရနာက်ဆက်တွဲအရနပြင့် ဦးသိန်းစိန်လက်ေက် အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး လုြ်ငန်းများသည် နိုင်ငံ၏ သမိုင်းတစ် 

ရလျှာက် အရှိန်အဟုန်အပမင့်ဆုံး ရပမယာလုယူမှုနှင့် သယံ

ောတအရင်းအပမစ် ရခါင်းြုံပြတ်အပမတ်ေုတ်မှုများကိုြါ 

တစ်ြါတည်း ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည်။၅၀ ကယားပြည်နယ်

၌ပြစ်ရစ၊ အပခားပြည်နယ်ရေသတစ်ခုခု၌ပြစ်ရစ မှီတင်း

ရနေိုင်လျက်ရှိသည့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအား 

နိုင်ငံြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးကို မည်သည့် ဦးတည်ချက်ပြင့် 

ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်သွားမည်ပြစ်ရြကာင်း မည်သည့်အခါ

ကမျှအရရးတယူ ရဆွးရနွးတိုင်ြင်မှု မရှိခဲ့ြကရြ။ ရလေ်

အရနပြင့် အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံရရး

ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ငငိမ်း

ချမ်းရရးမရရှိမီစြ်ြကား ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုသစ်များ ေြ်မံချ

ေားရြးပခင်းမပြုဘဲ ဆိုင်းငံ့ေားရြးရန် ရတာင်းဆိုလာ

ခဲ့သည်။၅၁
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စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ြက်ေရယ်ရကာင်စီ (UNFC)စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ြက်ေရယ်ရကာင်စီ (UNFC)

 ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာငြီး မြကာမီ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလအတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံကို ြက်ေရယ်

ပြည်ရောင်စုတစ်ရြ်အပြစ် ြွဲ့စည်းတည်ရောင်နိုင်ရစရန် ကကိုးြမ်းသွားမည့် UNFC ကို ြွဲ့စည်းခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

အြစ်ရြ်ေားသည့် အြွဲ့အစည်းများနှင့် မရြ်ရရသးသည့်အြွဲ့အစည်းများအားလုံး ြူးရြါင်းြါဝင်ခဲ့ြကငြီး 

ရနာက်ြိုင်းနှစ်များ၌ အလျှ ိုလျှ ို ပြန်လည် ေွက်ခွာသွားခဲ့ြကသည်။ ဤစာကွက်၌ ၂၀၁၈ ဧငြီလအေိ ၎င်းတို့၏ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးအရပခအရနနှင့် UNFC အြွဲ့ဝင်အရနအေားကို စာရင်းပြုစုရြာ်ပြေားပခင်းပြစ်သည်။*

အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် EAO များအြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် EAO များ

ချင်းအမျ ိုးသားတြ်ဦး (၂၀၁၅ ခုနှစ်၌ ဆိုင်းငံ့ေားခဲ့ငြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလ၌ ပြန်လည်ြါဝင်လာခဲ့)

ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ မိမိြာသာ ဆိုင်းငံ့ခဲ့)

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ

လားဟူေီမိုကရရစီအစည်းအရုံး

မွန်ပြည်သစ်ြါတီ

ြအိုဝ်းအမျ ိုးသားလွတ်ရပမာက်ရရးအြွဲ့အစည်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်၌ ဆိုင်းငံ့ခဲ့)

သျှမ်းပြည်တြ်မရတာ်/သျှမ်းပြည်နယ်ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးြါတီ (၂၀၁၇ ၌ နှုတ်ေွက်သွားခဲ့)** 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားပခင်းမရှိသည့် EAO များအြစ်အခတ်ရြ်စဲေားပခင်းမရှိသည့် EAO များ

ရက္ခိုင်အမျ ိုးသားရကာင်စီ

ကချင်လွတ်လြ်ရရးအြွဲ့အစည်း (၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ နှုတ်ေွက်သွားခဲ့)

ကချင်အမျ ိုးသားအြွဲ့အစည်း (UNFC သို့ KIO နှင့်အတူ မရရှးမရနှာင်းြါဝင်လာခဲ့)***

ပမန်မာအမျ ိုးသားေီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တြ်မရတာ် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ နှုတ်ေွက်သွားခဲ့)

တအာင်းအမျ ိုးသားလွတ်ရပမာက်ရရးတြ်မရတာ် (၂၀၁၇ ခုနှစ် နှုတ်ေွက်သွားခဲ့)

‘ဝ’အမျ ိုးသားအြွဲ့အစည်း (၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ နှုတ်ေွက်သွားခဲ့)

* ရက္ခိုင့်တြ်မရတာ်သည် မိတ်ြက်အြွဲ့ဝင်ပြစ်လာခဲ့ရသာ်လည်း တရားဝင်ြူးရြါင်းခဲ့ပခင်းမရှိြါ။

** SSA/SSPP ၏ နှုတ်ေွက်မှုသည် လာမည့် UNFC ညီလာခံကျမှသာ တရားဝင်အသက်ဝင်မည်ပြစ်သည်။

*** လာမည့် UNFC ညီလာခံ၌ ပြန်လည်ြါဝင်လာနိုင်သည်။      

 ဦးသိန်းစိန်၏ NCA လုြ်ငန်းစဉ်ကို ရနှးရကွးသွား

ရစသည့ ်အဓကိအရြကာင်းရင်းသည ်နိငုင်၏ံ အရရှ့ရပမာက ်

နှင့် အရရှ့ရတာင်ြိုင်းရေသများရှိ နယ်ရပမရေသအများ

အပြားသို့ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခများကို ပြန်လည်ရဆာင် 

ကျဉ်းလာခဲ့သည့် တြ်မရတာ်နှင့် များစွာဆက်စြ်လျက်ရှိ

သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ေွန်လ၌ KIO နှင့်ချုြ်ဆိုေားခဲ့သည့် ၁၇ 

နှစ်တာ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးကို တြ်မရတာ်ြက်က စတင်

ချ ိုးရြာက်ခဲ့သပြင့် ြေမဦးဆုံးမီးြွား စတင်လွင့်စင်လာခဲ့

ငြီးြကားဝင်ြျန်ရပြရန် ကကိုးြမ်းမှုများရှိခဲ့ရသာ်လည်း အရာ

မေင်ခဲ့ဘဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ြိုမိုပြင်းေန်ကျယ်ပြန့်လာ

ခဲ့ငြီးရနာက် အစုလိုက်အခြုံလိုက် ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘး

တိမ်းရရှာင်မှုများ ရြါ်ရြါက်လာရတာ့သည်။၅၂ တိုက်ြွဲများ 

ြျ ံ့န့ံှလာသည်နှင့်အမျှ တြ်မရတာ်သည် SSA/SSPP သာမက 

သျှမ်းပြည်တြ်မရတာ်/သျှမ်းပြည် ပြန်လည်ေူရောင်ရရး

ရကာင်စီတ့ုိ၏ တြ်စခန်းများကုိြါ တုိက်ခုိက်လာခ့ဲငြီး အပခား

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်များကိုြါ ချ ိုး
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ရြာက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အရရာက်တွင် အြစ်အခတ်

ရြ်စဲေားပခင်း မရှိရသးသည့် ပမန်မာအမျ ိုးသားေီမိုကရက်

တစ်မဟာမိတ်တြ်မရတာ် (MNDAA) နှင့် တအာင်းအမျ ိုး

သားလွတ်ရပမာက်ရရးတြ်မရတာ် (TNLA) တို့၏ လှုြ်ရှား

နယ်ရပမများသို့တိုင် စစ်မီးများကူးစက်သွားခဲ့သည်။ ေို

အချနိ်က KIO၊ MNDAA၊ SSA/SSPP နှင့် TNLA တို့အားလုံး

သည် KNPP ၏ UNFC မဟာမိတ်အြွဲ့များ ပြစ်ရနခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ြါ လက်နက်

ကိုင်ြဋိြက္ခနှင့် ရနရြ်စွန့်ခွာ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်မှုများ 

စတင် ပြစ်ြွားလာခဲ့သည်။၅၃ အရစာြိုင်း၌ တင်းမာမှုသည် 

ဗုေ္ဓဘာသာဝင် လူများစုရခိုင်များနှင့် မိမိတို့ကိုယ်မိမိတို့ 

ရိုဟင်င်္ျာလူမျ ိုးအပြစ် ခံယူေားြကသည့် မွတ်စလင်ဘာ

သာဝင်များအြကား အဓိကပြစ်ြွားခ့ဲပခင်းပြစ်သည်။ သ့ုိရသာ်

လည်း ဦးသိန်းစိန်၏ သမ္မတသက်တမ်းအတွင်း UNFC ၏ 

မိတ်ြက်အြွဲ့ဝင်ပြစ်သည့် ရက္ခိုင့်တြ်မရတာ်သည် မိမိတို့

၏စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများကို ပမန်မာနိုင်ငံ အရရှ့ရပမာက်

ြိုင်းရေသမှ ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စြ်ရေသများေိ တိုးချဲ့ရြာ်

ရဆာငလ်ာခဲပ့ခင်းကလည်း ပြည်နယတ်ွင်းအုံကကမှုနှင့် မငငမိ်

မသက်ပြစ်မှုကုိ ေြ်ရလာင်းအား ပြည့်ရြးခ့ဲသည်။၅၄ အစုိးရ

ရသာ်လည်းရကာင်း အတုိက်အခံအင်အားစုများရသာ်လည်း

ရကာင်း ေူးပခားပြစ်စဉ်များ၏ လားရာဦးတည်ချက်ကို 

ေိန်းချုြ်နိုင်စွမ်းရှိြုံ မရြါ်ခဲ့ရြ။

 တစ်ဆို့ရနသည့် အရပခအရနကို ချ ိုးြျက်ရကျာ်

လွှားမည့် ရပခလှမ်းတစ်ရြ်အပြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ

အတွင်း KNPP နှင့် အပခား EAO ၁၅ ြွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် 

တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရြ်စဲရရး ညှိနှိုင်းရဆွး

ရနွးမှုအြွဲ့ (NCCT) ကို KIO ၏ ဌာနချုြ်ပြစ်သည့် တရုတ်

နယ်စြ်ရေသရှိ လိုင်ောငမို့၌ ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည်။ 

ေို့ရနာက် အသစ်ြွဲ့စည်းလိုက်သည် ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့

သည် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရန် 

ပမစ်ကကီးနားငမို့သို့ ဆက်လကေ်ွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ညှိနှိုင်း

ရဆွးရနွးြွဲသို့ တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ြကသူများ၌ ကုလသမင်္္ဂ

အရေွရေွအတွင်းရရးမှူးချုြ်၏ ပမန်မာနုိင်ငံဆုိင်ရာ အေူး

ကိုယ်စားလှယ် ဗီရင်္ျနမ်ဘီးယားနှင့် အာရှရေသဆိုင်ရာ 

တရုတ်အေူးကုိယ်စားလှယ် ဝမ်ယိန်းြန်တ့ုိ ြါဝင်ခ့ဲသည်။၅၅ 

EAO အားလုံး NCCT ၌ အြွဲ့ဝင်ခဲ့သည်ရတာ့ မဟုတ်ရြ။ 

အေူးသပြင့် အင်အားအရတာင့်တင်းဆုံးပြစ်သည့် ‘ဝ’ ပြည်

ရသွးစည်းညီညွတ်ရရး တြ်မရတာ်ြါဝင်ခဲ့ပခင်း မရှိရြ။ သို့

ရသာ်လည်း ဤအရရွ့ရြကာင့် UWSA အြါအဝင် စုစုရြါင်း 

၂၁ ြွဲ့ရှိသည့် EAO များကို ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်

ငန်းစဉ်အတွင်း မပြစ်မရန ေည့်သွင်းြါဝင်ရစသင့်သည့် 

ြဋိြက္ခောတ်ရကာင်များအပြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိ

အမှတ်ပြုလာြကပခင်းပြစ်သည် (အခန်း ၄ ြါ  “တိုင်းရင်း

သားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ- ၂၀၁၈ 

ဧငြီလ” စာကွက်ကို ြကည့်ြါ)။ ရနာက်ဆက်တွဲရလေ်

အရနပြင့် KNPP ဥက္ကဌနှင့် UNFC ေု-ဥက္ကဌပြစ်သည့် ရအ

ဘယ်တွိေ်သည် အင်းလျားကန်စြ်နားရှိ ၎င်း၏ရနအိမ်၌ 

NLD ရခါင်းရဆာင်ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့်ြါ ရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးခဲ့သည့် UNFC ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့နှင့် ရန်ကုန်ငမို့ 

သို့ လိုက်ြါသွားခဲ့သည်။၅၆ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ

 ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူညီချက် ရရှိလာရတာ့မည်ဟူသည့် 

ရမျှာ်လင့်ချက်များ ကယားပြည်နယ်အတွင်း စတင်ကကီး

ေွားလာခဲ့ပြန်သည်။

 ေို့ရနာက် NCCT၊ တြ်မရတာ်နှင့် အစိုးရကိုယ်စား

လှယ်များအြကား အကကိတ်အနယ် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှုများ

ဆက်တိုက်ပြစ်ရြါ်လာခဲ့ငြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ NCA စာ

တမ်းမူြကမ်းဆီသို့ ဦးတည်ရခါ်ရဆာင်သွားခဲ့သည်။ အခန်း 

၇ ခန်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ရြါင်း ၃၃ ချက်ြါဝင်သည့် NCA 

သည် လွှတ်ရတာ်တွင်းပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးနှင့် တိုင်းရင်း 

သားငငိမ်းချမ်းရရးကို ဦးတည်သည့် နိုင်ငံရရးသရဘာတူညီ

ချက်များ ရရှိလာရစမည့် လမ်းပြရပမြုံတစ်ရြ် ရရးဆွဲပြင်

ဆင်ရန် ကကိုးြမ်းခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ တြ်မရတာ်၏ “ပြည်

ရောင်စုမငြိုကွဲရရး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု 

မငြိုကွဲရရးနှင့် အချုြ်အပခာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်ငမဲရရး”

ဟူသည့် “ေို့တာဝန်အရရးသုံးြါး” ကိုြါ အာမခံချက်ရြး

ေားခဲ့သည်။ ေို့အပြင် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ လိုလား

ရတာင်းဆုိချက်များကုိလည်း အသိအမှတ်ပြုရြးေားသည်။ 

ယင်းတို့၌ နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှု၊ ြက်ေရယ်ပြည်

ရောင်စုတစ်ရြ် တည်ရဆာက်ရရးနှင့် လက်မှတ်ရရးေိုး

ေားငြီးပြစ်သည့် အြဲွ့အစည်းများကုိ “မတရားအသင်းများ”

စာရင်းမှ ြယ်ြျက်ရြးရရး စသည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ြါဝင်

ရနခဲ့သည်။၅၇

 ခဏတာမျှ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ တစ်ဆစ်

ချ ိုးရကွ့သ့ုိ ရရာက်ရိှသွားသက့ဲသ့ုိ အေင်ရရာက်ခ့ဲြကသည်။ 
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သို့ရသာ်လည်း အရချာသတ်စာတမ်းအရြါ် သက်ဆိုင်ရာ

အင်အားစုများ၏ ရောက်ခံအတည်ပြုချက် မရရှိနိုင်ခဲ့ရြ။ 

တြ်မရတာ်ြက်မှ MNDAA၊ TNLA နှင့် AA တို့အပြင် အင်

အားရသးငယ်သည့် အပခား UNFC အြွဲ့ဝင်သုံးြွဲ့ကိုြါ NCA 

လုြ်ငန်းစဉ်၌ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခွင့်မပြုနိုင်ဟု တင်းခံလာ

သည့်ကိစ္စရြ်သည်လည်း အလားတူ ပြဿနာပြစ်လာခဲ့

သည်။၅၈ ဤအချက်သည် KNPP အြါအဝင် ၎င်း၏ UNFC 

မဟာမိတ်များပြစ်ြကသည့် KIO၊ NMSP နှင့် SSA/SSPP 

ကဲ့သို့ရသာ EAO အများစုအတွက် လက်သင့်မခံနိုင်သည့် 

ကိစ္စရြ်တစ်ခုပြစ်လာခဲ့သည်။၅၉ 

 အြက်ြက်မှ တွန့်ဆုတ်ရနြကစဉ် UWSA သည် 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရမလအတွင်း တရုတ်နယ်စြ်ရှိ ၎င်းတို့၏ 

ဌာနချုြ် ြန်ဆန်းငမို့၌ KNPP အြါအဝင် EAO ၁၂ ြွဲ့နှင့် 

ညီလာခံရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည်။ ရတွ့ဆုံစည်းရဝးမှုအငြီး၌ 

NCA အတွင်း EAO များအားလုံးကို ေည့်သွင်းြါဝင်ရစ

ရန်၊ NCA လက်မှတ်မေိုးမီ တိုက်ြွဲများအားလုံးကို အဆုံး

သတ်ရန်နှင့် ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေကို ပြင်ဆင်သွား

ရန်တိုက်တွန်းသည့် ရြကညာချက်တစ်ခုကို ေုတ်ပြန်ခဲ့

သည်။၆၀ ရနာက်လ၌ KNPP သည် KNU ေိန်းချုြ်နယ်ရပမ

ပြစ်သည့် ရလာ်ခီးလာ၌ ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည့် ရနာက်ေြ် 

EAO အစည်းအရဝးတစ်ခုကို ဆက်လက်တက်ရရာက်ခဲ့

သည်။ ဤအစည်းအရဝး၌ NCA မူြကမ်းကို ပြင်ဆင်မှုများ

ပြုလုြ်ရန်နှင့် NCCT အြွဲ့ဝင် ၁၆ ြွဲ့စလုံး ြါဝင်ငြီးမှသာ

လျှင် NCA လက်မှတ်ရရးေိုးသွားရန် သရဘာတူဆုံးပြတ်ခဲ့

ြကသည်။ KNPP ၏ NCCT ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရရးတာဝန်ခံ 

ရရွှမျ ိုးသန့်က “ကျရနာ်တို့ အရနနဲ့ အတုအရယာင်မဟုတ်

ဘဲ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးကို လိုလားရနြကတာ

ြါ” ဟု သတိေားရပြဆိုသွားခဲ့သည်။

“စစ်မှန်တဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရး တည်ရဆာက်နိုင်ြို့ဆိုရင် 

အစိုးရနဲ့ တြ်မရတာ်ြက်က တကယ်ကို စိတ်ရင်း

အမှန်နဲ့ တိုက်ြွဲရတွကိုရြ်ြို့ လိုလားရနြကတယ် ဆို

တာကို ကျရနာ်တို့ြက်က ယုံြကည်စိတ်ချမှုရှိရအာင် 

ရဆာင်ရွက်ရြးြို့လိုတယ်။ ေွက်ရြါက်အရနနဲ့ ေီ

တစ်နည်းြဲရှိရတာ့တယ်။ ဘာရြကာင့်လဲဆိုရတာ့ 

တစြ်ကမ်ှာ နိငုင်ရံရး ရတွ့ဆုရံဆွးရနွးမှုရတ ွလြုရ်န

ရြမယ့် အပခားတစ်ြက်မှာကျရတာ့ တြ်မရတာ်က 

စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းရတွ ဆက်လုြ်ရနခဲ့တယ်။ ဆို

ရတာ့ အရတာ်ရလးကို အဓိြ္ပာယ်မဲ့တဲ့ ကိစ္စပြစ်ရန

တယ်။ ေါက စစ်မှန်တဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရး မရနိုင်ရအာင် 

လုြ်ရနတာြဲ။”၆၁
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 ဦးသိန်းစိန်၏ သမ္မတသက်တမ်း ကုန်ဆုံးချနိ်နီး

ကြ်လာသည်နှင့်အမျှ အစုိးရသည်လည်း ဆက်လက်မရစာင့်

ဆိုင်းနိုင်ရတာ့သပြင့် “တစ်ဝက်တစ်ြျက်” NCA လက်မှတ်

ေိုးြွဲကို အြူတပြင်း စီစဉ်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့သည်။ အစိုးရ

လကရ်အာကခ် ံပမနမ်ာငငမိ်းချမ်းရရးစငတ်ာ၏ ရအာငန်ိငုဦ်း

က “တစ်ရယာက်မှ လက်မှတ်မေိုးတာေက်စာရင် တစ်

ဝက်လက်မှတ်ေိုးတာက ြိုရကာင်းတာရြါ့” ဟု ရပြာဆို

ခဲ့သည်။၆၂ ဤသို့ရသာ ရနာက်ခံအရပခအရနမျ ိုးရှိရနသည့်

ြကားက ရအာက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ရန့တွင် လက်နက်ကိုင်

အြွဲ့အစည်း (၈) ြွဲ့နှင့် အစိုးရနှင့် တြ်မရတာ်တို့အြကား 

NCA သရဘာတူလက်မှတ်ရရးေိုးသည့်ြွဲကို ရနပြည်

ရတာ်၌ ကကီးကျယ်ခမ်းနားစွာ စီစဉ်ကျင်းြခဲ့ြကသည်။၆၃ 

KNPP နှင့် EAO အများစုသည် လက်မှတ်ရရးေိုးမည့် ရှစ်

ြွဲ့၌ြါဝင်ပခင်းမရှိဘဲ ရရှာင်လွှဲခဲ့ြကသပြင့် လက်မှတ်ေိုးြက

သူများအနက် KNU နှင့် SSA/RCSS နှစ်ြွဲ့သည်သာလျှင် 

ရပြာြရလာက်သည့် နိုင်ငံရရးနှင့် စစ်ရရးအင်အားရှိခဲ့ြက

သည်။ လက်မှတ်ေိုးခဲ့ြကသည့် အြွဲ့သုံးြွဲ့သည် ခွဲေွက်

အြွဲ့ငယ်များသာပြစ်ြကငြီး အပခားတစ်ြွဲ့ပြစ်သည့် ဗမာ

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေီမိုကရရစီရကျာင်းသား တြ်မရတာ် 

(ABSDF) သည် တိုင်းရင်းသားအ ရပခပြု လက်နက်ကိုင်အြွဲ့

အစည်းမဟုတ်ခဲ့ရြ (အခန်း ၄ ြါ “တိုင်းရင်းသားလက်

နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ - ၂၀၁၈ ဧငြီလ”

ေယားကို ြကည့်ြါ)။၆၄ 

 ရည်ရွယ်ချက်ရိှသည်ပြစ်ရစ မရိှသည်ပြစ်ရစ မပြည့်

စုံရသးသည့် NCA ကို ြုတ်ြူမီးတိုက် သရဘာတူလက်မှတ် 

ရရးေိုးခဲ့ပခင်းသည် ရနာက်ြိုင်း ၂ နှစ်ရကျာ်သည်အေိ 

ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်အရြါ် အကကီးအကျယ်သရဘာ 

ေားကွဲလွဲရစသည့် အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုကို ရဆာင်ကျဉ်း

လာခဲ့သည်။ သရဘာတူလက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့ပခင်းက EAO 

များကို လက်မှတ်ရရးေိုးငြီးအြွဲ့များနှင့် လက်မှတ်ရရး

ေိုးရပခင်း မရှိရသးသည့် အြွဲ့များဟူ၍ နှစ်ပခမ်းကွဲသွားရစ

ခဲ့သည်။ NCA ကို ကာကွယ်သည့်အရနပြင့် ဦးသိန်းစိန်ကို 

လိုလားရောက်ခံသူများက ၎င်းတို့သည် တြ်မရတာ်၏ 

ကတိကဝတ်ကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းသည့် နည်းလမ်း

တစ်ရြ်အရနပြင့် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၌ ေင်သာပမင်

သာရှိသည့် အကျ ိုးရလေ်ကို ပြသလိုသပြင့် လက်မှတ်ရရး

ေိုးခဲ့ပခင်းပြစ်သည်ဟု ရှင်းလင်းရပြာဆိုခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်

ြက်အရနပြင့် တိုင်းရင်းသားအစုအြွဲ့ အများအပြားသည် 

NLD အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ၎င်းတို့ ရမျှာ်လင့်ေားသည့် နိုဝင်

ဘာလ အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ ငြီးဆုံးချနိ်အေိ ရစာင့်

ဆိုင်းရန် ြိုမိုစိတ်အားေက်သန်ခဲ့ြကသည်။

 ဤသို့အုြ်စုကွဲရနမှုများကို ရြါင်းကူးတံတားေိုး

ရန် ကကိုးြမ်းသည့်အရနပြင့် KNPP နှင့် KNLP တို့သည် မဲရုံ

မြွင့်မီ တစ်ရက်အလို၌ UWSA ၏ ြန်ဆန်းဌာနချုြ်၌ စီစဉ်

ကျင်းြခဲ့သည့် EAO ညီလာခံသို့ အပခားအြစ်အခတ် ရြ်စဲ

ရရးလက်မှတ်မေိုးရရသးသည့် အြွဲ့ ၉ ြွဲ့နှင့်အတူ တက်

ရရာက်ြါဝင်ခဲ့သည်။၆၅ “လက်မှတ်မေိုးရရသးတဲ့ အုြ်စုနဲ့ 

လက်မှတ်ေိုးငြီးသား အုြ်စုအြကား အပမင်သရဘာေား 

အမျ ိုးမျ ိုးပြစ်ရနြကတယ်” ဟု KNPP မှ ခူရညးရယ်က 

သတိရြးရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “လက်မှတ်ရရးေိုးေားတဲ့ 

အြွဲ့ (၈) ြွဲ့က ဦးရဆာင်အခန်းကဏ္ဍကရန ြါဝင်ချင်ရနြက

တယ်။ ေါက တကယ့်ခလုတ်ကန်သင်းကကီး ပြစ်လာသလို 

ကျရနာ်တို့အတွက်လည်း အရမ်းခက်ခဲလာခဲ့တယ်။”၆၆

 မည်သို့ဆိုရစ NLD ရအာင်ြွဲဆင်ခဲ့သည့် ရရွး

ရကာက်ြွဲအငြီး၌ လက်မှတ်ေိုးေားသူများနှင့် မေိုးရ

ရသးသူများအြကား အကွဲအငြဲသည် ြိုမိုကကီးေွားလာခဲ့

သည်။ ဦးသိန်းစိန် အာဏာမလွှဲမီ နိုင်ငံအတွင်းရှိ KNPP၊ 

KIO၊ UWSAနှင့် အစဉ်အလာကကီးမားသည့် အပခား EAO 

များကို ေည့်သွင်းြါဝင်ရစခဲ့ပခင်းမရှိဘဲ ေွက်ခွာသွားရ

မည့်အစိုးရနှင့် လက်မှတ်ေိုးအြွဲ့များအြကား ြစ်ခတ်

တိုက်ခိုက်မှု ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရး၊ စစ်သည်ရတာ်

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများနှင့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးရရး

မူရဘာင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်ြတ်သက်၍ အရရးကကီး

သည့် ဆုံးပြတ်ချက်များကို စတင်ချမှတ်သွားခဲ့သည်။ NLD 

ကိုြင် ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ရစခဲ့ပခင်းမရှိရြ။ သို့ပြစ်၍ ရှမ်း

ပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း၌ SSA/SSPP နှင့် TNLA တို့အရြါ် 

တြ်မရတာ်၏ ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှု ြိုမိုပြင်းေန်လာ

ခဲ့ငြီး TNLA နှင့် ေိရတွ့တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း SSA/

RCSS ြါဝင်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြစ်ြွားလာခဲ့ငြီးရနာက် စိုးရိမ်

ြူြန်မှုများ ြိုမိုကကီးေွားလာခဲ့သည်။၆၇ 

 ရနပြည်ရတာ်၌ NCA လုြ်ငန်းစဉ်၏ ြေမအဆင့်

ပြစ်သည့် ပြည်ရောင်စုငငိမ်းချမ်းရရးညီလာခံကုိ ဦးသိန်းစိန် 

မေွက်ခွာမီ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ေန်နဝါရီလအတွင်း ရခါ်ယူကျင်းြ

သွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း NLD ၏ ရရွးရကာက်ြွဲ ရအာင်



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute62

ြွဲရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံရရးဦးတည်ချက်သည် အပခားကဏ္ဍများ

သို့ရရွှ့ရပြာင်းသွားခဲ့သည်။ KNPP နှင့် အပခား NCA လက်

မှတ်မေိုးရရသးသည့် အြွဲ့အစည်းများကို “ရလ့လာသူ

များ” အပြစ် ြိတ်ရခါ်ခဲ့ရသာ်လည်း မည်သည့်အြွဲ့အစည်း

မျှတရားဝင် ြါဝင်ရဆွးရနွးခွင့် မရရှိခဲ့ရြ။၆၈ လက်မှတ်ရရး

ေိုးခဲ့သည့် ၃ လ အတွင်းမှာြင် နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ NCA နှင့်

ြတ်သက်၍ မှန်းချက်နှင့် နှမ်းေွက်မကိုက်သည့် အပြစ်

မှန်ကကီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရုြ်လုံးရြါ်လာခဲ့သည်။

 ဦးသိန်းစိန်အာဏာလွှဲရန် ပြင်ဆင်လာသည့်အခါ 

တိုင်းရင်းသားနှင့် နိုင်ငံရရးအရ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်မှု ကင်းမဲ့

ခဲ့သည့် ကိစ္စရြ်သည် ပြတ်ပြတ်ေင်ေင် ပြစ်လာခဲ့သည်။ 

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီးအားလုံး၌ USDP-တြ်မ ရတာ်

အစုိးရကုိ အလဲှေုိးနုိင်မည့် အရကာင်းဆံုးနည်းလမ်းတစ်ရြ်

အပြစ် ရပြာဆိုခဲ့ြကသည့်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားအင်အားစု

အသီးသီးသည် NLD ကို အလုံးအရင်းပြင့် မဲရြးခဲ့ြက

သည်။၆၉ NLD ၏ ရအာင်နိုင်မှုအရြါ် အပငင်းြွားစရာမရှိ

ခဲ့ြကရသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားအင်အားစု အများအပြား

သည် NCA ၌ရသာ်လည်းရကာင်း ဥြရေပြုလွှတ်ရတာ်၌

ရသာ်လည်းရကာင်း ရြာ်ရဆာင်သွားမည့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးမှုအတွင်း ရပြာရရးဆိုခွင့်မသာဘဲ ရဘးရရာက်

သွားနိုင်သည့် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်ရှိလာသည့်အရြါ် စိုး

ရိမ်တကကီး ပြစ်လာခဲ့ြကသည်။ ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ 

ဥက္ကဌခွန်းဘီေူးက ရအာက်ြါအတိုင်း သတိရြးရပြာဆို

ခဲ့သည်။

“လက်ရှိ NCA နဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးညီလာခံ လုြ်ငန်းစဉ်

ကိုအရပြာင်းအလဲပြုလုြ်ငြီး အစီအစဉ်ရတွ၊ ညီလာ

ခံစီစဉ်ကျင်းြတဲ့ြုံစံကို ပြန်လည်သုံးသြ်ြို့လိုသလို 

အကျ ိုးသက်ဆိုင်ြါဝင်သူ အားလုံးကိုြါ ေည့်သွင်း

ြါဝင်ရစြို့ လိုအြ်ရနြါတယ်။ NCA လက်မှတ်ေိုး

ေားတဲ့အေဲမှာ KNPP မြါသလို KNLP နဲ့ KNPLF

တို့လည်း NCA လုြ်ငန်းစဉ်ေဲမှာ ရြျာက်ရနတယ်။ 

အမှန်ရတာ့ ေီလိုမပြစ်သင့်ြါဘူး။ ကရင်နီေဲက ငငိမ်း

ချမ်းရရးညီလာခံ သွားတက်တာ ၁၁ ရယာက်ြဲရှိတဲ့

အတွက် မလုံရလာက်သလို ရရွးချယ်တဲ့ လုြ်ငန်းစဉ်

ကလည်း မရကာင်းဘူးပြစ်ရနတယ်။ ညီလာခံမှာ 

ကျရနာ်တို့ရဲ့အသံ ြိုကျယ်လာြို့အတွက် ဆိုရင် 

ရေသအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်ရတွ အခုေက်ြိုများ

ြို့လိုအြ်ြါတယ်။”၇၀

 ရပြာရမည်ဆိုြါက ဦးသိန်းစိန်၏ သမ္မတသက်

တမ်းကာလသည် စစ်တြ်ရလာင်းရိြ်ရအာက်မှ ရုန်းေွက်

နိုင်ပခင်းမရှိဘဲ ငြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အစိုးရလက်

ေက်၌ နိုင်ငံရရးလွတ်လြ်မှုများ တိုးတက်ပမင့်မားလာ

ရအာင်ရဆာင်ရွက်ရြးခဲ့သည့်အရြါ် သံသယရှိစရာမလို

ရြ။ သို့ရသာ်လည်း နယ်စြ်ရေသအများအပြား၌ နှစ်

ရြါင်းများစွာအတွင်း အပြင်းေန်ဆုံးတိုက်ြွဲများ ပြစ်ြွား

လာခဲသ့ပြင့ ်ပြညတ်ငွ်းရနရြစ်နွ့ခ်ွာ စစရ်ဘးတမိ်းရရှာငသ် ူ

အရရအတွက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို မကကုံစြူးပမင့်တက်လာ

ခဲ့သည်။ ေိုစဉ်အချနိ်က ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ရပြရှင်း ရဆာင်

ရွက်ရန် ရလာက်ရလာက်လားလား အားေုတ်ကကိုးြမ်းခဲ့

ပခင်းမရှိသည့် ဗုေ္ဓဘာသာ-မွတ်စလင်အြကား တင်းမာမှု

ရြကာင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည့် 

ြဋိြက္ခနှင့် ရနရြ်စွန့်ခွာတိမ်းရရှာင်ရမှုများသည်လည်း 

လွယ်လွယ်ငြီးဆုံးသွားမည့် အလားအလာမရှိခဲ့ရြ။ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲေားသည့် KNLP ၏ ဦးစိုးနိုင်ကလည်း “ငြီး

ခဲတ့ဲ့နှစ်ရတွေဲ တစ်ချ ို့ရေသရတွမှာ လက်နက်ကုိင်ြဋိြက္ခ 

ကျဆင်းသွားခဲ့ရြမယ့် ကချင်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လို ရေသ

ရတွမှာရတာ့ ြဋိြက္ခအရှိန် ပမင့်တက်လာခဲ့တယ်။ ေါကို 

ရကာင်းတဲ့ တိုးတက်ရပြာင်းလဲမှုတစ်ရြ်အပြစ် ကျရနာ်တို့ 

သွားယူဆလ့ုိမရြါဘူး”ဟု ရှင်းလင်းရပြာဆုိသွားခ့ဲသည်။၇၁ 

 ြိုမိုရကာင်းမွန်သည့် အရပြာင်းအလဲကို ရမျှာ်လင့်

ယုံြကည်၍ KNPP သည် အပခား UNFC အြွဲ့ဝင်များနှင့်

အတူ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့် ရနာက်တက်လာမည့် 

NLD အစိုးရနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ စတင်ပြုလုြ်ရန် 

အဆင်သင့်ပြင်သည့်အရနပြင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း

ရဆွးရနွးရရး ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့ကို ြါဝင်ြွဲ့စည်းတည် 

ရောင်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရာစုနှစ်ေက်ဝက်နီးြါး 

အစိုးရအာဏာကို ေိန်းချုြ်ေားခဲ့သည့် တြ်မရတာ် ရခါင်း

ရဆာင်များ၏ ခံယူချက်သရဘာေား အမှန်တကယ်ရပြာင်း

လဲမှုရှိမရှိဟူသည့် ရမးခွန်းကို ဦးစွာရပြဆိုရဦးမည်ပြစ်

သည်။ NLD အရနပြင့် ရနာက်အစိုးရတစ်ရြ် ြွဲ့စည်းနိုင်

မည်ရလာ။ ြွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ြါက မည်ကဲ့သို့ရသာ အစိုးရပြစ်

လာမည်နည်း။ 
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၄။ ကရင်နီလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့၄။ ကရင်နီလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့
အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရးအစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရး
 

၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံ၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံ

 ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးကို ဦးတည်သည့် ြေမရပခ

လှမ်းတစ်ရြ်အပြစ် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ် အစိုးရ

သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ြသင်္ုတ်လကုန်ြိုင်း၌ ေုတိယအကကိမ်

ရပမာက် ပြည်ရောင်စုငငိမ်းချမ်းရရး ညီလာခံကို ရနပြည်

ရတာ်၌ ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူြုင်္္ဂိုလ်

ရြါင်းစုံနှင့် အစုအြွဲ့အမျ ိုးမျ ိုးကို အတူတကွစုရုံးရခါ်ယူ၍ 

သမိုင်းတွင်မည့် အမျ ိုးသားရရး ရည်မှန်းချက်နှင့် အခမ်း

အနားတစ်ရြ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အမည်နာမအပြစ် “၂၁ 

ရာစုြင်လုံညီလာခံ” ဟု ရခါ်တွင်ခဲ့ြကသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် 

ရြရြာ်ဝါရီလတွင် ကျင်းြခဲ့သည့် မူလြင်လုံညီလာခံ၌   

ယရန့ရခတ် ပမန်မာနိုင်ငံဟူသည့် နိုင်ငံသစ်ကို ြွဲ့စည်း

တည်ရောင်မည့် ပြည်ရောင်စုအရပခခံမူများနှင့် တန်းတူ 

ညီမျှရရးကို သရဘာတူခဲ့ြကရြကာင်းကို သက်ဆိုင်ရာအင်

အားစုများအားလုံး အသိအမှတ်ပြုေားြကငြီးပြစ်သည်

(အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ)။ ရနာက်ရက်များ၌ “၂၁ ရာစုြင်လုံ”

ဟုသိလာြကမည့် အခမ်းအနားသို့ အစိုးရ၊ တြ်မရတာ်၊ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများ (အြစ်ရြ်

ေားသည့်အြဲွ့များနှင့် အြစ်မရြ်ရရသးသည့် အြဲွ့အစည်း

များအားလုံး)၊ နိုင်ငံရရးြါတီများနှင့် အရြ်ြက်လူမှုအြွဲ့

အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်ရြါင်း ၇၅၀ ရကျာ် တက်

ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ြကသည်။

 ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ (KNPP)နှင့် 

အပခား EAO ၁၆ ြွဲ့သည် NCA အြွဲ့ဝင်များနှင့် လက်မှတ်

မေိုးရရသးသည့် အြွဲ့အစည်းများအြကား ညီလာခံ

အတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အရနပြင့် ကချင်လွတ်လြ်

ရရးအြွဲ့အစည်း၏ ေိန်းချုြ်နယ်ရပမပြစ်သည့် မိုင်င်္ျာယန်

ငမို့၌ ဦးစွာရတွ့ဆုံစည်းရဝးခဲ့ြကသည်။၁ ေို့အပြင် ရရွး 

ရကာက်ြွဲနိုင်ငံရရးနယ်ြယ်ရှိ အဓိကတိုင်းရင်းသား အစု

အြွဲ့နှစ်ခုပြစ်သည့် စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်း သား

လူမျ ိုးများမဟာမိတ် (UNA) နှင့် ညီရနာင်တိုင်းရင်းသား

များအြွဲ့ချုြ် (NBF) တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်

ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ြကသည်။ အာရှရေသရရးရာ တရုတ်အေူး

ကိုယ်စားလှယ် ဆွန်းရကာ့ရှန်းနှင့် ကုလသမင်္္ဂ အရေွရေွတ
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အတွင်းရရးမှူးချုြ်၏ အေူးအကကံရြး ဗီရင်္ျနမ်ဘီးယား

တို့သည်လည်း ရဆွးရနွးြွဲအတွင်း ြါဝင်ခဲ့ရြကာင်းသိရှိရ

သည်။ ရဆွးရနွးြွဲအတွင်း ြက်ေရယ်ေီမိုကရရစီပြည်

ရောင်စု ြွဲ့စည်းတည်ရောင်မည့် NCA မူြကမ်းမွမ်းမံပြင်

ဆင်ရရးအတွက် “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်” (အရစာြိုင်း၌ 

အချက် ၉ ချက်အပြစ် ရည်ညွှန်းရပြာဆိုခဲ့ြကသည့်)ကို 

ေည့်သွင်းစဉ်းစားသွားရန် သရဘာတူအတည်ပြုခဲ့ြက

သည်။ ရနာက်ြိုင်းလာမည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း ဤ

အချက်များသည် KNPP နှင့် UNFC အြွဲ့ဝင်ပြစ်ြကသည့် 

NCA လက်မှတ်ရရးေိုးရပခင်းမရှိရသးသည့် အြွဲ့အစည်း

များအတွက် အဓိကေား ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရသည့် နယ်ြယ်

များပြစ်လာခဲ့သည် (“UNFC ၏ ‘အဆိုပြုချက် (၈) ချက်’ 

ြါ စာကွက်ကိုြကည့်ြါ”)။၂

 ကယားပြည်နယ်အတွင်း အပခားအင်အားစုများ

သည်လည်း ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုြ်ရနခဲ့သည်။ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် ကယန်းပြည်သစ်ြါတီသည် 

၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံသို့ တက်ရရာက်ြါဝင်ခွင့်ပြုရန် 

ရမတ္တာရြ်ခံေားသည့် စာတစ်ရစာင်ကို ရေါ်ရအာင်ဆန်း

စုြကည်ေံ ရြးြို့ခဲ့ရသာ်လည်း အရရးယူပြန်ြကားရြးခဲ့

ပခင်းမရှိရြ။ ကရင်နီပြည် လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်

ရပမာက်ရရးတြ်ဦး (KNPLF)၊ ကရင်နီအမျ ိုးသား ငငိမ်းချမ်း

ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ (KNPDP) နှင့် ကရင်နီအမျ ိုးသား

စည်းလုံးညီညွတ်ရရးအြွဲ့ (KNSO) တို့သည်လည်း ကယား

ပြည်နယ်သို့ ခရီးစဉ်ပြင့် ရရာက်ရှိရနသည့် NLD အကကီး

တန်းအြဲွ့ဝင် ဦးဝင်းသိန်းမှတစ်ဆင့် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် 

အားအလားတူ ရမတ္တာရြ်ခံခဲ့ြကရသာ်လည်း တုန့်ပြန်ရပြ

ြကားမှု မရှိခဲ့ရြ။ KNPP အားရြးြို့ခဲ့သည့် ြိတ်စာသည်

လည်းများစွာရနာက်ကျငြီးမှ ရရာက်ရှိလာခဲ့သပြင့် နယ်ခံ

လူေုလူတန်းစားများနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်၍ အကကံဉာဏ်

ရယူကာ ပြင်ဆင်သွားရန်အတွက် အချနိ်လုံရလာက်မှုမရှိ

ခဲ့ရြ။ သို့ရသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားအြွဲ့ အစည်းများသည် 

အရစာြိုင်းအေိ အေူးတလည် စိုးရမ်ြူြန်ပခင်းမရှိခဲ့ြက

ရြ။ သမိုင်းတွင်ခဲ့သည့် “ြင်လုံ” အမည်ကို ပြန်လည်

အသက်သွင်းလာခဲ့သပြင့် NLD သည် အရရးြါသည့် ပြု

ပြင်ရပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ရန် အခိုင်အမာ ပြင်ဆင်ေားလိမ့်

မည်ဟု ကရင်နီနှင့် အပခားတိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များ 

ယုံြကည်ရမျှာ်လင့်ခဲ့ြကသည်။ ညီလာခံ၌ ရပြာဆိုခဲ့သည့် 

အြွင့်မိန့်ခွန်းအတွင်း နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ြင်ခံ ရေါ်ရအာင်

ဆန်းစုြကည်က ၎င်း၏အစိုးရအရနပြင့် “တိုင်းရင်းသား

လူမျ ိုးများအားလုံးအြကား တန်းတူအခွင့်အရရး၊ အပြန်

အလှန်ရလးစားမှုနှင့် အပြန်အလှန် ယုံြကည်စိတ်ချမှု

အရြါ် တာဝန်ယူအာမခံ၍ အရပြရှာသွားမည့် ြင်လုံစိတ်

ဓာတ်နှင့် အရပခခံမူများ” ကို ပြန်လည်ရဆာင်ကျဉ်းရြးရန် 

ရည်ရွယ်ေားသည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။၃ ဤစကားလုံးများ

သည်နှစ်ရြါင်းများစွာ ရသွးခွဲအုြ်ချုြ်ခံခဲ့ရသည့် တိုင်းပြည်

တစ်ပြည်၏ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ကာလြကာရှည်ရမျှာ်

လင့်ရစာင့်စားခဲ့ရသည့် နှုတ်ေွက်စကားများ ပြစ်ရနခဲ့

သည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ ပြန်လည်ရခါင်း

ရောင်လာမည့်အချနိ်ကို ြကာြကာရစာင့်ဆိုင်းစရာ မလိုခဲ့

ရြ။ တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ြကသူများက ရည်မှန်းချက်ခိုင်

ခိုင်မာမာပြင့် စနစ်တကျ စီစဉ်ရနရာချေားခဲ့ပခင်းမရှိသကဲ့

သ့ုိ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် ရတာ်လှန်ရရးအြဲွ့အစည်း

များနှင့် နိုင်ငံရရးြါတီအစုအြွဲ့အသီးသီးအား ကကိုတင်ချပြ

ရဆွးရနွးမှုမရှိသည့်အပြင် တင်ပြလာခဲ့သည့် ကိစ္စရြ်များ

ကိုလည်း ေဲေဲဝင်ဝင် ရဆွးရနွးပငင်းခုံပခင်း သို့မဟုတ် ရဆွး

ရနွးအရပြရှာပခင်းများ ပြုလုြ်ခွင့်မရခဲ့ရြကာင်း ရစာေက

တက်ရပြာဆိုလာခဲ့သည်။ ေင်ရှားသည့် ပြစ်ရြ်သာဓက

တစ်ခုအပြစ် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အင်အားအရတာင့်တင်းဆုံး 

EAO ကို ကိုယ်စားပြု တက်ရရာက်လာခဲ့သည့် ‘ဝ’ ပြည်

ရသွးစည်းညညီတွရ်ရး တြမ်ရတာသ်ည ်လြုေ်ုံးလြုန်ည်း

အရစီစဉ်ရနရာချေားမှုြုံစံကို မရကျနြ်သပြင့် သြိတ်

ရမှာက်ေွက်ခွာသွားခဲ့သည်။၄ KNPP နှင့် အပခား NCA 

လက်မှတ်မေိုးရရသးသည့် အြွဲ့အစည်းများက ၎င်းတို့

အားြါဝင်တက်ရရာက်ြကရန် ြိတ်ရခါ်ခဲ့ရသာ်လည်း နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုနှင့် ြတ်သက်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ 

သို့မဟုတ် ရဆွးရနွးြွဲများ၌ ြါဝင်ရဆွးရနွးခွင့် မပြုေား

ရြကာင်း အလျင်အပမန်ြင် ရိြ်မိသိရိှသွားခ့ဲြကသည်။ အလား

တူြင် NCA ၏ ပြည်ရောင်စုငငိမ်းချမ်းရရး ညီလာခံနှင့် 

NLD ၏ “၂၁ ရာ စုြင်လုံ” တို့အြကား ကွာပခားသွားခဲ့သည့် 

လုြ်ငန်းစဉ် အလှည့်အရပြာင်းများ သဲကွဲပြတ်သားမှုမရှိ

သည့် ကိစ္စရြ်သည်လည်း စိုးရိမ်စရာပြစ်လာခဲ့သည်။

 အခမ်းအနားများ၏ ရနာက်ဆက်တွဲင်္ယက်ရိုက်

ခတ်မှုများကို ြါဝင်တက်ရရာက်ခဲ့ြကသည့် အင်အားစုများ

ြက်က ရသရသချာချာ ရှင်းလင်းရပြာဆိုရန် လိုအြ်ရနဆဲ
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ပြစ်သည်။ ညီလာခံအငြီး၌ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်သည် 

တြ်မရတာ်စစ်ဦးစီးချုြ် ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီးမင်းရအာင်လှိုင်

နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှု ပြုလုြ်ခဲ့သည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ 

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ ရရာက်ရှိ

နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းရသာ လမ်းရြကာင်းပြစ်သည့် NCA 

၏ ကန့်လန့်ကာရနာက်ကွယ်ရှိ NLD နှင့် တြ်မရတာ်နှစ်

ြက်စလုံး၏ ရြ်တည်ချက်များ အရစးကြ်ရန် ြိုမိုခဲယဉ်း

လာခဲ့သည်ဟု သုံးသြ်ရသည်။ တြ်မရတာ်ြက်က NCA 

ပြင်ဆင်မှုမပြုနိုင်ဟု တရားရသစွဲကိုင်ေားခဲ့ငြီး UNFC 

၏ “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်” နှင့်ြတ်သက်၍ ရနာက်ြိုင်း

လများစွာအတွင်း မည်သည့်တိုးတက်ပြစ်ေွန်းမှုမျှ ရှိမလာ

ခဲ့ရြ။ တြ်မရတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်များက တြ်မရတာ်

၌လည်း ကိုယ်ြိုင် “မူရပခာက်ချက်” ချမှတ်ေားငြီးပြစ်

သည်ဟု ကန့်လန့်တိုက်ရပြာဆိုလာခဲ့သည်။ အဆိုြါမူများ

သည် ၎င်းတို့အရနပြင့် တစ်လက်မမှ ရနာက်ဆုတ်ရြး

မည်မဟုတ်သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ 

ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးရြါ် အရပခခံတည်ရဆာက်ေား

ပခင်းပြစ်သည်။၅ ဤအချက်ကို ကျားကန်ရြးရန်အတွက် 

UNFC ၏ “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်” သည် တည်ဆဲဥြရေ

များနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေြါ ပြဋ္ဌာန်း

UNFC ၏ “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်”*UNFC ၏ “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်”*
 
၁။  တစ်နိုင်ငံလုံးအြစ်အခတ်ရြ်စဲရြကာင်း ရြကညာချက်ကို အစိုးရနှင့် တြ်မရတာ်မှ ဤသရဘာတူညီချက်

ရရှိငြီးရနာက် ၂၄ နာရီအတွင်း ေုတ်ပြန်သွားရန်နှင့် UNFC မှ ၄၈ နာရီအတွင်း အသီးသီးေုတ်ပြန်သွားရန်၊  
၂။  အာမခံချက်အပြည့်ရှိသည့် ြက်ေရယ်ေီမိုကရရစီပြည်ရောင်စုနိုင်ငံကို တည်ရဆာက်သွားရန်၊ 
၃။  သံုးြွင့်ဆုိင်ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးြဲွ၏ ြါဝင်သင့်ြါဝင်ေုိက်သူများကုိ နှစ်ြက်သရဘာတူညီချက်ပြင့် ရရွးချယ် 
 သတ်မှတ်ရန်၊
၄။  ၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံမှ ေွက်ရြါ်လာရသာ ဆုံးပြတ်ချက်များအရြါ်အရပခခံ၍ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ

အြါအဝင် လိုအြ်သည့် ဥြရေများကို ဆက်လက်ရရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန်၊ 
၅။  နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးရရးမူရဘာင်အြါအဝင် နှစ်ြက်လိုက်နာရမည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးဆိုင်ရာ စည်း 
 မျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ တြ်ြိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် (CoC) နှင့် ရစာင့်ြကည့်ရရးလုြ်ငန်းလမ်းညွှန် (ToR) နှင့် တြ်

ရနရာ ပြန်လည်ချေားရရးတို့ကို ကကိုတင်သရဘာတူညီမှုရယူရန်၊
၆။  အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်

များနှင့် အများယုံြကည်ရလးစားရသာ ြုင်္္ဂိုလ်များြါဝင်ရသာ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးဆိုင်ရာ ြူးတွဲရစာင့်
ြကည့်ရရးရကာ်မတီတစ်ရြ်ကို နှစ်ြက်သရဘာတူလက်ခံနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ
ပြင့် ြွဲ့စည်းေားသည့် ကကီးြကြ်ရစာင့်ြကည့်ရရးအြွဲ့နှင့်အတူ ြွဲ့စည်းသွားရန်၊

၇။  တစ်နိုင်ငံလုံးအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက် (NCA) နှင့် သရဘာတူညီချက်ြါ လိုက်နာရမည့် တာ 
ဝန်များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အပငင်းြွားမှုများရြါ်ရြါက်ခဲ့လျှင် နှစ်ြက်သရဘာတူလက်ခံ
နိုင်သည့် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဥြရေြညာရှင်များနှင့် တရားသူကကီးများြါဝင်ရသာ လွတ်လြ်သည့် 
ြျန်ရပြရရးရကာ်မရှင်၏ အဆုံးအပြတ်ခံယူရန်၊  

၈။  အြစ်ရြ်ရေသအတွင်း ရေသခံပြည်သူလူေုအရြါ် အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုကကီးမားရသာ ြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်း 
များကို ရြာ်ရဆာင်မည်ဆိုြါက သဘာဝသယံောတေုတ်ယူသုံးစွဲမှုကဏ္ဍ ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိရရးအစီအစဉ် 
(EITI) ြါလုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ အရကာင်အေည်ရြာ်၍ အများပြည်သူနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်

 ကိုင်အြွဲ့အစည်းများကို ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်။

*လက်မှတ်ရရးေိုးမှုမပြုလုြ်မီ ၂၀၁၅ တစ်နိုင်ငံလုံးြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရြ်စဲရရးသရဘာတူညီချက်အတွင်း ေည့်
သွင်းရြါင်းစြ်သင့်သည်ဟု ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ြသင်္ုတ်လအစည်းအရဝး၌ UNFC အြွဲ့ဝင်များ သရဘာတူခဲ့ြကသည့် 
အဆိုပြုချက် (၈) ချက်ပြစ်သည်။

ရင်းပမစ် -ရင်းပမစ် - စိုင်းဝမ်စိုင်း၊ “နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးရရးမူရဘာင် - UNFC သြိတ်ရမှာက်ပခင်းသည် ငငိမ်းချမ်းရရး 
လုြ်ငန်းစဉ်ကို ြိုမိုဆိုးရွားသွားရစသည်”၊ S.H.A.N၊ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်ရန့။
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ချက်များနှင့် အပငင်းြွားြွယ်ရာပြစ်ရနသည်ဟုလည်း ရဝြန်

ရောက်ပြသွားခဲ့သည်။ ေို့ရြကာင့် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ 

ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုများ ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရန် မပြစ်နိုင်

ရတာ့ရြ။

 ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့် ကာချုြ်မင်းရအာင်လိှုင်

အြကားမည်ကဲ့သို့ရသာ သရဘာတူညီချက်မျ ိုးရရှိခဲ့သည် 

ကိုအရသးစိတ်ေုတ်ပြန်လာခဲ့ပခင်း မရှိရြ။ သို့ရသာ်လည်း 

၎င်းတို့ရတွ့ဆုံစည်းရဝးခဲ့ငြီးရနာက် ရသချာသည့် ကိစ္စရြ်

တစ်ခုအပြစ် တြ်မရတာ်ရခါင်းရဆာင်များက NCA ကို ကာ

ကွယ်ရစာင့်ရရှာက်သည့် အရနပြင့် စစ်ရရးအရအရရးယူ

ရဆာင်ရွက်မှုများ ပြုလုြ်ရန်အတွက် မီးစိမ်းပြလိုက်ငြီဟု 

လက်ခံယုံြကည်သွားခဲ့ြကြုံရသည်။ ရနာက်ြိုင်းလများ

အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း

ရေသများ၌ ယခုအချနိ်ေိ အပြင်းေန်ဆုံးရသာ စစ်ဆင်ရရး

လုြ်ငန်းများကုိ ရြာ်ရဆာင်ခ့ဲြကသည်။ ယခုတစ်ကကိမ်လည်း 

ရလရြကာင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် လက်နက်ကကီးြစ်ခတ်မှု

များအြကား ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်မှု လှိုင်းလုံး

သစ်နှင့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှုများ ဆက်တိုက်ရြါ်

ေွက်လာခဲ့ပြန်သည်။ ရပမစာြင်ပြစ်ခဲ့ရသည့် IDP ဦးရရ

များ၌ ကချင်နှင့် တရအာန်းလူဦးရရ ၁၀၀၀၀၀ သိန်းရကျာ်

ပြစ်လာခဲ့သည်။ Amnesty International က ရနာက်ြိုင်း

ပြုလုြ်ခဲ့သည့် စုံစမ်းရြာ်ေုတ်မှုအတွင်း “ပမန်မာနိုင်ငံရဲ့ 

နယ်စြ်ရတွမှာရတာ့ မီးဟုန်းဟုန်းရတာက်ရနငြီ” ဟု နိင်္ုံး

ချုြ်သုံးသြ်ခဲ့သည်။၆

 အရိှန်ပမှင့်ရြာ်ရဆာင်လာခ့ဲသည့် ေုိးစစ်ဆင်တုိက်

ခုိက်မှု၏ ရနာက်ဆက်တွဲင်္ယက်များ အကကီးအကျယ်ရိုက်

ခတ်လာခဲ့သည်။ အစိုးရသက်တမ်း ရပခာက်လသာရှိရသး

သည့် NLD အတွက် အရပခမခိုင်မီ လုံးဝနီးြါးဟန်ချက်ြျက် 

သွားခဲ့ရသည်။ ယခုတစ်ကကိမ်၌ ပမန်မာနိုင်ငံအရရှ့ရပမာက်

ြိုင်း၌ အရပခစိုက်လှုြ်ရှားလျက်ရှိသည့် EAOs များပြစ် 

သည့် KIO၊ ပမန်မာအမျ ိုးသား ေီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်

တြ်မရတာ်၊ တရအာန်းအမျ ိုးသား လွတ်ရပမာက်ရရး တြ်

မရတာ်နှင့် ရက္ခိုင့်တြ်မရတာ်တို့သည် “ရပမာက်ြိုင်းမဟာ

မိတ်တြ်ရြါင်းစု” ကိုြွဲ့စည်းတည်ရောင်၍ ပြင်းပြင်း

ေန်ေန် ပြန်လည်တုန့်ပြန် တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်။ ေို

အချနိ်က ရခိုင်ပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း၌လည်း ရနာက်ေြ် 

လူသားချင်းစာနာရောကေ်ားရရး အရရးရြါ်အရပခအရန

ဆိုက်လာခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း၌ တြ်မရတာ်

၏အဓိကနယ်ရပမလုံခခုံရရး လုြ်ငန်းများသည် အသစ်ရြါ်

ေွက်လာခဲ့သည့် အာရကန် ရိုဟင်င်္ျာ ကယ်ဆယ်ရရး

တြ်မရတာ် (ARSA) ၏ ရဲစခန်းသုံးခုကို ဝင်ရရာက်စီးနင်း

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် လုြ်ရြ်အရြါ် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ပခင်း

ပြစသ်ည။် ရနာကြ်ိငု်းလများ၌ ရာရြါင်းများစွာရသာ နယခ်ံ

လူေုများ အသတ်ခံခဲ့ရသည့် သတင်းများ ရြါ်ေွက်လာခဲ့

သလို မွတ်စလင်စစ်ရဘးေုက္ခသည် ၇၀၀၀၀ ရကျာ်ခန့် 

ဘင်္ဂလားရေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ေွက်ရပြးခိုလှုံသွားခဲ့သည်။ ယခု

ကဲ့သို့ အစုလိုက်အခြုံလိုက် ရဘးလွတ်ရာေွက်ရပြးတိမ်း

ရရှာင်ခ့ဲရသည့် ပြစ်ရြ်အရြါ် နုိင်ငံတကာ၏ ဆန့်ကျင်ကန့်

ကွက်သံများ ကျယ်ကျယ်ရလာင်ရလာင် ေွက်ရြါ်လာ

ခဲ့သည်။၇

 ဤပြစ်ရြ်များ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သပြင့် ၂၀၁၇ ရြ

ရြာ်ဝါရီလအတွင်း စီစဉ်ကျင်းြသွားရန် စီစဉ်ေားသည့် 

ေုတိယအကကိမ်ရပမာက် ၂၁ ရာစုြင်လုံညီလာခံကို အကကိမ်

ကကမိ်ေရႊ႕ဆိငု်းခဲရ့သည။် ေနန်ဝါရလီအတငွ်း NLD ၏ ြွဲ့စည်း

ြုံအရပခခံဥြရေဆိုင်ရာ ဦးရဆာင်ရရှ့ရနတစ်ဦးပြစ်သည့် 

ဦးကိုနီလုြ်ကကံခံခဲ့ရငြီးရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံအတွင်း လုံခခုံမှု

ကင်းမဲ့သည့် ခံစားချက်များ သိသိသာသာပမင့်တက်လာခဲ့

သည်။ ရန်ကုန်ရလဆိြ်ပြင်ြ၌ ပြစ်ြွားခဲ့သည့် ရြကာက်

မက်ြွယ်ရာသတ်ပြတ်မှုကို ေီမိုကရရစီလိုလားရောက်ခံ

သူများက စစ်တြ်၏အကျ ိုးစီးြွားနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် 

အရပြာင်းအလဲမျ ိုး ရြာ်ရဆာင်မှုမပြုရန် သတိရြးြစ်ခတ်

မှုပြစ်သည်ဟု အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုခဲ့ြကသည်။၈

 NLD ရခါင်းရဆာင်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်ရကာင်း

မွန်မှုအရြါ် အများအားပြင့် သံသယမရှိခဲ့ြကရြ။ သို့ရသာ် 

လည်း “NLD-တြ်မရတာ်” ြက်စြ်ပြစ်ရနသပြင့် ပမန်မာ့

နိုင်ငံရရး၌ NLD အစိုးရတစ်ရြ်အပြစ် ြီြီပြင်ပြင်ရုြ်လုံး 

ရြါ်လာခဲ့ပခင်းမရှိဟူသည့် အပမင်သရဘာေားများ ကကီး

ေွားလာခဲ့သည်။ ဝန်ကကီးဌာနသုံးခုကို ချုြ်ကိုင်ေားခဲ့ငြီး 

ဥြရေပြုရရးအာဏာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ေမ်း

ကဏ္ဍအရေွရေွအုြ်ချုြ်ရရး ဦးစီးဌာနကိုြါ ေိန်းချုြ်

ေားသည့် တြ်မရတာ်သည် စစ်ြက်ရရးရာကိုသာမက 

အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံကိုြါ ဆက်လက်ကကိုး ကိုင်ချယ်

လှယ်ေားဆဲပြစ်သည်။ အပခားလူနည်းစု ဘာသာတရား

နှင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများသည် နိုင်လိုမင်းေက်
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ရန်လိုလွန်းသည့် ဗုေ္ဓဘာသာအရပခပြု အမျ ိုးသားရရးဝါေ 

ဆက်လက်ကကီးေွားလာမှုအရြါ်များစွာ စိုးရိမ်မကင်းပြစ်

လာခဲ့ြကသည်။ ဦးသိန်းစိန်၏ သမ္မတသက်တမ်းအတွင်း 

ရြါ်ေွက်လာခဲ့ငြီး အစိုးရ၏ ရကျာရောက်ရနာက်ခံအချ ို ့ 

ရရှေိားြကြုရံြါ်သည့ ်“မဘသ” (“အမျ ိုးဘာသာသာသနာ 

ရစာင့်ရရှာက်ရရးအြွဲ့”) အြွဲ့က ဦးရဆာင်လှုြ်ရှားရနပခင်း

ပြစ်သည်။၉

 ဤအစိုးရ-အရြ်ြက် ဆက်ဆံရရး၌ ရြါ်ရြါက်

လာသည့်တင်းမာမှုများက ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်း

လဲရရးကို အားရြးပမှင့်တင်သည့်အရရွ့မျ ိုးကို ဦးတည်

ရလျှာက်လှမ်းရန် NLD အား ချတိုံချတုံ ပြစ်ရစခဲ့သည့် 

ရသာ့ချက် ပြစ်လာခဲ့ြုံရသည်။ အာဏာရလာငြီးရနာက် 

အစိုးရ၏ ပြည်ရောင်စုငငိမ်းချမ်းရရး ရဆွးရနွးမှုြူးတွဲ

ရကာ်မတီကို ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်အား ဥက္ကဋ္ဌရနရာ

ေား၍ ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ မိသားစုဆရာဝန် 

ရေါက်တာတင်မျ ိုးဝင်းကို ဦးရဆာင်ငငိမ်းချမ်းရရးကိုယ်စား

လှယ်အပြစ် ဆက်လက်တာဝန်ရြးခဲ့သည်။ ေို့ရနာက် 

သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ေက်က ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့

သည့်ပမန်မာငငိမ်းချမ်းရရးစင်တာကို အမျ ိုးသားပြန်လည်

သင့်ပမတ်ရရးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရးစင်တာသစ်ပြင့် အစားေိုး

ြွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် အရစာြိုင်းေိ 

အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအသီးသီး ရတွ့ဆုံရဆွး

ရနွးမှုများ ရနှးရကွးရလးလံလာခဲ့ငြီး ရြ်တန့်သွားခဲ့သလို 

NLD သည်လည်း ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စုနှင့် ပြည်တွင်း

ငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် ချမှတ်ေားသည့် ရည်မှန်းချက်သစ်

နှင့်ြတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့် အရသးစိတ်

အချက်အလက်များကို ချပြရဆွးရနွးမှုပြုရန် ြျက်ကွက်ခဲ့

သည်။ တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင် အများအပြားက NLD 

ရခါင်းရဆာင်ြိုင်းသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ

၏လိုလားချက်များနှင့် နာကျည်းနစ်နာချက် အတိမ်အနက်

ကိုနားလည်သိပမင်ပခင်း မရှိသလို အသိအမှတ်ပြုရရကာင်း

မှန်းလည်းမသိဟု ရကာက်ချက်ချခဲ့ြကသည်။

 ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ် တ့ံုရနှးလာသည်နှင့်အမျှ 

ြဋိြက္ခောတ်ခုံရြါ်၌ အကွဲအငြဲသစ်များ စတင်ရြါ်ရြါက်

လာခဲ့သည်။ ရြရြာ်ဝါရီလအတွင်း UNFC ဦးရဆာင်အြွဲ့

ဝင်နှစ်ြွဲ့ပြစ်သည့် KIO နှင့် သျှမ်းပြည်တြ်မရတာ်/သျှမ်း 

ပြည်နယ်ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးြါတီတို့သည် NCA ကိုအစား

ေိုးရန်လိုအြ်သည်ဟု ရပြာဆိုရဆွးရနွးခဲ့ြကသည့် UWSA 

ဌာနချုြ်အရပခစိုက်ရာ တရုတ်နယ်စြ်ြန်ဆန်းငမို့၌ ရခါ်

ယူကျင်းြခဲ့သည့် အပခားညီလာခံတစ်ခုကို တက်ရရာက်ခဲ့

ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း အစားေိုးပခင်းေက် အစိုးရနှင့် 
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EAO များအြကား ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရြးမည့် နိုင်ငံရရးညှိ

နှိုင်းရဆွးရနွးရရးအြွဲ့သစ်တစ်ခု ြွဲ့စည်းရန်သာ အဆိုပြု

ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ 

 မည်သို့ဆိုရစ EAO ကိုယ်စားပြုအြွဲ့သစ် ြွဲ့စည်း

တည်ရောင်မှုသည် KNPP နှင့် အပခား UNFC အြွဲ့ဝင်

အများအပြားအတွက် လက်ငင်းအကျြ်အတည်းတစ်ရြ်

ကိုြန်တီးရြးခဲ့သည်။ မတူကွဲပြားသည့် ငငိမ်းချမ်းရရးနည်း

လမ်းများပြင့် အစိုးရအား ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်မှုအတွက် 

စာနာနားလည်ရြးနိုင်ရသာ်လည်း NCA ကို စွန့်ြစ်ပခင်း 

သည် UNFC ၏ “အဆိုပြုချက် ၈ ချက်” နှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲ

သွားရစခဲ့သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အရရှ့ရတာင်ြိုင်းရှိ KNPP၊ 

NMSP နှင့် အပခား EAO များကလည်း ယူနန်နယ်စြ်ရေသ 

နိုင်ငံရရးအခင်းအကျင်းနှင့် နီးစြ်လွန်းြုံရြါ်သည့် မဟာ

မိတ်အြွဲ့နှင့် ြူးရြါင်းရမည့် ကိစ္စရြ်အရြါ် အေူးသတိ

ေားခဲ့ြကသည်။ အရစာြိုင်းဆယ်စုနှစ်များ အတွင်း တရုတ်

၏လွှမ်းမိုးစွက်ြက်မှုရြကာင့် တိုင်းရင်းသားအရရးရတာ်ြုံ 

အကွဲကွဲအငြဲငြဲပြစ်ခဲ့ရသည့် ကိစ္စရြ်များကို အမှတ်ရရန

ြကဆဲပြစ်သည် (အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ)။

 ြိုမိုကျြ်တည်းလာသည့် အခင်းအကျင်းနှင့်ြတ်

သက်၍ စိုးရိမ်ြူြန်လာြကသပြင့် KNPP၊ NMSP နှင့် 

အပခား UNFC အြွဲ့ဝင်များသည် NCA ပြင်ဆင်ရရးအတွက် 

“အဆိုပြုချက် (၈) ချက်” ကို အရပခခံ၍ တစ်ဆို့ရနသည့် 

အရပခအရနကို ရကျာ်လွှားနိုင်ရစရန် ကကိုးြမ်းခဲ့ြကသည်။ 

မတ်လ ၁ ရက်ရန့တွင် UNFC ၏ နိုင်ငံရရးညှိနှိုင်းရဆွး

ရနွးမှုကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့သည် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်

နှင့် ရနပြည်ရတာ်၌ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှု ပြုခဲ့ြကသည်။ “နိုင်ငံ

ရတာ်အတိုင်ြင်ခံကို အားလုံး (လုြ်ငန်းစဉ်အတွင်း ြါဝင်

ရနြကသူများအားလုံး) ဟာ အပြန်အလှန်ဆက်စြ်ရနြက

တယ်ဆိုတာကို ရှင်းလင်းရပြာဆိုနိုင်ခဲ့ြါတယ်” ဟု KNPP 

၏ေုဥက္ကဌနှင့် UNFC ၏ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရရး ကိုယ်စား

လှယ်ခူဦးရယ်က ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “အားလုံးြါဝင်ြို့လိုသလို 

NCA ကိုရရာ ကျရနာ်တို့ရဲ့ အဆိုပြုချက် ၈ ချက်ကိုရရာ 

သီးပခားစီခွဲေားလို့မရနိုင်ြါဘူး။”၁၀ ရန်ကုန်နှင့် ချင်းမိုင်ငမို့

များ၌ UNFC နှင့် အစိုးရငငိမ်းချမ်းရရး ရကာ်မရှင်အြကား 

ဆက်လက်ရတွ့ဆုံ ရဆွးရနွးခဲ့ြကရသာ်လည်း UNFC ၏ 

အဆိုပြုချက်များကို တရားဝင်လက်ခံပခင်း မရှိခဲ့ရြ။၁၁ ေို့

ရနာက် နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ြင်ခံက KNPP၊ NMSP နှင့် အပခား 

UNFC အြွဲ့ဝင်သုံးြွဲ့တို့သည် NCA ကို လက်မှတ်ရရးေိုး

ရန်သရဘာတူခဲ့ြကငြီးပြစ်သည်ဟု မှားယွင်းရြကညာခဲ့

သပြင့် အရှက်တကွဲပြစ်ခဲ့ရသည်။၁၂ တိုင်းရင်းသားအင်အား

စုများအတွက် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့် ၎င်း၏ငငိမ်းချမ်း

ရရးအကကံရြးတို့အြကား မည်မျှအဆက်ပြတ်ရနရြကာင်း 

ရြာ်ပြရနသည့် ရနာက်ေြ်အရောက်အေားတစ်ရြ်ပြစ်

လာခဲ့သည်။

 မည်သို့ြင်ပြစ်ရစ ယခုအချနိ်သည် တိုင်းရင်းသား

စည်းလုံးညီညွတ်ရရးကို ပြန်လည်အြတ်ဆယ်ရန် အလွန်

ြင်ရနာက်ကျသွားခ့ဲငြီပြစ်သည်။ ေ့ုိအပြင် ဧငြီလအရရာက်

တွင်ြန်ဆန်းညီလာခံ၌ တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ြကသည့် EAO 

များက ြက်ေရယ်နိုင်ငံရရး ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှု အတိုင်ြင်ခံ

ရကာ်မတီ (FPNCC) ဟုရခါ်သည့် ညွှန့်ရြါင်းမဟာမိတ်

အြွဲ့တစ်ခုကို ေြ်မံြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်ရြကာင်း 

အတည်ပြုရပြာဆုိခ့ဲငြီးရနာက်ြုိင်း နုိင်ငံရရးလွန်ဆဲွမှု အေွဋ်

အေိြ်သို့ ရရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရက်သတ္တြတ်အနည်း

ငယ်အတွင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် UWSA၊ SSA/

SSPP နှင့် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီ မဟာမိတ်တြ်မရတာ်

(NDAA-မိုင်းလား) တို့နှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားပခင်းမရှိ

သည့် AA၊ KIO၊ MNDAA နှင့် TNLA တို့ FPNCC ၌ ြါဝင်

လာခဲ့ငြီးရနာက် အြွဲ့ဝင် (၇) ြွဲ့ေိရှိလာခဲ့သည်။ တပြည်း

ပြည်း UNFC မဟာမိတ်အြွဲ့မှ အလျှ ိုလျှ ိုနှုတ်ေွက်လာ

ြကသူများ၏ အမည်စာရင်း၌ KIO နှင့် SSA/SSPP တို့

သည် ယခုကျမှ ြါဝင်လာခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။၁၃ FPNCC 

ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်သည့်အခါ UNFC ၌ KNPP၊ 

NMSP နှင့် အရစာြိုင်းအြွဲ့အစည်းများမှ ကကင်းကျန်ရစ်

သည့်အင်အားစုများပြစ်ြကသည့် ရခိုင်အမျ ိုးသားရကာင်စီ

(ANC) နှင့် လားဟူေီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး (LDU) တို့

အြါအဝင် ရလးြွဲ့တိတိသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ြကသည်။ တစ်ချနိ်

ကနိုင်ငံရရး ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးအတွက် တိုင်းရင်းသား

လူေုလူတန်းစားများကို ဦးရဆာင်ကိုယ်စားပြုခဲ့ြူးသည့် 

UNFC ၏ ြသောလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းသည် ရန့ချင်းညချင်း

ဆိုသလို ေိုးကျသွားရတာ့သည်။ 

 FPNCC အသစ် ေြ်မံြွဲ့စည်းလိုက်ပခင်းက အမျ ိုး

သားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်

လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများအြကား ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရမည့် 

အုြ်စုသုံးခုရှိသည်ဟု အဓိြ္ပာယ်သက်ရရာက်သွားရစခဲ့ 
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သည်။ ယင်းတို့မှာ KNPP နှင့် လက်ကျန် UNFC အြွဲ့ဝင်

သုံးြွဲ့၊ NCA လက်မှတ်ရရးေိုးေားသည့် အြွဲ့ (၈) ြွဲ့နှင့် 

အသစ်ြွဲ့စည်းလိုက်သည့် FPNCC အြွဲ့ (၇) ြွဲ့တို့ပြစ်ြက

သည်။ စစ်အင်အားအရ ြကည့်မည်ဆိုြါက FPNCC သည် 

အပခားတိုင်းရင်းသား ရတာ်လှန်ရရးတြ်ြွဲ့အများစုေက် 

အင်အားအရရရာ ြသောလွှမ်းမိုးမှုအရြါ များစွာသာလွန်

ရကာင်းမွန်လျက်ရှိသည်။ KNPP အတွက် ခဲယဉ်းကျြ်

တည်းသည့် ရလေ်မျ ိုးရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါ

သည်။ KIO နှင့် SSA/SSPP ကဲ့သို့ရသာ အြွဲ့အစည်းများ

နှင့် နှစ်ရြါင်းများစွာ နီးစြ်သည့် ဆက်ဆံရရးရှိခဲ့ြကရသာ်

လည်း ၎င်းတို့အရနပြင့် UNFC မဟာမိတ်အပြစ်သာ မပြစ်

မရန ဆက်လက်ရြ်တည်ရမည်ဟု KNPP ရခါင်းရဆာင်

များက ရည်ညွှန်းရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ “ြန်ဆန်းညီလာခံမှာ 

‘ဝ’ ြက်ကေုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရြကညာချက်ေဲမှာ တရုတ်ရဲ့ 

ရြ်ဝန်းနဲ့ ြိုးလမ်းမစီမံကိန်းကို လိုက်နာရဆာင်ရွက်သွား

မယ်လို့ ရပြာေားတယ်” ဟု KNPP ကိုယ်စားလှယ်ခူရညး

ရယ်က ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ေါကရတာ့ ကျရနာ်တို့ရဲ့ ချဉ်း

ကြ်မှုြုံစံနဲ့ ဆန့်ကျင်ြက်ပြစ်ရနတဲ့အတွက် နိုင်ငံရရးအရ 

ကျရနာ်တို့ လက်တွဲရဆာင်ရွက်ြို့ မပြစ်နိုင်ရတာ့ဘူး။ 

ြေဝီနိုင်ငံရရးအရလည်း သူတို့နဲ့ အရတာ်အလှမ်းရဝးြါ

တယ်။”၁၄

 ရမလကုန်ြိုင်း ေုတိယအကကိမ်ရပမာက် ၂၁ ရာစု 

ြင်လုံညီလာခံရက် နီးကြ်လာခဲ့ရသာ်လည်း နိုင်ငံရရး

အခင်းအကျင်းသည် အချနိ်အခါရကာင်းနှင့် အလှမ်းရဝး

ရနဆဲပြစ်သည်။

ေုတိယအကကိမ်ရပမာက် “၂၁ ရာစု ြင်လုံ” ညီလာခံေုတိယအကကိမ်ရပမာက် “၂၁ ရာစု ြင်လုံ” ညီလာခံ

 ေုတိယအကကိမ် “၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံ” ရခါ်ယူ

ကျင်းြခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ရမလကုန်ြိုင်း အခင်းအကျင်း 

သည်အလွန်သတိေားရသည့် အခါသမယ ပြစ်ရနခဲ့သည်

ဟုဆိုနိုင်ြါသည်။ NCA လက်မှတ်ေိုးအြွဲ့ (၈) ြွဲ့အြါ အဝင်

အစိုးရ၊ တြ်မရတာ်၊ နိုင်ငံရရးြါတီများ၊  အရြ်ြက်လူမှု

အြွဲ့အစည်းများနှင့် EAO များမှ ကိုယ်စားလှယ်ရြါင်း ၇၀၀ 

ဝန်းကျင်ခန့် တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ြကသည်။ KNPP နှင့် 

ကျန်ရှိ UNFC အြွဲ့ဝင်များသည် အစိုးရနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွး

ရနွးခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း အရပခခံမူ “ရှစ်ချက်” အရြါ် သရဘာ

တူညီမှုမရရှိခဲ့သပြင့် တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ပခင်း မရှိြကရြ။ 

“သူတို့ြက်က ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းလာမယ့်အချနိ်ေိ ကျရနာ်တို့

ကရတာ့ UNFC ရဲ့ အဆိုပြုချက် (၈) ခုကိုဆက်လက်ကိုင်

စွဲသွားမှာြါ” ဟု KNPP ၏ ရပြာရရးဆိုခွင့်ရြုင်္္ဂိုလ်တစ်ဦး

ပြစ်သည့် ခူးဦးရယ် ရှင်းလင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁၅ သို့

ရသာ်လည်း တရုတ်၏ ရနာက်ဆုံးအနားကြ် စည်းရုံးတွန်း

အားရြးမှုရြကာင့် FPNCC အြွဲ့ဝင်များ ယူနန်ပြည်နယ်မှ 

ရလရြကာင်းပြင့် ေွက်ခွာလာခဲ့သပြင့် အားလုံးအံ့ြသမင်

တကသ်ွားခဲြ့ကသည။် FPNCC အြဲွ့ဝငမ်ျားက အခမ်းအနား

အစီအစဉ်များ၌ ြါဝင်ရဆွးရနွးခဲ့ြကပခင်း မရှိခဲ့ြကရသာ်

လည်း ၎င်းတို့ရှိရနပခင်းက NCA ၌ အကန့်အသတ်များရှိရန

ရြကာင်း NLD အရနပြင့် ရကာင်းစွာနားလည်သရဘာ

ရြါက်သည်ဟု ရည်ညွှန်းရြာ်ပြလျက်ရှိသည်။ “အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုရတွက အရြါ်ယံပြဿနာ

ရတွကိုရတာ့ ရပြလည်သွားရစနိုင်ရြမယ့် နိုင်ငံရရးရတွ့

ဆုရံဆွးရနွးမှုကသာ တကယ့ေ်စပ်မစအ်ရြကာင်းရင်းပြစတ်ဲ ့

နာကျည်းနစ်နာချက်ရတွကို ကုစားရြးနိုင်မှာြါ” ဟု အြွင့်

မိန့်ခွန်းအတွင်း ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် ေည့်သွင်းရပြာ

ဆိသုွားခဲ ့သည။်  “ေါရြကာင့လ်ည်း NCA ချည်းသကသ်ကက်ိ ု

အန္တိမရည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်အရနနဲ့ မေားသင့်ြါဘူး။”၁၆

 သို့ရသာ်လည်း ေြ်မံကျင်းြခဲ့သည့် ညီလာခံ၌ 

မည်မည်ရရ တိုးတက်ပြစ်ေွန်းမှု တစ်စုံတစ်ရာရရှိပခင်း မရှိ

ခဲ့ရြ။ Frontier Myanmar မင်္္ဂေင်း၌ “ြင်လုံသရဘာတူ

ညီချက်လား သို့မဟုတ် သရဘာေားကွဲလွဲချက်လား” ဟု 

ရမးခွန်းေုတ်ခ့ဲသည်။၁၇ ညီလာခံအငြီး ပြည်ရောင်စုသရဘာ

တူညီချက်အသစ်၏ နိုင်ငံရရး၊ စီးြွားရရး၊ လူမှုရရး၊ ရပမနှင့် 

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများနှင့်ြတ်သက်၍ 

အရပခခံမူစုစုရြါင်း ၅၄ ချက်ရှိရာ၌ ၃၇ ချက်ကို သရဘာတူ

ညီမှုရရှိခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံြိုင်မီေီယာမှ ေုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၁၈ 

အနာင်္တ် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုများကို  “ြက်

ေရယ်” အရပခခံမူများရြါ် အရပခခံသွားမည်ဟု ရြာ်ပြေား

သည်။ သို့ရသာ်လည်း “အမျ ိုးသားအဆင့်” သရဘာတူညီ

ချက်နှင့် ြတ်သက်သည့် ဤအပမင်ရှုရောင့်ကို တိုင်းရင်း

သားကိုယ်စားလှယ်များအြကား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နား

လည်လက်ခံခဲ့ြကသည်ရတာ့ မဟုတ်ရြ။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ 

တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ အားလုံးြါဝင်ရဆာင်ရွက်မှု

မရှိဘဲ သို့မဟုတ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ငငိမ်းချမ်းရရး

မရရှိမီ ပြည်ရောင်စုသရဘာတူညီချက်များကို ေုတ်ပြန်



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute70

ရြကညာခဲ့သလို ညီလာခံ၌ အရရးကကီးသည့် ကိစ္စရြ်

အရပမာက်အများကုိ ေဲေဲဝင်ဝင် ရဆွးရနွးအရပြရှာနုိင်ပခင်း 

အလျဉ်းမရှိခဲ့ရြ။ မတူညီသည့် အပမင်သရဘာေားပခင်း 

ေိြ်တိုက်ရတွ့လာြါက ညီလာခံတက်ရရာက်ြကသည့် 

ကိုယ်စားလှယ်များမဟုတ်ဘဲ ပြည်ရောင်စုငငိမ်းချမ်းရရး 

ရဆွးရနွးမှုြူး တွဲရကာ်မတီကသာ ရရွးချယ်ဆုံးပြတ်သွားခဲ့

သည်။ အမှန်တကယ်တမ်း၌ NCA နှင့် ၂၁ ရာစု ြင်လုံ

လုြ်ငန်းစဉ်တို့၏ လားရာဦးတည်ချက်ကို NLD သို့မဟုတ် 

ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များေက်စာလျှင် တြ်မရတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များကသာ အများအားပြင့် ေိန်းချုြ်ရမာင်း

နှင်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။၁၉

 အဆုံး၌ ကရင်နီအခင်းအကျင်းအတွက် အေူး

အရရးြါသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုပြစ်သည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ခွဲေွက်

ြိုင်ခွင့် အခွင့်အရရးနှင့်ြတ်သက်၍ ညီလာခံ၌ အကကီး

အကျယ် သရဘာေားကွဲလွဲမှုများ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ 

ပြည်ရောင်စု သရဘာတူညီချက်သစ်၏ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း

ရင်းသားအခွင့်အရရးကဏ္ဍကို ရဆွးရနွးြကရာ၌ “ခွဲမေွက်

ရရး” ကို အရပခခံမူတစ်ခုအပြစ် ေည့်သွင်းေားရှိရန် တြ်

မရတာ်သားကိုယ်စားလှယ်များက စတင်တွန်းအားရြးရာ

မှအရချအတင် ပြစ်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၂၀ တြ်မရတာ်၏ 

ယခုအဆိုပြုချက်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်ြင် လုံသရဘာတူညီ

ချက်၏ အနှစ်သာရနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်ဟု သတ်

မှတ်ယူဆခဲ့ြကသည်။ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များက

လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုရံဆွးရနွးမှုများကိ ုမရြာရ်ဆာငန်ိငုမ် ီ“ခွမဲေကွ်

ရရး” အရပခခံမူကုိ ေည့်သွင်းရန်ပြင်ဆင်ပခင်းသည်တစ်ြက်

ရစာင်းနင်းပြင့် ဆန္ဒရစာလွန်းရာရရာက်ရနသည်ဟု ယူဆ

ခဲ့ြကသည်။ ေို့အပြင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ြါဝင်သင့်ြါဝင်ေိုက်

သည့် လူြုင်္္ဂိုလ်များနှင့် အြွဲ့အစည်းရြါင်းများစွာ လစ်လြ်

ရနဆဲ အရပခအရနမျ ိုးရှိရနသည့် ညီလာခံ၌ဤမျှအရရး

ကကီးရသာ ကိစ္စရြ်ကို မည်ကဲ့သို့ဆုံးပြတ်သွားနိုင်မည်နည်း

ဟုလည်း ရမးခွန်းေုတ်ခဲ့ြကသည်။ သရဘာေားကွဲလွဲမှု

များနှစ်ရက်လုံးလုံး ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနခဲ့သည်။ အဆုံး

၌ “ခွဲမေွက်ရရး” အရပခခံမူကို ရနာင်တွင်ဆက်လက်

ရဆွးရနွးရန်အတွက် ရခတ္တရဘးြယ်ေားရန် ဆုံးပြတ်ခဲ့

ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ဤကဲ့သို့ ချန်ေားရစ်ခဲ့ပခင်း

က သရဘာတူညီချက်ရရှိရန် လိုအြ်သည့် အပခားဆက်

စြ်ကိစ္စရြ်ရြါင်းများစွာကိုြါ ရနှာင့်ရနှးြကန့်ြကာသွားရစ

ခဲ့သည်။ ညီလာခံ၌ “ခွဲမေွက်ရရး” အရပခခံမူကို တိုင်း

ရင်းသားအင်အားစုများ လက်မခံနိုင်ရြကာင်း ပငင်းဆန်ခဲ့

ြကသည့်အခါ NLD နှင့် တြ်မရတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်

များကလည်း အပခားနိုင်ငံရရးကိစ္စများကို ဆက်လက်ရဆွး

ရနွးမှုမပြုနိုင်ဟု ပငင်းဆန်ခဲ့ြကပြန်သည်။

 ရနာက်ြိုင်း ရက်သတ္တြတ်များအတွင်း နိုင်ငံရရး

ရရခံရပမခံသည် ြို၍ြင် ယိုယွင်းဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်။ 

တြ်မရတာ်သည် နိုင်ငံအနှံ့လုံခခုံရရးအရ တိုး၍ြိအားရြး

လာခဲ့ငြီး အရာရှိများကလည်း “အြကမ်းြက်ဝါေ” နှိြ်ကွြ် 

ရရးဟူသည့် စကားရြ်ကို တွင်တွင်အသုံးပြုလာြကသည်။ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး လက်မှတ်ရရးေိုးရပခင်း မရှိရသး

သည့် အြွဲ့အစည်းများကို အတိအလင်းသတိရြးသည့်

အရနပြင့် ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းရေသတစ်လွှား ြယင်း

တူးရြာ်လျက်ရှိသည့် ရေသများ၌ “နယ်ရပမရှင်းလင်းရရး

လုြ်ငန်းများ” ကို အကကီးအကျယ်ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ 

“ပြတ်ရလးပြတ်” နည်းဗျူဟာ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာ

ခဲ့ငြီး နယ်ခံရကျးရွာလူေုများကို မိမိတို့၏ ရနအိမ်များမှ 

သတ်မှတ်စုစည်းရနရာများသို့ ရရွှ့ရပြာင်းရနရာချြကရန် 

သို့မဟုတ်ြါက ရန်သူ (KIO) အပြစ် သတ်မှတ်ရချမှုန်းသွား

မည်ပြစ်ရြကာင်း အမိန့်ေုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၂၁ နိုင်ငံတကာ၏ 

အရလးေားအာရုံစိုက်မှုကို ရောက်ပြရပြာဆိုရမည်ဆိုြါ

ကေူလိုင်လခရီးစဉ် အဆုံးြိုင်း၌ “ယခင်အစိုးရ အသုံးပြုခဲ့

သည့် နည်းဗျူဟာများကို ေြ်မံအသုံးပြုလာသည်ကို” 

ရတွ့ရှိရသပြင့် လွန်စွာစိတ်ြျက်ခဲ့ရသည်ဟု ကုလသမင်္္ဂ

လူ့အခငွ့အ်ရရးဆိငုရ်ာ အေူးကိယုစ်ားလယှ ်ယနဟ်ီးလကီ 

သတိရြးရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၂၂

 ရခိုင်ပြည်နယ် ရပမာက်ြိုင်းရေသ၌ အြကမ်းြက်မှု 

တစ်ရကျာ့ပြန်ရြါက်ကွဲ ေွက်ရြါ်လာခဲ့သည့် ြသင်္ုတ်လ

ကုန်ြိုင်းအငြီး အဆိုးရွားဆုံးအရပခအရနများ ရြါ်ရြါက်

လာခဲ့သည်။ ကိုြီအာနန်ဦးရဆာင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင် 

ရာအကကံရြးရကာ်မရှင်က ရခိုင်အရရးအခင်း ရပြလည်

သွားရစရန် ၎င်းတို့ပြင်ဆင်ေားသည့် တိုက်တွန်းအကကံပြု

ချက်များကို ေုတ်ပြန်ခဲ့ငြီးရနာက်တစ်ရန့၌ ARSA ၏ 

တိုက်ခိုက်မှုများ၂၃ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ 

ငြီးရနာက် တြ်မရတာ်၏ ရက်ရက်စက်စက်တန်ပြန်တိုက်

ခိုက်မှုများ လိုက်ြါလာခဲ့ငြီး အစိုးရြက်ကလည်း “အစွန်း

ရရာက် အြကမ်းြက်သမားများ” ဟု သုံးနှုန်းရြာ်ပြလာခဲ့
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သည်။၂၄ ရနာက်ြိုင်း ရက်သတ္တြတ်များအတွင်း နယ်ခံ

မွတ်စလင်လူေုကို ရမာင်းေုတ်ရန်ကကံရွယ်သည့် ရနအိမ်

မီးတင်ရှို့မှုနှင့် အြကမ်းြက်မှုများရြကာင့် လူရြါင်းရာနှင့်

ချ၍ီ ရသရကျြျက်စီးခဲ့ရသည်ဟူသည့် သတင်းများလည်း 

ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။ ကုလသမင်္္ဂ ေုတ်ပြန်ချက်အရ 

ဘင်္ဂလားရေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ ရရာက်နှင့်ရနငြီးပြစ်သည့် လူရြါင်း 

၃၅၀၀၀၀ ရကျာ်ခန့်နှင့် သွားရရာက်ြူးရြါင်းရန်အတွက် 

အနည်းဆုံးစစ်ရဘးေုက္ခသည်ရြါင်း ၆၇၀၀၀၀ ခန့် နယ်

စြ်ကုိပြတ်ရကျာ်သွားခ့ဲသည်ဟု သိရိှခ့ဲရသည်။၂၅ တြ်မရတာ်

၏တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် ဗုေ္ဓဘာသာအရပခပြု 

အမျ ိုးသားရရးဝါေီများ၏ ရောက်ခံအားရြးမှုအချ ို ့ ရရှိခဲ့

ရသာ်လည်း တစ်ချနိ်က လူ့အခွင့်အရရးရမျှာ်မှန်းချက်များ

နှင့် ရမျှာ်လင့်ချက်များအတွက် ၎င်းတို့ အကကီးအကျယ်ရင်း

နှီးပမှုြ်နှံခဲ့သည့် NLD နှင့် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်ေံမှ 

ရလာက်ရလာက်လားလား တုန့်ပြန်အရရးယူရဆာင်ရွက်

မှုရြါ်ေွက်မလာခ့ဲပခင်းက နုိင်ငံတကာအသုိက်အဝန်းအတွက် 

အကကီးအကျယ် စိတ်ြျက်စရာပြစ်ခဲ့သည်။ အစိုးရအရာရှိ

များကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း ရရှ့တန်းနယ်ရပမ

ရေသတစ်ရလျှာက် မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် မွတ်စလင်

လူေုလူတန်းစားများကို ရပမလှန်ရှင်းလင်းလျက်ရှိသည့် 

တြ်မရတာ်၏ စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများကို ကာကွယ်ရပြာ

ဆိုခဲ့ြကြုံရသည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း “ရိုဟင်င်္ျာအရရးအခင်း” သည် 

“၂၁ ရာစုြင်လုံညီလာခံ” ၌ရရာ NCA လုြ်ငန်းစဉ်၌ြါ 

ရဆွးရနွးရမည့် အရြကာင်းအရာတစ်ခုအပြစ် ြါဝင်လာခဲ့

ပခင်းမရှိသလို NLD သည်လည်း မွတ်စလင်တစ်ဦးတစ်

ရယာက်ကိုမျှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ

အတွင်း ြါတီကိုကိုယ်စားပြု၍ ဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်ရစပခင်း

မရှိခဲ့ရြ။ ရအာက်တိုဘာလ၌ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်က 

“ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရြး

ရရး၊ ပြန်လည်ရနရာချေားရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်း

ရကာ်မတီ (UEHRD)” ကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်သည်

ဟုရြကညာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်သာကုန်

လာခဲ့ရသာ်လည်း အရရးရြါ် လူသားချင်းစာနာရောက်

ေားရရးအကူအညီ လိုအြ်ချက်သည် အပခားပြည်တွင်း

နုိင်ငံရရးအရရွ့များ၏ ရလာင်းရိြ်ရအာက်၌ တိမ်ပမှုြ်ရြျာက် 

ကွယ်ရနခဲ့သည်။ ကုလသမင်္္ဂအေူးကိုယ်စားလှယ် ယန်

ဟီးလီအား ၎င်း၏ တာဝန်ကာလအတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံသို့ 

ေြ်မံဝင်ရရာက်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ရြကာင်း ေုတ်ပြန်ရြက
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ညာလာခဲ့သပြင့် ပမန်မာအစိုးရအရြါ် နိုင်ငံတကာ၏ ယုံ

ြကည်စိတ်ချမှု ြိုမိုြျက်ယွင်းသွားခဲ့သည်။၂၆ ရခိုင်ပြည်နယ်

အတွင်းရှိ မွတ်စလင်လူေုလူတန်းစားများ၏ အခွင့်အရရး

ကိုပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးရမည့် ကိစ္စရြ်သည် လက်ရှိ

အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်ရှိ NLD ၏ တတ်ကျွမ်းနား

လည်မှုနှင့် စွမ်းရဆာင်ရည်ပြင်ြသို့ ရရာက်ရှိရနသည့်ရင်

ဆိုင်ရကျာ်လွှားရန် မစွမ်းသာသည့် စိန်ရခါ်မှုကကီးတစ်ရြ် 

ပြစ်လာခဲ့ြုံရသည်။ 

 ဤကဲ့သို့ရသာ ပြစ်ရြ်သာဓကများက နိုင်ငံအဝှမ်း 

NLD အစိုးရ၏ နိုင်ငံရရးဦးတည်ချက်အရြါ် အယုံအြကည် 

တန်လာရစမည့် သံသယများကို ကျနိ်းရသရြါ်ရြါက်ရစခဲ့

သည်။ ရမလအတွင်း ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည့် “၂၁ရာစု ြင်လုံ”

ညီလာခံအငြီး၌ KNU နှင့်အတူ အပခား NCA လက်မှတ်ရရး

ေိုးေားသည့် အြွဲ့အစည်း (၇) ြွဲ့သည် အရကာင်အေည်

ရြာ်မှုကုိ ပြန်လည်သံုးသြ်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်အတွက် 

စတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့သည်။ ရနာက် ဆုံးစီစဉ်ကျင်းြခဲ့သည့် 

ြင်လုံညီလာခံသည် NCA ၏ အနှစ်သာရနှင့် သရဘာတူ

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧငြီလ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧငြီလ။၂၈၂၈

ရက္ခိုင့်တြ်မရတာ် ၁ ၂ ၃ ၄ 

ရခိုင်ပြည်လွတ်ရပမာက်ရရးြါတီ ၂ ၅ ၆ 

ရက္ခိုင်အမျ ိုးသားရကာင်စီ ၁ ၂ ၇   

ချင်းအမျ ိုးသားတြ်ဦး ၂ ၅ ၆ ၈ 

တိုးတက်ရသာေီမိုကရရစီကရင်အမျ ိုးသားတြ်မရတာ် ၂ ၅ ၆

ကချင်လွတ်လြ်ရရးအြွဲ့အစည်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၈ 

ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး ၂ ၅ ၆ ၈ 

ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ ၂ ၅ ၇

KNU/KNLA ငငိမ်းချမ်းရရးရကာင်စ ီ၂ ၅ ၆ 

လားဟူေီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ၂ ၆ ၇

ပမန်မာအမျ ိုးသားေီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တြ်မရတာ် ၁၂၃၄၈ 

အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီမဟာမိတ်တြ်မရတာ် ၄ ၅ 

နာင်္အမျ ိုးသားဆိုရှယ်လစ်ရကာင်စီ-ကြ္ပလန်* 

မွန်ပြည်သစ်ြါတီ ၂ ၅ ၆ ၇

ြအိုဝ်းအမျ ိုးသားလွတ်ရပမာက်ရရးအြွဲ့အစည်း ၂ ၅ ၆ ၈ 

သျှမ်းပြည်တြ်မရတာ်/

သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ေူရောင်ရရးရကာင်စီ ၅ ၆ 

သျှမ်းပြည်တြ်မရတာ်/

ရှမ်းပြည်နယ်ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးြါတီ ၂ ၄ ၅ ၇** 

တအာန်းအမျ ိုးသားလွတ်ရပမာက်ရရးတြ်မရတာ် ၁ ၂ ၃ ၄ ၈ 

ဝပြည်ရသွးစည်းညီညွတ်ရရးတြ်မရတာ် ၄ ၅ 

ဝအမျ ိုးသားအြွဲ့အစည်း ၁ ၂ ၄ ၈ 

ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေီမိုကရရစီရကျာင်းသားတြ်မရတာ် ၅ ၆ ***

၁  အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားပခင်းမရှိ
၂  တစ်နိုင်ငံလုံးြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရြ်စဲရရး 
 ညှိနှိုင်း ရဆွးရနွးမှုအြွဲ့
၃  ရပမာက်ြိုင်းမဟာမိတ်အြွဲ့
၄ ြက်ေရယ်နိုင်ငံရရး ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှု 
 အတိုင်ြင်ခံ ရကာ်မတီ
၅  အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲေား
၆ တစ်နိုင်ငံလုံးြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရြ်စဲရရး 
 သရဘာတူစာချုြ်အြွဲ့ဝင်
၇  စည်းလံုးညီညွတ်ရသာ တုိင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ 
 ြက်ေရယ်ရကာင်စီ
၈  UNFC အြွဲ့ဝင်ရဟာင်း

*  အိန္ဒိယ၌လည်း လှုြ်ရှားလျက်ရှိ
**  UNFC မှ နှုတ်ေွက်ငြီးရသာ်လည်း တရားဝင်
 အတည်ပြုရန်လိုအြ်ရနဆဲ
*** တိုင်းရင်းသားရေသ၌ အရပခစိုက်ရသာ်လည်း 
 တိုင်းရင်းသားအရပခပြုမဟုတ်သည့်တြ်ြွဲ့
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ေားငြီးပြစသ်ည့ ်လြုေ်ုံးလြုန်ည်းများကိ ုလိကုန်ာရဆာင်

ရွက်ရန် ြျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟူသည့် သုံးသြ်ချက်များ တွင်

ကျယ်ြျ ံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ ေို့အပြင် နိုင်ငံရရးနည်းပြင့် အရပြ

ရှာြကရာ၌ အစုိးရနှင့် တြ်မရတာ်တ့ုိြက်မှ လက်ရည်တပြင်

တည်းတန်းတူေား ဆက်ဆံခဲ့ပခင်းမရှိသကဲ့သို့ EAO များ

ြက်က ခံစားခဲ့ြကရြုံရြါ်သည်။ နိုင်ငံ၏ ရေသအများ

အပြား၌ လက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲများ ဆက်လက်ပြစ်ြွား

လျက်ရှိသပြင့် မည်သည့်ငငိမ်းချမ်းရရးလမ်းစဉ်ကို အစိုးရ

ြက်က အမှန်တကယ်လိုက်ရလျှာက်ရနရြကာင်း ရှင်းလင်း

ပြတ်သားမှုမရှိဘဲ ရဝဝါးလာခဲ့သည်။ အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသရဘာတူညီချက်အသစ် လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့ငြီးငါး

နှစ်အြကာ NCA သက်တမ်း ၁၈ လြင်ရှိလာခဲ့ရသာ်

လည်း နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု၊ စစ်ရဘးေုက္ခသည် ပြန်

လည်ရနရာချေားရရးနှင့် သာတူညီမျှြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရး 

တို့အတွက် အရပခခံအကျဆုံး ကိစ္စရြ်ရလးများကိုြင်လျှင် 

တိုးတက်ပြစ်ေွန်းလာရအာင် စွမ်းရဆာင်နိုင်ပခင်းမရှိရသး

ရြ။

 မိမိတို့သည် ငငိမ်းချမ်းရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ

ကိုဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်ရန် ဆန္ဒရှိရနရြကာင်း ရြာ်ပြ

သည့်အရနပြင့် KNPP ရခါင်းရဆာင်များသည် UNFC နှင့် 

FPNCC တို့၏ အြွဲ့ဝင်အပြစ်ြါဝင်ခဲ့ြကသည်။ ြသင်္ုတ်လ

လယ်ြိုင်း၌ NCA သရဘာတူလက်မှတ် ရရးေိုးသွားရန်

အတွက် UNFC ၏ “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်” မှ ရလးချက်ကို 

အစိုးရ ငငိမ်းချမ်းရရးရကာ်မရှင်နှင့် သရဘာတူညီချက်ရရှိ

ခဲ့ရြကာင်း သတင်းများေွက်ရြါ်လာခဲ့သည်။၂၇ တစ်ချနိ် 

တည်းလိုလို၌ FPNCC ကလည်း ၎င်းတို့အရနပြင့် လာမည့် 

“၂၁ရာစုြင်လုံ” အစည်းအရဝးသို့ တက်ရရာက်ြါဝင်သွား

ရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟု ေုတ်ပြန်ရြကညာခဲ့သည်။ မဟာမိတ်

အြွဲ့က “တန်းတူညီမျှရရးနှင့် ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းြိုင်ခွင့်ကို 

အာမခံရြးမည့် ြက်ေရယ်ေီမုိကရရစီ ပြည်ရောင်စုတစ်ရြ် 

တည်ရဆာက်သွားလိုြါက” တြ်မရတာ်အရနပြင့် ၎င်းတို့

အရြါ် “ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ” ကို ရြ်ဆိုင်း၍ နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများကို အပမန်ဆုံးအရကာင်အေည်

ရြာ်ရန် တိုက်တွန်းရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။၂၉ မည်သို့ဆိုရစ 

ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်သည် “ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၌ 

ြါဝင်ရဆာင်ရွက်လိုသည့်”  EAO များအားလုံး NCA ကို ဦးစွာ

လက်မှတ်ေိုးရမည်ဟူသည့် သရဘာေားကို ဆက်လက်

ဆုြ်ကိုင်ေားခဲ့ြုံရသည်။၃၀ ေို့ရြကာင့် UNFC နှင့် အစိုးရ

ငငိမ်းချမ်းရရးရကာ်မရှင်အြကား ရန်ကုန်ငမို့၌ ဆက်လက်
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ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့ြကရသာ်လည်း မည်သည့်သရဘာတူညီ

ချက်ကိုမျှ ရရှိခဲ့ပခင်းမရှိရြ။၃၁ ေို့အပြင် KNPP ၏ အရင်းဆုံး

မဟာမိတ်ပြစ်သည့် မွန်ပြည်သစ်ြါတီ၏ စစ်ရဆးရရးင်္ိတ်

စခန်းသုံးခုကို တြ်မရတာ် တိုက်ခိုက်သိမ်းြိုက်ခဲ့ပခင်းက 

UNFC အတွက် သံရချာင်းရခါက်သံပြစ်လာခဲ့သည်။ ြါတီ

ကို NCA လက်မှတ်ရရးေိုးြါဟု တိုက်ရိုက်မရပြာရုံတမယ် 

ငခိမ်းရပခာက်ြိအားရြးသည့် အားေုတ်မှုတစ်ရြ်ြင်ပြစ်

သည်။၃၂ 

 မည်သို့ပြစ်ရစ နိုဝင်ဘာလအရရာက်တွင် KNPP 

နှင့် လက်ကျန် UNFC အြွဲ့ဝင်များ NCA လက်မှတ်ရရးေိုး

နိုင်သည့် အလားအလာပမင့်တက်လာခဲ့ပြန်သည်။ UNFC 

ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရရးအြွဲ့ကို ဦးရဆာင်သူပြစ်သူခူဦးရယ် 

ကရန်ကုန်ငမို့၌ ရနာက်ဆုံးကျင်းြခဲ့သည့် အစည်းအရဝး

အတွင်း ပြင်ဆင်ရရးအတွက် “အဆိုပြုချက် (၈) ချက်” ကို 

ရဆွးရနွးြကရာ၌ တိုးတက်မှုများရှိလာခဲ့သည်ဟု ရည်ညွှန်း

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ငြီးသရလာက်ကို ပြစ်ရနြါငြီ” ဟု 

ဆက်လက်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၃၃ 

 ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ငငိမ်းချမ်းရရးအလှည့်အရပြာင်း

တစ်ခုပြစ်ရြါ်လာရတာ့မရယာင် ရမျှာ်လင့်ယုံြကည်ခဲ့ြက

သူများအရနပြင့် ယခုတစ်ကကိမ်တွင်လည်း ဆန္ဒရစာလွန်းခဲ့

ြကပြန်သည်။

တစ်ရကျာ့ပြန်အရရးအခင်းများနှင့် တစ်ရကျာ့ပြန်အရရးအခင်းများနှင့် 
မျက်ရမှာက်ရခတ်တစ်ဆို့မှုမျက်ရမှာက်ရခတ်တစ်ဆို့မှု

 ကယားပြည်နယ်အတွင်း ငငိမ်းချမ်းရရးအလှည့်

အရပြာင်းတစ်ခု ပြစ်ရြါ်လာရတာ့မည့် အရိြ်အရယာင်

တစ်ခု ရြါ်ရြါက်လာရုံသာရှိရသးသည့် အရပခအရန၌ 

တြ်မရတာ်တိုင်းစစ်ဆင်ရရးဗျူဟာ၏ တြ်စိတ်တစ်ခုက 

ေီေင်ဘာလ ၂၀ ရက်ရန့တွင် အရြ်သားတစ်ဦးနှင့် KNPP 

စစ်သားသုံးဦးကို သတ်ပြတ်ခဲ့ပခင်းရြကာင့် ယုံြကည်မှုြျက်

ပြားသွားခဲ့ရပြန်သည်။ အရပခအရနအရြ်ရြ်သည် မရှင်း

မလင်းပြင့် ရမှာင်ကျသွားခ့ဲသည်။ သ့ုိရသာ်လည်း လိွုင်ရကာ်

ငမို့အနီး ရှားရတာသို့အေွက် ကားလမ်းမရြါ်ရှိ KNPP စစ်

ရဆးရရးငိ်္တ်ရြကာင့် တရားမဝင်သစ်ခုိးေုတ်မှုအရောက်

အေားများ ရြါ်ရြါကသ်ွားခဲသ့ည့ ်ကစိ္စရြအ်ရြါ် ကလဲစ့ား

ရချသည့်အရနပြင့် ၎င်းတို့ကို ြမ်းဆီးသတ်ပြတ်ခဲ့ပခင်းပြစ်

သည်ဟူ၍ ရနာက်ြိုင်းသတင်းများ ေွက်ရြါ်လာခဲ့သည်။၃၄ 

အဆိြုါသတပ်ြတမ်ှုကိ ုဆန့က်ျငက်န့က်ကွသ်ည့လ်ှုြရ်ှားမှု

များရနရာအနှံ့ ြျ ံ့နှံ့လာခဲ့သပြင့် ကရင်နီပြည်လူငယ်များ

သမင်္္ဂနှင့် ကရင်နီပြည်ရတာင်သူများသမင်္္ဂ (KSFU)တို့မှ 

ဦးရဆာင်ဆန့်ကျင်ခဲ့ြကသူ (၅) ဦးကို ငငိမ်းချမ်းစွာစုရဝး

ခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥြရေြုေ်မ (၁၉) ကို 

ချ ိုးရြာက်သည်ဟု စွြ်စွဲရပြာဆိုကာ လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ ြမ်း

ဆီးေိန်းသိမ်း၍ ရောင်ေဏ်ရက် (၂၀) ချမှတ်ခဲ့သပြင့် 

နယ်ခံလူေုများ၏ မရကျမချမ်းသံများ ြိုမိုကျယ်ရလာင်

လာခဲ့သည်။ ၃၅

 တင်းမာမှုများကို ရပြရလျှာ့မည့် အားေုတ်မှုတစ်

ရြ်အပြစ် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ေီေင်ဘာလကုန်

ြိုင်း၌ နိုင်ငံအနှံ့လှည်လည်၍ လူေုများအား “ရရွှပြည်

ရအးတရားရဟာ” သွားမည့် ြဉ္စမရပမာက်အခမ်းအနား အစီ

အစဉ်အတိုင်း ကယားပြည်နယ်သို့ ရရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ 

၎င်း၏ မိန့်ခွန်းအတွင်း တိုင်းရင်းသားတန်းတူညီမျှရရး၊ 

ြက်ေရယ်နှင့် တြ်မရတာ်၏ လှုြ်ရှားမှုများနှင့်ြတ်သက်

သည့် လူေုလူတန်းစားများ၏ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများကို ရပြရှင်း 

ရြးသွားမည်ဟု ေည့်သွင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၃၆ သို့ရသာ်

လည်း လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ ေန်နဝါရီလ ၅ ရက်ရန့တွင် ပြုလုြ်

ခဲ့သည့် ဆန္ဒရြာ်ေုတ်ြွဲကို ဦးရဆာင်ခဲ့သပြင့် အေင်ကရ

နယ်ခံြုင်္္ဂိုလ်သုံးဦးကို ငငိမ်းချမ်းစွာစုရဝးခွင့်နှင့် စီတန်း

လှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥြရေပြင့် ေြ်မံြမ်းဆီးအရရးယူခဲ့

ပြန်သပြင့် နယ်ခံလူေု၏ အမုန်းအာဃာတသည်သာလျှင် 

ြို၍ကကီးေွားလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အရစာြိုင်း တရားစွဲ

ဆိုအရရးယူမှုများကို ဆန့်ကျင်သည့်အရနပြင့် ဆန္ဒရြာ်

ေုတ်ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ အြမ်းခံခဲ့ရသူများ၌ ကယန်း

အမျ ိုးသားြါတဦက္ကဌပြစသ် ူခနွ်းဘေီူး၊ KSFU ဥက္ကဌပြစသ် ူ

ခူးရတာ်ရယ်နှင့် ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ် (KNGY)အြွဲ့

ဝင်ပြစ်သူ ခွန်းအသန်းတို့ ြါဝင်ခဲ့သည်။၃၇ ကရင်နီြါတီများ

နှင့် အရြ်ြက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများ ယမ်းြုံမီးကျနာကျည်း

ရေါသေွက်ခဲ့ြက ရသည်။ ၎င်းတို့က အစိုးရသည် လူသတ်မှု

များကို စုံစမ်းစစ်ရဆးမည့်အစား အာရုံလွှဲသည့်အရနပြင့် 

ရုတ်ချည်း အာဏာသုံး၍ နှိြ်ကွြ်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်ဟု 

စွြ်စွဲရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။၃၈ ဆန္ဒရြာ်ေုတ်မှုအတွက် စွဲဆို

ေားခဲ့သည့်အမှုများကို ရနာက်ြိုင်းပြန်လည် ရုြ်သိမ်းသွား

ခဲ့ရသာ်လည်း လူေု၏ ယုံြကည်ကိုးစားမှုနှင့် ယုံြကည်စိတ် 

ချမှုများ ဆိုးဆိုးရွားရွားြျက်စီးသွားခဲ့ငြီပြစ်သည်။ 
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 ဤကဲ့သို့ရသာ ရနာက်ခံပြစ်ရြ်များရြကာင့် ဆက်

လက်ပြုလုြ်မည့် “၂၁ ရာစု ြင်လုံ” ညီလာခံကို အကကိမ်

ရြါင်းများစွာ ရရွှ ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ တြ်မရတာ်နှင့် FPNCC 

အြွဲ့ဝင်များပြစ်ြကသည့် KIO၊ TNLA၊ MNDAA နှင့် AA တို့ 

အရပခစိုက်သည့် ရပမာက်ြိုင်းရေသများ၌ တိုက်ြွဲများဆက်

လက် ပြစ်ြွားရနခဲ့သည်။ NCA အြွဲ့ဝင် (၈) ြွဲ့သည်လည်း 

၂၀၁၅ ခုနှစ် NCA လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့စဉ်က တရားဝင်ခွင့်

ပြုခဲ့သည့် လူေုရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြွဲများ ကျင်းြပခင်းမပြု

ြကရန် တားပမစ်ကန့်သတ်လာသည့်အရြါ် စိုးရိမ်မကင်း

ပြစ်လာမိသည်ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။၃၉ ကယားပြည်နယ်၌ 

ေီေင်ဘာလ သတ်ပြတ်မှုများနှင့် လွိုင်ရကာ်ငမို့တွင်းငြိုခွင်း

နှိမ်နှင်းမှုများကို ရပြရှင်းရြးပခင်းမရှိဘဲ အနာင်္တ်ငငိမ်းချမ်း

ရရးရဆွးရနွးြွဲများ ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရန် မပြစ်နိုင်

ဟူသည့် အပမင်သရဘာေားများ ြို၍အားရကာင်းလာခဲ့

သည်။ 

 ရနာက်ြိုင်း၌ အစိုးရအတွက် ေင်သာပမင်သာရှိ

ရစသည့် အားရြးရောက်ခံမှုအပြစ် ရနပြည်ရတာ်၌ ကျင်းြ 

သည့် ပြည်ရောင်စုရန့အခမ်းအနားအငြီး ရနာက်တစ်ရက်

ပြစ်သည့် ရြရြာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်ရန့၌ NMSP နှင့် LDU 

တို့သည် UNFC မှ နှုတ်ေွက်၍ NCA ကို သရဘာတူ

လက်မှတ်ရရးေိုးသွားခဲ့ြကသည်။၄၀ အရစာြိုင်း ရရှ့ ရတာ်

ရပြးပြစ်ခဲ့ြကသည့် (အခန်း ၂ နှင့် ၃ ကိုြကည့်ြါ)  အမျ ိုးသား

ေီမိုကရရစီတြ်ရြါင်းစု၊ ပြည်ရောင်စု ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်

အမျ ိုးသားရကာင်စီနှင့် အပခားအစိုးရဆန့်ကျင်ရရး မဟာ

မိတ်အြွဲ့များကဲ့သို့ြင် အတိုက်အခံအင်အားစုများအြကား 

ရနာက်ေြ် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြခဲ့သည့် UNFC သည်

လည်း ယခုတစ်ကကိမ်၌ သမိုင်းစာမျက်နှာေက်မှ တစ်စခန်း

ရြ်ရန် အရြကာင်းြန်လာခဲ့ရတာ့သည်။ တိုင်းရင်းသား

ရခါင်းရဆာင် အများအပြားက အငမဲတမ်းလိုလို “ရသွးခွဲ

အုြ်ချုြ်သည့်” နည်းဗျူဟာများ (အခန်း ၅ ကိုြကည့်ြါ) ကို 

အသုံးချရလ့ရှိသည့် တြ်မရတာ်၏စနက်ြင်ပြစ်လိမ့်မည်

ဟုမှတ်ယူခဲ့ြကသည်။ ေို့အပြင် LDU သည် တြ်မရတာ်နှင့် 

မည်သည့်အခါကမျှ အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ြူးပခင်းမရှိသလို 

ရရှ့ယခင် မည်သည့်အခါကမျှ ရဆွးရနွးြက်အပြစ် တြ်

မရတာ် သရဘာမေားခဲ့သည့် အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်သာပြစ်

သည်။ ဤအချက်များရြကာင့် ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် 

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးကို ရဆာင်ကျဉ်းရြးမည့် အားလုံးြါ

ဝင်မှုရှိရသာ လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်ကို ချဉ်းကြ်ရြာ်ရဆာင်

မည့်အစား NCA ကို ေိန်းချုြ်ရရးကိရိယာတစ်ခုအပြစ် 

အလျဉ်းသင့်သလို အစိုးရြက်က အသုံးချသွားပခင်းပြစ်

သည်ဟူသည့် အပမင်သရဘာေားများ ပမင့်တက်လာခဲ့ပခင်း

ပြစ်သည်။ 

 ရနာက်ဆုံးသရဘာတူ လက်မှတ်ရရးေိုးြွဲအငြီး 

ရနာက်ြိုင်း၌ နိုင်ငံအတွင်း NCA လက်မှတ်ေိုးအြွဲ့ဝင်

များနှင့် FPNCC မဟာမိတ်ဟူသည့် EAO ကွန်ရက်ကကီးနှစ်

ခုသာ ကျန်ရှိရတာ့သည့်ြုံရြါ်လာခဲ့သည်။ ဤအရပခအရန

က KNPP ကို တစ်ဦးတည်း အေီးကျန်ပြစ်သွားရစခဲ့ရတာ့

သည်။ ပြန်ြကားရရးဝန်ကကီးဌာန၏ သတင်းစာရှင်းလင်းြွဲ 

တစ်ခု၌ ဤအချက်ကိုနင်း၍ KNPP ကို “ဘက်ြဲ့ရနသည့် 

တစ်ဦးတည်း” အြွဲ့ပြစ်သည်ဟု ခိုင်းနှိုင်းရပြာဆိုသွားခဲ့

ြကသည်။၄၁ အစိုးရအရာရှိများက ရနာက်ဆုံးကျန်ရှိသည့် 

အပခား UNFC အြွဲ့ဝင် ရခိုင်အမျ ိုးသားရကာင်စီသည် တစ်

နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးြွဲ၌ ြါဝင်ရဆာင်

ရွက်ရန် ရသးငယ်လွန်းလှသည့် အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ပြစ်

ရနသည်ဟု ေြ်ရလာင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ ေို့ရြကာင့် 

အစိုးရအရနပြင့် UNFC ကိုဦးတည်၍ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုများ

ကိုဆက်လက်ပြုလုြ်ရတာ့မည်မဟုတ်ဘဲ KNPP နှင့် နှစ်

ြွဲ့ချင်းသာ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးသွားရတာ့မည်ပြစ်သည်။၄၂

 ဤအရပခအရနကို တုန့်ပြန်သည့်အရနပြင့် KNPP 

နှင့် အပခား UNFC အြွဲ့ဝင်များသည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်

ြွဲ့စည်းနိုင်ရန် ကကိုးြမ်းလာခဲ့သည်။ UNFC အြွဲ့ဝင်အပြစ်

မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဆိုင်းငံ့ေားခဲ့သည့် NCA လက်မှတ်ေိုး

အြွဲ့ဝင် ချင်းအမျ ိုးသားတြ်ဦး (CNF) ကို အြွဲ့ဝင်အပြစ် 

ပြန်လည်လက်ခံသွားမည်ဟု ရြရြာ်ဝါရီလကုန်ြိုင်း၌ 

ရြကညာခဲ့သည်။၄၃ ရနာက်ေြ်ခွဲေွက်အြွဲ့ရဟာင်းတစ်ခု

ပြစ်သည့် ကချင်အမျ ိုးသားအြွဲ့အစည်း (KNO) ကိုလည်း 

အြွဲ့ဝင်အပြစ် ပြန်လည်လက်ခံရန် စဉ်းစားသွားမည်ပြစ်

သည်။၄၄ ေိုသို့ရဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ြါက UNFC ကို KNPP၊ 

ANC၊ CNF၊ KNO၊ LDU၊ NMSP (အခန်း ၃ ြါ “စည်းလုံး

ညညွီတ်ရသာ တုိင်းရင်းသားလူမျ ိုးများြက်ေရယ်ရကာင်စီ” 

စာကွက်ကို ြကည့်ြါ) တို့ပြင့် အြွဲ့ဝင် (၆) ြွဲ့ြါ မဟာမိတ်

အပြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်မည်ပြစ်သည်။ သို့ရသာ်

လည်း UNFC အရနပြင့် တြ်မရတာ်၏ “အရရအတွက်

ကစားနည်း” ကို သံရယာင်လိုက်၍ အြွဲ့ငယ်သည် ကကီး

သည်မဟူနှင့် သရဘာတူညီချက်များ ရရွးချယ်ပြုလုြ်၍ 
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နိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၏ (“တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတာ် 

လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧငြီလ” စာကွက်

ကိုြကည့်ြါ) ကိုယ်စားပြုခွဲတမ်းကို ေင်ဟြ်လွှမ်းခခုံနိုင်

ရန်ကကိုးြမ်းပခင်းေက်စာလျှင် အဓိြ္ပာယ်ပြည့်ဝသည့် ရတွ့

ဆုံရဆွးရနွးမှုများကို မည်ကဲ့သို့ရြာ်ရဆာင်သွားမည်ပြစ်

ရြကာင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပမင်သာရန် ခဲယဉ်းလာခဲ့သည်။

 ေို့ရြကာင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ြိုင်းရရာက်လာ

သည့်တိုင် အချနိ်မရရွး ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲ

ရရးအလှည့်အရပြာင်းတစ်ရြ် ရြါ်ရြါက်လာြ့ုိ အတားအဆီး

ရြါင်းများစွာက ကာဆီးေားြကဆဲပြစ်သည်။ နယ်စြ်

ရေသအများအပြား၌ တိုက်ြွဲများဆက်လက် ပြစ်ြွားလျက်

ရှိသလို နိုင်ငံတွင်းရင်ဆိုင်ရနရသည့် တိုင်းရင်းသား၊ လူမှု

ရရးနှင့် စီးြွားရရးဆိုင်ရာ အဓိကစိန်ရခါ်မှုများနှင့်ြတ်

သက်၍ နိုင်ငံရရးအရ ရဆွးရနွးအရပြရှာရာတွင်လည်း 

ကမ်းမပမင်လမ်းမပမင် အလှမ်းရဝးရနဆဲပြစ်သည်။ NCA 

နှင့် ၂၁ ရာစုြင်လုံ နှစ်ရြ်စလုံးက ငငိမ်းချမ်းရရးရမျှာ်လင့်

ချက်များကို ကကီးေွားလာရစသကဲ့သို့ လုြ်ငန်းစဉ်နှစ်ရြ်

စလုံးကလည်း မတူကွဲပြားသည့် မိမိတို့အသီးသီး၏ လမ်း

ရြကာင်းအတုိင်း ဆက်လက်ခရီးဆက်ြကဦးမည်ဟု သံုးသြ်

ရသည်။ KNPP နှင့် အပခားကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ 

အင်အားစုများသည် ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြရန

ြကဆဲပြစ်ငြီး KNPP ြက်ကလည်း NCA ပြင်ဆင်ချက်ကို 

လက်မှတ်ရရးေိုးသွားရန် စဉ်းစားရနငြီပြစ်သည်။ သို့ရသာ်

လည်းဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်ခဲ့ငြီ ပြစ်သည့် လက်

နက်ကိုင်ြဋိြက္ခအလွန်၌ ကရင်နီနှင့် အပခားတိုင်းရင်းသား

လူမျ ိုးများ၏ ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးများကို အမှန်တကယ် 

ပြန်လည်အြ်နှင်းရြးမည့် အနှစ်သာရပြည့်ဝရသာ ပြုပြင်

ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများ ချက်ပခင်းလက်ငင်းဆိုသလို 

အသက်ဝင်လာဦးမည့်ြုံ မရြါ်ရသးရြ။ ယင်းအစား အမျ ိုး

သားနိငုင်ရံရးောတခ်ုရံြါ်ရှ ိနိငုင်ရံရးရရချနိသ်ည ်အနာင်္တ်

အစိုးရ၏ ဦးတည်ချက်ကို ြိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားလာရစ

မည့်အရရးြါသည့် ရနာက်ေြ်အရရွ့တစ်ခုပြစ်သည့် ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် အရေွအရေွရရွးရကာက်ြွဲသို့ ရရွ့ရလျာသွားခဲ့ငြီ

ပြစ်သည်။

 လတ်တရလာ၌ တြ်မရတာ်သည် နိုင်ငံရရးပြု

ပြင်ရပြာင်းလဲရရးအတွက် တစ်ခုတည်းရသာလမ်းရြကာင်း

အပြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေနှင့် တိုင်းရင်း

သားငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် တစ်ခုတည်းရသာလမ်းရြကာင်း
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အပြစ် NCA တို့ကို ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်သရယာင်ပြင့် 

နိုင်ငံရရးအကူးအရပြာင်းကို ဆက်လက်ေိန်းချုြ်နိုင်ရန် 

ကကိုးြမ်းလျက်ရှိသည်။ တြ်မရတာ်၏ ဗိုလ်မှူးရဟာင်း

တစ်ဦးပြစ်ငြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ြင် 

ခံရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်တို့ နှစ်ဦးစလုံး၏ ရပြာရရးဆိုခွင့်

ရြုင်္္ဂိုလ်ပြစ်သူ ဦးရော်ရဌးက “နိုင်ငံကို ပြန်လည်တည်

ရဆာက်တဲ့အခါမှာ အစိုးရချည်းသက်သက်ရဲ့အားနဲ့ မရ

နိုင်ဘူး။ တြ်မရတာ်လည်း ြါဝင်ြို့လိုတယ်ဆိုတာ ရှင်းရန

တာြဲ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအရ ဘာြဲလုြ်

လြုတ်ြမ်ရတာန်ဲ့ ညှနိှိုင်းရဆာငရ်ကွ ်သွားြို ့လိအုြတ်ယ”် 

ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၄၅

 ရလေ်အရနပြင့် လွတ်လြ်ရရးရငြီး ဆယ်စုနှစ် (၇)

ခုရကျာ်သွားခဲ့ရသာ်လည်း လူများစုဗမာများနှင့် တြ်

မရတာ်အခွင့်ေူးခံများအြကား ကိုယ်စားပြုမှုကင်းမဲ့လွန်း

လှသည့် ြိုရနငမဲကျားရနငမဲအရပခအရနသည် နိုင်ငံသား

များ၏ ဘဝအရြါ် နည်းမျ ိုးစုံပြင့် ဆက်လက်ကကီးစိုးပခယ်

လှယ်ရနခဲ့သည်။ ေီမိုကရရစီစနစ် တည်ရောင်၍ နိုင်ငံသား 

များအားလုံး တိငု်းရင်းသားအခငွ့အ်ရရးများကိ ုတစရ်ပြးညီ

ရယခူစံားနိုငရ်စရန်အတကွ ်အခငွ့ေ်ူးခ ံကကီးစိုးပခယလ်ယှမ်ှု

ြုံစံများအားလုံး အဆုံးသတ်ရန် ရစာင့်စားခဲ့ရသည့်အချနိ် 

ရနှာင်းလွန်းရနခဲ့ငြီပြစ်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ြဋိ

ြက္ခေဏ်ပြင့် မွစာကကဲ၍ အာရှရေသတွင်း အဆင်းရဲဆုံး

နိုင်ငံစာရင်းဝင်ခဲ့ငြီပြစ်သည်။

 ရရှ့တွင် ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားရမည့် ခရီး

ြကမ်းကကီး ဆူးအတိပြင့် ရစာင့်ကကိုရနဆဲပြစ်သည်။ နှစ်

ရြါင်း ၇၀ ရကျာ် ြဋိြက္ခေဏ်သင့်ခဲ့ငြီးရနာက် ကရင်နီ

လူေု၏ စိတ်ကူးရမျှာ်မှန်းချက်များနှင့် အကျြ်အတည်း

များကို KNPP ၏ ေုတိယဥက္ကဌနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရးဦးရဆာင် 

ညိှနိှုင်းရဆွးရနွးသူခူဦးရယ်က ဤသ့ုိခခုံငံုသံုးသြ်ခ့ဲြါသည်။ 

“ေီမိုကရရစီ အရပခခံမူရတွကို ကျင့်သုံးတဲ့ ြက်

ေရယ်စနစ်နဲ့အတူ ရနာင်လာမည့်မျ ိုးဆက်ရတွ

အရနနဲ့ ြိုရကာင်းတဲ့အနာင်္တ်မျ ိုးကို ြိုင်ဆိုင်

နိုင်ြကလိမ့်မယ်လို့ ကျရနာ်တို့ယုံြကည်ြါတယ်။ 

လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရင်း ဆက်တိုက်ြွဲဝင်

ရနရုံနဲ့ရတာ့ ကျရနာ်တို့အတွက် ဘာအနာင်္တ်

ရကာင်းမှ ရှိလာမှာမဟုတ်ြါဘူး။ ဗမာစစ်တြ်

နဲ့ ပြစ်ရနတာက နိုင်ငံရရးပြဿနာြါ။ ေါကို နိုင်ငံ

ရရးနည်းလမ်းနဲ့ အရပြရှာသွားရမှာပြစ်ြါတယ်။ 

ေါရြမဲ့ တြ်မရတာ်ြက်က ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးြို့ 

စိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက် ကျရနာ်တို့ အခုချနိ်ေိ 

မရအာင်ပမင်နုိင် ပြစ်ရနရတာြါ။ ေါရြကာင့် ကျရနာ်

တို့ရမျှာ်မှန်းေားတဲ့ ခရီးဆုံးြန်းတိုင်ကို ရရာက်

ရှိနိုင်ြို့အတွက် ဆက်ငြီးလက်နက်ကိုင် တိုက်ြွဲ 

ဝင်ရနြကရတာြါ။”၄၆
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၅။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၅။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် 

ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် 

နိုင်ငံရရးအရ ကိုယ်စားပြုမှုနိုင်ငံရရးအရ ကိုယ်စားပြုမှု

တစ်ဆို့ရနသည့်အရပခအရနတစ်ဆို့ရနသည့်အရပခအရန

 ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားြဋိြက္ခနှင့် နိုင်ငံကျ

ရှုံးမှုအတွက် ရောက်ပြနိုင်သည့် အရြကာင်းပြချက်ရြါင်း

များစွာ ရှိရနြါသည်။ အဓိကကျသည့် ရမာင်းနှင်အားများ၌ 

အယူဝါေ၊ စီးြွားရရး၊ ြိနှိြ်ချုြ်ချယ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရရး 

ပငင်းြယ်ခံရပခင်းတို့ ြါဝင်လျက်ရှိသည်။ ကယားပြည်နယ်

တွင်းကျရှုံးမှုအတွက် အဓိကအကျဆုံးအချက်သည် အငမဲ

တမ်းလိုလို ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ရစပခင်းနှင့် တန်းတူညီမျှရရး

မရှိသည့် အရပခခံအရြကာင်းတရားြင် ပြစ်ရနခဲ့သည်။ မည်

သည့်အခါကမျှ အနှစ်သာရအားပြင့် ရသာ်လည်းရကာင်း 

ကာလအြုိင်းအပခား အားပြင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ရှုရောင့်

ရြါင်းစံုကုိ လွှမ်းခခုံစဉ်းစားေားသည့် ငငိမ်းချမ်းရရး သ့ုိမဟုတ် 

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းစဉ်မျ ိုး မရှိခဲ့ြူးရြ။ ရလေ်

အရနပြင့် ကယားပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားတြ်ြွဲ့များနှင့် 

နိုင်ငံရရးေတ်ရကာင်များ၏ ရခတ်အဆက်ဆက် အစိုးရ

ရြါင်းစုံနှင့် ဆက်ဆံရရးြုံစံအမျ ိုးမျ ိုးကို အလီလီရပြာင်း

လဲတည်ရဆာက်ခဲ့ရသည့် အရတွ့အကကုံများက အလွန်

ဝိရရာဓိဆန်လာခဲ့သည်။ သို့ပြစ်၍ ယရန့အချနိ်ေိ အစိုးရ

၏စိတ်ကူးအကကံအစည်များနှင့် ယုံြကည်မှုတည်ရဆာက်

ရရးလုြ်ငန်းများအရြါ် သံသယမကင်းသည့် စိတ်အခံပြင့် 

သတိရှိရှိဆက်လက် ရစာင့်ြကည့်ရနခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။

 

 ‘နဝတ-နအြ’ အစိုးရ လက်ေက်က အချ ို ့ရသာ 

ကရင်နီ-ကယန်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး တြ်ြွဲ့များပြစ်ြက

သည့် ကရင်နီပြည်လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်

ရရးတြ်ဦးနှင့် ကယန်းပြည်သစ်ြါတီတို့ကို “ရဆွးရနွး

ြက်များ” အပြစ် သတ်မှတ်သရဘာေား၍ ြွဲ့စည်းြုံအရပခ

ခံဥြရေသစ် ရရးဆွဲပြင်ဆင်မည့် အမျ ိုးသားညီလာခံသို့ 

တက်ရရာက်ြါဝင်ြကရန် ြိတ်ြကားခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်

လည်းြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ ရရးဆွဲပြင်ဆင်ငြီးရနာက်

ြိုင်း၌ ကယား-ရှမ်းနယ်စြ်တစ်ရြကာရှိ အြစ်အခတ်ရြ်

စေားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရး

အြွဲ့အစည်းများအားလုံးကို တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှု
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ရအာက်တွင်ေားရှိမည့် နယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့များ သို့

မဟုတ် ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များအပြစ် အသွင်ရပြာင်းြွဲ့စည်း

သွားြကရန် အတင်းအကျြ်ြိအားရြးလာခဲ့သည်။ ေို

အချနိ်မှစ၍ ၎င်းတို့သည် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ် 

ြါဝင်ကပြခွင့်ကို အငြီးတိုင်လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ြကရရတာ့

သည်။ ယင်းတို့၌ သမ္မတဦးသိန်းစိန် စတင်ရုြ်လုံးရြာ်ခဲ့

သည့် တစ်နိုင်ငံလုံး ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရြ်စဲရရး သရဘာ 

တူစာချုြ် (NCA) နှင့် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ်က 

ဦးစီးရြာ်ရဆာင်လျက်ရှိသည့် ၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံတို့ 

လည်း အြါအဝင်ပြစ်ရနသည်။ 

 ကယားပြည်နယ်၏ ဦးစီးရရှ့ရဆာင် တိုင်းရင်း

သားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်း ပြစ်သည့် 

ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးြါတီ၏ အရတွ့အကကုံ

သည် အေက်ြါအြွဲ့အစည်းများ ရလျှာက်လှမ်းခဲ့သည့် 

လမ်းစဉ်နှင့် သိသိသာသာကွဲပြားပခားနားသည်ဟု ဆိုနိုင်

ြါသည်။ မရအာင်ပမင်ခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် အြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရးရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံရရး ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုအတွက် 

အာမခံချက်မရရှိဘဲ ရနာက်ေြ်ငငိမ်းချမ်းရရး သရဘာတူ 

ညီချက်ကို လက်မှတ်ရရးေိုးမှုမပြုနိုင်ဟု ပငင်းဆန်သွားခဲ့

သည။် ရနာကဆ်ကတ်ွရဲလေအ်ရနပြင့ ်‘နဝတ-နအြ’ လက်

ေက်အတွင်း KNPP နှင့် ၎င်း၏ေိန်းချုြ်နယ်ရပမများကို 

ပြင်းပြင်းေန်ေန် ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပခင်း ခံခဲ့ရသလို 

ြါတီသည်လည်း ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးြွဲများ သို့မဟုတ် 

နိုင်ငံရရးကိစ္စရြ်များ၌ ဆက်လက်ြါဝင်ရဆာင်ရွက်မှုမပြု

ရတာ့ရြ။ သို့ရသာ်လည်း ၎င်းတို့အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့သည့် 

၂၀၁၂ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း အလှည့်အရပြာင်းအရနပြင့် KNPP 

သည် ကယားပြည်နယ်အတွင်း တြ်မရတာ်နှင့် အာဏာရ

အစိုးရတို့၏ ရဆွးရနွးြက်အပြစ် လက်ခံသတ်မှတ်ခံရ

သည့်တစ်ခုတည်းရသာ အြွဲ့အစည်းပြစ်လာခဲ့ငြီး ယခင်

အြစ်ရြ် အြွဲ့အစည်းများပြစ်ြကသည့် KNPLF နှင့် KNLP 

တို့ ရဘးရရာက်သွားခဲ့သည်။ 

 KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲလိုက်သည် မှန်ရသာ်

လည်းငငိမ်းချမ်းရရး အရပခတကျရှိလာခဲ့ငြီ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ စတင်ရဆာင်ရွက်ရနငြီဟု ကံ

ရသကံမ မရပြာနိုင်ရသးရြ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသည် ကရင်နီလူေု၏ နာကျည်းနစ်နာချက်များနှင့် 

စိတ်ကူးအိြ်မက်များကို ပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးမည့် 

နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုဆီသို့ ဦးရဆာင်ရခါ်သွားလိမ့်

မည်ဟု နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ ရမျှာ်လင့်ချက်ကကီးခဲ့

ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရမလအေိ ကယား
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ပြည်နယ်အဆင့် သို့မဟုတ် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ၌ 

အားလုံးြါဝင်မှုရှိသည့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲ

ရရးလုြ်ငန်းစဉ်မျ ိုးကို ရြာ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့ပခင်း မရှိရသးရြ။ 

၁၉၄၇ ခုနှစ် ြင်လုံညီလာခံကဲ့သို့ြင် “၂၁ ရာစုြင်လုံ” 

ညီလာခံသည်လည်း တစ်သီးြုင်္္ဂလများနှင့် အစုအြွဲ့များ

အားလုံးကို လွှမ်းခခုံကိုယ်စားပြုမှုနှင့် အားလုံးြါဝင်ရဆာင်

ရွက်မှု ကင်းမဲ့ရနခဲ့သည်။

 ဤအရြကာင်းရင်းရြကာင့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်

စုများနှင့် အစုအြွဲ့များက ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငငိမ်း

ချမ်းရရးနှင့် အားလုံးြါဝင်ရဆာင်ရွက်မှု ရရှိရအာင် ရဆာင်

ရွက်ရာ၌ ကကုံရတွ့ရနရသည့် အခက်အခဲများသည် မရတာ်

တဆတိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်ဟု သုံးသြ်ယူဆခဲ့ြကပခင်းပြစ်

သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ပြည်တွင်းစစ်ပြစ်ြွားလာ

ခဲ့ငြီးရနာက် မည်သည့်အင်အားစုမျှ တစ်ဦးတည်းကွက်၍ 

ရတာ်တည့်မှန်ကန်ရနသည်ဟု မရကကးရြကာ်နိုင်ရတာ့ရြ။ 

သို့ရသာ်လည်း အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၌ မည်သူ့ကို 

“ေည့်” ၍ မည်သူ့ကို “ေုတ်” ရမည်ဟူသည့် အစိုးရ၏ 

ဆုံးပြတ်ချက်များသည် အငမဲတမ်းလိုလို ြဋိြက္ခကို “ကိုင်

တွယ်ရပြရှင်း” မည့်အစား “စီမံခန့်ခွဲရန်” သာစိတ်အား

ေက်သန်သည့် တြ်မရတာ်၏ မဟာဗျူဟာများအရြါ်ြို၍

အရပခပြုရနသည်ဟု ေင်ပမင်ယူဆရသည်။၁ ဤအရလ့

အကျင့်က နုိင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်း

လဲရရးလုြ်ငန်းများ ကျရှုံးရသည့် အဓိကအရြကာင်းရင်း

တစ်ခု ပြစ်လာခဲ့သည်။ 

တိုင်းရင်းသားအရပခပြု ရပမပြင်အင်အားစုများတိုင်းရင်းသားအရပခပြု ရပမပြင်အင်အားစုများ

 ကယားပြည်နယ်အတွင်း ကရင်နီ အမျ ိုးသား

လက္ခဏာရြ်များ သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်များကို 

ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ရကကးရြကာ်ေားသည့် တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းရြါင်းများစွာရှိ 

ရနြကသည်။ နှစ်ကာလရြါင်းများစွာ ဤကဲ့သို့ ကွဲငြဲရန

ပခင်းက ပြည်နယ်တွင်းနှင့် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၌ 

နိုင်ငံရရးအရ ကိုယ်စားပြုနိုင်ရရးအတွက် စိန်ရခါ်မှုများကို 

ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည်။ KNPP နှင့် KNLP တို့သည် ၁၉၅၇ 

ခုနှစ်နှင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တို့၌ အသီးသီးြွဲ့စည်းေူရောင်ခဲ့

ြကသည့ ်သကတ်မ်းအရင့ဆ်ုံး တိငု်းရင်းသားအရပခပြု ရတာ်

လှန်ရရးအင်အားစုများပြစ်ြကသည်။ အပခားအြွဲ့အစည်း

များသည် KNPP ေံမှရသာ်လည်းရကာင်း KNLP ေံမှ

ရသာ်လည်းရကာင်း အသီးသီးဆင်းသက်လာြကသည့် ခွဲ

ေွက်အြွဲ့အစည်းများသာပြစ်ြကသည်။ KNPP မှ ခွဲေွက်

သွားခဲ့ြကသည့် အြွဲ့အစည်းများအနက် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် 

ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည့် KNPLF သည်သာလျှင် နိုင်ငံ

ရရးနှင့် စစ်ရရးအင်အား အရတာ်အတန်ရတာင့်တင်းသည့် 

အြွဲ့ပြစ်ခဲ့သည်။ အပခားအြွဲ့များသည် ရပြာြရလာက်

ရအာင်အင်အားမရှိသည့် အြွဲ့ငယ်ရလးများသာ ပြစ်ြက

ရသာ်လည်း လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ ရုံးြွင့်၍ ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြု

သည်ဟု ရကကးရြကာ်ေားသည့် နယ်ရပမရေသများ သ့ုိမဟုတ် 

တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများရှိသည့် နယ်ရပမရေသများ၌ 

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများကိုသာ လည်ြတ်ရဆာင်ရွက်လျက်

ရှိသည်။

 လူေုအများအပြားက ဤကဲ့သို့အြွဲ့အစည်းများ 

ကွဲပြားစုံလင်ရနပခင်းသည် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံရရးပြု

ပြင်ရပြာင်းလဲမှုကို အားရြးပမှင့်တင်ရြးသည့် ဘုံရလျှာက်

လမ်းတစ်ခု တည်ရဆာက်ရာ၌ တိုင်းရင်းသားအင်အားစု 

များအခက်အခဲပြစ်ရစရန်နှင့် သရဘာေားကွဲလွဲ၍ ခွာငြဲ

သွားြကရစရန် တြ်မရတာ်အသုံးပြုရလ့ရှိသည့် “ရသွးခွဲ

အုြ်ချုြ်ရရး” မူဝါေများရြကာင့်ပြစ်သည်ဟု သုံးသြ်မှတ်

ယူခဲ့ြကသည်။ မည်သို့ဆိုရစ ခွဲေွက်ခွာငြဲမှုတိုင်းအတွက် 

တြ်မရတာ်တစ်ြဲွ့တည်းကုိသာ အပြစ်ြ့ုိ၍ရတာ့ မရနုိင်ရြ။

 ပမန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ သုရတသနအြွဲ့

(BERG) ၏ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်၌ သုံးသြ်

နိင်္ုံးချုြ်ေားသကဲ့သို့ြင် “လူရတွက အတိုက်အခံ အင်အား

စုရတွြကားက အကွဲအငြဲောတ်လမ်းရတွကို အစိုးရက ကကိုး

ကိုင်ချယ်လှယ်ေားတယ်လို့ အပြစ်တင်ရနြကရြမယ့် 

တကယ်တမ်းကျရတာ့ စိတ်ရှုြ်ချင်စရာရကာင်းရလာက်

ရအာင်ရြာင်းြွများပြားရနြကတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်

ကိုင်အြွဲ့အစည်းရတွအြကား အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရး ဦးတည်

ချက်ရတွ အငမဲတမ်းလိုလိုရတာ့ ဘယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု 

ရှိနိုင်မလဲ။”၂ BERG က “အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး အစီအစဉ်

ရတွက ေါကိုလုံးဝမရပြရှင်းရြး ခဲ့တဲ့အပြင် တစ်ခါတစ်ရလ 

ပြဿနာကုိ ြုိကကီးသွားရအာင်များ ချဲ့ကားရြးလုိက်သလား

လို့ရတာင် မှတ်ရတယ်” ဟု ဆက်လက်ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၃
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 ဤကဲ့သို့ စစ်ြုံသွင်းခံေားရသည့် ဘဝမျ ိုးပြင့် 

ရနေိုင်ြကရသည့် ရနာက်ဆက်တွဲရိုက်ခတ်မှုအပြစ် နိုင်ငံ

အတွင်း အရသးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုပြစ်သည့် ကယားပြည်

နယ်၌ အရြကာင်းပြချက်မျ ိုးစုံပြင့် ခွဲေွက်ရြ်တည်ရနြက 

သည့် EAOs ရြါင်းများစွာ မှိုလိုရြါက်လာခဲ့သည်။ ၎င်း

တို့၌ မတူညီသည့် မူဝါေများ (တိုင်းရင်းသားအရပခပြု ေီမို 

ကရရစီ သို့မဟုတ် လူေုအရပခပြုေီမိုကရရစီ)၊ တိုင်းရင်း

သားမျ ိုးနွယ်စုများ (ကယား သို့မဟုတ် ကယန်း) နှင့် နိုင်ငံ

ရရးမဟာဗျူဟာ (နိုင်ငံရရး ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုသည်သာ 

ြေမ သို့မဟုတ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသည်သာ ြေမ) ကွဲ

ပြားမှုများ ရှိရနြကသည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာအတွင်း 

ကရင်နီ နိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်၌ တိုင်းရင်းသားအရပခပြု 

နိုင်ငံရရးလှုြ်ရှားမှုရရချနိ် တက်လိုက်ကျလိုက်ပြင့် အကကိမ်

ကကိမ်အရပြာင်းအလဲပြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့၌ ြက်ဆစ်ရတာ်

လှန်ရရးနှင့် ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရးအြွဲ့ချုြ်၊ ဗမာပြည်

ကွန်ပမူနစ်ြါတီနှင့် ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်

လမ်းစဉ်ြါတီရခတ်များ၏ အရရွ့များလည်းြါဝင်ခဲ့သည်။ 

သို့ရသာ်လည်း စစ်ရရးစစ်ရာနှင့် နိုင်ငံရရးအကွဲအငြဲများ 

ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနသည့် ကယားပြည်နယ်၏ နိုင်ငံရရး

အခင်းအကျင်း၌ တစ်င်္ိုဏ်းတည်း အလုံးအေည်မြျက် 

ဆက်လက်တည်တံ့ရနခဲ့သည့် တစ်ဦးတည်းရသာသူမှာ 

တြ်မရတာ်သာလျှင်ပြစ်ရတာ့သည်။ 

 ရာစုနှစ်ေက်ဝက်ရကျာ်မျှ တြ်မရတာ်ေိြ်ြိုင်း

ရခါင်းရဆာင်များသည် ြဋိြက္ခကို ြျန်ရပြပခင်းေက် စီမံ

ခန့်ခွဲရရးကိုသာလျှင် အရလးေားြုံရသည့် နည်းဗျူဟာ

များကို အပခားနယ်ရပမရေသများ၌လည်း အလားတူြင်

ကျင့်သုံးခဲ့ြကသည်။၄ အစိုးရနှင့် အြစ်ရြ်ေားသည်ပြစ်ရစ 

မရြ်ေားသည်ပြစ်ရစ (အခန်း ၄ ၏ “တိုင်းရင်းသားလက်

နက်ကုိင်ရတာ်လှန်ရရးအြဲွ့အစည်းများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧငြီလ” 

စာကွက်ကိုြကည့်ြါ) ပမန်မာနိုင်ငံသည် မျက်ရမှာက်ရခတ် 

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအားလုံးေက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အြွဲ့အစည်း တည်ရောင်ေားရှိမှု ကွဲပြားစုံလင်မှုအရှိဆုံး

နိုင်ငံပြစ်ရနသည်။ ဗဟိုအစိုးရကိုြါ ေိန်းချုြ်ေားသည့် 

တြ်မရတာ်နှင့်အတူ ဤြွဲ့စည်းတည်ရဆာက်ြုံများနှင့် 

အခင်းအကျင်းများက ကုိလုိနီရခတ်လွန် နုိင်ငံတည်ရဆာက်

ရရးလုြ်ငန်းများ ကျရှုံးသွားရသည့် အဓိကအရြကာင်းရင်း

တစ်ခု ပြစ်လာခဲ့သည်။
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လက်နက်နှင့် စီးြွားရရးလဲလှယ်ပခင်းလက်နက်နှင့် စီးြွားရရးလဲလှယ်ပခင်း

 ၁၉၉၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပြည့်လွန်နှစ်များ

အတွင်းပမန်မာနိုင်ငံ၌ ညှိနှိုင်းသရဘာတူညီမှု ရရှိခဲ့ြက

သည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်များကို 

တြ်မရတာ်၏ ြင်မဗျူဟာတစ်ရြ်ပြစ်သည့် “အရင်းရှင်

ဝါေဆနသ်ည့ ်အြစအ်ခတရ်ြ်စရဲရး” အပြစ ်ရဝြနရ်ောက်

ပြခဲ့ြကသည်။၅ ငငိမ်းချမ်းရရး တည်ရဆာက်ရနဆဲကာလ

အတွင်းနိုင်ငံရရးကို အာရုံစိုက်ရြာ်ရဆာင်မှုမပြုရန် တိုင်း

ရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများအား ‘နဝတ-

နအြ’ အစိုးရအရာရှိများက တိုက်တွန်းရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ 

နိုင်ငံရရးစကားဝိုင်းေက် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာ

တူညီချက်ရငြီးရနာက်ြိုင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အြွဲ့အစည်းများမှ ခွဲေွက်လာြကသည့် တြ်ြွဲ့ငယ်များ 

သိုမ့ဟတု ်အစအုြွဲ့များအား စီးြွားရရးလြုြ်ိငုခ်ငွ့မ်ျား တငွ်

တွင်ချရြးခ့ဲြကသည်။ အချန်ိြကာလာသည်နှင့်အမျှ အတုိက်

အခံအင်အားစု အများအပြား၏ အြွဲ့အစည်းများနှင့် ရခါင်း

ရဆာင်မှုြိုင်းအရြါ် စစ်ရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအရ အားနည်း

သွားရစသည့် သက်ရရာက်မှုများ ရြါ်ရြါက်လာလိမ့်မည်

ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။

 KNPP မှလွဲ၍ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျန်

လက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများအားလုံး ‘နဝတ-နအြ’

ရခတ်၌ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် သရဘာတူခဲ့ြကပခင်းပြစ်

သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အရရာက်တွင် အဆိုြါအြွဲ့အစည်းများ

အားလုံး နယ်ပခားရစာင့်တြ် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့

များအပြစ် အသွင်ရပြာင်းြွဲ့စည်းရမည်ဟု တြ်မရတာ်ြက်

မှြိအားရြးညွှန်ြကားလာခဲ့သည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ ကယား

ပြည်နယ်အတွင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားြကသည့် လက် 

နက်ကုိင်အြဲွ့အစည်းများသည် သစ်ေုတ်လုြ်ငန်းနှင့် သတ္ုတ

တူးရြာ်ရရး လုြ်ငန်းကဲ့သို့ရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ

ကိုသာတိုး၍ ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့ြကငြီး နိုင်ငံရရးရည်မှန်း

ချက်များနှင့် ဆက်နွယ်မှုနည်းြါးသည့် ကိစ္စရြ်များကိုသာ 

အာရုံစိုက် ရဆာင်ရွက်လာြကရတာ့သည်။ မည်သို့ဆိုရစ

ကာမူ ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်များက ‘နဝတ-နအြ’ ရခတ် 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးလုြ်ငန်း၏ အရစာြိုင်းကာလများ၌ 

ရကာင်းကျ ိုးသရဘာရဆာင်သည့် အကျ ိုးသက်ရရာက်မှု

အချ ို ့ကို အမှန်တကယ် ရတွ့ပမင်ခံစားခဲ့ြကရသည်ဟု ရပြာ

ဆိုေားြကသည်။ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် သရဘာတူေား

သည့်နယ်ရပမရေသများ၌ ရသနတ်သံများ တပြည်းပြည်း

ချုြ်ငငိမ်းသွားငြီးရနာက် အရြ်သားများအရနပြင့် တြ်မရတာ်

အတွက် ရြါ်တာေမ်းရြးစရာမလိုရတာ့သကဲ့သို့ ပြည်

တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်မှုများလည်း ေြ်မံ

ရြါ်ေွက်လာပခင်းမရှိရတာ့ရြကာင်း မှတ်သားခဲ့ရသည်။  

 ‘နဝတ-နအြ’ အစိုးရလက်ေက် စီးြွားရရးကို

သာအာရုံစိုက် လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်မှုရြကာင့် ေွက်ရြါ်

လာသည့် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများလည်း ရှိလာခဲ့သည်။ 

ယင်းတို့၌ သစ်ရတာပြုန်းတီးမှု ြိုမိုပမန်ဆန်လာပခင်း၊ ရပမ

ယာလကလ်ွှတဆ်ုံးရှုံးရသည့ ်လေူလုတူန်းစားများ တိုးြွား

လာပခင်းနှင့် တရားမဝင် တားပမစ်မူးယစ်ရဆးဝါးေုတ် လုြ်

ရရာင်းချမှုများ တွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့လာပခင်းတို့ ြါဝင်လျက်ရှိ

သည်။ ေို့ရြကာင့် ရနှာင်းြိုင်းနှစ်များ၌ နယ်ခံလူေု လူတန်း

စားများ၏ ယုံြကည်စိတ်ချမှုများ ယိုင်နှဲ့ငြိုလှဲသွားခဲ့ပခင်း

ပြစ်သည်။ “လက်နက်ကိုင်အြွဲ့ရတွ စီးြွားရရးလုြ်ြို့ြဲ 

အာရုံစိုက်လုံးြန်းရနတာကို လူေုရတွက သရဘာမကျ

ရတာ့ဘူး” ဟု ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရးရြာင်ရေးရှင်းမှ ခွန်းပမင့်နိုင် 

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့

အစည်းရတရွဲ့ နိငုင်ရံရးရညမ်နှ်းချကရ်တ ွမပြည့မ်ှရီသးဘူး

လို့လူေုြက်က သုံးသြ်ခံစားမိတယ်။ ေါရြမယ့် ေီလက်

နက်ကိုင်အြွဲ့ရတွက တိုက်ြကခိုက်ြကြို့ဘဲသိငြီး အုြ်ချုြ်

စီမံမှုြိုင်းမှာ အားနည်းရနတဲ့အခါ လူေုအတွက် မရြ်တည်

ရြးနိုင်ြကရတာ့ဘူး” ဟု ဆက်လက်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၆

 ဤအခင်းအကျင်းသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် BGF နှင့်ပြည်

သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များအပြစ် အသွင်ရပြာင်းငြီးရနာက်ြိုင်း ြိုမို

ဆိုးရွားလာခဲ့ငြီး အရရးကကီးသည့် သမိုင်းသင်ခန်းစာများကို 

သင်ယူရန် ြျက်ကွက်ခဲ့ြကသည်။၇ ကယားပြည်နယ်တွင်း 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး လုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်သက်၍ BERG 

၏ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်အတွင်း ဤသို့ 

သတိရြးရပြာဆိုေားြါသည်။

“ကျယ်ပြန့်သည့် နုိင်ငံရရးပြစ်စဉ် တစ်ခုလံုးေက်

စာလျှင် သရဘာတူညီချက်အသီးသီး၏ ရအာင်

ပမင်မှုသည် ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ရနသူများ၌သာ 

မှီတည်လျက်ရှိသပြင့် အြစ်အခတ် ရြ်စဲရရး 

သရဘာတူညီချက်များသည် ကကုံသလုိစီးြွားရရး 

အရြးအယူပြုလုြ်၍ ကွက်ြကားမိုးရွာသွန်းပခင်း
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ေက် အနည်းငယ်သာြိုသည်ဟု ဆိုရမည်ပြစ်

သည်။ ဤကဲ့သို့ရသာ သရဘာတူညီချက်များ

သည် ရှားသည်ေက်ရှားြါလာသည့် သယံောတ 

အရင်းအပမစ်များအရြါ် အလုအယက်ပြစ်ရန

ြကသည့် ြုလင်းတူဗူးဆို့ဝါေ၊ ခွဲေွက်ရရးဝါေနှင့် 

အကွဲအငြဲများဆီသို့ ဆက်လက်ဦးတည်သွားရစ

သည့် အာဏာချနိ်ခွင်လျှာရြါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း

အပမစ်တွယ်လျက်ရှိသည်။”၈

 ရေသတွင်း၌ ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များနှင့် နယ်ပခား

ရစာင့်တြ်များ ရြ်တည်ရနရသည့် အရနအေားအရြါ် 

အချ ို ့ကလည်း စာနာနားလည်ရြးနိုင်ြကသည်။ တိုင်းရင်း

သားအရပခပြု အမျ ိုးသားရရးဝါေကို တရားဝင်ကိုယ်စား

ပြုြူးခဲ့ြကသူများအပြစ် ရှုပမင်ခံရနြကရဆဲပြစ်သည်။ သို့

ရသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ လက်ရှိလှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်မှုအများ 

အပြားသည် ဤအပမင်သရဘာေားနှင့် ဆန့်ကျင်ရသွြယ်

သာွးခ့ဲငြီပြစ်သည်။ ကယားပြည် လူ့အခွင့်အရရးနှင့် သဘာဝ

ြတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အခွင့်အရရးလှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်မှုကွန်

ရက်မှ ရစာအယ်ရစးက “လက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းရတွ

အတွက် အရတာ်ခက်ြါတယ်။ သူတို့အြွဲ့အစည်း ဆက်ငြီး

ရှင်သန်ြို့လည်း လိုအြ်တာကိုး။ ေါရြမယ့် ရသချာစဉ်းစား

ြကည့်ရင် သူတို့အတွက် မရကာင်းဘူး” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၉ နယ်ခံလူေုလူတန်းစား အများအပြားကလည်း 

ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များနှင့် နယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့များသည် 

နိုင်ငံရရးအသိအားနည်း၍ စီးြွားရရးကိုသာ အာရုံစိုက်ရန

ြကသပြင့် လမ်းလွှဲသွားခဲ့ြကပခင်းပြစ်ငြီး အစိုးရ၏ နည်းဗျူ

ဟာအရပြာင်းအလဲ၌ ရဘးကျြ်နံကျြ် ြိတ်မိသွားပခင်းပြစ်

သည်ဟု သုံးသြ်ယူဆရနြကသည်။ CSO ကိုယ်စားလှယ်

တစ်ဦးက ဤသို့ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ရတွနဲ့ နယ်ပခားရစာင့်တြ်

ရတွအတွက်ရတာ့ ရတာ်ရတာ်ခက်ြါလိမ့်မယ်။ 

ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုစာရလာက် အစိုးရဆီက အခွင့်

အရရးအမျ ိုးမျ ိုး ရရနခဲ့ြကရြမယ့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် 

ရနာက်ြိုင်းကျရတာ့ အဲ့ေီအခွင့်အရရးရတွအား

လုံးအတားအဆီးရတွအပြစ် ရပြာင်းလဲသွားခဲ့

တယ်။ အစိုးရရဲ့ မဟာဗျူဟာက အရမ်းကိုေိ 

ရရာက်တယ်လို့ ရပြာလို့ရတယ်။ KNPP အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး လက်မှတ်ရရးေုိးလုိက်တ့ဲအတွက် 

နယ်ပခားရစာင့်တြ်နဲ့ ပြည်သူ့စစ်ရတွရရနကျ 

စီးြွားရရးလုြ်ြိုင်ခွင့်ရတွ ရတာ်ရတာ်ရလးရလျာ့

ကျသွားတယ်။ အခုကျရတာ့ စီးြွားရရးလုြ်ြိုင်

ခွင့်ရတွကို အစိုးရနဲ့ KNPP တို့ြဲ ခွဲယူြကရတာ့

တယ်ရလ။”၁၀

 နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအတွက် KNPP ၏ 

ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူညီချက်သည်လည်း ‘နဝတ-နအြ’ 

လက်ေက် ယခင်အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီ

ချက်များကဲ့သို့ြင် စီးြွားရရး အသားရြးလမ်းရြကာင်း

အတုိင်း ဆက်လက်ရလျှာက်လှမ်းသွားရလမလားဟု အရရး

တကကီးစဉ်းစားစရာ ပြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေွန်လ

အေိ KNPP သည် အစိုးရ၏ NCA ကို သရဘာတူလက်

မှတ်ရရးေိုးပခင်း မရှိရသးသကဲ့သို့ ၂၁ ရာစုြင်လုံညီလာ

ခံ၌လည်း ြါဝင်ခဲ့ပခင်း မရှိရသးရြ။ ပြည်နယ်၏ ရနရာ

ရေသအများအပြား၌ ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်များ သုံးသြ်ရပြာ

ဆိုသွားသကဲ့သို့ြင် “ငငိမ်းချမ်းရနတာလည်းမဟုတ် တိုက်

ခိုက်ရနြကတာလဲမဟုတ်” ဟူသည့် ရသာင်မတင်ရရမကျ

အရပခအရနမျ ိုးကို ကကုံရတွ့ရလျက်ရှိသည်။ KNPP ၏ စစ်

ရရးရတာင်ြံသည်လည်း လက်နက်ကိုင်စွဲေားဆဲြင်ပြစ်

သည်။ အဆိုြါကာလများ၌ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံ 

လွတ်လြ်ရရးရငြီးရနာက်ြိုင်း စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများနှင့် 

သယံောတအရင်းအပမစ် ေုတ်ယူသုံးစွဲရရး လုြ်ငန်းများ 

မကကုံစြူးေူးကဲသည့် အရှိန်အဟုန်ပြင့် အလျင်အပမန်ကကီး

ေွားလာခဲ့သည်။၁၁

 ေုိက့ဲသ့ုိရသာ ခံယူချက်သရဘာေားများကုိ အရြ်

ြက်လူမှုအြွဲ့အစည်း အများအပြားကလည်း ြဲ့တင်ေြ်

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ ြဋိြက္ခြျန်ရပြရရး အစီအစဉ်များကို 

ြံ့ြိုးကူညီလျက်ရှိသည့် ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်းမှ ခူးြလုရယ်

က “နိုင်ငံရရး ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးတဲ့ရနရာမှာ နယ်ပခားရစာင့်

တြ်ရတွနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ရတွ ြါဝင်လာြို့ အရမ်းခက်

ြါတယ်” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁၂ နဝတရခတ် အြစ်

အခတ်ရြ်စဲငြီးရနာက်ြိုင်း အဆိုြါအြွဲ့အစည်းများသည် 

ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုရကျာ်မျှ သတ္တုတူးရြာ်ရရးနှင့် သစ်ေုတ်

လုြ်ရရးလုြ်ြိုင်ခွင့်များအြါအဝင် အစိုးရေံမှ စီးြွားရရး

အခွင့်အလမ်းရြါင်းများစွာ လက်ခံရရှိခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်

(အခန်း ၈ ကိုြကည့်ြါ)။ “ေါရတွအားလုံးက ရနာက်ြိုင်း 

ပမန်မာ့နုိင်ငံရရးောတ်ခံုရြါ် အရနှာင်အြဲွ့ကင်းကင်းနဲ့ တက်



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute84

ရြ်နိုင်ြို့ အတားအဆီးရတွ ပြစ်လာခဲ့တယ်” ဟု ခူးြလုရယ်

ကရှင်းလင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ရပြာရမယ်ဆိုရင် စီးြွား

ရရးအခွင့်အလမ်းရတွ အများကကီးရသွားငြီး ေိန်းချုြ်ခံ

လိုက်ရသလိုပြစ်သွားတယ်။ ေါရြကာင့် တစ်ြက်အစိုးရရဲ့ 

မဟာဗျူဟာကြဲ အရမ်းေိရရာက်ရအာင်ပမင်ရနတယ်လို့ 

ရပြာရမလိုပြစ်လာတယ်။”၁၃

 အပခားတိုင်းရင်းသား အင်အားစုများကို ဤကဲ့သို့ 

ရဘးြယ်၍ ခွဲပခားြယ်ေုတ်ေားပခင်းသည်  နိုင်ငံရရးရတွ့

ဆုံရဆွးရနွးရာ၌ ကရင်နီလူေုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည့် 

တစ်ဦးတည်းရသာ EAO ပြစ်သည်ဟု ရပြာဆိုေားသည့် 

ြါတီ၏ရြ်တည်ချက်ကို အရောက်အကူပြုရနသည်ဟု 

KNPP အရာရှိများက ရှုပမင်သုံးသြ်ေားြကသည်။ KNPP 

ရပြာရရးဆိုခွင့်ရှိသူ ခူရညးရယ်က ဤသို့ရပြာဆိုခဲ့သည်။

“BGF နဲ့ ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ရတွအားလုံးက ကာ

ကွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာနရဲ့ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်မှာ 

ရှိရနတာြါ။ သူတို့လုြ်ရနတာက နိုင်ငံရရးမြါတဲ့ 

စီးြွားရရးသက်သက်ြါြဲ။ သူတို့ကလည်း KNPP 

တစ်ြွဲ့တည်းြဲ နိုင်ငံရရးအင်အားရှိတယ်လို့ 

ကျရနာ်တို့ကို ရပြာေားတာရှိြါတယ်။ သူတို့

အရနနဲ့ နိုင်ငံရရးေဲပြန်ဝင်ငြီး နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးမှုရတွ ေြ်လုြ်လို့ မရနိုင်ရတာ့ဘူးလို့ 

ကျရနာ်ေင်တယ်။ တကယ်လို့ ပြည်သူ့စစ်တြ်

ြွဲ့ရတွ စိတ်ဝင်စားခဲ့ရင်ရတာ့ ကျရနာ်တို့ရဲ့ 

ရခါင်းရဆာင်မှုရအာက်မှာ အရြ်သားအရနနဲ့ 

အစည်းအရဝးရတွ တက်လို့ရတာ့ရြါတယ်။ ေါ

ရြမယ့် ရလာရလာဆယ်ရတာ့ သူတို့အားလုံးက 

ကာကွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာနရအာက်မှာ ရှိရနြက

တာြါ။”၁၄

 ယခုကဲ့သို့ ခွဲပခားရဘးြယ်ခံေားရရသာ်လည်း 

ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့နှင့် BGF ရခါင်းရဆာင်များက ကယား

ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် အမျ ိုးသားအဆင့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် 

နိုင်ငံရရး ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ဝင်

ရရာက်ရဆွးရနွးြါဝင်နိုင်မည့် အခန်းကဏ္ဍမျ ိုးကိုရှာရြွရန

ြကဆဲပြစ်သည်။ ြကားဝင်ြျန်ရပြရရးလုြ်ငန်းများ ရြာ်

ရဆာင်ရင်း ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်းက ရအာက်ြါအတိုင်းရတွ့

ရှိခဲ့ရြကာင်းသိရှိရသည်။ 

“တြ်မရတာ်၊ အစိုးရနဲ့ KNPP တို့ြက်က သူတို့ရဲ့ 

အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ရြ်တည်ချက်ရတွကို အသိအမှတ်ပြု

ရြးြို့ လိုလားရနြကြါတယ်။ ေါရြမယ့် KNPP က 

သူတို့ကို လွတ်လြ်ငြီးအရနှာင်အြွဲ့ကင်းတဲ့ အြွဲ့

အစည်းတစ်ရြ်အပြစ် ဘယ်တုန်းကမှအသိအမှတ်

မပြုခဲ့ြါဘူး။ သူတို့က ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက 

အစိုးရရအာက်မှာရနြို့ လက်ခံသရဘာတူခဲ့ြကတဲ့

အတွက် KNPP နဲ့ အဆင့်အတန်းချင်း ကွာသွား

ခဲ့ငြီမို့ ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးြွဲလိုမျ ိုး ကိစ္စရြ်ရတွ

မှာဝင်ြါလို့မရရတာ့ဘူး။ တြ်မရတာ်ကလည်း နယ်

ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့ရတွနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ရတွက 

သူတို့ရဲ့ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်မှာ ရှိရနတဲ့အတွက် 

တြမ်ရတာရ်ဲ့ အစတိအ်ြိငု်းတစခ်ပုြစရ်နငြလီို ့သတ်

မှတ်ေားတယ်။ ေါရြမယ့် BGF နဲ့ ပြည်သူ့စစ်တြ်

ြွဲ့ရတွက ေါကိုလက်မခံြကြါဘူး။ သူတို့မှာလည်း 

ကိုယ်ြိုင် ရည်မှန်းချက်ရတွ ရမျှာ်မှန်းချက်ရတွရှိ

တယ်လို့ ရပြာြကတယ်။ အေူးသပြင့် KNLP ြက်က

ေီသရဘာေားအရြါ် အခိုင်အမာရြ်တည်ငြီး ဆုြ်

ကိုင်ေားရနဆဲပြစ်တယ်။”၁၅

အြွဲ့အစည်းအချင်းချင်းြကား အြွဲ့အစည်းအချင်းချင်းြကား 

ရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်ရရး အစီအစဉ်များရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်ရရး အစီအစဉ်များ

 ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများ ရနှးရကွးရန

ရသာ်လည်း အြွဲ့အစည်းရြါင်းစုံကို အတူတကွစုစည်းနိုင်

ရစရန် ဆက်လက်ကကိုးြမ်း ရဆာင်ရွကရ်နြကဆဲပြစ်သည်။ 

၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးကို သရဘာတူလက်

မှတ်ရရးေိုးခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း KNPP ကိုယ်စားလှယ်များ 

ကယားပြည်နယ်အနှံ့ ခရီးဆန့်၍ လူေုများနှင့် လိုက်လံ

ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့စဉ်က ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပခားတိုင်း

ရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများနှင့်ြါ သင့်သင့်

ပမတပ်မတပ်ြစရ်အာင ်ပြနလ်ညစ်ည်းရုံးစစုည်းရန ်လေူမုျား

ကရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။ ေိုအချနိ်မှစ၍ အစည်းအရဝး 

နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုရြါင်းများစွာ ပြစ်ြျက်လာခဲ့ပခင်းပြစ်

သည်။၁၆ EAO များ ရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်ရရးအတွက် 

အားလုံးဝိုင်းဝန်းရဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အရအာင်ပမင်ဆုံးကကိုး
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ြမ်းအားေုတ်မှုတစ်ရြ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ြသင်္ုတ်လအတွင်း 

ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း (၆) ြွဲ့

စုရြါင်း၍  လူေုကျန်းမာရရးနှင့် ြံွ့ငြိုးရရးကွန်ရက်-ကရင်နီ

ပြည် (CHDN) ကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်နိုင်ခဲ့ပခင်းြင်ပြစ်

သည်။၁၇ ယခုအားေုတ်မှုသည် လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း

အားလုံး ြါဝင်ခဲ့ြကသည့် တစ်ခုတည်းရသာ စုရြါင်းအြွဲ့

အစည်းပြစ်သည်။ “CHDN က ကျန်းမာရရးကိစ္စတစ်ခု

တည်းကိုြဲ အာရုံစိုက်တဲ့အတွက် အလုြ်ပြစ်ရနတာြါ” ဟု 

CHDN ၏ ဦးရဆာင်အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးပြစ်သည့် အဲဗလင်းက 

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေါကို လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း 

အသီးသီးက ငယ်ရွယ်နုြျ ို ငြီး တက်ကကလှုြ်ရှားတဲ့လူငယ်

ရတွ ဦးရဆာင်ရနြကတာြါ။”၁၈ CHDN ြွဲ့စည်းငြီးကတည်း

ကကျန်းမာရရး ပြုစုရစာင့်ရရှာက်မှု ရကာင်းစွာမရရှိြက

သည့ ်ကယားပြညန်ယ ်တစန်တံစလ်ျားမ ှလေူလုတူန်းစား

များအား အနှစ် သာရပြည့်ဝသည့် ကျန်းမာရရးဝန်ရဆာင်မှု

များကို ရြးအြ်ရောက်ြံ့လာနိုင်ခဲ့သည်ဟု နယ်ခံရြ်ရွာ

ရခါင်းရဆာင်များက ရပြာဆိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ြကသည်။

 KNPP သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေီေင်ဘာလအတွင်း 

ကရင်နီပြည် ငငိမ်းချမ်းရရးညီလာခံကိုလည်း လွိုင်ရကာ်

ငမို့၌ ရခါ်ယူကျင်းြနိုင်ခဲ့သည်။ အရစာြိုင်း၌ KNPP တစ်ဦး

တည်း ကကီးစိုးပခယ်လှယ်သွားရလမလားဟု စိုးရိမ်ခဲ့ြက

ရသာ်လည်း၁၉ ညီလာခံသို့ လက်နက်ကိုင် KNPLF နှင့် 

ကရင်နီအမျ ိုးသား ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြံွ့ငြိုးရရးြါတီ (KNPDP)၊ 

လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ေီမိုကရရစီြါတီ (ANDP)၊ ကယားလူမျ ိုးစု

ေီမိုကရရစီြါတီ (KUDP)၊ ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ (KNP)၂၀ 

နှင့်အရြ်ြက်လူမှုအြွဲ့အစည်းရြါင်းစုံ တက်ရရာက်ြါဝင်

ခဲြ့ကသည။် “ကရငန်ပီြညမ်ှာ မျ ိုးနယွစ်ရုတနွဲ့ နိငုင်ရံရးြါတီ

ရတွအများကကီးရှိရနတယ်။ ေါရြကာင့် အမျ ိုးသားအဆင့်မှာ 

အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတင်ပြနိုင်မယ့် ဘုံနိုင်ငံရရးသရဘာ

တူညီချက်ကို ပြင်ဆင်နိုင်ြို့ ကကိုးစားခဲ့တာြါ” ဟု KNPP 

ကိုယ်စားလှယ် ခူရညးရယ်က ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုအတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အရနနဲ့ 

ကရင်နီပြည်ငငိမ်းချမ်းရရး ညီလာခံကို ရခါ်ယူကျင်းြရပခင်း 

ပြစ်ြါတယ်။ ဘုံသရဘာတူညီချက်ရေားမှအစုိးရနဲ့ ညိှနိှုင်း

တ့ဲအခါ ရဆွးရနွးြလှယ်နုိင်မှာပြစ်တယ်။”၂၁ ညီလာခံအငြီး၌ 

အချက် (၇) ချက်ြါရှိသည့် ရြကညာချက်တစ်ခုကို သရဘာ
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တူညီမှုရရှိခဲ့ြကသည်။ အဓိကကျသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ၌ 

ြက်ေရယ်နိုင်ငံရတာ်တစ်ခုကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်သွား

ရန်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေကုိပြင်ဆင်သွား

ရန်၊ စစ်မှန်သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်သွားရန်၊ ကယား

ပြည်နယ်မှ ကရင်နီပြည်နယ်ဟု ပြင်ဆင်ရခါ်ဆိုသွားရန်၊ 

ကရင်နီပြည်နယ်၏ လုံခခုံရရးနှင့် ကာကွယ်ရရးကိစ္စရြ်

များအတွက် ြက်ေရယ်တြ်မရတာ်တစ်ရြ် ြွဲ့စည်းတည်

ရောင်သွားရန်ဟူသည့် အချက်များြါဝင်ခဲ့သည်။၂၂  

 ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ၌ ကယားပြည်နယ်

အတွင်းရှိ နယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့များနှင့် ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့

များ သည်လည်း ၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံအြါအဝင် နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုံ ရဆွးရနွးမှုအတွင်း ြါဝင်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ကကိုးြမ်းသည့်အရနပြင့် ကရင်နီအမျ ိုးသားညီညွတ်ရရး 

ြူးတွဲရကာ်မတီ (KNUJC) ကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့ြက 

သည်။၂၃ ြါတီ၏ ကိုယ်ြိုင်ဆုံးပြတ်ြိုင်ခွင့်အာဏာကို ယုတ်

ရလျာ့အားနည်းသွားရစနိုင်သည် ဟူသည့်အရြကာင်း ပြ

ချက်ပြင့် KNPP တက်ရရာက်ြါဝင်ပခင်းမပြုဘဲ ပငင်းဆန်ခဲ့

သည်။ “KNUJC က KNPP ကို အားငြိုင်စိန်ရခါ်တာရတွရှိ

လာမှာကို သူတို့ြက်က စိုးရိမ်ြကြုံရတယ်” ဟု KNUJC 

အတွင်းရရးမှူး အဲဗလင်းက ရှင်းလင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ေါရြမယ့် ကျမတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းြါတယ်။ အရင်

တုန်းကဆိုရင် လူရတွက တစ်ြွဲ့နဲ့တစ်ြွဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ြက

တယ်။ အခုရတာ့ လူရတွက တိုက်ြွဲရတွကို စိတ်ကုန်သွား

ြကငြီ။ KNUJC အရနနဲ့ ကရင်နီပြည်ေဲမှာရှိတဲ့ အပခား

အြွဲ့အစည်းရတွနဲ့ ပငင်းခုံရန်ပြစ်ြို့ စိတ်ကူးမရှိြါဘူး။”၂၄

 စတင်ြွဲ့စည်းငြီးရနာက်ြိုင်း KNUJC သည် အများ

ပြည်သူအရလးေား အာရုံစိုက်ရနြကသည့် အဓိကနယ်

ြယ်သုံးခုပြစ်သည့် စစ်ရဆးရရးင်္ိတ်များနှင့် အရကာက်

ခွန်၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် (အေူးသပြင့် သတ္တုတူးရြာ်

ရရးနှင့် သစ်ေုတ်လုြ်ငန်း) နှင့် မူးယစ်ရဆးဝါးစသည့် 

ပြဿနာများနှင့် ြတ်သက်၍ လူေုရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြွဲ

ရြါင်းများစွာကို စီစဉ်ကျင်းြခဲ့သည်။ “လူေုရတွကလည်း 

ကျမတို့ကို ြွင့်ြွင့်လင်းလင်းြဲ မှတ်ချက်ရတွအများကကီး 

ရြးလာရတာ့  ကျမတို့ြက်က အနာင်္တ်မှာ ကိုင်တွယ်

ရဆာင်ရွက်သွားြို့ စဉ်းစားေားတဲ့ ကိစ္စရြ်ရတွ အများ ကကီး

ပြစ်လာတယ်” ဟု အဲဗလင်းက ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ကျမတို့

အရနနဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးရြို့ ကကိုးြမ်းအားေုတ်ရနြကတဲ့ 

တစ်ပခားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းရတွကိုလည်း ြါဝင်

လာရစချင်ြါတယ်။ ေီလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းရတွက 

စီးြွားရရးလုြ်ြို့ြဲ အာရုံစိုက်ရနြကတယ်လို့ သူတို့ရပြာြက

ရြမယ့် ကျမတို့အရနနဲ့ သူတို့ရတွအရြါ် ရမျှာ်လင့်အား

ေားရနတုန်းြါြဲ။ သူတို့က လက်နက်ကိုင်တဲ့ြက်မှာ အင်

အားရကာင်းရနြကဆဲပြစ်တယ်။ ဆိုရတာ့ ကျမတို့အရနနဲ့ 

ေီအြွဲ့ရတွနဲ့ ြတ်သက်ငြီး တစ်ခုခုရတာ့ လုြ်ြို့လိုအြ်

တယ်။”၂၅

 ဤကဲ့သို့ရသာ ရပြရှင်းချက်များ ရှိရနလင့်ကစား 

ကယားပြည်နယ်၌ ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များနှင့် နယ်ပခား

ရစာင့်တြ်ြွဲ့များ နိုင်ငံရရးအရ တရားဝင်ကိုယ်စားပြုနိုင်

ရန်စိန်ရခါ်မှုများ ဆက်ရှိရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ ယခင်က

အရတွ့အကကုံများရြကာင့် အချ ို ့ရသာရေသတွင်း ရစာင့်

ြကည့်ရလ့လာသူများက KNUJC ကို မည်သူ့စိတ်ကူးအကကံ

အစည်ပြင့် ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့ြကသနည်းဟု သံသယ

မကင်းရှိရနြကဆဲပြစ်သည်။ နယ်ခံ NGO ကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးက “တြ်မရတာ်ရဲ့ ရတာင်ကကီးအရပခစိုက် အရရှ့ြိုင်း

တိုင်းစစ်ဌာနချုြ် တိုင်းမှူး ကယားပြည်နယ်ကိုလာငြီး

ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ရတွနဲ့ နယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့ရတွအား

လုံးကို ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးခဲ့ငြီးတဲ့ရနာက် ရက်အနည်းငယ်

အြကာမှာ ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့ြကတာြါ။ ေါရြကာင့် လူ

ရတာ်ရတာ်များများက ေီစိတ်ကူးကို သူ့ဆီကလာတယ်လို့ 

ေင်ပမင်ယူဆရနြကတာြါ” ဟု သီးသန့်ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၂၆

 ဤအရြကာင်းရင်းရြကာင့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွး

ရနွးရာ၌ ကရင်နီလူေုကို မည်သည့် EAO အြွဲ့အစည်းက 

ကိုယ်စားပြုသင့်သနည်းဟူသည့် ရမးခွန်းသည် အပငင်း

ြွားြွယ် ပြစ်ရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ 

ရြကာင့် ရအာက်ရပခရြ်ရွာလူေုများအြကား င်္ိုဏ်းကွဲရန

ြကသည့်ကိစ္စရြ်နှင့် ငမို့ရြါ်နိုင်ငံရရးလှုြ်ရှားမှုများ အား

ရကာင်းလာသည့် ကိစ္စရြ်တို့ကိုြါ ေည့်သွင်းစဉ်းစားရန် 

လိုအြ်လာငြီပြစ်သည် (အခန်း ၆ ကိုြကည့်ြါ)။ ကယား

ပြည်နယ်ရှိ မတူကွဲပြားသည့် ရြ်ရွာအသိုက်အဝန်းများနှင့် 

ကွန်ရက်များကုိ ကုိယ်စားပြုရနသူများက လက်ရိှလူ့အသုိင်း

အဝိုင်း၌ KNPP၊ KNPLF နှင့် KNLP တို့သည် နိုင်ငံရရးရြ်

တည်ချက်ရြါ် အရပခပြု၍ လှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်ရနြကဆဲ 

လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ ပြစ်သည်ဟု ရယဘုယျ
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ကရင်နီ လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းများ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)ကရင်နီ လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းများ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

 ကရင်နီလူေု၏ လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးခရီးစဉ်ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၌ စတင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ၁၉၅၇ 

ခုနှစ်တွင် ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည့် ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ (KNPP) သည် ကယားပြည်နယ်၏ 

သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနှင့် အင်အားအရတာင့်တင်းဆုံး လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းပြစ်သည်။ ကရင်နီပြည် လွတ်လြ်

ရရးဟူသည့် နိုင်ငံရရးရြ်တည်ချက်ကို ဆုြ်ကိုင်ေားခဲ့ငြီး တြ်ြွဲ့ဝင်အင်အား အများဆုံးပြစ်သည့်အပြင် အုြ်ချုြ်

ရရးယန္တရားများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန့်ကျက်ေားနိုင်သည့် ြါတီသည် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများကို 

အလုြ်အရကျွးပြု ဝန်ရဆာင်မှုရြးနိုင်စွမ်း အပမင့်ဆုံးပြစ်သည်။ KNPP သည် လွတ်လြ်ရရးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် 

ရနာက်ြိုင်းတက်လာသည့် အစိုးရရခတ်အဆက်ဆက်ကို ပြတ်သန်းခဲ့ငြီး မတူညီသည့် နိုင်ငံရရးကာလသုံးခု

ပြစ်သည့် ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက ယခုအချနိ်ေိ ဆက်လက်ရတွ့ဆုံရဆွးရနွး

ရနဆဲပြစ်သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွးြွဲများ၌ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယခင် ၁၉၆၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် 

ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ် နှစ်ရြ်စလုံး ရအာင်ပမင်မှုမရှိဘဲ ြျက်ပြားသွားခဲ့ရသည်။ ြါတီ၏ ယရန့အြွဲ့အစည်းနှင့် 

စစ်ရရးရတာင်ြံပြစ်သည့် ကရင်နီတြ်မရတာ်သည် ကယားပြည်နယ်တွင်း နယ်ရပမရေသအရတာ်များများကို 

ပြန့်ကျက်စိုးမိုးေားရာ၌ ရှားရတာ၊ ြရူဆိုနှင့် ြားရဆာင်းငမို့နယ်များသည် ၎င်း၏အမာခံနယ်ရပမများပြစ်ြက

သည်။ ေို့အပြင် ရှားရတာငမို့နယ်၏ အရရှ့ရတာင်ြိုင်းရေသရှိ ၎င်း၏ဌာနချုြ်အြါအဝင် ေိုင်းနယ်စြ်တစ်ရြကာ

ကိုလည်း အခိုင်အမာရနရာယူ စိုးမိုးေားဆဲပြစ်သည်။ 

 စတငြ်ွဲ့စည်းငြီးကတည်းက KNPP သည ်အပခားတိငု်းရင်းသား လကန်ကက်ိငုရ်တာလ်နှရ်ရး အြွဲ့အစည်း

များအေူးသပြင့် ၁၉၇၆ ခုနှစ်၌ တည်ရောင်ခဲ့သည့် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီတြ်ရြါင်းစု (NDF) နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် 

စတင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ြက်ေရယ်ရကာင်စီကဲ့သို့ရသာ မဟာမိတ် 

အြွဲ့များ၌ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ရလ့ရှိသည့် သမိုင်းရြကာင်းရှည်ြကာခဲ့ရသာ အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ပြစ်သည်။ ဆယ်စု 

နှစ်ရြါင်းများစွာ ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် အေူးတလည်နီးစြ်သည့် ဆက်ဆံရရးရှိခဲ့သလို ကချင်လွတ် 

လြ်ရရးအြွဲ့အစည်းနှင့် မွန်ပြည်သစ်ြါတီကဲ့သို့ရသာ အပခားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့

အစည်းများနှင့်လည်း ရကာင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရရး တည်ရဆာက်ေားနိုင်ခဲ့သည်။ ြါတီကို ဦးရဆာင်ြွဲ့စည်းခဲ့သူ 

ရစာရမာရယ် ရောက်ခံအားရြးခဲ့သည့် ရြ်တည်ချက်တစ်ခုပြစ်သလို သမိုင်းတစ်ရလျှာက် အချုြ်အပခာအာဏာ

ြိုင်ပြစ်ခဲ့သည့် အစဉ်အလာရြါ် အရပခခံ၍ ကရင်နီ “လွတ်လြ်ရရး” နှင့် ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းြိုင်ခွင့် အခွင့်အရရးကို 

မြကာခဏဆိသုလိ ုေတုရ်ြာရ်ကကးရြကာခ်ဲြ့ကသည။် ၁၉၉၆ ခနုစှ၌် KNPP ၏ နယကရခါင်းရဆာငတ်စဦ်းပြစသ်ည့ ်

ရအဘယ်တွိေ်က “သမိုင်းအရ ြကည့်မယ်ဆိုရင် ကျရနာ်တို့က ဘယ်တုန်းကမှ ဗမာပြည်ရဲ့ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခု 

မဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျရနာ်တို့ရဲ့ လွတ်လြ်ရရးကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းြို့ မူဝါေချမှတ်ေားတာြါ။ ဗမာပြည်မ

ကိုနိုင်ငံတစ်ခုအရနနဲ့ ကျရနာ်တို့အသိအမှတ်ပြုေားသလို ကျရနာ်တို့ ကရင်နီရတွကိုလည်း ဗမာရတွအားလုံး 

လွတ်လြ်တဲ့လူမျ ိုးနိုင်ငံတစ်ခုအရနနဲ့ အသိအမှတ်ပြုသင့်ြါတယ်။ ဆိုရတာ့ ကျရနာ်တို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းချင်းက 

အတူတူြဲ” ဟု ရှင်းပြရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၂၇ ဤအရြကာင်းပြချက်ရြကာင့် ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ြွဲ့စည်းတည်ရောင်

ခဲ့ငြီး ‘ဗကြ’ နှင့် မဟာမိတ်ြွဲ့ခဲ့သည့် ညီညွတ်ရသာအမျ ိုးသားေီမိုကရရစီတြ်ရြါင်းစု (NDUF) ၌ ခဏတာမျှ 

ြူးရြါင်းခဲ့သည်မှလွဲ၍ KNPP သည် ဗမာလူများစု၏ ဦးရဆာင်မှု သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းများြါဝင်သည့် မဟာမိတ်

တြ်ရြါင်းစုများ၌ ရယဘုယျအားပြင့် ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ပခင်းမရှိဘဲ ရရှာင်ြကည်ခဲ့သည်။
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 လတ်တရလာနှစ်များအတွင်း KNPP သည် ၎င်းတို့၏ သမိုင်းစဉ်လာ လွတ်လြ်ရရးရြ်တည်ချက်ရြါ် 

အာရုံစိုက်ရာမှ ြယ်ခွာ၍ NDF နှင့် UNFC မဟာမိတ်များ၏ ရြ်တည်ချက်နှင့်အညီ ေီမိုကရရစီအရပခခံမူများရြါ် 

အရပခပြုသည့် “ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စု” တစ်ရြ် ဝိုင်းဝန်းတည်ရဆာက်သွားြကရန် စတင်ရပြာဆိုလာခဲ့သည်။ 

ေို့အပြင် KNPP သည် မျ ိုးနွယ်စုတစ်ခုတည်းကိုသာ ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ၎င်းတို့ဆိုသည့် “ကယားပြည်နယ်” ဟူ

သည့်အမည်ကို ရတာက်ရလျှာက်ကန့်ကွက်လာခဲ့သည်။ ယင်းအစား KNPP အရနပြင့် ရေသတွင်း မှီတင်းရနေိုင်

လျက်ရှိသူများအားလုံးကို စုရြါင်းလွှမ်းခခုံမှုရှိသည်ဟု ၎င်းတို့လက်ခံယူဆေားသည့် “ကရင်နီပြည်နယ်” ဟူ

သည့်ယခင်အမည်ရဟာင်းကိုသာ ပြန်လည်သုံးစွဲသွားရန် လိုလားလျက်ရှိသည်။ “အခုက ကယားပြည်နယ်လို့ 

ရခါ်ရဝါ်သုံးနှုန်းရနြကတယ်။ ေါက မျ ိုးနွယ်စုတစ်ခုကိုြဲ ကိုယ်စားပြုရနတာြါ။ ေီမှာ ကယားရတွချည်းြဲရနြက

တာမဟုတ်ရတာ့ တစ်ပခားမျ ိုးနွယ်စုရတွအတွက် မရကာင်းဘူးရြါ့” ဟု KNPP ရပြာရရးဆိုခွင့်ရြုင်္္ဂိုလ် ခူရညးရယ်

ကရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေီနာမည်ကို ဦးနုအစိုးရက ရပြာင်းလိုက်တာြါ။ အဲေီရနာက်ရတာ့ စစ်အစိုးရက ကျရနာ် 

တို့ရဲ့သမိုင်းကို ြျက်ဆီးြစ်လိုက်တာ အရတာ်ခံစားရတယ်။”၂၈ ကယား၊ ကယန်းနှင့် ကရယာမျ ိုးနွယ်စုတို့သည် 

အလွန်နီးစြ်ြကသူများပြစ်ြကသည့်အတွက် KNPP အရနပြင့် ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းရနေိုင်ြကသည့် မျ ိုးနွယ် 

စုများအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ရန် ကကိုးြမ်းရနပခင်းပြစ်ငြီး လူများစုပြစ်သည့် ကယားမျ ိုးနွယ်စုကိုသာ အဓိက 

ေားကိုယ်စားပြုရနသည်ဟူသည့် စွြ်စွဲချက်ကို ပငင်းြယ်သွားခ့ဲသည်။ KNPP ၏ ယခင်က ေိြ်ြိုင်းရခါင်းရဆာင် 

တစ်ချ ို ့သည် ကယားများမဟုတ်ခဲ့ြကရြ။ ယင်း၌ KNPP ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးအတွက် အရရးြါသည့် အခန်းကဏ္ဍ 

မှစွမ်းစွမ်းတမံရဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုြ်ရအာင်သန်းရလးသည် ြိုးကရင်တစ်ဦးပြစ်သည်။ 

 နယ်ခံလူေုများအြကား အတိုရကာက်ပမန်မာအမည် “ကလလတ” သို့မဟုတ် “ြကယ်နီ” ဟု သိေားြက

ငြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်အတွင်း KNPP အြွဲ့ဝင်ရဟာင်းများက ခွဲေွက်တည်ရောင်ခဲ့ြကသည့် ကရင်နီပြည် လူမျ ိုးကရင်နီပြည် လူမျ ိုး

ရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရးတြ်ဦး ရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရးတြ်ဦး (KNPLF) သည် ရနာက်ြိုင်း၌ ‘ဗကြ’ နှင့်မဟာမိတ်ြွဲ့၍ တရုတ်

နယ်စြ်၌ အခိုင်အမာရပခကုြ်ရလာခဲ့သည်။ KNPP မှ ခွဲေွက်လာငြီးရနာက် KNPLF သည် ရှမ်းနယ်စြ်

တစ်ရလျှာက် ရနရာယူေားသည့် အပခား ‘ဗကြ’ မဟာမိတ်နှစ်ြွဲ့ပြစ်သည့် ကယန်းအများစုပြင့် ြွဲ့စည်းေား

သည့် KNLP နှင့် ြအိုဝ်းအများစုပြင့်ြွဲ့စည်းေားသည့် ရှမ်းပြည်လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရးအြွဲ့

(SNPLO) တို့နှင့် နီးနီးကြ်ကြ် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၌ ‘ဗကြ’ ငြိုလဲသွားသည့်

အခါ KNPLF သည် “လူေု အရပခပြုေီမိုကရရစီ” ကို ရောက်ခံအားရြးရာမှ “ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စု” တစ်ခု 

ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ရရးကို အားရြးရောက်ခံသည့် ရြ်တည်ချက်သို့ ရပြာင်းလဲသွားခဲ့ငြီး ပြည်ရောင်စုပမန်မာ

နိုင်ငံရတာ်၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအပြစ် ဆက်လက်ရြ်တည်သွားရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။

 ၁၉၉၄ ခုနှစ်အရရာက်တွင် စန္ဒာနှင့် ေွန်းရကျာ်တို့၏ ဦးရဆာင်မှုရအာက်၌ KNPLF သည် နဝတ

အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူလက်မှတ်ရရးေုိးခဲ့သည်။ ဤနည်းအားပြင့် “ကယားပြည်နယ်

အေူးရေသ ၂” ဟူ၍ ချးီပမှင့်ခံရငြီး ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသစ် ရရးဆွဲပြင်ဆင်မည့် အမျ ိုးသားညီလာခံ၏ 

ရနာက်ြိုင်းအခမ်းအနားများ၌ ြါဝင်ခွင့်ရရှိလာကာ ြက်ေရယ်စနစ်နှင့် ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းြိုင်ခွင့် ရတာင်းဆိုမှု

များကို ရောက်ခံအားရြးလာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ နယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့များ

အပြစ်အသွင်ရပြာင်းြွဲ့စည်းသွားရန် ‘နအြ’ အစိုးရ၏ အတင်းအကျြ်ြိအားရြးပခင်းခံခဲ့ရငြီး လွိုင်ရကာ်၊ 

ြားရဆာင်း၊ မယ်စဲ့၊ ရဘာလခဲနှင့် ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်များ၌ တရားဝင်တြ်ြွဲ့ဝင်အင်အား ၆၀၀ ပြင့်သာ လှုြ်ရှားမှု

ပြုရန် ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ မည်သို့ဆိုရစ လက်ရှိအချနိ်၌ နယ်ပခားရစာင့်တြ်ြွဲ့ ၁၀၀၄ အရပခစိုက်လျက်ရှိသည့် 

ေိုင်းနယ်စြ်နှင့်ကြ်ရနသည့် ကယားပြည်နယ်ရတာင်ြိုင်း မယ်စဲ့ငမို့နယ်သည် KNPLF ၏ အမာခံနယ်ရပမ
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အပြစ်ဆက်ရှိရနဆဲြင် ပြစ်သည်။ အပခားတြ်ရင်းတစ်ခုပြစ်သည့် နယ်ပခားရစာင့်တြ် ၁၀၀၅ သည် ရဘာလခဲ

ငမို့နယ်၏ အရရှ့ရပမာက်ြိုင်းရေသ၌ အရပခစိုက်လှုြ်ရှားလျက်ရှိသည်။  

 KNPLF တြ်ြွဲ့ဝင်များ၌ ကယန်းနှင့် ကရယာအများအပြား ြါဝင်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ကယားများလည်း

ြါဝင်ရနြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း KNPP ကဲ့သို့ြင် ြါတီရခါင်းရဆာင်များက ၎င်းတို့သည် ကယားပြည်နယ်

တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ရပြာဆိုေားြကသည်။ “အရင်တုန်းကဆိုရင် 

KNPP က လွတ်လြ်ရရးနဲ့ ကယားအမျ ိုးသားလက္ခဏာအတွက် ရြ်တည်ခဲ့ငြီး KNPLF က ြက်ေရယ်ပြည်

ရောင်စုနဲ့ တိုင်းရင်းသားရြါင်းစုံရဲ့ ကိုယ်ြိုင်လက္ခဏာရြ်ရတွအတွက် ရြ်တည်ခဲ့တယ်” ဟု KNPLF ၏ တွဲြက်

အရေွရေွအတွင်းရရးမှူး မန်းသက်ရြာက ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် အခုချနိ်မှာရတာ့ KNPP လည်း 

ရပြာင်းလဲသွားငြီမို့ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိြ်မက်က ကျရနာ်တို့နဲ့ တစ်ေြ်တည်းကျသွားြါငြီ။”၂၉

 KNPLF ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏ စစ်တြ်ကို တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်ရှိ BGF တြ်ြွဲ့

အပြစ် အသွင်ရပြာင်းလိုက်ငြီပြစ်ရသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရရးရတာင်ြံသည် လွတ်လြ်၍ အရနှာင်အြွဲ့

ကင်းကင်းပြင့် နိုင်ငံရရးရည်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဆုြ်ကိုင်ေားသည့် အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ပြစ်သည်ဟု 

အတည်ပြုရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ ဤအရြကာင်းရင်းရြကာင့် အချ ို ့ရသာတြ်ြွဲ့ဝင်များကို BGF ြွဲ့စည်းြုံပြင်ြ

၌ချန်ရစ်ေားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ေို့အပြင် ေိြ်ြိုင်းရခါင်းရဆာင်များက ြါတီဥက္ကဌေွန်းရကျာ်၏ ညွှန်ြကားချက်

ရအာက်၌ စီးြွားရရးကိုသာ အရလးရြးအာရုံစိုက်သည့် အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်ပြစ်သွားငြီဟု ရပြာဆိုရနြကသည့် 

ကိစ္စရြ်ကိုလည်း ပငင်းဆန်ခဲ့ြကသည် (အခန်း ၈ ကိုြကည့်ြါ)။ မန်းသက်ရြာက “ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ေီမိုကရရစီ

ရြို့ ရမျှာ်လင့်ရနြကသလို နိုင်ငံရရးအရ တန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စုတစ်ရြ် ရြါ်ေွန်းလာြို့ 

ရမျှာ်လင့်ရနြကတာြါ” ဟုရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့နိုင်ငံက နှစ်ရြါင်းရပခာက်ဆယ်ရကျာ် လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို ခံခဲ့ရတာြါ။ ေါရြကာင့် ကျရနာ်တို့ရဲ့ပြည်နယ်က နိုင်ငံေဲမှာ အပခားရေသရတွေက်

စာရင် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှု အနည်းဆုံးပြစ်ခဲ့ရတယ်။ အစိုးရသစ်တက်လာရတာ့ ေီမိုကရရစီရရတာ့မယ်လို့ 

ရမျှာ်လင့်ခဲ့ြကရြမယ့် နိုင်ငံရရးမှာ တြ်မရတာ်က ဆက်ငြီးြါရနဆဲမို့ အရမ်းခက်ြါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် 

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေကို အသစ်ပြန်ရရးြို့ လိုအြ်ရနတယ်။”၃၀

 ကယန်းပြည်သစ်ြါတီကယန်းပြည်သစ်ြါတ ီ (KNLP) ကို “ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” ကို ဆန့်ကျင်ရတာ်

လှန်ခဲ့သည့် ရတာင်သူလယ်သမားအရရးရတာ်ြုံအငြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်၌ ရှမ်းပြည်နယ် ြယ်ခုံငမို့တွင် စတင်တည်

ရောင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ရတာ်လှန်ရရးလှုြ်ရှားမှုကို ြက်ဆစ်င်္ျြန်ရတာ်လှန်ရရး၌ ကိုယ်တိုင်ြါဝင်တိုက်ခိုက်

ခဲ့သည့် နယ်ခံသူကကီးတစ်ဦးပြစ်သည့် ဗိုလ်ြျကံ ဦးရဆာင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရကျာင်းသား

တစ်ဦးပြစ်သည့် ရရွှရအး၏ ဦးရဆာင်မှုပြင့် လူငယ်ရောက်ခံသူများ စုခြုံဝင်ရရာက်လာခဲ့ငြီးရနာက် များမြကာမီ

၌ KNLP ကို တရားဝင်ြွဲ့စည်းေူရောင်လိုက်ရြကာင်း ရြကညာရမာင်းခတ်ခဲ့ငြီး ရှမ်း၊ ကယား၊ ကရင်ပြည်

နယ်များနှင့် မန္တရလး တိုင်းတို့ကို ဆက်သွယ်ရြးေားသည့် ရတာင်စဉ်ရတာင်တန်းများရြါ်၌ အရပခစိုက်

လှုြ်ရှားခဲ့ြကသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်အရစာြိုင်း၌ KNLP သည် NDF ကို ရကျာရောက်ရနာက်ခံပြုရန် ြူးရြါင်း

ခဲ့ရသာ်လည်း ရနာက်ြိုင်းတွင် CPB နှင့် မဟာမိတ်ြွဲ့ေားသည့် KNPLF တို့နှင့် ြူးရြါင်းသွားခဲ့ငြီး ဆယ်စုနှစ်

နှင့်ချ၍ီ KNPLF နှင့် SNPLO တို့နှင့် ရကျာချင်းကြ်၍ လှုြ်ရှားခဲ့ြကသည်။ 
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 KNPLF နှင့် SNPLO တို့ကဲ့သို့ြင် CPB ငြိုကွဲသွားခဲ့သည့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း၌ KNLP သည်

လည်းတစ်ဦးတည်း သင်းကွဲကျန်ရစ်ခဲ့သပြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်အရရာက်တွင် ‘နဝတ’ အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသရဘာတူ လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့ငြီး “ကယားပြည်နယ်အေူးရေသ ၃” ကို ချးီပမှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ြါတီသည် 

ရနာက်ြိုင်းြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသစ် ရရးဆွဲပြင်ဆင်သည့် အမျ ိုးသားညီလာခံ၌ တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ငြီး 

ြက်ေရယ်လိုလားသည့် အင်အားစုများြက်မှ ရြ်တည်ရောက်ခံခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အရရာက်တွင် နယ်ခံ

ရကျးရွာလူေုများအြကား ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့သစ်တစ်ခုကို တြ်မရတာ်က ြွဲ့စည်းရြးလိုက်ငြီးရနာက်ြိုင်း 

ကယားပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်းရေသအချ ို့ရှိ KNLP တြ်ြွဲ့များကို ရုြ်သိမ်းရြးရန် ြိအားရြးခံခဲ့ရသည်။ အရသ

အရြျာက်တစ်ချ ို ့ရှိခဲ့သည်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။ “ေါက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းရတွ ငြိုကွဲ

ြျက်စီးသွားငြီး ပြည်သူရတွနဲ့ ပြဿနာတက်လာရအာင် အစိုးရသုံးရလ့ရှိတဲ့ ရသွးခွဲအုြ်ချုြ်ရရးမူဝါေရဲ့ အစိတ်

အြိုင်းတစ်ခုြါ” ဟု ြယ်ခုံငမို့နယ်၌ ကယန်းအမျ ိုးသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရရး ေီမိုကရရစီအြွဲ့ (DOKNU)

၏ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်ဦးပြစ်သူ ခွန်းမားရ်ကိုဘန် ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၃၁

 KNLP သည်လည်း ဌာရနပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့အပြစ် အသွင်ရပြာင်းြွဲ့စည်းရန် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ တြ်မရတာ်

၏ြိအားရြးပခင်းခံခဲ့ရသည်။ သို့ရသာ်လည်း KNLP ရခါင်းရဆာင်များက ပြည်သူ့စစ်အဆင့်အတန်းကို ၎င်းတို့

လက်ခံခဲ့သည်ဟူသည့် ရပြာဆိုချက်များကို ပငင်းဆန်ခဲ့ြကသည်။ လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး နှစ် (၅၀) ပြည့် 

အေိမ်းအမှတ်ရန့ အခမ်းအနား၌ KNLP ဥက္ကဌ ဦးသန်းစိုးနိုင်က “နိုင်ငံေဲမှာ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသစ် ရြါ်

ရြါက်လာမယ့်အချနိ်ေိ ကျရနာ်တို့လူရတွ ဆက်ငြီးလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်သွားြို့လိုအြ်တယ်” ဟု ရြကညာ

ရမာင်းခတ်ခဲ့သည်။၃၂ “ကျရနာ်တို့က ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ မဟုတ်ြါဘူး။ ကျရနာ်တို့က KNLP ရဲ့ နိုင်ငံရရး

ဦးရဆာင်မှုရအာက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရရးြါတီတစ်ခုပြစ်သလို ကယန်းပြည်သစ်တြ်မရတာ်ကလည်း ဆက်လက်

တည်တံ့ရနတုန်းြါြဲ” ဟု KNLP ၏ တွဲြက်အရေွရေွ အတွင်းရရးမှူး ဦးရစာလွင်က ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“အစိုးရနဲ့ အြစ်အခတ်ရြ်စဲြို့ သရဘာတူခဲ့ရြမယ့် ေီမိုကရရစီ၊ ြက်ေရယ်နဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် ကျရနာ်တို့ 

ဆက်လက်တိုက်ြွဲဝင်ရနတုန်းြါြဲ။ ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ဘယ်လိုစစ်အာဏာရှင်ြုံစံကိုမှ လက်သင့်မခံနိုင်ြါဘူး။ 

၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေကိုလည်း လက်မခံနိုင်ဘူး။ အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးမှာ စစ်တြ်ကဝင်ြါရနတာ

ကိုလည်း ကျရနာ်တို့လက် မခံနိုင်ဘူး။ ေါရြမယ့် စစ်အစိုးရက ပမန်မာ့နိုင်ငံရရး လုြ်ငန်းစဉ်ရတွေဲကရန ကျရနာ်

တို့ကို ြယ်ေုတ်ြို့အတွက် ကကိုးြမ်းတဲ့အရနနဲ့ ပြည်သူ့စစ်စာရင်းသွင်းခဲ့တာြါ။”၃၃

 နိုင်ငံရရးလုြ်ငန်းများကို ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရနသည့် အရောက်အေားတစ်ခုအပြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဝပြည်ရသွးစည်းညီညွတ်ရရးတြ်မရတာ်က ြန်ဆန်းငမို့နယ် စီစဉ်ကျင်းြခဲ့သည့် ညီလာခံ

သို့တက်ရရာက်ရြးရန် ြိတ်ြကားခံခဲ့ရသည့် လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း (၁၂) ြွဲ့၌ KNLP သည်လည်း တစ်ြွဲ့

အြါအဝင်ပြစ်ခဲ့သည်။ “UWSA၊ NDAA၊ KIO၊ SSPP၊ TNLA နဲ့ AA တို့အားလုံး KNLP ကို ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့

အစည်းတစ်ရြ်အရနနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ြကတဲ့အတွက် ကျရနာ်တို့တက်ခဲ့တာြါ” ဟု ဦးရစာလွင်က ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။၃၄

 လွတ်လြ်ရရးရငြီးချနိ်မှစ၍ ကယန်းအမျ ိုးသားများ မှီတင်းရနေိုင်သည့် နယ်ရပမရေသများ၏ အမျ ိုး

သားရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအဆင့်အတန်း (“ကယန်းနယ်ရပမရေသနှင့် အမျ ိုးသားလက္ခဏာရြ်” စာကွက်ြါရှိသည့် 

အခန်း (၇) ကို ြကည့်ြါ) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘဲ မှုန်ဝါးရနခဲ့ရသည်။ KNLP သည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေအရ ကရင်နီပြည်နှင့် ရြါင်းစည်းြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ယခင်က မိုးငဗဲပြည်နယ်ခွဲ၌ အများအားပြင့်အရပခစိုက် 
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လှုြ်ရှားလာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ လွတ်လြ်ရရးရငြီးရနာက်ြိုင်း ြါလီမန်ရခတ်ကတည်းက မြကာခဏဆိုသလို 

တြ်မရတာ်မှ ယခုနယ်ရပမရေသများကို ၎င်းတို့၏ ကယားပြည်နယ် စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများရအာက်တွင် ေားရှိ

ခဲ့သည့် သာဓကများလည်းရှိခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရတာင်ြိုင်းရေသနှစ်ခုစလုံးသည် ရတာင်

ကကီးငမို့၌ အရပခစိုက်ေားသည့် တြ်မရတာ်၏ အရရှ့ြိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုြ်ရအာက်တွင်ရှိရနငြီး လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ 

ရေသစစ်ဆင်ရရးကွြ်ကဲမှုရုံးကို ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်ခန့်က စတင်ေားရှိခဲ့ပခင်းပြစ်သည် (အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ)။ 

 ၎င်းတို့ြက်က KNLP သည် တိုင်းရင်းသားအရပခပြု ကယန်းအမျ ိုးသားရရးစိတ်ဓာတ်ကို အားရြးပမှင့်

တင်ရြးသည့် နိုင်ငံရရးလှုြ်ရှားမှုပြစ်သည်ဟု ရကကးရြကာ်ခဲ့ြကသည်။ သီးသန့်ပြည်နယ်တစ်ခု ရတာင်းဆိုသွားရ

မည့်အစား KNLP အရနပြင့် ကယန်းလူေုများ မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိငြီး တစ်ကွဲတစ်ပြားစီပြစ်ရနသည့် နယ်ရပမ

ရေသ ၄ ခု (ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ရနပြည်ရတာ်ရကာင်စီနယ်ရပမများရှိ) စလုံးကို 

ရြါင်းစည်း၍ အသစ်ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းသွားမည့် ကရင်နီပြည်နယ်၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအပြစ် ရြ်တည်သွားရန် 

ဆန္ဒရှိရနြကသည်။ ေို့အပြင် “ြင်လုံစိတ်ဓာတ်” ရြါ် အရပခခံသည့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုမှတစ်ဆင့် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ 

ဥြရေကိုြါ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများအားလုံး၏ တန်းတူအခွင့်အရရးကို အာမခံရြးသည့် ြက်ေရယ်ပြည် 

ရောင်စုတစ်ရြ်နှင့် စစ်မှန်သည့်ေီမိုကရရစီဆီသို့ ဦးတည်လာရစသည့်ြုံစံပြင့် ပြင်ဆင်သွားရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။၃၅

 “တစက်ွတဲစပ်ြားစပီြစရ်နတဲ ့ကယန်းရေသအားလုံးကိ ုကိယုြ်ိငုအ်ြုခ်ျုြခ်ငွ့ရ်တိငု်းတစခ်ေုအဲပြစ ်ရြါင်း

စည်းလိုက်သင့်တယ်” ဟု ဦးရစာလွင်က ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ငြီးရတာ့ ကယားပြည်နယ်ဆိုတဲ့ အမည်ကိုလည်း 

ကရင်နီပြည်နယ်ဆိုငြီး ရပြာင်းလဲလိုက်ြို့လိုအြ်တယ်။ ကယန်းလူေုအများစုနဲ့ လူေုဆန္ဒခံယူြွဲပြုလုြ်ငြီး 

ကယားပြည်နယ်နဲ့ ရြါင်းစည်းသင့်မသင့် မဲခွဲဆုံးပြတ်သင့်တယ်။ ေီကိစ္စရြ်ရတွကို အရကာင်အေည်ရြာ်ငြီး 

ဆုံးပြတ်ချက်ကျလာမှြဲ ကယန်းရေသကို ကရင်နီပြည်နယ်ေဲ ေည့်ရြါင်းသင့်တယ်။”၃၆ ဤသရဘာေား

ရြ်တည်ချက်နှင့် အညီ KNLP သည် ယခုကိစ္စကို မရပြရှင်းနိုင်မီ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပခားလက်နက်ကိုင်

အြွဲ့အစည်းများပြင့် ြွဲ့စည်းေားသည့် တရားဝင်နိုင်ငံရရးမဟာမိတ်အြွဲ့များ၌ ြါဝင်ပခင်းမပြုရန် ဆုံးပြတ်ခဲ့

သည်။ သို့ရသာ်လည်း NLD ပြစ်ရစ တိုင်းရင်းသားအရပခပြုြါတီပြစ်ရစ နိုင်ငံရရးြါတီများအရနပြင့် ြွဲ့စည်းြုံ

အရပခခံဥြရေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရရးနှင့် “တင်းပြည့်ကျြ်ပြည့် အရြ်သားအစိုးရ” တစ်ရြ်ြွဲ့စည်းတည်ရောင်မှု

ကိုအရောက်အကူပြုသည့် ရရွးရကာက်ြွဲနိုင်ငံရရး၌ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ြကရန် တိုက်တွန်းနှိုးရဆာ်ခဲ့သည်။၃၇

 ကယန်းအမျ ိုးသား ကာကွယ်ရရးတြ်ကယန်းအမျ ိုးသား ကာကွယ်ရရးတြ ် (KNG) သည် KNLP ရခါင်းရဆာင်များအြကား သရဘာေား

ကွဲလွဲမှု ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ငြီးရနာက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၌ ခွဲေွက်သွားခဲ့သည့် အြွဲ့ရလးတစ်ခုပြစ်သည်။ အဓိကအားပြင့် 

ြယ်ခုံငမို့နယ်၏ မိုးငဗဲရေသ၌ အရပခစိုက်လှုြ်ရှားခဲ့သည်။ ခွဲေွက်မှုကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် ေီမိုကရရစီအရရးရတာ်ြုံ

ကာလအတွင်း ြယ်ခုံငမို့နှင့် မိုးငဗဲငမို့ ဆန္ဒပြြွဲများအတွင်းြါဝင်ခဲ့ငြီး ရောက်ခံအားရြးသူ အရတာ်များများ

ပြင့် KNLP သို့ ရနာက်ြိုင်း၌ လာရရာက်ြူးရြါင်းခဲ့သည့် ရင်္ဘရယ်ြျကံ ဦးရဆာင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် 

ရြရြာ်ဝါရီလ၌ ‘နဝတ’ အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရန် သရဘာတူခဲ့ငြီးရနာက် “ကယားပြည်နယ် အေူး

ရေသ ၁” အပြစ် သတ်မှတ်ရနရာရရှိခဲ့ငြီး အမျ ိုးသားညီလာခံသို့ တက်ရရာက်ြါဝင်ရန်လည်း ြိတ်ြကားခံခဲ့ရ

သည်။ မည်သို့ဆိုရစ ေိုအချနိ်မှစ၍ KNG သည် မိမိတို့၏ နိုင်ငံရရးလှုြ်ရှားမှုကို တိုးချဲ့ရြာ်ရဆာင်မှုမပြုရတာ့

ရြ။ ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့ အသွင်ရပြာင်းလဲြွဲ့စည်းရန် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ ြိအားရြးခံခဲ့ရသလို နယ်ခံများကလည်း 

သစ်ခွဲစက်များ၊ ရဆာက်လုြ်ရရးနှင့် မူးယစ်ရဆးဝါးများအြါအဝင် စီးြွားရရးတစ်ခုတည်းကိုသာ ရောက်ချ

လုြ်ကိုင်ရနသည်ဟု ရှုပမင်ခဲ့ြကသည်။၃၈ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၌ တြ်ြွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ လက်ချက်ပြင့် ရင်္ဘရယ်ြျ ံလုြ်ကကံ

သတ်ပြတ်ခံခဲ့ရငြီးကတည်း က KNG ကို ရဌးကိုက ဆက်လက်ဦးရဆာင်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute92

 ကရင်နီအမျ ိုးသားေီမိုကရက်တစ်ြါတီ ကရင်နီအမျ ိုးသားေီမိုကရက်တစ်ြါတီ (KNDP) ကို KNPP ၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ြျက်ပြယ်သွားခဲ့

သည့် နှစ်ဦးြိုင်းကာလ၌ ေိုင်းနယ်စြ်သို့ ပြန်လာခဲ့ပခင်းမရှိသည့် ရလးရယ်ဦးရဆာင်သည့် KNPP ရဲရဘာ်ရဟာင်း

များပြင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ရေသတွင်း၌ KNDP ကို “နင်္ါး”

အြွဲ့ဟု ရခါ်ဆိုြကသည်။ ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်၏ အရရှ့ြိုင်းရေသ၌ အရပခစိုက်လှုြ်ရှားခဲ့သည်။ ြွဲ့စည်းတည်ရောင်

မှုကို တြ်မရတာ်က ရောက်ခံအားရြးေားသပြင့် တရားဝင်အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်မရှိခဲ့ရြ။ 

KNDP သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၌ ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည့် အမျ ိုးသားညီလာခံ၌ တက်ရရာက်ကိုယ်စားပြုခဲ့ရသာ်

လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအရရာက်တွင် ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့အပြစ် အသွင်ရပြာင်းြွဲ့စည်းရန် တြ်မရတာ်၏ 

အတင်းအကျြ်ြိအားရြးပခင်း ခံခဲ့ရသည်။

 ကွယ်လွန်သွားငြီပြစ်သည့် ဦးင်္ိုရီ၏ ဦးရဆာင်မှုပြင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် KNPP မှ ခွဲေွက်သွားခဲ့ငြီး 

အရစာြိုင်း၌ “ဟိုယာ KNPP” ဟု အများသိခဲ့ြကသည့် ကရင်နီအမျ ိုးသားငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီကရင်နီအမျ ိုးသားငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ

(KNPDP) သည် ြရူဆိုငမို့နယ်၏ ဟိုယာရေသ၌ အရပခစိုက်ခဲ့သည်။ KNPDP ကို ပြည်နယ်အတွင်း၌ “ကရယာနီ”

ဟုသိေားြကငြီး အြွဲ့ဝင်အများစုသည် ကရယာလူမျ ိုးများပြစ်ြကသည်။ “ကျရနာ်တို့ရဲ့ ြေမဦးစားရြးက 

ကရယာလူေုရဲ့ စာရြ၊ ယဉ်ရကျးမှုနဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးြါ” ဟု KNPDP ၏ ြရူဆိုငမို့နယ်ရှိ ရေသအုြ်ချုြ်ရရးမှူးက 

ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့က အစိုးရနဲ့ ြူးရြါင်းငြီးရတာ့ ြညာရရးနဲ့ ကျန်းမာရရးပြုစုရစာင့်ရရှာက်မှုရတွ၊ 

သယ်ယူြို့ရဆာင်ရရးနဲ့ အရပခခံအရဆာက်အအုံရတွ တိုးတက်ရကာင်းမွန်လာငြီး နယ်ရပမရေသြွံ့ငြိုးရရးရတွကို 

ြံ့ြိုးရြးနိုင်ြို့ ကကိုးစားရနြါတယ်။ သစ်ရတာစိုက်ခင်း ပြန်လည်ေူရောင်ရရးလုြ်ငန်းတစ်ချ ို ့လည်း ကကိုးစားငြီး

လုြ်ရနတာရှိြါတယ်။”၃၉ KNPDP သည်လည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်၌ ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည့် အမျ ိုးသားညီလာခံ၌ တက်

ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ရသာ်လည်း တြ်မရတာ်၏ ဆွဲရဆာင်မှုပြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့အပြစ် အသွင်

ရပြာင်းသွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း KNPDP ရခါင်းရဆာင်များက ၎င်းတို့အရနပြင့် KNPP နှင့် ကွာပခားမှုမရှိ

သည့်မိမိတို့၏ နိုင်ငံရရးရည်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဆုြ်ကိုင်ေားဆဲပြစ်သည်ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ေါက ကျရနာ်တို့ရဲ့ အရပခအရနကို ရပြာင်းလဲသွားရစတာမရှိြါဘူး။ နာမည်တစ်ခုေဲြဲ ရပြာင်းလဲသွားခဲ့တာြါ”

ဟု KNPDP ၏ အတွင်းရရးမှူး ဦးပမင့်ရမာင်ရမာင် ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့ကိုယ် ကျရနာ်တို့ရတာ့ 

နိုင်ငံရရးအြွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုြဲ သရဘာေားြါတယ်။ နိုင်ငံရရးရည်မှန်းချက်ချင်း တူညီတဲ့အတွက် KNPLF 

လုြ်ခဲ့သလို KNPP ကို သွားတိုက်ခဲ့တာမျ ိုး မရှိြါဘူး။”၄၀

 ပမန်မာနာမည် အတိုရကာက်ပြစ်သည့် ကမစည ဟုလည်း သိေားြကသည့် ကရင်နီအမျ ိုးသားများကရင်နီအမျ ိုးသားများ

စည်းလုံးညီ ညွတ်ရရးအြွဲ့ စည်းလုံးညီ ညွတ်ရရးအြွဲ့ (KNSO) သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၌ နယ်ရပမခံတြ်မှူးရစ်ချတ် (ကရီေူး) ၏ ဦးရဆာင်မှုပြင့် 

KNPP မှ ခွဲေွက်သွားခဲ့သည့် အြွဲ့အစည်းပြစ်ငြီး ကရင်ပြည်နယ်၏ ြာြွန်ငမို့နယ်နှင့် ကြ်ရနသည့် ရမာ်ချးီရေသ 

ခဲမပြူရကျးရွာအုြ်စုတွင် အရပခစိုက်လှုြ်ရှားခဲ့ြကသည်။ KNSO အြွဲ့ဝင်အများစုသည် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ

ပြစ်ြကငြီး ရံြန်ရံခါ ‘ြကူးကရင်’ ဟု ရည်ညွှန်းရပြာဆိုရလ့ရှိရသာ်လည်း ကယားပြည်နယ်တွင် ကရင်နီအုြ်စု

ဝင်အပြစ် သတ်မှတ်လက်ခံေားြကသည်။ KNSO ကို ပြည်နယ်အတွင်း၌ ‘ြကယ်ပြူ’ ဟု အလွယ်ရခါ်ရဝါ်ြက

သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း KNPP နှင့် KNLP တို့ေံမှ ခွဲေွက်သွားခဲ့ြကသည့် အပခားအြွဲ့များနည်းတူ ၂၀၀၂ 

ခုနှစ်၌ အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးရနာက် အမျ ိုးသားညီလာခံတက်ရရာက်ရန် ြိတ်ြကားခံခဲ့ရရသာ်လည်း 

၂၀၀၉ ခု နှစ်၌ ပြည်သူ့စစ်အဆင့်အတန်းကို အတင်းအကျြ်လက်ခံခဲ့ြကရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ သိန်းစိန်အစိုးရ 

အာဏာရလာခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း KNSO ရခါင်းရဆာင်များသည် ရမာ်ချးီသတ္တုတွင်းများနှင့် ြတ်သက်သည့် စီးြွား

ရရးအကျ ိုးစီးြွားများကို တိုးချဲ့ရရှိခဲ့ြကသည်ဟုလည်း လူရပြာသူရပြာများခဲ့သည် (အခန်း ၈ ကိုြကည့်ြါ)။  
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အားပြင့် သတ်မှတ်ယူဆေားြကသည်။ ဤအြွဲ့သုံးြွဲ့

သည် စစ်ရရးလက်တံအရှည်ဆုံးနှင့် အင်အားအရတာင့်

တင်းဆုံး အြွဲ့များပြစ်ြကသည်။ KNPLF လူငယ်အြွဲ့ဝင် 

ြီတာင်္ါသူးအီက “ကယားပြည်နယ်ေဲမှာ KNPP၊ KNPLF 

နဲ့ KNLP လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းသုံးခုက နိုင်ငံရရး

ရည်မှန်းချက်ရတွနဲ့ ရြ်တည်ရနြကတာပြစ်တယ်။ လူေု

ကလည်း သူတို့သုံးြွဲ့ကို ရြါင်းစည်းသွားရစချင်ရနြက

တယ်” ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။၄၁

လူေုလူတန်းစားများ၊ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် လူေုလူတန်းစားများ၊ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် 

အုြ်ချုြ်ရရးအုြ်ချုြ်ရရး

 လက်ရှိ ရြာ်ရဆာင်လျက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား

လူမျ ိုးနှင့် နယ်ရပမရေသဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားလက္ခဏာရြ်

များကို ပြန်လည်ရြာ်ေုတ်သတ်မှတ်ပခင်းသည် အမျ ိုးသား

နိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်၌ ကရင်နီအမျ ိုးသားများ မှန်မှန်ကန်

ကန် ကိုယ်စားပြု၍ အသိအမှတ်ပြုခံရရရးအတွက် ပြန်

လည်ရစ့စြ်ညိှနိှုင်းလျက်ရိှသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ကကီး၏ အစိတ်

အြိုင်းတစ်ခုပြစ်သည် (အခန်း ၇ ကိုြကည့်ြါ)။  ဗဟိုအစိုးရ၊ 

ပြည်နယ်အစိုးရ၊ တြ်မရတာ်၊ နိုင်ငံရရးြါတီများ၊ တိုင်း

ရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် 

အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံရရးအပမင်ြွင့်

လင်းလာသည့် ကာလအတွင်း တရားဝင်ကိုယ်စားပြု

သည်ဟု အငြိုင်အဆိုင် ေုတ်ရြာ်ရပြာဆိုလာြကသည်။ 

ဤကိစ္စရြ်အရြါ် ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လြ်ရရးရငြီးကတည်း

က ရခတ်အဆက်ဆက်နိုင်ငံရရး ောတ်ခုံရြါ်၌ ေိေိ 

ရရာက်ရရာက် ရဆွးရနွးပငင်းခုံမှုမရှိခဲ့ြူးရြ။ သို့ပြစ်၍ 

ယရန့ဆုံးပြတ်သည့် ကိစ္စရြ်များနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်မှု

ရလေ်များသည် ရရရှည်င်္ယက်ရိုက်ခတ်မှုရှိလာနိုင်သည်။ 

 ကယားပြည်နယ်တွင်းရိှ အရြ်ြက်လူ့အြဲွ့အစည်း

များသည် ရယဘုယျအားပြင့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ

နှင့် အရနှာင်အြွဲ့ကင်းကင်း ချတိ်ဆက်မှုများ အခိုင်အမာရှိ

ရနရသာ်လည်း လွိုင်ရကာ်နှင့် အပခားငမို့ပြများ၌သာ စုခြုံ 

လျက်ရှိသည်။ ရလေ်အရနပြင့် CSO အများစုသည် ရကျး

လက်နှင့် ငမို့ပြလူေု နှစ်ရြ်စလုံး၏ လိုအြ်ချက်များကို 

ရလ့လာဆန်းစစ်၍ လုိအြ်သည့် ကုိယ်စားပြုမှုနှင့် အရောက်

အြံ့များ ရြးအြ်ရာ၌ သာမန်ကာလျှကံာသာ ကကိုးြမ်း

အားေုတ်နိုင်ြကသည်။ ၎င်းတို့သည် ြညာရရး၊ အသက်

ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုလုြ်ငန်းများ၊ ရရ၊ လျှြ်စစ်မီး၊ အရပခခံ

အရဆာက်အအုံ၊ ကျန်းမာရရးပြုစုရစာင့်ရရှာက်မှုနှင့် ရပမ

ယာအခွင့်အရရးကဲ့သို့ရသာ ကိစ္စရြ်များကိုသာ အရလး

ရြးရြာ်ရဆာင်လျက်ရှိသည်။ အပခားလူမှုစီးြွားရရးနှင့် 

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့် ြတ်သက်လာြါက ရကျး

လက်ရနလူေုလူတန်းစားများနှင့် ြညာတတ် ငမို့ပြအရြ်

ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများ၏ အပမင်သရဘာေားများ ရံြန်

ရံခါ အချတိ်အဆက်ပြတ်ရနတတ်သည်။

 သရဘာေားချင်း ကွာပခားလျက်ရှိသည့် သာဓက

နယ်ြယ်တစ်ခုမှာ ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စြ်

လျက်ရှိငြီး အေူးသပြင့် NCAနှင့်ြတ်သက်လာသည့်အခါ 

အရြ်ြက်လူ့အြဲွ့အစည်းများက ဗမာမဟုတ်ြကသည့်ကျန် 

တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးကို အာမခံရြးေားပခင်း မရှိသည့် 

အစိုးရနှင့် တြ်မရတာ်ဦးစီးရခါင်းရဆာင်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်

အရြါ် အများအားပြင့် သံသယကကီးြကသည်။ ဤကိစ္စရြ်

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်း၏ အပမင်သည် 

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်း

များနှင့် နိုင်ငံရရးြါတီများ၏ အပမင်သရဘာေားနှင့် ြိုမို

နီးစြ်မှုရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ဆန့်ကျင်

ြကအ်ရနပြင့ ်ရအာကရ်ပခရကျးလကရ်န လေူလုတူန်းစား

များသည် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် NCA အရြကာင်း 

သိရှိနားလည်မှုမရှိရသာ်လည်း ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် တည်ငငိမ်

ရအးချမ်းမှုကို ရဆာင်ကျဉ်းရြးမည်ဟု ကတိပြုသည့် မည်

သည့်အကကံပြုချက်မျ ိုးကိုမဆို ရောက်ခံအားရြးြကမည်

သာပြစ်သည်။ အလားတူြင် အချ ို ့ရသာ CSO များသည်

လည်း သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ရစာင့်ရရှာက်ရရး ရှုရောင့်

အရ ရရွှ့ရပြာင်းရတာင်ယာစိုက်ရရးစနစ်ကို ရောက်ခံ

အားရြးမှုမပြုနိုင်သည့် ရြ်တည်ချက်မျ ိုးကို ကိုင်စွဲေား

ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း နယ်ခံရြ်ရွာလူေုများက ရရှး

ြရဝသဏီကတည်းက ရခတ်အဆက်ဆက် ရရရှည်တည်

တံ့ခိုင်ငမဲသည့် နည်းလမ်းများပြင့် လုြ်ကိုင်စားရသာက်လာ

ခဲ့ြကသည့် ဘဝရှင်သန်မှုနည်းလမ်းတစ်ခု ပြစ်ရနဆဲပြစ်

သည်။ ဤကဲ့သို့ရသာ စိန်ရခါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့

လာသည့်အခါ အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများက ၎င်းတို့၏ 

ရြ်တည်ချက်များကို “ကိုယ်စားပြုပခင်း” ေက် “အပမင်ြွင့်
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ြညာရြးရရး” ကိစ္စရြ်ကိုသာ လုံးြန်းလာြကပြန်သည်။ 

ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်များက ြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းရရးရှု

ရောင့်ကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအြ်မှုကို ၎င်းတို့အရန

ပြင့်ရကာင်းစွာ သိရှိနားလည်ေားငြီးပြစ်သည်ဟု ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။

 ရေသတွင်း အနာင်္တ်ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်မှုြုံစံကို 

အမျ ိုးသားငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၏ နိုင်ငံရရးဦးတည်

ချက်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသရဘာတူညီချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို KNPP သရဘာတူ 

လက်မှတ်ရရးေိုးမေိုးဟူသည့် ကိစ္စရြ်များက အဆုံး

အပြတ်ရြးသွားမည့် အလားအလာရှိရနသည်။ နှစ်ရှည် 

လများ ကရင်နီလူေု၏ ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးများအတွက် 

တိုက်ြွဲဝင်လာခဲ့သည့် KNPP သည် ကယားပြည်နယ် 

အတွင်းရှိ အပခားြါတီများနှင့် အြွဲ့အစည်းများေက်စာ

လျှင် လူေု၏ လိုလားရောက်ခံမှုအတိုင်းအတာ ြို၍အခိုင်

အမာရရှိေားြုံရသည်။ ၎င်းတို့၏ ဦးရဆာင်မှုအခန်းကဏ္ဍ

သည် ယခုဆိုလျှင် အစိုးရရခတ်ရလးခုရကျာ်ကို ပြတ်သန်း

လာခဲ့ငြီးပြစ်သည်။ ေို့ရြကာင့် အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်း

နှင့် အမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားတက်ကကသူ အများအပြားအြကား 

KNPP ကို ပြည်နယ်တွင်း အဓိကအကျဆုံး နိုင်ငံရရးအြွဲ့

အစည်းတစ်ခုအပြစ် လက်ခံအသိအမှတ်ပြုေားပခင်းပြစ်

သည်။ အပြန်အလှန် ြစ်ခတ်တိုက်ခိုင်မှုအြကား အများဆုံး

ရပမစာြင်ပြစ်ခဲ့ြကရသည့် ရကျးလက်လူေုလူတန်းစား

များသည် KNPP ြက်ကပြစ်ရစ အပခားအတိုက်အခံ အင်

အားစုတစ်ရြ်ရြ်ြက်ကပြစ်ရစ ရြ်တည်ပခင်းေက် လက်

နက်ကိုင်တိုက်ြွဲကို ရရှာင်လွှဲမှုပြုရန်သာ ြို၍လိုလားြကြါ

လိမ့်မည်။ ဤကဲ့သို့ ချတီုံချတုံပြတ်သားမှုမရှိသည့် အရပခ

အရနကို ြဋိြက္ခတွင်းြါဝင်လျက်ရှိသည့် အြွဲ့အစည်း

နှစ်ခုမကရှိရနသည့် နယ်ရပမရေသများ၌ ြို၍အေင်အရှား

ရတွ့ပမင်ရရလ့ရှိသည်။

 ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးကတည်းက ရဘး

ကင်းလုံခခုံရရးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရးကုိ လိုလားရတာင့်တသည့် 

ဆန္ဒများတစ်ေြ်တည်း ကျသွားခဲ့သည်။ အချ ို ့ရသာအရပခ

အရနများ၌ လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ အေူးသပြင့် 

နိုင်ငံရရးအရပြာင်းအလဲအတွက် လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း

ေက် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများကိုသာ အသားရြးအာရုံစိုက်

ြုံရသူများအရြါ် စာနာနားလည်မှု သို့မဟုတ် ရောက်ခံ

အားရြးမှုများ သိသိသာသာဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံ

ရရးတံခါးြွင့်လာသည့်နည်းတူ နယ်ခံလူေုလူတန်းစား

အတွက် ရရွးချယ်စရာြိုမိုများပြားလာခဲ့သပြင့် ယခင်က

ေက်ြို၍လွတ်လွတ်လြ်လြ် အမှီအခိုကင်းကင်းပြင့် သွား

လာလှုြ်ရှားလာနိုင်ခဲ့သည်။ ေို့အပြင် လူေုအများအပြား

ကမရှိသင့်ရတာ့ဟု ယူဆေားရသာ်လည်း ဆက်လက်

အခွန်ရကာက်ခံရနသည့်  လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ

နှင့်ြတ်သက်၍လည်း အရတာ်စိတ်ြျက်ရနြကသည်။

 အြစအ်ခတရ်ြစ်ရဲရးမ ှရရှလိာသည့ ်အကျ ိုးရကျး

ေူးအချ ို ့သည် “ရတာ်လှန်ရရးခရီးအတွက် လူေု၏ အနစ် 

နာခံရြးဆြ်လိုစိတ်” ကို ချနိှဲ့အားနည်းသွားရစလျက်ရှိ

ရြကာင်းကိုလည်း KNPP အရနပြင့် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံ 

ေားငြီးပြစသ်ည။်၄၂ ဤကစိ္စရြန်ငှ့စ်ြလ်ျဉ်း၍ ကယားပြည်

နယ်အတွင်း ဗဟိုအစိုးရနှင့် တြ်မရတာ်တို့ြက်မှ အကျ ိုး

ပြစ်ေွန်းမှု ရှိသွားနိုင်သည်ဟု သုံးသြ်ယူဆရသည်။ သို့

ရသာ်လည်း KNPP ကို အလှဲေိုးနိုင်ခဲ့ငြီဟု မဆိုလိုရြ။ 

လက်ရှိငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်သည် အနာင်္တ် နိုင်ငံရရး

ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများ

ကိုရဆာင်ကျဉ်းရြးမည့် စကကဂန်တစ်ရြ်ပြစ်ရြကာင်း သက်

ရသပြလာမည့်အချနိ်ကို လူေုလူတန်းစားအများအပြား

ကရမျှာ်လင့်ရစာင့်စားလျက်ရှိသည်။KN
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 ရမျှာ်လင့်ေားသည့်အတိုင်း အမှန်တကယ်ပြစ်

ြျက်လာငြီး ကရင်နီအမျ ိုးသားနိုင်ငံရရး၏ ဦးတည်ချက်

ကိုဝိုင်းဝန်းြုံရြာ်သည့်အခါ KNPP သည် ခိုင်မာအား

ရကာင်းသည့် အသံတစ်ရြ်အပြစ် ဆက်လက်ကိုယ်စားပြု 

ြါဝင်ရနဦးမည့် အလားအလာပမင့်မားလျက်ရိှသည်။ KNLP 

နှင့် KNLPF အင်အားစုများမှလွဲ၍ အပခားလက်နက်ကိုင် 

အြွဲ့အစည်းများသည် စီးြွားရရးကိုသာ ဆက်လက်အာရုံ

စိုက်လုြ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင်ေားြကြုံရြါ်သည်။ ရရတို၌ 

စီးြွားရရးသည်သာြေမဟူသည့် ဦးစားရြးချက်သည် 

၎င်းတို့၏ ရှင်သန်ရရးအတွက် မရှိမပြစ်လိုအြ်မှုရှိနိုင်

ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း သာမန်လူေုလူတန်းစားများက 

ယုံြကည်အားကိုးေိုက်သည်ဟု မယူဆရတာ့ပခင်းက ၎င်း

တို့၏ ြုံရိြ်ကို ေိခိုက်အားနည်းသွားရစလျက်ရှိသည်။ ေို့

ရြကာင့်လည်း ပြည်နယ်တွင်း နိုင်ငံရရးသမားများက “ခွဲ

ေွက်အြွဲ့ များပြားလွန်းသည်” ဟု ဝမ်းနည်းစွာ ညည်းညူ

ရပြာဆိုရင်း “လက်နက်များ ဆက်လက်ကိုင်စွဲေားဆဲပြစ်

သည့် လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ” ၏ တရားဝင်မှုကို 

စတင်ရမးခွန်းေုတ်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၄၃ ကရင်နီအမျ ိုး

သားနိုင်ငံရရးအရဆာက်အအုံအတွင်း လက်ရှိရင်ဆိုင်ရနရ

သည့် အကျြ်အတည်းများကို ကယားပြည်နယ်ေီမိုကရက်

တစ်ြါတီမှ (KySDP) စိုင်းနိုင်နိုင်ရေွးက “နိုင်ငံရရးြါတီ

ရတွက လူေုကို ကိုယ်စားပြုငြီးရတာ့ လက်နက်ကိုင်အြွဲ့

အစည်းရတွကရတာ့ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးကိုြဲ အာရုံ

စိုက်ရဆာင်ရွက်ရနြကတယ်” ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၄၄

 အကယ်၍ နိုင်ငံကသာ ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရး

လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုလမ်းရြကာင်း

တစ်ခုရြါ် ဆက်ရှိရနမည်ဆိုြါက ယခုကဲ့သို့ရသာ အသွင်

ကူးရပြာင်းရရးကာလ စိန်ရခါ်မှုအများအပြားကို တပြည်း 

ပြည်း ရပြရှင်းသွားနိုင်မည်ပြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ရရှ့နှစ်

များအတွင်း လူမှုရရးအရပခပြု နိုင်ငံရရးကိစ္စရြ် အများ 

အပြားကို ြို၍ြွင့်ြွင့်လင်းလင်း ရဆွးရနွးနိုင်သည့် အခင်း

အကျင်းများ ရြါ်ေွက်လာသည်ဟု ကရင်နီရခါင်းရဆာင်

များအတည်ပြုရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ ဤအဆိုသည် ၂၀၁၁ 

ခုနှစ် အစိုးရအရပြာင်းအလဲနှင့် KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသရဘာတူညီချက်ရြကာင့် ြို၍အသက်ဝင် အရှိန်ရလာ

ခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားအများအပြား 

အေူးသပြင့် လူငယ်လူရွယ်များသည် တက်ကကလှုြ်ရှား

သည့် နိုင်ငံသားများပြစ်လာြကသည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း သမ္မတ

ဦးသိန်းစိန် အာဏာရလာခဲ့ငြီးရနာက် ကချင်၊ ရှမ်းပြည်

နယ်ရပမာက်ြိုင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များ၌ လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခများ တစ်ရကျာ့ပြန်ပြစ်ြွားလာခဲ့ပခင်းက မိမိကိုယ်

ကိုရကျနြ်အားရရန၍ မပြစ်ရြကာင်း သတိရြးသံရချာင်း

ရခါက်သံ ညံလာရစခဲ့သည်။ KNPP နှင့် ကယားပြည်နယ်

အတွင်းရှိ ဝါရင့်ရခါင်းရဆာင်အများအပြားက ဤအချက်

ကို သိသိသာသာ င်္ရုပြုခံစားမိခဲ့ြကသည်။ အဓိကအားပြင့် 

ကယားပြည်နယ်၌ လွန်ခဲ့သည့် ေီေင်ဘာလအတွင်း အပြစ်

မဲ့အရြ်သားတစ်ဦးနှင့် လက်နက်ကိုင်ရဆာင်ေားပခင်းမရှိ

သည့် KNPP စစ်သားသုံးဦးကို တြ်မရတာ်မှ သတ်ပြတ်ခဲ့

သည့်ရနာက်ြိုင်း ဤတြ်လှန့်သံ ြို၍ကျယ်ရလာင်လာခဲ့

သည် (အခန်း ၄ ကိုြကည့်ြါ)။ ဤပြစ်စဉ်က NCA နှင့် 

၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံ၌ KNPP ၏ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်မှုကို 

ြျက်စီးသွားရစခဲ့ရုံမျှမက လူေုအုံကကမှုကိုြါ ရဆာင်ကျဉ်း

လာခဲ့သပြင့် ကရင်နီလူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်း ရပြာင်းလဲရရး

အသိအပမင်များနှင့် လူေုအင်အား ြိုမိုကကီးေွားလာလျက်

ရှိရြကာင်း ေင်ရှားရစခဲ့ သည်။ ဆန္ဒပြြွဲများ၌ ကရင်နီပြည်

လူငယ်များသမင်္္ဂ (UKSY)၊ ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ (KNP)

နှင့် ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ် (KNGY) အြွဲ့ဝင်များ

အားလုံး ဝိုင်းဝန်းြါဝင်ခဲ့ြကသည်။ ဆန္ဒရြာ်ေုတ်သူများကို 

ရဲတြ်ြွဲ့၏ ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းမှုက အုံကကမှုကို ြို၍သာကကီး

ေွားလာရစခဲ့သပြင့် အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းရြါင်း ၂၁ 

ြွဲ့ြါဝင်သည့် ရကာ်မတီက ပြည်နယ်အာဏာြိုင်အစိုးရ

သည် “ပြဿနာကို ရပြရှင်းရမည့်အစား အမှန်တရားကို 

မျက်ကွယ်ပြု၍ လူေုအုံကကလာရစရန် လှုံ့ရဆာ်ရြးလျက်

ရှိသည်” ဟု ရောက်ပြရပြာဆိုေားသည့် သရဘာေား

ရြကညာချက်တစ်ရစာင် ေုတ်ပြန်ခဲ့ြကသည်။၄၅

 လေူလုတူန်းစား အစအုြွဲ့များ၏ စည်းရုံးလှုြရ်ှား

မှုများက ပမန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသည် အငမဲတမ်း

လိုလို တရားမျှတမှုနှင့် တန်းတူညီမျှရရးအတွက် ရုန်းကန်

လှုြ်ရှားရနြကရရြကာင်း ေင်ဟြ်ရစလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံ

အတွင်းြဋိြက္ခပြစ်ရစငြီး အမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်

ရရးကို ေိခိုက်ြျက်စီးရစလျက်ရှိသည့် အရပခခံအကျဆုံး 
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လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်မှုများကိုြင် ကိုင်တွယ်ရပြ

ရှင်းနိုင်ပခင်းမရှိဘဲ ြျက်ကွက်လျက်ရှိသည်။ နယ်ခံလူေု

လူတန်းစားများသည် အပခားသူများအားလုံးေက် ငငိမ်း

ချမ်းရရးကို အလိုလားဆုံးရသာသူများပြစ်ြကသည်။ လူမှု

ရရး၊ စီးြွားရရးနှင့် နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အခွင့်အရရးများကို

စိတ်ရင်းရစတနာမှန်ပြင့် စစ်မှန်စွာပြည့်ဆည်း ရဆာင်

ရွက်ရြးနိုင်ြါက စစ်အုြ်ချုြ်ရရးမှ ေီမိုကရရစီအစိုးရသို့ 

အသွင်ကူးရပြာင်းရာ၌ အများလက်ခံယူဆေားသလုိ ခဲယဉ်း

မှုရှိလာမည်မဟုတ်ရြ။

 ဤကိစ္စရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်း

လဲမှုနှင့် ေီမိုကရရစီ အသွင်ကူးရပြာင်းရရး ရချာရမွ့ရအာင်

ပမင်ရစရန်နှင့် အားလုံးကိုအကျ ိုးပြုရြကာင်း ရသချာရစရန် 

ရဆာင်ရွက်ရာ၌ ရြ်ရွာအရပခပြု အြွဲ့အစည်းများ၏ အ ခန်း

ကဏ္ဍသည် မရှိမပြစ်လိုအြ်သည့် အင်္ဂါရြ်တစ်ခုပြစ်

လာသည်။ ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရးရြာင်ရေးရှင်းကို ြူးတွဲတည်

ရောင်သူပြစ်သည့် လြိုင်ဆိုင်းရရာ်က “ငငိမ်းချမ်းရရးမှာ 

ပြည်သူလူေုြါြ့ုိ လုိအြ်တယ်။ ေါက လူမှုရရးအခင်းအကျင်း

ပြစ်တဲ့အတွက် စစ်သားရတွနဲ့ တည်ရဆာက်လို့မရနိုင်

ဘူး” ဟု ရောက်ပြရပြာဆိုခဲ့သည်။၄၆



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 97

အခန်း (၆) အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲများနှင့် အခန်း (၆) အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲများနှင့် 

နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုနိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု

၁၉၉၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲနှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲနှင့် 
နိုင်ငံရရးြိနှိြ်မှုနိုင်ငံရရးြိနှိြ်မှု

 ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း ြေမဦး

ဆုံးအကကိမ်ကျင်းြသည့် ၁၉၉၀ အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ

ကကီး၌ အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအြဲွ့ချုြ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံး

အတုိင်းအတာ၌ ရသာင်ငြိုကမ်းငြိုအနုိင်ရရိှခ့ဲသည်။ ကယား 

ပြည်နယ်တွင်လည်း NLD အနိုင်ရရှိခဲ့ငြီး ကိုယ်စားလှယ်

ရနရာ (၈) ခုအနက် ရလးရနရာရရှိခဲ့သည်။ အသစ်ေူ 

ရောင်လိုက်သည့် ကယားပြည်နယ် လူမျ ိုးရြါင်းစုံေီမို

ကရရစီအြွဲ့ချုြ် (KSANLD) အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ကိုယ်စား 

လှယ်ရနရာ (၂) ခုစလုံးသည် ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်မှပြစ်သည်။၁ 

စစ်တြ်ရကျာရောက်ရနာက်ခံပြုေားသည့် တုိင်းရင်းသား

စည်းလုံးညွီညွတ်ရရးြါတီ (NUP - ယခင်က ဗမာပြည်

ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ြါတီ) က ကျန် (၂) ရနရာကို အနိုင်ရ

ရှိခဲ့သည်။ နယ်နိမိတ်ချင်းေိစြ်လျက်ရှိငြီး ကယန်းတိုင်း

ရင်းသားများ ရနေိုင်သည့် အနီးဝန်းကျင်ရေသများ၌ 

ကယန်းအမျ ိုးသားများ စည်းလံုးညီညွတ်ရရး ေီမုိကရရစီ

အြဲ့ွ (DOKNU) သည် ရှမ်းပြည်နယ် ြယ်ခံုငမို့နယ်နှင့် ကရင်

ပြည်နယ် သံရတာင်ရေသ၌ (၂) ရနရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။

 နိုင်ငံ၏ အပခားရနရာရေသများရှိ မဲြုံးများ၌ တိုင်း

ရင်းသားအရပခပြုြါတီများ အရတာ်အသင့် အရပခအရန

ရကာင်းခဲ့ြကသည်။ ယင်းတို့၌ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများေီမို

ကရရစီအြွဲ့ချုြ် (SNLD) နှင့် ရခိုင်ေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ် 

(ALD) တို့သည် သက်ဆိုင်ရာမဲရုံများ၌ ေုတိယနှင့် တတိယ

အများဆံုး ကုိယ်စားလှယ်ရနရာများကုိ အနုိင်ရရိှခ့ဲြကသည်။ 

KSNLD နှင့် DOKNU တို့အြါအဝင် အပခားတိုင်းရင်းသား

ြါတီအများအပြားသည် စုစုရြါင်း ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ

(၆၇) ရနရာကို စုရြါင်းကိုယ်စားပြုသည့် ပြည်ရောင်စု

တိုင်းရင်းသားများ ေီမိုကရရစီအြွဲ့ချုြ် (UNLD) ၌ မဟာ 

မတိြ်ွဲ့ခဲြ့ကသည။်၂ သိုရ့သာလ်ည်း UNLD ကိ ုရောကခ်အံား

ရြးြကသူများသည် ရရွးရကာက်ြွဲကာလအတွင်း NLD ကဲ့

သို့ြင် အမျ ိုးမျ ိုးေိြါး ရနှာက်ယှက်ခံခဲ့ြကရသည်။ ရလေ်

အရနပြင့် ြါတီအရတာ်များများသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရရး
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လုြ်ငန်းများကို အဆင်ရပြရချာရမွ့စွာ စီစဉ်ရဆာင်ရွက်

နိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိဟု ရစာေကတက်လာခဲ့သည်။ 

 ၎င်းတို့ နြူးရတွ့ေူးရတွ့ ကကုံဆုံလာရမည့် အရဲစွန့်

ရမှုအန္တရာယ်ကကီး ြို၍ပြတ်ပြတ်ေင်ေင် ရှိလာခဲ့သည်။ 

NLD အနိုင်ရငြီးရနာက် နိုင်ငံရတာ်ရအးချမ်းသာယာရရး

နှင့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးရကာင်စီမှ လွှတ်ရတာ်သစ်ရခါ်ယူ

ခွင့်မပြုဘဲ ပငင်းဆန်တားပမစ်ခဲ့သည်။ ယင်းအစားစစ်

ရောက်လှမ်းရရးအြွဲ့မှ ေီမိုကရရစီလိုလားသည့် အင်အား

စုများ အေူးသပြင့် NLD နှင့် UNLD အြွဲ့ဝင်များကို 

ဦးတည်ြစ်မှတ်ေား၍ ငြိုခွဲနှိမ်နှင်းမှုများ စတင်ရဆာင်

ရွက်လာခဲ့သည်။ အြမ်းအဆီး ေူရပြာရနစဉ်အတွင်း 

သံရတာင် (၁) မဲဆန္ဒနယ်၏ ရရွးရကာက်ခံကိုယ်စားလှယ်

ပြစ်သည့် DOKNU အမတ်ပြစ်သူ ဦးအာြီရသာင်းကို 

၁၉၅၀ ခုနှစ် အရရးရြါ်အက်ဥြရေပြင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ 

၅ နှစ်ြကာ ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းေားခဲ့သည်။၃ ရနာက်ြိုင်းနှစ်

အတွင်း KSNLD၊ DOKNU၊ UNLD နှင့် အပခား တိုင်းရင်း

သားြါတီအရပမာက်အများကို စစ်အစိုးရမှ ြိတ်သိမ်းြစ်ခဲ့

သည်။ ဤအချက်ရြကာင့် ေိုင်း-ပမန်မာနယ်စြ်တစ်ရြကာ

ရှိကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ရရးြါတီ (KNPP) နှင့် အပခား

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများ၏ ေိန်းချုြ်

နယ်ရပမများသို့ ေီမိုကရရစီအရရး တက်ကကလှုြ်ရှားသူများ 

တြွဲြွဲဝင်ရရာက်ခိုလှုံလာခဲ့ြကသည်။ ေိုသို့ငမို့ပြ ရေသများ

ကိုစွန့်ခွာလာခဲ့ြကသူများ၌ DOKNU ၏ ြယ်ခုံမဲဆန္ဒနယ် 

ရရွးရကာက်ခံအမတ်ပြစ်သူ ခွန်းမားရ်ကိုဘန်နှင့် NLD ၏ 

လွိုင်ရကာ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) ရရွးရကာက်ခံအမတ်

တစ်ဦးပြစ်သည့် တက်ေီဘူးရီတို့လည်း အြါအဝင်ပြစ်

ခဲ့သည်။၄ တစ်ဆက်တည်းလိုလို၌ ရနာက်ေြ် NLD ၏ 

ြရဆူိငုမို့နယ ်ရရွးရကာကခ်အံမတတ်စဦ်းပြစသ်ည့ ်ရစာဦး

ရယ်ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းငြီးရနာက် 

ရောင်ေဏ် ၁၇ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် “ကယား

ပြည်နယ် အကျြ်အတည်းနှင့် ဗမာပြည်တွင်း၌ ပြည်တွင်း

စစ်ပြစ်ြွားရသည့် အရြကာင်းရင်းများ” ဟူသည့် စာအုြ်ကို 

ရရးသားေုတ်ရဝငြီးရနာက် KNPP ကို ရောက်ြံ့ရြးရန

သည်ဟူသည့် စွြ်စွဲချက်ပြင့် ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပခင်း

ပြစ်သည်။၅  

 နဝတ/နအြ လက်ေက်အတွင်း ကယားပြည်

နယ်နှင့် နိုင်ငံအဝှမ်း နိုင်ငံရရး တက်ကကလှုြ်ရှားမှုများ 

ရယဘုယျအားပြင့် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပမင့်တက်လာခ့ဲ

သည်။ သ့ုိရသာ်လည်း အပြင်းအေန် နိှြ်ကွြ်မှုများရအာက် 

၁၉၉၀ နှစ်လယ်ြိုင်း၌ အချနိ်ခဏတာမျှ နိုးေအသက်

ဝင်ခဲ့ြကသည့် ေီမိုကရရစီလိုလားသည့် ြါတီများအပြင်း

အေန် အလှဲေိုးခံခဲ့ရရတာ့သည်။ 

အမျ ိုးသားညီလာခံနှင့် ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံအမျ ိုးသားညီလာခံနှင့် ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

 ဥြရေ နဝတ/နအြအစိုးရလက်ေက်၌ နိုင်ငံရရး

အသွင်ကူးရပြာင်းမှုကို တမင်ရည်ရွယ်၍ ရနှးနိုင်သမျှရနှး

ေားခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲရြါ် 

အရပခခံ၍ ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများကို အရကာင်

အေည် ရြာ်ရမည့်အစား စစ်အစိုးရသည် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေသစ်တစ်ခု ရရးသားပြင်ဆင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်သစ်

တစခ်ကုိ ုစတငခ်ဲြ့ကသည။် အစိုးရက လကသ်င့ရ်ာရရွးချယ်

ရခါ်ယေူားသ ူအများစပုြစသ်ည့ ်ကိယုစ်ားလယှရ်ြါင်း ၇၀၂ 

ဦးြါဝင်ရာ၌ ၉၉ ဦးသာလျှင် ရရွးရကာက်ြွဲ၌ အနိုင်ရခဲ့

သည့်ြါတီများကုိ ကုိယ်စားပြုတက်ရရာက်ခ့ဲပခင်းပြစ်သည်။ 

ယင်းြါတီများ၌ NLD၊ SNLD နှင့် အပခားတိုင်းရင်းသား

ြါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်အရပမာက်အများ ြါဝင်ခဲ့ြက

သည်။ ြေမဦးဆုံး အမျ ိုးသားညီလာခံကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်

တွင်ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့ငြီး ြွဲ့စည်းြါဝင်မှုသည် နှစ်အလိုက် 

ကွာပခားသွားခဲ့ငြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရရာက်မှသာ အစည်းအရဝး

ငြီးဆုံး၍ အရချာသြ်နိုင်ခဲ့သည်။ အြမ်းအဆီးများ ဆက်ရှိ

ရနပခင်းနှင့် လွတ်လြ်စွာ ေုတ်ရြာ်ရပြာဆိုခွင့်အရြါ် ကန့်

သတ်လာသည့် ကိစ္စရြ်များကို ဆန့်ကျင်သည့်အရနပြင့် 

NLD နှင့် အပခားေီမိုကရရစီ လိုလားသည့်ြါတီများသည် 

ညီလာခံကို သြိတ်ရမှာက်၍ နှုတ်ေွက်သွားခဲ့ြကသည်။ 

ရနာက်ြိုင်း ၁၉၉၆ ခုနှစ်အရရာက်တွင် အမျ ိုးသားညီလာခံ 

ရတွ့ဆုံစည်းရဝးမှုများ ရခတ္တရြ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ ဤ

အခိုက်အတန့်သည် စစ်အစိုးရနှင့် ၁၉၉၀ ရရွးရကာက်ြွဲ၌ 

အနုိင်ရခ့ဲြကသည့် ြါတီအများစုအြကား လံုးဝအဆက်အဆံ

မရှိရတာ့သည့် ၁၅ နှစ်တာကာလကို အစပြုရြးခဲ့သည်။ 

ယင်းအချန်ိ၌ နဝတ/နအြအစုိးရသည် ပြည်တွင်းရောက်ခံ

မှုရရှိရစရန်အတွက် ရနာက်ြိုင်း၌ အသင်းသားရြါင်းသန်း 

၂၀ ရကျာ်သွားခဲ့ငြီး တစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခခုံမှုရှိသည့် ပြည်

ရောင်စုကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးအသင်း တည်ရဆာက် 

ရရးကို တစ်စိုက်မတ်မတ် အာရုံစိုက်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့

သည်။၆
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 ဤသို ့ရရှ့မတိုးသာ ရနာကမ်ဆတုသ်ာ ဆကလ်က်

ရချာင်ြိတ်မိရနသပြင့် ၁၉၉၀ ရရွးရကာက်ြွဲဝင်ြါတီများ 

သည် တိုင်းရင်းသားရတာ်လှန်ရရး အင်အားစုများနှင့် မဟာ

မတိြ်ွဲ့၍ လှုြရ်ှားလျကရ်ှသိည့ ်နယစ်ြရ်ေသများ နငှ့ ်အစိုးရ

ေိန်းချုြ်နယ်ရပမရေသဟူသည့် နိုင်ငံရရးမျက်နှာစာနှစ်ခု

စလုံး၌ ဆက်လက်သက်ဝင်လှုြ်ရှားခဲ့ြကရသည်။ ေိုင်း

နယ်စြ်ရြါ်ရှိ NLD ၏ ရရွးရကာက်ခံအမတ်ပြစ်သူ တက်ေီ

ဘူးရီသည် ပြည်ြရရာက်အမတ်များ၏ ပြည်ရောင်စု

ပမနမ်ာနိငုင် ံအမျ ိုးသားညွှန ့်ရြါင်းအစိုးရ (NCGUB) အတငွ်း 

အရရးြါသည့် ကရင်နီအရရး စည်းရုံးအရရးဆိုသူတစ်ဦး

ပြစ်လာခဲ့သည်။ NCGUB ကို ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်၏ 

ဝမ်းကွဲအစ်ကိုရတာ်စြ်သူ ရေါက်တာစိန်ဝင်းကဦးစီးရခါင်း

ရဆာင်ခဲ့သည်။ NLD ရခါင်းရဆာင်များ ဆက်လက်ြမ်းဆီး

ေိန်းသိမ်းခံေားရဆဲပြစ်ရသာရြကာင့် NCGUB သည် 

နိုင်ငံရရး ဦးတည်ချက်များကို အရသးစိတ်ရရးဆွဲချမှတ်

နိုင်ပခင်းမရှိခဲ့ရြ။ မည်သို့ဆိုရစ တက်ေီဘူးရီနှင့် အပခား 

NLD ကိုယ်စားလှယ်များသည် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ေီမိုကရရစီ

ကိုရဆာင်ကျဉ်းရြးမည့် ြါတီ၏ ကတိကဝတ်များကို ဆက်

လက်အတည်ပြု လိုက်နာရဆာင်ရွက်ခဲ့ြကသည်။ 

“NLD ရဲ့ ရခါင်းရဆာင်မှုက ရှင်းလင်းပြတ်သား

တယ်။ ငငိမ်းချမ်းရရးရငြီဆိုတာနဲ့ ြင်လုံသရဘာ

တူစာချုြ်ကို လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့ြကတဲ့ ၁၉၄၇ 

ခုနှစ် ြင်လုံမှာ ဦးရအာင်ဆန်း ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့

သလိုြဲ အမျ ိုးသားညီလာခံတစ်ရြ် ရခါ်ယူကျင်းြ

သွားမှာပြစ်တယ်။ NLD အရနနဲ့ တိုင်းရင်းသား

ရရးရာကိစ္စရြ်ရတွကို ရဆွးရနွးအရပြရှာငြီး စစ်မှန်

တဲ့ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စုတစ်ရြ် တည်ရဆာက်

ြို့လိုအြ်တယ်ဆိုတာကို အငမဲတမ်းလက်ခံအသိ

အမှတ်ပြုေားြါတယ်။ NLD အရနနဲ့ “ြက်ေရယ်”

ဆိုတဲ့ စကားရြ်ကို အတိအကျသုံးနှုန်းခဲ့တာမျ ိုး 

မရှိခဲ့ဘူးဆိုရြမယ့် ကျရနာ့စိတ်ေင် သူတို့ြက်က 

ြက်ေရယ်နိုင်ငံတစ်ခုကို တကယ်လိုချင်ရနခဲ့ြက

တာြါ။”၇

 သို့ရသာ်လည်း နှစ်ကာလရှည်ြကာလာသည်နှင့်

အမျှ ြက်ေရယ်နှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရရးအရြါ် NLD 

၏ ရြ်တည်ချက်သရဘာေားသည် တိုင်းရင်းသားရခါင်း
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|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute100

ရဆာင် အများအပြား၏အပမင်၌ ရရရာရသချာမှုမရှိရတာ့ 

ရြ။ ဤအချက်ကို နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူများစုဗမာလူေုနှင့် 

တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအြကား စာနာနားလည်မှု 

ရြျာက်ဆံုးရနသည့် ပြဿနာကကီး၏ ရရာင်ပြန်ဟြ်မှုအပြစ် 

ရှုပမင်ခဲ့ြကသည်။ ယရန့တိုင်းရင်းသား ရခါင်းရဆာင်များ

အြကား ဤကဲ့သို့ရသာ အပမင်သရဘာေားမျ ိုး ရှိရနြက

ဆဲြင်ပြစ်သည်။ KNPP ၏ နိုင်ငံပခားရရးရာဝန်ကကီးပြစ်

ခဲ့သည့် ရအဘယ်တွိေ်က -

“သူ့ဘဝကိုစရတးငြီး ေီမိုကရရစီအတွက် တိုက်ြွဲ

ဝင်ခဲ့တဲ့ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်ရဲ့ ရြးဆြ်မှုကို 

ကျရနာ်တို့ တကယ်ရလးစား အသိအမှတ်ပြုြါ

တယ်။ သူ့ကို ကျရနာ်တို့ ရောက်ခံတယ်ဆိုရြမယ့် 

ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်ရဲ့ မူဝါေရတွနဲ့ြတ်သက်

ငြီးကျရနာ်တို့ ရရရရရာရာနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

မရှိဘူး ပြစ်ရနတယ်။ တိုင်းရင်းသားရတွ အေူး

သပြင့် ကရင်နီရတွနဲ့ ြတ်သက်ငြီး သူ့ြက်ကတိတိ

ကျကျရှင်းလင်းရပြာဆိုေားတာမရှိဘူး။ ဆိုရတာ့ 

ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်အရနနဲ့ တိုင်းရင်းသားရတွ

ကိုတကယ်ြဲ စာနာနားလည်တယ်ဆိုရင်ရတာင် 

သူ့အရနနဲ့ ဗမာလူ့အြွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို တိုင်း

ရင်းသားရတွရဲ့ ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးကို အသိ

အမှတ်ပြုမယ့် သူ့ရဲ့မူဝါေလမ်းညွှန်ချက်ကုိ လုိက်နာ

ရဆာင်ရွက်ြကြို့ စည်းရုံးဆွဲရဆာင်တဲ့ရနရာမှာ 

အများကကီး အခက်အခဲပြစ်ရနဦးမှာြါ။”၈

 ဤအရြကာင်းရင်းရြကာင့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံ

ရရးသမား အများအပြားသည် နဝတ/နအြရခတ်အတွင်း 

နိုင်ငံရရးအရ စည်းရုံးအရရးဆိုမှုများ ပြုလုြ်ရန်အတွက် 

တိုင်းရင်းသားအရပခပြုြါတီများကို ြို၍လိုလားအားေား

ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ တြ်မရတာ်၏ ကကီးစိုးချယ်လှယ်မှု

ကိုဆန့်ကျင်အံတုရာ၌ NLD ကို အရရးြါသည့် ကိုယ်စား

လှယ်အပြစ် ရှုပမင်ခ့ဲြကရသာ်လည်း စစ်အစုိးရနှင့် ေီမုိကရရစီ

လိုလားသည့် အင်အားစုများအြကား ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းမှုသာ 

အမှန်တကယ် ရြါ်ရြါက်လာခဲ့လျှင်ြင် ဗမာမဟုတ်သည့် 

တိုင်းရင်းသားများအရနပြင့် မိမိအရရး မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်

စားပြုညှိနှိုင်းရလိမ့်မည်ဟု လက်ခံယုံြကည်ခဲ့ြကသည်။ 

ဤသရဘာေားများကို ရရှ့တန်းမှရန၍ အကျယ်ရလာင်

ဆုံး တွန်းတိုက်ရပြာဆိုခဲ့သူသည် DOKNU ၏ ရရွးရကာက်

ခံအမတ်တစ်ဦးပြစ်သည့် ခွန်းမားရ်ကိုဘန်ြင် ပြစ်သည်။ 

သူသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ် အမျ ိုးသားညီလာခံ၌ ြါဝင်တက်

ရရာက်ခဲ့ငြီး ညီလာခံငြီးရနာက်မြကာမီ ေိုင်းနယ်စြ်ြက်

သို့ ေွက်ခွာသွားခဲ့သူပြစ်သည်။၉ နယ်စြ်၌ ၎င်းသည် 

NCGUB ြက်ေရယ်ရရးရာဝန်ကကီးနှင့် ပြည်ရောင်စုပမန်မာ

နိုင်ငံအမျ ိုးသားရကာင်စီ၏ အတွင်းရရးမှူး ပြစ်လာသူ 

တကေ်ဘီူးရနီငှ့ ်နီးနီးကြက်ြလ်ကတ်ွ ဲရဆာငရ်ကွခ်ဲသ့ည။် 

 ေုိအချန်ိက အစုိးရေိန်းချုြ်နယ်ရပမအတွင်း၌ ြမ်း

ဆီးေိန်းသိမ်းမှုနှင့် လုံခခုံရရးအရြကာင်းပြ ရနှာက်ယှက်

မှုများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပြစ်ြွားရနခဲ့ရသာ်လည်း ရရွး

ရကာကြ်ွဝဲငန်ိငုင်ရံရးြါတမီျားသည ် ရပမရြါ်နိငုင်ရံရးလှုြ်

ရှားမှုများကို ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကကိုးြမ်းရနခဲ့

ြကသည်။ ၂၅ ြါတီ UNLD သည်လည်း ၁၉၉၂ ခုနှစ် တား

ပမစ်ြိတ်ြင်မှုနှင့်အတူ အတင်းအကျြ်ြိအားရြး၍ ရြ်

ဆိုင်းခံခဲ့ရသည်။ သို့ရသာ်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်၌ SNLD၊ 

ALD နှင့် အပခားတိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်ြါတီနှစ်ခု

သည်၁၀ ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားပြုရကာ်မတီ (CRPP) 

ြွဲ့စည်းရန် NLD နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ CRPP 

သည် နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားများအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ရြး 

ရန်နှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲရလေ်ကို ရလးစား

လိုက်နာရန် စစ်အစိုးရကို ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ 

အာဏာြိုင်များက ယင်းရတာင်းဆိုမှုကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်

ခဲ့ပခင်းမရှိရြ။

 တိုးတက်မှုကင်းမဲ့သည့်အရြါ် စိတ်ြျက်စိတ်ကုန်

လာြကသပြင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရသာ တိုင်းရင်းသားများ

မဟာမိတ် (UNA) ကို KSALND၊ SNLD နှင့် ၁၉၉၀ ရရွး

ရကာက်ြွဲ၌ ြါဝင်ခဲ့ြကသည့် အပခားတိုင်းရင်းသားအရပခ

ပြုြါတီရြါင်း (၇) ခုမှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ရောင်

ခဲ့သည်။၁၁ UNA ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် တြ်မရတာ်၊ NLD 

နှင့် တိုင်းရင်းသားြါတီများအြကား “သုံးြွင့်ဆိုင်” ရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးမှုကို အားရြးပမှင့်တင်ရန်ပြစ်သည်။ ဤခံယူချက်

သည် နယ်စြ်ရေသတစ်လွှား NCGUB နှင့် NCUB တို့ 

ရတာက်ရလျှာက် စည်းရုံးအရရးဆိုလာခဲ့သည့် ကိစ္စရြ်

တစ်ခုလည်းပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်၌ အစိုးရ

၏ရှမ်းအမျ ိုးသားရခါင်းရဆာင်များကို အာဏာသုံး၍ နှိြ်

ကွြ်မှုအတွင်း UNA နှင့် SNLD ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ေွန်းဦး ြမ်းဆီး

ေိန်းသိမ်းခံခဲ့ရငြီး “နိုင်ငံရတာ်သစ္စာရြာက်မှု” ပြင့် စွဲချက်



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 101

“ကရင်နီလူေု၏ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲ ‘ကန့်ကွက်မဲရြးရရး’ လှုြ်ရှားမှု” “ကရင်နီလူေု၏ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲ ‘ကန့်ကွက်မဲရြးရရး’ လှုြ်ရှားမှု” 

 ပြည်ြရရာက် ေီမိုကရရစီအင်အားစုရတွြကားမှာ ‘ကန့်ကွက်မဲရြးြို့’ နဲ့ ‘မဲမရြးြို့’ ဘယ်ြက်က လူေု
လှုြ်ရှားမှု လုြ်သင့်သလဲဆိုငြီး အုြ်စုနှစ်ခုကွဲသွားခဲ့တယ်။ ‘မဲမရြးရရး’ လှုြ်ရှားမှုဆိုတာက ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ
ဥြရေရရးဆွဲ ပြင်ဆင်ြို့ စစ်အစိုးရဦးရဆာင်ငြီး ကကိုရရးေားတဲ့ အရပခခံမူ ၁၀၄ ချက်နဲ့ အမျ ိုးသားညီလာခံဆိုတာ 
အတုအရယာင်ဟန်ပြသက်သက်မို့ အယုံအြကည်မရှိသလို လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ်လုံးကို ဥရြက္ခာပြုလိုက်တဲ့
သရဘာပြစ်တယ်။ ေါရြမယ့် ‘ကန့်ကွက်မဲရြးြို့’ လှုြ်ရှားတာကျရတာ့ လူေုြူးရြါင်းြါဝင်လာရအာင်စည်းရုံး
လှုြ်ရှားငြီး လူေုလူတန်းစားရတွကို ေီမိုကရရစီနဲ့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲဆိုတာဘာလဲ ြိုငြီးသိလာရအာင် 
အပမင်ြွင့်ရြးငြီး ၁၉၉၀ ရရွးရကာက်ြွဲငြီးကတည်းက ြေမဦးဆုံးအကကိမ် ပြန်ရလာတဲ့ မဲရြးြိုင်ခွင့်ကို အသုံး
ချငြီးကန့်ကွက်သွားြို့ အားရြးတိုက်တွန်းတာပြစ်တယ်။

 ကျရနာ့အရနနဲ့ ‘ကန့်ကွက်မဲရြးရရး’ လူေုစည်းရုံးလှုြ်ရှားမှုလုြ်ငြီးရတာ့ တစ်ပခားကွန်ရက်ရတွနဲ့ 
ချတိ်ဆက်ရဆာင်ရွက်သွားြို့ ဆုံးပြတ်ခဲ့တယ်။ ကျရနာ်တို့သုံးရယာက် ကရင်နီပြည်ကို ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ကရင်နီ
တစ်ပြည်နယ်လုံးမှာ သင်တန်းရြါင်း ၂၀ ရကျာ်လုြ်ခဲ့ငြီးရတာ့ သင်တန်းသားရတွကို သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာရြ်ရွာ
ရတွမှာဆက်ငြီး ဆင့်ြွားြို့ချရြးသွားနိုင်ရအာင် ရလ့ကျင့်ရြးြို့ကကိုးစားခဲ့တယ်။ ကျရနာ်တို့ကို လူငယ်ရတွအများ
ကကီးအင်တိုက်အားတိုက် ကူညီရြးခဲ့ြကသလို KNLP၊ KNPLF၊ ဘုရားရကျာင်းရတွနဲ့ ကရင်နီရရှ့မီရနာက်မီ
လူကကီးရတွအများကကီး ဝိုင်းဝန်းရြးခဲ့ြကြါတယ်။ အဲေါငြီးရတာ့ ကျရနာ်တို့ လမ်းရတွရြါ်ေွက်ငြီး လက်မှတ်ရတွ
ကိုစုရဆာင်းရကာက်ယူခဲ့တယ်။ ေီလိုကကိုးစားတဲ့ရနရာမှာ လူရြါင်းသုံးဆယ်ရကျာ်ရလာက် ြါဝင်ကူညီခဲ့ြကငြီး
ရတာ့ရှမ်းပြည်နယ်ေဲက ြယ်ခုံငမို့နယ်နဲ့ မိုးငဗဲငမို့နယ်ရတွကုိ လွှမ်းခခုံနိုင်ခဲ့ငြီး ကယားပြည်နယ်မှာကျရတာ့ 
လွိုင်ရကာ်နဲ့ ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်ရတွမှာ ရကာက်ယူခဲ့တယ်။ အရတာ်လည်း ရအာင်ပမင်ခဲ့ငြီး လူေုလှုြ်ရှားမှုကို 
လူရတွရတာ် ရတာ်များများသတိေားမိသွားြကတယ်။ ကျရနာ်တို့ရပြာချင်တဲ့ သတင်းစကားရတွကို မိုးြျြံူရြါင်း
ရတွနဲ့ ရရေဲရမျှာချငြီးလည်း ပြန့်ရဝခဲ့ြကရြမယ့် ေီနည်းက သိြ်ရတာ့မေိရရာက်ခဲ့ဘူး။

 အဲေီရနာက်မှာရတာ့ ပြည်လုံးကျွတ်လူေုဆန္ဒခံယူြွဲရန့ပြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ရမလ ၁၀ ရက်ရန့မှာ 
မဲရုံရတွကိုလာငြီး မဲရြးတာရတွကို ရစာင့်ြကည့်အကဲခတ်ြို့အတွက် လူရြါင်းရပခာက်ဆယ်ကို ရရွးချယ်တာဝန်
ရြးခဲ့တယ်။ ေီရပမပြင်မဲရုံရတွရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရတွကို ရကာက်ယူစုရဆာင်းငြီးရတာ့ သတင်းရောက်
ရတွကို အချနိ်နဲ့တစ်ရပြးညီ တစ်ရန့လုံးသတင်းရြးခဲ့တယ်။ ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ Kantarawady Times၊ BBC၊ 
VOA နဲ့ RFA စတဲ့ သတင်းတိုက်ရတွရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အရတာ်ရလးြမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရပြာလို့ရြါတယ်။ 
မဲရုံရတွနဲ့ြတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာရတွကို ြကည့်လိုက်တဲ့အခါ ေီပြည်လုံးကျွတ် လူေုဆန္ဒခံယူြွဲနဲ့ြတ်သက်ငြီး 
ရတာ့တူညီတဲ့ပြဿနာရတွကို ရလ့လာရတွ့ရှိခဲ့တယ်။ ကကိုတင်မဲရြးတာရတွနဲ့ လွတ်လွတ်လြ်လြ်ရရွးချယ်မဲ 
ရြးခွင့်မရဘဲ အတင်းအကျြ်အာဏာနဲ့ ရောက်ခံမဲရြးခိုင်းတာရတွ၊ လူအနည်းအကျဉ်းရလာက်ြဲ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒမဲ
ရတွကို လာရြးသွားြကတာရတွအပြင် လုြ်ငန်းစဉ်အရြါ် အများစုက အယုံအြကည်မရှိတဲ့ ပြဿနာရတွကို 
ရနရာတိုင်းလိုလိုမှာ ရတွ့ခဲ့ရတယ်။ 

 အဲေီရန့ ညရနြိုင်း ၅ နာရီဝန်းကျင်ရလာက်မှာ မဲရုံရတွကို ရစာင့်ြကည့်အကဲခတ်ခဲ့ြကတဲ့ ကျရနာ်တို့ရဲ့ 
အြွဲ့ဝင်တစ်ချ ို ့ရနာက်ကို ရဲရတွလိုက်လာခဲ့ြကတယ်။ ကျရနာ်တို့ရဲ့ အိမ်ရတွကိုရရာက်လာငြီးရတာ့ ကျရနာ်
တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာရတွကို ဝင်ြကည့်ငြီး ြမ်းရခါ်သွားခဲ့ြကတယ်။ ရဲစခန်းမှာြဲ ကျရနာ်တို့ကို ၁၀ ရက်ရလာက် 
အမျ ိုးမျ ိုးစစ်ရဆးရမးပမန်းငြီး ေိန်းသိမ်းေားခဲ့တယ်။ ရဲရတွလည်း ြါတယ်ဆိုရြမယ့် အဓိကကျတဲ့ စုံစမ်း
စစ်ရဆးရရးသမား ရတွအားလုံးက စရြ (အသစ်ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် စစ်ရောက်လှမ်းရရးအြွဲ့) ကြါ။  ကျရနာ်
တို့ရဲ့အရပြရတွကို မရကျနြ်တဲ့အတွက် ကျရနာ်တို့ကို သူတို့ရတာ်ရတာ်ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်ခဲ့



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute102

ြကြါတယ်။ ရနာက်ဆုံးကျရနာ်တို့ဆီက သတင်းအချက်အလက်ရတွ ေြ်မရနိုင်ရတာ့ဘူးလို့ ရဲရတွသိသွားခဲ့
သလို ရဲစခန်းမှာ ကျရနာ်တို့ ရသသွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ြကတဲ့အတွက် ၉ ရက်ရပမာက်ရန့မှာ အကျဉ်းရောင်ဆီ
ကိုလွှဲရပြာင်းရြးခဲ့တယ်။ ရောင်ေဲမှာလည်း ကျရနာ်တို့ကို အနီးကြ်ရစာင့်ြကည့်ရနငြီး ြုံမှန်စုံစမ်းစစ်ရဆး
တာရတွ ဆက်လုြ်ခဲ့ရြမယ့် ဆိုးဆိုးရွားရွားနှိြ်စက်ညှဉ်းြန်းတာရတွရတာ့ မရှိရတာ့ြါဘူး။ 

 ရောင်ကျရနတဲ့ ြေမဆုံးနှစ်မှာ အေူးသပြင့် လွိုင်ရကာ်အကျဉ်းရောင်ေဲမှာ ကန့်သတ်ချုြ်ချယ်မှု
ရတွအရမ်းများခဲ့တယ်။ တီဘီြိုးကူးစက်ခံခဲ့ရငြီး ရောင်ေဲမှာ ခွန်းရကာရီယိုအတွက် ကျန်းမာရရးပြုစုရစာင့်
ရရှာက်မှု မရြးခဲ့တဲ့အတွက် ကျရနာ်တို့ရစာေကတက် တိုင်ြကားတာရတွလုြ်ခဲ့တယ်။ အပြင်ရလာကနဲ့ နိုင်ငံ
တကာမီေီယာရတွကို ကျရနာ်တို့ ချတိ်ဆက်နိုင်မှန်း သူတို့ရိြ်မိသွားငြီးတဲ့ရနာက်ြိုင်း ကျရနာ်တို့ကို ရောင်
အရပြာင်းအရရွှ့ရတွ လုြ်ြစ်ခဲ့တယ်။ ခွန်းရကာရီယိုကို (မန္တရလးငမို့ရဲ့ အရနာက်ရပမာက်ြက်မှာရှိငြီး နိုင်ငံရရး 
အကျဉ်းသားရတွကို ဆိုးဆိုးရွားရွားေားတယ်လို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ အရမ်းရကျာ်ြကားတဲ့) ပမင်းခခံရောင်၊ ေီးေီကို 
မန္တရလးရောင်နဲ့ ကျရနာ့္ကို ရတာင်ငူရောင်ကို လွှဲရပြာင်းခဲ့တယ်။ NLD နဲ့ ၈၈ မျ ိုးဆက်ကလူရတွအြါ
အဝင်နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားများ ကူညီရစာင့်ရရှာက်ရရးအသင်း (AAPP) နဲ့ ရေသတွင်းအကျဉ်းသား ကူညီရစာင့်
ရရှာက်ရရးအြွဲ့ရတွဆီက အကူအညီရတွ အများကကီးရခဲ့ြါတယ်။

 ကျရနာ်တို့က လွိုင်ရကာ်အကျဉ်းရောင်ကို ရရာက်ခဲ့ြကရတဲ့ နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားရတွေဲမှာ ြေမဆုံး
ရတာ့မဟုတ်ခဲ့ြါဘူး။ တစ်ပခားနိုင်ငံရရး အကျဉ်းသားရတွလည်း အများကကီးရှိနှင့်ရနခဲ့ငြီး သူတို့ေဲမှာ KNPP နဲ့ 
အဆက်အသွယ်လုြ်တယ်ဆိုငြီးရတာ့ ၁၉၀၈ ခုနှစ် မတရားအသင်းအက်ဥြရေ ြုေ်မ ၁၇/၁ နဲ့ စွဲချက်တင်ခံ
ခဲ့ရငြီး နှစ်ရှည်ရောင်ေဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ြကရသူရတွ အရတာ်များများြါရနြကတယ်။

 အေဲမှာ ကိုပမရအာင် (၈၈မျ ိုးဆက်)၊ ဦးပမင့်ရအး (လူ့အခွင့်အရရးပမှင့်တင်သူများနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်
ရရှာက်သူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးသိန်းလွင် (NLD မတ္တရာငမို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ) နဲ့ ကိုသီဟ (မျ ိုးဆက်သစ်လှိုင်း) တို့အြါ
အဝင်နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားရတွ အများကကီးနဲ့ ရတွ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျရနာ်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးရတွကိုအပြန်အလှန်
မျှရဝရင်း စကားရတွ အများကကီးရပြာခွင့်ရခဲ့ြါတယ်။ ကျရနာ်တို့ကို တစ်ရနရာစီ ရောင်ရပြာင်းလိုက်ရြမယ့်
လည်းရရာက်တဲ့ရနရာမှာ နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားရတွ အများကကီးနဲ့ ရတွ့ဆုံစကားရပြာခွင့်ရခဲ့ြကြါတယ်။ ကျရနာ်
ဆိုရင် SNLD ဥက္ကဋ္ဌကကီးဦးခွန်ေွန်းဦးနဲ့ ရတွ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်။ အပြင်ကသတင်းရတွ စာအုြ်စာရြရတွကို 
အများကကီးလက် လှမ်းမမီခဲ့ရြမယ့် အနာင်္တ်နဲ့ သရဘာတရားြိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်ရတွကို အများကကီးရဆွးရနွး
သုံးသြ်နိုင်ခဲ့ြကြါတယ်။

 ေီးေီနဲ့ ကျရနာ့္ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်ရန့မှာ ပြန်လွှတ်ရြးခဲ့ြကငြီး ခွန်းရကာရီယိုကို
ကျရနာက်ေြ် ၆ လရလာက် ဆက်ငြီးေိန်းသိမ်းေားခဲ့တယ်။ ဘာရြကာင့်မှန်း ကျရနာ်တို့မသိရြမယ့် သူနဲ့
အဆက်အသွယ်နည်းနည်းရှိတဲ့ KNPP နဲ့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရြကား အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူလက်
မှတ်ရရးေိုးငြီးတဲ့ရနာက်ြိုင်း ပြန်လွှတ်ရြးခဲ့တယ်။ ရောင်ကရန ကျရနာ်တို့ကို လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ၈၈ မျ ိုးဆက်
အြွဲ့ဝင်ရတွအတွက်နဲ့ ဧငြီလ ၁၀ ရက်ရန့မှာကျရရာက်တဲ့ ကယန်းအမျ ိုးသားရန့အေိမ်းအမှတ်ကိုြါဝင်ြို့
အတွက်လွိုင်ရကာ်ကို ခရီးေွက်ခဲ့တယ်။ ေီစာကို UNA ရခါင်းရဆာင်များ ညီလာခံကိုတက်လာတဲ့ ဦးခွန်ေွန်းဦး 
(SNLD) ရဲ့ရဘးကြ်ရြ်ခုံမှာ ေိုင်ငြီးရရးလိုက်တာြါ။” 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ရန့၌ ခွန်းဘီေူးကို ဆက်သွယ်ရမးပမန်းခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ စည်းရုံး
ရရးလုြ်ရနသည့်အချနိ်က ၎င်းသည် ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ် အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးပြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချနိ်တွင် 
ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီ ဥက္ကဋ္ဌပြစ်ရနငြီပြစ်သည်။  
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တင်၍ ရောင်ေဏ် ၉၃ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းရနာက်

ြိုင်းနှစ်များ၌ UNA ၏ လှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်မှုများ အား

လုံးနီးြါး နိင်္ုံးချုြ် အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတာ့သည်။

 ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ေီမိုကရရစီလိုလားရောက်

ခံသူများအတွက် ရမှာင်အတိငြီးသည့် ရန့ရက်ကာလများ

ပြစ်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၌ BSPP ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ 

ငြိုလှဲသွားခဲ့ငြီး ဆယ်စုနှစ် (၂) ခုရကျာ်အေိ နိုင်ငံအဝှမ်း 

နိုင်ငံရရးတိုးတက်ရပြာင်းလဲမှု အလျဉ်းမရှိဘဲ တစ်ြိုင်းရသ

သွားခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်တွင်လည်း အလားတူြင်

ပြစ်သည်။ ြေဝီရရရပမအရနအေားအရ အပြင်ရလာက

နှင့် သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိသည့် သီးပခားကမ္ဘာတစ်ခုလို ပြစ်

ရနငြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲငြဲလျက်ရှိသည့် ကရင်နီ

နိုင်ငံရရးောတ်ခုံသည် ပမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ ပြစ်ြွားလျက်

ရှိသည့် ြဋိြက္ခအရရးအခင်းများကို အတိအကျရရာင်ပြန်

ဟြ်ေင်ဟြ်ရစခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်ပြစ်သည်။ 

 နအြ၏ “စည်းကမ်းပြည့်ဝရသာ ေီမိုကရရစီ” 

ဆီသို့ ဦးတည်ချတီက်မည့် “လမ်းပြရပမြုံ ခုနှစ်ဆင့်” ၏ 

အစိတ်အြိုင်းပြစ်သည့် အမျ ိုးသားညီလာခံ ပြန်လည်ရခါ်

ယူကျင်းြသည့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရရာက်မှသာ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေမူြကမ်း ရရးဆွဲပြင်ဆင်ရရးလုြ်ငန်း စတင်လှုြ်ရှား

လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ဤပြစ်စဉ် ရနာက်ြိုင်းအဆင့်များ၌ 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရအသိအမှတ်ပြုေားသည့် 

အြွဲ့အစည်းများအြါအဝင် အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်း

အရပမာကအ်များမ ှကိယုစ်ားလယှသ်စအ်များအ ပြား ေြမ်ံ

ြါဝင်လာခဲ့သည်။ ပြည်လုံးကျွတ်လူေုဆန္ဒခံယူြွဲ၊ ပြည်

ရောင်စုစနစ်၊ ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရး

ောတ်ခုံကို လွှမ်းမိုးေားသည့် တြ်မရတာ်၏ အခန်းကဏ္ဍ

အဆုံးသတ်ရရးစသည့် တိုက်တွန်းရတာင်းဆိုချက်များ

ြါဝင်သည့် အဆိုပြုလွှာအရပမာက်အများ တင်သွင်းခဲ့ြက

သည်။ ဤရည်မှန်းချက်များအားလုံးကို စစ်အစိုးရြက်က 

ြယ်ချခဲ့ငြီးရနာက် အတည်ပြုခဲ့သည့် အရချာသြ်စာတမ်း

သည် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၏ စိတ်ကူးရည်မှန်း

ချက်များကို ေင်ဟြ်ပခင်းမရှိရတာ့ရြ (အခန်း ၃ ကို

ြကည့်ြါ)။ 

 ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ မူြကမ်းကိုလည်း အလွန်

အပငင်းြွားြွယ်ရာရကာင်းသည့် အရပခအရနများြကားက 

၂၀၀၈ ခုနှစ် ရမလ၌ အတည်ပြုသွားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း

နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းများ၌ လူရြါင်း ၁၃၀၀၀၀ ရကျာ် 

ရသဆုံးခဲ့ရငြီး သိန်းနှင့်ချ၍ီ ေိခိုက်ေဏ်ရာရရစခဲ့သည့် 

အင်အားပြင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့

ငြီးရနာက် ရက်ြိုင်းအတွင်း ြုတ်ြူမီးတိုက် မဲရြးအတည်

ပြုခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ မုန်တိုင်းေဏ်သင့် ရြ်ရွာများအားလုံး 

ြွတ်ြွတ်ညက်ညက် ရြကမွြျက်စီးသွားခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံ

လုံးြူရဆွးရသာက ရရာက်ရနြကရသည့်ြကားက နအြ

အစိုးရသည် မဲရြးြိုင်ခွင့်ရှိသူ လူဦးရရ ၉၈% ၏ ၉၂% 

ရသာရောက်ခံမဲပြင့် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ မူြကမ်းကို 

အတည်ပြုလိုက်သည်ဟု ေုတ်ပြန်ရြကညာသွားခဲ့သည်။၁၂ 

အတိုက်အခံအင်အားစုများက ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲ

သည် “လွတ်လြ်၍ တရားမျှတပခင်း” မရှိခဲ့သလို ယင်းြွဲ့

စည်းြုံအရပခခံဥြရေသည်လည်း လူေု၏ သရဘာဆန္ဒ

အမှန် (“ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲ ‘ကန့်ကွက်မဲရြးရရး’ 

ကရင်နီလူေုလှုြ်ရှားမှုစာကွက်ကို ြကည့်ြါ”) ကို ကိုယ်စား

ပြုေင်ဟြ်ပခင်းမရှိခဲ့ဟု ရဝြန်ရပြာဆို၍ အသိအမှတ်ပြု

ရန်ပငင်းဆန်ခဲ့ြကသည်။၁၃ Human Rights Watch က 

ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲကို “ဘယ်ကိုမှမရရာက်သည့်မဲ

တစ်ပြား” ဟု သရရာ်ကင်ြွန်းတြ်ခဲ့သည်။၁၄

 ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသာ တုိင်သွားခ့ဲရသာ်လည်း ၂၀၀၈ 

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေသည် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ

၏လားရာဦးတည်ချက်ကို ဆက်လက်ြဲ့ကိုင်ေိန်းရကျာင်း

၍လိုသလို ြုံသွင်းရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ 

၂၀၁၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲနှင့် 

အရြ်သားတစ်ြိုင်းစစ်အစိုးရအရြ်သားတစ်ြိုင်းစစ်အစိုးရ

 ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ

ကို အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်၌ “တြ်မရတာ်၏ ရခါင်း 

ရဆာင်မှုအခန်းကဏ္ဍ” ကို အာမခံရြးေားသည့် ၂၀၀၈ ခု

နှစ်ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်

များအရ ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ရသာ 

ကန့်သတ်ချက်များ၏ ရလေ်အရနပြင့် အရစာြိုင်း ၁၉၉၀ 
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ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ၌ ြါဝင်ယှဉ်ငြိုင်ခဲ့ြကသည့် 

အတိုက်အခံြါတီများအြကား ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ သို့

မဟုတ် ရရွးရကာက်ြွဲလုြ်ငန်းစဉ်များအရြါ် ယုံြကည်မှု

အားနည်းသွားခဲ့သည်။ ရအာင်ဆန်းစုြကည်၊ ခွန်ေွန်းဦး

နှင့် အပခားနိုင်ငံရရးရခါင်းရဆာင်များကို ရရွးရကာက်ြွဲရန့

မတိုင်ခင်အေိ ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေားရှိသည့်အရြါ် 

အဆိုးပမင်သည့် သရဘာေားများ ြိုမိုကကီးေွားလာခဲ့သည်။ 

ေို့ရြကာင့် NLD နှင့် UNA ြါတီများစု ရြါင်း၍ ၂၀၁၀ 

ရရွးရကာက်ြွဲကို သြိတ်ရမှာက်ရန် ဆုံးပြတ်ခဲ့ြကသည်။ 

 ဤကဲ့သို့ရသာ သံသယများအြကား၌ ပြည်တွင်း

ရရွးရကာက်ြွဲသည် လက်လွှတ်မခံသင့်သည့် နိုင်ငံရရး

အခွင့်အလမ်းတစ်ရြ်ကို ြန်တီးရြးလျက်ရှိသည်ဟူသည့် 

သရဘာေားရြါ်အရပခခံ၍ ရရွးရကာက်ြွဲဝင်ရရာက်ယှဉ်

ငြိုင်ရန် ဆုံးပြတ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးြါတီသစ်များ ရြါ်ေွက်

လာခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်၌ ရေသခံလှုြ်ရှားတက်ကက 

သူများစုရြါင်း၍ တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးရြါင်းစုံ စည်းလုံး

ညီညွတ်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးြါတီ (ANUDP) ကို ြွဲ့ 

စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည်။ ကယန်းအမျ ိုးသားရရးဝါေီများ

(အချ ို ့သည် ယခင်က DOKNU နှင့် အဆက်အစြ်ရှိ ခဲ့သည်)

ကလည်း ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီသစ်တစ်ခုကို တည်

ရောင်ခဲ့ြကသည်။ ဤကဲ့သို့ရသာ တိုင်းရင်းသားအရပခပြု

ြါတီများ ပြန်လည်ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ပခင်းက အမျ ိုးသား

ရရးအရရွ့တစ်ခုပြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရရွးရကာက်

ြွဲ၌ မှတ်ြုံတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးြါတီ ၄၂ ခု၏ ေက်ဝက်

ရကျာ်သည် နိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားရှိ တိုင်းရင်းသားအင်အား

စုအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ 

 ရရွးရကာက်ြွဲအတွင်း မည်သည့်ရနရာ၌ ရြ်တည်

ရမည်ကို စဉ်းစားဆုံးပြတ်ရသည့် ကိစ္စသည် ြါတီများ

အားလုံးအတွက် စိန်ရခါ်မှုတစ်ရြ်ပြစ်ခဲ့သည်။ ြွဲ့စည်းြုံ

အရပခခံဥြရေသစ်ရအာက်၌ တိုင်းရင်းသားများအားလုံး

ြါဝင် ကိုယ်စားပြုသည့် အေက်လွှတ်ရတာ် (အမျ ိုးသား

လွှတ်ရတာ်) နှင့် ရရွးရကာက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ 

ရအာက်လွှတ်ရတာ် (ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်) တို့ကို ပြည်

ရောင်စုအဆင့် အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် (ပြည်ရောင်စုလွှတ်

ရတာ်) အပြစ်ပြဋ္ဌာန်းေားသကဲ့သို့ ပြည်နယ် (၇) ခုနှင့် 

တိုင်းရေသကကီး (၇) ခုစလုံး၏ ရေသအလိုက်လွှတ်ရတာ်
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များကိုြါ ြွဲ့စည်းပြဋ္ဌာန်းရြးေားသည်။ ေို့အပြင် စစ်ကိုင်း

တိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ နာင်္ရေသနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်

အတွင်းရှိ ဓနု၊ ကိုးကန့်၊ ြအိုဝ်းနှင့် တရအာန်းတိုင်းရင်း

သားများအတွက် ‘ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရရေသ’ သစ် (၅) ခု

နှင့် ‘ဝ’ ကို ‘ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း’ အပြစ် ပြဋ္ဌာန်းရြး

ေားသည်။ ဗမာအြါအဝင် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းရေသ

ကကီးအသီးသီးရှိ လူဦးရရ ၆၀၀၀၀ သို့မဟုတ် ယင်းေက်ြို

သည့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများအတွက် တိုင်းရင်းသား 

ရရးရာဝန်ကကီးရာေူးသစ် ၂၉ ကိုလည်း ခန့်အြ်တာဝန်ရြး

ခဲ့သည်။၁၅ ဤကဲ့သို့ ခန့်အြ်တာဝန်ရြးလိုက်ပခင်းက မျက်

ရမှာက်ရခတ် ပမန်မာ့နိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၌ တိုင်းရင်းသားမျ ိုး

နွယ်စု (၂၀) အား သီးပခားနယ်ရပမရေသများ သို့မဟုတ် အခွင့်

အရရးများကို တရားဝင်ရရှိသွားရစခဲ့သည်။ 

 

 ဤနယ်ရပမရေသများ သို့မဟုတ် လူဦးရရများကို 

သတ်မှတ်ဆုံးပြတ်မည့် ကိစ္စရြ်သည် အလွန်အပငင်းြွား

ြွယ်ရာပြစ်ခဲ့ငြီး ဤကိစ္စရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရနာက်ြိုင်း၌

ရြာ်ရဆာင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံ လူဦးရရနှင့် 

အိုးအိမ်ဆိုင်ရာ သန်းရခါင်စာရင်းတွင်လည်း ရလာက်

ရလာက်လားလား ရှင်းလင်းရပြရှင်းရြးေားပခင်း မရှိခဲ့

ရြ။၁၆ ကရင်နီနုိင်ငံရရးောတ်ခံု၌ အဓိကအကျဆံုး အရပြာင်း

အလဲတစ်ခုမှာ ကယားပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်နှင့် အစိုးရကို 

စတင်ြွဲ့စည်းပခင်းပြစ်ငြီး ကယားပြည်နယ်အတွက် ဗမာ

တိုင်းရင်းသားရရးရာ ဝန်ကကီးရနရာသစ်တစ်ခုနှင့် ရှမ်း 

ပြည်နယ်အတွက် ကယန်းတိုင်းရင်းသားရရးရာ ဝန်ကကီး

ရနရာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ယခုတစ်ကကိမ်သည် ပြည်တွင်း၌ 

ကယန်းတိုင်းရင်းသားများ ြေမဦးဆုံးအကကိမ်အပြစ် နိုင်ငံ

ရရးအရ ကိုယ်စားပြုခွင့် ရရှိခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ သို့ရသာ်

လည်း ကယန်းတက်ကကလှုြ်ရှားသူများအတွက် ရကျနြ်

ရရာင့်ရဲတင်းတိမ်စရာ မဟုတ်ခဲ့ရြ။ ရှမ်းပြည်နယ်၌ တိုင်း

ရင်းသားရရးရာ ဝန်ကကီးရာေူးတစ်ခု ရလာရလာလတ်

လတ်ြန်တီးရြးခဲ့ရသာ်လည်း ရှမ်း-ကယား-ကရင် နယ်နိ

မိတ်ရြါ် ကယန်းတိုင်းရင်းသားများအတွက် “ကိုယ်ြိုင်

အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ” တိုင်းတစ်ခု ပြဋ္ဌာန်းရြးရန် ခွင့်မပြုခဲ့ရြ။ 

 ဤကိစ္စရြ်သည် နိုင်ငံရရးအရ ကိုယ်စားပြုခွင့်

ရရှိရရးအတွက် အရရးအကကီးဆုံး ပြစ်လာရမည်မှန်ရသာ် 

လည်းယရန့အချနိ်ေိ ကယန်းတိုင်းရင်းသားများ၏ နယ်

ရပမရေသများနှင့် ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ အရရးကိစ္စ

များကို ရပြရှင်းရြးပခင်းမရှိခဲ့ရြ (အခန်း ၇ ရှိ “ကယန်း

နယ်ရပမရေသနှင့် ကိုယ်ြိုင်လက္ခဏာရြ်” စာကွက်ကို

ြကည့်ရှုြါ)။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေနှင့် ‘နအြ’

သည် အရပခခံကျသည့် ရအာက်ရပခရပမပြင်ပြုပြင်ရပြာင်း

လဲရရးလုြ်ငန်းများကို စတင်ရြာ်ရဆာင်ရြးခဲ့ပခင်းမရှိရြ။

 ရနာက်ြိုင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲအတွင်း 

ဆန္ဒမဲရြးရာ၌ “လွတ်လြ်၍ တရားမျှတမှု” ရှိရန်များစွာ

အလှမ်းရဝးခဲ့သပြင့် အနည်းငယ် အံ့ြသသင့်ခဲ့ြကသည်။ 

၁၉၉၀ ခနုစှက် မရဲရတကွမ်ှုြုစံမံျားနငှ့ ်မတဘူ ဲရပဗာငက်ျကျ

ြငမ်ရဲရတကွမ်ှုကိ ုလကတ်စလ်ုံးပခား လညှ့ြ်တခ်ဲြ့ကသည။် 

အေူးသပြင့် “ကကိုတင်မဲများ” နှင့် ြတ်သက်၍ မဲလိမ်ခဲ့ 

သည်ဟူသည့် စွြ်စွဲချက်များ ကျယ်ကျယ်ရလာင်ရလာင်

ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။ ယင်းတို့သည် ငြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းေန်

သည့် ကုိယ်စားလှယ်ရနရာများ၌ စစ်တြ်ကုိလုိလားရောက်

ခံသူ ပြည်ရောင်စုကကံ့ခိုင်ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ (ယခင်

က USDA) ကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းပြင့် အပြတ်အသတ်အနိုင်

ရရစခဲ့သည်။၁၇ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရရးသမားများကလည်း 

ြါတီသစ်များ မှတ်ြုံတင်နိုင်ရန် အခက်အခဲများရှိရနပခင်း၊ 

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများကို မှတ်ြုံတင်ရသည့် ကုန်ကျ

စရိတ်များနှင့် စီစဉ်ပြင်ဆင်ချနိ် နည်းြါးလွန်းသည့် ကိစ္စရြ်

များနှင့်ြတ်သက်၍ ရစာေကတက် ရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။၁၈ 

ရပြရှင်းရြးရမည့်အစား ြသောအာဏာကကီးမားသည့် တြ်

ြိုင်းဆိုင်ရာ အခွင့်ေူးခံရရရြါ်ဆီ ရခါင်းရဆာင်များနှင့် စီး

ြွားရရးလုြ်ငန်းရှင်များကို USDP ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း

များအပြစ် တွန်းတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အများအပြားသည် 

ယခင် ‘နဝတ/နအြ’ အစိုးရရခတ် အဆက်ဆက်က 

ဗိုလ်ချုြ်ရဟာင်းများနှင့် ဝန်ကကီးရဟာင်းများ ပြစ်ခဲ့ြက

သည်။ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်အြါအဝင် အာဏာရလာခဲ့

သည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရအြွဲ့ကို စစ်တြ်နှင့်

မကင်းသည့် လူရဟာင်းများကသာ ကကီးစိုးသွားခဲ့သည်။

 

 ဤက့ဲသ့ုိ တင်းတင်းကျြ်ကျြ် ေိန်းချုြ်ေားသည့် 

ရနာက်ခံအခင်းအကျင်း၌ ရရွးရကာက်ြွဲနည်းပြင့် ရအာင်

နိုင်မည်ဟု အေင်ရရာက်ခဲ့ြကသည့် ေီမိုကရရစီြါတီသစ်

များ၏ စိတ်ကူးရမျှာ်လင့်ချက်များ လက်ရတွ့ရုြ်လုံးရြါ် 

လာပခင်းမရှိခဲ့ရြ။ ချင်း၊ ကရင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းဟူသည့် 

တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ရလးခု၌ နယ်ခံတိုင်းရင်းသားြါတီ 

များသည် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်
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ရနရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရကျာ် အနိုင်ရရန် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ြက 

ရသာ်လည်း အဆိုြါြမာဏသည် မည်သည့်ြါတီအတွက်

မျှဥြရေပြုရရးကို ေိန်းချုြ်နိုင်သည်အေိ လုံရလာက်မှု

မရိှခ့ဲရြ။ ကယားပြည်နယ်၌ စစ်တြ်ရကျာရောက်ရနာက်

ခံ USDP မှ ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်အတွက် လျာေားသည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၁၄ ခုစလုံးကိုသာမက ဗမာတိုင်း

ရင်းသားရရးရာဝန်ကကီးရနရာကိုြါ အနိုင်ရသွားခဲ့သည်။ 

ေို့အပြင် USDP သည် ရနပြည်ရတာ်ရှိ ကယားပြည်နယ်

အတွက်လျာေားသည့် ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်

ရနရာ ၇ ခုစလုံးနှင့် အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ်

ရနရာ ၁၂ ခုစလုံးကိုြါ သိမ်းကျုံးရယူသွားခဲ့သည်။ USDP 

၏အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများနှင့် တြ်ကိုယ်စား

လှယ်များအတွက် သီးသန့်ခွဲ ရဝရနရာချရြးေားရသည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရြါင်းစြ်လိုက်သည့်

အခါ ရခတ်သစ်နိုင်ငံရရးစာ မျက်နှာသစ် (၂၀၁၁-၂၀၁၆)

၏ြေမဦးဆုံးရသာ ဥြရေပြုလွှတ်ရတာ်သည် USDP-

တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက် လုံးလုံးလျားလျား 

ရရာက်ရှိသွားရတာ့သည်။

 ရရွးရကာက်ြွဲအငြီးရနာက်ြိုင်း ကယားပြည်နယ်

အတွင်း USDP ကကီးစိုးသွားခဲ့သည့် အရြကာင်းရင်းများကို 

ရှာရြွရြာ်ေုတ်ရန် မခဲယဉ်းရတာ့ရြ။ NLD နှင့် ၁၉၉၀ 

အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲဝင် တိုင်းရင်းသားြါတီများက 

မဲဆန္ဒမရြးြကရန် ဆန့်ကျင်သြိတ်ရမှာက်ခဲ့ြကသပြင့် 

ြရူဆိုနှင့် ြားရဆာင်းငမို့နယ်တို့၏ ရေသအများအပြား၌ 

မဲဆန္ဒရြးပခင်းကို လုံခခုံရရးအရြကာင်းပြချက်ပြင့် တြ်

အာဏာြိုင်များက ရရွှ့ဆိုင်းခဲ့ြကသည်။ ေို့အပြင် အသစ် 

ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်သည့် ANUDP ၏ မှတ်ြုံတင်

ရလျှာက်ေားမှုကို ငြီးဆုံးရအာင်ပမင်သည်အေိ ခွင့်ပြု 

ရြးခဲ့ပခင်းမရှိရြ။၁၉ ANUDP ကို မှတ်ြုံတင်ခွင့်မပြုရြကာင်း 

ရငှ်းလင်းရြာပ်ြေားသည့ ်အရြကာင်းရင်းများအနက ်အစိုး

ရအရာရှိများသည် ANUDP အြွဲ့ဝင်အချ ို ့၏ ငငိမ်းချမ်းရရး

အကျ ိုးရဆာင် လုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်သက်၍ အငမဲတမ်း

လိုလို စိတ်အရနှာက်အယှက်ပြစ်ခဲ့ရသည့် အချက်သည်

လည်းတစ်ခုအြါအဝင်ပြစ်ခ့ဲသည်။၂၀ “ရေသခံလူေုရဲ့ အသံ

ရတွကို ကိုယ်စားပြုြို့အတွက် နယ်ခံြါတီတစ်ခု ေူရောင်

နိုင်ရအာင် ကျရနာ်တို့ ကကိုးစားခဲ့ြါတယ်။ ေါရြမဲ့ တိုင်းမှူး

ကကျရနာ်တို့ကို ြိနှိြ်ငြီးရတာ့ ြါတီကို ြျက်သိမ်းလိုက်ြို့ 

အတင်းအကျြ် ြိအားရြးလာတယ်” ဟု ANUDP ၏ တည်

ရောင်သူများအနက် တစ်ဦးအြါအဝင်ပြစ်သည့် ဦးရဆာ်

လမွန်က ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “၂၀၁၀ တုန်းက တစ်ပခား

ပြည်နယ်ရတွလို ကယားပြည်နယ်ေဲမှာ နယ်ခံနိုင်ငံရရး

ြါတီ တစ်ခုမှမရှိခဲ့ြါဘူး။”၂၁ ကရင်နီနိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ် 

နယ်ခံြါတီများအား ဝင်ရရာက်ခွင့်မပြုဟု ရပဗာင်မရပြာရုံ

တမယ်သာရှိခဲ့သည့် အရပခအရန၏ တစ်ခုတည်းရသာပခင်း

ချက်အပြစ် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ေိစြ်လျက်

ရှိသည့် ရေသအတွင်း အသစ်ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်

သည့် KNP ြါတီသည် ြယ်ခုံငမို့နယ်ကို ကိုယ်စားပြု

သည့် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ (၂) ခုကို 

အနိုင်ရခဲ့ငြီး ကယန်းတိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကကီးရနရာ

တစ်ခုကိုြါ ရရှိသွားခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း USDP-တြ်မရတာ်

အစိုးရမှ အာဏာလွှဲရပြာင်းရယူခဲ့ပခင်းနှင့်အတူ နိုင်ငံတွင်း

သိသာေင်ရှားသည့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး အလားအလာ

များ ရမှးမှိန်သွားသရယာင်ပြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း 

အာဏာရယူငြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာြင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်

သည် ရာစုနှစ်ေက်ဝက်အတွင်း အကျယ်ပြန့်ဆုံးရသာ 

နိုင်ငံရရးနှင့် စီးြွားရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများ

ကို စတင်ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ ယင်းတို့၌ NLD အြါ

အဝင် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့် နိုင်ငံရရးအရ ပြန်လည်

သင့်ပမတ်ရရးအရရွ့သည်လည်း တစ်ခုအြါအဝင်ပြစ်ခဲ့ 

သည်။ ရလေ်အရနပြင့် ရနာက်ြိုင်းလများအတွင်း ရခါ်ယူ

ကျင်းြခဲ့သည့် ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲ၌ လစ်လြ်ကိုယ်

စားလှယ်ရနရာ ၄၄ ခုအနက် ၄၃ ရနရာ အနိုင်ရပခင်းနှင့်

အတူ လွှတ်ရတာ်အတွင်းသို့ NLD ရရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ 

USDP ရအာင်လံခိုင်ရစရန်နှင့် အတိုက်အခံအရရအတွက် 

ရလျှာ့ချရန်ရည်ရွယ်သည့် ယခုတစ်ကကိမ်၌ မည်သည့် “ကကို

တင်မဲ” ကစားကွက်မျှ ေွက်ရြါ်လာခဲ့ပခင်းမရှိရတာ့ရြ။ 

ဤကဲသ့ို ့တတံားေိုးရြါင်းစည်းမှု တညရ်ဆာကင်ြီးရနာက်

ြိုင်း NLD နှင့် USDP-တြ်မရတာ်အစိုးရအြကား တင်းမာ

မှုများ တပြည်းပြည်းရပြရလျှာ့လာခဲ့သည်။ 

 ရြါ်ရြါက်လာသည့် နိုင်ငံရရးမျက်နှာစာသစ်ကို 

ဆဝါးအာရုံခံမိသည်နှင့် တစ်ငြိုင်နက် လှုြ်ရှားတက်ကက

သည့် လူေုအသိုက်အဝန်းများက နိုင်ငံအဝှမ်း နယ်ခံနိုင်ငံ

ရရးြါတီများကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်နှင့် အသစ်ြွဲ့

စည်းတည်ရောင်ရန် အလျင်အပမန်ကကိုးြမ်း လှုြ်ရှားခဲ့



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute107

ြကသည်။ အေူးသပြင့် ကယားပြည်နယ်၌ ေင်သာပမင်

သာအရှိဆုံးပြစ်သည်။ KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး၏ 

ကျားကန်ရြးမှုနှင့်အတူ တစ်ပြည်နယ်လုံးကို ကိုယ်စားပြု

နိုင်မည့် ရခတ်သစ်နိုင်ငံရရးအရရွ့တစ်ခုကို တည်ရဆာက်

ရန်အတွက် အခွင့်သာရစခဲ့သည့် အရကာင်းဆုံးအခိုက် 

အတန့်တစ်ခု ရရာက်ရှိလာသကဲ့သို့ ေင်မှတ်ခဲ့ရသည်။ 

၂၀၁၃ ခုနှစ် ြသင်္ုတ်လအတွင်း ယခင် ANUDP အရရွ့၌ 

ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခဲ့ြူးသည့် ကယား၊ ကရယာနှင့် ကရင်

လှုြ်ရှားတက်ကကသူများစုစည်း၍ ြက်ေရယ်ပြည်ရောင်

စုတစ်ရြ် ရြါ်ရြါက်လာရအာင် အားရြးပမှင့်တင်သွားရန် 

လူမျ ိုးရြါင်းစုံေီမိုကရရစီြါတီသစ် (ANDP)၂၂ ကိုြွဲ့စည်း 

တည်ရောင်ခဲ့ြကသည်။ ေုဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဆာ်လမွန်က -

“နိုင်ငံရရးရဘာင် ကျယ်လာတာနဲ့ ကျရနာ်တို့ 

ပြန်လည်စုစည်းငြီးရတာ့ ANDP ကို ြွဲ့စည်းတည်

ရောင်ခဲ့ြကြါတယ်။ ‘ကယား သို့မဟုတ် ကရင်နီ

အမျ ိုးသားတို့ နိုးေြကရလာ့’ ဆိုတာ ကျရနာ်တို့ရဲ့ 

ရဆာင်ြုေ်ြါ။ ကျရနာ်တ့ုိအတွက် စုရြါင်းသဟာယ

စိတ်ဓာတ်ရှိြို့ လိုအြ်ြါတယ်။ ေီဌာရနလူေုအား

လုံးက ကျရနာ်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုရမာင်နှမရတွချည်း

မို့ ကျရနာ်တို့အချင်းချင်းြကား အပြန်အလှန်နား

လည်မှုနဲ့ ရလးစားမှုရှိရြါမယ်။ တစ်ပခားမျ ိုးနွယ်စု

ရတွလည်း ြူးရြါင်းလာြို့ ကျရနာ်တို့ လက်ကမ်း

ကကိုဆိုြါတယ်။ ကျရနာ်တို့က ကယားပြည်နယ်

တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုေားြါတယ်။”၂၃

 ယင်းနှစ်ေဲမှာြင် NLD ြါတီဝင်ရဟာင်းများက

လည်း ကယားလူမျ ိုးစုေီမိုကရရစီြါတီ (KUDP) ကို  ြွဲ့စည်း

တည် ရောင်ခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့က ရေသခံတိုင်းရင်းသား 

အရပခပြုြါတီတစ်ခုပြစ်သလို တိုင်းရင်းသားမျ ိုးစုံကို ကိုယ် 

စားပြုေားြါတယ်” ဟု KUDP အတွင်းရရးမှူး (၁) စိုင်း

နိုင်နိုင်ရေွးက ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “၂၀၁၀ ရရွးရကာက် 

ြွဲတုန်းက ရေသခံြါတီရတွအားလုံး အြိတ်ခံခဲ့ရငြီးရတာ့ 

USDP တစ်ြါတီတည်းကြဲ ရရွးရကာက်ြွဲရတွကို ဝင်ငြိုင်

ခဲ့တယ်။ ကယားပြည်နယ်ေဲမှာ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု

ရတွအများရှိရနတဲ့အတွက် NLD နဲ့ လက်တွဲရင် ြိုရကာင်း

လိမ့်မယ်လို့ ကျရနာ်တို့ ယူဆခဲ့ြကတာြါ။”၂၄ သို့ရသာ်

လည်း ရနာက်ြိုင်း၌ နယ်ရပမခံအြွဲ့ဝင်အများအပြားက 

NLD ၏ ကယားပြည်နယ်အြွဲ့ကို ဗဟိုဌာနချုြ်ကသာ 

ကကီးစိုးချယ်လှယ်ရနသည်ဟု ရှုပမင်လာခဲ့ြကသည်။ ဤ

အချက်ရြကာင့် ြါတီမှနှုတ်ေွက်ခဲ့ြကငြီး KUDP ြါတီသစ်

ကို တည်ရောင်ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ “ကျရနာ်တို့ NLD 

နဲ့တစ်နှစ် အလုြ်တွဲလုြ်ခဲ့ရြမယ့် ဗဟိုရဲ့ေိန်းချုြ်မှုက 

မမျှတသလို ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှုအရမ်းများတယ်လို့ ကျရနာ်တို့ 

ခံစားမိခဲ့တယ်” ဟု စိုင်းနိုင်နိုင်ရေွးက ရပြာဆိုခဲ့သည်။၂၅ 

KUDP ၏ ရရရှည်အနာင်္တ် ရည်မှန်းချက်သည် ေီမိုကရရစီ

နှင့် ြက်ေရယ်စနစ်ကို ပမှင့်တင်အားရြးရန်နှင့် အမျ ိုးသား

နိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်ရှိ တြ်မရတာ်၏ ဦးရဆာင်မှုအခန်း

ကဏ္ဍကို အဆုံးသတ်ရန်ပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ကယား

ပြညန်ယတ်ငွ်း အရရးကစိ္စများနငှ့ ်ြတသ်က၍်လည်း ဦးစား

ရြးစဉ်းစားမှုများရှိခဲ့သည်။ KUDP ၏ အတွင်းရရးမှူး (၂)

ပြစ်သည့် ဦးညွှန့်ရရွှက “လူေုအရနနဲ့ တန်းတူညီမျှ 

အခွင့်အရရးမရသလို ြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်းရတွဆီကရန ဘာ

အကျ ိုးရကျးေူးမှ မခံစားြကရဘူး။ ခံချည်းြဲ ခံရနြကရ

တာြါ။ အခလုည်း အစိုးရက ပမစရ်ြါ်မှာ ရရကာတာရဆာက်

ြ့ုိပြင်ဆင်ရနရြမယ့် လူေုကုိ ဘာမှကကိုအသိရြး အရြကာင်း

ြကားတာမျ ိုးမရှိဘူး။ လုံးဝကို ြွင့်လင်းပမင်သာမှုမရှိဘူး။ 

ေီလိုကိစ္စရြ်မျ ိုးရတွအတွက် ရေသနဲ့လိုက်ြက်မယ့် မူဝါေ

ရတွ ချမှတ်ြို့လိုအြ်ြါတယ်” ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။၂၆

 ဤြါတီသစ်နှစ်ခု ြွဲ့စည်းတည်ရောင်လိုက်ငြီး

သည့်ရနာက်ြိုင်း ကယားပြည်နယ်အတွင်း ANDP၊ KUDP 

နှင့် KNP ဟူသည့် တိုင်းရင်းသားအရပခပြုြါတီ သုံးခုရှိလာ

ခဲ့သည်။ ANDP နှင့် KUDP တို့နှင့် ကွာပခားသည့်အချက် 

မှာ KNP သည် ကယားပြည်နယ်ပြင်ြ၌ လှုြ်ရှားသက်ဝင်

ရနပခင်းပြစ်ငြီး အဓိကအားပြင့် ၂၀၁၀ ရရွးရကာက်ြွဲ၌ 

ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ (၂) ခု အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ်

ရတာင်ြိုင်း ြယ်ခုံနှင့် မိုးငဗဲငမို့နယ်များအတွင်းရှိ ကယန်း

လူေုများ ရနေိုင်သည့်ရေသများကို ဗဟိုပြုေားပခင်းပြစ်

သည်။ ေို့အပြင် KNP သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲ၌ 

ြါဝင်ခဲ့ြကသည့် တိုင်းရင်းသားြါတီများ၏ အဓိကညွှန့်

ရြါင်းအြွဲ့ပြစ်သည့် ညီရနာင်တိုင်းရင်းသားြါ တီများြက်

ေရရးရှင်း (NBF) ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ရာတွင်လည်း ြါဝင်

ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရပြရှင်းနိုင်ပခင်း မရှိရသးသည့် 

၁၉၄၇ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေြါ တစ်မူေူးသည့် 

ကယန်း-ကရင်နီအဆင့်အတန်းရြါ် ေင်ဟြ်၍ KNP သည် 

ရှမ်း၊ ကယားနှင့် ကရင်နယ်နိမိတ်တစ်ရလျှာက်ရှိ ကယန်း

လူများစုရေသများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပြန်လည်



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute108

ရြါင်းစည်းနိုင်မည့် အလားအလာများအတွက် ဆက်တိုက်

စည်းရုံးအရရးဆိုမှုများ ပြုလုြ်လာခဲ့သည်။ တစ်ရန့ရန့၌ 

ယခုေက်ြို၍ ကျယ်ပြန့်သည့် “ကရင်နီပြည်နယ်” အတွင်း 

“ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရရေသ” တစ်ခုအပြစ် ေည့်သွင်း

ရြါင်းစည်းသွားနိုင်ရစရန် ဦးတည်ရည်မှန်းပခင်းပြစ်သည်

(အခန်း ၇ ရှိ “ကယန်းနယ်ရပမ ရေသနှင့် အမျ ိုးသား

လက္ခဏာရြ်” စာကွက်ကို ြကည့်ရှုြါ)။

၂၀၁၅ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ

 ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကဲ့သို့ြင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရေွရေွရရွး

ရကာက်ြွဲအတွင်း NLD မှ ရသာင်ငြိုကမ်းငြိုအနိုင်ရရှိခဲ့

သည်။ ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအရ တြ်မရတာ်

သည် ဥြရေပြုလွှတ်ရတာ် ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၂၅% ကို 

ဆက်လက်ဆုြ်ကိုင်ေားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၁၀ နှင့် 

ကွာပခားချက်အရနပြင့် ရရွးရကာက်ြွဲသည် ရယဘုယျ အား

ပြင့် “လွတ်လြ်၍ တရားမျှတမှု”ရှိခဲ့သည်ဟု သုံးသြ်ယူဆ

ရသည်။၂၇ ရလေ်အပြစ် NLD သည် အေက်နှင့် ရအာက်

လွှတ်ရတာ် နှစ်ရြ်စလုံး၌ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ အများစုကို

ရရှိသွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားအရပခပြု

ြါတီများသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် သို့မဟုတ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရရွး

ရကာက်ြွဲများ၌ ၎င်းတို့ပြတ်သန်းခဲ့ရသည့် ြုံစံအတိုင်း 

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးရရးရာ သံသရာရနာက်ခံကို များစွာ

ေင်ဟြ်ရစသည့် ေူးမပခားနား ရလေ်မျ ိုးပြင့်သာလျှင် 

အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။

 ကယားပြည်နယ်၌ ကရင်နီအရပခပြု အြွဲ့အစည်း

များ၏ ပြစ်စဉ်သည်လည်း မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုကိုမျှ အနိုင်ရ

ရှိခဲ့ပခင်းမရှိသည့် နယ်ခံနိုင်ငံရရးြါတီများနှင့် များစွာတူညီ

ခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့ဆီမှာ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ၂၆ 

ရယာက်ရှိခဲ့ရြမယ့် တစ်ရနရာမှ အနိုင်မရခဲ့ဘူး” ဟု စိုင်း

နိုင်နိုင်ရေွးက ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “အခုကျရတာ့ NLD 

ကအာဏာရအစိုးရပြစ်ရနငြီး ကျရနာ်တို့က အတိုက်အခံ

ပြန်ပြစ်ရနငြီ။”၂၈ အင်အားကကီးရြကာင်း ပမင်သာရစသည့် 

အချက်တစ်ခုအပြစ် NLD သည် ကယားပြည်နယ်လွှတ်

ရတာ်ရှိ အမတ်ရနရာ ၁၄ ခု၌ ၁၀ ရနရာကို အနိုင်ရရှိခဲ့

သည့်အပြင် ဗမာတိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကကီးရနရာကိုြါ 

ရယူသွားခဲ့သည်။ ေို့အပြင် ြါတီသည် အေက်လွှတ်ရတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၁၂ ခု၌ ၉ ရနရာနှင့် ရအာက်လွှတ်

ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ ၇ ခု၌ ၅ ရနရာကိုြါ အနိုင်

ရရှိခဲ့သည်။ ရဘာလခဲငမို့နယ်ကို ကိုယ်စားပြု၍ အေက်

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရနရာတစ်ခု အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် 

ယခင်အစိုးရဝန်ကကီးရဟာင်းပြစ်သူ တစ်သီးြုင်္္ဂလကိုယ်

စားလှယ်ရလာင်း ဦးစိုးသိန်းမှလွဲ၍ ကျန်ကိုယ်စားလှယ်

ရနရာများကို USDP က ရရှိသွားခဲ့သည် (“နာမည်ကကီးကိုယ်

စားလှယ်ရလာင်းများ” စာကွက်ကို ြကည့်ရှုြါ)။ ေိုအချနိ်

က NLD သည် နယ်နိမိတ်ချင်းေိစြ်ရနသည့် ြယ်ခုံငမို့

နယ်၌ ယခင် KNP ြါတီမှ အနိုင်ရခဲ့သည့် အမတ်ရနရာ

၂ ခုအပြင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် လျာေားသည့် ကယန်း

တိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကကီးရနရာကိုြါ ရရှိသွားခဲ့ပခင်းပြစ်

သည်။ 

 ဤကဲ့သို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည့် ကိစ္စရြ်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များက ၎င်းတို့ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့

ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲကကီးရလးခုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့

သည်။ ြေမအချက်အရနပြင့် ရရှ့ယခင်က ြါတီမှတ်ြုံ

တင်ရန် ကကိုးြမ်းမှုများကို စစ်အစိုးရအာဏာြိုင်များက 

ရနှာင့်ရနှးြကန့်ြကာရအာင် ဟန့်တားရနှာက်ယှက်ခဲ့ြက

သပြင့် တိုင်းရင်းသားြါတီအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ 

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် အစိမ်းသက်သက် 

သို့မဟုတ် လုံးဝသိရှိေားပခင်းမရှိခဲ့သည့် ြါတီများပြစ်ရန

သည်။ ေုတိယအရနပြင့် နိုင်ငံရရးမဲဆွယ်ရရးအတွက် သတ် 

မှတ်ေားသည့် နှစ်လတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး၌ 

ဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်သည့် NLD နှင့် USDP ကဲ့သို့ရသာ ြါတီ

ကကီးများကသာ ေိေိရရာက်ရရာက် စည်းရုံးလှုြ်ရှားနိုင်ခဲ့

ြကသည်။ တတိယအရနပြင့် နယ်ခံနိုင်ငံရရးြါတီ များသည် 

ရယဘုယျအားပြင့် ရသးငယ်၍ အရင်းအပမစ်များနှင့် ကွန်

ရက်အရောက်အြံ့များ အလုံအရလာက် မရှိခဲ့ြကရြ။၂၉ 

“ကျရနာ်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာရတွအများကကီးေဲမှာ 

ြေမအချက်က ရန်ြုံရငွရှာရြွမှု အားနည်းတာနဲ့ ေုတိယ

အချက်က မှန်ကန်တဲ့ လူသားရင်းပမစ်ရတွကို ရှာရတွ့ြို့

ခဲယဉ်းတာြါ” ဟု စိုင်းနိုင်နိုင်ရေွးက ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “အခု

ရတာ့ကိုယ့်အိတ်ကြ်ေဲက ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိုက်သုံးြို့ြဲ ရှိ

ရတာ့တယ်။”၃၀ စတုတ္ထအချက်အရနပြင့် သွားရရးလာရရး

ခက်ခဲြကမ်းတမ်းလွန်းသည့် ရရရပမအရနအေားသည် နုိင်ငံ

ရရးမဲဆွယ်မည့် ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအသစ်များ၏ မဲ

ဆွယ်စည်းရံုးရရးအတွက် အလွန်စိန်ရခါ်မှုပြင်းေန်ခ့ဲသည်။ 
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အဓကိအားပြင့ ်ရဝးလရံခါငြ်ျားသည့ ်အရြရ်ေသရန လေူု

လူတန်းစားများသည် ရလာရလာလတ်လတ် ြွဲ့စည်းတည်

ရောင်ခဲ့ြကသည့် ANDP ကဲ့သို့ရသာ ြါတီသစ်များေက်

စာလျှင် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့် NLD ကိုြို၍ နားယဉ်

ကာြကားြူးနားဝရှိခဲ့ြကသည်။ “ကျရနာ်ဝင်ငြိုင်မယ့် ြရူဆို

ငမို့နယ်က အရမ်းကျယ်ပြန့်သလုိ ရတာင်ကုန်းရတာင်တန်း 

ရတွအပြည့်ပြစ်ရနငြီး သွားရရးလာရရး အရမ်းခက်ခဲတဲ့

အတွက် ကျရနာ့အရနနဲ့ ကားတစ်တန် ဆိုင်ကယ်တစ်တန် 

ရပခကျငတ်စတ်နန်ဲ့ သွားလာြို ့ကကိုးစားခဲရ့တယ”် ဟ ုANDP 

ေုဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဆာ်လမွန် ရှင်းပြခဲ့သည်။၃၁

 ဤကဲ့သို့ရသာ အခက်အခဲများအြကား ြါတီအရရ

အတွက်များပြားလွန်းပခင်းက မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဆုံးပြတ်

ချက်များကို ရဝဝါးရှုြ်ရေွးသွားရစငြီး နယ်ခံြါတီများ

အတွင်း မဲရခါင်းကွဲပခင်းကလည်း တစ်ြူရြါ်နှစ်ြူဆင့်ဆို

သလိုရရွးရကာက်ြွဲကို ြို၍ရှုြ်ရေွးသွားရစခဲ့သည်။ နယ်ခံ

တိုင်းရင်းသားြါတီသုံးခုပြစ်သည့် ANDP၊ KUDP နှင့် KNP 

တို့အပြင် ကယားပြည်နယ်ရရွးရကာက်ြွဲ၌ အပခားြါတီ

ရှစ်ခုလည်း ဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်ခဲ့ြကသည်။၃၂ ပမန်မာနိုင်ငံ

၏ “တစ်မဲသာသူ အကုန်ယူစနစ်” ရအာက်ရှိ ဤကဲ့သို့

ရသာရှုြ်ရေွးမှုသည် တိုင်းရင်းသားြါတီချင်း ရြါင်းစည်း

၍ရသာ်လည်းရကာင်း သက်ဆုိင်ရာမဲဆန္ဒနယ်အလုိက် အချင်း

ချင်း ဆန့်ကျင်ငြိုင်ဆိုင်မှုမပြုရန် သရဘာတူညီချက်ရယူ

ေားပခင်းအားပြင့်ရသာ်လည်းရကာင်း နိုင်ငံရရးအရရြါင်း

စည်းရဆာင်ရွက်၍ ကိုင်တွယ်ရပြရှင်းသွားရမည့် ကိစ္စရြ်

တစ်ခုပြစ်သည်။

 ဤရှုြ်ရေွးမှုကို တုန့်ပြန်သည့်အရနပြင့် အချ ို ့

ရသာကယားပြည်နယ်အရပခစုိက် အရြ်ြက်လူ့အြဲွ့အစည်း

များက ရရွးရကာက်ြွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရရးရခါင်းရဆာင်များ 

အတူတကွလက်တွဲ ရဆာင်ရွက်သွားမည့် နည်းဗျူဟာကို 

အသုံးပြုရန် အကကံပြုခဲ့ြကရသာ်လည်း လက်ရတွ့ရုြ်လုံး

ရြါ်လာခဲ့ပခင်းမရှိရြ။ “ကျရနာ်တို့ပြည်နယ်မှာ တိုင်းရင်း 

သားအရပခပြုြါတီ သုံးခုရှိရနတဲ့အတွက် သူတို့အားလုံး 

မဟာမိတ်ြွဲ့ငြီးရတာ့ ြါတီတစ်ခုတည်းအရနနဲ့ ယှဉ်ငြိုင် 

ြကတာကို လိုချင်ခဲ့တာြါ” ဟု ကရင်နီပြည်လူငယ်များ

သမင်္္ဂအြွဲ့ဝင် ရကျာ်ေင်ရအာင်က ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ေါ 

ရြမယ့် ကျရနာ်တို့ အကကံပြုတာကို သူတို့လက်မခံခဲ့တဲ့

အတွက် ဘယ်ရနရာမှာမှ အနိုင်မရခဲ့တာြါ။”၃၃ အလားတူ 

အရရးကကီးသည့် အချက်တစ်ခုမှာ တိုင်းရင်းသားြါတီ

အချင်းချင်းသာ ငြိုင်ဆိုင်ရပခင်းမဟုတ်ဘဲ ကရင်နီအင် အား

စုများနှင့် NLD ကဲ့သို့ရသာ ြါတီနှင့်ြါ ယှဉ်ငြိုင်ြကရသပြင့် 
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တိုင်းရင်းသားမဲများ ပြန့်ကျဲကုန်သည့်အချက်ပြစ်သည်။ 

KNP၃၄ အပြင် မိမိတို့၏ ြင်မအြွဲ့အစည်းအင်အားကို 

ကယားပြည်နယ်ပြင်ြ၌ တည်ရဆာက်ေားသည့် အပခား 

တိုင်းရင်းသားြါတီများြါ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာများရရှိခဲ့

ြကသည်။ ANDP ၏ ဦးရဆာ်လမွန်က ရအာက်ြါအတိုင်း 

ရှင်းလင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ကံမရကာင်းစွာဘဲ ကျရနာ်တို့ NLD ကို ရှုံးခဲ့တဲ့

အတွက်ကျရနာ်တ့ုိရဲ့ ကုိယ်စားလှယ်ရလာင်းတစ်

ရယာက်မှ အရရွးမခံခဲ့ရဘူး။ ေီမှာ ဌာရနြါတီသုံးခု

ရှိသလို ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က ြါတီ

ရတွအပြင် USDP၊ NLD နဲ့ NUP ြါတီရတွြါ 

လာငြိုင်ခဲ့ြကတာြါ။ ဆိုရတာ့ ေီမှာဝင်ငြိုင်တဲ့ 

ြါတီစုစုရြါင်း ၁၁ ြါတီရှိခဲ့တဲ့အတွက် လူေု

အြကားရှုြ်ရေွးမှုရတွ အများကကီးပြစ်ခဲ့ရတယ်။ 

ဌာရနြါတီရတွ ေီရလာက်သာမများခဲ့ဘူးဆိုရင် 

အမတ်ရနရာတစ်ချ ို ့နိုင်ြို့ ရမျှာ်လင့်ချက်ရှိခဲ့မှာ

ြါ။”၃၅

 ဤက့ဲသ့ုိရသာ ရှင်းလင်းအရြကာင်းပြခ့ဲရသာ်လည်း 

တစ်ြက်၌ အပြတ်အသတ်ပြစ်ခဲ့သည့် NLD၏ ရအာင်နိုင်

မှုသရဘာသဘာဝက မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၏ ဆုံးပြတ်

ချက်က ၎င်းတို့ေက်များစွာ ြို၍ရလးနက်မှုရှိသည့် နိုင်ငံ

အတွင်း စစ်မှန်သည့်နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု ပြစ်ေွန်း

လာရစရန် ဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့် NLD ကို ပြည်တွင်းအရပြာင်း 

အလဲပြုလုြ်ရြးနိုင်သည့် အလားအလာအရှိဆုံးြါတီ

အပြစ် လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့ြကရြကာင်း ရြါ်လွင်ေင် 

ရှားရစခဲ့သည်။ စစ်အုြ်ချုြ်ရရးရအာက်၌ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်း

များစွာ အြိနှိြ်ခံခဲ့ြကရငြီးရနာက် ဌာရနြါတီငယ်များကို 

ရောက်ခံအားရြးပခင်းေက် တြ်မရတာ်ရကျာရောက်

ရနာကခ်ပံြုေားသည့ ်ကကံခ့ိငုရ်ရးြါတ ီ(USDP) ကိ ုတစန်ိငုင်ံ

လုံးအတိုင်းအတာ ယှဉ်ငြိုင်နိုင်သည့် NLD ကိုရရွးချယ်ပခင်း

ကအရကာင်းဆုံးရရွးချယ်စရာ ပြစ်သွားခဲ့ြုံ ရသည်။ “လူေု

အရနနဲ့ တကယ့်အရပြာင်းအလဲကို ပမင်ချင်ခဲ့ငြီး ေီလုြ်

ငန်းစဉ်ကို NLD ကြဲ ဦးရဆာင်နိုင်မယ်လို့ လက်ခံယုံြကည်

ခဲ့ြကတာြါ” ဟု KNPP ၏ ဆက်ဆံရရးအရာရှိ ခူရညးရယ်

ကရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ဌာရနြါတီရတွ စည်းလုံးမှုမရှိခဲ့သလို 

အားရကာင်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွလည်း မရှိ

ခဲ့ြကဘူး။”၃၆

 ကယားပြညန်ယတ်ငွ်းရှ ိအပခားအြွဲ့အစည်း ကိယု်

စားလှယ်များကလည်း ဤအတိုင်း ရှုပမင်ခဲ့ြကသည်။ ANDP 

၏ဦးရဆာ်လမွန်က “လူေုက တစ်ခုတည်းအပြစ် စုစည်း

ရြါင်းစြ်ေားတဲ့ ဌာရနြါတီမျ ိုးကို လိုချင်ခဲ့ြကတာြါ။ 

ေီရေသမှာ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အဓိက

အရြကာင်းတစ်ခုလည်း ပြစ်ရနတယ်။ ကယားပြည်နယ်ကို 

လာငြီးရတာ့ ကျရနာ်တို့အတွက် ဘာမှချန်မေားဘဲ အကုန်

သိမ်းကျုံးယူသွားခဲ့တာြါ။ ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ပြန်ငြီး အား

သစ်ရလာင်းြို့ လိုအြ်ရနငြီ” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၃၇ 

UKSY ၏ လူငယ်တက်ကကလှုြ်ရှားသူတစ်ဦးပြစ်သည့် 

ရကျာ်ေင်ရအာင်က မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၏ ရရွးချယ်မှု

ရနာက်ကွယ်မှ မဟာဗျူဟာကျသည့် စဉ်းစားရတွးရခါ်မှု

ြုံစံကို ရအာက်ြါအတိုင်း အတည်ပြုသွားခဲ့သည်။ “လူေု

အပမင်မှာ ေီမိုကရရစီအရပြာင်းအလဲကို အရင်ရရအာင် 

လုြ်ြို့လိုအြ်ရနငြီး ရနာက်ြိုင်းကျမှ ေီမိုကရရစီကရန 

ြက်ေရယ်ဆီကို တက်လှမ်းသွားသင့်တယ်လို့ ယူဆေား

ြကတယ်။ အဲေီတုန်းက လူေုအရနနဲ့ ဘုံရန်သူကိုဘဲ အဓိက

ေားစဉ်းစားခဲ့ငြီး အားလုံးအတူတူ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ြွဲဝင်မှဘဲ 

အားရကာင်းနိုင်မယ်လို့ စဉ်းစားခဲ့ြကတယ်။ ဆိုရတာ့ ေါ

ရတွက ၂၀၁၅ခုနှစ် ရရွးရကာက်တုန်းက ကယားပြည်နယ်

လူေုစဉ်းစားရတွးရခါ်ခဲ့တဲ့ ြုံစံလို့ ရပြာလို့ရြါတယ်။”၃၈ 

အေူးသပြင့် NLD ကို ရရွးချယ်မဲရြးခဲ့ပခင်းသည် အမျ ိုး

သားနိုင်ငံရရး ောတ်ခုံရြါ်၌ ဝင်ရရာက်ရနရာယူေားသည့် 

တြ်မရတာ်၏ စွက်ြက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်အရနပြင့် 

ရြးခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ “တြ်မရတာ်ကို လူရတွဘယ်

ရလာက်ရတာင် မုန်းရနြကသလဲဆိုတာကို ဆန္ဒမဲရတွက 

သက်ရသပြခဲ့တာြါ” ဟု အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် 

ကယန်းပြည်သစ်ြါတီအြွဲ့ဝင် ဦးစိုးနိုင်က ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၃၉

 အလားတူြင် NLD ၏ ရရွးရကာက်ြွဲ မဲဆွယ်

စည်းရုံးရရး လုြ်ငန်းများကလည်း ရနရာတကျ အစီအစဉ်

အတိုင်းပြစ်ခဲ့ငြီး ေီမိုကရရစီအရပြာင်းအလဲကို ရတာင်းဆို

ခဲ့သည့် ြါတီ၏ သတင်းစကားက မဲဆန္ဒရှင်အများအပြား

ကိုစည်းရုံးနိုင်ရစခဲ့သည်။ နိုင်ငံအနှံ့ လိုက်လံရဟာရပြာခဲ့

သည့် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်၏ မိန့်ခွန်းများ၌ ၂၀၀၈ ြွဲ့ 

စည်းြုံအရပခခံဥြရေကို ပြုပြင်ရပြာင်းလဲ၍ တိုင်းရင်းသား

များနှင့် ပြန်လည်သင့်ပမတ်ရစမည့် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်း

ကိုဦးစားရြးရနရာေားကာ အရကာင်အေည်ရြာ်သွား
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မည်ပြစ်ရြကာင်းနှင့် NLD အနိုင်ရခဲ့ြါက “ေုတိယ ြင်လုံ

ညီလာခံ” ကို ရခါ်ယူကျင်းြသွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။၄၀ 

ဤအချက်က ပြည်တွင်းပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး လုြ်ငန်းများ

ကိုမည်ကဲ့သို့ ရြာ်ရဆာင်သွားမည်ပြစ်ရြကာင်း ရည်မှန်း

ေားပခင်းမရှိသည့် ဌာရနြါတီများနှင့် ပြေါးတစ်လမ်းသံ

တစလ်မ်းပြစခ်ဲသ့ညဟ် ုလေူအုများအပြား ယဆူခဲြ့ကပခင်း

ပြစ်သည်။ ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်း၏ ခူးြလုရယ်က “ဌာရန

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရရး ခရီးစဉ်

တိုင်းလိုလိုမှာ ြညာရရးနဲ့ အရပခခံအရဆာက်အအုံရတွ 

ြွံ့ငြိုးတိုးတက်လာရအာင် ဘာလုြ်မယ် ညာလုြ်မယ်ဆို

ငြီးရတာ့ ရပြာဆိုခဲ့ြကရြမယ့် လူေုြကားချင်တာက ငငိမ်း

ချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်နဲ့ ကျရနာ်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ အနာင်္တ်

အြါအဝင် ဘယ်သူသမ္မတပြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ 

အနာင်္တ်ရည်မှန်းချက်မျ ိုး ပြစ်ရနတယ်” ဟု ရပြာဆိုသွား

ခဲ့သည်။၄၁

 ကယားပြည်နယ်၌ NLD ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရရး 

နည်းဗျူဟာများက အလွန်ေိရရာက်မှုရှိရြကာင်း ပမင်သာ

ေင်ရှားခဲ့သည်။ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

စက်တင်ဘာလအရစာြိုင်း၌ ကယားပြည်နယ်တွင်း လွိုင်

ရကာ်၊ ေီရမာ့ဆို၊ ြရူဆို၊ ြားရဆာင်းနှင့် ရဘာလခဲငမို့နယ်

များသို့ သွားရရာက်ခဲ့သည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရရး ခရီးစဉ်

များကို ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခါင်းရဆာင်ခဲ့သည်။ “နိုင်ငံြွံ့ငြိုး

ရရးအတွက် ကျမတို့အားလုံး အတူလက်တွဲြကြို့ လိုအြ်

ြါတယ်။ ေီမိုကရရစီက လူေုကို ရဘးကင်းလုံခခုံမှုနဲ့ လွတ်

လြ်မှုရတွရြးတယ်လို့ ကျမတို့ လက်ခံယုံြကည်ေားြါ

တယ်” ဟု ေီရမာ့ဆုိငမို့နယ် လူေုစည်းရံုးရရးခရီးစဉ်အတွင်း 

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးက ငငိမ်းချမ်း

ရရးရဲ့ ခရီးအစပြစ်တယ်။ ကျမတို့အရနနဲ့ NCA ကို တိုင်း

ရင်းသားအင်အားစုရတွအားလုံး လက်ခံတဲ့အေိ ခိုင်မာ

ရအာင်လုြ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ငငိမ်းချမ်းရရး တံခါးြွင့်ငြီလို့ 

ရပြာလို့ရြါတယ်။”၄၂ ရနာက်တစ်ရက် ရဘာလခဲခရီးစဉ်၌ 

“နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွ အရြကာက်တရားနဲ့ ရှင်သန်ရနရ

တဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်ရတာ့မှ တည်ငငိမ်ရအးချမ်းမှုရှိလာ

မှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရတွ ဆင်းရဲတွင်းနက်

ရနတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာ ဘယ်ရတာ့မှ ငငိမ်းချမ်းမှာ

မဟုတ်ြါဘူး။ ေါရြကာင့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ရန့မှာ ပမန်မာ

နိုင်ငံရဲ့ အနာင်္တ်ကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားငြီးမှ မဲေည့်ြကြါ”

ဟုဆက်လက်ရပြာဆိုခဲ့သည်။၄၃ ဤကဲ့သို့ရသာ ရပြာဆို

ချက်များက တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်၌ ကာလ

ရှည်ရနခဲ့ရငြီး ြဋိြက္ခေဏ်ရြကာင့် တစ်စစီပြစ်ရနသည့် 

ရေသမျ ိုး၌ ရနေိုင်ြကရသည့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ

အတွက် အလွန်ရဲရင့်သည့် စကားလုံးများပြစ်လာခဲ့သည်။ 

NLD အရနပြင့် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်၏ နှုတ်မှ “၁၀၀ 

ရာခိုင်နှုန်း” ရသာဆန္ဒမဲများဟု ရပြာဆိုရန် အလိုရှိခဲ့

သည်။၄၄

 ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် သွားရရာက်ခဲ့သည့် ခရီး

စဉ်၏အချနိ်အခါသည်လည်း ၎င်း၏ြါတီ အနိုင်ရရစရန် 

များစွာ အရောက်အကူပြစ်ရစခဲ့သည်။ ငငိမ်းရြာင်ရေး

ရှင်းမှ ခူးြလုရယ်က “သူကိုယ်တိုင် ကိုယ်ေင်လာပြတာ

ကရရွးရကာက်ြွဲနိုင်ြို့ အေိရရာက်ဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု

ပြစ်ခဲ့တယ်” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “သူလာတဲ့အချနိ်က 

လူေုအြကား တိုင်းရင်းသားအရပခပြု ြါတီရတွပြစ်တဲ့ 

KUDP၊ ANDP၊ KNP၊ လီဆူးြါတီ၊၄၅ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား

များေီမိုကရရစီအြွဲ့အချုြ် (SNLD)၊ ကရင်ပြည်သူ့ြါတီ 

(KPP)၊ NUP၊ USDPနဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွ

အြကား လူေုအရနနဲ့ ရရွးရခက်ပြစ်ရနတဲ့ အချနိ်ပြစ်

တယ်။”၄၆ “ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်က ‘ကုိယ်စားလှယ်ရလာင်း 

ရတွကိုမြကည့်ဘဲ ြါတီကိုြဲြကည့်ငြီး မဲရြးြကြါ’ ဟု ရပြာ

ဆုိသွားခ့ဲရြကာင်း” ကယန်းအမျ ိုးသားညီညွတ်ရရး ဦးရဆာင်

ရကာ်မတီ (HCKNU) အြွဲ့ဝင် ဆမ်ပမူရယ်ခွန်ရှာမူရအးလှ

ကမှတ်ချက်ရြးခဲ့သည်။ “ေါက အရမ်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်း 

အားကကီးတဲ့အတွက် သူတို့ြက်က ရသာင်ငြိုကမ်းငြိုအနိုင်

ရခဲ့တာြါ။”၄၇ KNPP ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ရေါ်

ရအာင်ဆန်းစုြကည်ကုိယ်တုိင် လာရရာက်ကုိယ်ေင်ပြပခင်း

ကအဆုံးအပြတ်ရြးသွားသည်ဟု လက်ခံယုံြကည်ခဲ့ြက

သည်။ “NLD အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ‘ရပြာင်းလဲချနိ်တန်ငြီ’ ဆိုတဲ့ 

ရဆာင်ြုေ်က လူေုအတွက် အရမ်းကို ေိရရာက်မှုအားကကီး

တဲ့စကားလုံးရတွ ပြစ်သွားခဲ့တယ်” ဟု KNPP ၏ ရပြာ

ရရးဆိုခွင့်ရသူ ခူရညးရယ်က ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ရေါ်ရအာင်

ဆန်းစုြကည် ကိုယ်တိုင်လာငြီးရတာ့ နယ်ခံလူေုလူတန်း

စားရတွကို ရင်းရင်းနှီးနှီးရတွ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ငြီး NLD ကို 

မဲရြးြကြို့ စည်းရုံးသွားခဲ့တယ်။”၄၈

 NLD ၏ ရအာင်ပမင်မှုကို ကျားကန်ရြးခဲ့သည့် 

ရနာက်ေြ်အရြကာင်းရင်းတစ်ခုမှာ ြါတီအတွက် ကိုယ်

စားလှယ်ရလာင်းများအပြစ် ဝင်ရရာက်အရရွးခံခဲ့ြကသည့် 
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နယ်ခံတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရရအတွက်

ပြစ်သည်။ ဤအချက်က ရေသန္တရအဆင့်နှင့် နိုင်ငံရတာ်

အဆင့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများကို အားသွန်ခွန် 

စိုက်ကကိုးြမ်းရြာ်ရဆာင်သွားမည်ဟူသည့် ြါတီ၏ ကတိ

ကဝတ်ကို ေြ်ရလာင်းခိုင်မာရစခဲ့ငြီး တိုင်းရင်းသား မျ ိုး

နွယ်စုနှင့် ြါတီအမျ ိုးမျ ိုးကွဲရနြကသည့် နယ်ရပမရေသ၌ 

NLD အတွက် ရြါင်းစည်းရရးြုံရိြ်မျ ိုးကို ရရှိသွားရစခဲ့

သည်။ နယ်ခံ NGO ဝန်ေမ်းတစ်ဦးက “NLD အတွက် ဝင်

အရရွးခံခဲ့သူ အများအပြားက ေီရေသကလူရတွပြစ်ရနြက

တယ်။ ေါကလည်း NLDကို အနိုင်ရရစတဲ့ ရနာက်ေြ်

အရြကာင်းရင်းတစ်ခုပြစ်ခဲ့တယ်။ ေီမှာက ဘာသာစကား

မျ ိုးစုံပြစ်ရနရတာ့ ဘုံဆိုင်ပြစ်ရစမည့် အရြကာင်းအရာကို 

ရှာရြွရတာက အရမ်းကိုစိန်ရခါ်မှု ကကီးမားြါတယ်။ ကျရနာ်

တို့အတွက် တစ်ပြည်နယ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုငြီး မဲရြးလို့

ရမယ့် ဌာရနြါတီမျ ိုး တစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူး” ဟု သီးသန့်မှတ်

ချက်ရြးခဲ့သည်။၄၉ ရှမ်းပြည်နယ်၌ NLD အတွက် ကယန်း

တိုင်းရင်းသားရရးရာဝန်ကကီး ရနရာကို အနိုင်ယူရြးခဲ့သည့် 

ဦးခွန်းရမာင်ရအးကလည်း ရေသခံကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း

များကို ရရွးချယ်အသုံးပြုရန် မည်မျှအရရးကကီးရြကာင်း 

ယခုကဲ့သို့ အတည်ပြုရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“NLD က ကျရနာ်တို့ရြကာင့် အနိုင်ရခဲ့တာြါ။ ေီရေသ

က NLD ရောက်ခံသူအများအပြားက ကယန်းတိုင်း

ရင်းသားရတွြါ။ ရရွးရကာက်ြွဲအတွင်းမှာ လူေု

အရနနဲ့ USDP ေက်စာရင် NLD အာဏာရရအာင် 

လုြ်ရြးတာက ြိုရကာင်းလိမ့်မယ်လို့ လက်ခံယုံ

ြကည်ခဲ့ြကတယ်။ ကျရနာ်တို့ရေသမှာ NLD သာ

မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တရားမျှတမှုနဲ့ တည်ငငိမ်တဲ့အစိုး

ရမျ ိုးရှိလာမှာမဟုတ်သလို ပြည်သူ့အာဏာလည်း 

အသက်ဝင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ ရေသတစ်ခုလုံးကို 

လက်နက်ကိုင်အင်အားစုရတွကြဲ ေိန်းချုြ်သွားြါ

လိမ့်မယ်။ လက်ေဲမှာ ရသနတ်ရှိရနရင် အာဏာရှိ

ရနမယ်။ အခု NLD နိုင်သွားငြီပြစ်တဲ့အတွက် ေုတိယ

ဦးစားရြးရနရာမှာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခကို 

ကိုင်တွယ်ရပြရှင်းငြီး လူ့အခွင့်အရရးနဲ့ တရားဥြရေ

စိုးမိုးရရးက ြေမဦးစားရြး ပြစ်လာရတာ့မယ်။ 

လူေုအရနနဲ့လည်း ေါကို ငငိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ 

ပြဿနာရတွကို ရပြရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပြစ်တယ်လို့ 

လက်ခံယုံြကည်ေားတယ်။”၅၀

 သို့ရသာ်လည်း မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ အားလုံးလိုလိုက 

NLD သည် ကယားပြည်နယ်အကျ ိုးစီးြွားကို အရကာင်း

ဆုံးကိုယ်စားပြုနိုင်သည့် ြါတီပြစ်သည်ဟူသည့်အချက်

ကိုသရဘာတူလက်ခံခဲ့ြကသည်ရတာ့ မဟုတ်ရြ။ “NLD 

ကသူတို့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွကို ပြည်နယ်အရပခ

စိုက်ေဲကြဲ ရရွးချယ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရြမယ့် သူတို့ရဲ့ြါတီ

ကဗဟိုချုြ်ကိုင်မှု အရမ်းများတာကရတာ့ ကျရနာ်တို့ တိုင်း

ရင်းသားရတွအတွက် မရကာင်းဘူး” ဟု UKSY မှ ရကျာ်

ေင်ရအာင် ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “အမျ ိုးသားအဆင့်

အတွက် NLD က အိုရကတယ်ဆိုရြမယ့် ရေသန္တရအဆင့်

မှာရတာ့ အဆင်မရပြဘူး။”၅၁ KNP ဥက္ကဋ္ဌခွန်းဘီေူးက

လည်း NLD အရနပြင့် ဗမာမဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသား

များကို ေိေိရရာက်ရရာက် ကိုယ်စားပြုနိုင်ပခင်းရှိမရှိ ရမး

ခွန်းေုတ်ခဲ့သည်။ “ရရွးရကာက်ြွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရရးကာ

လမှာ NLD က ပြည်နယ်အဆင့်မှာလည်း သူတို့လုြ်နိုင်

တာရတွ အများကကီးရှိရနတဲ့အတွက် ကယန်းြါတီတစ်ခု 

ရှိစရာမလိုဘူးလို့ ရပြာသွားခဲ့တယ်။ သူတို့ြက်က ေါမျ ိုး

ရတွကိုမရပြာသင့်ဘူး။ ဆိုရတာ့ ကျရနာ့အပမင် ကယန်းနဲ့ 

တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို သူတို့ ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ်လို့ 

မေင်ဘူး။”၅၂ 

 NLD ၏ ပြည်နယ်အရြါ် ကိုယ်စားပြုနိုင်စွမ်းနှင့် 

ြတသ်က၍် အများအပြား ရမးခနွ်းေတုခ်ဲြ့ကငြီး များမြကာ

မီ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည့် ြကားပြတ်ရရွး

ရကာက်ြဲွအတွင်း ဤကိစ္စရြ် ြွင့်ေွက်သွားခ့ဲသည် (ရအာက် 

တွင်ဆက်လက်ြကည့်ရှုြါ)။ သို့ရသာ်လည်း ကရင်နီြါတီ

များကိုယ်တိုင်က ၎င်းတို့အြကား မည်ကဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံရရး

အရြကာင်းပြချက်ကုိ ရြးရနသည်ပြစ်ရစ ၂၀၁၅ ရရွးရကာက်

ြွဲအတွင်း အလဲလဲအကွဲကွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည့် အရြကာင်းရင်း

သည်ကယားပြည်နယ်၏ နိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၌ နက်ရှိုင်းစွာ

အပမစ်တွယ်လာခ့ဲသည့် ခဲွေွက်ရရးဝါေရြကာင့်ပြစ်ရြကာင်း 

အနည်းအကျဉ်းခန့်သာ သံသယရှိခဲ့ြကသည်။ “ကျရနာ်တို့ 

ကယားတိုင်းရင်းသားအုြ်စုမှာ ခွဲေွက်တတ်တဲ့ သမိုင်း

ရြကာင်းရနာက်ခံ အရှည်ကကီးရိှခ့ဲတယ်” ဟု ဧရာဝတီမင်္္ဂေင်း

၏ ရတွ့ဆုံရမးပမန်းခန်းတစ်ခု၌ ANDP ြါတီ ေုဥက္ကဌ

ဦးရဆာ်လမွန် ရပြဆိုေားသည်။၅၃ “နယ်ခံလူေုလူတန်း

စားရတွက နိုင်ငံရရးြါတီရတွအားလုံး ြါတီတစ်ခုတည်း

အပြစ် ရြါင်းစည်းသွားြို့ ရမျှာ်လင့်ရတာင့်တရနြကတယ်”

ဟု KNPLF လူငယ်အြွဲ့မှ ြီတာင်္ါသူးအီ ရပြာဆိုသွား
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နာမည်ကကီးသည့် အေင်ကရကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများနာမည်ကကီးသည့် အေင်ကရကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ

 ကယားပြည်နယ်၏ ြုံမှန်ေက်ေူးသည့် နိုင်ငံရရးအခင်းအကျင်းက နာမည်ကကီးသည့် အေင်ကရကိုယ်
စားလှယ်ရလာင်းအများအပြားကို ပြင်ြမှ ဆွဲငင်ရခါ်သွင်းလာခဲ့သည်။ အေူးသပြင့် အငငိမ်းစားရရတြ်ဗိုလ်ချုြ် 
ရဟာင်းဦးစိုးသိန်းနှင့် အငငိမ်းစားဗိုလ်ချုြ်ဦးရအာင်မင်းတို့ အေင်ရှားဆုံးပြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည် နအြ
နှင့်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ေက်၌ ဝန်ကကီးများပြစ်ခဲ့ြကငြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ငငိမ်းချမ်းရရးအစီအစဉ်တွင်လည်း 
အစိုးရြက်က ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရရးသမားများ ပြစ်ခဲ့ြကသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲ၌ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် 
ရဘာလခဲနှင့် ရှားရတာငမို့နယ်များ၌ အသီးသီးဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်ခဲ့ြကသည်။ ဤငမို့နယ်နှစ်ခုသည် နိုင်ငံအတွင်း 
အရသးဆုံးမဲဆန္ဒနယ်များ ပြစ်ြကရသာ်လည်း တြ်မရတာ်သားဦးရရ အစုလိုက်အခြုံလိုက် စုရဝးေားသည့် တြ်
စခန်းများပြင့် ပြည့်နှက်ရနသည့်ရေသများပြစ်သည်။ နယ်ခံကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများေက်စာလျှင် ၎င်းတို့
သည် မကုန်မခမ်းနိုင်သည့် ရန်ြုံရငွအရောက်အြံ့များကို လက်လှမ်းမီနိုင်ြကသူများပြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ 
ပြည်နယ်တွင်း မီေီယာသတင်းတစ်ခုမှာ “ရဘာလခဲနဲ့ ရှားရတာက တြ်မရတာ်ေိန်းချုြ်ေားတဲ့ ရေသရတွ
ပြစ်ရနတယ်။ ေီနယ်ရပမရေသရတွမှာ ရရွးရကာက်ြွဲဝင်ငြိုင်တဲ့ သူရတွအတွက် ြျမ်းမျှဆန္ဒမဲ ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်
ရရုံနဲ့ကို နိုင်ြို့ရသချာသွားငြီ။ ေါရြကာင့်လည်း နိုင်ငံရရးြါတီတိုင်းအတွက် ကယားပြည်နယ်က အရမ်းဆွဲရဆာင်မှု
ရှိရနတာြါ” ဟု ရြာ်ပြေားသည်။၅၉ ယခုကဲ့သို့ တစ်ြက်ရစာင်းနင်းပြစ်ရနခဲ့သပြင့် ကယားပြည်နယ်မဲဆန္ဒ
နယ်အားလုံး၌ ဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်သွားမည့် ANDP ရခါင်းရဆာင်များက ရဘာလခဲကို ချန်လှြ်ေားရန်ဆုံးပြတ်
ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ “အဲေီမှာ တြ်မရတာ်တြ်ရင်းကကီး သုံးခုရတာင်အရပခစိုက်ေားတဲ့အတွက် သွားငြိုင်ရင်
လည်းဘာမှ အကျ ိုးမရှိဘူး” ဟု ဦးရဆာ်လမွန်က သုံးသြ်ရပြာဆိုခဲ့သည်။၆၀

 ရရွးရကာက်ြွဲမတိုင်မီ အံ့ြသသင့်စရာ အလှည့်အရပြာင်းတစ်ခုအပြစ် ကကံ့ခိုင်ရရးြါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရရရွှမန်း
သည် ဦးစိုးသိန်းကိုရရာ ဦးရအာင်မင်းကိုြါ ြါတီကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအပြစ် ဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်သွားရန် 
ခွင့်မပြုရတာ့ရြ။ ေို့ရြကာင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံး တစ်သီးြုင်္္ဂလကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများအပြစ်သာ ဝင်ရရာက်
အရရွးခံခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ ရနာက်ဆုံးမှတ်ြုံတင်ရမည့် အချနိ်မတိုင်မီ ရက်အနည်းငယ်အလို၌ သူရဦးရရွှမန်း
သည်ြါတီဥက္ကဋ္ဌရာေူးမှ မိမိသရဘာပြင့် နှုတ်ေွက်သွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ကကံ့ခိုင်ရရးြါတီသည် မိမိတို့၏ 
ကိယုစ်ားလယှရ်လာင်းများစာရင်းကိ ုပြနလ်ညပ်ြငဆ်ငမ်ှု မပြုလြုခ်ဲရ့ြ။ ဤသိုဆ့ိြုါက ဦးစိုးသနိ်းနငှ့ ်ဦးရအာငမ်င်း
တို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ကကံ့ခိုင်ရရးြါတီမှ မိတ်ရဟာင်းရဆွရဟာင်းများနှင့်အငြိုင် ဝင်ရရာက်အရရွးခံရရတာ့မည်
ပြစ်သည်။၆၁

 ရရွးရကာက်ြွဲမတိုင်မီ လက်တစ်လုံးအလို၌ ဦးစိုးသိန်းနှင့် ဦးရအာင်မင်းတို့နှစ်ဦးစလုံး မဲဝယ်ယူခဲ့သည့်
အပြင်ရရွးရကာက်ြွဲဥြရေများကို ရြာက်ြျက်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွြ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ KUDP အြွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ 
ရပြာဆိုချက်အရ ဦးစိုးသိန်းသည် ရေသတွင်း ရဘာလုံးငြိုင်ြွဲများအတွက် ရငွရြကးအကုန်အကျခံခဲ့သလို ၎င်း၏
မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ငင်္ိုလ်တုစရလာင်းများကို အလကားပြန့်ရဝရြးခဲ့သည်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။ ANDP အြွဲ့ဝင်
တစ်ဦးကလည်း ဦးရအာင်မင်းသည် ရကျးရွာသက်ကကီးဝါကကီးများကို ရငွရြကးရောက်ြံ့ရြးခဲ့ငြီး ရရွးရကာက်
ြွဲမဲဆွယ် စည်းရုံးရရးြစ္စည်းများနှင့်အတူ ဆန်များပြန့်ရဝရြးခဲ့သည်ဟု စွြ်စွဲရပြာဆိုခဲ့သည်။၆၂ အလားတူ တိုင်
ြကားမှုများကို အပခားရေသတွင်းရရွးရကာက်ြွဲ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများကလည်း ပြုလုြ်ခဲ့ြကသည်။၆၃ ရလေ်
အရနပြင့် UKSY အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ယခုမဲဆန္ဒနယ်များအတွင်း ကျင်းြသွားမည့် ရရွးရကာက်ြွဲလုြ်ငန်းစဉ်
များကို အေူးရစာင့်ြကည့်စစ်ရဆးရြးရန် ရတာင်းဆိုခဲ့ြကသည်။ “ေီဝန်ကကီးရတွက မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူရတွကို 
စည်းရုံးြို့အတွက် ရငွရတွကို ြုံရအာသုံးခဲ့ြကတာြါ။”၆၄



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute114

 ဦးစိုးသိန်းသည် ရငွရအာတိုက်သုံးခဲ့သည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရရးအငြီး၌ ရဘာလခဲငမို့နယ်ကိုယ်စားပြု 
အမျ ိုးသား လွှတ်ရတာ်အမတ်ရနရာတစ်ခုကို သက်သက်သာသာြင် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၎င်း၏
လုြ်ရြာ်ကိုင်ြက် ဦးရအာင်မင်းမှာမူ KNPP အြါအဝင် အပခားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများနှင့် 
အစိုးရြကား ဦးရဆာင်ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရြးခဲ့လင့်ကစား ၎င်းကိုဆန့်ကျင်၍ NLD ကိုယ်စားပြု ဝင်ရရာက်ယှဉ်ငြိုင်
ခဲ့သည့် နယ်ခံကရင်နီ အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းရခါင်းရဆာင်တစ်ဦးအရြါ် ရအာင်ြန်းဆင်နိုင်ပခင်း မရှိခဲ့ရြ။ 
“ေရီနရာမှာ အနိငုရ်ြို ့လယွရ်လာကတ်ယလ်ိုယ့ဆူငြီး လာငြိုငခ်ဲတ့ာြါ” ဟ ုသတင်းရောကတ်စဦ်းကိ ုဦးရအာငမ်င်း
ဝန်ခံရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် ကျရနာ့ရဲ့အကကီးဆုံး ပြဿနာက ကျရနာ်ရပြာရနတာကို မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူရတွ 
နားမလည်ခဲ့ြကတာြါြဲ။”၆၅ ဦးရအာင်မင်းသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရရး နည်းဗျူဟာနှင့် အြက်ြက်က တစ်ြန်း
သာရနခဲ့သည်မှန်ရသာ်လည်း ရနာက်ဆုံးရလေ်၌ ရေသတစ်လွှား UKSY တည်ရောင်သူတစ်ဦးအပြစ် နာမည်
င်္ဏုသ်တင်းကကီးမားသည့ ်ဦးရအာငရ်ကျာစ်ိုးကသာ အနိငုယ်သူွားနိငုခ်ဲသ့ည(်“လသူနက်ကီးရင်္ါလယိကန်ငှ့ ်ရေးဗစ”် 
ဟူသည့် စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ 

ခဲ့သည်။ “ေီမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့

အစည်းရတွအားလုံးလည်း အလားတူ ရြါင်းလိုက်သင့်

တယ်။ လက်နက်ကိုင်အြွဲ့ရတွ ကွဲငြဲရနြကသလို အခု

လည်းနိုင်ငံရရးြါတီရတွ ကွဲငြဲလာြကပြန်ငြီမို့ လူေုြက်

ကရတာ် ေတာ့္ကို စိတ်ကုန်စိတ်ြျက်ရနြကငြီ။”၅၄

 NLDကို ြို၍လိုလားြကသည့် တိုင်းရင်းသားလက်

နက်ကိုင်တြ်ြွဲ့ အများအပြားနှင့်အတူ ခွဲေွက်ရရးဝါေ

သည် နိုင်ငံရရးမဲဆွယ်စည်းရုံးရရးဆင်းသည့် ရအာက်ရပခ

ရပမပြင်အေိြါ ရိုက်ခတ်သွားခဲ့သည်။ အရာရှိများကလည်း 

မိမိတို့၏ စကားလုံးများကို သတိကကီးကကီးေား၍ ရပြာဆို

သုံးနှုန်းခဲ့ြကသည်။ နယ်ခံနိုင်ငံရရးသမားတစ်ဦးက “KNPP 

အြါအဝင် အြွဲ့ရတွအရတာ်များများ တားပမစ်ြိတ်ြင်မှု

ရတွလုြ်လာခဲ့ြကတယ်။ သူတို့အရတာ်များများက NLD 

ြက်ကို သိသိသာသာ မျက်နှာသာရြးခဲ့ငြီးရတာ့ ေီနယ်

ရပမနဲ့ တစ်ပခားရကျးလက်ရေသ ရတာ်ရတာ်များများမှာ 

KNPP နဲ့ တစ်ပခားခွဲေွက်အြွဲ့ရတွက NLD ကို မဲရြးြကြို့ 

ရပြာဆိညုွှနြ်ကားခဲြ့ကတယ”်၅၅ ဟ ုရပြာဆိခုဲသ့ည။် ကရငန်ီ

အမျ ိုးသား ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ (KNPDP) ၏ 

ရပြာရရးဆိုခွင့်ရြုင်္္ဂိုလ်တစ်ဦးက ၎င်း၏ အြွဲ့အစည်းသည်

လည်း NLD ကို ရောက်ခံအားရြးခဲ့ရြကာင်း ရနာက်ကွယ်

၌ဝနခ်ရံပြာဆိသုွားခဲသ့ည။် “ေမီှာ နိငုင်ရံရးြါတရီတ ွအရမ်း

များတဲအ့တကွ ်အရပခအရနက ခခုျနိေ် ိရှုြရ်ေွးရနတနု်းြ။ဲ 

ကျရနာ်ကရတာ့ ေါက အစိုးရရဲ့ ဗျူဟာတစ်ခုပြစ်လိမ့်မယ်

လို့ေင်မိတယ်။ NLD ကို ရရွးချယ်မဲရြးြကြို့ လူေုကို 

ကျရနာ်တို့ြဲ တိုက်တွန်းရပြာဆိုရြးခဲ့တာြါ။ စစ်အစိုးရရဲ့

အာဏာကို ရလျှာ့ချကန့်သတ်နိုင်ြို့ ေီတစ်နည်းြဲရှိရတာ့

တာြါ။”၅၆

 ရှားရတာငမို့နယ်တွင်း ဆန္ဒမဲရြးမှုသည် အပငင်း

ြွားြွယ်ရာအရကာင်းဆုံးဟု ဆိုရမည်ေင်သည်။ မဲဆန္ဒ

နယ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာနှစ်ခုအနက် တစ်ခုအတွက် 

ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ အဆင့်ပမင့်အရာရှိကကီးတစ်ဦးက တြ်

မရတာ်၏ ကကီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကို အခွင့်ရကာင်းယူ၍ ဝင်

ရရာက်အရရွးခံခဲ့ပခင်းပြစ်သည် (“နာမည်ကကီးသည့် အေင်

ကရကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ 

ပမန်မာတိုင်းမ်က ကယားပြည်နယ်တွင်း “တိုက်ြွဲ” အကျ ိုး 

ဆက်ကို “ရရွးရကာကြ်ွဲ သရဘာေားမှတ်ရကျာက်တစ်ခု”

ဟု ရခါ်ရဝါ်သုံးနှုန်းသွားခဲ့သည်။၅၇ ဤရနရာ၌ NLD 

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းပြစ်သူက အစိုးရကိုသာမက KNPP 

ကိုြါ ဦးသိန်းစိန်၏ ငငိမ်းချမ်းရရး ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရရးရခါင်း

ရဆာင်တစ်ဦးပြစ်သည့် ဗိုလ်ချုြ်ရဟာင်းဦးရအာင်မင်းကို 

အားရြးကူညီခဲ့သည်ဟု စွြ်စွဲရပြာဆိုခဲ့သည်။၆၆ အေူး

သပြင့် ပြစ်စဉ်တစ်ခု၌ KNPP သည် NLD လိုလားရောက်

ခံသူများကို ဓာတ်ြုံရိုက်၍ ငခိမ်းရပခာက်ရပြာဆိုခဲ့သည်ဟု 

ရပြာဆိုခံခဲ့ရသည်။၆၇ ဤစွြ်စွဲချက်ကို တုန့်ပြန်သည့်အရန

ပြင့် KNPP သည် လူြုင်္္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ရယာက် သို့မဟုတ် 

ြါတီတစ်ခုခုကို အားရြးရောက်ခံပခင်းပြင့် ရရွးရကာက်ြွဲ

အရြါ် ြသောလွှမ်းမိုးနိုင်ရန် မည်သည့်အခါကမျှ ကကိုးြမ်း

ခဲ့ြူးပခင်းမရှိရြကာင်း ပငင်းဆိုသွားခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့ 
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ဘာေင်ပမင်ချက်မှ မရြးခဲ့သလို ဘယ်ြါတီကို မဲရြးြက

ြါလို့လည်း တိုက်တွန်းရပြာဆိုခဲ့တာမရှိြါဘူး” ဟု လွိုင်

ရကာ်ငမို့ရှိ KNPP ၏ ရပြာရရးဆို ခွင့်ရြုင်္္ဂိုလ် ခူရညးရယ်က 

ရှင်းလင်းရပြာဆိုခဲ့သည်။၆၈

 မည်သို့ဆိုရစကာမူ ရနာက်ဆုံး၌ NLD ၏ မိုးလုံးညံ

ရအာင် ဟိန်းသွားခဲ့သည့် ရအာင်နိုင်မှုသည် သံသယရှိစရာ

မလုိရလာက်ရအာင် ရှင်းလင်းပြတ်သားလာခ့ဲသည်။ အပခား

ြါတီများ၏ လုြ်ရဆာင်ချက်များသည် ရရွးရကာက်ြွဲ၌ 

ရလာက်ရလာက်လားလား ကွာပခားမှုမရှိခဲ့ရြ။ စစ်အုြ်ချုြ်

ရရးရအာက် ရာစုနှစ်ေက်ဝက်ရကျာ် ရနခဲ့ရငြီး ရနာက်ြိုင်း 

ေွက်ရြါ်လာခဲ့သည့် ယခုရလေ်သည် သမိုင်းတွင်ခဲ့ငြီး 

အပငင်းြွားစရာမလိုသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ သရဘာေား

ပြစ်ရြကာင်း ရည်ညွှန်းရြာ်ပြလျက်ရှိသည်။ အဆုံး၌ ၁၉၆၀ 

ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း ေီမိုကရရစီေုံးနည်းစံကျ ရရွးရကာက်

တင်ရပမှာက်ခံခဲ့ရသည့် ြေမဦးဆုံးရသာ အစိုးရဟုဆိုနိုင်

သည့် NLD အာဏာရလာခဲ့ငြီပြစ်သည်။

NLD - တြ်မရတာ်ရရာရနသည့် NLD - တြ်မရတာ်ရရာရနသည့် 

“စြ်ြကား” အစိုးရ“စြ်ြကား” အစိုးရ

 NLD အာဏာလွှဲရပြာင်းရယူခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် 

မတ်လဝန်းကျင်၌ အရပြာင်းအလဲကို ဆာငတ်ရတာင့်တ

ရနြကသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများအြကား နိုင်ငံရရး

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုကို အကကီးအကျယ် ရမျှာ်လင့်ရစာင့်စား

ခဲ့ြကသည်။ ရလေုတစ်ခုလုံး အရကာင်းပမင်စိတ်များပြင့် 

ပြည့်နှက်ရနခဲ့ြကသည်။ KNGY လှုြ်ရှားတက်ကကသူတစ်ဦး

ကရအာက်ြါအတိုင်း ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ြွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ လွတ်လြ်စွာေုတ်ရြာ်ရပြာ

ဆိုခွင့်နဲ့ စည်းရုံးစုရဝးခွင့်၊ နိုင်ငံရရးနဲ့ ငငိမ်းချမ်း

ရရးလုြ်ငန်းစဉ်ရတွမှာ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ြကြို့ 

လူေုအတွက် အခွင့်အလမ်းရကာင်းရတွ ြိုငြီးြန်

တီးရြးလိမ့်မယ်လို့ NLD အစိုးရအရြါ်မှာ အများ

ကကီးရမျှာ်လင့်ေားတယ်။ NLD အရနနဲ့ ရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးမှုရတွ၊ ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်နဲ့ အမျ ိုး

သားပြန်လည်သင့်ပမတ်ရရး လုြ်ငန်းစဉ်ရတွေဲ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့

အစည်းရတွနဲ့ အပခားတိုင်းရင်းသား အရပခပြု အြွဲ့

အစည်းရတွ ြိုငြီးြါဝင်လာရအာင် အများကကီးရန

ရာရြးနိုင်တယ်။ NLD ြက်က ရဝးလံရခါင်ြျားတဲ့ 

အရြ်ရေသရန လူေုလူတန်းစားရတွရဲ့ ကျန်းမာ

ရရး၊ ြညာရရး၊ စီးြွားရရးနဲ့ ဘိန်းမဟုတ်တဲ့ 

အပခားသီးနှံရတွ စိုက်ြျ ိုးစားရသာက်ြို့ အများကကီး

အကူအညီရြးနိုင်မယ်လို့ ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ယုံ

ြကည်ရမျှာ်လင့်ေားြါတယ်။”၆၉

 မည်သ့ုိဆုိရစ ြျားရည်ဆမ်းခရီးစဉ်တုိင်း တုိရတာင်း

ရလ့ရှိသည့်နည်းတူ အာဏာရလာငြီး တစ်နှစ်အတွင်း 

NLD အစိုးရကိုယ်တိုင် အကျြ်အတည်းသံသရာသစ်၌ စုန်း

စုန်းပမုြ်သွားခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ လွဲမှားသည့် 

စစ်အုြ်ချုြ်ရရးနှင့် တိုင်းရင်းသားြဋိြက္ခများကို ရင်ဆိုင်

ကကုံရတွ့ခဲ့ရငြီး ရနာက်ြိုင်း အရမွဆက်ခံရရှိခဲ့သည့် စိန်

ရခါ်မှုကကီးကို ရကျာ်ပြတ်နိုင်ရန် များစွာခဲယဉ်းသွားခဲ့ငြီပြစ်

သည်။ ယင်းစိန်ရခါ်မှုများသည် နိုင်ငံ၏ ြညာရရးနှင့် 

စီးြွားရရးကို ပြန်လည်အြတ်ဆယ်ပခင်းမှသည် နုိင်ငံရရး

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုနှင့် စစ်ြဲွေဏ်ရြကာင့် မွစာကကဲရနခဲ့သည့် 

ရြ်ရွာအသိုက်အဝန်းများကို ပြန်လည်ေူရောင်ပခင်းအေိ 

ကျယ်ပြန့်ရနခဲ့သည်။ 

 NLD ၏ တစ်ြူရြါ်နှစ်ြူဆင့်ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲ

များသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအရ အမျ ိုး

သားနုိင်ငံရရးောတ်ခံုကုိ ရမာင်ြုိင်စီးေားသည့် တြ်မရတာ်

ရြကာင့် ြို၍ဆိုးရွားလာခဲ့သည် (အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ)။ 

အာဏာမရခင်ကြင် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည် သမ္မတပြစ်

လာပခင်းမရှိရစရန် ြိတ်ြင်တားဆီးပခင်းပြင့် တြ်ကိုယ်စား

လှယ်များနှင့် ၎င်းတို့ကို လိုလားရောက်ခံအားရြးသူများ

သည် ၎င်းတို့၏ အာဏာရစာင်းမည်မျှေက်ရြကာင်း သက်

ရသပြခဲ့ငြီးပြစ်သည်။ သို့ပြစ်၍ အစိုးရသစ်ကို ဦးရဆာင်

သွားနိုင်ရန် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်သည် နိုင်ငံရတာ်

အတိုင်ြင်ခံရာေူးကို ြန်တီးအစားေိုးခဲ့ရသည်။ အစ

ကတည်းကြင် တာေွက်ရကာင်းတစ်ခုအပြစ် သတ်မှတ်

ရပြာဆိုနိုင်ရန် ခဲယဉ်းခဲ့သည်။ လများြကာလာသည်နှင့်

အမျှ အရနှာင်အြွဲ့ကင်းလွတ်လြ်မှု သို့မဟုတ် အစိုးရတွင်း 

မူဝါေသစ်များ ချမှတ်ရြာ်ရဆာင်နိုင်သည့် NLD ၏ စွမ်း

ရဆာင်ရည် အကန့်အသတ်ရဘာင်သည် ြိုမိုရှင်းလင်းသဲ
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ကွဲလာခဲ့သည်။ ရလေ်အပြစ် ပမန်မာနိုင်ငံသည် “စြ်ြကား”

စနစ်မျ ိုးပြင့်သာ နိင်္ုံးချုြ်သွားခဲ့ရသည်။ NLD အရနပြင့် 

ရသာင်ငြိုကမ်းငြို အနိုင်ရခဲ့လင့်ကစား ကကံ့ခိုင်ရရး-တြ်

မရတာ်အစိုးရရနရာ၌ NLD-တြ်မရတာ် အစိုးရကိုသာ 

အစားေိုးနိုင်ခဲ့သည်။ 

 NLD အာဏာရလာခဲ့သည့် အရစာြိုင်းကာလ၌ 

ကယားပြည်နယ်၏ နိုင်ငံရရးရလာက အနည်းငယ်တိုး

တက်မှုရှိလာသကဲ့သို့ ေင်မှတ်ခဲ့ြကသည်။ ရပြာင်းလဲမှု 

သာဓကတစ်ခုအပြစ် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်းများသည် 

အစိုးရအရာရှိများကို ယခင်ကေက် ြိုမိုလက်လှမ်းမီလာ

သညဟ် ုရပြာဆိခုဲြ့ကသည။် “အရြြ်ကအ်ြွဲ့အစည်းရတနွဲ့ 

ကျမတို့လို အြွဲ့အစည်းမျ ိုးရတွအရနနဲ့ ေီအစိုးရနဲ့ ြိုငြီး

လက်တွဲ အလုြ်လုြ်လာနိုင်တယ်” ဟု ကရင်နီလူမှုြူလုံ

ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးရကာ်မတီ (KSWDC) မှ ရင်္းရနရြာ ရပြာ

ဆိုခဲ့သည်။ “ကျမတို့လုြ်တဲ့ တစ်ချ ို ့အခမ်းအနားရတွမှာ 

သူတို့ကို တစ်ခါတစ်ရလြိတ်ြကားခဲ့သလို သူတို့လည်း 

တက်ရရာက်ခဲ့ြကြါတယ်။ ပြည်နယ်အဆင့် ဝန်ကကီးရတွ 

ဆီကို အရင်ကေက်စာရင် ြိုငြီးလွတ်လွတ်လြ်လြ်ဝင်

ေွက်သွားလာခွင့်ရလာခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်ရလ သူတို့ရဲ့ 
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ရပမပမှုြ်မိုင်းလို လုြ်ငန်းရတွနဲ့ ြတ်သက်တဲ့ အစည်းအရဝး

ရတွမှာ ကျမတို့ကို ြိတ်ြကားလာတာမျ ိုးရှိသလို ကျမတို့ 

အကကံပြုတဲ့ အချက်ရတွကိုလည်း နားရောင်ရြးခဲ့ြက

တယ်။”၇၀

 သို့ရသာ်လည်း များမြကာမီမှာြင် ရဝြန်ရပြာဆို

မှုများ ေွက်ရြါ်လာခဲ့သည်။ ရရွးရကာက်ြွဲမဲဆွယ်စည်း

ရုံးရာ၌ အားရကာင်းရကာင်းပြင့် ြွဲေွက်လာခဲ့ရသာ်လည်း 

အစိုးရတစ်ရြ်အပြစ် တာဝန်ယူရန် NLD ြက်က ရာနှုန်း

ပြည့်အဆင်သင့်ရှိြုံ မရခဲ့ရြ။ ရရွးရကာက်ြွဲမတိုင်ခင်က 

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများကို နိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားရှိ 

မဲဆန္ဒနယ်ရာရြါင်းများစွာကို ကိုယ်စားပြုရန် ရရွးချယ်

တာဝန်ရြးခဲ့သည်။ ရရွးရကာက်ြွဲ ငြီးသွားသည့်အခါြါတီ

သည်လစ်လြ်အစိုးရ ရာေူးရနရာများကို ပြည့်ဆည်းရန် 

ယခုလုြ်ရြာ်ကုိင်ြက်သစ်များကုိြင် အသံုးပြုသွားခ့ဲသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း နှစ်ရြါင်းများစွာ အြိနှိြ်ခံ (တစ်ခါတစ်ရံ 

ရောင်သွင်းပြစ်ေဏ် ကျခံခဲ့ရသည့်) ခဲ့ရသည့်ရနာက်ြိုင်း 

အဆိုြါရရွးရကာက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားသည် 

အစုိးရတစ်ရြ်အပြစ် ရင်ဆုိင်လာရမည့်စိန်ရခါ်မှုများအတွက် 

ကကိုတင်ပြင်ဆင်ေားရှိမှု အလွန်အားနည်းခဲ့ရြကာင်း ေင်

ရှားလာခဲ့သည်။ အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းရဆာင်

ရည်သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်ြိုင်နိုင်မှုရြကာင့်ဆိုသည်

ေက် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်အရြါ် လိုလားရောက်ခံ

မှုနှင့် ြါတီ၏ “ရပြာင်းလဲချနိ်တန်ငြီ” ဟူသည့် ရရွးရကာက်

ြွဲရဆာင်ြုေ်ရြကာင့်သာ အနိုင်ရခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ ရေါ်

ရအာင်ဆန်းစုြကည်ကိုယ်တိုင် ဤအချက်ကို သိပမင်နား

လည်ခဲ့သပြင့် ၎င်း၏အစိုးရတွင်း အရရးြါသည့် ရာေူးရန

ရာအများအပြားကို ယခင်စစ်တြ်ရကျာရောက်ရနာက်ခံ 

အစိုးရအဆက်ဆက်မှ အရာရှိများကို ရရွးချယ်တာဝန်ရြး

ခဲ့ြုံရသည်။ ယင်းတို့၌ နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ြင်ခံရုံး၏ ရပြာ

ရရးဆိုခွင့်ရြုင်္္ဂိုလ်နှင့် ညွှန်ြကားရရးမှူးချုြ်ပြစ်သည့် 

ဦးရော်ရဌးနှင့် နိုင်ငံရတာ်အတိုင်ြင်ခံရုံးဝန်ကကီး ဦးရကျာ်

သင့်ရဆွတို့ြါဝင်ခဲ့သည်။

 ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲ၏ ြရူဆိုငမို့နယ် 

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းများနှင့် ANDP လက်ကမ်းစာရစာင်  

အစိုးရသစ်အတွင်းရှိ ဤကဲ့သို့ရသာ လစ်ဟာမှုများက 

ကယားပြည်နယ်ကိုြါ ရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့သည်။ ပြည်နယ် 

ဝန်ကကီးချုြ်ရာေူးကို ဦးအယ်လ်ရြာင်းရှိုအား ခန့်အြ်

တာဝန်ရြးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်၏ ရရွး 

ရကာက်ြွဲ၌ NLD ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းအပြစ် ဝင်ရရာက်

ယှဉ်ငြိုင်ရန် မယ်စဲ့ငမို့နယ်၏ ြညာရရးဝန်ကကီးဌာန ဝန်

ေမ်းအပြစ်မှ နှုတ်ေွက်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၇၁ သို့ရသာ်လည်း 

ပြည်နယ်အရရး ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာသူများက အသစ်ခန့်

အြ်လိုက်သည့် NLD ဝန်ကကီးများနှင့် အမတ်များသည် ၎င်း

တို့ကို ခန့်အြ်တာဝန်ရြးခဲ့စဉ်က နိုင်ငံရရးအရတွ့အကကုံ 

အလွန်နုနယ်ခဲ့သည်ဟု သုံးသြ်ယူဆခဲ့ြကသည်။ “NLD 

ြက်က ဝန်ကကီးချုြ်နဲ့ အပခားဝန်ကကီးရာေူးရတွကိုခန့်

အြ်တာဝန်ရြးသွားရမယ်ဆိုရြမယ့် ကယားပြည်နယ်

အတွက် NLD ရရွးချယ်ေားတဲ့ လက်ရှိကိုယ်စားလှယ်

ရလာင်းရတွအြကား အရည်အချင်းပြည့်မီှတ့ဲသူ တစ်ရယာက်

မှမြါဘူး” ဟု KUDP ြါတီမှ စိုင်းနိုင်နိုင်ရေွးကရပြာ

ဆိုသွားခဲ့သည်။၇၂ ကယားလီြူးလူငယ်ရကာ်မတီ (KLPYC)

၏ခူးြိုးရယ်က “အရပခအရနအရမ်း ဆိုးသွားမှာကိုကျရနာ်

စိုးရိမ်မိတယ်” ဟု ြွင့်ဟရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ပြည်နယ်အစိုးရ

နဲ့လွှတ်ရတာ်က ဘာကိုလိုချင်ငြီး ဘယ်လမ်းရြကာင်းကို

ရရွးချယ်မလဲ ကျရနာ်တို့မသိဘူး။ ေီအရပခအရနကို ရပြာင်း

လဲနိုင်ရအာင် ကကိုးစားသွားြို့ ကျရနာ်တို့ ရည်မှန်းေားြါ

တယ်။”၇၃

 ေို့အပြင် NLD ရခါင်းရဆာင်ြိုင်းကလည်း နယ်ခံ

အရာရိှများကုိ တာဝန်ြုိရြးရန် တွန့်ဆုတ်ရနခ့ဲြကြံုရသည်။ 

ေို့ရြကာင့် NLD ဗဟိုရကာ်မတီသည် သတင်းမီေီယာများ၊ 

မူဝါေရရးရာ အစီအစဉ်သစ်များ သို့မဟုတ် အရြ်ြက်အြွဲ့

အစည်းများနှင့် နယ်ခံြါတီအရာရှိများ ရတွ့ဆုံစကား

ရပြာရာ၌ လွတ်လွတ်လြ်လြ်ရပြာဆိုနိုင်ပခင်းမရှိ ရအာင်

ကန့်သတ်ေားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရပမာက်အများ

ကို ေုတ်ပြန်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ “NLD ရဲ့ ဆုံးပြတ်ချက်ချ

မှတ်မှုလုြ်ငန်းစဉ်ကို ဗဟိုကြဲ ချုြ်ကိုင်ေားတဲ့အတွက် 

နယ်ခံ NLD ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်းရတွနဲ့ အြွဲ့ဝင်ရတွဆီ

ကိုအာဏာခွဲရဝရြးေားတာမျ ိုး မရှိြါဘူး” ဟု UKSY

အရေွရေွအတွင်းရရးမှူး ခွန်းဘားနတ်ဘုတ် ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။ “ေါရြကာင့် ကိုယ့်ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ရတွကို ကိုယ်

စားပြုရမယ့်အစား သူတို့အားလုံးက NLD ဗဟိုရကာ်မတီ

ကိုြဲ ကိုယ်စားပြုရတာ့တယ်။”၇၄ ကရင်နီအမျ ိုးသမီး

အစည်းအရုံး (KNWO) မှ ရမာ်ြကာက “စီမံအုြ်ချုြ်ရရးနဲ့

ြတ်သက်ငြီး ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ပြည်ရောင်စုအစိုးရ

အြကား ဘယ်လိုြုံစံနဲ့ ရပြာဆိုဆက်သွယ်ြကမှန်း ကျမ
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ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူး ပြစ်ရနတယ်။ ြကည့်ရတာ

ရတာ့ ဗဟိုကြဲ ေိန်းချုြ်ေားြုံရတယ်။ သူတို့အာဏာကို 

ဘယ်လိုခွဲရဝြကလဲမသိဘူး” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၇၅ 

 အာဏာရလာသည့် အစိုးရသစ်နှင့် သိသိသာသာ

အလှမ်းရဝးရနမှုက ကယားပြည်နယ် ရခါင်းရဆာင်များ

အတွက်စိတ်ြျက်စရာပြစ်ခဲ့ငြီး NLD အစိုးရသည် “အေက်

-ရအာက်” ဆန်ငြီး နယ်ခံလူေု၏ အကျ ိုးစီးြွားများကို 

ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြးရန် ြျက်ကွက်လျက်ရှိသည်ဟု 

အလျင်အပမန်ရှုပမင်သွားရစခဲ့သည်။ ယခင်အတိတ်ကာလ 

များ၌လည်း NLD နှင့် တိုင်းရင်းသားြါတီများအြကား 

CRPP နှင့် UNA ကဲ့သို့ရသာ ညွှန့်ရြါင်းမဟာမိတ်များမှ 

တစဆ်င့ ်အမျ ိုးသားအဆင့၌် နီးစြသ်ည့ဆ်ကဆ်ရံရး တည်

ရဆာက်နိုင်ရန် ကကိုးြမ်းခဲ့ြူးသည်။ သို့ရသာ်လည်း ရြါင်း

ကူးတံတားတည်ရဆာက်မှုသည် ယခုအချနိ်၌ နိင်္ုံးချုြ်

သွားခဲ့ငြီဟု သုံးသြ်ယူဆရသည်။ “NLD နဲ့ UNA အြကား

မှာအပြန်အလှန် ရပြာဆိုဆက်သွယ်မှု သမိုင်းရြကာင်းက 

အ ေတာ့က္ိုရှည်ြကာခဲ့ြါတယ်” ဟု KNP ဥက္ကဌ ခွန်းဘီေူး 

ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ဟိုတုန်းက NLD နဲ့ မဟာမိတ်ြွဲ့ခဲ့ြကရြ

မယ့် အခုရတာ့ သူတို့နဲ့ ကျရနာ်တို့ အရင်ကလို ြူးရြါင်း

ရဆာင်ရွက်တာမျ ိုးရတွ မလုြ်ရတာ့ြါဘူး။”၇၆ ရေသခံ 

နိုင်ငံရရးသမားများက အရပခအရနသည် ကယားပြည်နယ်

အဆင့်၌ ယခင်ကအတိုင်းြင်ပြစ်သည်ဟု ရပြာဆိုသုံးသြ်

ခဲ့ြကသည်။ “ကျရနာ်တို့ဆီမှာ NLD နဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်

ဆံရရးရတွ နားလည်မှုရတွ မရှိရတာ့ြါဘူး” ဟု ANDP မှ 

ဦးရဆာ်လမွန် ရလ့လာသုံးသြ်သွားခဲ့သည်။ “ပြည်နယ်

အဆင့်မှာ ကျရနာ်တို့ ဘာအချတိ်အဆက်မှမရှိရတာ့

ဘူး။”၇၇

 ဤကဲ့သို့ လရြါင်းအလီလီကူးသွားခဲ့ရသာ်လည်း 

မူဝါေရရးရာ လွှမ်းခခုံမှုကင်းမဲ့ရနဆဲပြစ်သည့် အရနအေား

က NLD ၏စွမ်းရဆာင်ရည်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များအရြါ် 

သကဂာမကင်းပြစ်လာရစရန် မီးေိုးရြးသကဲ့သို့ ပြစ်လာ 

ခဲ့သည်။ ကရင်နီရခါင်းရဆာင်များက NLD ြါတီသည် 
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ရေသခံတိုင်းရင်းသား အကျ ိုးစီးြွားများကို ကိုယ်စားပြုရန် 

ြျက်ကွက်လာသလို ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြက်ေရယ်ပြုပြင်

ရပြာင်းလဲရရး လုြ်ငန်းများကို အရကာင်အေည်ရြာ် သွား

မည့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့် အပမင်လည်းမရှိဟု ေင်ပမင်

ယူဆလာခဲ့သည်။ အရပခခံကျသည့် အရပြာင်းအလဲပြုလုြ်

ရန်အားရြးပမှင့်တင်ရမည့်အစား NLD သည် ြိုရနငမဲကျား

ရနငမဲ အရနအေားကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေားရန်သာ 

ြို၍အားသန်ခဲ့သည်။ “NLD ကတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရရး

နဲ့ြက်ေရယ်စနစ်အရြကာင်း ဆက်မရပြာရတာ့ဘူး” ဟု 

UKSY မှ ခွန်းဘားနတ်ဘုတ် ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “သူတို့

ရပြာတဲ့ အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်ပမတ်ရရးက တိုင်းရင်း

သားရတွနဲ့မဟုတ်ဘဲ NLDနဲ့ တြ်မရတာ်အြကား ပြန်

လည်ရင်ြကားရစ့ြို့ ရပြာရနတာြါ။”၇၈ ကယန်းလူေုရခါင်း

ရဆာင် ဆမ်ပမူရယ်ခွန်ဆာမူရအးလှက “သူတို့အရနနဲ့ 

စိန်ရခါ်မှုအများကကီး ရင်ဆိုင်ရနရတယ်ဆိုတာကို ကျရနာ်

သိြါတယ်။ ေါရြမယ့် ကျရနာ်တို့က ေီေက်ြိုရမျှာ်လင့်ခဲ့

တာြါ။ အခုဆိုရင် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်က တိုင်းရင်း

သားအရရးနဲ့ ြတ်သက်ငြီး ဘာမှသိြ်မရပြာရတာ့ဘူး”

ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။၇၉ လွိုင်ရကာ်ငမို့ရှိ KNPP ရပြာရရးဆို

ခွင့်ရြုင်္္ဂိုလ် ခူရညးရယ်က “လက်ရှိအစိုးရက တရားဥြရေ

စိုးမိုးရရးနဲ့ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥ ြရေတို့ တရားဥြရေရဘာင်

တွင်းကရန ရဆာင်ရွက်ြကြို့ဆိုတာရတွကိုြဲ အများဆုံး

ရပြာလာတယ်” ဟု ရပြာဆို အတည်ပြုခဲ့သည်။၈၀

 အလားတူ စိုးရိမ်ြူြန်ရသည့် ကိစ္စရြ်အပြစ် NLD 

၏မူဝါေချမှတ်မှုနှင့် ြွဲ့စည်းတည်ရဆာက်မှုဆိုင်ရာ အား

နည်း ချကမ်ျားက တစန်ိငုင်လံုံးအတိငု်းအတာ ငငမိ်းချမ်းရရး

လုြ်ငန်းစဉ်အရြါ် အယုံအြကည်နည်းလာရစရန် လှိုက် 

စားလာခဲ့သည်။ ြါတီ၏ နာမည်ရကျာ် “၂၁ ရာစုြင်လုံ

ညီလာခံ” ရြာ်ရဆာင်ရနလင့်ကစား NLD၏ တြ်မရတာ် 

အရြါ် အရလျှာ့ရြးရနရာရြးရန် ကကိုတင်စဉ်းစားေား

ချက်က လွတ်လြ်ရရးရငြီးရနာက်ြိုင်း ရအာင်ပမင်မှုမရှိခဲ့ 

သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး အမှားမျ ိုးဆီ

သ့ုိေြ်မံ ဦးတည်သွားမည်ကုိ နယ်ခံရခါင်းရဆာင်များ စတင်

စိုးရိမ်ြူြန်လာခဲ့ြကသည် (အခန်း ၂ နှင့် ၃ ကိုြကည့်ြါ)။ 

ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း ြဋိြက္ခြျန်ရပြရရးလုြ်ငန်းများသည် 

ပြည်နယ်နှင့် လူေုလူတန်းစားများအြကား အကွဲအငြဲ

များ ေြ်မံပြစ်ရြါ်ရစပခင်းေက် သက်ဆိုင်ရာြုင်္္ဂိုလ်များ

နှင့် အင်အားစုများအားလုံးကို အတူြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခွင့်

ပြုသင့်သည်။ KNPP ၏ ဝါရင့်နိုင်ငံရရးရခါင်းရဆာင်တစ်ဦး

ပြစ်သည့် ရအဘယ်တွိေ်က လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ် (၂) 

ကတည်းက ဤသို့သတိရြးခဲ့ငြီးပြစ်သည်။ 

“တကယ်လို့ အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်ပမတ်ရရးက 

NLD လို ဗမာဗဟိုပြုနဲ့ နဝတအြကားြဲ ရင်ြကား

ရစ့ြို့ကကိုးစားတာမျ ိုးဆိုရင်ရတာ့ ပြဿနာက မငြီး

ရသးဘူးလို့ရပြာနိုင်တယ်။ ဗမာလူ့အြွဲ့အစည်းနဲ့ 

ကျန်တိုင်းရင်းသားရတွအြကားက ပြဿနာရတွ 

ဆက်ရှိရနငြီးရတာ့ တိုက်ြွဲဆီကို ပြန်ဦးတည်လာ

ြါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ရလာက်ြကာမလဲဆိုတာရတာ့ 

ကျရနာ်တို့မသိဘူး။ ေါရြကာင့် ပြဿနာရဲ့အတိမ်

အနက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်သရဘာ 

ရြါက်ငြီးမှြဲ ဝိုင်းဝန်းအရပြရှာရြးြကြါလို့ ကမ္ဘာ

ကကီးကို ရပြာချင်ြါတယ်။”၈၁

 အာဏာရလာခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း NLD ချမှတ်လာခဲ့

သည့် အုြ်ချုြ်စီမံရရးဆိုင်ရာ ဆုံးပြတ်ချက်အများအပြား

က အဆိုြါ စိုးရိမ်မှုကို ြိုမိုကကီးေွားလာရစခဲ့ငြီး ပြည်တွင်း

ငငိမ်းချမ်းရရး ရအာင်ပမင်ရစရန် ရင်ဆိုင်ရကျာ်လွှားရမည် 

စိန်ရခါ်မှုများအရြါ် ြါတီရခါင်းရဆာင်များ နားလည်

သရဘာရြါက်မှု များစွာအားနည်းလျက်ရိှရြကာင်း သက်ရသ 

ပြလာခဲ့သည်။ ေင်သာပမင်သာအရှိဆုံး သာဓကတစ်ခု

အပြစ် NLD သည် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ေက်က ြွဲ့စည်း

ခဲ့သည့် ပြည်ရောင်စုငငိမ်းချမ်းရရးရြာ်ရဆာင်မှုရကာ်မတီ

နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံငငိမ်းချမ်းရရးစင်တာကို ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်း၍ 

စိတ်ကကိုက်ပြန်လည် ရရွးချယ်ခန့်အြ်ခဲ့သည်။ ငငိမ်းချမ်း

ရရးလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် ြတ်သက်၍ အရတွ့အကကုံရင့်ကျက်

သည့်ြုင်္္ဂိုလ်အများအပြား ြယ်ရှားခံခဲ့ရငြီး အစိုးရအလွှဲ

အရပြာင်းအြကား သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှုသည်

လည်းများစွာ အားနည်းချက်ရှိခဲ့သည်။ “အစိုးရသစ်ကို 

ရရှ့အစည်းအရဝးရတွက ရနာက်ဆုံးရတိုးတက်ရပြာင်းလဲ

မှုအရပခအရနရတွကို အစီရင်ခံခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက် သူတို့

နဲ့အလုြ်လုြ်ရတာ ရတာ်ရတာ်ရလးကို အခက်အခဲရှိခဲ့

တယ်” ဟု KNPP ဆက်ဆံရရးရံးတာဝန်ခံ ခူရညးရယ်က 

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၈၂ ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အြွဲ့

(KNGY) အြွဲ့ဝင် ရစာရမာ်ရမာင်ကလည်း “အစိုးရြက်က 

အရရးကကီးတဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးနဲ့ ရပမယာလို ကိစ္စရြ်မျ ိုးရတွနဲ့ 

ြတ်သက်ငြီး ဘာမှရေွရေွေူးေူး ရပြာင်းလဲသွားခဲ့တာ
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မရှိြါဘူး။ အစိုးရအရပြာင်းအလဲမှာ ရသချာလွှဲရပြာင်းရြး

ခဲ့တာမျ ိုး မရှိတာလည်း ပြစ်နိုင်ြါတယ်” ဟု အလားတူ 

ရှုပမင်သုံးသြ်ခဲ့သည်။၈၃

 NLD ၏ “အေက်-ရအာက်” ဆန်သည့် ချဉ်းကြ်မှု

ြုံစံသည်လည်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရရး လမ်းရြကာင်း 

များကို အားနည်းချနိှဲ့သွားရစခဲ့သလို ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်

ငန်းစဉ်၌ ကကုံရတွ့လာရသည့် ခလုတ်ကန်သင်းများကို 

ကုိင်တွယ်ရပြရှင်းနုိင်ရန် ဆံုးပြတ်ချက်ချမှတ်သူများအလွတ်

သရဘာရတွ့ဆုံြကသည့် လမ်းရြကာင်းများလည်း အဆုံး

သတ်သွားခဲ့သည်။ “အရင်အစိုးရ လက်ေက်တုန်းကရတာ့ 

ကျရနာ်တို့ ပြည်ရောင်စုအဆင့်မှာ ရတွ့ဆုံစည်းရဝးရလ့

ရှိငြီး ဝန်ကကီးရတာ်ရတာ်များများနဲ့လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီး

သိကျွမ်းခဲ့ြကြါတယ်” ဟု KNPPမှ ခူရညးရယ် ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။ “တစ်ခုခုလိုအြ်တာရှိရင်လည်း သူတို့ကို 

တိုက်ရိုက်ရပြာဆိုလို့ရခဲ့ြါတယ်။ ေါရြမယ့် အစိုးရသစ်

လက်ေက်ကျရတာ့ ဝန်ကကီးရတွကို ရတွ့ခွင့်ရြို့ အရမ်း

ခက်သွားငြီ။ ကျရနာ်တို့ြကားမှာ အလွှာရတွအများကကီး 

ပခားသွားခဲ့ငြီ။”၈၄

 NLD အာဏာလွှဲယူခဲ့ငြီးရနာက် ၂ နှစ်ြကာသွား

သည့်တိုင် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၌ လစ်ဟာလျက်ရှိ

သည့် ကွက်လြ်များကို ပြည့်ဆည်းနိုင်ပခင်းမရှိရသးရြ။ 

NLD သည် နိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းရသာ ငငိမ်းချမ်းရရးလမ်း 

ရြကာင်းအပြစ် “၂၁ ရာစု ြင်လုံ” အမည်ခံေားသည့် အရရွ့

ကိုသာ ဦးစားရြးတွန်းရနခဲ့သည်။ “အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့

အစည်းရတွအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ေိရတွ့ဆက်ဆံ

ရတာ ြိုငြီးလွယ်ကူလာခဲ့တယ်ဆိုရြမယ့် ငငိမ်းချမ်းရရး 

လုြ်ငန်းစဉ်မှာကျရတာ့ ဗဟုိချုြ်ကုိင်မှု အရမ်းများရနတယ်”

ဟု KNGY အြွဲ့ဝင် ရစာရမာ်ရမာင်က ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်ေဲမှာ ပြည်

နယ်အစိုးရကိုလည်း ြါဝင်လာရစချင်ခဲ့ရြမယ့် အခုေိ

ရတာ့ အရမ်းအားနည်းရနတုန်းြဲ။”၈၅

 ဤကဲ့သို့ရသာ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများရှိရနလင့်ကစား 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း NLD အာဏာရလာငြီးရနာက်

ြိုင်းတိုးတက်ရပြာင်းလဲမှုများ ရှိလာခဲ့သည်ဟု အရကာင်း

ပမင်ြကသည့် ရခါင်းရဆာင်များလည်း ရှိရနြကပြန်သည်။ 

ယခုအချနိ် ရကာက်ချက်ချရန် ရစာလွန်းရနရသးသည်ဟု 

၎င်းတို့ရှုပမင်ခဲ့ြကသည်။ UKSY အရေွရေွအတွင်းရရးမှူး 

ခွန်းဘားနတ်ဘုတ်က “အစိုးရသစ်အရြါ် သရဘာေားတဲ့ 

အပမင်ရတွ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲရနြကတယ်။ ြညာတတ်အချ ို ့

ကရတာ့ အရမ်းစိမ်းငြီး အသစ်ပြစ်ရနတဲ့အတွက် အချနိ်

နည်းနည်း ေြ်ရြးသင့်တယ်လ့ုိ ေင်ရနြကတယ်။ ေါရြမယ့် 

ရအာက်ရပခရပမပြင်က လူေုလူတန်းစားရတွအြကားမှာ

ရတာ့ရမျှာ်လင့်ချက်သာ အရမ်းကကီးခဲ့ြကရြမယ့် သူတို့ရဲ့ 

ဘဝရတွ ဘာမှရလာက်ရလာက်လားလား ရပြာင်းလဲလာ

တာမရှိဘူးပြစ်ရနတယ်”၈၆ ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုခဲ့သည်။

 

 NLD ကို အချနိ်ရြးသင့်သည်ဟု ယူဆသူများက 

သမိုင်းရနာက်ခံအခင်းအကျင်းကို ရောက်ပြရပြာဆို၍ 

ရနာက်ဆုံး၌ အနည်းဆုံးအားပြင့် စစ်အုြ်ချုြ်ရရးမှသည် 

ေီမိုကရရစီအစိုးရတစ်ရြ်အပြစ် ြီြီပြင်ပြင်ရပြာင်းလဲလာ

ခဲ့ငြီဟု ရစာေကတက်ရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ ေို့အပြင် ၎င်း

တို့က လတ်တရလာစီးြွားရရးနှင့် အရပခခံအရဆာက်အအုံ 

ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုများကို အသားရြးရပြာဆိုခဲ့ြကသည့်

အပြင် ယခင်က လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် အလွန်ခဲယဉ်းခဲ့သည့် 

နယ်ရပမရေသများသို့ နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ ရရာက်ရှိ

လာြကငြီး ရြ်ရွာအရပခပြု တက်ကကလှုြ်ရှားမှုများလည်း 

ပမင့်တက်လာခဲ့ငြီဟုလည်း ရောက်ပြရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ 

KLPYC ၏ ခူးရလးရယ်က - 

“NLD ရဲ့ ရဆာင်ြုေ်က ‘ရပြာင်းလဲချနိ်တန်ငြီ’ ဆိုတဲ့

အတိုင်း ကျရနာ့အတွက်ရတာ့ အရပြာင်းအလဲရတွ 

အများကကီးြါြဲ။ လူရတွကရတာ့ NLD အုြ်ချုြ်မှု

ရအာက်မှာ ြဋိြက္ခရတွ ြိုများလာတယ်လို့ အပြစ်

တင်ရနြကတာြဲ။ ေါရြမယ့် ကျရနာ်တို့နိုင်ငံက စစ်

အုြ်ချုြ်ရရးရအာက်မှာ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာရန

ခဲ့ရသလို တကယ့်ပြဿနာ အရင်းအပမစ်ကလည်း 

အဲေီက အစပြုခဲ့တာြါ။ အခုကျမှ ေါရတွအားလုံး 

စခုြ ံုငြီးရြါ်လာခဲတ့ာြါ။ ဆိရုတာ ့ကျရနာသ်ခိျငတ်ာ

ကကျရနာ်တို့ ရရှ့ကိုဆက်သွားမလား (သို့) ရနာက်

ရြကာင်းပြန်လှည့်မလား ဆိုတာြါြဲ” ဟု ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။၈၇

 အပခားတစ်ြက်၌လည်း NLD လုြ်ကိုင်ရဆာင်

ရွက်ရသည့် အခင်းအကျင်း၏ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်

ြတ်သက်၍ စာနာနားလည်မှုများရှိရနသည်။ “အရြ်သား
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အစိုးရဆိုရြမယ့် ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေရအာက်

မှာသူတို့ကို ကန့်သတ်ေားတဲ့ အချက်ရတွအများကကီးရှိ

ရနတယ်”ဟု KNGY မှ ရစာရမာ်ရမာင်က ဆက်လက်ရပြာ

ဆိုခဲ့သည်။ “NLD ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း အရတာ်များများ

က ၁၉၈၈ ခုနှစ် ေီမိုကရရစီ အရရးရတာ်ြုံမှာ ြါဝင်ခဲ့ြက 

သူရတွပြစ်တဲ့အတွက် ဗဟိုအစိုးရကို အာဏာြိုရြးေား

ငြီးပြည်နယ်ရတွမှာ လုြ်ြိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိတဲ့ ြွဲ့စည်းြုံ 

အရပခခံဥြရေအရြါ် နည်းနည်းရတာ့ စိတ်ြျက်ရနြကတာ

ရြါ့။”၈၈ ဤကဲ့သို့ြင် သံရယာင်လိုက်ရပြာဆိုခဲ့ြကသူများ

လည်းရှိရနသည်။ KNPP ၏ ခူရညးရယ်က -

“ေီမှာက စစ်တြ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရမ်းအားရကာင်း

ရနတုန်းြဲ။ ပြည်ေဲရရးဝန်ကကီးဌာနနဲ့ နယ်စြ်ရရးရာ

ဝန်ကကီးဌာနရတွရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရတာ်

ကကီးြါတယ်။ ေီလိုြဲ အစိုးရဦးစီးဌာနရတွရဲ့ အရာရှိ

ရတွကလည်း အရင်အစိုးရလက်ေက်က လူရဟာင်း

ရတွချည်းပြစ်ရနရတာ့ သူတို့ရဲ့အကျင့်က အရင်

အတိုင်းပြစ်ရနြကတုန်းြဲ။ အုြ်ချုြ်စီမံရရး ကိစ္စရတွ

မှာသူတို့ရဲ့ြါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက် 

အစိုးရသစ်အရနနဲ့ ေါကို သတိကကီးကကီးေားငြီး င်္ရု

တစိုက်ကိုင်တွယ်ြို့ လိုအြ်တယ်” ဟု ရပြာဆိုခဲ့

သည်။၈၉

 ဤကဲ့သို့ရသာ အကွဲအငြဲများက အစိုးရအုြ်ချုြ်

ရရး၏ အဓိကယန္တရားကကီး သုံးခုအြကား တင်းမာမှုများကို 

ပြစ်ရြါ်ရစလျက်ရှိသည်။ ယင်းယန္တရားများ၌ NLD အစိုးရ

ရအာက်ရှိ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်၊ တြ် 

မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်ရှိ ပြည်ေဲရရးဝန်ကကီးဌာန

ရအာက်ရှိ အရေွရေွအုြ်ချုြ်ရရးဦးစီးဌာန (ရေွ/အုြ်)၊ 

အရရှ့ြိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုြ်နှင့် ကာကွယ်ရရး၊ ပြည်ေဲရရး

နှင့် နယ်စြ်ရရးရာဝန်ကကီးဌာနများအြါအဝင် များပြားလှ

သည့် တြ်မရတာ်၏ အကျ ိုးစီးြွားအမျ ိုးမျ ိုးြါဝင်လျက်ရှိ

သည်။ “ပြည်နယ်လွှတ်ရတာ်နဲ့ ရေွ/အုြ်အြကား ဆက်ဆံ

ရရးဆိုးဝါးသည်ေက် ဆိုးဝါးလာရနငြီး အပြန်အလှန် 

အာဏာလွန်ဆွဲရနြကတယ်” ဟု အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်း 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ရနာက်ကွယ်၌ ရပြာဆိုမှတ်ချက်

ရြးခဲ့သည်။ “ဆုံးပြတ်ချက်ရတွအားလုံးက ရေွ/အုြ်၊ 

ကာကွယ်ရရးဝန်ကကီးဌာနနဲ့ လုံခခုံရရးနဲ့ နယ်စြ်ရရးရာ

ဝန်ကကီးဌာနရတွဆီက လာတာြါ။”၉၀

NLD ၏ နာမည်င်္ုဏ်သတင်းကို ေိခိုက်ရစခဲ့သည့် မူဝါေ

ရရးရာအရရွ့များကိုြကည့်ြါက အများအားပြင့် ၎င်းတို့ 

ကုိယ်တုိင်ချမှတ်ခ့ဲသည့် မူဝါေများရြကာင့်ပြစ်ရနသည့် ကိစ္စ

ရြ်ကိုလည်း ရဆွးရနွးရြာ်ပြရန် လိုအြ်ြါလိမ့်မည်။ အချ ို ့

သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲ၌ ြါတီရအာင်နိုင်ရရး

အတွက် မဲရြးခဲ့ြကသည့် လူေုလူတန်းစားများ ရမျှာ်လင့်

မေားသည့် အရရးကိစ္စများပြစ်ရနခဲ့သည်။ အာဏာရခဲ့

သည့် ြေမ (၂) နှစ်အတွင်း စိုးရိမ်ြူြန်ရသည့် ကိစ္စရြ်များ 

ြိုမိုတိုးြွားပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ရေသခံများ၏ ခံစားချက်

များက NLD အရြါ် သက်ရရာက်မှုရှိခဲ့ြုံ မရရြ။ ဆုံးပြတ်

ချမှတ်မှုသည် ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်နှင့် ဗမာအများစု

ပြစ်သည့် အခွင့်ေူးခံအကကံရြးအြွဲ့၏ ြတ်ဝန်းကျင်၌သာ 

စုရဝးရနခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်နံတစ်လျား၌ ပြစ်ြွားလျက်ရှိ

သည့် တြ်မရတာ်၏ စစ်ရရးသည် သာြေမနည်းဗျူဟာ

ကိုရြ်တန့်ရန်မဆိုေားဘိ ရဝြန်ရောက်ပြမှုြင် ပြုလုြ်

ခဲ့ပခင်းမရှိရြ။ ရေသခံရြ်ရွာများရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ

များ၏ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရပြရှင်းပခင်းေက် 

ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်၏ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ငြီပြစ်သည့် 

ြခင်ကကီးဦးရအာင်ဆန်းအေိမ်းအမှတ် ရုြ်တုစိုက်ေူနိုင်

ရရးက ြါတီအတွက် ြို၍အရရးကကီးခဲ့ြုံရသည်။ လွိုင်ရကာ်

ငမို့ရြါ် ကယားပြည်နယ်အစိုးရ၏ ရုြ်တုစိုက်ေူရရးအစီ

အစဉ်များကို နယ်ခံအြွဲ့အစည်းများက ရဝြန်ရှုံ့ချခဲ့ြက

သည်။၉၂ အလားတူအံ့ြသသင့်ခဲ့ရသည့် ကိစ္စရြ်အပြစ် NLD 

အစိုးရလက်ေက်၌ နာမည်ဆိုးပြင့် ရကျာ်ြကားသည့် ဆက်

သွယ်ရရးအက်ဥြရေြုေ်မ ၆၆ (ဃ) နှင့် မတရားအသင်း

အက်ဥြရေြုေ်မ ၁၇/၁ ကဲ့သို့ရသာ ကန့်သတ်ချုြ်ချယ်မှု

ပြင်းေန်သည့် ဥြရေများအသုံးပြုမှုကို ရလျှာ့ချသွားရမည့်

အစား တိုး၍ အသုံးချလာခဲ့သည်။၉၃ အကယ်၍ ဤကဲ့သို့

ရသာ အရရးယူမှုများကို NLD ၏ အတည်ပြုချက်မရဘဲ 

ရဆာင်ရွက်ရနပခင်းပြစ်သည်ဟု ဆိုလာြါက ြါတီအရန

ပြင့်တုန့်ပြန်အရရးယူမှုပြုလုြ်ရန် အလွန်ရနှးရကွးခဲ့သည်

ဟုဆိုရမည်ပြစ်သည်။ ေို့ရြကာင့် ယခုကဲ့သို့ အရရးယူမှု

သည် ေီမိုကရရစီ အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလအတွင်း 

“ဥြရေ အရပြာင်းအလဲ” ပြုလုြ်ပခင်းေက် “တရားဥြရေ

စိုးမိုးရရး” ကို ြို၍ရောက်ခံအားရြးသည့် ရေါ်ရအာင်

ဆန်းစုြကည်၏ သရဘာေားပြစ်သည်ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်

ပြန့် အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute122

လူသန်ကကီးရင်္ါလိယက်နှင့် လူကရလးရေးဗစ်လူသန်ကကီးရင်္ါလိယက်နှင့် လူကရလးရေးဗစ်

 မည်မျှအသာစီးရယူေားသည်ပြစ်ရစ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲ၌ ယခင်က ဗိုလ်ချုြ်နှင့် ဝန်ကကီးတစ်ဦး
ပြစ်ခဲ့သူ ဦးရအာင်မင်းသည် NLD ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း ဦးရအာင်ရကျာ်စိုးကို ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရရး
အကျဉ်းသားရဟာင်းနှင့် နှစ်ရြါင်းများစွာ ကရင်နီနိုင်ငံရရး တက်ကကလှုြ်ရှားသူတစ်ဦးပြစ်သည့် ၎င်းကိုယ်တိုင် 
အနိုင်ရမည်ဟု မေင်ေားရြကာင်းရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ကျရနာ်ရှုံးလိမ့်မယ်လို့ ကျနိ်းရသတွက်ေားငြီးသား” ဟု 
ဦးရအာင်ရကျာ်စိုး ဆက်လက်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့ ပြည်နယ်အကျ ိုးစီးြွားအတွက် သူနဲ့ဘယ်လို 
လက်တွဲအလုြ် လုြ်ရင်ရကာင်းမလဲလို့ရတာင် စဉ်းစားေားငြီးငြီ။”

 ဦးရအာင်ရကျာ်စိုးသည် ၎င်း၏ချက်ပမှုြ်ောတိ ရှားရတာငမို့နယ်၏ ဥြရေပြုအမတ်ရနရာကို အနိုင်ရ
ရှိခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ် ေီမိုကရရစီအရရးရတာ်ြုံ၌ ြါဝင်ခဲ့ငြီး နဝတအာဏာသိမ်းခဲ့သည့် 
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ရန့ရနာက်ြိုင်း ေိုင်းနိုင်ငံနယ်စြ်သို့ ေွက်ရပြးတိမ်းရရှာင်သွားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 
နယ်စြ်၌ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေီမိုကရရစီရကျာင်းသားတြ်မရတာ်နှင့် သွားရရာက်ြူးရြါင်းခဲ့သည်။ သို့ရသာ်
လည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်၌ တြ်မရတာ်၏ ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းခံခဲ့ရငြီး ရောင်ေဲရရာက်သွားခဲ့သည်။ “သူတို့ြက်က 
ကျရနာ့ကို လူသတ်မှုနဲ့ တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ရဆာင်မှုစတဲ့ ပြစ်မှုရတွအြါအဝင် အမှုရြါင်းများစွာနဲ့ 
စွဲချက်တင်ငြီး ရသေဏ်ရြးခဲ့ြကတယ်။ ေါ့အပြင် ကျရနာ်ရတာခိုခဲ့တုန်းက တက္ကသိုလ်ြိုင် လက်နှိြ်စက်တစ်လုံး
ြါယူသွားခဲ့တဲ့အတွက် ရနာက်ေြ်ရောင်ေဏ်ငါးနှစ် ေြ်ချခဲ့တယ်” ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ရောင်ေဲမှာ စာအုြ်
ရတွ သို့မဟုတ် စာတိုရြစရတွကို သွင်းခွင့်မပြုေားတဲ့အတွက် လက်ဝယ်ေားမိတဲ့သူကိုရတွ့ရင် ရိုက်နှက်
ပြစ်ေဏ်ရြးရလ့ရှိတယ်။ ေါရြကာင့် ဘုရားစာကို အလွက်ရွတ်ြတ်နိုင်ြို့ ကျရနာ်ကကိုးစားခဲ့တယ်။ ရောင်သား
တစ်ရယာက်က အရစာင့်ရတွကို သွားရပြာပြခဲ့တဲ့အတွက် ကျရနာ်အရိုက်ခံခဲ့ရတယ်။”

 ဦးရအာင်ရကျာ်စိုးသည် နာမည်ဆိုးပြင့် ရကျာ်ြကားလှသည့် အင်းစိန်အကျဉ်းရောင်၌ (၇) နှစ်မျှ သီးပခား
တိုက်ြိတ်ခံခဲ့ရသူပြစ်သည်။ ရနာက်ြိုင်း ၎င်း၏ရသေဏ်ကို တစ်သက်တစ်ကျွန်းပြစ်ေဏ်အပြစ် ရလျှာ့ရြါ့ရြးခဲ့
ငြီးသမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငငိမ်းချမ်းသာခွင့်အစီအစဉ်ပြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ၌ ပြန်လည်လွတ် 
ရပမာက်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ပြန်လွှတ်လာငြီးရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံရရးရလာကသို့ ပြန်လည်ဝင်ရရာက်လာခဲ့ငြီး NLD 
နှင့် ြူးရြါင်းသွားခဲ့သည်။ “လူေုအရနနဲ့ အရပြာင်းအလဲရတွကို အရမ်းပမင်ချင်ရနြကတာမို့ ကျရနာ့္ြါတီအရြါ် 
ကျရနာ်လုံးဝယုံြကည်တယ်” ဟု ဦးရအာင်ရကျာ်စိုးက ရပြာပြခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့ရဲ့ ဥက္ကဌကကီး (ရေါ်ရအာင်
ဆန်းစုြကည်) ကို ကျရနာ်ယုံတယ်။ ေါရြကာင့်လည်း ကျရနာ်အရရွးခံခဲ့ရတာြါ” ဟု ဆက်လက်ရပြာဆိုခဲ့သည်။ 

 အနာင်္တ်၌ ရေသြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်
သွားမည်ဟု ၎င်းက ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ “ငငိမ်းချမ်းရရးမရှိဘဲနဲ့ ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲတဲ့ ြွံ့ငြိုးရရးဆိုတာ ရှိ
လာမှာမဟုတ်ဘူး” ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “တစ်နိုင်ငံလုံးြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရြ်စဲရရးသရဘာတူစာချုြ်ကို အြွဲ့
တစ်ချ ို ့ြဲ လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့တဲ့အတွက် အမျ ိုးသားအဆင့်မှာ အားလုံးကိုလွှမ်းခခုံမှုရှိမရနဘူး။ ေါနဲ့ြဲ ရကျနြ်ရန
လို့ရတာ့ မပြစ်ဘူး” ဟု ေြ်မံရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ပြည်နယ်ကသာ ရသးတယ်ဆိုရြမယ့် ကယားပြည်နယ်အတွင်း
မှာမပြစ်မရနရင်ဆိုင်ရပြရှင်းရမယ့် လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း (၇) ြွဲ့ရတာင် ရှိရနတယ်။”

ရင်းပမစ် -ရင်းပမစ် - ၂၀၁၆ မတ်လ ၄ ရက်ရန့ေုတ် ပမန်မာတိုင်းမ်၌ ေူးသန့်နှင့် ပြည့်သက်ငြိုးတို့ ရရးသားရြာ်ပြခဲ့
သည့် “၁၉၈၈ ခုနှစ်ပြာြုံေဲက ေိုးေွက်လာတဲ့ ောမဏီငှက်ငယ်” ရဆာင်းြါးမှ ကိုးကားရြာ်ပြပခင်းပြစ်သည်။



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 123

 ဤကဲ့သို့ရသာ ရနာက်ခံအခင်းအကျင်းမျ ိုး၌ 

အစိုးရ၏ လုြ်ရည်ကိုင်ရည်ကို အကဲပြတ်ရန် မဲဆန္ဒရှင်

ပြည်သူများကို အခွင့်အရရးရြးမည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧငြီလ 

လွှတ်ရတာ်ြကားပြတ် ရရွးရကာက်ြွဲကကီး နီးကြ်လာခဲ့

သည။် ြကား ပြတရ်ရွးရကာကြ်ွသဲည ်ကမ္ဘာရြါ်ရှ ိမညသ်ည့်

အာဏာရအစိုးရအတွက်မဆို အငမဲတမ်းရခါင်းခဲရသည့် 

ကိစ္စရြ်တစ်ခုပြစ်သည်။ ရာစုနှစ်ေက်ဝက်ရကျာ်အတွင်း 

ေီမိုကရရစီနည်းလမ်းတကျ ရရွးရကာက်တင်ရပမှာက်ခံခဲ့ရ 

သည့်အစိုးရလက်ေက်၌ ကျင်းြသည့် ြေမဦးဆုံးအကကိမ်

ရပမာက်ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲပြစ်သပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

ရရွးရကာက်ြွဲရလေ်များကို အေူးတလည်စိတ်ဝင်တစား 

ရစာင့်ြကည့်ရနခဲ့ြကသည်။ ကယားနှင့် အပခားတိုင်းရင်း

သားပြည်နယ်များ၌ NLD ကို ပြစ်တင်ရဝြန်မှုများ ကျယ်

ကျယ်ရလာင်ရလာင် ေွက်ရြါ်လာခဲ့သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲ

 အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရး ောတ်ခုံတွင်း တစ်ဆစ်ချ ိုး

အရပြာင်းအလဲများ ရြါ်ရြါက်လာပခင်း မရှိခဲ့သပြင့် တိုင်း

ရင်းသား အရပခပြုြါတီများ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲ

ေက်စာလျှင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧငြီလြကားပြတ်ရရွးရကာက်

ြွဲ၌ ြို၍အရပခအရနရကာင်းလာသည့်အရြါ် အံ့ြသသင့်

ပခင်းသိြ်မရှိခဲ့ြကရြ။ NLD အာဏာရလာခဲ့ငြီး တစ်နှစ်

အြကာ၌ နိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ 

မဲဆန္ဒရှင်များသည် တိုးတက်မှုနှုန်းရနှးရကွးလှသည့် ငငိမ်း

ချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအရပြာင်းအလဲရြါ် သည်းညည်းမခံ

နိုင်ပြစ်လာခဲ့ြကသည်။ ရရွးရကာက်ြွဲရန့မတိုင်မီ တစ်ရက်

အလို၌ ကရင်နီြွံ့ငြိုးရရးလုြ်သားတစ်ဦးက NLD ၏ လုြ်

ရည်ကိုင်ရည်နှင့် ြတ်သက်သည့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၏ 

အပမင်ကို “တစ်ခါတစ်ခါရတာ့ NLD အစိုးရကို မဲေည့်ခဲ့

တာမှားသွားလားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ရမးမိတဲ့အချနိ်ရတွ

ရှိခဲ့တယ်။ ဘာရြကာင့်လဲဆိုရတာ့ ကရင်နီပြည်မှာ ရကာင်း

မွန်တဲ့ တိုးတက်ရပြာင်းလဲမှုရတွကို ခုချနိ်ေိမရတွ့ရရသး

ဘူး။ ဝန်ကကီးချုြ်ကလည်း ေီကိစ္စကို ြိြိစီးစီးလုြ်ရနတာ

မရှိတဲ့အတွက် အရင်အစိုးရနဲ့ ဘာမှကွာပခားမှုမရှိရသး

ဘူး” ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။၉၄

 ရရွးရကာက်ြွဲ ဆက်လက်ကျင်းြခဲ့ငြီးရနာက် 

နိုင်ငံအဝှမ်း၌ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ စုစုရြါင်း (၁၉) ခုရှိ

သည့်အနက် NLD က (၉) ရနရာကို အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။၉၅ ရှမ်း

ပြည်နယ်၌ SNLD သည် ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ (၇) ခုအနက် 

(၆) ရနရာကို အနိုင်ရရှိခဲ့သပြင့် များစွာအရပခအရနရကာင်း

ရနခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်၏ တစ်ခုတည်းရသာလစ်

လြ်ရနရာကို ANDP ၏ ဦးသဲရယ်က “စစ်မှန်သည့် ြက်

ေရယ်ပြည်ရောင်စု” လမ်းရြကာင်းရြါ် ရြ်တည်၍ အနိုင်ရ

ခဲ့ငြီး ြရူဆိုငမို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်ပြစ်လာခဲ့သည်။၉၆ နိုင်ငံ

ြိုင်မီေီယာမှတစ်ဆင့် ၎င်းက ရအာက်ြါအတိုင်း ကတိ

ကဝတ်ပြုရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။  

“ကျရနာ့ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်နဲ့ ပြည်နယ်အတွက် ကျရနာ်

လုြ်နိုင်တာ အကုန်လုြ်သွားမှာြါ။ လူေုအရနနဲ့ 

ကျရနာ့္အရြါ် အခုလုိ ယံုြကည်ရြးခ့ဲအတွက် အရမ်း

ရကျးေူးတင်ြါတယ်။ ကျရနာ့ ္အရနနဲ့ ရေသြွံ့ငြိုး

ရရးလုြ်ငန်းရတွကို အာရုံစိုက်အရကာင်အေည်

ရြာ်သွားမှာြါ။ လွှတ်ရတာ်က ရြးအြ်လာမည့် 

တာဝန်ဝတ္တရားရတွနဲ့ လုြ်ြိုင်ခွင့်ရတွနဲ့အညီ 

ကျရနာ်အရကာင်းဆုံး လုြ်သွားမှာြါ။ ကယား

ပြည်နယ်အတွက် ငငိမ်းချမ်းရရးက အရမ်းအရရး 

ကကီးတဲ့ ကိစ္စရြ်တစ်ခုပြစ်တယ်။ ၂၁ ရာစုြင်လုံ

ညီလာခံမှာ ပြည်နယ်အကျ ိုးစီးြွားအတွက် တတ်

နိုင်သမျှ အရကာင်းဆုံး ြါဝင်ရဆာင်ရွက်သွားြို့ 

စီစဉ်ေားြါတယ်။ ကျရနာ့္အရနနဲ့ လက်ရှိအစိုးရ၊ 

တြ်မရတာ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့

အစည်းရတွအြကား ငငိမ်းချမ်းရရးရရအာင် ရဆာင်

ရွက်သွားြို့ ရည်မှန်းေားြါတယ်။”၉၇

 ယခုတစ်ကကိမ်တွင်လည်း ကယားပြည်နယ်တွင်း 

ရရွးရကာက်ြွဲရလေ်နှင့် ြတ်သက်၍ နိုင်ငံရရးင်္ယက် 

ရိုက်ခတ်မှုများ ရှိလာခဲ့ပြန်သည်။ ANDP ၏ ရအာင်ပမင်မှု

သည် ရေသတွင်း၌ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲကာလ

ရနာက်ြိုင်း တိုင်းရင်းသားအရပခပြုြါတီတစ်ခုမှ ြေမ

ဦးဆုံးအကကိမ် ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည့် ရအာင်ြွဲတစ်ခုပြစ်

သည်။ မရတာ်တဆ အနိုင်ရခဲ့သည့် ရလေ်တစ်ခုမဟုတ်ရြ။ 

ြေမဦးဆုံးအချက်အရနပြင့် တိုင်းရင်းသားအရပခပြုြါတီ

သုံးခုပြစ်သည့် ANDP၊ KUDP နှင့် KNP တို့အားလုံး ကိုယ်
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စားလှယ်ရလာင်းတစ်ဦးကုိသာ ရရှ့တန်းတင်၍ အချင်းချင်း 

ငြိုင်ဆိုင်မှုမပြုရန် သရဘာတူခဲ့ြကသည်။ ANDP နှင့် 

KUDP တို့သည် ြါတီတစ်ခုတည်းအပြစ် ရြါင်းစြ်သွားရန် 

သရဘာတူခဲ့ြကရသာ်လည်း အချနိ်မီမှတ်ြုံတင်နိုင်ပခင်းမရှိ

ခဲ့ရြ။၉၈ ေို့ရြကာင့် ၎င်းတို့သည် ANDP ကိုကိုယ်စားပြု၍ 

ကိုယ်စားလှယ်ရလာင်း တစ်ဦးတည်းကိုသာ ဝင်ရရာက်

ယှဉ်ငြိုင်ရစရန် ဆုံးပြတ်ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှင့်

အတူ KNP သည်လည်း ြါတီသစ်နှင့် ဆန့်ကျင်၍ ဝင်ရရာက်

ယှဉ်ငြိုင်သွားမည်မဟုတ်ရြကာင်း ကတိပြုခဲ့သည်။၉၉ နှစ်

ကုန်ြိုင်း စက်တင်ဘာလအရရာက်တွင် ရရွးရကာက်ြွဲ

ရကာ်မရှင်သည် ANDP နှင့် KUDP တို့ အချင်းချင်းြူး

ရြါင်း၍ ကယားပြည်နယ် ေီမိုကရက်တစ်ြါတီသစ်အပြစ် 

ရပြာင်းလဲြွဲ့စည်းမှုကို တရားဝင်လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့

သည်။၁၀၀ 

 ေုတိယအချက်အပြစ် အနုိင်ရကုိယ်စားလှယ်ရလာင်း 

သဲရယ်သည် အများရလးစားသည့် နယ်ခံတက်ကကလှုြ်

ရှားသူတစ်ဦးပြစ်ငြီး ရပမယာလုယူမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် 

နာမည်ရကျာ် “ေွန်တုံးတိုက်ြွဲ” (အခန်း ၇ ကိုြကည့်ြါ) ကို 

ဦးရဆာင်ခဲ့သူတစ်ဦးပြစ်သည်။ ေိုကဲ့သို့ရသာ အရတွ့

အကကုကံ မဆဲန္ဒရငှပ်ြညသ်မူျားအြကား ၎င်းအရြါ် ယုြံကည်

စိတ်ချမှုရှိရန် များစွာအရောက်အကူပြုခဲ့သည်။ တတိယ

အရနပြင့် ြါတီ၏ လုြ်ရည်ကိုင်ရည်ကို ရမးခွန်းေုတ်စရာ

ပြစ်ခဲ့သည့် အမှားတစ်ခုမှာ NLD သည် ရရွးရကာက်ြွဲ

ရကာ်မရှင်မှ တရားဝင်ရနာကဆ်ုံးေား၍ မှတ်ြုံတင်ရန်

သတ်မှတ်ေားသည့် ကာလမကုန်ဆုံးမီ ကိုယ်စားလှယ်

ရလာင်းတစ်ဦးကို အချနိ်မီမှတ်ြုံတင်နိုင်ပခင်း မရှိခဲ့သည့်

အချက်ပြစ်သည်။ ဤကိစ္စရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ NLD ဗဟို

အလြုအ်မှုရဆာငရ်ကာမ်တီသည ်ရရွးရကာက်ြွဲရန့မတိုင်

ခင်တစ်ရက်အလို၌ ြရူဆိုငမို့နယ် NLD ဥက္ကဌနှင့် ကယား

ပြည်နယ် NLD ဥက္ကဌနှစ်ဦးစလုံးကို ရာေူးမှ ြယ်ရှားြစ်

ခဲ့သည်။၁၀၁

 ANDP ၏ ရအာင်ပမင်မှုရလေ်သည် ရေသန္တရပြည်

နယ်အဆင့်နှင့် အမျ ိုးသားအဆင့်နှစ်ခုစလုံးအတွက် အရရး 

ကကီးခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာတစ်ခုသာပြစ်သည်ဟု 
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ယူဆနုိင်ရသာ်လည်း မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ အများအပြားအတွက် 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲသည် NLD-တြ်မရတာ်အစိုးရ

လက်ေက် ကယားပြည်နယ်နိုင်ငံရရး ောတ်ခုံရြါ်၌ ကကုံ

ရတွ့ရသည့် စိန်ရခါ်မှုအများအပြားကို ကိုယ်စားပြုေင်

ဟြ်ရစခဲ့သည်။ များမြကာမီ ရမလအတွင်း ရခါ်ယူကျင်းြ

ခဲ့သည့် ရနာက်ဆက်တွဲ ၂၁ ရာစုြင်လုံညီလာခံသည် ေင်

သာပမင်သာရှိသည့် တိုးတက်မှုများကို ရဆာင်ကျဉ်းရြးနိုင်

မှုမရှိပခင်းက NLD ၏ ြဲ့ကိုင်မှုရအာက်ရှိ အစိုးရ၏ နိုင်ငံရရး

ဦးတည်ချက်အရြါ် စိုးရိမ်ြူြန်မှုများကို ြိုမိုကကီးေွားလာ

ရစခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်နံတစ်လျား၌လည်း ANDP ၏ နိုင်ငံ

ရရးြါတီချင်း ရြါင်းစည်းမှုကို စံနမူနာေား အတုယူသည့် 

တိုင်းရင်းသားလှုြ်ရှားမှုများ ကကီးေွားလာခဲ့သည်။၁၀၂

 ကယားပြည်နယ်၏ နိုင်ငံရရးရရချနိ်သည် လွိုင်

ရကာ်ငမို့အနီး၌ KNPP စစ်သားသုံးဦးနှင့် အရြ်သားတစ်

ဦး တြ်မရတာ်၏ သတ်ပြတ်မှုခံခဲ့ရသည့် ေီေင်ဘာလ

အရရာက်တွင် ြို၍ဆိုးရွားပြင်းေန်လာခဲ့သည် (အခန်း ၄ 

ကိုြကည့်ြါ)။ ယင်းရသဆုံးမှုများကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ြက

သည့် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်းများမှ တက်ကကလှုြ်ရှားသူ

များနှင့်အတူ KNP ြါတီဥက္ကဌခွန်းဘီေူး ေြ်မံအြမ်းခံ

ခဲ့ရငြီးရနာက် နယ်ခံလူေု၏ ရေါသအိုး ြိုမိုရြါက်ကွဲလာ

ခဲ့သည်။ ရနာက်ြိုင်း၌ ခွန်းဘီေူးအရြါ် စွဲချက်တင်ေား

သည့် ြုေ်မများကို ပြန်လည်ရုြ်သိမ်းရြးခဲ့ရသာ်လည်း 

အစိုးရ၏ အမှုကိုင်တွယ်မှုသည် အလွန်အရရးကကီးသည့် 

အချနိ်အခါ၌ လူေု၏ ယုံြကည်စိတ်ချမှုကို ြျက်ပြားသွား

ရစခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ရိုဟင်င်္ျာစစ်ရဘးေုက္ခ

သည်များအရရးအခင်းအပြင် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည် 

နယ်ရပမာက်ြိုင်း ရေသများ၌ စစ်ရှိန်ပမင့်လာသည့် တြ်

မရတာ်၏ ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများက NLD နှင့် တြ်မ 

ရတာ်အြကား မည်သည့်ြက်က အစိုးရကို လက်ရတွ့ဦး

ရဆာင်ရနသနည်းဟူသည့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ

၏စိုးရိမ်ြူြန်မှုများကို ရပြသိမ့်ရြးနိုင်ရန် ြို၍အလှမ်းရဝး

သွားရစခဲ့သည်။ 

 ရြရြာ်ဝါရီလ၌ အစိုးရအရာရှိရြါင်းများစွာ တက်

ရရာက်ြါဝင်ခဲ့သည့် NLD၏ လွိုင်ရကာ်နှင့် ေီရမာ့ဆိုငမို့

နယ်တန်ပြန်လူေုဆက်ဆံရရး တည်ရဆာက်ြွဲသို့ ကယား

ရွာသူရွာသားရြါင်း ၂၀၀၀ ရကျာ် တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့ သည်

ဟု သတင်းေုတ်ပြန်ခဲ့ြကသည်။ “ေါက ကယားလူေုရဲ့ 

နိုင်ငံရရး ရည်မှန်းချက်ပြစ်တယ်။ ဘာရြကာင့်လဲဆိုရတာ့ 

တစ်ပခားြါတီရတွေက်စာရင် NLD ကိုမဲရြးတာက နိုင်ငံ

အတွက် ြိုရကာင်းလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ခံယူေားြကလို့ြါ”

ဟု NLD ဗဟိုရကာ်မတီဝင် ဦးရအာင်စိုးက ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည။်၁၀၃ သိုရ့သာလ်ည်း ပြနလ်ညပ်ြင ်ဆငမ်ရသည့ ်ေခိိကု်

ြျက်စီးမှုကကီး ပြစ်ြွားသွားခဲ့ငြီးပြစ်သည်။ ကယားပြည်

နယ်နှင့် ကျန်နယ်ရပမရေသများရှိ အပြစ်အြျက်များအား

လုံးကို တြ်မရတာ်ကသာ ေိန်းချုြ်ဆုံးပြတ်လျက်ရှိသည်

ဟူသည့် အပမင်သရဘာေားမျ ိုး နိုင်ငံရရးအသိုက်အဝန်း

များအြကား ြျ ံ့နှံ့ရနခဲ့ငြီပြစ်သည်။ 

 ရနာက်ဆက်တွဲအပြစ် မတ်လ၌ ရနေိုင်မရကာင်း

ပြစ်ရနခဲ့သည့် ပမန်မာနိုင်ငံ သမ္မတဦးေင်ရကျာ်ရနရာကို 

ဦးဝင်းပမင့်က အစားေိုးရနရာယူ၍ ၎င်း၏ြေဦးဆုံးရသာ 

မိန့်ခွန်းအတွင်း တရားဥြရေ စည်းြကြ်ရြာ်ရဆာင်ရရး

နှင့်လူမှုစီးြွား ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရး၊ အမျ ိုးသားပြန်လည်

သင့်ပမတ်ရရးနှင့် ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရး၊ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံ

ဥြရေပြင်ဆင်ရရးနှင့် ေီမိုကရရစီြက်ေရယ်ပြည်ရောင်စု

တစ်ရြ်တည်ရောင်ရရးဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်သုံးရြ်ကို 

ဦးတည်ရြာ်ရဆာင်သွားမည်ပြစ်ရြကာင်း ေည့်သွင်းရပြာ

ဆုိသွားခ့ဲသည်။ သမ္မတလွတ်ငငိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြင့် ပြန်လည်

လွတ်ရပမာက်လာြကသည့် အကျဉ်းသားဦးရရ ၈၅၀၀ 

အတွင်း နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသား ၃၆ ဦး လည်းြါဝင်ခဲ့သည်။ 

သို့ရသာ်လည်း အစိုးရအရနပြင့် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ

ပြင်ဆင်ရရးနှင့် တိုင်းရင်းသားငငိမ်းချမ်းရရး လုြ်ငန်းများ

ကိုမည်ကဲ့သို့ဆက်လက် အရကာင်အေည်ရြာ်သွားမည်

ပြစ်ရြကာင်း ပြဆိုလျက်ရှိသည့် ညွှန်းကိန်းသစ်များရြါ်

ေွက်လာခဲ့ပခင်းမရှိရြ။၁၀၄ နိုင်ငံအဝှမ်း အဓိြ္ပာယ်ပြည့်ဝ

သည့်ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများ ရြာ်ရဆာင်ရန် 

ြျက်ကွက်မှုအရြါ် စိတ်ြျက်ရနြကသည့် ကိစ္စရြ်ကို NLD 

အရနပြင့် တုန့်ပြန်လိုြါက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ ရခါ်ယူကျင်းြ

သွားရန် ပြင်ဆင်ေားသည့် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ

မတိုင်မီ အလျင်အပမန်ပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်သွားရန် လို

အြ်သည်ဟူသည့် အပမင်သရဘာေားများ တွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့

လျက်ရှိသည်။ 

 ယရန့ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများ

စွာြကာပမင့်လာငြီပြစ်သည့် ြဋိြက္ခနှင့် စစ်အုြ်ချုြ်ရရး

အလွန်၌ ညတွင်းချင်း ေီမိုကရရစီအသွင်ကူးရပြာင်းရရးကို 
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ရြာ်ရဆာင်နိုင်မည် မဟုတ်ရြကာင်း ရယဘုယျအားပြင့် 

လက်ခံေားြကငြီးပြစ်သည်။ ေို့အပြင် ကုန်လွန်ခဲ့သည့် 

ရရှ့နှစ်များအတွင်း ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လြ်ရရးရယူခဲ့စဉ်

ကသရဘာတူခဲ့ြကသည့် ပြည်ရောင်စုနှင့် တန်းတူညီမျှ

ရရးကတိကဝတ်များကို ပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးနိုင် 

သည့် အခွင့်အလမ်းရကာင်းများကို ြန်တီးရြးနိုင်မည့် 

အရရးြါသည့် အရရွ့များကို ရြာ်ရဆာင်ခဲ့ြကရြကာင်းကို

လည်း အသိအမှတ်ပြုေားြကငြီးပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း 

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများ တစ်ဆို့ရနပခင်းနှင့် စစ်

ရဘာင်ချဲ့မှုများ ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနပခင်းတို့ရြကာင့် ေီမို

ကရရစီေံုးနည်းစံကျပြစ်သည့် အစုိးရတစ်ရြ်နှင့် တစ်နုိင်ငံ

လုံးအတိုင်းအတာ ငငိမ်းချမ်းရရးရရှိရန် အလှမ်းရဝးရနဆဲ

ြင်ပြစ်သည်။ 
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အခန်း ၇။ အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလ အခန်း ၇။ အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလ 

လူေုလူတန်းစားများလူေုလူတန်းစားများ

 ကုန်လွန်ခဲ့သည့် (၆) နှစ်တာကာလသည် ကယား

ပြည်နယ်အတွင်း၌ သိသာေင်ရှားသည့် အရပြာင်းအလဲ

များကို ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း အသွင်

ကူးရပြာင်းရရးကာလအတွင်း ကရင်နီနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၏ 

ဗဟိုချက်ပြစ်ရနငြီး လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခေဏ်ကို နှစ်

ရြါင်းများစွာ ခါးစည်းခံခဲ့ြကရသူများသည် ကရင်နီလူေု

လူတန်းစားများကိုယ်တိုင် ပြစ်ရနသည်။ ၎င်းတို့၏ ဘဝ

များအရြါ် ရိုက်ခတ်လျက်ရှိသည့် အရရးြါသည့် ကိစ္စ

ရြ်များနှင့်ြတ်သက်သည့် ဆုံးပြတ်ချက်ချမှတ်မှုနှင့် 

သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် ကွာ

ရဝးရနြကဆဲပြစ်သည်။ တစ်ချ ို ့တစ်ဝက်သည်သာ ငမို့ရန

လူတန်းစားများပြစ်ြကငြီး အများစုသည် ရကျးလက်ရန

လူေုလူတန်းစားများပြစ်ြကငြီး ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်း

ရရှာင်ရမှုေဏ် ခံစားရနရသူများလည်း အလွန်များပြားရန 

ဆဲပြစ်သည်။ လက်ရှိအချနိ်၌ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်

ဟုတရားဝင်ရပြာဆိုနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လက်ခံအသိ

အမှတ်ပြုမှုရရှိရန် အငြိုင်အဆိုင်ပြစ်ရနသည့် စစ်ြက်နှင့် 

အခွင့်ေူးခံ နိုင်ငံရရးသမားများ အများအပြားရှိ ရနြက

သည်။ တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ ကယားပြည်နယ်သို့ စုခြုံဝင်

ရရာက်လာသည့် ပြင်ြအကျ ိုးစီးြွားများနှင့် ောတ်ရကာင်

များသည် အများအားပြင့် ရနာက်ြိုင်း၌ ဆိုးကျ ိုးများကို

သာသယ်ရဆာင်လာရလ့ရှိသည်။  

 လက်ရိှအခင်းအကျင်း၌ ရကာင်းကျ ိုးရဆာင်သည့် 

အရရွ့တစ်ချ ို ့ရှိရနရြကာင်းကို သံသယရှိစရာ မလိုရြ။ 

ယခင ်က လတွလ်တွလ်ြလ်ြ ်သွားလာ ရပြာဆိနုိငုပ်ခင်းမရှိ

ရအာင်ကန့်သတ်ခွဲပခားခံေားရသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်း 

များြိုမိုနီးစြ်လာခဲ့ငြီပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း နိုင်ငံ

အတွင်းရှိ အပခားနယ်ရပမရေသများနည်းတူ နှစ်ရြါင်းများ 

စွာရှည်ြကာလာခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခက ဆင်းရဲ

တွင်းနက်သည်ေက် နက်သွားရစခဲ့ငြီး ယခုအချနိ်ေိ ကိုင်

တွယ်ရပြရှင်းနိုင်ပခင်းမရှိရသးသည့် အယုံအြကည်တန်မှု

နှင့်ဆိုးရွားပြင်းေန်သည့် နိုင်ငံရရးနှင့် လူသားချင်းစာနာ

ရောက်ေားရရးဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်မှုများကို အရမွဆက်ခံ
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ေားရသည်။ ကယားပြည်နယ်၏ နိုင်ငံရရးအသွင်ကူး

ရပြာင်းမှု ရအာင်ပမင်ခဲ့လျှင်ြင် နယ်ခံလူေုများ၏ ြူးရြါင်း

ြါဝင်မှုနှင့် ဆက်လက်ရဆွးရနွးတိုင်ြင်မှု ပြုလုြ်သွားရန် 

အလနွအ်ရရးကကီးသည။် လနွခ်ဲသ့ည့ရ်ပခာကန်စှတ်ာကာလ

အတွင်း ရနှးရကွးရလးလံလှငြီး ရရရရရာရာမရှိသည့် ငငိမ်း

ချမ်းရရး တည်ရဆာက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်ကို အစပြုနိုင်ခဲ့သည်

မှန်ရသာ်လည်း ရရှ့ခရီး၌ စိန်ရခါ်မှုအများအပြား ရစာင့်ကကို

ရနဆဲပြစ်သည်။ 

ရသွးတိုးစမ်းပခင်းရသွးတိုးစမ်းပခင်း

 ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးြါတီ၏ ၂၀၁၂ 

ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲချနိ်မှစ၍ ကယားပြည်နယ်လူေု

များသည် နိုင်ငံရရးရရချနိ်သစ်ကို အြကမ်းြျင်းတီးရခါက် 

ရသွးတိုးစမ်းခဲ့ြကငြီး အရပြာင်းအလဲသစ်က မိမိတို့၏ ရန့

စဉ်ဘဝအတွက် မည်သို့အဓိြ္ပာယ်ရသနည်း သို့မဟုတ် မရ

သနည်းဟု ကကိုးြမ်းဆဝါးြုံရြာ်ြကည့်ခဲ့ြကသည်။ သို့

ရသာ်လည်း မီေီယာသတင်းရဆာင်းြါးများ၌ ရရးသားရြာ်

ပြြကသကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ြိုမိုရနှးရကွးရလးလံ၍ ရရရှည် ရစ့

စြ်ညှိနှိုင်းရသည့် လုြ်ငန်းစဉ်ပြစ်ရနသပြင့် ရရရာရှင်း

လင်းပြတ်သားမှုမရှိဘဲ ပြစ်ရနခဲ့သည်။ လူေုအများစု 

သည် ကကိုတင်ပြင်ဆင်ေားပခင်းမရှိခဲ့သပြင့် ရဘးရရာက်

သွားမည့် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ် ရှိလာခဲ့ရသာ်လည်း အချ ို ့

ရသာသူများက ရေသတွင်းသို့ ရရာက်ရှိလာြကသည့် ပြင်ြ

ောတ်ရကာင်များနှင့်အတူ အခွင့်အလမ်းသစ်များကုိအကျ ိုး

ရှိရအာင်အသုံးချရန် အဆင်သင့်ရှိရနခဲ့ြကသည်။ ဤသို့

ကွာပခားမှုသည် လုံးဝဥဿုံမဟုတ်ခဲ့ရသာ်လည်း ငမို့ပြနှင့် 

ရကျးလက်အြကား အြကမ်းြျင်းအားပြင့် အလှမ်းကွာ

သွားရစရန် စည်းပခားြစ်ခဲ့သည်။

 ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း အရပြာင်းအလဲများကို 

သုံးသြ်ြကည့်ြါက ပြည်နယ်၏ မတူကွဲပြားပခားနားသည့် 

ရေသအစိတ်အြိုင်းများ၌ မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် 

လူေုများ၏ ရယဘုယျအပမင်၌ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာလုံခခုံရရး 

တိုးတက်ရကာင်းမွန်လာခဲ့ငြီး လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှု

များအရတာ်အသင့် ရလျာ့နည်းသွားရစခဲ့သည်။ ေို့အပြင် 

ယခင်ကေက်စာလျှင် ြို၍လွတ်လွတ်လြ်လြ် သွားလာ

လှုြ်ရှားမှုနှင့် ဆက်သွယ်ရပြာဆိုမှုများ ပြုလုြ်လာနိုင် 

သလို အရပခခံအရဆာက်အအုံများလည်း ြွံ့ငြိုးတိုးတက်

လာခဲ့ငြီး အစိုးရအြွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုရြးအြ်

ြကသူများအြကား အပြန်အလှန် ေိရတွ့ဆက်ဆံမှုများလည်း 
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ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ “အြစ်အခတ်မရြ်ခင်တုန်းကဆို

ရင်ကန့်သတ်ချက်ရတွ အရမ်းများတယ်။ ပမန်မာပြည်တွင်း

ကလူရတွနဲ့ နိုင်ငံပခားဧည့်သည်ရတွအရနနဲ့ လွိုင်ရကာ်ကို

လာြို့ အရမ်းခက်တယ်” ဟု KNPP နှင့် အဆက်အစြ်ရှိ

သည့် ကရင်နီလူမှုြူလုံရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးရကာ်မတီမှ 

ဗညားခွန်ရအာင် ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁ “KNPP အြစ်

အခတ်ရြ်စဲငြီး ြေမဦးဆုံး ရပြာင်းလဲသွားတာကရတာ့ 

လမ်းြန်းဆက်သွယ်ရရး ြိုရကာင်းလာတာြါြဲ” ဟု နိုင်ငံ

တကာအြွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ နယ်ခံကိုယ်စားလှယ်ကမှတ်

ချက်ရြးခဲ့သည်။ “အရင်ကဆိုရင် လွိုင်ရကာ်ငမို့အေွက် 

ဝါးတားင်္ိတ်ရကျာ်တာနဲ့ အမည်းရရာင်နယ်ရပမပြစ်သွား

ငြီ။ အခုကျရတာ့ အရင်က သွားလာလို့မရခဲ့တဲ့ ရနရာရေသ 

အရတာ်များများကို ကျရနာ်တို့ သွားလာနိုင်ငြီ။ ေါက 

ရကာင်းတဲ့အချက်တစ်ခုြါ။ လူေုအရနနဲ့လည်း သတင်း

အချက်အလက်ရတွကို အရင်ကေက်ြိုငြီး လက်လှမ်းမီ

လာသလို အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းရတွလည်း ြိုများ

လာခဲ့ြါငြီ။”၂

 အလုြ်အကိုင်နှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုြ်

ငန်းများအရြါ် သက်ရရာက်မှုနှင့်ြတ်သက်သည့် အပမင်

များရရာရေွးလျက်ရှိသည်။ အချ ို ့က ရေးကွက်သစ်နှင့် 

ေုတ်ကုန်သစ်များကို ြိုမိုလက်လှမ်းမီလာပခင်း၊ သယ်ယူ

ြို့ရဆာင်စရိတ်များ ြိုမိုသက်သာလာပခင်းနှင့် သတင်း

အချက်အလက်စီးဆင်းမှု ပမန်ဆန်လာပခင်း တို့အားပြင့် 

အခငွ့အ်လမ်းများ ြိမုိတုိုးြွားလာသညဟ် ုရှုပမငခ်ဲြ့ကသည။် 

သို့ရသာ်လည်း အချ ို ့သည် အေူးသပြင့် ရပမရေးနှုန်းများ၊ 

ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သယံောတအရင်းအပမစ် ေုတ်ယူသုံးစွဲမှုများ

နှင့်ြတ်သက်၍ ခွဲပခားဆက်ဆံခံရနရသည် သို့မဟုတ် 

မတန်တဆရေးနှိမ်ခံရသည်ဟု ခံစားရနြကသည်။ ေို့

အပြင် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအရနပြင့် ပြန်လည်

အံတုရန် အြက်ြက်မှ ချ ို ့ငဲ့ရနဆဲပြစ်သပြင့် နိုင်ငံ၏ 

အပခားရေသများမှ ဝင်ရရာက်လာြကသူများကသာ ဝါးငမို

သွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆရနြကသူများလည်းရှိသည်။ ဗညား

ခွန်ရအာင် ရောက်ပြခဲ့သလိုြင် “အရင်တုန်းက ဘယ်သူ

များလာခဲ့လို့လဲ။ ဘယ်သူမှ မလာခဲ့ြကဘူး။ အခုရတာ့ အား

လုံးဝင်လာရနြကငြီ။”၃

ြဋိြက္ခ၊ လူ့အခွင့်အရရးနှင့် ြဋိြက္ခ၊ လူ့အခွင့်အရရးနှင့် 

ရနရြ်စွန့်ခွာတိမ်းရရှာင်ရမှုများရနရြ်စွန့်ခွာတိမ်းရရှာင်ရမှုများ

 လွတ်လြ်ရရးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက 

ကရင်နီလူေုလူတန်းစား အများစု၏ ဘဝများ၌ လက်နက်

ကိုင်ြဋိြက္ခ၊ ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ရမှုနှင့် လူ့

အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှုများကို မဆံ့ရင်ကာ အလူးအလိမ့်

ခံစားလာခဲ့ရပခင်းပြစ်သည်။ နှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်လာ

ခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲများက နယ်ခံလူေုလူတန်း

စား အများအပြား၏ လုံခခုံရရးနှင့် ရြ်ရွာတည်ငငိမ်ရအးချမ်း

ရရးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ေိခိုက်ြျက်စီးရစခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့

ရသာရနှာက်ယှက်ြျက်ဆီးမှုများသည် တုိင်းရင်းသားလက်

နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းများကို ေိုးစစ်ဆင်

တုိက်ခုိက်ရာ၌ အတုိက်အခံအင်အားစုများ လူေုအရောက်

အြံ့မရရှိရစရန် မြကာခဏဆိုသလို အရြ်သားများကို 

ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စနစ်တကျဦးတည်ြစ်မှတ်ေား တိုက်

ခိုက်ရလ့ရှိသည့် တြ်မရတာ်ရြကာင့် ပြစ်ရြါ်လာရပခင်း

ပြစ်သည်။ KNPP ၏ ငြိုင်ဘက်လက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်း

တစ်ခုပြစ်သည့် ကရင်နီပြည် လူမျ ိုးရြါင်းစုံပြည်သူ့လွတ်

ရပမာက်ရရးတြ်ဦး (KNPLF) နှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့သည့် 

၁၉၉၀ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအများစု

သည် KNPP ရြါ်သို့ စုခြုံကျရရာက်လာခဲ့သည်။

 “ပြတရ်လးပြတ”် ဟသုြိကသည့ ်စစဆ်ငရ်ရးသည ်

ဤကဲ့သို့ရသာ ေိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများအြကား နာ

မည်ဆိုးပြင့် အရကျာ်ြကားဆုံးပြစ်သည်။ ဤစစ်ဆင်ရရး

နည်းဗျူဟာကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်ရနှာင်းြိုင်းမှစ၍ အရြ်သား

ပြည်သူများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်

ရရးအြွဲ့အစည်းများအြကားရှိ ချတိ်ဆက်ြတ်သက်မှုများ

ကိုပြတ်ရတာက်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံအဝှမ်းကျယ်ကျယ်

ပြန့်ပြန့် စတင်ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည် (“‘ပြတ်

ရလးပြတ်စစ်ဆင်ရရး’ နှင့် ‘စုစည်းရကျးရွာများ’” စာကွက်

ကိုြကည့်ြါ)။၄ ဤနည်းဗျူဟာကို ခင်းကျင်းလာသည်နှင့် 

တစ်ငြိုင်နက် အများအားပြင့် အတင်းအကျြ်ရရွှ့ရပြာင်း

ရနရာချေားမှုများ၊ အတင်းအဓ္ဓမလုြ်အားခိုင်းရစပခင်း၊ 

မတရားရြါ်တာဆွဲပခင်း၊ ဥြရေမဲ့ ြမ်းဆီးသတ်ပြတ်ပခင်း၊ 

ရိုက်နှက်ပခင်းများနှင့် နှိြ်စက်ညှင်းြန်းပခင်း၊ ငခိမ်းရပခာက် 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute130

ရငွညှစ်ပခင်းနှင့် အဓ္ဓမသားမယားပြုကျင့်ပခင်းတ့ုိအြါအဝင် 

ဆိုးရွားပြင်းေန်လွန်းလှသည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်

မှုများ တန်းစီလိုက်ြါလာရတာ့သည်။၅ ကယားပြည်နယ်

တွင်းရှိ ရြ်ရွာလူေုအများအပြားသည် ဤကဲ့သို့ရသာ

တိုက်ခိုက်မှုများကို နှစ်ရှည်လများ ခါးစည်းခံခဲ့ြကရပခင်း

ပြစ်သည်။ ပြည်တွင်းအရပခစိုက် NGO ရခါင်းရဆာင်တစ်ဦး

က “ကျရနာ့အသက် ၁၂ နှစ်ရလာက်အရွယ် ဟိုယာရေသ

မှာရနခဲ့တုန်းက တြ်မရတာ်စစ်သားရတွ တစ်ချနိ်လံုးရွာ

ေဲဝင်လုိက်ေွက်လုိက် လုြ်ရနခ့ဲတ့ဲအတွက် ရကျာင်းသွား

ရမည့်အစား ရတာေဲကိုဝင်ဝင် ြုန်းခဲ့ရတယ်။ ရွာစြ်နား 

ရခွးရဟာင်ငြီဆိုတာနဲ့ ရပြးရရတာ့မယ်မှန်း ကကိုသိရနခဲ့

ငြီ” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၆

 လက်နက်ကုိင်ြဋိြက္ခ စတင်ရမွးြွားခ့ဲသည့် ၁၉၄၈ 

ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း ကယားပြည်နယ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး

ရနရြ်စွန့်ခွာ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ရမှုများသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်

နဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အြကား နဝတ/နအြ အစိုးရလက်ေက်၌ 

ပြစ်ြွားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ အတင်းအဓ္ဓမ လုြ်အားခိုင်းရစမှု

များ၊ မတရားြမ်းဆီး ေိန်းသိမ်းမှုများနှင့် ဥြရေမဲ့သတ် 

ပြတ်မှုများ ပြစ်ြွားလျက်ရှိသည့် သတင်းများ ြျ ံ့နှံ့ရနသည့်

အြကားက ရကျးရွာရြါင်း (၅၇) ရွာမှ ရွာသူရွာသားများ

ကိုြရူဆိုနှင့် ကယားပြည်နယ် အရနာက်ရပမာက်ြိုင်းရေသ

များသို့ ရရွှ ့ရပြာင်းရနရာချရန် အမိန့်ရြးခဲ့သည့် ၁၉၉၂ 

ခုနှစ်အတွင်း အကကီးအကျယ် ရရွှ့ရပြာင်းရနရာချေားမှုများ 

ပြစ်ြွားသွားခဲ့သည်။၇ ဦးတည်ြစ်မှတ်ေားသည့် ရေသ

တွင်းရှိ ရွာသူရွာသားရြါင်း ၁၂၀၀၀ အနက် ၈၀၀၀ ခန့် 

ရရွှ့ရပြာင်းရနရာချခံခဲ့ရငြီး ကျန်အများအပြားသည်ရတာင်

ရြါ်ရေသများသို့ရသာ်လည်းရကာင်း ေိုင်းနိုင်ငံရှိ စစ်ရဘး

ေုက္ခသည်စခန်းများသ့ုိရသာ်လည်းရကာင်း ေွက်ရပြးတိမ်း

ရရှာင်သွားခဲ့ြကသည်ဟု ရနာက်ြိုင်း၌ ပြန်လည်သိရှိခဲ့ရ

သည်။

 ေို့အပြင် လူရြါင်း ၃၀၀၀၀၀ နီးြါး ြါဝင်ခဲ့သည့် 

၁၉၉၀ ခုနှစ်ရနှာင်းြိုင်း ရအာင်ြန်း-ကရလာ မီးရေား

လမ်းရြာက်လုြ်ရာ၌ အတင်းအဓ္ဓမ လုြ်အားခိုင်းရစမှု

ရြကာင့် ရနရြ်စွန့်ခွာတိမ်းရရှာင်မှုအချ ို ့ ရှိခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း

ရြ်ရွာလူေု၏ ြိအားများလည်း ကကီးေွားလာခဲ့သည်

(အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ)။ KNPP ၏ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အြစ်အခတ် 

ရြ်စဲရရး ြျက်ပြယ်သွားခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း တြ်မရတာ်၏ 

စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများ ပြန်လည်ပြင်းေန်လာခဲ့သည်။ 

၁၉၉၆ တစ်နှစ်ေဲမှာြင် ကရင်နီဦးရရ ၁၁၅၀၀ ရကျာ် 

အစိုးရ၏ ပြန်လည်ရနရာချေားရရးစခန်းများသို့ အတင်း 

အကျြ် ရရွှ့ရပြာင်းရနရာချခံခဲ့ရရြကာင်း သိရှိခဲ့ရသည်။ 

ရနာက်ေြ် ၄၄၀၀ ရကျာ်သည် စစ်ရဘးေုက္ခသည်များ 

အပြစ်ရရာက်ရှိသွားခဲ့ငြီး ၉၀၀၀ ရကျာ်သည် မိမိတို့၏ 

ရနရင်းရြ်ရွာရေသများမှ စွန့်ခွာခဲ့ရငြီး ပြည်တွင်းရနရြ် 

စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်သူများ ပြစ်လာခဲ့ြကသည်။၈ 

 ဤနည်းဗျူဟာ၏ ရလေ်တစ်ခုအပြစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်

မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်း ကယားပြည်နယ်၌ အနည်းဆုံး

အရြ်သားပြည်သူ ၃၀၀၀၀ ရကျာ် မိမိတို့၏ ရနအိမ်များနှင့် 

ရပမယာများမှ အတင်းအကျြ် ရမာင်းေုတ်ခံခဲ့ရငြီး ရှင်သန် 

ရန်မရှိမပြစ်လိုအြ်သည့် အရပခခံအစားအစာ၊ ရရ၊ ကျန်းမာ

ရရးပြုစုရစာင့်ရရှာက်မှုနှင့် တစ်ကိုယ်ရရသန့်ရှင်း ကျန်းမာ

ရရးအရဆာက်အအုံများ ပြည့်စုံလုံရလာက်မှု အလျဉ်းမရှိ

သည့် “စုစည်း” ရကျးရွာများသို့ ရရာက်ရှိသွားခဲ့သည်ဟု 

လူ့အခွင့်အရရးအြဲွ့အစည်းများက ခန့်မှန်းသံုးသြ်ခ့ဲသည်။၉ 

Amnesty International ၏ ေုတ်ပြန်ချက်အရ “လွန်ခဲ့

သည့်သုံးနှစ် (၁၉၉၆-၉၉) အတွင်း ရာနှင့်ချသီည် လူရြါင်း

များစွာ ကုသနိုင်သည့် သာမန်အြျားအနာများပြင့် ရသဆုံး

ခဲ့ရသလို ရောင်ရြါင်းများစွာ ေိုင်းနိုင်ငံြက်သို့ ေွက်

ရပြးသွားခဲ့ငြီး တစ်ချ ို ့တစ်ဝက်က တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်

မှုရအာက်မှ လွတ်ကင်းသည့် ရတာရတာင်များ၌ ရရှာင်ရပြး

ြုန်းခိုရန် ရရွးချယ်ခဲ့ြကသည်” ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။၁၀ ဤစစ်

ဆင်ရရး အပမင့်ဆုံးရရာက်ရှိချနိ်၌ KNPP ၏ ယခင်နိုင်ငံ

ပခားရရးရာဝန်ကကီးပြစ်ခဲ့သူ ရအဘယ်တွိေ်က ရအာက်ြါ

အတိုင်း ပြန်ရပြာင်းရပြာပြခဲ့သည်။ 

“ကရင်နီ ရွာသူရွာသားရတွက နအြအစိုးရ 

အတင်းအကျြရ်ရွှ ့ရပြာင်း ရနရာချရြးမယ့် ေနိ်း

သိမ်းရရးစခန်းနဲ့တူတဲ့ ပြန်လည်ရနရာချေား

ရရးစခန်းရတွဆီကို လုံးဝမသွားချင်ခဲ့ြကဘူး။ ဝင်

သွားငြီးဆိုတာနဲ့ ပြန်ေွက်ြို့ လုံးဝ (လုံးဝ) ကို 

မပြစ်နိုင်ရတာ့ဘူး။ ပြန်လည်ရနရာချေားရရး

စခန်းရတွမှာ ရနရရးေိုင်ရရးအတွက် အရဆာက်

အအုံ အလုံအရလာက်မရှိတဲ့အပြင် အစားအစာ

ရရာလုိအြ်တ့ဲရဆးဝါးရတွရရာ ပြည့်စံုလံုရလာက်

မှုမရှိခဲ့ြကဘူး။ ရွာသူရွာသားရတွခမျာ ြျားတဲ့သူ



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 131

ကြျား၊ ငတ်တဲ့သူကငတ် ရသတဲ့သူကရသနဲ့ 

အတိေုက္ခရရာက်ခဲ့ြကရတယ်။ ေီလိုမျ ိုးရတွ့ကကုံ

ခံစားရမှာကို သိတဲ့အတွက် ဘယ်ရွာသားမှ အဲေီ

ကို မသွားချင်ခဲ့ြကဘူး။”၁၁

 ဆယ်စုနှစ် (၂) ခုသာ ြကာသွားခဲ့ရသာ်လည်း 

ကယားပြည်နယ်ေဲမှ လူရြါင်း ၁၂၀၀၀ ရကျာ်သည် ေိုင်း

နိုင်ငံအတွင်းရှိ ေုက္ခသည်စခန်းများ၌ ခိုလှုံရနြကရဆဲပြစ်

သည်။၁၂ KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ

စ၍ ရာရြါင်းအနည်းငယ်မျှရသာ ေုက္ခသည်များသာ 

ကယားပြည်နယ်သို့ ရနရြ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။၁၃ 

ေုက္ခသည်စခန်းများ၌ မှတ်ြုံတင်ေားြကသူများသည် 

၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ ၂၂၀၀၀ နီးြါးရှိခဲ့ရာမှ တပြည်းပြည်းရလျာ့

ကျလာခဲ့ပခင်းသည် ကယားပြည်နယ်သို့ ရနရြ်ပြန်ပခင်း

ရြကာင့်မဟုတ်ဘဲ ေုက္ခသည်အများအပြား ေိုင်းနိုင်ငံ

အတွင်း အရောက်အေားမဲ့ အလုြ်သမားများအပြစ်

ရသာ်လည်းရကာင်း တတိယနိုင်ငံများသို့ ရပြာင်းရရွှ့အရပခ

ချသွားခဲ့ပခင်းရြကာင့် ရသာ်လည်းရကာင်း ကျဆင်းသွားခဲ့

ပခင်းသာပြစ်သည်။၁၄ စခန်းများရှိ ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်များ

က၎င်းတို့အရနပြင့် ယခုအချနိ်ေိ ရနရြ်ပြန်ရရးအတွက် 

ရဘးကင်းလုံခခုံ၍ တည်ငငိမ်ရအးချမ်းသည့် အခင်းအကျင်း

မျ ိုးရှိရနငြီဟု ယုံြကည်စိတ်ချနိုင်ပခင်းမရှိရသးဟု သုံးသြ်

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ကျရနာ်တို့အတွက် ရမျှာ်လင့်ချက်

ရှိရြမယ့် အများကကီးရတာ့ မယုံရဲရသးဘူး။ စာရွက်ရြါ်

မှာြဲ ရှိတာမဟုတ်တဲ့ တကယ့်အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ရှိ

လာြို့လိုအြ်ြါတယ်။”၁၅

 တြ်မရတာ်၏ စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများနှင့်အတူ 

အမျ ိုးသမီးများအရြါ် အြကမ်းြက်မှုသည်လည်း ေွန်တွဲြါ

လာခဲ့သည်။ ေို့အပြင် ေုက္ခသည်စခန်းရရာက် အမျ ိုးသမီး

များသည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုနှင့် မရတာ်မတရားပြုမှုများ

ကိုြါ ကကုံရတွ့ခံစားရနြကရသည်။ ကရင်နီအမျ ိုးသမီး

အစည်းအရုံးက ရအာက်ြါအတိုင်း သုံးသြ်တင်ပြသွားခဲ့

သည်။ 

“ကရင်နီပြည်မှာ အမျ ိုးသမီးရတွက အဓ္ဓမသား

မယားပြုကျင့်မှု၊ နှိြ်စက်ညှင်းြန်းမှုနှင့် အတင်း

အကျြ်လုြ်အား ခိုင်းရစမှုတို့အြါအဝင် ဆိုးရွား

ပြင်းေန်တ့ဲ လူ့အခွင့်အရရး ချ ိုးရြာက်မှုရတွရအာက်

ကရပမစာြင်ရတွ ပြစ်ခဲ့ြကရတယ်။ ေါရြကာင့်လည်း 

အရတာ်များများ ေိုင်း-ပမန်မာနယ်စြ်ကို ပြတ်ငြီး 

နိုင်ငံရရးခိုလှုံခွင့် ရတာင်းခံခဲ့ြကရတာြါ။ ေါရြမယ့် 

နယ်စြ်တစ်ရလျှာက်က ေုက္ခသည်စခန်းရတွမှာ

လည်း အမျ ိုးသမီးရတွကို အြကမ်းြက်တာနဲ့ ခွဲ ပခား

ဆက်ဆံတာရတွ ဆက်ပြစ်ရနတုန်းြဲ။”၁၆ 

 NLD အာဏာရယူခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ငငိမ်း

ချမ်းရရးနှင့် ရြ်ရွာများ ပြန်လည်တည်ရဆာက်ရရးလုြ်

ငန်းများကို အားရြးပမှင့်တင်သည့် မူဝါေသစ်များေွက်

ရြါ်လာမည်ဟု ရမျှာ်လင့်ချက်ကကီးမားခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်

လည်း လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ

ကို ဗဟိုအစိုးရအဆက်ဆက် အမှန်တကယ်နားလည်

သရဘာရြါက်မှုရိှမရိှ သံသယရိှရနြကဆဲပြစ်သည်။ ကရင်နီ

ေုက္ခသည်ရကာ်မတီ (KnRC) ၏ အတွင်းရရးမှူးပြစ်သည့် 

လွီးစ်ရကးြိုးက ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်အရနပြင့် “တိုင်း

ရင်းသားရတွအတွက် ဘာမှမလုြ်ရြးနိုင်ဘူး။ ဗမာက 

ဗမာအတွက်ြဲ လုြ်မှာရြါ့” ဟူသည့် ဘုံစိုးရိမ်ြူြန်မှုကို 

ေုတ်ရြာ်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၂၁

 အရစာြိုင်း၌ အခက်အခဲများရှိခဲ့လင့်ကစား ကုန်

လွန်ခဲ့သည့် ရရှ့နှစ်များအတွင်း ေုက္ခသည်စခန်းများနှင့် 

ပြည်နယ်ငမို့ရတာ်လွိုင်ရကာ်အြကား ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်

မှုများ သိသိသာသာပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဤသို့ပမင့်တက် 

လာပခင်းသည် အဓိကအားပြင့် ကရင်နီေုက္ခသည် ရနရာ

ပြန်လည်ချေားရရးနှင့် ပြန်လည်ေူရောင်ရရးလုြ်ငန်း 

အြွဲ့ (KnRRRWG) ြွဲ့စည်းတညရ်ောငလ်ိကုသ်ည့အ်တကွ်

သာမက ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်မှု နှင့်စြ်လျဉ်း

၍ KNPP၊ အစိုးရနှင့် UNHCR တို့အြကား ရြါင်းစည်း

ရဆာင်ရွက်မှု အားရကာင်းလာပခင်းကလည်း တစ်စိတ်

တစ်ြိုင်းြါဝင်ခဲ့သည်။ KSWDC ၏ ရင်္းရနရြာက ရအာက်

ြါအတိုင်း ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ကျမတို့အရနနဲ့ များများရတွ့ဆုံစကားရပြာြါမှ 

ပြဿနာရတွကို အရပြရှာနိုင်မှာပြစ်တယ်။ အရင်

တုန်းကဆိုရင် ေီလိုမတူကွဲပြားတဲ့ အြွဲ့အစည်း

ရတွ အတူတကွ လာရရာက်ရတွ့ဆုံစည်းရဝးြက

ြို့ မပြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။”၂၂
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“ပြတ်ရလးပြတ်” စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများနှင့် “စုစည်း” ရကျးရွာများ“ပြတ်ရလးပြတ်” စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများနှင့် “စုစည်း” ရကျးရွာများ

 “ပြတ်ရလးပြတ်” အစီအစဉ်သည် အရြ်သားပြည်သူများနှင့် လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်း

များအြကား အဓိကအကျဆုံး ချတိ်ဆက်မှုရလးခုပြစ်သည့် အစားအစာ၊ ရန်ြုံရငွ၊ ရောက်လှမ်းရရးသတင်း

အချက်နှင့် တြ်သားသစ်စုရဆာင်းမှုတို့ကို ပြတ်ရတာက်ြစ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည့် တြ်မရတာ်၏ စစ်ရရးနည်း

ဗျူဟာတစ်ခုပြစ်သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ် နှစ်လယ်ြိုင်းဝန်းကျင်၌ ြေမဦးဆုံးအကကိမ် စတင်ရြာ်ရဆာင်ခဲ့ပခင်း

ပြစ်ငြီး ပမန်မာနိုင်ငံရပမြုံကို (ရတာ်လှန်ရရးတြ်ြွဲ့များ၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်ရှိ) “အမည်းရရာင်” နယ်ရပမများ၊ 

(နှစ်ြက်အဝင်အေွက် ရှိသည့်) “အညိုရရာင်” နယ်ရပမများနှင့် (အစိုးရေိန်းချုြ်မှုရအာက် အပြည့်အဝရှိသည့်)

“အပြူရရာင်” နယ်ရပမများဟူ၍ ြိုင်းပခားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် တစ်နိုင်ငံလုံး “အပြူ

ရရာင်” နယ်ရပမပြစ်ရအာင် ရဆာင်ရွက်သွားရန်ပြစ်သည်။ အစိုးရတြ်ရင်းတြ်ြွဲ့များသည် သတ်မှတ်အချနိ်တစ်ခု

ရြး၍ (အများအားပြင့် ရက်အနည်းငယ်ကကို၍ရသာ်လည်းရကာင်း တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ရက်ကကို သို့မဟုတ် ချက်ပခင်း

ရသာ်လည်းရကာင်း) ဦးတည်ြစ်မှတ်ေားသည့် အညိုရရာင်နှင့် အမည်းရရာင်နယ်ရပမများရှိ ရကျးရွာများကို 

အစိုးရ သို့မဟုတ် တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်ရှိ ငမို့ရွာများ၏ အနီးဝန်းကျင်၌ ပြန်လည်ရနရာချေား

ရလ့ရှိသည့် စခန်းများသို့ ရရွှ့ရပြာင်းြကရန် အမိန့်ရြးခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၁၇ 

 ရနာက်ဆုံးရရွှ့ရပြာင်းရနရာချရမည့်ရက် ကုန်ဆုံးသွားသည်နှင့်တစ်ငြိုင်နက် နယ်ရပမတွင်း ဆက်လက်

ကျန်ရှိရနသူများကို သူြုန်အပြစ် တြ်မရတာ်မှ သတ်မှတ်ယူဆ၍ ရတွ့သည့်ရနရာ၌ ြစ်သတ်ြိုင်ခွင့်ရှိသည့် 

“အရမးအပမန်းမရှိ ြစ်ခတ်ရချမှုန်းရရးနယ်ရပမ” အပြစ် ရေသတစ်ခုလုံးကို သတ်မှတ်ရြကညာလိုက်သည်။ သတ်

မှတ်ရနရာများသို့ ရရွှ ့ရပြာင်းသွားသည့် ရွာသူရွာသားအချ ို ့ရှိရသာ်လည်း အများအပြားသည် မိမိတို့၏ ရကျးရွာ

ြိုင်နက်အတွင်း သို့မဟုတ် ရတာင်ယာများ၌ပြစ်ရစ အနီးအနားသစ်ရတာများ၌ပြစ်ရစ ြုန်းခိုရရှာင်တိမ်း၍ 

တြ်မရတာ်၏ စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်း ပြင်းေန်မှုအတိုင်းအတာရြါ် မူတည်၍ ရကျးရွာတွင်းသို့ အသွားအလာပြု

လုြ်နိုင်ရန် ဆက်လက်ကကိုးြမ်းခဲ့ြကသည်။ ရြကညာငြီးရနာက်ြိုင်း တြ်မရတာ်တြ်ရင်းတြ်ြွဲ့များသည် ယင်း

နယ်ရပမရေသများ သို့ အကကိမ်ကကိမ်ဝင်ရရာက်ကာ အိုးအိမ်များ၊ စြါးကျည်များ၊ သီးနှံများနှင့် သိုရလှာင်ေားသည့် 

အစားအစာများကို ဆက်လက်ြျက်ဆီးခဲ့ြကသည်။ အရစာြိုင်း၌ ဤနည်းဗျူဟာကို ဧရာဝတီပမစ်ဝကျွန်းရြါ်

ရေသများနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်း ြဲခူးရိုးမရတာင်တန်းရေသများ၌ စတင်အရကာင်အေည်ရြာ်ခဲ့ပခင်းပြစ်

သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရနာက်ြိုင်းဆယ်စုနှစ်များအတွင်း တိုင်းရင်းသားနယ်ရပမရေသ အားလုံးလိုလို၌ အသုံးပြု

လာခဲ့သပြင့် ပြည်တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ရနြကရသည့် ရကျးရွာအများအပြားသည် အိမ်နီးချင်း

နိုင်ငံများ အေူးသပြင့် ေိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားရေ့ရှ်နိုင်ငံများအေိ တိမ်းရရှာင်ခိုလှုံခဲ့ြကရသည်။

 “ပြတ်ရလးပြတ်” နည်းဗျူဟာရအာက်၌ ကယားပြည်နယ်၏ ခရိုင်အသီးသီးရှိ ရကျးရွာအများအပြား

သည် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခအတွင်း ရေသတစ်လွှား “စုစည်း” ရကျးရွာများဟုလည်း သိေားြကသည့် “စုရြါင်း

ရကျးရွာများ” သို့ အတင်းအကျြ်ရရွှ ့ရပြာင်း ရနရာချခံခဲ့ြကရသည်။ အများအားပြင့် အဓိကကျသည့် ငမို့ကကီး

များ၏ အနီးဝန်းကျင်ရေသများ၌ ရနရာချေားတတ်ြကသည်။၁၈ နယ်ခံြွံ့ငြိုးရရးလုြ်သားတစ်ဦးက “စုစည်း

ဆိုတာ စစ်တြ်ြက်က တိုင်းရင်းသားပြည်သူရတွကို အတင်းအကျြ် သွားရနခိုင်းတဲ့ရနရာရတွြါ။ “စုစည်း

ရကျးရွာ”လို့ အဓိြ္ပာယ်ရငြီး အဲ့ေါက ဗမာစကားလုံးတစ်ခုြါ။ ကယားပြည်နယ်ရဲ့ ငမို့နယ်တိုင်းမှာ ေါရတွ

ပြစ်ြျက်ခဲ့တယ်” ဟု ပြန်ရပြာင်းရပြာဆိုခဲ့သည်။၁၉



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 133

 အပြင်လူများ ကယားပြည်နယ်အတွင်းသို့ အဝင်အေွက်ပြုလုြ်ရန် လွန်စွာခဲယဉ်းရနဆဲပြစ်ရသာ

ရြကာင့် ဤကဲ့သို့ရသာ စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများကို အရသးစိတ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်မှု အလွန်အားနည်းခဲ့သည်။ 

Amnesty International ၏ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုအတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံအရရှ့ပခမ်းရှိ 

ကရင်၊ ကယားနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များ၌ အရပခစိုက်လှုြ်ရှားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရး

တြ်ြွဲ့များကို ြစ်မှတ်ေားသည့် “ရသာင်းကျန်းသူတန်ပြန်ရရး” လုြ်ငန်းများအတွင်း မည်မျှဆိုးရွားပြင်းေန်

သည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှုများ ပြစ်ြျက်ခဲ့ရြကာင်း ရရးသားရြာ်ပြေားသည်။ နယ်ရပမရေသများ၌

ရနေိုင်ြကသည့် အရြ်သားပြည်သူများသည် “ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မတရားြမ်းဆီးသတ်ပြတ်မှုများ၊ အတင်း

အကျြ် ရြါ်တာဆွဲပခင်းနှင့် လုြ်အားခိုင်းရစပခင်း၊ ကင်းရောက်သည့်အရနပြင့် ၎င်းတို့၏ ရကျးရွာများကို 

ပြတ်သန်းသွားသည့် တြ်မရတာ်စစ်ရြကာင်းများ၏ ရွာသူရွာသားြိုင် အိုးအိမ်များနှင့် ြစ္စည်းဥစ္စာများကို 

လုယူြျက်ဆီးပခင်း” တို့ကို အစဉ်အဆက်ကကုံရတွ့ခံစားခဲ့ြကရသည်။၂၀

 ဆယ်စုနှစ် (၂) ခုသာ ြကာသွားခဲ့ရသာ်လည်း ပြတ်ရလးပြတ်စစ်ဆင်ရရး၏ ရနာက်ဆက်တွဲရိုက်ခတ်မှု

ေဏ်ကို ယရန့ေက်တိုင် ရကျးရွာအများအပြား ကကုံရတွ့ခံစားရနရဆဲပြစ်သည်။ အချ ို ့ရွာသူရွာသားများသည် 

ပြည်တွင်း၌သာ IDPs များအပြစ် ဆက်လက်ရနေိုင်လျက်ရှိငြီး ကျန်အများအပြားသည် ေိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ 

ေုက္ခသည်စခန်းများ၌ ရနေိုင်ရနြကဆဲ သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနြကဆဲပြစ်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာများ

ရြကာင့် ကယားပြည်နယ်နှင့် အရရှ့ြိုင်းနယ်စြ်ရေသ အများအပြား၌ စစ်ရဘာင်ချဲ့မှု အလွန်ပမင့်မားသွားခဲ့

သည်။ ဤအချက်က “အမည်းရရာင်နယ်ရပမများ” အပြစ် တြ်မရတာ်ရြကညာေားသည့် ကယားပြည်နယ်

တွင်းရေသအများအပြားသို့ အပြင်လူများ ဝင်ရရာက်လာနိုင်ပခင်းမရှိရအာင် ကန့်သတ်ေားခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

၂၀၁၂ ခုနှစ် ရရာက်မှသာလျှင် အဆိုြါသတ်မှတ်ချက်များ ရပြာင်းလဲသွားခဲ့သည်။ မည်သို့ဆိုရစ လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခများ ဆက်လက်ပြစ်ြွားလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံတွင်းနယ်ရပမရေသအများအပြား အေူးသပြင့် ကချင်၊ ရခိုင်

နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်အများအပြား၌ ယရန့အချနိ်ေိ ၎င်းတို့ဆက်လက် အသက်ဝင်ရနဆဲြင်ပြစ်သည်။  

 ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ လက်ရှိအရရအတွက်

ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ြကည့်ရန် ခဲယဉ်းရနဆဲပြစ်သည်။ 

၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ရေသတစ်ခုလုံး၌ IDPs ဦးရရ ၃၅၀၀၀ 

ရကျာ်ရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ေားခဲ့သည်။၂၃ ပြည်တွင်း 

NGOs များနှင့် UNHCR ၏ အချက်အလက်များအရ ေုက္ခ

သည်အများစုသည် ရှားရတာနှင့် မယ်စဲ့ငမို့နယ်များနှင့် 

ေီးရမာ့ဆိုအရရှ့ြိုင်းရေသများနှင့် ရဘာလခဲငမို့နယ်များမှ 

ေွက်ခွာသွားခဲ့ြကသူများပြစ်သည်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။၂၄ 

၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ တြ်မရတာ်၏ “နယ်ရပမရှင်းလင်းသည့်” 

စစ်ဆင်ရရးလုြ်ငန်းများရြကာင့် သံလွင်ပမစ်အရရှ့ြက်ကမ်း

ရေသများ၌ ရကျးရွာအနည်းအကျဉ်းခန့်သာ ဆက်

လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုြါ ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ

အတွင်း နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများသည် အကကိမ်ရြါင်း

များစွာ ရနရြ်စွန့်ခွာ၍ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ခဲ့ြကရသည်။ 

“စုစည်း” ရကျးရွာများ အေူးသပြင့် ေီရမာ့ဆိုနှင့် ရှားရတာ

ငမို့အနီးဝန်းကျင်၌ တရားဝင်အတည်တကျ ရကျးရွာများ

ပြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေွန်လမှစ၍ ရှားရတာငမို့နယ်

မအှများစပုြစြ်ကငြီး မမိတိိုသ့ရဘာဆန္ဒ အရလျာက ်ရနရင်း

ရြ်ရွာရေသများသို့ ပြန်သွားခဲ့ြကသည့် IDPs ဦးရရ ၁၅၀၀ 

ြတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်ဟု UNHCR က သုံးသြ်ခန့်မှန်းခဲ့

သည်။၂၅ ေို့အပြင် တရားဝင်အားပြင့် လက်ရှိရရာက်ရှိ

ရနသည့် ရကျးရွာများ၌ ဆက်လက်ရနေိုင်ရနြကဆဲပြစ်

ရသာ်လည်း ယခင်ောတိရြ်ရွာများရှိ ရပမယာများ၌ ပြန်

၍လုြ်ကုိင်စားရသာက်လာြကသည့် ရတာင်သူဦးရရလည်း 

တိုးြွားလာလျက်ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ရသာ သွားလာလုြ်

ကိုင်စားရသာက်မှုများကို ရယဘုယျအားပြင့် စာရင်းသွင်း

မှတ်တမ်းတင်ရလ့မရှိရြ။ 
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 လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခနှင့် ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘး

တိမ်းရရှာင်ရမှုတို့ရြကာင့် ေိခိုက်ခံစားရသည့် အတိုင်း

အတာရလျာ့နည်းသွားခဲ့ငြီဟု ဆိုနိုင်ရသာ်လည်း နယ်ရပမ

ရေသအများအပြား၌ စစ်ရိြ်စစ်ရငွ့များ သန်းရနဆဲြင်ပြစ် 

သည်။ KNPP ရခါင်းရဆာင်များက ရရှ့တန်းနယ်ရပမများ

၏ဤကဲ့သို့ရသာ အရပခအရနသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း 

အစိုးရနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူလက်မှတ်ရရး

ေိုးရန် တွန်းအားရြးခဲ့သည့် အရြကာင်းရင်းတစ်ခုပြစ်ခဲ့

ရြကာင်း လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ KNPP ေုဥက္ကဌ

ခူးဦးရယ်က “အပြစ်မဲ့တဲ့ အရြ်သားပြည်သူရြါင်းများစွာ

ကိုြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းငြီး နှိြ်စက်ညှင်းြန်းတာရတွရှိရန

သလို ရောင်ကျသွားတဲ့သူရတွလည်း ရှိရနြကငြီး တစ်ချ ို ့

ကိုအလုြ်လုြ်လို့မရရအာင် ြိတ်ြင်တားဆီးတာမျ ိုးရတွ

လည်း ရှိရနြါတယ်။ မိန်းကရလးငယ်နဲ့ အမျ ိုးသမီးတစ်ချ ို ့

ကိုြမ်းဆီးငြီးရတာ့ မုေိမ်းကျင့်တာမျ ိုးလည်းရှိခဲ့တယ်။ ေါ

ရတွပြစ်ရနတာ နှစ်ရြါင်းရပခာက်ဆယ်ရကျာ်လာခဲ့ငြီ။ 

ရတာ်သင့်တာ ြကာလွန်းရနငြီ။ ေါရတွရြကာင့်ြဲ အစိုးရနဲ့ 

စကားရပြာြို့ ကျရနာ်တို့ ဆုံးပြတ်ခဲ့ြကတာြါ” ဟု ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။၂၆

 ဤရှုရောင့်မှြကည့်ြါက KNPP အြစ်အခတ်

ရြ်စဲခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း ကရင်နီပြည်သူအများအပြား၏ ဘဝ

အရပခအရန သိသိသာသာ တိုးတက်ရကာင်းမွန်လာခဲ့သည်

ဟုဆိုနိုင်ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း အရရးကကီးသည့်ကိစ္စရြ် 

များနှင့် ြတ်သက်၍ ယခုအရပြာင်းအလဲများသည် ငငိမ်း

ချမ်းရရးသစ် ေွန်းကားလာပခင်းေက် တိုက်ြွဲများမရှိယုံ 

တမယ် အရပခအရနမျ ိုးသာ ပြစ်ရနဆဲပြစ်သည်။ ခူးဦးရယ်

မှတ်ချက်ရြးခဲ့သကဲ့သို့ြင် “လူေုအများစုက တစ်ရက်

တစ်ရက်ရှင်သန်နိုင်ြို့အတွက် မနည်းကို ကကိုးစားရုန်းကန်

ရနရတုန်းြါြဲ” ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။၂၇ အလားတူ စိုးရိမ်ြွယ်

ရာရကာင်းသည့် အချက်တစ်ခုအပြစ် KSWDC မှ ဗညား

ခွန်ရအာင်က “လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှုရတွ ကျဆင်း

သွားတယ်ဆိုတိုင်း လူ့အခွင့်အရရးကို ကာကွယ်ရစာင့်

ရရှာက်ရြးတဲ့ ယန္တရားရတွ အားရကာင်းလာငြီလို့ ရပြာလို့

မရရသးဘူး။ တင်းမာမှုရတွ ရလျာ့ကျသွားတာက အစိုးရ

ြက်က အားရြးကူညီတဲ့အတွက်ရြကာင့် ဆိုတာေက် 

အရပြာင်းအလဲသရဘာသဘာဝအရ ရလျာ့နည်းသွားတာ

ြဲရှိတယ်” ဟု သတိရြးရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၂၈ 
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 ေို့ရြကာင့် လူေုလူတန်းစား အများအပြား

သည် ယခင်က တြ်မရတာ်၊ KNPP နှင့် အပခားစင်ငြိုင်

အင်အားစုများအြကား မြကာခဏဆိုသလို ြိတ်မိခဲ့သည့် 

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခကာလများ၌ ပြစ်ေွန်းလာခဲ့သည့် 

ရှင်သန်ရရး ယန္တရားအရြါ် ဆက်လက်မှီခိုအားေားရနြက

ရဆဲပြစ်သည်။ အများဆုံးကျင့်သုံးသည့် အရလ့အေတစ်ခု

အပြစ် တရားဝင်ရကျးရွာရခါင်းရဆာင်ကို လအနည်းငယ်

ြကာတိုင်း တစ်ဦးစီအလှည့်ကျ ရပြာင်း၍တာဝန်ယူရနြက

ဆဲပြစ်သည်။ ဤသို့ပြုမူပခင်းသည် အခွန်အတုတ်နှင့် လုံခခုံ

ရရးအရ သိသာေင်ရှားသည့် ရာေူးနှင့်အတူတွဲ၍ြါ လာ

ရလ့ရှိသည့် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်များကို ကကိုတင်ကာကွယ်

ပခင်းပြစ်သည်။ အချ ို ့ရသာရကျးရွာများသည် တြ်မရတာ်

နှင့် ရပြာဆိုဆက်ဆံမည့်ရခါင်းရဆာင်နှင့် KNPP နှင့် ရပြာ

ဆိုဆက်ဆံမည့် ရခါင်းရဆာင်ဟူ၍ ရကျးရွာရခါင်းရဆာင်

နှစ်ဦး သီးပခားစီေားရှိြကသည်။၂၉ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရးရနာက်ြိုင်း ဤအရလ့အေအရတာ်များများ 

ရပြာင်းလဲသွားခဲ့ငြီး ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်များအရနပြင့် လူ့

အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှုများကို ရတွ့ပမင်ရမှု သိသိသာသာ

နည်းြါးလာခဲ့သည်။ 

 တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ စစ်ရဘာင်ချဲ့မှု သိြ်သည်း

လန်ွးသည့် အခင်းအကျင်းက အရြ်သားပြည်သူများအတွက် 

သိသာေင်ရှားသည့် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်များကို ဆက်

လက်ြန်တီးရနဆဲပြစ်သည်။ ယခုရလာရလာဆယ်၌ 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ရြ်ဆိုင်း

သွားခဲ့ငြီပြစ်ရသာ်လည်း ငငိမ်းချမ်းရရးရရှိသွားငြီဟု မဆို

နိုင်ရသးရြ။ ငမို့နယ်များအားလုံး၌ ရပမြုံညွှန်းမရှိသည့် ရပမ

ပမှုြ်မိုင်းအန္တရာယ်များ ကကီးမားရနဆဲပြစ်သည်။၃၀ တြ်

မရတာ်၊ KNPP၊ KNPLF နယ်ပခားရစာင့်တြ်နှင့် အပခား

တြ်မရတာ် ရကျာရောက်ရနာက်ခံပြုေားသည့် ပြည်သူ့

စစ်တြ်ြွဲ့များ လွယ်လွယ်ရုြ်သိမ်းသွားမည့် အရပခအရန

မရှိရသးရြ။ တြ်သားအရရအတွက် အနည်းငယ်တည်

ငငိမ်မှုမရှိသည့် အရနအေားမှလွဲ၍ တြ်မရတာ်ြက်မှ ဤ

နှစ်များအတွင်း ကယားပြည်နယ်၌ တြ်ရင်း (၂၄) ရင်းကို 

တိုးချဲ့ရနရာချေားငြီး KNPP၊ KNPLF၊ ကယန်းပြည်သစ်

ြါတီနှင့် အပခားပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များအား လုံးရြါင်း၏ 

လက်နက်တြ်ဆင်ေားသည့် စုစုရြါင်းတြ်သားဦးရရ 

၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည် (“ကရင်နီ

လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများကို ခခုံငုံြကည့်ရှုပခင်း” ဟူ

သည့် ြူးတွဲြိုင်ကိုြကည့်ြါ)။၃၁ KNPP နှင့် အြစ်အခတ်

ရြ်စဲခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း တြ်မရတာ်၏ ြရူဆိုငမို့နယ်အတွင်း 

စစ်ရလ့ကျင့်ရရး သင်တန်းရကျာင်းသစ် တုိးချဲ့တည်ရဆာက်

မှုကလည်း ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်သွားမည့် အစိုးရ၏ 

ကတိကဝတ်များအရြါ် အယုံအြကည်နည်းသွားရစရန် 

လှုံ့ရဆာ်ရြးလျက်ရှိသည် (ရအာက်တွင်ဆက်လက်ြတ်ရှု

ြါ)။

 ေို့ရြကာင့် ယရန့အချနိ်ေိ တည်ငငိမ်မှုမရှိရသး

သည့်နိုင်ငံရရးနှင့် စစ်ရရးအရပခအရနများက ပြည်နယ်

အနှံ့ ရနရြ်စွန့်ခွာ၍ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ခဲ့ြကရသည့် အရြ်

သားပြည်သူများအတွက် မရရရာမရသချာမှုများကိုသာ

တိုး၍ ကကီးေွားလာရစလျက်ရှိသည်။ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့

ခိုင်ငမဲသည့် ငငိမ်းချမ်းရရးအားပြင့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစား

များ၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများနှင့် လိုလားရတာင့်တချက်များ

ကိုပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးမှု မရှိမပခင်း ရနရြ်ပြန်ရရး

အလားအလာ ြါးလျရနဦးမည်ပြစ်သည်။ ကရင်နီ အရြ်

ြက်အြွဲ့အစည်းများကွန်ရက်က 

“ခိုင်မာရသချာတဲ့ သရဘာတူညီချက်မရှိဘဲ ရနရြ်

ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ေီလူရတွအရနနဲ့ ပြဿနာရြါင်းစုံ 

ကကုံရတွ့ ရြါလိမ့်မယ်။ ဘာရြကာင့်လဲဆိုရတာ့ ဗမာ့

တြ်မရတာ်ရဲ့ တြ်ရင်းတြ်ြွဲ့ရတွ ရလျာ့သွားတယ်

ဆိုတာမရှိသလို တစ်ြက်မှာလည်း သူတို့ရဲ့ အဆင့်

အတန်း၊ ရပမယာ၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုလုြ်

ငန်းရတနွဲ့ လမူှုြလူုရံရးအစအီစဉက်ိ ုအာမခရံြးနိငု်

တဲ့သရဘာတူညီချက်မျ ိုး အခုချနိ်ေိ မရှိရသးလို့ြါ”

ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုခဲ့သည်။၃၂

 ရနရြ်စွန့်ခွာခ့ဲြကရသူများအတွက် တစ်ြူရြါ်နှစ်ြူ

ဆင့်ရသည့် အခက်အခဲများအပြစ် KCSN သည် လက်ရှိ

အချနိ်၌ ေိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ စစ်ရဘးေုက္ခသည်စခန်းနှစ်ခု

၌ရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ကယားပြည်နယ်မှ ေုက္ခသည်ရြါင်း 

၁၂၀၀၀ အတွက် ရြးအြ်လျက်ရှိသည့် လူသားချင်းစာနာ

ရောက်ေားရရးအကူအညီများ ရလျာ့နည်းလာသည့်

အရြါ်များစွာ စိုးရိမ်ြူြန်လျက်ရှိသည်။ အချ ို ့သည် ေုက္ခ

သည်စခန်း၌သာ ရနေိုင်လာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် (၂) ခု

ရကျာ်သွားခဲ့ငြီပြစ်သလို အချ ို ့ေုက္ခသည်များသည် စခန်း

ပြင်ြ၌ရနေိုင်၍ ေိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးြွားရရးကဏ္ဍတွင်းဝင်



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute136

ရရာက်လုြ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ ေို့ရြကာင့် KCSN သည် 

အစိုးရအား “ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်အရြါ် ယုံြကည်မှု

တည်ရဆာက်ရန် ကရင်နီပြည်တွင်း ပြန့်ချေားသည့် ဗမာ့

တြ်မရတာ်၏ တြ်ရင်းတြ်ြွဲ့များကို ရုြ်သိမ်းရြးရန်နှင့် 

အမှတ် (၁၄) စစ်သင်တန်းရကျာင်းကို ြိတ်သိမ်းရြးရန် 

ရတာင်းဆိုခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။”၃၃ ေို့အပြင် နိုင်ငံတကာအလှူ

ရှင်များကိုလည်း “စစ်ရဘးေုက္ခသည်ရတွ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်

လြ်တဲ့ သရဘာဆန္ဒအတိုင်း ရဘးကင်းလုံခခုံငြီး င်္ုဏ်

သိက္ခာရှိရှိ ရနရြ်မပြန်နိုင်ခင်မှာ ေိုင်းနိုင်ငံေဲက ေုက္ခသည်

စခန်းရတွအတွက် လိုအြ်တဲ့ လူသားချင်းစာနာရောက်

ေားရရး အကူအညီရတွကို အလုံအရလာက်ရောက်ြံ့ရြး

ြို့” တိုက်တွန်းရတာင်းဆိုခဲ့သည်။၃၄ 

ရပမယာလုယူမှုရပမယာလုယူမှု

 KNPP မှ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီ

ချက်အသစ်ကို လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်းမှာြင် 

ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် နိုင်ငံတွင်း ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး၏ 

အရရးအကကီးဆုံး အင်္ဂါရြ်တစ်ခုအပြစ် များစွာရရှ့တန်း

တင်ေားသည့် ရပမယာဥြရေသစ်များကို အတည်ပြုကျင့်

သုံးလာခဲ့သည်။ အစကတည်းကြင် ကယားပြည်နယ်ကဲ့

သို့ရသာ ရကျးလက်ရေသများရှိ လက်လုြ်လက်စား

ရတာင်သူများေက်စာလျှင် ကုမ္ပဏီများကိုသာ အဓိက

အကျ ိုးပြုသွားမည့် ဥြရေများပြစ်ရြကာင်း သိသာေင်ရှား

ရနခဲ့သည်။ အေူးသပြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် “လယ်ယာရပမဥြရေ”

သည်ရပမယာရေးကွက်မှတစ်ဆင့် ရပမများကို တရားဝင်

အရရာင်းအဝယ်ပြုလုြ်၍ လွှဲရပြာင်းနိုင်ရစရန် ပြဋ္ဌာန်းရြး

ေားပခင်းပြစ်သည်။ ဥြရေသစ်အရ ရတာင်သူများအရန

ပြင့်မိမိတို့၏ ရပမယာများကို တရားဝင်အမည်ရြါက်မှတ်ြုံ

တင်ရလျှာက်ေားနိုင်သည်။ မည်သို့ဆိုရစ ကရင်နီလူေု

အတကွ ်ရလျှာကေ်ားရရးလြု ်ငန်းစဉသ်ည ်အလနွ့အ်လနွ်

ခက်ခဲရှုြ်ရေွးလျက်ရှိသပြင့် ယရန့ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း 

ရပမဆိုင်ရာ ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးသည် အပငင်းြွားြွယ်ရာ

အရကာင်းဆုံး ကိစ္စရြ်တစ်ခုပြစ်လာခဲ့သည်။ 

 ေစပ်မစ်အရြကာင်းရင်းကို ြကည့်ရှုသုံးသြြ်ကည့်ြါ

က ဥြရေသစ်၏ အရပခခံအကျဆုံး အားနည်းချက်သည် 

တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ ဓရလ့ေုံးတမ်းစဉ်လာရပမ

ယာစနစ်နှင့် စုရြါင်းရပမယာအခွင့်အရရးတို့ကို အသိ

အမှတ်ပြုရန် ြျက်ကွက်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည် (“ကရင်နီ ဓရလ့

ေုံးတမ်းစဉ်လာ ရပမယာစနစ်များ” စာကွက်ကို ြကည့်ရှုြါ)။ 

ေို့အပြင် ကရင်နီလူေုနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ရတာင်တန်း

ရေသရန အပခားရတာင်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျင့်

သုးံရနြကဆဲပြစ်သည့် ရရွှရ့ပြာင်းရတာင်ယာစနစ်ကုိလည်း 

လုံးဝအသိအမှတ်ပြုပခင်းမရှိခဲ့ရြ။ ဥြရေသစ်အရ အငမဲ 

တမ်းအတည်တကျ ြုင်္္ဂလိကြိုင်ရပမများကိုသာ အကန့်

အသတ်ပြင့် အမည်ရြါက်မှတ်ြုံတင်ရြးပခင်းပြစ်သည်။ 

အမည်ရြါက်မှတ်ြုံတင်ရရှိရန် ကန့်သတ်ေားသည့် စည်း

မျဉ်းစည်းကမ်း များပြားလွန်းသည့် ယန္တရားများရြကာင့် 

လက်ရတွ့ရပမအသုံးပြုရနသူ အများအပြားအကျုံးဝင်ပခင်း

မရှိဘဲ ရဘးရရာက်သွားခဲ့သည်။ တနည်းနည်းပြင့် ရပမ ယာ

မှတ်ြံုတင်နုိင်ခ့ဲြကသူများအနက် အများစုသည် ရပမနိမ့်ရေသ

လယ်ကွက်များသာပြစ်ငြီး မှတ်ြုံတင်နိုင်ရစရန်အတွက် 

အစိုးရအရာရှမိျားကိ ုအများအပြားလာဘေ်ိုးခဲြ့ကရသည။် 

အစိုးရစနစ်အတွင်း အမည်ရြါက်ေားပခင်းမရှိသည့် ရပမ

ယာများကို ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများ

ကိုပြန်၍လုြ်ြိုင်ခွင့် ချေားရြးနိုင်သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

“ရပမလွတ်၊ ရပမလြ်နှင့် ရပမရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရရးဥြရေ” သည် 

ရွာသူရွာသားများအတွက် ရပမြူရာကင်းရမှာက်ဆိုသလို 

ြို၍အရပခအရနဆိုးလာရစခဲ့သည်။၃၅ ဤဥြရေနှစ်ခုရြါင်း

၏င်္ယက်ရိုက်ခတ်မှုသည် နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ လူေုလူတန်းစား

များကို အလွန့်အလွန်ဆုံးရှုံးနစ်နာရစခဲ့သည်။ ရတာင်သူ

မိသားစုများအရနပြင့် မိမိတို့၏ ဘိုးဘွားြိုင်ရပမရြါ် မျ ိုး

ဆက်ရြါင်းများစွာရနေိုင်၍ လုြ်ကိုင်စားရသာက်လာခဲ့

ြကလင့်ကစား အများအပြားသည် ညတွင်းချင်းြင် ကျူး

ရကျာ်များအပြစ် သတ်မှတ်ရြကညာခံလိုက်ရရတာ့သည်။

 ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ နယ်ခံရတာင်သူများ

သည် မိမိတို့၏ ရပမယာများကို တရားဝင်မှတ်ြုံတင်ငြီးလျှင်

ြင်အနာင်္တ်တွင် ပြစ်ရြါ်လာမည့် ရပမယာလုယူမှုများမှ 

၎င်းတို့ကို အကာအကွယ်မရြးနိုင်ဟု ရပြာဆိုရစာေက 

တက်ခဲ့ြကသည်။ ဤအချက်က နိုင်ငံတစ်လွှား၌ အပခား

လူေုလူတန်းစားများ ရပြာဆိုတိုင်ြကားလျက်ရှိသည့် ြုံစံ

နှင့် ေြ်တူကျလျက်ရှိသည်။၃၆ ရတွ့ရလ့ရတွ့ေများသည့် 

အကျင့်ြျက်ပခစားမှုြုံစံသည် ၎င်းတို့၏ ရပမြုံရြါ်၌ “ရပမ

လွတ်” ကဲ့သို့ပြစ်ရနသည့် ဧရိယာများကို အပြင်လူများ
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နှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် လက်ညှိုးေိုးလုြ်ြိုင်ခွင့်ချရြး၍ 

အပြန်အလှန်အားပြင့် ၎င်းတို့ေံမှ လာဘ်လာဘများ ပြန်

လည်ရယူပခင်းပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း အမှန်တကယ်

တမ်း၌ လုြ်ြိုင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့သူများနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် 

တစ်ကကိမ်တစ်ခါမျှ ကွင်းဆင်းြကည့်ရှုခ့ဲပခင်းမရိှသည့် သမုိင်း

အစဉ်အဆက် ယင်းရပမရြါ်၌ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ 

မျ ိုးဆက်ရြါင်းများစွာ ရနေုိင်လုြ်ကုိင်စားရသာက်လာခဲ့

သည့် ရပမရနရာများပြစ်ရနရလ့ရှိသည်။၃၇ “ကျရနာ့္မှာရပမ

ြိုင်ရှိရြမယ့် ရပမြုံစံမေုတ် ရြးရသးဘူး” ဟု ကရင်နီ

ရတာင်သူတစ်ဦး ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် စီးြွား

ရရးသမားရတွကျရတာ့ ေီရပမယာြုံစံရတွကို ရက်အနည်း

ငယ်အတွင်း ရသွားြကတယ်။ ဘာရြကာင့်လဲ။ တကယ်

ရတာ့ ကျရနာ်တို့လို ရွာသားရတွအတွက် ရပမြုံစံရတွရြို့ 

အရမ်းခက်တယ်။”၃၈

 KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း အပြင်

လူများအတွက် တံခါးြွင့်လာသည့် ကယားပြည်နယ်နှင့် 

ရပမယာဥြရေသစ်များ ရတွ့ဆုံသွားသည့်အခါ ဆိုးရွား

ပြင်းေန်သည့် ရနာက်ဆက်တွဲသက်ရရာက်မှုများ ရြါ်

ရြါက်လာခဲ့သည်။ လူေုလူတန်းစား အများအပြားသည် 

အဆိုြါရိုက်ခတ်မှုများအတွက် လုံးဝကကိုတင်ပြင်ဆင်ေား

ပခင်းမရှိခဲ့ရြ။ ရပမယာလုယူသိမ်းဆည်းမှုများ ပမင့်တက်

လာသည်နှင့်အမျှ ပြည်နယ်တစ်လွှားရှိ ရပမယာများအရြါ် 

မှီခိုရှင်သန်ရနြကရသည့် မိသားစုအများအပြား၏ အရဲစွန့်

ရမှုအန္တရာယ် ြို၍ကကီးမားလာခဲ့သည်။ KSWDC မှ ဗညား 

ခနွရ်အာငက် “ေရီပမရတအွားလုံးကိ ုနယခ်မံဟတုတ်ဲ ့အပြင်

ကစီးြွားရရးသမားရတွချည်း လုယူရနြကတာြါ။ တရုတ်

စီးြွားရရးသမားရတွအြါအဝင် ေီအပြင်လူရတွက အြစ်

အခတ်ရြ်စဲငြီးတဲ့ရနာက်ြိုင်း လှိမ့်ဝင်လာခဲ့ြကတာြါ” ဟု 

သုံးသြ်မှတ်ချက်ရြးခဲ့သည်။၃၉

 အပြင်လူများကသာ ရပမယာများကို လုယူသိမ်း

ဆည်းရန် စိတ်ဝင်စားရနပခင်းမဟုတ်ြါ။ တြ်မရတာ်၊ လက်

နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့များနှင့် နယ်ခံစီးြွားရရးသမား

များ၏ ရပမယာလုယူသိမ်းဆည်းမှုများလည်း တွင်တွင်

ကျယ်ကျယ်ပြစ်ြွားလျက်ရှိသည်။ လတ်တရလာနှစ်များ

အတွင်းပြစ်ြွားခဲ့သည့် အေင်ကရပြစ်ရြ်ကကီး နှစ်ခုက 

အေင်ရှားဆုံးပြစ်သည်။ ြေမပြစ်စဉ်သည် ြရူဆိုငမို့နယ်

အတွင်း တြ်မရတာ်၏ အမှတ် (၁၄) စစ်သင်တန်းရကျာင်း 

တည်ရဆာက်ရန်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ရတာင်သူများ
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၏ရပမဧက ၃၀၀၀ ရကျာ်ကို ြဏာမသိမ်းယူသွားခဲ့ပခင်း 

ပြစ်သည်။၄၀ အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးရနာက်ြိုင်း သင်တန်း

ရကျာင်းတည်ရဆာက်မှုကို ဆိုင်းငံ့ေားရန် KNPP ြက်မှ 

ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။ “အစိုးရြက်က KNPP နဲ့အတူ ေီစီမံ

ကိန်းအရြါ် နယ်ခံလူေုရဲ့ ရောက်ခံအားရြးမှု ဘယ် 

ရလာက်ရှိသလဲဆိုတာကို စစ်တမ်းရကာက်ငြီး ရလ့လာ

ဆန်းစစ်သွားြို့ သရဘာတူခဲ့တယ်” ဟု KCSN က ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် ေူလိုင်လမှာ ငြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ 

စစ်တမ်းမှာ အသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ နယ်ခံလူေုရဲ့ သရဘာ ဆန္ဒကို 

ဆန့်ကျင်ငြီးရတာ့ စီမံကိန်းကို ဆက်ငြီးအရကာင်အေည်

ရြာ်သွားြို့ အစိုးရအရာရှိရတွြက်က ချယ်လှယ်သွားခဲ့

တယ်။”၄၁ ၂ နှစ်မျှ စည်းရုံးလှုြ်ရှားခဲ့ငြီးရနာက် မူလရတာင်

သူများအတွက် ရပမဧကအနည်းအကျဉ်းနှင့် အနိမ့်ဆုံးနစ်

နာရြကးြမာဏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း ပြန်လည်ရြးအြ်ခဲ့

သည်။၄၂ သို့ရသာ်လည်း အပငင်းြွားမှု ဆက်လက်ပြစ်ြွား

လျက်ရှိငြီး KNPP နှင့် တြ်မရတာ်အြကား အရပခအတင်

ပြစ်ရရလာက်သည်အေိ ကကီးကျယ်သည့် အရရးအခင်း

ကကီးပြစ်လာခဲ့သည်။ KNPP ၏ အပမင်၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အ

ြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့ငြီး ရနာက်ြိုင်း 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း တြ်ရင်းတြ်ြွဲ့များ ရလျာ့သွား

ရမည့်အစား တြ်အင်အားများကို ဆက်လက်တိုးချဲ့ချေား

လျက်ရှိသည့် တြ်မရတာ်၏ အစီအစဉ်များအတွက် စစ်

သင်တန်းရကျာင်းသည် မရှိမပြစ်လိုအြ်သည့် အင်္ဂါရြ်

အစိတ်အြုိင်းတစ်ခုပြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ယူဆေားသည်။ 

နယ်ခံများအတွက် စစ်သင်တန်းရကျာင်းသည် ြွံ့ငြိုး

တိုးတက်မှုမဟုတ်သည့် ကျူးရကျာ်သိမ်းြိုက်မှု၏ အမှတ်

သညာတစ်ခု ပြစ်ရနခဲ့သည်။

 ေုတိယရပမာက် ရပမယာလုယူမှုပြစ်စဉ်သည်လည်း 

ြရူဆိုငမို့နယ်တွင်းရှိ ဆိုြကာကူရကျးရွာ၌ြင် ပြစ်ြွားခဲ့

ပခင်းပြစ်သည်။ ဤနယ်ရပမအတွင်းရှိ နယ်ခံရွာသူရွာသား

များသည် အရစာြိုင်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်၌ ဦးစွာသိမ်း

ယူခဲ့သည့် ရပမယာလုယူမှု၏ အဆက်အပြစ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ခုနှစ်အတွင်း တြ်မရတာ်တြ်ရင်းတစ်ခုပြစ်သည့် ၅၃၁ 

တြ်ရင်း၏ လုယူခံခဲ့ရသည့် ၎င်းတို့၏ အသိမ်းဆည်းခံ

ရပမရြါ်၌ “ေွန်တုံးတိုက်ြွဲများ” ကို ဆင်နွဲခဲ့ြကသည်။၄၃ 

ကနဦး၌ ဆန္ဒပြခဲ့ြကသည့် ရတာင်သူအများအပြား တရားစွဲ

ဆိုခံခဲ့ရသည်။ သို့ရသာ်လည်း ရပြာင်းလဲလာသည့် နိုင်ငံရရး

ရရချနိ်၏ အရရးြါသည့်ညွှန်းကိန်းတစ်ရြ်အပြစ် ေွန်တုံး

တိုက်ြွဲကို ဦးရဆာင်ကျင်းြခဲ့သူတစ်ဦးပြစ်သည့် ယခင်က 

ကရင်နီပြည်ရတာင်သူများသမင်္္ဂ အတွင်းရရးမှူးပြစ်ခဲ့သူ 

သဲရယ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ြကားပြတ်ရရွးရကာက်ြွဲ၌ လူမျ ိုး

ရြါင်းစုံေီမိုကရရစီြါတီ (ANDP) အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်

ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ တစ်ရနရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်

(အခန်း ၆ ကိုြကည့်ြါ)။ ဤကိစ္စရြ်သည် အရရးြါသည့် 

ရအာင်ပမင်မှုတစ်ခုပြစ်ခဲ့သည်။

 ဤအချက်က ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်ကို ရရှ့

ဆက်ရြာ်ရဆာင်ရင်း လွှတ်ရတာ်တွင်း ပြုပြင်ရပြာင်းလဲ

ရရးလုြ်ငန်းအားပြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ လုံခခုံ

ရရးနှင့် ရပမယာရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးကို ကာကွယ်ရစာင့်

ရရှာက်နိုင်စွမ်းရှိမရှိ ေီမိုကရရစီအသွင်ကူးရပြာင်းရရးကို 

ရသွးတိုးစမ်း မှတ်ရကျာက်တင်မည့် အဓိကစမ်းသြ်ချက်

တစ်ခုပြစ်လာြါလိမ့်မည်။ အလားတူ အလွန်အရရးကကီး

သည့်အချက်မှာ နယ်ခံလူေုများ လုြ်ကိုင်စားရသာက်

လျက်ရှိသည့် ၎င်းတို့၏ ရပမယာများ၌ သမိုင်းအစဉ်အလာ

နှင့် ယဉ်ရကျးမှုရရာယှက်ြါဝင်ရနမှုကို တရားဝင်အသိ

အမှတ်ပြုရရးကိစ္စပြစ်သည် (“ကရင်နီဓရလ့ေုံးတမ်းစဉ်

လာရပမယာစနစ်များ” စာကွက်ကိုြကည့်ရှုြါ)။ ကရင်နီ

လူေုအများအပြားသည် သစ်ရတာများ၊ ရရစီးရရလာများ၊ 

ငါးကန်များ၊ စားကျက်ရပမများနှင့် အေွဋ်အပမတ်ရပမရန

ရာများအြါအဝင် ၎င်းတို့၏ သယံောတအရင်းအပမစ်များ

ကုိစုရြါင်းစီမံခန့်ခဲွရလ့ရိှသည်။ ရပမနှင့် ဆက်စြ်သယံောတ

အရင်းအပမစမ်ျားသည ်ရြရ်ွာလေူအုတကွ ်အစားအစာနငှ့ ်

အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုလုြ်ငန်းများကိုသာ ရောက်ြံ့

ရြးေားပခင်းမဟုတ်ဘဲ ရပမနှင့် ၎င်းတို့အြကား ရနှာင်ြွဲ့

ေားသည့်ရင်းနှီးမှုသည် မျက်နှာစာရြါင်းများစွာရှိရနငြီး 

ယုံြကည်ကိုးကွယ်မှု၊ ယဉ်ရကျးမှုနှင့် လူမှုရရးဆိုင်ရာ တန်

ြိုးေားမှုများနှင့် ရိုးရာအစဉ်အလာရကာင်းများ ေွန်တွဲြါ

ဝင်လျက်ရှိသည်။၄၄ ြရူဆိုငမို့နယ်ရှိ နယ်ခံရတာင်သူ

တစ်ဦးက -

“ဟိုးရရှးြရဝသဏီကတည်းက ေီရပမရြါ်မှာြဲ 

ကျရနာ်တို့ ရနေိုင်စားရသာက်လာခဲ့ြကတယ်။ 

ကျရနာ်တို့ဘဝနဲ့ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုြ်

ငန်းရတွအားလုံး ေီရပမကိုြဲ မှီခိုရနြကရတာြါ။ 

ကျရနာတ်ိုရ့ပမမှာ ရနေိငုလ်ြုက်ိငု ်စားရသာကရ်န

ရရင်ကို လုံခခုံမှုရှိရနငြီလို့ ခံစားရတယ်။ လုြ်ကိုင်
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စားရသာက်ြို့ ရပမရှိရနသမျှ ကျရနာ်တို့ရဲ့ အစား

အစာ၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု၊ ရငွရြကးနဲ့ 

တစ်ပခားမိသားစုလိုအြ်ချက်ရတွအားလုံး အာမခံ

ငြီးသားပြစ်တယ်။ အခုလို ရပမယာလက်လွှတ်ဆုံး

ရှုံးခဲ့ရရတာ့ ကျရနာ်တို့ရဲ့ အနာင်္တ်အတွက် စိတ်ြူ

ရနရငြီ”၄၅ ဟု ခံစားရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။

 ကယားပြည်နယ်၌ ရပမယာသည် ကိုယ်တိုင်အုြ်

စိုးြိုင်ခွင့်နှင့် ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းြုိင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စိတ်ကူးအိြ်

မက်များနှင့်လည်း ဆက်နွယ်ချတိ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ 

ေရီမာဆ့ိငုမို့နယရ်ှ ိရတာငသ်တူစဦ်းက “ကျရနာတ်ိုအ့တကွ ်

ရပမကကီးက အရမ်းရလးနက်တဲ့တန်ြိုးနဲ့ အဓိြ္ပာယ်ရှိတယ်။ 

ရပမကကီးက ကျရနာတ်ိုရ့ဲ့ ဘဝပြစသ်လိ ုကျရနာတ်ိုရ့ဲ့ အသက်

ရသွးရြကာလည်းပြစ်ရနတယ်။ ရပမကကီးမရှိရတာ့ဘူးဆိုရင် 

ကျရနာ်တို့ရဲ့ လူမျ ိုးြါရြျာက်သွားြါလိမ့်မယ်။ ရပမကကီးက 

ကျရနာ်တို့ရဲ့ င်္ုဏ်သိက္ခာြါြဲ” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၄၆ 

မျက်ရမှာက်ရခတ် ပမန်မာ့ဥြရေများက ဤကဲ့သို့ရသာ 

ဓရလေ့ုံးတမ်းစဉလ်ာနငှ့ ်စရုြါင်းအခငွ့အ်ရရးများကိ ုအသိ

အမှတ်ပြုေားရြးပခင်းမရှိရြ။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ 

ြကာပမင့်လာခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်ေဏ်ရြကာင့် လျစ်လျူရှု

ခံေားရသည်ဟု ေင်ပမင်ယူဆေားြကငြီးပြစ်သည့် တိုင်း

ရင်းသားပြည်သူအများအပြား မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် 

နယ်ရပမရေသမျ ိုး၌ ဤအချက်က ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာ

မှုရင်းပမစ်ကို ြိုမိုနက်ရှိုင်းသွားရစငြီး နိုင်ငံရရးအရ အလွန်

အရရးြါသည့ ်ြျကက်ကွမ်ှု တစရ်ြ်ပြစလ်ာခဲသ့ည။် “အစိုးရ

ရဲ့ရပမဥြရေက ရြ်ရွာလူေုနဲ့ ကိုက်ညီသင့်ရလျာ်မှုမရှိဘူး 

ပြစ်ရနတယ်” ဟု ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အြွဲ့မှ ခွန်း

အသန်းက ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ေီက တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု

အသီးသီးမှာ ကိုယ်ြိုင်ဓရလ့ေုံးတမ်းဥြရေ အမျ ိုးမျ ိုးရှိရန

ြကတဲ့အတွက် ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ေါကိုအားရြးပမှင့်တင် 

ချင်ရနြကတာြါ။ အစိုးရြက်က ဥြရေသစ်ရတွကို အသုံး

ချငြီးရတာ့ ရပမသိမ်းြို့ကကိုးစားရနြကတယ်။ လူေုြက်က 

အစိုးရရဲ့ ဥြရေရတွကို မကကိုက်ြကဘူး။”၄၇ 

 ရပမယာပြဿနာ မည်မျှနက်ရှိုင်းလျက်ရှိရြကာင်း

ကိုကရင်နီရပမယာအရရး လှုြ်ရှားတက်ကကသူတစ်ဦးက 

ဤသို့ “တိုင်းရင်းသားနယ်ရပမရတွမှာ ရပမအားလုံးကို လူေု

ကြိုင်တယ်။ ကျရနာ်တို့ရေသရတွမှာ ရပမလွတ်၊ ရပမလြ်နဲ့ 

ရပမရိုင်းဆိုတဲ့ ရပမအမျ ိုးအစား လုံးဝမရှိဘူး” ဟု သုံးသြ်

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၄၈ နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုမှ လူေု

အားလုံးကို လက်ရတွ့လွှမ်းခခုံသွားလိုြါက ရှိရင်းစွဲ ရပမယာ

ဆိုင်ရာ ရြိုင်ခွင့်အခွင့်အရရးများကို အသိအမှတ်ပြုပခင်း

သည် လာမည့်နှစ်များ၏ နိုင်ငံရရးအရပြာင်းအလဲအတွက် 

အရပခခံအကျဆုံး အင်္ဂါရြ်တစ်ခုကဲ့သို့ အရရးြါလျက်ရှိ

သည်။

ဝန်ရဆာင်မှုရောက်ြံ့ရြးအြ်ပခင်းဝန်ရဆာင်မှုရောက်ြံ့ရြးအြ်ပခင်း

 ကယားပြည်နယ်အတွင်းရိှ နယ်ခံလူေုများအတွက် 

ြဋိြက္ခနှစ်များအတွင်း ရြးအြ်ခဲ့သည့် အရပခခံလူေုဝန် 

ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ မရှိသရလာက်နည်းြါးခဲ့သည် သို့

မဟုတ် အစဉ်အဆက် အလွန်ချ ို ့တဲ့အားနည်းခဲ့သည်။ အစိုး

ရ၏ ဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများသည် ငမို့ရြါ်ရြ်ကွက်များ

နှင့်တြ်မရတာ်က ေိန်းချုြ်ေားနိုင်သည့် နယ်ရပမရေသ

များရှိ လူေုလူတန်းစားများအတွက်သာ ပြစ်ရနခဲ့သည်။ 

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခအပြင် ြေဝီနယ်ရပမအရနအေား၊ 

ချ ို ့တဲ့ညံ့ြျင်းလွန်းလှသည့် အရပခခံအရဆာက်အအုံ၊ ဘာ

သာစကားအခက်အခဲနှင့် အစိုးရ၏ဦးစားရြးမှုနှင့် ရန်ြုံ

ရငွအရောက်အြံ့ ကင်းမဲ့ပခင်းတို့ရြကာင့် ြညာရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးပြုစုရစာင့်ရရှာက်မှု လုြ်ငန်းများကို အကန့်

အသတ်ပြင့်သာ အနည်းအကျဉ်းရရှိခဲ့ြကသည်။ ဗမာတိုင်း

ရင်းသားများ ကကီးစိုးေားသည့် အစိုးရအဆက်ဆက်အရြါ်

နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ၏ အယုံအြကည်ကင်းမဲ့မှုက 

အရပခအရနကို ြို၍ရှုြ်ရေွးဆိုးရွားသွားရစခဲ့သည်။

 

 ရကျးလက်ရေသများ၌ တိုင်းရင်းသားလက်နက်

ကိုင်ရတာ်လှန်ရရး အြွဲ့အစည်းများကလည်း တစ်ဝက်

တစ်ြျက် “အစိုးရအရသးစားများ” ကဲ့သို့ ၎င်းတို့ကိုယ်ြိုင် 

အရြ်သားအုြ်ချုြ်ရရးစနစ်များနှင့် လူေုဝန်ရဆာင်မှုလုြ် 

ငန်းများကို ေူရောင်လည်ြတ်လျက်ရှိသည်။ KNPP နှင့် 

တိုက်ြွဲများ အပြင်းအေန်ပြစ်ြွားခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် 

ဝန်းကျင်၌ ဤကဲ့သို့ရသာ ကွန်ရက်အများအပြား ရမှးမှိန်

ရြျာက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း KNPP ေိန်း 

ချုြ်ရေသများ၌ ကရင်နီကျန်းမာရရးဌာန (KnHD) ရအာက်

၌ ရဆးတြ်သားများသည် ရကျာြိုးအိတ်တစ်လုံးပြင့် လူေု

အတွက်လိုအြ်သည့် အရပခခံကျန်းမာရရး ပြုစုရစာင့်

ရရှာက်မှုလုြ်ငန်းများကို ဆက်လက်ရြးအြ်ရနခဲ့သည်။ 
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ကရင်နီဓရလ့ေုံးတမ်းရပမယာစနစ်များကရင်နီဓရလ့ေုံးတမ်းရပမယာစနစ်များ

 “ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ရပမယာရတွကို ကျရနာ်တို့ရဲ့ ဓရလ့ေုံးတမ်းရတွအရြဲ စီမံခန့်ခွဲြကြါတယ်။ အရသး

စိတ်ကျင့်သုံးမှုြုံစံကရတာ့ တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာ နည်းနည်းကွာပခားမှုရှိတတ်တယ်။ ရယဘုယျအားပြင့်ရတာ့ ဘယ်

ရပမအကွက်က ဘယ်သူ့ဟာဆိုတာကို တစ်ရွာလုံးက သိြကြါတယ်။ ရွာသားရတွအားလုံးကလည်း တစ်ရယာက်

နဲ့တစ်ရယာက်သိြကတဲ့အတွက် သူတို့ြကားမှာ ရပမယာအရြးအယူလုြ်တာရတွ ရှိနိုင်ြါတယ်။ ကျရနာ်တို့ဆီမှာ 

ရပမအမျ ိုးအစား ခွဲပခားတာရှိြါတယ်။ သီးနှံရတွ စိုက်ြျ ိုးြို့အတွက် တစ်ဦးချင်းြိုင် ရတာင်ယာရတွရှိတယ်။ 

ရနာက်ငြီးရတာ့ ဥြမာ စားကျက်လွှတ်ြို့ရည်ရွယ်ေားတဲ့ရနရာရတွ ရသာက်သုံးရရခြ်ြို့ သတ်မှတ်ေားတဲ့

ရနရာရတွအပြင် ရဆာက်လုြ်ရရးသုံး ရည်ရွယ်ချက်ရတွအတွက် ပမစ်ကမ်းတစ်ရလျှာက် သဲ/ရကျာက်ေုတ်

လုြ်ြို့ သတ်မှတ်ေားတဲ့ ရနရာရတွလိုမျ ိုး အများြိုင်ရပမရနရာရတွလည်း ရှိြါတယ်။ ေါ့အပြင် ကျရနာ်တို့ဆီမှာ 

အေွဋ်အပမတ်ရနရာရတွ သို့မဟုတ် နတ်ကွန်းရပမလို ရနရာရတွလည်းရှိငြီး တစ်ချ ို ့ရနရာရတွကို ပြတ်သန်း

သွားလာ ြို့ခွင့်မပြုေားဘူး။ ေါကိုလည်း ရွာသားရတွအားလုံးအတူ ဆုံးပြတ်ချက်ချြကတာြါ။ 

 ရပမမရှိဘူးဆိုရင်လည်း အများြိုင်ရပမေဲက တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအသုံးပြုခွင့်ရြးြို့ သူကကီးကို ချဉ်းကြ်

အကူအညီရတာင်းလို့ရတယ်။ လိုအြ်ခဲ့ရင် ဘုံြိုင်ရပမမှာ အိမ်ရဆာက်ငြီးရတာင် ရနလို့ရြါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ 

ြုင်္္ဂိုလ်ရရးလိုအြ်ချက်အတွက် ရကျးရွာြိုင်ရပမကို အသုံးပြုနိုင်ရြမယ့် အြိုင်ယူလို့မရသလို ရရာင်းစားလို့လည်း 

မရြါဘူး။ ရွာသူရွာသားရတွ လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရမယ့် တာဝန်ဝတ္တရားရတွလည်း ချမှတ်ေားြါတယ်။ အပြင်

လူရတွကို ရပမရရာင်းရြးလို့ သို့မဟုတ် အလဲအေြ်လုြ်လို့ မရြါဘူး။ ကိုယ့်အရနနဲ့ တစ်နယ်တစ်ရကျးကို 

ရပြာင်းရရွှ့အရပခချသွားခဲ့ရင်ရတာင် ရပမကကီးကိုရတာ့ ရြ်ရွာကို ပြန်အြ်ခဲ့ရတယ်။ 

 ရပမအပငင်းြွားမှု ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ရင် ရရှ့မီရနာက်မီလူကကီးရတွနဲ့ မျ ိုးနွယ်စုရခါင်းရဆာင်ရတွက ရပြရှင်း

ဆုံးပြတ်ရြးတယ်။ တစ်ပခားလူရတွရဲ့ ြိုင်ဆိုင်မှုရတွနဲ့ သီးနှံရတွကို ြျက်လိုြျက်ဆီးသွားလုြ်လို့မရြါဘူး။ 

ေါ့အပြင် ရြ်ရွာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုြကားက ြိုင်နက်အမှတ်အသားရတွကိုလည်း သွားရရွှ ့လို့မရြါဘူး။ တစ်ရယာက်

ရယာက်က အေွဋ်အပမတ်နယ်ရပမရတွကို သွားရနှာက်ယှက်တာ သို့မဟုတ် သီးနှံရတွကို ြျက်လိုြျက်ဆီးလုြ်ခဲ့

မယ်ဆိုရင် သူ့အပြစ်ရတွကို ြကက် သို့မဟုတ် ဝက်တစ်ရကာင်နဲ့ ရဆးရြကာရတယ်။ တစ်ပခားသူရတွရဲ့ ရပမကို

ြကက်တစ်ရကာင်ရြးငြီးရတာ့လည်း ငှားရမ်းလုြ်ကိုင်နိုင်ြါတယ်။ သီးနှံရတွကို သွားြျက်ဆီးခဲ့မိရင် အဲေီကာလ

ရေးကွက်ရြါက်ရေးအတိုင်း  ပြန်ငြီးရလျာ်ရြကးရြးရတယ်။ ေီရမာ့ဆိုရေသမှာဆိုရင် နယ်ရပမကျူးရကျာ်ခဲ့မိတဲ့

သူရတွကို အဲေီကရပမကကီးကို ပြန်စားခိုင်းတဲ့ ပြစ်ေဏ်ရြးြကတယ်။ အေွဋ်အပမတ်နယ်ရပမကို ရနှာက်ယှက်

ြျက်ဆီးမိတဲ့သူရတွကိုကျရတာ့ ရွာကပြစ်ေဏ်ရြးတာမျ ိုးမဟုတ်ဘဲ အဲေီမှာရနတဲ့ နတ်ရတွကြဲ ပြန်ေဏ်ခတ်

ရလ့ရှိတယ်။”

ရင်းပမစ် -ရင်းပမစ် - Kayah Earthrights Action Network
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 ဤကျန်းမာရရးဝန်ရဆာင်မှုသည် ရအာက်ရပခ

ရပမပြင်၌ အဓိကအားပြင့် KNPP၏ စစ်ရရးရတာင်ြံပြစ် 

သည့် ကရင်နီတြ်မရတာ်ကို များစွာအရောက်အကူပြု

သည့်ြုံစံပြင့် စတင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ၁၉၉၇ 

ခုနှစ်အတွင်း၌ KnHD သည် KNPP ေိန်းချုြ်ရေသများ

သို့ရရာက်ရှိလာြကသည့် IDPs များကို အရရးရြါ် ကျန်းမာ

ရရးပြုစုရစာင့်ရရှာက်မှုရြးအြ်ရန် ကရင်နီအမျ ိုးသား နယ်

လှည့်ကျန်းမာရရးရကာ်မတီ (KnMHC) ကို ေြ်မံြွဲ့စည်း

လည်ြတ်ခဲ့သည်။

 ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးကတည်းက 

KnMHC အရနပြင့် အရနှာင်အြွဲ့ကင်းကင်းပြင့် လွတ်လွတ်

လြ်လြ် စတင်လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့ငြီး ရဆးခန်း

တစ်ခုတည်းရှိရာမှ လက်ရှိအချနိ်၌ ဆယ်ခုအေိရှိလာခဲ့

ငြီပြစ်သည်။ ေို့အပြင် တစ်လလျှင် ၁၅ ရက်နှုန်းပြင့် 

ရကျးရွာအရွယ်အစားရြါ်မူတည်၍ ၆ ရွာမှ ရွာရြါင်း ၂၀ 

အြကား ြျမ်းမျှလွှမ်းခခုံမှုရှိသည့် နယ်လှည့်ရဆးအကူအြွဲ့

ရြါင်း ၂၄ ခုအေိ ရှိလာခဲ့ငြီပြစ်သည်။ အစိုးရ၏ ဝန်ရဆာင်

မှုများသည် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး နယ်ရပမများကို အလွယ်

တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုမရှိပခင်းနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွးရနွး

ြွမဲျား ဆကလ်ကက်ျင်းြရနဆ ဲကာလအတငွ်း ြကားကာလ

အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရရးသရဘာတူညီချက်များ

ရရှိရအာင် စွမ်းရဆာင်နိုင်မှုမရှိပခင်း စသည့်ကိစ္စရြ်များ

ရြကာင့် ယခုအချနိ်ေိ အကန့်အသတ်ပြင့်သာ လွှမ်းခခုံေား

နိုင်ခဲ့သည်။ KnMHC သည် အဓိကအားပြင့် “ြားရဆာင်း၊ 

ြရူဆိုနဲ့ ရှားရတာငမို့နယ် အရနာက်ပခမ်းရေသရတွမှာ 

အများဆုံးရှရိနငြီး လကလ်မှ်းမနီိငုြ်ို ့အရမ်းခကခ်တဲဲ ့KNPP 

ရဲ့ အရင်တုန်းက အမည်းရရာင်နယ်ရပမရတွကို” ဦးတည်

ြစ်မှတ်ေားသည်ဟု KnMHC အရာရှိမိုးဘူးက ရပြာပြ

ခဲ့သည်။၄၉ အဓိက ဦးစားရြးသည် “အစိုးရပြည့်ဆည်း 

ရဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းမရှိခဲ့တဲ့ ကွက်လြ်ရတွကို ကကိုးစား

ငြီးရတာ့ ပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်သွားရန်” ပြစ်သည်။၅၀ 

အပခားတစ်ြက်၌ KNPLF ေိန်းချုြ်နယ်ရပမများ အေူး

သပြင့် မယ်စဲ့ငမို့နယ်၌ KNPLF နှင့် ဆက်စြ်လျက်ရှိသည့် 

ကျန်းမာရရးဝန်ေမ်းများလည်း အရပခပြုလှုြ်ရှားလျက်ရှိ

သည်။ ယင်းတို့၌ ရဆးရုံတစ်ခုနှင့် ရပမပမှုြ်မိုင်းရြါက်ကွဲမှု

ရြကာင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအတွက် ရပခတု

လက်တုေုတ် လုြ်ရြးသည့် စက်ရုံတစ်ခုလည်း အြါအဝင်

ပြစ်သည်။ 

 KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်

ရနာကြ်ိငု်း ြေမဦးဆုံး တိုးတကရ်ပြာင်းလမဲှုအပြစ ်အစိုးရ

၏အရပခခံလူေုဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်

ပြန့် စတင်ပြန့်ကျက် ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ ကုလသမင်္္ဂ 

ြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ် (UNDP) ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်

စာရင်းအရ ၄၇% ရသာ ရပြဆိုသူများက လမ်း/တံတား 

အရပခခံအရဆာက်အအုံများ၊ ၂၉% က ြညာရရး၊ ၂၇% က 

ရသာက်ရရသုံးရရ၊ ၂၉% က လျှြ်စစ်မီးနှင့် ၁၈% က ကျန်း

မာရရးပြုစုရစာင့်ရရှာက်မှုများ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်လာသည်

ဟုရပြဆိုသွားခဲ့ြကရြကာင်းသိရှိရသည်။၅၁ ရမျှာ်လင့်ချက်

ရရာငပ်ခညသ်န်းလာခဲရ့သာလ်ည်း အေူးသပြင့ ်ရကျးလက်

ရေသများ၏ လိုအြ်ချက်များ သိသိသာသာကကီးမားရနဆဲ

ပြစ်သည်။ ကယားပြည်နယ်၏ လူသားနှင့် လူမှုြွံ့ငြိုးရရး

သည်အလွန်နိမ့်ကျသည့် ရအာက်ဆုံးအရပခခံမှ စတင်လာ

ခဲ့ရသည်။ “ငမို့ပြနဲ့ ရကျးလက်ြကား ကျန်းမာရရးဝန်

ရဆာင်မှုရတွကို ရြးအြ်ရောက်ြံ့တဲ့ ရနရာမှာ အရမ်း

ကွာဟရနတယ်” ဟု ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်းမှ ခူးြလုရယ် 

သုံးသြ်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ “မိုးရာသီမှာဆိုရင် ကိုယ်ဝန်

ရဆာင်မိခင်ရလာင်းရတွ အရနနဲ့ ငမို့ရြါ်ရဆးရုံရတွမှာ

ကရလးလာရမွးြို့ လုံးဝနီးြါးကို မပြစ်နိုင်ြါဘူး။”၅၂

 နိုင်ငံ၏ အပခားနယ်ရပမရေသများနှင့် နှိုင်းယှဉ်

ြကည့်ြါက ကယားပြည်နယ်၏ ြညာရရးအဆင့်အတန်း

သည်များစွာ ရနာက်ရကာက်ကျရနခဲ့သည်။ ရြ်ရွာရခါင်း

ရဆာင်များက ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုသည် အဓိကလက်သည်ပြစ်

သည်ဟု ရောက်ပြရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ “ေီမှာက ပြဿနာ

ကဘာလဲဆိုရတာ့ အစာရရစာလုံရလာက်မှု မရှိတဲ့အတွက် 

လူေုအရနနဲ့ သူတို့ရဲ့ဝမ်းစာပြည့်ြို့ြဲ အဓိကရုန်းကန်ရန

ြကရတယ”် ဟ ုဘနု်းရတာက်ကီးဆိရုတးရိြုာမိ ုမနိ့ြ်ကား သွား

ခဲ့သည်။ “မိဘရတွက သားသမီးရတွကို အလုြ်ြဲလုြ်ရစ

ချင်ြကတယ်။ ရကျာင်းဆိုတာက လူြျင်းရတွ သွားြကတဲ့

ရနရာလို့ လက်ခံေားြကတယ်။”၅၃  တည်ရနရာ သို့မဟုတ် 

သင်ြကားမှုစနစ်ရြါ်မူတည်၍ ကရလးများသည် ရကျာင်း

တွင်း၌ မိမိတို့၏ မိခင်ဘာသာစကား၊ ကယား၊ ဗမာစကား

နှင့် နိုင်ငံပခားဘာသာစကားတစ်ခုပြစ်သည့် အင်္ဂလိြ်ဘာ

သာစကားဟူသည့် ဘာသာစကား (၄) မျ ိုးကို ရင်ဆိုင်လာ

ရသည်။ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှု လက္ခဏာတစ်ရြ်အပြစ် 

အစိုးရမဟုတ်သည့် နယ်ြယ်ကဏ္ဍများ၌ လုြ်ကိုင်ရဆာင်

ရွက်လျက်ရှိသည့် ပြည်တွင်းဝန်ရဆာင်မှု ရြးအြ်သူများ
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အရနပြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးရနာက်ြိုင်း 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ြို၍ လွတ်လွတ်လြ်လြ် လုြ်

ကိုင်လာနိုင်ခဲ့ြကသည်။ ၎င်းတို့၌ KnMHC၊ KSWDC နှင့် 

ကရင်နီအမျ ိုးသားြညာရရး ဦးစီးဌာန (KnED) များသည်

လည်းအြါအဝင်ပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ဝန်ရဆာင်မှု

ရြးအြ်ရောက်ြံ့ရသည့် မျက်နှာစာအားလုံးလိုလို၌ နိုင်ငံ

ရရးသရဘာသက်ဝင်မှု အလွန်ပမင့်မားရနဆဲပြစ်ငြီး အစိုးရ

၏လူေုဝန်ရဆာင်မှု လုြ်ငန်းများအရြါ် နှစ်ရှည်လများ 

အယုံအြကည်ကင်းမဲ့ခဲ့သည့် ကိစ္စရြ်ကို ပြန်လည်ကုစား

နိုင်ရန် များစွာအချနိ်ယူရဦးမည်ပြစ်သည်။ 

 လက်ရှိအချနိ်၌ KnMHC သည် KNPP မှ အရနှာင်

အြွဲ့ကင်း၍ လွတ်လြ်သည့်ြုံစံပြင့် လည်ြတ်ရဆာင်ရွက်

ရနငြီပြစ်ရသာ်လည်း ၎င်းတို့နှင့် ြါတီအြကား ဆက်ဆံ

ရရးသည် ဆက်လက်အရရးြါရနဆဲပြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခု

နှစ်အတွင်း KnMHC အရာရှိများက ၎င်းတို့အရနပြင့် နိုင်ငံ

ရရးရရချနိ်ေက် “ရရှ့ရရာက်လွန်းသည့်ြုံစံပြင့်” လုြ်ကိုင်

ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု KNPP ရခါင်းရဆာင်များရှုပမင်

သွားမည်ကို များစွာစိုးရိမ်မကင်းရှိခဲ့ြကသည်။ ၎င်းတို့ကိုယ် 

၎င်းတို့ “တစ်ခုခုအလုြ်မပြစ်ခဲ့ရင် ကျရနာ်တို့အတွက် ပြန်

လှည့်ပြန်သွားြို့ အရမ်းခက်ြါတယ်။ ကျရနာ်တို့ရဲ့ ဝန်ေမ်း

အားလုံးက စစ်ရဘးေုက္ခသည်ရတွြါ”၅၄ ဟု စိုးရိမ်တကကီး

ရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ KnMHC အရနပြင့် အစိုးရရဆးရုံများ

နှင့်ချတိ်ဆက်ရဆာင်ရွက်မှုများ အားရကာင်းလာရအာင် 

ြံ့ြိုးကူညီသွားရန် ကကိုးြမ်းခဲ့ြကရသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ ရန

အိမ်နှင့်ရဝးကွာလှသည့် အရြ်ရေသသို့ သွားလာရာ၌ ခွဲ

ပခားဆက်ဆံခံရမည်ကို စိုးရိမ်ြူြန်ပခင်း၊ ဗမာစကားပြင့် 

ရပြာဆိုဆက်သွယ်နိုင်စွမ်း မရှိြကပခင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်

များရြကာင့် လူနာများကို စည်းရုံးရြျာင်းြျနိုင်ပခင်းမရှိခဲ့

ြကရြ။ “တစ်ချ ို ့လူနာရတွက မသွားချင်ဘူးလို့ ပငင်းဆန်

ခဲ့ြကတယ်” ဟု KnMHC အရာရှိမိုးဘူး ပြန်လည်ရပြာပြ

ခဲ့သည်။၅၅

 တိုင်းရင်းသားအရပခပြုနှင့် အစိုးရဝန်ရဆာင်မှု 

ရောက်ြံ့ရြးအြ်သည့် အြွဲ့အစည်းများအြကား ရြါင်း

စည်းလုြ်ကိုင်မှု ြွံ့ငြိုးစအရနအေားသာ ရှိရသးသည်မှန်

ရသာ်လည်း အပြုသရဘာရဆာင်သည့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှု

အချ ို ့ရှိလာရနငြီပြစ်သည်။ လူေုကျန်းမာရရးနှင့် ြွံ့ငြိုး

ရရးကွန်ရက်သည် ကျန်းမာရရးကို အားရြးပမှင့်တင်၍ 

အစိုးရနှင့် လက်တွဲအလုြ်လုြ်ရန် တိုင်းရင်းသားလက်

နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများအရနပြင့် မည်ကဲ့

သို့ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်နိုင်ရြကာင်း ရြာ်ပြလျက်ရှိသည့် 

အရကာင်းဆုံးသာဓကတစ်ခုပြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ြသင်္ုတ်

လ၌ ကရငန်နီငှ့ ်ကယန်းအြဲွ့အစည်း (၆) ခပုြစသ်ည့ ်KNPP၊ 

KNPLF၊ KNPDP၊ KNSO၊ KNLP နှင့် KNG တို့၏ ကျန်းမာ

ရရးဦးစီးဌာနများ အတူတကွ ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည့် 

ကွန်ရက်၌ ရဆးခန်း (၇) ခုနှင့် ရကျာြိုးအိတ်လွယ် ရဆး

အြွဲ့ (၂၀) ရကျာ်ရှိရာ၌ စနစ်တကျရလ့ကျင့်သင်တန်းရြး

ေားသည့် ရဆးတြ်သားများနှင့် ရြ်ရွာအရပခပြု ကျန်းမာ

ရရးလုြ်သားများ ြါဝင်လျက်ရှိသည်။၅၆ “ကျရနာ်တို့ရဲ့ အား

သာချက်က ဘယ်ရနရာမျ ိုးကိုမဆို သွားလာနိုင်ငြီး ရဝးလံ

ရခါင်ြျားတဲ့ အရြ်ရေသရတွ IDPs ရတွရှိရနတဲ့ရနရာရတွ

မှာသွားလာလုြ်ကိုင်နိုင်တာြါြဲ” ဟု CHDN အြွဲ့ဝင်

တစ်ဦးလည်းပြစ်သည့် KnHD မှ ခွန်းြိလစ် ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။ “အရင်တုန်းက သီးပခားစီ လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်ခဲ့ြက

ရြမယ့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရနာက်ြိုင်း 

ကျရနာ်တို့ရဲ့ ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုရတွကို တစ်ပခားလက်

နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းရတွနဲ့ အတူလက်တွဲငြီး စုရြါင်း

လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့ြကတာြါ။”၅၇

 CHDN သည် လက်ရှိအချနိ်၌ အြွဲ့ဝင်အသီးသီး

ကိုကိုယ်စားပြုေားသည့် ရကာ်မတီတစ်ရြ်၏ ဦးရဆာင်မှု 

ရအာက်၌ လည်ြတ်လျက်ရှိငြီး လွတ်လြ်၍ အရနှာင်အြွဲ့

ကင်းသည့် အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်အပြစ် အလှူရှင်များ၏ 

ရန်ြုံရငွအရောက်အြံ့များကို လက်ခံရရှိရနငြီပြစ်သည်။ 

CHDN ၏ ရမျှာ်မှန်းချက်သည် လူတိုင်းကျန်းမာရရးစနစ်

များကို တစ်ရပြးညီလက်လှမ်းမီလာနိုင်ရအာင် ြံ့ြိုးကူညီ

ရန်၊ လူေု၏ လိုအြ်ချက်များနှင့်အညီ ရမာင်းနှင်သည့် 

ကျန်းမာရရးစနစ်အတွင်း “အရြ်သားများြါဝင်ရဆာင်

ရွက်မှု” ကို အားရြးကူညီရန်နှင့် “အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်

ပမတ်ရရးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရး ပြန်လည်တည်ရဆာက်ရရး 

အမျ ိုးသားအဆင့်လုြ်ငန်းစဉ်၌ အရရးြါသည့် အခန်း

ကဏ္ဍ” မှ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်သွားရန်ဟူ၍ မျက်နှာစာသုံးခု

ရှိသည်။၅၈ ြဋိြက္ခရြကာင့် နှစ်ရှည်လများ အကွဲကွဲအငြဲငြဲ

ပြစ်ရနခဲ့သည့် နယ်ရပမရေသ၌ ယခုငငိမ်းချမ်းရရး တည်

ရဆာက်မှုအခန်းကဏ္ဍသည် အစိုးရနှင့် အြက်ြက်က 

အင်အားစုများအြကား ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်မှုနှင့် ရြါင်း

စည်းရဆာင်ရွက်မှု အားရကာင်းလာရအာင် ရောက်ြံ့
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ကူညီရာ၌ အေူးတလည် အရရးကကီးသည့် ကိစ္စရြ်ပြစ်

သည်။ ခွန်းြိလစ်က “CHDN ရဲ့ ေီကျန်းမာရရး လုြ်ငန်း

ရတွက ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်ကို တကယ်အရောက်

အကူပြစ်ရစြါတယ်” ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။၅၉

 ဤလုြ်ငန်းများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏ ကျန်းမာ

ရရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနတွင်း ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်

မှုများစွာပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ယင်းတို့၌ သူနာပြုချင်း

အသွားအလာပြုလုြ်ပခင်း၊ အပြန်အလှန်ရလ့လာရရးခရီး 

များစီစဉ်ပခင်း၊ ြူးတွဲသင်တန်းြို့ချမှုများနှင့် ကာကွယ်ရဆး

ေိုးနှံရရး အစီအစဉ်များအားပြင့် ရြါင်းစြ်ရဆာင်ရွက်မှု

များ ြါဝင်ခဲ့သည်။ ေို့အပြင် အစိုးရ၏ ပြည်နယ်ကျန်းမာ

ရရးဦးစီးဌာနသည် အနာင်္တ်၌ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်း 

ရဆာင်ရွက်၍ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာ

များကို ဝိုင်းဝန်းရဆွးရနွးသွားရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်

ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ၏ ကျန်းမာရရးဌာနများနှင့် အစိုးရ

ဌာန ကိုယ်စားလှယ်များကို ြိုရမ်များသို့ အတူတကွ ြိတ်

ရခါ်ြါဝင်ရစခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်လာ

ငြီပြစ်သည့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခနှင့် ရှိရင်းစွဲအကွဲအငြဲ

များကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသြ်ြကည့်ြါက ယခုကဲ့သို့ ရြါင်းစည်း

ရဆာင်ရွက်မှုသည် အလွန်ရကာင်းမွန်သည့် တိုးတက်

ရပြာင်းလမဲှုတစခ် ုပြစရ်နရသာလ်ည်း စနိရ်ခါ်မှုများစွာ ကျန်

ရှိရနဆဲပြစ်သည်။ ရေသန္တရအဆင့်၌ အစိုးရအရာရှိများ

သည် တိုင်းရင်းသားအရပခပြု ကျန်းမာရရးပြုစုရစာင့်

ရရှာက်သူများနှင့် လက်တွဲအလုြ်လုြ်ရန် အဆင်သင့်ရှိ

ရနြကငြီပြစ်ရသာ်လည်း ဗဟိုအဆင့်၌ အနည်းငယ်တွန့်

ဆုတ်ရနဆဲပြစ်သည်။ KnMHC ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက 

ကယားပြည်နယ်၏ အကကီးတန်းအစိုးရအရာရှိတစ်ဦး၏ 

“သူ့အရနနဲ့ ကျရနာ်တို့ကို တကယ်လိုအြ်ရနတာမှန်ရြ

မယ့်” “ရနပြည်ရတာ်” နှင့် “တြ်မရတာ်” နှစ်ြက်စလုံး

ရြကာင့် “သူ့အတွက် ရတာ်ရတာ်ရလး ခက်ခဲတဲ့အရန

အေားမျ ိုး ရရာက်ရနတယ်” ဟု ကိုးကားရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၆၀ တိုင်းရင်းသားအရပခပြု ကျန်းမာရရးပြုစုရစာင့်

ရရှာက်သူများသည်လည်း ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ EAO 

ရခါင်းရဆာင်များနှင့် ရပြာဆိုဆက်ဆံရာ၌ အလားတူစိန်

ရခါ်မှုများ ကကုံရတွ့ရနိုင်ြါသည်။ 
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 ဤကဲ့သို့ရသာ အခက်အခဲများ ကကုံရတွ့ရနရလင့်

ကစား ပြည်တွင်းဝန်ရဆာင်မှုရြးအြ်သူများက စစ်မှန်

သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးရြါ်ေွန်းလာရရးကို အရောက်အကူ

ပြုမည်ဆိုြါက ြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ်များကို အစိုးရနှင့် 

လက်တွဲရြာ်ရဆာင်သွားလိုသည်ဟု ရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ 

KSWDC ၏ ဗညားခွန်ရအာင်၏ ရပြာဆိုချက်အရ ငငိမ်းချမ်း

ရရးအမှန်တကယ်ရရှိရစလိုြါက ပြည်သူလူေုတစ်ရြ်လုံး 

ြူးရြါင်းြါဝင်လာရအာင် အားရြးတိုက်တွန်းသွားရန် 

အရရးတကကီး လိအုြလ်ျကရ်ှရိြကာင်း သရိှခိဲရ့သည။်  “လေူု

ရတွအရနနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ 

ရောကြ်ံရ့ြးနိငုြ်ို ့အဓနွ့ရ်ညှတ်ညတ်ံခ့ိငုင်မငဲြီး အနစှသ်ာရ

ပြည့်ဝတဲ့ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုအချ ို ့ လက်ရတွ့ရုြ်လုံး ရြါ်လာ

မှသာ ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူညီချက်ရတွ ရှိလာရအာင် 

တိုက်တွန်းရတာင်းဆိုလာနိုင်မှာပြစ်သလို ကျရနာ်တို့ြက်

ကလည်း သူတို့ရဲ့ငငိမ်းချမ်းရရးကကိုးြမ်းမှုရတွ အားရကာင်း

လာရအာင် ဝိုင်းဝန်ပမှင့်တင်ရြးနိုင်မှာပြစ်တယ်။ အစိုးရ

ကို ရစာင့်ရနလို့ မပြစ်ရတာ့ဘူး။ အခုကို စငြီးလှုြ်ရှားြို့ 

လိုရနငြီ။”၆၁

လူမှုဆက်ဆံရရးလူမှုဆက်ဆံရရး

 ပမန်မာ့လူ့ရဘာင်အသိုက်အဝန်း၏ နယ်ရပမရေသ

အချ ို့၌ လက်နက်ကုိင်ြဋိြက္ခ အဆံုးသတ်သွားခ့ဲငြီး ကယား 

ပြည်နယ်တွင်း ြွင့်လင်းလာခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးြတ်ဝန်းကျင်

ကကိုယ်ြိုင်အမျ ိုးသားလက္ခရြ်၊ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု

ပြစ်ပခင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များကို ယခင်

ကေက်စာလျှင် ြို၍ြွင့်ြွင့်လင်းလင်း ရပြာဆိုရဆွးရနွး

နိုင်သည့်နယ်ြယ် ြိုမိုကျယ်ဝန်းလာခဲ့ငြီပြစ်သည်။ ကရင်နီ

လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်း၌ “အပြင်လူများ” အရြါ် တိုး၍

သသံယကကီးလာပခင်းနငှ့ ်“အတငွ်းလမူျား” အပြစ ်အဓြိ္ပာယ်

ြွင့်ဆိုပခင်းနှင့် ခွဲပခားခွာငြဲမှု ပမင့်တက်လာပခင်းက ဤ

အချက်ကိုေင်ဟြ်လျက်ရှိသည်။ 

 ကရင်နီလူ့အသိုင်းအဝန်းတစ်လွှား အေူးသပြင့်

ငမို့ရြါ်ရြ်ကွက်များ၌ ကရင်နီများသည် “အပြင်လူများ”

၏ဝါးပမှိုခံရနရသည်ဟူသည့် အပမင်သရဘာေားမျ ိုး အား

ရကာင်းလာလျက်ရှိသည်။ “အပြင်လူ” ဟူသည့် အသုံး

အနှုန်းသည် ရယဘုယျအားပြင့် ရေသတွင်းသို့ အသစ်

ရရာက်ရှိလာသူများကို ရည်ညွှန်းရပြာဆိုပခင်းပြစ်သကဲ့သို့ 

ပြည်နယ်အတွင်း ရရာက်ရှိအရပခကျရနြကငြီးပြစ်သည့် 

ကရင်နီမဟုတ်သူများကိုြါ လွှမ်းခခုံမှုရှိရနသည်။ ပြည်

တွင်း NGO ဝန်ေမ်းတစ်ဦး ရှင်းလင်းရပြာဆိုခဲ့သလိုြင် 

အပမင်သရဘာေားကွဲလွဲမှုသည် “ပြည်နယ်ေဲမှာ တရုတ်၊ 

မွတ်စလင်နဲ့ ဗမာရတွက အချမ်းသာဆုံးပြစ်ရနငြီး လွိုင်

ရကာ်ငမို့ရြါ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ကကီးအိမ်ရကာင်းရတွနဲ့ ဆိုင်ခန်း

အကကီးရတွကို တရုတ်ရတွ အများဆုံးြိုင်ေားြကတယ်။ 

နယ်ခံရတွေဲမှာ အဲေီရလာက် ချမ်းသာတဲ့သူရတွမရှိြါဘူး”

ဟူသည့် ဘံုသရဘာေားအပမင်ကုိ ေင်ဟြ်လျက်ရိှသည်။၆၂ 

ဤကဲ့သို့ ရဘးရရာက်ရနရသည်ဟူသည့် အပမင်သရဘာ

ေားသည် ကရင်နီ၊ ရှမ်းနှင့် အပခားပြည်တွင်း တိုင်းရင်း

သားအစုအြွဲ့များကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသြ်ြကည့်သည့် နိုင်ငံ

ရရး ရရခံရပမခံအေိ ကျယ်ပြန့်ရိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်။ 

“ကရင်နီရတွက တစ်ပခားတိုင်းရင်းသားရတွနဲ့ယှဉ်ရင် 

အြက်ြက်က နှစ်ရြါင်း (၅၀) ရလာက် ကျန်ရစ်ရနခဲ့ငြီ

ပြစ်သလို” “နိုင်ငံရရးမှာလည်း ရနာက်ရကာက်ကျရနတဲ့”

အပြင် “ရခါင်းရဆာင်ရတွသာ များရနရြမယ့် ခိုင်မာအား

ရကာင်းတဲ့ ရခါင်းရဆာင်မှုမျ ိုးမရှိ” ဟူသည့် ဘုံသရဘာ

ေားတစ်ရြ်ရှိရနသည်။၆၃

 ဤကဲ့သို့ရသာ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများကို တုန့်ပြန်သွား

ရန်ကရင်နီများအရနပြင့် ယခုြင် စတင်လှုြ်ရှားရန်လို

အြ်လျက်ရှိငြီး ငြိုင်မလား သို့မဟုတ် လုံးဝအရှုံးခံလိုက်

မလားဟူသည့် ခံယူချက်သရဘာေားများ အားရကာင်း

လာသည်။ အေူးသပြင့် ြညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် 

“ကရင်နီပြည်” ၏ လူမှုအရဆာက်အအုံကို ရမးခွန်းေုတ်ခံ

ခဲ့ရပခင်း သို့မဟုတ် ငခိမ်းရပခာက်ခံရပခင်း မရှိခဲ့သည့်ကာလ

များကို အမှတ်ရရနဆဲပြစ်သည့် သက်ကကီးြိုင်းအရွယ်များ 

အြကား ဤအပမင်သရဘာေား ြို၍တွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့လျက်

ရှိသည်။ ဤအပမင်သည် ကရင်နီနိုင်ငံရရး အရရွ့တစ်ခု 

တည်းအတွက်သာ စိုးရိမ်ြူြန်ပခင်းမဟုတ်ဘဲ ရယဘုယျ

အားပြင့် အစိုးရ၏ “အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်ပမတ်ရရး” 

နှင့် “ြက်ေရယ်ရရးရာ” မူဝါေများ၏ လားရာဦးတည်ချက်

တစ်ခုလုံးအရြါ် ခခုံ၍စိုးရိမ်မကင်း သံသယရှိရနြကပခင်း

ပြစ်သည်။ KNP ဥက္ကဌခွန်းဘီေူးက လူများစုဗမာနှင့် ကျန်

တိုင်းရင်းသားအစုအြွဲ့များ၏ သရဘာေားအပမင်များကို 

ပြန်လည်ရင်ြကားရစ့နိုင်ရရးသည် အလွန်စိန်ရခါ်မှုကကီးမား

ရနဆဲပြစ်သည်ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “အမျ ိုးသားပြန်လည်
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သင့်ပမတ်ြို့ဆိုတာ အရတာ်ခက်ြါတယ်။ ဗမာရတွရဲ့ စိတ်

ရနစိတ်ေားနဲ့ တိုင်းရင်းသားရတွရဲ့ စိတ်ရနစိတ်ေားက 

အရမ်းကွာရနတယ်။”၆၄

 “ကရင်နီ” ဟူသည့် အမည်နာမကို မည်သည့်

အချနိ်က စတင်ရခါ်ဆိုခဲ့ရြကာင်း အတိအကျရပြာဆိုနိုင်ရန် 

ခဲယဉ်းရသာ်လည်း ရှမ်း၊ ဗမာနှင့် အင်္ဂလိြ်ကဲ့သို့ရသာ 

လူမျ ိုးပခားများက စတင်သမုတ်ရခါ်ရဝါ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆ

ရသည်။ ေိုမတိုင်မီအချနိ်က မျ ိုးနွယ်စုအချင်းချင်းြကား 

“မီေ/မီရေ/မိုော = အရရှ့အရြ်၌ ရနေိုင်သူ (ဝါ) 

ရနေွက်ရာ အရြ်၌ ရနေိုင်သူ” ဟူ၍လည်းရကာင်း၊ “မို

နု/ြနိုး = အရနာက်အရြ်၌ ရနေိုင်သူ (ဝါ) ရနဝင်ရာအရြ်

၌ရနေိုင်သူ” ဟူ၍လည်းရကာင်း၊ “လျားကျား/လကန်း 

= ရချာင်းရအာက် (ဝါ) အရြကအရြ်၌ ရနေိုင်သူ” ဟူ၍ 

လည်းရကာင်း၊ “လျားရခး = ရချာင်းြျား၌ရနေိုင်သူ (ဝါ) 

အေက်အရြ်၌ ရနေိုင်သူ” ဟူ၍လည်းရကာင်း ရနေိုင်ရာ 

အရြ်ရေသကိုလိုက်၍ အပြန်အလှန် ရခါ်ရဝါ်သုံးစွဲလာခဲ့

ြကသည်မှာ ယရန့တိုင်ပြစ်သည်။ ကရင်နီနိုင်ငံရရးနှင့် ြတ်

သက်၍ ရဟာရပြာရလ့ရှိသည့် ခွန်းမားရ်ကိုဘန်က ကယား၊ 

ကရယာ၊ ကယန်း၊ ရကာ်ရယာ် (မနုမ ရနာ)၊ ယင်းတလဲ

စသည့် မျ ိုးနွယ်စုများသည် တူညီသည့်အဆက်အနွယ်မှ 

ဆင်းသက်လာြကသူများပြစ်ရြကာင်း သက်ရသပြနုိင်သည့်

ြကန်အင်လက္ခဏာ (သို့မဟုတ်) အရခါ်အရဝါ် (၃) မျ ိုး 

အေင်အရှားရှိရနရြကာင်း ရအာက်ြါအတိုင်း ရပြာဆိုမှတ်

ချက်ရြးရလ့ရှိသည်။

- လူနှင့်ြတ်သက်သည့် အရခါ်အရဝါ်ချင်းတူညီမှု 

 (ြိုးဝါး/ြူဝယ်၊ မိုး/မို၊ ြဲ/ြား၊ ရမး/မား၊ ဗယ်/ဝါး = 

 ညီအစ်ကိုရမာင်နှမ၊ အရမ၊ အရြ၊ မယား၊ လင်)

- တိရိစ္ဆာန်နှင့်ြတ်သက်သည့် အရခါ်အရဝါ်ချင်းတူညီမှု 

 (ေွီ၊ ေျ/ရောင်၊ ြနဲ/ြနာ၊ ြူး/ြူ = ရခွး၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ 

နွား)

- ကမ္ဘာ၊ ရနနှင့် လတို့ြါဝင်သည့် စြကာဝဠာဆိုင်ရာ 

အရခါ်အရဝါ်ချင်းတူညီမှု 

 (ရမာ/ရမာ်၊ လား/လဲ၊ ဆယ်/ဆား၊ ရမာ့ခူ/ရမာ့ခုံ၊ ရဟ

ခူ/ဟန်ခုံ = ရန၊ လ၊ ြကယ်၊ ရကာင်းကင်နှင့် ရပမကကီး)

 တူညီသည့် အေက်ြါ အရခါ်အရဝါ်များသည် 

ကရင်နီဟူသည့် ရဝါဟာရရအာက်၌ တူညီသည့် ဘုံအမျ ိုး

သားလက္ခဏာရြ်တစ်ခုကို တည်ရဆာက်ရန် ကကိုးြမ်း

သည့်အခါ မပြစ်မရန ေည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအြ်လာ

သည့် အရပခခံအင်္ဂါရြ် အစိတ်အြိုင်းများပြစ်သည်ဟု သတ်

မှတ်ယူဆနိုင်ြါသည်။

 ေို့အပြင် ကရင်နီပြည် ဌာရနသားများအြကား 

အကွဲအငြဲသည်လည်း သိသိသာသာ ကကီးမားရနဆဲပြစ်

သည်။ “ကရင်နီ” ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကိုယ်၌က မြကာ

ခဏဆိုသလို ရမးခွန်းေုတ်စရာ ပြစ်ရနတတ်သည် (အခန်း 

၂ ြါ “နာမည်ေဲမှာ ဘာရတွြါရနလို့လဲ။ ကယားပြည်နယ်

လား၊ ကရင်နီပြည်နယ်လား” စာကွက်ကို ြကည့်ရှုြါ)။ 

အဓိကအားပြင့် “ကရင်နီ” သို့မဟုတ် “ကယား” သည် 

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးအမည်လား၊ ြေဝီရေသအရခါ်လား 

သို့မဟုတ် ယရန့ရခတ်နိုင်ငံရရးကာလတွင်း သုံးနှုန်းရြာ်

ပြချက်တစ်ခု သက်သက်လားဟူ၍ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲလွဲရနြက 

ပခင်းပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ကယန်းနှင့် ကရယာကဲ့သို့

ရသာကယားအုြ်စုတွင်း အဓိကကျသည့် မျ ိုးနွယ်စုြွဲ့မှု

အြကား၌ြင် အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆို သတ်မှတ်ချက်နှင့် ြိုင်နက်

နယ်ရပမ သတ်မှတ်ေားရှိမှုြုံစံများ အမျ ိုးမျ ိုးကွာပခားရန

ြကဆဲပြစ်သည်။ ကယန်းနိုင်ငံရရးသမားတစ်ဦးပြစ်သည့် 

ခွန်းဘီေူးက “ေီရမာ့ဆိုကို ဘယ်သူရတွအရင်ဆုံး ရပခချခဲ့

သလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရြ်အရြါ် အခုချနိ်ေိ ကျရနာ်တို့ြကားမှာ 

သရဘာမတူနိုင်ဘူးပြစ်ရနတယ်” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၆၅ 

 နယ်ခံတိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များက ဤကွဲ

ပြားပခားနားမှုများကို ရပြရှင်း၍မရနိုင်သည့် အခက်အခဲ

များအပြစ် သတ်မှတ်ယူဆေားပခင်း မရှိခဲ့ရြ။ လတ်

တရလာြငွ့လ်င်းလာခဲသ့ည့ ်နိငုင်ရံရးရရခရံပမခကံ အနည်း

နှင့်အများဆိုသလို ဤကွဲပြားပခားနားမှုများကို ြိုမိုေင်ရှား

လာရစခဲ့သည် မှန်ရသာ်လည်း ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ

အတွင်း ြေမဦးဆုံးအကကိမ်အပြစ် အတူတကွရဝြန်ရဆွး

ရနွး၍ စိစစ်အရပြရှာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရြ်ကို 

လည်းရဆာင်ကျဉ်းရြးခဲ့သည် (“ကရင်နီတိုင်းရင်းသား

များ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ နယ်ခံ CSO များ၊ တိုင်းရင်း 

သားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရရးသမား
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များလက်တွဲ၍ လူငယ်အစုအြွဲ့များ၊ အမျ ိုးသမီးအြွဲ့

အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရရးြါတီ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ 

တိုင်းရင်းသားစုြွဲ့မှု အသီးသီးြကား ဘုံနားလည်မှုတစ်ရြ် 

တည်ရဆာက်သွားမည့် ရကာ်မတီများကို ြွဲ့စည်းတည်

ရောင်လိုက်ြကသည်။ ၎င်းတို့အရနပြင့် မိမိတို့၏ သက် 

ဆိုင်ရာလူေုအသီးသီးအတွက် ကယား၊ ကယန်း၊ ကရယာ

နှင့် အပခားတိုင်းရင်းသား အစုအြွဲ့များအြကား ဘုံရြ်တည်

ချက်သရဘာေားများကို သရဘာတူဆုံးပြတ်နိုင်ခဲ့ြါက 

အမျ ိုးသားအဆင့် အရရးအရာများနှင့် ရဆွးရနွးမှုများအတွင်း 

၎င်းတို့အရနပြင့် ြိုမိုအားရကာင်းရကာင်းပြင့် ကိုယ်စားပြု

ြါဝင်သွားနိုင်ရန်  ရမျှာ်မှန်းပခင်းပြစ်သည်။ 

အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများအရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများ

 ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့

အစည်းများသည် အချနိ်နှင့်အမျှ တိုးတက်ရပြာင်းလဲလာခဲ့

ြကရာ၌ လူမှုရရး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရရးလှုြ်ရှားမှုများအတွက် 

လုြ်သာကိုင်သာရှိသည့် ြတ်ဝန်းကျင်လက်လှမ်းမီရရှိမှု

အရြါ်မူတည်၍ တုန့်ပြန်ရဆာင်ရွက်မှုသည်လည်း တစ်

စိတ်တစ်ြိုင်း ကွာပခားသွားြကသည်။ ဗိုလ်ချုြ်ရနဝင်း၏ 

“ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်” ကာလများ

၌ NGOs များကို ဝင်ရရာက်ခွင့်မပြုခဲ့သပြင့် လွတ်လြ်၍ 

အရနှာင်အြွဲ့ကင်းသည့် ရြ်ရွာြွံ့ငြိုးရရးလုြ်ငန်းများကို 

ရယဘုယျအားပြင့် ဘာသာရရးအရပခပြု အြွဲ့အစည်းများ

မှတစ်ဆင့် ရောက်ြံ့ကူညီခဲ့ြကသည်။ နိုင်ငံအတွင်း ပြည်

တွင်း NGOs များကို ပြန်လည်လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်ခွင့်ပြု

ခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ခုနှစ် နှစ်လယ်ြိုင်းမှစ၍ ကယားပြည်နယ်

အတွင်း ရြ်ရွာအရပခပြုအြွဲ့အစည်းများ ြိုမိုအသက်ဝင်

လာခဲ့ြကသည်။ ယင်းကာလများအတွင်း တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရးလုြ်ငန်းများ စတင်တွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့လာခဲ့

ပခင်းကလည်း ဤအရပြာင်းအလဲအတွက် အလွန်အရရး

ြါခဲ့သည်။ အေူးသပြင့် ဘာသာရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် 

အသင်းရတာရ်ခါင်းရဆာငမ်ျားသည ်စစအ်စိုးရနငှ့ ်အတိကု်

အခံတိုင်းရင်းသားအင်အားစုများအြကား ငငိမ်းချမ်းရရး

ရစ့စြ်ရဆွးရနွးြွဲများကို ြကားဝင်ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရြး

ခဲ့ြကသည်။၆၆

 ကယားပြည်နယ်တွင်း အစိုးရပြင်ြ၌ လည်ြတ်

လျက်ရိှသည့် အစီအစဉ်များသည် အများအားပြင့် ကက်သလစ် 

ကရုဏာ လူမှုစည်းလံုးညီညွတ်ရရးအသင်း (KMSS)၊ ကယား

ြူးနှစ်ပခင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုြ် (KPBA) နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်

ဝန်းကျင်မှစ၍ နတ်ကိုးကွယ်သည့် ရက့ေျ ိုးဘိုးအသင်း

ကဲ့သို့ရသာ ဘာသာရရးနှင့် ရိုးရာအရပခပြုကွန်ရက်များမှ

တစ်ဆင့် ရောက်ြံ့ကူညီရြးခဲ့သည့် လူမှုကူညီရရးဝန်

ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများအပြစ် စတင်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

ဘာသာရရး သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု တစ်ရြ်ရြ်

နှင့် အများဆုံးဆက်စြ်လျက်ရှိသည့် လူေုလူတန်းစား

အသီးသီးပြင့် လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့ြကသည့် ဤအြွဲ့

အစည်းများသည် ယရန့အချနိ်ေိ ြညာရရး၊ ကျန်းမာရရး

နှင့်ရရရရှိရရးကဲ့သို့ရသာ အရပခခံလိုအြ်ချက်များကို ပြည့်

ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးသည့် အစီအစဉ်များပြင့် ဆက်လက်

ရောက်ြံ့ကူညီရနြကဆဲပြစ်သည်။ “ေီမှာက ကိုင်တွယ်ရ

မယ့် ကိစ္စရြ်ရတွများလွန်းလို့ ဘယ်ဟာရတွက အဓိက

ပြဿနာရတွဆိုငြီး ဆွဲေုတ်ပြနိုင်ြို့ အရမ်းခက်တယ်” ဟု 

KPBA မှ ရလးပမာ ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ြညာရရး၊ ကျန်းမာ

ရရး၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုြ်ငန်းရတွ အြါအဝင် 

ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် အရောက်အြံ့ရတွ လိုအြ်ရနြါ

တယ်။”၆၇

 အငြိုင်အဆိုင်ပြစ်ရနသည့် ကယားပြည်နယ်တွင်း 

ြတ်ဝန်းကျင်မျ ိုး၌ မည်သည့်ြက်မျှ ယိမ်းယိုင်သွားပခင်း

မရှိဘဲ အရနှာင်အြွဲ့ကင်း၍ လွတ်လြ်မှုကို ဆက်လက်

ေိန်းသိမ်းေားနိုင်ရန် များစွာခဲယဉ်းလျက်ရှိသည်။ မိမိတို့

၏လုြ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ြတ်လိုြါက နိုင်ငံရရး

ေက်စာလျှင် လူမှုကူညီရရးဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကို

သာ အရလးရြးအာရုံစိုက်ရန် မပြစ်မရနလိုအြ်လျက်ရှိ

သပြင့် လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် ခဲယဉ်းလွန်းငြီး စိတ်ဝမ်းကွဲရန

ြကသည့် လူေုလူတန်းစားများကို လွှမ်းခခုံနိုင်စွမ်းရှိသည့် 

ဘာသာရရးအရပခပြု အြွဲ့အစည်းများကို အများအားပြင့် 

အသိအမှတ်ပြု ရလးစားသမှုရိှြကြါသည်။ “တစ်ချ ို့သာသနာ

နယ်ရတွက အရမ်းရဝးလံရခါင်ြျားလွန်းတဲ့အတွက် အဲေီ

မှာရနတ့ဲသူရတွ အရမ်းကုိအကူအညီ လုိအြ်ရနြကြါတယ်”

ဟု ြယ်ခုံငမို့ KMSS ၏ ဘုန်းရတာ်ကကီး ရရာဘတ်မှ ရပြာ

ပြခဲ့သည်။ “အစိုးရြက်က ေီရေသအားလုံးကို အသွား

အလာမလုြ်နိုင်ြါဘူး။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ြဲ သွားလို့ရငြီး လမ်းမှာ

လည်း ခဏခဏ ဗွက်နှစ်တတ်တယ်။”၆၈
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 ဘာသာရရးအရပခပြု အြွဲ့အစည်းများ၏ ေိုကဲ့

သို့ရသာ လှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်ချက်များသည် နှစ်များြကာ

လာသည်နှင့်အမျှ ဗုေ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သည့် ရကျးရွာများ

ရှိဘုန်းကကီးရကျာင်းများအြါအဝင် မတူကွဲပြားသည့် ဘာ 

သာရရးအြွဲ့အစည်းများအြကား အငြိုင်အဆိုင်ပြစ်လာရစ

ခဲသ့ည။် ရမှ်းပြညသ်အူများစသုည ်ဗေု္ဓဘာသာကိုး ကယွြ်က

သမူျားပြစသ်ည။် ရယဘယုျအားပြင့ ်အစိုးရေနိ်းချုြရ်ေသ

၌ရြ်ရွာအရပခပြု လူမှုကူညီရရးစနစ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်

ပြန့် ရရာယှက်ရြါ်ရြါက်လာရစသပြင့် ရလေ်ရကာင်းများ 

ေွက်ရြါ်လာသည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စု

နှစ်အတွင်း နိုင်ငံရရးသရဘာသက်ဝင်မှု အားရကာင်းသည့် 

အရြ်ြက်လူ့အြဲွ့အစည်းများလည်း ရြါ်ေွက်လာခ့ဲသည်။ 

KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးကတည်းက အဆိုြါအြွဲ့

အစည်းများကို လွတ်လွတ်လြ်လြ် လည်ြတ်ရဆာင်ရွက်

ရန် အာဏာြိုင်များ ခွင့်ပြုရြးခဲ့သည်။

 ဘာသာရရးအစုအြွဲ့များ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်လျက်

ရှိသည့် အလွန်အရရးြါသည့် နယ်ြယ်ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ 

ရအာက်ရပခရပမပြင်အဆင့်၌ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အြဲွ့အစည်းများ၊ တြ်မရတာ်နှင့် ရြ်သူရွာသားများအြကား 

ြကားဝင်ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရြးနိုင်စွမ်းရှိပခင်းပြစ်သည်။ နှစ်ြက်

နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်နှင့် ကက်သလစ်ဘုန်းရတာ်ကကီးများ 

ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခဲ့ြကသည်။ အေင်ကရအဆင့်၌ လွိုင်

ရကာ်ကက်သလစ် သာသနာနယ်၏ င်္ိုဏ်းအုြ်ဆရာ

ရတာ်ကကီး ဆိုရတးရိုြာမိုသည် ၁၉၉၄-၉၅ ခုနှစ်အတွင်း 

KNPLF၊ KNLPနှင့် KNPP တို့ အြစ်အခတ်ရြ်စဲနိုင်

ရစရန် အစိုးရနှင့် ြကားဝင်ညှိနှိုင်းရြးခဲ့သည်။ ငငိမ်းချမ်း

ရရး ရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရနစဉ်အတွင်း အစိုးရ၏ သတင်းစကား 

များကို သယ်ရဆာင်သွားငြီး KNPP ၏ သရဘာေားများ

ကိုနားရောင်၍ ပြန်လည်အစီရင်ခံရန် အပခားဘုန်းရတာ်

ကကီးနှစ်ဦးနှင့်အတူ င်္ိုဏ်းအုြ်ဆရာရတာ်ဆိုရတးရိုသည် 

ေိုင်းနယ်စြ်ရေသသို့ လူကိုယ်တိုင်အသွားအလာ ပြုလုြ်

ခဲ့သူပြစ်သည်။ 

 KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသည် အစိုးရနှင့် ၎င်း

တို့အြကား အပြန်အလှန်စွြ်စွဲ ရပြာဆိုချက်များရအာက်၌ 

အလျင်အပမန်ြင် ပြန်လည်ြျက်ပြယ်သွားခဲ့သည် (အခန်း 

၃ ရှိ “မရအာင်ပမင်ခဲ့သည့် ၁၉၉၅ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

- KNPP အပမင်သရဘာေား” စာကွက်ကို ြကည့်ရှုြါ)။  

ရလေ်အရနပြင့် င်္ိုဏ်းအုြ်ဆရာရတာ်ကကီး ဆိုရတးရိုက 

အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲသည့် ငငိမ်းချမ်းရရးကို ရဆာင်

ကျဉ်းလိုြါက ယုံြကည်မှုတည်ရဆာက်ရရးကို မပြစ်မရန 

ဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်ရန် လိုအြ်သည်ဟု ရပြာဆိုသွား

ခဲ့သည်။ 

“ကျရနာ်ကိုယ်တိုင် ရစ့စြ်ရဆွးရနွးြွဲရတွမှာြါဝင်

ငြီး နှစ်ြက်ရပြာဆိုမှုရတွကို နားရောင်ခဲ့ြါတယ်။ 

ကရင်နီလူေုရတွေဲ ြညာတတ်ရှားတဲ့အတွက် 

အရတွ့အကကုံလည်း သိြ်မရှိသလို တစ်ြက်အရြါ်

ကိုလည်း ယုံြကည်မှုမရှိြကဘူး။ အရင်တုန်းက 

အရမ်းအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် အချနိ်ရတာ့ယူ

ရမယ်။ ဘာရပြာရပြာနှစ် ြက်စလုံးက တိုက်ြွဲရတွ

ကိုငငီးရငွ့ရနြကငြီပြစ်တဲ့အတွက် အနားယူချင်ရန

ြကငြီ။ တိုက်လာခဲ့ြကတာလည်း နှစ်ရြါင်း ၆၀ 

ပြည့်ရတာ့မှာမို့ ငငိမ်းချမ်းရရးလိုချင်ရနြကငြီလို့ 

ယူဆလို့ရြါတယ်။ ေါရြမယ့် ခက်တာက သူတို့

အချင်းချင်းြကား ယုံြကည်မှုမရှိြကတာြါြဲ။”၆၉

 အရရးြါသည့် ရနာက်ေြ်ငငိမ်းချမ်းရရးအရရွ့

တစ်ခုကုိ တုိင်းရင်းသားြကားဝင်ြျန်ရပြရရးသမားများအြဲွ့

က စတင်ခဲ့သည်။ ဤအြွဲ့ကို ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်း၊ ကချင်၊ 

ကယား၊ ကရင်၊ ချင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်အရပခစိုက်ဘာ

သာရရးရခါင်းရဆာင်များ ြူးရြါင်း၍ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် 

စတင်တည်ရောင်ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အြွဲ့အစည်းရခါင်းရဆာင်များအြကား ငငိမ်းချမ်းရရးရဆွး

ရနွးမှုကိ ုအားရြးပမငှ့တ်ငရ်ုမံျှမက ၂၀၀၉ ခနုစှမ်စှ၍ ကယား 

ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရြ်ရကျးအဆင့်၌ လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခကကိုတင်သတိရြးရရးနှင့် တုန့်ပြန်ရရးစနစ်များကို 

ြညာရြးပခင်းအြါအဝင် ငငိမ်းချမ်းရရးရြာ်ရဆာင်မှု သင်

တန်းအစီအစဉ်များကိုြါ ေည့်သွင်းအရကာင်အေည် 

ရြာ်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ဤလုြ်ငန်းများသည် ယခင်

‘နဝတ/နအြ’ အစိုးရလက်ေက်၌ စတင်ခဲ့ပခင်းပြစ်ငြီး 

ယရန့ရခတ် ကယားပြည်နယ် ငငိမ်းချမ်းရရးရစာင့်ြကည့်

ရလ့လာရရးကွန်ရက်၏ ရရှ့ရတာ်ရပြးပြစ်ခဲ့သည်ဟုဆို

နိုင်မည့် အရြကာင်းရင်းများရှိရနသည်။ 

 တစ်ချနိ်တည်းမှာြင် ေိုင်းနိုင်ငံရှိ စစ်ရဘးေုက္ခ

သည် လူေုများအြကားနှင့် ေိုင်း-ပမန်မာနယ်စြ်ရေသ
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များ၌ အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများ ြွံ့ငြိုးအားရကာင်း

လာခဲ့သည်။ ဤသို့အသစ် ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည့် CSO 

အချ ို ့သည် ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရဝးလံရခါင်ြျား

သည့် အရြ်ရေသများမှ ပြည်တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘး

တိမ်းရရှာင်သူများသာမက နယ်စြ်တစ်လွှားရှိ ေုက္ခသည်

စခန်းများ၌ ရနေိုင်လျက်ရှိသည့် လူေုများကိုြါ ရောက် ြံ့

ကူညီသွားနိုင်ရန် တည်ရောင်ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ အရစာ

ြိုင်း၌ အများစုသည် စစ်ရဘးေုက္ခသည်များ၏ လူသားချင်း

စာနာရောက်ေားရရး လိုအြ်ချက်များကို ပြည့်ဆည်း

ရောက်ြံ့ရန် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ၏ အရောက်အြံ့

များရရှိခဲ့ြကသည်။၇၁ နှစ်များြကာလာသည်နှင့်အမျှ အချ ို ့

အြွဲ့အစည်းများသည် အမျ ိုးသမီးအခွင့်အရရး၊ သဘာဝ

ြတ်ဝန်းကျင်၊ သယံောတအရင်းအပမစ်နှင့် မီေီယာလွတ်

လြ်ခွင့်ကဲ့သို့ရသာ ကိစ္စရြ်များကို အရလးရြးအာရုံစိုက်၍ 

ရပဗာင်ကျကျ ြို၍နိုင်ငံရရးဆန်လာခဲ့သည်။ ကရင်နီအမျ ိုး

သမီးအစည်းအရုံး၊ ကရင်နီအငမဲစိမ်းအြွဲ့ (KEG) နှင့် ကန္တရ

ဝတီတိုင်းမ်တို့သည် အေင်ကရရှိသည့် အြွဲ့အစည်း

သာဓကများပြစ်ြကသည်။

 KNWO ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ေိုင်းနိုင်ငံသို့ တိမ်း

ရရှာင်ခိုလှုံခဲ့ြကရသည့် အမျ ိုးသမီးများ စတင်တည်ရောင်

ခ့ဲပခင်းပြစ်သည်။ စတင်တည်ရောင်ချန်ိကတည်းက KNWO 

သည် ြညာရြးပခင်းနှင့် စည်းရုံးအရရးဆိုပခင်းအားပြင့်

အမျ ိုးသမီးအခွင့်အရရး၊ အမျ ိုးသမီးပမှင့်တင်ရရးနှင့် ကာ

ကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးတ့ုိကုိ အားရြးပမှင့်တင်လာခ့ဲသည်။ 

ေို့အပြင် KNWO သည် ၂၀၁၂ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး

ရနာက်ြိုင်း လွိုင်ရကာ်ငမို့ရြါ်၌ ရုံးခွဲတစ်ခုြွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့

ငြီးချနိ်မှစ၍ ေီရမာ့ဆိုနှင့် လွိုင်ရကာ်ငမို့နယ် ညီလာခံများ

အြါအဝင် ပြည်နယ်တစ်လွှား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုြ်

ရှားရဆာင်ရွက်လာခဲ့သည်။၇၂ KEG ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်အတွင်း 

စစ်ရဘးေုက္ခသည်စခန်းရန လူငယ်များစတင်ြဲွ့စည်းခ့ဲပခင်း

ပြစ်သည်။ KEG ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ရြ်ရွာအစုအြွဲ့

ြိုင်သစ်ရတာများနှင့် သဘာဝသယံောတ အရင်းအပမစ်များ

ကိုကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရန်၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်

ရာကိစ္စရြ်များကို တိုး၍အပမငြ်ွင့ြ်ညာရြးရန်နှင့် သဘာဝ

နှင့် ယဉ်ရကျးမှု အရမွအနှစ်နယ်ရပမများကို ကာကွယ်

ရစာင့်ရရှာက်ရန်ပြစ်သည်။၇၃ မီေီယာကိစ္စရြ်များနှင့် ြတ်

သက်၍ လွတ်လြ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် 
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သုံးသြ်ချက်များကို နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ ရရှိလက်

လှမ်းမီနိုင်ရစရန် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၌ ေိုင်းနယ်စြ်တွင် ြွဲ့စည်း

တည်ရောင်ခဲ့သည့် ကန္တရဝတီတိုင်းမ်သည် အရရးအြါ

ဆုံးသတင်းဌာနတစ်ခု ပြစ်လာခဲ့သည်။၇၄ 

 ရနာက်ေြ်အရရးြါသည့် CSO လှုြ်ရှားမှုတစ်ရြ်

အပြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အြွဲ့ 

(KNGY) အြါအဝင် လွိုင်ရကာ်နှင့် ြယ်ခုံရေသများအတွင်း 

အြွဲ့အစည်းရြါင်းများစွာ စတင်ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ြကငြီး 

၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ၏ ပြည်လုံးကျွတ်

လူေုဆန္ဒခံယူြွဲကို တက်တက်ကကကက ဆန့်ကျင်လှုြ်ရှား

လာခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ ဤပြစ်စဉ်က နိုင်ငံရရးရခါင်း

ရဆာင်အများအပြားကို ြုံသွင်းေုဆစ်ရြးခဲ့ငြီး အများ

အပြား ရောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရသလို အချ ို ့သည်လည်း 

ေိုင်းနိုင်ငံြက်သို့ ေွက်ရပြးတိမ်းရရှာင်သွားခဲ့ြကရသည်

(အခန်း ၆ ရှိ “ကရင်နီလူေု၏ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူြွဲ 

‘ကန့်ကွက်မဲရြးရရး’ လှုြ်ရှားမှု” စာကွက်ကို ြကည့်ရှုြါ)။ 

ေုိင်းနယ်စြ်ရရာက်သွားသူအချ ို့သည် ချင်းမုိင်ငမို့ သ့ုိမဟုတ် 

စစ်ရဘးေုက္ခသည်စခန်းများ၌ ရနေိုင်ခဲ့ြကစဉ် လူ့အခွင့်

အရရးနှင့် နိုင်ငံရရးြညာများကုိ ရလ့လာဆည်းြူးခဲ့ြက

သည်။ ေိုအချနိ်က ၎င်းတို့၏ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုနှင့် 

အရတွ့အကကုံများက ယရန့ရခတ်ကရင်နီ အရြ်ြက်

လူ့အြွဲ့အစည်းများ၏ ြုံရိြ်နှင့် အင်အားအတွက် ဗဟိုချက်

မပြစ်လာခဲ့သည်။

 စစ်အစုိးရ၏ အုြ်ချုြ်မှုရအာက် ြေဝီရရရပမအရန

အေားအရ ြိုင်းပခားခံေားရပခင်းက အစိုးရေိန်းချုြ်နယ်

ရပမများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရး

အြွဲ့အစည်းများ၏ အုြ်ချုြ်မှုရအာက်ရှိ နယ်ရပမရေသများ

၌ ရြ်ရွာအရပခပြုအြွဲ့အစည်းများအြကား လှုြ်ရှားနိုင်

သည့်အတိုင်းအတာ များစွာကွာပခားသွားရသည့် ကိစ္စရြ်

ကိုရရှာင်လွှဲ၍ မရနိုင်ဟုလည်း အဓိြ္ပာယ်သက်ရရာက်ရစ

ခဲ့သည်။ ဤအချက်သည် KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

လက်မှတ်ေိုးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း၌ ြို၍ေင်

သာပမင်သာရှိလာခဲ့ငြီး ေိုင်းနယ်စြ် စစ်ရဘးေုက္ခသည် 

များနှင့် ပြည်တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ခဲ့ရသူ

များနှင့် ဆက်စြ်လျက်ရှိသည့် အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်း

များနှင့် ကယားပြည်နယ်အတွင်း လှုြ်ရှားရနြကငြီးပြစ်

သည့် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်းများအြကား သိသိသာသာ 

င်္ိုဏ်းကွဲလာခဲ့သည်။ နယ်စြ်အရပခပြု CSO များသည် 

အရစာြိုင်း၌ အစိုးရေိန်းချုြ်နယ်ရပမများကို လက်လှမ်းမီ

နိုင်ရန် ခဲယဉ်းခဲ့ြကသည်။ ၎င်းတို့သည် တြ်မရတာ်၏ ရည်

ရွယ်ချက်များနှင့် အာဏာြိုင်များနှင့် လက်ြွန်းတတီးရနခဲ့

ြကသည့် အစုအြဲွ့များ၏ ရတာ်တည့်မှန်ကန်မှုအရြါ် သံသယ

မကင်းရှိခဲ့ြကသည်။ အပခားတစ်ြက်၌ အစိုးရေိန်းချုြ်

နယ်ရပမအတွင်း တရားဝင်မှတ်ြုံတင်၍ လှုြ်ရှားလျက်ရှိ

သည့် CSO များ (ရြ်ရွာြွံ့ငြိုးရရးကိုသာ အများဆုံးအာရုံ

စိုက်ရြာ်ရဆာင်လျက်ရှိသည့် ဘာသာရရးဆက်စြ်အစု

အြွဲ့များ) နှင့် မှတ်ြုံတင်ပခင်းမပြုဘဲ နိုင်ငံရရးဆန်ဆန် 

လှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် CSO များအြကား၌

လည်းစိတ်ဝမ်းကွဲရနခဲ့ြကသည်။  “မှတ်ြုံတင်ေားပခင်းမရှိ

သည့်” CSO များနှင့် လက်တွဲအလုြ်လုြ်ြါက အစိုးရနှင့် 

တြ်မရတာ်တို့ကို ရပြာဆိုဆက်ဆံရာ၌ အခက်အခဲရှိလာ

နိုင်သည်ဟု “တရားဝင်မှတ်ြုံတင်ေားသည့်” အြွဲ့အစည်း

များ၏ စိုးရိမ်ြူြန်မှုနှင့်အတူ အနာင်္တ် ရဝဝါးရှုြ်ရေွး

ရနခဲ့သည်။ 

 ရနာက်ြိုင်းနှစ်များအတွင်း CSO ရြါင်းစုံအြကား 

တပြည်းပြည်း အပြန်အလှန်နားလည်မှုနှင့် ရြါင်းစည်း

ရဆာင်ရွက်မှုများ တိုးတက်ပြစ်ေွန်းလာခဲ့သည်။ လွတ်

လြ်စွာ သွားလာလှုြ်ရှားနိုင်ပခင်းနှင့် သတင်းအချက်

အလက်ြိုမို လက်လှမ်းမီလာပခင်းက အချတိ်အဆက်များ 

ြိုမိုခိုင်မာအားရကာင်းလာရစရန် များစွာအကူအညီရရစခဲ့

သည်။ သို့ရသာ်လည်း တရားဝင်မှတ်ြုံတင်ေားသည့် အစု

အြွဲ့များ၏ ကရင်နီပြည် လူေုအရပခပြု အရြ်ဘက်လူ့

အြွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (KSCSN) နှင့် မှတ်ြုံတင်ေား

ပခင်းမရှိသည့် အစုအြွဲ့များ၏ ကရင်နီလူမှုအြွဲ့အစည်း

ကွန်ရက် (KCSN) ဟူသည့် CSO ကွန်ရက်နှစ်ခုဆက်ရှိရန

ခဲ့သည်။ ရနာက်ြိုင်း ဤကွန်ရက်နှစ်ခုအြကား အပြန်

အလှန်ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်မှု တပြည်းပြည်းအားရကာင်း

လာခဲ့သည်။ NLD ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ြွဲရအာင်

နိုင်မှုက ဗဟိုအစိုးရအား မျက်ရမှာက်ရခတ် နိုင်ငံရရး

အဆန်ဆုံး အြွဲ့အစည်းများ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကိုြါ ရရှိ

သွားရစခဲ့ငြီး တတ်နိုင်သမျှ ကယားပြည်နယ်အတွင်း အစိုး

ရနှင့် လက်တွဲအလုြ်လုြ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာ

ရြွလာရစရန် အရောက်အကူပြုခဲ့သည်။ အရစာြိုင်း၌ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် KNPLF နှင့် KNLP တို့နှင့် 

ေဲေဲဝင်ဝင်ဆက်စြ်လျက်ရှိသည့် လူငယ်နှင့် အမျ ိုးသမီး



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute150

အြွဲ့အစည်းများ၏ ကွန်ရက်တစ်ခုအရနပြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်

တွင် ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည့် ကရင်နီပြည်လူငယ်များ

သမင်္္ဂသည် အတက်ကကဆုံးပြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်

ရနာက်ြိုင်းမှစ၍ UKSY သည် အပခား CSO အစုအြွဲ့

များြါ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်လာနိုင်ရအာင် တိုးချဲ့ြွဲ့စည်းခဲ့ငြီး 

“တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အြဲွ့အစည်းများ အချင်းချင်း

အြကားနှင့် ၎င်းတို့နှင့် အစိုးရအြကား ပြန်လည်သင့်ပမတ်

ရရး” လုြ်ငန်းများကို လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့သည်။၇၅ 

 အနာင်္တ်ကို ရမျှာ်ြကည့်ြါက ကယားပြည်နယ်၏ 

နိုင်ငံရရးောတ်ခုံနှင့် လူ့ရဘာင်အသိုက်အဝန်းအတွင်း CSO 

များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် မရှိမပြစ်အရရးြါသည့် အစိတ်

အြိုင်းတစ်ခုအပြစ် ဆက်ရှိရနဦးမည်ဟု သုံးသြ်ရှုပမင်ရ

သည်။ ပြည်တွင်းအသွင်ကူးရပြာင်းရရး လုြ်ငန်းများ ဆက်

လက်ရြာ်ရဆာင်လာသည်နှင့်အမျှ ရြ်ရွာအရပခပြု အြွဲ့

အစည်းများသည် ရေသတွင်း လိုအြ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံရရး

အိြ်မက်များနှင့် ြို၍အံဝင်ခွင်ကျပြစ်လာမည်ဟု သုံးသြ်ရ

သည်။ ၎င်းတို့၏ ရခါင်းရဆာင်များက တစ်စစီငြိုကွဲလျက်

ရှိသည့် လူေုလူတန်းစားများကို တစ်မူေူးကဲသည့်ြုံစံပြင့် 

ပြန်လည်စည်းရုံးရြါင်းစည်း၍ လူေုတစ်ရြ်လုံး၏ ရြိုင်

ခွင့်အခွင့်အရရးများကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြးသည့် နိုင်ငံ

ရရးအရပြမျ ိုးရရှိလာရအာင် ြံ့ြိုးကူညီရြးနိုင်လိမ့်မည်ဟု 

ယုံြကည်ေားြကသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အရရာက်တွင် ကယား

ပြည်နယ်ငငိမ်းချမ်းရရး ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရးကွန်ရက် 

ပြစ်လာခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် တည်ရောင်ခဲ့သည့် 

ငငမိ်းချမ်းရရးရစာင့ြ်ကည့အ်ြွဲ့နငှ့အ်တ ူြဋြိက္ခြျန်ရပြရရး

သည် ြင်မရည်မှန်းချက်ပြစ် ရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ လူမှုကူညီ

ရရးဝန်ရဆာင်မှုများကို ရြးအြ်မှုအပြင် ယရန့ကရင်နီ

CSO များသည် အများပြည်သူ၏ ရန့စဉ်ဘဝများအရြါ် 

ရိုက်ခတ်လျက်ရှိသည့် အရရးကိစ္စအမျ ိုးမျ ိုးကို ကျယ်ကျယ်

ပြန့်ပြန့်အပမင်ြွင့် ြညာရြးရာ၌ တက်ကကလှုြ်ရှားသည့် 

လူေုအသံများပြစ်လာခဲ့ြကသည်။ ယင်းကိစ္စရြ်များ၌ ရပမ

ယာလုယူသိမ်းဆည်းမှု၊ သယံောတအရင်းအပမစ်ေုတ်ယူ

သုံးစွဲမှု၊ ြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်းများ၊ ရရကာတာတည်ရဆာက်

ရရးလုြ်ငန်းများ၊ အမျ ိုးသမီးအခွင့်အရရးနှင့် ရြ်ရွာများ

အြကား အပြန်အလှန်နားလည်မှု တည်ရဆာက်ရရးလုြ်

ငန်းများ ြါဝင်လျက်ရှိသည်။ 

အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလ အသွင်ကူးရပြာင်းရရးကာလ 

တိုင်းရင်းသားများ၏ စရိုက်လက္ခဏာများတိုင်းရင်းသားများ၏ စရိုက်လက္ခဏာများ

 ပြည်နယ်နှင့် အမျ ိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံ

ရဆွးရနွးြွဲများ အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်မှုအလား

အလာနှင့် KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးရနာက်ြိုင်း ရရှိ

လာသည့် နိုင်ငံရရးအရ ရဆွးရနွးအရပြရှာနိုင်သည့် အခင်း

အကျင်းသစ်တို့က ကယားပြည်နယ်တွင်း တိုင်းရင်းသား

များ၏ စရိုက်လက္ခဏာများနှင့် နိုင်ငံရရးအရ ကိုယ်စားပြု

မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များအရြါ် အများပြည်သူအာရုံစိုက်လာ

ရစရန် အရောက်အကူပြုခဲ့သည်။ “အရင်တုန်းကရတာ့ 

စစ်အစိုးရမို့လို့ ေီလိုကိစ္စမျ ိုးရတွကို ြွင့်ြွင့်လင်းလင်း ရဆွး

ရနွးရပြာဆိုလို့ မရခဲ့ဘူး” ဟု KNP ဥက္ကဌခွန်းဘီေူးက 

ရပြာဆိုခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် အစိုးရသစ်လက်ေက်မှာ 

ကျရနာ်တို့ အခွင့်အရရးတစ်ချ ို ့ရလာခဲ့ငြီမို့ အရင်ကလို 

မရပြာရဲ မဆိုရဲမပြစ်ရတာ့ဘူး။”၇၆ ရလေ်အရနပြင့် မတူ

ကွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရး

အြွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရရးြါတီများနှင့် CSO ရြါင်းစုံတို့

သည်နိုင်ငံရရးအရ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ခွင့်နှင့် အမျ ိုးသား

အဆင့်ရဆွးရနွးြွဲများ၌ ြူးတွဲကိုယ်စားပြုြါဝင်ခွင့်တို့ကို 

အားရြးပမှင့်တင်ရန် ၂၀၁၅ အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ

ကတည်းက စတင်ရဆွးရနွးလာခဲ့ြကသည်။ NLD အစိုးရ၏ 

၂၁ ရာစုြင်လုံညီလာခံက ဤရည်မှန်းချက်ကို ြို၍တွန်း

အားပြစ်ရစခဲ့သည်။

 ယရန့အချနိ်ေိ အမယ်ဘုတ်ချည်ငင်သကဲ့သို့ ပြစ်

ရနသည့် အမျ ိုးသားအဆင့် ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၏ 

ရှုြ်ရေွးမှုများက အရရာင်အရသွးစုံလင်လှသည့် အင်အား

စုအမျ ိုးမျ ိုးကို စည်းရုံးစုစည်းနိုင်ရစမည့် ကကိုးြမ်းအား 

ေုတ်မှုများကို လှိုက်စားလျက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များ

အတွင်း KNPP သည် နိုင်ငံရရးနည်းလမ်းပြင့် ရဆွးရနွး

အရပြရှာမှုကို အရောက်အကူပြုရန် ကကိုးြမ်းခဲ့သည့် 

အပခားအြွဲ့အစည်းများ၏ ရေသတွင်းအစီအစဉ်သစ်များ

ကိုရကျးေူးတင် အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း 

ကရင်နီလူေု၏ အဓိကကျသည့် ကိုယ်စားလှယ်ပြစ်ရန

သလို အစိုးရနှင့်လည်း “ရဆွးရနွးရြာ်ရဆွးရနွးြက်” ပြစ်

ရနသည့် ြါတီ၏ လက်ရှိအဆင့်အတန်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်

ရန်တွန့်ဆုတ်ရနြုံရသပြင့် ေိုအစီအစဉ်များ၌ တက်တက်
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ကရင်နီတိုင်းရင်းသားများကရင်နီတိုင်းရင်းသားများ

 ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း အပခားရေသများနည်းတူြင် ကယားပြည်နယ်၏ တိုင်းရင်းသားပြစ်တည်မှုနှင့် ြတ်

သက်သည့် ရမးခွန်းသည် နိုင်ငံရရးဆန်၍ ဆင့်ကဲတိုးတက်ရပြာင်းလဲလျက်ရှိသပြင့် အလွန်သတိေားရသည့် 

အရြကာင်းအ ရာတစ်ခုပြစ်သည်။ အုြ်စုကကီးများနှင့် အုြ်စုခွဲများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲပခားသတ်မှတ်၍ အမည်တြ်

သည့်ကိစ္စသည် အငမဲတမ်းလိုလို ရဆွးရနွးပငင်းခုန်စရာ အရြကာင်းရင်းတစ်ခုပြစ်ရနရလ့ရှိသည်။ သမိုင်းကိုပြန်

ြကည့်ြါက ရယဘုယျအားပြင့် လူများစုပြစ်သည့် အုြ်စုခွဲကယားတိုင်းရင်းသားများ၏ အနီရရာင်ကဲသည့် 

သငတ်ိငု်းဝတစ်ု ံကိ ုအစွပဲြု၍ နယခ်လံေူလုတူန်းစားများအားလုံးကိ ု“ကရငန်”ီ (အနရီရာငက်ရငမ်ျား) အပြစ ်တစစ်ု

တစ်စည်းတည်း လုံးရြါင်းရခါ်ရဝါ်ခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။ ဗဟိုကျသည့် ဧရာဝတီပမစ်ဝှမ်းလွင်ပြင်ရေသများကို ဝိုင်းရံ

ေားလျက်ရှိသည့် နယ်စြ်ရတာင်တန်းရေသရန အပခားတိုင်းရင်းသားများကဲ့သို့ြင် ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ယဉ် 

ရကျးမှုအရရာင် အရသွးစုံလင်ကွဲပြားမှုကို တိုင်းရင်းသားရခါင်းရဆာင်များက ပြင်ြအုြ်စိုးမှုရအာက် ကျရရာက် 

ခဲ့ြူးပခင်းမရှိဘဲ “သီးပခားလွတ်လြ်ခဲ့သည့်” လူမျ ိုး၏ အရောက်အေားပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူေားြကသည်။၇၇ 

 “ကရင်နီ” ဆိုရာ၌ ဘာသာရဗေြညာရှင်များက ယရန့ရခတ်ကယားပြည်နယ်သာမက ကရင်နှင့် ရှမ်း

ပြည်နယ်များနှင့် ေိစြ်လျက်ရှိသည့် နယ်ရပမရေသများသည်လည်း အလွန်ကွဲပြားစုံလင်၍ အရရာင်အရသွး

စုံသည့် “ကရင်အရပခပြု” ဘာသာစကားများနှင့် ရေသိယစကားများသုံးစွဲမှုကို ရောက်ရှုပခင်းအားပြင့် ကရင် 

“ဘူမိနက်သန်ရပမ” (“အမိရပမ”) ပြစ်သည်ဟု လက်ခံယူဆေားြကသည်။၇၈ အချ ို ့မျ ိုးနွယ်စုများနှင့် ဘာသာ

စကားများသည် ယရန့ရခတ် ေိုင်းနိုင်ငံနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်ရရးနယ်နိမိတ် နှစ်ြက်စလုံး၌ ေြ်၍ရှိရန

ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း နိုင်ငံရရးစနစ်အရ သမိုင်းအစဉ်အဆက် ရှမ်းပြည်နယ်များနှင့် ြို၍နီးစြ်မှုရှိခဲ့သည့် 

ကရင်နီပြည်များ (ကရင်အဆက်အနွယ်ပြစ်လင့်ကစား) ကို ကိုလိုနီရခတ်အရစာြိုင်းကာလများအေိ ၎င်းတို့၏

အဆက်အနွယ် ကရင်၊ ရှမ်းနှင့် အိမ်နီးချင်းေိုင်းတို့ေံမှ သီးပခားလွတ်လြ်သည့် ရေသများအပြစ် ရည်ညွှန်း

ရြာ်ပြခဲ့သည်။

 ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ယဉ်ရကျးမှုရြါ် အရပခခံ၍ ရခတ်သစ်ပြည်နယ်ရန “ကရင်နီတိုင်းရင်းသား

များ” အပြစ် ကယား၊ ကယန်း (ကရခါင်းြရေါင်)၊ ကရယာ/ြရဲ၊ ရကာ်ရယာ် (မနူမရနာ)၊ ရင်္ဘား၊ ယင်းတလဲ၊ 

ြကူး၊ ကငန် (ယင်းရဘာ်)၊ ကရေါ့ (ရင်္ခို)နှင့် လော (ေယိမ်း) ဟူသည့် ကရင်အဆက်အနွယ်အုြ်စု ဆယ်ခု

ပြစ်သည်ဟု ရယဘုယျအားပြင့် လက်ခံသတ်မှတ်ေားြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ဤဘာသာစကားများအြကား 

အပြန်အလှန် ဆက်စြ်မှုကိုရတာ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်သရဘာရြါက်ေားပခင်းမရှိြကရြ။ မျ ိုးနွယ်စု

များကို အများအားပြင့် အပြင်လူများ ရခါ်ရဝါ်ြကသည့်အတိုင်းသာ ြို၍အသိများြကသည်။ ကရင်နီတိုင်းရင်းသား

များအြကား၌ြင် ရေသိယစကားများ သို့မဟုတ် ယဉ်ရကျးမှုနှင့် စရိုက်လက္ခဏာအမျ ိုးမျ ိုးကို မည်ကဲ့သို့ ခွဲပခား

သတ်မှတ်ရမည်နည်းဟူသည့်အချက်နှင့်ြတ်သက်၍ အပမင်သရဘာေားများ ကွဲလွဲလျက်ရှိသည်။ 

 ကရင်နီအဆက်အနွယ် ဘာသာစကားများကို ရပြာဆိုပခင်းမရှိသည့် တိုင်းရင်းသားအုြ်စုများအြကား

၌အစဉ်အလာအရ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ အများဆုံးပြစ်ရနပခင်းက အရစာြိုင်းရာစုနှစ်များအတွင်း ကရင်နီနှင့် 

ရှမ်းတို့၏ လူမှုရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအရဆက်စြ်မှုကို ေင်ဟြ်ရစလျက်ရှိသည်။ ကရင်နီနိုင်ငံရရးောတ်ခုံရြါ်၌ 

ရခတ်သစ်ပြည်နယ်အရပခပြု အင်အားစုများပြစ်ြကသည့် အဓိကအားပြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့

အစည်းတစ်ခုပြစ်သည့် KNPP သို့မဟုတ် ရရွးရကာက်ခံ ANDP နှင့် ၎င်းတို့ကို ဆက်ခံေားသည့် KySDP 
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တို့သည် ကရင်နီအဆက်အနွယ်များသာမက ရေသအတွင်း မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်

စုများအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ရန် ကကိုးြမ်းလျက်ရှိသည်ဟု ရပြာဆိုေားြကသည်။၇၉

 “ကရင်နီပြည်” ၏ အမျ ိုးသားရရးလက္ခဏာကို ပြည်ရောင်စုသစ်၌ ရြါင်းစည်းခဲ့ြကသည့် တိုင်းရင်း

သားပြည်နယ် ရလးခုပြစ်ြကသည့် ကချင်၊ ကရင်နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ ပြည်နယ်တစ်ခုအပြစ် 

၁၉၄၇ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအရ အာမခံရြးခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခများ ြျ ံ့နှံ့လာခဲ့သည့် ၁၉၅၁ 

ခုနှစ်တွင် ြဆြလအစိုးရသည် ကရင်နီပြည်သူများကို အပခားကရင်များေံမှ ခွဲေုတ်၍ သမိုင်းရြကာင်းအရ 

သီးပခားလွတ်လြ်သည့် ရေသတစ်ခုအပြစ် ေင်ဟြ်ရစသည့် အမည်နာမကိုြါ ြယ်ြျက်ရန်ကကိုးြမ်းသည့်

အရနပြင့် “ကရင်နီ” ပြည်ကို “ကယား” ပြည်နယ်ဟု အမည်ရပြာင်းြစ်ခဲ့သည် (အခန်း ၂ ြါ “နာမည်ေဲမှာ 

ဘာရတွြါလဲ။ ကယားပြည်နယ်လား ကရင်နီပြည်လား” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ ေို့အပြင် “ကယားပြည်နယ်”

ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ြွဲ့ စည်းြုံအရပခခံဥြရေများအရ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ် (၇) ခုအနက်တစ်ခု

အြါအဝင်ပြစ်သည်ဟု ဆက်လက်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ “ကယား”၊ “ကရင်”နှင့် “ကယန်း” တိုင်းရင်းသား

များအားလုံးကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံ အရပခခံဥြရေြါ ြေဝီနယ်ရပမရေသသတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် 

နိုင်ငံရရးအခွင့်အရရးများအရ “နိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ” ပြစ်ြကသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုေားသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း အားလုံးကိုစုရြါင်းကိုယ်စားပြုသည့် “ကရင်နီ” အမည်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရြးခဲ့ပခင်း

မရှိသလို “ကယား” သည် ရေသတွင်းရှိ အုြ်စုခွဲမျ ိုးနွယ်စုတစ်ခုသာပြစ်သည်ဟူသည့် အချက်ကိုလည်း 

အသိအမှတ်ပြုရန် ြျက်ကွက်ခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၂ ခုနှစ် KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့ငြီးကတည်းက ကရင်နီတိုင်းရင်းသားရရးရာနှင့် ဘာသာစကား

များအရြါ် စိတ်ဝင်စားမှု ပြန်လည်ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရရးအရပြာင်းအလဲရြကာင့် နယ်ရပမရေသ

တစ်လွှား ယခင်ကေက်ြို၍ လွတ်လွတ်လြ်လြ် ကူးလူးဆက်ဆံလာနိုင်ပခင်းကလည်း တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း

ြါဝင်လျက်ရှိသည်။ သို့ရသာ်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရရနှင့် အိမ်ဆိုင်ရာ သန်းရခါင်စာရင်းြါ တိုင်းရင်းသား

ပြစ်ပခင်းနှင့် အမျ ိုးသားလက္ခဏာရြ်များကို အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုရာ၌ အားနည်းချက်များကလည်း ြို၍စိတ်ဝင်

စားမှုပမင့်တက်လာရစရန် မီးေိုးရြးခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ သန်းရခါင်စာရင်း၌ ရခတ်နှင့်ရလျာ်ညီမှု

မရှိရတာ့သည့် ကိုယ်လိုနီရခတ်ကာလက ခွဲပခားသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ရနာက်တိုးစာရင်းအမျ ိုးမျ ိုးရြါ် အရပခခံ

၍နိုင်ငံအတွင်း၌ “နိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုး” စုစုရြါင်း ၁၃၅ မျ ိုးရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပခင်းက 

များစွာရှုြ်ရေွးသွားရစခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအများအပြားက ဤအချက်သည် ဗမာမဟုတ်သည့် 

တိုင်းရင်းသားများ၏ အရရအတွက်နှင့် ကိုယ်စားပြုမှု အားနည်းချနိှဲ့သွားရစရန် တိုင်းရင်းသားတို့၏ စရိုက်

လက္ခဏာများကို ြိုင်းပခားသတ်မှတ်ရာ၌ တမင်ရှုြ်ရေွးလာရအာင် ပြုလုြ်ခဲ့သည့် အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက်

တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းပြစ်ရနမည်ကို စိုးရိမ်မကင်းရှိရနြကသည်။၈၀

 ေို့ရြကာင့် ကရင်နီလူေုများအြကား အရရးတကကီးရဆွးရနွးတိုင်ြင်မှုများ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ 

၁၉၅၁ ခုနှစ် အတွင်း “ကရင်နီပြည်” ကို “ကယားပြည်နယ်” အပြစ် ရပြာင်းလဲမှည့်ရခါ်ခဲ့သည့် ကိစ္စရြ်ကိုလည်း 

တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံအသိအမှတ်ခဲ့ပခင်းမရှိရြ။ သို့ရသာ်လည်း စုရြါင်း

အမည်နာမတစ်ခုပြစ်သည့် “ကရင်နီ” အသုံးအနှုန်းနှင့် မျ ိုးနွယ်စုများ၏ ဆက်စြ်ြတ်သက်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ 

အပမင်သရဘာေား အမျ ိုးမျ ိုးကွဲရနြကဆဲပြစ်သည်။ အဓိကအားပြင့် နိုင်ငံရရးအရစုြွဲ့မှုလား ြေဝီနယ်နိမိတ်

အရ စုြွဲ့မှုလား သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုအရစုြွဲ့မှုလား သို့မဟုတ် သုံးခုစလုံးလားဟူသည့် အချက်



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 153

ရြါ်သရဘာေားကွဲလွဲ ရနြကပခင်းပြစ်ငြီး အေူးသပြင့် ကယန်းအဆက်အနွယ် မျ ိုးနွယ်စုများ၏အပမင် သိသိ

သာသာကွဲေွက်လျက်ရှိသည် (“ကယန်းရေသနှင့် အမျ ိုးသားရရးလက္ခဏာ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။

  “ကရင်နီ” ဘာသာစကားများနှင့် ရေသိယစကားများအြကား အပြန်အလှန် နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိ

သည့် ကိစ္စရြ်ကလည်း အရပခအရနကို ြို၍ရှုြ်ရေွးရစလျက်ရှိသည်။ အချ ို ့နယ်ရပမရေသများ၌ “တစ်ရွာမှာ 

စကားတစ်မျ ိုး” ဟူ၍ြင် အရွှန်းရြာက်ရလ့ရှိသည်။ ေို့အပြင် ရေသတစ်လွှား မတူကွဲပြားသည့် ဘာသာရရး

ယုံြကည်မှုများသည်လည်း အရရာရရာအရနှာရနှာ ပြစ်ရနြကသည်။ ယင်းတို့၌ ခရစ်ယာန်ဘာသာ (အများ

အားပြင့် နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်နှင့် ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များ)၊ ဗုေ္ဓဘာသာနှင့် ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်သူများ (ရေသ

တစ်လွှား ရက့ေျ ိုးဘိုးဟုသိြကသည့်) အပြင် လွိုင်ရကာ်၌ အများစုရှိရနသည့် ဟိန္ဒူနှင့် မွတ်စလင်ဘာသာ

ဝင်များလည်း အနည်းအကျဉ်းရှိသည်။ ေို့အပြင် ကယားပြည်နယ်အတွင်း၌ ရှမ်း၊ ြအိုဝ်းနှင့် ဗမာကဲ့သို့ရသာ 

အပခားတိုင်းရင်းသားများလည်း မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိငြီး ဗမာတိုင်းရင်းသားများသည် လွတ်လြ်ရရးရငြီး

ရနာက်ြိုင်းမှသာ ရာခိုင်နှုန်းအားပြင့် ပမင့်တက်လာခဲ့ပခင်းပြစ်ရသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ ရေသတွင်းသမိုင်းရြကာင်း

ရနာက်ခံ သို့မဟုတ် ြွား/ရသစာရင်းများနှင့်ြတ်သက်၍ စစ်တမ်းပြုစုေားသည့် သုရတသနအချ ို့ရှိရနခဲ့သည်။

ကရင်နီအဆက်အနွယ် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ*ကရင်နီအဆက်အနွယ် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ*

ကယား -ကယား - ကယားတိုင်းရင်းသားများကို ၎င်းတို့၏ဘာသာစကားပြင့် “ကယားလီြူး” ဟု ရည်ညွှန်းရပြာ

ဆိုရလ့ရှိငြီး “ကယားလူမျ ိုး” ဟု အလွယ်ရခါ်ြကသည်။ ကယားလူမျ ိုး၏ စကားသည် ကယားလီ (ကယားဘာ

သာစကား) ၏ ရေသိယစကားများနှင့် အနည်းငယ်ကွာပခားမှုရှိရသာ်လည်း အရနာက်နှင့် အရရှ့ရေသိယ

စကားများအပြစ် အုြ်စုကကီးနှစ်ခုအပြစ် ရယဘုယျခွဲပခားနိုင်သည်။ ကယားလူမျ ိုးများ၏ ကိုးကွယ်မှုသည် နှစ်

ပခင်းခရစ်ယာန်၊ ကက်သလစ်၊ ဗုေ္ဓဘာသာနှင့် ရိုးရာနတ် (ရက့ေျ ိုးဘိုးဟု အများရခါ်သည့်) ကိုးကွယ်မှုများ

ဟူ၍ ရရာရနှာလျက်ရှိသည်။ ကယားလူမျ ိုးများသည် အကကီးဆုံးမျ ိုးနွယ်စုပြစ်ငြီး ရိုးရာအရ အနီရရာင်သင်

တိုင်းဝတ်ဆင်ြကသူများအပြစ် လူသိများသည်။ 

ကရယာ ကရယာ နှင့် ြရဲ ြရဲ - ြရဲတို့ကို ကရင်ဘာသာစကားအရ ရဘွး သို့မဟုတ် ဘရဲဟုလည်း ရခါ်ရဝါ်ရလ့ရှိသည်။ 

ြရဲ နှင့် ကရယာတို့သည် အလွန်နီးစြ်သည့် မျ ိုးနွယ်စုများပြစ်ြကငြီး ယရန့ကရယာဟု သတ်မှတ်ေားြက

သည့်ဘာသာစကားကို ရပြာဆိုြကသည်။ သမိုင်းရြကာင်းရနာက်ခံအရ ၎င်းတို့သည် ေူးရချာင်းတစ်ရလျှာက် 

ပြန့်ကျဲရနေိုင်ြကသည့် လူမျ ိုးများပြစ်ြကသည်။ ြရဲတို့သည် ေစ်ပမစ်အားပြင့် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် နီးစြ်သည့် 

ေူးရချာင်း အရနာက်ြက်ကမ်းမှ ဆင်းသက်လာြကငြီး ကရယာတို့သည် ြရူဆိုငမို့နယ် အလယ်ြိုင်းကို ပြတ်

၍စီးဆင်းသွားသည့် ေူးရချာင်းအရရှ့ြက်ကမ်းမှ ပမစ်ြျားခံဆင်းသက်လာြကပခင်းပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူေားြက

သည်။ ြရဲအများစုသည် နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်နှင့် ကက်သလစ်ဘာသာ ကိုးကွယ်ြကသူများပြစ်ြကရသာ်လည်း 

ကရယာအများစုသည် ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များပြစ်ြကသည်။ ဘာသာရရးကိုးကွယ်မှုအရ ကက်သလစ်

တို့သည် ကရင်ဘာသာစကားကုိ အသုံးပြုြကငြီး နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်တို့သည် ကရင်နှင့် ရင်္ဘားဘာသာစကား

တို့ကို အသုံးပြုြကသည်။ ဤနှစ်များအတွင်း ကရယာနှင့် ြရဲကိုယ်စားလှယ်တို့သည် တစ်ခုတည်းရသာ တိုင်း

ရင်းသားလူမျ ိုးအပြစ် ရြါင်းစည်းသွားရန် စတင်ရဆွးရနွးလာခဲ့သည်။ အချ ို ့က ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ြရဲကရယာဟု 

ရခါ်ဆိုလိုြကရသာ်လည်း အပခားသူများ၌ ၎င်းတို့နှင့်မတူသည့် အပမင်မျ ိုးရှိရနြကသည်။ 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute154

ရကာ်ရယာ် - ရကာ်ရယာ် - ဗမာစကားအသုံးအနှုန်းပြင့် ခွဲပခားသတ်မှတ်ချက်အရ ယခင်က ရကာ်ရယာ်တို့ကို မနူမရနာလူမျ ိုး 

များအပြစ် သိလာခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ြရူဆိုငမို့နယ်၌ ကျင်းြခဲ့သည့် ရကာ်ရယာ်မျ ိုးနွယ်စုများ၏ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ် အမျ ိုးသားညီလာခံ၌ အားလုံးနီးြါးသည် အစိုးရရြးသည့် မနူမရနာဆိုသည့်အမည်ေက် ၎င်းတို့၏  ဘာ

သာစကားအတိုင်း အနာင်္တ်၌ ရကာ်ရယာ်ဟူသည့် အမည်ကိုသာ တရားဝင်ရည်ညွှန်းသုံးစွဲသွားရန် သရဘာတူ 

ခဲ့ြကသည်။ ရကာ်ရယာ်တို့သည် အဓိကအားပြင့် နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်နှင့် ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များပြစ်ြကငြီး 

အဓိကအားပြင့် နယ်စြ်ငမို့များပြစ်သည့် ြရူဆိုနှင့် ရဘာလခဲငမို့နယ်များမှ ပမစ်ြျားခံဆင်းသက်လာခဲ့ြကပခင်း 

ပြစ်သည်။

ကယန်း - ကယန်း - နယ်ရပမရေသအရ ပြန့်ကျဲရနေိုင်မှု ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိငြီး မျ ိုးနွယ်စုခွဲများပြားလှသည့် ကယန်း

လူမျ ိုးတို့၏ လူမှုရရးနှင့် ဘာသာစကားများကို ရလ့လာသုရတသနပြုမှု အလွန်နည်းြါးခဲ့သည် (“ကယန်း

နယ်ရပမရေသနှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ နိုင်ငံရရးရှုရောင့်အရ ၎င်းတို့ကို 

သမိုင်းအစဉ်အဆက် ရှမ်းပြည်နယ်ခွဲ မုန်းြိုင် (ယရန့မိုးငဗဲ) ရေသ၌ ရနေိုင်ြကသူများအပြစ် ြို၍သိြကသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း ကယန်းလူမျ ိုးများသည် ယရန့ရခတ်ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်းနှင့် ရနပြည်

ရတာ်ပြည်ရောင်စုနယ်ရပမများတွင်လည်း အများအပြားရနေိုင်လျက်ရှိသည်။ ကယန်းတို့သည် ခရစ်ယာန်

ဘာသာ (အများအားပြင့် ကက်သလစ်) နှင့် ရိုးရာနတ် (အများအားပြင့် ရက့ေျ ိုးဘိုး) နှစ်မျ ိုးစလုံး ရရာရနှာကိုး

ကွယ်ြကသူများပြစ်ြကငြီး ရပြာဆိုသည့် ရေသိယစကား မျ ိုးကွဲများစွာရှိြကသည်။ အတိတ်ကာလများ၌ ကယန်း

မျ ိုးနွယ်စုများကို ရခါ်ရဝါ်မှတ်တမ်းတင်ရာ၌ အေူးသပြင့် ကရခါင်းမျ ိုးနွယ်စုကို ရည်ညွှန်းရပြာဆိုသည့်အခါ 

ခွဲပခားဆက်ဆံမှု အရငွ့အသက်များသည့် ြရေါင်ဟု သုံးနှုန်းခဲ့ြကသည်။၈၁

 လတ်တရလာ ရလ့လာသုရတသနပြုချက်များက အဓိကအားပြင့် ကရင်အဆက်အနွယ် အုြ်စုကကီး

ရလးခုရှိရနသည်ဟု အကကံပြုေားငြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်၌ ကျင်းြခဲ့သည့် ေုတိယအကကိမ်ရပမာက် 

ကယန်းအမျ ိုးသားညီလာခံကလည်း အဆိုြါရည်တည်ချက်အရြါ် လက်ခံသရဘာတူခဲ့ြကသည်။

• လော  -လော  - “ရပမာက်ြိုင်းရန မျ ိုးနွယ်စုများ” (ေယိမ်းအြါအဝင်)

• ကရခါင်း -ကရခါင်း - “ရတာင်တန်းရန မျ ိုးနွယ်စုများ” (လဟွီနှင့် ြရေါင်အြါအဝင်)

• ကငန် -ကငန် - “လွင်ပြင်ရေသရန မျ ိုးနွယ်စုများ” (ယင်းရဘာ်အြါအဝင်)

• ကရေါ့-ကရေါ့- “ရတာင်တန်းအရနာက်ပခမ်း မျ ိုးနွယ်စုများ” (ရင်္ခိုအြါအဝင်)

 “လဟွီ” ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို ကရခါင်းမျ ိုးနွယ်စုများကို ရည်ညွှန်းရာတွင် အဓိကသုံးစွဲခဲ့ြကရသာ်

လည်း မြကာရသးမီက ကျင်းြခဲ့သည့် ညီလာခံ၌ အဆိုြါအမည်သည် “ရတာင်ြိုင်းရန” မျ ိုးနွယ်စုများ (ကရခါင်း၊ 

ကငန်နှင့် ကရေါ့) တို့အားလုံးကို လွှမ်းခခုံမှုရှိသည့် အသုံးအနှုန်းပြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ဆုံးပြတ်ခဲ့ြကသည်။ 

ရင်္ဘား - ရင်္ဘား - ရင်္ဘားဘာသာစကားသည် နယ်နိမိတ်ချင်းေိစြ်လျက်ရှိသည့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ြဲခူးတိုင်းရေသကကီး 

နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစြ်ရှိ နယ်ရပမရေသများ၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးနှုန်းရပြာဆိုလျက်ရှိသည့် အရရှ့ပခမ်းရဘွး 

ကရင်စကား၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုပြစ်သည်ဟု ယူဆေားြကသည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အချ ို ့ရသာ 

ရင်္ဘားမျ ိုးနွယ်စုဝင်များသည် မိမိတို့ကိုယ်ကို ကရင်နီအနွယ်ဝင်များပြစ်ြကသည်ဟု လက်ခံေားြကရသာ်လည်း 

ကရင်ပြည်နယ်ြက်ပခမ်း၌ ရနေိုင်ြကသူများက ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ကရင်အပြစ်သာ မှတ်ယူေားြကသည်။ ၂၀၁၇ 



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 155

ခုနှစ်တွင် လွိုင်ရကာ်ငမို့ရြါ်၌ စီစဉ်ကျင်းြခဲ့သည့် ရင်္ဘားလူငယ်ြိုရမ်၌ ဘုံရြ်တည်ချက်တစ်ခုတည်းေားရန် 

သရဘာတူညီမှု မရရှိခဲ့ြကရြ။ 

ြကူး - ြကူး - ြကူးတို့ကို အများအားပြင့် “ြကူးကရင်” များအပြစ် ရည်ညွှန်းြကရလ့ရှိရသာ်လည်း ကယားနိုင်ငံရရး 

ောတ်ခုံရြါ်၌ ရယဘုယျအားပြင့် ကရင်နီအုြ်စုဝင်များအပြစ် သတ်မှတ်လက်ခံေားြကသည်။ ြကူးတို့သည် 

ရခတ်သစ်ပမန်မာနိုင်ငံ၌ အကျယ်ပြန့်ဆုံး သုံးနှုန်းရပြာဆိုလျက်ရှိသည့် ဘုံကရင်စကားဟုဆိုနိုင်သည့် စရကာ

ကရင်အုြ်စု၏ ရေသိယဘာသာစကားတစ်မျ ိုးကို ရပြာဆိုြကသည်။ အများစုသည် အရနာက်ြားရဆာင်းနှင့် ရမာ်

ချးီရေသတို့အပြင် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ေိစြ်လျက်ရှိသည့် နယ်စြ်ရေသများ၌လည်း ရနေိုင်လျက်ရှိြကသည်။ 

ယင်းတလဲ -ယင်းတလဲ - ယင်းတလဲတို့သည် လူဦးရရအလွန်နည်းသည့် မျ ိုးနွယ်စုငယ်များပြစ်ြကငြီး ရဘာလခဲငမို့နယ်

အတွင်းရှိ ရကျးရွာများ၌ အများဆုံးရနေိုင်ြကသည်။ ၎င်းတို့သည် ကုန်လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ပြစ်

ြွားခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခေဏ်ကို မဆံ့ရင်ကာ ခါးစည်းခံခဲ့ြကရသူများပြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရနာက် 

ကယားအုြ်စုဝင် ရေသိယဘာသာစကားတစ်ခုအပြစ် အများလက်ခံေားြကသည့် ကိုယ်ြိုင်ရေသိယစကား

တစ်မျ ိုးကို အသုံးပြုြကငြီး ဗုေ္ဓဘာသာနှင့် ရိုးရာနတ် (အများအားပြင့် ရက့ေျ ိုးဘိုး) တို့ကို ရရာရနှာကိုးကွယ်

ြကသူများပြစ်ြကသည်။ 

ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပခားတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပခားတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ

• ဗမာ• ဗမာ

• အင်းသား• အင်းသား

• ြအိုဝ်း• ြအိုဝ်း

• ရှမ်း• ရှမ်း

*ဤစာရင်းအတိုင်း အတိအကျမှန်ကန်သည်ဟု မယူဆြကရန် ရပြာြကားလိုြါသည်။ ဤစာကွက်သည် တိုင်း

ရင်းသား မျ ိုးနွယ်စုများ၏ ပြစ်တည်မှုကို ရလ့လာသုရတသနပြုပခင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ အမျ ိုးသားရရးစရိုက်

လက္ခဏာနှင့် ြတ်သက်သည့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအြကား လတ်တရလာရဆွးရနွးရပြာဆိုမှုများနှင့် 

ခွဲပခားသတ်မှတ်ချက်များကို ေင်ဟြ်သုံးသြ်နိုင်ရစရန်အတွက်သာ ရဆွးရနွးတင်ပြေားပခင်းပြစ်ြါသည်။ 

ကကကက ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း မရှိခဲ့ရြ။ ေို့အချနိ်က UKSY 

သည် ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရရးကုိ တာဝန်ယူရန်ရည်မှန်း၍ 

ကယားပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းရနေိုင်လျက်ရှိသည့် 

တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုကွဲများ အားလုံးကို စည်းရုံးစုစည်း

ကာဘုံရည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်များ အတူတကွချမှတ်သွား

နိုင်ရန် ကကိုးြမ်းလာခဲ့သည်။

 ယရန့ရခတ် အြွဲ့အစည်းများ ရတွ့ဆုံစည်းရဝး

ြကရာ၌ ကရင်နီလွတ်လြ်ရရးရတာင်းဆိုမှုကို ယခင်က

လိုမျ ိုး အားရြးပမှင့်တင်ပခင်း မရှိြကရတာ့ရြ။ ြက်ေရယ်

ပြည်ရောင်စုတစ်ခုအတွင်း ကရင်နီပြည်ကို ေည့်သွင်း

ြွဲ့စည်းရရးသည ်နယခ်အံငအ်ားစမုျားအြကား ကျယက်ျယ်

ပြန့်ပြန့် လက်ခံသရဘာတူြကသည့် ရြ်တည်ချက်တစ်ခု

ပြစ်လာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရး သရဘာတူစာချုြ်ကို KNPP အရနပြင့် လက်မှတ် 

ရရးေိုးသင့်သည် သို့မဟုတ် မေိုးသင့်ဟူသည့် ကိစ္စရြ်ကို 

ရစ့စြ်ရဆွးရနွးလာသည့်အခါ ကယားပြည်နယ်အတွင်း

ရှိအပခားအင်အားစုများအြကား အနာင်္တ်ရဆွးရနွးြွဲများ
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၌၎င်းတို့ြါဝင်နိုင်ပခင်းမရှိဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့မည်ကို စိုးရိမ်ြူြန်

မှုများ ကကီးေွားလာခဲ့ပြန်သည်။ “NCA ကို သရဘာတူလက်

မှတ်ရရးေိုးြို့ KNPP ြက်က ပြင်ဆင်လာခဲ့ ချနိ်မှာ ကရင်နီ

အုြ်စုခွဲရတွအားလုံးက တိုင်းရင်းသားအရပခပြုရဆွးရနွးြွဲ

ရတွကို NCA ေက်ရစာငြီး အရင်လုြ်နိုင်ြို့ ကကိုးြမ်းလာ

ခဲ့ြကတယ်” ဟု ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်းမှ ခူးြလုရယ်က ပြန်

လည်ရပြာပြခဲ့သည်။ “သူတို့အားလုံးက နိုင်ငံရရးရဆွးရနွး

ြွဲအတွက် အဆင်သင့်ပြစ်ရနရအာင် ကကိုတင်ပြင်ဆင်ေား

တာြါ။ KNPP လက်မှတ်ေိုးပြစ်တဲ့အချနိ်ေိ ရစာင့်ရန

မယ်ဆိုရင် အရမ်းရနာက်ကျသွားနိုင်တယ်။”၈၂

 KNPP ကိုယ်တိုင်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေီေင်ဘာလ

အတွင်း လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ ကရင်နီပြည် ငငိမ်းချမ်းရရးညီလာ

ခံတစ်ရြ်ကို ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့ငြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်

ကိုင်အြွဲ့အစည်းရြါင်းစုံ၊ နိုင်ငံရရးြါတီများနှင့် CSO များ 

စုံစုံလင်လင် တက်ရရာက်ြါဝင်ခဲ့သည် (အခန်း ၅ ကို

ြကည့်ြါ)။ တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ UKSY သည်လည်း မိမိတို့ 

၏ ရေသအလိုက် ကကုံရတွ့ရနြကရသည့် စိန်ရခါ်မှုများနှင့် 

လိုအြ်ချက်များကို ြို၍ေိေိရရာက်ရရာက် ရှာရြွရြာ်

ေတုန်ိငုရ်စမည့ ်ကိယုြ်ိငုည်လီာခအံသီးသီး ရခါ်ယကူျင်းြ

သွားြကရန် နယ်ခံကရင်နီမျ ိုးနွယ်စုခွဲများကို တိုက်တွန်း

ရပြာဆိုခဲ့သည်။ UKSY ၏ ခွန်းဘားနက်ဘုတ်က “သူတို့

အရနနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာရတွကုိ ရဆွးရနွးအရပြရှာြို့ ဘယ်

တုန်းကမှ အခွင့်အရရးမရခဲ့ြကဘူး။ အကယ်၍ သူတို့အရန

နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရရးကိစ္စကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုင်တွယ်ရပြရှင်း

နိုင်ငြီး ဘုံသရဘာတူညီချက်ရတွ ရလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ရနာက်

ြိုင်းအမျ ိုးသားအဆင့်မှာ ေါရတွကို ရဆွးရနွးတင်ပြသွား

နိုင်မယ်” ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုခဲ့သည်။၈၃

 သို့ရသာ်လည်း တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုနှင့် ဘာ

သာစကားတို့သည် နိုင်ငံရရးအရ အမျ ိုးသားရရးစရိုက်

လက္ခဏာနှင့် နိုင်ငံသားပြစ်ပခင်းတို့နှင့် အနှစ်သာရပခင်း 
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ေြ်တူကျမရနရြ။ ကရင်နီရခါင်းရဆာင်များသည် ဆယ်

စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ပြစ်ြွားလာခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခ၊ တြ်မရတာ်၏ နယ်ရပမစိုးမိုးရရးနှင့် နိုင်ငံ၏ 

အပခားရြ်ရွာရေသများမှ ရရြကည်ရာပမက်နုရာ သွားလာ

သူများ ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ရရွှ့ရပြာင်းအရပခချလာြက

ပခင်းတို့သည် နှစ်ရြါင်းများစွာတည်ရှိလာခဲ့သည့် “ဗမာ

ောတ်သွင်းရရး” မူဝါေ၏ အစိတ်အြိုင်းများပြစ်ရနမည်

ကိုများစွာ စိုးရိမ်ြူြန်ရနြကသည်။ ၎င်းတို့က ဤမဟာ

ဗျူဟာကို လွတ်လြ်ရရးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံ

ရရးရခတ်အဆက်ဆက်၌ ရတာက်ရလျှာက်အရကာင်

အေည်ရြာ်လာခဲ့သည်ဟု လက်ခံယုံြကည်ေားြကသည်။ 

အပခား ဗမာမဟုတ်သည့် ရေသများ၌လည်း အလားတူ

စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ ရှိရနခဲ့ြကသည်။၈၄ ၁၉၃၁ ခုနှစ်၌ ငဗိတိသျှ

တ့ုိရနာက်ဆံုးရကာက်ယူခ့ဲသည့် သန်းရခါင်စာရင်း၏ အရသး

စိတ်အချက်အလက်များအရ ကရင်နီပြည်အတွင်း၌ ကရင်

နွယ်ြွားများက ၇၃%၊ ရှမ်း (တိုင်း) တို့က ၁၉% နှင့် ဗမာ

လူဦးရရ ၃.၇% သာရှိသည်ဟု တွက်ချက်စာရင်းပြုစုေား

ရြကာင်းသိရှိခဲ့ရသည်။၈၅ ယရန့အချနိ်ေိ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

သန်းရခါင်စာရင်းကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရအာင် ေုတ်

ပြန်ရန် အလွန်အကဲဆတ်၍ ဝိရရာဓိဆန်လွန်းသည်ဟု 

လက်ခံယူဆေားြကဆဲပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း တိုင်း

ရင်းသားရခါင်းရဆာင် အများအပြားက အကယ်၍ရလေ်

များကို ေုတ်ပြန်ခဲ့ြါကလည်း ကိုလိုနီရခတ်လွန် ပြည်

ရောင်စုနှင့် ြူးရြါင်းခဲ့ြကစဉ်က ကရင်နီပြည်၌ ရှိရနခဲ့

သည့်လူဦးရရ အချ ိုးအစားေက် ရလျှာ့၍ရြာ်ပြလာြက

မည်ကို စိုးရိမ်ရနြကသည်။

 မျ ိုးနွယ်စုခွဲပခားသတ်မှတ်ချက်များ ေြ်ရနရသာ်

လည်း ရယဘုယျအားပြင့် ရှမ်းလူနည်းစုများနှင့်အတူ 

ပြည်နယ်အတွင်း သမိုင်းအစဉ်အဆက် ရနေိုင်လာခဲ့ြက

သူများပြစ်သည်ဟု လက်ခံသတ်မှတ်ေားသည့် ကရင်

အဆက်အနွယ် မျ ိုးနွယ်စု (၁၀) ခုရှိသည်ဟု ယူဆေားြက

သည် (“ကရင်နီအဆက်အနွယ် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု

များ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ သို့ရသာ်လည်း ဆယ်စုနှစ်

ရြါင်းများစွာ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခေဏ်ခံရင်း အကကိမ်

ကကိမ်ရနရြ်စွန့်ခွာ စစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ခဲ့ရသည့် အချ ို ့ရသာ

မျ ိုးနွယ်စုများ၏ အရပခအရနသည် အလွန်စိုးရမ်ြွယ်

ရကာင်းလာခဲ့သည်။ ရြ်ရွာအသိုက်အဝန်းရြါင်းများစွာ

သည်ရစရာမရှိရအာင် ြွတ်ြွတ်ညက်ညက် ရြကမွသွားခဲ့

ငြီပြစ်သည်။ ဥြမာအားပြင့် ယရန့အချနိ်၌ ယင်းတလဲ

ရကျးရွာ (၃) ခုသာ ဆက်လက်ရှင်သန်ကျန်ရစ်ရတာ့သည်

ဟုသိရှိခဲ့ရသည်။၈၆ သို့ရသာ်လည်း ကရင်နီတက်ကကလှုြ်

ရှားသူများ ြိုမိုရှာရြွရတွ့ရှိလာသည်နှင့်အမျှ ဤအချက်

ကစည်းလုံးညီညွတ်ရရးစိတ်ဓာတ်ကို ပြန်လည်အသက်

သွင်းရြးမည့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာများကို မျှမျှ

တတ ဟန်ချက်ညီရအာင် ကကိုးြမ်းရြာ်ေုတ်နိုင်ရစမည့် 

ရဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုလည်း ပြစ်လာနိုင်ြါသည်။ KNP 

ဥက္ကဋ္ဌခွန်းဘီေူးက “ကျရနာ်တို့အားလုံး တိဘက်ကရန 

ဆင်းသက်လာြကတာြါ။ ေါရြမယ့်လည်း ေီရေသကို 

ရရာက်တဲ့အချနိ်ကစငြီး အရင်ကလို အချင်းချင်း ညှိနှိုင်း

သရဘာတူတာမျ ိုးရတွ မရှိရတာ့သလို ပြစ်သွားတယ်။ ေါ

ရြမယ့် ကျရနာ်တို့အားလုံး ဟိုးအရင်တုန်းကရတာ့ အမျ ိုး

ရတာ်ခ့ဲြကမယ်ေင်တယ်” ဟု ရှင်းပြရပြာဆုိသွားခ့ဲသည်။၈၇ 

ေို့ရြကာင့် ကရင်နီရခါင်းရဆာင်များက KNPP နှင့် အပခား

အမျ ိုးသားရရး အြွဲ့အစည်းများအားလုံး ရဆွးရနွးညှိ

နှိုင်းရရး လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းရြါ် အတူတကွရရာက်

ရှိလာရစရန် ဘုံရြ်တည်ချက်များ အရရးတကကီး ရဆွးရနွး

ရြာ်ေုတ်ရန် ြို၍လိုအြ်လာငြီဟု လက်ခံယုံြကည်ေား

ြကသည်။ ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်းမှ ခူးြလုရယ်က ရအာက်ြါ

အတိုင်း ရပြာဆိုရဆွးရနွးသွားခဲ့သည်။ 

“မျ ိုးနွယ်စုအကကီးအရသးအားလုံး ြက်ေရယ်ဆီ

ကိုဦးတည်ရလျှာက်လှမ်းမယ့် ရည်မှန်းချက်ြန်း

တိုင်မျ ိုးေားငြီး အတူရရှ့ဆက်သွားြကြို့ အရမ်း

အရရးကကီးတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုရခါ်ရ

မလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆုံးပြတ်နိုင်ြါ

တယ်။ ေါရြမယ့် KNPP နဲ့အတူ ြက်ေရယ်စနစ်

ဆီကို အတူရလျှာက်လှမ်းသွားြကြို့ ဘုံရည်မှန်း 

ချက်ြန်းတိုင်ချင်းတူြို့ လိုအြ်ရနငြီ။ ကရယာြဲ

ရပြာရပြာ ကယားြဲရပြာရပြာ ကယန်းြဲရပြာရပြာ 

အားလုံးက လူသားရတွချည်းြါြဲ။ ဘယ်စကား

လုံးြဲသုံးသုံး အတူတူြါြဲ။”၈၈

 ဤကဲ့သို့ရသာ အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာနှင့် 

ကိုယ်စားပြုမှုအရြါ် ရဆွးရနွးရပြာဆိုမှုများသည် ၂၀၁၇ 

ခုနှစ် ၌ ကယန်း၊ ကယား၊ ြရဲ/ကရယာနှင့် ရကာ်ရယာ်

တို့အြကား ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့သည့် ညီလာခံများအတွင်း 

ြို၍ ကျယ်ရလာင်လာခဲ့သည်။ ရြရြာ်ဝါရီလ၌ ေုတိယ
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အကကိမ်ရပမာက် “ကယန်းအမျ ိုးသားညီလာခံ”ကို KNLP၊ 

KNGY နှင့် ကယန်းစာရြနှင့် ယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီတို့

ဦးရဆာင်၍ ေီရမာ့ဆိုငမို့တွင် စီစဉ်ကျင်းြခဲ့ြကသည်။၈၉ 

ညီလာခံ၌ “ကယန်းလူေုအြကား ပြဿနာများကို တာဝန်

ယူရပြရှင်းရြးမည့်” ကယန်းအမျ ိုးသား ညီညွတ်ရရး ဦး

ရဆာင်ရကာ်မတီ (HCKNU) ကုိ ြဲွ့စည်းတည်ရောင်သွားရန် 

ဆုံးပြတ်ခဲ့ြကသည်။၉၀ HCKNU ၌ KNP၊ KNLP၊ KNG၊ 

KNGY နှင့် ကယန်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWO) တို့

အပြင် မျ ိုးနွယ်စုခွဲများနှင့် ရြ်ရွာအသီးသီးမှ ကိုယ်စား

လှယ်များအြါအဝင် အရရာင်အရသွးစုံလင်သည့် ကရင်

အဆက်အနွယ် မျ ိုးနွယ်စုများအားလုံးနီးြါး ြါဝင်ခဲ့ြက

သည် (“ကယန်းနယ်ရပမရေသနှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်

လက္ခဏာ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ HCKNU ဥက္ကဋ္ဌပြစ်သူ 

ဆမ်ပမူရယ်ခွန်းဆာမူရအးလှက “ကျရနာ်တို့ရဲ့ အဓိကရည်

ရွယ်ချက်က ကယန်းလူေုရတွအြကား ပြန်ငြီးစည်းလုံး

ညီညွတ်လာရအာင် ရဆာင်ရွက်ြို့ပြစ်ြါတယ်” ဟု ရပြာ

ပြခဲ့သည်။၉၁ 

 ရဆွးရနွးြကရာ၌ တက်ရရာက်လာြကသူများက 

ကယန်းဘာသာစကားပြင့် မှည့်ရခါ်ေားသည့် ရကျးရွာ

မည်မျှ မိမိတို့၏ နင်္ိုအမည်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရငြီးပြစ်သနည်း

သို့မဟုတ် မိမိတို့၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရရးကတ်ပြားရြါ်၌ 

ကရင်နွယ်ြွားတို့ကို ကရင်များ သို့မဟုတ် အပခားလူမျ ိုးများ

အပြစ် မှတ်ြုံတင်လာမည့် ကိစ္စရြ်များကို အဓိကအရလး

ရြး၍ ရဆွးရနွးသွားခဲ့ြကသည်။ “တစ်ချ ို ့ဆိုရင် သူတို့ကို

သူတို့ ကယန်းမှန်းရတာင် မသိြကရတာ့ဘူး” ဟု ကယန်း

စာရြနှင့် ယဉ်ရကျးမှုရကာ်မတီမှ စအယ်ဝါးက ရပြာပြခဲ့

သည်။၉၂ “ကျရနာ်တို့ ကယန်းရတွက ေီနယ်ရပမမှာ မူလ 

တိုင်းရင်းသားရတွအပြစ် ရနေိုင်လာခဲ့တာ အရတာ်ြကာ

ရနြါငြီ” ဟု ဆမ်ပမူရယ်ခွန်းဆာမူရအးလှက ပြည့်စွက် 

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် ရလာရလာဆယ်ရတာ့ 

ကျရနာ်တို့ရဲ့ မူလအရပခခံရြိုင်ခွင့် အခွင့်အရရးအတွက် 

တိုက်ြွဲဝင်ရနရတုန်းြဲ။ ကျရနာ်တို့ရဲ့ စာရြနဲ့ ယဉ်ရကျးမှု

ရတွကို လွတ်လွတ်လြ်လြ် အားရြးပမှင့်တင်လို့မရရသး

ဘူး။ သူတို့ဆီက ခွင့်ပြုချက်ရတာင်းြို့ လိုရနတုန်းြဲ။”၉၃ 

ဤကိစ္စရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ညီလာခံအတွင်း အရရးြါသည့် 

ရှင်းလင်းချက်အချ ို ့ကို ေုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ “ကရင်နီဆိုတာ 

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးနာမည် မဟုတ်တဲ့ ြိုင်နက်နယ်ရပမ

တစ်ခုြါ” ဟု ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်းမှ ခူးြလုရယ်ရပြာဆိုခဲ့

သည်။ “ဆိုရတာ့ လူတစ်ရယာက်အရနနဲ့ ကရင်နီပြည်သား 

သို့မဟုတ် ကရင်နီအမျ ိုးသားဆိုငြီး ပြစ်ရနနိုင်ြါတယ်။ 

ေါရြမယ့် လူရတွက ကယန်းတိုင်းရင်းသားရတွပြစ်ရနငြီး 

သူတို့ရဲ့နယ်ရပမကို ကရင်နီပြည်ရဲ့ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခု

အပြစ်ရြါင်းစြ်သွားြို့ ဆန္ဒရှိရနြကတယ်။ ေါက အရမ်း

အရရးြါတဲ့ ဆုံးပြတ်ချက်တစ်ခုြါြဲ။”၉၄

 ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်အတွင်း မတ်လအရစာြိုင်း၌ 

“ကယားတိုင်းရင်းသားလူငယ်ညီလာခံ” တစ်ခုကို စီစဉ်

ကျင်းြခဲ့ြကသည်။၉၅ ကယားအုြ်စုဝင် မျ ိုးနွယ်စုများ

သည် ကယန်း သို့မဟုတ် ကရယာတို့ေက်စာလျှင် အမျ ိုး

သားရရး စရိုက်လက္ခဏာဆိုင်ရာ အရရးကိစ္စများရြါ်တက်

ကကလှုြ်ရှားမှု ြုိ၍နည်းြါးသည်။ ဤသ့ုိပြစ်ရပခင်းမှာ ကယား 

မျ ိုးနွယ်စုများသည် ပြည်နယ်အတွင်း လူဦးရရအများဆုံး

ပြစ်သည့် လူများစုများပြစ်ရနရသာရြကာင့်ဟု ယူဆရ 

သည်။ ေို့အပြင် ကရင်နီအမျ ိုးသားရရးအတွက် နှစ်ရြါင်း

များစွာ အခိုင်အမာစည်းရုံးအရရးဆိုလာခဲ့သည့် KNPP နှင့် 

ြိ၍ုနီးစြသ်ည့ ်ဆကဆ်ရံရးရှသိညဟ် ုယဆူရရသာရြကာင့်

လည်းပြစ်နိုင်ြါသည်။ ကယားတိုင်းရင်းသားလူငယ်ညီ

လာခံ၌ ဤပြဿနာကို ရဆွးရနွးအရပြရှာ၍ စည်းလုံး

ညီညွတ်မှု အေူးသပြင့် လူငယ်များအြကား ြို၍အား

ရကာင်းလာရအာင် တည်ရဆာက်သွားရန် ကကိုးြမ်းခ့ဲသည်။ 

“ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ လူငယ်ရတွကို အဓိကဦးတည်ငြီး 

ကယားလီြူးယဉ်ရကျးမှုကို ပမှင့်တင်နိုင်ြို့ ကကိုးစားြကတာ

ြါ” ဟု ကယားလီြူးလူငယ်ရကာ်မတီ၏ ြိုးရယ်ရှင်းပြ

သွားခဲ့သည်။ “လီြူးဆိုတာက ကယားလူမျ ိုးလို့ အဓိြ္ပာယ်

ရတဲ့အတွက် လီြူးနဲ့ ကယားကို သြ်သြ်စီခွဲေားလို့မရ

ြါဘူး။ စစ်အုြ်ချုြ်ရရးကာလတုန်းက ေီအသုံးအနှုန်းရတွ

ကို ရပြာဆိုသုံးနှုန်းရတာ အရမ်းအန္တရာယ်ကကီးတယ်။ အခု

ရတာ့ကျရနာ်တို့ရဲ့ သမိုင်းနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါြါဆိုတာကို

ရြာ်ပြတဲ့ အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာရတွကို ပြန်ငြီး

အသက်သွင်းရနြကတာြါ။”၉၆ 

 ဘာသာစကားကိစ္စရြ်သည် အလွန်သိမ်ရမွ့နက်

နဲသည်မှန်ရသာ်လည်း “ကယားလီြူး” ဟူသည့် အမည်

သည် ကရင်နီပြည်သူများအားလံုးကို “ကယား” တိုင်းရင်း

သားများအပြစ် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပခင်းမရှိမီ အရစာြိုင်း

က မူလအမည်နာမကို ပြန်လည်အသက်သွင်းပခင်းပြစ်

သည်။ “အရင်တုန်းက ကျရနာ်တို့ကိုယ်ကို ကျရနာ်တို့ 
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“ကယားလီြူး” လို့ ရခါ်ခဲ့ြကရြမယ့် နိုင်ငံစတင်တည်

ရောင်ချနိ် ပြည်ရောင်စုနဲ့ ကရင်နီ ြူးရြါင်းလိုက်တဲ့ 

ရနာက်ြိုင်းမှ ကရင်နီကို ‘လူမျ ိုး’ အပြစ် စငြီးရခါ်ရဝါ်သတ်

မှတ်လာြကတာြါ” ဟု ြိုးရယ်မှ ပြန်ရပြာင်းရပြာပြခဲ့သည်။ 

“အခုချနိ်မှာ ကျရနာ်တို့ရဲ့ မူလအမည်ကိုြဲ ပြန်သုံးသွားြို့ 

ဆန္ဒရှိရနြကငြီ။”၉၇ ယဉ်ရကျးမှု ပြန်လည်အားသစ်ရလာင်း 

မှုကို အရောက်အကူပြုရန် “ကယားလီြူး” တို့အြကား 

စည်းလုံးညီညွတ်ရရးနှင့် ချတိ်ဆက်ရဆာင်ရွက်မှု ြိုမို အား

ရကာင်းလာသည်အေိ ကကိုးြမ်းတည်ရဆာက်သွားရန်နှင့် 

အပခားတိုင်းရင်းသား လူငယ်အစုအြွဲ့များနှင့် လက်တွဲ၍ 

ပြည်တွင်းငငိမ်းချမ်းရရးကို အားရြးပမှင့်တင်သွားြကမည်

ဟူသည့် သရဘာတူညီချက်များပြင့် ညီလာခံကို နိင်္ုံးချုြ်

အဆုံးသတ်ခဲ့ြကသည်။၉၈

 ယင်းလအတွင်းမှာြင် “ြရဲကရယာ ြူးတွဲအမျ ိုး

သားညီလာခံ” ကို စီစဉ်ကျင်းြခဲ့ြကသည်။၉၉ ဤညီလာခံ

ကိုကရယာအများစု အြွဲ့ဝင်ပြစ်သည့် KNPDP မှ ရောက်ြံ့

ကူညီခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ အပခားကရင်နီမျ ိုးနွယ်စုများနည်း 

တူြင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရလ့လာသုတသနပြု၍ ရဆွးရနွး

အရပြရှာေားပခင်းမရှိသည့် ရေသခံတိုင်းရင်းသားရရးရာ 

ကိစ္စရြ်များရှိရနခဲ့ြကသည်။ အေူးသပြင့် ၎င်းတို့ကို “ြရဲ

ကရယာ” များအပြစ် ြူးတွဲရခါ်ရဝါ်သင့်သည် သို့မဟုတ် 

သီးပခားစီရည်ညွှန်းရပြာဆိုသင့်သည် ဟူသည့်ရမးခွန်းနှင့် 

များစွာဆက်စြ်လျက်ရှိသည် (“ကရင်နီအဆက်အနွယ် 

တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ 

 ယခုတစ်ကကိမ်တွင်လည်း ဤကွာပခားချက်များ၏ 

ရနာက်ခံသမိုင်းရြကာင်းက ရေသတွင်းယဉ်ရကျးမှုများနှင့် 

ရေသိယဘာသာစကားများ ဆင့်ကဲတိုးတက်ရပြာင်းလဲ

လာြုံကို ြို၍ေဲေဲဝင်ဝင် ေင်ဟြ်ပြခဲ့ပြန်သည်။ ကရင်နီ 

ရေသကို ပြတ်၍စီးဆင်းသွားသည့် ေူးပမစ်အရနာက်ပခမ်း

ရန ရြ်ရွာအသိုက်အဝန်းများသည် အစဉ်အလာအားပြင့် 

“ြရဲ” ဟု ြို၍သိေားြကသည့် အရနာက်ြက်ပခမ်းမှ ကရင်

တိုင်းရင်းသားတို့နှင့် လူမှုစီးြွားရရးအရ ြို၍နီးစြ်သည့် 

ဆက်ဆံရရးမျ ိုးရှိခဲ့ြကသည်။ အပခားတစ်ြက်၌ ြရူဆိုငမို့

နယ်၏ အရရှ့ြက်ပခမ်းရေသရနလူေုများကို “ကရယာ”
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တိုင်းရင်းသားများအပြစ် ြို၍သိေားြကသည်။၁၀၀ ဤကဲ့သို့

ရသာကွာပခားချက်များ ရှိရနရသည့်အေဲ ကရယာအများ

စုသည် နှစ်ပခင်းခရစ်ယာန်နှင့် ကက်သလစ်ဘာသာဝင် နှစ်

မျ ိုးစလုံးရှိရနသည့် ြရဲတို့နှင့်မတူဘဲ ကက်သလစ်ဘာသာ

ဝင်များ ပြစ်ရနြကပြန်သည်။ ြရဲကရယာရကာ်မတီဝင် 

ေီးေီ၏ ရပြာဆိုချက်အရ ဤကွာပခားချက်များသည် “ပမန်

မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှစ်လစ်လမ်းစဉ်” ရခတ်အတွင်း ြို၍

သိသိသာသာ ကကီးမားလာခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ 

“၁၉၆၀ ခုနှစ်ရနှာင်းြိုင်းအေိ ကျရနာ်တို့ကို ‘ြရဲ’

ရတွလို့ြဲ ရခါ်ခဲ့ြကတယ်။ ေါရြမယ့် ဦးရနဝင်းအာ

ဏာသိမ်းငြီးရနာက်ြုိင်း နုိင်ငံရရးအရပခအရနရြကာင့် 

ေီေဲကတစ်ချ ို ့အုြ်စုရတွကို ‘ကရယာ’ လို့ရပြာင်း

ရခါ်ခဲ့ြကတယ်။ ဘယ်လိုရပြာရပြာတစ်ချ ို ့ အေူး

သပြင့် ရဝးလံရခါင်ြျားတဲ့ အရြ်ရေသကလူရတွက 

ရနာက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ငြီး ြစ်ြယ်ခံလိုက်ရငြီလို့ရတွး

ေင်သွားခဲ့ြကတယ်။ ကရင်ရတွက ကျရနာ်တို့ကို 

‘ရဘွး’ လို့ ရခါ်ြကတယ်။ မျ ိုးနွယ်စုတစ်ခုေဲဆို

ရြမယ့် အရခါ်အရဝါ်ကွာပခားမှုရြကာင့် ေီမှာကျရတာ့ 

‘ြရဲ’ ရတွပြစ်သွားခဲ့တယ်။”၁၀၁

 ဤသို့ကွာပခားမှုများ ရှိရနခဲ့ရသာ်လည်း တိုင်းရင်း

သားအခွင့်အရရးနှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာများ

နှင့် ြတ်သက်သည့် လတ်တရလာရဆွးရနွးရပြာဆိုချက်

များသည် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအတွက် သိသာ

ေင်ရှားသည့် အရပြာင်းအလဲများကို ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့

သည်။ ယမန်နှစ်က ပြုလုြ်ခဲ့သည့် ညီလာခံအတွင်း မျ ိုး

နွယ်အမည်များကို သီးပခားစီခွဲ၍ အသုံးပြုမှုကို အဆုံးသတ်

ကာစည်းလုံးညီညွတ်မှု ခိုင်မာအားရကာင်းလာရစရန် ပမှင့်

တင်ရြးမည့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု၏ တရားဝင်အမည်

တစ်ခုအပြစ် “ြရဲကရယာ” ကိုသာ အနာင်္တ်၌ အသုံးပြု

သွားြကမည်ဟု သရဘာတူခ့ဲြကသည်။ ြရဲကရယာရကာ်မတီ

အြွဲ့ဝင် ေီးေီက “အရင်တုန်းက အစည်းအရဝးရတွက ရိုးရာ

ယဉ်ရကျးမှုအရြါ်မှာြဲ အရပခခံငြီးရတာ့ အသင်းရတာ်

ရခါင်းရဆာင်ရတွကြဲ လွှမ်းမိုးရနရာယူခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ 

၂-၃ နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ေီလိုစိတ်ကူးမျ ိုးရတွကို ကျရနာ်တို့

အြကားရဆွးရနွးရပြာဆိုတာ မျ ိုးမရှိခဲ့ြူးဘူး။ အခုရတာ့ 

‘ြရဲကရယာ’ ဆိုတဲ့နာမည်ကို င်္ုဏ်ယူစွာနဲ့ လူရတွစငြီး 

အသုံးပြုလာြကငြီ” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁၀၂ သို့ရသာ်

လည်းနယ်ခံ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာရရးသမားများအားလုံး 

ရသချာရြါက်ကျနိ်းရသခဲ့ြကသည်ရတာ့မဟုတ်ရြ။ CSO 

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ရနာက်ကွယ်၌ “ကရယာမျ ိုး

နွယ်စုြက်က ြရဲရတွကို စည်းရုံးပြင်ဆင်ငြီး ‘ြရဲကရယာ’

ဆိုတဲ့ နာမည်သစ်ကို ြန်တီးခဲ့ရြမယ့် ြရဲတိုင်း သရဘာတူ

ခဲ့ြကတာမဟုတ်ြါဘူး” ဟု မှတ်ချက်ရြးသွားခဲ့သည်။၁၀၃ 

ဤအချက်က ကယားပြည်နယ်နှင့် အိမ်နီးချင်းရေသများ

၌မှီတင်းရန ေိုင်လျက်ရှိသည့် မတူကွဲပြားသည့် မျ ိုးနွယ်စု

များအြကား တိုင်းရင်းသားပြစ်ပခင်းနှင့် အမျ ိုးသားရရး

စရိုက်လက္ခဏာအရြါ် ခံယူမှုြုံစံ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲလွဲလျက်ရှိ

သည်ဟူသည့် ကျယ်ပြန့်သည့်အပမင်ကို ေင်ဟြ်လျက်ရှိ

သည်။ 

 ရနာက်ဆုံးအပြစ် ြရူဆိုငမို့နယ်အတွင်း ကယား

ပြည်နယ်ရှိ ကရင်နီမျ ိုးနွယ်စုခွဲတစ်ခုပြစ်သည့် ရကာ်ရယာ်

တို့၏ “မနူမရနာ (ရကာ်ရယာ်) အမျ ိုးသားညီလာခံ” ကို 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ရမလ၌ ရခါ်ယူကျင်းြခဲ့ြကသည်။ အလားတူ

ြင်ယခုတစ်ကကိမ်တွင်လည်း သြွတ်အူကဲ့သို့ ရှုြ်ရေွးရြွ

လီလှသည့် သမိုင်းစဉ်လာ အမည်မှည့်ရခါ်မှုနှင့် အပမင်

သရဘာေားအမျ ိုးမျ ိုးက တိုင်းရင်းသားပြစ်ပခင်းနှင့် အမျ ိုး

သားရရးစရိုက်လက္ခဏာဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်မှုရြါင်းစုံကိုရြါ် 

ရြါက်လာရစခဲ့ပြန်သည်။ ရကာ်ရယာ်တို့အရနပြင့် ဤ

ပြဿနာကကီးကို လက်ငင်းရပြရှင်းနိုင်ရစရန် ကကိုးြမ်းလာ 

ရာဝယ် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားပြုမှုသည် မည်သည့်ရနရာမှ

စ၍ မှားယွင်းလွဲရချာ်သွားခဲ့သနည်း ဟူသည့် အချက်အရြါ် 

ရှင်းလင်းအရြကာင်းပြသည့် အပမင်သရဘာေားအမျ ိုးမျ ိုး 

ကွဲလွဲလျက်ရှိသည်။

 နယ်ခံများ၏ သုံးသြ်ယူဆချက်အရ အရပခအရန

သည် ဦးရနဝင်း၏ “ပမန်မာ့နည်းပမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်

လမ်းစဉ်” ရခတ်၌ ရကာက်ယူခဲ့သည့် သန်းရခါင်စာရင်း

အတွင်း ဗမာစကားရပြာသည့် စစ်တမ်းရကာက်ယူသူများ

က ရကာ်ရယာ်တို့ကို “မနူမရနာ” တိုင်းရင်းသားများပြစ်

သည်ဟု မှားယွင်းစာရင်းသွင်းခဲ့ရာမှ ရနာက်ြိုင်းတရားဝင် 

ပြစ်သွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ ရေသတွင်း ဘာသာစကား

များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိဘဲ ရေသိယဘာသာစကား

များနှင့် အသံေွက်ကို ဗမာစာပြင့် ရရးသွင်းမှတ်တမ်းတင်

ရာ၌ အမှားအယွင်းပြစ်သွားခဲ့သည်ဟူသည့် အယူအဆ
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တစ်ခုလည်းရှိရနခဲ့သည်။ ရလေ်အရနပြင့် ရကာ်ရယာ်တိုင်း

ရင်းသားများ နာမည်အလွဲမှည့်ရခါ်ခံခဲ့ရငြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

လူဦးရရနှင့် အိမ်ဆိုင်ရာသန်းရခါင်စာရင်း၌လည်း ေြ်မံ

လွှဲမှားရြာ်ပြေားခဲ့သည်။၁၀၄ ေို့ရြကာင့် ရကာ်ရယာအမျ ိုး

သားညီလာခံ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ၎င်းတို့၏ တိုင်း

ရင်းသားအမည်ကို ရလျာ်ကန်သင့်ပမတ်စွာ မှန်မှန်ကန်ကန် 

အသိအမှတ်ပြုမှုရရိှရစမည့် ဘံုသရဘာတူညီချက်ရရိှရအာင် 

ရဆွးရနွးအရပြရှာသွားရန် ဦးတည်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ငငိမ်း

ရြာင်ရေးရှင်းမှ ခူးြလုရယ်၏ ရပြာဆိုချက်အရ “အစိုးရ

ြက်က သူတို့ကို မနုမရနာလို့ ရခါ်ရနြကတယ်။ ေါက 

ပမန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရြက်က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု

ေားတဲ့ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စု ၁၃၅ ေဲမှာ တစ်ခုအြါ

အဝင်ပြစ်ရနတယ်။ သူတို့လူမျ ိုးနာမည်ကို သူတို့ဘာသာ

ဆုံးပြတ်ငြီးရတာ့ ရကာ်ရယာ်လို့ ရပြာင်းခဲ့ြကတယ်” ဟု 

သိရှိခဲ့ရသည်။၁၀၅

 ဤအရရွ့ကို ဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်လာသည်နှင့်

အမျှ လာမည့်နှစ်များအတွင်း ကရင်နီယဉ်ရကျးမှုနှင့် အမျ ိုး 

သားရရး စရိုက်လက္ခဏာအရြါ် ရဆွးရနွးရပြာဆိုမှုများနှင့် 

အားရြးပမှင့်တင်မှုများ ပမင့်တက်လာရတာ့မည့်ြုံရြါ်လာ

သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ဥရြက္ခာပြု ြယ်ြကဉ်ခံခဲ့

ရငြီးရနာက် အမှီလိုက်နိုင်ရန် များစွာရုန်းကန်ရဦးမည်ဟူ

သည့် အပမင်သရဘာေားများ တွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့လျက်ရှိ

သည်။ ရြ်ရွာနှင့် နိုင်ငံရရးရခါင်းရဆာင်များက ဤအချက်

ကိုအသုံးပြု၍ ကရင်နီလူေုများအြကား စိတ်ဝမ်းကွဲလာ

ရစရန် လှုံ့ရဆာ်ပခင်းနှင့် ကရင်နီလူေု၏ ကိုယ်စားပြုမှုကို 

ချနိှဲ့အားနည်းသွားရစရန် အေူးသပြင့် ပြင်ြအကျ ိုးစီးြွား

နှင့် အပြင်လူများ၏ အသုံးချခံအရြကာင်းပြချက်တစ်ရြ် 

ပြစ်မသွားရန်လိုအြ်သည်ဟု ရှုပမင်ြကသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 

လူဦးရရနှင့် အိမ်ဆိုင်ရာ သန်းရခါင်စာ ရင်းရြကာင့် မလိုအြ်

ဘဲပြစ်ရြါ်လာခဲ့သည့် အကွဲအငြဲများရြကာင့် အနာင်္တ်၌ 

ရြာ်ရဆာင်လာမည့် တိုင်းရင်းသားပြစ်ပခင်းနှင့် အမျ ိုးသား

ရရးစရိုက်လက္ခဏာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ၌ ရပြာင့်မတ်

မှန်ကန်မှုနှင့် အပြန်အလှန်နားလည်မှု ယခုေက်ြို၍ များ

စွာပမင့်မားရနရန် လိုအြ်ြါလိမ့်မည်။ ကရင်နီပြည်နယ်

ဆိုင်ရာကိစ္စရြ်နှင့် ြတ်သက်သည့် ရမးခွန်းအရြါ် ြညာရှင်

တစဦ်းပြစသ် ူတကေ်ါယကူကီဘူိကု “လေုူရတရွဲ့ တစစ်တိ်

တစ်ဝမ်းတည်း အြါအဝင်ပြစ်တယ် ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ 

အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာရတွဟာ “တိုင်းရင်းသား
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မျ ိုးနွယ်စုများ” ဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ့ တရားရသသတ်မှတ်ချက်

ေက်စာလျှင် စရိုက်လက္ခဏာအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ အလွယ်တကူ

ြုံသွင်းလို့ရတဲ့ အရနအေားဆီကို ပြန်သွားြို့လိုအြ်တယ်” 

ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁၀၆  



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute162

ကယန်းရေသနှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာကယန်းရေသနှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာ

 မျ ိုးနွယ်စုခွဲ အများအပြားြါဝင်သည့် ကယန်းတိုင်းရင်းသားများသည် နယ်နိမိတ်ချင်းေိစြ်လျက်ရှိ

သည့် ရှမ်း၊ ကယားနှင့် ကရင်ပြည်နယ် နယ်နိမိတ်စည်းများတစ်ရလျှာက်နှင့် ရနပြည်ရတာ်ပြည်ရောင်စု

နယ်ရပမ (ယခင်က မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးရှိ) တို့၌ ပြန့်ကျဲရနေိုင်ြကသည်။ ဤကဲ့သို့ ရရရပမအရနအေားက 

အမျ ိုးသားရရးစရိုက်လက္ခဏာနှင့် အခွင့်အရရးများကို သတ်မှတ်ဆုံးပြတ်ရာ၌ သမိုင်းရနာက်ခံနှင့် နိုင်ငံရရးအရ 

ကွဲပြားရနငြီးပြစ်သည့် ကွာဟမှုအရြါ် ရနာက်ေြ်ပခားနားမှုတစ်ခု ေြ်ြိုးရြးလိုက်သလိုပြစ်ရနသည်။ ကယန်း

အမျ ိုးသားရရးဝါေသည် ကယားပြည်နယ်ငမို့ရတာ်လွိုင်ရကာ်၏ ရပမာက်ြက်အရြ်၌ရှိရနသည့် ရှမ်းပြည်နယ်ခွဲ 

မုန်းြိုင် (မိုးငဗဲ )ရေသကို ဗဟိုပြု၍ အားရကာင်းလာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၁၀၇ မုန်းြိုင်ရေသကို သမိုင်းအစဉ်အဆက် 

ရှမ်းပြည်နယ်များ၌ ေည့်သွင်းခဲ့ပခင်းသည် အုြ်ချုြ်သူရစာ်ဘွားများက ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများပြစ်ရနရသာ

ရြကာင့်ပြစ်သည်။ သို့ရာတွင် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုအရြကည့်ြါက မုန်းြိုင်ပြည်နယ်ခွဲသည် ကရင်နီပြည်

နယ်များနှင့် ြို၍ေဲေဲဝင်ဝင် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။ ကရင်နီပြည်နှင့် ရြါင်းစည်းြိုင်ခွင့် အခွင့်အရရးကို ၁၉၄၇ 

ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအတွင်း အြ်နှင်းရြးေားသည်။ ေို့အပြင် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ

အတွင်း “ကရင်နီ” နှင့် “ရှမ်း” ပြည်နယ်တို့ကို ၁၀ နှစ်အြကာ၌ ပြည်ရောင်စုမှ ခွဲေွက်လိုက ခွဲေွက်နိုင်

သည့်အခွင့်အရရးရှိသည်ဟုလည်း ပြဋ္ဌာန်းရြးေားသည် (အခန်း ၂ ကိုြကည့်ြါ)။

 ၁၉၄၈ ခုနှစ်၌ လွတ်လြ်ရရးရခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း ကယန်းတိုင်းရင်းသားများသည် ကရင်အဆက်အနွယ်

မျ ိုးနွယ်စုများပြစ်ြကသည့် ကရင်နီ၊ ြအိုဝ်းနှင့် ြင်မကရင် (ြိုးနှင့် စရကာအများစု) တို့နှင့်အတူ ေွန်းကားလာ

ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားအရပခပြု အမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှု (၄) ခု၌ တစ်ခုအြါအဝင်ပြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၂-၅၄ 

ခုနှစ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်ကို စစ်အုြ်ချုြ်ရရးရြကညာခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း တြ်မရတာ်၏ ကွြ်ကဲရရးြွဲ့စည်း

တည်ရဆာက်ြုံအရ မုန်းြိုင်ရေသကို “ကယားပြည်နယ်” ၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအပြစ် စတင်သတ်မှတ်

သရဘာေားလာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်ရတာင်ြိုင်းနှင့် ကယားပြည်နယ်နှစ်ခုစလုံးသည် တြ်မရတာ်၏ 

ရတာင်ကကီးငမို့၌ ဌာနချုြ်ေားရှိသည့် အရရှ့ြိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုြ်၏ ကွြ်ကဲမှုရအာက် ရရာက်ရှိသွားခဲ့သည်။

 လွတ်လြ်ရရးမရမီ အရစာြိုင်းကာလများ၌ နယ်ခံကယန်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ရတာ်လှန်ြုန်ကန်မှု

နှင့်ြတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများစွာရှိခဲ့သည်။ ၁၆၉၂ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်မုန်းြိုင်ရေသ၏ သမိုင်းမှတ်

တမ်း၌ ရှမ်းရစာ်ဘွားအသတ်ခံခဲ့ရသည့် နယ်ခံများ၏ ေကကြုန်ကန်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ေားငြီး ရနာက်ြိုင်း

ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ခန့်အေိ လွတ်လြ်သည့်ရေသတစ်ခုအပြစ် ဆက်လက်ရြ်တည်ခဲ့ရြကာင်း ရြာ်ပြေား

သည်။ ၁၉၃၆-၃၈ ခုနှစ်များ၌ ကယန်းလူေုသည် မုန်းြိုင်ကိုအုြ်ချုြ်မင်းလုြ်လျက်ရှိသည့် ရှမ်းအာဏာြိုင်ကို 

ပြုတ်ချခဲ့ရသာ်လည်း ငဗိတိသျှတို့၏ အကူအညီမဆိုစရလာက်သာ ရရှိခဲ့သည်။၁၀၈

 ကိုလိုနီရခတ်လွန်ကာလ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ကယန်းအမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှု၏ ြေမဦးဆုံးအကကိမ် 

လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်မှု ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်မှာြင် ြယ်ခုံရေသ ရတာင်သူအရရးအခင်းအငြီး၌ 

ကယန်းပြည်သစ်ြါတီကို ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည် (“ကရင်နီလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများ” 

စာကွက်ကို ြကည့်ရှုြါ)။ ေိုအချနိ်မှစ၍ KNLP သည် ကယန်းအမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှုများကို ေဲေဲဝင်ဝင်

ြါဝင်ရဆာင်ရွက်လာခဲ့သည်။ ကယား-ကယန်း ေုံးြွဲ့ဆက်စြ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အရနပြင့် တြ်မရတာ်

ြက်မှ KNLP နှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်အရစာြိုင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်အရ ခွဲေွက်သွားခဲ့သည့် 
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ကယန်းအမျ ိုးသား ကာကွယ်ရရးတြ်တို့အတွက် “ကယားပြည်နယ်အေူးရေသများ” ချးီပမှင့်သတ်မှတ်ရြးခဲ့

သည် (“ကရင်နီြဋိြက္ခပြလမ်းပြရပမြုံ” ကိုြကည့်ြါ)။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် ကယားပြည်နယ်ြက်ပခမ်း 

နယ်နိမိတ်အတွင်း အမည်ခံမျှသာပြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း တြ်မရတာ်သည် KNLP နှင့် KNG တို့ကို 

လွိုင်ရကာ်ငမို့၌ ရုံးခန်းများြွင့်လှစ်၍ ကယားပြည်နယ်အတွင်း လှုြ်ရှားခွင့်ပြုေားခဲ့သည်။ ြယ်ခုံနှင့် မိုးငဗဲရေသ

တို့သည် နိုင်ငံရရးနှင့် စီးြွားရရးအရ ရရရပမချင်းနီးစြ်လျက်ရှိသည့် လွိုင်ရကာ်ငမို့နှင့် အငမဲတမ်းလိုလို ြို၍ေဲေဲ

ဝင်ဝင်ဆက်စြ်ရနခဲ့သည်။ 

 လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း ကယန်းလူေု၏ နိုင်ငံရရးရြိုင်ခွင့်ကို အားရြးပမှင့်တင်မည့် အပခား

ကယန်း အရပခပြုြါတီများလည်း အလျှ ိုလျှ ိုရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။ ကယန်းအမျ ိုးသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရရး 

ေီမိုကရရ စီအြွဲ့သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြဲွအတွင်း ကယားနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့၌ ကိုယ်

စားလှယ်ရနရာ တစ်ခုစီ အနိုင်ရရှိခဲ့ြကသည်။ ရနာက်ြိုင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲ၌ ကယန်း

အမျ ိုးသားြါတီသည် ရှမ်းပြည်နယ်၌ ကိုယ်စားလှယ်ရနရာ (၂) ခု အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ေိုနှစ်များအတွင်း ကယား

ပြည်နယ်ရှိ ကယန်းလူေုအများအပြားသည် KNPP နှင့် KNPLF တို့အြါအဝင် ကရင်နီအမျ ိုးသားရရးလှုြ်ရှားမှု

များနှင့်အတူ လက်တွဲရဆာင်ရွက်ခဲ့ြကသည်။ KNP သည်လည်း လွှတ်ရတာ်တွင်းရရွးရကာက်ြွဲများ၌ နယ်ခံ

တိုင်းရင်းသားြါတီများ ြိုမိုြါဝင်လာရအာင် အားရြးပမှင့်တင်သွားရန် ကကိုးြမ်းသည့်အရနပြင့် ကရင်နီအြွဲ့

အစည်းများနှင့် ရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်လာခဲ့သည် (အခန်း ၆ ကိုြကည့်ြါ)။

 ကယန်းရခါင်းရဆာင်များအြကား၌ ရယဘုယျအားပြင့် ကယားပြည်နယ်နှင့် ရြါင်းစည်းသွားနိုင်ရပခရှိ

ငြီးြိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ကယန်း “ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ” ရေသတစ်ခုကို တည်ရဆာက်သွားမည့် ရည်မှန်းချက်

ြန်းတိုင်ချင်းတူညီြကသည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရန 

ကယန်းလူေုလူတန်းစားများအတွက် “တိုင်းရင်းသားရရးရာ” ဝန်ကကီးရနရာတစ်ခုကို သီးသန့်ပြဋ္ဌာန်းရြးေား

သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရှမ်းပြည်နယ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတွင်းရှိ အပခားနယ်ရပမရေသများ၌ မှီတင်းရနေိုင်လျက်

ရှိြကသည့် ကယန်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုရန် လုံရလာက်မှုမရှိဟု ေင်ပမင်ယူဆေားြက

သည်။ သို့ပြစ်၍ အားလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လွှမ်းခခုံကိုယ်စားပြုမှုရရှိလာရစရန် ရင်ဆိုင်ရကျာ်လွှား

သွားရမည့် စိန်ရခါ်မှုအများအပြား ရရှ့တွင်ရစာင့်ကကိုရနဆဲပြစ်သည်။ 

 ကယားပြည်နယ်နှင့် ကယန်းတို့၏ အနာင်္တ်ဆက်ဆံရရးကို မှန်းရမျှာ်ြကည့်ြါက လူေုရခါင်းရဆာင်

များအြကား အဓိကေား ရဆွးရနွးအရပြရှာသွားရမည့် ကိစ္စရြ်သည် “ကရင်နီ” ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို 

အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ကယန်းလူေုများအရနပြင့် ရေသတစ်ခု သို့မဟုတ် လူမျ ိုးတစ်ခုအပြစ် 

ဤအသုံးအနှုန်းရအာက် အကျုံးဝင်သည်ဟု ခံစားရပခင်းရှိမရှိ အရလးအနက်ေား စဉ်းစားသွားရမည်ပြစ်သည်။ 

ရနေိုင်သည့် နယ်ရပမရေသအလိုက် ကယန်းလူေုများအြကား အပမင်သရဘာေား အမျ ိုးမျ ိုးကွဲလျက်ရှိသည်။ 

ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကယန်းလူေုများသည် ဤကိစ္စရြ်အရြါ် ယရန့အချနိ်ေိ အရလးအနက်ေား 

ရဆွးရနွးအရပြရှာသွားရမည့် နိုင်ငံရရးကိစ္စတစ်ခုအပြစ် ရှုပမင်ေားပခင်းမရှိခဲ့ရြ။ နယ်ခံကယန်းလူေုလူတန်း

စားများကို ရယဘုယျအားပြင့် ကယားနှင့် ကရယာတို့ကဲ့သို့ြင် ကရင်နီနိုင်ငံရရးရလာကနှင့် လူ့အြွဲ့အစည်း

အတွင်းအြါအဝင်ပြစ်သည့် မျ ိုးနွယ်စုခွဲတစ်ခုအပြစ်သာ သတ်မှတ်သရဘာေားြကသည်။ ရှမ်းနှင့် ကရင်ပြည်

နယ်နယ်နိမိတ်အစြ်များ၌ ရနေိုင်လျက်ရှိသူများ၏ အပမင်သရဘာေားများသည် ြို၍တိကျပြတ်သားငြီး အချ ို ့

ဌာရနပြည်သူများသည် နာမည်သစ် သို့မဟုတ် အုြ်ချုြ်ရရးစနစ်သစ်ရအာက် ခိုလှုံဝင်ရရာက်လာရန် တွန့်ဆုတ်

ရနြကဆဲပြစ်သည်။ 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute164

 ရှမ်းပြည်နယ်ရန ကယန်းတိုင်းရင်းသားများအြကား လူေုဆန္ဒခံယူြွဲကျင်းြ၍ ဆုံးပြတ်သွားရန် KNP 

ြက်က အကကုံပြုေားသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။၁၀၉ KNGY ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကလည်း လူေုဆန္ဒခံယူြွဲ

ကျင်းြနိုင်ြါက များစွာအရောက်အကူရရစမည်ပြစ်ရြကာင်း “ေါနဲ့ြတ်သက်ငြီး စိတ်ကူးရတွက အမျ ိုးမျ ိုးပြစ်

ရနြကတယ်။ ရရွးချယ်ရခက်ရနြကတယ်။ ကရင်နီပြည်လို့ ရခါ်ဆိုခဲ့ရင် ကျရနာ်တို့ြက်က ဘယ်လိုြါဝင်သွားနိုင်

မလဲ။ ကယန်းလူေုအတွက် ရနရာတစ်ခုရရအာင် ဘယ်လိုလုြ်နိုင်မလဲ” ဟု ရောက်ခံရဆွးရနွးသွားခဲ့သည်။၁၁၀

 KNLP သည်လည်း “ကယားပြည်နယ်” သို့မဟုတ် “ကရင်နီပြည်နယ်” ဟူသည့် အမည်နှစ်ခုအနက် 

တစ်ခုကိုရရွးချယ်ဆုံးပြတ်ရာ၌ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်ရြါ်မူတည်၍ ကယန်းတို့ကို ကယားတို့၏ “လက်ရအာက်ခံ

လူမျ ိုး” တစ်ခုအပြစ် သရဘာေားလာနိုင်သည့် ကိစ္စရြ်အရြါ် များစွာစိုးရိမ်မကင်း ရှိရနြကသည်။ KNLP တွဲြက် 

အရေွရေွအတွင်းရရးမှူး ဦးရစာလွင်က ကရင်နီပြည်ရှိ “မျ ိုးနွယ်စုကိုးခု” စလုံးကို “လက်ရည်တစ်ပြင်တည်း 

တန်းတူညီမျှ” သရဘာေားပခင်းသည်သာလျှင် အဓိကရသာ့ချက်အခရာပြစ်သည်ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၁၁၁ ေိုအချနိ်က ကယန်းလူေုများသည် “နိုင်ငံရရးနယ်ြယ်ကရန ကယန်းလူေုကို ခွဲပခားြယ်ေုတ်ငြီး 

အားနည်းသွားရအာင်လုြ်ြို့ ကယားလူမျ ိုးကကီးဝါေ” ကို စစ်အာဏာြိုင်များက အားရြးအားရပမှာက်ပြုလာ

မည်ကို များစွာစိုးရိမ်ြူြန်ခဲ့ြကသည်။၁၁၂

 ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်း အြွဲ့ဝင်ကယန်းအများအပြားသည် “ကရင်နီ”

ရအာက်တွင် ဆက်လက်ြါဝင်လိုသည့် ဆန္ဒရှိရနြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ရကျးလက်ရေသများ၌ ကကုံရတွ့ရန

ြကရသည့် ကိစ္စရြ်များအရြါ် နားလည်သရဘာရြါက်မှု နည်းြါးရနဆဲပြစ်သည်ကို ၎င်းတို့အရနပြင့် ရကာင်း

စွာသိပမင်နားလည်ေားငြီးပြစ်သည်။ ကယန်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးက “ကယန်းရွာရတွဆီ

ကိုသွားလာတဲ့အခါမှာ ကရင်နီဆိုတာဘာမှန်း သူတို့မသိြကဘူးပြစ်ရနတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ လူ့အြွဲ့အစည်းေဲက 

ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင် အနည်းအကျဉ်းေဲမှာကို ကရင်နီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို င်္ဃနဏနားမလည်ြကဘူး။ 

ေါရြကာင့် ကယန်းနဲ့ ကရင်နီအြကား ဆက်နွယ်ြတ်သက်မှုက ဘယ်ရလာက်အရရးကကီးသလဲဆိုတာကို သူတို့

နားလည်လက်ခံလာရအာင် များများအပမင်ြွင့်ရြးြို့ လိုအြ်ရနတယ်” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁၁၃

 လက်ရှိအပမင်သရဘာေားအတိုင်းအတာကို ငငိမ်းရြာင်ရေးရှင်းမှ ခူးြလုရယ်က ဤသို့ခခုံငုံသုံးသြ်

သွားခဲ့သည်။ “နိုင်ငံရရးအကျ ိုးစီးြွားကိုြကည့်ငြီး အစိုးရနဲ့ တစ်ချ ို ့ကယားရတွက ကယားပြည်နယ်ဆိုတဲ့ 

နာမည်ကိုဆက်ငြီး ေိန်းသိမ်းေားချင်ရနြကတယ်။ ေါရြမယ့် လူေုအများစုကရတာ့ ကရင်နီပြည်နယ်လို့ 

ရပြာင်းချင်ရနြကတယ်။ ေီနာမည်က အားလုံးကို ြိုငြီးလွှမ်းခခုံမှုရှိရနတယ်။ ေါရြမယ့် ကျရနာ်တို့ြက်က သမိုင်း

ရနာက်ခံနဲ့ အဓိြ္ပာယ်ကို အရင်ဆုံးနားလည်ြို့လိုအြ်တယ်။ မဟုတ်ရင် ပြဿနာရတွ ြိုများလာလိမ့်မယ်။ 

ကယန်းရခါင်းရဆာင်ရတွအရနနဲ့ ကရင်နီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လက်ခံြကြါတယ်။ ေါရြမယ့် တိုင်းရင်းသား

လူမျ ိုးနာမည်မဟုတ်တဲ့ ပြည်နယ်နာမည်မျ ိုးပြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ သရဘာေားြက်ကို ြိုငြီးအရလးသာရန

တယ်လို့ သုံးသြ်ယူဆရြါတယ်။”၁၁၄

 လတ်တရလာနှစ်များအတွင်း ကယန်းမျ ိုးနွယ်စုများအြကား အမည်ရြးမှုြုံစံများနှင့် ယဉ်ရကျးမှုအရ 

ဆက်စြ်မှုများအရြါ် ရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုများလည်း များစွာပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ HCKNU ၏ သုံးသြ်ရပြာဆို

ချက်အရ ယရန့ရခတ် ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးအြကား လော၊ ကရခါင်း၊ ကငံနှင့် ကရေါ (“ကရင်နီအဆက်

အနွယ် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ) ဟူသည့် အဓိကအုြ်စုကကီးရလးခုရှိရနငြီး ယင်း
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အမျ ိုးသားရရးစရိုက် လက္ခဏာများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းြခဲ့သည့် ေုတိယအကကိမ်ရပမာက် ကယန်း

အမျ ိုးသားညီလာခံ၌ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သတ်မှတ်အတည်ပြုခဲ့ြကငြီးပြစ်သည်။၁၁၅ ရနာက်ေြ်စိုးရိမ်

ြူြန်ရသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုမှာ ကယန်းတိုင်းရင်းသားများကို မြကာခဏဆိုသလို အပြင်လူများက ရလ့လာမှု

မရှိဘဲ တစ်ြက်သတ်ရခါ်ရဝါ်သည့် ဥြမာ “ြရေါင်” ကဲ့သို့ရသာ အသုံးအနှုန်းများပြင့် ြို၍လူသိများြကသည့် 

ကိစ္စရြ်ပြစ်သည်။ အပြင်လူများအတွက် နယ်ရပမရေသြွင့်လင်းလာခဲ့သည့် လတ်တရလာနှစ်များ၌ ေိုကဲ့သို့

ရသာအရခါ်အရဝါ်များ ြို၍တွင်ကျယ်လာခဲ့ငြီး ရတာင်ရြါ်ရွာအချ ို ့ရှိ အမျ ိုးသမီးများအြကား ရိုးရာအရ လည်ြင်း

၌ရြကးကွင်းဝတ်ဆင်သည့် ဓရလ့ရြါ်အရပခခံ၍ ကယန်းလူေုကို မြကာခဏဆိုသလို “လည်ြင်းရှည်” လူမျ ိုး

များအပြစ် ရပြာဆိုြုံရြာ်လာြကသည်။ ၎င်းတို့၏ ရိုးရာယဉ်ရကျးမှုနှင့် ဓရလ့များအရြါ် င်္ုဏ်ယူြကသည်

မှန်ရသာ်လည်း အပြင်လူများ၏ ေိုကဲ့သို့ရသာ ခိုင်းနှိုင်းရပြာဆိုမှုများက ကယန်းရခါင်းရဆာင်များ လိုချင်ရန

ြကသည့် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် များစွာအလှမ်းရဝးရနဆဲပြစ်သည်။၁၁၆
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အခန်း ၈။ ြွံ့ငြိုးရရးဦးတည်ချက်များနှင့် အခန်း ၈။ ြွံ့ငြိုးရရးဦးတည်ချက်များနှင့် 

အကျြ်အတည်းများအကျြ်အတည်းများ

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးနှင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးနှင့် 
စီးြွားရရးအလှည်အရပြာင်းစီးြွားရရးအလှည်အရပြာင်း

 ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အပခားတိုင်းရင်းသားရေသ

များနည်းတူ ကယားပြည်နယ်သည်လည်း သယံောတ

အရင်းအပမစ်ကကယ်ဝသည့် ရေသတစ်ခုပြစ်သည်။ ယင်း

တို့၌ အြိုးတန်သတ္တုများ ပြစ်ြကသည့် ရရွှ၊ ခဲမပြူနှင့် 

အငြိုက်နက်တို့ အြါအဝင် ယခင်က သဘာဝအတိုင်း 

ရြါက်ရနခဲ့ြကသည့် ကျွန်းသစ်ရတာကကီးများအပြင် ရရ

အားလျှြ်စစ်အလားအလာ အလွန်ရကာင်းမွန်သည့် ပမစ်

ရြါင်းများစွာလည်း ပြည်နယ်တွင်း ပြတ်သန်းစီးဆင်း

လျက်ရှိသည်။ အချ ို ့ရသာ သယံောတများသည် လက်နက်

ကိုင်ြဋိြက္ခပြစ်ြွားခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း အြွဲ့အစည်း

အသီးသီး၏ အငြိုင်အဆိုင်ေုတ်ယူသုံးစွဲမှုရြကာင့် ကုန်

ခမ်းသွားခဲ့ငြီပြစ်သည်။ ေို့အပြင် ေိုင်းသစ်ေုတ်လုြ်ရရး

ကုမ္ပဏီများကလည်း မယ်ရဟာင်ရဆာင်ခရိုင်နှင့် ကြ်

လျက်ရှိရနသည့် နယ်စြ်တစ်ရလျှာက် နယ်ရပမဧရိယာ

အများအပြားကို အရပြာင်ရှင်းြစ်ခဲ့သည်။၁

 ေို့အချနိ်က လူေုလူတန်းစားအများစုသည် များ

စွာဆင်းရဲနွမ်းြါးြကငြီး တစ်ြိုင်တစ်နိုင်ရတာင်သူများ

အပြစ် စိုက်ြျ ိုးစားရသာက်ခဲ့ြကရသည်။ ၎င်းတို့သည်များ

စွာအလားအလာရကာင်းခဲ့သည့် သယံောတအရင်းအပမစ် 

ေုတ်ယူသုံးစွဲမှုမှ မပြစ်စရလာက်အကျ ိုးအပမတ်များကို

သာခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း အဆိုြါေုတ်

ယူသုံးစွဲမှုများ၏ ရနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှု

များကို အများဆုံးေိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူများပြစ်ြကသည်။ 

ယင်းတို့၌ ရပမယာလုယူခံရပခင်း၊ ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘး

တိမ်းရရှာင်ြကရပခင်း၊ သစ်ရတာသယံောတများကို ရယူ

အသုံးပြုြိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပခင်းနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် 

ယိုယွင်းြျက်စီးမှုေဏ်တို့ြါဝင်ခဲ့သည်။ သယံောတအရင်း

အပမစ်များကုိ ရရရှည်တည်တ့ံခုိင်ငမဲမှုမရိှသည့်ြံုစံပြင့် ေုတ်

ယူသုံးစွဲခဲ့ြကငြီး အပြင်လူများနှင့် ရေသတွင်း အခွင့်ေူး

ခံလူတန်းစားများသာ အများဆုံးအကျ ိုးအပမတ်ရရှိခဲ့ြက

သည်။ ရနာက်ဆက်တွဲရလေ်အပြစ် စီးြွားရရးအရ ြယ်ြရ
ူဆ
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ြကဉ်ခံရပခင်းသည် ကရင်နီနိုင်ငံရရး ောတ်ခုံရြါ်ရှိ နာကျည်း

နစ်နာချက်များကို နှစ်ရှည်လများ လှိုက်စားလာခဲ့သည့် 

အရြကာင်းရင်းတစ်ခုပြစ်လာခဲ့သည်။ 

 ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးြါတီ၏ ၂၀၁၂ ခု

နှစ်အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်က ဆယ်စုနှစ် 

ရြါင်းများစွာအတွင်း ြေမဦးဆုံးအကကိမ်အပြစ် ကယား

ပြည်နယ်အတွင်းသို့ အသစ်ဟုဆိုနိုင်သည့် “ြွံ့ငြိုးတိုး တက်

ရရး” စီမံကိန်းများဟု ရရာက်ရှိလာရစရန် လမ်းြွင့်ရြးခဲ့

သည်။ ေို့ရြကာင့် ကယားပြည်နယ်၏ ြွံ့ငြိုးရရးသရဘာ

သဘာဝသည် လက်ရှိအချနိ်၌ ေင်သာပမင်သာအရှိဆုံး 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး လက္ခဏာရြ်တစ်ခု ပြစ်လာသည့်

အပြင် နိုင်ငံရရးအရပြနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရး အရပခခံအုတ်ပမစ်

များကို ကျားကန်ရြးမည့် ညွှန်းကိန်းများြါ ပြစ်လာခဲ့

သည်။ သို့ရသာ်လည်း ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၏ အကျ ိုး

ရလေ်များနှင့် လားရာဦးတည်ချက်သည် ယခုအချနိ်ေိ 

ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိရသးရြ။ အရပခခံအရဆာက်

အအုံ၊ ခရီးသွားလုြ်ငန်းနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးအရောက် အြံ့များ 

ြို၍ခရီးရရာက်လာခဲ့သည် မှန်ရသာ်လည်း စိန်ရခါ်မှုမရှိဘဲ 

ရရှာရရှာရှူရှူ ရလာခဲ့သည်ရတာ့ မဟုတ်ရြ။ ရင်းနှီး

ပမှုြ်မှုလုြ်ငန်းသစ်များမှ ပြင်ြရရရြါ်ဆီ အခွင့်ေူးခံ

အကျ ိုးစီးြွားများကသာ အများဆုံး အကျ ိုးခံစားခွင့်ရရှိရန

ြကသည်ဟူသည့် အပမင်သရဘာေားများ တွင်ကျယ်ြျ ံ့နှံ့

လျက်ရှိသည်။ 

 ကယားပြည်နယ်နှင့် အပခားတိုင်းရင်းသားရေသ

များရှိ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သမိုင်းရနာက်ရြကာင်းရာ

ေဝင်များက ဤအပမင်သရဘာေားကို ြို၍အားရကာင်း

လာရစခဲ့သည်။ ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူစာချုြ်များကို 

မြကာခဏဆိုသလို စစ်အစိုးရအရာရှိများ၊ လက်နက်ကိုင်

အြွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ြကုမ္ပဏီများက “သာမန်လူေု

လူတန်းစားများ” ကို ေိုးရကျွး၍ စီးြွားရရးအရ အရြး

အယူပြုလုြ်ပခင်းပြစ်သည်ဟု ရပြာဆိုမှုများရှိရနသည်။၂ 

ဤကဲ့သို့ရသာ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများသည် ယခင်စစ်အစိုးရ

လက်ေက်က ချမှတ်ခဲ့သည့် ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှုတင်းကျြ်ရရး 

အရပခခံမူများနှင့် အရလ့အကျင့်များကို ဆက်လက်အရမွ

ဆက်ခံေားသည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ

ရြကာင့် ြို၍ပြင်းေန်လာခဲ့သည်။ ြုေ်မ ၃၇ ၌ ပြည်ရောင်စု

(ဗဟို) အစိုးရသည် နိုင်ငံရတာ်ရှိ ရပမအားလုံးနှင့် ရပမရြါ် 

ရပမရအာက်၊ ရရရြါ်ရရရအာက်နှင့် ရလေုအတွင်းရှိ 

သယံောတအရင်းအပမစ်များ အားလုံး၏ “ြင်ရင်းြိုင်ရှင်” 

ပြစ်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းရြာ်ပြေားသည်။၃ 

 ေို့ရြကာင့် လူေုအများအပြားသည် “ြွံ့ငြိုးရရး”

ြုံစံအားလုံးအရြါ် သံသယကကီးလာခဲ့ပခင်း ပြစ်သည်။ ၎င်း

တို့၏ တွန့်ဆုတ်မှုသည် ြွံ့ငြိုးရရးမှန်သမျှ အပခားသူများ

၏ စီးြွားရရးအကျ ိုးအပမတ်နှင့် အတူတူြင်ပြစ်သည်ဟူ

သည့်စိုးရိမ်ြူြန်မှုရြါ် အရပခပြုေားပခင်းပြစ်သည်။ ေို့

အပြင် နိုင်ငံရရးအရပြမရမီ ရြာ်ရဆာင်သည့် အကကီးစား

နှင့် အေိန်းအကွြ်မဲ့ ြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်းများသည် စစ်မှန်

သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး

အတွက် မည်သည့်အရြးအယူမျှ ပြုလုြ်စရာမလိုဘဲ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်မှ အကျ ိုးအပမတ်များ 

အားလုံးကို ဗဟိုအစိုးရအား သိမ်းကျုံးရရှိသွားရစမည့်

အရရးကိုလည်း စိုးရိမ်ြူြန်လျက်ရှိသည်။ ပမန်မာ့သဘာဝ 

ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အလုြ်အြွဲ့သည် မြကာရသးမီက 

“လက်ရှိဗဟိုအစိုးရက သယံောတအရင်းအပမစ်ရတွကရန

ရလာတဲ့ ဘဏ္ဍာရငွရတွ၊ ြိုင်ဆိုင်မှုရတွနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုရတွ

အရြါ် ဗဟိုကချည်း ချုြ်ကိုင်ေားတဲ့ ကိစ္စရြ်အရြါ် 

ဘယ်လိုအရပြာင်းအလဲ လုြ်သွားမယ်ဆိုတာကို အဆိုပြု

ေားတာမရှိဘဲ ငငိမ်းချမ်းရရးြဲ ရေားငြီးသလိုမျ ိုးဆက်ငြီး 

အရကာင်အေည်ရြာ်ရနတယ်” ဟု သတိရြးရပြာဆိုခဲ့

သည်။၄

 အပခားတစ်ြက်တွင်လည်း ဗဟိုအစိုးရသည် 

ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှ သယံောတအရင်းအပမစ်များ

ကို အလျင် အပမန်ေုတ်ယူ သုံးစွဲလိုရသာ်လည်း နယ်ခံလူေု

လူတန်းစားများအတွက် အကျ ိုးအပမတ်များကို ပြန်လည်

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပြုလုြ်ရန် တွန့်ဆုတ်လျက်ရှိသည်ဟူသည့် 

အပမင်သရဘာေားများလည်း အားရကာင်းလာရနသည်။ 

မြကာခဏဆိုသလို ကိုးကားရပြာဆိုရလ့ရှိသည့် ရလာြိတ

ရရအားလျှြ်စစ်သည် အရကာင်းဆုံးသာဓကတစ်ခုပြစ်

သည်။ ရလာြိတသည် ငမို့ရတာ်ရနပြည်ရတာ်၊ ရန်ကုန်နှင့် 

ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်း ငမို့ကကီးအရတာ်များများအတွက် 

လျှြ်စစ်စွမ်းအင် ရောက်ြံ့ရြးလျက်ရှိသည့် အကကီးဆုံး

အရင်းအပမစ်တစ်ခုပြစ်သည်။၅ သို့ရသာ်လည်း ရလာြိတ

ဓာတ်အားရြးစက်ရုံြတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရကျးရွာများအပြင် 

ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရကျးရွာအများအပြားသည် 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute168

ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ လျှြ်စစ်မီးမရှိသည့် အရမှာင်ေဲ

တွင်ရနေိုင်ခဲ့ြကရသည်။ ဤကိစ္စရြ်အရြါ် နှစ်ရှည်လ

များ  ရစာေကတက် အပငင်းြွားလာခဲ့ြကငြီးပြစ်သည်

(“ရလာြိတြရဟဠိ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ 

 သယံောတ အရင်းအပမစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်သည် 

ကယားပြည်နယ်၏ စီးြွားရရးေက်ြင် ြို၍နက်ရှိုင်းရလး

နက်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေသတွင်း ယဉ်ရကျးမှုနှင့် အမျ ိုး

သားရရးစရိုက်လက္ခဏာတို့၏ အဆင်တန်ဆာများနှင့် 

ြို၍ အလားသဏ္ဍာန်တူသည်။ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ

နှင့် သယံောတအရင်းအပမစ်များအြကား ေဲေဲဝင်ဝင်စည်း

ရနှာင်ေားသည့် ပမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ

၌လည်း အလားတူစိုးရိမ်ြူြန်မှုများကို ရတွ့ရှိရနရသည်။ 

တရုတ်နှင့် ေိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် မျှရဝသုံးစွဲလျက်ရှိသည့် 

သလံငွပ်မစရ်ြါ် တညရ်ဆာကသ်ွားမည့ ်အဆိပုြု ရရကာတာ

စီမံကိန်းများကို ဆန့်ကျင်သည့်အရနပြင့် နယ်ခံသုရတသီ

တစ်ဦးက ၂၀၀၅ ခုနှစ်၌ “တစ်ချ ို ့ယဉ်ရကျးမှုရတွမှာ လူရတွ

နဲ့ရပမကကီးခွဲလို့မရရအာင် ဆက်စြ်ရနြကတယ်။ အရင်း

အပမစ်တစ်ခု သက်သက်ေက်ြိုငြီး ရတာင်တန်းရတွ၊ လွင်

ပြင်ရတွ၊ ပမစ်ရချာင်းအင်းအိုင်ရတွနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရတွအားလုံး

ကသူတို့ရဲ့ အစိတ်အြိုင်း အင်္ဂါရြ်ရတွလို ပြစ်ရနတယ်” ဟု 

ရရးသားရြာ်ပြခဲ့သည်။၆ စီးြွားရရးအကျ ိုးအပမတ်အတွက် 

သယံောတအရင်းအပမစ်များကုိ ေုတ်ယူသံုးစဲွပခင်းနှင့် လုယူ

ြျက်ဆီးမှုများသည် စီးြွားရရးနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

ဆိုင်ရာ ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများကိုသာ ရဆာင်ကျဉ်း

လာခဲ့သည် မဟုတ်ရြ။ လူမှုရရး၊ နိုင်ငံရရးနှင့် ယဉ်ရကျးမှု

ဆိုင်ရာ ရနာက်ဆက်တွဲ င်္ယက်ရိုက်ခတ်မှုများြါ ေွန်တွဲ

လိုက်ြါလာရလ့ရှိသည်။ စာရရးသူရောက်ပြခဲ့သကဲ့သို့

ြင် “ယဉ်ရကျးမှုအရ စည်းရနှာင်ေုံးြွဲ့ေားတာကို ြျက်

ဆီးခံလိုက်ရတာက ရြ်ရွာရတွအရြါ် မျ ိုးဆက်ရြါင်းများ

စွာ င်္ယက်ရိုက်ခတ်မှုရှိရစတဲ့အတွက် ေီလိုစည်းရနှာင်

ေားမှုကို အပြင်လူရတွ အတင်းအကျြ်ငြိုြျက်လိုက်တဲ့

အခါမှာ ေိခိုက်ြျက်စီးမှုရတွက အဆရြါင်းများစွာ ြိုငြီး

ပြင်းေန်လာခဲ့တယ်” ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။၇ ဤသတိရြး

သံရချာင်းရခါက်သံများက ယရန့ကရင်နီလူေုများကကုံရတွ့

ခံစားရနြကရသည့် ြူြင်ရသာကနှင့် ေိခိုက်နိုင်ရပခပမင့်မား

မှုကို ေင်ဟြ်ရနဆဲပြစ်သည်။

 ဤသို့စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ ရှိရနလင့်ကစား နယ်ခံ

တစ်သီးြုင်္္ဂလများနှင့် အြွဲ့အစည်းအချ ို ့သည် ပမန်မာ

ရှာ
းရ

တ
ာင

မို
့န

ယ
် လ

မ်း
မတ

စ်ရ
နရ

ာ၌
 ရ

တ
ွ့ခ

ဲ့ရသ
ည

့် က
ုန်တ

င်က
ား

တ
စ်စ

ီး (
TK

)



ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) || transnationaltransnationalinstitute 169

နိုင်ငံ၏ စီးြွားရရးအစီအစဉ်များသည် ယခုတစ်ကကိမ်၌ 

ကွဲပြားလိမ့်မည်ဟု ေင်ပမင်ယူဆရနြကသည်။ ၎င်းတို့က 

ယခင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ေက် (၂၀၁၁-၂၀၁၆) ၌ရြာ်

ရဆာင်ခဲ့သည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးလုြ်ငန်းများသည် 

‘နဝတ-နအြ’ အစိုးရလက်ေက် (၁၉၈၉-၂၀၁၁) ၌ ရြာ်

ရဆာင်ခဲ့သည့် ြေမအရကျာ့ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးလုြ် 

ငန်းများနှင့် လုံးဝကွဲေွက်ရနသည့် အခင်းအကျင်းမျ ိုးပြင့် 

သရဘာတူလက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့ပခင်းပြစ်သည်ဟု ရပြာဆို

ရောက်ပြခဲ့သည်။ မိတ်ြက်ရဆာင်ရွက်မှု ညွှန်းကိန်းတစ်ခု

အပြစ် ဦးသိန်းစိန်လက်ေက် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးလုြ်

ငန်းများသည် ြိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း

အတာနိုင်ငံရရး၊ စီးြွားရရးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရး အသွင်ကူး

ရပြာင်းရရး၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအပြစ် ပြည်တွင်းနှင့် 

ပြည်ြစကကဂန်နှစ်ခုစလုံး၌ ရြာ်ရဆာင်သွားခဲ့သည်ကို ရတွ့

ရှိရသည်။ 

 ဤရည်မှန်းချက်ြန်းတုိင်များကုိ ကျားကန်ရောက်

မရြးရန် KNPP နှင့် အစိုးရတို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ် 

ရရးေိုးခဲ့သည့် ပြည်ရောင်စုအဆင့် သရဘာတူညီချက်

“၁၄ ချက်” အတွင်း သီးပခားသရဘာတူညီချက်များကိုြါ 

ရရးသားရြာ်ပြေားသည်။ ယင်းတို့၌ “အကကီးစားစီမံကိန်း 

အစီအစဉ်များ ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိရအာင် ရဆာင်ရွက်သွား

ရန်” နှင့် နှစ်ြက်စလုံး “သတင်းအချက်အလက်များကို 

အများပြည်သူသိရှိရအာင် ေုတ်ပြန်ရြး၍ နယ်ခံလူေု

လူတန်းစားများနှင့် ရြ်ရွာအရပခပြု အြဲွ့အစည်းများ သတင်း

အချက်အလက် ရှာရြွစုရဆာင်းမှုကို ခွင့်ပြုရြးသွားရန်” 

ကတိကဝတ်ပြုမှု ြါဝင်ခဲ့သည်။၈ ဤကတိကဝတ်များကို 

အစိုးရနှင့် KNPP တို့နှစ်ြက်စလုံး “ရေသြွံ့ငြိုးရရးအတွက် 

ရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်သွားြကမည်” ပြစ်ရြကာင်း အတည်

ပြုသည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေွန်လတွင်း ေြ်မံချုြ်ဆိုခဲ့သည့် ပြည်

ရောင်စုအဆင့် “သရဘာတူညီချက် ၈ ချက်” တွင်လည်း 

ေြ်ရလာင်းရြာ်ပြသရဘာတူခဲ့ြကသည်။၉ နယ်ခံလူေု

များြူးရြါင်းြါဝင်မှုရှိရြကာင်း ရသချာရစရန် နှစ်ြက်စလုံး

က “ရနာင်အနာင်္တ်တွင် အရကာင်အေည်ရြာ်သွားမည့် 

စီမံကိန်းသစ်များအရြါ် လူေုနှင့် လူမှုအရပခပြုအြဲွ့အစည်း

များကို ရစာင့်ြကည့်အကဲခတ်ခွင့်ပြုသွားြကမည်” ဟု ကတိ

ကဝတ်ပြုခဲ့ြကသည်။၁၀ ေို့အပြင် ၎င်းတို့၏ အရကာင်

အေည်ရြာ်ရရး လုြ်ငန်းစဉ်ကို “တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု

ရှိရှိ ြွင့်လင်းပမင်သာစွာ ရြာ်ရဆာင်သွားမည်” ပြစ်သလို 

နယ်ခံလူေုလူ တန်းစားများ “ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု” မရှိရရလ

ရအာင်အာမခံသွားမည်ဟုလည်း နှစ်ြက်စလုံးသရဘာတူ

ခဲ့ြကသည်။၁၁

 ရပခာက်နှစ်ြကာငြီးရနာက် ြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်းများ

နှင့်အတူ လုိက်ြါလာခ့ဲသည့် စုိးရိမ်ြူြန်ရမှုများသည် ရနာက်

ြိုင်း ရင်းနှီးငြီးသားရလေ်များကိုသာ ပြစ်ြွားလာရစခဲ့

သည်။ ကယားပြည်နယ်တွင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသည် 

ယခုတစ်ကကိမ်တွင်လည်း ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲမှုမရှိသည့် 

သယံောတအရင်းအပမစ် ေုတ်ယူသုံးစွဲမှုနှင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု

နှင့်ဆက်စြ်၍ ပြစ်ြွားလာသည့် ရပမယာလုယူသိမ်းဆည်း

မှုများကိုသာ ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည်ဟု နယ်ခံလူေုများ 

ရစာေကတက်ခဲ့ြကသည်။ နိုင်ငံရရးအရ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွး

သွားမည်ဟူသည့် ကတိကဝတ်ကို ရမ့ရလျာ့သွားြကသလို 

နယ်ခံလူေု၏ အသံများသည်လည်း ရဘးရရာက်သွားခဲ့ရ

ပြန်သည်။ ယရန့အချနိ်ေိ ကရင်နီအြွဲ့အစည်းများသည် 

တစ်နိုင်ငံလုံး အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသရဘာတူစာချုြ်၌

ရသာ်လည်းရကာင်း ၂၁ရာစု ြင်လုံညီလာခံ၌ရသာ်လည်း

ရကာင်း အရရးြါသည့် အစိတ်အြိုင်းများအပြစ် ြါဝင်လာ

ပခင်းမရှိရသးရြ။ 

 မျကရ်မှာကရ်ခတ ်ပမနမ်ာနိငုင်အံတငွ်း ဤအရပခခံ

မူများကို ရလးရလးစားစား လိုက်နာအရကာင်အေည်

ရြာ်မှုရိှမရိှဟူသည့် ကိစ္စရြ်သည် ကရင်နီလူေုများအြကား 

ရခတ်သစ်ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်၏ ရအာင်ပမင်မှုကို 

တိုင်းတာအကဲပြတ်သည့် မှတ်ရကျာက်တစ်ခုပြစ်လာခဲ့

သည်။ ြွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှုရပြရလျှာ့ပခင်း 

နှင့်နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများနှင့် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်း

များကို ဆုံးပြတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ြါဝင်

ရဆာင်ရွက်ရစပခင်းတို့သည် ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်မှု

နှင့် နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှု ေိရရာက်ရအာင်ပမင်ရရး

အတွက် မရှိမပြစ်လိုအြ်သည့် အရာများပြစ်သည်။၁၂ ယခု

အချနိ်၌ ဘက်ရြါင်းစုံမှ အြွဲ့အစည်းများကို ရစာင့်ြကည့်

ရောက်လှမ်းရနြကငြီပြစ်သည်။ “ဗဟိုအစိုးရကကျရနာ်

တို့ရဲ့ သယံောတအရင်းအပမစ်ရတွအားလုံးကို ရရာင်းစား

ငြီးသားပြစ်ရနရတာ့ ဘာအတွက် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုလုြ်

ငန်းစဉေ် ဲဝငြ်ါရနဦးမှာလ”ဲ ဟ ုပမနမ်ာ နိငုင် ံပမစရ်ချာင်းများ

ဆုိင်ရာကွန်ရက် (BRN) မှ မိအချ ိုင်းရမးခွန်းေုတ်ခ့ဲသည်။၁၃ 
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 စစ်မှန်သည့် နုိင်ငံရရးခံယူချက်များကုိ အသိအမှတ်

ပြုပခင်းေက် မြကာခဏဆိုသလို ြွံ့ငြိုးရရးကို လက်နက်

ကုိင်ြဋိြက္ခ၏ အရပြအပြစ် ရရှ့တန်းတင်လွန်းသည့် အဓိက

အကျဆုံး အားနည်းချက်ကို ဦးစွာကိုင်တွယ်ရပြရှင်းရန် လို

အြ်ရနဆဲပြစ်သည်။၁၄ နယ်ခံလူေုများ ကကုံရတွ့ခံစားရနရ

သည့်အကျြ်အတည်းကို သတ္တုတူးရြာ်မှုရစာင့်ြကည့်ရရး 

မိုလိုအမျ ိုးသမီးကွန်ရက်၏ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

စည်းရုံးလှုြ်ရှားမှုတာဝန်ခံ အားမူေူးက ဤသို့ ခခုံငုံသုံး

သြ်သွားခဲ့သည်။

“ကျမတို့ပြည်နယ်ရဲ့ ပြဿနာက နိုင်ငံရရးပြဿနာ

နဲ့တုိင်းရင်းသားြဋိြက္ခြါ။ ကျမတ့ုိအရနနဲ့ ေီပြဿနာ

ကိုအရင်ဆုံး ရပြရှင်းငြီးမှ ေုတိယအရနနဲ့ ြွံ့ငြိုးရရး

စီမံကိန်းရတွကို လက်ခံနိုင်မယ်။ ေါရြမယ့် အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး လက်မှတ်ေိုးငြီးရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုရံဆွးရနွးမှုမရှဘိ ဲြွံ့ငြိုးရရးစမီကံနိ်းရတ ွ

အရင်ဆုံးရရာက်လာတာက ပြဿနာရတွ ြိုများ

လာရစနိုင်ြါတယ်။ ဥြမာ စစ်အစိုးရက ရရကာတာ

ရတွအများကကီး ရဆာက်ခဲ့ရြမယ့် နယ်ခံလူေုကို 

အကျ ိုးပြုြို့မသုံးဘဲ လျှြ်စစ်မီးရရာင်းစားရနြက

တယ်။ တကယ်လို့ အာဏာသာ ခွဲရဝရရှိခဲ့မယ်

ဆိုရင် နယ်ခံလူေုရတွအရနနဲ့ ကိုယ့်သယံောတ

အရင်းအပမစ်ရတွကို ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲြိုင်ခွင့်ရ

လာမယ်။ ေါရြမယ့် လက်ရှိစီမံကိန်းရတွအားလုံးက 

ဗဟိုနဲ့ြဲ ချတိ်ဆက်ေားတဲ့အတွက် နယ်ခံလူေုလူ

တန်းစားရတွ ဘာအကျ ိုးမှ ခံစားခွင့်မရဘူးပြစ်

ရနတယ်။”၁၅

သစ်ေုတ်လုြ်ငန်းသစ်ေုတ်လုြ်ငန်း

 သစ်ေုတ်လုြ်ငန်းသည် KNPP ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

အြစ်အခတ် ရြ်စဲရရးရနာက်ြိုင်း ေြ်မံပမင့်တက်လာခဲ့

သည့်ေင်သာပမင်သာ အရှိဆုံး သယံောတအရင်းအပမစ် 

ေုတ်ယူမှုလုြ်ငန်း ဥြမာတစ်ခုပြစ်လာခဲ့သည်။ ကရင်နီ

ပြည်လူငယ်များသမင်္္ဂအြွဲ့ဝင် ရကျာ်ေင်ရအာင် ြုံရြာ်

ရပြာဆိုခဲ့သကဲ့သို့ြင် ဤမလိုလားအြ်သည့် ရနာက်ဆက်

တွဲရလေ်သည် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး၏ အရြးအယူတစ်ခု

အပြစ် ေင်ရှားလျက်ရှိသည်။ “သုံးနှစ်ရလာက် ရသနတ် 

သံတိတ်သွားတာကရတာ့ ရကာင်းြါတယ်။ ေါရြမယ့် အခု

ကျရတာ့ သူတို့ရတွ လွတ်လွတ်လြ်လြ် သစ်ရတာရတွ

ကိုအရပြာင်ရှင်း ခုတ်ယူလို့ရသွားငြီ။”၁၆ လက်ရှိကယား

ပြည်နယ်အတွင်း၌ Sure Trading ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အရရှ့

သံလွင်နှင့် တရမာေျှာဟူသည့် အကကီးဆုံးသစ်ေုတ်လုြ်

ရရးကုမ္ပဏီသုံးခုရှိရနသည်။၁၇ အရရှ့သံလွင်ကုမ္ပဏီကို 

ကရင်နီပြည်လူမျ ိုးရြါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရးတြ်

ဦးမှ ြိုင်ဆိုင်ေားငြီး တရမာေျှာ (တက်ရနဝန်း) ကို KNPP 

မှြုိင်ဆုိင်ေားပခင်းပြစ်သည်။၁၈ ဤလုြ်ငန်းများသည်လက်

နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းနှစ်ခု၏ အကကီးဆုံးြင်မ ဝင်ရငွအရင်း

အပမစ်များပြစ်ြကသည်။ KNPP သည် တရမာေျှာကုမ္ပဏီ

ကိုအြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရနာက်ြိုင်းတွင် 

တည်ရောင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ လုံခခုံရရးအရ ယခင်ကေက် 

ြို၍လက်လှမ်းမီ ြွင့်လင်းလာပခင်းရြကာင့် ကယားပြည်

နယ်အတွင်းရှိ သစ်တန်ချနိ်ရြါင်းများစွာ ခုတ်လှဲြယ်ရှားခံ

ခဲ့ရသလို အသစ်ေုတ်ယူမှုများ ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ 

KNPLF နှင့် KNPP နှစ်ြွဲ့စလုံးသည် ၎င်းတို့၏ လှုြ်ရှား

နယ်ရပမများအတွင်း အရသးစား သစ်ေုတ်လြု်ရရးကုမ္ပဏီ

များကို ကန်ေရိုက်ရြးပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ရြးပခင်း

တို့ကိုလည်း ေိန်းချုြ်ေားနိုင်ြကသည်။

 အရစာြိုင်း ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း လက်နက်ကိုင်

အြွဲ့အစည်းများသည် နယ်စြ်ကိုပြတ်၍ ေိုင်းနိုင်ငံသို့ သစ် 

များကို အရောက်အေားမဲ့ တင်ြို့ခဲ့ြကသည်။ ၁၉၉၀ ခု

နှစ်အရစာြိုင်းမှစ၍ ဤလုြ်ငန်းသည် စစ်အစိုးရ၊ ေိုင်း 

ကုမ္ပဏီများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်း

များအားလုံး ြါဝင်လျက်ရှိသည့် အကကီးစားကုန်သွယ်မှု

ြုံစံသို့ ရပြာင်းလဲသွားခဲ့သည်။ နဝတ/နအြအစိုးရလက်

ေက်၌ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ ပြန်လည်ရနှးရကွးကျ ဆင်း

သွားခဲ့သည်။၁၉ သို့ရသာ်လည်း KNPP ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရနာက်ြိုင်း ရန်ကုန်ဆိြ်ကမ်းမှတစ်

ဆင့် သစ်အလုံးလိုက်တင်ြို့မှုများ ပြန်လည်စတင်လာခဲ့

သပြင့် အစိုးရအတွက် အကျ ိုးအပမတ်ခွဲတမ်းရရှိမှု ြိုမိုကကီး

မားလာခဲ့သည်။၂၀ ယခင်က ခုတ်လှဲေားငြီးသားသစ်များ

ကိုသာ ကယားပြည်နယ်ပြင်ြသို့ တရားဝင်သယ်ယူြို့

ရဆာင်ခွင့်ပြုေားသည် မှန်ရသာ်လည်း ဤအမိန့်ညွှန်

ြကားချက်ကို မသိကျ ိုးကျွန်ပြုခဲ့ြကသည်ကများသည်ဟု

ဆိုနိုင်ြါသည်။ ကယားပြည် လူ့အခွင့်အရရးနှင့် သဘာဝ

ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရရးလှုြ်ရှားရဆာင်ရွက်မှု
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ကွန်ရက် (KEAN) မှ ရစာအယ်ရဆးက “အြစ်အခတ်

ရြ်လိုက်ငြီးရနာက်ြိုင်း အရင်ကေက်ြိုငြီး လွတ်လွတ်

လြ်လြ် သစ်ေုတ်လို့ရလာတယ်။ ေါက အနာင်္တ်မျ ိုး

ဆက်ရတွအတွက်ရတာ့ မရကာင်းဘူးရြါ့။ အစကရတာ့ 

အရင်တုန်းက ခုတ်လှဲေားငြီးသား သစ်လုံးရတွကိုြဲယူြို့

သတ်မှတ်ေားရြမယ့် သူတို့က သစ်လုံးအသစ်ရတွကိုြါ 

ခုတ်လှဲမီးငမိုက်ငြီးရတာ့ ယူသွားြကတယ်။ ြိုက်ဆံနဲ့ ဘာ

မဆို လုြ်လို့ရသလိုပြစ်ရနတယ်” ဟု မှတ်ချက်ရြးခဲ့

သည်။၂၁

 ဤကုန်သွယ်မှု အတိုင်းအတာကို ရြာ်ပြလျက်ရှိ

သည့ ်ညွှန်းကနိ်းတစခ်အုပြစ ်ပမနမ်ာသ့စလ်ြ်ုငန်းမ ှကယား 

ပြည်နယ်အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ ကျွန်းသစ်တန်ချနိ်ရြါင်း 

၅၀၀၀ နှင့် အပခားသစ်မာတန်ချနိ်ရြါင်း ၆၀၀၀ ေုတ် 

ယူရန် တရားဝင်လျာေားခဲ့သည်။၂၂ သို့ရသာ်လည်း ဤ

ကိန်းင်္ဏန်းများအတွင်း တရားဝင်ခိုးေုတ်သည့် သစ်များ

အကျုံးဝင်ပခင်း မရှိရသးရြ။ ကယားပြည်နယ်ပြင်ြ စီးြွား

ရရးလုြ်ငန်းများကလည်း သစ်ေုတ်လုြ်ရရး အခွင့်အလမ်း

သစ်မှ အကျ ိုးအပမတ်များရရှိခဲ့ငြီး ယခင်က တရားဥြရေ

ပြင်ြ၌ ရှိရနခဲ့သည့် စီးြွားရရးအရလ့အေများ၏ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရးအလွန်၌ တရားဥြရေရဘာင်အတွင်း 

ရရာက်ရှိလာသည့် အခင်းအကျင်းမှ အကျ ိုးခံစားခွင့်များ

ရရှိခဲ့ြကသည်ဟု သုံးသြ်ရသည်။ “စစ်အုြ်ချုြ်ရရးရအာက်

မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီရတွက ရေသခံရတွရတာင်မသိလိုက်ဘဲ 

သယံောတအရင်းအပမစ်ရတွကို မနားမရန ရခါင်းြုံပြတ် 

အပမတ်ေုတ်သွားခဲ့ြကတယ်” ဟု ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရးရြာင်

ရေးရှင်းမှ ခွန်းပမင့်နိုင် ရပြာဆိုရှင်းပြသွားခဲ့သည်။ “တရုတ်

လုြ်ငန်းရတွက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်း

ရတွြိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီရတွမှာလည်း ရင်းနှီးပမှုြ်နှံေားြက

တယ်။ အခုရတာ့ အရင်ကလို ဥြရေရဘာင်အပြင်က 

မဟုတ်ရတာ့ဘဲ တရားဝင်လုြ်လာြကငြီဆိုရြမယ့် အကျင့်

ြျက်ပခစားမှုရတွရတာ့ ရှိရနတုန်းြဲ။”၂၃

 လက်ရှိအချနိ်ေိ အမှန်တကယ် ေုတ်ယူလျက်ရှိ

သည့် သစ်လုံးတန်ချနိ်ြမာဏ အတိအကျကို ရပခရာခံနိုင်

ရန်များစွာခဲယဉ်းရနဆဲပြစ်သည်။ KNPP နှင့် NLD အစိုးရ

နှစ်ရြ်စလုံးသည် သစ်ေုတ်လုြ်ရရးရြကာင့် ပြစ်ရြါ်လာ 

မည့သ်ဘာဝြတဝ်န်းကျင ်ေခိိကုြ်ျကစ်ီးမှုကိ ုအသအိမတှ်

ပြု၍ သစ်လုြ်ငန်းကို ကန့်သတ်ေိန်းချုြ်နိုင်ရစရန် ဤ

နှစ်များအတွင်း ကကိုးြမ်းအားေုတ်လာခဲ့သည်။ KNPP ၏ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် သရဘာေားေုတ်ပြန်ချက်အတွင်း သစ်ေုတ်

လုြ်မှုကို အဆုံးသတ်သွားမည်ဟု ရြကညာေားသည်။ ေို့

အတူ NLD အစိုးရသည်လည်း ရနာက်ြိုင်း ၂၀၁၆ခုနှစ် 

ရမလမှစ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လအေိ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း
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အတာသစ်ေုတ်လုြ်မှုကို တားပမစ်ြိတ်ြင်သည့် အမိန့်

တစ်ရြ်ကို ေုတ်ပြန်လာခဲ့သည်။၂၄ ဤအမိန့်သည် ဦးသိန်း

စိန်အစိုးရ၏ သစ်အလုံးလိုက်တင်ြို့မှုကို တားပမစ်ခဲ့သည့် 

၂၀၁၄ ြို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်၏ ရနာက်ဆက်တွဲ အမိန့်ညွှန်

ြကားချက်ပြစ်သည်။၂၅ အချ ို ့ရေသများ၌ ဤအမိန့်ညွှန်

ြကားချက်သည် သစ်ေုတ်ယူမှုအရြါ် ရေသအဆင့် သက်

ရရာက်မှုအချ ို ့ရှိရစခဲ့သလို သစ်ကားရမာင်းသူများနှင့် သစ်

ကွင်းအလုြ်သမားများ၏ အလုြ်အကိုင်များကိုလည်း ရိုက်

ခတ်မှုရှိလာခဲ့သည်။ တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ ေိုင်းအာဏာ

ြိုင်များကလည်း ဤနှစ်များအတွင်း အရရာင်းအဝယ်ပြု

လုြ်ခဲ့သည့် သစ်တန်ချနိ် ရလျာ့ကျသွားခဲ့သည်ဟု ဝန်ခံ

ရပြာဆိုခဲ့သည်။ ေိုသို့ကျဆင်းသွားခဲ့ပခင်းသည် အစိုးရ၏ 

ြိတ်ြင်တားပမစ်မှုရြကာင့်သာမက နှစ်ြက်နယ်စြ်မျဉ်း

တစ်ရလျှာက် နှစ်ရြါင်းများစွာ သစ်အလွန်အကျွေံုတ်ယူခဲ့

ပခင်းသည်လည်း တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအြါအဝင်ပြစ်သည်။၂၆

 မည်သို့ဆိုရစ ၂၀၁၆ ြိတ်ြင်မှုမတိုင်မီက ြုတ်ြူမီး

တိုက်အရလာတကကီး ကကိုတင်ရရာင်းချေားမှုများရြကာင့် 

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် မည်သည့်ရကာင်းကျ ိုးမျှ သိသိ

သာသာသက်ရရာက်လာခဲ့ပခင်းမရှိရြ။ တားပမစ်ချက်ကို

လည်း ရနာက်ြိုင်းတစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာြင် ပြန်လည်ရုြ်

သိမ်းခဲ့သည်။ သယံောတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်း

သိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာနမှ ဦးခင်ရမာင်ရီက ၂၀၁၆-၁၇ ခုနှစ်

အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအားပြင့် တရားမဝင်

သစ်တန်ချနိ်ရြါင်း ၅၀၀၀၀ ရကျာ် ြမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု 

ြွင့်ဟရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ ဤအချက်အားပြင့် သစ်ေုတ်

လုြ်မှုကို ြိတ်ြင်ေားသည့် ကာလအတွင်း သစ်လုြ်ငန်း

များအုံလိုက်ကျင်းလိုက် ဆက်လက်လည်ြတ်ရနခဲ့သည်

ဟုသုံးသြ်နိုင်ြါသည်။၂၇ ေို့ရနာက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အရရာက်

တွင်အစိုးရအရနပြင့် ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရရးနှစ်အတွင်း 

သစ်ေုတ်လုြ်မှုကို ၄၀% ေိ ရလျှာ့ချသွားမည်ပြစ်

ရြကာင်းနှင့် ြုင်္္ဂလိကကုမ္ပဏီများကို သစ်ဆက်လက်ခုတ်

လှဲခွင့်မပြုရတာ့ရြကာင်း ရြကညာရမာင်းခတ်ခဲ့သည်။၂၈ 

သို့ရသာ်လည်း ယခင်အတိတ်သ မိုင်းအဆက်ဆက် ပြစ်ြွား

လာခဲ့သည့် အရတွ့အကကုံများအရ ရြ်ရွာရခါင်းရဆာင်

များသည် မည်သည့်အင်အားစု၏ သရဘာေားေုတ်ပြန်

ချက်များနှင့် တရားဝင်ကိန်းင်္ဏန်း အချက်အလက်များကို

မျှ အယုံအြကည်မရှိရတာ့ရြ။ ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရးရြာင်ရေး

ရှင်းမှ ခွန်းပမင့်နုိင်က “သရဘာေားေုတ်ပြန်ချက်က သရဘာ

ေားတစ်ခုသက်သက်ေက် ဘာမှမြိုြါဘူး” ဟု ရပြာဆို

သွားခဲသ့ည။်၂၉ KNPP ၏ ရပြာရရးဆိခုငွ့ရ်ြငု်္္ဂိုလ ်ခရူညးရယ်

က “သစ်ေုတ်တာကို ြိတ်ြင်တားဆီးလိုက်တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

သရဘာေားရြကညာချက်ကုိ ေုတ်ပြန်လုိက်တာနဲ့ ကယား 

ပြည်နယ်အစုိးရက ‘နည်းနည်းရလျှာ့ြ့ုိ’ ကျရနာ်တ့ုိကုိ ရတာင်း

ဆုိလာခ့ဲတယ်။ ဘာရြကာင့်လဲဆုိရတာ့ သူတ့ုိြက်မှာ ကုမ္ပဏီ

ရတနွဲ့ ကကိုလကမ်တှေ်ိုးေားတာရတရွှရိနငြီး သစလ်ုံးအား

လုံးကိုလည်း ရတာေဲကမေုတ်ရရသးဘူးလို့ အရြကာင်း

ပြလာခဲ့တယ်။ သူတို့ရတွက အရင်အစိုးရနဲ့ သရဘာတူ

ေားတဲ့စာချုြ်ရတွအရ သစ်လုံးရတွကို ေုတ်ယူရနြက

တာြါ” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၃၀

 အြူတပြင်း အရရးယူရဆာင်ရွက်မှုများမရှိြါက 

အနာင်္တ်ကယားပြည်နယ်တွင်း သစ်ရတာေိန်းသိမ်းရရး

လုြ်ငန်းများ၏ အနာင်္တ်အလားအလာ ရမျှာ်လင့်ချက်မဲ့

သွားြါလိမ့်မည်။ KNPP ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူညီချက် 

လက်မှတ်ရရးေိုးငြီး (၆) နှစ်အြကာ၌ လက်တစ်ဆုြ်စာ 

ရရရြါ်ဆီ လူတန်းစားများ၏ အကျ ိုးစီးြွားများအတွက် 

ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲမှုမရှိသည့်ြုံစံပြင့် ေုတ်ယူသုံးစွဲမှု 

အရလ့အေများ ဆက်လက်တည်ရိှရနဆဲပြစ်သည်။ အဓိက

အားပြင့် နှစ်ရှည်လများ အပမစ်တွယ်လာခဲ့သည့် အကျင့်

ြျက်ပခစားမှုနှင့် ညံ့ြျင်းသည့် အုြ်ချုြ်စီမံရရးလုြ်ငန်းများ

ရြကာင့်ဆက်လက် သက်ဆိုးရှည်ရနခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၃၁ 

ရှားရတာငမို့နယ် အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်၏ NLD အမတ် 

ဦးရအာင်ရကျာ်စိုးကလည်း ဤလုြ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို စည်း

ြကြ်အုြ်ချုြ်သည့်ဥြရေနှင့် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုကင်းမဲ့

သည့်ကိစ္စရြ်အရြါ် ရောက်ပြရပြာဆုိသွားခ့ဲသည်။ “ဘယ်

သူက ဘယ်ကုမ္ပဏီကို ရောက်ခံရြးေားခဲ့သလဲဆိုတာကို 

ကျရနာ်တို့ အတိအကျမသိဘူး။ တစ်ချ ို ့က အစိုးရနဲ့ ဆက်

စြ်ရနငြီးရတာ့ တစ်ချ ို ့ကျ လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းရတွ

နဲ့ဆက်စြ်ရနသလို ေီနှစ်ခုြကားမှာ တရားမဝင်ခိုးေုတ်ရန

ြကတာလည်း အများကကီးရှိရနတယ်။”၃၂

 လုြ်ငန်းနှင့် ြတ်သက်သည့် ဆုံးပြတ်ချက်များ

ချမှတ်ရာ၌ ယခုေက်ြို၍ ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိရစရန် 

ရတာင်းဆုိသည့်အရနပြင့် ကရင်နီအရြ်ြက်လူ့အြဲွ့အစည်း

များက “နယ်ခံလူေုရတွ ဘာအကျ ိုးမှ မခံစားရဘဲ အနာ

င်္တ်အတွက် စိတ်မရကာင်းပြစ်ရနြကရတယ်” ဟုတုန့်

ပြန်သွားခဲ့သည်။၃၃ ကရင်နီလူမှုြူလုံရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရး
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ရကာ်မတီမှ ဗညားခွန်ရအာင်က စီးြွားရရးသမားများ၏ 

ဤကဲ့သို့ရသာ ရခါင်းြုံပြတ်အပမတ်ေုတ်မှု အတိုင်းအတာ

ကိုရပြရှင်းရာ၌ “လူမှုရရးနဲ့ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို 

အန္တရာယ်ပြစ်ရစတဲ့ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုရတွကို” အဆုံးသတ်

ပခင်းကသာ တစ်ခုတည်းရသာအရပြပြစ်သည်ဟု ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။၃၄

 လက်ရှိအချနိ်ေိ အကျင့်ြျက်ပခစားမှုနှင့် လက်

နက်အင်အားရတာင့်တင်းရရး နည်းဗျူဟာများ ဆက်

လက်တွင်ကျယ်ရနဆဲပြစ်သည်။ ဤခါးသီးြွယ်ရာ အမှန်

တရားသည် လွိုင်ရကာ်ငမို့အနီးရှိ KNPP ၏ စစ်ရဆးရရး

င်္ိတ်ရှိ အရစာင့်စစ်သားသုံးဦးနှင့် အရြ်သားတစ်ဦးကို 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ေီေင်ဘာလ၌ တြ်မရတာ်မှ မတရားြမ်းဆီး

သတ်ပြတ်လိုက်ငြီး ရနာက်ြိုင်းမှသာ နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံ

စိုက်မှုရရှိခဲ့သည်။ Amnesty International ၏ ေုတ်ပြန် 

ချက်အရ ဤကဲ့သို့ ရပဗာင်ကျကျ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုသည် 

တရားမဝင်သစ် ခုတ်ယူသယ်ရဆာင်လာသည့် တြ်မ ရတာ်

ကားတန်းကို ရြ်တန့်စစ်ရဆးခဲ့ရာမှ ရြါ်ရြါက်လာပခင်း

ပြစ်သည်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။၃၅ ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်မှု 

ကာလပြစ်ရနရမည့်အစား စိတ်မရကာင်းစွာပြင့် ကယား

ပြည်နယ်အတွင်း သစ်နှင့် အပခားသယံောတအရင်းအပမစ်

စစ်ြွဲများ ဆက်လက်ပြစ်ြွားရနခဲ့သည်။၃၆

ရရကာတာများရရကာတာများ

 ရရကာတာများသည် ကယားပြည်နယ်ရန လူေု

လူတန်းစားများအတွက် တိုက်ြွဲရခါ်သံကဲ့သို့ ပြစ်ရနသည်။ 

KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲငြီးရနာက် သံလွင်ပမစ်၊ ြွန်ရချာင်း

နှင့်သဘက်ပမစ်များရြါ် တည်ရဆာက်သွားရန် အဆိုပြု

ေားသည့် ရရကာတာများသည် အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်း

များအတွက် စည်းရုံးဆန့်ကျင်ရမည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခု ပြစ်လာ

ခဲ့သည်။ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးက နာမည်ဆိုးပြင့်ရကျာ်

ြကား၍ အများလက်မခံနိုင်သည့် စီမံကိန်းများ ဆက်လက်

ရြာ်ရဆာင်လာမည်ကို စိုးရိမ်ြူြန်ရနြကသည်။ ကရင်နီ

တို့ ရရကာတာများအရြါ် အကဲဆတ်မှုများသည် လူမှုရရး

ကရသာင်းကနင်းပြစ်မှုနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိခိုက်

ြျက်စီးမှုသက်သက်ေက် များစွာရကျာ်လွန်ကျယ်ပြန့်

သည့် စိုးရိမ်ြူြန်များပြစ်သည်။ ဤကိစ္စရြ်သည် နှစ်ရြါင်း

များစွာ နာတာရှည်ပြစ်ရနသည့် နိုင်ငံရရးပြဿနာတစ်ခု

ပြစ်ငြီး ရေသခံအရြ်ြက် လူ့အြွဲ့အစည်းများ၏ စည်းရုံး

အရရးဆိုမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများက ရခတ်သစ်ေီမို

ကရရစီမျက်နှာစာကို အကဲစမ်းလျက်ရှိသည်။ 

 အေူးသပြင့် ၁၉၆ မီင်္ါဝြ်ရိှသည့် ရလာြိတ (ဘီလူး

ရချာင်းဟုလည်း သိြကသည့်) ရရအားလျှြ်စစ်စက်ရံုရြကာင့် 

ရရှိခဲ့သည့် နာကျည်းနစ်နာချက်များ လွန်စွာနက်ရှိုင်းရန

ဆဲပြစ်သည်။ လွိုင်ရကာင်မို့ အရရှ့ရတာင်ြက်ရေသ၌ င်္ျြန်

တို့၏ အကူအညီပြင့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း တည်ရဆာက်

ငြီးစီးခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ဤရရကာတာရဆာက်လုြ်ရရး

ရြကာင့် ခန့်မှန်းရပခအားပြင့် လူဦးရရ ၁၇၄၀ ဦးရှိသည့် 

ရကျးရွာရြါင်း ၁၁၄ ရွာသည် မည်သည့်ရလျာ်ရြကးမျှ

မရရှိဘဲ ရရွှ့ရပြာင်းရြးခဲ့ရသည်။၃၇ ေို့အပြင် ကျန်အများ

အပြားကိုလည်း ဓာတ်အားစက်ရုံသို့ ရရြို့လွှတ်မည့် မိုးငဗဲ

ရရကာတာ တည်ရဆာက်ငြီးစီးသည့်ရနာက်ြိုင်း ရရလွှမ်း

ရေသပြစ်သည်ဟုဆိုကာ အတင်းအကျြ် ရရွှ ့ရပြာင်းရစခဲ့

သည်။ ဤဓာတ်အားရြးစက်ရုံရြကာင့် နယ်ရပမတွင်းလုံခခုံ

ရရးယရူြးမည့ ်တြရ်င်းတြြ်ွဲ့များနငှ့ ်ရပမပမှုြမ်ိငု်းများ တိုး

ြွားလာခဲ့ပြန်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ယရန့အချနိ်ေိ ခံရ

အခက်ဆုံး နာကျည်းချက်မှာ တည်ရဆာက်ရရးလုြ်ငန်း

များရြကာင့် ပြစ်ရြါ်လာသည့် ကရသာင်းကနင်းပြစ်မှုေဏ်

ကို အများဆုံးခါးစည်းခံခဲ့ြကရရသာ်လည်း ေွက်ရှိလာ

သည့် လျှြ်စစ်ဓာတ်အားအများစုကို နယ်ခံလူေုလူတန်း

စားများအတွက် ပြန်လည်ပြန့်ပြူးခဲ့ပခင်း အလျဉ်းမရှိသည့် 

ကိစ္စရြ်ြင်ပြစ်သည် (“ရလာြိတြရဟဠိ - ခင်ဗျားတို့ 

လျှြ်စစ်မီးရြို့ ကျွန်ုြ်တို့ ဘဝရတွကို ချနင်းရက်ြကတယ်”

စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။

 ဤစုိးရိမ်ြူြန်မှုများကုိ ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြးသည့်

အရနပြင့် KNPP ၏ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူ

စာချုြ်အတွင်း အနာင်္တ်ကယားပြည်နယ်၌ အရကာင်

အေည်ရြာ်သွားမည့် အကကီးစားစီမံကိန်းများကို အရြ်

ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများအား  ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာခွင့်ပြု

ရမညဟ် ုရြာပ်ြေားသည။် ယင်းတို၌့ တရတုက်မု္ပဏတီစခ်ု

ပြစ်သည့် ေါ့တန်း (Datang) မှ ကွင်းဆင်းရလ့လာလျက်ရှိ

သည့် သံလွင်ပမစ်ရြါ် တည်ရဆာက်သွားမည့် မီင်္ါဝြ် ၆၀၀ -

၄၀၀၀ ရှိသည့် ရွာသစ်ရရကာတာစီမံကိန်းလည်း တစ်ခု

အြါအဝင်ပြစ်ခဲ့သည်။ ကရင်နီအရြ်ြက် လူ့အြွဲ့အစည်း 
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ကိုယ်စားလှယ်များက အစိုးရသည် ကရင်နီအရြ်ြက်လူမှု

အြွဲ့အစည်းများကွန်ရက်ကို ရရကာတာစီမံကိန်းနယ်ရပမ

အတွင်း ဝင်ရရာက်ရလ့လာခွင့်မပြုသပြင့် အြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရးစာချုြ်ြါ ဤသရဘာတူညီချက်ကို လိုက်နာ

ရဆာင်ရွက်ရန် ြျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု ရပြာဆိုစွြ်စွဲသွားခဲ့

သည်။၃၈ လက်ရှိအချနိ်၌ စီမံကိန်းကို ရြ်နားေားငြီးပြစ်

သည်ဟု ေုတ်ပြန်ခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း စီမံကိန်းနယ်

ရပမတွင်း ဝင်ရရာက်ရလ့လာခွင့်မပြုေားသလို အစိုးရြက်

ကသတင်းအချက်အလက်ေုတ်ပြန်မှု နည်းြါးလွန်းသပြင့် 

အမှန်တကယ် ရြ်နားေားငြီးပြစ်သည်ဟု အတိအကျ

ရပြာဆိုနိုင်ရန် ခဲယဉ်းရနဆဲပြစ်သည်။ 

 ေို့အပြင် ြွန်ရချာင်းရြါ် တည်ရဆာက်သွားရန် 

အဆိုပြုေားသည့် မီင်္ါဝြ် ၁၃၀ ရှိသည့် ရရကာတာနှင့် 

သဘက်ပမစ်ရြါ် တည်ရဆာက်သွားမည့် မီဝါဝြ် ၁၁၀ ရှိ

သည့် ရရကာတာစီမံကိန်းများနှင့် ြတ်သက်သည့် သတင်း

အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှု ြို၍ြင်နည်းြါးရနဆဲပြစ်သည်။ 

ြနွရ်ချာင်းရြါ် တညရ်ဆာကသ်ွားမည့ ် ရရကာ တာအတကွ ်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရအာက်တိုဘာလ၌ ပမန်မာနိုင်ငံလျှြ်စစ်

စွမ်းအင်ဝန်ကကီးဌာနနှင့် H.T.C.T Energy Investment 

Co.Ltd (ပမန်မာ) နှင့် Trust Energy Invesentment Pte.Ltd

(စင်ကာြူ) တို့အြကား နည်းလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်

ရရးေိုးသွားခဲ့သည်ဟု KSCN မှ ေုတ်ပြန်သွားခဲ့သည်။၃၉

 ရနာက်ြိုင်း ရြရြာ်ဝါရီလအတွင်း ရဘာ်လခဲငမို့

နယ်ရပမာက်ြက် ၁၀ကီလုိမီတာအကွာ ြွန်ရချာင်းတစ်ရလျှာက် 

ရှိရစာလွန်းရကျးရွာအုြ်စုအတွင်း ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်

များစစ်တမ်းစတင်ရကာက်ယူရနငြီဟူသည့် သတင်းများ 

ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရွာသစ်ရရကာတာ

စီမံကိန်းကဲ့သို့ြင် “စစ်တမ်းကို နယ်ခံလူေုလူတန်းစား

များနှင့် ရဆွးရနွးတိုင်ြင်မှုမရှိဘဲ ရြာ်ရဆာင်လျက်ရှိငြီး 

စီမံကိန်းနှင့် ြတ်သက်၍ ြွင့်လင်းပမင်သာမှုကင်းမဲ့လျက်

ရှိသည်ဟု” KSCN မှ သုံးသြ်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ငြီး အချ ို ့ရွာ

သူရွာသားများက စစ်တမ်းသည် “တံတားရဆာက်လုြ်ရရး” 

အတွက်ပြစ်သည်ဟု ရပြာဆုိလျက်ရိှသည်။၄၀ ဤက့ဲသ့ုိရသာ 

အပြုအမူသည် “ကရင်နီပြည်၌ ရြာ်ရဆာင်သွားမည့် အကကီး

စားစီမံကိန်းများအားလုံးကို ြွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် တာဝန်

ခံမှုရှိရှိ ရြာ်ရဆာင်သွားရမည်ဟု အတိအလင်းရြာ်ပြေား

သည့် ပြည်ရောင်စုအဆင့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာ

တူစာချုြ်ကို တိုက်ရိုက်ချ ိုးရြာက်ရာရရာက်ရနသည်” ဟု 

KNPP ြက်က ေုတ်ပြန်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၄၁ ေို့ရြကာင့် 

KNPP သည် “စစ်တမ်းအြွဲ့ကို ြိတ်ဆို့တားဆီး၍ စီမံကိန်း

နယ်ရပမမှ ေွက်ခွာသွားြကရန် ရပြာဆိုခဲ့သည်။”၄၂ KNPP 

သည် ရရကာတာရဆာက်လုြ်ရရး လုြ်ငန်းများအရြါ် စဉ်

ဆက်မပြတ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လာခဲ့ငြီး ၎င်းတို့၏ အဆို

ြါရြ်တည်ချက်ရြကာင့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ၏ 

ရလးစားအသိအမှတ်ပြုမှုများ ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ 

 ကရင်နီလူေုများအြကား ရရကာတာများ၏ 

ရနာက်ဆက်တဲွဆုိးကျ ိုးအရြါ် စုိးရိမ်ရြကာင့်ကျမှုများသည် 

၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ရှမ်းနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်း ေိစြ်

လျက်ရှိသည့်ရေသရှိ ရြ်ရွာလူေုရြါင်း ၈၀၀၀ ရကျာ်ကို 

အေက်ရြါင်းရလာင်းရရကာတာ တည်ရဆာက်ရရးလုြ်

ငန်းအတွက် ၎င်းတို့၏ ရနအိမ်များမှ ရဝးရာအရြ်သို့ 

ရရွှ ့ရပြာင်းရနရာချခဲ့မှုရြကာင့် ြို၍ကကီးမားလာခဲ့သည်။၄၃ 

ရလေ်အပြစ် ကယန်း၊ ြအိုဝ်း၊ ရှမ်းနှင့် ဗမာပြည်သူများ 

အများဆုံး ေိခိုက်နစ်နာခဲ့ြကရသည်။ နယ်ခံလူေုလူတန်း

စားများအရြါ် ငခိမ်းရပခာက်မှုအန္တရာယ်များသည် ြုံဆွဲ

စားြွဲရြါ် သက်သက်သာမဟုတ်ရတာ့ဘဲ ရပမပြင်နှင့် လွန်

စွာနီးကြ်လာခဲ့ငြီပြစ်သည်။ 

 ဤစီမံကိန်းများအရြါ် စိုးရိမ်ြူြန်မှုများက ကရင်

နီအရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်း (၁၇) ြွဲ့ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့

ပမစ်ရချာင်းများ အေိမ်းအမှတ်ရန့၌ ြူးတွဲသရဘာေား

ရြကညာချက် ေုတ်ပြန်ရသည်အေိ အေိတ်တလန့်ပြစ်

လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ရရကာတာစီမံကိန်းများ၏ ငငိမ်း

ချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်ရြါ် ဆုိးဆုိးရွားရွားအကျ ိုးသက်ရရာက်

မှု၊ ကရင်နီတို့၏ သမိုင်းစဉ်လာ ငမို့ရတာ်ရဘာလခဲငမို့နယ်

၏ယဉ်ရကျးမှုနှင့် ယဉ်ရကျးမှုအရမွအနှစ်များ ြျက်စီး

ရြျာက်ကွယ်သွားမည့် အလားအလာနှင့် ရရကာတာများ

၏လုံခခုံရရးကို အရြကာင်းပြု၍ စစ်ရဘာင်ချဲ့လာငြီး ယင်း

နှင့်အတူ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှုများ ေွန်တွဲလိုက်ြါ

လာလိမ့်မည်ဟု ရဝြန်ရောက်ပြခဲ့ြကသည်။၄၄ ေို့အပြင် 

ကရင်နီကွန်ရက်သည် ေီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲစုံလင်သည့် ရင်္ဟ

စနစ်များနှင့် သစ်ရတာများသာမက နယ်ခံလူေုလူတန်း

စားများ မှီခိုရှင်သန်လျက်ရှိသည့် လယ်ယာရပမနှင့် သားငါး

တိရိစ္ဆာန်များြါ ပြန်ပြင်မရရအာင် ေိခိုက်ြျက်စီးသွားလိမ့်

မည်ဟုလည်း ရောက်ပြရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။
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ရလာြိတြရဟဠိ - ခင်ဗျားတို့ လျှြ်စစ်မီးရြို့ ကျုြ်တို့ဘဝရတွကို ချနင်းရက်ြကတယ်။ ရလာြိတြရဟဠိ - ခင်ဗျားတို့ လျှြ်စစ်မီးရြို့ ကျုြ်တို့ဘဝရတွကို ချနင်းရက်ြကတယ်။ 

 “ကယားပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားရတွအရနနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သယံောတအရင်းအပမစ်ရတွကို ရခါင်းြုံပြတ်

အပမတ်ေုတ်ခံရနရတယ်လို့ ရှုပမင်ရနြကတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ရေသခံရတွဟာ ရလာြိတရရအားလျှြ်စစ်

စက်ရုံတည်ရဆာက်မှုကိုသာမက လျှြ်စစ်ဓာတ်အားြို့လွှတ်ြို့ ြဋိြက္ခနယ်ရပမရတွကို ပြတ်ငြီးသွယ်တန်းေား

တဲ့မီးကကိုးရတွရဲ့ လုံခခုံရရးကိုြါ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရြးခဲ့ရတယ်။ ေါရြမယ့် လျှြ်စစ်မီးရတွက ငမို့ရတာ်ဆီ

ကိုြဲရရာက်သွားခဲ့တယ်။ ေါရတွက လူရတွကို မခံမရြ်နိုင်ပြစ်လာငြီး ရတာ်လှန်ြုန်ကန်ချင်လာရအာင် လက်နက် 

ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအင်အားစုရတွ ရြါ်ရြါက်လာရအာင် ဝိုင်းဝန်းကူညီရြးြို့ ြိအားရြးသလိုပြစ်လာခဲ့တယ်။ 

ကျရနာ့အသက် (၆) နှစ်ရလာက်တုန်းက ကျရနာ်ကိုယ်တိုင်လည်း ေီဓာတ်တိုင်ရတွကို လုံခခုံရရးယူရြးခဲ့ရြါ 

တယ်။ ေါရတွကို လုြ်ရြးခဲ့ရြမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်ရလကျ တြ်မရတာ်သားရတွရဲ့ လူမဆန်ရအာင် ရိုက်နှက် 

နှိြ်စက်ငြီး ဆဲဆိုကကိမ်းရမာင်းတာရတွ ကျရနာ်တို့အရြါ် သူတို့ရဲ့ အမုန်းအာဃာတရတွကို လာငြီးြုံချတာမျ ိုး 

ရတွကိုလည်း ခဏခဏခံခဲ့ရတယ်။ အစိုးရြက်က ဓာတ်တိုင်ရတွကို ခခံစည်းရိုးလာခတ်သွားြကငြီးတာနဲ့ ကျရနာ်

တို့က မနီးမရဝးမှာ တဲကရလးေိုးငြီး ေီဓာတ်တိုင်ရတွကို ရန့ရရာညြါ လုံခခုံရရးယူ ရစာင့်ြကည့်ရြးခဲ့ရတာြါ။ 

စစ်သားရတွ ရရာက်လာငြီဆိုရင် သူတို့အတွက် ရနစရာပြင်ဆင်ရြးရသလို အိမ်သာရတွြါ တူးရြးခဲ့ြကရ 

တယ်။ ငြီးတာနဲ့ သူတို့ြက်က ြကက်/ဝက်တိရိစ္ဆာန်ရတွ ရတာင်းလာခဲ့ငြီရဟ့ဆိုရင်လည်း သူတို့စားြို့ရသာက်ြို့ 

အတွက် ဘယ်နည်းနဲ့ပြစ်ပြစ် ရရအာင်ရှာရြးခဲ့ရတယ်။ တစ်ချ ို ့စစ်သားရတွရဲ့ ကကိမ်းရမာင်းဆဲဆိုငြီး ကန် ရကျာက်

တာရတွကိုလည်း ကကိတ်မှိတ်သည်းခံခဲ့ရတယ်။ ေီဓာတ်တိုင်ရတွက လွိုင်ရကာ်ကရန ရတာင်ငူကိုသွယ်တန်း

ေားတဲ့ ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ရလျှာက် ရှိရနခဲ့ြကတာြါ။ ေီဓာတ်တိုင်ရတွက ြဋိြက္ခနယ်ရပမေဲ ရှိရနခဲ့ြကတာ

ြါ။ ပမန်မာပြည်အလယ်ြိုင်းကလူရတွ လျှြ်စစ်မီးရရှိြို့ ေီမှာကျရနာ်တို့ရဲ့ အသက်ရတွကို ရင်းခဲ့ြကရတာြါ။ 

ေါရြမယ့် ကျရနာ်တို့အတွက်ရတာ့ ဘာလျှြ်စစ်မီးမှ မရခဲ့ြကြါဘူး။”

ရင်းပမစ် -ရင်းပမစ် - ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရြရြာ်ဝါရီလ ၂ ရက်ရန့၌ ရေသတွင်း NGO ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် ရတွ့ဆုံရမးပမန်းမှု

 ဤလားရာအခင်းအကျင်းကို ရြ်တန့်ရန်အတွက် 

ကရင်နီ CSO များက “ရရကာတာ စီမံကိန်းအြါအဝင် 

နယ်ခံလူေုလူတန်းစားရတွအရြါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်

လာမယ့် အကကီးစားြွံ့ငြိုးရရး စီမံကိန်းအားလုံးကို ြက်

ေရယ်ေီမုိကရရစီစနစ်ရအာက်မှာ တုိင်းရင်းသားရတွရဲ့ ကုိယ့်

ြကမ္မာကိုယ်ြန်တီးခွင့်ကို အာမခံချက်ရြးေားငြီး တိုင်း 

ရင်းသားြဋိြက္ခကို နိုင်ငံရရးအရ ရဆွးရနွးအရပြရှာနိုင်

တဲ့အချနိ်ေိ ဆိုင်းငံ့ေားြို့” တိုက်တွန်းရတာင်းဆိုခဲ့ြက

သည်။၄၅ KCSN ၏ခုိရယ်က “ရနပြည်ရတာ်ကလူရတွအတွက် 

ကျရနာ်တို့ရဲ့ သမိုင်းစဉ်လာငမို့ရတာ်ပြစ်တဲ့ ရဘာ်လခဲငမို့

အရြါ်ြက်မှာ ဧရာမကွန်ကရစ်နံရံကကီးရဆာက်ြို့၊ ရာစုနှစ်

ရြါင်းများစွာ ကျရနာ်တို့ကို ရကျွးရမွးရစာင့်ရရှာက်လာခဲ့

တဲ့ပမစ်ကကီးကို ြိတ်ဆို့ကာဆီးြို့ဆိုတာ သိြ်ကိုအပငင်းြွား

စရာပြစ်ရနြါတယ်။ ေီစီမံကိန်းက ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်း

စဉ်အတွက်လည်း ချနိ်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံးလိုြါြဲ” ဟု သတိ

ရြးရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၄၆

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ရရကာတာရဆာက်လုြ်ရရး

နှင့်ြတ်သက်၍ ကယားပြည်နယ်အတွင်း စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ 

ဆက်လက်ကကီးေွားလာခ့ဲသည်။ မတ်လအတွင်း ြားရဆာင်း

ငမို့နယ် ဗာရဟးေှာရကျးရွာ ဆန္ဒပြြွဲ၌ BRN နှင့် ရွာသူ

ရွာသား ၃၀၀ ရကျာ်သည် “ြဋိြက္ခေုံအတွင်း” ရရကာတာ

များတည်ရဆာက်မှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရြကာင်း ေြ်

ရလာင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၄၇ သံလွင်ပမစ်နှင့် ဧရာဝတီပမစ်

တို့အြါအဝင် အဓိကပမစ်မကကီးများရြါ် အကကီးစားရရကာ

တာတည်ရဆာက်မှုများ မပြုလုြ်သင့်ရြကာင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်

နှင့် နိုင်ငံတကာရငွရြကး ရြါင်းစည်းရဆာင်ရွက်ရရးအြွဲ့

(IFC) တို့၏ တိုက်တွန်းအကကံပြုချက်ကို မြကာရသးမီက 
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ရန်ကုန်ငမို့၌ စီစဉ်ကျင်းြသွားခဲ့သည့် အကျ ိုးြတ်သက်

ြါဝင်သူများ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြွဲ၌ ကကိုဆိုရောက်ခံခဲ့ြက

သည်။ သို့ရသာ်လည်း ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ြကသူများသည် IFC 

၏ပမစ်မကကီးများေက်စာလျှင် ြွန်ရချာင်းကဲ့သို့ရသာ  ပမစ်

လက်တက်များ၌ ရရကာတာများကုိ အစားေုိးတည်ရဆာက်

သွားသင့်သည်ဟူသည့် အကကံပြုချက်ကို လက်မခံနိုင်ပြစ်

ခဲ့ြကသည်။ “ပမစ်ဝှမ်းရေသ ရင်္ဟစနစ်ရတွ ရှင်သန်အား

ရကာင်းြို့နဲ့ မရရမတွက်နိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူရတွ

ရဲ့အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုြ်ငန်းရတွ အဓွန့်ရှည်တည်

တံ့ရအာင် ေိန်းသိမ်းတဲ့ရနရာမှာ ပမစ်လက်တက်ရတွရဲ့ 

အခန်းကဏ္ဍလည်း အရမ်းအရရးကကီးတယ်” ဟု BRN မှ 

မိအချ ိုင်း ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေီြွံ့ငြိုးရရးက ကျမတို့

အတွက်မဟုတ်ြါဘူး။ နှစ်ရှည်လများ တိုက်ြွဲေဏ်ရတွနဲ့ 

ြဋိြက္ခရေသရတွမှာ လိုက်ရဆာက်ရနတဲ့ ရရကာတာ ရတွ

ရြကာင့် ကျမတို့ အများကကီးေိခိုက်နစ်နာရနြကရတုန်းြဲ။ 

ငငိမ်းချမ်းရရးအရြကာင်း ရဆွးရနွးြကတဲ့အခါမှာ လူရတွက 

NCA အရြကာင်းြဲ ရပြာရနြကရြမယ့် ကျမတို့ရဲ့ ရေသ

အများအပြားမှာ အခုချနိ်ေိ ရအးရအးချမ်းချမ်း လုြ်ကိုင်

စားရသာက်လို့ မရရသးဘူး။”၄၈

သတ္တုတူးရြာ်ရရးသတ္တုတူးရြာ်ရရး

 ကယားပြညန်ယတ်ငွ်း အြစအ်ခတရ်ြ်စရဲရး ရရခံ

ရပမခံ၏ ရနာက်ေြ်အချက်အပခာ ဗဟိုချက်တစ်ခုသည် 

သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်း ပြစ်လာခဲ့သည်။ သတ္တုအမျ ိုး

အစားရြါင်းများစွာကို တူးရြာ်ေုတ်လုြ်လျက်ရှိသည့် 

ြရူဆို၊ လွိုင်ရကာ်၊ မယ်စဲ့ငမို့နယ်များနှင့် ရွာသစ်ငမို့နယ်ခွဲ

တို့အြါအဝင် ကယားပြည်နယ်အနှံ့ သတ္တုတွင်းရြါင်းများ

စွာလည်ြတ်လျက်ရှိသည်။ နယ်ခံသဘာဝြတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းသိမ်းရရးသမားများ၏ ရပြာဆိုချက်အရ လက်နက်

ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ အားလုံးနှင့်အတူ တရုတ်နှင့် င်္ျြန်

စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများသည် အနည်နှင့်အများဆိုသလို 

သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်း၌ ြါဝင်ြတ်သက်ရနြကသည်

ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။၄၉ ကရင်နီလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်း

တိုင်းလိုလိုသည် အနည်းဆုံးသတ္တုတူးရြာ်ရရး ကုမ္ပဏီ

တစ်ခုကို ြိုင်ဆိုင်ေားြကရသာ်လည်း ရေးကွက်တစ်ခုလုံး

ကိုမူ တြ်မရတာ်ကသာ အပြည့်အဝေိန်းချုြ်ေားခဲ့သည်။ 

ကယားပြည်နယ်၌ အေင်ကရအရှိဆုံးနယ်ရပမသည် တြ်

မရတာ်ကြါ အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ စိုးမိုးေားသည့်

ရမာ်ချးီရေသပြစ်သည်။ ရေသတွင်း ြေမဦးဆုံးအကကိမ် 

အကကီးစားတူးရြာ်မှုကို ငဗိတိသျှတို့၏ ကိုလိုနီအုြ်ချုြ်ရရး

စနစ်ရအာက်၌ စတင်ခဲ့ပခင်းပြစ်ငြီး ေိုအချနိ်ကကမ္ဘာရြါ်

၌ ခဲမပြူ (ဝါ) ခဲနှင့် အငြိုက်နက်ေုတ်လုြ်မှုအတွက် 

အကကီးဆုံးရင်းပမစ်တစ်ခုပြစ်ခဲ့သည်။ ယရန့ရခတ်ရေသ

တွင်းလုြ်ငန်းသည် အရသးစားသတ္တုတူးရြာ်ရရးနှင့် 

အကကီးစားတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းများပြင့် ရရာပြမ်းလျက်ရှိ

သည်။

 လွတ်လြ်ရရးရငြီးရနာက်ြိုင်း ဆယ်စုနှစ်ရြါင်း

များစွာ ြကာပမင့်လာခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခအတွင်း 

ရမာ်ချးီသတ္တုတွင်း တူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းများ လည်ြတ်

နိုင်ရန် များစွာခဲယဉ်းသွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ခွဲေွက်

အြွဲ့တစ်ခုပြစ်သည့် ကရင်နီအမျ ိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်

ရရးတြ်ြွဲ့ (KNSO) အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့သည့် ရနာက်ြိုင်း 

တူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းများ သိသိသာသာပြန်၍ အရှိန်ရလာ

ခဲ့သည်။ နယ်ခံသဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းရရးသမား 

တစ်ဦးပြစ်သည့် အားမူေူးက “အြစ်ရြ်ငြီးတာနဲ့ သတ္တု

တူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းရတွ တိုးချဲ့ရြာ်ရဆာင်လာခဲ့သလို 

တရားမဝင် ‘ရမှာင်ခိုရေးကွက်’ ရတွမှာ အရရာင်းအဝယ်

လုြ်တာရတွ အရမ်းများလာခဲ့တယ်” ဟု မှတ်ချက်ရြးခဲ့ 

သည်။၅၀ 

 ဤအချက်က ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်းရေသများ

မှရရွှ ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများကို ရယဘုယျအားပြင့် 

ကယားပြည်နယ်တွင်း တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်

ရှိကယားပြည်နယ် သတ္တုတူးရြာ်ရရးကုမ္ပဏီ (KMPC) ြိုင်

ဆိုင်ေားသည့် သတ္တုတွင်းများ၌ လာရရာက်အလုြ်လုြ်

ကိုင်ြကရန် ြိတ်ရခါ်သလိုပြစ်လာခဲ့သည်။ ေိုအချနိ်ကာလ 

များအတွင်း နယ်ခံလူေုများ အေူးသပြင့်ကရင်အများစု

သည် ရတာင်ယာလုြ်ငန်းမှ သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်း 

များကို ရပြာင်းလဲလုြ်ကိုင်ခဲ့ြကသည်။ ၎င်းတို့အရနပြင့် 

ကျင်းရကာင်းရကာင်းတစ်ခုရှိရုံပြင့် လူနှစ်ဦး သို့မဟုတ် 

သုံးဦးခန့်၏ တစ်လစာဝင်ရငွနှင့် ညီမျှသည့် ၁၀ သိန်းခန့် 

ဝင်ရငွရှာရြွနိုင်သည့် အလားအလာရြကာင့် စိတ်ယိုင်သွား

ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။၅၁ ရြာက်ခွဲရရးြစ္စည်းများ၊ ကိရိယာတန်

ဆာြလာများ၊ ရရနှင့် ကျင်းရနရာများကို ဝယ်ယူ၍ သယ်

ယူြို့ရဆာင်ရသည့် စရိတ်စကများအားလုံး ရြးရချငြီး



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute178

သည့်တိုင် အသားတင်အပမတ်အစွန်း ရရှိရနြကဆဲပြစ်

သည်။

 သို့ရသာ်လည်း ရအာက်ရပခရပမပြင်ရှိ ရြ်ရွာအရပခ

ပြုအြွဲ့အစည်းများက ဤကဲ့သို့ရသာ အစီအစဉ်များမှရရှိ

သည့် အပမတ်အစွန်း မဆိုစရလာက်သာရှိသည်ဟု လက်ခံ

ေားြကသည်။ သတ္တုတူးရြာ်မှုရြကာင့် ဆိုးဆိုးရွားရွား တိမ် 

ရကာြျက်စီးသွားခဲ့ရသည့် ရချာင်းအမည်ကိုယူေားသည့် 

သတ္တုတူးရြာ်မှုရစာင့်ြကည့်ရရး မိုလိုအမျ ိုးသမီးကွန်ရက်

၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ၌ ရခါင်းြုံပြတ်အပမတ်ေုတ်မှု 

ကကီးမားလှသည့် လုြ်ငန်းသရဘာသဘာဝကို ဤသို့ရှင်း

လင်းတင်ပြေားသည်။ 

“ကယားပြည်နယ် အစိုးရကိုယ်တိုင် မသိတဲ့အတွက်

ေီမုိင်းတွင်းရတွကရန ဝင်ရငွဘယ်ရလာက်ရရနသလဲ

ဆိုတာကို ကယားပြည်နယ် လူေုအရနနဲ့ ဘယ်လို

မှမသိနိုင်ရတာ့ဘူး။ ဆိုရတာ့ ရမာ်ချးီသတ္တုတွင်း

ရတွကို ဗဟိုအစိုးရကြဲ လက်ဝါးကကီးအုြ်ေားမှန်း 

အရမ်းသိသာတယ်။ ခဲမပြူ (ဝါ) ခဲသတ္တုတွင်း

ရတွက အကျ ိုးအပမတ်ရတွကို ကုမ္ပဏီရတွကြဲ 

အားလုံးနီးြါး ရယူရနြကတယ်။ ခဲမပြူ (ဝါ) ခဲမိုင်း

တွင်းြိုင်ရှင်ရတွအရနနဲ့ ခဲမပြူ (ဝါ) ခဲရတွကို တရား

မဝင်ရေးကွက်ေဲ ရမှာင်ခုိရရာင်းချမှြဲ အကျ ိုးအပမတ်

ရနိုင်ရတာ့တယ်။ အစိုးရစစ်တြ်နဲ့ KNSO ရြါင်းငြီး 

ရမာ်ချးီကရန လွိုင်ရကာ်သွားတဲ့လမ်းမှာ စစ်ရဆး

ရရးင်္ိတ်ရတွ အများကကီးြွင့်ေားငြီးရတာ့ ကုန်စည်

သယ်ယူြို့ရဆာင်မှုအရြါ် တရားဝင်နည်းနဲ့ရရာ 

တရားမဝင်နည်းနဲ့ရရာ အခွန်ရကာက်ရနြကတယ်။”၅၂

 သတ္တုတူးရြာ်မှုရစာင့်ြကည့်ရရး မိုလိုအမျ ိုးသမီး

ကွန်ရက်၏ အစီရင်ခံစာအတွင်း သတ္တုတွင်းအလုြ်သမား

များရတွ့ကကုံခံစားရနရသည့် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်များကို

လည်း ရှင်းလင်းရြာ်ပြေားသည်။ ၎င်းတို့သည် အချနိ်

မရရွး ကျင်းငြိုကျသွားနိုင်ရပခရှိသည့် အရနအေားမျ ိုး၌ 

လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်ြကရငြီး ကျန်းမာရရးပြဿနာများနှင့် 

အ ရက်နှင့် မူးယစ်ရဆးဝါးသုံးစွဲမှုရြကာင့် ပြစ်ရြါ်လာသည့် 

လူမှုရရးပြဿနာများကိုြါ ကကုံရတွ့ခံစားရနြကရသည်။

 ၂၀၁၂ ခုနှစ် KNPP အြစ်ရြ်သွားသည့်ရနာက်

ြိုင်းကယားပြည်နယ်တွင်း သတ္တုတူးရြာ်ရရးကို စိတ်ဝင်

စားလာသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ရရွှ ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ 

ြို၍များပြားလာခဲ့သည်။ KNPP ၏ ကယားဌာရနကုမ္ပဏီ 

သည် ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ရောင်စုအစိုးရတို့ေံမှ သတ္တုတူး

ရြာ်ခွင့်ြါမစ်ရရှိခဲ့သည်။ ေို့အပြင် အပခားကုမ္ပဏီများကို 

ချရြးခဲ့သည့် အစိုးရ၏ လုြ်ကိုင်ခွင့်ြါမစ်အချ ို ့ကိုြါတား

ဆီးြိတ်ြင်နိုင်ခဲ့သည်။၅၃ သို့ရသာ်လည်း လုြ်ငန်းကို တရား

ဝင်စည်းြကြ်ေိန်းရကျာင်းမှုပြုရန် ရလာက်ရလာက်လား

လား အရရးယူရဆာင်ရွက်မှုမရိှခဲ့ရြ။ ေို့ရြကာင့် သတ္တု

မိုင်းတွင်းများသည် အနီးြတ်ဝန်းကျင်ရေသများကိုြါ တိုး

ချဲ့ဝါးပမှိုသွားခဲ့သည်။ “ြဋိြက္ခေုံရတွမှာ သတ္တုတူးရြာ်

ရရးလုြ်တာက စစ်တြ်ရဲ့ ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုြုံစံ

အသစ်ပြစ်တယ်” ဟု သတ္တုတူးရြာ်မှုရစာင့် ြကည့်ရရး မိုလို

အမျ ိုးသမီးကွန်ရက်က သတိရြးရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၅၄

 ရပခာက်နှစ်အြကာ၌ ကုမ္ပဏီများ၏ ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် 

သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်း ြွဲ့စည်းတည်ရဆာက်ြုံသည် 

တြ်မရတာ် တြ်ရင်းမှူးများ၊ နိုင်ငံရရးသမားများ၊ ကရင်နီ

လက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများနှင့် ြသောလွှမ်းမိုးမှုအား

ကကီးသည့် စီးြွားရရးဆိုင်ရာ အကျ ိုးစီးြွားများအြကား 

အခွင့်ေူးခံ အရြးအယူကဲ့သို့ပြစ်လာသည့် အြစ်အခတ်

ရြ်စဲရရးြုံရိြ်ကကီး ြို၍ြီပြင်ရုြ်လံုးရြါ်လာခဲ့သည်။ နယ်ခံ

ရြ်ရွာြွံ့ငြိုးရရးလုြ်အားရှင်များက တြ်မရတာ်နှင့် လက် 

နက်ကိုင်ရခါင်းရဆာင်များအြကား “စစ်နယ်ရှင်ချင်း” လွန်

ဆွဲအားငြိုင်မှုသည် စစ်ရရးနယ်ြယ်မှ စီးြွားရရးနယ်ြယ်

သို့ရပြာင်းလဲသွားခဲ့သည်ဟု ရဝြန်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

ေငသ်ာပမငသ်ာအရှဆိုံး သာဓကတစခ်အုပြစ ်KNSO ရခါင်း

ရဆာင်အများအပြားသည် ရမာ်ချးီရေသအရပခစိုက် နယ်

ရပမခံတြ်ရင်းမှူးများနှင့် အလွန်နီးစြ်သည့် ဆက်ဆံရရး

မျ ိုးကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေားြကဆဲပြစ်သည်။ လက်

နက်ကိုင်အြွဲ့များပြစ်ြကသည့် KNPP၊ KNPLF၊ ကရင်နီ 

အမျ ိုးသားငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြံွ့ငြိုးတုိးတက်ရရးြါတီ (KNPDP)

နှင့် ကရင်နီအမျ ိုးသား ေီမိုကရက်တစ်ြါတီ (KNDP) တို့

သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် လက်တွဲအလုြ်လုြ်ရနိုင်ရပခ

ရှိသည့် လုြ်ငန်းခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် အငြိုင်ရလျှာက်ေား

ြကရာ၌ မျက်နှာသာရြးဆက်ဆံမှုရရှိရန် ရမျှာ်လင့်၍ ဤ

ကဲ့သို့ရသာ ဆက်ဆံရရးမျ ိုးကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေား

ြကပခင်းပြစ်သည်။၅၅ လက်ရှိအချနိ်၌ အြွဲ့အသီးသီးသည် 
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အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ ဆက်လက်အာဏာချနိ်ခွင်လျှာ

ညှိနိုင်ငြီး အနည်းဆုံး၎င်းတို့ြက်ပခမ်းမှ အြစ်အခတ်ရြ်စဲ

ရရးသရဘာတူညီချက် များကို ဆက်ေိန်းေားနိုင်ရလာက်

သည့် အပမတ်အစွန်းများကို ရရှိေားြကငြီပြစ်သည်။ ဤ

ရေသတွင်း ကုမ္ပဏီများအနက် အကကီးစားလုြ်ကွက်များ

ကို ယခင်ကြားရဆာင်းငမို့နယ် တြ်ရင်းမှူးပြစ်ခဲ့သလို 

ပြည်ရောင်စုကက့ံခုိင်ရရးနှင့် ြံွ့ငြိုးရရးြါတီ၏ အမတ်ရဟာင်း

ပြစ်သည့် ဦးရဲေွဋ်တင်အြါအဝင် KNSO နှင့် KNPLF 

ရခါင်းရဆာင်များ ြိုင်ဆိုင်ေားြကပခင်းပြစ်သည်။ KNPP 

သည်လည်း အကျ ိုးစီးြွား ြါဝင်ြတ်သက်လျက်ရှိသည်

(“ရမာ်ချးီရေသ သတ္တုတူးရြာ်ရရး - အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး

ရလာကငယ်” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ 

  သတ္တုတူးရြာ်ရရး လုြ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ စီမံအုြ်

ချုြ်ရရး ကိစ္စအဝဝကို ဦးရဲေွဋ်တင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုရအာက်

ရှိ KMPC မှ ေိန်းချုြ်ေားငြီး သတ္တုတူးရြာ်ရရးကဏ္ဍ

တစ်ခုလုံးကို ကကီးြကြ်ေိန်းရကျာင်းေားသည်။ KMPC ကို 

တြ်မရတာ်၏ လက်ဝယ်ခံအြွဲ့အစည်းတစ်ခုပြစ်သည့် 

ပမန်မာ့စီးြွားရရးဦးြိုင်လီမိတက်က ြိုင်ဆိုင်သည်။ ဦးြိုင် 

ရရှိလာသည့် အကျ ိုးအပမတ်များကို နာမည်အသစ်

ရပြာင်းေားသည့် သယံောတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီးဌာနရအာက်ရှိ အမှတ် (၂) စက်မှု

လက်မှုလုြ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ အချ ိုးကျပြန်လည်ခွဲရဝရြး 

လျက်ရှိသည်။ စိတ်ကကိုက်လည်ြတ်ရဆာင်ရွက်နိုင်သည့် 

KNSO ကုမ္ပဏီများမှလွဲ၍ အပခားကုမ္ပဏီများသည် KMPC 

ချရြးသည့် လုြ်ကွက်များတွင်သာ တူးရြာ်ခွင့်ရှိြကသည်။ 

ေုတ်ကုန်များအားလုံးကို KMPC ရတာင်ရြါ် ရကျးရွာရုံး

သို့သာ သတ်မှတ်နှုန်းေားအတိုင်း လာရရာက်ရရာင်းချရ

မည်ဟူသည့် သရဘာတူညီချက်ပြင့် ကျင်းအရရွှ့အရပြာင်း၊ 

ခဲယမ်းများ၊ စနက်တံများကိုြါ ရရာင်းချရြးလျက်ရှိသည်။ 

KMPC နှင့် တြ်မရတာ်တို့အြကား ြိုင်ဆိုင်မှုချင်းရြါင်း

စည်းေားရြကာင်းပြဆိုလျက်ရှိသည့် အရောက်အေား

တစ်ရြ်အပြစ် လွိုင်ရကာ်ငမို့ရှိ တြ်မရတာ်ရေသစစ်ဆင်

ရရးကွြ်ကဲရရးရုံး၌ သတ္တုရရာင်းရရငွများကို သွားရရာက်

ေုတ်ယူနိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။  လက်ရတွ့၌ နိုင်ငံပခား

တင်ြို့မည့် ေုတ်လုြ်မှုအများစုသည် ရေသတွင်းစစ်ရဆး
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ရရးငိ်္တ်ရြါင်းစံုကုိ ပြတ်သန်းသယ်ရဆာင်လာသည့် တစ်ဦး

ချင်းရရာင်းချမှု အများဆုံးပြစ်သည်။ ေို့ရနာက် ခဲမပြူနှင့် 

အငြိုက်နက်အများစုကို ရှမ်းပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း မူဆယ်

ငမို့မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆက်လက်သယ်ရဆာင်

ရရာင်းချပခင်းပြစ်သည်။ 

 သတ္တုမိုင်းလုြ်ငန်းများသည် နယ်ခံလူေုလူတန်း

စားများအတွက် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်ရြါင်းစုံကို ဆက်

လက်ရဆာင်ကျဉ်းလာရနဆဲ ပြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် 

ရအာက်တိုဘာလအတွင်း KMPC အြိုင် ရမာ်ချးီမိုင်းတွင်း

တစ်ခု၌ ကျင်းငြိုကျမှုရြကာင့် အနည်းဆုံး ၂၈ ဦးရသဆုံး၍ 

၅၀၀ ရကျာ် ရနရြ်စွန့်ခွာခဲ့ြကရသည်။၅၆ ဤကျင်းငြိုမှု

အငြီး၌ မိုင်းလုြ်ငန်းများ ရခတ္တခဏမျှ လည်ြတ်မှုတန့်

သွားခဲ့သလို သတ္တုလုြ်ငန်းရြကာင့် ရနာက်ြိုင်းဆက်လက်

ပြစ်ြွားလာမည့် ရဘးအန္တရာယ်ဆိုးများနှင့် ြတ်သက်၍ 

ဘာသာရရးရခါင်းရဆာင်များကလည်း စိုးရိမ်တကကီးသတိ

ရြးရပြာဆိုမှုများ ပြုလုြ်ခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း 

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းရရးသမားတစ်ဦးပြစ်သည့် 

အားမူေူးက “နယ်ခံလူေုလူတန်းစားရတွ အရနနဲ့ မိုင်း

တွင်းြိတ်သွားငြီး သူတို့လုြ်ကိုင်စားရသာက်ရအခက်အခဲ

ပြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ဆက်မတူးြကြါနဲ့ရတာ့

လို့ရပြာြို့ တွန့်ဆုတ်ရနြကတယ်။ မိုင်းလုြ်ငန်းက ရေသခံ

ရတွရဲ့ အဓိကဝင်ရငွရင်းပမစ်တစ်ခုပြစ်ရနတဲ့အတွက် သူတ့ုိ

ကုိြုိက်ဆံရြးရနတ့ဲ အလုြ်ကဘယ်ရလာက် အန္တရာယ်များ

သလဲဆိုတာကို ရှင်းပြရပြာဆိုရ အရမ်းခက်ြါတယ်” ဟု 

ရပြာဆိုရှင်းပြခဲ့သည်။၅၇

 အစိုးရြက်က နှစ်အနည်းငယ်မျှ တစ်ဆို့ရနခဲ့ငြီး

ရနာက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအရရာက်တွင် သတ္တုတွင်း

ဥြရေပြငဆ်ငခ်ျကမ်ျားကိ ုစတငအ်သကသ်ငွ်းလာခဲသ့ည။် 

နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများကို ဆက်လက်ြိတ်ရခါ်အား

ရြးရနဆဲပြစ်ရသာ်လည်း ဤပြင်ဆင်ချက်များအရ ပြည်

နယ်နှင့် တိုင်းရေသကကီးအဆင့် အစိုးရများသည် “အရသး 

စားနှင့် အလတ်စား” မိုင်းတွင်းများကို စီမံခန့်ခွဲရသည့် ဆုံး

ပြတခ်ျကခ်ျမတှမ်ှုပြစစ်ဉ၌် အတိငု်းအတာတစခ်အုေိ ရပြာ

ရရးဆိုခွင့်ရရှိလာခဲ့သည်။၅၈ သို့ရသာ်လည်း ြဋိြက္ခရရခံ

ရပမခံရြကာင့် ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ သတ္တုလုြ်ငန်း

အရလ့အေများ အချနိ်ခဏအတွင်း အနှစ်သာရရှိရှိပြုပြင်

ရပြာင်းလဲလာမည်ဟု ရမျှာ်လင့်ရစာင့်စားသူ အနည်းအကျဉ်း

သာရှိခဲ့သည်။ ဤအချက်ကိုြကည့်မည်ဆိုြါက သတ္တုတွင်း

လုြ်ငန်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ပြုပြင်ရပြာင်း

လဲမှုပြုလုြ်သွားရန် လိုအြ်ရနရြကာင်း ပြဆိုလျက်ရှိသည်။ 

သတ္တုတွင်းကဏ္ဍကို ရလ့လာဆန်းစစ်ေားသည့် ပမန်မာ့

စီးြွားရရးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရရး အရောက်အကူပြုဌာန

(MCRB) ၏ လတ်တရလာ သုံးသြ်ချက်အတွင်း အတိတ်

ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ရပြရှင်း၍ တာဝန်ယူမှုရှိသည့် 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများကို ြိတ်ရခါ်နိုင်ရန်အတွက် “အရပခခံကျ

ကျပြန်လည် စဉ်းစားသုံးသြ်မှုပြုလုြ်ရန်” လိုအြ်လျက်

ရှိသည်ဟု ရောက်ပြရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၅၉

 ယင်းကာလများအတွင်း သတ္တုတူးရြာ်မှုရစာင့်

ြကည့်ရရး မိုလိုအမျ ိုးသမီးကွန်ရက်နှင့် ကရင်နီအရြ်ြက်

လူမှုအြွဲ့အစည်း ကွန်ရက်တို့သည် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွး

ရနွးမှုရှိလာငြီး အားလုံးြါဝင်မှုရှိသည့် ငငိမ်းချမ်းရရးရပြရှင်း

ချက်ရရှိလာသည့်အချနိ်ေိ သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းများ

ကိုဆိုင်းငံ့ေားရန် ရတာက်ရလျှာက်စည်းရုံးရတာင်းဆိုရန 

ခဲ့သည်။ “စစ်မှန်တဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူညီချက်မရ

ခင်အစိုးရနဲ့ ကုမ္ပဏီရတွရဲ့ သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းကို 

ဆက်ငြီးတိုးချဲ့ အရကာင်အေည်ရြာ်ရနတာက လက်နက်

ကိုင်ြဋိြက္ခအသစ်ရတွ ရြါ်ရြါက်လာငြီး နယ်ခံလူေု

ရတွဆက်ငြီးေိခိုက်နစ်နာရရအာင် မီးေိုးရြးသလိုပြစ်

ရနတယ်” ဟု မိုလိုအမျ ိုးသမီးကွန်ရက်မှ သတိရြး ရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။၆၀ 

အရပခခံအရဆာက်အအုံအရပခခံအရဆာက်အအုံ

 အရပခခံအရဆာက်အအုံ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးလုြ်

ငန်းသည် ယရန့အချနိ်ေိ ကယားပြည်နယ်တွင်း အပငင်း

ြွားမှုအနည်းဆုံး စီးြွားရရးအသွင်ကူးရပြာင်းမှုနှင့် အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး အကျ ိုးရလေ်အပြစ် ဆက်ရှိရနဆဲြင်ပြစ်

သည်။ လမ်းတံတားနှင့် လျှြ်စစ်မီးအရောက်အြံ့သည် 

ဦးသိန်းစိန်နှင့် NLD အစိုးရနှစ်ရြ်စလုံး၏ အဓိကကျသည့် 

ြွံ့ငြိုးရရးမူဝါေ ရကျာရိုးတစ်ခုအပြစ် တည်တံ့ရနဆဲပြစ်

သည်။ ဤကဏ္ဍများသည် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရန် နှစ်ရှည်လ 

များစွာ ဆိုးဆိုးရွားရွားလိုအြ်ရနခဲ့သည့် နယ်ြယ်များပြစ်

ြကသည်။ လက်ရတွ့အားပြင့်လည်း လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာ

ကာလအတွင်း ပြည်နယ်အနှံ့တိုးြွားလာသည့် ရြ်ရွာ
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“ရမာ်ချးီရေသ သတ္တုတူးရြာ်ရရး - အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရလာကငယ်”“ရမာ်ချးီရေသ သတ္တုတူးရြာ်ရရး - အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရလာကငယ်”

 ရမာ်ချးီရေသတွင်း သတ္တုတူးရြာ်လျက်ရှိသည့် အကကီးဆုံးလုြ်ငန်းအချ ို ့၏ ြိုင်ဆိုင်မှုကို ရပခရာခံြကည့်ရှု

ြါက ကယားပြည်နယ်တွင်း “အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး အရင်းရှင်စနစ်” မည်မျှ အပမစ်တွယ်ရနငြီပြစ်ရြကာင်း ေင်

ေင်ရှားရှား ရတွ့ရြါလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီရြါင်းများစွာရှိရနြကရသာ်လည်း ၎င်းတို့နှင့်ြတ်သက်သည့် အရသး

စိတ်အချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီနိုင်ရပခ အလွန်နည်းြါးလျက်ရှိသည်။ မည်သို့ဆိုရစ ရအာက်တွင်ရြာ်ပြ

ေားသည့် ကုမ္ပဏီ (၅) ခုကို USDP အမတ်ရဟာင်းနှင့် အငငိမ်းစားတြ်ရင်းမှူးတစ်ဦး၊ KNSO ရခါင်းရဆာင် (၂)

ဦး၊ KNPLF ရခါင်းရဆာင်တစ်ဦးနှင့် KNPP တို့အသီးသီး ြိုင်ဆိုင်ေားပခင်းက ရမာ်ချးီရေသတွင်း ရင်းနှီးပမှုြ်နှံ

ရရးနှင့်ြတ်သက်သည့် အကျ ိုးစီးြွားနယ်ြယ်ကို ေင်ဟြ်ပြလျက်ရှိသည်။ ဤအခင်းအကျင်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်

ကတည်းက ကယားပြည်နယ်တွင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး၏ ေင်သာပမင်သာအရှိဆုံးနှင့် အေင်ရှားဆုံးမျက်နှာ

စာများပြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအချက်က ၎င်းတို့၏ သယံောတအရင်းအပမစ်များနှင့် ကင်းကွာသွားပခင်းမရှိရအာင် 

ဆုြ်ကိုင်ေားနိုင်ရန်နှင့် စီးြွားရရးအပမတ်ေုတ်မှု အသွင်ရပြာင်းလဲလာသည့် စစ်တြ်၏ရခါင်းြုံပြတ်မှုကို 

ရရှာင်လွှဲနိုင်ရစရန် ကကိုးြမ်းအားေုတ်ရာ၌ ကရင်နီပြည်သူများ ရတွ့ကကုံရင်ဆိုင်ရနရသည့် စိန်ရခါ်မှုအတိုင်း

အတာမည်မျှကကီးမားရြကာင်း မီးရမာင်းေိုးပြလျက်ရှိသည်။

ရဲေွဋ်ရကျာ်သတ္တုတူးရြာ်ရရး ကုမ္ပဏီ ရဲေွဋ်ရကျာ်သတ္တုတူးရြာ်ရရး ကုမ္ပဏီ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်အေိ ရမာ်ချးီရေသ တြ်မရတာ်တြ်ရင်းမှူးတစ်ဦးအပြစ် 

တာဝန်ေမ်းရဆာင်ခဲ့သည့် ရဲေွဋ်တင်က ြိုင်ဆိုင်ေားသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း USDP 

ြါတီ၏ ြားရဆာင်းငမို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ် (ရအာက်လွှတ်ရတာ်) တစ်ဦးပြစ်ခဲ့သည်။ လွှတ်

ရတာ်သက်တမ်းအတွင်း ၎င်းသည် “နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ အရပခခံမူလအခွင့်အရရး၊ ေီမိုကရရစီအခွင့်အရရး

နှင့်လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မတီ” အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးအပြစ် တာဝန်ေမ်းရဆာင်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

ကယားရငွြကယ်ကုမ္ပဏီ ကယားရငွြကယ်ကုမ္ပဏီ ကို KNSO ၏ ေုဥက္ကဌတယ်နယ်က ြိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသည်။ KNSO သည် အြစ်အခတ် 

ရြ်စဲခဲ့သည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ရမာ်ချးီရေသ၌ လှုြ်ရှားသက်ဝင်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ တယ်နယ်သည် ယခင်

ကလွိုင်ရကာ်အရပခစိုက် ရေသတွင်းစစ်တိုင်းမှူးတစ်ဦးပြစ်ခဲ့သလုိ USDP ၏ လက်ရှိြားရဆာင်းငမို့နယ် ပြည်နယ် 

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးပြစ်ရနသည့် ဦးဝင်းပမင့်နှင့် အလွန်နီးစြ်သည့် ဆက်ဆံရရးရှိခဲ့သည်။

လာမူးခိုကုမ္ပဏီလာမူးခိုကုမ္ပဏ ီကို KNSO ဥက္ကဌဦးရစ်ချတ်က ြိုင်ဆိုင်ေားသည်။ ဦးရစ်ချတ်သည် ေုဥက္ကဌတယ်နယ်ေက်စာ 

လျှင် KNPP နှင့် ြိုမိုရကာင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရရးမျ ိုးရှိသည် သိရှိရသည်။

ရမာ်ဆာကီကုမ္ပဏီ ရမာ်ဆာကီကုမ္ပဏီ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ နယ်ပခားရစာင့်တြ်အပြစ် ရပြာင်းလဲြွဲ့စည်းခဲ့သည့် KNPLF ၏ တြ်ရင်းမှူး 

ဦးေွန်းရကျာ်က စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်။ ရမာ်ဆာကီသည် KNPLF ၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်ရှိ ရကျးရွာတစ်ခု၏ 

အမည်ပြစ်သည်။ ဦးေွန်းရကျာ်သည် လွိုင်ရကာ်ငမို့ရြါ်ရှိ ဟိုတယ်တစ်လုံးအြါအဝင် ကုမ္ပဏီအရပမာက်အများ

ြိုင်ဆိုင်ေားသူပြစ်သည်။ ရမာ်ဆာကီကုမ္ပဏီသည် နာမည်ကကီးရုြ်ရှင်မင်းသားလွင်မိုးနှင့် ရနာက်ြိုင်း ရမာ်ဆာကီ 

ကုမ္ပဏီကို ၇၀% အေိ ြိုင်ဆိုင်သွားခဲ့သည့် ြသစရြတးလျအရပခစိုက် Eumeralla Resources လုြ်ငန်းတို့နှင့် 

ဆက်စြ်မှုရြကာင့် နာမည်ရကျာ်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ေုတ်ပြန်ချက်အရ “အဆိုပြုေားသည့် ငှားရမ်းမှု

သရဘာတူညီချက်သည် အဓိကအားပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ခဲမပြူနှင့် အငြိုက်နက်ေုတ်လုြ်သည့် ရေသအတွက် ပြု 

လုြ်ေားပခင်းပြစ်သည်။ ကယားပြည်နယ်သည် သမိုင်းရြကာင်းအရ အာရှရေသတစ်လွှား အလွန်အရရးြါသည့် 
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အငြိုက်နက်ရင်းပမစ်တစ်ခုအပြစ် နာမည်ရကျာ်ခဲ့ငြီး ယခင်ငဗိတိသျှလက်ေက် အကကီးဆုံး ခဲမပြူနှင့် အငြိုက်

နက်သတ္တုတွင်းပြစ်ခဲ့သည့် ရဘာ်လခဲငမို့နယ် ‘ရမာ်ချးီသတ္တုတွင်း’  တည်ရှိရာရေသပြစ်သည်။ EUM သည် သမိုင်း

အရောက်အေားများနှင့် ြေဝီရပမကကီးရပမြုံအရ ဤလုြ်ြိုင်ခွင့်သည် အကကီးဆုံး ခဲမပြူနှင့် အငြိုက်နက်ရှာရြွ 

ရတွ့ရှိမှုတစ်ခုပြစ်လာနိုင်သည်ဟု ယုံြကည်ခဲ့ရြကာင်း” သိရှိရသည်။၆၁ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေူလိုင်လ

အတွင်း ကယားနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တစ်လွှားရှိ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ြတ်လည်အကျယ်အဝန်းရှိသည့် နယ်ရပမ

တစ်ခုလုံးကို စူးစမ်းရှာရြွသွားမည့် လုြ်ြိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် ရလျှာက်ေားလာခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်

အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ရသာ်လည်း သယံောတအရင်းအပမစ်နှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းရရးဝန်ကကီး

ဌာန၏ ပြည်ရောင်စုအဆင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် အကကိမ်ကကိမ်ရနှာင့်ရနှးြကန့်ြကာခဲ့ရငြီးရနာက်ြိုင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် 

ဧငြီလ၌ Eumeralla Resources လုြ်ငန်းနှုတ်ေွက်သွားငြီဟူသည့် သတင်းများရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။၆၂

ကယားဌာရနကုမ္ပဏီကယားဌာရနကုမ္ပဏ ီ ကို တစ်သီးြုင်္္ဂလေက်စာလျှင် အြွဲ့အစည်းတစ်ရြ်လုံးအတွက် လိုအြ်လျက်ရှိသည့် 

ရန်ြုံရငွကို ပြည့်ဆည်းရောက်ြံ့သွားရန် ရည်ရွယ်သည်ဟူသည့် ရပြာဆိုချက်ပြင့် KNPP ရကာ်မတီတစ်ခု

ရအာက်တွင် ြိုင်ဆိုင်မှုကိုေားရှိငြီး လည်ြတ်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ KNPP သည် အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့

သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ရမာ်ချးီရေသ၌ စတင်လုြ်ငန်းလည်ြတ်လာခဲ့ငြီး ယခင်က အရြ်ြက်ကရင်နီအငမဲစိမ်း

အြွဲ့ဝင်ရဟာင်းတစ်ဦးပြစ်ခဲ့သည့် ေန်နီယယ်ရယ်က စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်။     

အသိုက်အဝန်းများအတွက် သွားရရးလာရရးလွယ်ကူရချာ

ရမွ့လာပခင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရရး၊ ရေးကွက်လက်လှမ်းမီ

ရရးနငှ့ ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုများ သသိသိာသာတိုးတက ်ရကာင်းမနွ်

လာခဲ့သည်မှာ မျက်ပမင်ကိုယ်ရတွ့ပြစ်သည်။

 မည်သ့ုိဆုိရစ အစုိးရ၏ စီမံချက်များ၊ မူဝါေအရကာင်

အေည်ရြာ်မှုနှင့် နုိင်ငံသားအခွင့်အရရး ဆံုးရှုးံမှုများအရြါ် 

စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ ဆက်ရှိရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ အရပခခံ

အရဆာက်အအုံတစ်ခုတည်း တိုးတက်ရကာင်းမွန်လာရုံ

ပြင့် ကယားပြည်နယ်နှင့် ကရင်နီလူေု၏ နိုင်ငံရရးအရ 

ြယ်ြကဉ်ခံေားရသည့်ကိစ္စ အလိုအရလျာက် ရပြလည်

သွားနုိင်မည်မဟုတ်ြါ။ လူေုအများအပြားအတွက် “အရမ်း

ရနာက်ကျရနငြီး နည်းလွန်းလှသည်” ဟုဆိုရမလို ပြစ်ရန 

သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ “တမင်ရည်ရွယ်၍ ြွံ့ငြိုးမှု

ရနှးရကွးရစခ့ဲသည်” ဟု ရှုပမင်လက်ခံေားြကသည့် နာကျည်း

နစန်ာမှုကိ ုစတိရ်င်းရစတနာရကာင်း သကသ်ကပ်ြင့ ်ကစုား

ရြးနိငုမ်ညမ်ဟတုြ်ါ။ ေရီမာဆ့ိရုန ဧည့လ်မ်းညွှနတ်စဦ်းက 

“သူတို့လာရင် လျှြ်စစ်မီးရသွားငြီမို့ ရြျာ်ြကရဲ့လားဆိုငြီး 

လာရမးြကြါလိမ့်မယ်။ ကျရနာ်တို့ ရြျာ်ရွှင်ရကျနြ်ြကရဲ့

လားဆိုရင် မဟုတ်ဘူးလို့ရပြရမယ်။ အရင်ကရလာက် 

ရေါသမေွက်ရတာ့တာြဲရှိတယ်။ ရလာြိတမှာ ရရအား

လျှြ်စစ်စက်ရုံကကီး လညြ်တ်လာတာ နှစ်ရြါင်း (၅၀) ရကျာ်

သွားငြီဆိုရြမယ့် ကျရနာ်တို့ လျှြ်စစ်မီးရတာ ၂ နှစရ်လာက်

ြဲရှိရသးတယ်” ဟု ၎င်းခံစားရသည့်အတိုင်း ရပြာဆိုသွားခဲ့

သည်။၆၃

 KNPP သည်လည်း ၎င်းတို့၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်ရှိ 

နယ်ရပမရေသများအရြါ် အစိုးရ၏ တိုးချဲ့နယ်ရပမစိုးမိုးမှု

ရယူလာသည့် ကိစ္စရြ်များ အေူးသပြင့် တြ်မရတာ် အဝင်

အေွက်လွယ်ကူသွားရစမည့် လမ်းတံတားများရဆာက် 

လုြ်လာမှုအရြါ် အလွန်အကဲဆတ်လျက်ရှိသည်။ အဓွန့်

ရှည်တည်တံ့သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူညီချက်မရရှိ

မပခင်း လုံခခုံရရးအရ စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ ဆက်ရှိရနဦးမည်

ပြစ်သည်။ လက်ရှိအချနိ်ေိ KNPP သည် အေူးသပြင့် ရှား

ရတာနှင့် ရွာသစ်ချတိ်ဆက်လမ်းကဲ့သို့ရသာ မဟာဗျူဟာ

ကျသည့် နယ်ရပမရေသများသို့ ပြန့်ကျက်လာသည့် လမ်း

ရြာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်းအချ ို ့ကို ြိတ်ြင်တားပမစ်ေားဆဲ

ပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း အပခားတစ်ြက်၌ င်္ျြန်အကူ

အညီပြင့် ရတာင်ငူ-ရမာ်ချးီ-လွိုင်ရကာ်လမ်း အဆင့်ပမှင့်

တငရ်ရးလြုင်န်းအြါအဝင ်အပခားအစအီစဉ ်အများအပြား
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ကို ဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်ခွင့်ပြုေားခဲ့သည်။ KNPP 

အရာရိှများက အစုိးရ၏ လျှြ်စစ်မီးနှင့် လမ်းတံတားရဆာက်

လုြ်ရရး အဆိုပြုချက်များကို ရယဘုယျအားပြင့် တုန့်ပြန်

သည့်အရနပြင့် “ကျရနာ်တို့က ရေသတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခခုံ

ရြးတာမျ ိုးလိုချင်တယ်” ဟု ဆိုခဲ့ရသာ်လည်း အစိုးရ၏ 

ပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးနိုင်စွမ်းအရြါ် အယုံအြကည်

တန်လျက်ရှိသည်။၆၄

 ရပမာက်ြိုင်းလွိုင်ရကာ်မှ ရတာင်ြိုင်းေိုင်းနယ်စြ်

ရေသရှိ မယ်စဲ့ငမို့သို့ ပြည်နယ်ကိုပြတ် သွားလာရသည့်

ြကာချနိ် အလွန်တိုရတာင်းသွားခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ ခရီးြကာ

ချနိ်တိုရတာင်းသွားခဲ့ပခင်းသည် လမ်းအဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း

နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေူလိုင်လ၌ ြွင့်ြွဲပြုလုြ်သွားခဲ့သည့် ြား

ရဆာင်းငမို့နယ်တွင်း သံလွင်ပမစ်ကူးတံတားတည်ရဆာက် 

ငြီးစီးခဲ့ပခင်းတို့ရြကာင့်ပြစ်သည်။ ယခုြုံစံအတိုင်း ငငိမ်းချမ်း

ရရးသာ ဆက်လက်ပြစ်ေွန်းရနြါက နှစ်ရှည်လများ လူမှု

ရရးနှင့် စီးြွားရရးအရ ကင်းကွာရနခဲ့ြကသည့် လူ့အသိုက်

အဝန်းများ အတူတကွ ပြန်လည်ရြါင်းစည်းသွားမည့် 

အလားအလာရှိလာနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ရသာ ဆက်သွယ်

ရပြာဆိုမှုများက ရေသန္တရအရပခပြု ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်

များနှင့် စွန့်ဦးတီေွင်လုြ်ငန်းများ အရိှန်အဟုန်ရလာရစရန် 

များစွာ အရောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ရဆာက်လုြ်ရရး

ဝန်ကကီးဌာနသည် ရှားရတာငမို့နယ်အတွင်း ေုတိယရပမာက်

သံလွင်ပမစ်ကူးတံတားတစ်စင်း ေြ်မံတည်ရဆာက်သွား

ရန်ဆန္ဒရှိရနငြီး မြကာရသးမီက အစိုးရ၊ တြ်မရတာ်နှင့် 

KNPP တို့အြကား ဤကိစ္စရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်း

မှုများ စတင်ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း စီမံကိန်းများကို ရရွးချယ်ဆုံးပြတ်

၍အရကာင်အေည်ရြာ်သည့် အစိုးရ၏ လုြ်ငန်းစဉ်အရြါ် 

အပငင်းြွားစရာ ပြစ်လာခဲ့ပြန်သည်။ ေို့ရြကာင့် ြွင့်လင်း

ပမင်သာမှု သို့မဟုတ် ရပမယာအပငင်းြွားမှုများကို ရြါ် 

ရြါက်လာရစသည့် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်များကို ကိုင်တွယ်

ရပြရှင်းမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တိုးတက်မှု အလွန်ရနှးရကွးသွား
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ခဲ့သည်။ အချ ို ့ရသာအခင်းအကျင်း၌ လက်နက်ကိုင်အြွဲ့

အစည်းများ အကျ ိုးအပမတ်ရယူနိုင်ခဲ့ြကသည်။ ဥြမာအား

ပြင့် KNPDP ြိုင် ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းသည် နယ်ရပမရေသ

အချ ို့ကုိ အရပြာင်ရှင်း၍ သစ်ေုတ်ယူနုိင်ရန်အတွက် ရဆာက်

လုြ်ရရး သရဘာတူစာချုြ်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု 

စွြ်စွဲရပြာဆိုခံခဲ့ရသည်။ ေိုအချနိ်ြတ်ဝန်းကျင်က ပြင်ြ

လုြ်အားစုများကို ရခါ်သွင်းလာခဲ့ငြီး လုြ်ြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ြက

သည့် ပြင်ြကုမ္ပဏီများသည် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးမှ 

အကျ ိုးအပမတ်များရယူ၍ လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်းမှနယ်ခံ

ရြရ်ွာလေူမုျားကိ ုရနာကက်ျကျနရ်စ ်ရစခဲသ့ည့ ်အရပြာင်း

အလဲမျ ိုးကို ြိအားရြး ယူရဆာင်လာခဲ့သည်ဟူသည့် 

ရစာေကတက်ရပြာဆိုမှု အများအပြားရြါ် ေွက်လာခဲ့

သည်။ KSWDC မှ ရင်္းရနရြာက ရအာက်ြါအတိုင်း သုံး

သြ်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

 “ရလာြိတအြါအဝင် ရဘာလခဲငမို့နယ်ရတွမှာ 

အစိုးရစစ်တြ်နဲ့အတူ ဗမာရတွအများကကီး သူတို့ရဲ့မိသားစု

ရတွနဲ့အတူ ရရာက်လာခဲ့ြကတယ်။ တရုတ်ရတွလည်း 

အများကကီးရရာက်လာငြီး ငမို့ရြါ်က အိမ်ရတာ်ရတာ်များ

များသူတို့ဟာ ပြစ်ကုန်တယ်။ တစ်ချ ို ့ရရွှ့ရပြာင်းအလုြ်

သမားရတွလည်း လမ်းတံတားရဆာက်လုြ်ရရးလိုမျ ိုး စီမံ 

ကိန်းရတွနဲ့အတူ ရရာက်လာခဲ့ြကတယ်။ ေါရြမယ့် စီမံ

ကိန်းငြီးသွားခဲ့ရင်ရတာင် ေီဗမာရတွက ပြန်မသွားြက 

ရတာ့ဘူး။ ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ြိုင်းေက်စာရင် ေီကလုြ်

အားခရတွက အများကကီးြိုပမင့်ရနတယ်။ ကုမ္ပဏီရတွက 

လည်းအပြင်က အလုြ်သမားရတွကုိြဲ ရခါ်လာြကတယ်။”၆၅

 ဤကဲ့သို့ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့် လူေုရဆွးရနွး

တိုင်ြင်မှုများ ကင်းမဲ့ရနသည့်အရပခအရနက နယ်ခံလူေု

လူတန်းစားများကုိ ငခိမ်းရပခာက်ြိအားရြးလျက်ရိှငြီး အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး ပြန်လည်ြျက်ပြယ်သွားနိုင်သည့် အရဲစွန့်

ရမှုအန္တရာယ်များကို ြိုမိုကကီးမားလာရစလျက်ရှိသည်။ လွန်

ခ့ဲသည့် ရပခာက်နှစ်တာကာလအတွင်း ဤက့ဲသ့ုိရသာ အရရး

ကိစ္စများက ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အရရှ့ရပမာက်ရေသများကုိ (အခန်း 

၃  ကိြုကည့ြ်ါ)  လကန်ကက်ိငုြ်ဋ ိြက္ခဆသီို ့ရနာကရ်ြကာင်း

ပြန်လှည့်သွားရစရန် မီးေိုးရြးခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်

တွင်းအရပခအရန၏ အပငင်းြွားမှုဗဟိုချက်သည် လွိုင်

ရကာ်ငမို့နယ်အတွင်းရှိ ြါကျယ်ရတာင်သုံးလုံး ဘိလြ်ရပမ

စက်ရုံမှ စတင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ KNPP နှင့် နယ်ခံ 

CSOs များ အတူတကွလက်တွဲ၍ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

သရဘာတူစာချုြ်ကို ရကျာ်လွန်ရြာက်ြျက်လျက်ရှိသည့် 

ဤစီမံကိန်းကို ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခဲ့ြကသည်။ 

၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု

ရကာ်မရှင်မှ Square Power Group (SPG) ကုမ္ပဏီ
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လီမိတက်ကို တန် ၄၀၀၀ ဘိလြ်ရပမစက်ရုံလုြ်ြိုင်ခွင့် ချ

ရြးခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း သတ္တု

တူးရြာ်ရရးဝန်ကကီးဌာနေံမှ ရေသတွင်း ေုံးရကျာက်

ေုတ်လုြ်ရရး လုြ်ငန်းလိုင်စင်ကို ဦးစွာရရှိခဲ့ပခင်းပြစ်

သည်။ KNPLF တြ်မှူးဦးေွန်းရကျာ်ြိုင် နယ်ခံကုမ္ပဏီ

တစ်ခုပြစ်သည့် ရရွှကန္တရဝတီနှင့် ြက်စြ်လုြ်ကိုင်ရင်း 

KNPP ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရနာက်ြိုင်း 

ဤစီမံကိန်းများကို လုြ်ြိုင်ခွင့်ရရှိလာရအာင် ဆက်လက်

ကကိုးြမ်းခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း KNPP လွိုင်ရကာ်

ဆက်ဆံရရးရုံး တာဝန်ခံခူရညးရယ်က ဤကဲ့သို့ရှင်းပြ

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။

“KNPP နဲ့ အစိုးရြကား သရဘာတူညီချက်အရ နိုင်ငံ

ရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုကရနတစ်ဆင့် နှစ်ြက်အင်

အားစုရတွ ငငိမ်းချမ်းရရးသရဘာတူညီချက်တစ်ခုခု 

မရရသးခင်မှာ ေီလုိအကကီးစားစီမံကိန်းရတွကုိ ဆုိင်းင့ံ

ေားရမှာပြစ်တယ်။ သရဘာတူစာချုြ်ေဲမှာြါတဲ့ 

ရနာက်ေြ်အချက်တစ်ချက်က ရေသတွင်းြွံ့ငြိုးတိုး

တက်ရရးလုြ်ငန်းရတွကို အရကာင်အေည်မရြာ်

ခင်ကျရနာ်တို့နဲ့ အရင်ဆုံးရစ့စြ်ညှိနှိုင်းရမယ်လို့ 

ရပြာေားငြီးပြစ်တယ်။”၆၆

 ြို၍ အလားအလာရကာင်းသည့် ရပြာင်းလဲမှု

လက္ခဏာရြ်တစ်ခုအပြစ် ကယားပြည်နယ်အစိုးရအရာ

ရှိကကီးများသည် မြကာရသးမီက စီမံကိန်းများ ြွင့်လင်း

ပမင်သာမှုရှိရရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ KNPP နှင့် နယ်ခံ CSOs ရတွ့

ဆုံရဆွးရနွးမှု ပြုလုြ်သွားခဲ့သည်။ ကန္တရဝတီတိုင်းမ်၏ 

ေုတ်ပြန်ချက်အရ ဝန်ကကီးချုြ်မှ “လူေုအပမင်သရဘာ

ေားကို ပြန်ရမးပမန်းစုံစမ်းငြီး စီမံကိန်းအချက်အလက်

ရတွကို လူေုသိရအာင် ချပြသွားမှာြါ။ လူေုအားလုံး 

သရဘာတူ ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှ ရဆာက်လုြ်တာရတွ ပြန်လုြ်

သွားမယ်” ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့ရြကာင်း သိရှိရသည်။၆၇ စက်

ရုံကို ကာကွယ်ရပြာဆိုသည့်အရနပြင့် ယခုစီမံကိန်းသည် 

ကယားပြည်နယ်နှင့် နိုင်ငံ၏ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရရးကိုများစွာ 

အရောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု Square Power Group ၏ 

လုြ်ငန်းညွှန်ြကားရရးမှူးမှ တုန့်ပြန်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

ေို့အပြင် ၎င်းသည် “လူေုအားလုံး ရကျနြ်သရဘာတူတဲ့

အချနိ်ရရာက်မှ ကျရနာ်တို့လုြ်ငန်း ဆက်လက်ရြာ်ရဆာင်

ြို့ပြည်နယ်အစိုးရြက်က ခွင့်ပြုသွားမှာြါ” ဟုလည်း ေြ်

ရလာင်းရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၆၈

 ဤကဲ့သို့ ကတိအမျ ိုးမျ ိုး ရြးေားသည့်ြကားက 

ကုမ္ပဏီသည် စက်ရုံတည်ရဆာက်သွားမည့် ရပမရနရာ ၉၆ 

ဧကနှင့် ရကျာက်မိုင်းအတွက် ရပမရနရာ ၂၉၂ ဧကကို ရနရာ

ချေားငြီးပြစ်ရနသည်။ စီမံကိန်းအတွက် လမ်းရြကာင်း 

ရှင်းသည့်အရနပြင့် ရရွှ့ရပြာင်းရနရာချရန်အမိန့်ရြးခံခဲ့ရ

သည့် ရတာင်သူများအတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေီေင်ဘာလ၌ 

ရလျာ်ရြကးများ ရြးအြ်ခဲ့ရြကာင်း သတင်းများရြါ်ေွက်

လာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း မည်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်မျ ိုးပြင့် 

တွက်ချက်ရလျာ်ရြကးရြးသွားခဲ့ရြကာင်း ရှင်းလင်းသဲကွဲ

မှုမရှိခဲ့ရြ။ ေို့ရြကာင့် ရေသအရပခစိုက် နိုင်ငံရရးအင်အားစု

များနှင့် CSOs များစုရြါင်း၍ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု

ရရးဆိုင်ရာ သက်ရရာက်ေိခိုက်မှု အလားအလာများကို 

အပြည့်အဝ ရလ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုြ်ရန် SPG အရနပြင့် 

ြျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟူသည့် အချက်ရြါ်အရပခခံ၍ စက်ရုံ

တည်ရဆာက်မှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရြကာင်း ေြ်

ရလာင်းရပြာဆိုေားသည့် သရဘာေားရြကညာချက်တစ်

ရစာင် ေြ်မံေုတ်ပြန်သွားခဲ့သည်။၆၉

 ရနာက်ြိုင်း၌ ဘိလြ်ရပမစက်ရုံကိစ္စသည် မျက်

ရမှာက်ရခတ် ကယားပြည်နယ်အတွင်း အများပြည်သူ၏ 

အပမင်သရဘာေားအတွက် အရရးကကီးသည့် မှတ်တိုင်

တစ်ခုပြစ်လာခဲ့သည်။ KNPP၊ နိုင်ငံရရးြါတီများနှင့် CSOs 

များလက်တွဲ၍ အစိုးရကို မျက်နှာချင်းဆိုင် လူသိရှင်ြကား

ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်၍ ၎င်းတို့၏အသံကို နားရောင်ကာ 

ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုပြုလုြ်ရရးဆီသို့ ဦးတည်သွားရစခဲ့

သည့်အရရွ့သည် လူေုရတွ့ဆုံရဆွးရနွးရရးနှင့် ရစ့စြ် 

ညှိနှိုင်းရရးနယ်ြယ် ြို၍ကျယ်ပြန့်လာငြီဟု သက်ရသပြ

လျက်ရိှသည်။ ဤအလားအလာသည် ရရှ့အနာင်္တ်အတွက် 

အရရးြါသည့် ရပခလှမ်းတစ်ရြ်ပြစ်လာခဲ့သည်။ မည်သည့်

အခါကမျှ နယ်ခံလူေုကိုချပြအသိရြးပခင်း သို့မဟုတ် 

တရားဝင်လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ အတည်ပြုခွင့်ပြုချက်

ရြးပခင်း အလျဉ်းမရှိခဲ့သည့်  ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်

လက်ေက်က နိုင်ငံအဝှမ်းချရြးေားသည့် အပခားစီမံ

ကိန်းများလည်း အများအပြားရှိရနြကသည်။ လူေုကို ချပြ

ရဆွးရနွးရမည့်အစား မတရားရပမသိမ်းပခင်း၊ ရနရြ်စွန့်ခွာ

တိမ်းရရှာင်ရရစပခင်းနှင့် အပခားရနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျ ိုး

များကသာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြစ်ြွားသွားခဲ့သည်။ 

 မည်သို့ဆိုရစ လွန်ခဲ့သည့် (၂) နှစ်အတွင်း NLD 

ရခါင်းရဆာင်ြိုင်းသည် အများပြည်သူ၏ ဘဝများအရြါ် 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute186

ရိက်ုခတ်မှုရိှလာမည့် ြံွ့ငြိုးရရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြ်များကုိအရြ်

ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် 

ရဆွးရနွးရပြာဆိုရန် အလွန်စိတ်ဝင်စားမှု နည်းသည်ဟူ

သည့် အပမင်သရဘာေားများ ကကီးေွားလာခဲ့သည်။ ရရွး 

ရကာက်ြွဲ အနိုင်ရငြီးရနာက်ြိုင်း အစိုးရသည် ၎င်းတို့ကိုယ်

ကုိလူေုလူတန်းစားများ၏ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်အပြစ် 

ရှုပမင်ေားငြီး အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲ

ရဆာင်ရွက်ရန်မလိုဟု လက်ခံယူဆခဲ့ြကြုံရြါ်သည်။ ရရ

အားလျှြ်စစ်၊ သစ်နှင့် သတ္တုတူးရြာ်ရရးလုြ်ငန်းများကဲ့

သို့ြင် အစီအစဉ်ရရးဆွဲချမှတ်မှုြုံစံကို ပြုပြင်ရပြာင်းလဲ၍ 

နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ 

လကရ်တွ့ရြုလ်ုံးရြါ်လာမညရ်လာ ဟသူည့ ်ရမးခနွ်း ဆက်

လက်ကျန်ရှိရနဆဲြင်ပြစ်သည်။ 

ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု 

 ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်မှုသည် 

ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခများနှင့် အခိုင်

အမာဆက်နွယ်ြတ်သက်လျက်ရှိသည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်း

များစွာ အာြင်္နန်စ္စတနင်ြီးလျှင ်ကမ္ဘာရြါ်၌ ဘနိ်းစိကုြ်ျ ိုးမှု 

ေုတိယအများဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုပြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နှစ်

လယ်ြိုင်းအေိ ရှမ်းပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်းရေသရှိ ‘ဝ’ နှင့် 

ကိုးကန့်ရေသများ၌ ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်မှု အများဆုံး

ပြစ်ခဲ့သည်။ ရနာက်ြိုင်း၌ အဓိကစိုက်းြျ ိုးေုတ်လုြ်မှု

သည်ရှမ်းပြည်နယ် ရတာင်ြိုင်းရေသများသို့ ရရွှ့ရပြာင်း

သွားခဲ့သည်။ မိမိတို့၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုြ်ငန်း

များကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ကယန်းရတာင်သူ

အများအပြား ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးလာခဲ့သည့် ြယ်ခုံငမို့နယ်သည်

လည်း တစ်ခုအြါအဝင်ပြစ်သည်။ လတ်တရလာနှစ်များ

အတွင်း ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုများကင်းမဲ့ရန

ပခင်းသည်လည်း ကယားပြညန်ယ်တွင်း ဘိန်းစိုကြ်ျ ိုးေုတ်

လုြ်မှု ကျယ်ပြန့်လာရစခဲ့သည့် အရြကာင်းရင်းတစ်ခု

ပြစ်ခဲ့သည်။

 အစဉ်အလာအရ ကယားပြည်နယ်အတွင်း၌ ဘိန်း

ခင်းအများအပြား မရှိခဲ့ြူးရြ။ သို့ရသာ်လည်း နယ်ခံကျွမ်း

ကျင်သူများက ရေသခံရတာင်သူများအတွက် အလွန်စိတ်

ြိစီးခဲ့ရသည့် ၁၉၉၇ ခုနှစ် မိုးရခါင်ရရရှားမှုအပြစ်အြျက် 

ရနာက်ြိုင်း ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှု သိသိသာသာပမင့်တက်လာခဲ့

သည်ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရး

ရြာင်ရေးရှင်းမှ ခွန်းပမင့်နိုင်က ရအာက်ြါအတိုင်း ရှင်းပြ

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“မိုးရခါင်ရရရှားပြစ်ရတာ့ ရတာင်သူရတွက သူတို့

ြိုင်တဲ့ြစ္စည်းရတွနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရတွကို ေုခွဲရရာင်းချ

ခဲ့ရသလို အလုြ်ရှာြို့ ေိုင်းြက်ကို ေွက်သွားြကတဲ့ 

ရတာင်သူရတွလည်းရှိတယ်။ တစ်ချ ို ့ရတာင်သူရတွ

ကျရတာ့ လုြ်ကိုင်စားရသာက်နိုင်ြို့ ရှမ်းပြည်နယ်

ြက်က ဘိန်းခင်းရတွမှာ ရန့စားအလုြ်သမားရတွ

အပြစ်သွားအလုြ်လုြ်ခဲ့ြကတယ်။ ေီမိုးရခါင်ရရရှား

မှုက သူတို့ရဲ့ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းတဲ့ြုံစံကို 

ရပြာင်းလဲသွားရစခဲ့တယ်။ ဘိန်းခင်းရတွဆီရရာက်

သွားခဲ့ြကတဲ့ ရတာင်သူရတွက ဘိန်းဘယ်လိုစိုက်

ြျ ိုးရသလဲဆိုတာကို ရလ့လာသင်ယူခဲ့ြကငြီး ရွာပြန်

ရရာက်တဲ့အခါ တစ်ပခားသူရတွကိုြါ ေြ်သင်ရြးခဲ့

ြကတယ်။ တစ်ငြိုင်ေဲမှာြဲ ေီစီးြွားရရးလုြ်ငန်းေဲ 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူရတွကလည်း သူတို့နဲ့အတူ လိုက်

လာခဲ့ငြီးရတာ့ ဘိန်းစိုက်မယ့်သူရတွကို ဆိုင်းငံ့ရချး

ရငွရတွ ေုတ်ရြးခဲ့ြကတယ်။”၇၀

 ေိုအချနိ်မှစ၍ ကယားပြည်နယ်အတွင်း ဘိန်း

စိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်မှုများ ဆက်တိုက်ပမင့်တက်လာခဲ့သည်

မှန်ရသာ်လည်း ြမာဏအားပြင့် အရတာ်အတန်နည်းြါး

သည့ဟ်ကတ်ာ ၅၀၀ ဝန်းကျနခ်န ့်သာရှခိဲသ့ည။် ဤြမာဏ

ကတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ စိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်မှု၏ 

၁၀% ခန့်သာရှိခဲ့သည်။၇၁ ကယားပြည်နယ်တွင်း ဘိန်း

စိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်မှုသည် လွိုင်ရကာ်၊ ေီရမာ့ဆိုနှင့် ြရူဆို

ငမို့နယ်များ၌ အများဆုံးပြစ်သည်။ “ေီနယ်ရပမရတွက နှစ်

ရြါင်း ၃၀-၄၀ ရလာက်ကတည်းက ဘိန်းစိုက်လာခဲ့ြကတဲ့ 

ြယ်ခုံငမို့နယ်နဲ့ နီးစြ်တဲ့ရေသရတွပြစ်တယ်” ဟု ခွန်းပမင့်

နိုင်က ဆက်လက်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၇၂

 ကယားပြည်နယ်တွင်း ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးေုတ်လုြ်

လျက်ရှိသည့် ရြ်ရွာအသိုက်အဝန်းများက ၎င်းတို့အရန

ပြင့် အစာရရစာပြတ်လြ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရပြရှင်းနိုင်

သည့် ဝင်ရငွရသီးနှံအပြစ် ဘိန်းစိုက်ြကပခင်းပြစ်သလို ၎င်း

တို့၏ ရေသများ၌ အပခားသီးနှံများစုိက်ြျ ိုးရန် အလွန်
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ခဲယဉ်းရသာရြကာင့်ပြစ်သည်ဟု ရပြာဆုိရှင်းပြသွားခ့ဲသည်။ 

“ကျရနာ်တို့ ဘိန်းစိုက်တယ်ဆိုတာ အသက်ရှင်ရြ်တည်

နိုင်ြို့ပြစ်သလို ကျရနာ်တို့ရဲ့ အဓိကဝင်ရငွအရင်းအပမစ်

တစ်ခုလည်းပြစ်တယ်” ဟု သက်ဆိုင်ရာြိုရမ်တစ်ခု၌

ကယားဘိန်းစိုက်ရတာင်သူတစ်ဦး ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ 

“ဘိန်းစိုက်တာကလွဲငြီး လုံရလာက်တဲ့ ဝင်ရငွရနိုင်တဲ့

တစပ်ခားအလြုအ်ကိငု ်ဘာမမှရှြိါဘူး။ ကျရနာတ်ိုရ့ဲ့ ရရရပမ

အရနအေားနဲ့ ရာသီဥတုရြကာင့် တစ်ပခားသီးနှံရတွ စိုက်

ြျ ိုးလို့မရြါဘူး။”၇၃ အပခား ကယားဘိန်းစိုက်ရတာင်သူ 

တစ်ဦးကလည်း “ဝမ်းြျက်ဝမ်းရလျှာလိုမျ ိုး ကျန်းမာရရး

ပြဿနာရတွကို ကုသြို့အတွက် ဘိန်းကိုအသုံးပြုရလ့ရှိ 

တယ။် ရနာကင်ြီးရတာ ့တရိစိ္ဆာနရ်တ ွကျန်းမာဝငြိုးြိုလ့ည်း 

အသုံးပြုြကြါတယ်။ ရနာက်ငြီးရတာ့ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်နဲ့ 

ြကက်ရတွ ြျားနာမှုမရှိရအာင် ကာကွယ်ြို့လည်း သုံးြကြါ

တယ်။ မုဆိုးရတွကရတာ့ သားရဲတိရိစ္ဆာန်ကကီးရတွရန်က

ရနကာကွယ်ြို့အတွက် ရဆာင်ေားတတ်ြကတယ်။ တစ်ခါ

တစ်ရလကျရတာ့ ြိုးရကာင်တို့ ရပမတို့အကိုက်ခံရရင် 

အဆိြ်ရပြရဆးအရနနဲ့လည်း အသုံးပြုြကြါတယ်” ဟု 

ဘိန်း၏ အပခားသုံးစွဲမှုြုံစံများကို ရပြာဆိုရှင်းပြသွားခဲ့

သည်။၇၄

 ကုလသမင်္္ဂ မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး 

(UNODC) သည်လည်း ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှုသည် ရနေိုင်လုြ်

ကိုင်စားရသာက်ရ ခက်ခဲလွန်းပခင်း၊ ရရာင်္ါဘယ၊ မိသားစု

ရကကးငြီနှင့် အပခားသီးနှံများအတွက် ရေးကွက်လက်လှမ်း

မီနိုင်မှု နည်းြါးလွန်းပခင်းကဲ့သို့ရသာ အပခားအရြကာင်း

တရားများနှင့် ဆက်စြ်လျက်ရှိသည့် အချက်ကို အသိ

အမှတ်ပြု လက်ခံေားသည်။၇၅ ကုလသမင်္္ဂအြွဲ့အစည်း၏ 

ရပြာဆိုချက်အရ ဘိန်းစိုက်သည့် ရကျးရွာများ၌ အများ

အားပြင့် အပခားနည်းပြင့် ဝင်ရငွရနိုင်သည့် ရရွးချယ်စရာ

နည်းြါးလှသလို ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးမှုမရှိသည့် ရကျးရွာများ

ေက်စာလျှင် ပြင်ြမှ စိုက်ြျ ိုးရရးအရောက်အြံ့ရရှိမှု 

ြို၍နည်းြါးသည်ဟု သိရှိခဲ့ရသည်။ အမှန်တကယ်၌လည်း 

ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူအများအပြားသည် “မိမိတို့၏ အရပခခံ

လိုအြ်ချက်များကို ဘိန်းမှရရှိသည့် ဝငရ်ငမွျားပြင့်သာလျှင် 

အများဆုံးရပြရှင်းရနရပခင်းပြစ်သည်။”၇၆ ဤသုံးသြ်ချက်

နှင့်ြတ်သက်၍ ရမတ္တာြွံ့ငြိုးရရးရြာင်ရေးရှင်းမှ ခွန်းပမင့်

နိုင်ကလည်း “ဘိန်းစိုက်ရတာင်သူရတွရဲ့ အသက်ရမွးဝမ်း

ရကျာင်းလုြ်ငန်းရတွက အရပခအရနအရတာ်ဆုိးရနြါတယ်။ 

ဘိန်းစိုက်ရနတာရတာင်မှ လူတန်းရစ့ရနနိုင်ြို့ အရမ်းခက်

ရနတုန်းြဲ။ တစ်ချ ို ့ဆိုရင် အရကကးရတာင်ြိုများလာငြီ။ 

ရတာင်သူရတွဟာ ကျန်းမာရရးနဲ့ ြညာရရးသာမက အစစ

အရာရာမှာ ချ ို ့တဲ့ရနြကတယ်။ နိုင်ငံရရးနဲ့ စီးြွားရရးနယ်

ြယ်ကလူရတွက သူတို့ကိုယ်ကျ ိုးစီးြွားအတွက်ရတာင်

သူရတွကို အလွဲသုံးစားလုြ်ရနြကတယ်” ဟု အတည်ပြု

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၇၇

 ပမန်မာနိုင်ငံ၌ အလွန်တင်းကျြ်သည့် မူးယစ်

ရဆးဝါးဥြရေများကို ပြဋ္ဌာန်းေားရှိသပြင့် ဘိန်းစိုက်ြျ ိုး

ရနရြကာင်း သိရှိသွားြါက ရောင်ေဏ် (၁၀) နှစ်အေိ ချ

မှတ်ခံရနိုင်ြါသည်။၇၈ ကယားပြည်နယ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်

ြျ ိုးသပြင့် အြမ်းခံရသည့် ရတာင်သူနည်းြါးသည်မှန်

ရသာ်လည်း အစိုးရသည် ဘိန်းခင်းတိုက်ြျက်ရရးလုြ်ငန်း

များကို ြိြိစီးစီးရြာ်ရဆာင်လျက်ရှိငြီး တစ်ချ ို ့ရနရာများ၌ 

ရွာသူရွာသားများေံမှ ငခိမ်းရပခာက်ရငွရတာင်းရန် ေုိဥြရေ

များကို အသုံးချလျက်ရှိသည်။ နယ်ခံကယားရတာင်သူ

တစ်ဦးက “ရတာင်သူရတွကို ဘိန်းမစိုက်ြကြို့နဲ့ စိုက်ြျ ိုး

ေားတဲ့ဘိန်းခင်းရတွကို ရပမလှန်ြျက်ဆီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ 

ညွှန်ြကားစာရတွေုတ်ငြီး ငခိမ်းရပခာက်ခဲ့ြကတယ်။ တစ်ချ ို ့ 

ကိုကျရတာ့ ဘိန်းမစိုက်ြါဘူးဆိုတဲ့ သရဘာတူညီချက်မှာ 

ခံဝန်လက်မှတ်ေိုးခိုင်းြကတယ်။ ေါရြမယ့် ေီစည်းကမ်း

ချက်ရတွကို အများအားပြင့် မကျင့်သုံးြကဘဲ ရတာင်သူ

ရတွကို လာဘ်ရြးြို့နဲ့ တရားမဝင် အခွန်ရတွရြးြို့ဘဲ 

ရတာင်းြကတာများတယ်” ဟု ရှင်းပြသွားခဲ့သည်။၇၉

 KNPP အရနပြင့်လည်း မူးယစ်ရဆးဝါးကုန်ကူး

သူများကို ေိေိရရာက်ရရာက် အရရးယူလျက်ရှိသည်ဟု 

ရပြာဆိုေားသည်။ ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်ရှိ မူးယစ်ရဆးရရာင်း

ချသူ အများအပြားကို KNPP မှ ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းလိုက်ငြီး 

ရနာက်ြိုင်း ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် သရဘာေားကွဲလွဲသွား

ခဲ့သည်။ “သူတို့ြက်က ေီကိစ္စမှာ ဝင်မြါြကြို့နဲ့ သူတို့ကို 

အသိရြးငြီး သက်ရသအရောက်အေားရတွ လွှဲရပြာင်း

ရြးြို့ြ ဲရပြာလာခဲ့တယ”် ဟ ုKNPP ရပြာရရးဆိခုငွ့ရ် ြငု်္္ဂိုလ်

ခူရညးရယ်က ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် ကျရနာ်တို့

ြကက်ရပြာတဲအ့တိငု်း လြုတ်ယေ်ားဦး သတူိုြ့ကက် လမိ်

တာရတနွဲ့ နားလညမ်ှုရတလွွရဲအာင ်လြုလ်ာတာမျ ိုးရတရွှိ

လာနိငုတ်ာကိ ုကျရနာတ်ိုြ့ကက် စတိြ်တူာြါ။ မူးယစရ်ဆး

ဝါးပြဿနာရတွ ရလျာ့ကျသွားရအာင် အစိုးရနဲ့ ြူးရြါင်း



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute188

ရဆာင်ရွက်ြ့ုိဆုိတာ ကျရနာ်တ့ုိအတွက် အရမ်းခက်ြါတယ်။ 

သူတို့က ကျရနာ်တို့ကို အပမင်ြွင့်ြညာရြးတာရလာက်ဘဲ 

လုြ်ရစချင်ရနြကတယ်။”၈၀

 တိုးတက်ရပြာင်းလဲလာရအာင် ပြုလုြ်ရန်ခက်ခဲ

ရသည့်အေဲ မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ

အြကား ဆက်စြ်လျက်ရှိသည့် အချတိ်အဆက်များက 

အရပခအရနကို ြိုမိုရှုြ်ရေွးသွားရစသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

အပခားရေသများကဲသ့ိုြ့င ်ကယားပြညန်ယ ်အတငွ်းရှ ိအချ ို ့

ရသာလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများသည် မူးယစ်ရဆးဝါး 

အရရာင်းအဝယ်၌ ြါဝင်ြတ်သက်လျက်ရှိသည်။ ပမန်မာ

နိုင်ငံဘိန်းစိုက်ရတာင်သူများညီလာခံ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် 

သရဘာေားေုတ်ပြန်ချက်အတွင်း ဤကိစ္စရြ်ကို အရလး

ရြး၍ ေိေိမိမိ သုံးသြ်တင်ပြေားသည်။ “ကျရနာ်တို့ ြက်

ကလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းရတွ၊ အစိုးရအရာရှိရတွနဲ့ 

ပမန်မာ့တြ်မရတာ်တို့ကို ဘိန်းခွန်ရတွရြးရတယ်။ တစ်ချ ို ့

လက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းရတွက မူးယစ်ရဆးဝါးရရာင်း

ဝယ်ရရးမှာ ြါဝင်ြတ်သက်ရနြကတယ်။ ေီအချန်ိကပြည်သူ့

စစ်တြ်ြွဲ့ရတွရဲ့ ‘ရရွှရခတ်’ လို့ ရပြာရမလိုပြစ်ရနတယ်။ 

သူတို့ရတွအရနနဲ့ မူးယစ်ရဆးဝါးရတွကို ေုတ်လုြ်ရရာင်း

ချြ့ုိအတွက် တြ်မရတာ်ဆီကရန လုြ်ြုိင်ခွင့်ရေားြကတယ်။ 

မူးယစ်ရဆးရရာင်းသူ အရတာ်များများမှာ လက်နက်

ရတွရိှရနငြီး လက်နက်ကုိင်အြဲွ့အစည်းရတွနဲ့လည်း အချတ်ိ

အဆက်ရှိြကတယ်။”၈၁

 ရေသတွင်း မူးယစ်ရဆးဝါးပြဿနာများကို ကိုင်

တွယ်ရပြရှင်းသွားမည့် ရရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များသည်လည်း 

ရရရာ ပြတ်သားရှင်းလင်းမှုမရိှရြ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း

အတာငငိမ်းချမ်းရရးသည်လည်း အလှမ်းရဝးရနဆဲြင်ပြစ်

သည်။ နိုင်ငံတွင်းရှိ အပခားရေသများ၏ အတိတ်ကာလ 

အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာတူညီချက်များရြကာင့် မူး

ယစ်ရဆးဝါးေုတ်လုြ်မှုများ အလိုအရလျာက်ကျဆင်း

သွားပခင်းမျ ိုး မရှိခဲ့ြူးရြ။၈၂ ဘိန်းစိုက်ြျ ိုးလျက်ရှိသည့် ရြ်

ရွာလူေုများ၏ လိုအြ်ချက်များကို ပြည့်ဆည်းရဆာင်

ရွက်ရြးမည့် ြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ရြာ်ရဆာင်မှု 

မရှိသရလာက်ရှားလျက်ရှိသည်။ သို့ရသာ်လည်း ကယား

ပြည်နယ်ရတာင်သူများသည် ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာခွဲ 

ပခားရဘးြယ်ခံခဲ့ရငြီး လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခေဏ် အလူး

အလဲခံစားခဲ့ရငြီးရနာက် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ၏ 

တန်းတူရြိုင်ခွင့် အခွင့်အရရးကို အမှန်တကယ်အာမခံ

ရြးနိုင်မည့် စစ်မှန်သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံရရးပြုပြင်

ရပြာင်းလဲမှုဟူသည့် ၎င်းတို့လိုအြ်ရနသည့်အရာကို ရသ

ချာရြါက်သိရှိေားြကငြီးပြစ်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ဘိန်းစိုက်

ရတာင်သူများက ရအာက်ြါအတိုင်း သတိရြးရပြာဆို

သွားခဲ့သည်။ 

“ကျရနာ်တို့အတွက် ငငိမ်းချမ်းရရးက အရမ်းအရရး

ကကီးတယ်။ ကျရနာ်တို့ အရတာ်များများက ြဋိြက္ခ

ေဏ်သင့် နယ်ရပမရေသရတွမှာ ရနေိုင်ြကတာြါ။ 

ေီရေသမှာ တစ်ပခားသီးနှံရတွ စိုက်ြျ ိုးနိုင်ြို့ အရမ်း

ခက်ြါတယ်။ ကျရနာ်တို့ရေသက ြွံ့ငြိုးမှုအရမ်း

ရနာက်ကျရနခဲ့ငြီး အစိုးရရဲ့ လူေုဝန်ရဆာင်မှုလုြ်

ငန်းရတွ မရရာက်လာနိုင်တဲ့ ရေသရတွပြစ်ရနြါ

တယ်။ ကျရနာ်တို့ကို တစ်ပခားနိုင်ငံသားရတွလိုြဲ 

တစ်ရပြးညီ တန်းတူသရဘာေားရစချင်ြါတယ်။ 

တန်းတူညီမျှမှုမရှိသမျှ ကာလြတ်လုံး ေီနိုင်ငံမှာ 

ငငိမ်းချမ်းရရးဆိုတာ ရှိလာနိုင်မှာ မဟုတ်ြါဘူး။ 

အလားတူြဲ ငငိမ်းချမ်းရရးမရှိဘဲနဲ့ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်

ရရးဆိုတာ ရှိမလာနိုင်ြါဘူး။”၈၃

ခရီးသွားလုြ်ငန်းခရီးသွားလုြ်ငန်း

 နိုင်ငံပခားသားများအတွက် ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများ

စွာကန့်သတ်ေားခဲ့သည့် နယ်ရပမရေသသည် KNPP ၏ 

၂၀၁၂ ခုနှစ် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးရနာက်ြိုင်း ကယား

ပြည်နယ်တွင်း ခရီးသွားလုြ်ငန်း ြံွ့ငြိုးလာနုိင်သည့် အလား

အလာကို ြွင့်လှစ်ရြးခဲ့သည်။ လွိုင်ရကာ်ငမို့ရှိ ဟိုတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလုြ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ေုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၇ ခု

နှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည် ၃၀၀၀၀ ရကျာ်

နှင့် နိုင်ငံပခားသားခရီးသွားဧည့်သည်ရြါင်း ၉၀၀၀ ရကျာ် 

ဝင်ရရာက်လာခ့ဲရြကာင်း သိရိှခ့ဲရသည်။၈၄ အရပခခံအရဆာက်

အအုံ၊ စွမ်းရဆာင်ရည်နှင့် လက်လှမ်းမီနိုင်မှုဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်

မှုများနှင့် ရပမပမှုြ်မိုင်းများ ပြန့်ကျဲတည်ရှိရနမှုက ရေသ

အရတာ်များများအတွက် များစွာအခက်အခဲပြစ်ရနဆဲပြစ်

သည်။ အပြင်လူများနှင့်ြတ်သက်၍ ချတိုံချတုံပြစ်ရနြက

ရသာ်လည်း နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအရနပြင့် ရရှိလာ

နိုင်သည့် အကျ ိုးရကျးေူးများကို ရကာင်းစွာသိပမင်ေားြက
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ငြီးပြစ်သည်။ “ခရီးသွားလုြ်ငန်း ြွင့်လင်းလာငြီ” ဟု နိုင်ငံ

တကာအြွဲ့အစည်းတစ်ခု၌ လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိ

သူတစ်ဦး ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ ခရီးသွား

လုြ်ငန်းပြစ်ြို့ အများကကီးလိုရသးတယ်။ ကျရနာ်တို့ရဲ့ 

လမူှုရရးဆိငုရ်ာ စတံနြ်ိုးေားမှုရတ ွရပြာင်းလသဲွားတာမျ ိုး 

မလိုချင်ဘူး။”၈၅ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း 

ဟိုတယ်များနှင် စားရသာက်ဆိုင်လုြ်ငန်းများသို့ ရင်းနှီး

ပမှုြ်နှံမှုအသစ်များ ရရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း 

ပမန်မာမင်းသားလွင်မိုး တည်ရဆာက်ခဲ့သည့် အဆင့်ပမှင့် 

Kayah Resort အြါအဝင် ခရီးသွားလုြ်ငန်းမှ နယ်ခံလူေု

လူတန်းစားများ အကျ ိုးအပမတ်ရရှိမှု အလွန်နည်းြါးလျက်

ရှိသည်။ 

 ခရီးသွားလုြ်ငန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရရး ြံွ့ငြိုးတုိးတက်

လာသည့်နည်းတူ ေိုင်းနိုင်ငံ၏ မယ်ရဟာင်ရဆာင်ရေသ

နှင့် လွိုင်ရကာ်အြကား တရားဝင်ချတိ်ဆက်ရဆာင်ရွက်မှု

များလည်း ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ရေသနှစ်ခုသည် ၂၀၁၇ 
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ခုနှစ် မတ်လ ၉ ရက်ရန့အရရာက်တွင် စိုက်ြျ ိုးရရးနှင့် 

နှစ်နိုင်ငံြကား ကုန်သွယ်မှုပမှင့်တက်လာရရးအတွက် ြူး 

ရြါင်းရဆာင်ရွက်သွားြကရန် သရဘာတူခ့ဲသည့် နားလည်မှု

စာချွန်လွှာ ရရးေိုးခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း ညီအစ်မငမို့များပြစ်

လာခဲ့သည်။၈၆ ကရင်နီစစ်ရဘးေုက္ခသည်စခန်းများနှင့် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် 

နှစ်ြက်လူေုအြကား နှစ်ရြါင်းများစွာကတည်းက အပြန်

အလှန်ကူးလူးဆက်ဆံရနခဲ့ြကသည်မှန်ရသာ်လည်း ဤ

သရဘာတူညီချက်က နိုင်ငံတကာြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရရး 

စင်ပမင့်အသစ်ရြါ်သို့ တွန်းတင်ရြးခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါ

သည်။ 

 နှစ်ြက်အစိုးရများသည် “နယ်စြ်ကုန်သွယ်ရရး

စခန်း” တစ်ခုအပြစ် အမှတ် ၁၃ နယ်စြ်ဝင်ရြါက်ကို ချက်

ပခင်းလိုလို ြွင့်လှစ်ခဲ့ငြီး အလျင်အပမန်အရှိန်ပမှင့်ရြာ်ရဆာင်

သွားရန် စိတ်အားေက်သန်ရနခဲ့ြကသည်။၈၇ ကယားပြည်

နယ်ကို အလွယ်တကူပြတ်သန်းသွားလာ၍ ေိုင်းငမို့ရလး
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တစ်ငမို့ပြစ်သည့် မယ်ရဟာင်ရဆာင်နှင့် နီးကြ်မှုရြကာင့် 

ရရွးချယ်ခဲ့သည့် ရနရာတစ်ခုပြစ်သည်။ ရှားရတာငမို့နယ်ရှိ 

နယ်စြ်ဝင်ရြါက်အမှတ် ၉ နှင့် ၁၀ သည် မယ်ရဟာင်

ရဆာင်ငမို့နှင့် အနီးဆုံးပြစ်ရသာ်လည်း အရပခခံအရဆာက်

အအုံများ အလွန်အားနည်းသလို KNPP အတွက် ဗျူဟာ

ကျ၍ အကဲဆတ်သည့် ရေသတစ်ခုပြစ်ရနဆဲပြစ်သည်။ 

အပခားတစ်ြက်၌ KNPLF အြစ်ရြ်ခဲ့သည့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်

ရနာက်ြိုင်း မယ်စဲ့ငမို့နယ်တွင်းရှိ နယ်စြ်ချတိ်ဆက်လမ်း

များကို အဆင့်ပမှင့်တင်မှုများ ဆက်တိုက်လုြ်လာခဲ့သည်။ 

ြားရဆာင်းငမို့နယ်တွင်း အသစ်တည်ရဆာက်လိုက်သည့် 

သံလွင်ပမစ်ကူးတံတားသစ်ကလည်း လွိုင်ရကာ်သို့လာ

သည့် ရပမာက်ြက်ြိုင်းလမ်းများနှင့် အလျင်အပမန်ချတိ်

ဆက်မိရစခဲ့သပြင့် နယ်စြ်ဝင်ရြါက်အမှတ် ၁၃ သည် နှစ်

ြက်ချတ်ိဆက်ရရးအတွက် အရကာင်းဆံုးတည်ရနရာတစ်ခု 

ပြစ်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ KNPP အရနပြင့်လည်း တည်ရန

ရာရရွးချယ်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ ၂၀၁၂ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

ရစ့စြ်ညိှနိှုင်းမှုအတွင်း လက်ခံသရဘာတူခ့ဲသည်ဟု သတင်း

များေွက်ရြါ်ခဲ့သည်။ ရနာက်ြိုင်း KNPP ၏ ကယားဌာရန

ကုမ္ပဏီသည် လမ်းအဆင့်ပမှင့်တင်မှုနှင့် အရကာက်ခွန်စစ်

ရဆးရရးဌာနများကို တစ်စိတ်တစြ်ိုင်း ြါဝင်တညရ်ဆာက် 

ခဲ့သည်။ မည်သို့ဆိုရစ KNPLF နယ်ပခားရစာင့်တြ်၏ ေိန်း

ချုြ်မှုရအာက်ရှိ နယ်စြ်ဝင်ရြါက်အမှတ် ၁၄ သည် ေို

အချနိ်ေိ နှစ်နိုင်ငံကူးလူးသွားလာမှု အများဆုံးနယ်စြ်ဝင်

ရြါက်တစ်ခုအပြစ် ဆက်ရှိရနခဲ့သည်။ နယ်စြ်စခန်းြွင့်ရန် 

၎င်းအြိုင်တည်ရနရာကို ရရွးချယ်ခဲ့ပခင်းမရှိသည့်အရြါ် 

KNPLF အရနပြင့် မခံမရြ်နိုင်ပြစ်ရနငြီး ဆက်လက်စည်းရုံး

အရရးဆိုမှုများ ပြုလုြ်ရနခဲ့သည်။ ေို့အပြင် နယ်စြ်ဝင်

ရြါက်အမှတ် ၁၄ သည် ခရိုင်ငမို့ ရလးပြစ်သည့် မယ်ရဟာင်

ရဆာင်ငမို့ေက်စာလျှင် ရပမာက်ြိုင်းေိုင်းငမို့ရတာ်ချင်းမိုင်

နှင့် ြို၍တိုက်ရိုက်လမ်းရြါက်သည့် ရနရာတစ်ခုလည်း

ပြစ်သည်။ 

 ကိလုိုနီရခတ်ကာလ၌ မယရ်ဟာင်ရဆာငခ်ရိုင်နှင့် 

ကယားပြည်နယ်တို့ကို နှစ်ြက်နိုင်ငံများ၏ ရဝးလံရခါင်

ြျားသည့် နယ်စြ်ကင်းစခန်းများအပြစ်သာ သရဘာေား

ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ သို့ပြစ်၍လည်း နှစ်ြက်ရေသအုြ်ချုြ်ရရး 

အရာရှိများသည် ြို၍ကကယ်ဝချမ်းသာသည့် ေိစြ်ပြည်

နယ်များနှင့် ယှဉ်ငြိုင်သွားရန် ခရီးသွားလုြ်ငန်းနှင့် ကုန် 

သွယ်ရရး ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုမှ အကျ ိုးအပမတ်များကို ရမျှာ်

ကိုးရနြကပခင်းပြစ်သည်။ KNPP နှင့် အပခားတိုင်းရင်းသား

အရပခပြု အင်အားစုများကလည်း ရယဘုယျအားပြင့် ဤ

အပမင်သရဘာေားကို လက်ခံသရဘာတူြကသည်။ လက်

ရှိအချနိ်၌ ေိုင်းအစိုးရသည် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်း

သိမ်းရရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကိုင်တွယ်ရပြ

ရှင်းနိုင်ရန် ကကိုးြမ်းရနြကဆဲပြစ်ရသာ်လည်း လမ်းအဆင့်

ပမှင့်တင်မှုနှင့် အရဆာက်အအုံများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း 

အငြီးသတ်နိုင်ရန် ရမျှာ်လင့်ေားြကသပြင့် ြို၍အလျင်

အပမန် တိုးတက်ရပြာင်းလဲလာမည့် အခင်းအကျင်းတစ်ခု 

မြကာမီ ြွင့်လာနိုင်ရပခရှိရနသည်။ ြို၍ေင်သာပမင်သာရှိ

သည့် ရရှ့ရပြးနိမိတ်လက္ခဏာရြ်တစ်ခုအပြစ် ယခုနှစ် 

ေန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ရန့တွင် ကျရရာက်သည့် ကယားပြည်

နယ်ရန့တွင် ေိုင်းနိုင်ငံြက်မှ ခရီးသွားယာဉ်တန်းများ 

ပြတ်ရကျာ်နိုင်ရစရန် နယ်စြ်င်္ိတ်ကို ယာယီြွင့်လှစ်ရြးခဲ့

သည်။၈၈ ေိုင်းအရာရှိများက မယ်ရဟာင်ရဆာင်နှင့် ချင်း

မိုင်ငမို့များကို ကယားပြည်နယ်နှင့် ချတိ်ဆက်သွားမည့် 

ခရီးသွားလုြ်ငန်းအလားအလာသည် ကုန်သွယ်ရရးေက်

စာလျှင် ြို၍အကျ ိုးအပမတ်များလိမ့်မည်ဟု ယူဆေားြက

သည်။ ေို့ရြကာင့် ၎င်းတို့သည် ေိုင်းနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံသား

များအြကားသာ ကူးလူးဆက်ဆံပခင်းမဟုတ်ဘဲ တတိယ

နိုင်ငံသားများအတွက်ြါ နယ်စြ်တံခါးြွင့်ရြးရန် ဆန္ဒရှိ

ရနြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ပမန်မာအစိုးရြက်မှ အနည်း

ဆုံးရရတိုကာလတစ်ခုအေိ ေိုသို့ြွင့်ရြးသွားရန် တွန့်

ဆုတ်လျက်ရှိငြီး နယ်စြ်ကုန်သွယ်ရရးေုံအပြစ်သာ ဆက်

လက်ေားရှိလိုြကသည်။၈၉ ကယားပြည်နယ်တွင်း နယ်

စြ်စခန်းများ၏ လက်ရှိကုန်သွယ်မှုသည် ပမန်မာနိုင်ငံြက်

ပခမ်းမှ ကျွဲ/ နွားတင်ြို့မှုနှင့် ေိုင်းြက်မှ စားရသာက်ကုန်

များတင်သွင်းမှုကို ြို၍အသားရြးလျက်ရှိသည်။၉၀ သို့

ရသာ်လည်း ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ တိုးတက်အားရကာင်း

လာသည်နှင့်အမျှ ရေသတွင်းရခါင်းရဆာင်အချ ို ့က နယ်

စြ်ကုန်သွယ်ရရး ြွင့်ရြးလိုက်ပခင်းသည် ပမန်မာရတာင်သူ

များကို အမှန်တကယ်အရောက်အကူပြုလာမည်ရလာ 

သို့မဟုတ် ြို၍ရနှးရကွးကျန်ရစ်ရစမည်ရလာဟု ရမးခွန်း

ေုတ်လာခဲ့သည်။ “ရပြာင်းနဲ့ စြါးရေးကွက်ေဲ ပမန်မာ 

ရတာင်သူရတွ အမှန်တကယ် ဝင်ငြိုင်နိုင်မှာလား” ဟု 

ကယန်းအမျ ိုးသားြါတီဥက္ကဌ ခွန်းဘီေူးက ရမးခွန်းေုတ် 

ခဲ့သည်။၉၁
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ခရီးသွားလုြ်ငန်း၏ အကျ ိုးရလေ်သည် လူမှုစီးြွားရရး

အရရွ့ရြါ် များစွာမူတည်လာနိုင်ရပခရှိသည်။ ေိုင်းအရာရှိ

များက ရဝးလံရခါင်ြျားသည့် ၎င်းတို့တိုင်းပြည်၏ နယ်စွန်

နယ်ြျားများ ခရီးသွားလုြ်ငန်းမှ အကျ ိုးအပမတ်ရရှိသလို 

ကယားပြည်နယ်၌လည်း အလားတူပြစ်လိမ့်မည်ဟု ရှုပမင်

ြကသည်။ “အစီအစဉ် ရသချာဆွဲနိုင်မယ်ဆိုရင် အားလုံး

အကျ ိုးအပမတ်ရနိုင်ြါတယ်” ဟု သံတမန်တစ်ဦးပြစ်သူ 

Jatuchatra Chommai က ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၉၂ လွန်ခဲ့

သည့ ်ဆယစ်နုစှသ်ုံးခအုတငွ်း ေိငု်းနိငုင်ရံပမာကြ်ိငု်း၌ နိငုင်ံ

ပခားခရီးသွားဧည့်သည့်များအတွက် ဆွဲရဆာင်မှုအရှိဆုံး

ဟုဆိုနိုင်ခဲ့သည့် ခရီးြန်းတိုင်တစ်ခုသည် ကယန်းမျ ိုးနွယ်

စုဝင် “လည်ြင်းရှည်” အမျ ိုးသမီးများပြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့

သည် ခရီးသွားလုြ်ငန်းအတွက် စစ်ရဘးေုက္ခသည်စခန်း

များမှ ရသာ်လည်းရကာင်း ကယားပြည်နယ်မှ နယ်စြ်ကို

ပြတ်၍ရသာ်လည်းရကာင်း ရရာက်ရှိလာခဲ့ြကသူများပြစ်

သည် (အခန်း ၇ ြါ “ကယန်းရေသနှင့် အမျ ိုးသားရရးစရိုက်

လက္ခဏာ” စာကွက်ကိုြကည့်ြါ)။ ခရီးသွားဧည့်သည် 

အနည်းအကျဉ်းခန့်သည်သာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသို့ ရရာက်ရှိ

လာခဲ့သည့် ဤအမျ ိုးသမီးများ၏ ေစ်ပမစ်နှင့် လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခနှင့် ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ခ့ဲရသည့် အရပခ

အရနမှန်ကို သိရှိခဲ့ြကသည်။ အချ ို ့အမျ ိုးသမီးများသည်

လူကုန်ကူးခံခဲ့ရသူများပြစ်သည်။၉၃

 လက်ရှိအချနိ်၌ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ ခရီး

သွားလုြ်ငန်းမှ အကျ ိုးအပမတ်များရရှိလာရအာင် ြံ့ြိုး

ကညူသီွားရန ်ကယားပြညန်ယအ်တငွ်း ကကိုးြမ်းအားေတု်

မှုအချ ို ့ရှိရနငြီပြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရရးစင်တာ 

မှရြာ်ရဆာင်လျက်ရှိသည့် ရြ်ရွာအရပခပြုခရီးသွားလုြ်

ငန်းအစီအစဉ်သည် နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများအား ရလး

ရလးစားစားပြင့် အားရြးပမှင့်တင်ရြးသည့် ခရီးသွားလုြ်

ငန်းမျ ိုးပြင့် ရေသခံများ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းပြုနိုင်ရစ

မည့်အစီအစဉ်များကို ၎င်းတို့နှင့်အတူ ဝိုင်းဝန်းရရးဆွဲပြင်

ဆင်သွားရန် ကကိုးြမ်းလျက်ရှိသည်။ ေိုသို့ပြုလုြ်နိုင်ရန်

အတွက် ရေသတွင်းဓရလ့ေုံးတမ်းများ၊ အစားအစာများ

နှင့် ရိုးရာလက်မှုအတတ်ြညာများကို ဆင်ယင်ကျင်းြရန် 

ရြ်ရွာလူေုကိုယ်တိုင် ဦးရဆာင်ဦးရွက်ပြုရသည့် စီမံကိန်း

များကို ကွန်ရက်သြွယ်ချတိ်ဆက်သွားနိုင်ရန် စင်တာမှ 

ကကိုးြမ်းရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဦးတည်ြစ်မှတ်ေား

သည့် စီမံကိန်းနယ်ရပမများအတွင်း လည်ြင်းရြကးကွင်း

ဝတ်ဆင်မှုကို အသုံးပြု၍ ခရီးသွားလုြ်ငန်းပမှင့်တင်မှုမပြု

လုြ်ရန် ကမ္ဘာအနှံ့ ကန့်ကွက်ရှုံ့ချေားရသာ်လည်း ရိုးရာ

အရရြကးကွင်းများကို ဆက်လက်ဝတ်ဆင်ရနြကဆဲပြစ်

သည့် အမျ ိုးသမီးအချ ို ့ရနေိုင်လျက်ရှိသည့် ေီရမာ့ဆို

ငမို့နယ် ြန်ြက်ရကျးရွာအုြ်စုရှိ ကယန်းရကျးရွာများြါ

ဝင်လျက်ရှိသည်။ 

 ရြ်ရွာအရပခပြုခရီးသွားလုြ်ငန်း စီမံကိန်းအချ ို ့ 

အရတာ်အသင့်ရအာင်ပမင်လာခဲ့ငြီးရနာက် ရေသတွင်းခရီး

သွားလုြ်ငန်း တိုးတက်ရပြာင်းလဲလာခဲ့ငြီး ြါဝင်လျက်ရှိ

သည့် ရေသခံများအတွက် ဝင်ရငွများရရှိလာရစခဲ့သည်။ 

သို့ရသာ်လည်း ြါဝင်သူအားလုံး ရရာင့်ရဲရကျနြ်ခဲ့ြကပခင်း

မရှိသပြင့် ရြ်ရွာအသိုက်အဝန်းများအြကား သရဘာေား

ကွဲလွဲမှုသတင်းများ ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။ ဤအချက်က 

နယ်ခံလူေုတစ်ရြ်လုံးကို “လွှမ်းခခုံဝင်ရငွရရှိရစရန်” အား

ရြးအားရပမှာက်ပြုသည့် နည်းလမ်းများြွံ့ငြိုးလာရန် လို

အြ်လျက်ရှိရြကာင်းပြဆိုလျက်ရှိသည်။ ြန်ြက်ရကျးရွာ

အြုစ်သုို ့အသွားလမ်း၌ KNPLF နယပ်ခားရစာင့တ်ြ ်တြမ်ှူး

ေွန်းရကျာ်၏ စားရသာက်ဆိုင်အသစ် ြွင့်လှစ်မှုက စီးြွား

ရရးြံွ့ငြိုးတုိးတက်မှုအရြါ် အခွင့်ေူးခံရရရြါ်ဆီများ အကျ ိုး

အပမတ်ရယူမှုကို ရရှာင်လွှဲနိုင်ရန် ခဲယဉ်းရြကာင်း မီးရမာင်း

ေိုးပြလျက်ရှိသည်။ ခရီးသွားများ တိုးြွားလာသည်နှင့်

အမျှ ခရီးသွားလုြ်ငန်းအတွင်း ကယန်းအမျ ိုးသမီးများကို 

လုိအြ်သလုိြံုရြာ် အသံုးချရနမှုအရြါ် မနှစ်ငမို့သည့်သရဘာ

ေားများ ရေသတွင်း၌ ကကီးေွားလာခဲ့သည်။ ကယန်းလူေု

ရခါင်းရဆာင်တစ်ဦးပြစ်သည့် မူင်္လိုရီယာက “ေိုင်းနိုင်ငံ

တွင်းက ရလဆိြ်ရတွမှာ ကယန်းလူမျ ိုးရတွရဲ့ ဓာတ်ြုံရတွ

ကိုပြသေားတဲ့ြုံစံက ကျမတို့ကို တိရိစ္ဆာန်ရုံေဲကလူရတွ

ကိုသရဘာေားသလို ပြစ်ရနတယ်။ ေါမျ ိုးရတွက ကျမတို့ 

ကယန်းရတွအတွက် အရမ်းကို နာကျင်ခံစားရခက်လွန်း

ြါတယ်” ဟု သုံးသြ်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၉၄

 အနာင်္တ ်ကယားပြညန်ယအ်တကွ ်ခရီးသွားလြု်

ငန်းသည် အရရးြါသည့် လုြ်ငန်းနယ်ြယ်တစ်ခုပြစ်လာ

မည့်အလားအလာရှိရနသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေိုင်းနိုင်ငံ

၏ လမ်းဆုံလမ်းခွရြါ်ရရာက်ရနသည့် ကယားရေသသည် 

အလားအလာရကာင်းများ၊ စိတ်ဝင်စားြွယ်ရာများနှင့် 

အလှအြများပြင့် ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။ သို့ရသာ်လည်း 

ေိန်းမနိုင်သိမ်းမရပြစ်ရနသည့် ကမ္ဘာအရြ်ရြ်ရှိ ခရီးသွား
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လုြ်ငန်းများက မိမိတို့၏ အိမ်ယာရြါ် ယခင်ကေက် ြို၍ 

ြယ်ြကဉ်ခံရမှုများ ကကုံရတွ့ခံစားရပခင်းမရှိရစရန် ခရီးသွား

လုြ်ငန်း ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုမှ ရေသခံလူေုများ အကျ ိုး

ရကျးေူးခံစားခွင့်ရရှိရန် အလွန်အရရးကကီးရြကာင်း ပြဆို

လျက်ရှိသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် Cape Town ခရီးသွားလုြ်ငန်း

ကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရရး ရြကညာစာတမ်း၌ သတိရြး

ေားသကဲ့သို့ြင် တာဝန်ယူမှုရှိသည့် ခရီးသွားလုြ်ငန်းများ

သည် “စီးြွားရရး၊ လူမှုရရးနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

ဆိုင်ရာဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများ” ကို ရလျှာ့ချ၍ “ရေသခံ

များအတကွ ်စီးြွားရရးအကျ ိုးခစံားခငွ့မ်ျား” ရြာေ်တုရ်ြး

အြ်ရန်၊ “၎င်းတို့၏ ဘဝများကို ေိခိုက်လာရစမည့် ဆုံး

ပြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာ၌” နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများကို 

ြါဝင်ခွင့်ပြုရန်နှင့် “သဘာဝတရားနှင့် ယဉ်ရကျးမှုအရမွ

အနှစ် ေိန်းသိမ်းရရးလုြ်ငန်း” များကို အားရြးကူညီသွား

ရန် လိုအြ်လျက်ရှိသည်။၉၅ 

နိုင်ငံတကာြွံ့ငြိုးရရးအကူအညီများ နိုင်ငံတကာြွံ့ငြိုးရရးအကူအညီများ 

 ကရင်နီတိုင်းရင်းသားများအတွက် KNPP အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး၏ အရရးြါသည့် ရနာက်ေြ်အင်္ဂါရြ်

တစ်ခုမှာ ကယားပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံတကာြွံ့ငြိုးရရး

စီမံကိန်းများ တစ်ရှိန်ေိုးတိုးတက်ြွားများလာခဲ့ပခင်းပြစ်

သည်။ “အြစ်မရြ်ခင်တုန်းကဆိုရင် ြွံ့ငြိုးရရးဝန်ေမ်း

ရတအွရြါ် ကန့သ်တခ်ျုြခ်ျယတ်ာရတ ွအရမ်းများခဲတ့ယ။် 

နိုင်ငံတကာ NGOs ရတွကို လွိုင်ရကာ်ငမို့အနီးဝန်းကျင်မှာ

ြဲလုြ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်” ဟု လွိုင်ရကာ်ရှိ ကရုဏာလူမှု

စည်းလုံးညီညွတ်ရရးအသင်းမှ ဘုန်းရတာ်ကကီးအယ်ဘီနို 

ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။ “ေါရြမယ့် အခုရတာ့ သူတို့အရနနဲ့ 

ရနရာတကာနီးြါး သွားလာလုြ်ကိုင်ရနြကငြီ။”၉၆

 လွန်ခဲ့သည့် ရပခာက်နှစ်အတွင်း စစ်ရဘးေုက္ခ

သည်စခန်းများ၌ ကူညီရောက်ြံ့လျက်ရှိသည့် အြွဲ့

အစည်းများမှ ြယ်ခွာ၍ အစိုးရေိန်းချုြ်နယ်ရပမအတွင်း 

လုြ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအြွဲ့

အစည်းများအတွက် ရန်ြုံရငွများ သိသိသာသာတိုးြွားလာ

ခဲ့သည်။ Myanmar Information Management Unit ၏ 

စာရင်းများအရ လက်ရှိအချနိ်၌ ကယားပြည်နယ်အတွင်း 

အစိုးရမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတကာ အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်း 

ရြါင်း ၂၅ ခု၊ ပြည်တွင်း NGOs ၁၂ ခု၊ ကုလသမင်္္ဂ 

သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်း ၇ ခု၊ ြကက်ရပခနီ

အြွဲ့အစည်း ၃ ခု၊ အလှူရှင်အြွဲ့အစည်း ၄ ခုနှင့် နယ်စြ်

အရပခစိုက်အြွဲ့အစည်းရြါင်း ၁၂ ခုပြင့် စုစုရြါင်းအြွဲ့

အစည်း ၆၃ ြွဲ့ လည်ြတ်လျက်ရှိရြကာင်း သိရှိရသည်။၉၇ 

ယင်းတို့၌ ကျန်းမာရရးစီမံကိန်း အမျ ိုးအစားရြါင်း ၃၁ ခု

ပြင့် စီမံကိန်းအများဆုံးကဏ္ဍပြစ်လာသည့် ကျန်းမာရရး

နယ်ြယ်၌ လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်ရနသည့် အြွဲ့အစည်း

ရြါင်း ၂၁ ခုလည်း အြါအဝင်ပြစ်သည်။

 ရအာက်ရပခရပမပြင်၌ ရယဘုယျအားပြင့် နိုင်ငံ

တကာအြွဲ့အစည်းများ ဝင်ရရာက်လာမှုကို ရကျးေူးတင်

လက်ခံကကိုဆိုခဲ့ြကသည်။ ကရင်နီလူေုများအြကား လူမှု

ရရးနှင့် စီးြွားရရးလိုအြ်ချက်များ အလွန်ကကီးမားရနဆဲ

ပြစ်သလို နိုင်ငံတကာအသိသက်ရသများ ရှိရနပခင်းက 

ဆိုးရွားပြင်းေန်သည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရြာက်မှုများနှင့် 
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မတရားအုြ်ချုြ်မှုများမှ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို အကာ

အကွယ်ရရစသည်ဟုလည်း ယူဆနိုင်ြါသည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း INGOs များ ရုတ်တရက်စုခြုံဝင်

ရရာက်လာပခင်းနှင့်အတူ ဆက်စြ်ရနာက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျ ိုး

များလည်း ေွန်တွဲြါလာခဲ့သည်။ အပခားပြည်နယ်နှင့်တိုင်း

များကဲ့သို့ြင် နယ်ခံအြွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံတကာအြွဲ့

အစည်းများသည် ၎င်းတို့နှင့် သင့်တင့်မျှတစွာ ညှိနှိုင်း

ရဆာင်ရွက်မှုမရှိသလို နယ်ခံများ၏ ဦးစားရြးလိုအြ်ချက် 

များေက်စာလျှင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်ဦးစားရြးများနှင့်

အညီသာ ရဆာင်ရွက်သွားရလ့ရှိငြီး တစ်ခါတစ်ရံ၌ ြံ့ြိုး

ကူညီရမည့်အစား ပြည်တွင်း NGOs များ၏ စွမ်းရဆာင်ရည်

ကိုချနိှဲ့အားနည်းသွားရစလျက်ရှိသည်ဟု ရစာေကတက်

ရပြာဆုိမှုများ ရြါ်ေွက်လာခ့ဲသည်။ “အခုဝင်လာတ့ဲ INGOs 

ရတွအရမ်းများရနငြီ” ဟု ရက့ေျ ိုးဘိုးအြွဲ့ဝင်တစ်ဦးက 

ရပြာဆိခုဲသ့ည။် “ေါရြမယ့ ်တစခ်ျ ို ့အြွဲ့ရတကွ ရြရ်ွာြွံ့ငြိုး

တိုးတက်ရရးကို စိတ်မဝင်စားြကြါဘူး။ သူတို့အြွဲ့ ရရရှည်

ရြ်တည်နိုင်ရရးကိုြဲ အာရုံစိုက်ြကတယ်။”၉၈ ရေသခံ CSOs 

ကိုယ်စားလှယ်များက နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်း အချင်း

ချင်းြကား၌လည်း ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်မှုမရှိြကသပြင့် လုြ်

ကိုင်ရဆာင်ရွက်သည့် နယ်ြယ်ကဏ္ဍများ ေြ်ကုန်သည်

ဟု ရပြာဆိုခဲ့သည်။ 

 နယ်ခံ CSOs၊ နိုင်ငံရရးြါတီများနှင့် KNPP ကိုယ်

စားလှယ်များက ြွံ့ငြိုးရရးလုြ်ငန်းများ၏ အရရးအကကီး

ဆုံးအချက်သည် နယ်ခံလူေုကို အပမင်ြွင့်ြညာရြးပခင်း

နှင့် ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲရရးပြစ်သည်ဟု လက်ခံယူဆ

ေားြကသည်။ ကယားပြည်နယ်သို့ ရရာက်ရှိလာြကသည့် 

နိုင်ငံတကာ ြွံ့ငြိုးရရးအြွဲ့အစည်းများနှင့် NGOs များသည် 

နုိင်ငံရရးအခင်းအကျင်းနှင့် နယ်ခံအြဲွ့အစည်းများ အရကာင်

အေည်ရြာ်ရနငြီးပြစ်သည့် ရိှငြီးသားလုြ်ငန်းများကုိ လုိက်

ရလျာညီရေွပြုလုြ်မှုမရိှဘဲ စာအုြ်ကကီးအတုိင်းချမှတ်ေား
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သည့် အစီအစဉ်ရဘာင်အတွင်းမှသာ အရကာင်အေည်

ရြာ်သွားရလ့ရှိသည်ဟူသည့် အပမင်သရဘာေားများြျ ံ့နှံ့

အားရကာင်းလာလျက်ရှိသည်။ ဤနည်းအားပြင့် ၎င်းတို့

သည် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမှုကို ချနိှဲ့အားနည်းသွားရစသည့် 

အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်များကို ြိတ်ရခါ်လာခဲ့ြကသည်။ 

ကရင်နီအငမဲစိမ်းအြွဲ့၏ အားမူေူးက “နိုင်ငံတကာအြွဲ့

အစည်းရတွက သူများလုြ်ေားငြီးသားအလုြ်ရတွကုိ အသိ

အမှတ်မပြုတတ်ြကဘူး။ ကရင်နီပြည်က ရသးတဲ့အတွက် 

မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်သွားြို့လို

တယ်။ သူတို့ကို ရန့တွက်စရိတ်ရတွ ေုတ်ရြးငြီးရတာ့ 

မှီခိုချင်စိတ်ရတွကကီးလာရအာင် လိုက်ရမွးရြးရနတာမျ ိုး 

မလုြ်ရစချင်ဘူး” ဟု ရောက်ပြရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၉၉

 စီမံကိန်းများ၏ အရည်အရသွးအပြင် ကရင်နီလူမှု

အြွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရရးသမားများသည် နယ်ရပမ

ရေသလွှမ်းခခုံမှုနှင့် မူဝါေရရးရာ နယ်ြယ်နှစ်ခုစလုံး၌ ဗဟို

ချုြ်ကိုင်မှုတင်းကျြ်သည့် အစိုးရအစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်

ြါအရကာင်အေည်ရြာ်သည့် အရဲစွန့်ရမှုအန္တရာယ်များ 

ရြါ်ရြါက်လာမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ြူြန် ရနြကသည်။ 

ကယားပြည်နယ် ေီမိုကရရတစ်ြါတီမှ စိုင်းနိုင်နိုင်ရေွးက 

“နိုင်ငံတကာြွံ့ငြိုးရရးစီမံကိန်းရတွကို ရနပြည်ရတာ်က

ရနေိန်းချုြ်ေားတဲ့အတွက် နယ်ခံလူေုနဲ့ ကိုက်ညီသင့်

ရလျာ်မှုမရှိဘူးပြစ်ရနတယ်။ ကျရနာ်တို့အရနနဲ့ ေီမိုကရရစီ 

ဆန်တဲ့ ဆုံးပြတ်ချက်ချမှတ်မှုပြစ်လာရအာင် ြံ့ြိုးကူညီ

ရြးနိုင်မယ့် နိုင်ငံရရးအြွဲ့အစည်းရတွကို တည်ရဆာက် 

သွားြို့လိုြါတယ်”ဟု ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁၀၀ KCSN က

လည်း နိုင်ငံတကာရကျာရောက်ရနာက်ခံပြုေားသည့် 

ပြန်လည်ရနရာချေားရရးအစီအစဉ်များသည် ရနရြ်ပြန်

လူေုများကို တြ်မရတာ်၏ ေိန်းချုြ်မှုရအာက်ရှိ နယ်ရပမ

များ၌ ချေားရြးပခင်းအားပြင့် လုံခခုံရရးအရ အရဲစွန့်ရမှု

အန္တရာယ် ြို၍ကကီးမားသွားရစနိုင်သပြင့် စိုးရိမ်မကင်းပြစ်မိ

သည်ဟု ေုတ်ရြာ်ရပြာဆိုသွားခဲ့သည်။၁၀၁

 တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ ကယန်းအြွဲ့အစည်းများ

သည်လည်း INGOs များသည် အစိုးရသတ်မှတ်ေားသည့် 

ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်စည်းများကို ေြ်ရလာင်းအသိအမှတ်

ပြု၍ ၎င်းတို့၏ ကယားပြည်နယ်စီမံကိန်းများ၌ တရားဝင် 

နယ်နိမိတ်အပြင်ြက်ရှိ ကယန်းလူေုများ ရနေိုင်လျက်

ရှသိည့ ်ရေသများကိ ုေည့သ်ငွ်းရလ ့မရှသိည့အ်ရြါ် များစွာ

စိတ်ြျက်ရနြကသည်။ အြစ်အခတ်ရြ်စဲေားသည့် ကယန်း

ပြည်သစ်ြါတီမှ ဦးရစာလွင်က “INGOs ရတွအများကကီး

ရရာက်လာြကရြမယ့် ကယန်းရေသကို ေည့်မစဉ်းစား

ရြးြကြါဘူး။ သူတို့အရနနဲ့ နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုခုရှာ

ြကည့်သင့်တယ်။ အခုကျရတာ့ INGOs ရတွက အလယ်ြိုင်း

ရေသရတွကိုြဲ သွားရနြကတာများတယ်” ဟု ရပြာဆိုခဲ့

သည်။၁၀၂ ကယန်းမျ ိုးဆက်သစ်လူငယ်အြွဲ့မှ ခွန်စိုးက 

အကယ်၍သာ ၎င်းတို့အရနပြင့် “နယ်ခံ CSOs များနှင့် 

ချတိဆ်ကမ်ှု” ပြုလြုခ်ဲလ့ျှင ်ယခေုကြ်ိသုည့ ်အပြနအ်လနှ်

ရဆာင်ရွက်မှုများရှိလာနိုင်ရြကာင်း သံသယမရှိဟု ရပြာ

ဆိုခဲ့သည်။၁၀၃

 ြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ်များသည် ရေသခံများ စစ်မှန်

သည့် နိုင်ငံရရးအရပြရရှိြိုင်ဆိုင်ရရးနှင့် တိုးတက်ပြစ်ေွန်း

ရရးကို ချနိှဲ့အားနည်းသွားရစနိုင်သည်ဟု ကရင်နီရခါင်း

ရဆာင်များအြကား ေင်ပမင်ယူဆလျက်ရှိသည့် အပမင်

သရဘာေားများနှင့် ြတ်သက်သည့်စိန်ရခါ်မှုများ ရလျာ့

ြါးသက်သာရစရန် အားေုတ်ကကိုးြမ်းမှု မရှိသရလာက် 

နည်းြါးရနဆဲပြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုရစ ကယားပြည်နယ်

အတွင်းရှိ ြွံ့ငြိုးရရးအကူအညီနှင့်ြတ်သက်သည့် အကျဉ်း

အကျြ်သည် ဤရေသ၌သာေူး၍ ပြစ်ြွားရနခ့ဲပခင်းမဟုတ်

ရြ။ လတ်တရလာနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာတစ်လွှား၌ နိုင်ငံ

တကာြွံ့ငြိုးရရး အြွဲ့အစည်းများအရနပြင့် ၎င်းတို့လုြ်

ကိုင်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ၏ ရေသအခင်းအကျင်း

ကိုနားလည်သရဘာရြါက်ရန် လိုအြ်လျက်ရှိရြကာင်း 

ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိအမှတ်ပြုလာရနြကငြီပြစ်သည်။ 

အေူးသပြင့် ြဋိြက္ခပြစ်ြွားလျက်ရှိသည့် ြတ်ဝန်းကျင်

မျ ိုး၌ အနာကို ကုစားရြးရမည့်အစား လူ့အြွဲ့အစည်း

နှင့် နိုင်ငံရရးသရဘာေားအကွဲအငြဲ ြိုမိုနက်ရှိုင်းသွား

ရစရန် တစ်ြက်ြက်သ့ုိဘက်လုိက် ယိမ်းယုိင်မှုရိှရကာင်းရှိ

လာနိုင်သည့် အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ရြာ်ရဆာင်မှုမပြု

မိရစရန် မပြစ်မရနနားလည်သိရှိရအာင် ဆန်းစစ်ရလ့လာ

ေားရမည့် ကိစ္စတစ်ခုပြစ်သည်။၁၀၄ ြွံ့ငြိုးရရးအကူအညီ

သက်သက်ပြင့် ြဋိြက္ခကုိ ရပြလည်သွားရစနုိင်မည်မဟုတ်

ြါ။ အမှန်တကယ်တမ်း၌ ြဋိြက္ခရြကာင့် အကွဲကွဲအငြဲငြဲ

ပြစ်ရနသည့် နိုင်ငံအများအပြား၌ “ြွံ့ငြိုးရရးအကူအညီ

ရတာ့ချမ်းသာငြီး လူရတွဆင်းရဲရနတယ်” ဟူသည့် ဝိရရာဓိ

မျ ိုးနှင့် အစိုးရကို ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရမည့်အစား ဗဟိုချုြ်

ကိုင်မှုကို ြိုမိုကျယ်ပြန့်တင်းကျြ်လာရစသည့် ရလေ်မျ ိုး

ကိုရြါ်ရြါက်လာရစနိုင်ြါသည်။ 
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 ဤအချက်များရြကာင့် နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်း

များအရနပြင့် ြဋိြက္ခေဏ်ရြကာင့် အကွဲကွဲအငြဲငြဲရနြက

သည့်နိုင်ငံများ၌ “ကိုယ့်ရြကာင့်ရဘးမပြစ်ရစရရး” နှင့် 

“ြဋိြက္ခအရရး နိုးြကားသတိရှိရရး” အရပခခံမူများကို အား

ရြးပမှင့်တင်၍ မပြစ်မရနလိုက်နာရဆာင်ရွက်ရန် အလွန်

အရရးကကီးသည်။၁၀၅ ြွံ့ငြိုးရရးလုြ်ငန်းများသည် ငငိမ်းချမ်း 

ရရးအစီအစဉ်များကို ချနိှဲ့အားနည်းသွားရစငြီး အချင်းချင်း

ြကားငြိုငဆ်ိငုမ်ှုများကိ ုပြစရ်ြါ်လာရစပခင်းေက ်လ ူအများ

ကိုြိုမိုစည်းလုံးလာရစငြီး ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးသည့်ဓရလ့များ 

အားရကာင်းလာရအာင် ြံ့ြိုးရဆာင်ရွက်ရြးရန် မပြစ်မရန

လိုအြ်သည်။၁၀၆ တစ်ချနိ်တည်းလိုလို၌ ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် 

ြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ်များသည် နယ်ခံအြွဲ့အစည်းများ ေူ

ရောင်ေားရှိသည့် အုြ်ချုြ်စီမံရရးယန္တရားများနှင့် ဝန်

ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားမှုပြုရန် အလွန်

အရရးကကီးသည်။ ၎င်းတို့အရနပြင့် နိုင်ငံရရးနှင့် လူမှုစီးြွား

ရရးအခင်းအကျင်းများအရ ဆန့်ကျင်ြက်ဦးစားရြးမျ ိုး

ရှိရနနိုင်သည့် ဗဟိုအစိုးရတစ်ဦးတည်း အားရကာင်းလာ

ရအာင ်အရလးရြးအာရုစံိကု၍် ြံြ့ိုးကညူမီှုမပြုသင့ရ်ြ။၁၀၇ 

လက်ရတွ့၌ ဗဟိုအစိုးရ၏ အတိတ်နှင့် လက်ရှိလုြ်ကိုင်

ရဆာင်ရွက်မှုြုံစံများသည် မတူကွဲပြားလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ

တွင်း နယ်ရပမရေသအသီးသီး၌ ပြစ်ရြါ်လျက်ရှိသည့် ဆင်း

ရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် အရပခခံလူေုဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများကင်း

မဲ့မှုကို ြိုမိုဆိုးရွားသွားရစသည့် ရမာင်းနှင်အားများ၏ အင်္ဂါ

ရြ်အစိတ်အြိုင်းများြင် ပြစ်ရနနိုင်ြါသည်။

 ဤကဲ့သို့ရသာ အကွဲအငြဲ သို့မဟုတ် ြဋိြက္ခပြစ်

ရနသည့် အခင်းအကျင်းမျ ိုး၌ နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်း

အများအပြားသည် လူသားဆန်ပခင်း၊ သမာသမတ်ကျပခင်း၊ 

ဘက်လိုက်မှုကင်းပခင်းနှင့် လွတ်လြ်၍အရနှာင်အြွဲ့ကင်း

ပခင်းဟူသည့် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားရရး အရပခ

ခံမူ (၄) ရြ်ကို အားရြးပမှင့်တင်ရန် ကကိုးြမ်းရလ့ရှိသည်။၁၀၈ 

ဤချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်မှုများကို သူခိုးရပြးမှေိုးကွင်းေိုး

သလို သို့မဟုတ် အရပြာသက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ မစ 

တင်မီ လုြ်ငန်းစဉ်များကို ရရးဆွဲပြင်ဆင်ပခင်းနှင့် အရကာင်

အေည်ရြာ်ပခင်းအဆင့်ကတည်းက ြင်မဗဟိုချက်ရနရာ

ေား၍ ေည့သ်ငွ်းစဉ်းစားသွားရန ်အလနွအ်ရရးကကီးသည။် 

ဤြုံစံပြင့် စတင်ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်မှု မပြုနိုင်စရာ

အရြကာင်းရင်း မရှိသရလာက်ရှားြါသည်။ ကိုင်တွယ်ရပြ

ရှင်းမှုမပြုခဲ့ြါက နိုင်ငံတကာြွံ့ငြိုးရရး အြွဲ့အစည်းများ

နှင့်ြတ်သက်၍ နယ်ခံလူေုများအြကား ရနာက်ြိုင်းရဝ

ြန်ရပြာဆိုမှုများကို ရပြာင်းလဲြစ်ရန် ြို၍ခဲယဉ်းလာသည့် 

ရလေ်မျ ိုးပြင့် အဆုံးသတ်သွားရြါလိမ့်မည်။

 လာမည့်နှစ်များအတွင်း နုိင်ငံတကာအကူအညီရြး

ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးအစီအစဉ်များသည် ကယားပြည်နယ်

တွင်းရှိ အလိုအြ်ဆုံးရသာသူများနှင့် ေိခိုက်နိုင်ရပခပမင့်

မားလျက်ရှိသူများကို လွှမ်းခခုံကာမိရစရန်နှင့် အငမဲတမ်း

လိုလို နိုင်ငံရရး၌ အရင်းခံရနရလ့ရှိသည့် အကျြ်အတည်း

ြျန်ရပြရရးလုြ်ငန်းများကို အားရြးကူညီမှုပြုရန် ရသရရး 

ရှင်ရရးသမျှ အရရးကကီးသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံလွတ်လြ်ရရး

ရခဲ့ငြီး ပြည်တွင်းစစ်စတင်ပြစ်ြွားလာခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်

ကတည်းက မငြီးနိုင်ရတာ့သည့် ြဋိြက္ခသံသရာကိုပြတ်

ရန် လိုအြ်သည်ေက်ြို၍ြင် ြကာပမင့်ရနခဲ့ငြီပြစ်သည်။
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အခန်း (၉) နိင်္ုံးချုြ်သုံးသြ်ချက်များအခန်း (၉) နိင်္ုံးချုြ်သုံးသြ်ချက်များ

 ယရန့ကယားပြည်နယ်သည် အလွန်အရရးကကီး

သည့် လမ်းဆုံလမ်းခွ၌ ရရာက်ရှိရနငြီပြစ်သည်။ KNPP 

နှင့်ဦးသိန်းစိန်အစုိးရအြကား အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး သရဘာ

တူလက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက ရေသ

တစ်ခုလုံးနှင့် လူေုတစ်ရြ်လုံးသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၌ ငဗိတိသျှ

တို့ေံမှ တိုင်းပြည်လွတ်လြ်ရရးရခဲ့ငြီးရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံ

ရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲမှုနှင့် ငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် အရှည်

ြကာဆုံး ရမျှာ်လင့်ချက်များကို ြိုင်ဆိုင်လာခဲ့ြကသည်။ 

ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ အချင်းချင်းရသွးကွဲ၍ ြဋိြက္ခ

သံသရာ၌ ကျင်လည်ရနခဲ့ရငြီးရနာက် ယခုအရရွ့သည် 

ကကိုဆိုသင့်သည့် အသက်ရှူရြါက်တစ်ခုြင် ပြစ်ရချရတာ့

သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာအြကာ၌ ဘုံအကျ ိုးစီးြွား

အတကွ ်အတလူြုက်ိငုရ်ဆာငရ်ကွြ်ကပခင်းပြင့ ်ြိမုိရုကာင်း

မွန်သည့် အနာင်္တ်ကို ေုဆစ်ြုံရြာ်နိုင်ရန် ရြ်ရွာလူေု

များ ြေမဦးဆုံးအကကိမ်ရရှိလာခဲ့သည့် အခွင့်အရရးပြစ်

သည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း စိန်ရခါ်မှုရြါင်းများစွာ ရစာင့်ကကို

ရနဆဲပြစ်သည်။ မပြစ်မရန ကိုင်တွယ်ရပြရှင်းရန် လိုအြ်

လျက်ရှိသည့် နယ်ခံလူေုများအြကား ဆင်းရဲတွင်းနက်၍ 

ြယ်ြကဉ်ခံခဲ့ရသည့် အတိုင်းအတာကို ရလျှာ့တွက်မှုမပြု

ရန်အလွန်အရရးကကီးသည်။ နိုင်ငံတွင်း လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခနှင့် ပြည်နယ်ကျရှုးံမှု အဓွန့်ရှည်ရစရန် တစ်ရလျှာက် 

လုံးမီးေိုးရြးခဲ့သည့် အမျ ိုးသားနိုင်ငံရရးောတ်ခုံ၊ စီးြွား

ရရးဆိုင်ရာ အရရးကိစ္စများနှင့် ပြည်သူ့ဘဝတွင်း တစ်ြက်

ရစာင်းနင်းပြစ်ခဲ့ရသည့် ကိုယ်စားပြုမှုမညီမျှပခင်းကိုကိုင်

တွယ်ရပြရှင်းရြးမည့် အနှစ်သာရပြည့်ဝရလးနက်သည့် 

လုြ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ရြာ်ရဆာင်ရန် လိုအြ်ရနဆဲြင်

ပြစ်သည်။ 

 သံသယရှိစရာမလိုရလာက်သည့် အလားအလာ

ရကာင်းများနှင့် ပြည့်နှက်ရနသည့် ကယားပြည်နယ်သည် 

နိုင်ငံရရးရြကာင့်သာ မဟုတ်ခဲ့လျှင် အာရှရေသ၏ အဆင်း

ရဲဆံုးနုိင်ငံတစ်ခု၏ အဆင်းရဲဆံုး နယ်ရပမရေသတစ်ခုအပြစ် 

ောတ်သိမ်းသွားစရာအရြကာင်းမရှိခဲ့ရြ။ ခွဲပခားဆက်ဆံ

မှု၊ ရရွှ့ရပြာင်းရနရာချေားမှု၊ စစ်ရဘာင်ချဲ့မှု၊ သယံောတ

အရင်းအပမစ် ရခါင်းြုံပြတ်မှုနှင့် ဥရြက္ခာပြုမှုတို့အားလုံးလ
ွယ
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သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပြစ်ြွားလာခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်

ြဋိြက္ခ၊ နိုင်ငံရရးအရတစ်ဆို့မှုနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုကင်းမဲ့

သည့် အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ေက်၌ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း 

အပြန်အလှန် ချတိ်ဆက်ြတ်သက်လာခဲ့သည်။ ရလေ်

အရနပြင့် နယ်ခံလူေုလူတန်းစား အများအပြားကို ၎င်းတို့

၏ကိုယ်ြိုင်ရပမရြါ်၌ ေုတိယတန်းစားနိုင်ငံသားများကဲ့သို့

ခံစားသွားရစခဲ့သည့် ကင်းကွာအဆက်ပြတ်မှုနှင့် အကျ ိုး

ခံစားခွင့်ကင်းမဲ့သည့် ရရခံရပမခံမျ ိုး ရြါ်ရြါက်လာရစခဲ့

သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လြ်ရရးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၌ 

ပြုေားခဲ့ြကသည့် ကိုယ်ြိုင်ပြဋ္ဌာန်းြိုင်ခွင့်နှင့် တန်းတူညီ

မျှရှိရစမည့် ပြည်ရောင်စုကတိကဝတ်များကို ရမ့ရလျာ့

ေားခဲ့သည်မှာ အရတာ်ြကာခဲ့ငြီဟု ယူဆရသည်။

 နှစ်ရှည်လများ လိုအြ်ရနခဲ့သည့် အရပြာင်းအလဲ

ပြစ်ေွန်းလာရအာင် ြံ့ြိုးကူညီရြးနိုင်မည့် လမ်းပြရပမြုံ

များနှင့် ရဘးဆီးရန်ကာများအတွက် အကကံပြုချက်အများ

အပြားပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။ ယင်းတို့၌ ကရင်နီလူေုများနှင့် 

၎င်းတို့၏ အကျ ိုးစီးြွားများကုိ အမှန်တကယ်ကိုယ်စား

ပြု၍ အားလုံးြါဝင်မှုရှိသည့် အစိုးရစနစ်တစ်ရြ်ြွဲ့စည်း

တည်ရောင်ပခင်း၊ လူေုများ၏ အသက်ရှင်ရြ်တည်ြိုင်ခွင့် 

အခွင့်အရရး၊ ရပမဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရရး၊ ကျန်းမာရရး 

အခွင့်အရရးနှင့် ြညာရရးအခွင့်အရရးများကို ကာကွယ်

ရစာင့်ရရှာက်ရြးရန် အာမခံပခင်း၊ တြ်မရတာ်အြါအဝင် 

ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့

အစည်းများ၏ တြ်ြွဲ့များနှင့် စစ်ရရးလှုြ်ရှားမှုများ ကင်း 

စင်ရအာင် ကျယ်ပြန့်ပြည့်စုံသည့် အစီအစဉ်များချမှတ်

ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ၁၉၄၇ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေနှင့်အညီ 

တိုင်းရင်းသားများ၏ အမျ ိုးသားရရးလက္ခဏာနှင့် “ကရင်

နီပြည်” ဟူသည့် မူလအမည်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် 

လိုအြ်ပခင်းရှိမရှိနှင့် ကယန်းလူေု၏ ကိုယ်စားပြုမှုဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရြ်များကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအြ်ပခင်းရှိမရှိ

ဟူသည့် ရမးခွန်းများကို အားလုံးြါဝင်မှုရှိသည့်ြုံစံပြင့် 

ရဆွးရနွးအရပြရှာပခင်း၊ ၎င်းတို့၏ ဘဝများအရြါ် ရိုက်ခတ်

မှုရှိလာမည့် စီးြွားရရးစီမံကိန်းများနှင့် ြတ်သက်သည့် 

ဆုံးပြတ်ချက်များချမှတ်ရာ၌ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ

ကို ြါဝင်ရဆွးရနွးအရရးဆိုခွင့်ပြုပခင်း၊ နိုင်ငံရရးပြုပြင်

ရပြာင်းလဲမှု သရဘာတူညီချက်များမရရှိမီ သတ္တုတူးရြာ်

ပခင်း၊ သစ်ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ ရရအားလျှြ်စစ်ေုတ်ယူပခင်းနှင့် 

အပခားရနှာက်ယှက်ြျက်ဆီးတတ်သည့် စီးြွားရရးလုြ်

ငန်းများ သ့ုိမဟုတ် ြံွ့ငြိုးရရးစီမံချက်များအားလံုးကုိ ဆုိင်းင့ံ

ေားပခင်း၊ နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်းများအရနပြင့် ြဋိြက္ခ

အရရးနိုးြကားသတိရှိ၍ “ကိုယ့်ရြကာင့်ရဘးမပြစ်ရစရရး”

ဟူသည့် နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာရောက်ေားရရး 

အရပခခံမူများကို လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရစပခင်း၊ စစ်ရဘး

ေုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်းရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်း

ရရှာင်ခဲ့ရသူများကို ၎င်းတို့၏ လွတ်လြ်သည့်သရဘာဆန္ဒ

နှင့်အညီ ရဘးကင်းလုံခခုံ၍ င်္ုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရနရြ်ပြန်နိုင်

ရအာင် ြံ့ြိုးကူညီရြးပခင်းတို့ြါဝင်နိုင်သည်။ ငငိမ်းချမ်းရရး

နှင့် ကရင်နီလူေုလူတန်းစားကိုယ်စားလှယ်များကိုဆုံး

ပြတ်ချက်ချမှတ်ရာ၌ ြါဝင်ရဆာင်ရွက်ရစပခင်းတို့သည် ယုံ

ြကည်မှုတည်ရဆာက်ရရးနှင့် အရပခခံကျကျပြုပြင်ရပြာင်း

လဲရရး ရအာင်ပမင်မှုရှိရန် အလွန်အရရးကကီးသည့် ရေါက်

တိုင်များပြစ်ြကသည်။ 

 ၁၉၆၂ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း ဆက်ခံခဲ့သည့် စစ်အစိုးရ

အဆက်ဆက်ရအာက်၌ ဤကိစ္စရြ်အများအပြားကို ရဆွး

ရနွးပခင်း သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြု၍ြင်မရရအာင် ြိတ်ြင်

ေားခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ရပခာက်နှစ် 

တာကာလအတွင်း တိုးတက်ြွင့်လင်းသည့် အရပြာင်း

အလဲများနှင့် ြတ်သက်၍ သုံးနှုန်းရပြာဆိုမှုများ ရယဘုယျ

အားပြင့် ပမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ်အတွင်း 

ေီမိုကရရစီေုံးနည်းစံကျ ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်း

များရုြ်လုံးရြါ်လာခဲ့ငြီး KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲခဲ့

သည့်ရနာက်ြိုင်း ရပြာဆိုရဆွးရနွးမှုများ ြို၍အားရကာင်း 

လာခဲ့သည်။ လက်ရှိတစ်ဆို့မှုအတွင်း ြါဝင်လျက်ရှိသည့် 

အြွဲ့အစည်းများပြစ်သည့် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအြွဲ့ ချုြ်၊ 

တြ်မရတာ်၊ ကရင်နီအမျ ိုးသားတုိးတက်ရရးြါတီနှင့် အပခား

တိုင်းရင်းသား အင်အားစုအသီးသီး၏ ရခါင်းရဆာင်များ

အားလုံးက ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံတွင်းကကုံရတွ့ရနရသည့် 

နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်မှုများအတွက် “ြက်ေရယ်” ရပြ

ရှင်းရရးနည်းလမ်းများ ရှာရြွရြာ်ေုတ်သွားရန် သံဓိဋ္ဌာန်

ချေားသည်ဟု ရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်အတွင်း 

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ စတင်ပြစ်ြွားခဲ့ချနိ်မှစ၍ ယခုကဲ့

သို့ြန်းတိုင်ချင်းေြ်တူကျမှုသည် မကကုံစြူးေူးကဲသည့် 

အရာတစ်ခုပြစ်သည်။ ဤအရပခခံမူများရြါ် အရပခခံ၍ 

အင်အားစုအသီးသီးမှ အမှန်တကယ်စိတ်ရင်းဆန္ဒရှိငြီး 

သံဓိဋ္ဌာန်ခုိင်မာြါက တရားမျှတသည့် ဆံုးပြတ်ချက်များရြါ်

ေွက်နိုင်သည်ဟု ရယဘုယျအားပြင့် သရဘာတူြကသည်။ 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute198

 အပခားနယ်စြ်ရေသများနည်းတူ ကရင်နီလူေု

အတွက် အခက်အခဲပြစ်ရနရသည့် ကိစ္စရြ်တစ်ခုမှာ ကယား

ပြည်နယ်တွင်း နိုင်ငံရရးတစ်ဆို့မှုကို နိုင်ငံအဝှမ်း ဆက်

လက်ကကုံရတွ့ရနရသည့် အကျြ်အတည်းမှ ခွဲပခားြယ်

ေုတ်၍မရပခင်းြင်ပြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ NLD အစိုးရ

ပြစ်လာခဲ့ရသာ်လည်း အားလုံးြါဝင်မှုရှိသည့် နိုင်ငံရရး

ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့ပခင်း မရှိရသးသလို 

ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ ပြင်ဆင်ရရးသည်လည်း စားြွဲရြါ်

သို့ရရာက်ရှိလာပခင်း မရှိရသးရြ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ 

တစန်ိငုင်လံုံးအတိငု်းအတာ အြစအ်ခတရ်ြစ်ရဲရး သရဘာ 

တူစာချုြ်အားပြင့်ရသာ်လည်းရကာင်း နိုင်ငံရတာ်အတိုင်

ြင်ခံ ရေါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်၏ ၂၁ ရာစုြင် လုံညီလာခံ

အားပြင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် နိုင်ငံရရး

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးအတွက် တစ်ဆစ်ချ ိုးအချ ိုးအရကွ့မျ ိုး 

ရဆာင်ကျဉ်းလာနိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိရသးရြ။ 

 ရလာရလာဆယ်၌ ကယားပြည်နယ်သည် နိုင်ငံ

အဝှမ်း ဆက်လက်ပြစ်ြွားလျက်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား

ြဋိြက္ခနှင့် နိုင်ငံရရးတစ်ဆို့မှု၏ ရရှ့မတိုးတာရနာက်

မဆုတ်သာ အီရလးဆွဲရနသည့် အမမွှာပြစ်စဉ်ကို ေင်ဟြ်

ရနသည့် သာဓကတစ်ခုအပြစ် ဆက်ရှိရနခဲ့သည်။ ကယား

ပြည်နယ်သည် နိုင်ငံ၏ အရသးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုပြစ် 

ရနရသာ်လည်း သမိုင်းအစဉ်အလာအရ သီးပခားလွတ်လြ်

သည့်နယ်ရပမတစ်ခုပြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည့်ရေသတစ်ခု

ပြစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ရေသအတွင်း၌ ရင်ဆိုင်ကကုံ

ရတွ့ရနရသည့် လူမှုနိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်မှုများနှင့်ြတ်

သက်၍ ကျန်ရေသများနှင့် သိသိသာသာကွာပခားမှုနည်း

ြါးသည်ဟုဆိုရမည်ပြစ်သည်။ 

 ရမျှာ်လင့်ချက် လုံးဝကင်းမဲ့ရနသည့် အရပခအရန

မျ ိုးရတာ့ မဟုတ်ရြ။ လတ်တရလာနှစ်များအတွင်း နိုင်ငံ

ရရးရပြရလျှာ့မှုများ၊ KNPP အြစ်အခတ်ရြ်စဲလိုက်ပခင်း၊ 

အရြ်ြက်လူ့အြွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်နိုးေအသက်ဝင် 

လာပခင်းနှင့် လူေုအသိုက်အဝန်းများအြကား အပြန်

အလှန်ရဆွးရနွးြလှယ်မှုများအားလုံးက ပြည်တွင်းငငိမ်း

ချမ်းရရးနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးအတွက် အခင်းအကျင်း

သစ်များကုိ ရဆာင်ကျဉ်းရြးနုိင်မည့် အလားအလာရကာင်း 

များကို ြန်တီးရြးလျက်ရှိသည်။ ဤအခွင့်အလမ်းများကို 

ကရင်နီလူေုများ နှစ်ရှည်လများ ရမျှာ်လင့်ရတာင့်တလာ

ခဲ့ရပခင်းပြစ်သည်။ မြကာရသးမီကာလ ၂၀၁၆ ြသင်္ုတ်လ

၌စတင်ခဲ့သည့် ၂၁ ရာစုြင်လုံညီလာခံကနဦးကာလများ

၌ရမျှာ်လင့်ချက်များ အေွဋ်အေိြ်ရရာက်ရှိသွားခဲ့သည်။ 

သို့ရသာ်လည်း အပမင့်ဆုံး၏ အပခားတစ်ြက်၌ အကျြိုင်း

သာလျှင် ရစာင့်ကကိုရနခဲ့ပြန်သည်။ ရနာက်ြိုင်း နိုင်ငံအဝှမ်း 

ရသာင်မတင်ရရမကျ လိြ်ခဲတည်းလည်း အရိြ်အရငွ့များ 

ြုံးလွှမ်းသွားခဲ့သည်။ ယင်းတို့၌ ဆက်လက်စစ်ရဘာင်ချဲ့

ရနမှု၊ ငငိမ်းချမ်းရရးရစ့စြ်ရဆွးရနွးြွဲများ တစ်ဆို့ြကန့်ြကာ

ရနမှု၊ ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များ၌ လက်နက်ကိုင်

တိုက်ြွဲများ ြိုမိုပြင်းေန်လာမှု၊ ငငိမ်းချမ်းစွာစီတန်းစုရဝး

ြိုင်ခွင့်နှင့် မီေီယာလွတ်လြ်ခွင့်များကို တိုး၍ကန့်သတ်

ချုြ်ချယ်လာမှုနှင့် သယံောတအရင်းအပမစ် ရခါင်းြုံပြတ်

အပမတ်ေုတ်မှုများ တစ်ရှိန်ေိုးပမင့်တက်လာမှုတို့ရြကာင့် 

ယခုတစ်ကကိမ်တွင်လည်း နယ်ခံလူေုများကုိရနာက်ရကာက်

ချခံလုိက်ရငြီဟူသည့်ခံစားချက်မျ ိုး ရရိှသွားရစခ့ဲပြန်သည်။ 

 အေူးသပြင့် ဗုေ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မွတ်စလင်

များအြကား တင်းမာမှုများ ပမင့်တက်လာပခင်းနှင့် ရခိုင်

ပြည်နယ်ရပမာက်ြိုင်း၌ တြ်မရတာ်၏ စစ်ရရးအရ မမျှမတ

တစ်ြက်ရစာင်းနင်း ငြိုခွဲနှိမ်နှင်းပခင်းနှင့် အြကမ်းြက်ပခင်း၊ 

ရနာက်ဆက်တွဲအပြစ် ဘင်္ဂလားရေ့ရှ်သို့ ရိုဟင်င်္ျာေုက္ခ

သည်များ အလုံးအရင်းကျွဝံင်သွားရစပခင်းတို့က ပမန်မာ 

နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရရးဦးတည်ချက်အရြါ် နိုင်ငံတကာ၏ အပမင်

သရဘာေားနှင့် ယုံြကည်စိတ်ချမှုကို အေိတ်တလန့်

င်္ယက်ရိုက်ခတ်သွားရစခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လည်း 

ေိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများပြင့် ြွဲေွက်လာခဲ့ပြန်သည့် 

တြ်မရတာ်ရြကာင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း လက်နက်ကိုင်

တိုက်ြွဲများ ပြန်လည်ပြင်းေန်လာသည့်အရြါ် အလားတူ

စိုးရိမ်ြူြန်မှုများ ရြါ်ရြါက်လာခဲ့သည်။ ေို့အပြင် ကယား

ပြည်နယ်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းေိစြ်လျက်ရှိသည့် ကရင်နှင့် 

ရှမ်းပြည်နယ်တွင်း အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသရဘာတူညီ

ချက်များ၏ တည်တံ့ခိုင်ငမဲမှုအရြါ်တွင်လည်း များစွာစိုးရိမ်

မကင်းပြစ်လာခဲ့ြကသည်။ 

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်ြွဲမစတင်မီ

အကကိုကာလေိ နယ်စြ်ရေသအြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး ရဆွး

ရနွးြွဲများသည် လက်ရှိ NLD အစိုးရ၏ NCA နှင့် ၂၁ 

ရာစုြင်လုံညီလာခံအတိုင်းသာ မရရမရာပြင့် ဆက်လက်

စခန်းသွားရနဦးမည်ဟု ရမျှာ်လင့်ရသည်။ သို့ရသာ်လည်း
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ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်လာခဲ့သည့် လက်နက်

ကိုင်ြဋိြက္ခနှင့် မရအာင်ပမင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးအရရွ့များက 

လူေု၏ မရကျနြ်ချက်များကိုသာလျှင် ြို၍ကကီးေွားလာ 

ရစလျက်ရှိသည်။

 ၁၉၉၀ နှစ်လယ်ြိုင်းကာလများမှစ၍ ကယား

ပြည်နယ်၌ အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရးသည် ြုံစံတစ်မျ ိုးမျ ိုးပြင့် 

အငမဲတမ်းလိုလိုရှိရနခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း နိုင်ငံရရးရရခံ

ရပမခံသည် အကွဲကွဲအငြဲငြဲနှင့် စစ်ရဘာင်ချဲ့မှုရအာက်ေူး

မပခားနားြုံစံပြင့် ေုံရင်းအတိုင်းသာ ဆက်ရှိရနခဲ့သည်။ ေို့

ရြကာင့်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း ရြာ်

ရဆာင်ခဲ့ြကသည့် အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး လုြ်ငန်းများသည် 

နိုင်ငံရရးရြါင်းစည်းမှုနှင့် အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်ပမတ်

ရရးကို ရဆာင်ကျဉ်းရြးရန် အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ခဲ့ပခင်း

ရှိမရှိ တိုင်းရင်းသားအရပခပြု အြွဲ့အစည်းအများအပြား 

စတင်ရမးခွန်းေုတ်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ၎င်းတို့အရနပြင့် 

ဤကိစ္စရြ်များသည် ဗဟိုအစိုးရ၏ ေိန်းချုြ်မှုကို ြို၍

ကျယ်ပြန့်လာရစသည့် တြ်မရတာ်ရခါင်းရဆာင်များ၏ 

“စစ်ြွဲနဲ့ ငငိမ်းချမ်းရရးကကိုက်ရာရရွး” နည်း ြရိယာယ်တစ်ခု

သာပြစ်သည်ဟု ရှုပမင်လာခဲ့သည်။ နည်းဗျူဟာနှစ်ခုစလုံး

ကိုေင်္ဂါးတစ်ခုတည်း၏ ရခါင်းနှင့် ြန်း အပြစ်ရည်ညွှန်း

ရပြာဆိုရနြကသည်။ 

 ကယားပြည်နယ်၌ ဤအယူအဆကို ြိုမိုအား

ရကာင်းလာရစသည့် အပမင်သရဘာေား နှစ်မျ ိုးရှိရန

ရြကာင်းရတွ့ရှိရသည်။ ြေမအပမင်၌ သမိုင်းရြကာင်း

ရနာက်ခံအရ ကရင်နီပြည်သည် နှစ်ကကိမ်တိုင်တိုင် ကျူး

ရကျာ်သိမ်းြိုက်ခံခဲ့ရသည်ဟူသည့် ခံစားချက်မျ ိုး ကကီးေွား

လာခဲ့သည်။ ြေမအကကိမ်၌ ငဗိတိသျှတို့၏ ကိုလိုနီပြစ်ခဲ့

ရငြီး ယခုတစ်ကကိမ်၌ နိုင်ငံရရးစနစ်ကို ပြုပြင်ရပြာင်းလဲ

သွားမည့် သရဘာတူညီချက်များမရရှိမီ ရေသအတွင်းသို့ 

ဗမာကကီးစိုးသည့် အစိုးရ၏ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မှု ြိုမိုကျယ်

ပြန့်လာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ ေုတိယအပမင်၌ နယ်ခံလူေုလူ 

တန်းစားများ ရမျှာ်လင့်တကကီး ရစာင့်စားရနခဲ့ြကရသာ်

လည်း NLD အစိုးရရရာ တြ်မရတာ်ကြါ အားလုံးြါဝင်မှု 

ရှိသည့် ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး ရစ့စြ်

ရဆွးရနွးြွဲများကို အြူတပြင်းရြာ်ရဆာင်ရန် သို့မဟုတ် 

အရလးေားရဆာင်ရွက်ရန် ြျက်ကွက်ခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ 

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခများ စတင်ပြစ်ြွားခဲ့သည့် ၁၉၄၈ 

ခုနှစ်ကတည်းက အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲသည့် ငငိမ်းချမ်း

ရရးနှင့် ပြည်တွင်းပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးအတွက် “နိုင်ငံရရး

အရရတွ့ဆုံရပြရှင်းမှု” သည်သာလျှင် ရအာင်ပမင်ရရးရသာ့

ချက်ပြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ယူဆလာခဲ့ြကပခင်းပြစ်သည်။

 ေို့ရြကာင့် ကုန်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း ရခတ်

သစ်ငငိမ်းချမ်းရရး လုြ်ငန်းစဉ်အရြါ် စိတ်ြျက်လက်ြျက်

ပြစ်မှုများ ြိုမိုနက်ရှိုင်းကကီးမားလာခဲ့ပခင်းပြစ်သည်။ အစိုးရ

အတွက် တိုင်းရင်းသားငငိမ်းချမ်းရရးသည် အဓိကအကျဆုံး 

ပြစ်သည်ဟု ရပြာဆိုေုတ်ပြန်ေားြကရသာ်လည်း တြ်

မရတာ်နှင့် NLD တို့နှစ်ြက်စလုံးသည် အားလုံးြါဝင်မှုရှိ 

ရရးကို အရောက်အကူပြုပခင်းမရှိသည့်ြုံစံပြင့် စိန်ရခါ်မှု

များကို ကကုံသလိုသာ မီးစင်ြကည့်ကလျက်ရှိသည်။ လူများ

စုပြစ်သည့် ဗမာတိုင်းရင်းသားများအြကား ဗုေ္ဓဘာသာ

အရပခပြု အမျ ိုးသားရရးဝါေ အားရကာင်းလာပခင်းက 

လည်း ဗမာမဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသားများအြကား အငမဲ

လိုလိုရတွးေင့်စိတ်ြူရနခဲ့ရသည့် “ဗမာလူမျ ိုးကကီးဝါေ” ကို

ပြန်လည်အသက်ဝင်လာရစခဲ့သည်။ 

 ရဝြန်ရရးသမားများက တြ်မရတာရ်ခါင်းရဆာင်

များသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့

အစည်းများနှင့် ရစ့စြ်ရဆွးရနွးမှုများကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် 

အာဏာရယူခဲ့ငြီးရနာက် တည်ငငိမ်မှုမရှိရသးသည့် အရစာ

ြိုင်းကာလများ၌ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရောက်ခံမှု

ရရှိရစရန်အတွက်သာ အသုံးချခဲ့ပခင်းပြစ်သည်ဟု ရောက်

ပြရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အစိုးရအရပြာင်းအလဲ 

ပြစ်သွားငြီးရနာက်ြိုင်း တြ်မရတာ်သည် နိုင်ငံအဝှမ်းလုံခခုံ

ရရးသည်သာလျှင် ြေမဟူသည့် နည်းဗျူဟာများဆီသို့ 

ရနာက်ရြကာင်းပြန်လှည့်သွားခ့ဲသည်။ ၎င်းတ့ုိ ရရးဆဲွပြဋ္ဌာန်း

ခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ြွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေကို ကာကွယ်ရစာင့်

ရရှာက်ရရးသည် တြ်မရတာ်၏ အဓိကအကျဆုံးြန်းတိုင်

တစ်ခုပြစ်သည်။

 အလားတူြင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အရေွရေွရရွးရကာက်

ြွဲ၌ ရသာင်ငြိုကမ်းငြို အနိုင်ရခဲ့ငြီးရနာက် NLD ရခါင်း

ရဆာင်များသည် နိုင်ငံရရးြါတီများအြါအဝင် လက်နက်

ကိုင်အြွဲ့အစည်းများနှင့် အရြြ်က်လူ့အြွဲ့အစည်းများနှင့် 

အြက်လုြ် ရစ့စြ်ရဆွးရနွးမှုပြုရန်မလိုအြ်ဟု မှတ်ယူ

သွားခဲ့ြကသည်။ ရရွးရကာက်ြွဲရလေ်များက တစ်နိုင်ငံလုံး
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၏ရောက်ခံမှုကို ရရှိရစခဲ့ငြီးပြစ်သည်ဟု လက်ခံယုံြကည်

ခဲ့ြကသည်။ နိုင်ငံရရးပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးေက်စာလျှင် 

တြ်မရတာ်၏ ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်ဆည်းရောက်ြံ့

ရရးသည် အာဏာရယူခဲ့ငြီးရနာက် NLD ရခါင်းရဆာင်များ

၏ အဓိကဦးစားရြးပြစ်လာသည်ဟု မြကာခဏဆိုသလို 

သုံးသြ်ရပြာဆိုမှုများ ရြါ်ေွက်လာခဲ့သည်။

 တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများသည်လည်း ပြစ်တင်

ရဝြန်မှုများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူများ မဟုတ်ခဲ့ရြ။ နိုင်ငံ၏ 

လတ်တရလာ အတိတ်ကာလများဆီသို့ လည်ပြန်ြကည့်

ြါက ၎င်းတို့သည် အငမဲတမ်းလိုလို စည်းလုံးညီညွတ်မှု 

ြျက်ပြားရနခဲ့ြကသည်။ NCA လက်မှတ်ေိုးအြွဲ့ဝင်များ

ပြစ်ရစ ညီညွတ်ရသာတိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ ြက်ေရယ်

ရကာင်စီ သို့မဟုတ် ြက်ေရယ်နိုင်ငံရရး ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးမှု 

အတိငုြ်ငခ်ရံကာမ်တပီြစ်ရစ တိငု်းရင်းသားအငအ်ားစမုျား

အားလုံးကို စည်းရုံးစုစည်းနိုင်မည့် ဘုံစကကဂန်တစ်ရြ် သို့

မဟုတ် ဘုံရစ့စြ်ညှိနိုင်းရရးသရဘာေားတစ်ရြ် ရရးဆွဲ

ချမှတ်နိုင်ရန် အလှမ်းရဝးရနြကဆဲပြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို 

ကာကွယ်ရပြာဆိုသည့်အရနပြင့် လက်ရှိငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်

ငန်းစဉ်၌ တြ်မရတာ်နှင့် အစိုးရတို့သည် အြွဲ့အစည်း

အသီးသီးကို သရဘာေားြုံစံအမျ ိုးမျ ိုးပြင့် ဆက်ဆံလျက်

ရိှသပြင့် စည်းရံုးစုစည်းနုိင်ရန် ခဲယဉ်းလျက်ရိှသည် သ့ုိမဟုတ် 

မည်သည့်ြုံစံပြင့် ရရှ့ဆက် သွားမည်ပြစ်ရြကာင်း နားလည်

သရဘာရြါက်ရန်ြင် မလွယ်ကူဟု ရောက်ပြသွားခဲ့ြက

သည်။ ရနာက်ဆက်တွဲရလေ်အပြစ် တိုင်းရင်းသားများ၏ 

အသံများ ြို၍ြင် ပြန့်ကျဲသွားခဲ့သည်။ ငငိမ်းချမ်းရရးရပခ
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လှမ်းသစ်များနှင့် ရရွးရကာက်ခံတိုင်းရင်းသားြါတီများ

အရနပြင့် လာမည့်ရရွးရကာက်ြွဲမတိုင်မီ ဤကဲ့သို့ ဟန်

ချက်ြျက်ရနသည့် ပြဿနာကို ရပြရှင်းသွားနိုင်မည်ရလာ

ဟုရမးခွန်းေုတ်စရာ ရှိရနဆဲြင်ပြစ်သည်။  

 အစိုးရကို လိုလားရောက်ခံသူများနှင့် အချ ို ့ရသာ 

နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်းများက လက်ရှိရင်ဆိုင်ရနရသည့် 

စိန်ရခါ်မှုအများစုသည် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းြိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲ

များရြကာင့်ပြစ်သည်ဟု ရစာေကတက် ရပြာဆိုကာကွယ်

လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အရနပြင့် အချနိ်လုံရလာက်ငြီး ေိ

ရရာက်သည့် မဟာဗျူဟာများရှိြါက ဤကိစ္စရြ်များကို 

အလွယ်တကူရပြရှင်းသွားနိုင်သည်ဟု ရပြာဆိုခဲ့ြကသည်။ 

ေို့အပြင် ၎င်းတို့သည် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခနှင့် နိုင်ငံ

ရရးပြဿနာများကို ြွံ့ငြိုးရရးအားပြင့် ရပြရှင်းသွားနိုင်

မည်ဟု ယူဆရနြကသည်။ မည်သို့ဆိုရစ သရဘာတရား

များနှင့် ကတိကဝတ်များသည် ြဋိြက္ခေုံများ၌ ချ ို ့တဲ့နွမ်း

ြါးစွာရနေိုင်ြကရငြီး ရနာက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ြကသည့် နှစ်

ရှည်လများ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရမှုများကို ရလာက်ရလာက်

လားလား ကုစားရြးနိုင်ပခင်းမရှိခဲ့ရြ။ အဆိုြါလူေုများ

သည် ယရန့ဆုံးရှုံးရနရသည့် နိုင်ငံရရးရြိုင်ခွင့် အခွင့်အရရး

များနှင့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးကုိ ရတာင်းဆိုရနြကပခင်းပြစ်

ငြီးရခတ်သစ်ကမ္ဘာ၌ အရှည်ြကာဆုံးဟုဆိုနိုင်သည့်ပြည်

တွင်း လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ ပြစ်ြွားလာခဲ့သည့်အရပခ

အရန၌ ရရရာရသချာမှုမရှိသည့် အနာင်္တ်တွင်ပြစ်

ရကာင်းပြစ်လာနိုင်သည့် ကိစ္စရြ်များကိုရတာင်းဆိုရနြက

ပခင်းမဟုတ်ရြ။ 

 နိုင်ငံတကာ အြွဲ့အစည်းများအရနပြင့် လူမှုရရး

နှင့် နိုင်ငံရရးအခင်းအကျင်းများကို အေူးင်္ရုပြုရန် လိုအြ်

လျက်ရှိသည်။ တိုးတက်ြွင့်လင်းသည့် အရပြာင်းအလဲ

အတွက်ရိှရနသည့် လက်ရိှအခွင့်အလမ်းများအရြါ် သံသယ

မရှိသလို ရောက်ခံအားရြးပခင်းလည်းမရှိရြ။ သို့ရသာ်

လည်း ြဋိြက္ခေဏ်သင့်နိုင်ငံများ၌ ေိရတွ့ရဆာင်ရွက်မှု 

နငှ့ ်ြါဝငက်ျူးလနွမ်ှုအြကား ပခားေားသည့စ်ည်း အလနွ်ြါး

သည်ဟု ဆိုရမည်ပြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ရပခာက်နှစ်တာ

ကာလ၌ လွတ်လြ်ရရးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ရနာက်ြိုင်း 

နိုင်ငံတကာြွံ့ငြိုးရရးအကူအညီနှင့် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံ

မှုများ ဝင်ရရာက်လာမှုအများဆုံးပြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါ

သည။် အလားတြူင ်ဆယစ်နုစှရ်ြါင်းများစွာအ တငွ်း  လက်

နက်ကိုင်ြဋိြက္ခနှင့် ရနရြ်စွန့်ခွာစစ်ရဘးတိမ်းရရှာင်ရမှု

သည်လည်း အကကုံစြူးရြကာက်ခမန်းလိလိ ပမင့်တက်လာ

ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားလူေုလူတန်းစား အများအပြား

အတွက် “ငငိမ်းချမ်းရရးလုြ်ငန်းစဉ်” ကို ရဆွးရနွးရပြာဆို

ပခင်းသည် ဗလာကျင်းတွင်းနက်ကကီးကဲ့သို့ အနှစ်သာရ

ကင်းမဲ့လျက်ရှိသည်။ 

 ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ငငိမ်းချမ်းရရးကို တစ်ရန့ရန့ရတွ့

ပမင်ရရန် ရမျှာ်လင့်ရနဆဲပြစ်ြါက နိုင်ငံ၏ ရှည်ြကာလွန်း

သည့် ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းရြကာင်းရနာက်ခံ၌ ရနာက်

ေြ်ကျရှုံးမှုသံသရာတစ်ခု ေြ်မံြန်တီးပခင်းေက် လူေု

တစ်ရြ်လုံးကို လွတ်လြ်၍ ရမျှာ်လင့်ချက်ရှိရစငြီးရဘး

ကင်းလုံခခုံမှုရှိရြကာင်း အာမခံရြးနိုင်သည့် နိုင်ငံရရးြန်း

တိုင်မျ ိုးဆီသို့ ဦးတည်ရလျှာက်လှမ်းမည့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် 

ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးလုြ်ငန်းများကို ကကိုးြမ်းအရကာင် 

အေည်ရြာ်သွားရန် မပြစ်မရနလိုအြ်ြါလိမ့်မည်။ ဤ

ရည်မှန်းချက်ြန်းတိုင်များကို ပြည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရာ၌ 

ကယားပြည်နယ်သည် ဆယ်စုနှစ်ရြါင်းများစွာ ြကာပမင့်

လာခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ၊ နိုင်ငံရရးအရ ြယ် 

ြကဉ်ခံရမှုနှင့် လူမှုစီးြွားရရးအရ မျက်ကွယ်ပြုခံရမှုတို့ကို 

အဆုံးသတ်နိုင်မည့် ဉာဏ်အလင်းြွင့်သွားရစငြီး အားလုံး

ကိုလွှမ်းခခုံြါဝင်မှုရှိရစသည့် အရပြာင်းအလဲ၏ ဗဟိုချက်

မပြစ်လာရန် လိုအြ်လျက်ရှိသည်။



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute202

ကရင်နီလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများကို လွှမ်းခခုံြကည့်ရှုပခင်းကရင်နီလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအြွဲ့အစည်းများကို လွှမ်းခခုံြကည့်ရှုပခင်း

အြွဲ့အစည်းအြွဲ့အစည်း ရနာက်ခံသမိုင်းရနာက်ခံသမိုင်း တည်ရနရာတည်ရနရာ အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း

ကရင်နီ အမျ ိုးသား တိုးတက်ကရင်နီ အမျ ိုးသား တိုးတက်

ရရးြါတီ (KNPP)ရရးြါတီ (KNPP)

ရခါင်းရဆာင် - ရအဘယ်တွိေ်

ခန့်မှန်းအင်အား- ၇၀၀ -၈၀၀

၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည် 

ရောင်ခဲ့သည်။ 

ကယားပြည်နယ်တွင်း အကကီး

ဆုံး လက်နက်ကိုင်အြွဲ့

အစည်း ပြစ်သည်။ 

ြက်ေရယ် လိုလားသည့် NDF 

မဟာမိတ်အြွဲ့ဝင်ပြစ်သည်။

UNFC စတင်တည်ရောင်ခဲ့

သူများ၌ တစ်ြွဲ့အြါအဝင် 

ပြစ်ခဲ့သည်။ 

ရှားရတာ၊ ြရူဆိုနှင့် ြား

ရဆာင်းငမို့နယ်များသည် 

အမာခံနယ်ရပမများပြစ်သည်။

အပခားငမို့နယ်များ၌လည်း အ 

နည်းအကျဉ်းရှိသည်။

ြွန်ရချာင်းနှင့်အငြိုင် တည်ရှိ

ရနငြီး မဟာဗျူဟာကျ

သည့် တာခူရတာင်တန်းကို 

ေိန်းချုြ်ေားသည်။

ေိုင်းနယ်စြ်အနီး ရှား

ရတာငမို့ အရရှ့ရတာင်ြက်

ရှိ ညာမူကုန်းရတာင်ေိြ်

ရြါ်၌ မဟာဗျူဟာစခန်းေိုင်

ေားသည်။ 

၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း 

နဝတနှင့် အြစ်ရြ်ခဲ့သည်။ 

၁၉၉၅ ခုနှစ် ရမလ၌ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး ြျက်ပြယ်ခဲ့

သည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း 

ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် နှစ်

ြက်အြစ်အခတ်ရြ်စဲရရး 

လက်မှတ်ရရးေိုးခဲ့သည်။

UNFC အြွဲ့ဝင်ပြစ်သည်။

NCA လက်မှတ်ေိုး အြွဲ့ဝင် 

မဟုတ်ရြ။

၂၀၁၆ ြသင်္ုတ်လ၌ ကျင်းြခဲ့

သည့် ြေမအကကိမ်ရပမာက် 

၂၁ ရာစု ြင်လုံညီလာခံသို့

တက်ရရာက်ခဲ့ရသာ်လည်း 

ေုတိယအ ကကိမ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ 

တက်ရရာက်ရန် ပငင်းဆန်ခဲ့

သည်။ 

NCA နှင့် ၂၁ ရာစုြင်လုံ

ညီလာခံအတိုင်း ဆက်သွား

ရန် စဉ်းစားေားသည်။

ကရင်နီပြည် လူမျ ိုးရြါင်းစုံကရင်နီပြည် လူမျ ိုးရြါင်းစုံ

ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရး ပြည်သူ့လွတ်ရပမာက်ရရး 

တြ်ဦး (KNPLF)တြ်ဦး (KNPLF)

ရခါင်းရဆာင် - ဦးေွန်းရကျာ်

ခန့်မှန်းအင်အား - ၆၀၀

ရေသတွင်း၌ ြကယ်နီ 

သို့မဟုတ် အတိုရကာက် 

ပမန်မာအမည် ကလလတဟု 

အသိများသည်။

၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည် 

ရောင်ခဲ့သည်။ 

KNPP ခွဲေွက်အြွဲ့ပြစ်သည်။ 

ယခင်က တရုတ်လိုလား

သည့် ဗကြ အြွဲ့ဝင်ရဟာင်း 

ပြစ်သည်။

KNLP နှင့် SNPLO တို့၏ 

မဟာမိတ်ပြစ်သည်။ 

ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ်၏ 

အရနာက်ရပမာက်ရေသရှိ 

လွယ်နမ့်ြာကို အမာခံေား၍ 

လှုြ်ရှားသည်။ 

မယ်စဲ့ငမို့နယ်အတွင်းရှိ BP 14 

အနီး ဟိုရဆး၌ BGF 1004 

ရဘာလခဲငမို့နယ်အတွင်းရှိ 

ရွာသစ်ငမို့နယ်ခွဲ၌ BGF 1005 

(BP 10 ၏ ရတာင်ဘက်)

ြရူဆိုငမို့နယ်၏ အရရှ့ရတာင် 

ြက်ရေသများ။ 

၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်း စစ်

အစိုးရ နဝတနှင့် အြစ်ရြ်ခဲ့

သည်။ 

၁၉၉၅ ခုနှစ် ရမလ၌ အြစ်

အခတ်ရြ်စဲရရး ြျက်ပြယ်ခဲ့

သည်။

နအြလက်ေက် အမျ ိုးသား

ညီလာခံ တက်ရရာက်ခဲ့

သည်။



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute203

အြွဲ့အစည်းအြွဲ့အစည်း ရနာက်ခံသမိုင်းရနာက်ခံသမိုင်း တည်ရနရာတည်ရနရာ အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း

၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအ 

တွင်း BGF 1004 နှင့် BGF 

1005 အပြစ် အတင်းအကျြ် 

ရပြာင်းလဲြွဲ့စည်းခံခဲ့ရသည်။

အချ ို ့တြ်ြွဲ့ဝင်များ 

လွတ်လြ်စွာ ဆက်လက် 

လှုြ်ရှားရနသည်။

NCA သို့မဟုတ် 

၂၁ ရာစုြင်လုံလုြ်ငန်းစဉ်

များ၌ ြါဝင်ခွင့်မရှိခဲ့။

ကရင်နီေီမိုကရက်တစ်ြါတီ ကရင်နီေီမိုကရက်တစ်ြါတီ 

(KNDP)(KNDP)

ရခါင်းရဆာင် - ဦးလီရယ်

ခန့်မှန်းအင်အား - ၁၀၀

ရေသတွင်း၌ နင်္ါးအုြ်စုဟု 

သိြကသည်။

၁၉၉၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် 

စတင် တည်ရောင်ခဲ့သည်။ 

KNPP ခွဲေွက်အြွဲ့ပြစ်သည်။

ေီရမာ့ဆိုငမို့နယ် အရရှ့ြိုင်း

ရှိ ရေါသမကကီးရကျးရွာ၌ 

အရပခစိုက်လှုြ်ရှားသည်။ 

၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အြစ်ရြ်ခဲ့

သည်။

နအြ အစိုးရရခတ်၌ 

အမျ ိုးသား ညီလာခံတက်

ရရာက်ခဲ့သည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ 

ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့အပြစ် 

ရပြာင်းလဲြွဲ့စည်းခဲ့သည်။

NCA သို့မဟုတ် ၂၁ ရာစုြင်

လုံ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ြါဝင်

ခွင့်မရှိခဲ့။

ကရင်နီအမျ ိုးသား ငငိမ်းချမ်းကရင်နီအမျ ိုးသား ငငိမ်းချမ်း

ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ ရရးနှင့် ြွံ့ငြိုးရရးြါတီ 

(KNPDP)(KNPDP)

ရခါင်းရဆာင် - ဦးရေးမို

ခန့်မှန်းအင်အား - ၅၀

ရေသတွင်း၌ ကရယာနီဟု သိ 

ြကသည်။ 

၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် စတင်

ြွဲ့စည်းတည်ရောင်ခဲ့သည်။

KNPP ခွဲေွက်အြွဲ့ပြစ်သည်။

အရစာြိုင်း၌ “KNPP ဟိုယာ” 

ဟု သိခဲ့ြကသည်။

တြ်ြွဲ့ဝင် အများစုသည် 

ကရယာများပြစ်ြကသည်။ 

ြရူဆိုငမို့နယ် အရနာက်

ပခမ်းရှိ ဟိုယာရေသ 

(ကရင်ပြည်နယ်၏ သံရတာင်

ငမို့နှင့် ကြ်ရနသည်)

၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အြစ်ရြ်ခဲ့

သည်။

နအြ အစိုးရရခတ်၌ 

အမျ ိုးသား ညီလာခံတက်

ရရာက်ခဲ့သည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ 

ပြည်သူ့စစ်တြ်ြွဲ့အပြစ် 

အတင်းအကျြ် ရပြာင်းလဲ

ြွဲ့စည်းခံခဲ့ရသည်။

NCA သို့မဟုတ် ၂၁ ရာစုြင်

လုံ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ြါဝင်

ခွင့်မရှိခဲ့။



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute204

အြွဲ့အစည်းအြွဲ့အစည်း ရနာက်ခံသမိုင်းရနာက်ခံသမိုင်း တည်ရနရာတည်ရနရာ အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း

ကရင်နီအမျ ိုးသားစည်းလုံးညီ ကရင်နီအမျ ိုးသားစည်းလုံးညီ 

ညွတ်ရရးအြွဲ့ (KNSO)ညွတ်ရရးအြွဲ့ (KNSO)

ရခါင်းရဆာင် - ဦးရစ်ချတ်

ခန့်မှန်းအင်အား - ၅၀

ရေသတွင်း၌ ြကယ်ပြူအြွဲ့ဟု 

သိြကသည်။ 

၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ြွဲ့စည်း 

တည်ရောင်ခဲ့သည်။

KNPP ခွဲေွက်အြွဲ့ပြစ်သည်။

တြ်ြွဲ့ဝင် အများစုသည် 

ကရင် (ြကူး) များပြစ်ြက

သည်။

KNU နှင့် အလွတ်သရဘာ 

ချတိ်ဆက်မှုရှိသည်။

ြားရဆာင်းငမို့နယ်နှင့် 

ရမာ်ချးီရေသရှိ ခဲမပြူ 

ရကျးရွာအုြ်စု၌ အရပခစိုက် 

လှုြ်ရှားသည်။

၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အြစ်ရြ်ခဲ့

သည်။

နအြအစိုးရရခတ်၌ 

အမျ ိုးသား ညီလာခံတက်

ရရာက်ခဲ့သည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ 

ပြည် သူ့စစ်တြ်ြွဲ့အပြစ် 

အတင်းအကျြ် ရပြာင်းလဲ

ြွဲ့စည်းခံခဲ့ရသည်။

NCA သို့မဟုတ် ၂၁ ရာစုြင်

လုံ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ြါဝင်

ခွင့်မရှိခဲ့။ 

ကယန်း ပြည်သစ်ြါတီ ကယန်း ပြည်သစ်ြါတီ 

(KNLP)(KNLP)

ရခါင်းရဆာင် - ဦးသန်းစိုးနိုင်

ခန့်မှန်းအင်အား - ၂၀၀-၃၀၀

ရေသတွင်း၌ ဗမာအမည် 

ကယန်း ပြည်သစ်ြါတီဟုသိ

ြကသည်။

၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ြွဲ့စည်း 

တည်ရောင်ခဲ့သည်။ 

အရစာြိုင်း၌ NDF အြွဲ့ဝင် 

ပြစ်ခဲ့သည်။ 

ယခင်က တရုတ်လိုလား

သည့် ဗကြ အြွဲ့ဝင်ရဟာင်း 

ပြစ်သည်။

အကကီးဆုံး ကယန်း

လက်နက်ကိုင် အြွဲ့အစည်း

ပြစ်သည်။

တြ်ြွဲ့ဝင်အများစုသည် 

ကယန်းများပြစ်ြကသည်။ 

ကယားပြည်နယ် ရပမာက်ြိုင်း

ရေသနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ြယ်

ခုံငမို့နယ်တို့၌ အရပခစိုက် 

လှုြ်ရှားသည်။ 

၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်း စစ်
အစိုးရ နဝတနှင့် အြစ်ရြ်ခဲ့
သည်။

ကယားပြည်နယ် အေူး
ရေသ ၃ ကိုရရှိခဲ့သည်။

နအြ အစိုးရရခတ်၌ 
အမျ ိုးသား ညီလာခံတက်
ရရာက်ခဲ့သည်။

BGF နှင့် ပြည်သူ့စစ်အပြစ် 
အသွင်ရပြာင်း ြွဲ့စည်းမှုမပြု
ဘဲ ပငင်းဆန်ခဲ့သည်ဟု KNLP 
က ရပြာဆိုခဲ့သည်။ 

UNFC ၌ ရလ့လာသူ 
အပြစ်ြါဝင်ခဲ့ငြီး UNFC 
အစည်းအရဝးအချ ို ့ကို တက်
ရရာက်ခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် UWSA 
ညီလာခံ၌ တက်ရရာက် 
ြါဝင်ခဲ့သည်။

NCA သို့မဟုတ် ၂၁ ရာစုြင်
လုံ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ြါဝင်
ခွင့်မရှိခဲ့။ 
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အြွဲ့အစည်းအြွဲ့အစည်း ရနာက်ခံသမိုင်းရနာက်ခံသမိုင်း တည်ရနရာတည်ရနရာ အဆင့်အတန်းအဆင့်အတန်း
ကယန်းအမျ ိုးသား ကယန်းအမျ ိုးသား 

ကာကွယ်ရရး တြ်ြွဲ့ (KNG)ကာကွယ်ရရး တြ်ြွဲ့ (KNG)

ရခါင်းရဆာင် - ဦးရဌးကို

ခန့်မှန်းအင်အား - ၂၀-၅၀ 

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ြွဲ့စည်း 

တည်ရောင်ခဲ့သည်။

KNLP ခွဲေွက်အြွဲ့ 

ပြစ်သည်။ 

ရှမ်းပြည်နယ် ြယ်ခုံရေသ

တွင်းရှိ မိုးငဗဲ

ရကျးရွာအုြ်စု၌ အရပခစိုက် 

လှုြ်ရှားသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်အတွင်း နဝတစစ်

အစိုးရနှင့် အြစ်ရြ်ခဲ့သည်။

ကယားပြည်နယ် အေူး

ရေသ ၁ ကိုရရှိခဲ့သည်။ 

နအြအစိုးရရခတ်၌ 

အမျ ိုးသားညီလာခံတက်

ရရာက်ခဲ့သည်။ 

၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ 

ပြည် သူ့စစ်တြ်ြွဲ့အပြစ် 

အတင်းအကျြ် ရပြာင်းလဲ

ြွဲ့စည်းခံခဲ့ရသည်။

NCA သို့မဟုတ် ၂၁ ရာစုြင်

လုံ လုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ြါဝင်

ခွင့်မရှိခဲ့။
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အဆုံးသတ်မှတ်စုများ  အဆုံးသတ်မှတ်စုများ  

1. Introduction1. Introduction

1. In 1989 the then military government changed 
the official name from Burma to Myanmar. They are 
alternative forms for the same name in the Burmese 
language, but their use has become a politicised issue. 
Myanmar is mostly used within the country and in 
international diplomacy, but it  is not always used in the 
English language abroad. For consistency, Myanmar will 
be used in this report. Bamar (or Burman) today usually 
refers to the majority ethnic group, while Burmese is still 
often used as a general adjective for the language and 
aspects of the peoples and country.

2. Ethnic Conflict and Changing Eras of Government2. Ethnic Conflict and Changing Eras of Government

1. The 2014 Myanmar Population and Housing Census 
Report (Volume 3-B) calculated the population of Kayah 
State at 286,627 (virtually equal male and female), but 
this did not include all internally-displaced persons and 
refugees. The census was also controversial because of 
its citizenship and ethnic designations, including “135 
national races” that confuse or conflate identities. See e.g., 
Transnational Institute (TNI), “Ethnicity without Meaning, 
Data without Context: The 2014 Census, Identity and 
Citizenship in Burma/ Myanmar”, TNI-BCN Burma Policy  
Briefing No.13, February 2014; Mary Callahan, “Distorted, 
Dangerous Data? Lumyo in the 2014 Myanmar Population 
and Housing Census”, Sojourn: Journal of Social Issues 
in Southeast Asia, Vol.32, No.2, July 2017, pp.452-478. To 
date, neither the ethnic statistics from the 2014 census nor 
an explanation for the designation of the “135 national 
races” have been published. See e.g., San Yamin Aung, 
“Still No Date for Release of Census Findings on Ethnic 
Populations”, The Irrawaddy, 21 February 2018. For 
contemporary Karenni identities,  see  Chapter  7, and box: 
“Karenni Ethnicity”.

2. F.K. Lehman, “Burma: Kayah Society as a Function  
of  the  Shan-Burman-Karen   Context”, in J.H. Steward 
J. (ed.), Contemporary Change in Traditional Societies 
(Urbana: University of Illinois, 1967), pp.1-104; Ronald 
Renard, “The Delineation of the Kayah State Frontiers with 
Thailand”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol.XVIII, 
No.1, March 1987, pp.81-92; Shan States and Karenni: List 
of Chiefs and Leading Families (Corrected up to 1939) 
(Simla: Government of India Press, 1943).

3. In Shan and Karenni politics, there were various 
titles, with Sawbwa (“lord of the sky”) generally referring 
to hereditary rulers and Myosa to lesser princes.

4. The 1875 agreement between the “British and the 
Burmese Governments” guaranteed the independence 
of the “State of Western Karenni” (Kantarawadi), but 
subsequently came to cover all the Karenni sub-states: 

“It is hereby agreed between the British and Burmese 
Governments that the State of Western Karenni shall 
remain separate and independent, and that no sovereignty 
or governing authority of any description shall be claimed 
or exercised over that State.” See, Report of the Frontier 
Areas Committee of Enquiry (Rangoon: Government 
Printing and Stationery, 1947), Chapter 1.5.

5. For an account of Karenni politics under British 
rule and after independence, see, Martin Smith, Burma: 
Insurgency and the Politics of Ethnicity (London: Zed 
Books, 1991 & 1999), pp.42-3, 50-52 and passim.

6. See note 4.

7. Until the British “pacification”, local unrest also 
continued in the Karenni-Mongpai borderlands. During 
this time, Siam also made claims on eastern Karenni 
territory, which resurfaced during the Second World War 
when parts of the Shan and Karenni states were briefly 
annexed under Japanese occupation into Siam (from 1948 
known as Thailand).

8. Smith, Burma: Insurgency, p.46.

9. Ibid., pp.60-64.

10. For an account, see, H. Fecitt, “Raising the 
Karens-Force 136 parachute insertions into the 
Karen Hills, Burma, 1945”: http://www. kaiserscross.
com/304501/586001.html

11. See, Report of the Frontier Areas Committee of 
Enquiry, Part II, Appendices, p.111. These decisions were 
reached following a mass meeting in Loikaw.

12. Two KNU members attended as observers but, 
given that the majority of the Karen population lived in 
Ministerial Burma, it was never resolved as to where Karen 
political demands could be effectively represented and 
addressed. For a recent analysis of the Panglong legacy, see, 
TNI, “Beyond Panglong: Myanmar’s National Peace and 
Reform Dilemma”, TNI Myanmar Policy Briefing No.21, 
September 2017.

13. Sao Wunna of Kantarawadi became head of Kayah 
State after independence while Saw (Sao) Shwe of Kyebogyi 
joined the armed opposition.

14. At the time, disagreements were often characterized 
as disputes between the nationalist leaders U Bee Tu Re 
(the Bawlakhe administrator, who was close to the KNU) 
and Thai Ba Han (the Mongpai administrator and an 
ethnic Kayan, who was close to the AFPFL leader U Nu). 
Both took part in the Karenni delegation to the 1947 
Frontier Committee of Enquiry where it was proposed that 
Mongpai join with Kantarawadi, Kyebogyi and Bawlakhe 
as the “fourth” state in the reconstituted Karenni State. In 
recent decades, Baptist-Catholic differences have declined 
in importance. Among Kayahs, Baptists form the majority. 
See also, Chapter 7, box: “Kayan Territory and Identity”.

15. “The Constitution of the Union of Burma” (Rangoon: 
Govt. Printing and Stationery, 1947).
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16. For a recent analysis of the Shan and Karenni States 
through the prism of Sawbwa histories, see, Sao Sanda 
Simms, Great Lords of the Sky: Burma’s Shan Aristocracy 
(Asian Highlands Perspectives, 2017).

17. See e.g., TNI, “Beyond Panglong”, pp.4-6.

18. Some KMT units also made their way into Karenni, 
Karen and Mon territories. For an account, see, Richard 
Gibson with Wenhua Chen, The Secret Army (Singapore: 
John Wiley & Sons, 2011), pp.121- 9.

19. The historian Hugh Tinker wrote: “A racial 
distinction as between the Karens and the Red  Karens or 
Kayahs has now been invented.” Hugh Tinker, The Union 
of Burma: A Study of the First Years of Independence 
(Oxford University Press, 1957), p.75.

20. In the early years of conflict, there were often 
close connections between the KNU, Karenni and Pa-O 
nationalist forces. At the time, KNU forces were often 
known by their local militia name as the Karen National 
Defence Organisation.

21. In recent years, “Kayin” has become more used in 
official terminology, but Karen remains the most common 
term in the English language and political discussion.

22. Construction did not start moving forward until 
1954; see e.g., “Balu Chaung Hydroelectric Power 
Generation Project”, Japan Society of Civil Engineers, 2014.

23. Simms, Great Lords of the Sky, p.369.

24. The NDUF members were the CPB, New Mon State 
Party (NMSP), Chin National  Vanguard Party (CNVP) 
and the Karen National United Party (KNUP) faction of 
the KNU.

25. See e.g., TNI, “Beyond Panglong”, pp.7-9; Sai Wansai, 
“Jump-starting the stalled peace process: Is Revitalization 
of the 1961 Federal Amendment Proposal the Way to Go?”, 
Transnational Institute Commentary, 4 May 2017.

26. The Times, 3 March 1962.

27. Smith, Burma: Insurgency, pp.196-7.

28. Ibid., pp.206-13.

29. See note 19.

30. Smith, Burma: Insurgency, pp.206-13. The only 
exception was a breakaway KNU faction, led by Saw 
Hunter Thahmwe, which agreed a formal ceasefire with the 
government in 1964.

31. Ibid., pp.258-62.

32. Ibid., pp.218, 353-4; Ye Mon, “Kayan summon fallen 
warriors to mausoleum”,  Myanmar  Times, 23 June 2014.

33. For a discussion, see, Tadayuki Kubo, “Karenni and 
Kayah: The Nature of Burma’s Ethnic Problem over Two 
Names and the Path to Resolution”, Asia Peacebuilding 
Initiatives, 5 February 2014.

34. Other alliances included the Nationalities Liberation 
Alliance (1960-63), Nationalities United Front (1967-75) 

and Revolutionary Nationalities Alliance (1973-75). Like 
the NDF, the latter two included the KNLP. See, Smith, 
Burma: Insurgency, Chart 2 and passim.

35. Unlike the KNU, the KNPP did not join the National 
United Liberation Front (1970-74) with the PDP, U Nu and 
several of his former government colleagues.

36. Smith, Burma: Insurgency, pp.344-7.

37. Ibid., p.347.

38. Ibid.

39. Ibid., p.381.

40. For an account of these events and Kayan culture 
and history more generally, see, Pascal Khoo Thwe, From 
the Land of the Green Ghosts (London: Flamingo, 2003), 
pp.168-267, and passim.

41. Khun Marko Ban, MP for Pekon Township, “Personal 
Statement Regarding the SLORC’s National Convention”, 
Shan State, 5 April 1993. For a contemporary description 
by Khun Marko Ban, see, “Human Rights in Northern 
Karenni (Kayah) State”, Karen Human Rights Group, 10 
April 1994.

42. Ibid; V. Bamforth, S. Lanjouw & G. Mortimer, 
“Conflict and Displacement in Karenni: The

Need for Considered Approaches”, Burma Ethnic Research 
Group, May 2000, pp.33-4.

43. Working People’s Daily, 8 May 1992.

44. Bangkok Post, 14 October 1992.

45. Yan Nyein Aye, Endeavours of the Myanmar Armed 
Forces Government for National Reconsolidation (Yangon: 
U Aung Zaw, 2000), pp.69-74.

46. For a report on the logging background, see, 
Bamforth, Lanjouw & Mortimer, “Conflict and 
Displacement”, pp.40-2.

47. Khin Nyunt was arrested and deposed a year later as 
a result of an internal power struggle.

48. San Yamin Aung, “New National Defense and 
Security Council Formed”, The Irrawaddy, 30 March 2016.

49. The reserved list in full: Bamar (5), Karen (5), Chin 
(3), Shan (3), Pa-O (2), Rakhine (2), Lisu (2), Akha, Intha, 
Kachin, Kayan, Lahu, Mon, Rawang (1). See also, Chapter 
6, note 15.

50. TNI, “A Changing Ethnic Landscape: Analysis of 
Burma’s 2010 Polls”, TNI-BCN Burma Policy Briefing No.4, 
December 2010.

51. Carole Oudot & Matthieu Baudey, “Kayan party 
looks for unity amid election race”, Myanmar Times, 6 
November 2015.

52. See, TNI, “Burma’s Ceasefires at Risk: Consequences 
of the Kokang Crisis  for  Peace and Democracy”, Peace & 
Security Briefing No.1, September 2009, pp.6-7.
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53. “Individuals and organizations in the nation that 
have different views from the government should not take 
account of disagreements”, New Light of Myanmar, 18 
August 2011.

54. TNI, “Ending Burma’s Conflict Cycle? Prospects for 
Ethnic Peace”, TNI Burma Policy Briefing No.8, February 
2012.

55. Communication with representative of armed group 
attending talks with U Aung Min, November 2011.

56. Saw Yan Naing, “Govt Peace Delegation meets Ethnic 
Rebels in Thailand”, The Irrawaddy, 6 February 2012.

57. See e.g., TNI, “Beyond Panglong”, p.19.

58. “President Thein Sein’s Speech at Chatham House 
(The Royal Institute of International Affairs)”, London, 15 
July 2013.

59. See e.g., TNI, “The Kachin Crisis: Peace Must 
Prevail”, TNI-Burma Centrum Nederland, Burma Policy 
Briefing No.10, March 2013; Mandy Sadan (ed.), War 
and Peace in the Borderlands of Myanmar: The Kachin 
Ceasefire 1994–2011 (Copenhagen: Nordic Institute for 
Asian Studies, 2016).

60. See e.g., International Crisis Group, “The Dark Side 
of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar”, 
Asia Report No.251, 2013; International Crisis Group, 
“Myanmar: The Politics of Rakhine State”, Asia Report 
No.261, 2014; Marie Lall & Ashley South (eds.), 
Citizenship in Myanmar: Ways of Being in and from 
Burma (Chiang Mai University Press & ISEAS Yusof Ishak 
Institute, Singapore, 2018). See also, Chapter 4.

61. “Suu Kyi reiterates call for ‘Second Panglong’”, DVB, 
7 September 2015.

62. Hnin Yadana Zaw, “Myanmar’s Suu Kyi says peace 
process will be government’s priority”, Reuters, 4 January 
2016.

63. “Aung San Suu Kyi Urges Efforts Toward a ‘Lasting 
Peace’ in Myanmar”, RFA, 12 January 2016.

64. Timothy Mclaughlin, “Myanmar ethnic leader calls 
on Suu Kyi to clarify stance on peace process”, Reuters, 12 
January 2016.

65. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

3. Karenni Ceasefire Negotiations3. Karenni Ceasefire Negotiations

1. “Statement by Emergency Meeting of the Central 
Committee of Democratic Alliance of Burma”, General 
Headquarters (Manerplaw), 14 January 1994.

2. The Nation, 27 November 1993.

3. Yan Nyein Aye, Endeavours of the Myanmar Armed 
Forces Government for National Reconsolidation (Yangon: 
U Aung Zaw, 2000), p.45.

4. Ibid, pp.57 & 62.

5. Interview with Peter Gathui, KNPLF Youth, 2 
February 2016.

6. Interview with Khun Myint Naing, 2 February 2016.

7. Aye, Endeavours of the Myanmar Armed Forces 
Government, p.74.

8. Martin Smith, “Paradise Lost? The Suppression of 
Environmental Rights  and  Freedom  of Expression in 
Burma”, Article 19, September 1994, pp.12-16; V. Bamforth, 
S. Lanjouw & G. Mortimer, “Conflict and Displacement in 
Karenni: The

Need for Considered Approaches”, Burma Ethnic Research 
Group, May 2000, pp.40-2.

9. Interview with Gen. Aung Mya, KNPP Deputy Army 
Commander, 11 January 1998.

10. Interview with Khu Hteh Bu Peh, KNPP Prime 
Minister, 11 January 1998.

11. Amnesty International, “Myanmar Aftermath: 
Three Years of Dislocation in Kayah State”, AI Index: ASA 
16/14/99, June 1999.

12. For reports, see the monthly and annual reports of 
the Thailand Burma Border Consortium, today The Border 
Consortium.

13. See e.g., Sandra Dudley, Materialising Exile: Material 
Culture and Embodied Experience Among Karenni 
Refugees in Thailand (Oxford: Berghahn Books, 2010).

14. Free Burma Rangers, “Southwest Karenni State, 
Burma Report with Map”, 7 November 2007.

15. See e.g., Karen Human Rights Group, “Karenni 
(Kayah) State: Update on Relocations”, 12 February 1997.

16. For the list of EAOs at the National Convention in 
2006, see, Kyaw Zaw Moe, “Burma’s National Convention 
Resumes”, The Irrawaddy, 10 October 2006.

17. Communication with representatives of local NGOs 
in Loikaw, 22, 24 and 25 April 2017.

18. Karen Human Rights Group, “Without Respite: 
Renewed Attacks on Villages and Internal Displacement in 
Toungoo District”, 13 June 2006, p.11.

19. Communication with representative of local NGO in 
Loikaw, 24 April 2017.

20. Interview with representative of local organisation in 
Loikaw, 3 February 2016.

21. Interview with Mahn Thet Paw, KNPLF Joint General 
Secretary, 2 February 2016.

22. In August 1998, the KNPLF, KNLP and SNPLO also 
issued a joint statement calling for tri-partite dialogue 
between the military government, NLD and ethnic parties, 
and in March 2001 the three parties joined with the 
NMSP, SSA/SSPP, Palaung State Liberation Organisation 
(PSLO) and Shan State National Army (SSNA) in issuing a 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute209

statement calling for a more inclusive negotiating process 
for democracy and national unity. For a timeline of 
events, see, Human Rights Watch, “Chronology of Burma’s 
Constitutional Process”, 2008.

23. Interview with Mahn Thet Paw, KNPLF Joint General 
Secretary, 2 February 2016.

24. See e.g., Martin Smith, “Ethnic Participation 
and National Reconciliation”, in Trevor Wilson  (ed.), 
Myanmar’s Long Road to National Reconciliation 
(Singapore: ISEAS, 2006), pp.61-7.

25. For the full list of organisations attending, see, 
“Proceedings of the National Convention: 24 June 2004”, 
New Light of Myanmar, 25 June 2004.

26. Tom Kramer, “Neither War Nor Peace: The Future 
of the Ceasefire Agreements in Burma”, Transnational 
Institute, Amsterdam, July 2009, pp.32-3. The other 
main submission by ceasefire EAOs was by a three- party 
“Wa-Kokang-Mongla” alliance of former CPB groups that 
proposed autonomous territories similar  to neighbouring 
China.

27. Interview with Mahn Thet Paw, KNPLF Joint 
General Secretary, 2 February 2016. One KNPLF project 
that attracted media attention was a 2005 initiative with 
the Karuna Foundation to bring back for resettlement in 
Kayah State about 300 Kayan “long-necked” women and 
girls from Thailand where they had been working in the 
tourist industry: see, Louis Reh, “Padaung in Northern 
Thailand to return to Burma”, The Irrawaddy, 18 October 
2005.

28. See also, Chapter 5, box: “Karenni Armed 
Organisations 2018”; and Appendix: “Overview of Karenni 
Armed Organisations”.

29. Min Lwin, “KNPLF to Split?”, The Irrawaddy, 21 
October 2009.

30. Interview with Mahn Thet Paw, KNPLF Joint General 
Secretary, 2 February 2016.

31. Ceasefire events involving the KNPP and other EAOs 
are documented by the Myanmar Peace Monitor. See e.g., 
the 2013, 2014, 2015 and 2016 reports by Burma News 
International, Deciphering Myanmar’s Peace Process: 
A Reference Guide (Chiang Mai, BNI), available via the 
Myanmar Peace Monitor website. For the KNPP see: http://
www. mmpeacemonitor.org/stakeholders/myanmar- 
peace-center/160-knpp

32. Ibid.

33. Interview with Kyaw Htin Aung, UKSY, 3 February 
2016.

34. Interview with Banya Khung Aung, Karenni Social 
Welfare Development Committee (KSWDC), 5 February 
2016.

35. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 3 
February 2016.

36. Interview with KEAN representative, 22 March 2017.

37. Communication with Plu Reh, Shalom Foundation 
and KSPMN, 5 May 2017.

38. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 4 February 2016.

39. “The Unlawful Associations Act, India Act XIV, 
1908”, 11 December 1908.

40. Interview with Kyaw Htin Aung, UKSY, 3 February 
2016.

41. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 4 February 2016.

42. “Karenni peace talks must include two key points to 
preserve ceasefire”, Kantarawaddy Times, 4 October 2012.

43. Karenni Civil Society Network, “Karenni civil society 
warns Myanmar government to stop undermining peace 
process”, Press Release, 31 October 2012.

44. Ibid.

45. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation and 
KSPMN, 3 February 2016.

46. Nan Lwin Hnin Pwint, “KNPP to withdraw troops 
amid tension with Burma Army”, The Irrawaddy, 15 May 
2015.

47. TNI, “Beyond Panglong: Myanmar’s National Peace 
and Reform Dilemma”, TNI Myanmar Policy Briefing 
No.21, September 2017, p.21.

48. Ariana Zarleen, “‘We are not hardliners – we are 
the ones who want peace the most’: Khu Oo Reh, General 
Secretary of UNFC”, Mizzima News, 3 August 2015.

49. See e.g., TNI, “Beyond Panglong”, pp.17-26.

50. See e.g., Karen Human Rights Group, “Losing 
Ground: Land conflicts and collective action in eastern 
Myanmar”, March 2013; Land in Our Hands Network, 
“Destroying People’s Lives: The Impact of Land Grabbing 
on communities in Myanmar”, December 2015; Global 
Witness, “Guns, Cronies and Crops: How Military, 
Political and Business Cronies Conspired to Grab Land 
in Myanmar”, London,  2015; Global Witness, “Jade: 
Myanmar’s ‘Big State Secret’”, London, October 2015.

51. See e.g., Nang Shining, “Hydropower in Myanmar: 
For Whose Benefit?”, TNI Commentary, December 2016.

52. TNI, “The Kachin Crisis: Peace Must Prevail”, TNI-
Burma Centrum Nederland, Burma Policy Briefing No.10, 
March 2013.

53. See e.g., Chapter 2, note 60. See also, Chapter 4.

54. See e.g., David Scott Mathieson, “Shadowy rebels 
extend Myanmar’s wars”, Asia Times, 11 June 2017.

55. TNI, “Beyond Panglong”, p.20.

56. Zarni Mann, “UNFC Reiterates Call for Suu Kyi’s 
Voice in Peace Talks”, 26 November 2013.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute210

57. “The Nationwide Ceasefire Agreement between the 
Government of the Republic of the Union of Myanmar and 
Ethnic Armed Organizations”, 15 October 2015.

58. Arakan National Council (ANC), Lahu Democratic 
Union (LDU) and Wa National Organisation (WNO). 
The three parties are mostly representatives of formerly 
larger forces: TNI, “Beyond Panglong”, p.23. Later, under 
the NLD government, this limitation against the LDU 
appeared to be removed when the party signed the NCA in 
February 2018.

59. KNU Vice President Naw Zipporah Sein, “A 
Brief NCA History, The NCA’s Flaws and Failings”, 14 
January 2016: http://www.burmapartnership. org/wp-
content/uploads/2016/01/KNU-VP-on- NCA-History-
Recommendations-.pdf

60. TNI, “Beyond Panglong”, pp.23-4.

61. Carole Oudot & Matthieu Baudey, “We want a real 
peace, not a fake one”, Myanmar Times, 21 October 2015.

62. Aung Naing Oo, “The time for waiting is over in 
Myanmar”, Nikkei Asian Review, 13 October 2015.

63. The previous February, to try and encourage 
momentum, a separate “Deed of Commitment for Peace 
and National Reconciliation” had been signed on Union 
Day in Nay Pyi Taw to build a “Union based on democratic 
and federal principles in the spirit of Panglong”. Only four 
EAOs, however, signed: the SSA/RCSS, KNU and two 
breakaway factions, the Democratic Karen Benevolent 
Army and KNU/KNLA Peace Council.

64. The ABSDF is Bamar-majority and was initially set 
up by pro-democracy students who took refuge in the 
ethnic borderlands following the SLORC’s assumption of 
power in 1988.

65. Lawi Weng, “Non-Signatory Armed Leaders Float 
New Ethnic Alliance at Panghsang”, The Irrawaddy, 3 
November 2015.

66. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

67. “Myanmar Military, Shan Army  Launch Offensive 
Against Ta’ang Rebels”, RFA, 1 December 2015.

68. Aik Sai, “Non-NCA signatories won’t attend Union 
Peace Conference”, Mon News Agency, 11 January 2016.

69. See e.g., TNI, “The 2015 General Election  in 
Myanmar: What Now for Ethnic Politics?”, Myanmar 
Policy Briefing No.17, December 2015.

70. Interview with Khun Bedu, KNP Chair, 4 February 
2016.

71. Interview with U Soe Naing, KNLP Central 
Committee member, 4 February 2016.

4. Karenni Armed Organisations and National Peace4. Karenni Armed Organisations and National Peace

1. Sai Wansai, “EAOs’ Plenary  Meeting: Successful 
but need time to iron out common positions”, S.H.A.N., 
1 August 2016. This was a successor to previous EAO 
meetings at Laiza  and Law Khee Lar (see Chapter 3). 
The missing parties from the  21  recognised  groups  in  
the  national peace process were: the UWSA, MNDAA, 
TNLA and National Socialist Council Nagaland-Khaplang 
(NSCN-K).

2. UNFC, “United Nationalities Federal Council 
Members’ Proposal (Draft)”, August 2016. There were 
essentially eight principles, with the ninth indicating 
that signing will take place when the other points are 
agreed. For an analysis, see, Sai Wansai, “Framework 
for Political Dialogue: UNFC’s boycott leads to peace 
process deterioration”, S.H.A.N., 21 September 2016. For 
an update, see, UNFC, “Briefing Paper: The Status of the 
Delegation for Political Negotiation Talks with the Peace 
Commission and the Way Forward”, August 2017.

3. “Official Translation of the Speech Delivered by State 
Counsellor Daw Aung San Suu Kyi on the Opening Day of 
the Union Peace Conference-21st Century Panglong”, State 
Counsellor’s Office, 31 August 2016.

4. Ei Ei Toe Lwin, “Not without wrinkles, peace 
conference lauded for taking landmark ‘first steps’”, 
Myanmar Times, 5 September 2016.

5. See e.g., Institute for Security and Development 
Policy, “Myanmar’s Nationwide Ceasefire Agreement: 
Backgrounder”, October 2015.

6. Amnesty International, “Myanmar: “‘All the Civilians 
Suffer’: Conflict, Displacement, and Abuse in Northern 
Myanmar”, 14 June 2017.

7. See e.g., International Crisis Group, “Myanmar: A 
New Muslim Insurgency in Rakhine State”, Asia Report 
No.283, 2016; “More than 1,000 feared killed in Myanmar 
army crackdown on Rohingya - U.N. officials”, Reuters, 6 
February 2017.

8. The exact circumstances behind U Ko Ni’s 
assassination remain unclear, but those arrested point to 
military connections and “extreme nationalism”: see e.g., 
Aung Zaw, “Who Was Behind U Ko Ni’s Assassination?”, 
The Irrawaddy, 27 February 2017.

9. For a study on Buddhism and politics, see, Matthew 
Walton, Buddhism, Politics and Political Thought in 
Myanmar (Cambridge University Press, 2016). See also, 
International Crisis Group, “Buddhism and State Power in 
Myanmar”, Report No.290/Asia, 5 September 2017.

10. Nyein Nyein, “UNFC Calls Meeting with State 
Counselor ‘A Success’”, The Irrawaddy, 1 March 2017.

11. “UNFC prepares for 21CPC and other challenges”, 
S.H.A.N., 6 April 2017.

12. Sai Wansai, “UNFC and State Counselor Aung San 
Suu Kyi’s desperate move”, S.H.A.N., 2 April 2017. The 
other groups were the ANC, LDU and WNO.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute211

13. Another UNFC member and non-ceasefire group, 
the WNO, also appeared to have joined with the UWSA 
in the FPNCC. But its status in Wa politics is presently 
unclear.

14. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

15. Nyein Nyein, “KNPP: We Will Not Attend Panglong 
Peace Conference”, The Irrawaddy, 18 May 2017.

16. “State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi’s speech 
at the Opening Ceremony of the Union Peace Conference 
– 21st Century Panglong 2nd Session”, Ministry of 
Information, 25 May 2017.

17. Nyan Hlaing Lynn, “Accord or discord at Panglong?”, 
Frontier Myanmar, 6 June 2017.

18. “37 points signed as part of Pyidaungsu Accord”, 
Global New Light of Myanmar, 30 May 2017.

19. In private, nationality representatives spoke of feeling 
“railroaded” into endorsing the 2008 constitution rather 
than negotiating new principles for political dialogue and 
reform.

20. Aung Naing Oo, “Building Trust at Panglong”, 
Frontier Myanmar, 29 June 2017.

21. Stella Naw, “‘Four cuts’ strategy deepens Myanmar’s 
war wounds”, Asia Times, 15 July 2017; see also, Chapter 7, 
box: “‘Pya Lay Pya’ Campaigns and ‘Su See’ Villages”.

22. “End of Mission Statement by Special Rapporteur on 
the situation of human rights in Myanmar”, Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, 21 
July 2017.

23. Anthony Davis, “Foreign support gives Rohingya 
militants a lethal edge”, Asia Times, 15 August 2017.

24. “Nearly 400 die as Myanmar army steps up 
crackdown on Rohingya militants”, Reuters, 1 September 
2017.

25. See e.g., Ibid; Human Rights Watch, “Burma: Satellite 
Images Show Massive Fire Destruction”,   2 September 
2017; “Rohingya crisis: Civilians ‘maimed by landmines’”, 
BBC, 11 September 2017; “Rohingya abuses: Myanmar 
army report clears itself of blame”, BBC, 14 November 
2017; Amnesty International “Briefing: Myanmar forces 
starve, abduct and rob Rohingya, as ethnic cleansing 
continues”, 7 February 2018.Wa Lone, Kyaw Soe Oo, Simon 
Lewis & Antoni Slodkowski, “Massacre in Myanmar: A 
Reuters Special Report”, Reuters, 8 February 2018.

26. “Myanmar refuses access to UN Special Rapporteur”, 
Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights, 20 December 2017.

27. “Sixth UNFC-Government Meeting: ‘Is the glass half 
empty or half full?’”, S.H.A.N., 15 August 2015.

28. These are the 21 organisations usually recognised 
in the national peace process since 2011. There are 
considerable variations in size, history, outreach and 
influence. The list should  not be considered as final, and 

further change can be expected. There are also numerous 
Tatmadaw- backed pyithusit (militias) and Border Guard 
Forces, some of which are former ceasefire groups, such 
as the Pa-O National Army Pyithusit and Kaung Kha 
Pyithusit (ex-KIO 4th Brigade). In the northern Shan 
State, the most important groups include the Kutkai, 
Pansay and Tar Moe Nye pyithusits. The BGFs include the 
former Democratic Karen Buddhist Army and Karenni 
Nationalities People’s Liberation Front.

29. Naw Noreen, “Northern ethnic armed bloc makes 
peace conference overture”, DVB, 25 August 2017.

30. Min Min, “Non-signatory EAOs always welcome 
to join the peace process, Daw Suu says”, Mizzima, 31 
October 2017.

31. Chan Thar, “Peace commission, DPN fail to agree at 
seventh meeting”, Myanmar Times, 25 October 2017.

32. Lawi Weng, “‘It Will Not Be a Good Situation if We 
Are Forced to Sign the NCA’: NMSP Vice Chairman”, The 
Irrawaddy, 8 November 2017.

33. Soe Thu Aung, “UNFC says only needs nod from 
organizations to sign NCA”, Mizzima, 10 November 2017. 
Subsequently, UNFC members were frustrated when the 
government cancelled another meeting at the last minute. 
Nyein Nyein, “Official Peace Talks with UNFC Cancelled 
Amid Stalemate Fears”, The Irrawaddy, 17 November 2017.

34. Lawi Weng, “KNPP Says 4 of Its Troops ‘Executed’ 
While in Army Detention”, The Irrawaddy, 22 December 
2017; Amnesty International, “Myanmar: Independent 
investigation into military killing of four Karenni men 
essential for truth and justice”, 20 February 2018.

35. Ibid.

36. Nyein Nyein, “Public Urged to Report Corruption at 
Latest Peace Talk”, The Irrawaddy, 29 December 2017.

37. Nyein Nyein, “Karenni Police Ready More Lawsuits 
Against Protesters”, The Irrawaddy, 18 January 2018.

38. See e.g., “Karenni CSOs denounce warning made 
by Loikaw Township Management Committee”, Karen 
Information Center, 12 January 2018.

39. See e.g., Sai Khuensai, “Learning to share #29: The 
PPST Emergency”, S.H.A.N., 16 January 2018.

40. “Press conference on NMSP and LDU signing NCA”, 
Ministry of Information, Republic of Union of Myanmar, 
13 February 2018.

41. Ibid.

42. Nyan Hlaing Lynn, “UNFC moves to re-admit 
former members”, Frontier Myanmar, 26 February 2018.

43. Ibid. Since its 1988 founding, the CNF has a small 
operational presence on the India border, and become 
the best-known EAO advocating the Chin cause since 
independence.

44. “UNFC will keep its existence and accept two new 
members”, Network Media Group, 26 February 2018. Since 



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute212

its 1999 foundation, the KNO has mostly been known 
as an advocacy group among exiles and in international 
circles. On occasion, its relationship – whether inside or 
outside the KIO – has also been unclear.

 45. Wa Lone, “Myanmar sees ‘bad consequences’ if U.S. 
imposes sanctions on military”, 3 Reuters, November 2017.

46. Interview with KNPP Vice-Chair Khu Oo Reh, 5 
December 2016.

5. Ethnic Armed Organisations and Political representation5. Ethnic Armed Organisations and Political representation

1. See e.g., Martin Smith, State of Strife: The 
Dynamics of Ethnic Conflict in Burma (East-West Center 
Washington, 2007), Policy Studies No.36, pp.20-5 and 
passim. For a contemporary analysis of armed groups in 
military transformation, see, John Buchanan, “Militias in 
Myanmar”, Asia Foundation, July 2016.

2. V. Bamforth, S. Lanjouw & G. Mortimer, “Conflict 
and Displacement in  Karenni:  The Need for Considered 
Approaches”, Burma Ethnic Research Group, May 2000, 
p.39.

3. Ibid.

4. See Note 1.

5. Kevin Woods, “Ceasefire capitalism: military– private 
partnerships, resource concessions and military-state 
building in the Burma-China borderlands”, The Journal of 
Peasant Studies, 2011, Vol.38.4, pp.747-70.

6. Interview with Khun Myint Naing, Metta 
Development Foundation, 2 February 2016.

7. See e.g., Mandy Sadan (ed.), War and Peace in the 
Borderlands of Myanmar: The Kachin Ceasefire 1994–2011 
(Copenhagen: Nordic Institute for Asian Studies, 2016).

8. Bamforth, Lanjouw & Mortimer, “Conflict and 
Displacement in Karenni”, p.98.

9. Interview with Saw Eh Say, Kayah Earthrights Action 
Network, 5 February 2016.

10. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 3 
February 2016.

11. It is difficult to gain a statewide picture, and natural 
resource statistics are unreliable. But in the six months 
following the 2017 opening of an office of the Directorate 
of Investment and Company Administration in Kayah 
State, 163 companies were reported to have registered, 
mostly in construction and trade. Lin Thant/Phe Buu, 
“32 companies register with Kayah State’s DICA office”, 
Kantarawaddy Times, 5 December 2017.

12. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 3 
February 2016.

13. Ibid.

14. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

15. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 3 
February 2016.

16. In May 2014, for example, KNPP Vice-Chair Khu 
Oo Reh explained the latest stage of the peace process at 
a meeting organised by the UKSY in Loikaw attended by 
over 100 delegates from the KNPP, KNPLF, KNLP, KNPDP, 
political parties, Karenni Women’s Organisation, youth 
organisations and other community-based organisations.

17. The KNPP, KNPLF, KNSO, KNPDP, KNLP and 
KNG.

18. Interview with Evelyn, CHDN, 24 March 2017.

19. Matthieu Baudey & Carole Oudot, “KNPP- backed 
conference hits the road in Kayah”, Myanmar Times, 26 
November 2015.

20. See Chapter 6 for details on political parties.

21. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 4 February 2016.

22. Ibid.

23. KNUJC members are the KNPLF, KNPDP, KNSO, 
KNDP, KNG and Yaung Chi Oo, a registered local NGO 
consisting of retired KNPP army veterans.

24. Interview with Evelyn (CHDN), KNUJC Secretary, 
24 March 2017.

25. Ibid.

26. Interview with representative of local organisation, 
19 March 2017.

27. Chrissie Gittens, “The Karenni Speak Out: Interview 
with Abel Tweed and Teddy Buri”, Burma Debate, Vol.III, 
No.6, November/December 1996. Abel Tweed is currently 
KNPP Chair.

28. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

29. Interview with Mahn Thet Paw, KNPLF Joint General 
Secretary, 2 February 2016.

30. Ibid.

31. Khun Sam, “Karenni Group Forced Out”, The 
Irrawaddy, 6 January 2006.

32. “Kayan rebels mark 50 years since birth of armed 
struggle”, The Irrawaddy, 6 June 2014.

33. Interview with U Saw Lwin, KNLP Joint General 
Secretary-1, 4 February 2016.

34. Ibid; Lawi Weng, “Ethnic Rebel Summit in 
Panghsang Redux, But Dynamics Differ”, The Irrawaddy, 
30 October 2015.

35. Ye Mon, “Kayan summon fallen warriors to 
mausoleum”, Myanmar Times, 23 June 2014.

36. Interview with U Saw Lwin, KNLP Joint General 
Secretary-1, 4 February 2016.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute213

37. Maung Zaw, “Kayan New Land Party plots USDP 
downfall”, Myanmar Times, 1 December 2014.

38. See e.g., Matthieu Baudey & Carole Oudot, “Villagers 
afraid to break silence over militia  murder allegations”, 
Myanmar Times, 3 June 2015.

39. Interview with KNPDP regional administrator from 
Hpruso Township, 4 February 2016.

40. Interview with Myint Maung Maung, KNPDP 
Chairman, 4 February 2016.

41. Interview with Peter Gathui, KNPLF Youth, 2 
February 2016.

42. Interview with KNPP representative, 4 February 2016

43. Interview with U Solomon, ANDP Vice Chairman, 
22 March 2017.

44. Interview with Sai Naing Naing Htwe, 2 February 
2016; “New Kayah State party officially registered”, 
Kantarawaddy Times, 14 August 2017.

45. Karen Information Center, “Karenni CSOs denounce 
warning made by Loikaw Township Management 
Committee”, 12 January 2018.

46. Laphai Seng Raw, “Strengthening civil society in 
peace building: evolving perspectives from South East 
Myanmar”, Aid & International Development Forum, 13 
February 2015.

6. General Elections and Political Reform6. General Elections and Political Reform

1. All Burma Students Democratic Front, “To Stand 
and Be Counted, The Suppression of Burma’s Members 
of Parliament”, Documentation and Research Centre, 
Bangkok, June 1998.

2. The SNLD won 23 seats (out of the 57 it contested), 
and the ALD won 11 seats. In total, the NLD won 392 of 
the 485 seats countrywide (about 80 per cent of the total 
seats, representing around 60% of the vote), and the NUP 
just 10 seats (for   21% of the vote). See e.g., ABSDF, “To 
Stand and Be Counted”: Khin Kyaw Han MP-NLD, “1990 
Multi- Party Democracy General Elections”: http://www. 
ibiblio.org/obl/docs/1990_elections.htm

3. A Yangon University graduate and Second World 
War veteran, U R. P. Thaung subsequently had a long 
career in local government. See, ABSDF, “To Stand and Be 
Counted”.

4. Ibid., pp.252 & 111. Khun Marko Ban had previously 
worked in both the Kayah State and  Pekon Township 
administrations. See also, Chapter  2, note 41. A Yangon 
University English graduate, Teddy Buri was a former 
teacher, Lawpita employee and BSPP Kayah State Council 
member.

5. Ibid. A veteran of Force 136, Saw Oo Reh had been a 
candidate in the previous 1960 general election and served 

as a representative for Hpruso Township in the national 
assembly under BSPP government in the 1970s.

6. See e.g., “Burma: Military Party Guaranteed to 
Dominate Elections”, Human Rights Watch, 19 July 2010.

7. Chrissie Gittens, “The Karenni Speak Out: Interview 
with Abel Tweed and Teddy Buri”, Burma Debate, Vol.III, 
No.6, November/December 1996.

8. Ibid.

9. See note 4.

10. Mon National Democratic Front (MNDF) and Zomi 
National Congress (ZNC).

11. The full list: ALD, KSANLD, MNDF, SNLD, ZNC, 
Chin National League for Democracy, Kachin State 
National Congress for Democracy, Karen National 
Congress for Democracy and Mara People’s Party.

12. “Myanmar ratifies and promulgates Constitution”, 
State Peace and Development Council Announcement No. 
7/2008, 29 May 2008.

13. See e.g., National League for Democracy (Liberated 
Area), “Referendum Campaign Committee, Constitutional 
Referendum in Burma”, June 2008, Thailand.

14. Human Rights Watch, “Vote to Nowhere: The May 
2008 Constitutional Referendum in Burma”, 30 April 2008.

15. See Chapter 2, note 49. Population statistics and 
the basis on which these seats were allocated remain 
contentious. To date, the final results from the 2014 census 
have not been released because the ethnic delineations 
and counting exercise were unreliable; see Chapter 2, note 
1. According to section 161 of the 2008 Constitution, any 
minority group with a population over 60,000 (0.1 per 
cent of Myanmar’s estimated population at that time) in a 
region/ state – not including any group that already has a 
self-administered area in that region/state – can elect an 
additional representative to the regional/state legislature. 
The current list of 29 reserved seats  for what have become 
ethnic affairs ministers is as follows: Ayeyarwady Region: 
2 seats (Karen, Rakhine), Bago Region: 1 seat (Karen), 
Chin State: no seats, Kachin State: 4 seats (Bamar, Lisu, 
Rawang, Shan), Kayah State: 1 seat (Bamar), Karen State: 3 
seats (Bamar, Mon, Pa-O), Magway Region: 1 seat (Chin), 
Mandalay Region: 1 seat (Shan), Mon State: 3 seats (Bamar, 
Karen, Pa-O), Rakhine State: 1 seat (Chin), Sagaing 
Region: 2 seats (Chin, Shan), Shan State: 7 seats (Akha, 
Bamar, Intha, Kachin, Kayan, Lahu, Lisu), Tanintharyi 
Region: 1 seat (Karen), and Yangon Region: 2 seats (Karen, 
Rakhine). See also, TNI, “Unlevel Playing Field: Burma’s 
Election Landscape”, TNI-BCN Burma Policy Briefing 
No.3, October 2010.

16. See Chapter 2, note 1.

17. TNI, “A Changing Ethnic Landscape: Analysis of 
Burma’s 2010 Polls”, TNI-BCN Burma Policy Briefing No.4, 
December 2010.

18. TNI, “Unlevel Playing Field”.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute214

19. TNI, “A Changing Ethnic Landscape”.

20. “Peace-talks in Karenni State to be proposed to 
USDP”, Kantarawaddy Times, 16 May 2011.

21. Interview with U Solomon, 4 February 2016.

22. The ANDP is also sometimes referred to as the All 
Nationals’ Democracy Party.

23. Interview with U Solomon, ANDP Vice-Chair, 4 
February 2016.

24. Interview with Sai Naing Naing Htwe, KUDP 
Secretary-1, 2 February 2016.

25. Ibid.

26. Interview with U Nyunt Shwe, KUDP Secretary-2, 2 
February 2016.

27. See e.g., The Carter Center, “Observing Myanmar’s 
2015 General Elections: Final Report”, 2015. For an 
analysis of state-society relations in the development of 
political parties, see, K. Stokke, Khine Win & Soe Myint 
Aung, “Political Parties and Popular Representation in 
Myanmar’s Democratisation Process”, Journal of Current 
Southeast Asian Affairs, 3/2015, pp.3–35.

28. Interview with Sai Naing Naing Htwe, KUDP 
Secretary-1, 2 February 2016.

29. Ma Htoe Hmyar, “Karenni State candidates struggle 
with lack of funds”, BNI, 28 October 2015.

30. Interview with Sai Naing Naing Htwe, KUDP 
Secretary-1, 2 February 2016.

31. Interview with U Solomon, ANDP Vice-Chair, 4 
February 2016.

32. The ethnic-based parties were the ANDP, KUDP, 
KNP, Karen People’s Party, Lisu National Development 
Party, SNLD and Shan Nationalities Democratic Party. 
The national Bamar-majority parties were the NLD, USDP, 
NUP (the former BSPP) and National Development Party 
(led by an ex-advisor to President Thein Sein).

33. Interview with Kyaw Htin Aung, UKSY, 3 February 
2016.

34. In total, the KNP contested 13 parliamentary seats, 
including Demoso and Loikaw in Kayah State, Pekon in 
Shan State and Thandaung in Karen State. “Local Karenni 
parties ready to face NLD, USDP”, DVB, 16 September 
2015.

35. Interview with U Solomon, ANDP Vice-Chair, 4 
February 2016. See also, note 32.

36. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 4 February 2016.

37. Interview with U Solomon, ANDP Vice-Chair, 4 
February 2016.

38. Interview with Kyaw Htin Aung, UKSY, 3 February 
2016.

39. Interview with U Soe Naing, KNLP CC member, 4 
February 2016.

40. “Suu Kyi reiterates call for ‘Second Panglong’”, DVB, 
7 September 2015.

41. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 3 
February 2016.

42. “Aung San Suu Kyi Begins Campaign Rally in Eastern 
Myanmar”, RFA, 10 September 2015.

43. “NLD leader seeks support in Kayah State”, Eleven 
Media, 12 September 2015.

44. “Aung San Suu Kyi Begins Campaign Rally in Eastern 
Myanmar”, RFA, 10 September 2015.

45. Lisu National Development Party.

46. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 3 
February 2016.

47. Interview with Samuel Khun Sha Mu Aye La, 
HCKNU President, 23 March 2017.

48. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 4 February 2016.

49. Interview with local staff of international 
organisation, 3 February 2016.

50. Interview with U Khun Maung Aye, Kayan Ethnic 
Affairs Minister for Shan State, 3 February 2016.

51. Interview with Kyaw Htin Aung, UKSY, 3 February 
2016.

52. Interview with Khun Bedu, KNP Chair, 4 February 
2016.

53. Nyein Nyein, “‘We, the Kayah Ethnic Group, Have a 
History of Faction’”, The Irrawaddy, 30 September 2015.

54. Interview with Peter Gathui, KNPLF Youth, 2 
February 2016.

55. Interview with member of local political party, 4 
February 2016.

56. Interview with a KNPDP leader, 4 February 2016.

57. Wa Lone, “The battle for Kayah State, an election 
litmus test”, Myanmar Times, 4 November 2015.

58. Ma Htoe Hmyar, “Karenni State candidates struggle”.

59. Nay Htun Naing, “Keep a watchful eye on Kayah 
State”, Eleven Media, 20 July 2015. According to the 2014 
census, Aung Min’s constituency had fewer than 4,000 
eligible voters, while Soe Thein’s had fewer than 3,000. Yen 
Snaing & Sean Gleeson, “Analysis: Ministers’ Election in 
Karenni State All But Certain”, The Irrawaddy, 9 September 
2015.

60. Interview with Solomon, ANDP Vice-Chair, 4 
February 2016. The ANDP was reported to have contested 
26 seats in six of the seven townships in Kayah State: 
“Local Karenni parties ready to face NLD, USDP”, DVB, 16 
September 2015.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute215

61. Wa Lone, “The battle for Kayah State”.

62. Snaing & Gleeson, “Analysis: Ministers’ Election in 
Karenni State”.

63. Wa Lone, “The battle for Kayah State”.

64. Ibid.

65. Ibid.

66. Ibid.

67. Ibid.

68. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 4 February 2016.

69. Interview with member of KNGY, 4 February 2016.

70. Interview with Gay Nay Paw, KSWDC, 22 March 
2017.

 71. “Meet your chief ministers”, Myanmar Times, 4 April 
2016.

72. Interview with Sai Naing Naing Htwe, KUDP 
Secretary 1, 2 February 2016.

73. Interview with Khu Poe Reh, Kayah Li Phu Youth 
Committee, 23 March 2017.

74. Interview with Bernard Bote, UKSY General 
Secretary, 22 March 2017.

75. Interview with Maw Myar, KNWO, 23 March 2017.

76. Interview with Khun Bedu, KNP Chair, 4 February 
2016.

77. Interview with U Solomon, ANDP Vice-Chair, 4 
February 2016.

78. Interview with Bernard Bote, UKSY General 
Secretary, 22 March 2017.

79. Interview with Samuel Khun Sha Mu Aye La, 
HCKNU President, 23 March 2017.

80. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

81. Gittens, “The Karenni Speak Out, Interview with 
Abel Tweed and Teddy Buri”.

82. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

83. Interview with Saw Maw Maung, KNGY, 22 March 
2017.

84. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

85. Interview with Saw Maw Maung, KNGY, 22 March 
2017.

86. Interview with Bernard Bote, UKSY General 
Secretary, 22 March 2017.

87. Interview with Khu Lay Reh, Kayah Li Phu Youth 
Committee, 23 March 2017.

88. Interview with Saw Maw Maung, KNGY, 22 March 
2017.

89. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

90. Interview with representative from local CSO, 19 
March 2017.

91. See e.g., David Scott Mathieson, “Suu Kyi overbuilds 
her father’s golden legacy”, Asia Times, 18 July 2017.

92. Htun Khaing, “NLDs gilded Bogyoke building spree 
prompts ethnic backlash”, Frontier Myanmar, 6 March 
2018.

93. See e.g., Joint statement by 61 Myanmar and 
international human rights organizations, “Myanmar: 
Repeal Section 66(d) of the 2013 Telecommunications 
Law”, 29 June 2017.

94. Interview with a Karenni development worker, 22 
March 2017.

95. The NLD won eight out of the twelve seats contested 
for the upper and lower houses (most in central Myanmar) 
and one seat for the Shan State parliament. The SNLD won 
two upper house and four Shan State Parliament seats; the 
USDP one upper house and one Shan State Parliament 
seat; the Arakan National Party one upper house seat; and 
the ANDP one Kayah Parliament seat. “Results of 2017 by-
elections”, Global New Light of Myanmar, 3 April 2017.

96. Thae Reh ran for No.1 Kayah State Parliament 
Hpruso Township. “NLD Wins 9 Seats out of 19 in By-
election”, Myanmar Times, 3 April 2017. For the ANDP’s 
election manifesto, see, “All Nationalities Democracy Party 
(Kayah State) presents policy and programmes”, Global 
New Light of Myanmar, 15 February 2017.

97. “Voices of the 2017 By-elections Winners”, Global 
New Light of Myanmar, 3 April 2017.

98. Interview with Sai Naing Naing Htwe, KUDP 
Secretary 1, 22 March 2017.

99. Interview with Khun Bedu, KNP Chair, 22 March 
2017.

100. Union Election Commission, “Political party 
permitted to register, Notification 22/2017, 8 September 
2017”, and “Revoking the registration of political party and 
abolishing the party, Notification 23/2017, 8 September 
2017”, Global New Light of Myanmar, 9 September 2017.

101. Pyae Thet Phyo, “NLD Removes Two Party Officials 
after by-election bungle”, Myanmar Times, 4 April 2017.

102. See e.g., Hein Ko Soe, “The ethnic parties’ dilemma: 
Merger or strategic alliance?”, Frontier Myanmar, 18 April 
2018.

103. Chan Thar, “Over 2000 Kayah villagers join NLD”, 
Myanmar Times, 20 February 2018.

104. Kyaw Phyo Tha, “Peace, Charter Reform Take Back 
Seat as Myanmar President Stresses Social Issues”, The 
Irrawaddy, 18 April 2018.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute216

7. Communities in Transition7. Communities in Transition

1. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 5 
February 2016

2. Interview with local staff from international 
organisation, 3 February 2016.

3. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 5 
February 2016.

4. Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of 
Ethnicity (London: Zed Books, 1991 & 1999), pp.258-62.

5. See e.g., Amnesty International, “Myanmar: 
Ethnic minority rights under attack”, July 1997; Amnesty 
International, “Myanmar Aftermath: Three Years of 
Dislocation in Kayah State”, June 1999; UN General 
Assembly, “Situation of human rights in Myanmar”, 
Interim report of the Special Rapporteur of the 
Commission on Human Rights on the situation of human 
rights in Myanmar, A/58/219, 5 August 2003.

6. Interview with a local NGO leader, 2 February 2016.

7. Amnesty International, “‘No Law At All’: Human 
Rights Violations Under Military Rule”, November 1992, 
pp.28-29.

8. V. Bamforth, S. Lanjouw & G. Mortimer, “Conflict 
and Displacement in  Karenni:  The Need for Considered 
Approaches”, Burma Ethnic Research Group, May 2000, 
p.6.

9. See e.g., Amnesty International, “Myanmar 
Aftermath”.

10. Ibid.

11. Chrissie Gittens, “The Karenni Speak Out: Interview 
with Abel Tweed and Teddy Buri”, Burma Debate, Vol.III, 
No.6, November/December 1996.

12. The Border Consortium, “Refugee Camp 
Populations: February 2018”. The two main Karenni camps 
are Ban Mai Nai Soi and Ban Mae Surin.

13. UNHCR, “Return Assessments – Kayah State”, April 
2017.

14. TBC, UNHCR, “Burmese Border Refugee Sites with 
Population Figures”, December 2008. For experiences in 
the USA, see, Tadayuki Kubo, “Transnational ‘Myanmar’-
Karenni Societies in United States: Experiences of Karenni 
Refugee Resettlement”, Journal of Sophia Asian Studies, 
No.32, 2014, pp.97-112.

15. Interview with Shah Reh Du, Kantarawaddy Times, 
17 February 2016.

16. Karenni National Women’s Organisation, “About 
KNWO”: https://karenni-women.org/ about-knwo-4/.

17. Smith, Burma: Insurgency, pp.258-62.

18. See note 5; Amnesty International, “‘No Law   At 
All’”, pp.28-29; and Bamforth, Lanjouw & Mortimer, 
“Conflict and Displacement in Karenni”, passim.

19. Interview with a local development worker, 22 March 
2017.

20. Amnesty International, “Myanmar: Ethnic minority 
rights under attack”.

21. Interview with Luiz Kaypoe, 1St Secretary Karenni 
Refugee Committee, 18 February 2016.

22. Interview with Gay Nay Paw, KSWDC, 22 March 
2017.

23. TBC, “Changing Realities, Poverty and Displacement 
in South East Burma/Myanmar”, 31 October 2012.

24. Interviews with representatives of CSOs and an 
international organisation in Loikaw, February 2016.

25. UNHCR, “Return Assessments – Kayah State”, April 
2017.

26. Interview with Khu Oo Reh, 15 February 2016.

27. Ibid.

28. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 5 
February 2016.

29. Interviews with village members in Hpasawng and 
Bawlakhe Townships, February 2015.

30. Myanmar Information Management Unit, 
“Townships with Known Landmine Contamination”, 2015.

31. In 2014, not including other units, Tatmadaw 
deployment stood at 24 army battalions; Karenni Civil 
Society Network, “Analysis Paper”, December 2014, p.6.

32. Karenni Civil Society Network, “KCSN calls 
for Burma Army troop withdrawal, stopping of mega 
development projects, and adequate humanitarian aid for 
refugees to promote peace in Karenni State”, Statement, 20 
June 2017.

33. Ibid.

34. Ibid.

35. See, TNI, “Access Denied, Land Rights and Ethnic 
Conflict in Burma”, TNI & BCN Burma Policy Briefing 
No.11, May 2013.

36. A report by Land in Our Hands (LIOH), a multi-
ethnic network of more than 60 local farmer and 
community-based organisations in Myanmar, found that 
half of the cases of land grabbing involved people who had 
officially registered their lands. LIOH, “Destroying People’s 
Lives, The Impact of Landgrabbing on Communities in 
Myanmar”, December 2015.

37. Participants of TNI workshop on the right to land, 
Loikaw, 16 February 2016.

38. Participant in TNI workshop on the right to land, 
Loikaw, 17 March 2016.

39. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 5 
February 2016.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute217

40. The government acknowledged that it confiscated 
at least 2,700 acres of land to build the No. 14 Military 
Training School, construction of which started in August 
2011. According to local communities, more than 3,000 
acres of ancestral lands were seized. The government paid 
50,000 kyats per acre compensation for only 500 acres of 
the taken lands. “Karenni peace talks must include two 
key points to preserve ceasefire”, Kantarawaddy Times, 4 
October 2012.

41. Karenni Civil Society Network, “Karenni civil society 
warns Myanmar government to stop undermining peace 
process”, Press Release, 31 October 2012.

42. Karenni Civil Society Network, “Analysis Paper”, 
December 2014, p.11.

43. Nang Mya Nadi, “Farmers Plough on in Karenni 
Land Grab Case”, DVB, 28 May 2014.

44. TNI, “The Meaning of Land in Myanmar”, TNI, 
Amsterdam, November 2015. See also Chapter 8.

45. Interview with farmer from Dawlawku village, 
Hpruso Township, Kayah State, 17 February 2016.

46. Interview with farmer from Dawsoshay village, 
Demoso Township, Kayah State, 18 February 2016.

47. Interview with Khun Athai, KNGY, 22 March 2017.

48. Participant in TNI workshop on the right to land, 
Loikaw, 17 March 2016.

49. Interview with Mo Bu, KnMHC, 23 February 2015.

50. Ibid.

51. UNDP, “The State of Local Governance: Trends in 
Kayah”, 2014. For other studies by international agencies 
since the KNPP’s 2012 ceasefire, see e.g., UNHCR South-
East Myanmar Information Management Unit, “Kayah 
State Profile”, June 2014; Mercy Corps et al., “Conflict 
Analysis Kayah State: Paung Si Lett (PROSPER, Promoting 
Sustainable Peace and Resilience in Kayah)”, August 
2015; Mercy Corps et al., “Kayah State Socio-Economic 
Analysis”, September 2013.

52. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 29 
August 2013.

53. Interview with Bishop Sotero Phamo, 30 August 
2013.

54. Interview with Mo Bu, KnMHC, 23 February 2015.

55. Ibid.

56. Kim Joliffe, “Ethnic Conflict and Social Services 
in Myanmar’s Contested Regions”, The Asia Foundation, 
2014. See also Chapter 5.

57. Interview with Khu Philip, Karenni Health 
Department, 30 August 2013.

58. CHDN’s mission as presented to group of 
international organisations and donors, Yangon, June 2015.

59. Interview with Khu Philip, Karenni Health 
Department, 30 August 2013.

60. Interview with Mo Bu, KnMHC, Loikaw, 23 February 
2015.

61. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 21 
February 2015

62. Interview with local NGO official, 22 March 2017.

63. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 5 
February 2016.

64. Interview with Khun Bedu, KNP Chair, 4 February 
2016.

65. Ibid.

66. See e.g., Tom Kramer, “Civil Society Gaining 
Ground: Opportunities for Change and Development in 
Burma”, Transnational Institute, Amsterdam 2011.

67. Interview with Lee Myar, Kayah Phyu Baptist 
Association, 30 August 2013.

68. Interview with Father Robert, KMSS, 29 August 
2013.

69. Interview with Bishop Sotero Phamo, 30 August 
2013.

70. Shalom Foundation, “Shalom (Nyein) Foundation 
2009 Annual Report”, 2009.

71. See e.g. reports of the Thailand Burma Border 
Consortium, since 2012 known as The Border Consortium.

72. See e.g., “KNWO-Loikaw holds Karenni-State 
Women’s Voice Conference”, 14 September 2016: https://
karenni-women.org/2016/09/14/knwo- loikaw-holds-
karenni-state-womens-voice- conference/

73. See, “About Karenni Evergreen”: https:// kevergreen.
wordpress.com/about/.

74. See, “About Kantarawaddy Times”: https:// 
www.idealist.org/en/nonprofit/6a87a0926aa242d 
591bb445908e12cd9-kantarawaddy-times-thai- office-nai-
soi-village?.

75. Interview with UKSY representatives, 3 February 
2016.

76. Interview with Khun Bedu, KNP Chair, 4 February 
2016.

77. According to the late Naga leader: “Only subjugated 
people learn a common language.” Quoted in, Smith, 
Burma: Insurgency, p.39.

78. The Karen language is variously ascribed, with 
Karen-speakers also in neighbouring Thailand.

It is considered to derive from the Sino-Tibetan language 
family but the relationship is not close.

79. See e.g., ANDP election manifesto, “All Nationalities 
Democracy Party (Kayah  State) presents policy and  



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute218

programmes”,  Global  New Light of Myanmar, 15 February 
2017: “Shan, Bamar, Kayin, Pa-O and other nationalities 
are living in the state in addition to nine nationalities. 
In forming a political party it should not be based on 
local, national and religious cults. As Kayah state is 
sparsely populated, it is important to form a party of all 
nationalities who know well about the situation of the state 
and conform to lifestyles of the local people.”

80. With the exception of Paku, the usually- recognised 
“Karenni” groups were listed (though not always accurately 
by name) in the 2014 census recording for Kayah State. 
But, as one of many inconsistencies in the list of territories 
and identities, other nationalities, such as Pa-O and Shan, 
were not included in the section for Kayah State. See 
Chapter 2, notes 1 and 2. The ethnic- based results of the 
census are yet to be released.

81. Interview Khun Bedu, KNP Chairman, 4 February 
2016.

82. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 19 
March 2017.

83. Interview with Bernard Bote, General Secretary 
UKSY, 22 March 2017

84. See e.g., Denis Gray, “Myanmar forces Burman 
culture on minorities, erases identity”, AFP, 16 March 2018.

85. Bennison, J.J. Census of India, 1931: Volume XI 
Burma Part One-Report (Rangoon: Government Printing 
and Stationery, 1933), p.205. The British also had difficulty 
with  language  classifications in the country, counting 
17 designations in the “Karen” group of which “Karenni” 
(Kayah) was the fourth largest after Sgaw, Pwo and Pa-O 
(Taungthu). Ibid., p.204.

86. Mratt Kyaw Thu, “The disappearing tribe of Kayah”, 
Frontier Myanmar, 10 June 2016.

87. Interview with Khun Bedu, KNP Chairman, 22 
March 2017.

88. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 19 
March 2017

89. The conference took place at the Memorial Hall of 
the Kayah Baptist Association in Demoso Township. The 
first had been in April 2000 in Pan Pet village, Demoso 
Township.

90. Interview with Samuel Khun Sha Mu Aye, HCKNU 
President, 23 March 2017.

91. Ibid.

92. Interview with Hsa Eh Ywar from the Kayan 
Literature and Cultural Committee, 23 March 2017.

93. Interview with Samuel Khun Sha Mu Aye, HCKNU 
President, 23 March 2017.

94. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 19 
March 2017.

95. The conference took place at the Baptist Church in 
Tay Su Lae village in Demoso Township.

96. Interview with Poe Reh, Kayah Li Phu Youth 
Committee, 23 March 2017.

97. Ibid. “Lu-myo” is a Burmese term that has  its own 
implications in terms of ethnicity. For a discussion, see, 
TNI, “Ethnicity without Meaning, Data without Context: 
The 2014 Census, Identity and Citizenship in Burma/
Myanmar”, TNI-BCN Burma Policy Briefing No.13, 
February 2014, pp.3-7.

98. Interview with Poe Reh, Kayah Li Phu Youth 
Committee, 23 March 2017.

99. The conference was held at the Htee Ta Re Hall in 
Hpruso Township.

100. Interview with Dee Dee, Pre Kayaw Committee, 23 
March 2017.

101. Ibid.

102. Ibid.

103. Interview with CSO representative, March 2017.

104. See e.g., TNI, “Ethnicity Without Meaning: Data 
Without Context”.

105. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 19 
March 2017.

106. Tadayuki Kubo, “Karenni and Kayah: The Nature 
of Burma’s Ethnic Problem over Two Names and the Path 
to Resolution”, Asia Peacebuilding Initiatives, 5 February 
2014.

107. The adjoining sub-state of Sakoi also had a Kayan-
majority population.

108. Smith, Burma: Insurgency, pp.91, 473.

109. Interview with Andrew, KNP, 4 February 2016.

110. Interview with Kun Soe, KNGY, 4 February 2016.

111. Interview with U Saw Lwin, KNLP Joint General 
Secretary-1, 4 February 2016.

112. Ibid.

113. Interview with Rosemary, Kayan Women’s 
Organisation, 4 February 2016.

114. Interview with Plu Reh, Shalom Foundation, 19 
March 2017.

115. Interview with Samuel Khun Sha Mu Aye, HCKNU 
President, 23 March 2017.

116. See e.g., Edith Mirante, “Hostages to Tourism”, 
Cultural Survival Quarterly Magazine, March 1990.

8. Development Directions and Dilemmas8. Development Directions and Dilemmas

1. V. Bamforth, S. Lanjouw & G. Mortimer, “Conflict 
and Displacement in  Karenni:  The Need for Considered 
Approaches”, Burma Ethnic Research Group, May 2000, 
pp.40-2.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute219

2. For a recent analysis of development challenges in 
Myanmar’s conflict landscape and proposed solutions 
by CSOs, see, Burma Environmental Working Group, 
“Resource Federalism: A Roadmap for Decentralised 
Governance of Burma’s Natural Heritage”, 2017. For 
further suggestions, see also, A. Burke, N. Williams, P. 
Barron, K. Jolliffe & T. Carr, “The Contested Areas of 
Myanmar:  Subnational Conflict, Aid, and Development”, 
Asia Foundation, 2017; Natural Resource Governance 
Institute, “Natural Resource Federalism: Considerations 
for Myanmar”, January 2018. For an analysis of ceasefire 
history among Kachin communities during the SLORC-
SPDC era, see, Mandy Sadan (ed.), War and Peace in the 
Borderlands of Myanmar: The Kachin Ceasefire 1994–
2011” (Copenhagen, Nordic Institute for Asian Studies, 
2016).

3. Burma Environmental Working Group, “Resource 
Federalism”, pp.8-10.

4. Ibid., p.76.

5. Lawpita hydropower plant provides 24 per 
cent of Myanmar’s total hydropower capacity, 
according to the Burma Rivers Network: http:// 
burmariversnetwork.org/index.php?option=com_co 
ntent&view=article&id=69&Itemid=84

6. Santipap, “Damning Hope: Development on the 
Salween River”, Burma Issues, Vol.15, No.3, March 2005.

7. Ibid. See also, TNI, “The Meaning of Land in 
Myanmar: A Primer”, 28 January 2016.

8. Agreement 6, “KNPP Union and State Level 
Ceasefire”, June 2012.

9. Point (h), “8 Point Agreement”, UPWC–KNPP, June 
2013. The UPWC is the government’s Union Peacemaking 
Work Committee. For a chronology of agreements 
during 2011-13, see, http://www. mmpeacemonitor.org/
background/160-knpp

10. Ibid., Point (d).

11. Ibid.

12. For recent recommendations in the light of proposed 
“federal” reforms in national governance, see e.g., Burma 
Environmental Working Group, “Resource Federalism”, 
pp.86-8; Natural Resource Governance Institute, “Natural 
Resource Federalism”, pp.6 & passim.

13. Statement by Burma Rivers Network, Save the 
Salween Network and Burma Environment Working 
Group, “Countrywide gatherings on International Rivers 
Day to oppose large dams in Burma’s conflict zone”, 
International Day of Action for Rivers, 14 March 2017.

14. For a recent analysis, see, Burke, Williams, Barron, 
Jolliffe & Carr, “The Contested Areas of Myanmar”.

15. Interview with Ah Mu Htoo, Molo Women Mining 
Watch Network, 6 March 2016. For a recent political 
analysis of development and resource challenges in the 
national context, see, Burma Environmental Working 
Group, “Resource Federalism”.

16. Interview with Kyaw Htin Aung, UKSY, 3 February 
2016.

17. Mratt Kyaw Thu, “Fallen Timber, Uneasy Officials”, 
Frontier Myanmar, 30 May 2016.

18. KNPP has two main businesses: Tamaw Htar deals 
with imports and exports, including logging; Kayah Htar 
Ni covers mining, construction, travel and tours.

19. See Chapter 3; and, Bamforth, Lanjouw & Mortimer, 
“Conflict and Displacement”, pp.40-2.

20. Interview with Khun Myint Naing, Metta 
Development Foundation, 2 February 2016.

21. Interview with Saw Eh Say, Kayah Earthrights Action 
Network, 5 February 2016.

22. “Fallen Timber, Uneasy Officials”, Frontier Myanmar, 
30 May 2016.

23. Interview with Khun Myint Naing, Metta 
Development Foundation, 2 February 2016.

24. “Myanmar bans lucrative logging in bid to preserve 
forest”, Reuters, 28 April 2016; Su Phyo Win, “Timber 
group replaces sub-contractors with service providers”, 
Myanmar Times, 28 July 2017.

25. “Myanmar’s log export ban to hurt businessmen but 
help forests”, Reuters, 12 March 2014.

26. Interview with Jatuchatra Chommai, First Secretary, 
Royal Thai Embassy, Yangon, 28 September 2017.

27. “With Logging Ban Lifted, Myanmar Timber Policy 
Fall Flat”, Coconuts Yangon, 28 April 2017.

28. Thazin Hlaing, “Government Orders Cut in Teak 
Production, Bans Private Timber Operations”, The 
Irrawaddy, 29 January 2018.

29. Interview with Khun Myint Naing, Metta 
Development Foundation, 2 February 2016.

30. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

31. See e.g., “Illegal logging continues to plague Kayah 
State amid raft of bribery cases”, Kantarawaddy Times, 5 
May 2017; “Karenni armed group accused of obstructing 
arrests in illegal logging case”, Kantarawaddy Times, 10 
May 2017.

32. As quoted in, “Fallen Timber, Uneasy Officials”, 
Frontier Myanmar.

33. Interview with Shah Reh Du, Kantarawaddy Times, 
18 February 2016.

34. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 5 
February 2016.

35. Amnesty International, “Myanmar: Independent 
investigation into military killing of four Karenni men 
essential for truth and justice”, 20 February 2018. See also, 
Chapter 4.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute220

36. Htoe Myar, “100 pieces of illegal padauk timber 
seized in Kayah State’s Htee-thea-ka-loe”, Kantarawaddy 
Times, 23 February 2018.

37. Bamforth, Lanjouw & Mortimer, “Conflict and 
Displacement in Karenni”, p.64.

38. See e.g., Karenni Civil Society Network, “Karenni 
civil society warns Myanmar government to stop 
undermining peace process”, Press Release, 31 October 
2012.

39. Karenni Civil Society Network, “Press release on 
International Day of Action for Rivers”, 14 March 2016.

40. Ibid.

41. Ibid.

42. Ibid.

43. Burma Environmental Working Group, “Resource 
Federalism”, p.50.

44. “Statement of Karenni Civil Society Organizations on 
International Rivers Day”, 14 March 2016.

45. Ibid.

46. Karenni Civil Society Network, “Press release on 
International Day of Action for Rivers”, 14 March 2016.

47. Nyein Nyein, “Karen Villagers Protest Hatgyi Dam, 
Other Projects on Salween River”, The Irrawaddy 14 March 
2018.

48. Ibid. Ironically, the historic lack of transparency over 
economic and development affairs has been undermining 
public confidence during a time when electricity supplies 
are finally reported to be increasing: see, Burke, Williams, 
Barron, Jolliffe & Carr, “The Contested Areas of Myanmar”, 
p.41. The 2014 Population and Housing Census claimed 
that 48.6 per cent of households questioned now use 
electricity for lighting. But given community displacement 
and lack of access to remote areas, this figure is not 
considered by local people to provide a statewide picture. 
In April this year, local residents also criticised plans 
by  the Kayah State Ministry of Finance and Planning 
to use the increased power generation to revive a failed 
industrial zone in Loikaw as a false promise: see, Hein Ko 
Soe, “Kayah residents slam ‘fake industrial zone’”, Frontier 
Myanmar, 12 April  2018.

49. Interview with Saw Eh Say, Kayah Earthrights Action 
Network, 5 February 2016.

50. Interview with Ah Mu Htoo, Molo Women Mining 
Watch Network, 6 March 2016.

51. Ibid.

52. Molo Women Mining Watch Network, “Lost 
Paradise: Damaging Impact of Mawchi Tin Mines in 
Burma’s Karenni State”, December 2012, p.23.

53. Interview with Ah Mu Htoo, Molo Women Mining 
Watch Network, 6 March 2016.

54. For a snapshot report on the 2013 landscape, see, 
Molo Women Mining Watch  Network, “Mining in 
Conflict Zones: A New Form of Military Offensive”, 3 
October 2013.

55. Interview with Banya Khung Aung, KSWDC, 5 
February 2016.

56. “Mawchi Mines to Reopen Following Deadly 
Landslide”, Myanmar Times, 22 October 2015.

57. Interview with Ah Mu Htoo, Molo Women Mining 
Watch Network, 6 March 2016.

58. Kyaw Lin Htoon, “Long-delayed mines law comes 
into effect”, Frontier Myanmar, 2 March 2018.

59. Chan Mya Htwe & Thompson Chau, “Myanmar’s 
approach to mining needs a rethink”, Myanmar Times, 9 
March 2018.

60. Seamus Martov, “Australian Mining Firm Faces 
‘Continuous Delays’ in Karenni State”, The Irrawaddy, 17 
February 2017. See also, “Human rights shelved as Burma’s 
Gov’t awards mining contracts”, Karen News, 4 October 
2013.

61. Eumeralla Resources Limited, “Approval for 
Exploration Permit from Kayah State Government, 
Myanmar”, ASX RELEASE [ASX:EUM], Australia, 1 July 
2013.

62. See e.g., Seamus Martov, “Australian Mining Firm 
Faces ‘Continuous Delays’ in Karenni State”, The Irrawaddy, 
17 February 2017.

63. Interview with Philips Phoo Kae, Independent Tour 
Guide, 16 September 2017.

64. Interview with Pluh Reh, KNPP Liaison Officer, 24 
February 2015.

65. Interview with Gay Nay Paw, KSWDC, Loikaw, 22 
March 2017.

66. As quoted in Kantarawaddy Times, “KNPP objects 
to planned Loikaw cement factory as a breach of the 
ceasefire”, 18 August 2017.

67. Htoe Mya, “KNPP objects to planned Loikaw cement 
factory as a breach of the ceasefire”, Kantarawaddy Times, 
18 August 2017.

68. Ibid.

69. Ibid.

70. Interview with Khun Myint Naing, Metta 
Development Foundation, 2 February 2016.

71. UNODC, “Southeast Asia Opium Survey 2015, Lao 
PDR, Myanmar”, UNODC Regional Office for Asia and the 
Pacific, Bangkok. In 2016 no opium survey was carried out 
in Myanmar, and in the 2017 survey data for Kayah State 
were not available. UNODC, “Myanmar Opium Survey”, 
UNODC Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, 
December 2017.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute221

72. Interview with Khun Myint Naing, Metta 
Development Foundation, 2 February 2016.

73. “Report from Third Myanmar Opium Farmers’ 
Forum”, Pyin Oo Lwin, 11–12 September 2015.

74. Ibid.

75. UNODC, “Southeast Asia Opium Survey 2015, Lao 
PDR, Myanmar”.

76. Ibid.

77. Interview with Khun Myint Naing, Metta 
Development Foundation, 2 February 2016.

78. In February 2018 the Union Parliament enacted 
an amended version of the 1993 Narcotics Drugs and 
Psychotropic Substances Law. The most significant change 
in the amended law is  the elimination of the previous 
obligation for  drug users to register at the Ministry of 
Health to undertake medical treatment. The amended 
law does not introduce any change to the situation of 
small-scale subsistence opium farmers. Poppy cultivation 
remains punishable with a minimum of 5 to 10 years 
of imprisonment. A month later, the government also 
introduced a National Drug Control Policy, which 
recognises that most people who grow opium in Myanmar 
are not criminals. The policy states that reduction of 
opium should be primarily carried out through the 
implementation of rural development. TNI, “Will 
Myanmar complete its transition towards an evidence-
based approach to drug control?”, 21 March 2018.

79. “Report from Third Myanmar Opium Farmers’ 
Forum”, Pyin Oo Lwin, 11–12 September 2015. There are 
various ways that money is demanded: for example, to 
prevent eradication or a form of “opium tax”.

80. Interview with Khu Nye Reh, KNPP Loikaw Liaison 
Office Coordinator, 23 March 2017.

81. “Statement of the 4th Myanmar Opium Farmers’ 
Forum”, Loikaw, Kayah State, 9 May 2016.

82. See e.g., TNI, “Bouncing Back: Relapse in the 
Golden Triangle”, TNI, Amsterdam, June 2014; S.H.A.N, 
“Druglords in Parliament”, Shan Drug Watch Newsletter 
Issue 4, October 2011.

83. “Statement of the 4th Myanmar Opium Farmers’ 
Forum”, Loikaw, Kayah State, 9 May 2016.

84. Ei Ei Thu, “Kayah State re-opens some areas to 
tourists”, Myanmar Times, 22 January 2018.

85. Interview with local representative of international 
organisation, Loikaw, 4 February 2016.

86. “Loikaw, Mae Hong Son sign sister-city deal to foster 
cooperation”, Kantarawaddy Times, 18 March 2017.

87. “New Thai-Myanmar border trade zone nears 
completion”, Frontier Myanmar, 6 May 2016.

88. Ei Ei Thu, “Kayah State re-opens some areas to 
tourists”.

89. Interview with Jatuchatra Chommai, First Secretary, 
Royal Thai Embassy, Yangon, 28 September 2017.

90. The Border Points 9 to 16 run from north to south 
down the Kayah State border with Thailand. Some are 
much more active and accessible than others: notably 
points 9, 10, 13 and 14.

91. Interview with Khun Bedu, Kayan National Party, 
Loikaw, February 2016.

92. Interview with Jatuchatra Chommai, First Secretary, 
Royal Thai Embassy, Yangon, 28 September 2017

93. See e.g., Edith Mirante, “Hostages to Tourism”, 
Cultural Survival Quarterly Magazine, March 1990.

94. Interview with Mu Gloria, HCKNU Secretary, 23 
March 2017.

95. “The Cape Town Declaration on Responsible 
Tourism”, International Conference on Responsible 
Tourism in Destinations, 2002.

96. Interview with Father Albino, KMSS Loikaw, 29 
August 2013.

97. “Overview of the Sep 2017 3W”, (Who is doing What, 
Where), Kayah State, Myanmar Information Management 
Unit (MIMU), September 2017. International projects 
include: the EU-funded “Promoting Sustainable Peace 
and Resiliency in Kayah (PROSPER)”, a consortium led 
by the Mercy Corps that includes International Rescue 
Committee, The Border Consortium, Nyein (Shalom) 
Foundation, Karuna Myanmar Social Services Loikaw 
and the Association of Volunteers in International 
Service; the National Community Driven Development 
Project, which is financed by the World Bank; the 3MDG 
Fund, which works on health system strengthening in 
projects implemented in Kayah State by the International 
Organization for Migration and International Rescue 
Committee; and Pact Myanmar which works on 
community development and, it was reported in February 
2018, will receive funding from the United States Agency 
for International Development.

98. Interview with members of Kay Htoe Boe, 30 August 
2013.

99. Interview with Ah Mu Htoo, Karenni Evergreen 
Coordinator (at that time), 25 February 2015.

100. Interview with Sai Naing Naing Htwe, 2 February 
2016.

101. “Karenni Community  Organisations  hit  out at 
Norwegian Led Peace Program”, Karen News, 11 December 
2014.

102. Interview with U Saw Lwin, KNLP Joint General 
Secretary 1, 4 February 2016.

103. Interview with Kun Soe, KNGY, 4 February 2016.

104. See e.g., Mark Duffield, Global Governance and the 
New Wars: the Merging of Development and Security 
(London: Zed Books, 2014).



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute222

105. These principles are, in theory, supported in 
Myanmar by many INGOs and the multi-donor 3MDG 
fund: http://www.conflictsensitivity.org/do- no-harm-
local-capacities-for-peace-project/

106. See e.g., “Myanmar: Health Care in a Changing 
National Landscape: Lessons, Challenges and Aspirations 
on the Way Forward”, Mahidol-Oxford Tropical Medicine 
Research Unit, March 2017: http://www.shoklo-unit.com/
sites/default/ files/reports/special-report/healthcare_in_a_ 
changing_national_landscape_seminar_report. pdf

107. For an analysis in the Myanmar context, see, Ashley 
South, “‘Hybrid Governance’ and the Politics of Legitimacy 
in the Myanmar Peace Process”, Journal of Contemporary 
Asia, November 2017.

108. See e.g., “OCHA on Message: Humanitarian 
Principles”, June 2012. See also, “The Fundamental 
Principles of the International Red Cross and Red Crescent 
Movement”, announced in Vienna in 1965 by the 20th 
International Conference of the Red Cross and Red 
Crescent Movement.



|| ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်း စစ်ြွဲမှသည် ငငိမ်းချမ်းရရးဆီသို့ - (လမ်းဆုံလမ်းခွရရာက်ရနသည့် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း နယ်ရပမရေသတစ်ခု) transnationaltransnationalinstitute223

Transnational Institute (TNI) သည် ရရရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲမှုရှိငြီး တရားမျှတမှု၍ ေီမိုကရရစီ ေုံးနည်းစံကျပြစ်သည့် ကမ္ဘာ့အဝန်းအဝိုင်း
တစ်ခုအား  တည်ရဆာက်ရန်အတွက် သံန္နိဌာန်ချေားသည့် နိုင်ငံတကာသုရတသနနှင့် မူဝါေရပြာင်းလဲရရးကို စည်းရုံးအရရးဆိုလျက်ရိှသည့် 
အြဲွ့အစည်းတစ်ရြ်ပြစ်သည်။ နှစ်ရြါင်းရလးဆယ်ရကျာ် ကာလတစ်ရလျှာက် TNI အရနပြင့် လူေုလှုြ်ရှားမှုများအြကား သီးပခားဆက်ရြကာင်း 
တစ်ခုအပြစ်ရြ်တည်၍ ြညာရှင်များနှင့် မူဝါေချမှတ်သူများကို ချတိ်ဆက်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။

TNI ပမန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်TNI ပမန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်

ပမန်မာနိုင်ငံ၌ အရြ်သားတစ်ြိုင်းအစိုးရသစ် ရြါ်ေွန်းလာပခင်းရြကာင့် အရပခခံကျသည့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရး လုြ်ငန်းများရဆာင်ရွက်၍ ကမ္ဘာ့
အရှည်ြကာဆုံးစာရင်းဝင်သည့် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခကို အဆုံးသတ်နိုင်ရန် ရမျှာ်လင့်ချက်ရရာင်ပခည်သန်းလာခဲ့သည်။ TNI ၏ပမန်မာအစီအစဉ်
သည် တစ်ရှိန်ေိုးအခွင့်အလမ်းတံခါးများြွင့်လာသည့် နိုင်ငံတစ်ခုအရနပြင့် ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရသည့် စိန်ရခါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရပြရှင်းလျက်ရှိ
သည့် နိုင်ငံရရးောတ်ရကာင်များနှင့် (တိုင်းရင်းသား) အရြ်ြက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများခိုင်မာအားရကာင်းလာရအာင် ြံ့ြိုးကူညီရန် ရည်ရွယ်ေား
သကဲ့သို့ တစ်ြက်တွင်လည်း အားလုံးြါဝင်မှုရှိ၍ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်ငမဲသည့် ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်ရာ၌ ြါဝင်အရောက်အကူပြုလျက်
ရှိသည်။ TNI အရနပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်ရင်းသားနယ်ရပမရေသများအရြကာင်း ကျွမ်းကျင်နှံ့စြ်မှုရှိရစရန် အေူးတလည် ရလ့လာဆည်းြူး
လာခဲ့ငြီး ပမန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်တွင် လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု၊ အပခားနည်းပြင့် အသွင်ရပြာင်းလဲ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လူသား
ဆန်သည့် မူးယစ်ရဆးဝါးဆိုင်ရာမူဝါေများဟန်ချက်ညီညီရြါ်ေွန်းလာရစရန် ကကိုးြမ်းရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

 သမိုင်းအဆက်ဆက် “ကရင်နီပြည်” ဟု သိခဲ့ြကသည့် ကယားပြည်နယ်သည် ယရန့ပမန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများကကုံရတွ့
ရနြကရသည့် ပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးအကျြ်အတည်းကို ြဲ့တင်ေြ်ေင်ဟြ်လျက်ရှိသည့် အရကာင်းဆုံးသာဓကြင်ပြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အရသးငယ်
ဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုပြစ်ရသာ်ပငားလည်း ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာ လွှမ်းခခုံရပြရှင်းရန်လိုအြ်သည့် ငငိမ်းချမ်းရရးတည်ရဆာက်မှုနှင့် 
လူမှုနိုင်ငံရရးအသွင်ကူးရပြာင်းမှုအတွင်း ကကုံရတွ့ရနြကရသည့် စိန်ရခါ်မှုအများအပြားလာရရာက်ေင်ဟြ်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံရရးရသရနပခင်း၊ 
ြဋိြက္ခောတ်ရကာင်မျ ိုးစုံ စုရဝးတည်ရှိရနပခင်း၊ အလုအယက်ပြစ်ရနသည့် သယံောတအရင်းအပမစ်များ၊ ရပမလုယူသိမ်းဆည်းပခင်း၊ လူသားချင်း
စာနာရောက်ေားရရး အကျြ်အတည်းနှင့် ဆယ်စုနှစ်ရြါင်း ရပခာက်ခုရကျာ်ြကာပမင့်လာငြီပြစ်သည့် ပြည်တွင်းစစ်အလွန်တစ်ရန့ရသာကာလ၌ 
နိုင်ငံကိုပြန်လည်ေူရောင်ရန် တစ်ကွဲတစ်ပြားစီပြစ်ရနသည့် လူေုလူတန်းစားများက ကကိုးြမ်းရနြကပခင်းပြစ်သည်။

 ဤအစီရင်ခံစာသည် စစ်အုြ်ချုြ်ရရးမှ အသွင်ကူးရပြာင်းစ အလွန်အရရးကကီးသည့်ကာလအတွင်း ကယားပြည်နယ်၌ ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့
ရလျက်ရှိသည့်စိန်ရခါ်မှုများကို ဆန်းစစ်သုံးသြ်ေားပခင်းပြစ်သည်။ ေုံးစံအတိုင်းြင် မတူကွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်စုများ၊ ဘာသာ
တရားများနှင့် နိုင်ငံရရးသရဘာေားများကို ေင်ဟြ်လျက်ရှိသည့် ပမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ရသာနယ်ရပမရေသတစ်ခု၌ နယ်ခံလူေုလူတန်းစားများ၏ 
အပမင်သရဘာေားများနှင့် အရှိတရားများကို မျှမျှတတသိပမင်နားလည်မှုရှိရန် အလွန်အရရးကကီးသည်။ ကယားပြည်နယ်၏ အခင်းအကျင်းကို 
ြကည့်မည်ဆိုြါက ရှည်ြကာသည့်ပြည်တွင်းစစ်ေဏ်သင့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းပြင်ြကမ္ဘာနှင့် အဆက်အဆံမပြုဘဲ သီးပခားရြ်တည်ခဲ့သည့် 
နယ်ရပမတစ်ခုပြစ်သပြင့် အခက်အခဲများ ြိုမိုကကီးမားရနခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ ဤကဲ့သို့ လက်လှမ်းမမီနိုင်ပြစ်ခဲ့ရပခင်းရြကာင့် ရအာက်ရပခ
ရပမပြင်၌ ဆိုးရွားပြင်းေန်လှသည့် ေိခိုက်နစ်နာမှုများကို ရဆာင်ကျဉ်းလာခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးြဋိြက္ခများအရြါ် သုရတသနပြု၍ အစီရင်ခံ
တင်ပြမှုများ မရှိသရလာက်နည်းြါးခဲ့ရပခင်းပြစ်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက် ြိုမိုရကာင်းမွန်သည့် အနာင်္တ်တစ်ခုကို ေုဆစ်
ြုံရြာ်မည့် ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုများ အစြျ ိုးလာခဲ့ြကရသာ်လည်း ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူေုလူတန်းစားရြါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့
ရနြကရသည့် ဆင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှင့် လူမှုစီးြွားရရးအကျြ်အတည်းများကို နားလည်သိပမင်မှု သို့မဟုတ် အရရးတယူမှတ်တမ်းတင်မှု မရှိသရလာက်
နည်းြါးရနဆဲပြစ်သည်။ 

 ကယားပြည်နယ်အရြါ် သက်ရရာက်လျက်ရှိသည့် ြိအားများသည် ေုေည်ကကီးမားစွာပြင့် တည်ရှိရနဆဲပြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်ရြါင်း
ရပခာက်ခုရကျာ် လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်လာခဲ့ငြီးရနာက် ကရင်နီလူေုလူတန်းစားများသည် မိမိတို့၏ နိုင်ငံရရးနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရရး
တိုက်ြွဲကို အမျ ိုးသားအဆင့် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ေီမိုကရရစီပြုပြင်ရပြာင်းလဲရရးဆိုင်ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ကကိုးြမ်းအားေုတ်မှုများနှင့် 
ရင်ရဘာင်တန်းရလျှာက်လှမ်းြကရန် စိတ်ြိုင်းပြတ်ခဲ့ြကသည်။ ကရင်နီတို့သည် ယခင်အတိတ်ကာလများ၌ အငမဲတမ်းလိုလို အရမ့ရလျာ့ခံလူေု
လူတန်းစားများ ပြစ်ခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း ယရန့အချနိ်၌ နယ်စြ်ပြတ်ရကျာ်ပြစ်ြွားသည့် စိန်ရခါ်မှုများ နက်ရှိုင်းကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်
အမျှ အမျ ိုးသားပြန်လည်သင့်ပမတ်ရရးနှင့် နိုင်ငံရရးရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများြင် လက်ရတွ့ရုြ်လုံးမရြါ်လာရသးခင် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် တည်ငငိမ်
ရအးချမ်းမှုကို လှိုက်စားသွားမည့် နာကျည်းနစ်နာချက်များကို ရင်ဝယ်ြိုက်ေားသည့် မျ ိုးဆက်သစ်တစ်ခုရြါက်ြွားလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကကီး
ကို ေိြ်တိုက်ရင်ဆိုင်ြကရရတာ့မည်ပြစ်သည်။

 ကယားပြည်နယ်ကို အာရှရေသ၏ ရခါင်သီရဝးလံလွန်းလှသည့် အစွန်အြျားရေသ၌ တည်ရှိရနသည့် ပခင်းချက် သို့မဟုတ် သာမရညာင်ည
နယ်ရပမတစ်ခုအပြစ် သရဘာေားပခင်းေက် ကိုလိုနီရခတ်လွန် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ကျရှုံးမှုများကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိသည့် အတိတ်ကာလ၏ သမိုင်း
သင်ခန်းစာရကာင်းတစ်ရြ်အပြစ် ပြန်ရပြာင်းြကည့်ရှုသင့်ြါသည်။ ခွဲပခားရဘးြယ်ခံေားရငြီး ကိုယ်စားပြုမှုမရှိဘဲ ရသွးခွဲအုြ်ချုြ်ခံရနြကရသည့် 
ရခတ်တစ်ရခတ်၏ ြစ်ြယ်ခံပြယုင်္်တစ်ခုေက်စာလျှင် လာမည့်နှစ်ကာလများအတွင်း တိုင်းသိပြည်သိတိုးတက်ြွင့်လင်းသည့် အရပြာင်းအလဲ
တစ်ရြ်ဆီသို့ ရရှ့ရဆာင်လမ်းပြမည့် ကယားပြည်နယ်ပြစ်လာရန် ြို၍အရရးကကီးြါသည်။


