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မာတိကာ

ြမန်မာနိုင်ငံ ပြမေုံ

အာရကန်နိုင်ငံပရးေမိုင်း
အတိုပကာက်များ

၁။ မိတ်ဆက်

အာရကန် ပြမေုံ

၂။ အပမ့ပလျာ့ခံ အာရကန်ဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်
ေဋိေက္ခနှင့် ကိုလိုနီြေုခံရြခင်းတို့၏ ဆိုးပမွ

ရခိုင်ြေည်နယ် - မျက်ပမှာက်ပခတ် ရုေ်ေုံလ�ာ

ပဗိတိေျှအုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာြခင်း
ဂျေန်တို့ လက်ပအာက်ကျပရာက်ြခင်းနှင့် လူမျုးပရးအဓိ
ိ
ကရုဏ်းများ

အာရကန်တို့ ပဘးဖယ်ထားြခင်းနှင့် လွတ်လေ်ပရးေို့ ဖုတ်ေူမီးတိုက်ချီတက်ြခင်း
ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး

၃။ ေါလီမန်ပခတ် (၁၉၄၈ - ၆၂)
နိုင်ငံတစ်ခု ပတာခိုေွားြခင်း

ပရ�းပကာက်ေွဲလှုေ်ရှားမှုများ ြေန်လည် အေက်ဝင်ြခင်း

“လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး” ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစနှင့် နိုင်ငံပရးကျဆုံးြခင်း
ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ အာဏာေိမ်းြခင်း

၄။ ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် (၁၉၆၂ - ၈၈)

စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခများ တစ်ပကျာ့ ြေန်လာြခင်း
အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှုများ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေုံ

၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် လူဉီးပရ ေန်းပခါင်စာရင်း
နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ဒုက္ခေည်အကျေ်အတည်း
ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခအရှုေ်အပထွး

အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊ လူမျုးစု
ိ -နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့်
မဆလအစိုးရပေိုကျြခင်း

၅။ စစ်အစိုးရ - န.ဝ.တ- န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ပရး (၁၉၈၈-၂၀၁၁)
ပရ�းပကာက်ေွဲကတိများနှင့် နိုင်ငံပရးနှိေ်ကွေ်မများ
ှု

ေဋိေက္ခများြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့်
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၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ အစုလိုက် အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။

၇၁

ေင်လယ်ပမျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် ပရ�ဓါတ်ပငွ့ - စစ်မျက်နှာေစ်များနှင့် အကျေ်အတည်းေစ်များ

၈၂

အစိုးရစေ်ကူးမေ်ကူးကာလနှင့် အတိုက်အခံတို့အပနအထားြေန်ညှိရြခင်း

၇၇

၂၀ဝ၈အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့် ၂၀၁၀အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ
အာရကန် လက်နက်ကိုင်လှုေ်ရှားမှုများ အစဉ်ြေဇယား

၆။ အရေ်ေားတစ်ေိုင်း အုေ်ချုေ်ပရး ေမ�တဦးေိန်းစိန်လက်ထက် (၂၀၁၁-၂၀၁၆)
၂၀၂၀ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရးအကကမ်းဖက်မှုများ

၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ပနာက်ေိုင်းခွဲြခားဆက်ဆံပော အစီအမံများ
ရခိုင်အမျုးေားပရးဝါဒြေန်
ိ
လည်ဦးပမာ့လာြခင်း

၉၂

၉၃

၉၇
၉၈

၁၀၃
၁၀၃

အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း စစ်ပရးနယ်ေယ်ချဲ့ထွင်လာကကြခင်း

၁၀၇

တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်မပအာင်ြမင်ခဲ့ပောနိုင်ငံပရး

၁၁၂

ဦးေိန်းစိန် ေမ�တ ေက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း

၁၁၈

လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ

၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊ အာရကန်အမျုးေားေါတီ
ိ
နှင့်

၇။ NLD- တေ်မပတာ် အစိုးရ (၂၀၁၆ မှ ယပန့အထိ)

၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညိုနှိုင်းပဆွးပနွးေွဲများမပအာင်ြမင်ရြခင်း

ညီ��တ်ပော တိုင်းရင်းေားလူမျုးများ
ိ
ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ၏ အပြခခံမူ (၈)ချက်

ARSA အရှိန်ရလာြခင်းနှင့် တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်း
ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် နိုင်ငံပရးနှင့် တရုတ်ကဝင်ပရာက်လာေုံ

ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက် အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးကကရြခင်း
Facebookနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�

နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခနှင့် ရခိုင်အမျုးေားပရး
ိ

ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ် - နိုင်ငံတကာဇာတ်ခုံတွင်
ပရှ့တန်းပရာက်လာပော ရခိုင်ြေည်နယ်

၈။ ယပန့အာရကန်

ကပောင်းကနင်း အာရကန်ပြမ

ေဋိေက္ခအေစ်များ ေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ နည်းလမ်းေစ်များ
ရိုဟင်ဂျာပနာက်ဆက်တွဲ

၉။ နိဂုံး

မှတ်စုများ
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၁၇၈၄

ကုန်းပဘာင်မင်းတစ်ေါးက ပြမာက်ဦးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်ကို ကျူးပကျာ်စစ်ဆင်န�ဲ

၁၈၂၄-၁၈၂၆

အင်္ဂလိေ်-ြမန်မာ ေထမစစ်အတွင်း အာရကန်ကို အင်္ဂလိေ်တို့ေိမ်းေိုက်

၁၈၈၅-၁၈၈၆

အင်္ဂလိေ်-ြမန်မာ တတိယစစ်ေွဲအတွင်း ပဗိတိေျှ-ဘားမားပခါ်အင်္ဂလိေ်အုေ်ချုေ်ပောဗမာြေည်ထဲေို့

အာရကန်ကို ေွတ်ေွင်း၊ ဗမာြေည်မ၏ တိုင်းတစ်ခုအြဖစ် အာရကန်ကို အုေ်ချုေ်

၁၉၁၈-၁၉၁၉

ရခိုင်ြေည်အေင်းနှင့်အတူ အမျုးေားပရး
ိ
အဖွဲ့အစည်းများ ြေန်လည်နိုးကကားေက်ဝင်လာ

၁၉၃၆

အာရကန် ပြမာက် ေို င်း ဆို င် ရာ ဂျမီး ယာတူး -အူ လ မာ (မွ တ် ဆ လင် ဘာောပရးပကာင် စီ ) အဖွဲ့ ပေါ်

ပေါက်လာ

၁၉၃၇

အိန�ိယမှ ပဗိတိေျှဘားမားကို ခွဲထုတ်-ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေားအစည်းအရုံးတည်ပထာင်

၁၉၄၁-၄၅

ဒုတိယကမ�ာစစ်နှင့် ဂျေန်ကျူးပကျာ်စစ်

၁၉၄၂

ရခိုင်ပဒေအတွင်း အုေ်စုအချင်းချင်းကကား အကကမ်းဖက်မှုြဖစ်ေွား

၁၉၄၅

ရခိုင်ြေည် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (APLP) ကို ဖွဲ့စည်း

၁၉၄၆

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတွင် အလံြဖူ-အလံနီဟူ၍ ကွဲထွက်

၁၉၄၇

တန်းတူညီတူြဖစ်မှုနှင့် ြေည်ပထာင်စုြဖစ်မကိ
ှု ု အပြခခံကာေင်လုံစာချုေ်ကိုချုေ်ဆို

၁၉၄၈

ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးရရှိ- အာရကန်မှာ ရခိုင်တိုင်းအြဖစ်ေို့ပရာက်ရှိပေီး ရခိုင်နယ် ပတာင်တန်း

ပဒေများကို ချင်းဝိပေေတိုင်းအတွင်းထည့်ေွင်း၊ ရခိုင်၊ မူဂျာဟစ်၊ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီနှင့်
အြခားအဖွဲ့များ၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှုများစတင်

၁၉၅၁
၁၉၅၆

အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် တစ် ေီး ေု ဂ� လ ရခို င် ေါလီ မ န် အ မတ် များအဖွဲ့ (IAPG)က မဲ အ များစု

အနိုင်ရ

ရတည (ANUO) က ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိင
ု င
် ံ အမျုးေားညီ
ိ
�တ
� ပ
် ရးတေ်ဦး (ေ.မ.ည.တ-NUF) နှင့်

မဟာမိတဖ
် ွဲ့၊ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေတ
ွဲ င
ွ ် ဦးနု၏ ဖ.ဆ.ေ.လ ပေီးလျှင် ေ.မ.ည.တ (NUF)က ဒုတယ
ိ
မဲအများဆုံးရရှိ

၁၉၅၈

ဦးနုလက်ထက် “ေင်ေုန်းပြခ လွတ်ပငိမ်းချမ်းောခွင့်” အစီအစဉ်

၁၉၅၈-၁၉၆၀

ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ “အိမ်ပစာင့် အစိုးရ” က အုေ်ချုေ်

၁၉၆၀-၁၉၆၂

ရှမ်း၊ ရခိုင် နှင့်အြခားလူမျုးစု
ိ ပခါင်းပဆာင်များက ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို အဆိုြေု၊ ရခိုင်ြေည်နယ်ဖွဲ့စည်း

ပရးေပဘာတူ၊ပမယုနယ်ြခားခရိုင် အပကာင်အထည်ပဖာ်

၁၉၆၂

ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက အာဏာေိမ်း၊ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို အပြခခံလမ်းစဉ်ကကီးအြဖစ် ချမှတ်

၁၉၆၃

နို င် ငံ လုံး ဆို င် ရာ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးပဆွး ပနွး ေွဲ ေို့ ရ.က.ေ တက် ပရာက် ၊ ရခို င် ၊ မူ ဂျာဟစ် ၊ ရို ဟ င် ဂျာနှ င့်

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတို့၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မများ
ှု
ြေန်လည်စတင်

၁၉၆၇

စစ်ပတွ “ဆန်ြေဿနာ လူေတ်ေွဲပန့”

၁၉၇၃

ြေည်လုံးက�တ်ေန်းပခါင်စာရင်းနှင့် လူထုဆန�ခံယူေွဲ

၁၉၇၄

ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ၏ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒ ြေဌာန်း၊ ရခိုင်ြေည်နယ် စတင်

ပေါ်ပေါက်လာ
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၁၉၇၈

နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ ေထမအကကိမ် အစုလိုက်အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးရြခင်းြဖစ်ေွား

၁၉၈၂

နိုင်ငံေားြဖစ်မှု ဥေပဒ ြေ�ာန်း

၁၉၈၈

ဒီမက
ို ပရစီအပရးဆန�ြေေွမ
ဲ ျားပေါ်ပေါက်၊ မဆလ အစိုးရပေိုကျ၊ နဝတ က အာဏာယူ၊ ဒီမက
ို ပရစီအပရး

လှုေ်ရှားေူများစွာ ပနရေ်စွန့်ခွာရပေီး လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံနယ်ပြမများတွင် ခိုလံှု

၁၉၈၉

ဗ.က.ေ ပေိုကွဲ၊ လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအစီအစဉ်စတင်

၁၉၉၀

အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲတွင် NLD အနိုင်ရ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ မဲဆန�နယ်အများစုတွင် ALD အနိုင်ရ၊

၁၉၉၂
၁၉၉၃
၁၉၉၇

အမျုးေားလူ
ိ
့အခွင့်အပရးဒီမိုကရက်တစ်ေါတီ (NDPHR) က ပလးပနရာ အနိုင်ရ

ALD၊ NDPHR နှင့် အြခားလူမျုးစု
ိ ေါတီများဖျက်ေမ
ိ ်းခံရ၊ တေ်မပတာ်စစ်ဆင်ပရးပကကာင့် ရိဟ
ု င်ဂျာများ

ဒုတိယအကကိမ် အစုလိုက်အပေုံလိုက်ထွက်ပြေး

ဖွဲ့စည်းေုအ
ံ ပြခခံဥေပဒေစ်ပရးဆွရ
ဲ န် အမျုးေားညီ
ိ
လာခံစတင်၊ ြေည်ပထာင်စု ကကံခ
့ င
ို ပ
် ရးနှငဖ
့် ွံ့ ပဖိုးပရး

အေင်း(USDA)တည်ပထာင်

န.ဝ.တ အစိုးရ (SLORC) က နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့်ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီ (န.အ.ဖ) ဟု

အမည်ပြောင်းလဲ

၁၉၉၈

ALD က NLD နှင့်အတူ ြေည်ေူ့လ�တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေုပကာ်မတီ (CRPP) တွင်ေါဝင်

၂၀၀၂

ALD က ြေည်ပထာင်စု တိုင်းရင်းေား လူမျုးများအဖွ
ိ
ဲ့ချုေ် (UNA) ေို့ ဝင်ပရာက်

၂၀၀၈

နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၊ ြေည်ေူ့ဆန�ခံယူေွဲ နှင့် ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဥေပဒေစ် ပကကညာ

၂၀၀၉

အေစ်အခတ်ရေ်ထားပော အဖွဲ့များအား နယ်ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့များအြဖစ် အေွင်ပြောင်းရန် အစိုးရက

၂၀၁၀

အမိန့်ပေး

NLD နှင့် ALD တို့ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲကို ေေိတ်ပမှာက်၊ USDP က ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရ၊

RNDP က ရခိုင်မဲဆန�နယ် အများစုတွင်အနိုင်ရ

၂၀၁၁

SPDC ကအစိုးရေစ်ေို့အာဏာလ�ဲ၊ ေမ�တဦးေိန်းစိန်က ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်အေစ်စတင်

၂၀၁၂

ကကားြဖတ်ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရပေီး NLD လ�တ်ပတာ်ထဲပရာက်ရှိ၊ ALP က အေစ်အခတ်ရေ်စဲ၊

၂၀၁၅

လူမျုးပရးမု
ိ
န်းတီးမှုကို အပြခခံပေီး အချု့ရေ်
ိ ရ�ာများတွင် မတည်ပငိမ်မများြဖစ်
ှု
ေွား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးမေါဝင်ပော တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရေ်စဲပရးေပဘာတူ စာချုေ်

အေက်ဝင်၊ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေတ
ွဲ င
ွ ် NLD အနိင
ု ရ
် ၊ANPက ရခိင
ု မ
် ဆ
ဲ န�နယ်ပြမအများစုတင
ွ ် အနိင
ု ရ
် ၊
မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်းအများစု အေယ်ခံရ၊ ရိုဟင်ဂျာများ၏ မဲပေးခွင့်ကို ရုေ်ေိမ်း

၂၀၁၆
၂၀၁၇

၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊ ULA-AA က ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်ပေီးစတင်လှုေ်ရှား၊ ARSA

အဖွဲ့ပေါ်ထွက်၊ ေဋိေက္ခ အေစ်များြဖစ်လာ၊ ပနရေ်စွန့်ခွာရပော ဒုက္ခေည်များ အပရးကကုံ

ဒုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊တရုတ်က BRI စီမံကိန်းများကို စတင်၊ ကိုဖီအာနန်အကကံပေး

ပကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြေန်၊ ARSA ကတိုက်ခိုက်မှုများ ြေန်စ၊ တေ်မပတာ်က ြေန်လည်ပဖိုခွင်း၊
တတိယအကကိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခေည်များ ပနရေ်စွန့်ခွာထွက်ပြေး

၂၀၁၈

ပြမာက် ဦးပမို့တွ င် ဆန� ြေေူ များအေတ် ခံ ရ ၊ ANP ပခါင်း ပဆာင် ပဟာင်း ပဒါက် တာပအးပမာင် ဖ မ်း

ဆီးခံရ၊ တတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊ စစ်ရာဇဝတ်မများ
ှု
ကျူးလွန်မှုရှိခဲ့ေည်ဟု ကုလေမဂ�

အချက်အလက် ရှာပဖွပရးပကာ်မရှင်က စွေ်စွဲ၊ ရခိုင်မှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို ပငိမ်းချမ်းပရးြဖစ်စဉ်
ထဲမှ ဖယ်ထား
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၂၀၁၉

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ် တွ င် အကျုးပဆာင်
ိ
ပေးရန် တရု တ် ေါဝင် လာ၊ ULA နှ င့် ေဋိ ေ က္ခ များ

ြေင်းထန်လာ၊ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ေို့ ဒုက္ခေည်ပေါင်း တစ်ေန်းပကျာ်ပရာက်ရှိ၊ ပနရေ်မှ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး
ရေူပေါင်း နှစေ
် န
ိ ်းအထိရလ
ှိ ာ၊ ICC နှင့် ICJ က ဖိနေ
ှိ မ
် များနှ
ှု
င့် လူေားမျုးနွ
ိ ယအ
် ပေါ် ကျူးလွနပ
် ော
ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ေတ်ေက်ပေီး စုံစမ်းစစ်ပဆးမှုများစတင်

၂၀၂၀

၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ပြခခံ ဥ ေပဒအရ တတိ ယ အကကိ မ် အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ကျင်း ေမည့် ရ က် ကို

ေတ်မှတ်
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twdkaumufrsm;
AA Arakan Army
AA Arakan Army
AA Arakan Army

AASYC All Arakan Students and Youth Congress
ABSDF All Burma Students Democratic Front

ရခိုင်တေ်မပတာ်

ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (NUPA, ပနာင် ANC ၏
လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့)

ရက္ခိုင့်တေ်ပတာ် (ULA ၏ လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့)

ရခိင
ု ြ် ေည်လုံးဆိင
ု ရ
် ာ ပကျာင်းေားလူငယ်များ အစည်းအရုံး
ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ်
တေ်ဦး

AFPFL /ဖဆေလ Anti-Facist People’s Freedom League ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်ပရးနှင့် ြေည်ေူ့ လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့ချုေ်
AIA Arakan Independence Alliance

ရခိုင်ြေည်လွတ်လေ်ပရး မဟာမိတ်အဖွဲ့

ALD Arakan League for Democracy

ရခိုင် ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်

AIO Arakan Independence Organisation

ရခိုင်ြေည်လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့

ALD (E) Arakan League for Democracy (Exile)

ရခိုင် ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် (ြေည်ေ)

ALP Arakan Liberation Party

ရခိုင်ြေည် လွတ်ပြမာက်ပရး ေါတီ

ALO Arakan Liberation Organisation

ANC / ရတတစ Arakan National Congress
ANC Arakan National Council

ANLP Arakan National Liberation Party
ANP Arakan National Party

ရခိုင်ြေည် လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့

ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေားများ အစည်းအရုံး
ရခိုင်ြေည် အမျုးေား
ိ
ပကာင်စီ (၂၀၀၄မှ ယပန့အထိ)
ရခိုင်ြေည် အမျုးေား
ိ
လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ
ရခိုင် အမျုးေား
ိ
ေါတီ

ANUO / ရတည Arakan National United Organisation

ရခိုင်ြေည် တိုင်းရင်းေား ညီ��တ်ပရး အဖွဲ့

ARSA / အာဆာ Arakan Rohingya Salvation Army

အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရး တေ်မပတာ်

ARIF Arakan Rohingya Islamic Front
BCIM Bangladesh, China, India and
Myanmar Economic Corridor

အာရ်ကန် ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလာမ�စ် တေ်ဦး

ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်-တရုတ်-အိန�ိယ-ြမန်မာ စီးေွားပရးစ���

BGF Border Guard Force

နယ်ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့

BMC Burma Muslim Congress

ဗမာ မွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက်

BIA Burma Independence Army
BNA Burma National Army

BRI Belt and Road initiative

BSPP / မဆလ Burma Socialist Programme Party

ဗမာ့လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့

ဗမာ အမျုးေား
ိ
တေ်မပတာ်

ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်း

ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ

CMEC China – Myanmar Economic Corridor

တရုတ်-ြမန်မာ စီးေွားပရးစ���

CNVP Chin National Vanguard Party

ချင်း အမျုးေား
ိ
တေ်ဦး ေါတီ

CNF Chin National Front

CPA / ရကေ Communist Party of Arakan
CPB / ဗကေ Communist Party of Burma

ချင်း အမျုးေား
ိ
တေ်ဦး

ရခိုင်ြေည် ကွန်ြမူနစ် ေါတီ
ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ
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CRPP Committee Representing People’s Parliament

ြေည်ေူ့လ�တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေု ပကာ်မတီ

DHRP Democracy and Human Rights Party

ဒီမိုကပရစီနှင့်လူ့အခွင့်အပရး ေါတီ

DPA Democratic Party of Arakan

ရခိုင်ြေည် ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ

FPNCC Federal Political Negotiation and

ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွး ညှိနင်
ှို းပရး ပကာ်မတီ

DAB / မဒမခ Democratic Alliance of Burma
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ြမန်မာြေည် ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် အဖွဲ့ချုေ်

DKBA Democratic Karen (Buddhist) Benevolent Army ဒီမိုကပရစီ အကျုးြေု
ိ
ကရင့်တေ်မပတာ်
EAO Ethnic Armed Organisation
Consultative Committee

လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့

IAPG Independent Arakan Parliamentary Group

တစ်ေီးေုဂ�လ ရခိုင် ေါလီမန် အမတ်များ အဖွဲ့

ICJ International Court of Justice

အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး

ICC International Criminal Court
IDP Internally-displaced person

KIO Kachin Independence Organisation
KMT Kuomintang

အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ် ခုံရုံး
ပနရေ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရေူများ
ကချင် လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့
ကူမင်တန်

KNLD Kaman National League for Democracy

ကမန် အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်

KNPP Karenni National Progressive Party

ကရင်နီ အမျုးေား
ိ
တိုးတက်ပရး ေါတီ

KNPP Kaman National Progressive Party
KPC Karen (KNU/KNLA) Peace Council
LDU Lahu Democratic Union
LID Light Infantry Division

MFA Mayu Frontier Administration

ကမန် အမျုးေား
ိ
တိုးတက်ပရး ေါတီ

ကရင် ပငိမ်းချမ်းပရး ပကာင်စီ (KNU/KNLA)
လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး
ပြခြမန်တေ်မ

ပမယု နယ်ြခားခရိုင်

MLOB Muslim Liberation Organisation of Burma

ြမန်မာနိုင်ငံ မွတ်ဆလင် လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့

MNF Mizo National Front

မီဇို အမျုးေား
ိ
တေ်ဦး

MPC Myanmar Peace Center

ြမန်မာ ပငိမ်းချမ်းပရး စင်တာ

MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army ြမန်မာ အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တေ်မပတာ်
MP Member of Parliament

NBF Nationalities Brotherhood Federation
NCA Nationwide Ceasefire Agreement

NCCT National Ceasefire Coalition Team
NCGUB National Coalition Government
Union of Burma

NCUB National Council Union of Burma

NDAA National Democratic Alliance Army (Mongla)

လ�တ်ပတာ် ကိုယ်စားလှယ်

ညီပနာင်တိုင်းရင်းေားေါတီများ ဖက်ဒပရးရှင်း

တစ် နို င် ငံ လုံး ေစ် ခ တ် တို က် ခို က် မှု ရေ် စဲ ပရးေပဘာတူ
စာချုေ်

တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံးေစ်ခတ်တက
ို ခ
် က
ို မ
် ရေ်
ှု စပဲ ရးညှန
ိ င်
ှို းပဆာင်ရက
� ်
ပရးအဖွဲ့

ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံအမျုးေား
ိ
��န့်ပေါင်းအစိုးရ
ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ အမျုးေား
ိ
ပကာင်စီ

ြမန်မာ အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တေ်မပတာ်
(မိုင်းလား)
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NDF National Democratic Front

NDFA National Democratic Force of Arakan

NDPD National Democratic Party for Development
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အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကပရစီ တေ်ပေါင်းစု

ရခိုင်ြေည် အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကပရစီ အင်အားစု

အမျုးေား
ိ
ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရး ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ

NDPHR National Democratic Party for Human Rights အမျုးေား
ိ
လူ့အခွင့်အပရး ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ
NDPP National Development and Peace Party

အမျုးေား
ိ
ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး ေါတီ

NLD National League for Democracy

အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်

NGO non-governmental organisation
NMSP New Mon State Party

အစိုးရမဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်း
မွန်ြေည်ေစ် ေါတီ

NRPC National Reconciliation and Peace Centre

အမျုးေား
ိ
ြေန်လည် ေင့်ြမတ်ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး

NSCN-K National Socialist Council of

နာဂြေည် အမျုးေား
ိ
ဆိုရှယ်လစ် ပကာင်စီ- ကေ်ေလန်

Nagaland-Kaplan

ဗဟိုဌာန

NUF National United Front

အမျုးေား
ိ
ညီ��တ်ပရး တေ်ဦး

NULF National United Liberation Front

ညီ��တ်ပော အမျုးေား
ိ
လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်ဦး

NUFA National United Front of Arakan
NUP National Unity Party

NUPA National United Party of Arakan
PDP Parliamentary Democracy Party

ရခိုင်ြေည် အမျုးေားညီ
ိ
��တ်ပရး တေ်ဦး

တိုင်းရင်းေား စည်းလုံးညီ��တ်ပရး ေါတီ
ရခိုင်ြေည် အမျုးေား
ိ
ညီ��တ်ပရး ေါတီ
ေါလီမန် ဒီမိုကပရစီ ေါတီ

PNLO Pa-O National Liberation Organisation

ေအို့ဝ် အမျုးေား
ိ
လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့

RPF Rohingya Patriotic Front

ရိုဟင်ဂျာ မျုးချစ်
ိ
တေ်ဦး

RNDP Rakhine Nationalities Development Party
RSO Rohingya Solidarity Organisation
RSU Rakhine Sangha Union

SLORC / နဝတ State Law and Order
Restoration Council

ရခိုင်တိုင်းရင်းေားများ တိုးတက်ပရး ေါတီ
ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်းညီ��တ်ပရး အဖွဲ့
ရခိုင် ေံဃာ့ ေမဂ�

နိုင်ငံပတာ် ပငိမ်ဝေ်ေိြေားမှု တည်ပဆာက်ပရးပကာင်စီ

SNLD Shan Nationalities League for Democracy

ရှမ်းတိုင်းရင်းေားများ ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်

SSA / RCSS Shan State Army /

ေျှမ်းြေည် တေ်မပတာ်/ ေျှမ်းြေည် ြေန်လည် ထူပထာင်ပရး

SPDC / နအဖ State Peace and Development Council
Restoration Council of Shan State

SSA/SSPP Shan State Army/ Shan State
Progress Party

နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပကာင်စီ
ပကာင်စီ

ရှမ်းြေည် တေ်မပတာ် / ရှမ်းြေည် တိုးတက်ပရး ေါတီ

TNLA Ta-ang National Liberation Army

တအာင်း အမျုးေား
ိ
လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်မပတာ်

ULA United League of Arakan

ရက္ခိုင် အမျုးေား
ိ
အဖွဲ့ချုေ်

TNP Tribal Nationalities Party
UN United Nations

UNA United Nationalities Alliance

လူမျုးစု
ိ ံ တိုင်းရင်းေားများ ေါတီ
ကုလေမဂ�

စည်းလုံးညီ�တ
� ပ
် ော တိင
ု ်းရင်းေား လူမျုးများ
ိ
မဟာမိတ်
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UNDP United Nations Development Programme
UNFC United Nationalities Federal Council

UNHCR United Nations High Commissioner
for Refugees

8

ကုလေမဂ� ဖွံ့ ပဖိုးမှု အစီအစဉ်

ညီ�တ
� ပ
် ော တိင
ု ်းရင်းေား လူမျုးများ
ိ
ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ
ကုလေမဂ� ဒုက္ခေည်များ ဆိုင်ရာ ပအဂျင်စီ

UNLD United Nationalities League for Democracy

ြေည်ပထာင်စု တိင
ု ်းရင်းေားလူမျုးများ
ိ
ဒီမက
ို ပရစီအဖွဲ့ချုေ်

Humanitarian Affairs

ညှိနင်
ှို းပရးမှူးရုံး

UNOCHA UN Office for the Coordination of

ကုလေမဂ� လူေားချင်းစာနာ ပထာက်ထားမှုဆိင
ု ရ
် ာ ဌာပန

UPDJC Union Peace and Dialogue Joint Committee

ြေည်ပထာင်စု ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးမှု ေူးတွဲပကာ်မတီ

USDP Union Solidarity and Development Party

ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး ေါတီ

WNO Wa National Organisation

ဝအမျုးေား
ိ
အဖွဲ့

USDA Union Solidarity and Development Association ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး အေင်း
UWSA United Wa State Army

ဝြေည် ပေွးစည်း ညီ��တ်ပရး တေ်မပတာ်
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rdwfquf
အာရကန် ၁ ေို့ မ ဟု တ် ယပန့ ပခတ် အ ပခါ် ရခို င်

ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုလိုနီပခတ်အလွန် ကျရှုံးမှု
များကို ေုံ ရိ ေ် ကို ထင် ဟ ေ် ပနပေေည် ။ လူ မျုးစု
ိ ေ ဋိ ေ က္ခ
များ၂၊ နိုင်ငံပရး ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် အပြခအပန၊ စစ်ပဘာင်ချဲ့

လာြခင်း ၊ ပဒေစီး ေွားပရးကို လျစ် လျူရှု ခဲ့ ြခင်း များနှ င့်
ဌာပနလူ ထု ကို ဖယ် ကျဉ် ဆ က် ဆံ ခဲ့ ြခင်း များ ရှိ ပနပော
ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာြေည်အပေးစား ကပလးတစ်ခု

လိုေင်။ လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ထိုြေဿနာများ၏

အတို င်း အဆ ေို မို ြေင်း ထန် လာကကေည် ။ ဗု ဒ� ဘာောနှ င့်

မွ တ် ဆ လင် တို့ အ ကကား စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ မှု ေို မို ဆိုး ရ�ားလာပေီး
ပခတ် ေ စ် က မ�ာ၏ အကကီး မားဆုံး ဒု က္ခ ေည် ြေဿနာကို
ြဖစ်ပစခဲေ
့ ည်။ လူေားအရင်းအြမစ်နင
ှ ့် ေဘာဝ ေယံဇာတ

အရင်း အြမစ် တို့ ြဖင့် အပေအချာ အလားအလာရှိ ေ ည့်

ပဒေတစ် ခု ြဖစ် ပော် လ ည်း အာရကန် မှာ ြမန် မာနို င် ငံ ၏
အဆင်းရဲဆုံးပဒေတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

လက်ရှိကကုံပနရပော အကျေ်အတည်းမျုးိ ြဖစ်လာ

မည်ဟု ကကိုတင်တက
ွ ဆ
် နိင
ု ခ
် ဲ့ ြခင်း မရှခ
ိ ေ
ဲ့ ါပေ။ ပတာက်ေပော
ေမို င်း ပနာက် ခံ က အာရကန် ေ ည် အာရှ ၏ မဟာဗျူဟာ

လမ်းဆုံတွင် အပရးေါေည့် အပနအထားရှိပကကာင်းကို ြေေ

ပနေည်။ အာရကန်ေည် အတိတ်ကာလက အပမ့ပလျာ့ခံ
ပဝးလံပခါင်ေပ
ီ ော ပဒေတစ်ခအ
ု ြဖစ် တည်ရခ
ှိ ေ
ဲ့ ည် မဟုတ်

ပေ။ အာရကန် ြေည် နှ င့် အာရကန် ေားတို့ ေ ည် ပရှး ပရှး
ကေင် ပဒေတွင်း ကူးလူးဆက်ဆံမှုများတွင် အချက်အချာ

ပနရာကျကျ ပနခဲ့ ကကပေီး ပချာင် ကျကျ အာရကန် မ ဟု တ်

ခဲ့ ေါ။ ေို့ ရာတွ င် ကို လို နီ အု ေ် ချုေ် ပရးေည် ပဒေတွ င်း

လူ မှု ဘဝ အေို င်း အဝို င်း များကကား ဆက် ဆံ ပရးကို များစွာ

ေုံ ေျက် ပစခဲ့ ေ ည် ။ အာရကန် ကို ချည့် နဲ့ ပစခဲ့ ပော ကို လို နီ
ပခတ် ၏ အပမွ ေ ည် ယခု အ ချိ န် ထိ တို င် ြမန် မာနို င် ငံ ၏

နိုင်ငံပရးအပေါ် ကကာရှည်ကကာများကေဇာေက်ပရာက် ပနခဲ့

ေည် ။ ေမို င်း အချုးအပကွ
ိ
့ များစွာ တွ င် အာရကန် ေ ည်

ထုက�ံေိမ် ေုထိုး၊ ပြမာက်ဦး (MS)

ေဋိေက္ခများ၊ မတည်ပငိမ်မှုများနှင့် ကကုံရပေီး မပကျမချမ်းနိုင်
စရာ အကျိတ်အခဲများနှင့် ကျန်ရစ်ရပောပြမ ြဖစ်ခဲ့ရေည်။

ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေမျှေည် ြေင်ေမှ ရခိုင်အပရးကို ၀င်ပရာက်စီမံ
ြခင်းများ၊ အုေ်ချုေ်ပရးဘက်က အပြောင်းအလဲများပကကာင့်
ြဖစ်ခဲ့ရပေီး ပဒေခံြေည်ေူများ၏ အခွင့်အပရးများမှာထည့်
မစဉ်းစားဘဲ ဖယ်ကျဉ်ခခ
ံ ဲရ
့ ေည်။ ယပန့တင
ွ လ
် ည်း ထိက
ု ဲ့ေို့
ပော ေမိုင်းအပကွ့မျုးကိ
ိ ု ကကုံပနရြေန်ေည်။

ယခု ကကုံ ပနရပော အပရးပေါ် အပြခအပနများကို

“ရခိင
ု ဗ
် ဒ
ု ဘာောနှ
�
င့် မွတဆ
် လင် ရိဟ
ု င်ဂျာ” တို့ ကကား ြဖစ်ေွား
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ပော နိင
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ဤအြဖစ် အ ေျက် မျုးကိ
ိ ု ရခို င် ပဒေတစ် ခု တ ည်း

ေုအ
ံ တွက် တိက
ု ေ
် ၀
ွဲ င်ပနပော ကိစများ"
္စ
ဟူ၍ လမ်းလွပ
ဲ စပော

ု င
် ၏
ံ ဆိုးရ�ားပော
ကကုံပနရြခင်းမျုးိ မဟုတေ
် ည်က ြမန်မာနိင

ေို့ရာတွင် အာရကန်လူမျုးများ၏
ိ
ကိုယ့်ကကမ�ာ ကိုယ်ဖန်တီး

တို့တွင် လွန်ခဲ့ပော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ စစ်ပရးအရှိန်

ပကာက် ချက် ဆွဲ မှု များကို မကကာခဏကကားရပလ့ ရှိ ေ ည် ။

ခွ င့် ရှိ ပရး နှ င့် ဒီ မို က ပရ စီ အ ခွ င့် အ ပရး များ ရ ရှိ နို င် ပရး

စိ န် ပခါ် မှု များမှာ ထို့ ထ က် မ က ေို မို န က် ရှို င်း ကျယ် ပြောပေီး
ေိ၍
ု လည်း ရှုေ်ပထွးေါေည်။ ကိလ
ု န
ို န
ီ ယ်ချဲ့မှုမှာ ၁၈ ရာစုတင
ွ ်
စတင်ခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ ရခိုင်နှင့်ေတ်ေက်၍ ဗဟိုအစိုးရေည်

မလွတ်လေ်ေည့် အပနအထား ေို့မဟုတ် ဘက်လိုက်ေည့်
အပနအထားမျုးတွ
ိ ငေ
် ာ အပမဲတပစရှပ
ိ နခဲေ
့ ည်။ လွနခ
် ေ
ဲ့ ည့်
ရာစု နှ စ် ခု အ တွ င်း ဤပဒေေို့ အု ေ် ချုေ် ပရးစနစ် များ ေုံ စံ

အမျုးမျ
ိ ုးြဖင့
ိ
် အဝင် အ ထွ က် လု ေ် ခဲ့ ကကေည် ။ ကု န်း ပဘာင်
ပခတ်၊ တည်ပငိမေ
် ပယာင်ရပ
ှိ ော ပဗိတေ
ိ ျှအုေခ
် ျုေ်ပရးပခတ်၊

ှ ့် ရှမ်းြေည်နယ်
အပြခအပနကို ြေပနေည်။၃ ကချင်ြေည်နယ်နင
ရကာ ယခင် က အပြခအပနမျုးေိ
ိ ု့ ြေန် လ ည် ပရာက် ရှိ လာ
ေည်။ ကိလ
ု န
ို ပ
ီ ခတ်အလွန် ြမန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် ကချင်၊ ရခိင
ု န
် င
ှ ့်

ရှမ်းအစရှိေည့် ြေည်နယ်ေုံးခုတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြခ
အပနများကို ထိ ေ် တ န်း ဉီး စားပေးကိ စ္စ များ မဟု တ် ဟူ ၍

လည်း ပကာင်း ၊ ြဖစ် ပနကျဟူ ၍ လည်း ပကာင်း ယူ ဆ ရန်
မေင့်ပေ။ အဘယ်ပကကာင့်ဆိုပော် ထိုအပရးကိစ္စများေည်

ပခတ် ေ စ် ြမန် မာနို င် ငံ ပတာ် မပအာင် ြမင် ရ ေည့် အ ဓိ က
အပကကာင်းရင်းများထဲတွင် ေါဝင်ပနကကပောပကကာင့်ေင်။

ယခု အ ခါ လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရးအခင်း အကျင်း ေည်

ဒုတိယကမ�ာစစ်အတွင်း ကကားြဖတ်ပရာက်ရှိလာပော ဂျေန်

မှု န် မှို င်း ပန ေ ည့် အ ပြခ အ ပန ြဖ စ် ေ ည် ။ လွ န် ခဲ့ ေ ည့်

လာပော စစ်တေ်က ကကီးစိုးပော အစိုးရအမျုးမျ
ိ ုးိ ပခတ်များ

ေ ဋိ ေ က္ခ များ ၏ အ ပကကာ င်း ဇ စ် ြမ စ် များ အား ကို င် တွ ယ်

ပခတ်နင
ှ ့် ၁၉၄၈ ြမန်မာ့လတ
ွ လ
် ေ်ပရး ပနာက်ေင
ို ်း ပေါ်ပေါက်
ကို ကကုံပတွ့ခဲရ
့ ေည်။ ၂၁ရာစုပရာက်လာချိနအ
် ထိ အာရကန်

ေည် လူ မျုးစု
ိ အ ပရးကို မပြဖရှ င်း နို င် ပေးေလို မိ မိ တို့

ြေည်ေမ
ူ ျား နိင
ု င
် ပ
ံ ရးတွင် ေါဝင်နင
ို မ
် မှ
ှု ာလည်း အကန့အ
် ေတ်
ရှိပနပမဲြဖစ်ေည်။

၂၀၁၁ကစတင် ခဲ့ ပော အရေ် ေားတစ် ေို င်း ဒီ မို

ကပရစီ စနစ်ေစ်ပအာက်တွင် ပေါ်လာေည့် ပငိမ်းချမ်းပရး

ပဆွးပနွးေွဲများနှင့် လ�တ်ပတာ်အတွင်းဝင်ပရာက်ပေီး ြေုြေင်
ပြော င်း လဲ ပရး လု ေ် င န်း များ တွ င် ေါ ဝ င် ြခ င်း အား ြဖ င့်
အမျုးေားရင်
ိ
ကကားပစ့ ပရးနှ င့် နို င် ငံ ၏ အပြောင်း အလဲ များ
ြဖစ်လာမည်ဟု ပမျှာလ
် င့လ
် ာခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၅ ၌ အမျုးေား
ိ

ေုံးနှစ်အတွင်း၌ အာရကန်တွင် နက်ရှိုင်းစွာြဖစ်ပေါ်ပနပော
ပြဖရှ င်း နို င် ရ န် အမျုးမျ
ိ ုးပော
ိ
စုံ စ မ်း စစ် ပဆးြခင်း များကို
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ောမက ြေည်ေတွင်ေါ စုံစမ်းစစ်ပဆး

ြခင်းများစွာ ြေုလုေ်လျက်ရှိေည်။ အာရကန်နှင့် ေတ်ေက်၍

ကွဲြေားြခားနားပော ထင်ြမင်ယူဆချက်များလည်း ပေါ်လာ

ကကေည်။ ယခုအချိန်အထိ အာရကန်တွင်ရှိပော ြေဿနာ
များကို မည် ေို့ မ ည် ေုံ ပြဖရှ င်း မည် ၊ မူ ဝါဒဆို င် ရာအကကံ ပေး

ချက်များကို မည်ေို့ပရှ့ဆက် အပကာင်အထည် ပဖာ်ကကမည်
ဆို ေ ည့် အချက် များနှ င့်ေ တ် ေ က် ၍ အားလုံး လက် ခံ ေ ည့်
ေပဘာတူညီချက်တစ်ခု မထွက်ပေါ်လာပေးေါ။

“၂၀၁၇ ကို ကို ဖီ အာနန် ၏ ရခို င် ြေည် န ယ် အ ပရး

ဒီ မို က ပရစီ အ ဖွဲ့ ချုေ် NLD က ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် အနို င်

အကကံပေးပကာ်မရှင”် အပနနှင့် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအရ တိုးတက်မများ
ှု

ြမ င့် တ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် လ ည်း ပလာ ပလာ ဆ ယ်

အ ကကံ ြေု ခဲ့ ေါ ေ ည် ။ ၄ ၂ ၀ ၁ ၈ ခု နှ စ် ကု လ ေ မ ဂ� ၏

ရလာေည့်အခါတွင် ထိုပမျှာ်လင့်ချက်များမှာ ေို၍ေင် အရှိန်

ရှိ ပစရန် ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ရ မည့် အ ချက် အများအြေားကို

ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းစဉ်များတွင် အလုေ်ြဖစ်ေည့်

“လွ တ် လ ေ် ပော နို င် ငံ တ ကာ အချက် အ လက် ရှာ ပဖွ ပရး

အေတ် များ ရှိ ပနပေေည် ။ အစိုး ရတို့ ၏ အမိ န့် ဆ န် ဆ န်

စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျုးလွနြ် ခင်းအတွက် တေ်မပတာ် ဟုပခါ်ပော

ပဆွးပနွးေွမ
ဲ ျား မေါေလို ေါဝင်ပဆွးပနွးခွငမ
့် ှာလည်း အကန့်

ကေဇာအာဏာြဖင့် လုေန
် ည်းကိင
ု န
် ည်းများ တည်ရှပ
ိ နဆဲေင်။
ထို အ ခါ မူ လ ကေင် ရှိ ပနပော စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ မှု များ ေို ၍ ေင်
ကကီးမားလာခဲေ
့ ည်။ စစ်ဘက်ဆင
ို ရ
် ာ က�တွငလ
် ည်း အြေစ်

ရှိ ေူ တို့ အြေစ် ပေးမခံ ရ ဘဲ လွ တ် ပြမာက် ခွ င့် ရပနြခင်း
မှာ လည်း မပြောင်း မလဲ ေ င် တည် ရှိ ေ ည် ။ များမကကာခင်
နှ စ် အ နည်း ငယ် အ တွ င်း ၌ ြမန် မာနို င် ငံ တွ င် ြေည် ေူ တို့ ေို မို

လွ တ် လ ေ် စွာ လှု ေ် ရှား လာ နို င် ေ ည် ကို မ ြင င်း နို င် ေါ ။

မစ်ရှင်”၏ ြမန်မာ နိုင်ငံကို အကကံြေုခဲ့ေည်များ တွင်လည်း

် ကကာင်း
ြမန်မာစစ်တေ် ပခါင်းပဆာင်များကို တရားစီရင် ေင့ပ

ေါရှိေည်။၅ ြမန်မာအစိုးရက ခန့်အေ်ပော “ရခိုင်ြေည်နယ်
ပြမာက်ေိုင်း လွတ်လေ်ပော စုံစမ်းစစ်ပဆးပရးပကာ်မရှင်”
ေည်လည်း နိုင်ငံတကာ ေညာရှင်များ၏ အကကံပေးချက်ကို

ရယူ ကာ ယခု အ ခါ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် န ယ် ြခားတွ င် ြဖစ် ေျက် ခဲ့
ပော အပရးပေါ် အပြခအပနများကို ြေန်လည်စိစစ်ေုံးေေ်

ပနေါေည် ။ ၆ ၂၀၁၉ နို ဝ င် ဘာလတွ င် အြေည် ြေည် ဆို င် ရာ

ေို့ ရာတွ င် လက် ရှိ ရခို င် ၏ အပြခအပနမှာ အဆိုး ရ�ားဆုံး

ရာ ဇ ဝ တ် မှု တ ရား ရုံး I C C က လူ ေား မျုးိ နွ ယ် အ ပေါ်

များစွာအတွင်း အကကီးမားဆုံး လူအများ အိုးအိမစ
် န
ွ ့ခ
် ွာထွက်

မှုများ အတွက် စုံစမ်းစစ်ပဆးမည်ဟု ပကကညာလိုက်ေည်။

ပေွးထွက်ေံယို ြဖစ်မှုများနှင့် ကကုံပတွ့ပနရပေီး ဆယ်စုနှစ်
ပြေးရမှုများနှင့် ကကုံပနရေည်။

ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှုနှင့် လူမျုးပရးဘာောပရး
ိ
ဖိနှိေ်

ဤအပတာအတွင်း အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ က
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၁၉၄၈ ကုလေမဂ� ဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗန်းရှင်းအရ ြမန်မာနိုင်ငံ

တစ် ပလျှာ က် အခက် ခဲ ဆုံး အချိ န် နှ င့် ကကုံ ပတွ့ ပနရေည် ။

ြမန် မာနှ င့် ေ တ် ေ က် ၍ ရှု ေ် ပထွး မှု များ ေို မို န က် နဲ

ကဲ့ ေို့ ေ င် ေူ တို့ နှ င့် တို င် ေ င် ပဆွး ပနွး ြခင်း ရှားေါး ပလစွ ။

အပေါ် တရားစွဲဆိုမှုကို လက်ခံလိုက်ေည်။

လာချိနတ
် င
ွ ် နိင
ု င
် တ
ံ ကာအေိင
ု ်းအဝိင
ု ်းေည်လည်း ဤအပရး

ကို မူအမျုးမျ
ိ ုးြဖင့
ိ
် ကိုင်တွယ်ပနကကေည်။ အပနာက်အစိုးရ
များစွာေည် လူ့အခွင့်အပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှုအတွက် တာဝန်
ရှိေူများကို ကွေ်ညှေ်ဒဏ်ပေးေင့်ေည်ဟူပော အယူအဆ
မျုးရှ
ိ ေ
ိ ည်။ တရုတက
် မူ ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်ကို ေမ�တ ရှက
ီ ျင်ဖ
့ ျင်

၏ ဥပရာေနှ င့် ထိ စ ေ် ပော အာရှ ရ ေ် ဝ န်း ေို့ စီး ေွားပရး
လမ်းပကကာင်း ချဲ့ထွင်မည့် ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်း၏

အချက်အချာ ပနရာတစ်ခအ
ု ြဖစ် ေပဘာထားေည်။ အိနယ
�ိ
၆

ကမူ နာရန်ဒါမိုဒီအစိုးရ၏ "အပရှ့နှင့် ချိတ်ဆက်" ဟူပော

ေို့ ရာတွ င် ယခင် နို င် ငံ ပရး အပြောင်း အလဲ ကာလများက
လုံးဝမတိင
ု ေ
် င်ကက။ ပဒေခံများအား ဖယ်ကျဉ်ထားြခင်းကဲေ
့ ို့

ေမို င်း တွ င် မ ည့် အမှားမျုး၊
ိ လျစ် လျူရှု ပဘးဖယ် ထားြခင်း
အမှားမျုးကိ
ိ ု ထေ်မံ၍ ကျူးလွန်ပနကကပေီး နာ ကကည်းမှုများ
ကို ော အေစ် အ ေစ် ပမွး ထု တ် ပနပတာ့ ေ ည် ။ ေို့ ြဖစ် ရာ

၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လေ်ပရးရကတည်းက ေပန�တည်
ခဲ့ပော လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှုများနှင့် လူမျုးစု
ိ ေဋိေက္ခ
များေည် လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း တစ်ဖန်ြေန်လည်
အားပကာင်းလာခဲ့ေည်။

ေက်ပေခံ အြဖစ်အေျက်တို့ကား ထင်ရှားလှ၏။

မူဝါဒအရ မီဇိုရမ်၊ အာေံနှင့် အြခားအပရှ့ပြမာက် ြေည်နယ်

ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန�ိယတို့နှင့်

ပေးလို ေ ည် ။ ကမ�ာပေါ် တွ င် အဆင်း ရဲ ဆုံး နို င် ငံ တစ် ခု

ပခ တ် ေ စ် က မ�ာ ၌ ေ ဋိ ေ က္ခ မျ ဉ်း များ ြဖ င့် ေို င်း ြခား ြခ င်း

များ ချစ်ကကည်ပရးအတွက် ကုလားတန် စီမံကိန်းကို ဦးစား
ြဖစ်ပော ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ေည် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခေည် တစ်ေန်း

ပကျာ်၏ ၀န်ထုေ်ကို လက်ခံထားရပေီး အနာဂတ်တွင်လည်း

၎င်း၏ နယ်စေ်ပဒေများ၌ မတည်ပငိမန
် င
ို ေ
် ည့် အလားအလာ
များကို ပတွ့ ြမင်ပနရေည်။

ထိုအပရးများအားလုံးမှာ အပရးကကီးပနေည့်ကိစ္စ

များချည်း ြဖစ် ေ ည် ။ လာမည့် နှ စ် များအတွ င်း အထက် ေါ

လုေ်နည်းကိုင်နည်းအေီးေီးက ပေါ်ထွက်လာမည့် ရလဒ်
များ ေ ည် ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ အ နာ ဂ တ် အ တွ က် လွ န် စွာ

အပရးကကီးပော အကျုးဆက်
ိ
များကို ချန်ရစ်မည် ြဖစ်ေည်။

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စေ်ကူးမေ်ကူးကာလ အကဲဆတ်ပော အပြခ
အပနတွ င် အာရကန် အ ပရးေည် ြေည် တွ င်း ၌ပရာ ြေည် ေ

ေထဝီ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးတွငေ
် ါ ပရှ့တန်းေို့ ပရာက်ရလ
ှိ ာခဲ့ ြေန်ေည်။

နိုင်ငံပရးအရလည်းပကာင်း၊ ယဉ်ပကျးမှုအရ လည်းပကာင်း

ထိ စ ေ် ပနပော ေုံး ေွ င့် ဆို င် န ယ် ြခားပဒေေည် ယခု အ ခါ

ခံရပော နယ်ပြမများထဲမှတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ပေီ။ ေက်ဆိုင်ရာ

အစိုး ရဌာနများနှ င့် နယ် ြခားတစ် ဖ က် စီ မှ အဖွဲ့ အစည်း
များကကား ရန်စွယ်က ြေင်းထန်လှေလို ထိုပဒေ၏ လူဉီးပရ
၏ ေုံးေုံတစ်ေုံ ေို့မဟုတ် လူတစ်ေန်းခန့်ေည် ဘင်္ဂလား
ပဒ့ ရှ် တွ င် ဒု က္ခ ေည် အ ြဖစ် လ ည်း ပကာင်း ၊ မိ မိ ပနအိ မ် ကို

စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးပနရေူများအြဖစ်လည်းပကာင်း ရှိပနကက

ေည်။နိုင်ငံ၏ ေွင့်ေစ်စ ဒီမိုကပရစီစနစ်တွင် ပရ�းပကာက်ေွဲ

အ ပြခ ြေု နို င် ငံ ပရး ေ ည် အ ပေို င် အ ဆို င် အာ ဏာ ရ ယူ
လို မှု များြဖင့် တင်း ကကမ်း ြေည့် ပနပေီး ၊ အာရကန် ပြမတွ င်
ကကုံခဲ့ဖူးပော အတိတ်က ဒုက္ခအပေါင်းနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ယခု

ပတွ့ ရပနပော ဖရို ဖ ရဲ ပဘးဒု က္ခ များေည် အဆိုး ဆုံး ြဖစ်
ပနေည်။

မည် ေို့ ေ င် ြဖစ် ပစ ပမျှာ် လ င့် ချက် မေျက် စီး ရန် မှာ

အိန�ိယနှင့်များစွာ ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ ရှိခဲ့ေည့် အာရကန်

အပရးကကီး ပေေည် ။ လက် ရှိ ေ ဋိ ေ က္ခ ၏ အတို င်း အတာ

ထိုး လာချိ န် တွ င် နှ စ် နှ စ် ရာအတွ င်း အကကီး ဆုံး နို င် ငံ ပရး

အြခားပနရာများတွင်ေါ တရားနှင့် ညီ��တ်ပေီး ောနာညီမျှ

ပြမေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်ကေဇာ လ�မ်းမိုးမှု အရိေ်
အပြောင်း အလဲ တ စ် ရ ေ် ကို ကကုံ ပနရေည် ။ ရခို င် ကို ြေင် ေ

က မ�ာ က ကကာ ရှ ည် ကကာ များ ပမ့ ပလျာ့ ထား ခဲ့ ပော် လ ည်း

ယခု တ စ် ဖ န် ရခို င် ြေည် န ယ် မှာ နို င် ငံ တ ကာ နို င် ငံ ပရးနှ င့်
ေံ ခ င်း တမန် ခ င်း တွ င် အများဆုံး ပစာင့် ကကည့် ခံ ရ ပော
နယ်ပြမတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြေန်ပလပေီ။

ေို့ ရာတွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ အနာဂတ် အ ပရးကို

ေုံစံအမျုးမျ
ိ ုးြဖင့
ိ
် ြေင်ဆင် ပဆွးပနွးကကပော ထိုစကားဝိုင်း

များတွင် မေါဘဲ လွတ်ပနပောအချက်တစ်ခုမှာ အာရကန်
ြေည်ေူတို့ ကိုယ်တိုင်၏အေံများေင် ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်

ကေင် ေမို င်း ဝင် မ ည့် အဆီ အ ပငါ် မတည့် ပော အမှားမျုးိ
လည်း ြဖစ် ေ ည် ။ လူ မျုးစု
ိ အ ေီး ေီး ေါဝင် ပနေည် ရခို င် ရှိ

လူ မှု အေို က် အ ဝန်း အေီး ေီး ေည် ၎င်း တို့ ၏ ေမို င်း

မည် မျှ ေင် ကကီး မားေါပစ။ ရခို င် ြေည် န ယ် နှ င့် ြမန် မာနို င် ငံ ၏

ပစ ပော အ ပြဖ ကို ရှာ ပတွ့ နို င် မ ည် ဟု ယုံ ကက ည် ေ ည့်
ပခါ င်း ပဆာ င် များ ၊ နို င် ငံ ပရး ေ မား များ ရှိ ပန ကက ပေး

ေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးလက်ပအာက်တွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း
များစွာ ပနလာခဲ့ ကကပေီးြဖစ်ရာ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပရးအေိုင်း

အဝို င်း ဘက်၌ ကျယ်ကျယ်ြေန့် ြေန့် ယူဆထားေည်မှာ

လတ် တ ပလာ အစိုး ရစနစ် များ အပြောင်း အလဲ ကာလတွ င်

အမျုးေား
ိ
ရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက်

ယ ခ င် က ထ က် ေ င် ေို ၍ အ လား အ လာ ရှိ ေ င့် ေ ည် ဟူ ၍
ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထင် ေ ည့် အ တို င်း ြဖစ် လာရန် မှာ
ပငိမ်းချမ်းပရးရမရ နှင့် ြေည်ေူအားလုံး ဒီမိုကပရစီနည်းကျ

ေါ၀င်ပဆာင်ရ�က်နိုင်ခွင့် ရှိမရှိတို့အပေါ် မူတည်ပနပေေည်။
လက်ရှိတွင်မူ ထိုအလားအလာများကို မပတွ့ရေါ။
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အာရကန် မှာ အြခားနယ် စ ေ် လူ မျုးစု
ိ ပဒေများကဲ့ ေို့ ေ င်

အပရးကိ စ္စ များ၊ အပရးပေါ် အပြခအပနများ ပေါ် ပေါက်

နိုင်ငံပရး ကျရှုံးမှုများောပတွ့ရပေီး လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခ
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နို င် ငံ ၏ အပရးမကကီး လှ ပော၊ ေူ့ ေ တ် ေ တ် ခွဲ ထွ က် ကာ

ေီး ြခားြဖစ် ေျက် ပနပော နို င် ငံ ပရးနှ င့် လူ မျုးစု
ိ ပရး အကွဲ
အပေဲတစ်ခုအပနနှင့် ေပဘာမထားရန် လိုေါေည်။ ြဖစ်ေင့်
ြဖစ်ထိုက်ေည်မှာ လာမည့်ဆယ်စုနှစ် အတွင်း၌ တိုးတက်

ပော၊ တစ်ဖက်ကတ
ို စ်ဖက် ေိရန
ှိ ားလည်ကကပော အပြောင်း
အလဲ များကို ပဆာင် ကကဉ်း ပေးနို င် ေ ည့် အာရကန် ဟူ ၍
စံ ြေနယ် ပြမတစ် ခု ြဖစ် လာေင့် ပေေည် ။ အာရကန် ြေည်

ေူ တို့ အ တွ က် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးမှာ ြမန် မာတစ် နို င် ငံ လုံး ၏

ပငိ မ်း ချမ်း ပရး၊ တည် ပငိ မ် ပရးတို့ နှ င့် တဆက် တ စေ် တ ည်း
ြဖစ်ပကကာင်းကို ေမိင
ု ်းပကကာင်းအရ ေိရခ
ှိ ဲ့ ကကပေီးြဖစ်ေါေည်။
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2/ tarhavsmhcH tm&uef bk&ifhEdkifiHawmf
y#dyu©ESifh udkvdkeDjyKcH&jcif;wdkY\ qdk;arG
အင်အားေုံးြခင်းေက်ေက်ေည်ကား

အခို က် အ တန့် နှိ ေ် ကွ ေ် လို က် နို င် ေ ည့် ယာယီ
အပြခအပနမျှော။ ထေ်ခါထေ်ခါ အင်အားေုံး
ပနရန် လို အ ေ် ေ ည့် အပြခအပနကို ဖယ် ရှား
ပေးနို င် ေ ည် မ ဟု တ် ။ ထို အ ခါ နို င် ငံ တ စ် ခု ကို

စီမံအုေ်ချုေ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ အစဉ်ထာဝရ စိုးမိုး
ေိမ်းေိုက်ထားရန် အပရးော ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
အက်မန်ဘာ့ခ် ၁၇၇၁

အင်္ ဂ လို - အို င်း ရစ် စ် တို င်း ြေုြေည် ြေု နို င် ငံ ပရး

ေမားနှ င့် ဖီ ပလာ် ပဆာ် ဖာ အက် မ န် ဘာ့ ခ် က ဆို ခဲ့ ပော
ထိုေတိပေးစကားမှာ ၁၈ ရာစုနှစ် ကိုလိုနီပခတ်တွင် ပြောခဲ့
ြခင်း ြဖစ် ပေီး ပဗိ တိ ေျှ အင် ေါယာ၏ နယ် ပြမများ ချဲ့ ထွ င်
ပန ေ ည့် အ ချိ န် ြဖ စ် ေ ည် ။ အို င် ယာ လ န် ၏ နို င် ငံ ပရး

လှု ေ် ရှားမှု ေမို င်း အပတွ့ အကကုံ များကို မိ မိ တို့ နှ င့် နီး စေ်
ေည်ဟု ယူဆကကပော ရခိုင်မျုးချစ်
ိ
များအတွက် ထိုစကား
များ မှာ အ ပရး ကကီး လှ ေ ည် ။ ဆ ယ် စု နှ စ် တ စ် ခု အ တွ င်း

ပြမာက်ဉီးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်၏ ပမို့ပတာ်ကို ကုန်းပဘာင်မင်း
ဆက်တစ်ေါးက ေိမ်းယူလက
ို ေ
် ည်။ အာရကန်၏ လွတလ
် ေ်
ပရးမှာ ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ရေည်။

ယပန့ တိုင်းရင်းေား လက်နက်ကိုင် အစုအဖွဲ့များ

နှ င့် အ စိုး ရ ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ပဆွး ပနွး ေွဲ များ တွ င် ရ ခို င် ကို
မထည့် ေွ င်း ြခင်း ၏ အဓိ က အပကကာင်း ရင်း ကို အစိုး ရနှ င့်

တေ် မ ပတာ် ကို ယ် စားလှ ယ် များက ပြောကကားရာတွ င် ရခို င်
ြေည် န ယ် ေ ည် အြဖူပရာင် န ယ် ပြမအြဖစ် ော ေတ် မှ တ်

ထားပောပကကာင့်ဟု ဆိုေည်။ အဓိေ�ါယ်မှာ လက်နက်ကိုင်

အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များ ဤနယ် တွ င် လက် န က် ချခဲ့ ပေီ
ေို့ မ ဟု တ် လက် န က် ကို င် အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များ မရှိ ဟု

ဆို လို ေ ည် ။ ၂ ဤအပြဖမှာ စစ်ပရးမဟာဗျူဟာဘက် မှ

အ ပတွး အ ပခါ် မျုးိ ဟု ဆို ပကာ င်း ဆို နို င် ေါ လိ မ့် မ ည် ။
ပဝောလီဆုပတာင်းြေည့်ဘုရားကကီး (MS)

ေို့ ရာတွ င် နို င် ငံ ပရးအရ အကျုးအပကကာင်
ိ
း ယု တ�ိ တ န်
ေည့် အပြဖတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ကိုလိုနီပခတ်ေို့ ြေန်ပြောင်း

ကကည့် လျှ င် အာရကန် ေ ည် မပငိ မ် ေ က် မှု များ ြဖစ် ခဲ့ ေ ည့်
အစဉ်အလာ ကာလရှည်လျားစွာရှိခဲ့ ပေီး ပရှးကေင် စတင်ခဲ့
ပော အာရကန်တို့၏ ပတာ်လှန်ပရးမှာလည်း ယပန့ထက်

တိုင်ေင် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ေည်။ ငေလီနှင့် ရခိုင်ြေည်နယ်

ပတာင် ဘ က် ေို င်း ရှိ ကမ်း ပြခများေို့ ခရီး ေွားဟန် လ�ဲ လာ
ပရာက်ေူများ အလည်အေတ် လာပရာက်ေူများ အပနနှင့်
ဤအချက် ကို ရု တ် ချည်း ထင် ထ င် ရှားရှား ြမင် ချင် မှ ြမင် ေါ

လိမမ
့် ည်။ ေိပ
ု့ ော် လွနခ
် ပ
ဲ့ ော နှစန
် စ
ှ ရ
် ာအတွင်း အာရကန်၏
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နယ်ြခားပဒေများ၌ အာရှတင
ွ ် ပေွးထွကေ
် ယ
ံ ို အများဆုံးဟု

ဘု ရ င် တို့ ေည် ဗု ဒ� ဘာောဝင် များ ြဖစ် ေ ည့် တို င် ပအင်

ပေါ်ပေါက်ပနခဲ့ေည်။

ပရးေားထားပော ဒင်္ဂါးများကို ထုတ်လုေ်ေည်။ ဘင်္ဂလား

ဆိုနိုင်ပော မပငိမ်ေက်မှုများ ကကိုကကားကကိုကကား မကကာခဏ
ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် အိန�ိယ-ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် ေုံးနိုင်ငံ

နယ်ြခားဆုံချက်တွင် ြဖစ်ပေါ်ပနပော လူမျုးစု
ိ - နိုင်ငံပရး
တို က် ေွဲ များေည် ယပန့ ြမန် မာနို င် ငံ ၏ အြေင်း ထန် ဆုံး

ေဋိ ေ က္ခ များ ြဖစ် ပနကကေည် ။ ရခို င် ၏ ေမို င်း ပကကာင်း ကို
ဘာောြေန် ကကေုံ များ အမျုးမျ
ိ ုးကွ
ိ ဲ ြေားပောပကကာင့် လ ည်း

ေပဘာထားများ ညှိ နှို င်း မရ ြဖစ် ကကေည် ။ ယပန့ ရ ခို င်

ြေည်နယ်၏ ေစ္စုေ�န် ရုန်းကန်အားထုတ်မှုများေည် အတိတ်
ဆီမှ ရုန်းကန်အားထုတ်မှုများလည်း ြဖစ်ကကေည်။ အတိတ်

ကို ြေန် ပြောင်း ကကည့် လျှ င် လွ န် ခဲ့ ပော နှ စ် ပေါင်း နှ စ် ပထာင်
နီးေါးကကာရှည်ခဲ့ေည့် ယဉ်ပကျးမှုေမိုင်းရှိခဲ့ ပေီး အာရကန်
ြေည် နယ် နိ မိ တ် အ တွ င်း ပမို့ ြေနို င် ငံ ပတာ် များ ရှိ ခဲ့ ပကကာင်း
လည်း အပထာက် အ ထားများစွာ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ အာရှ ကု န်း မ

ကကီး ၏ အစိ တ် အ ေို င်း တစ် ခု အ ြဖစ် လူ များ ဆက် တို က် ပန
ထိုင်အပြခချလာခဲ့ေည့် ေမိုင်းမှတ်တမ်းများ ရှည်လျားစွာ
ရှိခဲ့ေည့် နယ်ပြမြဖစ်ေည်။ များစွာပော မင်းပနြေည်ပတာ်

မွတ်ဆလင်ဘွဲ့များကို အေုံးြေုကကေည်။ ေါရှန်းဘာောြဖင့်
နယ်၏ နိုင်ငံပရးနှင့် ပြမာက်ဉီးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ် အပရးမှာ

ဆက် စ ေ် ပနေည် ။ ေန့် ြမင့် ဉီး ၏ အဆို အ ရ “ထို ကာလ
ေည် ရခိုင်ြေည်၏ပရ�ပရာင်ကာလ ကနဉီးအစနှစ်များ ြဖစ်

့ ည်။ ဗုဒဘာော
�
ကကပေီး ဘုန်းတန်ခိုးကကီး၍ စည်ေင်ဝပြောခဲေ
နှ င့် အစ္စ လာမ� စ် အ ယူ အ ဆများ ေက် ဝ င် ပောတရားရုံး
စနစ်ကို တီထွင်ခဲ့ ြခင်းက မှတ်ေားဖွယ်ေင်ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်

ေည် ေါးရှား၊ အိန�ိယမှ ယဉ်ပကျးမှု ဓပလ့ထုံးတမ်းများနှင့်

အ ပရှ့ ဘ က် ဗု ဒ� ဘာ ော နို င် ငံ များ မှ အ ယူ အ ဆ များ ကို
တစ် ေားတည်း ပမ� ပနှာ က် ပရာစေ် ခဲ့ ရာ ြေည် ြဖစ် ေ ည် ။ ၄

ထို ပရ�ပရာင်ကာလများ၏ အပမွအနှစ်များကို လက်ရှိရခိုင်
တွ င် ပန ထို င် ေူ များ စွာ က လ ည်း ဂု ဏ် ယူ ကက ေါ ေ ည် ။
အာရကန် ေ ည် ေမို င်း ပကကာင်း အရ ယဉ် ပကျးမှု အဖုံ ဖုံ

ေျံ နှ့ ံ့ပရာပနှာရာ လမ်းမကကီးတစ်ခုေင်ဟု တတ်ေိက�မ်းကျင်
ပော ရခိုင်ေားများကဆိုေါေည်။၅

ေို့ ရာတွ င် မု န် တို င်း ၏ အရိ ေ် အ ပယာင် များေည်

တို့ ဤပနရာတွင် တန်ခိုးထွားခဲ့ ကကေည်။ ပေိုကျေျက်ယွင်း

အာရကန် မိုး ပကာင်း ကင် တွ င် မှု န် မှို င်း ခဲ့ ပလပေီ ။ ကို လို နီ

ေိုင်နက်မှာ လက်ရှိနယ်ပြမထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ေိုကျယ်

ြဖစ် ေ ည် ။ ပေီး ခဲ့ ေ ည့် ရာစု နှ စ် များတွ င် မူ အာရကန် ဘု ရ င်

ခဲ့ ကကေည် ။ အာရကန် ပရ� ပခတ် တွ င် ရှိ ခဲ့ ပော အကကီး ဆုံး
ေည် ။ အာရကန် ဘု ရ င် များ အု ေ် ချုေ် ခဲ့ ေ ည် ဟု မှ တ် တ မ်း

ရှိ ခဲ့ ပော နယ် ပြမများထဲ တွ င် ယခု ချင်း ြေည် န ယ် ထဲ တွ င်
ရှိ ပော အာရကန် ပတာင် တ န်း ပဒေများ၊ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ်

ေို င် န က် ြဖစ် ပော စစ် တ ပကာင်း ၊ အိ န�ိ ယ ဘက် မှ ထရိ ေူ ရ
ပတာ င် ပေါ် ပဒ ေ များ ေါ ဝ င် ခဲ့ ပေီး အ ပနာ က် လား ပော်
ဘင်္ဂလားနယ်စေ်၊ ပတာင်ဘက်ေို့လားပော် ပအာက်ြမန်မာ
ြေည်နယ်စေ်အထိ ရှိခဲ့ေည်။

၃

ရခိုင်မင်းများ စိုးစံခဲ့ေည့် ပနာက်ဆုံးပထာင်စုနှစ်

များ တွ င် ပဒ ေ ခံ အ များ စု မှာ ြမ န် မာ ဘာ ော စ ကား နှ င့်
အုေ်စုတူပော ရခိုင်ဘာောစကားကို ပြောဆိုပေီး ဗုဒ�ဘာော
ကို ကိုးကွယ်ပော ရခိုင်လူမျုးများ
ိ
ြဖစ်ကကေည်။ ေို့ပော်

အ မျုးိ မျုးိ ပြော င်း လဲ ပန ပော တို င်း ြေ ည် ၏ န ယ် နိ မိ တ်
အတွင်း ပနထိုင်ခဲ့ ကကေူများတွင် ရခိုင်အြေင် အြခားလူမျုးိ
များလည်း ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၊ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊

ချင်း၊ ဒိုင်းနက်၊ ကမန်၊ ခမီနှင့် ပမိုအစရှိေည့် အမည်များမှာ
ယဉ် ပကျးမှု ဓပလ့ များ �ကွ ယ် ဝ စုံ လ င် လှ ပော ကကီး ကျယ်
ပော ေမိင
ု ်းရှခ
ိ ေ
ဲ့ ည့် ပြမပေါ်တွင် ပနထိင
ု က် ကေည့် လူများကို

လက် ရှိ မျက် ပမှာ က် ပခတ် ေိ မှ တ် ေုံ အ ရ ပခါ် ပဝါ် ကကေည့်
အမည်များ ြဖစ်ကက ေည်။ (ရခိင
ု ြ် ေည်နယ် - မျက်ပမှာက်ပခတ်
ရုေ်ေုံလ�ာကိုကကည့်ေါ။)

ပြမာက်ဉီး ဘုရင်န
့ င
ို င
် ပ
ံ တာ် အထွဋအ
် ထိေေ
် ို့ ပရာက်

လာပောအချိနမ
် ှာ ၁၅ ရာစုနင
ှ ့် ၁၇ ရာစုကကားတွင် ြဖစ်ေည်။

ပခတ် မ တို င် မီ က အာရကန် ပြမေည် ပငိ မ်း ချမ်း ပောပြမ
များေည် ဗမာ၊ မွ န် ၊ ထို င်း နှ င့် ဘင်္ ဂါ လီ န ယ် မှ ပေို င် ဘ က်

မင်းဆက်များနှင့် စစ်ပရးစစ်ရာတွင် ေတ်ေက်လာခဲ့ေည်။
ရခိုင်ြေည်ေူများနှင့် ရခိုင်နယ်ပြမများမှာ မကကာခဏဆိုေ

လိုေင်အရ�ယ်အစားအကျုံ့အချဲ့ ြေန်ညှိခဲ့ရေည်။ အာရကန်

မှ ေင် လ ယ် ပေျာ် စွ န့် စားေူ များေည် လ ည်း ပရပကကာင်း
ကုန်ေွယ်မှုလမ်းပကကာင်းပေါ်တွင် မပကာင်းပောေတင်း
ြဖင့် နာမည်ပကျာ်ခေ
ဲ့ ည်လည်း ရှေ
ိ ည်။ ရခိင
ု ဘ
် က်မှ လာေည်

ဟု ယူဆကကပော ထိအ
ု ာရကန် ေင်လယ်ပေျာ်များကို ဘင်္ဂါလီ
ဘာောြဖင့် (Magh - ပမာ့ ဂ် ) ဟု ပခါ် ရာ ေင် လ ယ် ဓါးြေ

ေို့မဟုတ် လူဆိုးများဟု အဓိေ�ါယ်ရေည်။ အာရကန်တို့၏

ပရ� ပခတ် ကို နိ ဌိ တံ ပစခဲ့ ေ ည့် အြဖစ် အ ေျက် က မူ အိ န�ိ ယ
နယ် စ ေ် တွ င် စစ် ပရးအင် အားပေို င် ဆို င် မှု များ ပေါ် ပေါက်
လာြခင်းနှငဆ
့် င
ို ေ
် ည်။ မဂိအ
ု င်ေါယာဘုရင်များ အဆက်ဆက်

နှ င့် ဉပရာေနို င် ငံ ကကီး များက အာရှ တို က် အပရှ့ ဘက် ေို့

အပေို င် အ ဆို င် နယ် ချဲ့ လာကကချိ န် လ ည်း ြဖစ် ေ ည် ။ အထူး
ေြဖင့် စစ် တ ပကာင်း ကို မဂို ဘု ရ င် များထံ ေို့ ၁၆၆၆တွ င်
ပေးလိုက်ရပေီးပနာက် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း နယ်ြခားပဒေ

များတွ င် လ ည်း မတည် ပငိ မ် မှု များ ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ြခင်း
က ဘု ရ င့် နို င် ငံ ပတာ် ၏ ကေဇာကို ကျဆင်း လာပစခဲ့ ေ ည် ။ ၆

ထို အ ချိ န် မှ စ ၍ ယ ပန့ ထ က် တို င် ပအာ င် ေ င် အာ ရ က န်
န ယ် ြခား ၌ စ စ် ပဘာ င် ကျ ယ် လာ လို က် ကျ ဉ်း ေွား လို က်
တစ်လှည့်စီ ြဖစ်ပနပော အပြခအပနမျုးရှ
ိ ိပနခဲ့ေည်။
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၁၇ရာစုက ပြမာက်ဦးပမို့၊ အာရကန်ပနြေည်ပတာ်၏ ပမို့ပတာ်
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ထို ပနာက် ေို င်း တွ င် အာရကန် ၏ နို င် ငံ ပရးအပေါ်

ပနာက် ဆုံး ဘု ရ င် ြဖစ် ပော မဟာေမ� တမင်း ကို နန်း ချခဲ့

ပကျာ် စစ်နှစ်ခု ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။ ရခိုင်ေမိုင်းတွင် ထိုကျူး

ကိုးကွယ်ဆည်းကေ်ကကပော မဟာမုနိဗုဒ�ရုေ်ေွားပတာ်ြမတ်

အကျုးေက်
ိ
ပရာက် မှု ကကီး မားစွာ ြဖစ် ပေါ် ပစခဲ့ ပော ကျူး

ပကျာ်စစ်ေွန
ဲ စ
ှ ခ
် က
ု ို ကိလ
ု န
ို ယ်နယ်ချဲ့ စစ်ေွင
ဲ ါးခုအနက် ေထမ

နှ စ် ခု ဟု ပခါ် ကကေည် ။ ထို အ ချိ န် မှ စ ၍ တစ် ဆ င့် နိ မ့် ပော

ကို လို နီ အ ြေုခံ အ ပနအထားေို့ ပရာက် ရှိ ခဲ့ ပေီး ယပန့ နို င် ငံ
ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ စွာ က မူ ရ ခို င် ေ ည် ထို အ ပြခ အ ပန
အတိုင်းေင် ရှိပနဆဲြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ထိုစစ်ေွဲငါးေွဲ
စလုံးကို အကျဉ်းချုံးရလျှင် ကုန်းပဘာင်ပခတ်ကျူးပကျာ်မှု

(၁၇၈၄- ၁၈၂၄) ၊ ပဗိတေ
ိ ျှတိ၏
ု့ ကျူးပကျာ်မှု (၁၈၂၄ - ၁၉၄၁)၊
ဂျေန် တို့ ၏ ကျူးပကျာ် မှု (၁၉၄၂ - ၁၉၄၅)၊ ပဗိ တိ ေျှ တို့

တစ် ဖ န် ြေန် ဝ င် လာပောပခတ် (၁၉၄၅ - ၁၉၄၈) နှ င့်

ေည် ။ ဘိုး ပတာ် ဘု ရား၏ တေ် များေည် ရခို င် ြေည် ေူ တို့

ကို မန� ပလးရှိ လက် ရှိ တ ည် ပနရာေို့ ေိ မ်း ယူ ေွားခဲ့ ေ ည်
က ရခို င် အ မျုးေားဝါဒီ
ိ
များကို စိ တ် နှ လုံး မပငိ မ်း ပစေည့်
ြဖစ် ရ ေ် တ စ် ခု အ ြဖစ် ယပန့ထက် တို င် ေ င် ရှိ ပနခဲ့ ေ ည် ။

ပြမာ က် ဉီး ကို ေိ မ်း ယူ ပေီး ပနာ က် ေို င်း တွ င် လ ည်း ရ ခို င်

အရေ် ေား ပထာင် ပေါင်း များစွာ အေတ် ခံ ရ ြခင်း ၊ အနို င့်
အထက် စစ် မှု ထမ်း ခို င်း ြခင်း ကို ခံ ရ ေည် များ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ၇

လူ ဉီး ပရ၏ ေုံး ေုံ တ စ် ေုံ ခ န့် ရှိ ပော ရခို င် ဒု က္ခ ေည် ပေါင်း
တစ်ေိန်းခန့်ေည် ပဗိတိေျှေိုင် ဘင်္ဂလားနယ်ထဲေို့ ခိုလှုံကက
ရေည်။၈ ရခိင
ု ပ
် တာ်လန
ှ ပ
် ရး ပခါင်းပဆာင် ဗိလ
ု ခ
် ျင်းေျံ (ပခါ်)

ြမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပခတ် (၁၉၄၈ မှ ယပန့တိုင်)

(King Bering) ေည် အကကိမ်ကကိမ် ဗမာမင်းကို ြေန်တိုက်ပေီး

ခဲ့ ကကေည် မှာ ကကာပလပေီ ။ ေို့ ရာတွ င် ထို ေ က် တ မ်း ရှ ည်

တွင် စစ်တပကာင်းဘက်ေို့ ဒုက္ခေည်များ အုံနှင့်ကျင်းနှင့်

ဟု ဆိုရမည်။ ပဗိတိေျှနှင့်ဂျေန် အုေ်ချုေ်ေူတို့ ထွက်ခွာေွား

ကကာလှပော ကျူးပကျာ်ေိမ်းေိုက်ပေီး ကိုလိုနီအြေုခံရြခင်း

အပတွ့အကကုံများ ရှိခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ နိုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်း
ထဲ တွ င် အာရကန်ကို ယပန့ ထ က် ထိ တို င် ပဖျာက် ထားခံ ရ
ပော ကိုလိုနီနယ်ဟု ရည်��န်းပနကကပေးေည်။

ပခ တ် ေ စ် ြမ န် မာ နို င် ငံ တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏

နိင်ငံပရးကို စပြောလိုက်ေည်နှင့် လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်ရာက

ကိစများကိ
္စ
ု ြေန်ပြောင်းပအာက်ပမ့တတ်ကကေည်။ ၁၇၈၄ တွင်

ကု န်း ပဘာင် မ င်း တစ် ေါးြဖစ် ပော ဘိုး ပတာ် ဘု ရားေည်
ပြမာက် ဉီး ကို ေိ မ်း ေို က် ကာ အာရကန် ဘု ရ င် နို င် ငံ ပတာ် ၏

နယ် ပြမြေန် လ ည် ေိ မ်း ယူ နို င် ရ န် ကကိုးစားေည် ။ ၁၇၈၉
ဝင်လာပနဆဲြဖစ်ပကကာင်း စစ်တပကာင်းပမို့ဝန်က တေ်လန
ှ ့ခ
် ဲ့
ေည်။၉ ပရာက်ရှိလာပော ဒုက္ခေည်များအနက် အများစုမှာ

ဗု ဒ� ဘာောရခို င် များြဖစ် ကကပေီး ပဗိ တိ ေျှ တို့ က ထို အ ြဖစ်
အေျက်ကို ဗမာတို့၏ အကကမ်းဖက်မှုဟု ပဖာ်ြေခဲ့ ကကေည်။၁၀

ေို့ပော် ပဗိတေ
ိ ျှတို့၏ မှတတ
် မ်းများထဲတင
ွ ် ဘင်္လ
ဂ ားဘက်

ေို့ပရာက်ရှိလာခဲ့ပော မွတ်ဆလင်ဒုက္ခေည်များအပကကာင်း
ေါရှိ ေ ကဲ့ ေို့ အာရကန် တွ င် ပေါ် လာပော အု ေ် ချုေ် ပရး

ေုံ စံ ေ စ် ပအာ က် တွ င် ပန ထို င် ကက ပော မွ တ် ဆ လ င် များ
အ ပကကာ င်း လ ည်း ပဖာ် ြေ ပလ့ ရှိ ေ ည် ။ အာ ရ က န် ဘု ရ င့်
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နိင
ု င
် ပ
ံ တာ်ကို စိုးမိုးပော ဘုရင်တစ်ေါးက စစ်တပကာင်းနယ်

ကျယ်ြေန့်ပော ရခိုင်တလ�ားမှာ စစ်ပြမြေင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ဖူးေည်။ ဤအချက်ကေင်လျှင် နတ်ြမစ်နယ်ြခား တစ်ဖက်

ထိုး စစ် ဆ င် မ ည့် အစီ အ စဉ် နှ င့် အ တူ ဒု တိ ယ စစ် ပြမြေင် ကို

နှ င့် အာရကန် တို့ မှာ တစ် န ယ် တ ည်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ဟု ဆို ခဲ့
၁၁

နှ င့် တ စ် ဖ က် ပနထို င် ေူ များကကား မည် မျှ အထိ ကူး လူး

ထို့ ပနာ က် ပဗိ တိ ေျှ တို့ အ ော စီး ရ လာ ခဲ့ ပေီး ရ န် ကု န် ေို့

ဖွ င့် ခဲ့ ပတာ့ ေ ည် ။ ၁၃ ကု န်း ပဘာင် မ င်း ဆက် များ၏ ဘု န်း

ဆက်နယ်
� မှု ရှခ
ိ ဲ့ ကကေည်ကို ေတိထားစရာ ပဖာ်ြေပနေည်။၁၂

လက်ရုံး ညှိုးချိန်ပရာက်ခဲ့ပလပေီ။

ပအာင်နိုင်မှုမှာ ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။ ၁၇၈၄တွင် ရခိုင်ကို ဝင်

အချုးိ အပကွ့တစ်ခုေို့ ပရာက်ရှိပနပေေည်။ ရန�ေိုစာချုေ်

လာပတာ့ မ ည့် ဧရာမနို င် ငံ ပရး အပြောင်း အလဲ ကကီး များ၏

နို င် ငံ ပြမာက် ေို င်း မှ ြေည် န ယ် များ ြဖစ် ကကပော အာေံ နှ င့်

ေို့ ရာ တွ င် ကု န်း ပဘာ င် မ င်း ဆ က် ၏ ရ ခို င် ကို

ပရာက် ေိ မ်း ေို က် နို င် ခဲ့ ြခင်း မှာ ရခို င် နို င် ငံ ပရးတွ င် ြဖစ် ပေါ်
ပရှ့ပြေးမျှောတည်း။ ပဗိတိေျှနယ်ချဲ့ေည် အလုံးအရင်းြဖင့်

လာပလပေီ။ အိန�ိယနယ်စေ်တစ်ပလျှာက်တွင် ေူနိုင်ငါနိုင်လ�မ်းမိုးနိုင်ပရးအတွက် ပဗိတိေျှတို့နှင့် အဝပနြေည်ပတာ်မှ
ပစလ� တ် လို က် ပောတေ် များ အပေို င် အ ဆို င် ဆက် လ က်

တိုက်ခိုက်ကကေည်။ အကျုးဆက်
ိ
မှာ ေထမအင်္ဂလိေ် - ဗမာ
စစ်ေက
ွဲ ို ၁၈၂၄ - ၂၆ ကာလအတွင်း ကကုံရြခင်းြဖစ်ေည်။ ပြမာက်

ေို့ လားပော် စစ် တ ပကာင်း မှ ေ ည် ပတာင် ေို့ လားပော်

မာန် ပအာင် နှ င့် ရမ်း ပဗဲ က� န်း (Cheduba) က� န်း များအထိ

ရခိုင်ေည် ေထဝီနိုင်ငံပရးပကကာင့် အပရးကကီးပော

အရ အင်းဝေည် အာရကန်နှင့် တန�ဂာရီကို ယပန့အိန�ိယ
မဏိေူရတို့နှင့် အတူ ပဗိတိေျှထံလ�ဲပြောင်းပေးလိုက်ရေည်။
အာ ရ က န် ြေ ည် ေူ တို့ အ ဖို့ မူ ထို အ ပြော င်း အ လဲ ကကီး ၏

ပနာက် ဆ က် တွဲ ကို အကကီး အကျယ် ချက် ချင်း လက် င င်း
ခံစားခဲ့ရေည်။ ရခိုင်တွင် ကုန်းပဘာင်မင်းများ ပြခကုတ်ရခဲ့

ေည့်ကာလမှာ စုစုပေါင်းနှစ်ပလးဆယ်ခန့်ော ကကာေည်။
ပဗိ တိ ေျှ တို့ ေိ မ်း ေို က် ခဲ့ ပေီး ပနာက် တွ င် မူ အာရကန် တို့ ၏

ပြမာက် ဉီး ဘု ရ င် နို င် ငံ ပတာ် ပရ� ပခတ် မှာ ရာဇ၀င် မှ တ် တ မ်း
တစ်ခုော ြဖစ်ေွားပတာ့ေည်။
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ရခိုင်ြပည်နယ် - မျက်ေမှာက်ေခတ် �ုပ်ပုံလာ�
အကျယ် အ ဝန်း အားြဖင့် ၃၆,၀၀၀ စတု ရ န်း ကီ လို မီ တာမျှ ရှိ ပော ကမ်း ပြမာင် ပဒေတစ် ခု ြဖစ် ေ ည့်

ယပန့ မျက် ပမှာ က် ပခတ် ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် အာရှ ၏ မဟာဗျူဟာကျပော အချက် အ ချာပနရာတစ် ခု အ ြဖစ်
တည်ရေ
ှိ ည်။ ရခိင
ု ေ
် ည် ပအာက်ေါ အချက်ေုံးချက်ပကကာင့် ေထဝီနင
ို င
် ပ
ံ ရးအရ အပရးေါပော အချက်အချာ ပနရာ

ြဖစ်လာေည်။ ြမန်မာ၊ အိန�ိယနှင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်တို့ စုဆုံရာပနရာြဖစ်ြခင်း၊ ပတာင်အာရှနှင့် အပရှ့ပတာင်အာရှကို

ဆက်စေ်ရာပနရာြဖစ်ြခင်း၊ ဗုဒ�ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်ကမ�ာကို ထိစေ်ပေးရာပနရာြဖစ်ပနြခင်း အပကကာင်းေုံးရေ်
တိုက်ဆိုင်ပနေည်။

ထို့ ပကကာင့် ေ င် လျှ င် ရခို င် ကို ြမန် မာနို င် ငံ ၏ ‘အပနာက် တံ ခါး’ ဟု ရည် �� န်း တတ် ကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။

ေို့ ရာတွ င် ေီး ြခားဆန် ပော ေထဝီ အ ပနအထားပကကာင့် ရခို င် ြေည် ေူ များနှ င့် ရခို င် နို င် ငံ ပရးမှာ အပရှ့ ဘက် ရှိ

ဧရာဝတီ ြမစ် ဝှ မ်း လွ င် ြေင် မှ ဗမာမင်း ပနြေည် ပတာ် များနှ င့် လ ည်း ပကာင်း ပတာင် ဘ က် စစ် ပတာင်း ြမစ် ဝှ မ်း

လွင်ြေင်မှ မွန်တို့နှင့်လည်းပကာင်း မနီးကေ်ဘဲ ေီးေီးေန့်ေန့် တည်ရှိပနခဲ့ေည်။ ရခိုင်ရိုးမ ပတာင်တန်းများနှင့်
ေစ် ပတာများ၏ အကာအကွ ယ် ကို ယူ ကာ ဘင်္ ဂ လားေင် လ ယ် ပအာ် ထဲ စီး ဝင် ကကေည့် ပကာက် ပကွ့ ပော
ြမစ်ပချာင်းများ၊ ရ�ံ့ထူပော ပချာင်းကပလးများ ြဖန့်ကျက်ထားေည့် ကမ်းပြမာင်တစ်ပလျှာက် ရခိုင်ြေည်ေူတို့
ပနထိုင်ခဲ့ ကကေည်။

ဤပဒေမှ လူဉီးပရ အချက်အလက်များမှာ များစွာအြငင်းေွားစရာရှိေည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အကကမ်းဖက်

မှု များ ရခို င် ပြမာက် ေို င်း တွ င် မြဖစ် ေွားမီ ကာလက ရခို င် တွ င် ပနထို င် ေူ လူ ဉီး ပရ၏ ၆၀ရာခို င် နှု န်း မှာ ရခို င်
လူမျုးများြဖစ်
ိ
ကကပေီး ရိုဟင်ဂျာများ၊ ကမန် (Kamein) များအေါအဝင် မွတ်ဆလင် လူဉီးပရမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်

ရှေ
ိ ည်ဟု ပတွ့ရေည်။၁၄ ကျန် ၁၀ ရာခိင
ု န
် န်
ှု းထဲတင
ွ ် ချင်းလူမျုးများနှ
ိ
င့် အြခားလူမျုးစု
ိ အုေစ
် င
ု ယ်များ ြဖစ်ကကပော

ပမို၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကကီးတို့ ေါဝင်ေည်ဟု ခန့်မှန်းကကေည်။ ရခိုင်တွင် ပနေူများထဲတွင် ဟိန�ူနှင့် အြခား
အိ န�ိ ယ နွ ယ် ဖွားများလည်း ရှိ ကကပေီး ချင်း တို့ ထဲ ေို့ ခရစ် ယာန် ဘာောမှာ လွ န် ခဲ့ ပော နှ စ် တ စ် ရာပလာက် က

စတင် ေျံ နှ့ ံ့ လာခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် လက် ရှိ ြမန် မာြေည် ၏ အစိ တ် အ ေို င်း အချု့ကဲ
ိ ့ ေို့ ေ င် ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ င်း
ပနထိုင်ကကပော လူမျုးစု
ိ များ၏ အချုးအဆနှ
ိ
င့် လူဉီးပရဖွဲ့စည်းေုံကို တိတိကျကျ ေိနိုင်ပော အချက်အလက်များ
ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိေါ။

ထိုေို့ မရှင်းလင်းေည်ကို ရခိုင်ြေည်နယ်၏ စုစုပေါင်းလူဉီးပရမှာ ၃,၁၈၈,၈၀၇ ဉီးဟု ပဖာ်ြေထားပော

၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ် ြမန်မာနိင
ု င
် လ
ံ ဉ
ူ ီးပရနှင့် အိမအ
် ပကကာင်းအရာ ေန်းပခါင်စာရင်း၁၅ တွင် အပလးပေးပဖာ်ြေထားေည်။ ၁၆

ေိပ
ု့ ော် ေန်းပခါင်စာရင်း၏ စံနင
ှ မ
့် ညီပော ကိစတစ်
္စ
ခမ
ု ှာ လူဉီးပရ၏ ေုံးေုတ
ံ စ်ေခ
ုံ န့ရ
် ပ
ှိ ော လူပေါင်း ၁,၀၉၀,၀၀၀
ဉီး ၏ အချက် အ လက် များကို ပကာက် ယူ ခဲ့ ရ ြခင်း မရှိ ဟု ပဖာ် ြေထားြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ၁၇ ထို အ ထဲ မှ အများစု ေ ည်

ရို ဟ င် ဂျာများြဖစ် ကကပေီး ထို ေူ တို့ ေ ည် ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ င်း ၌ေင် ပနအိ မ် ကို စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေးပနရေူ များနှ င့်
ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရက နိုင်ငံေားဟူ၍ အြေည့်အဝေတ်မှတ်မထားေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ပနာက်ေိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ

အများစုမှာလည်း ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးေွားရပေီး လူတစ်ေန်းပကျာ်ေည် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ဒုက္ခေည်
အြဖစ် လ ည်း ပကာင်း ၊ ြေည် ေ ေို့ တိ မ်း ပရှာ င် ေူ (exile) အြဖစ် လ ည်း ပကာင်း ပနထို င် လျှ က် ရှိ ကကေည် ။ ကမန်

မွတ်ဆလင်များစွာေည်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမျုးပရး
ိ
အဓိကရုဏ်းများအပေီးတွင် အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာခဲ့ရေည်။

ထို မတည် ပငိမ် မှု များ အပတာမေတ်ပေးပောပကကာင့် ယပန့ ရ ခို င် ြေည်နယ် နို င်ငံ ပရးနှင့် ရခို င်လူ့ အ ဖွဲ့

အစည်း က ကကုံ ပနရေည့် အဓိ က ြေဿနာကကီး တစ် ခု မှာ ပနရေ် ကို စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေးပနရေူ အပြမာက် အ များ
ရှိ ပနြခင်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ။ လူ ပေါင်း ၁၂၈,၀၀၀ ခန့် (အများဆုံး မှာ မွ တ် ဆ လင် များ) ြဖစ် ကကေည် ။ ၁၈ ၂၀၁၂

အ ဓိ က ရု ဏ်း များ က တ ည်း က ေ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် အ လ ယ် ေို င်း ရှိ ဒု က္ခ ေ ည် စ ခ န်း များ ၌ ရ ခို င် ၊ ချ င်း ၊ ပမို
တို င်း ရင်း ေားများေါဝင် ပော အရေ် ေား ၉၀,၀၀၀ပကျာ် ေ ည် ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း တွ င် အာရကန်
ညီ��တ်ပရးတေ်ဖွဲ့ ULA နှင့် အစိုးရတေ်များကကား ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပော တိုက်ေွဲများပကကာင့်
အိုး မဲ့ အိ မ် မဲ့ ထွ က် ပြေးပနကကရေည် ။ ၁၉ တစ် ချိ န် တ ည်း တွ င် လူ မျုးပေါင်
ိ
း စုံ ေါဝင် ပော လူ င ယ် လူ ရ� ယ် များေည်

ြမန် မာနို င် ငံ ၏ အြခားပဒေများနှ င့် နို င် ငံ ရ ေ် ြခားေို့ အလန့် တ ကကား ပြောင်း ပရ�့ ပနကကရေည် ။ လွ န် ခဲ့ ပော
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နှစ်များအတွင်း၌ ြေည်ေပြောင်းပရ�့အပြခစိုက် အင်အားစုများေည် ရခိုင်ပရာ၊ ရိုဟင်ဂျာ အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားမှု
များအတွက် အပရးကကီးပော အခန်းက�မှ ေါ၀င်လာခဲ့ေည်။

အာရကန်၏ အလှေဆုံးပော ပန့ရက်များမှာ အတိတတ
် င
ွ ် ကျန်ရစ်ခဲ့ ပေီဟု ခံစားရေူအများေင် ရှေ
ိ ါေည်။

ေမို င်း ထဲ တွ င် အာရကန် ပြမေည် စို က် ေျုးပရး၊
ိ
ငါးဖမ်း လု ေ် င န်း ၊ ေပ �ဂာ လု ေ် င န်း နှ င့် ကု န် ေွ ယ် ပရးလု ေ် င န်း
တို့အတွက် များစွာအပရးေါခဲ့ ပေီး ပဗိတိေျှတို့လက်ထက်တွင် ထိုလုေ်ငန်းများ ေို၍ေင် အရှိန်ရလာခဲ့ပေးေည်။
အာ ရ က န် တို့ ေ ည် ေ ညာ ပရး ဘ က် တွ င် နာ မ ည် ရှိ ကက ပေီး တ တ် ေိ ေ ညာ ရှ င် များ အ ပန နှ င့် ပဗိ တိ ေျှ အ စိုး ရ

ရာထူး ကကီး များတွ င် ပနရာရခဲ့ ကကေည် ။ အာရကန် ၏ စီး ေွားပရးလု ေ် င န်း အများစု ေ ည် စစ် ပတွ (အာကျတ်

Akyab) တွင် အပြခစိုက်ရာ ထိုပမို့မှာ ပဗိတိေျှေိုင် အိန�ိယအင်ေါယာ၏ အပရးေါပော ကုန်ေွယ်စခန်း ြဖစ်ခဲ့ေည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာေင် ပဗိတိေျှေိုင် အိန�ိယဘက်က ပရ�့ပြောင်းဝင်ပရာက်လာေူ အပရအတွက်မှာ ြမင့်မားလာပေီး

ပနာင်တွင် လူမျုးပရး၊
ိ
ေဋိေက္ခများြဖစ်ပစေည့် အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ယပန့အချိန်အထိ နိုင်ငံပရး
အရပော် လ ည်း ပကာင်း ကု န် ေွ ယ် ပရးအရပော် လ ည်း ပကာင်း စစ် ပတွ ေ ည် ဗဟို ရ ေ် ဝ န်း အြဖစ် တ ည် ရှိ ပေီး ၊

ပြမာက်ဉီးနှင့် ပမာင်ပတာခရိင
ု မ
် ျားေည် ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်ပြမာက်ေင
ို ်းတွင် လူဉီးပရအများဆုံးပနရာြဖစ်လာကကေည်။
ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်အလယ်ေင
ို ်းနှင့် ပတာင်ေင
ို ်းကမူ အပရှ့ဘက်မှ မပကွး၊ ေဲခူးနှင့် ြမန်မာအများစု ပနထိင
ု ရ
် ာပဒေများနှင့်
ေို၍ နီးစေ်ေည်။

၁၉၄၈ လွ တ် လ ေ် ပရး ရကတည်း ကေင် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ စီး ေွားပရးမှာ ေိ ေိ ောော ကျဆင်း လာခဲ့

ေည် ။ ယပန့ ရ ခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် ြမန် မာနို င် ငံ ၏ ြေည် န ယ် နှ င့် တို င်း ပဒေကကီး ၁၄ခု တွ င် ဒု တိ ယ ပြမာက်
အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်ြဖစ်ေည်။ ပရာဂါြဖစ်ေွားမှုနှုန်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းေါးမှုနှုန်း၊ စာမတတ်ပြမာက်မှုနှုန်းနှင့် ကပလး
ပေနှု န်း များတွ င် တစ် ြေည် လုံး နှ င့် ယှ ဉ် ပော် အဆိုး ဆုံး အ�� န်း ကိ န်း များတွ င် ရှိ ပနေည် ။ အမ်း -ပတာင် ကု တ်
နှင့် ဂွ တို့မှ ြမန်မာြေည်၏ အြခားပဒေများနှင့် ဆက်ေွယ်ထားပော အဓိကလမ်းမကကီး ေုံးခုောရှိေည်။ ဤမျှ

ဆိုး ပော အစိုး ရ၏ လျစ် လျူရှု မှု များကေင် လူ မျုးပရးိ
နို င် ငံ ပရး မပကျနေ် မှု များကို ြဖစ် ပေါ် ပစေည့် အဓိ က

အပကကာင်း ရင်း ြဖစ် လာေည် ။ လွ န် ခဲ့ ပော ဆယ် စု နှ စ် အ တွ င်း ဘင်္ ဂ လားေင် လ ယ် ပအာ် ရှိ ပရ� ေ ဘာဝ ဓာတ် ပငွ့
လုေ်ကွက်များမှ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ြေည်နယ်ေို့ ေွယ်တန်းထားပော ပရနံနှင့် ေဘာဝဓာတ်ပငွ့ ေိုက်လိုင်းများကို

တည်ပဆာက်ခေ
ဲ့ ည်။ ေိရ
ု့ ာတွင် ယပန့အထိ ပဒေခံတို့ အကျုးအြမတ်
ိ
ခစ
ံ ားခွငရ
့် ပနေည်ဟ၍
ူ လက်ဆေ
ု ် လက်ကင
ို ်
ြေစရာ ေက် ပေမရှိ ေ ပလာက် ေ င် ြဖစ် ေ ည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် မှ လူ အ များစု ကကီး မှာ ပကျးလက် ပတာရ�ာ ပန
ြေည်ေူများော ြဖစ်ပနကကဆဲေင်။

အနာဂတ်ကို ပမျှာ်ကကည့်လျှင် ြေည်နယ်၏အလယ်ေိုင်းတွင် တရုတ်အစိုးရက အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန်

လျာထားပော ပကျာက် ြဖူပရနက် ဆိ ေ် က မ်း မှာ ေမ� တရှီ ကျင့် ဖျင် ၏ ရေ် ဝ န်း နှ င့် ေိုး လမ်း မစီ မံ ကိ န်း ၏

အပရးကကီးပော အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုြဖစ်ပေီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အာရှတလ�ား ကုန်ေွယ်ပရးနှင့် အပြခခံအပဆာက်
အဉီလမ်းပကကာင်းများ၏ ဗဟိုချက်မတစ်ခုအြဖစ် ပေါ်ထွန်းလာပစရန် ေတ်မှတ်လျာထားကကေည်။ ထိုစီမံကိန်း

အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ရန် တရု တ်-ြမန်မာ စီးေွားပရးစ���စာချုေ်ကို ယမန်နှစ်ကေင် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများက
လက်မတ
ှ ထ
် ိုးခဲ့ ကကေည်။ အိနယ
�ိ နှင့် ေပဘာတူ ပဆာင်ရက
� လ
် ျက်ရပ
ှိ ော ကုလားတန်ြမစ် ဘက်စဖ
ုံ ွံ့ ပဖိုးပရးစီမက
ံ န
ိ ်း၊

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နှ င့် ပဆာင် ရ� က် လျက် ရှိ ပော ကညင် ပချာင်း စီး ေွားပရးဇု န် နှ င့် ေု ဏ�ားက� န်း စက် မှု ဇု န် တို့ လ ည်း
ရှိ ပေးေည် ။ အကယ် ၍ ထို စီး ေွားပရး စီ မံ ကိ န်း ကကီး များ ဆက် လ က် အ ပကာင် အ ထည် ပေါ် လာလျှ င် ရခို င်

ြေည်နယ်ေည် ပဗိတိေျှအင်ေါယာပအာက်က ထွက်ေွားခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် အကကီးမားဆုံး လူမှုပရး၊ စီးေွား
ပရး အပြောင်း အလဲ များနှ င့် ကကုံ ပတွ့ ရမည် ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ပော် ေဋိ ေ က္ခ များရှိ ပနပောပကကာင့် ထို နို င် ငံ တ ကာ

ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမများ
ှု
ပနှးပကွးေွားခဲ့ေည်။ ကမ�ာလှည့်ခရီးေည်များ လာပရာက်ရာ အဓိကပနရာများ ြဖစ်ကကပော
ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း ရှိ ပြမာက် ဉီး ပရှး ပဟာင်း ပမို့နှ င့် ပတာင် ေို င်း ရှိ ေံ တွဲ ပမို့မှ ငေလီ က မ်း ပြခေည် လ ည်း
စစ်ပကကာင့် ခရီးေွားလုေ်ငန်းများ ကျဆင်းလာခဲ့ေည်။

ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ယခင်အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေတွင်ေါဝင်ပော ချင်းတို့၏ နိုင်ငံပရး၊ စီးေွားပရး

နှငလ
့် ည်း များစွာ ဆက်စေ်ပနေည်။ ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရ၊ှ် အိနယ
�ိ တိန
ု့ င
ှ ့် ထိစေ်ပနပောေုံးနိင
ု င
် ံ နယ်ြခားဆုခ
ံ ျက်ပဒေေည်

လူဉီးပရကျဲေါးပေီး စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉၁၇၆ မျှ ကျယ်ဝန်းေည်။ ၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးရချိန်တွင်
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ထိုနယ်ပြမကို ချင်းအများစု ပနထိုင်ပောပဒေြဖစ်ပောပကကာင့် နယ်ပြမထိစေ်ပနပော ချင်းဝိပေေတိုင်းထဲေို့

ထည့်ေွင်းလိုက်ေည်။ ေို့ရာတွင် လူမှုပရး နိုင်ငံပရးအရ ထိုနယ်ြခားတွင် ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ ယခင်ကဲ့ေို့ေင်

ရှိပနပမဲြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ စစ်ပတွကိုြဖတ်ပေီး စီးဆင်းပော ကုလားတန်ြမစ်ေည် ချင်းြေည်နယ်ရှိ ေလက်ဝ
ပမို့နှ င့် အိ န�ိ ယ ပြမာက် ေို င်း မှ မီ ဇို ရ မ် န ယ် တို့ ကို ဆက် ေွ ယ် ပေးပော ပရလမ်း ြဖစ် ေ ည် ။ ထို ပရလမ်း ပကကာင်း မှာ
ယခုအခါ စီးေွားပရးအရပော်လည်းပကာင်း၊ ေထဝီ နိုင်ငံပရးအရပော်လည်းပကာင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ြဖစ်လာ
ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်းေို့ စီးဝင်ပော ပလးပမို့ ြမစ်ပေါ်တွင် ပရအားလျှေ်စစ်စီမံကိန်းနှစ်ခု ပဆာက်လုေ်မည့်

အစီ အ စဉ် မှာ လည်း ပမးခွ န်း ထု တ် စ ရာများရှိ ပနေည့် စီ မံ ကိ န်း များြဖစ် ေ ည် ။ ြေည် န ယ် နှ စ် ခု စ လုံး မှ ရ�ာ ေား
ပထာင်ပေါင်းများစွာတို့ ပနရာပရ�့ပြောင်းပေးရဖွယ်ရှိေည့် စီမံကိန်းလည်း ြဖစ်ပနကကေည်။၂၀

၁၉၄၈တွင် ြဖစ်ပေါ်ခဲပ
့ ော လက်နက်ကင
ို ပ
် တာ်လန
ှ မ
် များ
ှု
ပနာက်ေင
ို ်းကတည်းက ရခိင
ု ြ် ေည်နယ် အတွင်း၌

အတို က် အ ခံ လက် န က် ကို င် ပတာ် လှ န် ပရးေမားများ ေုံ စံ အ မျုးမျ
ိ ုးြဖင့
ိ
် ရှိ ပနခဲ့ ကကေည် ။ ယမန် နှ စ် မူ ပဒေခံ

ရ�ာေား ပထာင်ပေါင်းများစွာတို့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများပကကာင့် စစ်ပရှာင်ကကရပေီး စာေင်ပကျာင်းများရာချီ၍
ေိတ်ထားရေည်။၂၁ အချု့ရခိ
ိ ုင်အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
များတွင် ချင်းြေည်နယ်ထဲ ပေါင်းစည်းေွားေည့် အာရကန်က

ယခင် ေို င် ခဲ့ ဖူး ပော နယ် ပြမများကို ြေန် လ ည် ရ ယူ လို ေ ည့် စိ တ် ကူး ရှိ ကကေည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထို န ယ် ပြမများအား
နိုင်ငံပရးအရ ေတ်မှတ်ထားကကေုံများ ပြောင်းလဲလာရန် မြမင်ပေ။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှုေ်အပထွးကို ဖတ်ရန်)
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ပဗိတိေျှအုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာြခင်း
ရန� ေို စာချုေ် ချုေ် ဆို ပေီး ေည့် ပနာက် အင်္ ဂ လိ ေ် တို့

ေည် ၁၈၈၆ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ြမန်မာနိင
ု င
် တ
ံ စ်ခလ
ု ုံးကို ေိမ်းေိက
ု န
် င
ို ်
ရန် ပနာက် ထ ေ် နှ စ် ပြခာက် ဆ ယ် ကကာေါေည် ။ ပဗိ တိ ေျှ ကို

လက်နက်ကင
ို ် ေုနက
် န်မများေည်
ှု
အာရကန်တင
ွ ် ဉီးစွာစတင်
ခဲ့ ပေီး ရခို င် ပခါင်း ပဆာင် များြဖစ် ကကပော (ပဒးဝန်း ကကီး )
ပအာ င် ပကျာ် ဇံ နှ င့် မ င်း ေား ကကီး ရ�ီ ဘ န်း ( ပရ� ေ န်း ) တို့ က
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တပကာင်း- ကလကတ�ား ေုံးေွင့်ဆိုင် ကတိဂံပရလမ်းပကကာင်း

် မ်းတစ်ခု ြဖစ်လာခဲေ
ပေါ်မှ ဆန်တင်ေို့ရာ အဓိက ဆိေက
့ ည်။
ေညာပရးဘက်တင
ွ လ
် ည်း အဆင့အ
် တန်းြမင့ခ
် ဲ့ ပေီး အာရကန်
လူ ရ ည် တ တ် များ စွာ ေ ည် ပဗိ တိ ေျှ တို့ ၏ အု ေ် ချု ေ် ပရး
ယန� ရားေစ် ထဲ တွ င် အရာရှိ ကကီး များ ြဖစ် လာေလို ဘဏ်

လု ေ် င န်း ထဲ တွ င် လ ည်း ဝင် ပရာက် လု ေ် ကို င် လာကကေည် ။

ထို အ ထဲ တွ င် မှ ပရှ့ ပနတစ် ဉီး ြဖစ် ေူ ဆာပေါ် ထွ န်း ေည်
နန်းရင်းဝန်ေင် ြဖစ်ခဲ့ေည်မှာ မှတ်ေားစရာေင်။

ေို့ ပော် လွ တ် လ ေ် ပရးကို ြေန် လ ည် ရ ယူ လို ပော

ဉီးပဆာင်ခဲ့ေည်။ ပြမာက်ဘက်နယ်ြခားမှ ချင်းတို့ကလည်း

ဆန� ကမူ ပေျာက် ေျက် မ ေွားပေ။ ပဗိ တိ ေျှ အု ေ် ချုေ် ပရး

များကို နှမ
ိ န
် င်းပေီးပနာက်ေင
ို ်းတွငလ
် ည်း ပဗိတေ
ိ ျှ အုေခ
် ျုေ်ေူ

(Identity)နှင့် အချုေ်အြခာကို ပဗိတေ
ိ ျှ အုေခ
် ျုေ်ပရး၏ မ�ိုင်

အညံ့ မ ခံ ပောပကကာင့် ပဒေမပငိ မ် ေ က် ခဲ့ ပေ။ ထို ေု န် က န် မှု

ေက်တမ်းရှညလ
် ာေည်နင
ှ အ
့် မျှ အာရကန်တ၏
ို့ ြဖစ်တည်မှု

များက မိ မိ တို့ ေိ မ်း ထားပော နယ် ပြမကို ကို ယ် ေို င် အ စွ မ်း

နှစ်ရေ်က ထိေါးပနေည်ဟု ယူဆေည်။ ေထမတစ်ချက်မှာ

ကူ ြခင်း မြေုခဲ့ ကကပေ။ ထို န ယ် ၏ ေယံ ဇာတေို င် ဆို င် မှု နှ င့်

ခွ င့် ြေုခဲ့ ပေီး ပနာက် အာရကန် ေ ည် ပဗိ တိ ေျှ အင် ေါယာ၏

အစြဖင့် တိုးတက်လာရန်ကေ
ို င် အားပေးအားပြမှာက် ပထာက်
တည် ပနရာပကကာင့် ော ပဗိ တိ ေျှ ဘားမားေို င် န က် အ တွ င်း

တိုးတက်ကကီးေွားပော ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။

ကို လို နီ န ယ် ချဲ့ တို့ ၏ အဓိ က လို လားချက် မှာ အင် ေါယာ၏
လုံ ပခုံ ပရးနှ င့် အြမတ် အ စွ န်း ရရှိ ပရးြဖစ် ရာ ၎င်း တို့ လို အ င်

ြေည့် ေွားချိ န် တွ င် အာရကန် ကို ပဗိ တိ ေျှ လက် ပအာက် ခံ
အိန�ိယအင်ေါယာအတွင်း၌ အပရးတကကီး ကိစ္စတစ်ခုအြဖစ်
မစဉ်းစားကကပတာ့ပေ။

နယ်ပြမေစ်များကို ထိန်းချုေ်ရန်ပဗိတိေျှ အာဏာ

ေိုင်တို့က ြမန်မာနိုင်ငံကို ဒိုင်အာခီစနစ်ြဖင့် အုေ်ချုေ်ခဲ့ေည်။

နယ် ြခားပဒေလူ မျုးစု
ိ န ယ် ပြမများကို ပတာင် တ န်း ပဒေ
အု ေ် ချုေ် ပရး (FAA Frontier Areas Administration)

ပဗိတိေျှတို့ေည် ြမန်မာနိင
ု ်ငံကို အိန�ိယမှ ၁၉၃၇ တွင် ခွဲထွက်

ကု န် ေွ ယ် ပရးနှ င့် ကူး ေန်း ေွားလာပရးအတွ က် အပရးေါ
ေည့် ဂိတပ
် ေါက်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲေ
့ ည်။ ဒုတယ
ိ မှာ - ဗမာြေည်မ

ထဲ ေို့ တို င်း တစ် ခု အ ြဖစ် အာရကန် ကို ထည့် ေွ င်း ထား
ြခင်းက ပရှးအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပော ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်များ

ဆုံး ရှုံး ရ ေ ည် ဟု မှ တ် ယူ ေ ည် ။ ပဗိ တိ ေျှ တို့ အ ပန နှ င့် မူ
ထိုဆုံးြဖတ်ချက်ကို ချခဲ့ေည့်အချိန်က ရခိုင်လူမျုးများေည်
ိ

လူ များစု ြဖစ် ပော ဗမာတို့ နှ င့် ပဆွ မျုးစေ်
ိ
ရ န် မခက် ပော
ပကကာင့် ေီး ြခားစီ ခွဲ ထားရန် အပကကာင်း မရှိ ဟု ပတွး ခဲ့ ေုံ

ရေါေည် ။ ေို့ ရာတွ င် အြခားပော ကို လို နီ န ယ် များတွ င်

ြဖစ်ေျက်ခေ
ဲ့ ကဲေ
့ ို့ေင် ပဗိတေ
ိ ျှတို့ေည် ဌာပနတို့၏ လူမဘဝ
ှု

ပအာက်တွင် ထည့်ေွင်းပေီး ပရှးရိုးစဉ်လာ အုေ်ချုေ်ခဲ့ပော
နယ် စားေယ် စားများ၏ တို က် ရို က် အု ေ် ချုေ် မှု ပအာက် တွ င်
ထားရှိေည်။ ေို့ရာတွင် အာရကန်ကိုမူ နယ်စေ်ပဒေချင်း

အတူ တူ ြဖစ် ပော် လ ည်း ပဗိ တိ ေျှ အစိုး ရက “ဗမာြေည် မ ”

၏ တို င်း ခု နှ စ် တို င်း အနက် မှ တစ် ခု အ ြဖစ် ေတ် မှ တ် ခဲ့ ပေီး
ြေည် မ အစိုး ရက တို က် ရို က် အု ေ် ချုေ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂၀ ရာစု ထဲ

ပရာက်လာပောအခါတွငမ
် ူ ြမန်မာနိင
ု င
် အ
ံ တွက် ဟုမ်းရူးပခါ်
ေါလီမန် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး အဆင့်တစ်ခုကို ပေးခဲ့ေည်။

(Akyab) ကို ဗဟို ြေုပေီး ရခို င် တွ င် စစ် ပတွ ၊ အာရကန်

ပတာင် တ န်း ပဒေ၊ ပကျာက် ြဖူနှ င့် ေံ တွဲ ဟူ ၍ ခရို င် ကကီး
ပလးခုခထ
ွဲ ားေည်။ တစ်ပနရာနှင့် တစ်ပနရာ အဆက်အေွယ်

မှာ ခက်ခဲပနဆဲေင်။ ေို့ရာတွင် ယခင်က ငါးဖမ်းပောပကျး

လက် ရ�ာ ကပလးောော စစ် ပတွ ေ ည် အပြခခံ အ ပဆာက်
အဉီများ ဖွံ့ ပဖိုးလာြခင်းနှင့် ပရပကကာင်းခရီး တိုးတက်လာ
ပောပခတ် ကို ပရာက် လာြခင်း ပကကာင့် ကု န် ေွ ယ် ပရးနှ င့်

စို က် ေျုးပရးလု
ိ
ေ် င န်း များ တိုး တက် လာပေီး စစ် ပတွ - စစ်

ပကကးဆင်းတုပတာ်၊ ပြမာက်ဦး (MS)

ပဗိ တိ ေျှ အု ေ် ချု ေ် ပရး ယ န� ရား ေ ည် စ စ် ပတွ
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ဖွဲ့ စည်း ေုံ နှ င့် နို င် ငံ ပရး အခင်း အကျင်း များအပေါ် မည် ေို့

ဗဟိုကေဝါဒစရိယအဖွဲ့ကို ပကျာက်ြဖူပမို့တွင် ကျင်းေပော

မှာ အာရကန်နိုင်ငံပတာ်နှင့် လူမျုးများ၏
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အိန�ိယနွယ်ဖွားများ ရာနှင့်ချီပေီး အေက်ဆုံးရှုံးခဲ့ ကကေည်။၂၇
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အနှံ့အြေား ြဖစ်ပေါ်လာခဲေ
့ ည်။

ဆ က် တွဲ ရ လ ဒ် များ ကို ၂ ၁ ရာ စု အ တွ င်း ၌ ထ င် ထ င်

ြဖစ် ေွားပအာင် နှိုးဆွ ပေးခဲ့ ေူ များကကားတွ င် တစ် ဖ က် နှ င့်

ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျုးပရး
ိ
အဓိကရုဏ်းများေည် နိုင်ငံပရး

ထို အ ချိ န် မှ စ ၍ ရေ် ရ�ာ အတွ င်း လူ မျုးပရးအဓိ
ိ
က ရု ဏ်း များ

တစ်ဖက် အြေစ်တင်ကကြခင်းများ မဆုံးပတာ့ပေ။ အာရကန်
အလယ်ေင
ို ်း၌ရှပ
ိ ော မင်းြေား၊ ပြမေု၊ံ ပေါက်ပတာနှင့် အြခား
ပဒေများတွင် မွတ်ဆလင်ရ�ာများကို ဝင်ပရာက်တိုက်ခိုက်မှု
များရှခ
ိ ရ
ဲ့ ာ ပေဆုံးရေည့် အေက်ပေါင်းများစွာ ရှခ
ိ ေ
ဲ့ ည်။
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ပနာက် ရ က် ေ တ� ေတ် အနည်း ငယ် ကကာပောအခါတွ င်

ပမာင် ပတာနှ င့် ဘူး ေီး ပတာင် တို့ ရှိ ရခို င် ပကျးရ�ာ များတွ င်
ဤနည်းနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများပေါ်လာပေီး အေက်များ ဆုံးရှုံး

ရြေန် ေ ည် ။ ထို အ ချိ န် က ဗမာ့ လွ တ် လ ေ် ပရး တေ် မ ပတာ်
BIA နှ င့် အေစ် ြေန် လ ည် ဖွဲ့ စည်း ပော ဗမာအမျုးေား
ိ
တေ်မပတာ် BDA ေည် ကုလားများ (အိန�ိယအနွယ်များကို

နှိမ်ပခါ်ပောအမည်) ကို ပဗိတိေျှတို့နှင့် ေူးပေါင်းေူများဟူ၍
စွေ်စွဲပေီး ပမာင်းထုတ်ရန် စည်းရုံးတိုက်တွန်းခဲ့ ပေီး ေဋိေက္ခ
ြဖစ်လာပအာင် နှိုးဆွပေးခဲေ
့ ည်ဟု ဗုဒဘာောနှ
�
င့် မွတဆ
် လင်

ပဒေခံ နှစဘ
် က်စလုံးမှ စွေစ
် ခ
ွဲ ဲ့ ကကေည်။ BIA- BDA တေ်များ
က လူနည်းစုများကို လူမျုးြခားဟု
ိ
ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်

ြခင်း မျုးမှ
ိ ာ ြမန် မာနို င် ငံ ၏ အြခားပဒေများတွ င် လ ည်း
ြဖစ်ပေါ်ခဲ့ေည်ဟု စွေ်စွဲချက်များ ရှိပနြေန်ေည်။

ရိုဟင်ဂျာ နှင့် အမည်ေညာ နိုင်ငံပရး” ကို ရှုေါ။”)

၃၂

(“ရခိုင်၊

ပနာက်ဆုံးတွင် အာရကန်ပြမာက်ေင
ို ်း ဘူးေီးပတာင်

တဝိုက်တွင် လုံပခုံပရးကို ထိန်းေိမ်းရန် ပဒေခံမွတ်ဆလင်
အေို င်း အဝို င်း များက ရေ် ရ�ာ ပအးချမ်း ပရး ပကာ် မ တီ များ

ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင် ကာကွယ်ပရးတေ်မပတာ် (ADA)

ရှားရှား ပတွ့ ပနရပေးေည် ။ “ဒု တိ ယ ကမ�ာစစ် အတွ င်း
စရို က် လ က္ခ ဏာကို ပမွး ဖွားပေးရာ အပြခခံ များ ြဖစ် ခဲ့ ပေီး

အတိတ်အပတွးအပခါ် အယူအဆများက ေစ္စုေ�န်အထိ လိက
ု ်

ေါပနဆဲေင် ြဖစ်ေည်” ဟု Jacques Leider က ပရးေား
ခဲ့ေည်။၃၃ ပေချာလှေည်မှာ ထိုအချိန်က ပေပကကေျက်စီး

ရ မှု များ ေ ည် ပထာ င် ချီ နို င် ပေီး အိုး အိ မ် မဲ့ ြဖ စ် ရ ြခ င်း ၊
ဘ ဝ ေျ က် ရ ြခ င်း များ စွာ ရှိ ခဲ့ ပေ မ ည် ။ အ ချ က် အ လ က်
ကိ န်း ဂဏန်း တိ တိ ကျကျ မရှိ ခဲ့ ေ ည့် အ ချိ န် ြဖစ် ေ ည် ။ ၃၄

ထို့ ြေင် အပရးကကီး ပော ြဖစ် စ ဉ် တ စ် ခု မှာ အကကမ်း ဖက်

တို က် ခို က် မှု များ အြေန် အ လှ န် ြဖစ် ေွားချိ န် တွ င် အာရကန်
ပြမာက် ေို င်း ၌ လူ ဉီး ပရဖွဲ့ စည်း ေုံ အချုးအဆများ
ိ
အကကီး

အကျယ် ပြောင်းလဲခေ
ဲ့ ည်။ မွတဆ
် လင်တိေ
ု့ ည် ကုလားတန်
ြမစ်ကိုြဖတ်ကာ ပြမာက်ဘက်ေို့ ပြေးကကပေီး ဗုဒ�ဘာောဝင်

တို့ က မူ ပတာင် ဘ က် ေို့ ထွ က် ပြေးခဲ့ ကကေည် ။ အချု့ပော
ိ

အဂတိ က င်း ေည့် ပလ့ လာချက် များတွ င် ပတွ့ ရေည် မှာ
ထိုကဲ့ေို့ အာရကန်ပြမပေါ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမှုအေိုင်း

အဝို င်း ပေို ကွဲ ရ မှု များကို ြေန် လ ည် ပစ့ စ ေ် ထူ ပထာင် ခဲ့ ြခင်း
အလျဉ်းမရှိေါဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ ပနာင်တွင် ထိုအကကမ်းဖက်မှု

ကို မပမ့ နို င် ြခင်း ကကမှာ တစ် ဖ က် နှ င့် တ စ် ဖ က် စည်း ြခား
ရန်ပစာင်လိုေူ ပခါင်းပဆာင်များက ပနာက်လိုက်ပနာက်ေါ
မျာကို ဆွပေးရာတွင် ေုံးေည့အ
် ပကကာင်းတရားများ ြဖစ်လာ
ခဲ့ ကကေည်။၃၅

၂၀၁၇ ခု နှ စ် ရို ဟ င် ဂျာများ အစု လို က် အ ပေုံ လို က်

ကိုလည်း ရခိုင်ပဒေခံများက ဖွဲ့စည်းလိုက်ကကပေီး ထိုအဖွဲ့မှာ

ပြေးကကရေည့် အပတာအတွ င်း အပြခအပနဆိုး ပနေည့်

ပေါ် ပေါက် လာပော ြဖန် ပြဖပရးအစီ အ မံ များမှာ ပဒေခံ

ပြောကကားခဲ့ ပော စကားတစ် ခွ န်း မှာ လူ ေိ ရှ င် ကကား ြဖစ် ခဲ့

BNA ၏ အာရကန်နယ်ပြမတေ်ခွဲများ ြဖစ်လာေည်။ ထိုေို့

တို့ ကကား လူ မျုးပရးေဋိ
ိ
ေ က္ခ များကို အဆုံး မေတ် နို င် ခဲ့ ေါ။

ထိုနယ်မှ မွတ်ဆလင်များေည် ပယဘုယျအားြဖင့် ပဗိတိေျှ

တို့ ၏ ပြမပအာက် ပထာက် လှ မ်း ပရး ပြောက် ကျားတေ် များ

V-Force ကို ပထာက်ခံ အားပေးေူများ ြဖစ်ကကပေီး ရခိင
ု တ
် က
ို့ မူ
ဂျ ေ န် ဘ က် ေို့ A DA ကို ဖွဲ့ စ ည်း ပေီး ေူး ပေါ င်း ခဲ့ ေ ည် ။
ေို့ရာတွင် ထိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာ အာရကန်နယ်တွင်

အချိန်တွင် လက်ရှိကာကွယ်ပရး ဉီးစီးချုေ်မင်းပအာင်လှိုင်
ေည် ။ ရို ဟ င် ဂျာအပရးမှာ ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း ရှိ

တေ်မပတာ် ထိုးစစ်များမှာ ဒုတိယကမ�ာစစ်လက်ကျန် မပေီး
ြေတ်ပေးေည့် ကိစ္စများဟု ၎င်းကဆိုခဲ့ေည်။၃၆ ထိုစကား

များက ပနာင်တွင် ေူ့ကို တပစ�ြေန်ပြခာက်မည့် စကားများ
ြဖစ်လာကကေည်။ (အခန်း ၇ နှင့် ၈ ကိုကကည့်ေါ) မည်ေို့ေင်

ြဖစ်ပစ ယပန့ ဗုဒ�ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် အကကမ်းဖက်မှုများ
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အပကကာင်း ပြောကကေည့် အ ခါတို င်း တွ င် ထို စ စ် အ တွ င်း က

ေုံပဖာ်ပြောကကားရန် ခက်ခဲေါေည်။ ရခိုင်အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ

၁၉၄၅ တွင် ေစ်ပတာထူထေ်ပော ပမယုပတာင်တန်းများ

ပန့တွင် ရခိုင်၌ဂျေန်များကို စတင်ပတာ်လှန်ပေီး ဖ.ဆ.ေ. လ

ြဖစ် ေျက် ခဲ့ ေ ည် များကို ဇာတ် ပကကာင်း ြေန် ရ ပမဲ ြဖစ် ေ ည် ။
ပေါ် တွ င် ဗမာြေည် ေိ မ်း တို က် ေွဲ ဟူ ၍ ကို လို နီ န ယ် ချဲ့ နို င် ငံ

နှစခ
် ြု ဖစ်ပော ဂရိတပ် ဗိတန
ိ န
် င
ှ ့် ဂျေန်တို့ ကကား ေူနင
ို ် ကိယ
ု န
် င
ို ်
တို က် ကက ပော ေ မို င်း ဝ င် တို က် ေွဲ များ ေ ည် အိ န�ိ ယ ေို့

ဝင်ပေါက်ကို အုေ်စီးထားနိုင်ရန် အပေအပကျ တိုက်ကကြခင်း
ြဖစ်ေည်။
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နှစ်ပေါင်း ၇၀ ခန့်အကကာတွင် ထိုပဒေတွင်ေင်

ေဋိေက္ခဆက်ြဖစ်ပနပေီး စစ်ေမ
ွဲ ျား ဆက်တက
ို ပ
် နကကြေန်ေည်။

ယပန့ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်တင
ွ ် လက်ရဒ
ှိ က
ု ေည်
္ခ
များ ပနရေ်စန
ွ ပ
့် ြေး

ပနရေည့်ေမာဏနှင့် ပဒေ၏မတည်ပငိမ်မှု အတိုင်းအတာ
ေည် အာရကန်ေမိုင်းထဲက အြဖစ်များနှင့်ယှဉ်လျှင် မည်
ေည့် ကာလနှ င့် နှို င်း နှို င်း အဆိုး ဆုံး အပြခအပနေို့ ပရာက်
ရှိပနပေေည်။

များမှာ ေါးနေ်ကကေါေည်။ ADA ေည် ၁၉၄၅ ဇန်နဝါရီ ၁ရက်

အဖွဲ့ ကကီး က ဂျေန် ဆ န့် ကျင် ပရးလု ေ် င န်း များ မတ် လ တွ င်
မစတင် မီ က ေင် ကကို တင် န ယ် ပြမ ရှ င်း လင်း ထားပေီး ြဖစ်
ေည်။ ေို့ရာတွင် များမကကာမီေင် ပဗိတိေျှတေ်များ ြေန်ဝင်
လာ ပော အ ခါ အာ ရ က န် လ က် န က် ကို င် တ ေ် ဖွဲ့ များ ကို

လက်နက်ြဖုတ်ေိမ်းလိုက်ေြဖင့် ပဒေခံတို့ အကကီးအကျယ်

အမျက်ထွက်စိတေ
် ျက်ခရ
ဲ့ ေည်။ အဖမ်းခံရပော ပခါင်းပဆာင်
များတွ င် ADA ဥက� ဌ ဗို လ် ကကာလှ ပအာင် နှ င့် အမျုးေား
ိ
ပရးဝါဒီ ရဟန်း ဉီး စိ န�ာလည်း ေါေည် ။ ရခို င် ေ မို င်း တွ င်

ပဗိ တိ ေျှ တို့ ယခု တ စ် ကကိ မ် ြေန် လ ည် ဝင် ပရာက် လာြခင်း ကို

ပလးကကိမပ
် ြမာက် ကိလ
ု န
ို အ
ီ ြေုခံရြခင်းဟု ေတ်မတ
ှ က် ကေည်။
ပရှ့ ပလျှာ က် အာရကန် လှု ေ် ရှားမှု များတွ င် ရခို င်

ကကီး စိုး ပော ေါတီ များအကကားတွ င် လို င်း ေုံး လို င်း ကွဲ ေွား

အာရကန်တို့ ပဘးဖယ်ထားြခင်းနှင့်
လွတ်လေ်ပရးေို့ ဖုတ်ေူမီးတိုက်ချီတက်ြခင်း

ခဲ့ေ ည်။ အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
လက်ယာဂို ဏ်း များတွင် နန်း

ရင်းဝန်ပဟာင်း ဆာပေါ်ထွန်း ပခါင်းပဆာင်ပော ေါလီမန်

၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ ြမန်မာလွတ်လေ်ပရး မရခင်

စေ် ကကား ကာလများတွ င် အာရကန် တွ င် ြဖစ် ပေါ် ပနေည့်
ေဋိ ေ က္ခ များကို ကံ စီ မံ ရာဆို ေ လို ေစ် ထားခဲ့ ကကေည် ။

တစ်နိုင်ငံလုံး အပြောင်းအလဲကကီး ြဖစ်ပတာ့မည့် အချိန်တွင်
အာရကန် က ထို ေို့ လျစ် လျူရှု ခံ လို က် ရ ေည် မှာ ပရှ့ ခရီး

တစ် ပလျှာ က် လုံး ကံ ဆိုး မိုး ပမှာ င် ကျဖို့ ြဖစ် လာေကဲ့ ေို့ ေ င်

ရှိေည်။ ြမန်မာြေည်၏ အိမ်နီးချင်း အိန�ိယနှင့် ေါကစ္စတန်

တို့ေို့ လွတ်လေ်ပရး လ�ဲပြောင်းပေးရန်ကိစ္စများြဖင့် ရှုေ်ပထွး
ပနခဲ့ေည်ဟု ပဗိတိေျှအရာရှိတို့ ဝန်ခံခဲ့ ကကေါေည်။

၃၈

ေူတို့

ောမက ဗိလ
ု ခ
် ျုေ်ပအာင်ဆန်းနှင့် မကကာခင်အာဏာ လ�ပ
ဲ ြောင်း

ယူ ကကပတာ့ မ ည့် ဖက် ဆ စ် ဆ န့် ကျင် ပရး ြေည် ေူ့ လွ တ် လ ေ်
ပရးအဖွဲ့ ချုေ် ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်း ပဆာင် များေည် လ ည်း
အာရကန် ၏ အပြခအပနများကို ထည့် မ စဉ်း စားခဲ့ ကကေါ။

ထိေ
ု ို့ မေိကျုးက�
ိ
ြံ ေုခဲ့ ကကြခင်းများကေင် ပမာ်ကန
ွ ်းဝင်အမှား

များ ြဖစ်လာခဲ့ေါေည်။ တရားဝင် ပြောကကဆိုကကပလ့ရှိေည့်
အထဲတင
ွ ် ထည့၍
် အပရးတယူလေ
ု ြ် ခင်း မရှခ
ိ ဲ့ ကကပော်လည်း

လွ တ် လ ေ် ပရးရပေီး ပနာက် ပေါ် ပေါက် လာေည့် လှု ေ် ရှားမှု

အုေ်စုများ ေါဝင်ကကေည်။ အလယ်ဗဟိုတွင်မူ ဖ.ဆ.ေ.လ

အမှု ပဆာင် ပကာင် စီ အဖွဲ့ ဝင် ြဖစ် လာေည့် ဉီး ပအာင် ဇံ ပဝ
ဉီး ပဆာ င် ပော စ စ် ကကို ပခ တ် က အာ ရ က န် အ မျုးိ ေား
ကွ န် ဂ ရက် ဟု ေိ ကကပောအဖွဲ့ ြဖစ် ေ ည် ။ လက် ဝဲ ဘ က်
တွင် ၁၉၄၅ နိုဝင်ဘာတွင် ရခိုင်ြေည် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်

ပရးေါတီ APLP ကို တည် ပထာင် ရ န် ANC မှ ခွဲ ထွ က်
လာခဲ့ေည့် ဆရာပတာ်ဉီးစိန�ာ ပခါင်းပဆာင်ပော လက်နက်

ကို င် အ ဖွဲ့ ရှိ ေ ည် ။ လက် န က် ကို င် စွဲ ထားပော တေ် ဖွဲ့ ဝင်
၃,၀၀၀မျှ ခန့်မှန်းပြခရှိပော APLP ပြောက်ကျား အဖွဲ့ဝင်
များေည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ေစ်မှတ်များကို အချိန်မဆိုင်း

ဘဲ တို က် ခို က် ကကေည် ။ လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ ဝ င် မှု များ

ေည် အရှိန်နှင့်စတင်ခဲ့ပလပေီ။ ၁၉၄၆ မတ်လတွင် မနုဿ
ပဗဒေညာရှ င် Edmund Leach ကို စစ် ပတွ ရှိ ပဗိ တိ ေျှ
ပကာ်မရှင်နာတစ်ဉီးက ေတိပေးခဲ့ပော စကားတစ်ခွန်းက
ပဒေ အပြခအပနကို ပဖာ်ြေပနေည်။ “ပတာဘက်မှာ တရား

ဉေပဒစိုးမိုးပရးဆိုတာဟာ ေုလိေ်ဂတ်တဲကပန ခဲတစ်ေစ်စာ
ပလာက်အတွင်းမှာေဲ ရှိတာမျုးပနာ်
ိ
” ဟု ေူက ဆိုေည်။၃၉

ေို့ရာတွင် ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာင်များေည် အာရ

ေုံစံများအရ အာရကန်ပြမပေါ်တွင် ပနာင်ြဖစ်လာမည့် လူမျုးိ

ကန်ရှိ ထိုလှုေ်ရှားမှုများ ေုံးခုစလုံးနှင့် ခေ်ခွာခွာပနခဲ့ ေည်။

မှန်းဆနိုင်ပေီြဖစ်ေည်။ လက်ရှိ ရခိုင်ြေည်နယ် နိုင်ငံပရးတွင်

ြဖစ်ေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ က ANC အဖွဲ့ကို ဖျက်ေင့ပ် ေီး လွတလ
် ေ်

စု အ ပရး လှု ေ် ရှားမှု များနှ င့် နို င် ငံ ပရးလှု ေ် ရှားမှု ေုံ စံ များကို
ရှိ ပန ေ ည့် ထူး ြခား ပော လ က္ခ ဏာ များ ကို ထို အ ချိ န်
ကတည်းက ြဖစ်ေျက်ပနေုံ အရေ်ရေ်တွင် ပတွ့ ြမင်နိုင်ေည်။

စေ်ကူးမေ်ကူး ကာလကို ြဖတ်ေန်းရချိန်တိုင်းတွင်

တစ် နွ ယ် င င် တစ် စ င် ေါြဖစ် လာကကပော ရှု ေ် ပထွး လှ ေ ည့်
အြဖစ်အေျက်များကို ဇာတ်ပကကာင်းတစ်ခုတည်းပကကာင့်ဟု

၎င်း တို့ ဆက် ဆံ ခဲ့ ပော အဖွဲ့ မှာ ANC တစ် ခု တ ည်း ော
ပရးကို အရတိုက်ယူရန် ဖ.ဆ.ေ.လနှင့် လက်တွဲေါဟု တိုက်

တွန်းနိုင်ခဲ့ေည်။ ထိုအချက်ေည် အာရကန် ပရှ့ပရးအတွက်

အလွ န် မှားပော ဆုံး ြဖတ် ချက် ြဖစ် ေ ည် ။ အာရကန် နို င် ငံ

ပရးတွင် အကွဲအပေဲများ ေိုမိုကကီးထွားလာပေီး စိတ်ဝမ်းကွဲကာ
မပကျမချမ်းြဖစ်ပနပော အေံများကို မကကားေလို ဖယ်ထား
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မိခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်က ဖ.ဆ.ေ.လ ေည်လည်း ေူကိုယ်တိုင်

လူငယ်များမှာ တဦးနှင့်တဦး တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ တကယ်

တွ င် ဖဆေလထဲ မှ ဗ.က.ေ ကို ထု တ် ေ ယ် လို က် ပောအခါ

(ဦးပအာင်ဇံပဝ၏ ပမာင်ကံထူးမှတ်စုေါ ေတ်ေုံများ အတိုင်း

ေားပရး လှုေ်ရှားေူများက ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် ကျန်ရစ်ကကပေီး

အာရကန်တို့ လျစ်လျူရှုခဲေ
့ ည့န
် ည်းတူေင် ပဗိတေ
ိ ျှ

ေင်လျှင် စည်းလုံးေည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မဟုတပ
် ေ။ ၁၉၄၆
အပြခအပနမှာ ေိဆ
ု ိုးေွားပတာ့ေည်။ အချု့ပော
ိ
ရခိင
ု အ
် မျုးိ

ရန်ေူဘ၀ ရုတ်ချည်း အေွင်ပြောင်းေွားကကေည်။”၄၁

ြဖစ်ေါေည်။ စီစဉ်ေူ)

အချု့မှ
ိ ာ ဗ.က.ေ နှင့် ေူးပေါင်းေွားကကေည်။ အချု့က
ိ ဉီးစိန�ာ

တိန
ု့ င
ှ ့် ဖ.ဆ.ေ.လ အရာရှမ
ိ ျားေည် မွတဆ
် လင်တ၏
ို့ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး

ဝင်များြဖစ်လာကကေည်။ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့မှာ ဗိုလ်ချုေ်

ပနာက်ေိုင်းတွင် လူမျုးပရး
ိ
တင်းမာမှုများ မပလျာ့ေွားပေ။

၏ APLP ထဲေို့ ဝင်ေွားကကပေီး အချု့မှ
ိ ာ ြေည်ေူ့ရပ
ဲ ဘာ်အဖွဲ့

ပအာင် ဆ န်း က ဖွဲ့ စည်း ပေးခဲ့ ပော စစ် အ တွ င်း က ြေည် ေူ့
စစ် အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများ ြဖစ်ကကေည်။

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ နှစ်ြခမ်းကွဲပော အချိန်

တွင် ရှုေ်ပထွးမှုများ ေိုဆိုးလာခဲ့ေည်။ အဖွဲ့ဝင်ေိုများ ပော

ေခင်ေန်းထွန်းဉီးပဆာင်ပော အလံြဖူကွနြ် မူနစ်နှင့် အဖွဲ့
အရ�ယ်အစားေိုငယ်ပော ေခင်စိုး ဉီးပဆာင်ေည့် အလံနီ

ကွ န် ြမူ န စ် များ ဟူ ၍ နှ စ် ြခ မ်း ကွဲ ေွား ခဲ့ ေ ည် ။ နှ စ် ဖ က်

ကို လ ည်း ပေယျာလကန် ထားခဲ့ ေ ည် ။ စစ် ကကီး ပေီး ေည့်
လွတ်လေ်ပရး မကကာမီရပတာ့မည်ဆိုလျှင် ြဖစ်ပေါ်လာမည့်

လက်ငင်း အပြောင်းအလဲများနှင့် ေတ်ေက်၍ မွတ်ဆလင်
ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင် စိုးရိမ်မှုများ ရှိခဲ့ေည်။ လွတ်လေ်

ပရး ပေးလျှင်ပေးချင်း ရုတ်ချည်းဆိုေလိုေင် ၎င်းတို့ပနထိုင်

ရာ အရေ်မှာ ြမန်မာ-အိန�ိယ၊ ေါကစ္စတန် (ပနာင်တွင် ဘင်္ဂ
လားပဒ့ရှ်) နိုင်ငံေုံးခု၏ အဝင်တံခါးြဖစ်လာပတာ့မည်။၄၂

စစ်ပေီးချိနမ
် ှာ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး နိုးကကားမှုပရချိနက
် လည်း ြမင့ပ
် နေည့်

စလုံး ေည် အာရကန် တွ င် ကေဇာရှိ ပမဲ ြဖစ် ပေီး ရမ်း ပဗဲ က� န်း ၊

ကာလြဖစ် ေ ည် ။ Jacques Leider ပရးေားထားေကဲ့

ကကီးစိုးရာနယ်များ ြဖစ်လာကကေည်။ ဒုတယ
ိ ကမ�ာစစ်ကကီး၏

မွတ်ဆလင်များကို နိုင်ငံပရးအရ အရ�ယ်ပရာက်ပစခဲ့ ပေီ။၄၃

ေံ တွဲ နှ င့် ဂွ တို့ ေ ည် ချက် ချင်း လက် င င်း ကွ န် ြမူနစ် များ
နိဂုံးေည် ပငိမ်းချမ်းပရးကို အာရကန်ေို့ ယူပဆာင်လာပေးရန်

ေို့ ေ င် ဒု တိ ယ ကမ�ာစစ် အ တွ င်း က အြဖစ် အ ေျက် တို့ ေ ည်
အပစာေိုင်းတွင် အာရကန်ရှိ အေိုင်းအဝိုင်း အမျုးိ

ပနပနောော စစ်မှာ ဤပဒေ၌ ေိ၍
ု ေင် ေျံ နှ့ ံ့စိုးမိုးလာခဲေ
့ ည်။

မျုးမှ
ိ မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များေည် ANC နှင့်အလား

ANC ပခါင်း ပဆာင် ဉီး ပအာင် ဇံ ပဝက ပနာက် နှ စ် နှ စ် ဆ ယ်

အရ ၎င်းတို့ေည်လည်း ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် တစ်ေားတည်းြဖစ်

ထိုနှစ်များ၏ ခါးေီးပော အပတွ့အကကုံများအား

အကကာတွင် ြေန်ပြောင်းပရးေားခဲ့ေါေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ အဖွဲ့
ထဲ ပရာက် ေွားေည့် အ တွ က် ANC အပနနှ င့် အာရကန်

တစ် မျုးေားလု
ိ
ံး ညီ �� တ် ပရးကို အားမပေးနို င် ရုံ မျှ မက

တူ နိုင်ငံပရး ဆုံးြဖတ်ချက်မျုးကိ
ိ ု ချမှတ်ခဲ့ေည်။ ဖွဲ့စည်းေုံ

ေွားပေီး ရန် ကု န် နို င် ငံ ပရး ဗဟို ချက် မှ ဗမာကကီး စိုး ပော
အစုအဖွဲ့များ နှင့် ေူးပေါင်းရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။

၁၉၄၂ တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျုးပရး
ိ
အဓိကရုဏ်း

အာရကန်အပရးကို ြေည်မမှ ဝင်ပရာက် စွက်ဖက်ခွင့်ပေးရန်

ပနာက်ေင
ို ်းတွင် မွတဆ
် လင်နင
ှ ့် အြခားအိနယ
�ိ နွယဖ
် ွား အုေစ
် ု

ANC နိ ဌိ တံ ေွားပောအခါ ဆို ရှ ယ် လ စ် နှ င့် ကွ န် ြမူနစ်

ပကကာင်း ြေေလို ခဲ့ ကကေည် ။ ြမန် မာနို င် ငံ ေ ည် ၎င်း တို့ ၏

တံခါးဖွင့် ပေးလိုက်ေလို ြဖစ်ခဲ့ေည်ဟု ၎င်းကဆိုေည်။

၄၀

အဖွဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးမှ အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ အာရကန်ေို့

အပေိုင်အဆိုင် ပစလ�တ်ခဲ့ ကကပေီး မျုးဆက်
ိ
ေစ် ပခါင်းပဆာင်
များကို အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် စည်းရုံးနိုင်ရန် ကကိုးစားခဲ့ ကကေည်။
ဉီးပအာင်ဇံပဝပြောခဲ့ေည်မှာ-

“ရခို င် ြေည် အထူး ေြဖင့် စစ် ပတွ ခ ရို င် ေို့ ပစလ� တ်

ပေီး လျှ င် ေါ တီ ဝါ ဒ ြဖ န့် ၍ ဆို ရှ ယ် လ စ် ကွ န် ြမူ န စ်
ေါတီ အေီး ေီး တို့ ကို ဖွဲ့ စည်း ပစခဲ့ ပလေည့် အ တွ က်

ရ ခို င် တို င်း လုံး ဆို င် ရာ အ စ ည်း အ ရုံး ၏ လုံ့ လ ြဖ င့်

ရခို င် တို င်း လုံး ကို စည်း ရုံး ၍လွ တ် လ ေ် ပရးကို ပရှး ရှု
ပော ညီ��တ်မှုကိုရယူရန် ကကိုးေမ်းမှုြဖင့် ရရှိခဲ့ပော

ပအာင်ြမင်မှုမှာ ြဗန်းြဗန်းကွဲ၍ အလံြဖူ၊အနီ၊ အလံဝါ

များေည် ြမန် မာလွ တ် လ ေ် ပရးကကိုးေမ်း မှု ကို ပထာက် ခံ
အိ မ် ယာြဖစ် ေ ည် ။ ြမန် မာနို င် ငံ ၏ အနာဂတ် အ ပရးကိ စ္စ

များတွ င် ၎င်း တို့ လ ည်း ေါဝင် လို ေ ည် ။ ထို အ ပြခခံ ပေါ် မှ

စဉ်း စားကာ တစ် နို င် ငံ လုံး မှ မွ တ် ဆ လင် အ ဖွဲ့ အစည်း များ

ေည် ၁၉၄၅ ဒီဇင်ဘာတွင် ဖ.ဆ.ေ.လ ၏ အစိတအ
် ေိင
ု ်းတစ်ခု
ြဖစ် လာခဲ့ ပော အေစ် ဖွဲ့ စည်း ထားေည့် ဗမာမွ တ် ဆ လင်

ကွန်ဂရက် BMC ပအာက်တွင် တစ်စုတည်း ညီ��တ်ကကရန်
ဆုံး ြဖတ် ခဲ့ ကကေည် ။ ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ ပနာက် ဆ ယ် နှ စ်
အတွ င်း BMC ေည် ြမန် မာအမျုးေား
ိ
နို င် ငံ ပရးတွ င်

မွတ်ဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားြေုေည့် အပရးကကီး
ပော အေံတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ေို့ရာတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းတွင် ပတွ့ရပော

အစရှိ ေ ည် တို့ ြဖင့် အစိ ေ် စိ ေ် အ မ�ာမ�ာ ြဖစ် ပေီး လျှ င်

ဖိအားကမူ ေုစ
ံ တ
ံ စ်မျုးြဖစ်
ိ
ေည်။ အပရှ့ေါကစ္စတန်က အိနယ
�ိ

တိုင်းေစ် ြေည်ေစ် လူေစ် တည်ပထာင်ခါစ အချိန်၌

ကကပော လူမျုးများကကား
ိ
အစဉ်အဆက် ရှိခဲ့ေည့် ကူးလူး

ပနာ က် ဆုံး ၌ ပတာ ခို ဘ ဝ ေို့ ပရာ က် ရ ပလ ေ ည် ။
ဤကဲေ
့ ို့ လူနည်းစု လူငယ်များြဖစ်ကန
ု ပ
် ော ရခိင
ု ဘ
် က်

မှခွဲထွက်မှုပကကာင့် အာရကန်နှင့် စစ်တပကာင်းတွင် ပနထိုင်

ယှက်န�ယ်မှုများ မူလအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ေျက်ြေားကကရမည့်
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ဝ င် ပရာ က် လာ ပရး နှ င့် ေ တ် ေ က် ၍ ပဆွး ပနွး မှု များ ရှိ ခဲ့
ွ ် ပနထိင
ု က် ကပော မွတဆ
် လင်
ေါေည်။၄၅ အာရကန်ဘက်တင

များအပေါ် ြမင် ကကေကဲ့ ေို့ ေ င် ယခင် က တည်း က စစ် တ

ပကာင်းတွင် အပြခကျကာ မျုးဆက်
ိ
များစွာ ပနထိုင်လာကက
ေူ များနှ င့် မကကာပေးခင် က ဝင် လာပော ဒု က္ခ ေည် များ

အပေါ် အု ေ် စု ခွဲ ပေီး ြမင် ပောအြမင် မျုးိ အပရှ့ ေါကစ္စ တန်
ဘက်တင
ွ လ
် ည်း ရှေ
ိ ါေည်။ ေိရ
ု့ ာတွင် ြမန်မာဘက်ရှိ ရိဟ
ု င်ဂျာ
ဘူးေီးပတာင်ပမို့ပစျးမှ မွတ်ဆလင်အမျုးေား
ိ
(T K)

များနှင့် မတူေည်မှာ စစ်တပကာင်းရှိ ဗုဒ�ဘာောရခိုင်များ

၏ လူမျုးပရး
ိ
နိုင်ငံပရး အခွင့်အပရးနှင့် ေတ်ေက်ပေီး မည်

ေည့် အ ခါကမျှ စစ် စ စ် ပဆးပဆး ပမးခွ န်း မထု တ် ကကြခင်း
ေင်ြဖစ်ေည်။ (“ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး”

ဇယားကွ က် ကို ကကည့် ေါ။) မရမာကကီး Marma ဟု ပခါ်
ကကပော ရခိုင်အနွယ်များေည် ဘင်္ဂလားနိုင်ငံေား အြဖစ်

၂၀၀,၀၀၀ ဦးခန့် ရှိ ပေီး ယခု အ ခါ တတိ ယ ပြမာက် အ ကကီး
ဆုံး မျုးနွ
ိ ယ် စု ြဖစ် လာေည် ။ ပကျာ် မ င်း ထင် က ၎င်း တို့ ကို

ရခိုင်မှုပဖျာက်ထားခံရပော အာရကန်များဟု ပရးေားပခါ်
ပဝါ်ခဲ့ေည်။၄၆

နတ်ြမစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်း အာရကန်ဘက် အြခမ်း

အချိ န် ေို့ ပရာက် ရှိ လာခဲ့ ပေီ ။ ထို အ ြဖစ် ကို Rajashree
M a z u m d e r က ဤ ေို့ ပရး ေား ခဲ့ ေ ည် ။ “ ြေ ည် ေူ တို့

ေည် ရု တ် ချည်း ေင် ပနပမဲ အ တို င်း ပနရင်း တို င်း ြေည် ြခား

ေွားပော အြဖစ် နှ င့် ကကုံ ရ ေည် ။ ထို ေို့ တို င်း ြေည် ြခား
ေွားပောပကကာင့် မွတ်ဆလင်တို့ ကကား၌ လူနည်းစုအြဖစ်ေို့

ပရာက် ေွားြခင်း ၊ မွ တ် ဆ လင် များကကား၌ ဟိ န�ိူ လူ န ည်း စု
ြဖစ်လာရြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ဗုဒ�ဘာောက လူများစု ြဖစ်လာ
ြခင်း အစရှိ ေ ည့် အပြောင်း အလဲ များ ကကုံ လာရေည် ။

၄၄

” စ စ် ကကီး ပေီး ေ ည့် ပနာ က် ေို င်း တွ င် အ ပြခ အ ပန များ မှာ

အပတာ်ေင် ကပောင်းကနင်းနိုင်ေါေည်။ လူပေါင်းများစွာ
ေည် အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခေည်ဘဝတွင်ေင် ရှိပနကကပေးေည်။

အစိုးရအုေ်ချုေ်ပရးမှာ ေျက်စီးခဲ့ ပေီ။ ဤကဲ့ေို့ တိုင်းြေည်ေစ်

များ မပငိမ်ေက်ပေးဘဲ နယ်ြခားတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ကူး

ေန်း မှု များ အကကီး အကျယ် ြဖစ် ပောကာလတွ င် ြဖစ် လာ
ခဲ့ ပော ပရ�့ ပြောင်း ပနထို င် မှု ြဖစ် စ ဉ် များကို ပနာင် အ ခါ

ဘင်္လ
ဂ ားမှ အာရကန်ဘက်ေို့ တရားမဝင် ခိုးဝင်မများဟု
ှု
စွေစ
် ွဲ
ပခါ်ပဝါ်မှုများ စတင်လာကကေည်။

အမှန်စင်စစ် ထိုအချိန်က ပဗိတိေျှတို့ ထွက်ခွာေွား

တွ င် မူ ပဗိ တိ ေျှ အင် ေါယာကကီး ဆု တ် ခွာ ပတာ့ မ ည့် ပန့ ရ က်

များ၌ အပြခအပနမှာ ေို မို ဆိုး ရ�ားလာခဲ့ ေ ည် ။ မွ တ် ဆ လင်

ပခါင်းပဆာင်များေည်လည်း မွတဆ
် လင်တ၏
ို့ အကျုးစီ
ိ းေွား
ကို ကာကွ ယ် နို င် ပရးအတွ က် စိ တ် ကူး စိ တ် ေ န်း ထု တ် ခဲ့
ကကေည် ။ အပြခအပနကို ပနပမဲ အ တို င်း မပြောင်း လဲ လို ေူ

ပခါင်းပဆာင်များေည် ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် လက်တွဲ၍ ပနမည့်
BMC ၏ မဟာဗျူဟာအစီ အ စဉ် ကို ပထာက် ခံ ကကေည် ။

ေို့ ရာ တွ င် အာ ရ က န် ပြမာ က် ေို င်း လှု ေ် ခ တ် ပန ပော
နို င် ငံ ပရးထဲ တွ င် အပြောင်း အလဲ ကို ေို ၍ တွ န်း တွ န်း တို က်
တို က် လု ေ် ရ န် ဆန� ရှိ ေူ များလည်း ရှိ ေ ည် ။ ပြမာက် ေို င်း

အာရကန် တွ င် လမ်း ပကကာင်း ေုံး ခု ပေါ် လာခဲ့ ရာ တစ် ခု မှာ

ပမယုနယ်ြခားခရိုင် လုံးဝလွတ်လေ်ပရး ရရှိပအာင်ပတာင်း
ဆို ရ န် ၊ ြမန် မာြေည် ပထာင် စု ေ စ် ၏ အစိ တ် အ ေို င်း တစ် ခု ၊

အာရကန်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်

ခွ င့် ရ နယ် ပြမတစ် ခု ြဖစ် လာရန် (ေို့ မ ဟု တ် ) မွ တ် ဆ လင်
အများစု ေါဝင် ပော အာရကန် ပြမာက် ေို င်း ကို အေစ် ပေါ်
ပေါက် လာေည့် အပရှ့ ေါကစ္စ တန် ၏ အစိ တ် အ ေို င်း အြဖစ်
ပေါင်းစည်းကကရန်တို့ ြဖစ်ကကေည်။။

ထို စိ တ် ကူး စိ တ် ေ န်း များမှာ တစ် ခု မျှ အပကာင်

ခဲ့ ပေီး ပနာက် ေို င်း တွ င် အပရှ့ ေါကစ္စ တန် ဘ က် ၌ ပနထို င်

အထည် မ ပေါ် ေါ။ ပနာက် ဆုံး တစ် ခု ြဖစ် ပော အပရှ့ ေါကစ္စ

မှာ ဗု ဒ� ဘာောဝင် များနှ င့် မွ တ် ဆ လင် ဘာောဝင် များ၏

နိင
ု င
် တ
ံ ည်ပထာင်ေူ ပခါင်းပဆာင် မိဟ
ု ာမက် အလီဂျင်နားက

ကကေူ ရခိုင်အနွယ်များ များစွာရှိေါေည်။ နတ်ြမစ်နယ်ြခား
ယဉ် ပကျးမှု ကကား၌ ဘာလင် တံ တို င်း ကဲ့ ေို့ အကာ အရံ ြဖစ်

မပနေါ။ စစ်ပေီးပခတ်တွင် အပရှ့ေါကစ္စတန်ထဲတွင် ပနထိုင်
ကကပော အာရကန်ဗဒ
ု ဘာောများ
�
ရခိင
ု ဘ
် က်ေို့ ပြောင်းပရ�့

တန် ေို့ ဝင် ပရာက် ရ န် စိ တ် ကူး ကို ထို စ ဉ် က ေါကစ္စ တန်

ေယ်ချခဲ့ေါေည်။၄၇ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ ပြမာက်ေိုင်းပဒေတွင်း

ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့် ရရှိနိုင်ပရး ပတာင်းဆိုမှုများမှာ စစ်ပေီး
ပခတ်တင
ွ ် ေိမ
ု အ
ို ားပကာင်းလာခဲေ
့ ည်။ ြမန်မာြေည်၏ လူမျုးိ
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စု အ ပြခြေု နို င် ငံ ပရးထဲ တွ င် မွ တ် ဆ လင် ပခါင်း ပဆာင် များ

စဉ်းစားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ ပေီး ထိုေို့ပအာင်ေွဲရပအာင် ကူညီ

အေံ ကို ကကားပလာက် ပအာင် ြမှ င့် ရ န် ဆို ေါလျှ င် ၎င်း တို့

မိ မိ တို့ ဘာ ော ပြဖ ရှ င်း နို င် ေ ည့် ေ က် ပေ ြဖ စ် ပကကာ င်း

အြမန် ေ င် ေပဘာပေါက် လာေည် မှာ မွ တ် ဆ လင် တို့ ၏
အ တွ က် နို င် ငံ ေား ဟူ ပော ြဖ စ် တ ည် မှု ေ တ် မှ တ် ချ က်
လိုအေ်ပနေည်ကိုေင်ြဖစ်ေည်။ လူမျုးစု
ိ အပြခခံ နိုင်ငံပရး

ေည် တစ် နို င် ငံ လုံး လို လို ေ င် ေက် ဝ င် လှု ေ် ရှားပနေည် ။
အိ န�ိ ယ အနွ ယ် များကို ဆန့် ကျင် ပရး ေပဘာတရားများ

လည်း ထွန်းကားပနေည်။ အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်များစွာ

နို င် ြခ င်း က ေ င် မိ မိ တို့ အ ပန နှ င့် ြေ ည် တွ င်း အ ပရး ကို

ြေေပနေါေည်ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၄၉ ဂျမီယာတူ-အူလမာ
အဖွဲ့က ပတာင်းဆိုပောအချက်မှာ ပမယုြမစ်၏ အပနာက်
ဘက်ကမ်းရှိ ရပေ့ပတာင်၊ ဘူးေီးပတာင်နှင့် ပမာင်ပတာကို

မွ တ် ဆ လင် ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချုေ် ခွ င့် ရ နယ် ပြမအြဖစ် ဖွဲ့ စည်း
ပေးရန်ြဖစ်ေည်။၅၀ ပဗိတိေျှတို့ေည် ထိုပတာင်းဆိုချက်ကို

ေည် အေိ အ မှ တ် ြေုြခင်း မခံ ရ ေူ များဟု မိ မိ တို့ ဘာော

မည်ေို့မျှမတုံ့ ြေန် ခဲ့ပေ။ ၁၉၄၇ မတ်လတွင် စတင်ခဲ့ပော

မည့် အ ချိ န် တွ င် အာရကန် ပြမာက် ေို င်း မှ မွ တ် ဆ လင် တို့ ကို

က န် ၏ အ နာ ဂ တ် အ ပရး ကို မ စ ဉ်း စား ခဲ့ ေါ ။ အာ ရ က န်

ခံစားလာရေည်။ ပဗိတိေျှတို့ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာပတာ့
ကိုယ်စားြေုေည့် အမည်တစ်ခုအြဖစ် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့
ပခါ် ပော ရို ဟ င် ဂျာဟူ ၍ အေိ အ မှ တ် ြေု ခံ ရ ပရးအတွ က်
ပဆွးပနွးပြောဆိုမများ
ှု
စတင်ပေါ်ပေါက်လာပေီ ြဖစ်ေည်။

နယ်ြခားပဒေများ စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မတီေည် အာရ
ပတာင် တ န်း ပဒေများ အပရးကို ော ထည့် ေွ င်း ပဆွး ပနွး
ခဲ့ ကကေည်။

ေင်လုံစာချုေ် ချုေ်ဆိုပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် လုံပခုံပရး

ရို ဟ င် ဂျာ ေို့ မ ဟု တ် မွ တ် ဆ လ င် ပခါ င်း ပဆာ င်

အပြခအပနမှာ လျင်ြမန်စွာ ဆိုးရ�ားလာခဲ့ေည်။ ဧပေီလတွင်

မရှိ ဟု ခံ စားရေည် မ ဟု တ် ၊ ရခို င် လူ မျုးများကကားထဲ
ိ
တွ င်

ဉီးစိန�ာနှင့် ပဒေခံ အလံနီကွန်ြမူနစ်ပခါင်းပဆာင် ဘုံပေါက်

များကော မိ မိ တို့ လူ မျုးများမှ
ိ
ာ အပရးတယူ ြေုခံ ရ ြခင်း

လည်း ထိေ
ု ေ
ို့ င် ခံစားပနရေည်။ ANC ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း
ဉီးပအာင်ဇံပဝေည် ၁၉၄၇ ပဖပဖါ်ဝါရီတွင် ေင်လုံညီလာခံ

ကို တက် ပရာက် ခဲ့ ေ ည် ။ ထို ညီ လာခံ တွ င် အားလုံး ောနာ

ညီ မျှ ြခ င်း ၊ ကို ယ် ေို င် ြေ ဌာ န်း ေို င် ခွ င့် ရှိ ြခ င်း အ စ ရှိ ေ ည့်

အပြခခံမှုများကို ကိုင်စွဲပေီး ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံပတာ်
ကို ထူပထာင်ရန် ဗိလ
ု ခ
် ျုေ်ပအာင်ဆန်းနှင့် ပတာင်တန်းပဒေ

များမှ ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း ကိုယ်စားလှယ်များ ေပဘာတူခဲ့
ကကေည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထို ညီ လာခံ ကို တက် ပရာက် ပော
ဉီး ပအာင် ဇံ ပဝမှာ ဖ.ဆ.ေ.လအဖွဲ့ ဝင် အ ြဖစ် တက် ပရာက်

ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ပေီးအာရကန်ကိုကိယ
ု စ
် ားြေုပေီးတက်ပရာက်ခေ
ဲ့ ည်
မဟုတ်ပေ။ ထိုေို့ အာရကန်ကို ချန်လှေ်ထားခဲ့ ြခင်းက လာ

မည့် ဆ ယ် စု နှ စ် ပေါင်း များစွာ ၌ အမျုးေားနိ
ိ
ု င် ငံ ပရးတွ င်
မပကျမချမ်းြဖစ်စရာ အပကကာင်းတစ်ရေ်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

၄၈

အာ ရ က န် ပြမာ က် ေို င်း ဂျ မီ ယာ တူ - အူ လ မာ

Jamiatul – Ulama အဖွဲ့ကလည်း ေူေန်မများကိ
ှု
ု မဆိင
ု ်းမတွ
ေင် ထုတပ
် ဖာ်ပြောဆိခ
ု ေ
ဲ့ ည်။ ထိအ
ု ဖွဲ့ ကကီး၏ ဥက�ဌ ဆူလတန်

အာမက် က ေင် လုံ ရှိ ပဗိ တိ ေျှ ကို ယ် စားလှ ယ် အာောပဘာ်
တွနပ
် လ Arthur Bottomley ထံေို့ ပေးဖိခ
ု့ ပ
ဲ့ ော ေန်ကကားလ�ာ

အာ ရ က န် လ က် ဝဲ ညီ �� တ် ပရး တ ေ် ဉီး ကို ပြမ ေုံ ပမို့ တွ င်
ောပကျာ်တို့က ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ၌ ဉီးပဆာင်

ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ေ ည် ။ လုံး ဝလွ တ် လ ေ် ပရး ပတာင်း ဆို ရ န် နှ င့်

လက် န က် ကို င် ပတာ် လှ န် ရ န် ပ�ကွး ပကကာ် ပနပော ထို အ ဖွဲ့

က ဗို လ် ချု ေ် ပအာ င် ဆ န်း နှ င့် ဆို ရှ ယ် လ စ် ပခါ င်း ပဆာ င်

ဆ န�
ဉီး ဘ ပဆွ တို့ လာပရာ က် ချိ န်တွင် လူ အု ေ်ြဖင့် ဝို င်း ဆန�
ြေခဲ့ ကကေည် ။ ၅၁ ထို လ တွ င် ေ င် ပမာင် ပတာ၌ ဂျမီ ယာတူ -

အူလမာ အဖွဲ့ လူထုအစည်းအပဝးတွင်အစ္စလာမ�စ်နယ်ြခား
ြေည်နယ် ရရန်ပတာင်းဆိုပကကာင်း ပကကညာခဲ့ေည်။၅၂ ဇွန်လ

အေူချိနမ
် ျားြမင့တ
် က်ပနေည့် ကာလတွင် ဗမာြေည်အစိုးရက
လန်ဒန်ရှိ ပဗိတိေျှဝန်ကကီးများထံ ပေးေို့လိုက်ပော အစီရင်

ခံစာတွင် “အာရကန်ရှိ ြေဿနာမှာ အမှန်စင်စစ်အာရကန်
ခွဲ ထွ က် ပရး အ တွ က် ေူ ေု န် ထ ပန ြခ င်း ြဖ စ် ပော် လ ည်း

ကွ န် ြမူနစ် နို င် ငံ ပရးေမားများနှ င့် ဓါးြေအဖွဲ့ များကေါ
ထို လှု ေ် ရှားမှု များထဲ စိ မ့် ဝ င် ပနကကေည် ” ဟု ေါရှိ ေ ည် ။ ၅၃

ထိုအခါတွင်လည်း ပဗိတိေျှတို့ကလည်းပကာင်း၊ ဖ.ဆ.ေ.လ
အပနြဖင့လ
် ည်းပကာင်း ဤြေဿနာကို မည်ေမ
ို့ ှ အပရးတယူ
ပြဖရှင်းပဆာင်ရ�က်ြခင်း မရှိခဲ့ ကကပေ။

ဝမ်း နည်း စရာမှာ ၁၉၄၇ ဇူ လို င် လ တွ င် ဦးပအာင်

ိ အ
ို့ ဖွဲ့ကို ချန်လေ
တွင် မိမတ
ှ ထ
် ားေည့အ
် တွက် ပဝဖန်ခေ
ဲ့ ည်။

ဆန်း နှ င့် ဝန် ကကီး ငါးေါးကို နို င် ငံ ပရးပေို င် ဖ က် တ စ် ဉီး ြဖစ်

မှာ ပဗိ တိ ေျှ တို့ ပရာက် မ လာမီ က ေင် ပငိ မ်း ချမ်း စွာ ညီ ရ င်း

လုေ်ကကံခဲ့ ပေီးပနာက် အာရကန်အပရးမှာ ပနာက်ေို့ေိုပရာက်

ထိုစာတွင် မွတ်ဆလင်များနှင့် အာရကန် ဗုဒ�ဘာောဝင်များ
အစ် ကို ကဲ့ ေို့ ပနထို င် လာကကေူ များြဖစ် ပကကာင်း ပရးေား

ခဲ့ ပေီး ဒုတယ
ိ ကမ�ာစစ်ပကကာင့် လူမျုးအချင်
ိ
းချင်း ဆက်ဆပ
ံ ရး

ဆု တ် ယု တ် ရ မှု များ ြဖစ် ခဲ့ ရ ေည် ကို ေတိ ပေးထားေည် ။

ထို့ ြေင် မဟာမိ တ် တ ေ် များ၏ ပအာင် ေွဲ အ တွ က် နယ် ြခား
ပဒေရှိ မွတ်ဆလင်များ၏ ပေးဆေ်ရမှုများကို ထည့်ေွင်း

ပော ဝန် ကကီး ချုေ် ပဟာင်း ဉီး ပစာ၏ဂို ဏ်း က ဝင် ပရာက်

ေွား ြေ န် ေ ည် ။ လု ေ် ကကံ မှု မ ြဖ စ် ခဲ့ ဘဲ ထို ေု ဂ�ို လ် များ ော

အေက်ဆက်ရှင်ခဲ့လျှင် အနာဂတ်မှာ မည်ေို့ရှိမည်နည်းဟု
မှ န်း ဆကကည့် ရ န် မြဖစ် နို င် ေါ။ လု ေ် ကကံ ခံ ရ ေူ များထဲ တွ င်
ေညာပရးဝန် ကကီး နှ င့် ဗမာ့ မွ တ် ဆ လင် ကွ န် ဂ ရက် ပခါင်း
ပဆာင် ဉီးရာဇတ် လည်း ေါေွားခဲ့ေည်။ ထိုလုေ်ကကံမှုကကီး
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၏ ေက်ပရာက်မမှ
ှု ာ အားြေင်းလှပောပကကာင့် ြေည်ပထာင်စု

အပရးနှ င့် စရို က် လ က္ခ ဏာေိ မှ တ် ေုံ ြေဿနာများကို မေိ

နာလန်ြေန်မထူနို င်ခဲ့ပေ။ ပနာက်ေိုင်းတွင်လည်း ဉီးပအာင်

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် ပဆွးပနွးေွဲများမှ

အေစ် စ က် စ က် ေ ည် ထို ဆုံး ရှုံး မှု မှ မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ

ကျုးက�
ိ
ံြေုခဲ့ ကကေည်။

ဆန်း ပမျှာ်ရည်ခဲ့ပော “ကွဲြေားစုံလင်မှုကို လက်ခံပော ညီ

ထွက်ပေါ်လာပော ရလဒ်မှာ ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးနှင့်အတူ

နို င် ငံ တွ င် အ ြမ စ် တွ ယ် ခဲ့ ဟ န် မ တူ ေါ ။

ြဖစ် ပော် လ ည်း ထို ရ လဒ် ပကကာင့် မည် ေူ မျှ မကကည် လ င်

�� တ် ေ ည့် နို င် ငံ ပတာ် Unity in Diversity မှာ ြမန် မာ

ပနာ က် ထ ေ်

တစ်ဖန် ေင်လုံညီလာခံအေစ်၏ ရည်မှန်းချက်အြဖစ် ထေ်မံ

ပေါ် ပေါ က် လာ ခဲ့ ပော် လ ည်း နှ စ် ပေါ င်း ခု နှ စ် ဆ ယ် ကကာ
ခဲ့ ေ ည် ။ ဤတစ် ကကိ မ် တွ င် ထို ရ ည် မှ န်း ချက် ကို ဉီး ပဆာင်
အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ေူ မှာ ဉီး ပအာင် ဆ န်း ၏ေမီး ပဒါ်
ပအာင်ဆန်းစုကကည် ြဖစ်ေည်။

ဤေို့ ြေည်ပထာင်စုေစ်၏ အနာဂတ်ကို ပဆွးပနွး

ကက ရာ တွ င် တို င်း ြေ ည် အ ပရး မှာ မု န် တို င်း ထ န် ပန ချိ န် ၌
အာရကန် အတွက် ပခါင်းစဉ်မှာ ပဘးပရာက်ေွားခဲ့ ြေန်ေည်။

ထိုေို့ ပခတ်အဆက်ဆက် အာရကန်အပရးကို မကိုင်တွယ်
ခဲ့ ြခင်း က ယပန့ ပတွ့ ကကုံ ပနရပော စိ န် ပခါ် မှု ကို ြဖစ် လာ

ပစခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဉေပဒကို ပကကညာချိန်

တွ င် ‘'အာရကန် ြေည် န ယ် ” ေင် ေါမလာခဲ့ ေါ။ ြေည် န ယ်
အဆင့် အ စား အာရကန် ကို ဗမာအများစု ပနထို င် ရာ ဗမာ
ြေည်မထဲတွင် ယခင်က ထည့်ေွင်းထားခဲ့ေည့် အတိုင်းေင်

တိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ထည့်ေွင်းခဲ့ေည်။ ထိုဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံ
ဉေပဒတွ င် လူ မျုးစု
ိ ြေည် န ယ် များအြဖစ် ကချင် ၊ ကရင် နီ
(၁၉၅၁ မှ အစြေ၍ ကယား)၊ ရှမ်းနှင့်ကရင် (၁၉၅၂) အထိ
Karen ဟူ၍ ပရးေား) ြေည်နယ်ပလးခု ေါဝင်လာခဲ့ေည်။

အာရကန် အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
များအတွက် ေိ၍
ု စိတ်

ေင်ေန်းစရာမှာ အာရကန်ပတာင်တန်းပဒေများကို ယခင်

ေမိင
ု ်းပကကာင်းအရ ေက်ဆင
ို ခ
် ပ
ဲ့ ော အာရကန်မှ ခွထ
ဲ တ
ု က
် ာ
ချင်း ဝိ ပေေတို င်း ထဲ ေို့ ပေါင်း ထည့် ခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။

၅၄

ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များေည် ထိုအချိန်က အာရကန်ပတာင်
တန်း များ ချင်း ထဲ ေါေွားေည့် အ တွ က် မကန့် ကွ က် ခဲ့ ကက

ထွ က် ပေါ် လာ ေ ည့် ဖွဲ့ စ ည်း အု ေ် ချု ေ် ေုံ အ ပြခ ခံ ဉ ေ ပဒ
ခဲ့ ကကပေ။ ရခို င် နှ င့် မွ တ် ဆ လင် တို့ ၏ ပတာင်း ဆို ချက် များ
လျစ် လျူရှု ခံ ရ ေလို အာရကန် တို့ ၏ ေမို င်း တွ င် ရှိ ခဲ့ ပော

ကို ယ့် ကကမ�ာ ကို ယ် ဖ န် တီး ခွ င့် နှ င့် ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချုေ် ခွ င့်
တို့ ကို အပလးဂရု မြေုခဲ့ ကကေါ။ ပနာက် ထ ေ် မပကျမချမ်း
ြဖစ် စ ရာကိ စ္စ မှာ ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ပြခခံ ဉ ေပဒထဲ တွ င် ချင်း ြေည်
နယ်ဟူ၍ မေါဝင်လာဘဲ ချင်း ဝိပေေတို င်း အြဖစ် ော

အဆင့န
် မ
ှိ ထ
့် ားပေီး ေါဝင်ခင
ွ ရ
့် ေည်။ ထို့ ြေင် (ဇိ)ု ဟုပခါ်ပော

ချင်း အနွ ယ် လူ မျုးများေည်
ိ
ပဗိ တိ ေျှ တို့ ြမန် မာနို င် ငံ မှ
ထွ က် ခွာ ချိ န် တွ င် ကို လို နီ ပခ တ် အ လွ န် ြေ ည် ပထာ င် စု

ြမန် မာနို င် ငံ ၊ အပရှ့ ပြမာက် အိ န�ိ ယ နှ င့် အပရှ့ ေါကစ္စ တန်
နိုင်ငံေုံးခု နယ်နမိတ်ထဲေို့ အလိုအပလျာက် ကျပရာက်ေွား

ြခ င်း တ ည်း ဟူ ပော အ ကျုးိ ဆ က် လ ည်း ရှိ လာ ခဲ့ ေ ည် ။

အချိ န် ကို ပနာက် ြေန် လှ ည့် ခို င်း ၍ မရနို င် ပေ။ ေို့ ရာတွ င်
ထို အ ကျုးိ ဆ က် များ ကို ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် ၊ အိ န�ိ ယ တို့ နှ င့်

နယ် နိ မိ တ် ဆက် စ ေ် ပနပော ေုံး နို င် ငံ နယ် ြခားပဒေမှာ
ယပန့ တို င် အာရှ တို က် င ယ် ၏ မတည် ပငိ မ် ဆုံး ပနရာတစ် ခု

ြဖစ်ပနြခင်းတွင် ပတွ့ ြမင်နင
ို ပ
် ေေည်။ ၂၁ ရာစုေို့ ပရာက်ချိန်
အထိ ေ င် ကို လို နီ အု ေ် ချုေ် ပရးပအာက် တွ င် ပနထို င် စ ဉ် က

ရှိ ခဲ့ ပော စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ြခင်း များမှာ လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရးလမ်း
ပကကာင်း အယူအဆများနှင့် ေဋိေက္ခများအပေါ်တွင် ကေဇာ
ေက်ပရာက်မှု ရှိပနဆဲေင်ြဖစ်ေည်။ (ပဘာင်ခတ်ထားပော
အကွ က် Boxထဲ မှ ပဒေတွ င်း ေဋိ ေ က္ခ အရှု ေ် အ ပထွး ကို
ကကည့်ေါ။)

၁၉၄၇ ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ အပြခခံ ဉ ေပဒေည်

ပေ။ ထို န ယ် ပြမတွ င် ပနထို င် ေူ လူ များစု မှာ ချင်း အနွ ယ်

ြေည် ပထာင် စု ြမန် မာနို င် ငံ ပတာ် ေ စ် ကို ပငိ မ်း ချမ်း ြခင်း နှ င့်

အထက် ေို င်း ကို ထက် ေို င်း ြခမ်း ေင် ြခမ်း လို က် ပော် လ ည်း

မှုများ ဆက်လက်ရှိပနခဲ့ေည်။ ထိုေို့ ပထာက်ြေပဝဖန်ေည့်

ဝင် များ ြဖစ် ပနကကေည် ။ ေို့ ပော် ကု လားတန် ြမစ် ဝှ မ်း
လူ မျုးိ စု များ ြေ န် လ ည် ပေါ င်း စ ည်း ပရး အ စီ အ စ ဉ် များ
ေို့ မ ဟု တ် အာ ရ က န် တွ င် ထို န ယ် ပြမ ကွဲ ထွ က် ေွား မှု

ပနာက် ေို င်း ကကုံ လာနို င် ေ ည့် နို င် ငံ ပရး၊ စီး ေွားပရးအကျုးိ

ဆက် များအတွ က် ကကို တင် ပြမာ် ြမင် စီ စ ဉ် ြခင်း များ မေါဝင်
ခဲ့ပေ။ ထိုအြဖစ်အေျက်မှ ထွက်ပေါ်လာပော အကျုးဆက်
ိ

များကို ယပန့အထိေင် မပြဖရှင်းရပေးပေ။ ယပန့အချိနတ
် င
ွ ်
ထို ေုံး နို င် ငံ နယ် ြခားတွ င် ရှိ ပော ေလက် ဝ ပမို့ေည် ရခို င်

လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများ၏ အဓိက ပြခကုတ်

ပနရာ တစ်ခြု ဖစ်ေည်။ (အခန်း ၇ နှင့် ၈ ကိကု ကည့ေ
် ါ။) တစ်ချိန်
တည်းမှာေင် အာရကန်တင
ွ ရ
် ပ
ှိ ော မွတဆ
် လင်များ၏ အခွင့်

တရားမျှတြခင်းတို့ မပဆာင်ယလ
ူ ာနိင
ု ပ
် ကကာင်း ပြောဆိပ
ု ဝဖန်

ပမးခွ န်း များအတွ က် မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ လည်း အပြဖရှိ ခဲ့

ဟန် မ တူ ေါ။ မပအာင် ြမင် ရ ေည့် အပကကာင်း ရင်း တစ် ခု မှာ
အလျင်လိုခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ်ေါေည်။ ဂျုးဆက်
ိ
ပဆးဗားစတိန်း
က ပထာက်ြေခဲ့ေလိုေင် အဓိက အားနည်းချက်ကကီးတစ်ခု

လည်း ရှိ ပနေါပေးေည် ။ ပမျှာ် မှ န်း ခဲ့ ေ ည် မှာ ဖက် ဒ ရယ်
ြေည် ပထာင် စု စ နစ် ြဖစ် ခဲ့ ပော် လ ည်း တကယ့် ဖွဲ့ စည်း ေုံ

အပြခခံဉေပဒအရ ထွက်လာေည်မှာ တစ်ြေည်ပထာင်စနစ်
ြဖစ်ခဲ့ေည်။၅၅ လူမျုးစု
ိ အခွင့်အပရးများနှင့် ကိုယ်စားြေုခွင့်

မျာကို ညီ ညီ မျှ မျှ မေတ် မှ တ် နို င် ခဲ့ ြခင်း ပကကာင့် လွ တ် လ ေ်
ပရးရပေီး မကကာမီ မှာ ေင် မပကျမနေ် ြဖစ် မှု များ ပေါ် ထွ က်
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လာခဲေ
့ ည်။ လူမျုးစု
ိ ကို ကိယ
ု စ
် ားြေုပော အဖွဲ့ပေါင်းများစွာ

ဆုံး ရှုံး ရြခင်း များ ကကီး မားစွာ ရှိ ခဲ့ ေါပေီ ။ ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည်

ေအို့ဝ်တို့ ေါဝင်ေည်။

စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ပောအချိန် မရှိပေ။

လက်နက်ကိုင်ကကပေီး ထိုအထဲတွင် ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်နှင့်
အာရကန် အ ပရးတွ င် ထူး ြခားေည် မှာ အာရကန်

ေမို င်း တစ် ပလျှာ က် တွ င် ယခု အ ချိ န် ပလာက် ြေည် မ နှ င့်
၁၉၄၈ ဇန် န ဝါရီ လ လွ တ် လ ေ် ပရးရကာစကာလ

တို့က ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့် ထုတ်ပဖာ်ပြောဆိုေည့်အခါတိုင်း

ေို့ ြေန်ပြောင်းပတွးကကည့်လျှင် ထိုအချိန် အာရကန်၏ နိုင်ငံ

ြခင်းြဖစ်ေည်။ ဖွဲ့စည်း အုေခ
် ျုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒပရးရာပရှ့ပန

ေည် ဒုတိယကမ�ာစစ်ကျန် လက်နက်များကို ပကာက်ကိုင်

တွင် အစိုးရအရာရှိများက အပရးမေါေကဲ့ေို့ ေပဘာထား

တစ်ဉီးလည်းြဖစ်၊ ပနာင်နင
ို င
် ပ
ံ တာ်ေမ�တလည်း ြဖစ်လာပော
ဉီးပမာင်ပမာင်က အာရကန်တို့၏ ကိယ
ု ်ေိင
ု ြ် ေည်နယ်ရရှိပရး

ပတာင်း ဆို ချက် မှာ ယဉ် ပကျးမှု အရ ေမို င်း ပကကာင်း အရ
ပတာင်း ဆို ပနကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ဟု ပနာင် တွ င် အေိ အ မှ တ်

ြေုခဲ့ဖူးေည်။ ေို့ရာတွင် ေူကေင် ြေန်ြငင်းခဲ့ေည်မှာ ြေည်

နယ်ဟူ၍ ြဖစ်လာဖို့ရာမှာ အာရကန်တို့ေည် လူမျုးအားြဖင့
ိ
်
ဗမာများနှင့် မည်ေို့မျှ မကွာလှဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ “အာရကန်
၅၆

ပတွ အ တွ က် လို တာက လမ်း ပကာင်း ပကာင်း ေဲ ။ လမ်း ေမ်း
ဆက် ေွ ယ် ပရးပတွ ပကာင်း လာရင် အာရကန် ဟာ အထီး

တည်း ြဖစ်ပနတာလည်းရှိပတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟူ၍ ၎င်းက
ပြောခဲ့ဖူးေည်။

၅၇

ယပန့ပခတ်ေစ် အာရကန်အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှား

ပရးအရ တင်း မာမှု များ ြေင်း ထန် ပနေည် ။ အဖွဲ့ အားလုံး
ထားကကေည်။ ရခိုင် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ APLP
နှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ် ပြောက်ကျားများေည် စစ်ပရးတိုက်

ခိုက်မှုများ စတင်ပနကကပေီ။ စစ်ပတွခရိုင် တစ်ခုတည်းတွင်

တေ်ဖွဲ့ဝင် ၇၀၀ မျှ အင်အားရှေ
ိ ည်ဟု ကကားရေည်။ ထိအ
ု ချိန်
တွင် နာမည်ကကီးအဆိုပတာ် ဂျဖားရ်ဟူစိန်ပခါ် ဂျဖားရ်ကာ
ဝယ်ကို ပထာက်ခအ
ံ ားပေးကကေူများ ရာချီကာ ဘူးေီးပတာင်
ပမို့နယ်တွင် မူဂျာဟစ်ေါတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ေည်။ ၁၉၄၇

ကေဂုတ် Dabboni Chaung ပကကညာချက်တွင် မွတ်ဆလင်
ပခါင်း ပဆာင် များက မွ တ် ဆ လင် ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချုေ် ခွ င့် ရ
နယ်ပြမကို ဖွဲ့စည်းမည်ဟု ပကကညာလိုက်ေည်။ ကုလားတန်

ြမစ် နှ င့် နတ် ြမစ် ကကားတွ င် ရှိ ပော အာရကန် ပြမာက် ေို င်း
ဟု ပခါ်ကကေည့် နယ်ပြမကိုရည်��န်းေည်။၅၉ မွတ်ဆလင်

ေူများ စိတ်ေျက်ရေည့်ကိစ္စမှာလည်း ထိုကဲ့ေို့ပော စကား

ပခါင်းပဆာင်များက နယ်ပြမ ကာကွယပ
် ရး တေ်များကိလ
ု ည်း

နယ် စ ေ် ပရးရာ ြေည် ပထာင် စု ဒု တိ ယ ဝန် ကကီး ဗို လ် ချုေ်

အမည်ပေးလိုက်ေည်။

မျုးကိ
ိ ု အစိုးရတာဝန်ရှိေူများထံမှ ကကားပနရြခင်းြဖစ်ေည်။
ကကီး ရဲ ပအာင် က ၂၀၁၆ တွ င် “ရခို င် ြေည် န ယ် ဟာ ေဘာဝ

ဖွဲ့စည်းလိုက်ပေီး အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း မွတ်ဆလင်တေ်ဖွဲ့ဟု

စင်စစ်ပဗိတိေျှတို့ ထွက်မေွားခင်ကတည်းကေင်

ေယံ ဇာတ�ကွ ယ် ဝ တယ် ။ ထူး ြခားပောပဒေြဖစ် တ ယ် ။

အာရကန်တင
ွ ် အစိုးရ၏ အုေခ
် ျုေ်မယန�
ှု
ရားမှာ တစစီ ေျက်စီး

ပတွ ကို ပကာင်း ပကာင်း ေို အ ေုံး ချနို င် ရ င် ရခို င် ဟာ ဖွံ့ ပဖိုး

တစ်ရေ်မှာ ဝင်ပရာက်လာပတာ့မည်။ ဤပြမပေါ်တွင် ပနာက်

ြေည်ပထာင်စအ
ု စိုးရရဲ့ ဉီးပဆာင်မပအာက်
ှု
မှာ ဒီအပနအထား
လာမှာေဲ” ဟု ပြောကကားခဲေ
့ ည်။ ပဒေခံတက
ို့ ပမျှာရ
် ည်ပော
၅၈

ဆန� ၊ ပဒေခံ တို့ ၏ ပတာင်း ဆို ပောအရာ၊ ပဒေခံ တို့ ၏

လု ေ် ကို င် နို င် စွ မ်း ကို ထည့် ေွ င်း စဉ်း စားေုံ မ ရေါ။ ဝမ်း နည်း
စရာမှာ ထို ကဲ့ ေို့ ပဒေခံ တို့ ၏ အပရးကို ဝ င် ပရာက် စီ မံ ခဲ့

ပောနှစ်ပေါင်းများစွာတွင် ဆင်းရဲေင်ေန်းြခင်းနှင့် အေက်

ပနခဲ့ ပေီး ြဖစ် ေ ည် ။ မတည် ပငိ မ် မပရရာေည့် အပြခအပန
ထေ် နှစ်ခုနှစ်ဆယ်အကကာ၌ မတည်ပငိမ်မှုများ တစ်ေုံစံတည်း
ရှပ
ိ နလိမဉ
့် ီးမည်။ ေဋိေက္ခများ ြဖစ်ပနကကလိမဉ
့် ီးမည်ဟု ခန့မ
် န
ှ ်း
နိုင်ေူ အပတာ်ေင်ရှားေါလိမ့်မည်။ ပခတ်ေစ် ရခိုင်ြေည်နယ်
ေည် ထိုအချိန်မှစ၍ ယပန့တိုင်ပအာင် မပငိမ်းချမ်းနိုင်ပေး
ပော ပြမြဖစ်လာရေည်။
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ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး၆၀
မွတဆ
် လင်နင
ှ ့် အြခားလူနည်းစုများ ေိမ
ု့ ဟုတ် ပရှးပရှးကေင် အပြခချခဲ့ ကကေူများ ေမိင
ု ်းတစ်ပလျှာက်လုံး

အာရကန်တွင် ရှိခဲ့ေည်ဟူပော အချက်ကို ေ�ဂာမကင်း မြဖစ်တတ်ကကပေ။ အာရေ်ခရီးေွားတို့ေည် ဤအရေ်ေို့

၉ ရာစု ပလာက် က ေင် ပရာက် ရှိ ခဲ့ ပေီး ေါးရှ န်း နှ င့် အြခားမွ တ် ဆ လင် ယဉ် ပကျးမှု များ ကူး လူး ဆက် ဆံ မှု များမှာ
၁၄ ရာစု ဘင်္ဂလားဆူတန်နယ် အင်အားကကီးမားချိန်တွင် ေိုမိုြမင့်မားလာခဲ့ေည်။ ဥေမာ - ကမန်တို့ မှာ ၁၇ ရာစု

အတွင်း အာရကန်ကို ပြေးဝင်ခိုလှုံခဲ့ပော မဂိုဘုရင် ရှား ရှုဂျာ (Shah Shuja) ၏ ပနာက်လိုက် ပနာက်ေါများမှ
ဆင်း ေက် လာေည် ဟု ယုံ ကကည် ကကေည် ။ ၆၁ အထူး ေြဖင့် ပြမာက် ဉီး ဘု ရ င် နို င် ငံ ပတာ် (၁၄၂၉ - ၁၇၈၄)မှာ
ယဉ်ပကျးမှု အဖုံဖုံစုံလင်ပော ပနရာအြဖစ် ပကျာ်ကကားေည်။

လက် ရှိ ကကုံ ပတွ့ ပနရပော ြေဿနာများကမူ ထို ေ မို င်း အြဖစ် အ ေျက် များပေါ် တွ င် အပြခခံ ထားေည်

မဟု တ် ဘဲ ယပန့ ြမန် မာနို င် ငံ တွ င် ဖွ င့် ဆို ပော တို င်း ရင်း ေားြဖစ် ြခင်း ၊ လူ မျုးပရးအမှ
ိ
တ် လက္ခ ဏာနှ င့်

နိုင်ငံေားြဖစ်မှုတို့အပေါ်တွင် အပြခြေုစဉ်းစားြခင်းပကကာင့် ြဖစ်ရေည်။ နှစ်ဖက် လူမျုးပရး
ိ
လှုေ်ရှားကကေူတို့က
အေီး ေီး ပြောပနကကပော ဗု ဒ� ဘာောအစဉ် အ လာ ယဉ် ပကျးမှု များေို င် ဆို င် ပော ရခို င် တို့ ၏ အမျုးေားစရိ
ိ
ု က်
လက္ခ ဏာ နှ င့် မွ တ် ဆ လင် ြဖစ် ပော ရို ဟ င် ဂျာတို့ ၏ ေိ မှ တ် ေုံ စရို က် လ က္ခ ဏာများကကား နားလည် မှု နှ စ် မျုးိ
ကွဲ ပနြခင်း မှာ လွ န် ခဲ့ ပော နှ စ် ပေါင်း ၇၀ အတွ င်း အလွ န် ကျယ် ပြောစွာ ြဖစ် ပေါ် လာခဲ့ ေ ည် ။ ကို ဖီ အာနန် ၏

အကကံပေးပကာ်မရှင်က ထိုအချက်ကို “အာရကန်တွင်ြဖစ်ပနပော လူမျုးစု
ိ အချင်းချင်း ေဋိေက္ခများမှာ မတူပော
ဇာတ်ပကကာင်းများ တိုးတိုက်မိြခင်းေင်” ဟူ၍ ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၆၂

အရင်းစစ်ပော် ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်ရှိ မွတဆ
် လင်တို့အပနနှင့် ဘင်္ဂါလီ၊ စစ်တပကာင်းေားနှင့် ကမန်အစရှေ
ိ ည့်

မိ မိ တို့ ၏ ယဉ် ပကျးမှု နှ င့် လူ မျုးစု
ိ ံ လ င် ကွဲ ြေားမှု အပမွ ကို ဆက် ခံ ကာ အားလုံး က မိ မိ တို့ ကို ယ် ကို အာရကန်
မွ တ် ဆ လင် များဟူ ၍ လက် ခံ ကကြခင်း ရှိ မ ရှိ အြငင်း ေွားချက် လ ည်း ရှိ ေ ည် ။ အြခား စဉ်း စားေုံ တ စ် မျုးကမူ
ိ
ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ မွတ်ဆလင်အများစု ပနထိုင်ရာအရေ်တွင် လက်ခံထားကကေည့် လူမျုးစု
ိ အပေါ် အပြခခံ

စဉ်း စားပော အြမင် ြဖစ် ေ ည် ။ ထို အ ြမင် က ပြမာက် ေို င်း မှ မွ တ် ဆ လင် တို့ မှာ ေီး ြခားလူ မျုးတစ်
ိ
စု ြဖစ် ပေီး
အြခားပော ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ချင်းနှင့် အြခား လူမျုးစု
ိ များကဲ့ေို့ တန်းတူအခွင့်အပရး အရရှိေင့်ေည်ဟု ယူဆေည်။

ပလာ ပလာ ဆ ယ် တွ င် အာ ရ က န် မူ ဆ လ င် ဟူ ပော ရ ေ် တ ည် ေုံ ကို လ ည်း ပကာ င်း ရို ဟ င် ဂျာ လူ မျုးိ ဟူ ပော
ရေ် တ ည် ေုံ ကို လ ည်း ပလာင်း ြမန် မာနို င် ငံ ေားထဲ တွ င် ေါဝင် ပော လူ မျုးဟု
ိ
လက် မ ခံ ထားေါ။ ေို့ ြဖစ် ရာ
ရေ် ထဲ ရ�ာ ထဲ တွ င် ထို ကဲ့ ေို့ လူ မျုးေတ်
ိ
မှ တ် ေုံ နှ င့် ေတ် ေ က် ၍ တင်း မာမှု များရှိ ပနကကပမဲ ေ င် ။ မွ တ် ဆ လင် တို့ ကို

အများအားြဖင့် ‘ကုလား’ (အိန�ိယအနွယ်ဝင်များကို ပခါ်ပော မယဉ်ပကျးပော အေုံးအနှုန်း) ဟု ေတ်မှတ်ကကပေီး
တစ်ဖန် ရခိုင်များကိုလည်း (ဘင်္ဂလီစကားြဖင့်) မာ့ဂ် (လူဆိုးဓါးြေများ) ဟု ဆက်လက် ေုံးနှုန်းပနကကေည်။

ထိလ
ု မ
ူ ျုးပရး
ိ
နိင
ု င
် ပ
ံ ရး အကွအ
ဲ ပေဲများေည် ထိအ
ု ပခါ်အပဝါ်များက ရည်�န်
� းထားေပလာက် အချိနတ
် င
ို ်း

တွ င် ြေင်း ထန် ပနခဲ့ ကကေည် မဟု တ် ေါ။ ဒု တိ ယ ကမ�ာစစ် အ တွ င်း လူ မျုးပရးအဓိ
ိ
က ရု ဏ်း များ ရှိ ခဲ့ ပော် လ ည်း
ရိဟ
ု င်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မကိ
ှု ု လွတလ
် ေ်ပေီးပခတ် ေါလီမန်အေ
ု ခ
် ျုေ်ပရး ကာလတစ်ပလျှာက်လုံးတွင် လက်ခခ
ံ ေ
ဲ့ ည်။

ဗိလ
ု ခ
် ျုေ်ပနဝင်း အာဏာေိမ်းေည့် ၁၉၆၂ ပနာက်ေင
ို ်းတွငမ
် ူ ရိဟ
ု င်ဂျာဟူပော ရေ်တည်ချက်ကို လက်မခံပတာ့ပေ။
အာဏာေိမ်းေိုက်ချိန်မှစကာ မွတ်ဆလင်များနှင့် အိန�ိယအနွယ်များဟု ယူဆရေူအားလုံးတို့၏ နိုင်ငံေားခံယူခွင့်
ကို ြေင်းြေင်းထန်ထန် တင်းကျေ်လိုက်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက်မူ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းေုံ ဥေပဒအရ ရခိုင်ြေည်နယ်ကို

ဖွဲ့စည်းပေီးပနာက် အြခားေူတို့ထက် ေိုဆိုးပော အပြခအပနနှင့် ကကုံပတွ့လာရေည်။ ၁၉၇၆တွင် လက်နက်ကိုင်

ရိုဟင်ဂျာမျုးချစ်
ိ
တေ်ဦး RPF က ‘အာရကန်မှ က�န်ုေ်တို့ RPF နှင့် က�န်ုေ်တို့၏ ြေည်ေူများကို ြေင်ေကမ�ာက

မေိပေးေါ’ ဟူ၍ ပြောကကားခဲေ
့ ည်။၆၃ ပနာက်ထေ်နစ
ှ န
် စ
ှ အ
် ကကာတွင် တေ်မပတာ်က ထိုးစစ်ဆင်နက
�ဲ ာ ေထမအကကိမ်

ရိုဟင်ဂျာ အပြမာက်အြမားကို ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ဘက်ေို့ ပမာင်းထုတ်ခဲ့ေည်။

မွ တ် ဆ လင် များနှ င့် အြခားလူ န ည်း စု တ ရု တ် နှ င့် အိ န�ိ ယ အနွ ယ် များကို ပဘးဖယ် ထားြခင်း ကို ပနာင်

၁၉၈၂ နိုင်ငံေား ဥေပဒကို ြေဌာန်းလိုက်ချိန်တွင် ေို၍စနစ်ကျကျ ပဆာင်ရ�က်လာေည်။ ထိုဥေပဒမှာ ကိုလိုနီပခတ်

အလွ န်ပခတ် များတွ င် အြငင်းအခုံ အ ြဖစ်ရ ဆုံး ၊ တို င်း ရင်းေားြဖစ် မှုကို အယူ အေည်းဆုံး ဥေပဒတစ်ရ ေ်လ ည်း

ြဖစ် ေ ည် ။ ထို ဥ ေပဒထွ က် လာပေီး ပနာက် ေို င်း တွ င် ဌာပနတို င်း ရင်း ေား ြမန် မာြေည် ဖွားစစ် စ စ် ဟူ ၍ ယူ ဆ ရ
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ေူများောလျှင် နိုင်ငံေားအြေည့်ခံယူခွင့် ရလာခဲ့ေည်။ ဥေမာ - ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ချင်းအစရှိေည်ြဖင့် နိုင်ငံေားများ

ြဖစ်လာကက ေည်။ ဗမာဘာောစကားြဖင့် တိုင်းရင်းေား (ေို့မဟုတ်) ြမန်မာြေည်ဖွားဟုဆိုရာတွင် အဓိေ�ါယ်မှာ
ယပန့ပခတ် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြဖစ်တည်မှုတွင် စုပေါင်းကိုယ်စားြေု ေါဝင်ပနကကေူများဟု ဆိုလိုေည်။ ဆန့်ကျင်ဖက်
အားြဖင့် တို င်း ရင်း ေားမဟု တ် ေူ ဟူ ၍ ယူ ဆ ခံ ရ လျှ င် ထို ေူ တို့ မှာ နို င် ငံ ြခားပေွး ပနှာ ဟူ ေ ည့် အဓိ ေ�ါယ် ကို

ပဆာင်ပေီး ၁၈၂၄ ပဗိတိေျှတို့ ြမန်မာနိုင်ငံကို မေိမ်းေိုက်မီကတည်းက ၎င်းတို့၏ ဘိုးဘွားများက ြမန်မာနိုင်ငံတွင်
ပနထိင
ု ခ
် ေ
ဲ့ ါေည်ဟပ
ူ ော အပထာက်အထားကို ြေနိင
ု မ
် ေ
ှ ာလျှင် နိင
ု င
် ေ
ံ ားအြဖစ်ကို ရေည်။ မိေားစုပေါင်းများစွာမှာ

ထိုအပထာက်အထားကို မြေနိုင်ကကပေ။ ၁၉၈၂ ဥေပဒ၏ အကျုးဆက်
ိ
မှာ လူေန်းပေါင်းများစွာေည် ချက်ချင်း

လက်ငင်း ဒုတယ
ိ တန်းစား နိင
ု င
် ေ
ံ ားြဖစ်ေွားြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။ ရိဟ
ု င်ဂျာတို့ကမ
ို ူ မည်ကေ
ဲ့ ို့ပော အေိအမှတြ် ေုမှု
ကိုမျှ မပေးခဲ့ေါ။

ထိုအချိန်မှစ၍ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်များ အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြေးရြခင်းများ အစြေုခဲ့ေည်။ ၁၉၈၈

ဒီ မို က ပရစီ အပရးအခင်း အပေီး တွ င် တေ် မ ပတာ် စ စ် ဆ င် ပရးပကကာင့် ၁၉၉၁-၉၂ တွ င် ဒု တိ ယ အကကိ မ် အစု လို က်

အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စစ်အုေ်ချုေ်ပရးမှ တစ်ဝက်တစ်ေျက် အရေ်ေား အုေ်ချုေ်ပရးေို့

ပြောင်းလဲြခင်း စတင်ကတည်းကေင် ရိုဟင်ဂျာတို့မှာ ထေ်ပြေးကကရြေန်ေည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော
မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရးလှုေ်ရှားမှုများနှင့် ဗုဒ�ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် ေဋိေက္ခများ ပနာက်ေိုင်းတွင် အစိုးရေည်

မွတ်ဆလင်တို့၏ ဆန�မဲပေးေိုင်ခွင့်နှင့် ခရီးေွားလာခွင့်များကို ေို၍ချုေ်ချယ်ခဲ့ေည်။ အပြခအပနမှာ ၂၀၁၆ - ၁၇

တွ င် အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာ ကယ် တ င် ပရးတေ် ARSA ကို နှိ မ် န င်း ပော စစ် ဆ င် ပရးများမှ စ ကာ ေို ၍ တင်း ကျေ်
လာခဲ့ေည်။ ထို ARSA တို့ကို တုံ့ ြေန်ရန် တေ်မပတာ်ေည် ချက်ချင်းလက်ငင်း နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး ပဆာင်ရ�က်
ခဲ့ ပေီး ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ထဲေို့ အစုလိုက်အပေုံလိုက် ပမာင်းထုတ်ခဲ့ေည်။ ‘နယူးပယာက်တိုင်းမ် New
York Times ေတင်းစာ၏ ပခါင်းကကီးေိုင်းကေင် “ရိုဟင်ဂျာ ဟူ၍မရှိ - ြမန်မာက ေမိုင်းပကကာင်းကိုပဖျာက်ဖျက်”
ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၆၄

ထိေ
ု ို့ ပေိုလဲရေည့အ
် ြဖစ်များကို ပြဖရှင်းရန် လွနခ
် ပ
ဲ့ ော နှစမ
် ျားအတွင်း လူမဘဝနှ
ှု
င့် ေမိင
ု ်းပကကာင်းများကို

ပလ့လာပော ေုပတေနများ အရှိန်အဟုန်ြမှင့်ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ကကေါေည်။ အပတာ်များများက ရိုဟင်ဂျာဟူပော

အမည် နာမ အမှ တ် ေ ညာအား မည် ေ ည့် အ ချိ န် က တည်း က စတင် ေုံး စွဲ ခဲ့ ကကေနည်း ဆို ေ ည့် ကိ စ္စ ကို များစွာ
အပလးထားကကေါေည်။ ေို့ရာတွင်ယပန့အထိ အားလုံးေပဘာတူနိုင်ပော မှတ်ချက်မျုးထွ
ိ က်မလာပေးေါ။၆၅

အပနာက်နိုင်ငံစာပေများတွင် ၁၇၉၉ ခုနှစ် ဗမာအင်ေါယာကို ပလ့လာခဲ့စဉ်က ရိုဟင်ဂျာဟူပော အေုံးအနှုန်းကို

ေထမဆုံး ေုံးစွခ
ဲ ဲ့ ကကေည်ဆပ
ို ော အချက်ကစကာ အြငင်းအခုမ
ံ ျားြဖစ်ကကေါေည်။ ဖရန်စစ်ဘခ
ူ ါနန် ပရးေားပော

ယခုစာေိုဒ်ကိုလည်း မကကာမကကာ ကိုးကားတတ်ကကေည်။ "အာရကန်တွင် အပြခချပနထိုင်ေည်မှာ ကကာပေီြဖစ်ပော
မိုဟာပမဒင်များက ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ Rooinga ရိုဟင်ဂါ ေို့မဟုတ် အာရကန်ေားများဟု ပခါ်ပဝါ်ကကေည်"
ဟူ ၏ ။ ၆၆ အင်္ ဂ လိ ေ် တို့ ြမန် မာနို င် ငံ ကို ေိ မ်း ေို က် ပေီး ချိ န် တွ င် မူ ထို အ မည် ကို ရုံး ေုံး အြဖစ် တရားဝင် ေုံး စွဲ ခဲ့ ြခင်း

မရှိြေန်ပေ။ အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်များကို ထိုပခတ်က အာရကန်ေား မဟာပမဒင်များ၊ ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင်၊
စစ်တပကာင်းေား၊ ကမန်၊ ဇာဗာဒီ အစရှိေည့် အမည်များြဖင့် ရည်�န်
� းခဲ့ ကကေည်။

ရိုဟင်ဂျာလှုေ်ရှားမှုကို ကန့်ကွက်ေူများကမူ ထိုအမည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်တီထွင်ဖန်တီးထားပော အမည်

တစ်ခုော ြဖစ်ေည်ဟုလည်းပကာင်း၊ လွန်ခဲ့ပော နှစ် ၁၀၀ အတွင်း အာရကန်ထဲေို့ ဘင်္ဂါလီ မွတ်ဆလင်များ

ပရ�့ပြောင်း ဝင်ပရာက်လာြခင်း အတိင
ု ်းအဆကို ဖုံးကွယထ
် ားပေီး လူမျုးတစ်
ိ
မျုးအြဖစ်
ိ
အဆင့အ
် တန်းကိပ
ု တာင်းရန်

ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို ေုံးပနေည်ဟူ၍လည်းပကာင်း ပြောဆိုကကေည်။ ပဗိတိေျှတို့၏ အိန�ိယအင်ေါယာ အြဖစ်ရှိခဲ့
စဉ်က လူအများအြေား ပရ�့ပြောင်းလာခဲ့ ကကေည်မှာ မှနေ
် ါေည်။ အာရကန်ထေ
ဲ ို့ ရာေီပေါ် အလုေမ
် ျားလုေက
် င
ို ရ
် န်

အလုေ်ေမားများအြဖစ်လည်း ဝင်ပရာက်လာခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ဒုတိယကမ�ာစစ်ထဲတွင် ဖရိုဖရဲြဖစ်ပော အပြခ
အပနများပကကာင့် အိန�ိယအနွယ်များစွာမှာ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာေွားကကရေည်။ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ေူများက
ပနာက် ထ ေ် အြငင်း အခုံ ြေုတတ် ပေးေည် မှာ ပဗိ တိ ေျှ တို့ ထံ မှ လွ တ် လ ေ် ပရးရပေီး ပနာက် တွ င် လ ည်း အာရကန်

ပြမာက်ေင
ို ်းကို ေိမ်းထားပော မူဂျာဟစ် မွတဆ
် လင်အေ
ု စ
် မ
ု ျား၏ ပြမှာက်ပေးမှုပကကာင့် ဘင်္ဂါလီများစွာ အာရကန်ေို့
ဝင်ပရာက် ပရ�့ပြောင်းလာကကေည်ဟူပောအချက်ြဖစ်ေည်။

ယပန့ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ေတ်ေက်ပော အြငင်းအခုံမှာ ဤပနရာတွင် ေိတ်မိပနေါေည်။ ၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုေ်ကကီး
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ပနဝင်း အာဏာေိမ်းလိုက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာဟုဆိုပနေူများက တရားမဝင်ပရ�့ပြောင်း ဝင်ပရာက်လာေူများ

ြဖစ် ေ ည် ဟူ ပောအြမင် မှာ အစိုး ရထဲ တွ င် လ ည်း ပကာင်း ၊ အစိုး ရကို ဆန့် ကျင် ေ ည့် အတို က် အ ခံ အ င် အားစု
များထဲတင
ွ လ
် ည်းပကာင်း ကကီးစိုးခဲေ
့ ည်။ �ခွင်းချက်အနည်းငယ်ရှေ
ိ ည်မအ
ှ ေ မွတဆ
် လင်များကို ရည်�န်
� းလိလ
ု ျှင်

အများြေည်ေပ
ူ ရှ့တွင် ရိဟ
ု င်ဂျာဟု ပခါ်ပဝါ်မည့အ
် စား ဘင်္ဂါလီဟု ေုံးစွခ
ဲ ဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ ှိ မွတဆ
် လင်အများ

စု ပနထိုင်ကကရာ ပဒေများအနက် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ ကမန်တို့ောလျှင် ၁၉၈၂ နိုင်ငံေား ဥေပဒအရဌာပနအြဖစ်
ယူဆပေီး နိုင်ငံေားခံယူခွင့်ရှိေည်။၆၇

ရိုဟင်ဂျာေို့မဟုတ် အာရကန်မွတ်ဆလင်ဟူပော အမည်နှင့်ေတ်ေက်၍ အြငင်းအခုံများမှာ များြေား

လှေည်။ အမှန်စင်စစ် တကယ်အပရးကကီးပေီး ရိုးရှင်းပောအပြဖကိုလည်း ပတွ့နိုင်ပောကိစ္စများနှင့် ယှဉ်လျှင်
ထိအ
ု မည်ေညာကို ြငင်းခုြံ ခင်းမှာ ပနာက်ပရာက်ေွားေါပတာ့ေည်။ အနှစအ
် ေားကျကျ အပရးကကီးေည့အ
် ချက်မှာ
လူ မျုးိ ေို့ မ ဟု တ် ယဉ် ပကျးမှု တို့ မည် ေို့ ေ င် ရှိ ေါပစ၊ နို င် ငံ ေားြဖစ် ြခင်း မှာ လူ ေားအားလုံး အတွ က် အပြခခံ

အခွငအ
့် ပရးြဖစ်ပကကာင်းေင် ြဖစ်ေည်။ ထိလ
ု ူ့အခွငအ
့် ပရးကို လူမျုးနှ
ိ ငလ
့် ည်းပကာင်း ယဉ်ပကျးမှုနှငလ
့် ည်းပကာင်း
တွဲ စ ေ် ထား၍ မြဖစ် နို င် ေါ။ စိ တ် ထ င် တို င်း ရု ေ် ေိ မ်း ၍လည်း မရေါ။ ၆၈ တစ် က မ�ာလုံး က နို င် ငံ အ ေီး ေီး တွ င်

ဤအတိင
ု ်းေင်ြဖစ်ေည်။ ကိလ
ု န
ို ပ
ီ ခတ်အပေီး ြမန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် လိအ
ု ေ်ပနေည်မှာ ြေည်ေမ
ူ ျားကို ရင်ကကားပစ့ပေးနိင
ု ရ
် န်
ဘုေ
ံ ပဘာတူညခ
ီ ျက်ရပစမည့် အချင်းချင်းကကား နားလည်မကိ
ှု ု တည်ပဆာက်ကကြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ ပကကကွစ
ဲ ရာေင်
ြမန် မာနို င် ငံ ၏ ရာစု နှ စ် ဝ က် ခ န့် ေဋိ ေ က္ခ ြဖစ် ပနခဲ့ ချိ န် တွ င် ထို ေို့ နားလည် မှု တည် ပဆာက် ရ န် အခွ င့် အ ပရးမှာ

ရှားေါးလှပကကာင်း ပတွ့ ြမင်ခဲ့ရေည်။ အစိုးရေည် ကကားပနခဲ့ေည်ဟူ၍မရှိဘဲ လူမျုးဘာောမပရ�
ိ
း အတူယှဉ်တွဲ

ပန ထို င် နို င် ပရး ကို ေ ယ် ချ ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ပြမာ က် ဉီး ဘု ရ င့် နို င် ငံ ပတာ် လ က် ထ က် က ရှိ ခဲ့ ပော ယ ဉ် ပကျး မှု
ေပဒော လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း မျုးိ ပေျာက် ဆုံး ခဲ့ ေ ည် မှာ ကကာြမင့် လှ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ၂၁ ရာစု အ တွ င်း တွ င် မူ မည် ေ ည့်
ပနာက်ခံမှလာပော မွတ်ဆလင်မဆို ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပနထိုင်ခွင့်ရရန် အစိုးရအရာရှိများနှင့် လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့
များက အပမဲတပစ တင်းတင်းကျေ်ကျေ် စစ်ပဆးြခင်းကို ခံကကရေည်။

ဤအြခင်းအရာနှင့် ေတ်ေက်၍ ကိလ
ု န
ို ပ
ီ ခတ်က မှတတ
် မ်းမှတရ
် ာများကို အားကိုးပော ေုပတေီများနှင့်

ေမို င်း ဆရာများ၏ လု ေ် ထုံး လု ေ် န ည်း များမှာ လက် ရှိ အာရကန် လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း နှ င့် အာရကန် နို င် ငံ ပရးတွ င်
ကကုံ ပတွ့ ပနရပော စိ န် ပခါ် မှု များကို ပြဖရှ င်း ရန် လုံ ပလာက် မ ည် မဟု တ် ေါ။ ေမို င်း ကျမ်း များကို ေထမဆုံး

ပရးခွင့်ရကကေူများမှာ စစ်ကိုပအာင်နိုင်ေူများော ြဖစ်ကကပေီး အာဏာမရှိပော ပဘးဖယ်ခံထားရေူများ မဟုတ်
ကကေါ။ အထူး ေြဖင့် ဖရန် စ စ် ဘူ ခါနန် ေ င် ၄င်း ၏ ခရီး စဉ် တ စ် ပလျှာ က် လုံး တွ င် ဘင်္ ဂါ လီ တို့ ကို အာရကန် တို့ က

ပခါ်ပဝါ်ပော အမည်ကား ရိုဆန် Rossaun၊ ရိုဟန် Rohhawn၊ ရုန် Roang၊ ရုန်း ေို့မဟုတ် ရ�န်း Reng or Rung
ဟု အမည်အမျုးမျ
ိ ုးြဖင့
ိ
် ေုံးစွဲခဲ့ပကကာင်း ပတွ့ရေည်။၆၉ ယပန့ပခတ် ဥပရာေနိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံေားြဖစ်ပရးကိစ္စ

ေို့ မ ဟု တ် လူ မျုးပရးေိ
ိ
မှ တ် ေုံ ကိ စ္စ များကို လွ န် ခဲ့ ပော နှ စ် ပေါင်း နှ စ် ရာခန့် က အာရှ ေို့ ခရီး ဆန့် ခဲ့ ေူ တ စ် ဉီး
မှတ်တမ်းအပေါ် အပြခခံ၍ ပဆွးပနွးကကဖို့ကို စဉ်းစားကကည့်ရန် ေင်ခက်ေါေည်။

အာရကန် ရှိ မွ တ် ဆ လင် တို့ ရင် ဆို င် ပနရပော နို င် ငံ ေားအခွ င့် အ ပရးကိ စ္စ ၊ လူ မျုးပရး
ိ
ေိ မှ တ် ေုံ ကိ စ္စ

များပကကာင့် ြဖစ်လာပော ြေဿနာများမှာ အာရကန်တွင်ော ထူးထူးြခားြခားြဖစ်ပနေည့် အရာများ မဟုတ်ေါ။
ေဋိေက္ခ ေက်တမ်းရှည်လာေည်နှင့်အမျှ ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့်အလားတူ ပခတ်ေစ်ြမန်မာနိုင်ငံရှိ အြခားပဒေများမှ

ေဋိေက္ခများတွငလ
် ည်း ဤနည်းနှငန
် င
ှ ေ
် င် ပတွ့ရေည်။ ရိဟ
ု င်ဂျာများကဲေ
့ ို့ေင် ြမန်မာြေည်ထမ
ဲ ှ အချု့လူ
ိ မျုးများကိ
ိ
ု
ြေင်ေမှ ပခါ်ပဝါ်ပနကကပောအမည်မှာ ထိလ
ု မ
ူ ျုးများက
ိ
၎င်းတို့ကယ
ို ၎
် င်းတို့ ပခါ်ပော အမည်များ မဟုတပ
် နကကပေ။
ဥေမာ - ကယန်း (ေပဒါင် ) ၊ ေအို့ ဝ် (ပတာင် ေူ ) နှ င့် တအာင်း (ေပလာင် ) ။ ထို လူ မျုးများထဲ
ိ
တွ င် ပဗိ တိ ေျှ တို့
ထွက်ခွာေွားကတည်းက မိမိတို့လူမျုးစု
ိ အတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ေည့် အုေ်စုများရှိေါေည်။ အာရကန်

အပရးကဲေ
့ ို့ေင် အချု့နယ်
ိ
စေ်ပဒေများမှာလည်း ကိလ
ု န
ို ပ
ီ ခတ်အလွန် တစ်ပလျှာက်လုံး မတည်ပငိမလ
် ဘ
ှ ဲ ပခတ်ေစ်
နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကို ေတ်မှတ်ပော နယ်ြခားမျဉ်း၏ နှစ်ဖက်စလုံး၌ လူမျုးစု
ိ များစွာမှ ဆင်းေက်လာေူများ၊

ယဉ်ပကျးမှုများ ြဖစ်တည်ပနကကေည်။ ထိုကဲ့ေို့ မပငိမ်ေက်ပော နယ်ြခားပဒေများတွင် လွတ်လေ်ပေီးပနာက်
အေစ်ြဖစ်တည်လာပော ြေည်နယ်များ ြဖစ်လာေည့် ကချင်၊ ကရင်နှင့် ရှမ်းတို့ ေါဝင်ေည်။၇၀

ဤေို့ေဋိေက္ခများ ြဖစ်ေျက်ကကရာ အထူးေြဖင့် ပဗိတိေျှေိုင်အိန�ိယ၏ နယ်ြခားမျဉ်းများ တစ်ပလျှာက်တွင်

မထူးဆန်းပေ။ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် အိန�ိယပြမာက်ေိုင်းမှာ ပဗိတိေျှတို့ ထွက်ေွားကတည်းကေင် ဖရိုဖရဲအြဖစ်များနှင့်
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ကကုံခရ
ဲ့ ေည်။ အထူးေြဖင့် ေုံးနိင
ု င
် ံ နယ်နမ
ိ တ
ိ ် ဆုခ
ံ ျက် ပနရာများတွင် ပနထိင
ု ေ
် မ
ူ ျား ြဖစ်လာခဲ့ ကကပော ချက�မ ၊ မီဇို

နှင့် နာဂကဲေ
့ ို့ လူမျုးများတွ
ိ
င် ဆက်လက်တက
ို ေ
် ဝ
ွဲ င်ရြခင်းများ ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှုေ်အပထွးကို
ကကည့်ေါ။) ြမန်မာနိုင်ငံမှ ချင်း၊ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အပရးတို့မှာ ထိုအြဖစ်များနှင့် များစွာဆင်တူေါေည်။၇၁ ရခိုင်နှင့်

ရိဟ
ု င်ဂျာလူမျုးများကော
ိ
၎င်းတို့၏ လူမျုးစု
ိ ြဖစ်တည်မှု ေျက်စီးမည်ကို ပကကာက်ရပ
�ံ့ နကကေည်မဟုတေ
် ါ။ ေို့ပော်

ြမန်မာြေည်မှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အပြခအပနမတူေည်မှာ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် နိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့ေည်
အပရှ့ ေါကစ္စ တန် တွ င် ပနထို င် ကကပော ရခို င် အ နွ ယ် ဝ င် လူ မျုးများ၌
ိ
နို င် ငံ ေားြဖစ် ခွ င့် ရ ပရးအတွ က် ချုေ် ချယ်
ကန့်ေတ်မှုများနှင့် မကကုံခဲ့ရြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ လက်ရှိဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ဗုဒ�ဘာော ၁.၂ ေန်းခန့် ရှိေည်။

ထိေ
ု တ
ူ က
ို့ ို အာရကန်မှု ပဖျာက်ထားခံရပော အာရကန်များဟု ပဖာ်ြေကကပေီး အကကီးဆုံး ရခိင
ု အ
် ေ
ု စ
် က
ု ို မရမာ Marma
ဟု ပခါ်ကကေည်။ ထိုအမည်မှာ ပဗိတိေျှတို့ ထွက်ခွာေည့်အချိန် ၁၉၄၀ ပနာက်ေိုင်းတွင် ေို၍အေုံးများလာခဲ့ပောာ
အမည်ြဖစ်ေည်။၇၂

လွန်ခဲ့ပော နှစ်များအတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်အပေိုင် ေဋိေက္ခအပြခအပနဆိုးလာပော နယ်စေ်တစ်ခုမှာ

အာေံြေည်နယ် ြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၉ ကေဂုတ်လတွင် အိန�ိယအစိုးရကက ၁.၉ ေန်းခန့်ရှိပော အိန�ိယတွင် ပနထိုင်
ပနေူများကို ပနထိင
ု ခ
် င
ွ ့် အပထာက်အထားမြေနိင
ု လ
် ျှင် နိင
ု င
် မ
ံ မ
ဲ့ ျားြဖစ်ေွားပေီဟု ပကကညာလိက
ု ေ
် ည်။ ၇၃ ၁၈၂၃-၁၈၂၄
မတိုင်မီက ြမန်မာနိုင်ငံေို့ ပရာက်ရှိပနထိုင်ေူများက ဆင်းေက်မှော အလိုအပလျာက် နိုင်ငံေားြဖစ်မည်ဟူပော
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေတ်မှတ်ချက်နှင့် မတူေည်မှာ အိန�ိယကေတ်မှတ်ပော အချိန်ကာလမှာ ထိုမျှပလာက် ပရှးမကျ

ြခင်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ။ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် က ေါကစ္စ တန် က ခွဲ ထွ က် ခဲ့ ပော ၁၉၇၁ မတို င် မီ က တည်း က အိ န�ိ ယ တွ င်
ပနထိုင်ခဲ့ပကကာင်း ြေေနိုင်ရမည်ဟု ပကကညာေည်။ ထိုပကကညာချက်ပကကာင့် အမျုးမျ
ိ ုးပော
ိ
အဓိေ�ါယ်ဖွင့်ဆိုမှုများ

ရှိလာေကဲ့ေို့ ပဝဖန်ြေစ်တင်မှုများလည်း ကျယ်ပလာင်လာေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် တူေည်မှာ

ထိုေို့အိန�ိယက နိုင်ငံမဲ့အြဖစ် ေတ်မှတ်လိုက်ပော မွတ်ဆလင်များကို ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ကလည်း နိုင်ငံေားဟူ၍
မေတ်မှတ်ထားပေ။

ရို ဟ င် ဂျာတို့ အ မည် ၏ မူ လ ဇစ် ြမစ် နှ င့် ေ တ် ေ က် ပေီး ပမးခွ န်း များရှိ ပနပေးေည် ။ မကကာပေးခင် က

ထွ က် ခဲ့ပော ေု ပတေနများတွင်မူ ထို အပခါ်အပဝါ် ဇစ်ြမစ် ကို ေို ၍ စက် ဝို င်း ချဲ့ ကကည့်လာကကေည် ။ ရို ဟ င် ဂျာ

ဟူ ပောစာလုံး မှာ အာရေ် ဘာောစကားြဖင့် ‘Rahm’ ပခါ် “Mercy” ေနားကရု ဏာ” ဟူ ပော စကားလုံး မှ
ဆင်းေက်လာပေီး Ramree ရမ်းပဗဲက�န်းေည်ေင်လျှင် ထိုအမည်ကို စွဲ၍ မှည့်ြခင်းြဖစ်ပကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟု

ဆိုလာကကေူများေင်ရှိေည်။၇၄ အချု့ကမူ
ိ
ရိုဟင်ဂျာဟူပော အမည်မှာ အာရကန်စကား ရိုဟန် “Rohang” or
“Rohan” မှ မူ လ ဘူ တ ဆင်း ေက် လာပေီး ပြမာက် ဉီး ပမို့ (ပမို့ပဟာင်း )မှ လာပော အေုံး အနှု န်း ြဖစ် ေ ည် ဟူ ၍

ပြောဆိုကကေည်။၇၅ နာမည်၏ အရင်းအြမစ်က မည်ေို့ေင်ရှိေါပစ ရိုဟင်ဂျာ လှုေ်ရှားမှုကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည့်

ေူ များကမူ ေို ၍ ရိုး ရှ င်း ပော ဖွ င့် ဆို ချက် ကို ော အေုံး ြေုေည် ။ ရို ဟ င် ဂျာနှ င့် ရို ဟ န် ဆို ပော အဓိ ေ�ါယ် မှာ

တစ်ပနရာတည်းမှလာပေီး ရခိင
ု ဘ
် ာောစကားြဖင့် အာရကန်၊ ရက္ခေူရနှင့် ရခိင
ု ဟ
် ၍
ူ ေင် အဓိေ�ါယ်ရေည်ဟဆ
ု ေ
ို ည်။
အရင်း စစ် လျှ င် ရို ဟ င် ဂျာဟူ ပောအမည် မှာ ဘင်္ ဂါ လီ ဘာောစကား တစ် ခု ြဖစ် ပေီး စစ် တ ပကာင်း တွ င် ေုံး ပော
ဘာောစကားတစ် မျုးမှ
ိ လာေည် ဟု ဆို ေူ လ ည်း ရှိ ေ ည် ။ ထို အ ဆို အ ရ ဤနယ် ပြမကို စစ် တ ပကာင်း ဘက် က

လူများပြောကကပော ဘာောစကားတွင် ရိုဟန်ဟုပခါ်ပောပကကာင့် အချိန်ပရ�့လျားလာေည်နှင့်အမျှ လူများကို
လည်း ရိုဟင်ဂျာ ေို့မဟုတ် ရိုဟန်မှလူများဟု ပခါ်ပဝါ်ကကြခင် ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။၇၆

၂၁ ရာစုထဲတွင် ဤအပြခအပနများမှာ ဝိဝါဒကွဲစရာ နှစ်ဖက်လွန်ဆွဲပော ကိစ္စြဖစ်ေည်။ တစ်ဖက်တွင်

ြမန်မာြေည်၌ ရိဟ
ု င်ဂျာ၏ ြဖစ်တည်မကိ
ှု ု လက်မခံဟပ
ူ ောအြမင် ြမန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် လွတလ
် ေ်ပရးရပေီးချိနက
် တည်းက
ကကည့လ
် ျှင် အစွန်းအပရာက်ဆုံးကာလေို့ ပရာက်ရပ
ှိ နေည်။ တစ်ဖက်တင
ွ လ
် ည်း ေဋိေက္ခ၏ အတိင
ု ်းအတာ ဆိုးရ�ားမှု၊
ဆင်းရဲနာကျင်ရမှုများနှင့် လူ့အခွင့်အပရးကို ြငင်းေယ်မများပကကာင့
ှု
် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အပရးမှာ ေမိုင်းတစ်ပလျှာက်

အာရုံစိုက်အခံရဆုံး အပြခအပနတွင်ရှိပေီး ကမ�ာကလည်း အြမင့်ဆုံးအဆင့် အေိအမှတ်ြေုထားေည့် အပြခအပန

ြဖစ် ေ ည် ။ ဤအပြခအပနကို ပရာက် လာပေီး ပနာက် တရားမျှ တပော အားလုံး မ�ခွ င်း မချန် ေါဝင် နို င် ပော

ပြဖရှင်းနည်းများကိုလည်း ရှာပဖွပနခဲ့ ကကေါေည်။ ဤကမ်းကုန်ပအာင် ဆိုးရ�ားခဲ့ပော လူ့အခွင့်အပရး ချုးပဖာက်
ိ

မှု များအပကကာင်း ပဆွး ပနွး ြငင်း ခုံ ကကရာတွ င် နာမည် တ စ် လုံး အတွ က် အချိ န် ကု န် ကကြခင်း မှာ မြဖစ် ေ င့် ခဲ့ ေ ည့်
ကိစ္စောြဖစ်ေည်။
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3/ ygvDrefacwf (1948 - 62)
နိုင်ငံတစ်ခု ပတာခိုေွားြခင်း
ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးမှာ ြေည်တွင်းစစ်နှင့်အတူ ပမွးဖွား
လာ ခဲေ
့ ည်။ ၁၉၄၈ - ၄၉ ကာလအတွင်း တေ်မပတာ်အတွင်း

၌ အာဏာဖီဆန် ေုန်ကန်မှုများနှင့်အတူ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်
ေါတီ၊ ကရင်အမျုးေား
ိ
အစည်းအရုံးနှင့် အြခားပော လူမျုးစု
ိ

များ လက် န က် ကို င် ပတာခို ကကေည့် ေ တင်း မှာ ထို နှ စ် ၏

ပခါင်းကကီး ေတင်းများြဖစ်ကကေည်။ အာရကန်တွင် ြဖစ်ပေါ်

ခဲ့ပော လူမှုပရး၊ နိုင်ငံပရး အကွဲအပေဲများေည်လည်း ြေည်မ

ထက်မပလျာ့ေါ၊ လွတလ
် ေ်ပရးရပေီး တစ်နစ
ှ အ
် တွင်း အာရကန်
ြေည်ေူ့ လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ၊ အလံြဖူနှင့် အလံနီ ကွန်ြမူ

နစ် တို့ နှ င့် ြေည် ေူ့ ရဲ ပဘာ် တို့ ၏ အု ေ် ချုေ် မှု ပအာက် ေို့ ပမို့
ရ�ာများစွာ ကျပရာက်ခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်ေါတီဟု ေိကက
ပောအဖွဲ့မှာ လွတလ
် ေ်ပရးရကာစ ဆယ်စန
ု စ
ှ အ
် တွင်း ြမန်မာ

နို င် ငံ ၏ ပမို့ရ�ာ များစွာ တွ င် ကေဇာရှိ ပော လှု ေ် ရှားမှု အြဖစ်

ဆက်လက်ရေ်တည်ခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်တွင် ဂျဖာရ်ကာ၀ယ်
၏ မူဂျာဟစ်ေါတီက အာရကန်ပြမာက်ဖျားေိုင်း ယခင် ပမယု
နယ်ြခားခရိုင်ကို စီးမိထားေည်။

ထို ေို့ ရ ေ် ရ�ာ အု ေ် ချု ေ် ပရး ကွဲ ြေား ပန ချိ န် တွ င်

အာရကန် ရှိ လက် န က် ကို င် အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များကို ထိ

ပရာက်ပစခဲ့ေည်မှာ ကွန်ြမူနစ်ေါတီ၏ အုေ်စုနှစ်ခုစလုံးက
ပထာက် ခံ ပနပော တေ် ပေါင်း စု မဟာဗျူဟာြဖစ် ေ ည် ။
၁၉၄၉ မှစကာ ြေည်ေူ့ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီးက အာရကန်

နယ်တစ်ခွင်လုံး၏ အုေ်ချုေ်ပရးကို စီမံခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်က

ပခါင်း ပဆာင် များမှာ လည်း ဒု တိ ယ ကမ�ာစစ် အ တွ င်း တွ င်
တစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီး ရင်းနှီးပေီးေားလူများော ြဖစ်ကကေည်။
ထင် ရှားပော ပခါင်း ပဆာင် များထဲ တွ င် ဉီး စိ န�ာ APLP၊

ပကျာ်ြမ (အလံြဖူကွန်ြမူနစ်)၊ ဘုံပေါက်ောပကျာ် (အလံနီ
ကွ န် ြမူနစ် ) နှ င့် ဗို လ် စံ ောပကျာ် နှ င့် ဗို လ် ကကာလှ ပအာင်

(ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့) တို့ ြဖစ်ကကေည်။၁ ပအာင်ြမင်ပော

အခါ ၁၉၅၂တွင် အလံြဖူကွန်ြမူနစ်ေါတီက အာရကန်တွင်
ထိုတေ်ပေါင်းစု နည်းဗျူဟာကို ပထာက်ခံပေီး တစ်ြေည်လုံး

တွင်ကျင့်ေုံးရန် အလံနီ၊ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တို့နှင့် ေုံးေွင့်ဆိုင်

စစ်ပတွနာရီစင်ပဟာင်း (TK)

မဟာမိတ် ေပဘာတူညီချက်ြဖင့် တိုးချဲ့ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။

ေို့ပော် ထို တေ်ပေါင်းစုအစီအစဉ်မှာ အာရကန် အပနာက်
ဘက် နယ် ပြမ များနှ င့် ကေ်လျက် ရှိ ပော ချင်းပတာင် တ န်း
များတွင်ော ပြခကုတ်ယူနိုင်ခဲ့ေည်။၂

အာရကန်နင
ို င
် ပ
ံ ရး၌ ထိေ
ု ေ
ို့ ါတီအချင်းချင်း စုပေါင်း

ပဆာင်ရက
� ြ် ခင်းမှာ အနာဂတ်အာရကန် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးတွင် အပရး

ေါပော အပမွတစ်ရေ်အြဖစ်ကျန်ရစ်ေည်။ ပဗိတေ
ိ ျှ ထွကေ
် ွား
ပေီး ပနာက် ေို င်း အာရကန် တွ င် ော အဖွဲ့ အချင်း ချင်း ပေါင်း
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နို င် ကက ပော ပကကာ င့် မ တ် စ် ဝါ ဒီ များ နှ င့် မိ ရိုး ဖ လာ ဗု ဒ�

တစ်ဖက်တွင် ခိုလှုံခွင့်ပတာင်းခံရေည်။ ပနာက်ေိုင်းတွင်မူ

နိင
ု ခ
် ဲ့ ကကေည်။ တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံး အပနြဖင့မ
် ူ ဖ.ဆ.ေ.လ၊ ဗ.က.ေ

တွ င် မူ ဂျာဟစ် ပြောက် ကျားများ ဆက် လ က် လှု ေ် ရှားနို င် ခဲ့

ဘာောများေါ အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ်ရှားမှုများကို အရှိန်တင်

နှင့် တေ်မပတာ်တမ
ို့ ှာ ဗမာကကီးစိုးပော ပခါင်းပဆာင်မေု
ှု စ
ံ ံ ရှခ
ိ ဲ့
ကကေည်။ ေိရ
ု့ ာတွင် အာရကန်နင
ှ ့် အြခားလူနည်းစု လူမျုးများ
ိ
ပဒေများတွင် ကွနြ် မူနစ်ပခါင်းပဆာင်များေည် အမျုးေား
ိ

ပရးဝါဒီများ၏ ပြမရှငေ
် ပဒေရာဇ် စနစ် ဆန့က
် ျင်ပရးနှင့် ကိယ
ု ်
ေို င် ြေဌာန်း ခွ င့် ရ ပရးလှု ေ် ရှားမှု များတွ င် လူ ထု က အားပေး
ပထာက်ခံနိုင်ပအာင် တာဝန်ယူပေးခဲ့ ကကေည်။ အမျုးေား
ိ
၃

လွတလ
် ေ်ပရး လှုေ်ရှားမှုတိက
ု ေ
် ွမ
ဲ ျား အာရှ၌ ြေင်းထန်ပနချိန်
တွ င် လူ တ န်း စားတို က် ေွဲ များကို အပြခခံ ေ ည့် လှု ေ် ရှားမှု

များမှာ အပြခအပန အချိန်အခါနှင့် အံကိုက်ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။

စစ်ဆင်ပရးပအာင်ြမင်မှု ပလျာ့ကျလာပေီး ပမယုပတာင်ကကား
ကကေည်။၅ တစ်ချိန်တည်းတွင် အာရကန်၏ အလယ်ေိုင်းနှင့်

ပတာင်ေင
ို ်းမှ အမ်းနှငဂ
့် ပွ မို့များမှာ ဗ.က.ေ၊ ြေည်ေူ့ရပ
ဲ ဘာ်နင
ှ ့်
APLP ထိန်းချုေ်မှုပအာက်တွင် ရှိခဲ့ေည်မှာ အမ်းပမို့ဆိုလျှင်
၁၉၅၆ ခုနစ
ှ အ
် ထိြဖစ်ပေီး ဂွပမို့မှာ ၁၉၅၈ အထိ ရှခ
ိ ေ
ဲ့ ည်။ ၁၉၅၇

တွင် ချင်းပတာင်တန်းပေါ်မှ ချင်းများနှင့် အြခားပတာင်ပေါ်
လူမျုးစု
ိ များအားလုံး ေူးပေါင်းကာ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း၏
လူ မျုးစု
ိ ံ တို င်း ရင်း ေားများအဖွဲ့ (Tribal Nationalities
Organization) ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။၆

ဒု တိ ယ ကမ�ာစစ် ကကီး ၏ ရက် စ က် ကကမ်း ကကုတ် မှု

ရခို င် မှ လွ တ် လ ေ် ပရးတို က် ေွဲ ဝ င် ေူ အ များစု ေ ည် ြေည် ေူ့

များပေီး ၍ မကကာမီ ေါလီ မ န် ပခတ် အ တွ င်း တစ် ြေည် လုံး ေို့

ရနိင
ု မ
် ည်ဟု ယုကံ ကည်ခဲ့ ကကေည်။ ယခုထက်တင
် င
ို ်
ို ေ
် င် ကိယ
ု ေ

လာခဲ့ ေ ည် ။ ထို နှ စ် များ၌ စစ် ေွဲ များပကကာင့် အေက် ဆုံး ရှုံး

ဒီ မို က ပရစီ အားြဖင့် ောလျှ င် လွ တ် လ ေ် ပရးကို အြမန် ဆုံး

ြေဌာန်း ခွ င့် ရှိ ပော အာရကန် ေ မ� တနို င် ငံ တည် ပထာင် ရ န်
ဟူ ပော ေန်း တို င် မှာ အမျုးေားပရး
ိ
ဝါဒီ များကကားတွ င်
ပရေန်းစား ပနပမဲြဖစ်ေည်။ (လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားမှုများ
ေမိုင်းပကကာင်းကို ရှုေါ။)

ဗုဒဘာောေည်
�
အာရကန်အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှား

မှု များ နိုး ကကားလာပရးတွ င် အပရးေါခဲ့ ေ ည် ။ APLP နှ င့်

ဉီးစိန�ာမှ အစြေု၍ နိုင်ငံပရးအေိုင်းအဝိုင်းတွင် ေညာတတ်
များနှင့် ဗုဒ�ဘာောဝင်များ၏ အစဉ်အလာ အရှိန်အဝါများ

ေျံ နှ့ ံ့ခဲ့ပော ြေည်တွင်းစစ်မှာ ပကကမွေျက်ြေုန်းမှုကို ယူပဆာင်
ခဲ့ ကကေူ မည် မျှ ရှိ ပကကာင်း ေင် အပထာက် အ ထား မရှိ ပေ။
အစိုးရ၏ အဓိက အာရုံစိုက်ရာပနရာမှာ ရန်ကုန်၊ မန�ပလး

နှ င့် အထက် အ ညာတစ် ပကကာရှိ ပမို့ရ�ာ များြဖစ် ကကေည် ။

တရုတတ
် င
ွ ် ပမာ်စတ
ီ ုံးဉီးပဆာင်ပော ကွနြ် မူနစ်များပအာင်ေွဲ
ခံပေီးပနာက် ရှမ်းြေည်နယ်ထဲေို့ ကူမင်တန်များ ဝင်ပရာက်
လာြခင်းကလည်း အစိုးရအာဏာေိုင်များအတွက် ေို၍ ဝန်ေိ
ပစခဲ့ေည်။

အစိုးရအတွက်မူ မည်ေည့်ြေည်တွင်း စစ်ေွဲကိုနိုင်

ပေါင်းစည်းပနပမဲြဖစ်ေည်။ အာရကန်၏ ဗုဒောေနာအပမွ
�
ကို

နို င် အေျက် အ စီး ေုံ ထဲ မှ အရှုံး ြေပော အနို င် မျုးချည်
ိ
း ော။

အပရးကကီးပော အစိတ်အေိုင်းြဖစ်ေည်။ ထိုကာလများတွင်

မည့်နှစ်များတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးကို တည်ပဆာက်ရမည့်အစား

ဂုဏယ
် ဝ
ူ င့�် ကွားြခင်းမှာလည်း အာရကန်အမျုးေားပရးတွ
ိ
င်
ကွ န် ြမူနစ် များအေါအဝင် နို င် ငံ ပရးပခါင်း ပဆာင် များမှာ

ရဟန်းဝတ်နှင့် ပနခဲ့ ကကဖူးေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ဗုဒ�ဘာော
ေည် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးလှုေ်ရှားမှုများ၏ အယူအဆပရးရာ ပရပောက်
ြမစ်အြဖစ် ခိုင်မာစွာရှိေည်။ ယခု ကာလထိတိုင်ပအာင် ဗုဒ�
၄

ဘာော ဘုန်းကကီးပကျာင်းများေည် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးထ�ကွ လှုေ်ရှား

ေူများ ဝင်ထွက်ေွားလာနိုင်ကကပော လုံပခုံရာပနရ များြဖစ်
ပနကကပေးေည်။

ပနာ က် ဆုံး တွ င် မူ အ ပြခ အ ပန များ ပြော င်း လဲ

လာကာ အစိုး ရဘက် ကို ပရစီး ောလာခဲ့ ေ ည် ။ အစေို င်း

တွင် တေ်မပတာ်ေစ်မတ
ှ ် ရန်ေမ
ူ ှာ အာရကန်ပြမာက်ဖျားေိင
ု ်း

လွတလ
် ေ်ပရး ရကာစ အပရးကကီးပော တိင
ု ်းြေည်ထပ
ူ ထာင်ရ

ပနာက် ဆ ယ် စု နှ စ် များစွာ အထိ မပငိ မ်း မည့် အပငိုးအပတး
ရန် မီး များနှ င့် မတည် ပငိ မ် မှု များကို မျုးပစ့
ိ
ချခဲ့ ကကေည် ။

အန�ရာယ်လမ်းကို ခင်းခဲ့ ကကေည်။ ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိင
ု င
် ံ
ပတာ်ေစ်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ြခင်းေည် လုေ်ရိုး
လုေ်စဉ် ကိစ္စတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ပရ�းပကာက်ေွဲလှုေ်ရှားမှုများ ြေန်လည်
အေက်ဝင်ြခင်း
တို က် ခို က် ပနကကြခင်း များကို မရေ် နို င် ပော် လ ည်း

မူ ဂျာဟစ် ေါတီ ြဖစ် ေ ည် ။ ဂျဖာရ် ကာဝယ် ၁၉၅၁တွ င်

ေါလီမန်ပခတ် နိုင်ငံပရးတွင် ပဗိတိေျှတို့ ထွက်ခွာပေီးပနာက်

တွင် မူဂျာဟစ်လေ်
ှု ရှားမှုမှာ ဌာနနှစခ
် က
ု ေ
ွဲ ွားခဲေ
့ ည်။ ၁၉၅၄

ခဲေ
့ ည်။ APLP နှင့် လက်နက်ကင
ို ် အတိက
ု အ
် ခံ လှုေ်ရှားမှုများ

လုေ်ကကံခံရပေီးပနာက် ယပန့ပမာင်ပတာဟုပခါ်ပော နယ်ပြမ
မု တ် ေုံ စ စ် ပကကာင်း ြဖင့် တေ် မ ပတာ် က ထိုး စစ် ဆ င် လာ
ပောအခါ မူဂျာဟစ်တို့၏ နတ်ြမစ်နယ်ြခားတစ်ပလျှာက်ရှိ
ပနာက်ဆုံးပြခကုတ်များကို ေိမ်းယူခဲ့ေည်။ မူဂျာဟစ်တို့၏

လူေအ
ိ များဆုံးပခါင်းပဆာင် ကာဆင်ေည် နယ်စေ်ကို ကူး၍

ေိင
ု ်း အပရးကကီးပော ဖွဲ့စည်းေုံ အပြောင်းအလဲများကို လုေန
် င
ို ်
အပနနှင့် အာရကန်ေမိုင်းတွင် ထူးြခားပော မှတ်တိုင်များ

စို က် ခဲ့ ကကေည် ။ ရခို င် ေါတီ များထဲ တွ င် ကွ န် ဆာပဗးတစ်

အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
များ လှုေ်ရှားမှုများေည် လွတ်လေ်ပရး

ရပေီး ပခတ် တွ င် ပအာင် ြမင် ေ ည် ဟု ဆို နို င် ေ ည် ။ ၁၉၅၁
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အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဖ.ဆ.ေ.လ က အာရကန်တွင်

နှင့် အဗ�ဒူဂါဖားရ်တို့က မူဂျာဟစ်များ၏ နိုင်ငံပရးပတာင်း

ရခဲ့ေည်။ တစ်ေီးေုဂ�လ ရခိုင်ေါလီမန်အဖွဲ့ဟုလည်း ေိကက

ချ ကကရန် မူဂျာဟစ်များကို နားချခဲရ
့ ာတွင် ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၁

ေုံးပနရာော နိုင်ခဲ့ပော်လည်း ၎င်းတို့က ၁၇ ပနရာ အနိုင်
ပော (IAPG - ပနာင်တွင် ရခိုင်ြေည်တိုင်းရင်းေား ညီ��တ်

ပရးအဖွဲ့ ရ.တ.ည ြဖစ်လာေည့် )ေူများေည် ြေည်ပထာင်စု
အာရကန်ကို ြေည်နယ်တစ်ခြု ဖစ်လာရန် အပရးဆိခ
ု ဲ့ ကကေည်။

၎င်းတို့ ပရ�းပကာက်ေပ
ွဲ အာင်ြမင်မမှ
ှု ာ လုံးလုံး အံ့ ကေစရာပတာ့

မဟု တ် ပေ။ ေမို င်း ဆရာတစ် ဉီး ြဖစ် ပော Hugh Tinker
က တစ်နယ်တစ်ပကျးမှ ရခိုင်ေို့လာပေိုင်ပော ဖ.ဆ.ေ.လ
အမတ် များေည် အြခားနယ် များေို့ ေွားပော အမတ် များ

ထက် ေိ၍
ု စွာကျယ်ပေီး အနိင
ု အ
့် ထက် အာဏာရှငဟ
် န် ေိပ
ု ေါက်
ေည်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။

၇

အစိုးရေည် ရခိုင်၏အပြခအပနအပေါ် တုံ့ ြေန်ရာ

တွင် လွန်စွာပနှးပကွးေါေည်။ အာဏာေိုင်များေည် တိုင်း

ဆိုချက်များကို လက်ခံစဉ်းစားနိုင်ကကပရးအတွက် လက်နက်

ေို့ ပော် လ ည်း မွ တ် ဆ လ င် နို င် ငံ ပရး ေ မား များ ေ ည်

နို င် ငံ ပရးေါတီ တ စ် ခု ကို မဖွဲ့ ခဲ့ ကကပေ။ တစ် ချိ န် တ ည်း တွ င်
တစ်ေီးေုဂလ
� ရခိင
ု ေ
် ါလီမန်အဖွဲ့ IAPG နှင့် ရ.တ.ည ANUO

ပခါင်း ပဆာင် များနှ င့် ေူး ပေါင်း ကာ အာရကန် လုံး ဆို င် ရာ
မဟာမိ တ် ကို ဖွဲ့ စည်း ပေီး အာရကန် ြေည် န ယ် ပေါ် ပေါက်

လာပရး ဝိင
ု ်းဝန်းပတာင်းဆိကု ကရန်ကလ
ို ည်း ၎င်းတိက
ု့ လက်မ
ခံခဲ့ ကကပေ။၁၂ ၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာအရ အစိုးရနှင့် အတိက
ု ်

အခံ နှ စ် ဖ က် စ လုံး က ေါလီ မ န် အ မတ် များနှ င့် ပတွ့ ဆုံ ကာ
မွတ်ဆလင်များ၏ အခွင့်အပရးကို တင်ြေအပရးဆိုပရးကို
ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်။

၎င်းတို့ ပရ�းချယ်ခဲ့ပော ေါလီမန်လမ်းပကကာင်းမှာ

ြေည် တ စ် ြေည် လုံး ၌ ကကုံ ပနရပော ေဋိ ေ က္ခ အတို င်း အတာ

လူကကိုက်များပော်လည်း ကကုံလာပတာ့မည့် ြေဿနာအရိေ်

ရင်းတစ်ခု ရှိပနေါပေးေည်။ ဝန်ကကီးချုေ်ဉီးနုေည် ရခိုင်

အြခားအုေ်စုများနှင့် အာရကန်ြေည်နယ်ရရှိပရး လှုေ်ရှားမှု

ပကကာင့် ရခိင
ု က
် ို အာရုမ
ံ ကျနိင
ု ပ
် ေ။ ထိထ
ု့ က်ေပ
ို ော အပကကာင်း

များ မွ န် များနှ င့် ကရင် များအတွ က် ြေည် န ယ် အ ေစ် များ
ဖွဲ့စည်းပေးရန် တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း ေပဘာမတူဟု ရှင်းရှင်း
ပြောထားေူ ြဖစ်ေည်။၈ ဤအပြခအပနတွင် လူမျုးစု
ိ အပရး

လှု ေ် ရှားေူ များ၏ ပတာင်း ဆို ချက် များကို ပြဖရှ င်း ပေးရာ

တွ င် တိုး တက် မှု အနည်း ငယ် ော ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ၁၉၄၈တွ င်
ပဒေဆို င် ရာ အု ေ် ချုေ် ခွ င့် စုံ စ မ်း ပရးပကာ် မ ရှ င် ကို စတင်

ခဲ့ ချိ န် တွ င် အာရကန် ၊ ကရင် နှ င့် မွ န် တို့ မှ ြေည် န ယ် အ ဆင့်
ရရှိ ပရး ပတာင်း ဆို ချက် များ အေါအဝင် တင် ြေလာပော
အချက်များကို စစ်ပဆးခဲ့ေါေည်။ ေို့ပော် ရလဒ်မှာ ၁၉၅၂
၉

တွင် ကရင်ြေည်နယ် ြဖစ်ပေါ်လာပရးအတွက် ပြမေုံအကကမ်း

အပယာင် များကို ပတွ့ ပနရေည် ။ မွ တ် ဆ လင် တို့ ေ ည်
တွင် မေူးပေါင်းဟု ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများက ထင်ပနကက

ေည်။ ပနာက်တစ်ချက်မှာ ဗဟိုအစိုးရအတွင်း၌ ြဖစ်ေွားပန
ပော ြေဿနာြဖစ်ပေီး ဖ.ဆ.ေ.လ ပအာက်ေို့ ဝင်ပစချင်ေည်။

မွတဆ
် လင်ပခါင်းပဆာင်များေည်လည်း ယခုအခါ ရခိင
ု ေ
် ါတီ
များကကုံရေကဲေ
့ ို့ အကျေ်အတည်းနှင့် အလားတူ ကကုံပနရပေီ

ြဖစ်ေည်။ မိမိတို့အပနနှင့် မွတ်ဆလင်အပရးကို ဗမာကကီးစိုး
ပော ေါတီများနှင့် ဗဟိုအစိုးရ၏ အရိေ်ပအာက်တွင် ခိုကာ

လှုေ်ရှားမည်ပလာ၊ အြေင်ဘက်မရ
ှ ေ်တည် လှုေ်ရှားမည်ပလာ
ဟူေည့် ပမးခွန်းကို ရင်ဆိုင်ရပေီ။

ဤအပရးမှာ ပဗိ တိ ေျှ တို့ ထွ က် ေွားကတည်း က

ထွက်လာြခင်းော ြဖစ်ေည်။ ြေည်ပထာင်စုအတွင်း ပနထိုင်

မကို င် တွ ယ် လာခဲ့ ေ ည့် မွ တ် ဆ လင် တို့ ၏ အခွ င့် အ ပရးနှ င့်

နယ်ပြမကိုပေးရန် ရည်ရ�ယ်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ရာ KNU က ပတာင်း

ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်ကုန်ခါနီးနှစ်များနှင့် ၁၉၅၀

ပော က ရ င် လူ ဉီး ပရ ၏ ပလး ေုံ တ စ် ေုံ ထ က် န ည်း ပော
ဆို ပော ေမာဏနှ င့် များစွာ ကွာ ဟပနေည် ။ KNU ေည်
ပနာက်ထေ် အနှစ် ၆၀ ကကာ ရုန်းကန်ရြေန်ေည်။

မွတ်ဆလင်တို့၏ နိုင်ငံပရးတွင်လည်း ထိုကဲ့ေို့ေင်

တိုး တ က် မှု မ ရှိ ပော အ ပြခ အ ပန နှ င့် ကကုံ ပတွ့ ရ ေ ည် ။

မွတ်ဆလင်တို့ေည် ေါလီမန်ပခတ်နိုင်ငံပရးတွင် ပအာင်ြမင်
ခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇၊ ၁၉၅၁ နှင့် ၁၉၅၆ ပရ�းပကာက်ေွဲများတွင်

မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်းများေည် ပမာင်ပတာနှင့် ဘူးေီး

ပတာင် ပမို့နယ် များ၌ ဂျမီ ယာတူ - အူ လ မာ - အာရကန်
ပြမာက်ေိုင်း (တစ်ပနရာတွင်မူ ဗမာမွတ်ဆလင်ကွန်ဂရက်)

လူမျုးစု
ိ ဝိပေေြေဿနာကို ပရှ့တန်းပရာက်လာပစေည်။

ဆယ် စု နှ စ် အပစာေို င်း ကာလများတွ င် ရို ဟ င် ဂျာဟူ ပော

ကိစ္စကို မှတ်တမ်းထဲတွင် ေိုပတွ့ရေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ

နှင့်အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကိုရှုေါ)။ လူမျုးစု
ိ ြဖစ်တည်မှုနှင့်
ေတ် ေ က် ၍ ရို ဟ င် ဂျာဟု ပခါ် ပခါ် အာရကန် မွ တ် ဆ လင်

ဟု ပခါ် ပခါ် အပကကာင်း အရာက အတူ တူ ေ င် ြဖစ် ပနတတ်
ေည့် အ ခါများရှိ ေ ည် ။ ေို့ ပော် မွ တ် ဆ လင် အ ေို င်း အဝို င်း

တွင်လည်း မိမိတို့လူမျုးအား
ိ
မည်ေို့တင်ြေမည်ဆိုေည်နှင့်
ေတ်ေက်၍ နိုင်ငံပရးအြမင်များ ကွဲပနကကေည်။

အထူးေြဖင့် စစ်ပတွရှိ မွတဆ
် လင်အများအြေားနှင့်

၏ ပထာက်ခံမှုြဖင့် ဝင်ပရာက်အပရ�းခံရာ အနိုင်ရခဲ့ေည်။၁၀

ရခိုင်အလယ်ေိုင်းနှင့် ပတာင်ေိုင်းရှိပဒေများတွင် ပနထိုင်ေူ

လက် န က် ကို င် လ မ်း စဉ် ကို ဖယ် ချခဲ့ ေ ည် ။ မွ တ် ဆ လင်

ဆက် လ က် ေုံး စွဲ ကကေည် ။ ဥေမာ - ရခို င် မွ တ် ဆ လင် အ ဖွဲ့

ကွ န် ဆာ ပဗး တ စ် မွ တ် ဆ လ င် တို့ ေ ည် မူ ဂျာ ဟ စ် တို့ ၏

ေါလီမန် ပခါင်းပဆာင်များြဖစ်ကကပော ဆူလတန် အာမက်

မွတဆ
် လင်များက ရခိင
ု မ
် တ
ွ ဆ
် လင်ဟပ
ူ ော အပခါ်အပဝါ်ကို

ဟူ ၍ ြဖ စ် ေ ည် ။ ပယ ယု ယျ အား ြဖ င့် ထို ပန ရာ များ မှ

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier
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ပခါင်းပဆာင်များက ဖ.ဆ.ေ.လ၊ BMC နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏

ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၅၁ တွင် အာရကန် မွတ်ဆလင် ကွန်ဖရင့်

ဆက်ဆံပရးကို တည်ပဆာက်ရန် ဉီးစားပေးလိုကကေည်။

က ပရ စီ ကကား ထီး တ ည်း ရ ေ် တ ည် ပန ပော မွ တ် ဆ လ င်

အြခားပဒေများမှ မွ တ် ဆ လင် များနှ င့် အဆင် ပြေပော
၁၃

၁၉၅၆ တွင် ဖဆေလ အတွင်းေို့ BMC က ေူးပေါင်း ပောအခါ

အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရေ်တည်နိုင်ရမည့်အစား
BMC ကော ဖ.ဆ.ေ.လ ၏ ဝါးမျုြခင်
ိ းခံရပေီး အဖွဲ့ပေျာက်
ေွားခဲ့ေည်။

အလားတူ ကိ စ္စ မျုးမှ
ိ ာ အာရကန် တွ င် လ ည်း ပေါ်

ပေါက် လာခဲ့ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးအပြခအပန အပြောင်း အလဲ

များမှာ ပအာက် ပြခတွ င် ေို ၍ အရှိ န် ြေင်း ေါေည် ။ လူ မျုးစု
ိ

အချင်း ချင်း ကကား ဆက် ဆံ ပရးများမှာ ဒု တိ ယ ကမ�ာစစ်
ကတည်း က ခေ် တ န်း တန်း ြဖစ် ပနကကပေီး ပဗိ တိ ေျှ တို့ ထွ က်

က ဖဆေလအစိုး ရေို့ “အာရကန် တွ င် ကွ န် ြမူနစ် နှ င့် ဒီ မို
များအား ဂျီ နို ဆို က် လု ေ် ြခင်း ကို ရေ် တ န့် ေါ”ဟု အယူ ခံ

စာတစ်ပစာင်ကို ပေးေို့ခဲ့ေည်။၁၅ ဤစာထဲတွင် ြဖစ်လာမည့်
ပဘးကို ကာကွ ယ် နို င် ကကရန် ေတိ ပေးထားပေီး ၎င်း တို့

ပကကာက် လ န့် ပနေည် မှာ “လက် န က် ကို င် ေု န် က န် ေူ များ

ထက်” “အာရကန်” များြဖစ်ကကပကကာင်း၊ အထူးေြဖင့် အစိုးရ
စစ် တ ေ် ထဲ တွ င် ေါဝင် ပော အာရကန် များကို အထူး စိုး ရိ မ်
ပကကာင်း ရည်�န်
� းခဲေ
့ ည်။၁၆ ေထမအကကိမ် ဂျီနဆ
ို က
ို ဟ
် ပ
ူ ော
စကားလုံးကို ထိုစာ၌ အေုံးြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။

နည်း ဗျူဟာ ပြောင်း လဲ အ ေုံး ြေုရန် လို အ ေ် ပနပေီ

ေွား ပော အ ခါ တွ င် လ ည်း န ယ် ပြမ ေ စ် ေို င်း ြခား မှု များ

ဆို ပော အ ချ က် ကို ေ တိ ထား မိ ခဲ့ ကက ပော အာ ရ က န်

ပကကာင့် တစ် ဉီး ကို တ စ် ဉီး ေိ နားလည် ရ န် ခက် ကကေည် ။

ပန ထို င် ရာ အ ရ ေ် မှ မွ တ် ဆ လ င် များ ၏ အ ခွ င့် အ ပရး ကို

ပကကာင့် နယ်ြခားတစ်ပလျှာက် ေဋိေက္ခများ ြဖစ်ခဲ့ ကကပော
မွ တ် ဆ လင် ကို ယ် စားလှ ယ် များတွ င် လ ည်း စိုး ရိ မ် ပနေည့်
ကိစ္စများစွာ ရှိေါေည်။ ေဋိေက္ခများ အချိန်ကကာလာေည်နှင့်
အမျှ ပြမာက် ေို င်း မွ တ် ဆ လင် အ ဖွဲ့ များအား စွ ေ် စွဲ မှု များ
လည်း ရှိ လာေည် ။ ထို စွ ေ် စွဲ ချက် များတွ င် နယ် ပြမထဲ ေို့

ေါကစ္စတန်များကို ပခါ်ေွင်းလာေည်ဟပ
ူ ော အချက်လည်း

ေါရှိေည်။ ဘင်္ဂလားနှင့် အဆက်အဆံရှိပော ကွန်ြမူနစ်ပြခ
ကုတစ
် ခန်းတစ်ခက
ု ို မူဂျာဟစ်များက တည်ပဆာက်ပနေည်
ဟူပော စွေ်စွဲချက်များလည်း ထွက်လာေည်။ မူဂျာဟစ်တို့
ေည် တရုတ်မှဝင်လာပော ကူမင်တန် ကျူးပကျာ်ေူများ
ထက်ေင် တိုင်းြေည်အတွက် အန�ရာယ်ြဖစ်နိုင်ပေးေည်ဟု
IAPG က ဆိုေည်။

၁၄

အပြခအပနဆိုးလာေည်ကို ေတိထားမိလာေည်

နှင့်အမျှ မွတ်ဆလင် ပခါင်းပဆာင်များေည် မိမိတို့ ြေည်ေူ
မျာ ကကုံရပတာ့မည့် အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်လာခဲ့ ကကေည်။

ပြမာက် ေို င်း ရှိ မွ တ် ဆ လင် ပခါင်း ပဆာင် များေည် မိ မိ တို့
ကာကွယ်ရန် ပြခလှမ်းစတင်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်အထိ

ဂျမီ ယာတူ - အူ လ မာ (အာရကန် ပြမာက် ေို င်း ) ကို ရခို င်

မွတဆ
် လင်အဖွဲ့ဟု အများအားြဖင့် ရည်�န်
� းပလ့ရကှိ ကေည်။

ေို့ရာတွင် ယခုအခါ မူဝါဒ ပြောင်းရပတာ့မည်ဟု ယူဆကက
ေ ည် ။

မ ဟာ ဗျူ ဟာ ေ စ် အ ရ ပမ ယု န ယ် ြခား ခ ရို င် မှ

မွတ်ဆလင်တို့ ကကုံပနရေည့် ဒုက္ခများကို ေို၍ အပလးထား

ရပတာ့ မ ည် ဟု ဆုံး ြဖတ် ခဲ့ ကကေည် ။ ြေည် ပထာင် စု ြမန် မာ
နိုင်ငံပတာ်ေစ်တွင် တန်းတူရည်တူ နိုင်ငံေားအြဖစ် အခွင့်
အပရးရရှရ
ိ န်မှာ ၎င်းတိ၏
ု့ အပြခခံ ပတာင်းဆိခ
ု ျက်ြဖစ်ေည်။
မ ဟာ ဗျူ ဟာ ေ စ် အ ရ အ ဓိ က ပတာ င်း ဆို ပော

အရာနှ စ် ခု မှာ လူ မျုးကိ
ိ ု အ ေိ အ မှ တ် ြေုပရးနှ င့် နယ် ပြမကို

အေိ အ မှ တ် ြေုပရးြဖစ် ေ ည် ။ ေထမဉီး စွာ မွ တ် ဆ လင်
ပခါင်းပဆာင်တို့ေည် အိန�ိယမွတ်ဆလင်များနှင့် မိမိတို့မှာ
မတူပကကာင်းကို ကွဲြေားရန် ရိုဟင်ဂျာဟူပော ြဖစ်တည်မကိ
ှု ု
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အများေိပစမည့် ပြခလှမ်းများကို စတင်ကကေည်။၁၇ လူမျုးိ

ရို ဟ င် ဂျာဟူ ပော ြဖစ် တ ည် မှု ကို ပတာင်း ဆို ခဲ့ ကကစဉ် က

ပဆာင်များေည် ၎င်းတိ၏
ု့ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးလှုေ်ရှားမှုကို မွတဆ
် လင်

ပခတ်တွင် ပအာင်ြမင်မှု အထိုက်အေင့်ရရှိခဲ့ ကကေည်။ နိုင်ငံ

ပရးကို အပြခြေုပော ြမန်မာနိုင်ငံပရးတွင် ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်း

ဘာ ော ပရး နှ င့် တွဲ ၍ မ ြမ င် ကက ပစ လို ဘဲ လူ မျုးိ နှ င့် တွဲ ၍
အ ေိ အ မှ တ် ြေု ပစ လို ခဲ့ ကက ေ ည် ။ လွ တ် လ ေ် ပရး ရ ပေီး

ပနာက် ေို င်း တွ င် အာရကန် ပြမာက် ေို င်း မှ ေါလီ မ န် အ မတ်
အဗ�ဒူဂဖားရ်နှင့် အြခားမွတ်ဆလင် နိုင်ငံပရးေမားများက

၎င်းတို့၏ တင်ြေချက်များ၊ ပဆွးပနွးခန်းများ၊ ပကကညာစာ
များတွင် ရိဟ
ု င်ဂျာဟူပော အမည်ကို များများေုံးလာြခင်းက
ဤအချက်ကို ေိောပစေါေည်။ လူမျုးစု
ိ ေိမှတ်ေုံအားြဖင့်
ရိုဟင်ဂျာမှာ အာရကန်တွင်ရှိပော အဓိက လူမျုးကကီ
ိ
းနှစ်စု

ိ
တွင် တစ်ခုြဖစ်ေည် ဟူ၍ ပကကညာခဲ့ ကကေည်။ အချု့ပော
၁၈

အပရးအေားများတွင် ရိုဟင်ဂျာကို “Rwangya” ဟု ပတွ့ခဲ့
ရပော်လည်း ၁၉၅၀ ခုနှစ်ပနာက်ေိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာကိုော
ေိုမိုအေုံးြေုလာကကေည်။

အနည်း ဆုံး မွ တ် ဆ လင် ပခါင်း ပဆာင် များေည် ေါလီ မ န်
ပရး လှိုင်းထဲတင
ွ လ
် ည်းပကာင်း မီဒယ
ီ ာထဲတင
ွ လ
် ည်းပကာင်း
ရို ဟ င် ဂျာမှာ နာမည် ရ လာခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထို ကဲ့ ေို့

အေိအမှတ်ြေုခံရမှုကို ကကည့်လျှင် ေတိထား၍ ေုံးေေ်ရန်

လို ေါေည် ။ အာရကန် ပဒေရှိ လူ အ ပေါင်း တို့ ၏ နို င် ငံ ပရး
ပမျှာ် မှ န်း ချက် များေည် ၁၉၅၀ပကျာ် ကာလ တစ် နို င် ငံ လုံး

ကပောင်း ကနင်း ြဖစ် ပနချိ န် တွ င် ဗဟို အ စိုး ရ၏ အဓိ က

ဉီး စားပေးကိ စ္စ များ မဟု တ် ကကပေ။ ြေည် ပထာင် စု ေ စ် ၏

အစိုးရအတွက်မူ ရိုဟင်ဂျာြဖစ်ပစ ရခိုင်ြဖစ်ပစ ြေည်တွင်းစစ်
မီး ပလာက် အပရးမကကီး ရာ အာရကန် တွ င် ေဋိ ေ က္ခ များ
ရှိ ပနပော် လ ည်း ပချာင် ထိုး ခံ ခဲ့ ရ ပော ေဋိ ေ က္ခ ပဒေော
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ထို အ ချိ န် တွ င် ဝန် ကကီး ချုေ် ဉီး နု က “ဒီ မို က ပရစီ

အပစာေိင
ု ်းတွင် ထိရ
ု ဟ
ို င်ဂျာလှုေ်ရှားမှုကို ေိေေ
် တိ

အတွ က် လက် န က် ချပရး” ဟူ ၍ လွ တ် ပငိ မ်း ချမ်း ောခွ င့်

၁၉၅၆ တွင်ဖွဲ့ပော ညီ��တ်ပော ရိုဟင်ဂျာအစည်းအရုံးနှင့်

ေန်းလာြေန်ေည်။ လွတလ
် ေ်ပရးရပေီးကတည်းက ေထမဆုံး

မထားမိကကပေ။ ေို့ရာတွင် ပနာက်နှစ်ကကာ လာပောအခါ

၁၉၅၉ တွင် တည်ပထာင်ပော ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များအစည်း
အရုံး တို့ ကဲ့ ေို့ ကွ န် ရ က် များပကကာင့် အာရကန် ပြမာက် ေို င်း

အြေင် အြခားပော ြမန်မာနိင
ု င
် ပ
ံ ဒေများေို့ ရိဟ
ု င်ဂျာ အပရး
ဆို မှုများ ေျံ နှ့ ံ့လာခဲ့ေည်။

၁၉

ရိုဟင်ဂျာအပရးပဆာ်ကေမှုများ ခရီးဆက်လာေည်

နှ င့် အ မျှ ရို ဟ င် ဂျာပခါင်း ပဆာင် များက ၎င်း တို့ ၏ ဒု တိ ယ

မူ ဝါဒေန်း တို င် ကို ဖိ ၍ ပတာင်း ဆို ခဲ့ ကကေည် ။ ကို ယ် ေို င်

အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ နယ်ပြမတစ်ရေ် တည်ပထာင်ရန် ြဖစ်ေည်။
ထိုအချက်ကိုမူ ကန့်ကွက်မှုများ ချက်ချင်းကကုံပတွ့ရေည်။

ပမယု ပတာင် ကကားခရို င် တွ င် မွ တ် ဆ လင် ြေည် န ယ် တ စ် ခု

ပေးရန် ၁၉၅၈ တွင် ပကကညာခဲ့ရာ ပမျှာ်လင့်ြခင်း ပရာင်ြခည်
အကကိမအ
် ြဖစ် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအပြဖ ပတွ့ ကကပတာ့မည်ဟု အပကာင်း
ဘက်ေို့ ပမျှာ်လင့်လာကကြေန်ေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုပမျှာ်လင့်
ချက် များမှာ ကကာကကာမခံ လို က် ေါ။ ထို ပငိ မ်း ချမ်း ပရးရပော
် င
ို ်း
ကကားကာလမှာ အလွနတ
် ပ
ို တာင်းလှပေီး ေိကု ကမ်းပော မုနတ
မလာမီ ပခတ�မျှ ပငိမ်ကျေွားြခင်းော ြဖစ်ခဲ့ေည်။

“လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး”
ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစနှင့် နိုင်ငံပရးကျဆုံးြခင်း
၁၉၅၀ ပကျာ် ကာလတစ် ဝို က် တွ င် တစ် နို င် ငံ လုံး

၂၀

ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို ရခိင
ု ြ် ေည်ေမ
ူ ျားက လက်မခံနင
ို ပ
် ေ။

စစ် ေ န်း ပနကကပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ဒု တိ ယ ကမ�ာစစ် က ေင် စစ် မီး

ေည် ။ အာရကန် ပြမာက် ေို င်း တွ င် အူ ရ ဒူ ဘာော စကား

ပအးချမ်းတည်ပငိမ်ေည်ဟူ၍ မရှိခဲ့ပေ။ အစိုးရနှင့် မျက်နှာ

မူဂျာဟစ် ေုန်ကန်ေူများကလည်း ဆက်လက်တိုက်ေွဲ ဝင်ကက
ကိေ
ု ာ ေုံးရမည်ဟပ
ူ ော စိတက
် ူးစိတေ
် န်းလည်း ပေါ်ထွက်

လာရာ မွတ်ဆလင်မဟုတ်ပော ေူများကကားတွင် စိုးရိမ်မှု

ေိုတိုးလာခဲ့ေည်။ စိုးရိမ်စရာပကာင်းလှစွာေင် စိတ်ဝမ်းကွဲ
၂၁

လာကကပေီး နားလည်မှု အလွဲများမှာလည်း လျင်ြမန်စွာေျံ နှ့ ံ့

လာေည် ။ ယပန့ ထ က် တို င် ထို ကဲ့ ေို့ အချင်း ချင်း စိုး ရိ မ် မှု
များကို ပြဖရှင်းရန်အတွက် အဓိကလိုအေ်ပော မျက်နှာစုံညီ

နှ စ် ဖ က် ရ င် ဆို င် ပဆွး ပနွး ြခင်း မျုးကိ
ိ ု မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ
မလုေ်နိုင်ခဲ့ ကကပေးေါ။

အ မှ န် စ င် စ စ် အာ ရ က န် ရှိ မွ တ် ဆ လ င် များ မှာ

ရို ဟ င် ဂျာဟူ ၍ အေိ အ မှ တ် ခံ ရ ရန် ပဆာင် ရ� က် ရာတွ င်

ြဖစ် ပစ အာရကန် မွ တ် ဆ လင် ဟူ ၍ ပနထို င် ကကလျှ င် ြဖစ် ပစ

အား လုံး မှာ ပချာ င် ေိ တ် မိ ပန ကက ေ ည် ော ြဖ စ် ေ ည် ။

ေည် ယခု ထ က် တို င် မပငိ မ်း ပေးပောပကကာင့် ရေ် ရ�ာ များ

ချ င်း ဆို င် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ပဆွး ပနွး ေ ည့် အ ကကိ မ် မှာ လ ည်း
ရှား ရှား ေါး ေါး န ည်း လှ ေ ည် ။ အ င်း စိ န် ကို ေိ မ်း ပော
အပရးပကကာင့် KNU နှင့် ၁၉၄၆ ပလာက်က အပရး အကကီးဆုံး

ပဆွးပနွးညှိနှိုင်းမှုများ ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ အားရစရာ မရှိပော
ဤအပြခအပနထဲ တွ င် ၁၉၅၅ ပလာက် ပရာက် ပောအခါ

ပငိမ်း ချမ်း ပရးမှာ အရှိ န်ရစြေုလာေည်။ ပငိမ်း ချမ်း ပရး
လမ်း စကို အလံ ြဖူကွ န် ြမူနစ် များက စယူ လာခဲ့ ေ ည် ။
“ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ညီ �� တ် ပရး” ကို ပရှး ရှု ကကဖို့ ဟူ ပော
မူ ဝါဒေစ် ကို ၁၉၅၅ ပမလတွ င် ရခို င် ရိုး မ အပရှ့ ဘက်

တွ င် ရှိ ပော ပစတု တ� ရာပမို့၏ ေါတီ အ စည်း အပဝးတွ င်

ချမှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂၂ ဗ.က.ေ တို့ ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး ပဆာ် ကေမှု

ပကကာင့် ြေည် ပထာင် စု ြမန် မာနို င် ငံ အမျုးေားညီ
ိ
�� တ် ပရး

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier

transnationalinstitute

တေ်ဉီး ေ.မ.ည.တ (National United Front) ပေါ်ပေါက်
လာပေီး ၁၉၅၆ အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် ဖ.ဆ.ေ.လ
ကို က ေ် ပေီး ရှုံး ခဲ့ ေ ည် ။

၂၃

ေါ တီ အ ချ င်း ချ င်း စ ည်း လုံး
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အာရကန်မှ ဉီးကကာလှပအာင်၏ ြေည်ေူ့ရပ
ဲ ဘာ် တေ်ဖွဲ့လည်း
ေါဝင်ခဲ့ေည်။

စစ်ပတွခရိုင်တွင် အလံြဖူကွန်ြမူနစ် ပထာက်ခံေူ

ညီ �� တ် ပရးကို တည် ပဆာက် ကကရန် အခါပတာ် ပေးပနချိ န်

ရာပေါင်းများစွာေည် ေါတီမှ နှုတ်ထွက်ကကရာ ကွန်ြမူနစ်

အဖွဲ့နှင့် ဗမာမွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက်တို့က ေ.မ.ည.တ ၏

လူ ထု ပထာက် ခံ မှု အင် အားများစွာ ပလျာ့ ကျလာခဲ့ ေ ည် ။

ြဖစ် ပောပကကာင့် ရခို င် ြေည် တို င်း ရင်း ေား ညီ �� တ် ပရး
ပငိမ်းချမ်းပရး ပရှးရှုပောမူကိုပထာက်ခံခဲ့ ကကေည်။

ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ နို င် ငံ ပရး ပလာ က ေူး ပေါ င်း

လှု ေ် ရှားမှု မှာ အဓိ က ပြခကု တ် ယူ ထားပော နယ် များတွ င်
ေို့ပော်လည်း အြခားပော အလံြဖူနှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ်
ေစ္စာခံ ေူများေည် ပကျးလက်ပဒေ အေီးေီးတွင် ပထာက်
ခံ ပနကကပေးေည် ။ ထို နှ စ် ပနာက် ေို င်း တွ င် မူ အစိုး ရကို
ဆက် လ က် ၍ အတို က် အ ခံ လု ေ် ြခင်း အားြဖင့် ၎င်း တို့ ၏

လက်နက်ကင
ို ် လမ်းစဉ်ကို ဆက်လက်ကင
ို စ
် ွဲ ထားခဲ့ ကကေည်။

ရန်ြဖစ်လာခဲေ
့ ည်။ ယပန့ အချိနထ
် တ
ိ င
ို ပ
် အာင်ေင် အာရကန်
နှင့် လက်နက်ကင
ို ် ပတာ်လန
ှ ပ
် ရးမှာ အဆက်မြေတ်ပတာ့ပေ။

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလမ်း စအတွ က် ပမျှာ် လ င့် ချက် မှာ

ခဏတာမျှော ခံေါေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းတွင်

အကွဲ အ ြေားများပေါ် လာခဲ့ ပေီး တေ် မ ပတာ် ကာကွ ယ် ပရး

ဉီး စီး ချုေ် ဗို လ် ချုေ် ကကီး ပနဝင်း က ထို နှ စ် ပအာက် တို ဘာ
လတွငေ
် င် အပရးပေါ်၀န်ကကီးချုေ်ြဖစ်လာရန် အြမန် လှုေ်ရှား
ဦးပအာင်ဇံပဝ၊ ANC ပခါင်းပဆာင်နှင့် ဖဆေလ ဝန်ကကီး

ခဲေ
့ ည်။ စစ်အစိုးရ ေို့မဟုတ် အိမပ
် စာင့် အစိုးရ အုေခ
် ျုေ်ပရး

ပဆာင်ရ�က်မှု အရှိန်ရလာြေန်ေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ အစိုးရေည်

တံ ခါးေိ တ် အစည်း အပဝးများတွ င် ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရး

က တိ က ဝ တ် များ ြေု ခဲ့ ပေီး ထို က တိ များ တွ င် ၁ ၉ ၅ ၈
လွ တ် ပငိ မ်း ချ မ်း ော ခွ င့် မ ပကက ညာ မီ ေ င် အာ ရ က န် နှ င့်
မွ န် ြေည် န ယ် များ ဖွဲ့ စည်း ခွ င့် ပေးမည် ဟု ေ င် ေါရှိ ေ ည် ။ ၂၄
ဉီးစိန�ာ၏ APLP ေည် အလင်းဝင်ရန် ပတာထဲမှ အပစာဆုံး

ထွက်လာခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်အပစာေိုင်းတွင် မင်းြေား၌ ကျင်းေ
ပော ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး အ ခ မ်း အ နား ကို ပထာ က် ခံ ေူ လူ
တစ်ပထာင် နှငအ
့် တူ တက်ပရာက်ခေ
ဲ့ ည်။ ေအိဝ
ု့ ၊် ရှမ်း၊ မွနန
် င
ှ ့်

ြေည်ေူ့ ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့များေည်လည်း နိုင်ငံ၏ ပနရာပဒေ

အနှံ့ အြေားတွင် လက်နက်နင
ှ ့် ပငိမ်းချမ်းပရး လဲလယ
ှ ခ
် ဲ့ ကကရာ

ကို ဖွဲ့စည်းပေီးချိနတ
် င
ွ ် APLP အေါ အ၀င် အစိုးရ အတိက
ု အ
် ခံ
များ၊ ကွ န် ြမူနစ် များနှ င့် အြခားလက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ ဝ င်
ပနေူအုေ်စုများ စု ပေါင်းမဟာ မိတ်ဖွဲ့ ကကြခင်းကို ေါလီမန်

ထဲဝင်ပရာက်ေည့် နည်းလမ်းြဖင့် အာဏာလုရန် ြေင်ပနကက
ေူ များဟု ၎င်း ကစွ ေ် စွဲ ေ ည် ။ ထို စွ ေ် စွဲ ချက် ကို ေုံး ကာ

တေ် မ ပတာ် ထိုး စစ် များ ြေန် စ ခဲ့ ေ ည် ။ ပနာက် ထ ေ် ၁၈လ
အတွ င်း တွ င် တစ် နို င် ငံ လုံး ရှိ ပနရာအေီး ေီး မှ အလံ ြဖူ
နှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ်များ၊ KNU နှင့် အြခား လက်နက်ကိုင်
အုေ်စုများနှင့် တိုက်ေွဲများ ဆက်လက် ဆင်န�ဲပတာ့ေည်။

အကျုးဆက်
ိ
မှာ ဗို လ် ချုေ် ပနဝင်း က ဤတစ် ကကိ မ်

စစ်တေ်ြဖင့် အိမပ
် စာင့အ
် စိုးရဖွဲ့လိက
ု ြ် ခင်းမှာ ပနာက်တစ်ကကိမ်
အာ ဏာ ေိ မ်း ရ န် အ တွ က် အ စ မ်း ပလ့ ကျ င့် ြခ င်း ေ ဖွ ယ်
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အများေတိမထားနိုင်ခင်မှာေင် အာရကန်

ပြမာက်ေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်၏ ဗျူဟာမှူးကကီးများက စစ်

ပြမြေင် တ စ် ရ ေ် ကို ဖန် တီး ရန် အစီ အ စဉ် ပရးဆွဲ ပနပေီ ြဖစ်

ေည်။ အိမပ
် စာင့အ
် စိုးရေည် နယ်ြခားပဒေများ အုေခ
် ျုေ်ပရး
ကို ဖွဲ့ စည်း ပေီး အပရှ့ ေါကစ္စ တန် န ယ် ြခားကို ကင်း လှ ည့်

ပစာ င့် ကက ည့် ကာ ထို ပဒ ေ အ တွ င်း လှု ေ် ရှား ပန ကက ပော
မူဂျာဟစ် အုေ်စုများကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ေည်။၂၅ ယပန့ပခတ်

တွငလ
် ည်း အချု့ိ ြေည်နယ်များတွင် “အထူးကိယ
ု ေ
် င
ို ် အုေခ
် ျုေ်
ခွင့်ရပဒေ” များဟူ၍ တေ်မပတာ်က အမည်ပေးထားပော
ပနရာများ တည် ရှိ ပနကကေည် ။ ထို န ည်း ဗျူဟာမှာ အစိုး ရ
အာဏာေက်ပရာက်မှု အားနည်းပေီး လက်နက်ကိုင် အတိုက်

အခံများ အားပကာင်းပော ပနရာများတွင် အစိုးရ၏ ဗဟိုမှ
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ထိ န်း ချုေ် မှု လက် တံ တစ် န ည်း တစ် ဖုံ ေ က် ပရာက် ပနပစ

ရန် ကို ယ် စားလှ ယ် များအားလုံး က အစိုး ရကို တို က် တွ န်း

တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များက ပမယု န ယ် ြခားခရို င် ကို

စာချုေ်အတိင
ု ်း ြေည်ပထာင်စက
ု ို ဖွဲ့စည်းကာ အားလုံး ောနာ

ေည့် နည်းဗျူဟာ ြဖစ်ေည်။ ေိပ
ု့ ော် ၁၉၅၈ - ၁၉၆၀ အတွင်း

အြခားမွတ်ဆလင် အများစုပနထိုင်ပော ယခုပမာင်ပတာဟု

ပခါ် ေည့် ခရို င် မှ ပမို့နယ် များနှ င့် မ တူ ခွဲ ြခားြမင် ခဲ့ ကကပေီး
နိုင်ငံအတွင်း၌ ယခုထက်ထိ ရန်မီးမပငိမ်းဆုံး ပနရာတစ်ခု
အြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိေည်။

ထိုအချိန်များတွင် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းေည် နိုင်ငံပရး

ရည်မှန်းချက်ကို လျှု့ဝှ
ိ က်စွာထားခဲ့ေ ည်။ တို က်ေွဲများြဖင့်
အတို က် အ ခံ အင် အားများကို ပဖို ခွ င်း ပေီး ချိ န် တွ င် ၁၉၆၀

အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ြဖင့် ေါလီ မ န် အစိုး ရက ဉီး နု ၏
ဉီး ပဆာင် မှု ြဖင့် ြေန် လ ည် အု ေ် ချုေ် ေ ည် ။ ပရ�း ပကာက် ေွဲ
ကာလအတွ င်း ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ဒီ မို က ပရစီ လဲ လှ ယ် ပရး

စကားဝိင
ု ်းများတွင် ကတိပေးခဲေ
့ ည့အ
် တိင
ု ်း မွနန
် င
ှ ့် အာရကန်

ြေည် န ယ် များ ထူ ပထာင် ခွ င့် ြေုမည် ဟု ကတိ ပေးခဲ့ ေ ည် ။

ခဲ့ ကကေည်။ ၃၀ ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျား ပတာင်းဆိခ
ု ေ
ဲ့ ည်မှာ ေင်လုံ

ညီ မျှ စွာ ေါဝင် နို င် မ ည် ဟူ ပော ကတိ ကို ပဖာ် ပဆာင် မ ည့်

ဖက် ဒ ရယ် ြေည် ပထာင် စု ဆီ ေို့ ဉီး တည် ပြောင်း လဲ ကကရန်
ြဖ စ် ေ ည် ။ ၃ ၁ ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ ရ ခို င် အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ

က လ ည်း မိ မိ တို့ ြေ ည် န ယ် ရ ေ် တ ည် နို င် မ ည့် နို င် ငံ ပရး
စနစ် အ မျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု စဉ်း စားခဲ့ ကကရာ လုံး ဝလွ တ် လ ေ် ပရး
မှ ေ ည် ဆို ဗီ ယ က် စ တို င် ေမ� တနို င် ငံ အထိ ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။

ေို့ ပော် ထို ြေည် န ယ် ပေါင်း စုံ ညီ လာခံ မှာ ဖက် ဒ ရယ် ေို့

ဉီးတည် ပြောင်းလဲပရးကို ပထာက်ခရ
ံ န် ြမန်မာနိင
ု င
် ံ တစ်ဝမ
ှ ်း
လုံး မှ အြခားအဖွဲ့ အစည်း များနှ င့် အ တူ ေထမဆုံး အကကိ မ်
အြဖစ် အာရကန်ကိုယ်စားလှယ်များက တက်ပရာက်ခဲ့ ြခင်း
ြဖစ်ေည်။

ထိလ
ု ေ်
ှု ရှားမူများ ြဖစ်ပေါ်ပနချိနတ
် င
ွ ် ဉီးနု၏ အစိုးရ

ရခို င် ပခါင်း ပဆာင် များစွာ ေည် ေူ့ စ ကားကို ေံ ေ ယရှိ ကက

ေည် လူမျုးစု
ိ ြေည်နယ်အေစ်များ ဖွဲ့စည်းပေးမည်ဟူပော

ပရ�းပကာက်ေက
ွဲ တိမှာ လူကကိုက်များပနပောပကကာင့် ဉီးနု၏

စို င်း ြေ င်း လာ ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ အ စိုး ရ ြဖ စ် လာ ပေီး ပနာ က်

ေည် ။ ေို့ ပော် ဒီ မို က ပရစီ စ နစ် ေို့ ြေန် ေွားမည် ဆို ပော

ေန့် ရှ င်း ဖ.ဆ.ေ.လ မှာ မဲ ဆ န� နယ် အ များစု တွ င် အနို င်
ရခဲ့ေည်။

ထို့ပနာက်တွင်ကား လွတ်လေ်ရပေီးပခတ် ြမန်မာ

နိုင်ငံပရးတွင် အပရးကကီးပော ကာလတစ်ရေ်ေို့ ပရာက်လာ

ခဲ့ ပေီးြဖစ်ေည်။ ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ကကရန် ပစ့ပဆာ်မှု
များေည် ဉီး နု အ စိုး ရထံ မှ မလာဘဲ လူ မျုးစု
ိ
အပြခြေု
နိုင်ငံပရး ေါတီများက အပရးဆိုပနကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ၁၉၆၀

တွင် ပဗိတိေျှတို့လက်ပအာက်တွင် ပတာင်ပေါ် အစဉ်အလာ

အုေ်ချုေ်ပရးြဖင့် ပနလာခဲ့ ကကပောပဒေများမှ ရှမ်းများနှင့်

အြခားလူ မျုးစု
ိ
ပခါင်း ပဆာင် များက နို င် ငံ ပရးလှုံ ပဆာ် မှု

များစတင် လာခဲ့ ေ ည် ။ ၁၉၄၇ ေင် လုံ စာချုေ် အ ရ ြေုြေင်
ပြောင်းလဲပရးအစီအစဉ်များကို ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းအစရှေ
ိ ည့်
နယ်ပြမများက စတင်ရန် အပရးဆိုလာကကေည်။ ထို့ပနာက်

အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားမှုများတွင် မူလ ေင်လုံ ညီလာခံတွင်
မေါပော အာရကန် ၊ ကရင် ၊ ကရင် နီ နှ င့် မွ န် လူ မျုးတိ
ိ ု့ က

လည်း ထို ေ င် လုံ အ ပကာင် အ ထည် ပဖာ် ပရး လှု ေ် ရှားမှု တွ င်
ေါဝင် လာကကေည် ။

၂၇

(အခန်း ၂ကို ရှု ေါ။) လူ မျုးစု
ိ များ

စုပေါင်းကာ ပနာက်ဆုံးတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ပထာင်ပရး
အဆိုြေုချက် တစ်ရေ်ကို ြေင်ဆင်ကကပတာ့ေည်။၂၈

၁၉၆၁ ဇွန်လတွင်ဘုံပေါက်ောပကျာ်၊ ဉီးပမာင်ဉီး

ပကျာ်နှင့် အြခားရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များက ပတာင်ကကီးတွင်

ဖ က် ဒ ရ ယ် စ န စ် တ ည် ပဆာ က် ပရး “ ြေ ည် န ယ် ပေါ င်း စုံ

၎င်းတို့၏ ပရ�းပကာက်ေွဲကတိကို အပကာင်အထည်ပေါ်ရန်
အာရကန် စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပေီး အာရကန်
နှင့် မွန်ြေည်နယ်ကို ၁၉၆၂ စက်တင်ဘာလတွင် ဖွဲ့စည်းပေး

မည်ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။ အာရကန်အပရးကို ေုံေေ်ပနဆဲ
ကာလတွ င် အာရကန် တွ င် ပနထို င် ကကေူ အားလုံး တစ် ညီ

တ��တ်တည်း အာရကန်ြေည်နယ်ေစ်ကို တည်ပထာင်ရန်
လို လားကကေည် မဟု တ် ပေ။ အာရကန် အမျုးေားပရး
ိ
စိ တ် မှာ အာရကန် ပတာင် ေို င်း နှ င့် ေံ တွဲ နှ င့် နှို င်း စာလျှ င်
ပြမာက်ဘက်ေိုင်းရှိ ပဒေများနှင့်စစ်ပတွတွင် ေို၍ ြေင်းထန်

ေည်။ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တို့ကလည်း ဤအပြခအပနကို
အေုံး ချကာ မွ တ် ဆ လင် အ များစု ေါဝင် ပော အာရကန်

ပြမာက် ေို င်း နယ် ပြမကို ဖွဲ့ စည်း ပေးရန် အပရးဆို ေ ည် ။
(ပအာက်တွင်ရှု ေါ) ေို့ ရာတွင် အာရကန်နှင့် မွန်တို့ ကို

ြေည် န ယ် အ ြဖစ် ပေးရန် ေပဘာတူ ခဲ့ ရာ၌ အစိုး ရပခါင်း
ပဆာင်များေည် ၁၉၄၈ခုနှစ် ေထမဆုံး ပဒေန�ရကိုယ်ေိုင်

အု ေ် ချုေ် ခွ င့် စုံ စ မ်း ပရးပကာ် မ ရှ င် ဖွဲ့ ကတည်း ကေင် လျှ င်
အာရကန် နှင့် မွန်တို့အပေါ်ထားရှိပော ကတိကဝတ်များကို

အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် လိုအေ်ပကကာင်း အေိအမှတ်ြေုခဲ့
ကကေုံရေါေည်။ လူ့အေက်များဆုံးရှုံးရပေီး ဆင်းရဲဒုက္ခများ

ပေွ ခဲ့ ပောဆယ် စု နှ စ် တ စ် ခု စာအပေီး တွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့်

ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရး အစီ အ စဉ် များမှာ အရှိ န် ရ လာဟန်
တူေည်။

ေို့ရာတွင် စိုးရိမ်စရာပကာင်းပော အရိေ်အပယာင်

ညီ လာခံ ” ကို တက် ပရာက် ခဲ့ ေ ည့် ကာလမှာ ဖက် ဒ ရယ်

များကို ပတွ့ ပနရပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ တို င်း ြေည် ၏ အြခားပနရာ

ရခိင
ု ် လူမျုးများအတွ
ိ
က် ြေည်နယ်အေစ်ကို တည်ပထာင်ပေး

၏ နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းကို ရိုက်ခတ်လာတတ်ေည်မှာ

လှု ေ် ရှားမှု အရှိ န် အ ြမင့် ဆုံး ဟု ဆို ရ မည် ။

၂၉

ချင်း ၊ မွ န် နှ င့်

များတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြောင်းအလဲများက အာရကန်

transnationalinstitute

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier

44

ယခုအခါ ေထမဆုံးအကကိမ်လည်း မဟုတ်ေလို ပနာက်ဆုံး

အကယ်၍ ြေည်ေူများက တရားမျှတမှုကို မရခဲ့လျှင် ရန်မီး

လျှင်လန
ွ ခ
် ပ
ဲ့ ော နှစပ
် ေါင်း ၅၀ ပကျာ်ကြဖစ်ေွားခဲပ
့ ော်လည်း

ထိုစကားများေည် ကွယ်လွန်ခဲ့ ပေီြဖစ်ပော ဉီးပအာင်ဆန်း

အကကိ မ် လ ည်း မဟု တ် ေါ။ ဤအြဖစ် အ ေျက် များကို ကကည့်
ယပန့ ြဖစ် ေျက် ပနပော ေဋိ ေ က္ခ များနှ င့် များစွာ အလား
ေဏ�ာန် တူ ေါေည်။ ဒီမို က ပရစီစနစ်ေို့ ြေန်ပရာက်ပေီ

ြဖစ်ပော်လည်း တေ်မပတာ်ကပ
ို ရာ အစိုးရ ပခါင်းပဆာင်ကေ
ို ါ
မယုံကကည်နိုင်ကကြခင်းက ကဲပနပော အပြခအပနြဖစ်ေည်။

များဆီ ေို့ ဉီး တည် ေွားနို င် ပကကာင်း ေတိ ပေးခဲ့ ေ ည် ။ ၃၃

၏ လု ေ် ပဖာ် ကို င် ဖ က် ပဟာ င်း တ စ် ဉီး စ စ် ကကို ပခ တ် က
အာရကန်အမျုးေား
ိ
ကွန်ဂရက်ကို တည်ပထာင်ခဲ့ေူ တစ်ဉီး
ထံမှ ြေင်းထန်ပော ေတိပေးစကားများေင်။

အ စိုး ရ ပခါ င်း ပဆာ င် များ ဘ က် က မူ အာ ရ က န်

၁၉၆၀ပကျာ် နှ စ် များ၏ အပစာေို င်း တွ င် လူ မျုးစု
ိ

ြေည် န ယ် ကို ဖွဲ့ စည်း ပေးလို က် လျှ င် အာရကန် အ မျုးေား
ိ

နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်လှုေ်ရှားမှုများမှေည် မျုးဆက်
ိ
ေစ်

ယူ ဆ ခဲ့ ေုံ ရ ေါေည် ။ စင် စ စ် ြေည် န ယ် ဖွဲ့ ရုံ မျှ ဆို လျှ င် အပြခ

ပဒေများစွာတွင် အပြခအပနမှာ မပငိမေ
် က်လပ
ှ ေ။ ရှမ်းြေည်
လူငယ်ပတာ်လှန်ပရးေမားများကို ပမွးထုတ်လျက်ရှိေည်။

ထိုအထဲတွင် ရှမ်း၊ တအာင်းနှင့် ဝ လူမျုးအု
ိ ေ်စုများ ေါဝင်
ကကေည် ။ ၁၉၆၁ တွ င် ဉီး နု ၏ ဗု ဒ� ဘာောကို နို င် ငံ ပတာ်

ဘာောအြဖစ် ပြောင်း ရန် အ ကကံ ကို ဆန့် ကျင် ၍ ကချင်
လွ တ် လ ေ် ပရးအဖွဲ့ KIO ကို တရု တ် န ယ် စ ေ် တွ င် ဖွဲ့ စည်း

လိုက်ေည်။ ကချင်အများစုမှာ ခရစ်ယာန် ဘာောဝင်များ

ြဖစ်ပနပောပကကာင့ေ
် င်။ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာေင် လွတလ
် ေ်ပရး

နှငအ
့် တူ ပေါ်ပေါက်လာပော ဗ.က.ေ၊ KNU နှင့် အြခားအစိုးရ
ကို အတို က် အ ခံ ြေုပနပော အဖွဲ့ များ၏ လက် န က် ကို င်
တို က် ေွဲ များ ပခ တ� မျှ အ ရှိ န် ပလျှာ့ ထား ကက ပော ကာ လ
ြဖစ်ေည်။၃၂

အဆို ေါ မပရရာ မပေချာမှု များက အာရကန်

တို့ ၏ လို လားချက် များကို လို က် ပလျာပေီး ြဖစ် လိ မ့် မ ည် ဟု

အပနကို ထိ န်း နို င် ဖို့ ပဝးစွ ၊ အချိ န် အားြဖင့် လ ည်း များစွာ
ပနာ က် ကျ ခဲ့ ပေီ တ ည်း ။ ထို့ ြေ င် ဗို လ် ချု ေ် ပန ဝ င်း နှ င့်

တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များေည် ြမန် မာနို င် ငံ အ နာဂတ်
အတွက် ၎င်းတို့ ဘာော ပရးဆွဲထားပော အစီအစဉ်ရှိပေီး

ြဖစ် ပကကာင်း ေမို င်း ပကကာင်း တွ င် မကကာမီ ပေါ် ထွ က် လာခဲ့

ေါပတာ့ ေ ည် ။ ယခု အ ခါတွ င် မူ အာရကန် ြေည် နယ် ေ စ်
အစီအစဉ်ကို ဆိုင်းထားကကပေဉီးမည်။

ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏
အာဏာေိမ်းြခင်း
ဗို လ် ချုေ် ပနဝင်း အာဏာမေိ မ်း မီ အချိ န် က ပလး

ကိလ
ု ည်း ရိက
ု ခ
် တ်ေါေည်။ ဒုတယ
ိ ကမ�ာစစ်ြေန် ဦးပမာင်စန
ိ ်

တွင် အာရကန်ပြမပေါ် အကျုးဆက်
ိ
ရှညလ
် ျားစွာ ေက်ပရာက်

အတူ မတ် စ် ဝါဒီ ကို ပထာက် ခံ ပော အာရကန် အမျုးေား
ိ

နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး MFA ပေါ် ပေါက်လာြခင်း ြဖစ်ေည်။

��န့် ေည် ၁၉၆၀ ဇွန်လတွင် APLP ရဲပဘာ်ပဟာင်းများနှင့်
လွ တ် ပြမာက် ပရးေါတီ ANLP ကို ဖွဲ့ စည်း ရန် ပတာြေန်
ခို ေွား ခဲ့ ေ ည် ။ ထို ကာ လ အ တွ င်း ( ရဲ နီ ) ဦး ပကျာ် ဇံ ရှီ

ပခါ င်း ပဆာ င် ပော အ လံ နီ ကွ န် ြမူ န စ် အ ဖွဲ့ ဝ င် များ က
လွတ်လေ်ပော အာရကန် ကွန်ြမူနစ်ေါတီ CPA ကို တည်

ပထာင် ရ န် ကကံ စ ည် ေ ည် ။ တို က် တို က် ဆို င် ဆို င် ေ င် CPA

ကို စတင် အေက် ေွ င်း ပတာ့ မ ည့် အ ချိ န် မှာ ြမန် မာ့ ေ မို င်း

တွင် မှတ်မှတ်ရရရှိလှပော ၁၉၆၂ပမလတွင် ြဖစ်ပနေည်။
(အာရကန် လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားမှုများ ေမိုင်းပကကာင်းကို
ရှုေါ။)

ဤအပြခအပနတွင် ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများေည်

ြဖစ်လာနိုင်ေည့် ေဋိေက္ခများကို အစိုးရအား ေတိပေးရန်

ကကိုးစားခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်စစ
ုံ မ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မရှင်

ေို့ ပရးပော အစီရင်ခခ
ံ ျက်ထတ
ဲ င
ွ ် ယခင် ဖ.ဆ.ေ.လ ဝန်ကကီး
ဉီး ပအာင် ဇံ ပဝက ြဖစ် ေ င့် ြဖစ် ထို က် ေ ည် ကို ြေတ် ြေတ် ေ င်

ပစမည့် အြဖစ် အ ေျက် တ စ် ခု ြဖစ် လာခဲ့ ြေန် ေ ည် ။ ပမယု

MFA ကို ဖွဲ့စည်းရေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်အမှန်ကို မည်ေည့်
အခါကမျှ ရှ င်း ြေခဲ့ ေ ည် မဟု တ် ေါ။ ထို အ ချိ န် က မီ ဒီ ယာ
များကလည်း ဤေတင်း ကို များစွာ အာရုံ မ ကျခဲ့ ကကေါ။

ေို့ ရာတွ င် MFA ကို ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ြခင်း က မတူ ညီ ေ ည့် အဖွဲ့
အ စ ည်း ေုံး ခု အ တွ က် မူ စိ တ် ဝ င် စား စ ရာ အ ပရး ြဖ စ် ေုံ

ရေါေည်။ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်ေိုင်း၊ အစိုးရအတွင်းမှ
နိုင်ငံပရးေမားများနှင့် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်

အပရးလှုေ်ရှား ေူများကမူ ဂရုစိုက်ကကေည်။ ထိုလူစုေုံးခု

၏ ရှု ြမင် ေုံ များမှာ မတူ နို င် ကကေါ။ အချင်း ချင်း ပဆွး ပနွး
တိင
ု ်ေင် ပနြခင်းလည်း မရှိကကေါ။ အချင်းေွားဖွယ်ရာ ပြဖရှင်း
နည်းြဖစ်ပော်လည်း MFA ကို ပနရာချ လိုက်ြခင်းပကကာင့်

ြဖစ် လာနို င် ေ ည့် အလားအလာများကို မူ ပစာင့် ကကည့် ရ န်
အပကကာင်းြေချက်များ ေုံးဖွဲ့စလုံးတွင် ရှိပနကကေည်။

ပနာက်ခံ အပြခအပနမှာလည်း ရှုေ်ပထွးလှေည်။

ပတာင်းဆိခ
ု ဲေ
့ ည်။ လွတလ
် ေ်ပရးရပေီး ပနာက်ဆယ့ပ
် လးနှစ်

အာရကန် စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မရှင်ေို့ တင်ြေကကရာ၌

ပနာက် ကျကျန် ရ စ် ပော ပနရာတစ် ခု ြဖစ် လာခဲ့ ပကကာင်း ၊

အေံ နှ င့် အာရကန် မွ တ် ဆ လင် ဟု ၎င်း တို့ ကို ယ် ၎ င်း တို့

တာကာလအတွ င်း အာရကန် ေ ည် လျစ် လျူရှု ခံ ခဲ့ ရ ပေီး
“အာရကန်-ဗမာ” ဂယက်မှာ အရှိန်ြမင့်လာပေီ ြဖစ်ပကကာင်း၊

အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာအပရး လှုေ်ရှားေူများ၏
ပခါ် ပော အဖွဲ့ များ၏တင် ြေလာပောအေံ များမှာ မတူ
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ကကပေ။ အာရကန် မွတဆ
် လင်များ အစည်းအရုံးက အာရကန်

အခါ အေစ်ပေါ်လာပော MFA မှာ ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ

မွတ်ဆလင်နှင့် ဗုဒ�ဘာောြေည်နယ်အစိုးရ ပခါင်းပဆာင်ကို

ေည်။ တေ်မပတာ်၏ လက်ပအာက်ထားရှိကာ အုေ်ချုေ်မည့်

ြေည် န ယ် ထူ ပထာင် ပရးကို ပထာက် ခံ ကကေည် ။ ေို့ ရာတွ င်
တစ် လှ ည့် စီ အု ေ် ချုေ် ပစပေီး ပနထို င် ေူ အားလုံး အတွ က်

ဘာောပရး၊ ယဉ် ပကျးမှု နှ င့် နို င် ငံ ပရးအခွ င့် အ ပရးများကို
အာမခံချက်ပေးရန် ပတာင်းဆိကု ကေည်။ ထိအ
ု စည်းအရုံးကို
၃၄

ဉီးနုအစိုးရနှင့် ရင်းနှီးပော ဘူးေီးပတာင် အမတ်ြဖစ်ပော

ယခင် ကျန်း မာပရး ဝန် ကကီး ပဟာင်း ဆူ လ တန် မာမွ တ် က

ပဒေတစ် ခု အ ြဖစ် ဖွဲ့ ပေးခဲ့ ြခင်း မဟု တ် ပကကာင်း ပေါ် လာ
န ယ် ပြမ ြဖ စ် လာ ေ ည် ။ M FA ေ ည် ဉီး ပန ဝ င်း ၏ စ စ်

အိ မ် ပစာ င့် အ စိုး ရ လ က် ထ က် က အ ပရှ့ ေါ က စ္စ တ န်
နယ်ြခားကို အုေ်ချုေ်ရန် “နယ်ြခားပဒေများ အုေ်ချုေ်ပရး”
ဟူ ၍ စီ မံ ခဲ့ ရာ ယခု ထို အ စီ အ မံ မျုးကိ
ိ ု ပနရာချလာြခင်း
ြဖစ်ေည်ဟု Jacques Leider က ဆိေ
ု ည်။၃၉ ဤရှင်းြေချက်

ဉီးပဆာင်ေည်။ ထိုအုေ်စုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် အာရကန်

မှာ ြဖစ် တ န် ပြခရှိ ေါေည် ။ မတ် ပစာက် ပော ပတာင် များ

ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များရှိကကပေီး ၎င်းတို့က ဗဟိုအစိုးရ၏

အစိုးရတေ်ဖွဲ့များ ထိန်းချုေ်ရန် ခက်ခဲေည်။

ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာ ဂျမီယာတူ-အူလမာနှင့် အြခားမွတ်
လက်ပအာက်တွင် “အထူးခရိုင်” အြဖစ်မွတ်ဆလင်အများစု
ပနထို င် ရာပဒေကို ဖွဲ့ စည်း ပေးရန် ပတာင်း ဆို ကကေည် ။

ကန့် လ န့် ြဖတ် ခံ ပနပောပကကာင့် ပမယု န ယ် ြခားခရို င် မှာ
အစိုးရအြမင်နှင့် အာရကန်ရှိ ပအာက်ပြခ ြေည်ေူ

၃၅

များကကားမှ အြမင် ကွာ ြခားေါေည် ။ ရခို င် အ မျုးေားပရး
ိ

ေစ် ထူပထာင်ြခင်းကို ထိစ
ု ာအရ မကန့က
် က
ွ ခ
် ဲ့ ကကပေ။ ေို့ရာ

တို့၏ အြမင်တွင် MFA ကို ပကကညာလိုက်ြခင်းမှာ “ပေွးခွဲ

ေို့ရာတွင် ရိဟ
ု င်ဂျာပခါင်းပဆာင်များက အာရကန်ြေည်နယ်
တွ င် ၎င်း တို့ ေုံး စွဲ ခဲ့ ပော အပရးအေားတွ င် မူ ေတိ ထား

ပကကာင်း ပေါ်လွငေ
် ည်။ အကယ်၍အာရကန် ြေည်နယ်တစ်ခု
တည်းကိုော အတင်းအကျေ် ဖွဲ့စည်းကကမည်ဆိုလျှင် ပေွး
ပချာင်းစီး မှုများ ထေ်ြဖစ် လာနိင
ု ေ
် ါေည်။” ဟုဆခ
ို ဲ့ ကကေည်။၃၆

ပနာက် ထ ေ် အ ြငင်း ေွားစရာကိ စ္စ မှာ ခွဲ ထွ က် ပရး

ြဖစ် ေ ည် ။ အာရကန် ကို ြေည် န ယ် ပေးပတာ့ မ ည် ဟု ကတိ
ြေု လို က် ေ ည့် အ ချိ န် မှာ ေ င် ဉီး နု အ စိုး ရ ေ ည် ၁ ၉ ၆ ၁

ပမလတွင် ပမာင်ပတာ၊ ဘူးေီးပတာင်နှင့် အပနာက်ဘက်ရှိ
ရပေ့ပတာင်ပမို့နယ်များေါဝင်ပော ပမရုနယ်ြခားအုေ်ချုေ်

ပရးကို ဖွဲ့ စည်း ြခင်း အားြဖင့် အားလုံး ကို အံ့ အားေင့် ပစ
ခဲ့ ေ ည် ။

၃၇

ပမယု န ယ် ြခားအု ေ် ချုေ် ပရး အစီ အ စဉ် ကို စ

အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ချိ န် တွ င် Rauschid Bullah နှ င့်

Mustafiz တို့ ပခါင်းပဆာင်ပော မူဂျာဟစ် တေ်ေား ၅၀၀

ခန့် လက်နက်ချခဲ့ ကကေည်က မွတ်ဆလင်မှ လက်နက်ကိုင်
ေု န် က န် ြခင်း ပေီး ဆုံး ပကကာင်း ေိ ရှိ ပစခဲ့ ေ ည် ။

၃၈

ေို့ ရာတွ င်

ဝါဒီ များအတွ က် မူ အံ့ ကေတု န် လှု ေ် စ ရာြဖစ် ေ ည် ။ ၎င်း

အုေ်ချုေ်ပရးနည်းလမ်းတစ်ခု Divide and Rule မျှောြဖစ်
ပေီး ဗမာလူမျုးိ တိင
ု ်းြေည်ပခါင်းပဆာင်များေည် ကိယ
ု က့် ကမ�ာ

ကို ယ် ဖ န် တီး နို င် ပော အာရကန် ြေည် န ယ် အ ြဖစ် ကို မရှု စိ မ့်
၍လည်းပကာင်း၊ အားနည်းပစလိပ
ု ောပကကာင့် လည်းပကာင်း
ဤနည်း ကို ေုံး ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ဟု ယူ ဆ ကကေည် ။ ထို့ ြေင်

အာရကန် ေ မို င်း တွ င် ကကုံ လာေည့် နို င် ငံ ပရး အကူး အ

ပြောင်း တစ် ခု တွ င် အာရကန် တို့ ကကုံ လာရမည့် နို င် ငံ ပရး
စီး ေွားပရး အနာဂတ် များကို အာရကန် တို့ ေပဘာမေါဘဲ

ဝင် ပရာက် ဆုံး ြဖတ် ပနကကြေန် ပေီ ဟူ ပော ခံ စားချက် မျုးိ

ကကီး ထွား လာ ေ ည် ။ အာ ရ က န် များ အ ဖို့ စိုး ရိ မ် ေ ည် မှာ

နယ်ပြမ ကျုံ့ေွားမည့် အပရးြဖစ်ေည်။ ၁၉၄၈ လွတလ
် ေ်ပရး
ရပောအခါ အာရကန် ထံ မှ ချင်း လူ မျုးစု
ိ များကို ခွဲ ထု တ်

ခဲ့ ပေီး ပေီ ။ ယခု ပမယု န ယ် ြခားပဒေကို ဆုံး ရှုံး ရပတာ့ မ ည့်
ေုံစံရှိေည်။

ရို ဟ င် ဂျာ အ ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ က မူ M F A

ထိုအချိန်အထိ အာရကန်ြေည်နယ်ကို မဖွဲ့စည်းရပေးပေ။

ပကကညာ ချက် ထွ က် လာြခင်း နှ င့် မူ ဂျာဟစ် များနှ င့် အေစ်

တည်ပထာင် ပရးဥေပဒမူကကမ်းပရးဆွဲရာတွင်လည်း “ပမယု

ေစ် တ စ် ခု ေွ င့် ေ ည့် အမှ တ် အ ေားဟု ထင် ြမင် ကကေည် ။

၁ ၉ ၆ ၂ ခု နှ စ် အ ပစာ ေို င်း တွ င် အာ ရ က န် ြေ ည် န ယ် ေ စ်
ခရို င် ” ကို အာရကန် ြေည် န ယ် နယ် နိ မိ တ် ထဲ တွ င် မ ေါဘဲ
ချန်လှေ်ထားခဲ့ေည်။

M FA ကို ဖွဲ့ စ ည်း လို က် ပော် လ ည်း အာ ရ က န်

ပြမာက်ေိုင်းတွင် ရန်မီးပငိမ်းရန်မှာ အလှမ်းပဝးပေးပကကာင်း
ကို မကကာမီ ကကုံ လာရပော အြဖစ် အ ေျက် များက ြေေပန
ေည်။ ကိုလိုနီပခတ်ပနာက်ေိုင်းတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း
အပရးမှာ အကဲအဆတ်ဆုံးကိစ္စ ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ပနာက်ဆုံး

တွင် အာရကန်၏ နိုင်ငံပရးေမားများေည်လည်းပကာင်း
ဗဟို အ စိုး ေည် လ ည်း ပကာင်း ဤအပရးနှ င့် ေတ် ေ က် ၍

ပကျနေ်ကကေည်မဟုတ်ပေ။ အပေးစိတ်ကို ပကကညာပော

အခတ်ရေ်စဲြခင်းမှာ လွတ်လေ်ပေီးပခတ် နိုင်ငံပရးတွင် လမ်း

ရို ဟ င် ဂျာပခါင်း ပဆာင် များထံ တွ င် ထင် ပယာင် ထ င် မှား
ြဖစ်ကကြခင်းများလည်း ရှိခဲ့ေည်။ ၎င်းတို့က ထင်ကကေည်မှာ

MFA ေည် တေ် မ ပတာ် ၏ ထိ န်း ချုေ် မှု ပအာက် တွ င် ရှိ ပေီး
တကယ့က
် ယ
ို ေ
် င
ို ် အုေခ
် ျုေ်ပရးကို ပေးပေးေည် မဟုတပ
် ေ။
ေို့ပော် ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် တိုင်းြေည်တွင် ရိုဟင်ဂျာ

ဟူ ပော ြဖစ် တ ည် မှု ကို အေိ အ မှ တ် ြေုြခင်း များ တိုး ေွား
လာေည် ။ လုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ များက မွ တ် ဆ လင် လူ့ အ ဖွဲ့
အစည်း များအား ဆက် ဆံ ေုံ များမှာ အကကမ်း အားြဖင့် တိုး
တက်လာေည်ဟု ဆိုရမည်။ ရိုဟင်ဂျာဘာော စကားြဖင့်

ပရဒီ ယို အ စီ အစဉ် များရှိ လာေလို ရို ဟ င် ဂျာ ယဉ် ပကျးမှု
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လယ်ေမားများပကာက်ရိတ်ပနကကစဉ်၊ စစ်ပတွ (TK)
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နှင့် လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများလည်း တိုးလာေည်။၄၀ ပမယု

တွ င် အာဏာေိ မ်း ြခင်း ော မရှိ ခဲ့ ပော် တို င်း ြေည် အ ပြခ

နယ်ပြမထဲမှ မွတဆ
် လင်တို့အတွက် လွတလ
် ေ်ခင
ွ န
့် င
ှ ့် အလုေ်

ြေည့် ပော နှ စ် တ စ် ခု ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည် ။ ေုံ ကကမ်း ပဖာ် ပရးဆွဲ

နယ် ြခားအု ေ် ချုေ် ပရး ြဖစ် တ ည် လာြခင်း က ပြမာက် ေို င်း
အကိုင်များ တိုးတက်လာမည့် အချိန် ြဖစ်ေည်ဟု ထင်ြမင်
ခဲ့ ကကေည်။

ေို ၍ အပရးကကီး ေည် မှာ အစိုး ရပခါင်း ပဆာင် များ

ကို ယ် တို င် ေ ည် ေ င် ရို ဟ င် ဂျာများကို ရို ဟ င် ဂျာဟု နာမည်
တေ် ၍ အေိ အ မှ တ် ြေုလာကကေည် ။ လူ ေိ အ များဆုံး မှာ

တေ်မပတာ်၏ ဒုတိယကာကွယ်ပရး ဉီးစီးချုေ် ဗိုလ်မှူးချုေ်

ပအာင်ကကီးက ၁၉၆၁ ဇူလိုင်လ ပမာင်ပတာ်ပမို့တွင် ကျင်းေ
ပော မူ ဂျာဟစ် အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး အခမ်း အနားတွ င်

ရို ဟ င် ဂျာများမှာ ြေည် ပထာင် စု ြမန် မာနို င် ငံ ၏ လူ မျုးစု
ိ

အပန မည် ေို့ ြဖစ် လာမည် န ည်း ဟူ ပော ပမးခွ န်း မျုးြဖင့
ိ
်
ထားခဲ့ပော ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ ပဘာင်တွင်းမှ လုေ်နိုင်ေည့်
အပြောင်း အလဲ များမှာ အပကာင် အ ထည် မပေါ် လို က် နို င် ခဲ့
ေါ။ ဖက်ဒရယ် အဆိုြေုချက်ေည်လည်းပကာင်း၊ အာရကန်

ြေည် န ယ် အေစ် ေ ည် လ ည်း ပကာင်း ပမယု န ယ် ြခားပဒေ

အု ေ် ချုေ် ပရးေည် လ ည်း ပကာင်း ေီ ေီ ြေင် ြေင် အပကာင်

အထည် မ ပေါ် ခဲ့ ပေ။ မတ် လ ၂ ရက် ပန့တွ င် ဉီး နု ေ ည်
ဖက်ဒရယ်အပရး ပတာင်းဆိုပနပော လူမျုးစု
ိ ပခါင်းပဆာင်
များနှင့် ပတွ့ဆုံရန် ြေင်ဆင်ပနချိန်တွင် ဗိုလ်ချုေ်ကကီးပနဝင်း

၏ စစ် တ ေ် က အာဏာေိ မ်း ယူ လို က် ေ ည် ။ ၄၂ “ဖက် ဒ ရယ်

များအနက် တစ် ခု အ ေါအဝင် ြဖစ် ေ ည် ဟု ပကကညာခဲ့ ြခင်း

စနစ်ဆိုတာ မြဖစ်နိုင်ဘူး၊ ြေည်ပထာင်စုကို ပဖိုခွဲမယ့် ကိစ္စေဲ”

နယ်ြခား တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ပနထိုင်ကကပော လူမျုးစု
ိ

ကက်ဘိနက် ဝန်ကကီးအဖွဲ့လည်း အြခားလူမျုးစု
ိ
နိုင်ငံပရး

ေင်ြဖစ်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့ေည် အြခားပော ြမန်မာနိုင်ငံ၏
များနှ င့် အလားတူ ပကကာင်း ၊ ြမန် မာနို င် ငံ အ ပေါ် တွ င် ေစ္စာ

ပစာင့်ေိရန်လိုပကကာင်းမှာ ထိုေွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာများအားပေး
ပော တစ်ခုတည်းပော ေတိပေးစကားြဖစ်ေည်။

၄၁

မကကာ

ခ ဏ ကိုး ကား ကက ပော ထို မိ န့် ခွ န်း တွ င် ဗို လ် မှူး ချု ေ်

ပအာင် ကကီး က ရို ဟ င် ဂျာတို့ ၏ အပြခအပနကို နို င် ငံ ြခား
တို င်း ြေည် များနှ င့် နယ် စ ေ် များတစ် ပလျှာ က် ြေန့် နှံ့ ပနထို င်

ဟု ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့ေည်။၄၃ ပနာက်ရက်များတွင် ဉီးနုနှင့်
ပခါင်း ပဆာင် များစွာ နှ င့် အ တူ အထိ န်း ေိ မ်း ခံ ခဲ့ ရ ေည် ။

အဖမ်း ခံ ရ ေူ များထဲ တွ င် ေင် လုံ ညီ လာခံ ကို စီ စ ဉ် ခဲ့ ေူ များ

ထဲ တွ င် အေါအဝင် ြဖစ် ပော ေမ� တပဟာင်း စေ် ပရ� ေို က်
လည်းေါဝင်ေည်။ စေ်ပရေ
� က
ို မ
် ှာ များမကကာမီ အထိန်းေိမ်း
ခံပနရစဉ်ကာလအတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။

ြမန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ တိပ
ု တာင်းပော ေါလီမန် ဒီမက
ို ပရစီ

ကကပော အြခားလူမျုးစု
ိ များြဖစ်ကကေည့် ကရင်၊ နာဂ၊ ရှမ်း

ပခတ်မှာ နိဌတ
ိ ေ
ံ ွားပေပေီ။ ေါတီစန
ုံ င
ို င
် ပ
ံ ရးစနစ်ေို့ ြေန်လည်

များ အလားေ�ာန်တူပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။

ေါေည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ် ေို့မဟုတ် အာရကန်၏ကိုယ်ေိုင်

နှင့် တရုတ် အနွယ်ြဖစ်ပော ကိုးကန့်ပဒေတွင် ပနထိုင်ေူ

ေို့ ရာတွ င် ဤေည် တို့ မှာ ဉီး နု အ စိုး ရလက် ထ က်

အာရကန် တွ င် ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ပော နို င် ငံ ပရး အပြောင်း
အလဲအကုန်ေင်ြဖစ်ေည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ေည် ြမန်မာေမိုင်း

ပရာက် ရှိ ရ န် တို င်း ြေည် မှာ ပနာက် ထ ေ် နှ စ် ငါးဆယ် ကကာခဲ့

ြေဌာန်းခွင့်မှာ မြဖစ်လာပတာ့ဘဲ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ေည်ော
အစေျုးခဲ
ိ ့ပလပေီ။
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4/ Armhenf; Armh[ef qdk&S,fvpfvrf;pOf
(1962-88)
စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခများ
တစ်ပကျာ့ ြေန်လာြခင်း
ဗိလ
ု ခ
် ျုေ်ပနဝင်း၏ ‘ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန် ဆိရ
ု ယ
ှ လ
် စ်

လမ်း စဉ်’ ေည် ြမန်မာနို င်ငံ၏ နို င်ငံပရးနှင့် လူ့ အဖွဲ့

အစည်းအတွက် ပကာင်းကျုးမပေးပကကာင်
ိ
း မကကာမီေင် ေိရှိ

လာကကပတာ့ေည်။ ေပဘာတရားပရးရာအရ ဗုဒ�ဘာော၊

မတ် စ် ဝါဒီ နှ င့် အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
ေီ အို ရီ များကို အပြခခံ
ပရာစေ်ထားပော ပနဝင်း၏ ဒဿနမှာ နက်နဲြခင်း အလျဉ်း

ကင်း မဲ့ ေ ည် ။ ၂၆ နှ စ် တာ ကာလအတွ င်း တို င်း ြေည် ေ ည်
ကမ�ာပေါ်တွင် အထီးအကျန်ဆုံးနှင့် စစ်အာဏာရှင် အဆန်

ဆုံး နိင
ု င
် တ
ံ စ်ခြု ဖစ်လာခဲေ
့ ည်။ တေ်မပတာ်ေည် ဗဟိက
ု ဉီးစီး
ချုေ်ကိုင်ပော တစ်ေါတီစနစ်ကို ေွတ်ေွင်းခဲ့ေည်။ ယပန့
ထက်တိုင်ေင် ပနဝင်းပခတ်က ကျန်ရစ်ပော အပမွများကို
ပနရာအနှံ့တွင် ထင်ထင်ရှားရှား ပတွ့နိုင်ပေးေည်။ အထူး

ေြဖင့် တေ် မ ပတာ် က နယ် ပြမထိ န်း ချုေ် ရ န် ကကိုးစားလာ

ချိန်တွင် အဓိကစစ်ပြမြေင် တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ပော အာရကန်
တွင် ယပန့ထက်တိုင် ပတွ့ ြမင်ပနရပေးေည်။

ပနဝင်း ၏ အဓိ က နို င် ငံ ပရးယန� ရားမှာ ြမန် မာ

ဆို ရှ ယ် လ စ် လ မ်း စဉ် ေါတီ BSPP ြဖစ် ေ ည် ။ BSPP ကို

မချြေမီ က ဉီး ပနဝင်း ေည် ဗမာြေည် ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ နှ င့်
အြခား လက်ဝဲနိုင်ငံပရးေမားများကို ၎င်း၏ဒဿန အေစ်

ြဖင့် အနို င် ယူ နို င် လိ မ့် မ ည် ဟု ထင် ေုံ ရ ေါေည် ။ ထို့ ပကကာင့်
ေင်လျှင် ၁၉၆၃ - ၆၄ တွင် ရန်ကုန်၌ ကျင်းေပော ပငိမ်းချမ်း

ပရးပဆွး ပနွး ေွဲ များေို့ တစ် နို င် ငံ လုံး မှ ပတာခို ပနကကပော

အတိုက်အခံနိုင်ငံပရး အုေ်စုများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား
ဖိ တ် ပခါ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ထို ကို ယ် စား လှ ယ် များ တွ င် အ လံ နီ
ပခါင်းပဆာင် ေခင်စိုးေည် ေါတီအပြခစိုက်ရာ အာရကန်မှ

ပရာက်ရလ
ှိ ာြခင်းြဖစ်ေည်။ ထိပ
ု ဆွးပနွးေွမ
ဲ ျားတွင် အာရကန်

ကို ကိုယ်စားြေု၍ တက်ပရာက်လာပော တစ်ခုတည်းပော
အဖွဲ့ မှာ မကကာပေးခင် က ဖွဲ့ စည်း လို က် ပော အာရကန်

စစ်ပတွတက�ေိုလ်ဝင်ပေါက် (TK)

ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ CPA ြဖစ် ေ ည် ။ အာရကန် ကွ န် ြမူနစ်
ေါတီက ြေည်ပထာင်စု မှခွဲထွက်ပေီး အာရကန်ေမ�တနိုင်ငံ
ထူပထာင်ပရးကို ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်။၂ ဤပတာင်းဆိုချက်ကို

ရှင်းရှင်းေိရချိန်တွင် ဉီးပနဝင်းေည် ဆက်လက်ပဆွးပနွး
ညှိ နှို င်း လို ဟ န် မ ရှိ ပတာ့ ဘဲ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး စကားဝို င်း ကို

ြမန်ြမန်ေင် အဆုံးေတ်ခေ
ဲ့ ည်။ ပနာက်ဆုံးတွင် ပငိမ်းချမ်းပရး

ကို ေပဘာတူခဲ့ေည်မှာ ကရင်အမျုးေား
ိ
အစည်းအရုံးက
ခွဲ ထွ က် လာ ခဲ့ ပော အ တို က် အ ခံ အ ဖွဲ့ တ စ် ခု တ ည်း ော
ရှိေည်။
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ပငိမ်းချမ်းပရးစကားဝိုင်းများ ေျက်ေွားပေီးပနာက် ဗိုလ်ချုေ်

အ ချိ န် ပရာ က် မှ ော နို င် ငံ တ ကာ အ ေို င်း အ ဝို င်း ၏

နို င် ငံ ပရးနှ င့် စ စ် ပရး နှ စ် ဘ က် ညှ ေ် ြခင်း အားြဖင့် ကကိုးစား

ကာလများတွ င် ပြခြမန် တ ေ် မ ၉၉ ေည် လျှ ေ် တ ြေက်

ပန ဝ င်း က ဗ မာ့ ဆို ရှ ယ် လ စ် လ မ်း စ ဉ် ကို ေွ တ် ေွ င်း ရ န်

ခဲ့ ေ ည် ။ မ.ဆ.လ ေါတီ နှ င့် တေ် မ ပတာ် တို့ ေ ည် မ�ို င်
ကကီး နှ စ် ရ ေ် အ ြဖ စ် ရ ေ် တ ည် ကက ေ ည် ။ မ . ဆ . လ ေါ တီ
အစိုးရေည်နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးပေီး ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်

ေ ည့် ေုံ ရှိ ေ ည် ။ ဖွဲ့ စ ည်း ေုံ အ ပြခ ခံ ဥ ေ ပဒ ကို အ ေ က်
မဝင်ပအာင် လုေ်ခဲ့ ပေီး အဓိကစီးေွားပရးက�ကကီး များကို
ြေည် ေူ ေို င် ေိ မ်း ခဲ့ ေ ည် ။ လွ တ် လ ေ် ပောမီ ဒီ ယာများကို

အိေ်ပေျာ်ပနြခင်းကို လှုေ်နိုးနိုင်ပတာ့ေည်။၆ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈
တို က် ခို က် ပရး အဖွဲ့ များထဲ မှ တစ် ဖွဲ့ ြဖစ် ေ ည် ။ ရခို င် ြေည်
နယ် ပြမာက် ေို င်း တွ င် ထို တ ေ် ဖွဲ့ များက တို က် ခို က် မှု များ

ြေုလု ေ် ခဲ့ ရာ ထို အ ထဲ တွ င် ပဒေခံ တို့ အ ပေါ် စစ် ရာဇဝတ်
မှုနှင့် လူေားမျုးနွ
ိ ယ်အား ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှုမျုးဟု
ိ
စွေ်စွဲနိုင်ပော လုေ်ရေ်များေါဝင်ခဲ့ေည်။၇

၁၉၆၀ ပကျာ် နှ စ် များတွ င် မူ ဗို လ် ချုေ် ပနဝင်း ၏

ေိ တ် ေ စ် ခဲ့ ပေီး လူ မျုးိ စု ဘာ ော စ ကား များ ေ င် ကကား

စစ် ဆ က် တို က် ပနြခင်း မှာ နို င် ငံ ပရးအပြောင်း အလဲ များကို

ခဲ့ေည်။ ၁၉၆၃ - ၆၇ ကာလများအတွင်း အိန�ိယအနွယ်ဟု

လာခဲ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ၁၉၇၀ ပကျာ် နှ စ် များေို့ ပရာက် ပော

ြခင်းကို ပလးတန်အထက် အတန်းများတွင်တားြမစ် ေိတ်ေင်

ယူ ဆ ရေူ ပေါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ခန့် နှ င့် တရု တ် ၁၀၀,၀၀၀
ခန့်ကို တိုင်းြေည်မှ နှင်ထုတ် ခဲ့ေည်။ တိုင်းြေည်မှ ထွက်ခွာ
ရ ေူ များ ထဲ တွ င် လု ေ် င န်း ရှ င် များ လ ည်း ေါ ဝ င် ကက ပေီး

၎င်း တို့ ၏ ေို င် ဆို င် မှု များကို ြေည် ေူ ေို င် ေိ မ်း ယူ ခဲ့ ေ ည် ။

ထို အ ချိ န် က “ ဗ မာ ကကီး စိုး ပရး မူ များ ” နှ င့် ေ တ် ေ က် ၍

အတိအလင်း ပကကညာချက်တစ်စုံ တစ်ရာမရှိခဲ့ပော်လည်း

ဗမာကကီး စိုး ပရးမူ များေည် များမကကာမီ နှ စ် များအတွ င်း
ရုေ်လုံးပေါ်လာခဲ့ေည်။

၃

မ.ဆ.လကို မိတ်ဆက်ခဲ့ ပေီးပနာက် တေ်မပတာ်၏

လုေ်ရန်အတွက် ြဖစ်လာပတာ့မည်မဟုတ်ပကကာင်း ထင်ရှား
အခါ တေ်မပတာ်ေည် ဗ.က.ေများနှင့် KNU တေ်ဖွဲ့များအား

ဧရာဝတီ ြမစ် ဝ က� န်း ပေါ် နှ င့် ေဲ ခူး ရိုး မမှ ေ ည် ြမန် မာြေည်

အလယ်ေိုင်းေို့ တွန်းထုတ်ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် နိုင်ငံ

တကာနယ် စ ေ် များနှ င့် ထိ စ ေ် ပနပော ပတာင် ပေါ် ပဒေ
များေို့ တိမ်းပရှာင်ကာ ဆက်လက်တိုက်ေွဲဝင် ပနနိုင်ပော

အစိုးရ အတိုက်အခံအုေ်စုများနှင့် အိုးအိမ် စွန့်ပြေးပနရပော
ဒု က္ခ ေ ည် များ ရှိ ရာ ထို န ည်း ဗျူ ဟာ မျုးိ မှာ လူ မျုးစု
ိ များ
ပနထိုင်ရာ ပတာင်တန်းပဒေများတွင် မည်ေည့်အခါကမျှ

အလုေ်မြဖစ်ခဲ့ေါ။ ေုန်ကန်ေူများကို ပချမှုန်းနိုင်ရန် ပဝးစွ၊

ဗို လ် ချုေ် များေည် ဗို လ် ချုေ် ပနဝင်း ၏ မဟာဗျူဟာကို

အတို က် အ ခံ များဘက် တွ င် အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ် ရှားမည့်

ေည် ။ ထို ဒု တိ ယ ေို င်း မှာ လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ ဝ င် ပနေူ

ေည် ။ များမကကာမီ ေ င် အချင်း ချင်း ဆက် ပနပောလွ တ်

ဒု တိ ယ ေို င်း ကို ဆက် လ က် အ ပကာင် အ ထည် ပဖာ် ကကပတာ့
များကို နှိမ်နှင်းပရးေင်ြဖစ်ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရး စကားဝိုင်း
များ ေျက် ေွားပေီး ပနာက် တေ် မ ပတာ် ထိုး စစ် များ ေို မို ြေင်း

ထန်လာပေီး တစ်နိင
ု င
် လ
ံ ုံးကို ဗဟိအ
ု စိုးရက ချုေ်ကိင
ု ် နိင
ု မ
် ည့်
မ ဟာ ဗျူ ဟာ ကို အ ရှိ န် ြမှ င့် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ၏

စ စ် ပကကာ င်း များ ေ ည် စ စ် ပရး န ည်း ဗျူ ဟာ ေ စ် အ ြဖ စ်
“ြဖတ် ပလးြဖတ် ” ကို ေုံး လာခဲ့ ေ ည် ။ ြဖတ် ပလးြဖတ် မှာ
၄

အပမရိ က န် တ ေ် များ ဗီ ယ က် န မ် စ စ် အ တွ င်း ၌ ေုံး ခဲ့ ပော

မျုးဆက်
ိ
ေစ်များော ထေ်တိုးလာပေီး လက်နက်ကိုင်လာကက

ပြမာက် န ယ် ပြမများက တို င်း ြေည် ၏ နယ် စ ေ် ပဒေများကို

ဝန်း ရံ ကာ ဝို င်း ေတ် ထားပောေုံ စံ မှာ ထင် ရှားလာပေီ ြဖစ်

ေည် ။ လက် န က် ကို င် အ တို က် အ ခံ အု ေ် စု ပေါင်း များစွာ
တို့ ေည် မိ မိ တို့ ၏နို င် ငံ ပရး ရည် ရ� ယ် ချက် အ မျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု
ကို င် စွဲ လျှ က် ဉီး ပနဝင်း ၏ တစ် ေါတီ စ နစ် ကာလထဲ တွ င်
ဆက်လက် အေက်ရှင်ပနခဲ့ ကကေည်။

အတိုက်အခံတို့ဘက်တွင် မိမိတို့အင်အားကို ဤမျှ

နည်းဗျူဟာအပေါ်တွင် နီးနီးစေ်စေ်အပြခခံထားပေီး ရည်ရယ
� ်

ဆက် ထိ န်း ထားနို င် ေ ည် မှာ ၁၉၆၀ ပကျာ် နှ စ် များ ပနှာ င်း

ြေည်ေမ
ူ ျားထံက ပေးပနပော အထာက်အေံက
့ ို ြဖတ်ပတာက်

ဟုလည်း ဆိုနိုင်ေည်။ ေထမြဖစ်ရေ်မှာ ရန်ကုန်တွင် တရုတ်

ချက်မှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံတေ်များထံ အရေ်ေား
ေစ်ရန်ြဖစ်ေည်။

အစီ အ စဉ် ကို အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ရ န် ၁၉၈၈

တွ င် ဖွဲ့ စ ည်း ခဲ့ ပော ပြခ ြမ န် တ ေ် မ ၉ ၉ ကဲ့ ေို့ အ ထူး
ပြခြမန် တ ေ် မ LIDS များကို ြေင် ဆ င် ခဲ့ ေ ည် ။ ယပန့ တွ င်

ထို န ည်း ဗျူဟာကို ပယဘု ယျအားြဖင့် ြမန် မာနို င် ငံ တွ င်
“နယ်ပြမ ရှင်းလင်းပရး” စစ်ဆင်ပရးများဟု ပခါ်ကကေည်။

၅

ထို စ စ် ဆ င် ပရးများကို လူ့ အခွ င့် အ ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှု များ

နှင့် ယှဉ်၍ ရှုြမင်ကကေည်။ ေို့ပော် ၂၁ ရာစုေို့ ပရာက်ပေီး
ရိုဟင်ဂျာရ�ာများကို အကကီးအကျယ် ဖျက်ဆီးေစ်ပော

ေို င်း တွ င် ပေါပေါက် လာခဲ့ ပော ြဖစ် ရ ေ် ကကီး ေုံး ခု ပကကာင့်
ဆန့် ကျင် ပရး အဓိ က ရု ဏ်း များ ြဖစ် ခဲ့ ပေီး ေည့် ပနာက် ေို င်း

၁၉၆၈ မှ စ၍ ကွန်ြမူနစ်ြဖစ်လာပော တရုတ်ြေည်မေည်
ဗ.က.ေတို့ ကို ဆယ် စု နှ စ် တ စ် ခု စာမျှ ပထာက် ေံ့ ခဲ့ ေ ည် ။
တရုတအ
် ကူအညီြဖင့် ဗ.က.ေ တိ၏
ု့ ြေည်ေူ့တေ်မပတာ်ေည်
ယူနန်ြေည်နယ်နှင့် ထိစေ်ပနပော နယ်စေ်တစ်ပလျှာက်ကို
ထိန်းချုေ်ထားနိုင်ခဲ့ေည်။

ဒု တိ ယ ြဖစ် ရ ေ် မှာ ထိ န်း ေိ မ်း ခံ ထားရရာမှ လွ တ်

ပြမာက် လာပေီး ေည့် ပနာက် ရာထူး ကျေွားပော ဉီး နု နှ င့်

အပေါင်း အေါများေည် ထို င်း နယ် စ ေ် ေို့ ပရာက် ရှိ လာခဲ့
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ကကေည် ။ ဉီး နု နှ င့် အ ဖွဲ့ ေည် KNU အေါအဝင် အြခား

များမှာ အြခားပော နို င် ငံ အ နှံ့ အ ြေားက လူ မျုးပရး
ိ
နို င် ငံ

တွ င် ညီ �� တ် ပော အမျုးေားလွ
ိ
တ် ပြမာက် ပရးတေ် ဉီး

ှိ ်
အုေစ
် မ
ု ျားကို တရားမဝင်ဟု ပကကညာထားပောပကကာင့် ဖိနေ

လူမျုးစု
ိ အတိုက်အခံပဟာင်းများနှင့် ေူးပေါင်းကာ ၁၉၇၀

(National United Liberation Front – UNLF) ကို
ဖွဲ့စည်းကာ မ.ဆ.လ အစိုးရကို စစ်အင်အားြဖင့် ြဖုတ်ချရန်
ေူးပေါင်းခဲ့ ကကေည်။ - NULF ေည် ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။
၈

ေို့ ပော် တစ် ြေည် လုံး တွ င် အတို က် အ ခံ အ င် အားစု များနှ င့်

ရင် ဆို င် ပနရေည် ြဖစ် ရာ တေ် မ ပတာ် ေ ည် ြမန် မာနို င် ငံ
အလယ် ေို င်း နှ င့် အဓိ က ရုံး စို က် ရာပမို့ ကကီး များမှ လွဲ လျှ င်
အြခားပနရာများကို ပကာင်းစွာထိန်းချုေ်နိုင်ြခင်းမရှိေါ။

၈

တ တိ ယ ြဖ စ် ရ ေ် မှာ ြမ န် မာ့ န ည်း ြမ န် မာ့ ဟ န်

ဆို ရှ ယ် လ စ် လ မ်း စဉ် မှာ ပေို လဲ စ ြေုလာပေီး လွ တ် ပြမာက်

နယ်ပြမ များတွငရ
် ပ
ှိ ော လက်နက်ကင
ို ် အတိက
ု အ
် ခံ အင်အား
စုများေည် နိုင်ငံ၏ နယ်ြခားပမှာင်ခို စီးေွားပရး တစ်ခုလုံး

ပရး အတို က် အ ခံ ြေုမှု များထက် မပလျာ့ ေါ။ အတို က် အ ခံ
ခံ ရ ေူ များေည် လက် န က် ကို င် ပတာ် လှ န် ေူ အု ေ် စု များကို

ပထာက်ခကံ ကေည်။ ဗိလ
ု ခ
် ျုေ်ပနဝင်း၏ အာဏာေိမ်းပေီးေည့်
ပနာက် ေို င်း ေါတီ စုံ စ နစ် ကို ဖျက် ေိ မ်း လို က် ပေီး အာရကန်
ြေည်နယ်အေစ်ပေးမည့် ကိစမှ
္စ ာလည်း ပမ့ပလျာ့ေွား ကကေည့်

ကိ စ္စ တစ် ခု ြဖစ် ေွားခဲ့ ေ ည် ။ ပမယု န ယ် ြခား အု ေ် ချုေ် ပရး

(၁၉၆၁ - ၆၄) ကိစ္စမှာလည်း အလားတူေင် ရေ်တန့်ေွား
ခဲ့ေည်။ ဤေို့ စိတ်ထင်တိုင်း ချဲခဲ့ပော လုေ်ရေ်များပကကာင့်
စစ်အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုပေါင်းစုံတို့

ကကားရှိ ေဋိ ေ က္ခ များကို မပငိ မ်း ချမ်း နို င် ေ လို နို င် ငံ ပရးအရ
ပရှ့မတိုးနိုင်ကကြခင်းမှာ ၂၅ နှစ်ခန့်ကကာြမင့်ခဲ့ေည်။

၁ ၉ ၆ ၀ ပကျာ် နှ စ် များ အ စ တွ င် အာ ရ က န် တွ င်

ကို ထိန်းချုေ်ထားလာနိုင်ကကေည်။ တရုတ်မှ လက်နက်များ

အ င် အား အ ပကာ င်း ဆုံး အ တို က် အ ခံ အ ဖွဲ့ မှာ အ လံ ြဖူ

ပမှာ င် ခို ပစျးကွ က် ထဲ တွ င် ဗီ ယ က် န မ် စ စ် မှ ေို လျှံ လာပော

စခန်းနှစ်ခုရှိေည်။ ေါတီ၏ အာရကန်ြေည်နယ် ရုံးချုေ်ကို

ကို ခေ်လယ
ွ လ
် ယ
ွ ် ရပနြခင်းပကကာင့လ
် ည်းပကာင်း၊ ပဒေတွင်း
လက်နက်များေည်လည်းပကာင်း အတိုက်အခံ အင်အားစု
များစွာထံ ပရာက်ရပ
ှိ နကကေည်။ အထူးေြဖင့် ဗ.က.ေ - KNU

နှင့် ကချင် လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့တို့ေည် တေ်မပတာ်ကို ေုံမှန်

စစ်ဆင်ပရးနည်းများြဖင့်ောမက ပြောက်ကျားနည်းြဖင့်ေါ
ခံတိုက်နိုင်ခဲ့ ကကေည်။

ထို နှ စ် များတွ င် ြဖစ် ေွားခဲ့ ပော တို က် ခို က် မှု များ၌

ဆုံးရှုံးခဲ့ရပော အေက်များကိုလည်းပကာင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ

ကွနြ် မူနစ်များြဖစ်ကကေည်။ အလံြဖူတို့မှာ အဓိက ပြခကုတ်
ဗို လ် ပကျာ် ြမက ဉီး စီး ပေီး ပြမာက် ဘ က် ေို င်း ရှိ စစ် ပတွ ခ ရို င်
ု ေ
် က်ထန
ွ ်း
တွငတ
် ည်ရေ
ှိ ည်။ အပနာက်ပြမာက်တေ်ခက
ွဲ ို ဗိလ

် ျုေ်ပေီး ရခိင
ု ရ
် ိုးမ၏ အပရှ့ဘက်ြခမ်းမှ ပမို့နယ်များနှင့်
က အုေခ
ပကျာက်ြဖူကိုလည်းပကာင်း၊ ထိုပမို့နယ်များနှင့် အပနာက်
ဘက် ရှိ ပတာင် ကု တ် နှ င့် လည်း ပကာင်း ဆက် စ ေ် ရာပဒေ

တွင်ရှိေည်။ စစ်ပတွခရိုင် တွင် ရခိုင်ပကဒါများက အလံြဖူ

မရှေ
ိ ါ။ မည်ေိေ
ု့ င်ြဖစ်ပစ အစိုးရပရာ အတိက
ု အ
် ခံေါ အားေွန်
န�ဲ ခဲ့ ကကေည် ။ စစ် ေွဲ များေည် ကို လို နီ ပခတ် အ လွ န် ြမန် မာ
နိင
ု င
် ၏
ံ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး၊ စီးေွားပရး ဗုန်းဗုန်း လဲမများဆီ
ှု
ေို့ ဉီးတည်
ခဲ့ပေေည်။ တိုက်ေွဲများ၏ ပရချိန်အတက်အကျတိုင်းတွင်း

ပကျးလက် ပတာရ�ာ များ တို က် ေွဲ များကကား ပရ�့ ပြောင်း ပနရ

ေြဖင့် တို င်း ြေည် အ နှံ့ တွ င် ရေ် ရ�ာ များ ပအးပအးချမ်း ချမ်း
မ ပန နို င် ကက ပေ ။ နှ စ် ပေါ င်း ငါး ဆ ယ် ကကာ ြမ င့် လာ ေ ည့်

တိုင်ပအာင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံတွင် စစ်ပဘာင်
ချဲ့၍ မဆုံးနိုင်ပအာင်ရှိေည်။

အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှုများ
ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေုံ
မ.ဆ.လ ပခတ်ထတ
ဲ င
ွ ် အာရကန်တင
ွ ြ် ဖစ်ေွားခဲပ
့ ော

လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲများအပကကာင်းကို ပယဘုယျအားြဖင့်
အြေင်ကမ�ာေို့ ပရာက်ပအာင် တင်ြေနိုင်ြခင်းနည်းလှေည်။
အပေါ်ယံမှကကည့်လျှင် ဗဟိုအစိုးရေည် အာရကန်ကို ထိန်း

ချုေ် ထားနိင
ု ေ
် ရ
ုံ ေည်။ ေိရ
ု့ ာတွင် အာရကန်၏ မပငိမမ
် ေက်မှု

ကွယ်လွန်ေူ ေမိုင်းဆရာ ဦးပမာင်ပကျာ်လှိုင်၊ AIO နှင့် NUFA ပခါင်းပဆာင် (MS)

များကို လ ည်း ပကာင်း မှ တ် တ မ်း မှ တ် ရာ ထားရှိ နို င် ခဲ့ ြခင်း
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ကွ န် ြမူနစ် အများဆုံး ေါဝင် ကကပေီး နှ စ် ပနရာစလုံး တွ င်

တွင် လက်နက်စွန့်ခဲ့ပော အများပလးစားကကေည့် ြေည်ေူ့

ေူ များရှိ ကကေည် ။ တရု တ် မှ ပမာ် စီ တုံး ၏ အယူ အ ဆ

တွ င် ထူ ပထာင် ခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ မူ ဂျာဟစ် ေါတီ မှာ လည်း

ချင်း နှ င့် အြခားလူ မျုးများထဲ
ိ
မှ အလံ ြဖူတို့ ကို ပထာက် ခံ
၉

ကဲ့ေို့ေင် “ယဉ်ပကျးမှု ပတာ်လှန်ပရး” အငယ်စားကိုလည်း
ြမန်မာမှုြေုခဲ့ ကကရာ ၁၉၆၀ အပကျာ်များတွင် ေါတီ၏ ဂုဏေ
် ဒ
ု ်

မှာ ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ကျဆင်းလာေည်။ ေိရ
ု့ ာတွင် အာရကန်၏

ယဉ်ပကျးမှု ပတာ်လန
ှ ပ
် ရးမူများကို ြေင်းြေင်းထန်ထန် မကျင့်
ေုံး ခဲ့ ပေ။ ကွ န် ြမူနစ် ပခါင်း ပဆာင် တို့ ေ ည် ပကျးလက်
ပဒေများ၏ ၎င်းတို့၏ နယ်ပြမများကို ဆက်လက်လှုေ်ရှား

နိုင်ခဲ့ေည်။ ထို ဗ.က.ေ တို့က ယူနန်နယ်စေ်တွင် “ြေည်ေူ့

တေ် ဖွဲ့ ” အမည် ြဖင့် အင် အား ၁၅,၀၀၀ခန့် မျှ စု မိ ချိ န် တွ င်
ပထာက်ခေ
ံ တ
ူ ို့ကလည်း နိင
ု င
် ပ
ံ ရး ချိနခ
် င
ွ လ
် ျှာမှာ ကွနြ် မူနစ်
များဘက်တွင် အပရးောပေီဟု ထွက်ခဲ့ ကကေည်။

အလံနီကွန်ြမူနစ်တို့ကမူ ဉီးပနဝင်းအာဏာေိမ်း

ပေီး ေ ည့် ပနာ က် ေို င်း တွ င် ကေ ဇာ လျှ င် ြမ န် စွာ ကျ ဆ င်း

ရဲ ပဘာ် ပခါင်း ပဆာင် ဗို လ် ကကာလှ ပအာင် က ၁၉၆၃ ခု နှ စ်

ပြမာက်ေင
ို ်းနယ်စေ်ပဒေမှ စစ်ပခါင်းပဆာင်တစ်ဉီး ြဖစ်ပော
စာနီ ဂျဖာ၏ ဉီး ပဆာင် မှု ြဖင့် ြေန် လ ည် အ ေက် ဝ င် လာခဲ့

ေည် ။ ၁၁ ရို ဟ င် ဂျာ လွ တ် လ ေ် ပရးတေ် ဉီး (၁၉၇၃ ခု နှ စ် မှ

စတင်၍ ရိဟ
ု င်ဂျာ မျုးချစ်
ိ
တေ်ဉီး RPF အြဖစ် အမည်ပြောင်း
ခဲ့) မှာလည်း အပရးကကီးေည့် လှုေ်ရှားမှု တစ်ခုေင်။ ရန်ကုန်
တက�ေိုလ်မှ ပကျာင်းေားတစ်ဉီးြဖစ်ပော မိုဟာမက်ဂျဖာ

ဟာဘစ်က ၁၉၆၄ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် တည်ပထာင်ခပ
ဲ့ ော အဖွဲ့ ြဖစ်ပေီး
လှုေ်ရှားမှု အေစ်တစ်ခုအပနနှင့် ရေ်တည်လာရန် နှစ်ပေါင်း
အပတာ်ကကာြမင့်ခဲ့ေည်။ ယပန့ ရိုဟင်ဂျာ အပရး လက်နက်

ကိင
ု လ
် ေ်
ှု ရှားေူများကမူ ၎င်းတို့ေည် ဂျဖာဟာဘစ်နင
ှ ့် RPF
တို့၏ အဆက်အန�ယ်များြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။

ပတာ်လှန်လိုစိတ်ကို ေို၍ဆွပေးပော အြဖစ်အေျက်

လာခဲ့ေည်။ ရ.က.ေနှင့် ရခိုင်ြေည် အမျုးေား
ိ
လွတ်ပြမာက်

တစ် ခု မှာ ၁၉၆၇ ခု နှ စ် ကေဂု တ် လ ၁၃ ရက် တွ င် ြဖစ် ခဲ့

လာြခင်း ကလည်း အလံ နီ ကေဇာ ကျဆင်း ေွားရြခင်း နှ င့်

ပန့ ရ က် တ စ် ခု ြဖစ် ပေီး ယပန့ အ ထိ ထို ပန့ တွ င် ြဖစ် ေျက် ခဲ့

ပရးေါတီ ANLP တို့ ၁၉၆၀ နှစမ
် ျား အပစာေိင
ု ်းတွင် ပေါ်ပေါက်
များစွာဆက်စေ်ေည်။ အာရကန်ေည် အလံနီတို့၏ပနာက်

ဆုံး ပြခကုတစ
် ခန်းများထဲမှ တစ်ခြု ဖစ်ခဲ့ ပေီး ရ.က.ေ က ၁၉၆၂
တွင် ခွဲထွက်ေွားပောအခါ ေါတီမှာ ကေဇာအာဏာ ကျဆင်း

လာခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ ရ.က.ေ နှ င့်
ရ ခို င် ြေ ည် အ မျုးိ ေား လွ တ် ပြမာ က် ပရး ေါ တီ A N L P
နှစ်ခုစလုံးမှာ မတ်စ်ဝါဒီများြဖစ်ကကေလို ရခိုင် အမျုးေား
ိ

ပရး ဝါ ဒီ များ လ ည်း ြဖ စ် ကက ေ ည် ။ အ လံ နီ ပခါ င်း ပဆာ င်
ေခင်စိုး က အစိုးရထံ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ေွားပော

အခါ အလံ နီ တို့ ၏ ပေို လဲ မှု မှာ ေို ၍ ေင် ြမန် ြမန် ဆ န် ဆ န်
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ၁၉၇၀ တွင် ရခိုင်ရိုးမအတွင်း၌ တေ်မပတာ်
၏ စစ်ပဆးပရး ကာလများအတွင်း ေခင်စိုးက “ပငိမ်းချမ်းပရး
တမန်” ဟူပော အစီအစဉ်တစ်ခုကို လုေ်ခဲ့ချိန်တွင် ထိုကဲ့ေို့

မထင် မှ တ် ထားပော အပြခအပနများ ြဖစ် ခဲ့ ရာမှ အလံ နီ

တို့၏ ကျဆုံးြခင်း ခေ်ြမန်ြမန်ေင် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်

မှ စ ကာ အလံ နီ ကွ န် ြမူနစ် တို့ မှာ ြမန် မာြေည် တွ င်း ၌ အရှိ န်
ပေေွားခဲ့ပော လှုေ်ရှားမှုတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

၁၀

ထို အ ပရးကကီး ပော အခို က် အ တန့် တွ င် လူ မျုးစု
ိ

ေည် ။ ထို ပန့ မှာ အာရကန် ေ မို င်း တွ င် နာမည် ဆိုး ပော
ေည်များကို လွတ်လေ်စွာ စုံစမ်းပဖာ်ထုတ်ခဲ့ ြခင်း မည်ေည့်
အခါကမျှ မရှိ ခဲ့ ပေ။ ေို့ ရာတွ င် မျက် ြမင် ေ က် ပေများက

ြေန်ပြောင်း ပြောကကရာ၌ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ပမို့ပတာ်စစ်ပတွ

၌ ဆန် ြေတ် လ ေ် မှု များ ြဖစ် ပေါ် ေြဖင့် ဆန� ြေပောလူ အု ေ်
ထဲေို့ စစ်တေ်က တည့်တည့်ေင် ပေနတ်ြဖင့် ေစ်ခဲ့ရာ အချု့ိ
ပေဆုံး ပေီး အချု့ဒဏ်
ိ
ရာရ ေို့ မ ဟု တ် ပေျာက် ဆုံး ေွားရာ
အရေ် ေားလူ ပေါင်း ၄၀၀ ခန့် ထိ ခို က် န စ် နာ ခဲ့ ရ ေည် ဟု

ဆို ေ ည် ။ ၁၂ ဆန် ထွ က် ပော ပဒေအြဖစ် လူ ေိ များခဲ့ ပော
နယ် တွ င် ထို အ ြဖစ် မှာ အမျုးေားပရး
ိ
စိ တ် ဓာတ် များကို
တစ် ဖ န် ြေန် ၍ မီး ပတာက် ရ န် စနတ် တံ ြဖုတ် လို က် ြခင်း ေင်

ြဖစ် ေ ည် ။ ထို အ ချိ န် က တည်း ကေင် ၁၉၆၇ “ဆန် ြေဿနာ
လူေတ်ေွဲပန့ကို” ၁၇၈၄၊ ၁၈၂၄ နှင့်၊ ၁၉၄၂ ကျူးပကျာ်စစ်
များနှင့် ပေွးပြမကျမှုများ ကဲ့ေို့ေင် အာရကန်အမျုးေားတိ
ိ
ု့

ပကကကွဲဝမ်းနည်းစရာ ပန့တစ်ခု ြဖစ်လာပေီး မျုးချစ်
ိ
စိတ်ကို

လှုံ့ပဆာ်ရန် အပရးကကီးေည့် အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်လာ
ခဲ့ေည်။

ထို အ ြဖစ် အ ေျက် များ၏ တွ န်း အားြဖင့် လှု ေ် ရှားမှု

လက် န က် ကို င် တေ် ဖွဲ့ များ အေစ် ပေါ် ထွ က် လာြခင်း ကို

အေစ် နှ စ် ခု ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ေ ည် ။ တစ် ခု မှာ ရခို င် ြေည်

မှု များ အာရကန် တွ င် အရှိ န် တ က် ခဲ့ ေ ည် ။ (အာရကန်

– AIO) နှ င့် ရခို င် ြေည် လွ တ် ပြမာက် ပရးေါတီ ( Arakan

အပကကာင်း ြေု၍ ပတာ် လှ န် ပရးေု န် က န် ရ န် စိ တ် ထ က် ေ န်
လက် န က် ကို င် လှု ေ် ရှားမှု များ ေမို င်း ကို ရှု ေါ။) ေထမဆုံး

လှု ေ် ရှားမှု အေစ် မှာ ေက် ဆိုး မရှ ည် ခဲ့ ပော ရခို င် ြေည် န ယ်

အမျုးေားညီ
ိ
�� တ် ပရးအဖွဲ့ (ယခင် က ရှိ ခဲ့ ပော ANUO
နှင့် အဆက်အစေ်မရှိေါ။) ယခုအဖွဲ့ကမူ ၁၉၅၈ ဉီးနုအစိုးရ

လက်ထက် လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီ လဲလှယ်ပရး အစီအစဉ်

လွတလ
် ေ်ပရးအဖွဲ့ (Arakan Independence Organisation

Liberation Party – ALP) တို့ ြဖစ်ကကေည်။ ထိုလှုေ်ရှားမှု
အေစ်များကို အဓိက စိတခ
် န
ွ အ
် ားပေးေူမှာ ေမိင
ု ်းေညာရှင်
တစ်ဉီးြဖစ်ပော ဉီးဉီးောထွန်းြဖစ်ေည်။ လူငယ်များအပေါ်
ကေဇာကကီးမားပော ဉီးဉီးောထွန်းေည် ၁၉၉၀ အပထွပထွ

ပရ�း ပကာ က် ေွဲ တွ င် ဝ င် ပရာ က် ယှ ဉ် ပေို င် ခဲ့ ပော ရ ခို င်
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အမျုးေားဒီ
ိ
မို က ပရစီ အ ဖွဲ့ ချုေ် ကို ေူး တွဲ တ ည် ပထာင် ေူ

များအား စစ်ပတွနှင့် ရပေ့ပတာင်ပမို့နယ်များတွင် အဖမ်းခံ

၁၉၆၈ ခု တွ င် ၎ င်း ၏ တေည့် တ စ် ဉီး ြဖစ် ပော AIO ၏

ပခါင်း ပဆာင် များြဖစ် လာမည့် ခို င် မိုး လင်း ၊ ခို င် ရဲ ခို င် နှ င့်

တ စ် ဉီး ြဖ စ် ပေီး ပထာ င် ထဲ တွ င် ကွ ယ် လွ န် ခဲ့ ေ ည် ။
ေထမဆုံးပခါင်းပဆာင် ဆရာစံပကျာ်ထွန်းက အာရကန်တို့

၏ဘဝအပြခကို �� န်း ဆို ေ ည့် စ ကား “က� န် ေု န်း ကို လို နီ ”
ကို စတင်ေုံးစွဲခဲ့ေူြဖစ်ေည်။

၁၃

ရခိုင်တို့၏ ရုန်းကန်ရမှုကို

ဂရိတ်ပဗိတိန်မှ အိုင်ယာလန်လွတ်ပြမာက်ပရး လှုေ်ရှားမှုနှင့်

မကကာခဏ နှို င်း ြေတတ် ကကေည် ။ မျုးဆက်
ိ
ေ စ် ရခို င်
လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားမှုများက ဗ.က.ေ နှင့် မ.ဆ.လ တို့၏

မတ်စ်ဝါဒီ အချုေ်အပနှာင်ကိုလည်း မခံကကပေ။ AIO လူငယ်
များ၏ အယူ အ ဆကမူ လူ န ည်း စု တို င်း ရင်း ေားများအဖို့

ြမန် မာနို င် ငံ တွ င် ရင် ဆို င် ပနရပော အဓိ က စိ န် ပခါ် မှု ကကီး

နှစခ
် မ
ု ှာ မတ်စဝ
် ါဒီနင
ှ ့် မ.ဆ.လ ၏“ဗမာ ဇာတ်ေင
ွ ်းပော” မူဝါဒ
များေင်ြဖစ်ေည်ဟု ယူဆေည်။ ပနာင်တွင် AIO ၏ ဥက�ဌ

ြဖစ်လာခဲ့ပော ေမိုင်းပကျာင်းေားတစ်ဉီးြဖစ်ေူ ပကျာ်လင်
ှို
က “လွတ်လေ်ပရးရချိန်က မတ်စ်ဝါဒကို အတိတ်က ဆုံးရှုံးခဲ့
ဖူးပော အင်ေါယာကို ြေန်တည်ပထာင်ပေးနိင
ု မ
် ည့် ဝါဒတစ်ခု
အြဖစ် ဗမာအများက ထင်ခဲ့ ကကေည်” ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၁၄

ပနာ က် ဆ ယ် စု နှ စ် တွ င် မူ A I O ပရာ A L P ေါ

လွတ်ပြမာက်နယ်ပြမကို တည်ပထာင်ရန် ကကိုးစားကကရာတွင်

လို က် ရ ေည် ။ ဖမ်း ဆီး ခံ ရ ေူ များထဲ တွ င် ပနာင် တွ င် ေါတီ
ခိုင်စိုးနိုင်တို့ ေါဝင်ခဲ့ေည်။၁၅ ၁၉၇၂ - ၇၄ ေို့ပရာက်မှော
ALP ကို ထို င်း နယ် စ ေ် တ စ် ပလျှာ က် တွ င် KNU ၏အကူ

အညီ ြဖင့် အတည် တ ကျ ဖွဲ့ စည်း နို င် ခဲ့ ေ ည် ။ ပနာက် ထ ေ်

ဆယ်စုနှစ်များတွင် ALP ေည် တေ်ပေါင်းစု အေိုင်းအဝိုင်း

တွင် လူေိများပော အဖွဲ့တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်

ကို တည်ပထာင်ရန် ပတာင်းဆိခ
ု ပ
ဲ့ ော လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကင
ို ်
တေ် ဖွဲ့ များကို အပြခြေုေည့် အမျုးေားဒီ
ိ
မို က ရက် တ စ်
တေ်ဉီး NDF ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။ KNU

နယ် ပြမတွ င် ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ပော NDF ေည် တစ် နို င် ငံ လုံး မှ
အြခားလက်နက်ကိုင် လူမျုးစု
ိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်

ချိ တ် ဆ က် ရ န် အားထု တ် ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ALP ေည်
အာရကန်တွင်မူ စစ်ပရးလှုေ်ရှားမှု အေွင်ကိုယူရန် ကကိုးစား

ခဲ့ ေ ည် ။ အစိုး ရတေ် များက ေိ တ် ထားပော လမ်း ပကကာင်း
များကို ဖွ င့် ထု တ် နို င် ရ န် အ တွ က် ဤနည်း ကို ပရ�း ခဲ့ ေ ည် ။
(နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ဒုက္ခေည်
အကျေ် အတည်းတို့ကို ရှုေါ။)

ဤအပတာအတွ င်း မွ တ် ဆ လင် အ ေို င်း အဝို င်း

မပအာင် ြမင် ခဲ့ ကကေါ။ ယပန့ တွ င် မူ ထို ေါတီ နှ စ် ခု စ လုံး ကို

များေည်လည်း လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံြေုရန် ြေန်ပေီး

ပကကာင့လ
် ေ
ူ မ
ိ ျားေါေည်။ ေိရ
ု့ ာတွင် ထိအ
ု ဖွဲ့များ၏ ကွနရ
် က်

၏ လှု ေ် ရှားဟန် ကို ယူ ကာ ၁၉၆၀ ပကျာ် ကာလများတွ င်

နို င် ငံ ပရးနှ င့် ေတ် ေ က် ပော အပရးဆို ပထာက် ြေမှု များ
ဖွဲ့ထားရှိနိုင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းေုံကို ကကည့်လျှင် ဤပဒေအတွင်း
မှ အ ြခား လ က် န က် ကို င် များ ပနာ က် ေို င်း တွ င် ပလျှာ က်

ခဲ့ ပောလမ်း မှာ ၎င်း တို့ ၏ လမ်း စဉ် နှ င့် ခေ် ဆ င် ဆ င် ြဖစ်
ပကကာင်းပတွ့ရမည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ၎င်းတို့၏ (ပမာ်ဒယ်) လုေ်
နည်းကိုင်နည်းများက အပရးေါခဲ့ေည်ဟု ဆိုရမည်။ ၁၉၇၀

တွင် မန�ပလးတက�ေိုလ်မှ လူေိေ်မများပော ပကျာင်းေား
တစ် စု က AIO ကို တည် ပထာင် ခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ၎င်း တို့

ေည် တရု တ် န ယ် စ ေ် ရှိ KIO ထိ န်း ချုေ် မှု ပအာက် တွ င်

ရှိ ပော စခန်း များေို့ ေွားပရာက် ကာ စစ် ေ ညာကို စတင်

ေင် ယူ ခဲ့ ကကေည် ။ နှ စ် နှ စ် ခ န့် အ ကကာတွ င် ထို AIOတေ် ဖွဲ့

များေည် အာရကန်နယ်ထဲရှိ အိန�ိယနယ်စေ် တစ်ပလျှာက်
ြေန်လည် ထိုးပဖာက် ဝင်ပရာက်လာကကပေီး ပကျာက်ပတာ်နှင့်

လမ်းစပဖာ်လာကကေည်။ ေါလီမန်ပခတ်မှ မူဂျာဟစ်ဒင်များ
စစ်စခန်းများ ပနရာချရာတွင် ဗဟိဟ
ု ူ၍ မည်ေည့်ပနရာတွင်

မှ မ ထားဘဲ အု ေ် ချုေ် ေ ည် ။ မူ ဂျာဟစ် ေါတီ အ ေစ် ေ ည်

အင်အားအကကီးဆုံးြဖစ်ပေီး မွတဆ
် လင် (ေို့မဟုတ် ရိဟ
ု င်ဂျာ)

အမျုးေား
ိ
လွ တ် ပြမာက် ပရးေါတီ ဟု လ ည်း ပခါ် ကကေည် ။

စာနီ ဂျာဖားရ် က ပခါင်း ပဆာင် ပော ထို လှု ေ် ရှားမှု မှာ ရခို င်

ြေည် န ယ် ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ ၊ NLP တို့ နှ င့် နတ် ြမစ် န ယ် ြခား
ပဒေတွင် မဟာမိတဖ
် ွဲ့ခဲေ
့ ည်။ ၁၉၇၀ ပကျာ် ကာလများတွင်
အာရကန် ပြမာက် ေို င်း ရှိ မွ တ် ဆ လင် အ ေို င်း အဝို င်း များ
၏ လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်မှု ပနရာတွင် မိုဟာမက်ဂျဖားရ်

ဟာဗစ်နှင့် ပတာခိုေွားပော မျုးဆက်
ိ
ေစ် RPF လက်နက်
ကိုင်များက အစားထိုး ဝင်ပရာက်ခဲ့ေည်။၁၆.

မ.ဆ.လ အစိုး ရ အု ေ် ချုေ် ပေီး ဆယ် စု နှ စ် တ စ် ခု

ပြမာက် ဉီး ပမို့နယ် များတွ င် ပြခကု တ် ရ ယူ နို င် ခဲ့ ကကေည် ။

အကကာတွင် မွတဆ
် လင်များကကားတွင် လက်နက်ကင
ို ် လမ်းစဉ်

ပရးနှင့် ကို ယ့်ကကမ�ာ ကို ယ်ဖန်တီးနို င်ပရးတို့ ကို ပတာင်းဆို

အထားမှ လာေူြဖစ်ပစ၊ မွတ်ဆလင်များစွာေည် မ.ဆ.လ

AIO ပခါင်းပဆာင်များေည် ယခုအခါ အာရကန်လွတ်လေ်
ပနကကေည်။

ဒုတယ
ိ လက်နက်ကင
ို ် အင်အားစုကို တည်ပထာင်ရန်

ကကိုးစားကကရာတွင် ALP ေည် ေို၍အချိန်ယူကာ ြဖည်းြဖည်း
လှုေ်ရှားခဲ့ေည်။ ၁၉၆၇ - ၆၈ တွင် ေထမအကကိမ် ကကိုးစားရာ
မပအာင်ြမင်ခပ
ဲ့ ေ။ ပြမပအာက် ပတာ်လန
ှ ပ
် ရးကို ပထာက်ခေ
ံ ူ

ကို ပထာက်ခံရန် ဆန�ြေင်းြေလာကကေည်။ မည်ေည့်အပန

အစိုးရလက်ပအာက်တွင် မလုံမပခုံခံစားရေည်။ တရားဝင်
ပကကညာချက်ြဖင့် ထုတ်ြေန်ြခင်း မရှိခဲ့ပော်လည်း နိုင်ငံြခား
အနွယ် ပေွးပနှာဟု ယူဆပော မွတ်ဆလင်များထံမှ လက်ရှိ

မှတ်ေုံတင်များကို ေိမ်းယူပေီး အေစ်ြေန်ထုတ်ပေးပတာ့မည်
မဟုတ်ဟူပော ေတင်းကလည်း ေျံ လွ
့ င့်လာခဲ့ေည်။၁၇

transnationalinstitute

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier

ဤကဲ့ ေို့ အပြောင်း အလဲ များ ြဖစ် ပေါ် ပနချိ န် တွ င်

အာရကန်ရှိ အတိုက်အခံများ၏ နိုင်ငံပရးကို ေို၍ အရှိန်ြမင့်

ပစပော ထူး ြခားြဖစ် စ ဉ် နှ စ် ခု ပကကာင့် လ ည်း အတို က် အ ခံ

တို့မှာ ေို၍ပနရာရလာခဲ့ေည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ေါကစ္စတန်ကို
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၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊
ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် လူဉီးပရ ေန်းပခါင်စာရင်း
စစ်အစိုးရ အုေခ
် ျုေ်ေည့် နှစင
် ါးဆယ်ကာလ (၁၉၆၂

ဆန့က
် ျင်ပေီး လွတလ
် ေ်ပရး ပတာင်းယူခဲ့ ပေီးပနာက် ဘင်္လ
ဂ ား

- ၂၀၁၁) အတွင်း လက်နက်ကိုင် ေုန်ကန်ေူ အင်အားစုများ

လမ်းစဉ်ေမားများကိုလည်း များစွာစာနာကကပောပကကာင့်

တစ်ဝိုက်ကာလများြဖစ်ေည်ဟု လူမျုးစု
ိ အပရး လှုေ်ရှားခဲ့

နယ် စ ေ် တွ င် လက် န က် များစု ေုံ ပနခဲ့ ေ ည် ။ ပတာ် လှ န် ပရး

အ စိုး ရ အ တို က် အ ခံ အု ေ် စု များ ေ ည် အ လွ ယ် တ ကူ ေ င်
လှု ေ် ရှားေွားလာ နို င် ကကေည် ။ ဒု တိ ယ ြဖစ် စ ဉ် မှာ အိ န�ိ ယ
နယ် စ ေ် တ စ် ပလျှာ က် တွ င် လက် န က် ကို င် ပတာ် လှ န် ပရး

မီးပတာက် အရှိန်ြမင့်လာခဲ့ေည်။ အင်အား အပကာင်းဆုံး

အဖွဲ့ မှာ (၁၉၆၁ ခု နှ စ် တွ င် တည် ပထာင် ပော MNF) ပခါ်
မီဇအ
ို မျုးေား
ိ
တေ်ဉီးြဖစ်ပေီး ထိအ
ု ဖွဲ့မှာ တရုတ၏
် အပထာက်

အေံ့ကိုလည်းရေည်။၁၈ မူလအစတွင် MNF ေည် ြမန်မာ

နို င် ငံ ရှိ ချင်း လူ မျုးစု
ိ များနှ င့် စု ပေါင်း ၍ “မီ ဇို ရ မ် ကို ယ် ေို င်
အုေ်ချုေ်ခွင့်ရနယ်ပြမ” ကို ထူပထာင်ရန်ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော်
MNF ေည် ေုံး နို င် ငံ ဆုံ ချက် န ယ် ပြမတွ င် ခို လှုံ ပနစဉ် မီ ဇို

စစ်ပခါင်းပဆာင်များေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ အလံြဖူ

ကွ န် ြမူနစ် များနှ င့် မဟာမိ တ် ဖွဲ့ ြဖစ် ခဲ့ ကကေည် ။ ၁၉၇၀
နှစ်များအပစာေိုင်းတွင် ဗ.က.ေနှင့် MNF တို့ ရပေ့ပတာင်
ပမို့နယ် ကို ဝင် စီး ြခင်း အေါအဝင် ေူး တွဲ စ စ် ဆ င် ပရးများကို
ဆင်န�ဲခဲ့ ကကေည်။

၁၉

အကျုးဆက်
ိ
မှာ ေိောလှေည်။ ဗ.က.ေ၊ ရ.က.ေ

နှင့် ANLP တို့ေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် အလယ်ေိုင်း
တို့ တွ င် လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ ဝ င် မှု များကို ဆက် လ က်

ဆင် န�ဲ ပနကကချိ န် တွ င် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နှ င့် အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ်
များတွင် အတိုက်အခံလှုေ်ရှားမှု အေစ်အမျုးမျ
ိ ုးိ ေက်ဝင်

အရှိ န် အ ြမင့် ဆုံး လှု ေ် ရှားနို င် ခဲ့ ကကေည့် အချိ န် မှာ ၁၉၇၅
ပော လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများက ဆိုကကေည်။

အာရကန် နယ်စေ်ပဒေ အများစုနှင့် အာရကန် အတွင်းေိုင်း
ပန ရာ အ များ စု ကို အ စိုး ရ ဆ န့် ကျ င် ပရး လ က် န က် ကို င်

အင် အားစု များက အု ေ် စီး ထားမိ ကကေည် ။ ေို့ ပော် အ ြခား
ရှု ပထာင့် များမှ ကကည့် လျှ င် ထို အ ချိ န် က ရခဲ့ ပော စစ် ပရး
အင်အားဆိုေည်မှာ ထင်ပယာင်ထင်မှားြဖစ်စရာ ကိစ္စတစ်ခု

ေင်။ ၁၉၇၃ တွင် ြမန်မာနိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံ၌ တစ်ေီတစ်တန်း
ြဖစ်ခဲ့ပော အြဖစ်အေျက်တို့မှာ မ.ဆ.လ ကလိုရာေုံပဖာ်ကကိုး

ဆွဲနိုင်ပော အပြခအပနကို ြေေပနခဲ့ေည်။ ဗကေတို့ေည်
တရု တ် န ယ် စ ေ် မှ ပန၍ ြေန် တို က် ရ န် မှာ အစိုး ရစစ် တ ေ် နှ င့်

ရင်ဆင
ို ် တိက
ု ေ
် မ
ွဲ ျား ကကမ်းလွန်းေြဖင့် ရေ်ထားရေည်။ ထို့ ြေင်
ထို င်း နယ် စ ေ် တွ င် ရှိ ပော NULF တေ် ပေါင်း စု မဟာမိ တ်

များမှာ စစ် ေ န်း ပနပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ထို အ င် အားနှ စ် ရ ေ် ေိ ေိ
ောော ပေျာ့ ေွားချိ န် တွ င် တေ် မ ပတာ် ေ ည် ြေန် လ ည် စု
စည်း မိ ရ န် အချိ န် ရ ေွားခဲ့ ေ ည် ။ ပနာက် တ စ် ကကိ မ် အ ြဖစ်

ဉီးပနဝင်းေည် ၎င်း၏ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးမဟာဗျူဟာကိပ
ု ရာ စစ်ပရး
မဟာဗျူဟာကိုေါ တပေိုင်တည်း စုံချခင်းတတ်ပော ေုံစံမျုးိ

ကိုကကိုးေမ်းလာြေန်ေည်။ နည်းလမ်းပေါင်းစုံြဖင့် ထိုးနှက်
ရန် ြေင်ဆင်ထားခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။

နိင
ု င
် ပ
ံ ရးမျက်နှာစာတွင် အစိုးရေည် အစီအစဉ်များ

လှု ေ် ရှားပနခဲ့ ေ ည် ။ (ပဒေတွ င်း ေဋိ ေ က္ခ အခင်း အကျင်း

တစ်ခုပေီးတစ်ခု ခေ်ြမန်ြမန်ေင် အစဉ်လိုက် အပကာင်အထည်

လ က် န က် ကို င် များ ၏ ေိ ေိ ော ော ပခိ မ်း ပြခာ က် မှု ကို

ြေည်ေူ့ ဆန�ခံယူေွဲနှင့် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒေစ်

ကို ရှု ေါ ။ ) အ စိုး ရ ထိ န်း ချု ေ် ထား ပော ပမို့ န ယ် များ က မူ
မခံ ရ ပေ။ ေို့ ပော် ေုံး နို င် ငံ န ယ် စ ေ် ပဒေတွ င် လှု ေ် ရှားမှု

အေစ်၊ နယ်ပြမအေစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းက ပနာက်ထေ်
နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်ြခင်း

များ ဆက် လ က် ရှိ ပနပစပော အပကကာင်း တစ် ရ ေ် ြဖစ် လာ

ပေေည်။ ဗကေတိေ
ု့ ည် တစ်ြေည်လုံးတွင် မ.ဆ.လ အစိုးရ၏
အင် အားအကကီး ဆုံး အတို က် အ ခံ ြဖစ် ပနဆဲ ေ င် ။ ေို့ ပော်

အြခားြမန် မာနို င် ငံ ပဒေများစွာ တွ င် ောမက အာရကန်
တွင်ေါ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ အဖွဲ့ေစ်များ လှုေ်ရှား

လာကကေည် ။ တေ် မ ပတာ် ၏ ဗျူဟာပရးရာ တာဝန် ရှိ ေူ
များကမူ ၎င်းတို့၏ လုေ်နည်းကိုင်နည်းများကို ြေန်စဉ်းစား
ေင့ပ် ေီြဖစ်ပကကာင်း ေပဘာပေါက်လာေည့် အချိနြ် ဖစ်ေည်။

ပဖာ်ခေ
ဲ့ ည်။ ြေည်လုံးက�တ်ေန်းပခါင်စာရင်း၊ ြေည်လုံးက�တ်

တို့ ဆက်တက
ို ေ
် င် အပကာင်အထည် ပေါ်လာေည်။ အာရကန်
အပရးကို ထို အ စီ အ စဉ် များ အားလုံး တွ င် ထည့် ေွ င်း စဉ်း

စားထားေည် ။ ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ အ ပြခခံ ဥေပဒေစ် ထဲ

တွ င် ြမန် မာနို င် ငံ ေ ည် တစ် ေါတီ အု ေ် ချုေ် ပရးစနစ် ကို

ကျင်ေ
့ ုံးမည်ြဖစ်ပေီး နိင
ု င
် ပ
ံ ရးပြမေုပ
ံ ေါ်တွင် ေထမဆုံး အကကိမ်
အြဖစ် လူမျုးစု
ိ ံ အချုးကျေါဝင်
ိ
ပနေုအ
ံ တိင
ု ်း နယ်ြခားမျဉ်း ကို

ေတ်မှတ်ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ ဆယ်စုနှစ် ေုံးခုစာမျှ အပရး

ဆို ပေီး ေည့် ပနာက် တွ င် အာရကန် ေ ည် ချင်း ၊ မွ န် တို့ နှ င့်

အတူ ြေည်နယ်အြဖစ်ကို ရရှိလာပေီး လက်ရှိ ြေည်နယ်များ

ြဖစ် ကကပော ကချင် ၊ ကရင် ၊ ကယား၊ ရှ မ်း တို့ နှ င့် အဆင့်
အ တ န်း တူ ြေ ည် န ယ် ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ပနာ င် တွ င် မူ

ြေည်နယ် ခုနှစ်ခုဟု ပခါ်ခဲ့ ပေီး လူနည်းစုြဖစ်ကကပော လူမျုးိ

များကို ကို ယ် စားြေုေည့် ြေည် န ယ် များြဖစ် ကကပေီ ။ တို င်း
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ခုနှစ်တိုင်း (ပနာင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ

ထိပရာက်စွာ ြဖတ်ပတာက်ေစ်ခေ
ဲ့ ည်။ အစိုးရ၏ နည်းဗျူဟာ

များြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်ဤအစီအမံများမှာ လူမျုးစု
ိ

၁၉၇၃ ြေည် ေူ့ ဆ န� ခံ ယူ ေွဲ ကျင်း ေြခင်း နှ င့် ၁၉၇၄ ဖွဲ့ စည်း

တွင် အမည်ထေ်ပြောင်း) မှာ ဗမာအများစု ပနထိုင်ရာ အရေ်
အပရး လှု ေ် ရှားေူ များအတွ က် အားရစရာအပြဖ တစ် ခု

မဟုတခ
် ပ
ဲ့ ေ။ မ.ဆ.လ၏ အတိက
ု အ
် ခံများအတွကမ
် ူ “ပေွးခွဲ
အု ေ် ချုေ် ြခင်း Divide and Rule” ေုံစံတစ်ရေ် အြဖစ်ော

တွင် အင်အားကို အလွနအ
် က�ေ
ံ ုံးခဲေ
့ ည်။ တစ်ချိနတ
် ည်းတွင်
အု ေ် ချုေ် ေုံ အပြခခံ ဥေပဒြေဌာန်း ြခင်း ကို ပရှာ ပရှာ ရှု ရှု ပေီး
ပြမာက်ပအာင် လုေ်ပဆာင်ခဲ့ ကကေည်။

ြမန်မာြေည်အလယ်ေိုင်းတွင် လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့

ြမင် ေ ည် ။ ြေည် န ယ် အ ေစ် ၏ အမည် မှာ ရခို င် ြေည် န ယ်

များ ရှ င်း လ င်း ေွားပော အခါ စစ်တေ်၏ အာရုံ စို က်မှု

အမည်နှင့် ြေည်နယ် မြဖစ်လာခဲ့ပေ။

အခံ အု ေ် စု အများစု က လည်း တရု တ် နှ င့် ထို င်း နယ် စ ေ်

ဟု ောပခါ် ပေီး လူ များစု ြဖစ် ပော�� န်း ဆို ေ ည့် အာရကန်

မှာ အြခားေဋိေက္ခပဒေများေို့ ပရာက်ရလ
ှိ ာခဲေ
့ ည်။ အတိက
ု ်

ပဒေများမှာ တေ်မပတာ်၏ ေစ်မှတ်များြဖစ်လာပတာ့မည်
ဟု မှန်းထားကကေည်။ ေို့ရာတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်အေစ်၏
အပရးက အားလုံး ထဲ တွ င် ေို ၍ အပရးကကီး ပနဟန် ရှိ ေ ည် ။

ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ မ.ဆ.လအာဏာရခဲ့ ေ ည့် ကာလတစ်
ပလျှာက်လုံးတွင် တိုင်းြေည်လုံပခုံပရးကိစ္စများတွင် အဓိက

ထားပော အပရးအရာတစ်ခုအြဖစ် ရခိုင်ကို ေပဘာထားခဲ့
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း မနက်ခင်းပဈးမှ ဟင်းေီးဟင်းရ�က်ေည် ( TK)

ကကေည်။

ထို အ ချိ န် က မူ အာရကန် ကို တေ် များက အဘယ်

ပကကာင့် အာရုံစိုက်ခဲ့ ကကေည်ကို တေ်မပတာ်၏ အကကီးအကဲ

များက မရှ င်း ြေခဲ့ ကကေါ။ လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ ပေါင်း စုံ ရှိ
ေည့် အ နက် တရု တ် နှ င့် ထို င်း နယ် စ ေ် တွ င် ြဖစ် ပနပော

တို က် ေွဲ များ ထ က် စာ လျှ င် စ စ် ပရး အ ရ ရ ခို င် ဘ က် တွ င်
ြဖစ်ပနော ေဋိေက္ခမှာ အရှိန်မြေင်းလှေါ။ ပေချာေည်မှာ

ရန် ကု န် မှ အစိုး ရပခါင်း ပဆာင် များအဖို့ အာရကန် တွ င်

အတို က် အ ခံ လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ များ အေစ် ပေါ် လာြခင်း

မှာ စိုးရိမ်စရာြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ အလံြဖူကွန်ြမူနစ်၊ ရ.က.ေ
နှ င့် A N L P တို့ ေ ည် အာ ရ က န် တ စ် ခွ င် ပန ရာ များ စွာ

တွင် လှုေ်ရှားပနဆဲြဖစ်ေလို AIO, ALP နှင့် RPF တိက
ု့ လည်း
၎င်း တို့ ၏ ဌာနချုေ် ပနရာ ချရန် စခန်း များရှာ ပနကကေည့်
အပနအထားတွ င် ရှိ ေ ည် ။ ၂၀ ေို့ ရာတွ င် အတို က် အ ခံ အု ေ် စု

များကကား ညီ��တ်ပရးကို မတည်ပဆာက်နိုင်ြခင်းကလည်း

မ . ဆ . လ အာ ဏာ တ ည် ပမဲ ရ ြခ င်း ၏ တ စ် ခု တ ည်း ပော
အစိုးရေည် ထိန
ု င
ို င
် ပ
ံ ရး အပြောင်းအလဲများ ခိင
ု မ
် ာ

ပစရန်အတွက် နိုင်ငံအနှံ့တွင်လည်း လုံပခုံပရး အစီအမံများ

ကို ေို မို တ င်း ကျေ် ထားေည် ။ ရန် ကု န် ရှိ ဉီး ေန့် ၏ စျာေန

တွ င် ဆန� ြေပော ပကျာင်း ေားများကို နှိ မ် န င်း ြခင်း ၊ေဲ ခူး

ရိုး မထဲ တွ င် နယ် ပြမရှ င်း လင်း ပရး စစ် ပကကာင်း များေို ၍
အရှိ န် တ င် ထားြခင်း ပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ပေီး ၁၉၇၄ - ၇၅ မှာ

အပကကာင်း ြဖစ်ပကာင်းြဖစ်နင
ို ေ
် ါေည်။ အချု့ိ ြဖစ်ရေ်များတွင်
အတို က် အ ခံ အ ဖွဲ့ အချင်း ချင်း ဆုံ မိ ပေီး ေစ် ကကခတ် ကကေည့်
အ ခါ များ ေ င် ရှိ ေါ ေ ည် ။ ၁ ၉ ၇ ၂ ခု နှ စ် တွ င် ြေ ည် န ယ်

ပြမာက်ေင
ို ်း၌ လှုေ်ရှားခဲပ
့ ော ပဒေခံ လူမျုးစု
ိ တ
ံ င
ို ်းရင်းေား
များအဖွဲ့ကို အလံြဖူကွန်ြမူနစ်တို့က ဖျက်ေိမ်းခဲ့ေည်။၂၁
(အာရကန်လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားမှုများေမိုင်းကို ရှုေါ။)

ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက အာရကန်ကို ထိေ်တန်း ဉီးစား

တေ် မ ပတာ် က ဗ.က.ေ တို့ နှ င့် ကရင် တ ေ် များကို အထက်

ပေးကိ စ္စ တစ် ခု အ ြဖစ် စဉ်း စားခဲ့ ရာတွ င် အြခားအပကကာင်း

ခဲ့ပော ကာလလည်းြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏အပရှ့ဘက်

ပောအြဖစ် အ ေျက် များက ြေေခဲ့ ပေေည် ။ အြဖစ် အ ေျက်

ြမန်မာြေည်မှ ကုန်စင်ပအာင် တွန်းထုတ်ရာတွင် ပအာင်ြမင်
နှ င့် အပနာက် ဘ က် တို့ ရှိ အတို က် အ ခံ လက် န က် ကို င် တို့

ကကားမှ ပထာက်ေံ့ေို့ပဆာင်ပရး လမ်းပကကာင်းများကိုလည်း

တရားများ ရှိပေးပကကာင်းကို ၁၉၇၀ ပကျာ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့
အားလုံးေည် လုံပခုံပရးနှင့် ဆေ်စေ်ပနေလို လူမျုးစု
ိ ပရးရာ
များ (ethnicity)၊ လူ မျုးစု
ိ တို့ ၏ ြဖစ် တ ည် မှု ဝိ ပေေ
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(identity) ကိစများနှ
္စ
ငလ
့် ည်း ယှကန
် ယ်
� ပနကကေည်။ ကိလ
ု န
ို ီ

ပြမာက်ပရး စစ်ေွဲအပေီးတွင် အာရကန်ေည် အြေင်ကမ�ာနှင့်

ဆက်စေ်ပနြခင်းမှာ ေမိုင်းတစ်ပလျှာက်လုံးေင် ြဖစ်ေည်။

ြေန်ေည်။

ပခတ် လွ န် နို င် ငံ များ၌ ထို အ ပရးေုံး ခု စ လုံး ဖို ခ ပနာက် ဆို င်

နို င် ငံ ြခားေားကို မု န်း တီး ပောပခါင်း ပဆာင် ၊ အမျုးေား
ိ

ဆက်စေ်ပနပော မလုပံ ခုံေည့တ
် ခ
ံ ါးပေါက် တစ်ခဟ
ု ု ြမင်လာ
ထို နှ စ် များအလွ န် တွ င် အာရကန် နှ င့် ေတ် ေ က် ၍

ပရးဘက် ကို ယို င် ပော ပခါင်း ပဆာင် မှာ ဉီး ပနဝင်း တစ် ဉီး

အ စိုး ရ မူ ဝါ ဒ များ မ ည် ေို့ ချ မှ တ် ထား ခဲ့ ေ ည် ကို ပနာက်

၁၉၄၉ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ဖွဲ့စည်းခဲစ
့ ဉ်က အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် မေါဝင်ခပ
ဲ့ ေ။

ဖို့ရာခက်ခဲလှေည်။ လျှု့ဝှ
ိ က်ြခင်းမှာ စစ်အစိုးရ၏အမှတ်

တည်း မဟုတ်ပေ။ ြမန်မာေည် ဓနေဟာယ အဖွဲ့ ကကီးကို
လွ တ် လ ေ် ပေီး ပခတ် အ ဆက် ဆ က် တွ င် နို င် ငံ ပရးေည် ေို ၍
လူမျုးပရးဆန်
ိ
လာခဲ့ေည်။ ယပန့ပခတ်တွင် နိုင်ငံပတာ်၏

အတို င် ေ င် ခံ ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ကို ြမန် မာနို င် ငံ ေား
မဟု တ် ေူ ကို လက် ထ ေ် ခဲ့ ပောပကကာင့် မိ ေားစု ဝ င် ထဲ တွ င်

နိုင်ငံြခားေားများေါပနေြဖင့် ေမ�တြဖစ်ခွင့်မရှိဟု ၂၀၀၈

ခုနစ
ှ ် အပြခခံဥေပဒက တားြမစ်ထားေည်။ (ေူ၏ ကွယလ
် န
ွ ်
ေူ ခင်ေွန်းမှာ ပဗိတိေျှနိုင်ငံေားြဖစ်ေည်။)

ဗို လ် ချုေ် ပနဝင်း ၏ နို င် ငံ ြခားေား မု န်း တီး ေည့်

အြမင် ကို ေို ဆိုး ပစေည့် ကိ စ္စ များစွာ ကလည်း မ.ဆ.လ
ပခတ် တစ်ပလျှာက်လုံးတွင် ကကုံကကိုက်ပနခဲေ
့ ည်။ ထိက
ု ာလ

မှာ စစ်ပအး၏အရှိန်အြမင့်ဆုံးကာလ ြဖစ်ပောပကကာင့်ေင်။
နို င် ငံ ၏ နယ် ြခားပဒေများကို အထူး အာရုံ စို က် ရာ၌ အ
ပကကာင်းအရင်း နှစ်ရေ်ရှိေည်။ ြေည်တွင်းစစ်ပကကာင့် အေိုင်း

ေို င်း ကွဲ ပနပော နို င် ငံ ြဖစ် ရာ စူ ေါေါဝါများ၏ ေဋိ ေ က္ခ များ
အတွင်းေို့ ဆွဲေွင်းခံရပေီး ကိုရီးယားနှင့် ဗီယက်နမ် တို့ကဲ့ေို့

နှစ်ြခမ်းကွဲနိုင်ေည့်အပရးကို ဉီးပနဝင်းအပနနှင့် ေတိကကီး

ကကီး ထားဟန် ရှိ ေ ည် ။ တရု တ် ေ ည် ဗ.က.ေ ကို ပထာက် ေံ့

ပကကာင်းြေန်လိုက်ရန် တရားဝင်ထုတ်ြေန်ချက်များ ရှာပတွ့
အေားေင်။ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ အစိုးရအတိုက်အခံ လှုေ်ရှား

မှု များကို ဖိ နှိ ေ် လို ြခင်း နှ င့် အိ န�ိ ယ အနွ ယ် များ ေို့ မ ဟု တ်
မွတဆ
် လင်များကို ထိန်းချုေ်ြခင်းများ စတင်ပဆာင်ရက
� လ
် ာ

ြခင်း တည်း ဟူ ပော ရည် ရ� ယ် ချက် နှ စ် ခု ကို အဓိ က ပတွ့ ရ

ေည်။ ဉီးပနဝင်း၏အြမင်တွင် ထိုအပရးကိစ္စနှစ်ခုမှာ အြေန်
အလှ န် ချိ တ် ဆ က် ပနခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပကကာင့် ေ င် အာရကန်
တွ င် ဖိ နှိ ေ် မှု များစတင် ခဲ့ ေ ည့် အချိ န် ကို ြေန် ကကည့် လျှ င်

ပဗိ တိ ေျှ တို့ ထွ က် ခွာ ေွား ပေီး ပနာ က် ေို င်း ေ ထ မ အ ကကိ မ်

ပကာက် ယူ ခဲ့ ပော ၁၉၇၃ ေန် ပခါင်း စာရင်း ပကာက် ချိ န်

မှ အ စြေုေည် ကို ပတွ့ ရမည် ။ ေန်း ပခါင် စာရင်း ရလဒ်
များေည် တစ်ြေည်နယ်လုံးကို မလ�မ်းပခုံနိုင်ေလို အြငင်း
ေွားစရာများလည်း များစွာေါဝင်ေည်။ ပကာက်ယူေုံနည်းစ
နစ်များကိုကကည့်လျှင် လူမျုးစု
ိ အပကကာင်းြခင်းရာများ လူမျုးိ
ဘာောနှ င့် ေတ် ေ က် ၍ အမျုးအစားေု
ိ
ံး ခု ခွဲ ြခားပကာက်

ယူ ခဲ့ ပေီး တို င်း ရင်း ေားနှ င့် နို င် ငံ ြခားေားဟူ ၍ အစိုး ရ က
ခွဲြခားေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။၂၂

ထို ေို့ ခွဲ ြခားပဖာ် ြေမှု ပကကာင့် ေန်း ပခါင်း စာရင်း

လျက်ရှိပေီး အပမရိကန်တို့ေည် ရာထူးလက်လွတ် ြဖစ်ေွား

ရလဒ်များက နိုင်ငံလူဉီးပရ အပြောင်းအလဲနှင့် ေတ်ေက်၍

ထို ကဲ့ ေို့ အန� ရာယ် မျုးမှ
ိ ာ လည်း တကယ် ြဖစ် လာနို င် ေ ည့်

တွ က် ဆ ပလ့ ရှိ ကက ေ ည် ။ အ မှ န် တ က ယ် တွ င် လူ ဉီး ပရ

ခဲ့ ပော ဝ န် ကကီး ချု ေ် ပဟာ င်း ဉီး နု ကို ကူ ညီ လျ က် ရှိ ရာ
ကိ စ္စ မျုးဟု
ိ
ထင် စ ရာြဖစ် ေ ည် ။ ဉီး ပနဝင်း ေည် ထို ကဲ့ ေို့

အချုေ်အြခာကို ပခိမ်းပြခာက်ပော အန�ရာယ်မျုးကိ
ိ ု အလွန်

အ ပလး အ န က် ထား ကာ ၁ ၉ ၇ ၉ တွ င် ြမ န် မာ နို င် ငံ ကို
ဘက်မလိုက်နိုင်ငံများ လှုေ်ရှားမှုထဲမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ေည်။

ဒုတယ
ိ အပကကာင်းတစ်ရေ်မှာ ဉီးပနဝင်း စိုးရိမေ
် ည့်

အရာမှာ တရု တ် နှ င့် အပမရိ က န် တို့ ချည်း ော မဟု တ် ဘဲ

ဘင်္ ဂ လားေင် လ ယ် ပအာ် ဘ က် မှ အာရကန် န ယ် ြခားတွ င်
ြဖစ်ေျက်ပနပော နယ်ပြမ မပငိမ်ေက်မှုများကိုလည်း စိုးရိမ်

ပနြခင်းြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံကို အိန�ိယ၏ ြေည်နယ်တစ်ခု
အြဖစ် အု ေ် ချုေ် ခံ ခဲ့ ရ ေည့် အပတွ့ အကကုံ ပကကာင့် ကို လို နီ

နယ်ချဲ့ကို မုန်းတီးြခင်းက တေ်မပတာ်၏ နိင
ု င
် တ
ံ ကာ ပရးရာ

အြမင် ကို များစွာ လ� မ်း မိုး ထားေည် ။ ေို့ ြဖစ် ရာ ေုံး နို င် ငံ
နယ် ြခားပဒေတွ င် ေဋိ ေ က္ခ များ ြေန့် ေွားလာပောအခါ

အာရကန်အပရးမှာ ဉီးပနဝင်းအပတွးထဲ၌ ပရှ့တန်းပရာက်
လာခဲ့ေည်။ မ.ဆ.လ အစိုးရေည် တိုင်းြေည်ကို လုံးဝေိတ်

ေစ် ရ န် ေ င် ကကံ စ ည် ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ဘ င်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် လွ တ်

ဉီး ပန ဝ င်း ၏ အ ြမ င် အ ပေါ် ေ က် ပရာ က် မှု ရှိ ခဲ့ ေ ည် ဟု

�� န်း ကိ န်း များကို ပရ�့ ပြောင်း ဝင် လာေူ အပရအတွ က် မှာ
တက် လာြခင်း မရှိ ရုံ မျှ မက အပြဖမှာ အကျဘက် ေို့ ေ င်

ပရာက်ပနပေးေည်။ အိန�ိယနှင့် တရုတ်ဘိုးဘွားမိဘများမှ

ဆင်းေက်လာပော အဆက်အနွယ်များမှာ ဒုတိယကမ�ာစစ်
အတွင်း အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ထွက်ပြေးခဲ့ ကကရပောပကကာင့်

အပရအတွက် ကျဆင်းလျက်ရှိေည်။၂၃ ထိုကဲ့ေို့ ရလဒ်များ

ကို ပတွ့ရပော်လည်း ၁၉၇၀ ပကျာ်ကာလများတွင် ဉီးပနဝင်း
၏ လူဉီးပရအချုးအစားအပေါ်
ိ
စိုးရိမမ
် ှု မှာ ပလျာ့မေွားခဲပ
့ ေ။
တိုင်းရင်းေားနှင့်တိုင်းရင်းေား မဟုတ်ပော လူမျုးများဟု
ိ

ခွြဲ ခားြခင်းမှာအစိုးရ၏ေင်မရုံး ေုံးဘာောစကား ြဖစ်လာပေီး
မူဝါဒပရးရာများကို လ�မ်းမိုးပောဇာတ်ပကကာင်းများြဖစ်လာ
ေည်။ ၁၉၄၇ တွငစ
် တင်ကျင်ေ
့ ုံးခဲပ
့ ော “ြမန်မာနိင
ု င
် ံ လူဝင်မှု

ကကီးကကေ်ပရး ဥေပဒ (အပရးပေါ်ြေ�ာန်းချက်)” ကိုေိုမိုတင်း
ကျေ် လို က် ကာ နို င် ငံ တွ င် ပနထို င် ေူ မွ တ် ဆ လင် များထံ မှ

မှ တ် ေုံ တ င် ကို မကကာခဏစိ စ စ် ခဲ့ ေ လို ြေန် လ ည် ေိ မ်း ယူ
ြခင်းများလည်း ရှိခဲ့ေည်။၂၄ အြေင်ေန်းအားြဖင့် အစိုးရ၏
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ရည် ရ� ယ် ချက် မှာ တရားမဝင် ပရာက် လာမှု ကို ပလျှာ့ ချရန်

မဟုတ်ေူ ေို့မဟုတ် ပေွးပနှာ” ဟူ၍လည်းပကာင်း အိန�ိယ

အ ေျ က် များ က အိ န�ိ ယ အ နွ ယ် ဖွား များ ကို ဤ ပြမ ပေါ် မှ

လာကကေည်။ နှစအ
် နည်းငယ်အတွင်း ထိေ
ု ူများ အားလုံးကို
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နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့်
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56

ေည်။ ALP နှငအ
့် တူ အပဖာ်ေါလာပော ဆလိင
ု ်းချင်းတေ်စု
ကို ဝီ လျံ က ဉီး ပဆာင် ပေီး ၎င်း မှာ ေုံး နို င် ငံ ဆုံ ချက် န ယ် ပြမ
ပဒေတွ င် ချင်း အမျုးေားလှု
ိ
ေ် ရှားမှု ကို တည် ပထာင် ရ န်
ကကိုးစားပနေူ ြဖစ် ေ ည် ။ ပတာင် တ န်း များပေါ် မှ ၎င်း တို့
ြဖတ် ေ န်း ပနစဉ် တွ င် ALPတေ် ဖွဲ့ ၅၀ခန့် တေ် မ ပတာ် ၏

အဆင့်ဆင့် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အိန�ိယတေ်များနှင့် အြေန်
အလှန် ေစ်ခတ်မှုများပအာက်တွင် ကျဆုံးခဲ့ ကကေည်။ ထိုကျ
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များက ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များထံေို့ အာရုံ

ပရးအတွ င်း အစိုး ရေည် ပဒေခံ များကို ၁၉၇၈ - ပဖပဖါ်
ဝါ ရီ တွ င် ေ န်း ပခါ င် စာ ရ င်း ပကာ က် ယူ မှု စ တ င် ခဲ့ ပော်
လည်း လူ ေ တ် မှု အေါအဝင် လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ချုးပဖာက်
ိ

မှု များကို ပတာက် ပလျှာ က် ကျူးလွ န် ခဲ့ ေ ြဖင့် အပြခအပန
မပကာင်း ေါ။ ၂၉ ပနာက် ဆ က် တွဲ အ ြဖစ် ထို နှ စ် အ စေို င်း တွ င်

မွတ်ဆလင်ရ�ာေား နှစ်ေိန်းခန့်ေည် နတ်ြမစ်ကိုြဖတ်ပကျာ်
၍ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ထဲေို့ ပြေးဝင်ကကရေည်။ ထိုေို့ နယ်စေ်ကို

ပကျာ် ပေီး ထွ က် ပြေးရေူ များထဲ တွ င် ယခင် ေါလီ မ န် အ မတ်

ပဟာင်း နှင့် လွတ်လေ်ပရးကာလတွင် အာရကန်မွတ်ဆလင်

များကို ကိုယ်စားြေုခဲ့ေူ ဂျမီးယာတူ- အူလမာပခါင်းပဆာင်

ဆူတန်အာမက်လည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ဆူတန်အာမက်ေည်
ပနာက်ေုံးနှစ်အကကာတွင် ြေည်ေ၌ေင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။၃၀

ထိုအချိန်က တေ်မပတာ်၏ထိုးစစ်မှာ တရားမဝင်

ေုံးနိင
ု င
် ံ နယ်ြခားဆုခ
ံ ျက်ပဒေေို့ ပရာက်ရပ
ှိ နခဲ့ ပေီးြဖစ်ေည်။

နို င် ငံ ကူး ေူ များကို နှိ မ် န င်း ရန် ရည် ရ� ယ် ချက် ြဖင့် ပဆာင်

ပကကာင်းအတိင
ု ်း ဆင်းလာခဲရ
့ ာ တေ်မပတာ်၏ ချုံခတ
ို က
ို ခ
် က
ို ်

ကကေည် ။ ေို့ ပော် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် တွ င် ရှိ ပော နို င် ငံ တ ကာ

ေို့ ပော် ၁၉၇၇ ခု နှ စ် တွ င် ဒု တိ ယ အေု တ် က ယခင် လ မ်း
မှု နှ င့် ချင်း ြေည် န ယ် န ယ် စ ေ် ပဒေတွ င် အိ န�ိ ယ တေ် များ
နှ င့် အြေန် အ လှ န် ေ စ် ခ တ် မှု များပကကာင့် တစ် တ ေ် လုံး ြေုတ်

ခဲ့ရေည်။ ကျဆုံးေူများထဲတွင် AIO ကို တည်ပထာင်ခဲ့ေူ
လက်ရှိပခါင်းပဆာင် ဦးစံပကျာ်ထွန်းလည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။

ထို နှ စ် တွ င် ေ င် ALP ေည် လ ည်း ထို ကဲ့ ေို့ ပော

ကံကကမ�ာကို ကကုံခဲ့ရေည်။ ထိုင်းနယ်စေ်တစ်ပနရာရှိ KUN

စခန်း မှ ရခို င် ေို့ အ ြေန် ေို မို ရှ ည် လျားပော လမ်း ပေါ် တွ င်
အဖွဲ့၀င် ၁၂၀ခန့်ေါပော တေ်ဖွဲ့က ခရီးစခဲ့ ကကချိန်တွင်ြဖစ်

ရ�က်ပော ယာယီစစ်ဆင်ပရးတစ်ခုောြဖစ်ပကကာင်း တင်ြေခဲ့
အကူ အ ညီ ပေးပရးအဖွဲ့ အစည်း များကမူ ြမန် မာအစိုး ရ၏
ရည် ရ� ယ် ချက် မှာ နို င် ငံ ပရးအတို က် အ ခံ များကို ဖယ် ရှားလို
ြခင်းြဖစ်ပကကာင်း အပေအချာယူဆခဲ့ ကကေည်။ ကုလေမဂ�

ဒု က္ခ ေ ည် များ ဆို င် ရာ မ ဟာ မ င်း ကကီး ရုံး U N H C R က

ဒု က္ခ ေည် အစု အ ပဝးကကီး ထွ က် ပြေးလာရြခင်း မှာ “ြမန် မာ့
တေ် မ ပတာ် နှ င့် ရေ် ရ�ာ အု ေ် ချုေ် ပရးဌာနတို့ နှ စ် ခု ပေါင်း ၍
အာရကန် ရှိ ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချုေ် ပရး (ေို့ ) လွ တ် လ ေ် ပရးကို

ပတာင်းဆိုပနပော ဗုဒ�ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်များကို ပချ
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မှုန်းကကပောပကကာင့်ြဖစ်ပကကာင်း” ပြောကကားခဲ့ေည်။၃၁

မပေါ် လာပတာ့ ေါ။ ထို အ ချိ န် တွ င် လက် န က် ကို င် အု ေ် စု

အေုံး အနှု န်း များမှာ နို င် ငံ တ ကာ အေို င်း အဝို င်း များကို

နဂါးမင်း တစ် ခု တ ည်း မဟု တ် ပေ။ ရဲ ေီ ဟ စစ် ဆ င် ပရးကို

ြမန် မာအစိုး ရအရာရှိ များဘက် မှ ပြောကကားပော

ဘက်များကွပ
ဲ စပေီး အပြခအပနတိမ
ု့ ျားစွာ မီးပလာင်ရာ ပလေင့်

ြဖစ် ပစေည့် စကားများြဖစ် ေ ည် ။ အစိုး ရမီ ဒီ ယာများထဲ မှ
ပဆာင်း ေါးများတွ င် အစိုး ရက ြဖစ် ခဲ့ ပော ကိ စ္စ များကို

ပဖာ်ြေရာ၌ လက်နက်ကိုင် ဘင်္ဂါလီများဟူ၍လည်းပကာင်း၊
“အဖျက် ေ မား ဘင်္ ဂ လီ အု ေ် စု များ” ဟူ ၍ လည်း ပကာင်း ၊

ဗုဒ�ဘာောရ�ာများကို တိုက်ခိုက်ပော “မွတ်ဆလင် အစွန်း
ပရာက်များ” ဟူ၍လည်းပကာင်း ေုံးစွခ
ဲ ဲ့ ကကေည်။ အကကမ်း
၃၂

ဖက်မှုများအားလုံးမှာ တေ်မပတာ်၏ အြေစ်ပကကာင့် မဟုတ်
ဘဲ တစ်ဘက်ကေ
ို ာ အြေစ်ေခ
ုံ ျေည်။ ထိအ
ု ချိနမ
် စ
ှ ၍ ဘင်္ဂါလီ

ဟူ ပော စကားမှာ မွ တ် ဆ လင် များကို ရည် �� န်း ရာတွ င်

အစိုး ရအရာရှိ များက ေုံ ပေအေုံး ြေုပော အပခါ် အပဝါ်
တစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

၁ ၉ ၇ ၀ နှ စ် များ ကို ြေ န် ကက ည့် လျှ င် နို င် ငံ တ ကာ

အ ေို င်း အ ဝို င်း ေ ည် ထို ဒု က္ခ ေ ည် အ ပရး အ ခ င်း နှ င့်

ေတ် ေ က် ၍ မည် ေို့ ကို င် တွ ယ် ရ မည် ကို အလွ န် မ ပရမရာ

ြဖစ် ပနကကဟန် တူ ေ ည် ။ “ြမန် မာ့ န ည်း ြမန် မာ့ ဟ န် ဆို ရှ ယ်
လစ်လမ်းစဉ်” အရ ြမန်မာေည် ကမ�ာပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာ
အေို င်း အဝို င်း နှ င့် မေတ် ေ က် ဘဲ အထီး အကျန် ဆုံး နို င် ငံ

ထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပနေည့် အချိန်လည်းြဖစ်ေည်။ ဆယ်စုနှစ်

များ ကို နှိ မ် န င်း ရ န် ဖွဲ့ စ ည်း ထား ပော စ စ် ဆ င် ပရး မှာ
လည်း တေ် မ ပတာ် ၏ စစ် ပတွ ခ ရို င် ရှိ အပနာက် ေို င်း တို င်း

စစ် ဌာနချုေ် ပအာက် တွ င် စတင် ခဲ့ ေ ည် ။ ရည် ရ� ယ် ချက် မှာ
ပတာင်ပေါ်ပဒေများတွင် လှုေ်ရှားပနပော ဗ.က.ေ၊ ရ.က.ေ၊
AIO၊ ANLP နှင့် RPF တိ၏
ု့ လက်ကျန်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး

ကို ပထာင်ပချာက်ဆင်ပေီး ရှင်းေစ်ရန်ြဖစ်ေည်။ ပနာက်ထေ်
နှစန
် စ
ှ က
် ာလအတွင်း အစိုးရဘက်က ဖိနေ
ှိ မ
် များ
ှု
ဆက်တက
ို ်

ြေုလုေ်လာခဲ့ေည်။ အဆက်မြေတ် တိုက်ခိုက်မှုများပကကာင့်

အတို က် အ ခံ ပခါင်း ပဆာင် များနှ င့် ၎င်း တို့ ၏ မိ ေားစု ဝ င်
များေည် ပြမာက်ဘက်ေို့ တြဖည်းြဖည်း ပနရာပရ�့လာခဲ့ ပေီး
ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန�ိယတို့နှင့် ဆုံရာေုံးနိုင်ငံဆုံချက်နယ်ြခား

ပဒေေို့ ပရာက်လာခဲေ
့ ည်။ ပနာက်ဆုံးတွင် ထိန
ု ည်းဗျူဟာ
များက အစိုး ရအတွ က် အလု ေ် ြဖစ် ခဲ့ ေ ည် ဟု ဆို ရ မည် ။

၁၉၈၀တွင် လွတပ် ငိမ်းချမ်းောခွင့ရ
် ပေီး အတိက
ု အ
် ခံများထဲမှ

ထိတ်တန်းပခါင်းပဆာင်ေုံးဉီး လက်နက်နှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး

လဲလှယ်ခဲ့ ကကေည်။ ၎င်းတို့မှာ ဗ.က.ေ ၏အပနာက်ပြမာက်
တိုင်းမှုးဉီး(ဗိုလ်)ေက်ထွန်း၊ ဗ.က.ေ ကို ေူးတွဲတည်ပထာင်
ခဲ့ ေ ည့် ဉီး ပကျာ် ဇံ ရှီ ၊ နှ င့် AIO ကို ေူး တွဲ တ ည် ပထာင် ေူ
ဉီးထွန်းပရ�ပမာင်တို့ ြဖစ်ကကေည်။

မဆလအစိုးရပခါင်းပဆာင်များအဖို့ အားရရ�င်လန်း

ပလးခု အ ကကာတွ င် မူ ကု လ ေမဂ� ၏ စုံ စ မ်း စစ် ပဆးေူ များ

စရာေင်။ အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုများနှင့် နိုင်ငံပရး ပြခလှမ်း

စစ်ဆင်ပရး အပကကာင်းကို ပဖာ်ြေရာတွင် ထိုြဖစ်ရေ်မှာ ရခိုင်

ပဖာက်နိုင်ခဲ့ ပေီဟု ထင်စရာရှိေည်။ ထိုနှစ်တွင်ေင် ဝန်ကကီး

နှ င့် နို င် ငံ တ ကာ လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးအု ေ် စု များေည် နဂါးမင်း

ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များကို ပမာင်းထုတ်ရန်
အစိုးရလုံပခုံပရး တေ်များက ေထမဆုံးအကကိမ်အားထုတ်ခဲ့
ကကြခင်းြဖစ်ပကကာင်း တိတိလင်းလင်းရှင်းလင်းခဲ့ ကကပေီ။
အ ပရး ကကီး ပော

၃၃

မှ တ် ေား စ ရာ တ စ် ခု မှာ

မွတ်ဆလင် တို့အပေါ် တေ်မပတာ်က ထိုေို့နှိမ်နင်းခဲ့မှုများ
ြဖစ်လာချိန်က ရခိုင်များကကားတွင် နိုင်ငံပရးလှုေ်ရှားမှုများ

ရှခ
ိ ပ
ဲ့ ကကာင်းေင်ြဖစ်ေည်။ AIO ၏ အဆိအ
ု ရ “မ.ဆ.လ အာဏာ
ရှ င် များ” ေည် အာရကန် ဗု ဒ� ဘာောများနှ င့် မွ တ် ဆ လင်

များ၏ ညီရင်းအစ်ကိုကဲ့ေို့ အပနအထားကို လူမျုးပရးနှ
ိ
င့်
ဘာ ော ပရး ေ ဋိ ေ က္ခ များ ဖ န် တီး ပေီး ညီ �� တ် မှု ကို ပရာ ၊
ပတာ် လှ န် ပရးကို ပရာ ပချမှု န်း ေစ် ရ န် ကကိုးစားြခင်း ဟု ဆို

ေည် ။ ၃၄ ဤေဋိ ေ က္ခ တွ င် အာရကန် လူ မျုးများအတွ
ိ
က်

အပြဖမှာ မိ မိ တို့ နှ င့် ေက် ဆို င် ပော အပရးအရာများတွ င်
မိမိတို့ လုေ်ေိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ပရးေင် ြဖစ်ေည်ဟု AIO က ဆိုေါ
ေည်။၃၅

ထိဖ
ု န
ိ ေ
ှိ မ
် များပနာက်
ှု
ေင
ို ်းတွင် နိင
ု င
် ပ
ံ ရး ရင်ကကားပစ့

မှု များ ြေုလု ေ် ရ န် ၊ လူ မျုးစု
ိ များ အချင်း ချင်း အြေန် အ လှ န်

ပြော ဆို နှီး ပနှာ ကက ရ န် အ ခွ င့် အ ပရး များ တ စ် ရံ တ စ် ခါ မှ

များနှ စ် ခု ပေါင်း ၏ ရလဒ် က မဟာဗျူဟာအရ လမ်း ေစ်

ချု ေ် ပဟာ င်း ဉီး နု ေ ည် လ ည်း အ စိုး ရ ၏ လွ တ် ပငိ မ်း
ချမ်းောခွင့်ြဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်မှ ရန်ကုန်ေို့ ြေန်ပရာက်
လာခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းေည် ဗ.က.ေ တို့

နှ င့် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးပဆွး ပနွး ရန် ကမ်း လှ မ်း ခဲ့ ပေီး KIO နှ င့်

လည်း ေီးြခားပတွ့ဆုံခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်လာမည့် နှစ်များ၌

ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း စဉ် များရှိ ပနေလို လက် န က် ကို င်

အ တို က် အ ခံ များ ေ ည် လ ည်း ဆ က် လ က် တ ည် ရှိ ပန ပေ
ေည် ။ တရု တ် ၊ ထို င်း တို့ နှ င့် ထိ စ ေ် ပနပော နယ် စ ေ် ပဒေ
များမှာ အစိုးရအတိုက်အခံ နိုင်ငံပရးေမားများ၏ လှုေ်ရှား

ရာ န ယ် ပြမ များ ြဖ စ် ပန ကက ဆဲ ေ င် ။ အ စိုး ရ ၏ အ ဓိ က
ရည် ရ� ယ် ချက် က မူ ပအာင် ြမင် ခဲ့ ေ ည် ဆို ရ မည် ။ တို င်း ြေည်

နယ် ြခားပဒေများတွ င် မှ န်း ရန် ခ က် ခဲ ပော မတည် ပငိ မ်
မှု များနှ င့် ြေည့် နှ က် ပနချိ န် တွ င် အစိုး ရေည် ြမန် မာြေည်
အလယ် ေို င်း ရှိ အချက် အ ချာပနရာများကို ထိ န်း ချုေ် ထား
နိုင်ခဲ့ေည်။

၁ ၉ ၈ ၀ ပကျာ် ကာ လ များ တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်

ပြမာက် ေို င်း ပဒေ၌ တို က် ခို က် မှု များ ကကို ကကားကကို ကကား
ြဖစ် ပနတု န်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ။ ၁၉၇၈ ခု နှ စ် စ စ် ဆ င် ပရးက
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ပမာင်း ထု တ် လို က် ေ ြဖင့် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ေို့ ပြေးဝင် ခဲ့ ကက

ေွားရ ြခင်းများကို ြေန်ပတွ့လာရေည်။ ေိပ
ု့ ော် ဤတစ်ကကိမ်

ြေန်လာနိုင်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်၁၉၈၂ မ.ဆ.လ အစိုးရ၏

ရေ် မ ပနကကပတာ့ ေါ။ ပရ�့ ပြောင်း အပြခချလို ေူ တို့ ရည် ရ� ယ်

ပော ဒုက္ခေည်များမှာလည်း ကုလေမဂ�၏ အစီအစဉ်ြဖင့်

နို င် ငံ ေားဥေပဒေစ် အ ရ မွ တ် ဆ လင် များကို ချုေ် ချယ် မှု

အဆင့် ဆ င့် ကို ြေုလု ေ် ခဲ့ ရာ ၎င်း တို့ ၏ ြေဿနာကို တရား
မျှ တစွာ ပြဖရှ င်း နို င် ရ န် ပမျှာ် လ င့် ချက် မှာ ခေ် ြမန် ြမန် ေ င်
အဆုံးေတ် ေွားပတာ့ေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်

ေညာနို င် ငံ ပရးကို ရှု ေါ။) ပနာက် ေို င်း တွ င် ြမန် မာြေည် ဖွား
တို င်း ရင်း ေားဟု ယူ ဆ ရေူ များကို ော နို င် ငံ ေားအဆင့်
အတန်း အြေည့် ပေးခဲ့ ေ ည် ။ တို င်း ရင်း ေားမဟု တ် ေူ များ
အထူး ေြဖင့် အိ န�ိ ယ နှ င့် တ ရု တ် အ နွ ယ် များမှာ မူ ၁၈၂၄

ပဗိတေ
ိ ျှတို့ အာရကန်ကို ေိမ်းေိက
ု ခ
် ျိနမ
် တိင
ု မ
် က
ီ ေင် မိေားစု

ဝင်များက ြမန်မာြေည်ေို့ပရာက်ရှိခဲ့ပကကာင်း ေက်ပေမြေ

နိုင်ေါက “ဧည့်နိုင်ငံေား” (ေို့မဟုတ်) “နိုင်ငံေားြေုခွင့်ရေူ”
ဟူ ပော အဆင့် ကို ော ရရှိ နို င် ေ ည် ။ ရို ဟ င် ဂျာဟူ ပော
အမည်ကိုမူ လုံးဝေုံးစွဲြခင်းမြေုကကပတာ့ပေ။

ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ ရခို င် ြေည် န ယ် မှ မွ တ် ဆ လင်

ပရ�့ပြောင်းပနထိင
ု ေ
် မ
ူ ျားနှင့် ဒုကေည်
္ခ
များ ြေည်ေေို့ စီးထွက်

အလံြဖူ ကွန်ြမူနစ်တေ်ဖွဲ့ဝင်များ(၁၉၈၇)(MS)
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တွ င် မူ ထို ထွ က် ေွားေူ များစွာ မှာ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နို င် ငံ တွ င်

ေည် မှာ ေါကစ္စ တန် ၊ ပဆာ် ဒီ အာပရဘီး ယားနှ င့် အြခား
ြေည် ေ နို င် ငံ ေို့ ပရာက် ရှိ လို ကကေည် ။ ပခိ မ်း ပြခာက် မှု နှ င့်

ကိုယ်ထိ လက်ပရာက် ပစာ်ကားမှုများကို ပတာက်ပလျှာက်

ခံ ခဲ့ ကကရပေီး ပနာက် မွ တ် ဆ လင် များစွာ ေည် ၎င်း တို့ ၏
ပနရေ်ကို လုပံ ခုံေည်ဟု မခံစားရပတာ့ေါ။၅၂ ၎င်းတို့ပြောပလ့

ရှပ
ိ ော စကားတစ်ခန
ွ ်းမှာ“ဗမာစစ်တေ်က ခင်ဗျားကို ရ�ာထဲမှာ
ပတွ့ ရင် ခင် ဗျားက နို င် ငံ ြခားေား၊ ြမစ် ထဲ မှာ ခင် ဗျားကို

ပတွ့ရင် ခင်ဗျားက ပမှာင်ခိုေမား၊ ပတာထဲမှာ အလုေ်လုေ်
ပနရင် ခင်ဗျားက ေူေုန်ေဲ” ပကကာက်စရာ ပကာင်းလှပော
အတိုင်းအတာြဖင့် လူေားတို့၏ ပကကကွဲြခင်းများ ဆက်၍

ြဖစ်ပေါ်ပနဆဲေင်။ လူအများ အစုလက
ို ် အပေုံလက
ို ် ထွကပ
် ြေး
ရြခင်း များ တိုး လာေည် နှ င့် အ မျှ ရို ဟ င် ဂျာတို့ ကို အာရှ ၏
ေါလက်စတိုင်းအေစ် ဟု လျင်ြမင်စွာေင် အများက ေိရှိလာ

ကကေည်။ ယပန့တွင် ြေည်ေပရာက် ရိုဟင်ဂျာ အေိုင်းအဝိုင်း
ကို ကမ�ာတစ်လ�ားရှိ နိုင်ငံများစွာတွင် ပတွ့ ြမင်ပနရေည်။
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ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခအရှုေ်အပထွး
မကကာပေးခင်နှစ်များအတွင် အာရကန်အပေါ် နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှုမှာ ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ

အြငင်း ေွားမှု များ အပေါ် တွ င် လ ည်း ပကာင်း ဗဟို အ စိုး ရနှ င့် ဆက် ဆံ ပရးအပေါ် တွ င် လ ည်း ပကာင်း
ေက် ပရာက် လျက် ရှိ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ယပန့ ပခတ် ေ စ် ြမန် မာနို င် ငံ အ တွ က် ေို့ မ ဟု တ် ြေည် ေူ များ
အတွ က် စိ န် ပခါ် မှု မှာ ဤအပရးတစ် ခု တ ည်း မဟု တ် ပေ။ ပဗိ တိ ေျှ တို့ ထွ က် ခွာ ေွားပေီး ကတည်း က
ြမန် မာ၊ အိ န�ိ ယ နှ င့် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ေုံး နို င် ငံ ဆုံ ချက် နယ် ြခားပဒေေည် မကကာခဏဆို ေ လို

ေဋိ ေ က္ခ နှ င့် မပငိ မ်း ချမ်း ေည့် ဒ ဏ် ကို ခံ စားခဲ့ ရ ေည် ။ ဤပဝးလံ ပခါင် ဖျားပော နယ် ပြမများတွ င်

လူ မျုးစု
ိ များ၏ အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ် ရှားမှု ေုံ စံ မျုးစု
ိ ံ မှာ ကို လို နီ ပခတ် အလွ န် န ယ် ြခားပဒေများ၏
မျက်နှာစာအေီးေီးတွင် လက်နက်လှုေ်ရှား တိုက်ေွဲဝင်မှုအေွင်ြဖင့် ဆက်ရှိပနကကေည်။၃၆ ယဉ်ပကျးမှု

ပေါင်း စုံ ယှ က် န� ယ် စု ဆုံ ပနပော အရေ် များတွ င် ြဖစ် ပေါ် ပနပော ေဋိ ေ က္ခ များကို ဗု ဒ� ဘာောနှ င့်
မွ တ် ဆ လင် ကိုး ကွ ယ် ယုံ ကကည် မှု ကကား ေို့ မ ဟု တ် အိ န�ိ ယ အနွ ယ် များနှ င့် ြမန် မာလူ ထု ကကားတွ င်
ြဖစ် ပေါ် ပနေည် ဟု ဆို လျှ င် လုံ ပလာက် မ ည် မ ဟု တ် ေါ။ ဘင်္ ဂ လားေင် လ ယ် ပအာ် မှ အိ န�ိ ယ ကို ြဖတ် ကာ

တိဘက်ကုန်းြမင့်ေို့ တက်ေွားလျှင် ကုန်းတွင်းေိုင်း၌ ထူးြခားေည့် ေမိုင်းပကကာင်း အပထွပထွြဖင့်

လူမျုးပေါင်
ိ
းစုက
ံ ို ပတွ့ရမည်။ မီဇရ
ို မ်မေ
ှ ည် အပနာက်ပြမာက် အိနယ
�ိ မှ အရုနာချယ်အထိလည်းပကာင်း၊
ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ရှိ စစ် တ ပကာင်း ကု န်း ြမင့် မှ မျုးနွ
ိ ယ် စု များေည် လ ည်း ပကာင်း ၊ ြမန် မာနို င် ငံ ၏ ရခို င်
ြေည်နယ်မှ ကချင်ြေည်နယ် အထိလည်းပကာင်း လူမျုးစု
ိ အဖုံဖုံကို ပတွ့ ြမင်ရမည်။၃၇

အာရကန် ေ ည် ထို န ယ် ြခားကမ�ာ၏ အစိ တ် အ ေို င်း တစ် ခု မျှ ော ြဖစ် ေ ည် ။ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ၊

အိနယ
�ိ တို့နင
ှ ့် အာရကန်စဆ
ု ပ
ုံ ော ေုံးနိင
ု င
် ဆ
ံ ခ
ုံ ျက်နယ်ြခားပဒေေည် ဘာောရေ်ဆင
ို ရ
် ာ အပခါ်အပဝါ်

အားြဖင့် ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခအရှုေ်အပထွးဟု အမည်တေ်နိုင်ပလာက်ပအာင် လက္ခဏာအရေ်ရေ်နှင့်
ြေည့် စုံ ပနပေေည် ။ ၃၈ နယ် ြခားမျဉ်း ပေါ် တွ င် ခွ လျှ က် ေျံ နှ့ ံ့ ပနထို င် ကကပော ရခို င် - မရမာကကီး အု ေ် စု ၊

ရိဟ
ု င်ဂျာ- စစ်တပကာင်းေားအစရှေ
ိ ည် လူမျုးစု
ိ များကကားတွင် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးနှင့် ယဉ်ပကျးမှုအရ အစိုးရကို
အတို က် အ ခံ ြေုေူ အု ေ် စု များ ပြခကု တ် ယူ လှု ေ် ရှားနို င် ေ ည့် ပနရာများရှိ ပနကကေည် ။ ဗဟို အ စိုး ရ၏

ပနရာမှ ဝ င် ကကည့် လျှ င် နယ် စ ေ် ပဒေများတွ င် ရှိ ပော စီး ေွားပရးနှ င့် နို င် ငံ ပရးအင် အားစု များေည်
အစိုးရကိအ
ု ာခံပနေည့် “ေူေန
ု မ
် ျား”၊ “ဓါးြေများ”၊ “ပမှာင်ခေ
ို မားများ” နှင့် “တရားမဝင်ဝင်ပရာက်ပနထိင
ု ်

ေူ များ”ဟု မကကာမကကာေင် ေုံး စွဲ ပခါ် ပဝါ် ပလ့ ရှိ ေါေည် ။ ထို အ ယူ အ ဆတွ င် ယပန့ ပခတ် နို င် ငံ ပတာ်

အစိုးရများေည် ထိုနယ်ြခားမျဉ်များကို ပရးဆွဲခဲ့ပော ကိုလိုနီပခတ်က အုေ်ချုေ်ခဲ့ေူတို့၏ ပြခရာကို
နင်းကကေါေည်။၃၉ မတည်ပငိမေ
် ည့ပ
် နရာတွင် ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရှ် ေည်လည်း လွတလ
် ေ်ပေီးေည့ပ
် နာက်ေင
ို ်း

တွ င် ေါကစ္စ တန် မှ နို င် ငံ ခွဲ ထွ က် ပရးကကုံ ခဲ့ ေ ည့် နို င် ငံ ြဖစ် ပကကာင်း အမှ တ် ရ ေင့် ေါေည် ။ ထို့ ြေင်
အပရှ့ ပြမာက် အိ န�ိ ယ မှ လူ မျုးစု
ိ င ယ် အ များအြေားမှာ ပတာ် လှ န် ပရးထဲ ဝင် ပရာက် လာခဲ့ ရာ ေုံး ဖွဲ့ မှ
ယပန့အခါ ခုနှစ်ဖွဲ့ေို့ တိုးလာခဲ့ေည်ကို ပတွ့ရေည်။၄၀

နယ်စေ်ြဖတ်ပကျာ်နိုင်ငံပရးတွင် နှစ်ဖက်စလုံးရှိ နယ်ပြမများမှ ြေည်ေူများ ေူးပေါင်းကကပော

လှုေ်ရှားမှုကို နာဂလူမျုးများတွ
ိ
င် ပတွ့ရပေီး စစ်ကင
ို ်းတိင
ု ်းအတွင်းရှိ နာဂလူမျုးများနှ
ိ
င့် နယ်ြခားတစ်ဖက်

အိ န�ိ ယ မှ နာဂများဖွဲ့ စည်း ထားပော နာဂြေည် အ မျုးေားဆိ
ိ
ု ရှ ယ် လ စ် ပကာင် စီ (The National
Socialist Counil of Nagaland-NSCN) ြဖစ်ေည်။ ေိေ်မထင်ရှားပော လူမျုးစု
ိ လှုေ်ရှားမှုပနာက်

တစ်ခုမှာလည်း ေုံးနိုင်ငံစလုံးရှိ ချင်းလူမျုးများကကားတွ
ိ
င် ဆက်လက်တည်ရှိပနခဲ့ေည်။ တိဘက်တိုဘားမန်းဘာော စကားအုေ်စုများတွင် ထိုချင်းအုေ်စုကို ေမိုင်းပကကာင်းအရ အားလုံးပခုံငုံမိပော “ဇို”

ဟူ ပော အမည် ြဖင့် ပခါ် ပဝါ် ကကေည် ။ လွ တ် လ ေ် ပရးရချိ န် တွ င် နို င် ငံ ေုံး ခု စ လုံး မှ ချင်း လူ မျုးများ
ိ
အားလုံးကို ရည်��န်း၍ Pan- Chin ဟူ၍ ပခါ်ဆိုရန် အကကံပေးခဲ့ေည်များလည်း ရှိကကေည်။ ေို့ပော်

ထို လှု ေ် ရှားမှု မှာ ထို ေို့ ေူး ပေါင်း နို င် ေ ည့် အရှိ န် အ ဟု န် ေို့ မပရာက် လာခဲ့ ေါ။ ၄၁ လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရး
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အယူအဆများအရ အုေစ
် ဝ
ု င်အများစုေည် ခရစ်ယာန်ဘာောဝင်များ ြဖစ်ကကပေီး ယပန့တင
ွ ် ၎င်းတို့အား
ြမန် မာနို င် ငံ ၌ ချင်း ဟု ပခါ် ကကပေီး အိ န�ိ ယ တွ င် မီ ဇို ဟု ပခါ် ေည် ။ ကာလပဒေအလို က် ေုံး စွဲ ပော
ပနာက်ထေ် အပခါ်အပဝါ်များမှာ ကူကီးနှင့် ဇိုမီဟူ၍ ြဖစ်ကကေည်။ ြမန်မာတွင် ဇိုမီဟူပော အေုံးကို

ေို နှ စ် ေ က် ကကေည် ။ ၄၂ ပမို -ခမီ နှ င့် ခူ မီး လူ မျုးများေည်
ိ
လ ည်း ရခို င် ြေည် န ယ် နှ င့် ချင်း ြေည် န ယ် တွ င်
ရှိကကပော ချင်းအနွယ်များြဖစ်ကကပေီး ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်တွင်လည်း ပနထိုင်လျက်ရှိကကေည်။

ထို ေို့ အဆက် အ စေ် များရှိ ကကပေီး ချင်း နှ င့် အာရကန် တို့ ေ ည် ြမန် မာနို င် ငံ တွ င် တို က် ေွဲ

ဝင် ပနကကချိ န် ၌ အိ န�ိ ယ တွ င် ရှိ ပော မီ ဇို တို့ မှာ လည်း လွ တ် လ ေ် ပရးပနာက် ေို င်း အပရးကကီး ပော
အချိ န် များတွ င် အဆက် အ ေွ ယ် များရှိ ကကေည် ။ ၁၉၆၀နှ စ် များအပနှာ င်း ေို င်း မှ စ ၍ ယပန့ ထ က်
ထိ တို င် ပအာင် မီ ဇို အ မျုးေားတေ်
ိ
ဉီး ကို ပထာက် ခံ ေူ များေည် ေုံး နို င် ငံ ဆုံ ချက် န ယ် စ ေ် ပဒေကို

ြဖတ် ေ န်း ၍ နယ် စ ေ် မှ တ ဆင့် စစ် တ ပကာင်း နှ င့် အာရကန် ပတာင် ပေါ် ပဒေများေို့ ထွ က် ပြေးခို လှုံ
လာခဲ့ ကကေည်များ ရှိခဲ့ဖူးေည်။ (အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှုများ ြေန်လည် အေက်ဝင်

လာြခင်းကို ကကည့်ေါ။) ၁၉၈၆ တွင် အိန�ိယအစိုးရနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးစာချုေ်ချုေ် ဆိုပေီးပနာက် MNF

တေ်ဖွဲ့များေည် မီဇရ
ို မ်ေို့ ြေန်ေွားခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာဘက်ြခမ်းတွငလ
် ည်း ချင်းအမျုးေားတေ်
ိ
ဉီး Chin

National Front (CNF) ေည် ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ပနြေည်ပတာ်မှ အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စပ
ဲ ရး စာချုေ်ကို
လက် မှ တ် ပရးထိုး ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထို စာချုေ် မှာ ၎င်း တို့ ၏ နယ် စ ေ် ပဒေများေို့ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

ကို ယူ ပဆာင် မ လာနို င် ပေ။ အာရကန် ပတာင် တ န်း ပဒေရှိ ပြမမျက် နှာ ေွ င် ြေင် မ ညီ ပော၊ အေွား

အလာခက်ပော နယ်ပြမတွင် ချင်းြေည်နယ်ကို ရခိင
ု န
် င
ှ ့် နယ်ြခားမျဉ်းရှပိ ေီး ဤပနရာ၌ ယခုအခါ ချင်းနှင့်
ရခိုင် အတိုက်အခံတေ်ဖွဲ့များ ယပန့အထိ လှုေ်ရှားပနကကဆဲြဖစ်ေည်။၄၃

အာရကန်၌လည်း လွတ်လေ်ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ချင်းနှင့် အြခားပတာင်ပေါ်လူမျုးစု
ိ များ၏

လက် န က် ကို င် လှု ေ် ရှားမှု ငယ် များ ပေါ် ပေါက် ခဲ့ ပေးေည် ။ ေါလီ မ န် ပခတ် တွ င် လူ ေိ အ များဆုံး
အဖွဲ့ မှာ ၁၉၅၇ တွ င် တည် ပထာင် ခဲ့ ပော လူ မျုးစု
ိ ံ တို င်း ရင်း ေားများအဖွဲ့ (Tribal Nationalities

Organization) ြဖစ်ေည်။၄၄ ၁၉၆၂ အာဏာေိမ်းပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ဉီးဘပမာင်ပခါင်းပဆာင်ပော

ချင်းအမျုးေား
ိ
လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်ဉီးအေါအဝင် အဖွဲ့ေစ်အချု့လည်
ိ
း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ေည်။၄၅
ေို့ ပော် ချင်း နှ င့် အ ြခားလူ မျုးစု
ိ င ယ် များရှိ နို င် ငံ ပရးေမားများစွာ ေည် ဉီး ပနဝင်း အု ေ် ချုေ် ခဲ့ ေ ည့်
ပခတ်တွင် မ.ဆ.လ ေို့မဟုတ် ဗ.က.ေ ကိုဝင်ပရာက်ေွားခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ဗ.က.ေ တို့က

လူ မျုးစု
ိ ံ တို င်း ရင်း ေားများအဖွဲ့ ကို ေါတီ ၌ ပမာ် စီ တုံး အရှိ န် တ က် ပနစဉ် ကာလတွ င် ေိ တ် ေ စ် ခဲ့ ေ ည် ။

ေို့ ပော် ပတာင် ပေါ် ေားတို့ ၏ နို င် ငံ ပရးလှု ေ် ရှားမှု ကို မူ မဟန့် ထားနို င် ခဲ့ ေါ။ ၁၉၈၅ ခု နှ စ် တွ င်
ချင်း နှ င့် ပမို နို င် ငံ ပရးေမားများက ဗ.က.ေ ထဲ မှ ခွဲ ထွ က် ေွားကာ ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း တွ င်
လူမျုးစု
ိ ံတိုင်းရင်းေားများေါတီ (Tribal Nationalities Party TNP) ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။

လူမျုးစု
ိ နင
ို င
် ပ
ံ ရး အခင်းအကျင်းမှာ ၁၉၈၈ ခုနစ
ှ ဉ
် ီးပနဝင်း၏ မ.ဆ.လအုေခ
် ျုေ်ပရးပေိုကျေွား

ပေီးေည့် ပနာက်ေင
ို ်းတွင် နယ်စေ်ေုံးခုဆခ
ုံ ျက်ပဒေတွင် ပြောင်းလဲလာခဲ့ ြေန်ေည်။ ပရ�းပကာက်ေဝ
ွဲ င်မည့်

ေါတီ များမှာ အခွ င့် အ ပရးရလာပောပကကာင့် ပမို -ခမီ တို့ အ ေါအဝင် ချင်း တို့ ၏ အဖွဲ့ အစည်း များစွာ

ဆက် လ က် လှု ေ် ရှား ကကြေန် ေ ည် ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ပြခခံ ဉ ေပဒအရ ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် လ ည်း
ချင်း တို င်း ရင်း ေားပရးရာ ဝန် ကကီး တစ် ဉီး ရှိ လာပေီး နယ် ပြမတစ် ခု လုံး တွ င် ဤအဆင့် အ တန်း ြဖင့်

အ ေိ အ မှ တ် ြေု ခံ ရ ပော တ စ် ခု တ ည်း ပော လူ မျုးိ စု ြဖ စ် လာ ေ ည် ။ ( ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် လ က် ရှိ
အပြခအပနကို ရှု ေါ။) ခန့် မှ န်း ရန် ခ က် ပော ေဋိ က္ခ အပြခအပနများေည် ပတာင် ပေါ် ပဒေများတွ င်
ရေ်ေွားြခင်း မရှိပေးေါ။ ထိုပဒေအတွင်း ရက္ခိုင်အမျုးေား
ိ
အဖွဲ့ချုေ် (United League of Arakan)

နှငအ
့် တူ အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စပ
ဲ ရး စာချုေ်ချုေ်ေည့် အြခားအဖွဲ့ငယ်များြဖစ်ပော ALP နှင့် CNF
တို့လည်း လှုေ်ရှားပနကကေည်။

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ရှိ လူ မျုးစု
ိ င ယ် များ၏ ရု န်း ကန် ရ မှု ကလည်း ြမန် မာနယ် စ ေ် ဘ က် မှ ေဋိ ေ က္ခ
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များအပေါ် အကျုးေက်
ိ
ပရာက်မှုရှိြေန်ေည်။ အထူးေြဖင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ဘက်မှ ဒိုင်းနက်လူမျုးများနှ
ိ
င့်

အမျုးအနွ
ိ
ယ် တူြဖစ်ပော ဗုဒ�ဘာောကို အများဆုံးကိုးကွယ်ကကေည့် စစ်တပကာင်းပတာင်ပေါ်ပဒေ
များမှ Chakma (ချက�မ) တိ၏
ု့ လှုေ်ရှားမှုတွင် ပတွ့နိင
ု ေ
် ည်။၄၆ ၁၉၇၂ တွင် ရှနတ
် ဘ
ီ ာဟိန၌
ီ လက်နက်ကင
ို ်

ေုနက
် န်မများ
ှု
ပေါ်ပေါက်ရာ ေုံးနိင
ု င
် ဆ
ံ ခ
ုံ ျက် နယ်ြခားပဒေအထိ ရိက
ု ခ
် တ်မများ
ှု
ရှခ
ိ ေ
ဲ့ ည်။ ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရှ်

တေ်ဖွဲ့များ ဆုတေ
် ွားပောအခါ ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်မှ အတိက
ု အ
် ခံလက်နက်ကင
ို အ
် ဖွဲ့များေည် စစ်တပကာင်း

နယ် စ ေ် တ စ် ပလျှာ က် တွ င် အလို လို အု ေ် ချုေ် ေူ များ ြဖစ် လာကကေည် ။ ၁၉၉၇ ဒါကာအစိုး ရနှ င့်
အေစ်အခတ်ရေ်စပဲ ေီးပနာက် အိနယ
�ိ ေို့ပြေးခဲရ
့ ပော ချက�မဒုကေည်
္ခ
ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့ြ် ေန်လာနိင
ု ခ
် ဲ့ ပေီး
စစ်တပကာင်းပတာင်ပေါ် ပဒေများရှိ လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခများ အဆုံးေတ်နိုင်ခဲ့ေည်။၄၇ ေို့ရာတွင်

ပဝးေီ ပခါင် လံ လှ ပော ထို ပတာင် ပေါ် ပဒေများမှာ အစိုး ရလုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ များ ခေ် ေါးေါးောရှိ ရာ
ပတာ် လှ န် ပရးအု ေ် စု များအပနနှ င့် ၎င်း တို့ ၏ လှု ေ် ရှားမှု များကို ဆက် လ က် ပဆာင် ရ� က် နို င် ခဲ့ ကကေည် ။
ဆယ်စုနှစ်များစွာေင် နိုင်ငံေုံးခုလုံးမှ အစိုးရက ပစလ�တ်ပောတေ်များမှာ ထိုပဒေ၌ အြေင်လူကဲ့ေို့
ြဖစ်ပနခဲ့ ပေီး ပြမြေင်ကို တကယ်စိုးမိုးပနကကေူမှာ လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များြဖစ်ကကေည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထိုေုံးနိုင်ငံနယ်စေ်များဆုံချက်ပဒေရှိ နိုင်ငံပရးနှင့် လူမူပရးစိန်ပခါ်မှုများကို

ပြဖရှင်းရန်ေို၍ အပရးတကကီးြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အြမန်ဆုံးပော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကကုံပတွ့ပနရေည့်
အာရှတိုက်၏ ဤပဒေ၌ ေထဝီနိုင်ငံပရးဖိအားများ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ အိန�ိယေည် ကုလားတန်

ြမ စ် ဝှ မ်း တွ င် “ ကု လား တ န် ဘ က် စုံ ေ ယ် ယူ ေို့ ပဆာ င် ပရး စီ မံ ကိ န်း ( M u l t i - M o d a l Tr a n s i t

Transport Project) ကို အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ပနပေီး ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ေ ည် ပမာင် ပတာနယ် စ ေ် မှ
ကညင် ပချာင်း စီး ေွားပရးဇုံ ကို အပထာက် အ ေံ့ ပေးပနေည် ။ တရု တ် ေ ည် ပကျာက် ြဖူကို ရေ် ဝ န်း နှ င့်
ေိုးလမ်းမ စီမက
ံ န
ိ ်းများ၏ ဗဟိခ
ု ျက်တစ်ခု အြဖစ်အေွငပ
် ြောင်းလျှက် ရှေ
ိ ည်။ ြေင်ေစ်အစိုးရေည်လည်း
ပလးပမို့ ြမစ်ပေါ်တွင် ပရအားလျှစ်စစ် ထုတ်လ�တ်မည့် ဆည်စီမံကိန်းနှစ်ခုကို အကူအညီပေးပနေည်။၄၈

ပဒေခံတို့အဖို့မူ ပလးပမို့ ြမစ်ေည် ပရှးပဟာင်းပမို့ပတာ်ကကီးပလးခုကို ဆက်ေွယ်ထားေည့် ပရလမ်း

ပကကာင်း ေပ �ဂ တ နိ မိ တ် ေုံ ြဖစ် ေ ည် ။ ယခု အ ခါတွ င် မူ ပြမာက် ဉီး ၊မင်း ြေား၊ ပြမေုံ ၊ ပေါက် ပတာနှ င့်
စစ်ပတွပမို့နယ်များကို ဆယ်ေွယ်ထားပော ပရပကကာင်းလမ်း ြဖစ်ေည်။

ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေမှာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အလှမ်းပဝး

ပနေါပေးေည်။ ခန့်မှန်းပြခ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် ဒုက္ခေည် တစ်ေန်းပကျာ်မှာ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်တွင်

ရှိ ပန ကက ပေး ေ ည် ။ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် နှ င့် အ တူ က ေ် လျ က် ချ င်း ြေ ည် န ယ် ထဲ တွ င် ဗု ဒ� ဘာ ော ပရာ

မွ တ် ဆ လင် များေါ ေါဝင် ေ ည့် ၂၀၀,၀၀၀ ပကျာ် ေ ည် ပနရေ် စွ န့် ခွာ ခဲ့ ရ ပော ဒု က္ခ ေည် များြဖစ် ပန
ကကေည် ။ ၄၉ ဤပဒေနှ င့် ကေ် လျက် အာေံ ြေည် န ယ် တွ င် အိ န�ိ ယ အစိုး ရေည် ဘင်္ ဂါ လီ အ နွ ယ် ပေါင်း

၁.၉ ေန်း ကို နို င် ငံ မဲ့ အ ြဖစ် ပကကညာခဲ့ ေ ည် ။ ၅၀ ထို ေို့ နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံ ချက် ပဒေတွ င် လက် န က် ကို င်

ေဋိ က္ခ များမှာ ေုံ စံ အ မျုးမျ
ိ ုးြဖင့
ိ
် ဆက် လ က် ြဖစ် ပေါ် ပနေည် ။ ြမန် မာဘက် အ ြခမ်း တွ င် ULA, ALP,
CNF, NSCN နှင့် အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ပရးတေ် ARSA တို့ လှုေ်ရှားပနချိန်တွင် တစ်ဖက်

အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ် တွ င် လူ မျုးစု
ိ အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များ ရှိ ပနကကဆဲ ြဖစ် ေ ည် ။ ၅၁ ချင်း ၊ ရခို င် ၊ ရို ဟ င် ဂျာ၊

အြခားဒု က္ခ ေည် များနှ င့် ပရ�့ ပြောင်း ပနထို င် ကကေူ များေည် အိ န�ိ ယ ၊ ထို င်း နှ င့် မပလးရှားအစရှိ ေ ည်

နို င် ငံ များတွ င် လ ည်း ြေန့် ကျဲ ပနထို င် ကကရာ အပရအတွ က် အားြဖင့် မည် ပရ�့ မည် မျှ ဟု ပြောနို င် ေ ည့်
အချက်အလက်လုံးဝမရှိေါ။

လွနခ
် ပ
ဲ့ ော ဆယ့ရ
် စ
ှ လ
် အတွင်း၌ ြမန်မာပရာ အိနယ
�ိ အစိုးရများောမက လက်နက်ကင
ို ် အတိက
ု ်

အခံအုေ်စုများကလည်း တိုက်ခိုက်ပနကကပောပကကာင့် နယ်စေ်ပဒေများတွင် ရင်ဆိုင်ေစ်ခတ်မှုများြမင့်
တက်လာ ခဲေ
့ ည်။ (အခန်း ၇ နှင့် ၈ ကိကု ကည့ေ
် ါ။) ဒုတယ
ိ ကမ�ာစစ်ပေီးကတည်းက ယခုအထိ ဤပဒေများ၌

မပငိမ်းချမ်းေည့် ြေဿနာကို မပြဖရှင်းနိင
ု ပ
် ေးေါ။ အပြဖပတွ့ရန်မှာ ပဝးစွ၊ ြေင်ေမှကကားဝင် ပစ့စေ်ြဖန်ပြဖ
မှုများေည် တင်းမာမှုများကို ေိ၍
ု ေင်ဆိုးပစပေီး လူမျုးပရးနိ
ိ
င
ု င
် ပ
ံ ရး အကွအ
ဲ ပေဲများကို ေိမ
ု ြို ဖစ်ေွားပစခဲေ
့ ည်။
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ပတွ့ ြမင် ပနရပော အပြခအပနမှာ ရှ င်း လင်း လှ ေါေည် ။ ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံ ချက် ပဒေတွ င်

ရှိပနခဲ့ပော ေဋိေက္ခများေည် ပစာပစာကတည်းကေင် နိုင်ငံပရး ေဋိေက္ခများြဖစ်ခဲ့ ကကပေီး တရားမျှတမှု၊

ောနာညီ မျှ မှု ၊ လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးနှ င့် ပဒေခံ တို့ ၏ ကို ယ် စားြေုနို င် ခွ င့် ကို ပတာင်း ဆို ပနခဲ့ ကကြခင်း များနှ င့်
ဆိုင်ေါေည်။ လက်ရှိကကုံပနရပော စိန်ပခါ်မှုများေည် နိုင်ငံေုံးခုစလုံး၌ ကိုလိုနီပခတ်အပေီး ကကုံရပော

ြေဿနာမျာပကကာင့် ြဖစ် လာရပကကာင်း ရှု ပထာင့် အ မျုးမျ
ိ ုးမှ
ိ
ြမင် ပတွ့ ပနရေည် ။ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့်
နိုင်ငံပရးအရ ခွဲြခားဆက်ဆံမှုများ ကင်းေြခင်း မရှိေပရ�့ “ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခအရှုေ်အပထွး”မှာ ပရှ့ဆက်
ပနဉီးမည် ြဖစ်ေည်။

အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊
လူမျုးစု
ိ -နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့်
မဆလအစိုးရပေိုကျြခင်း
၁၉၇၀နှစ်များ အပနှာင်းေိုင်း တေ်မပတာ်စစ်ဆင်

ပရး များ ပနာ က် ေို င်း တွ င် လ က် န က် ကို င် အ တို က် အ ခံ

လှုေ်ရှားမှုများေည် ရခိုင်ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်းနှင့် ပတာင်
ဘ က် ေို င်း တို့ တွ င် ယ ခ င် က ရှိ ခဲ့ ပော အ ရှိ န် အ ဝါ မျုးိ ကို

ြေ န် မ ရ ပတာ့ ပေ ။ ေို့ ပော် စ စ် ပရး အ ရ ခု ခံ ြခ င်း က မူ
ရှိ ပနခဲ့ ပေးေည် ။ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နှ င့် အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ် ပဒေ

များတွ င် မူ လုံ ပခုံ ပရးနှ င့် ေတ် ေ က် ပော အပြခအပနများ
မှာ များ စွာ ကွာ ြခား ေွား ခဲ့ ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ အ တို က် အ ခံ

အင် အားစု များကို ကူ ညီ ပနပော အပကကာင်း တရားေုံး ရေ်
ကလည်း အစုံလိုက်ရှိပနြေန်ေည်။ ခုခံနိုင်ကကပေးေည်ဟု

ဆို ရာ၌လည်း ထို အ တို က် အ ခံ အ င် အားစု များ၏ နို င် ငံ ပရး
လမ်း စဉ် ကို ပထာက် ခံ ေူ များ မြေတ် လ ေ် ေွားြခင်း ပကကာင့်
ြဖစ်ေည်။ ြမန်မာ့နည်း ြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်မှာ

မပအာင်ြမင်ပောပကကာင့် ပမှာင်ခိုပစျးကွက်မှာ ဆက်လက်

ဤပဒေကို လျစ်လျူရှုခဲ့ ြခင်းများြဖစ်ေည်။ တရုတ်ေည်
ဗကဗ ကို အပထာက်အေံပ
့ ေးေည့က
် စ
ိ ္စ ရှပ
ိ နေည်မှာ မှန၏
် ။

ေို့ပော် တရုတ်ကိုဖယ်ပေီး ကကည့်လျှင်နယ်စေ်ရှိ အတိုက်အခံ

အဖွဲ့ များကို အပြခအပနပကာင်း ပစေည် မှာ ဆက် ဆံ ပနရ

ပော နိုင်ငံတကာပရးရာ အပြခအပနပကကာင့်ြဖစ်ေည်။ အိမ်
နီး ချင်း နို င် ငံ များထံ တွ င် လ ည်း ထို အ ဖွဲ့ များနှ င့် ေတ် ေ က်
ပေီး တရားဝင် မူဝါဒဟူ၍မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က အလိုလို

အင် အားမေုံး နို င် ပောပကကာင့် လက် ပရှာ င် ရ ပော အြဖစ်
များရှိ ြခင်း ပကကာင့် ော ဤအဖွဲ့ အစည်း များလွ တ် လ ေ် ပန
ရ ြခင်း ြဖစ် ေည် ။ ၁၉၈၀ပကျာ် ကာလများတွ င် မူ အိ န�ိ ယ

နှင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် နိုင်ငံနှစ်ခုကကား ေုံးနိုင်ငံဆုံချက် နယ်ြခား
ပဒေမှာ အကကီး အကျယ် အကျေ် အ တည်း နှ င့် ကကုံ ပတွ့ ရ
ေည်။ ဤ နယ်ပြမတွင် အစိုးရ စစ်တေ်အင်အား နည်းလှပော်

လည်း လုံပခုံပရးအဖွဲ့များေည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ေခုံးချင်း

ယှဉ်ပနကကပောပကကာင့် ထိုဆုံချက် နယ်ြခားပဒေမှ ေဋိေက္ခ
များ ေို မို ဆိုး ရ�ား လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ( ပဘာ င် ခ တ် ထား ပော
''ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခအရှုေ်အပထွး"ကို ရှုေါ။)

ရခို င် ြေည် န ယ် မှ လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ ဝ င် မှု များ

ရှိပနခဲ့ ပေီး အတိုက်အခံအင်အားစုများက ပမှာင်ခိုကုန်ေွယ်

အပေါ် ေက် ပရာက် မှု ရှိ ေ ည့် လှု ေ် ရှားမှု နှ စ် ခု မှာ မီ ဇို ရ မ် မှ

ဆက် ပကကးပကာက် ြခင်း များကို ပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ကကေည် ။

ရှ န် တီ ဘာဟိ နီ တို့ ြဖစ် ကကေည် ။ ၁၉၇၂ ခု နှ စ် တွ င် စတင်

ပရးလမ်း ပကကာင်း များကို ထိ န်း ချုေ် ထားြခင်း ေို့ မ ဟု တ်
ေုံး နို င် ငံ ဆုံ ချ က် န ယ် ြခား ပဒ ေ မှာ မ ည် ေူ့ အု ေ် ချု ေ် မှု
ပအာက်တင
ွ မ
် ှ မရှဘ
ိ ဲ ေုံးနိင
ု င
် စ
ံ လုံးမှ လုပံ ခုံပရးတေ်ဖွဲ့များက

လက်လှမ်းမီပော ပနရာမဟုတ်ပေ။ ထိုပဝးလံပော ေီးြခား

မီဇိုအမျုးေားတေ်
ိ
ဉီးနှင့် စစ်တပကာင်း ပတာင်ပေါ်ပဒေမှ
တည်ပထာင်ခပ
ဲ့ ော ရှနတ
် ဘ
ီ ာဟီန၏
ီ ကေဇာမှာ ဒိင
ု ်းနက်များ
နှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ဆုံချက်ပဒေမှ ဗုဒ�ဘာောဝင်များ၏

အဆက်အနွယြ် ဖစ်ပော ချက�မလူမျုးများကကားတွ
ိ
င် လျင်ြမန်

အခံ များြဖစ် ပော ANLP, ရ.က.ေ၊ AIO၊ ALP၊ RPFနှ င့်

စွာ ေျံ နှ့ ံ့ ေွားေည် ။ ရှ န် တီ ဘာဟိ နီ လှု ေ် ရှားမှု အရှိ န် ရ လာ
ေည်နှင့်အမျှ၊ ဒါကာမှ လုံပခုံပရးမဟာဗျူဟာ ချမှတ်ေူတို့

တေ်များြေန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။

အိန�ိယနှင့် ြမန်မာမှ အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင် အင်အားစု

နယ်ပြမများထဲေို့ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ လက်နက်ကိုင် အတိုက်

အလံ ြဖူကွ န် ြမူနစ် ပြခာက် ဖွဲ့ စလုံး ဆု တ် ဝ င် ေွားခဲ့ ပေီး
၎င်း တို့ ၏ ဆက် လ က် ရှ င် ေ န် နို င် မှု ကို အပထာက်

အကူြေုပော ပနာက်ထေ်အြခင်းအရာတစ်ခမ
ု ှာ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအရ

ကလည်း ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် အပရှ့ဘက်နယ်ြခား တစ်ပလျှာက်

များ ကကားခံအြဖစ် ရှိပနြခင်းမှာ မမှားဟုယူဆခဲ့ ကကေည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်ေါကစ္စတန်မှ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် ခွဲထွက်ပေီးချိန်တွင်
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တို င်း ြေည် ေ စ် ၏ ပခါင်း ပဆာင် များက ထို ကကားခံ ရှိ ပနြခင်း

အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များေည် မ.ဆ.လ အစိုး ရကို ခု ခံ ရ န်

လုပံ ခုံပရးအြမင်မကှ ကည့က
် ာ MNF ကို ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရှ်

ခရီး ေွားများ၊ ရ�ာ ေားများ၊ပမှာ င် ခို ကု န် ကူး ေူ များဒု က္ခ

ကို မဟာဗျူဟာအရ လိုအေ်ချက်အြဖစ် ရှုြမင်ခဲ့ ကကေည်။

တွင် စခန်းချခွငပ
့် ေးလိက
ု ပ် ေီး စစ်တပကာင်း အာရကန်နယ်စေ်

ကိလ
ု ည်း ြဖတ်ေန်းခွငြ့် ေုခဲေ
့ ည်။ အိနယ
�ိ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး ေမားများ
ကလည်း ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် ခွဲထွက်ပရးလှုေ်ရှားမှုကို ပထာက်ခံ

ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ထိုလွတ်ပြမာက်ပရး စစ်ေွဲပေီးဆုံးေွား

ပောအခါ ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရန
ှ် င
ှ ့် အိနယ
�ိ တိ၏
ု့ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအဆင်ပြေ
နားလည် မှု ကာလ ကု န် ဆုံး ေွားပေီး MNF တို့ အား ဒါကာ
ကပနရာ ပေးထားြခင်းက နယူးပဒလီနှင့် ဆက်ဆံပရး ေိုမို

ဆိုးရ�ားပစပော အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အြေန်
အလှ န် အားြဖင့် အိ န�ိ အ စိုး ရေည် ရှ န် တီ ဘာဟိ နီ အဖွဲ့ ဝင်

များနှင့် ချက�မဒုက္ခေည်များကို မီဇိုရမ်နှင့် ကတိေူရနယ်ပြမ
ထဲေို့ ကူးေန်းခွင့်ြေုလိုက်ေည်။

၅၃

ေဋိက္ခအေွင်ချက်ချင်း

ပဆာင်လာခဲ့ ပေီး MNF နှင့် ရှန်တီဘာဟိနီတို့ နှစ်ဖွဲ့စလုံး မှာ
ကေ် လျက် ရှိ ပနပော အိ မ် နီး ချင်း နှ စ် နို င် ငံ မှ အစိုး ရများ၏

နယ်ြခားကာကွယ်ပရး အစီအစဉ်များတွင် ကကားခံကိုယ်ေွား
များအြဖစ် အေုံးချခံခဲ့ ကကရေည်။

၁၉၇၀ နှစ်များအပနှာင်းေိုင်းတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌

တေ်မပတာ်၏ လုပံ ခုံပရးတေ်ဖွဲ့များနှင့် နဂါးမင်းစစ် ဆင်ပရး

ထိုးစစ်များပကကာင့် နယ်စေ်တွင်ေဋိေက္ခများ တတိယအကကိမ်

၁၉၈၀ ပကျာ်နစ
ှ မ
် ျား တစ်ပလျှာက်လုံး ရုန်းကန်ကကရေါေည်။
ေည်များနှင့် နိင
ု င
် ပ
ံ ရး တက်�ကွလေ်
ှု ရှားေူများေည် အာဏာ
ေို င် အ ဖွဲ့ အေီး ေီး က ထိ န်း ချုေ် ထားပော နယ် ပြမများကို
အေွားအြေန် ဥဒဟိုြဖတ်ေန်းပနကကေည်။.စစ်တပကာင်း၊

တက�နက်ဖန
် င
ှ ့် ပကာ့ဇဘ
် ဇားတိမ
ု့ ှာ နယ်စေ်ကူးေန်း ေွားလာ

ပရးကွ န် ရ က် နယ် ပြမများြဖစ် ကကေည် ။ ထို လုံ ပခုံ ပရးချိ န်
ခွင်လျှာ မျှပနပော အပနအထားမှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် MNF
ပခါင်းပဆာင် ေူလာဒင်းဂါ Pu Laldenga က အိန�ိယအစိုးရ

နှ င့် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးစာချုေ် လက် မှ တ် ပရးထိုး လို က် ပော
အခါတွင် ေိေေ
ိ ာော အပြခယိင
ု ေ
် ွားခဲေ
့ ည်။ နှစအ
် စိတ် မျှ

လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ ပေီးပနာက် MNF ေည် မီဇိုနိုင်ငံ

ပရးလှုေ်ရှားမှုကို အစိုးရက အေိအမှတ်ြေုလာပအာင် လုေ်

နို င် ခဲ့ ပေီး ေထမဆုံး မီ ဇို ရ မ် ြေည် န ယ် ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င်
ပရ�း ပကာက် ေွဲ ကို အနို င် ရ ခဲ့ ေ ည် ။ လက် ရှိ အချိ န် အ ထိ

မီဇိုရမ်၏ ရုန်းကန်အားထုတ်မှုကို ပဒေ တွင်း၌ ကိုယ်ေိုင်
အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်ကို ပတာင်းဆိုကကပော

လူ မျုးစု
ိ လှု ေ် ရားမှု များကကားတွ င် စံ ြေ ရလဒ် တ စ် ခု အ ြဖစ်
မှတ်ယူခဲ့ ကကေည်။၅၄

MNF က ချန်ရစ်နိုင်ခဲ့ပော အပမွတစ်ခုလည်း ရှိေါ

အရှိ န် ြမင့် လာပောပကကာင့် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် တွ င် စိုး ရိ မ် ေူ ေ န်

ပေးေည် ။ MNF တေ် ဖွဲ့ များ ဆု တ် ခွာ ေွားပောအခါ

ပကျာ် ကာ မွ တ် ဆ လင် ဒု က္ခ ေည် ၂၀၀,၀၀၀ခန့် ြဖတ် ပြေး

အြခားအစိုး ရ အတို က်အခံ လ က်နက်ကို င်အဖွဲ့ များ၏

မှု များ ြမ င့် တ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ န တ် ြမ စ် န ယ် ြခား ကို ြဖ တ်
ကကချိ န် တွ င် ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာလက် န က် ကို င် တေ် ဖွဲ့ များ

ကလည်း စစ်တပကာင်း ဝင်ပေါက်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။
ဖရို ဖ ရဲ အ ပြခအပနများ အတန် အ ရှိ န် ပလျာ့ ေွားချိ န် တွ င်
ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရမ
ှ် ှ လုပံ ခုံပရးတေ်ဖွဲ့များက နယ်စေ်တင
ွ ် ပရာက်ရှိ

ပနေူ တို့ မှာ ြမန် မာြေည် တ ေ် မ ပတာ် မှ စ စ် ေားများ မဟု တ်
ကကဘဲ ပဒေခံ တို့ နှ င့် ဆက် ဆံ ပရးေို မို ပကာင်း မွ န် ပော

လက် န က် ကို င် အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များြဖစ် ပကကာင်း မဆို င်း

မတွ ရိ ေ် မိ ခဲ့ ကကေည် ။ ၁၉၈၀ တွ င် ထို ဒု က္ခ ေည် အ များစု
အိ မ် ြေန် ခွ င့် ရ ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ပော် မ.ဆ.လ အစိုး ရ၏

ပဒါေမီးမှာ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု ဉပေဒနှင့်အတူ တစ်ဖန်
ပတာက် ပလာင် လာြေန် ေ ည် ။ ထို ဉ ေပဒြေဌာန်း လို က် ပော

ပကကာင့် ရို ဟ င် ဂျာများ ပြောင်း ပရ�့ ပနထို င် ကကြခင်း များ ြေန်
လည် ြမင့် တ က် လာခဲ့ ေ လို စစ် တ ပကာင်း ြေည် န ယ် ထဲ ေို့

ထို ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချက် ပဒေထဲ တွ င် ကျန် ရ စ် ခဲ့ ပော
စခန်းများ ေိမ
ု အ
ို ားပကာင်းလာပစခဲေ
့ ည်။ MNF က မီဇရ
ို မ်ေို့

ြေန်ေွားပောအခါ ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်မှ ကျန်တေ်ဖွဲ့များက ၎င်းတို့

၏ ပနရာကို ယူလာနိုင်ေည်။ အင်အား ၂၀၀ မျှ လက်နက်
တေ်ဆင်ပေီးရှိပော အလံြဖူကွန်ြမူနစ်များေည် အင်အား
အပကာင်းဆုံးအဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ေိပ
ု့ ော် ANLP ၊ ရ.က.ေ၊ AIO

နှင့် RPF တို့ေည်လည်း လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ရှိကကပေီး

ပြမပအာက် လှု ေ် ရှားမှု များကို ဆ က် ထိ န်း ထားခဲ့ ကကေည် ။
ALPေည် ထို င်း နယ် စ ေ် တွ င် အမျုးေား
ိ
ဒီ မို က ရက် တ စ်

တေ်ဉီးတွင် အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပနြခင်းအပေါ် အပလးထားေည်။
၁၉၈၀ နှစမ
် ျားအတွင် မာနယ်ေပလာတွင် ရှပ
ိ ော KNU – NDF

ဌာနချုေ်ေည် တစ်ြေည်လုံးမှ လူမျုးစု
ိ အမျုးေားပရး
ိ
တေ်ဖွဲ့
များ၏ အဓိက တေ်စခန်းြဖစ်လာခဲ့ေည်။

အကျုးဆက်
ိ
မှာ စစ်ပရးအရ အားနည်းေွားပော်

ဒုက္ခေည်များ ြေန်လည်ဝင်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ထိုေုံးနိုင်ငံ

လည်း ရခို င် ရှိ နို င် ငံ ပရးတက် �ကွ လှု ေ် ရှားေူ များေည်

ပော ပဒေြဖစ်ရာ ချက�မ၊ မီဇို၊ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့များ

ခဲေ
့ ည်။၅၅ ထိအ
ု ချက်က ၁၉၈၅ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် အစိုးရအတိက
ု အ
် ခံ

နယ် ြခားဆုံ ချက် ပဒေမှာ အစိုး ရ ကကာကကာမအု ေ် ချုေ် နို င်
အားလုံးမှာ လက်နက်ကိုင်ထားကကဆဲြဖစ်ေည်။

နယ် စ ေ် ပဒေရှိ ေီး ေန့် န ယ် ပြမများတွ င် အပြခ

ကုတ် ယူထားနိင
ု ပ
် ော်လည်း ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်ရှိ လက်နက်ကင
ို ်

လက်နက်ကင
ို ် အတိက
ု အ
် ခံနင
ို င
် ပ
ံ ရးတွင် ထင်ရှားပမဲ ထင်ရှား
အင်အားစုကကီးနှစ်ခုြဖစ်ပော ဗ.က.ေနှင့် NDF တို့ တရုတ်

နယ်စေ်တင
ွ ် ေမိင
ု ်းဝင်ပတွ့ဆုေ
ံ ွဲ တစ်ရေ်ကျင်းေစဉ် ကိယ
ု စ
် ား
လှယ်များ တက်ပရာက်ခဲ့ ကကရာ ရခိုင်အမျုးေားတိ
ိ
ု့ ဤနယ်
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ေယ် အတွင်းရှပ
ိ နေုက
ံ ို မီးပမာင်းထိုးြေခဲေ
့ ည်။ နှစဖ
် က်စလုံးမှ

ို ်းတွင် RSOေည် ြေည်ေမှ အစွန်း
လျှက်ရေ
ှိ ည်။၅၇ ပနာက်ေင

ပေါ် လစ် ြဗူရို အဖွဲ့ ဝင် ရဲ ပဘာ် ပကျာ် ြမနှ င့် KNU/NDF မှ

ရှိ လာပကကာင်း ေတင်း များပေါ် ထွ က် လာခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ဖွဲ့

ပခါင်းပဆာင်များမှာ ရခိုင်လူမျုးများ
ိ
ြဖစ်ကကပေီး ဗ.က.ေ ၏
ဉီးစိုးပအာင်တို့မှာ ထင်ရှားေည်။

ေို့ ပော် ဂို ဏ်း ဂဏစွဲ ကကီး ြခင်း နှ င့် မညီ �� တ် ြခင်း

များေည် အပမဲလိုလိုြဖစ်ပနပော ြေဿနာတစ်ခု ြဖစ်ေည်။

ထို အ ချ က် က ေ င် ြေ ဿ နာ ကကီး ကကီး မား မား ပရာ က် လာ

ပရာက် အ စ္စ လာမ� စ် အဖွဲ့ အစည်း များနှ င့် အချိ တ် အ ဆက်
များတွင် ေါကစ္စတန်နင
ှ ့် ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရမ
ှ် ှ ဂျမတ်အ-ီ အစ္စလာမ�၊ီ

အာဖဂန် န စ္စ တန် ရှိ Hekmatyar ၏ Hizb-e-Islami နှ င့်
အိန�ိယမှ Hizb-ul-Mujahideen တို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။၅၈

ေိပ
ု့ ော် RSO အဖွဲ့ေစ်၏ စစ်ပရးလှုေ်ရှားမှုများမှာ

ပတာ့မည်ဟု ကကိုတင်ေတိပေးချက်တစ်ခုြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၀

များ စွာ အ က န့် အ ေ တ် ရှိ ေါ ေ ည် ။ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ထဲ မှ

ရကေမှာ နှစြ် ခမ်းကွခ
ဲ ေ
ဲ့ ည်။ ရ.က.ေ အုေစ
် ကု ကီးကို အမျုးေား
ိ

ပော လမ်းပကကာင်းပေါ် ပရာက်ေွားြခင်းကို မနှစ်ပမို့ ကကေါ။

ပကျာ် နှ စ် များ လူ ထု ပထာက် ခံ မှု အြမင့် ဆုံး ြဖစ် ပနချိ န် တွ င်
ပရးဝါဒီဟု အားလုံးေိကကပော (ဉီး) ပမာင်ဟန်က ဉီးပဆာင်
ေည်။ အုေ်စုငယ်ကို အလံနီ ကွန်ြမူနစ်များနှင့် နီးစေ်ပော

(ရဲ နီ ) (ဉီး ) ပကျာ် ဇံ ရှီ က ပခါင်း ပဆာင် ေ ည် ။ ၁၉၈၇တွ င်
၅၆

ဖတီး ြဖူ Pardi Phru ပခါင်း ပဆာင် ပောလူ မျုးစု
ိ ံ အမျုးိ
ေားေါတီ (Tribal Nationalities Party) ကို ဖွဲ့စည်းရန်

အလို့ငှာ ချင်းအုေ်စုက အလံြဖူ ကွန်ြမူနစ်တို့ထံမှ ခွဲထွက်
ေွားချိန် ၁၉၈၅ တွင်အလံြဖူေည် အရှိုက်ထိ ေွားခဲ့ေည်။

ညီ �� တ် မှု ကို ကကိုးစားတည် ပဆာက် နို င် ပရးအတွ က် AIO၊
ALP နှင့် ရ.က.ေ တို့က ၁၉၈၅ တွင် မဟာမိတေ
် စ် အာရကန်

အမျုးေား
ိ
ညီ �� တ် ပရးတေ် ဉီး NUFA ကို ဖွဲ့ စည်း ပေီး

များမကကာမီ နှစ်များအတွင်း၌ အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားမှုကို

ရို ဟ င် ဂျာ ပခါင်း ပဆာင် များစွာ ေည် ေါတီ က ေို မို ခ က် ထ န်

၁၉၈၆-၈၇ တွ င် RSO ကို ေပဘာမကျပောပကကာင့် ရှ ဗ်
ဗီးယား ဟူစန
ိ ် ပခါင်းပဆာင်ပော RPF ပရှ့ပနြဖစ်ခဖ
ဲ့ ူးပော
နူ ရူး အစ္စ လာမ် တို့ ဉီး ပခါင် ပော RSO အု ေ် စု ခွဲ တို့ နှ စ် ဖွဲ့

မဟာမိ တ် ဖွဲ့ ကာ အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာ အစ္စ လာမ� စ် ARIF
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အာရကန်တစ်ခုလုံး၏ ေမိုင်းအပနနှင့် ဖန်တီးလိုြခင်းများ

ရှိေည်။ ၎င်းတို့အြမင်တွင် ဗုဒ�ဘာော ေို့မဟုတ် ရခိုင်များ

ထက်စာလျှင် မွတဆ
် လင်များက ဤနယ်ပြမတွင် ယဉ်ပကျးမှု

အရပော်လည်းပကာင်း လူမျုးပရးအရပော်
ိ
လည်းပကာင်း
လ�မ်းမိုးနိုင်ခဲ့ေူများဟု ရှုြမင်ကကေည်။

နှစဖ
် က်စလုံး၏ ပြောဆိခ
ု ျက်များတွင် ဖုံးမရပအာင်
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ပေါ်ပနပော အြေစ်အနာအဆာများ ရှေ
ိ ည်။ အာရကန်ေည်

မှာ ဆယ့် နှ စ် ရာေီ လုံး ြဖစ် ေွားပနပော ကိ စ္စ တစ် ခု ြဖစ်

ေည် ။ ေို့ ပော် လွ န် ခဲ့ ပော ဆယ် စု နှ စ် ပလးခု အ တွ င်း

ထို ပကကညာချက် များေည် နို င် ငံ တ ကာအေို င်း

ပရှးကတည်းကေင် ယဉ်ပကျးမှုပေါင်းစုံတည်ရာ အရေ်ြဖစ်

ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၅

တစ် ဘ က် ကို ဖိ နှိ ေ် ရ န် ကကိုးစားပော ဇာတ် ပကကာင်း များကို

အဝိင
ု ်း ေရိေတ်အတွကေ
် ာ ရည်ရယ
� ပ
် ော်လည်း ြမန်မာနိင
ု င
် ံ

အ ြဖ စ် လူ မျုးိ စု များ အ ချ င်း ချ င်း ကကား ဆ က် ဆံ ပရး မှာ

များ က ေ တိ မ ထား မိ ဘဲ မ ပန ေါ ။ ရ ခို င် ေါ တီ တို့ ထဲ တွ င်

ေို ၍ ေုံ ပဖာ် ြမှ င့် တ င် ပြောဆို ခဲ့ ကကေည် ။ ပနာက် ဆုံး ရလဒ်
ပေိုကျေျက်စီးခဲ့ရြခင်းေင်။ များစွာပောေူတို့ေည် ထိုကဲ့ေို့

အပတွးအြမင်အမျုးမျ
ိ ုးိ စင်ပေိုင်ရပ
ှိ နကကေည် ကို ြငင်းေယ်ပန

ကကြခင်း ကို လ ည်း မီး ပမာင်း ထိုး ြေကကရမည် ။ ရန် မီး များ

ေိုဆိုးလာချိန်တွင် ေပဘာထားပေျာ့ပေျာင်းေူများ၏ အြမင်
များကို ပယဘုယျအားြဖင့် ပကျာ်ေွားတတ်ကကေည်။ မ.ဆ.လ
အစိုးရလက်ထက်တွင် ဗုဒ�ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်နှစ်ဖက်

စလုံး မှ ပခါင်း ပဆာင် များက ၎င်း တို့ လ က် ပတွ့ ကကုံ ပတွ့
ပနရပော “ဗမာဇာတ်ေွင်းြခင်း ကိစ္စများ” နှင့်ေတ်ေက်၍
စိုး ရိ မ် ေူ ေ န် မှု များကို ပြောကကားခဲ့ ကကေည် ။ ၁၉၈၀ ပကျာ်

နှစမ
် ျားတွငမ
် ူ အချု့ရခိ
ိ င
ု ် အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
များေည်လည်း
ရို ဟ င် ဂျာလှု ေ် ရှားမှု မှာ လည်း အလားတူ ေ င် နို င် ငံ ပရးအရ
ပခိမ်းပြခာက်ပနပကကာင်း ေုံပဖာ်ပြောဆိုလာကကေည်။

ရှိ အစိုး ရပခါင်း ပဆာင် များနှ င့် ရခို င် အ မျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
မွ တ် ဆ လင် အေို င်း အဝို င်း ကို ရခို င် တွ င် ပရှး ကတည်း က

ပနထို င် လာခဲ့ ေူ များြဖစ် ပကကာင်း ကို ေယ် ချြငင်း ဆန် မှု များ

မရှေ
ိ ါ။ ေိပ
ု့ ော် ဒုတယ
ိ ကမ�ာစစ်ကကီးအပေီး၌ နတ်ြမစ် နယ်ြခား

ပဒေများတွင် ြေန်၍ မပငိမ်းချမ်းလာပတာ့ေါ။ မွတ်ဆလင်
ေိမ
ု့ ဟုတ် ရိဟ
ု င်ဂျာတိ၏
ု့ “ကိယ
ု ေ
် င
ို အ
် ေ
ု ခ
် ျုေ်ပရး” ကိေ
ု ပဘာ
မတူ နိုင်ကကေူများရှိေည်။ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတို့ကို “ပမရု

နယ် ြခားအု ေ် ချုေ် ပရး” ထူ ပထာင် ပေးမည် ဟူ ၍ ြမှူ ခဲ့ ြခင်း
ကို လ ည်း မ ပမ့ နို င် ကက ပေး ေါ ။ ထို့ ြေ င် မူ ဂျာ ဟ စ် တို့ ၏

စီ စ ဉ် ပေးမှု ြဖင့် နတ် ြမစ် ကို ြဖတ် ၍ တရားမဝင် ြဖတ် ေ န်း
ဝင်ပရာက်လာပော မွတ်ဆလင်အပြခချမှုများ ရှိပနပကကာင်း
ပတာက်ပလျှာက် စွေ်စွဲချက်များလည်း ပေါ်ထွက်ပနပမဲေင်။

ဤ ပန ရာ တွ င် ပရ�့ ပြော င်း ဝ င် ပရာ က် လာ မှု များ

ထို န ည်း တူ ေ င် ေို ၍ တင်း မာပော အြမင် များမှာ

ေိေိောော ြမင့်မားလာခဲ့ေည့်ဟူပော အဆိုကို ပထာက်ခံ

အ ဝို င်း တွ င် လ ည်း ရှိ လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်

ကိလ
ု ည်း မီးပမာင်းထိုးြေရန်လေ
ို ါေည်။ အမှနစ
် င်စစ် ပြမြေင်

ရို ဟ င် ဂျာ နို င် ငံ ပရး တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား ေူ များ အ ေို င်း

ပြမာက် ေို င်း တွ င် နဂါးမင်း စစ် ဆ င် ပရးပကကာင့် မွ တ် ဆ လင်

များစွာအဖို့ ြမန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ ှိ ၎င်းတိအ
ု့ နာဂတ်အတွက် ပကကာက်ရ�ံ့
ေူ ေ န် မှု များ န က် ရှို င်း စွာ ြဖ စ် ပစ ခဲ့ ေ ည် ။ ထို့ ပကကာ င့် ေ င်

၁၉၇၈ ခု တွ င် RPF တို့ က ၁၉၅၀ ပကျာ် ကာလများတွ င်
ပြောခဲ့ ဖူး ပော ဂျီ နို ဆို က် စွ ေ် စွဲ ချက် ကို ြေန် ၍ အစပကာက်
ခဲ့ ကကေည်။

၆၂

ပလးနှစ်ခန့်ကကာပောအခါ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေား

ဉ ေ ပဒ ကို ြေ ဌာ န်း ြေ န် ပော အ ခါ တွ င် လ ည်း ရို ဟ င် ဂျာ
တို့ ၏ ေမို င်း ပကကာင်း နှ င့် အမျုးေားစရိ
ိ
ု က် လ က္ခ ဏာများ
ကို ေို ၍ ေတိ ထားမိ ပအာင် ပရးေားပြောဆို လာြခင်း များ
ရှိလာခဲ့ေည်။ RPF ေည် ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံပတာ်ဟူ၍ ရခိုင်

ြေည် န ယ် တ စ် ခု လုံး နှ င့် အာရကန် ပတာင် ပေါ် ပဒေများ

နို င်ေ ည့် ေ က်ပေ အပထာက်အထားများ မရှိ ပနေ ည်
တွင် ကကီးကကီးမားမား ပြောင်းပရ�့ပနကကြခင်းများမှာ အြခား
လမ်း ပကကာင်း များကို ေုံး ၍ြဖစ် ပေါ် ပနကကေည် ။ ေို့ ပော်

ယ ပန့ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င် လူ ပြော များ ပော ရို ဟ င် ဂျာ

ဆန့်ကျင်ပရး ဇာတ်ပကကာင်း၏ အဓိက အစိတ်အေိုင်းအြဖစ်
ဤအချက် ကို ဆက် လ က် စွ ေ် စွဲ ပြောဆို ပနကကပေေည် ။
ကမ�ာပေါ်တွင် လူဉီးပရ အများဆုံးနိုင်ငံကကီးထဲက တစ်ခုနှင့်

ကေ် လျှ က် ရှိ ပော ပနရာတွ င် တည် ပနြခင်း ပကကာင့် လ ည်း

မွ တ် ဆ လင် တို့ နှ င့် နယ် စ ေ် ချင်း ကေ် ပနပောအရေ် တွ င်
ရခို င် များ အားနည်း ေွားပတာ့ မ ည် ဟူ ၍ စိုး ရိ မ် ြခင်း များ
ကကီးကကီးမားမား ရှိပနကကပမဲ ြဖစ်ေည်။၆၆

ထိုကာလများေည် ယပန့ထက်တိုင် ရခိုင်နှင့်ရိုဟင်

ကိုေင် ထည့်ေွင်း၍ ပြမေုံပရးဆွဲကာ စတင်ပကကညာ ြဖန့်ြဖူး

ဂျာ အပရးလှု ေ် ရှားေူ များ၏ အေုံး အနှု န်း များမှာ အစွ န်း

က အ စ္စ လာ မ� စ် နို င် ငံ များ ၏ နို င် ငံ ြခား ပရး ဝ န် ကကီး များ

တစ်ဉီးကဆိုေည်မှာ “အာရကန်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်များရဲ့

လာခဲ့ ေ ည် ။

၆၃

ထို့ ပနာက် ၁၉၈၄နို ဝ င် ဘာလတွ င်း RPF

ကွန်ဖရင့်တွင် ေန်ကကားလ�ာတစ်ပစာင်ကို တင်ေွင်းခဲ့ေည်။
ထိုစာတွင် အာရကန်ေည် မွတ်ဆလင်အများစု ပနထိုင်ရာ

ြေည်နယ်ြဖစ်ပကကာင်၊ RPF ၏ ဥက�ဌ မိဟ
ု ာမက်ဂျဖာဟာဘစ်
က ပကကာညာခဲ့ ပေီး ၎င်း၏ေါတီမှာ“ ရိဟ
ု င်ဂျာ ကိယ
ု ေ
် င
ို အ
် ေ
ု ခ
် ျုေ်
ခွ င့် ရ နယ် ပြမကို ြမန် မာဖက် ဒ ရယ် ြေည် ပထာင် စု အ တွ င်း

တည် ပထာင် ရ န် ဂျီ ဟ တ် တို က် ေွဲ ဆင် န�ဲ ပနပေီ ြဖစ် ပကကာင်း ”
ထည့် ေွ င်း ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။

၆၄

ထို့ ြေင် RSO ကလည်း

အာရကန်တွင် မွတ်ဆလင်တို့ အား ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု

တစ် ဖ က် ဆီ ေို့ ေို က ေ် ေွားကကေည် ။ “AIO ၏ အရာရှိ
အခွင့် အပရးကို က� န်ပတာ်တို့ အေိအမှတ်ြေုေါတယ်။
ေူတို့ကိုလည်း လာပေီးေူးပေါင်းဖို့ ဖိတ်ပခါ်ေါတယ်။ ေူတို့

အ ပန နဲ့ ြမ င့် ြမ တ် တဲ့ ဘာ ော ပရး စ စ် ေွဲ ဆ င် န�ဲ မ ယ် လို့

ပြောပနတာပတွ က လူ ပတွ ကို ေူ တို့ နဲ့ ေို ပဝးေွားပစနို င်

တာ ကို ေူ တို့ ေိ ေ င့် တ ယ် ” ဟု ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ၆ ၇ ထို့ ြေ င်

အာရကန် ပြမာက် ေို င်း တွ င် ရှိ ပော ရို ဟ င် ဂျာများ ဟူ ပော
ြဖ စ် တ ည် မှု မှ ေ ည် အာ ရ က န် တ စ် ခု လုံး မွ တ် ဆ လ င်

ဟူ ပော ေိ မှ တ် ေုံ ကို ရို က် ေွ င်း လာြခင်း က ဤပဒေ၏
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အနာဂတ် နိုင်ငံပရးအတွက် ေို၍စိုးရိမ်စရာြဖစ်ပစခဲ့ပကကာင်း

လှု ေ် ရှားဖို့ ရ န် အကန့် အ ေတ် များရှိ ေ ည် ။ ALO ေည်

များ ေ ည် အာ ရ က န် ေ မို င်း ကို အ စ္စ လာ မ် ေ မို င်း ြဖ စ်

၁၉၈၆ ခု နှ စ် တွ င် ကကိုးစားရာ ၎င်း တို့ ၏ အဖွဲ့ ဝင် များကို

ပဝဖန် ခဲ့ ေ ည် ။ ေပဘာထား တင်း မာပော မွ တ် ဆ လင်

ပအာင် ၊ ရိဟ
ု င်ဂျာေမိင
ု ်း ြဖစ်ပအာင် ေုပ
ံ ဖာ်ဖန်တီးပနေည်ဟု

ဆိုရပလာက်ပအာင်ေင် ဇာတ်ပကကာင်းေစ်ဖန်တီး ယူပနကက

ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်တွင် ပြခကုတ်စခန်းတစ်ခုကို ယူရန်
ရိုဟင်ဂျာတေ်ဖွဲ့များက လက်နက်ချခိုင်းခဲ့ရာမှ ALO တို့၏

် စ
ှ ခ
် န့အ
် ကကာတွငမ
် ူ ALO
လှုေ်ရှားမှု ပေီးဆုံးေွားခဲေ
့ ည်။၇၀ နှစန

ေူ များ ဟု အာ ရ က န် အ တို က် အ ခံ ပခါ င်း ပဆာ င် များ က

ကို ဉီးပကျာ်လှက ြမန်မာမွတ်ဆလင် လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့

မွတ်ဆလင်အုေ်စုများကကားတွင်လည်း အချင်းချင်း

MLOB) အြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာပနပော

ယုံကကည်ပနကကေည်။

၆၈

ေ ပဘာ ထား ကွဲ လွဲ ပန ေ ည် များ ရှိ ကက ေ ည် ။ ၁ ၉ ၅ ၀

ပကျာ်ကာလများတွင် ရိဟ
ု င်ဂျာတိ၏
ု့ လက်နက်ကင
ို လ
် မ်းစဉ်

ပခါင်း ပထာင် လာချိ န် တွ င် ကမန် နှ င့် အြခား မွ တ် ဆ လင်
များက ၎င်းတို့၏ အပရးကိစများအား
္စ
အပကာင်းဆုံးမည်ေို့

မည်ေုံ တင်ြေအပရးဆိမ
ု ည်နည်းဟူပော ပမးခွန်းကို စဉ်းစား
ခဲ့ ကကေည် ။ အာရကန် တွ င် ရှိ ပော မွ တ် ဆ လင် အားလုံး က

(Muslim Liberation Organization of Burma –

ဒီမက
ို ပရစီအပရး ဆန�ြေေွမ
ဲ ျားနှင့် တစ်ချိနတ
် ည်း ပလာက်တင
ွ ်
ု စ
ှ မ
် ျားတွင် MLOB
အေွငပ
် ြောင်းခဲေ
့ ည်။ ပနာက်ထေ်ဆယ်စန

ေည် အစိုးရကို ဆန့က
် ျင်ပော ညီ�တ်
� ပရးတေ်ဉီး နိင
ု င
် ပ
ံ ရး

လှု ေ် ရှားမှု များတွ င် မွ တ် ဆ လင် တို့ ၏ အေံ ကို ဉီး ပဆာင်
ပဖါ်ထုတ်ပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ALO ကို ေယ် ချခဲ့ ကကပော ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာ

ေမိုင်းပကကာင်းကို အပြခခံ၍ ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်း တို့ ရိုဟင်ဂျာ

အဖွဲ့များအပနနှင့် အာရကန်နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းတွင်

၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ရခိုင် (အာရကန်မှ)မွတ်ဆလင်” ဟူ၍

မြငင်းဆန်မီက ရိုဟင်ဂျာ အုေ်စုများကို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပရး

ဟုပခါ်ကကေည်မဟုတ်ပေ။ များစွာပော မွတ်ဆလင်တို့မှာ

ော ြမင်ကကေည်။ ရခိင
ု မ
် တ
ွ ဆ
် လင်ဟု ဆိလ
ု က
ို လ
် ျှင် ရခိင
ု ြ် ေည်
နယ်၏ ေိမ
ု က
ို ျယ်ြေန့ပ
် ော လူမဘဝ
ှု
ဝန်းကျင်နင
ှ ့် ေတ်ေက်ေူ
များ ဟူ ၍ ရ ည် �� န်း ေုံး စွဲ ကက ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ။ ( အ ခ န်း
၃ကိုရှုေါ။)

ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၈၂ တွင် ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်

ပရးအဖွဲ့ (Arakam Liberation Organization ALO) ကို

ဖွဲ့စည်းြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ စတင်တည်ပထာင်ေူမှာ အာရကန်
မွတ်ဆလင်ဟုပခါ်ပော ကမန်လူမျုးိ ဇနီးနှင့် အိမ်ပထာင်ြေု
ထားေည့် ေညာတတ်တစ်ဉီးြဖစ်ပော ဉီးပကျာ်လြှ ဖစ်ေည်။
ဉီး ပကျာ် လှ မှာ ဗို လ် ချုေ် ပနဝင်း အား ြဖုတ် ချရန် ကကံ စ ည် ခဲ့
ပော်လည်း မပအာင်ြမင်ခဲ့ဘဲ ထိုင်းနယ်စေ်ေို့ ထွက်ပြေးေူ

အြဖစ် နိုင်ငံပရး ပလာကတွင် လူေိများေည်။ ထိုနှစ်များ
မတိုင်မီက ALP ေည် RPF ကို အမျုးေားဒီ
ိ
မိုကရက်တစ်

တေ် ဉီး တွ င် အဖွဲ့ ဝင် ြဖစ် မ လာပအာင် ေယ် ချပနခဲ့ ေ ည် ။

မပကာင်းေည့် အကျုးဆက်
ိ
များကိေ
ု ာ ရရှခ
ိ ေ
ဲ့ ည်။ ALO ကို

ေါတီများထဲမှ တစ်ခုဟု အဖွဲ့အစည်းများစွာက ယူဆထား
ခဲ့ ကကေည် ။ ထို့ ပနာက် ရို ဟ င် ဂျာနှ င့် အြခားမွ တ် ဆ လင်

နို င် ငံ ပရး အဖွဲ့ အစည်း များကကား မေင့် ြမတ် ြခင်း က ရခို င်
အတိုက်အခံ အုေ်စုများကို ဒုက္ခပရာက်ပစေည်။၇၁ ALOကို

ရခို င် အ မျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားေူ များထဲ မှ အာရကန် တွ င်
မွ တ် ဆ လင် များထဲ မှ နို င် ငံ ပရးပေို င် ဘ က် များ ရှိ လာမည် ကို

မ လို လား ပော ေ ပဘာ ထား တ င်း မာ မှု များ က လ ည်း
ပဝဖန်ရှုံ့ချခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၏ အမျုးေားညီ
ိ
��တ်ပရး
ေါတီက ALO ၏ အပကကာင်းကို “ဒီအုေ်စုဟာ ေပဘာထား

ပေျာ့ ပေျာင်း ပေီး တိုး တက် တဲ့ အ ြမင် ရှိ ခဲ့ တ ယ် ။ ဒါပေမယ့်
ေူတက
ို့ ို ရခိင
ု အ
် စွန်းပရာက်ပတွနဲ့ မွတဆ
် လင်အမျုးေားပရး
ိ
အစွ န်း ပရာက် ပတွ က တို က် ခို က် ခဲ့ ကကတယ် ” ဟု မှ တ် ချက်
ချခဲ့ေည်။၇၂

ALO ၏ ကျဆုံးြခင်းမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲရှည်ကကီးထဲ

ALO ကို ဖွဲ့စည်းပေီးပောအခါတွင်မူ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်း

မှ တစ်စတ
ိ တ
် စ်ေင
ို ်း ဇာတ်ကက
ွ တ
် စ်ခက
ု ေ
ဲ့ ို့ေင်။ ေိ၍
ု နက်ရင်
ှို း

KNU နှ င့်

ယပန့အချိန်ထိေင် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပော

မဟုတ်ဟူ၍ ခံယူပေီး ဉီးပကျာ်လှအပနနှင့် မာနယ်ေပလာရှိ

NDF ပခါင်း ပဆာင် များေည် အာရကန် မှ

မွတ်ဆလင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အြဖစ် မိမိတို့ကို အေိအမှတ်
ြေုရန် ပမျှာ် လ င့် ထားေည် ။ ALO ၏ ရည် ရ� ယ် ချက် မှာ

စစ်ပတွနင
ှ ့် ပြမာက်ဉီးပဒေများမှ မွတဆ
် လင်များကို စည်းရုံး
၍ အင် အားချဲ့ ရန် ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ALP က ALO
ကိုလည်း ဆက်လက်ကန့်ကွက်ခဲ့ေည်။၆၉

ALO ၏ တေ်ဖွဲ့ဝင် အနည်းငယ်ေည် မာနယ်ေပလာ

ပြမာ က် ဘ က် က ရ င် နီ အ မျုးိ ေား တိုး တ က် ပရး ေါ တီ

KNPP က ထိန်းချုေ်ထားပော နယ်ပြမထဲတွင် ပလ့ကျင့်

ေင် တ န်း ယူ နို င် ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထင် ထ င် ပေါ် ပေါ်

ပော အကွဲအြေားများ ပနာက်ထေ်လာစရာ ရှိပနပေးေည်။
မွတ်ဆလင် ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများကို ပရ�း

ပကာက် ေွဲ ခွ င် ထဲ မှ ြဖစ် ပစ၊ မဟာမိ တ် ဖွဲ့ ရန် အြခားနို င် ငံ
ပရးအဖွဲ့ အစည်း များက လက် ခံ ပနရာပေးခဲ့ ြခင်း မရှိ ပေ။
အကျုးဆက်
ိ
မှာ ေမို င်း ၏ အပရးကကီး ပော အချုးအပကွ
ိ
့
တစ်ခု ြဖစ်ပနေည့်အချိန်တွင် အာရကန်တွင် ပနထိုင်ေူတို့

ပေါ်ထွက်လာေည့် အမျုးမျ
ိ ုးပော
ိ
နိုင်ငံပရးနှင့် လူမျုးပရး
ိ

ပတာင်းဆိုမှုများကို ပကျလည်ပအာင် မပဆွးပနွး၊ မပြဖရှင်း

ခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ အန� ရာယ် ကကီး ပော ရန် ငါစည်း ြခား
ြခင်းများ ေို၍ ထင်ရှားလာကကေည်။ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရး၊
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နို င် ငံ ေား ဉေပဒနှ င့် လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ ဝ င် မှု မျုးစု
ိ ံ

ယှဉ်လျှင်အဆိုးရ�ာဆုံးနှင့် အဆက်မြေတ်ဆုံးပဒေများထဲမှ

ရခို င် ြေည် န ယ် ရှိ လူ မျုးစု
ိ များနှ င့် အစိုး ရကကား အမျုးေား
ိ

လည်း ကု စားရန် လို အ ေ် ပနပေပေးေည် ။ ၁၉၇၀ နှ စ် များ

ထုတက် ကမည့အ
် စား နိင
ု င
် ၏
ံ အပြောင်းအလဲများမှာ ဉီးပနဝင်း

အဖွဲ့ များ နှိ မ် န င်း ပရး ထိုး စစ် များမှာ မပအာင် ြမင် ခဲ့ ပေ။

ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းများ အေါအဝင် အြဖစ်အေျက်များေည်
ရင်ကကားပစ့ပရးကို ရရှပ
ိ အာင် မလုေန
် င
ို ခ
် ဲ့ ကကေါ။ ထိေ
ု အ
ို့ ား
၇၃

တေ်မပတာ်၏ အာဏာြဖင့် ပစခိင
ု ်းေည့အ
် တိင
ု ်းော ပေါ်လာ
ခဲ့ ကကေည်။

ထို ေို့ လ မ်း စမရှိ ပော အပြခအပနတွ င် ရခို င် မှာ

နက် ရှို င်း လှ ပော အကျဉ်း အကျေ် ထဲ ပရာက် ရှိ ခဲ့ ရ ေည် ။

တေ်မပတာ်ေည် ထိုင်းနယ်စေ်တွင် KNU နှင့် NDF တေ်ဖွဲ့
များနှ င့် ဆက် လ က် တို က် ခို က် ပနေကဲ့ ေို့ ယူ န န် န ယ် စ ေ်

တွ င် လ ည်း မီ ဒီ ယာကမပဖါ် ြေပော တေ် မ ပတာ် နှ င့် KIO၊
ဗ.က.ေတို့ နှ င့် တို က် ေွဲ များ ဆက် ြဖစ် ပနခဲ့ ေ ည် ။ ဤအပြခ

အပနထဲတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မပငိမ်ေက်မှုများကို ဟန့်တား

တစ်ခြု ဖစ်လာေည်။၇၇ ေမိင
ု ်းကချန်ခပ
ဲ့ ော အကွအ
ဲ ပေဲများကို

အပနှာင်းေိုင်းတွင်ြဖစ်ခဲ့ပော တေ်မပတာ်၏ လက်နက်ကိုင်
မင်း ြေား စီး နင်း မှု ကို ကကည့် လျှ င် ၁၉၈၀ ပကျာ် နှ စ် များ၌
ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် ြမန် မာ့ န ည်း ြမန် မာ့ ဟ န် ဆို ရှ ယ် လ စ်

လမ်း စဉ် ၏ ဘက် စုံ ကျဆုံး မှု ကို ကကည့် ရ န် စံ န မူ နာေင် ြဖစ်
ေည်။ နိုင်ငံပရးအရ နှိေ်ကွေ်ြခင်းများ၊ စီးေွားပရး ကျဆင်း

ပနြခင်း များ၊ ပတာင် ပေါ် ပဒေများတွ င် လက် န က် ကို င်
အတိက
ု ် အခံ အုေစ
် မ
ု ျား ေုစ
ံ မ
ံ ျုးစု
ိ ံ ရှပ
ိ နြခင်းများက ဤအချက်
ကိုေိောပစေါေည်။ (အာရကန် လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားမှု
များ ေမိုင်းကို ကကည့်ေါ။)

မ.ဆ.လ အစိုးရ နိဌတ
ိ ပ
ံ တာ့မည့ပ
် န့ရက်များမှာ နီး

နိုင်ရန် အလွန်ခက်ခဲေည့် အပြခအပနြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၅-၈၆

ကေ်လာပေပေီ။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငံကို

လက် န က် ကို င် အု ေ် စု များနှ င့် အဆက် အ ေွ ယ် ရှိ ေ ည် ဟု

အြဖစ် ဖွံ့ ပဖိုးမှု အနည်း ဆုံး နို င် ငံ အ ဆင့် ေတ် မှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။

တွင် Amnesty Indernational အဖွဲ့ ကကီးက မွတ်ဆလင်
စွ ေ် စွဲ ခံ ပနရပော ဘူး ေီး ပတာင် ရှိ အာရကန် မွ တ် ဆ လင်
များအား ဖမ်းဆီးထားြခင်းကို ြေန်လ�တ်ပေးရန် ေထမဆုံး
ပတာင်းဆိုမှုအား ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။၇၄ ထို့ပနာက် ၁၉၈၆ ပမလ

တွင် ရကေ ပြောက်ကျားတေ်ဖွဲ့များက မင်းြေားပမို့ကို ေိမ်းယူ
လို က် ပေီး နို င် ငံ ပရး ပြမ ေုံ ပေါ် တွ င် အာ ရ က န် အ ပရး ကို

တစ်ပကျာ့ ထင်လင်းလာပစပရးအတွက် စီးနင်းမှုများ ြမင်
ောထင်ော ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ တေ်မပတာ်ေည် ထိုစီးနင်းမှု
၇၅

ကို လုံ ပခုံ ပရးအစီ အ မံ များြဖင့် တုံ့ ြေန် ခဲ့ ပေီး လူ ဒါဇင် ပေါင်း
များစွာ အဖမ်းခံရေည်။ ထိုအခါ Amnesty International

ကပနာက် ထ ေ် ပကကညာချက် တ စ် ပစာင် ကို ထု တ် ြေန် ခဲ့ ြေန်
ေည် ။

၇၆

ထိ မ်း ေိ မ်း ခံ ရ ေည့် အထဲ တွ င် မ.ဆ.လ ပမို့နယ်

ကမ�ာပေါ်တွင် အဆင်းရဲဆုံး ဆယ်နိုင်ငံအနက်မှ တစ်နိုင်ငံ
ဤြဖစ်ရေ်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကို မျက်နှာငယ်ပစခဲ့ပော ဆုတ်

ယု တ် မှု တစ် ရ ေ် ြဖစ် ပေီး နို င် ငံ တ စ် ဝ န်း တွ င် ပကျာင်း ေား
များက ဉီး ပဆာင် ပော ဆန� ြေမှု များ ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ကက
ေည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဉီးပနဝင်းရာထူးမှ အနား

ယူ ခဲ့ ပေီး ြမန် မာ့ ဆို ရှ ယ် လ စ် လမ်း စဉ် ေါတီ အု ေ် ချုေ် ပရး
ပေီး ဆုံး ပေီ ဟု အေိ ပေးခဲ့ ေ ည် ။ လူ ထု ေ ည် လမ်း ပေါ် ေို့

ထွက်လာပေီး မ.ဆ.လ ပခတ် အဆုံးေတ်ကို ကကိုဆိုခဲ့ ကကပေီး
ထိုအခိုက်အတန့်မှာ အမျုးေားပငိ
ိ
မ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရး
ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပနာက်ဆုံးမပတာ့ ပဆာင်ရ�က်နိုင်
ပတာ့မည်ဟု ထင်စရာ ကာလြဖစ်ေည်။

ယ ခ င် အ ခါ များ ကဲ့ ေို့ ေ င် အ ပကာ င်း ဘ က် ကို

ပကာင်စီဥက�ဌေင် ေါဝင်ေည်။

ပမျှာ် လ င့် နို င် ချိ န် မှာ တို ပတာင်း လွ န်း လှ ေ ည် ။ နှ စ် လ တာ

ဖမ်း ဆီး မှု များနှ င့် အြခားလူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှု များ

ဉီးပနဝင်း၏ အစိုးရပဟာင်းကိုလည်း အေစ်တဖန် အေက်

ထိအ
ု ချိနက
် တည်းကေင်စတင်၍ တရားလက်လတ
ွ ်

အပကကာင်း ြေုစုထုတ်ြေန်ခဲ့ ကကေည်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ

ရှိ လာခဲ့ ရာ ယပန့ ထ က် တို င် ေ င် ြဖစ် ေ ည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ်
ပြမာက် ေို င်း ေည် မပငိ မ်း ချမ်း မှု များ၊ လူ့ အခွ င့် အ ပရးချုးိ

ပဖာက် မှု များပကကာင့် တို င်း ြေည် ၏ အြခားနယ် ပြမများနှ င့်

ကာလအတွင်း တေ်မပတာ် ဆန�ြေေူများအား နှေ
ိ က
် ေ
ွ ခ
် ေ
ဲ့ လို

ဝင်လာပော စစ်အုေ်ချုေ်ပရးက အစားထိုးလိုက်ပေီး ြမန်မာ

နို င် ငံ ကို မ.ဆ.လအု ေ် ချုေ် ပရးပလာက် နီး နီး ကာလကကာ
ပအာင် အုေ်ချုေ်ေွားခဲ့ေည်။
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ပရ�းပကာက်ေွဲကတိများနှင့် နိုင်ငံပရးနှိေ်ကွေ်မများ
ှု
အာရကန် နို င် ငံ ပရးေည် စစ် တ ေ် က နို င် ငံ ပတာ်

ပငိမ်ဝေ်ေိြေားမှု တည်ပဆာက်ပရးအဖွဲ့ SLORC ကို ဖွဲ့ ပေီး
အာဏာေိ မ်း လို က် ေ ည့် ၁၉၈၈ စက် တ င် ဘာလ (၁၉၉၇

တွ င် နို င် ငံ ပအးချမ်း ောယာပရးနှ င့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင် စီ
-SPDC ဟု အမည်ပြောင်း) မှ အစြေု၍ မတည်ပငိမ်မှုများ၊ ရု

န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်မှုများနှင့်ြေည့်ေည့် ပခတ်ေစ်တစ်ခုေို့

ပရာက်ရှိလာခဲ့ ြေန်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျုးစု
ိ နိုင်ငံပရး

ဇာတ် ခုံ ပေါ် တွ င် ပနာက် ထ ေ် နှ စ် ပေါင်း နှ စ် ဆ ယ် အ တွ င်း
ြဖစ်လာမည့် အပကကာင်းအရာများကို ေုေ
ံ င
ွ ်းပေးပော ေမိင
ု ်း
ဝင် အ ြဖစ် အ ေျက် များ တန်း စီ ၍ ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ြခင်း က

ရခို င် နို င် ငံ ပရးကို လ ည်း နှိုးဆွ ခဲ့ ေ ည် ။ ြမန် မာ့ ဆို ရှ ယ် လ စ်

လမ်း စဉ် ေါတီ မှာ ပေို ကျေွားခဲ့ ပလပေီ ။ ပကျာင်း ေားနှ င့်

အရေ်ေား တက်�ကွလှုေ်ရှားေူပေါင်း တစ်ပောင်းခန့်ေည်
အမျုးေားဒီ
ိ
မိုကရက်တစ်တေ်ဉီးနှင့် အြခားလူမျုးစု
ိ တေ်ဖွဲ့

များ ထိ န်း ချုေ် ထားရာ နယ် ပြမများထဲ ေို့ ထွ က် ပြေးခဲ့ ကက

ေည် ။ ဗမာြေည် ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ ေ ည် တို င်း ရင်း ေား
တို့ ၏ တေ် တွ င် ေု န် က န် မှု ပကကာင့် တစစီ ပေို လဲ ေွားခဲ့ ပေီ ။

န.ဝ.တအစိုး ရေည် လက် န က် ကို င် လူ မျုးစု
ိ အ ဖွဲ့ များနှ င့်
အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ပရး မူ ဝါ ဒ ေ စ် ကို ပကက ညာ ခဲ့ ေ ည် ။

ပမာင်ပတာပမို့နယ် ပဒေန�ရပဆးခန်းေို့ လာပရာက်ပော မိခင်နှင့် ေမီးငယ် TK

ထို့ ပနာက် အေစ် စ က် စ က် ဖွဲ့ စည်း ထားပော အမျုးေား
ိ

ဒီမက
ို ပရစီအဖွဲ့ချုေ်က နှစ၃
် ၀ အတွင်း ေထမဆုံး ကျင်းေပော
၁၉၉၀ အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် ပောင် ပေို ကမ်း ပေို
မဲများြဖင့် အနိုင်ရခဲ့ေည်။

အပြခအပနအနည်း ငယ် တည် ပငိ မ် လာပောအခါ

အစိုး ရအပြောင်း အလဲ မှာ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ထ က် မေို ပကကာင်း
ေိ လာခဲ့ ေ ည် ။ ဖိ နှိ ေ် မှု မှာ စနစ် ကျကျေင် ြေန် လ ည် စ တင်

လာခဲ့ေည်။ ပနာက်ထေ်နှစ် နှစ်ဆယ်အတွက် တေ်မပတာ်၊
NLD နှင့် လူမျုးစု
ိ အမျုးေားပရးေါတီ
ိ
များကကား ေုံးေွငဆ
့် င
ို ်
ဆက်ဆံပရးေုံစံေစ် ပေါ်ထွက် လာခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်များမှစ၍

မျက်နှာစုံညီ ပတွ့ဆုံညှိနှိုင်းပရးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း

ပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် ကုလေမဂ�နှင့် အြခား
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက မြဖစ်မပနလှမ်းကက ရမည့်
ပြခလှမ်းြဖစ်ပကကာင်း တိက
ု တ
် န
ွ ်းခဲေ
့ ည်။ နှစပ
် ေါင်းေုံးဆယ်

ခန့အ
် ကကာတွငလ
် ည်း ထိစ
ု န
ိ ပ
် ခါ်မှုများအတိင
ု ်း မပြောင်းမလဲ
ရင်ဆိုင်ပနရပမဲြဖစ်ေည်။ လက်ရှိအမျုးေား
ိ
နိုင်ငံပရးတွင်
ရှိ ပနပော ဂို ဏ်း ဂဏကွဲ မှု များစွာ မှာ န.ဝ.တ- န.အ.ဖ
အု ေ် ချုေ် ပော ပခတ် ထဲ တွ င် အဖတ် တ င် ခဲ့ ပော ပေို ကွဲ ကျ

ဆင်းခဲ့ေည့် နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းက ဆင်းေက်လာခဲ့
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ြခင်းြဖစ်ေည်။

ကို ေါတီ နာမည် တွ င် ထည့် ေွ င်း လို ကကေည် ။ ေို့ ပော် ထို

ပန ရာ များ ထ က် ေို ၍ န က် ရှို င်း ကျ ယ် ြေ န့် လွ န်း ေ ည် ဟု

မှာ ေဋိကများအချိ
္ခ
န် ဆယ်စန
ု စ
ှ န
် င
ှ ခ
့် ျီ၍ ကကာလာခဲ့ ပေီးချိနတ
် င
ွ ်

ရခိင
ု တ
် င
ွ ပ
် တွ့ ကကုံရပော စိနပ
် ခါ်မှုများကမူ အြခား

ဆို နို င် ေ ည် ။ တစ် နို င် ငံ လုံး တွ င် နို င် ငံ ပရး အပြောင်း အလဲ

များ ပနာက် တ စ် ကကိ မ် ြဖစ် ပေါ် ပနချိ န် တွ င် ဗဟို အ စိုး ရ၏
မတည်ပငိမ်မှုများက ပဒေခံလူထုအပေါ်တွင် ဆိုးကျုးများ
ိ

အမည်ကို အာဏာေိုင်များက လက်မခံခဲ့ပေ။ ပရ�းပကာက်ေွဲ

ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်မှ ြေည်ေမ
ူ ျားအဖို့ ၎င်းတိ၏
ု့ ဆန�ကို ထုတပ
် ဖာ်
နိုင်မည့် ရှားေါးပော အခွင့်အပရးေင် ြဖစ်ေည်။

ပရ�းပကာက်ေပ
ွဲ န့တင
ွ ် ဆန�မဲပေးြခင်းမှာ မပမျှာလ
် င့်

ြဖစ် ပစခဲ့ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပေို လဲ ြခင်း ပကကာင့် ပဒေခံ လူ ထု မှာ

ေါေဲ လွတ်လေ်ပေီး တရားမျှတခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ အာရကန်

ကကုံ လာ ရ ပေီး မူ လ က တ ည်း က ရှိ ပန ခဲ့ ပော အာ ရ က န်

ရလဒ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ြခင်းမှာ အံ့ ကေစရာ မပကာင်းလှပေ။

ဖယ်ကျဉ်ခံရြခင်းနှင့် ဆုံးရှုံးရြခင်းများ အေစ်တစ်ဖန် ြေန်
တို့ အ ပန နှ င့် မိ မိ တို့ ကို ယ် မိ မိ တို့ ကို ယ် စား ြေု နို င် ပအာ င်
မည် ေို့ ပဆာင် ရ� က် ကကမည် န ည်း ဟူ ပော ြေဿနာဆီ ေို့

တ စ် ေ တ် ြေ န် ပရာ က် ကက ြေ န် ေ ည် ။ မိ မိ တို့ ၏ ြေ ည် န ယ်
တွ င် နို င် ငံ ပရးလှု ေ် ရှားမှု များ အားပကာင်း ခို င် မာလာပစ
ြခင်းြဖင့် ပဆာင်ရ�က်ကကမည်ပလာ ေို့မဟုတ်နိုင်ငံပရး ဗဟို

ချ က် တွ င် ရှိ ပန ပော တ ေ် မ ပတာ် နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ နှ င့်
အတူ ေူး ပေါင်း ပဆာင် ရ� က် ရ မည် ပလာဆို ပော ပမးခွ န်း ကို

ပြဖဆို ကကရမည် ။ ဤပမးခွ န်း မှာ ၂၁ ရာစု ေို့ ပရာက် ပော
အခါတွင်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်၌ ပြဖဆိုရန် လိုအေ်ပနဆဲေင်။

မ.ဆ.လ အစိုးရပေိုကျေွားချိနတ
် င
ွ ် အပကာင်းဘက်

ေို့ ပမျှာ် လ င့် ြခင်း များ ြမင့် တ က် လာကကေည် ။ ပြမာက် ဉီး ၊
ရပေ့ပတာင်နင
ှ ့် ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်၏ အြခားပမို့နယ်များ၌ ၁၉၈၈
လူထု ဆန�ြေေွဲများကာလအတွင်း ဒီမိုကပရစီလှုေ်ရှားမှုများ

အပြခစို က် ေါတီ များက ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် အပကာင်း ဆုံး
ဉီးဉီးောထွန်းကိုမူ ပရ�းပကာက်ေွဲမတိုင်မီက ဖမ်းဆီးလိုက်

ကကေည် ။ ေို့ ပော် ALD မှာ ြေည် န ယ် အ တွ င်း အကကီး ဆုံး

ေါတီြဖစ်လာခဲ့ေည်။ လူမျုးစု
ိ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ဖက်ဒရယ်

ဒီ မို က ပရစီ အ တွ က် ဟု ပ�ကွး ပကကာ် ခဲ့ ပေီး ပော ထို ေါတီ မှာ
စုစုပေါင်းမဲဆန�နယ် ၂၆ ခုတွင် NLD က ၉ခုကို ရခဲ့ ပေီး ALD

က (၁၁) ပနရာတွင် အနိုင်ရခဲ့ေည်။ ALD ၏ ပအာင်ေွဲမှာ

တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာတွင်ေင် အားရစရာ ြဖစ်ေည်။

ဤေါတီေည် NLD နှင့် ရှမ်းအမျုးေား
ိ
ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့
ချုေ်တို့ ပေီးလျှင် တတိယပြမာက် အပအာင်ြမင်ဆုံး ေါတီ ြဖစ်
လာေည်။ ၂၈ နှစမ
် ျှ ြေတ်ပတာက်ခဲ့ ပေီးပနာက်တင
ွ ် အာရကန်
အမျုးေားပရးေည်
ိ
နို င် ငံ ပရးပြမေုံ ပေါ် ေို့ တရားဝင် ြေန်
လည် ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။၂

အ ြခား ပော လူ မျုးိ စု နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ ေ ည်

ပေါ် ပေါ က် လာ ကက ေ ည် ။ ပကျာ င်း ေား များ နှ င့် အ စိုး ရ

လည်း ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် အပြခအပနပကာင်း ကကေါေည် ။

မှာ ပနာက် ေို င်း တွ င် န.ဝ.တ အစိုး ရက လို က် လံ နှိ မ် န င်း

အမတ်ပလာင်များ၏ ပအာင်ြမင်မကိ
ှု ု ယခု တစ်ဖန် ြေည်နယ်

အတိက
ု အ
် ခံလေ်
ှု ရှား တက်�ကွေမ
ူ ျား စုစပ
ု ေါင်း ၇၀၀ ပလာက်
မှု ပကကာင့် အပနာက် ဘ က် ေုံး နို င် ငံ နယ် ြခားဆုံ ချက် ပဒေ

ေို့ တိ မ်း ပရှာ င် ခဲ့ ကကရေည် ။ ဖိ နှိ ေ် မှု များ ဆက် လ က် ြဖစ်
၁

ပနခဲ့ပော်လည်း ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ပရာက် ယှဉ်ပေိုင်

ရန် လူ မျုးစု
ိ ေါတီ ကကီး နှ စ် ခု ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ေ ည် ။ ေို ၍

အားပကာင်းပော ေါတီမှာ အာရကန် ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်
(Arakan League for Democracy – ALD) ြဖစ် ပေီး
ပဒါက်တာပစာြမပအာင် နှင့် ေမိုင်းေညာရှင် ဉီးဉီးောထွန်း

က ဉီးပဆာင်ေည်။ ထိုေါတီပလာက် အား မပကာင်းပော
ပနာ က် ေါ တီ တ စ် ခု မှာ လ က် ဝဲ ယိ မ်း ပော ရ ခို င် ြေ ည် ေူ့

ညီ �� တ် ပရး အ ဖွဲ့ ( A r a k a n P e o p l e ’s U n i t e d
Organization) ြဖစ် ပေီး ဉီး ပကျာ် ဇံ ရှီ ၊ ဉီး ကကာလှ ပအာင် ၊

ဘုံ ပေါက် ောပကျာ် နှ င့် အြခားပတာ် လှ န် ပရးပခါင်း ပဆာင်

များေါဝင် ေ ည် ။ မွ တ် ဆ လင် များကကားတွ င် အပရးေါပော

ေါတီမှာ လူ့အခွင့်အပရးအတွက် အမျုးေားဒီ
ိ
မိုကရက်တစ်

ေါတီြဖစ်ပေီး (Nur Ahmed) ပနာအာမက်ပခါ် ဉီးတင်ပမာင်၊
ဖာဇူး အာမက် ၊ ဉီး ပကျာ် မ င်း (ဇူး ရိ န်း ) နှ င့် အီ ဗ ရာဟင်

( ဉီး ချ စ် လွ င် ) တို့ က ဉီး ပဆာ င် ေ ည် ။ အ ပစာ ေို င်း တွ င်
ထိုေါတီကို ပထာက်ခံေူများက ရိုဟင်ဂျာဟူပော စကားလုံး

လွ တ် လ ေ် ပရးပနာက် ေို င်း ေါလီ မ န် ပခတ် က မွ တ် ဆ လင်
ပြမာက် ေို င်း တွ င် ြေန် ပတွ့ ရေည် ။ (အခန်း ၃ ကို ရှု ရန် ။ )
ဘူး ေီး ပတာင် နှ င့် ပမာင် ပတာပမို့နယ် များတွ င် NDPHR

က ပလး ပန ရာ အ နို င် ရ ခဲ့ ေ ည် ။ A L D နှ င့် N D P H R
တို့ ကကားက ဆက်ဆံပရးမှာ ပယဘုယျအားြဖင့် ပကာင်းမွန်
ခဲ့ ပေီး ေါတီ နှ စ် ခု စ လုံး က လူ့ အခွ င့် အ ပရးဆို င် ရာ ြေုြေင်
ပြောင်းလဲမများကိ
ှု
ု လိုလားေည်။ ALD ေည် ညီ��တ်ပော

တို င်း ရ င်း ေား ဒီ မို က ပရ စီ အ ဖွဲ့ ချု ေ် U N L D နှ င့် အ တူ

အြခားြေည် န ယ် အ ဆင့် ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် အနို င် ရ ခဲ့ ပော
လူမျုးစု
ိ ေါတီနှစ်ခုြဖစ်ေည့် ပမို (ေို့မဟုတ်) ခမီအမျုးေား
ိ
ပေွး စည်း ညီ �� တ် ပရးအဖွဲ့ (Mro or Khami National

Solidarity Organization) နှ င့် မွ တ် ဆ လင် အ များစု

ေါဝင်ပော ကမန်အမျုးေားဒီ
ိ
မိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ် (Kamans
National League for Democracy – KNLD) တို့ နှ င့်

မ ဟာ မိ တ် ဖွဲ့ ခဲ့ ေ ည် ။ စု စု ပေါ င်း ရ ခို င် အ ပြခ စို က် ေါ တီ

များ ပနရာ ၆၅ ခု ရှိ ခဲ့ ရာ ALD နှ င့် UNLD ပခါင်း ပဆာင်
များက NLD နှ င့် ေူး ပေါင်း ၍ ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ အ ပြခခံ ဉ

ေပဒေစ် ပရးဆွဲပရးတွင် ဉီးပဆာင်ေါဝင်နိုင် ပတာ့မည်ဟု
ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။
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ေို့ ပော် ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရး၌ အကန့် အ ေတ်

န . ဝ . တ က အာ ဏာ ေိ မ်း အ ပေီး တွ င် ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏

ကကဲ့ေို့ေင် တေ်မပတာ်၏ ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံပရး

ကကရေည်။ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ ပေိုလဲေွားပေီး ပနာက်

ရှိ ပန ပေ ေ ည် ။ ၁ ၉ ၆ ၂ ဖ က် ဒ ရ ယ် မူ ကို အ ပရး ဆို စ ဉ်
ေါတီများ အချင်းချင်းပတွ့ဆုံြခင်းအား တားြမစ်လိုက်ေည်။

ပရ�း ပကာ က် ေွဲ တွ င် အ နို င် ရ လို က် ပော ေါ လီ မ န် အ မ တ်
များေည် ေါလီမန် ပခါ်ယူခွင့်မရလိုက်ပေ။ လုံပခုံပရး တေ်ဖွဲ့

များေည် NLD၊ SNLD၊ ALD နှ င့် အြခားဒီ မို က ပရစီ
လို လားပော ေါတီ များ အားလုံး ကို နှိ ေ် ကွ ေ် ရ န် ကကာရှ ည်
ကကာများ ပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် လ ည်း

အ စိုး ရ ဖိ အား မှာ မ ြေ တ် ဝ င် ပရာ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ဉီး ဉီး
ောထွ န်း ေည် ၁၉၉၁ ခု နှ စ် တွ င် ပထာင် ထဲ ၌ ပေဆုံး ခဲ့
ရပေီး ALD, KNLD နှ င့် NDPHR တို့ ကို ၁၉၉၂ တွ င်

တရားမဝင် အ ေင်း များအြဖစ် ေတ် မှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။ ALD
ေါ တီ မှ ရ ပေ့ ပတာ င် ပမို့ န ယ် ၏ ပရ�း ပကာ က် ခံ အ မ တ်
ဉီးောနိုးနှင့် NLD ေါတီမှ ေံတွဲပမို့နယ်၏ အမတ်ဉီးထွန်းရီ

တို့ နှ စ် ဉီး စ လုံး မှာ ြေ ည် ေ ေို့ တိ မ်း ပရှာ င် ေွား ရ ေ ည် ။
မွ တ် ဆ လင် များ၏ ပထာက် ခံ မှု ကို ရ ပော NDPHR မှာ

လည်း အလားတူေင် ြေင်းထန်စွာ နှိေ်ကွေ်ခံရေည်။ စစ်ပတွ
ပမို့မှ NDPHR ေါတီ၏ ပရ�းပကာက်ခံအမတ် ဉီးပကျာ်လှ

ပအာင်မှာ ၁၄ နှစ်ပထာင်ဒဏ် စီရင်ခံရပေီး ဘူးေီးပတာင်မဲ
ဆန�နယ်ပြမ (၁) က ပရ�းပကာက် တင်ပြမှာက်ထားပော အမတ်

ဉီးပကျာ်မင်းမှာ ေုံးလခန့် အချုေ်ခံခဲ့ရေည်။ ထိုအမတ်နှစ်

ဉီး စလုံး အဖို့ ထို အ ပရးယူ မှု မှာ ပနာက် ထ ေ် မကကာမကကာ

ြဖစ်လာပတာ့မည့် နှိေ်စက်ကလူြေုမှုများ၊ ဖမ်းဆီးမှုများ၏
အစောြဖစ်ခဲ့ေည်။

၃

နို င် ငံ ပရးေါတီ များ ြေန် လ ည် ရှ င် ေ န် ခွ င့် တစ် ဖ န်

နယ်စေ်ပဒေများမှာ ဖရိုဖရဲ မတည်ပငိမ်မှုများနှင့် ကကုံပတွ့

န.ဝ.တ အစိုး ရအဖို့ အ ေက် ရှု ပချာင် စ ရာမှာ ၁၉၈၉ ခု နှ စ်
တွ င် တရု တ် ြေည် န ယ် ြခားတွ င် ရှိ ပော ဗ.က.ဗ၏ ြေည် ေူ့
တေ် မ ပတာ် မှ ခွဲ ထွ က် ခဲ့ ကကေည့် လူ မျုးစု
ိ လ က် န က် ကို င်

တေ် ဖွဲ့ များနှ င့် အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရးေပဘာတူ နို င် ခဲ့ ြခင်း

ြဖစ် ေ ည် ။ ထို အ ဖွဲ့ များထဲ မှ နှ စ် ခု ြဖစ် ပော ကိုး ကန့် ြမန် မာ
အမျုးေား
ိ
ဒီ မို က ရက် တ စ် မဟာမိ တ် တ ေ် ဖွဲ့ (Myanmar

National Democratic Alliance Army-MNDAA) နှင့်
ဝ ြေည် ပေွး စည်း ညီ �� တ် ပရးတေ် မ ပတာ် (United Wa

Stale Army-UWSA) ၄ တို့ မှာ ထင် ရှားေည် ။ ကချင်
လွ တ် လ ေ် ပရး အ ဖွဲ့ ( K a c h i n I n d e p e n d e n c e

Organization) နှင့်အတူ ြမန်မာြေည်၏ အပရှ့ပြမာက်ဘက်
တွင်ရှိပော ထိုလူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ေုံးဖွဲ့ EAOS
များ ေ ည် ပနာ င် တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၌ လ က် န က် ကို င်

ပတာ်လှန်မှုများ ြေန်လည်အေက်ဝင်လာပစပရးတွင် အပရး

ကကီး ပောပနရာမှ ေါဝင် ခဲ့ ကကေည် ။ (အခန်း ၆ ၊ ၇ နှ င့်
၈တို့ကို ကကည့်ေါ။) ေို့ပော် န.ဝ.တ ၏ ကနဦး ရည်မှန်းချက်

ေ န်း တို င် ကို ပရာ က် ရှိ ခဲ့ ပေ ပေီ ။ ရှ မ်း - ယူ န န် န ယ် စ ေ်
ပဒေများကို အစိုးရဘက် ေါလာပအာင် ဆွဲပဆာင်ပေီးပော

အခါ အာဏာရဗို လ် ချုေ် များေည် တို င်း ြေည် ၏ အြခား
နယ် စ ေ် များကို အချိ န် ပေး ကို င် တွ ယ် လာကကြေန် ေ ည် ။
လူ မျုးစု
ိ ြေည် န ယ် များတွ င် အစိုး ရအတို က် အ ခံ အင် အား
များမှာလည်း စုစည်း မိလာကကေည်။

တေ် မ ပတာ် ၏ ပခါင်း ပဆာင် တို့ တွ င် စိုး ရိ မ် စ ရာ

ြေန်ရရန် ပနာက်ထေ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ကကာြမင့်ခဲ့ ပေေည်။

အပကကာင်းြေချက်များစွာရှိေည်။ ၁၉၉၀ပကျာ် အပစာေိုင်း

အင်အားများကို အစပဖျာက်ရန် မတတ်နင
ို ခ
် ေ
ဲ့ ါ။ ပရ�းပကာက်

အေစ် များ အလျှံ ေ ယ် ပေါ် ပေါက် လာကကပေီး ြမန် မာနို င် ငံ

ေို့ ရာတွ င် ထို ဖိ နှိ ေ် မှု များက အမျုးေားပရး
ိ
အတို က် အ ခံ
ေွဲ ဝ င် ေါ တီ များ ဖိ နှိ ေ် ခံ ရ ြခ င်း နှ င့် အ တူ အ မျုးိ ေား ပရး

လှုေ်ရှားမှု အရှိန်မှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံြေုပရးဘက်
ေို့ ချိန်ခွင် ညှာယိုင်ေွားြေန်ေည်။ စစ်ပရးအရ ခုခံပနကကရ
ြခင်း၏ အဆုံးေတ်ကား ရှိလာဖွယ် လမ်းမြမင်ပတာ့ပေ။

ေဋိေက္ခများြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်
ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ
အစုလိုက် အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။
နိုင်ငံပရးဖိနှိေ်မှုများ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်ပနချိန်တွင်

တေ် မ ပတာ် ၏ ပခါင်း ပဆာင် ေို င်း ကလည်း လက် န က် ကို င်
အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များဘက် ေို့ တစ် ဖ န် အာရုံ ကျ လာြေန်
ေည် ။ နို င် ငံ ပတာ် ပငိ မ် ဝ ေ် ေိ ြေားမှု တည် ပဆာက် ပရးအဖွဲ့

ကာလများတွ င် မဟာမိ တ် အ ေစ် များနှ င့် အဖွဲ့ အစည်း

ထဲေို့ လှုေ်ရှားမှုေုံစံအမျုးမျ
ိ ုးိ ယူပဆာင်လာကကရန် စိုင်ြေင်း
ပနကကချိ န် ြဖစ် ေ ည် ။ အတို က် အ ခံ အင် အားများ စု မိ ပော
အ ဓိ က ပန ရာ တ စ် ခု မှာ က ရ င် အ မျုးိ ေား အ ဖွဲ့ K N U

နှ င့် အမျုးေား
ိ
ဒီ မို က ပရစီ တေ် ပေါင်း စု NDF မဟာမိ တ်
များ စု စ ည်း မိ ရာ ထို င်း နယ် စ ေ် ြဖစ် ေ ည် ။ အာရကန် လွ တ်

ပြမာက် ပရးေါတီ ၏ အဓိ က အင် အားစု မှာ လည်း ထို စ ခန်း

တွင်ရှိေည်။ ြမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားများ

ဒီ မို က ရ က် တ စ် တ ေ် ဦး ( A l l B u r m a S t u d e n t s
Democratic Front – ABSDF-၁၉၈၈) ၊ ဗမာြေည် ဒီမို

ကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုေ် (Democratic Alliance
of Burma-DAB-၁၉၈၈) နှ င့် ြေည် ေ ပရာက် ေါလီ မ န်

အမတ်များဖွဲ့စည်းေည့် ြေည်ပထာင်စြု မန်မာနိင
ု င
် ံ အမျုးေား
ိ

��န့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB-၁၉၉၀) တို့မှာလည်း အေစ်
ပေါ် ပေါ က် လာ ပော လှု ေ် ရှား မှု များ ထဲ မှ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။
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ပနာ က် ေို င်း တွ င် ြေ ည် ပထာ င် စု ြမ န် မာ နို င် ငံ အ မျုးိ ေား

လူ င ယ် တ က် �ကွ လှု ေ် ရှားေူ များ ဖွဲ့ စည်း ထားေည့် ရခို င်

NCUB:၁၉၉၂) ကိလ
ု ည်း တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်

ပတာ် လှ န် ပရးအဖွဲ့ ေုံး ဖွဲ့ ကလည်း လာပရာက် ေူး ပေါင်း

ပကာ င် စီ ( N a t i o n a l C o a l i t i o n U n i o n B u r m a -

မွ တ် ဆ လင် ဦးပကျာ် လှ ၏ ဦးပဆာင် မှု ြဖင့် ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ပော
ဗမာြေည် မွ တ် ဆ လင် လွ တ် ပြမာက် ပရးအဖွဲ့ ေည် လ ည်း
DAB နှ င့် NCUB ကို ေူး တွဲ တ ည် ပထာင် ေူ များထဲ တွ င်
ေါဝင်လာေည်။

အဘက်ဘက်က အေိအမှတ်ြေုပနကကေကဲ့ေို့ေင်

ြေည် အမျုးေားဒီ
ိ
မို က ရက် တ စ် အင် အားစု တို့ အေါအဝင်
ကကေည်။ NUFA ၏ ဦးတည်ချက်မှာ ေုံးေိုင်းေါဝင်ေည်။

“ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့ ကူးပြောင်းပရး” “အာရကန်ကို ကိုလိုနီ

အြဖစ် မှ လွ တ် ပြမာက် ပအာင် ကယ် တ င် ပရး” နှ င့် “ အချုေ်
အ ြခာ ေို င် အာ ရ က န် နို င် ငံ ပတာ် ေ စ် ထူ ပထာ င် ပရး ”

တို့ ြဖစ် ကကေည် ။ ၅ တစ် ပန့ တ ည်း မှာ ေင် AIO နှ င့် ALP

ညီ �� တ် ပရး တ ေ် ပေါ င်း စု အ ေ စ် များ ေ ည် အ မျုးိ ေား

တို့ ယာ ယီ မျှ တ စ် ေါ တီ တ ည်း အ ြဖ စ် ေူး ပေါ င်း ြဖ စ် ခဲ့ ကက

ြဖစ်ေည်။ NCGUB နှင့် NCUB တို့ေည် တစ်ြေည်လုံးမှ

မရှိခဲ့ပော်လည်း ထိုလှုေ်ရှားမှုကကီးမှာ အာရကန် အမျုးေား
ိ

နို င် ငံ ပရးတွ င် အကကီး အကျယ် ကေဇာရှိ ပနေည့် အချိ န် မျုးိ
နို င် ငံ ပရးေါတီ များနှ င့် နို င် ငံ ပရးေမားများကို ကွ န် ရ က်
ချိ တ် ဆ က် ထားနို င် ပောအခါ အစိုး ရ၏ လုံ ပခုံ ပရးအဖွဲ့
များကလည်း ထိုအချိတ်အဆက်များကို လက်ဦးမှုရယူကာ

ဖျက် ဆီး လို ေ ည် ။ မာနယ် ေ ပလာတွ င် ရှိ ပော KNU-NDF
ဌာနချုေ်မှ အေစ်ဖွဲ့ထားပော NCGUB ၏ ဝန်ကကီးချုေ်မှာ

ပဒါက်တာစိန်ဝင်းြဖစ်ေည်။ ေူေည် ထိုအချိန်က ရန်ကုန်
တွ င် ပနအိ မ် အ ကျယ် ချုေ် ခံ ပနရပော NLD ပခါင်း ပဆာင်
ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည် နှင့် ပမာင်နမ
ှ ဝမ်းကွဲ ပတာ်စေ်ေည်။

ေည် ။ မည် ေ ည့် မွ တ် ဆ လင် ေါတီ ကို ေါ ထည့် ေွ င်း ခဲ့ ြခင်း
ပရးပထာက်ခံေူများ ပရှးကေင် ပဆာ်ကေခဲ့ ကကပော အစိုးရ

အ တို က် အ ခံ အ င် အား စု များ အား လုံး တ ပေါ င်း တ ည်း

စ ည်း လုံး ကက ရ န် ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ေ စ် ပေါ် ပေါ က်
လာပော မဟာမိ တ် အ ဖွဲ့ ၏ စစ် လ က် န က် ကို င် တေ် ဖွဲ့ မှာ

ရခို င် ြေည် ေ စ် တ ည် ပဆာက် ပရးတေ် မ ပတာ် (The New

Arakan Construction Army)ဟု ပခါ်ေည်။ (အာရကန်
လက်နက်ကိုင်လှုေ်ရှားမှုများ ေမိုင်းကိုရှုေါ။)

နို င် ငံ ပရးလှု ေ် ရှားမှု အရှိ န် အ ဟု န် ကို ပမို့မှ အေစ်

ေ ထ မ တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ လ က် န က် ကို င်

ပရာက်လာပော အဖွဲ့အစည်းများက စိုးမိုး ေွားကကေည်။

ခါစတွင် ေတိမထားမိခဲ့ ကကေါ။ တေ်မပတာ်၏ အပစာဆုံး

(All Arakan Students Union)ကို ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ေ ည် ။

အဖွဲ့များ၏ လှုေ်ရှားမှုများကို န.ဝ.တ အာဏာေိမ်းယူပေီး

ထိုး စစ် များမှာ ကချင် ၊ ကရင် ၊ ကယား၊ မွ န် နှ င့် ရှ မ်း ြေည်
နယ် တို့ ရှိ NDF ထိ န်း ချုေ် ရာ နယ် ပြမများြဖစ် ကကေည် ။

ေို့ ပော် ရ ခို င် ြေည် န ယ် မှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖအု ေ် ချုေ် ပရး
ကာ လ အ တွ င်း ေ ဋိ ေ က္ခ များ နှ င့် အ ပြော င်း အ လဲ များ ၏

၁၉၈၈ နို ဝ င် ဘာလတွ င် အာရကန် ပကျာင်း ေား ေမဂ�
ဆက် တို က် ဆို ေ လို ေ င် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ၊ အိ န�ိ ယ နှ င့် ထို င်း
နယ်စေ်မှ ABSDFအဖွဲ့ဝင်များက ၉၀၁ တေ်ခွဲကို တစ်နိုင်ငံ

လုံး ရှိ နယ် စ ေ် များမှ ABSDF တေ် ခွဲ ၁ ၈ခု ထဲ မှ တစ် ခု
အ ြဖ စ် ထူ ပထာ င် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၆ A L D နှ င့် အ ြခား ပရ�း

စံချိန်ေစ်ချုးရာ
ိ
ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာပတာ့ေည်။ ေဋိေက္ခ

ပကာ က် ေွဲ ဝ င် ခဲ့ ပော ေါ တီ များ ကို အ စိုး ရ က ပဖို ခွ င်း

ကူး စ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ ကို ေိ တ် ေ င်

(ြေည်ေ)အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့များ၏ နာယကမှာ

များေျံ ေွ့ ားလာပောအခါ ရခို င် ြေည် ကို လ ည်း မဆို င်း ဘဲ
လိုက်ပေီးပနာက် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ လှုေ်ရှားမှုများ

အား ပထာက်ခံမှုများဆက်လက် ြမင့်မားလာခဲေည်။ များ

မကကာမီနှစ်များတွင် အစိုးရအတိုက်အခံလှုေ်ရှားမှုများတွင်
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျုးိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ
အဓိကကျပော ပနရာများမှ ေါဝင်လာခဲ့ေည်။

၁ ၉ ၈ ၈ ခု နှ စ် က ေ င် ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က်

ပဒ ေ တွ င် ရ ခို င် တ ေ် ဖွဲ့ များ က ဦး စွာ လှု ေ် ရှား ခဲ့ ေ ည် ။

ပြော င်း လဲ လာ ေ ည့် အ ပြခ အ ပန ကို တွ က် ဆ ပေီး ထို နှ စ်
စ က် တ င် ဘာ လ တွ င် A L P ၊ ရ ခို င် ြေ ည် လွ တ် လ ေ် ပရး

အဖွဲ့ နှ င့် ရခို င် ြေည် ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ တို့ ေါ၀င် ပော လက် ရှိ

ရ ခို င် ြေ ည် အ မျုးိ ေား ညီ �� တ် ပရး တ ေ် ဦး N U F A ကို
အင်အားချဲ့ထွငခ
် ဲ့ ကကေည်။ ယခင်ပတာ်လန
ှ ပ
် ရးအဖွဲ့ပဟာင်း
ရ ခို င် ြေ ည် အ မျုးိ ေား လွ တ် ပြမာ က် ပရး ေါ တီ ၊ လူ မျုးိ စုံ

တို င်း ရ င်း ေား များ ေါ တီ နှ င့် ေ က် ဆိုး မ ရှ ည် ခဲ့ ပော

အပရးယူ ခဲ့ ပေီး ပနာက် နယ် ြခားေုံး ခု ဆုံ ချက် တွ င် ALD

ပရ�းပကာက်ခံအမတ် ဦးောနိုး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဤအပတာ

အတွင်း NDF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ြဖစ်ပော ALP က ABSDF
နှင့် NUFA တို့နှင့်အတူ ထိုင်းနယ်စေ်တွင် အဖွဲ့ပေါင်း ၂၂
ဖွဲ့ ေါဝင် ပော DAB ၏ေူး တွဲ တ ည် ပထာင် ေူ အဖွဲ့ တစ် ခု
အြဖစ် ေါဝင်ခဲ့ေည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် NDF နှင့် DAB

အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပောအေစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော ချင်းအမျုးေား
ိ
တစ် ဦးကလည်း ယခင် အာရကန် ပတာင် တ န်း ပဒေများ

တွင် ေါဝင်ပော ေလက်ဝပမို့နယ်တွင်စ၍ အင်အားစုစည်း
ခဲ့ေည်။၇ ၁၉၉၀ြေည့်နှစ်တွင် ပေချာေည်က နယ်စေ်ပဒေ
အေီးေီး၌ အစိုးရ အတိုက်အခံ အင်အားစုများ ဖွဲ့စည်းေုံ
အပြောင်းအလဲများြဖင့် ပနရာ ြေန်ယူပနကကပေီြဖစ်ေည်။

ထိက
ု ာလများမတိင
ု မ
် တ
ီ င
ွ ် ဦးပစာထွန်းဦး ဦးပဆာင်

ပော ဗမာြေည်ကန
ွ ြ် မူနစ်ေါတီ၏ အာရကန် အဖွဲ့ခွဲ (ဗ.က.ဗ
ရခို င် ) က တရု တ် န ယ် စ ေ် တွ င် မိ ခ င် ဗ.က.ေ တေ် များ
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ပေိုကျခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ြေန်လည်လှုေ်ရှားရန် အားထုတ်

ပနရေည်။ ရခိင
ု အ
် ဖွဲ့များကဲေ
့ ို့ေင် မွတဆ
် လင် ပခါင်းပဆာင်

က ကကီးမားေည့်လှုေ်ရှားမှုကကီးမှာ ယခုအခါရခိုင် တစ်ပနရာ

ေါတီများအပေါ် ပမျှာ်လင့်ချက်များ ေုံခဲ့ ကကေည်။ အကယ်၍

ခဲ့ပေးေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အင်အားရှိခဲ့ပော တစ်ချိန်
တည်း တွ င် ော ပနာက် ဆုံး စခန်း အြဖစ် ကျန် ရ စ် ေ ည် ။

ပနာက်ဆုံးအကကိမ် အင်အား စုစည်းရန်အတွက် “လူမျုးပေါင်
ိ
း
စုံတို့ ေါဝင်ပော ဖိနှိေ်ခံရေူ လူတန်းစားများေည် ယခုအခါ
ပဒါ ေ ထွ က် ပန ကက ပလ ပေီ ။ ေူ တို့ အ လှ ည့် ရ ဖို့ အ ချိ န် ကို

ပစာင့ပ
် န ကကေါေည်” ဟု ရခိင
ု ရ
် ှိ ဗ.က.ေ ပေါ်လစ်ြဗူရို အဖွဲ့ဝင်

ဗိုလ်ပကျာ်ြမကဆိုခဲ့ေည်။ ေို့ပော်ယခုအခါတွင် ပတာ်လှန်
၈

ပရးပြမြေင် တွ င် ဦးပဆာင် လှု ေ် ရှားကကေူ တို့ မှာ မျုးဆက်
ိ
ေစ် များ ြဖစ် လာကကပလပေီ ။ စစ် ပအးကာလ အပေီး တွ င်

ကွ န် ြမူနစ် အပတွး အပခါ် များေည် လ ည်း ကေဇာကျဆင်း
ခဲပ
့ လပေီ။ လက်ရှိ ပတာင်းဆိမ
ု များမှ
ှု
ဖက်ဒရယ်ြေည်ပထာင်စ၊ု

လူ့အခွင့် အပရး နှင့် ဒီမိုကပရစီ အစရှိေည်တို့ ြဖစ်ကကကုန်

ပလပေီ။ ဗ.က.ေ ၏ အာရကန်မှ ပနာက်ဆုံးလက်ကျန် အဖွဲ့ဝင်

များေည် ပနာက် ဆုံး တွ င် ၁၉၉၇၌ တေ် မ ပတာ် နှ င့် အေစ်
အခတ်ရေ်စဲပရး ေပဘာတူလိုက်ကကပေီး ပမာင်ပတာ အနီးရှိ

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးရ�ာ တွ င် အပြခချခဲ့ ကကေည် ။ နှ စ် ပလးဆယ်
ကကာခဲ့ ပော လက် န က် ကို င် ပတာ် လှ န် ပရးကကီး အပေီး တွ င်
ဗ.က.ေ တို့၏ ပ�ကွးပကကာ်ေံများ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် အဆုံး
ေတ် ခဲ့ပလပေီ။

ဤကာလများတွ င် မွ တ် ဆ လင် တို့ ၏ နို င် ငံ ပရး

မှာလည်း အပရးကကီးပော အပြောင်းအလဲများနှင့် ကကုံပတွ့

ေုဏ�ားက�န်းပမို့နယ်မှ ပမိုလူမျုးိ အမျူးေမီ
ိ
းကကီးများ (IR)
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များေည်းလည်း အစေိင
ု ်း၌ အေစ်ပေါ်လာပော ဒီမက
ို ပရစီ
၎ င်း တို့ ၏ နို င် ငံ ပရး ကံ ကက မ�ာ ကို အ ပကာ င်း ဘ က် ေို့

ပြော င်း လဲ နို င် မ ည့် အ ြဖ စ် အ ေျ က် တ စ် ခု ပေါ် လာ ေ ည်
ဆို ခဲ့ ေါလျှ င် ထို အ ြဖစ် အ ေျက် မှာ ၁၉၉၀ ပရ�း ပကာက် ေွဲ
ေင်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ပမျှာ်လင့်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၈ ဒုက္ခေည်

များ အ စု လို က် အ ပေုံ လို က် ထွ က် ပြေး ရ ြခ င်း ၊ ၁ ၉ ၈ ၂

နို င် ငံ ေား ဥ ေ ပဒ ြေ ဌာ န်း လို က် ြခ င်း ပနာ က် ေို င်း တွ င်

ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း မှ ရို ဟ င် ဂျာတို့ ၏ အပြခအပန
မှာ စိ တ် ဓာတ် ေျက် ြေားဖွ ယ် အ တိ ြဖစ် ေ ည် ။ (အခန်း ၄ကို

ရှုေါ။) အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလာမ�စ်တေ်ဦး (Rohingya
Islamic Front) နှင့်ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးအဖွဲ့
(Rohingya Solidarity Organization )တို့မှာ လှုေ်ရှား

ပနကကဆဲြဖစ်ပော်လည်း အစိုးရ၏ အာဏာကို ပတာ်လန
ှ ရ
် န်
ေိေိောော ပခိမ်းပြခာက်နိုင်ြခင်းမရှိေါ။ ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့

ပြောင်း လဲ ြခင်း မှာ လူ ထု ၏ ပမျှာ် မှ န်း ချက် ြဖစ် ပော် လ ည်း
စစ်ပရးစစ်ရာ အေိုင်းအဝိုင်းထဲတွင်မူ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်ရှိ
DAB ထဲ မှ အြခားအစိုး ရအတို က် အ ခံ အ င် အားစု များနှ င့်
အတူရှိပနပော MLOB ကို အာရုံစိုက်ပနကကေည်။

န.ဝ.တ အစိုးရ၏ လုပံ ခုံပရး အပြခအပနကို ေုံးေေ်မှု

များ က မူ များ စွာ ကွာ ြခား ေ ည် ။ အ စိုး ရ တ စ် ရ ေ် အ ြဖ စ်
ရ ေ် တ ည် နို င် ရ န် ကကိုး စား ပန ရ ပော စ စ် အာ ဏာ ရှ င် တို့
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အ တွ က် မူ ပမို့ ပေါ် မှ ဒီ မို က ပရ စီ ပထာ က် ခံ ေူ များ နှ င့်

ြေန်လည် ဆက်ေယ
ွ လ
် ာနိင
ု မ
် ည်ြဖစ်ေည်။ ဤပခိမ်းပြခာက်မှု

နှင့် ချိတ်ဆက်မိြခင်းမှာ ပကကာက်စရာပကာင်းဆုံး ြဖစ်ေည်။

အကျယ် ဆင်န�ဲကာ ဖယ်ရှားေစ်ေည်။

နယ် စ ေ် ပဒေမှ တို င်း ရင်း ေား လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ များ

စစ် အ စိုး ရေည် မ ည် ေ ည့် ကိ စ္စ ကို မ ဆို ထို ရှု ပထာင့် မှ ော

ကို တေ်မပတာ်က ၁၉၉၁-၉၂ တွင် စစ်ဆင်ပရးများ အကကီး
လ က် န က် ကို င် များ ကို ပဖို ခွဲ ရာ တွ င် ေ ထ မ ဆုံး

ေုံး ေေ် ေ ည် ။ ၁၉၉၀-၉၁ကာလတွ င် တေ် မ ပတာ် ပခါင်း

ေစ် မှ တ် ထားခံ ပောအဖွဲ့ မှာ ခို င် ရာဇာ၏ AA ြဖစ် ေ ည် ။

ပဒေများရှိ လုံ ပခုံ ပရးကိ စ္စ များကို အာရုံ စို က် ပနခဲ့ ကကရာမှ

တ ေ် ဖွဲ့ တ စ် ခု ပရာ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ တ ေ် ဖွဲ့ ကို နှ စ် ခု ခွဲ ပေီး

ပဆာ င် များ ေ ည် အ ပရှ့ ဘ က် တ ရု တ် နှ င့် ထို င်း န ယ် စ ေ်
အပနာက်ဘက်ရှိ ဘင်္ ဂလားပဒ့ရှ် နှင့် အိန�ိယနယ်စေ်ကို
ေိုတင်းကျေ်လာခဲ့ ြခင်းမှာ အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်တို့၏

လှု ေ် ရှားမှု ေုံး ခု ပကကာင့် ြဖစ် ေ ည် ။ ထို နှ စ် နှ စ် တာအတွ င်း
ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်နင
ှ ့် ဧရာဝတီတင
ို ်းတိမ
ု့ ှာ လုပံ ခုံပရးကိစအတွ
္စ
က်

အစိုး ရက အကကီး အကျယ် နှိ ေ် ကွ ေ် ရာ နယ် ပြမများအြဖစ်
ခံ စားခဲ့ ရ ေည် ။ ၁၉၇၀ပကျာ် ကာလများ အပနှာ င်း ေို င်း
၉

ကကဲ့ ေို့ ေ င် ပဒေခံ လူ ထု ရ င် ဆို င် ရ ပော အကျုးဆက်
ိ
မှာ
ပကကမွေျက်ြေုန်းပော ဘဝများြဖစ်ေည်။

ဖွဲ့စည်းေုံရှုပထာင့်မှ ေုံးေေ်ရလျှင် လက်နက်ကိုင်

အတို က် အ ခံ အ ဖွဲ့ များ၏ ထို လှု ေ် ရှားမှု ေုံး ခု မှာ တစ် ခု နှ င့်
တစ်ခု အဆက်စေ်မရှိေါ။ ေို့ပော် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်
များကမူ ထို အ ချက် ကို တစ် စုံ တ စ် ရာ အတို င်း အတာအထိ

ေံ ေ ယရှိ ခဲ့ ကကေည် ။ ေထမြဖစ် ရ ေ် မှာ အေစ် ဖွဲ့ စည်း
လိုက်ပော ရခိုင်တေ်မပတာ် (AA) ေည် ၎င်း၏ပြခကုတ်
စခန်းြဖစ်ပော KNU ထိန်းချုေ်နယ်ပြမ ထားဝယ်-ပမိတ်ခရိင
ု ်

ပေါက် ပတာပမို့နယ် တွ င် ၁၉၉၁ ဧပေီ လ ထဲ တွ င် ပရှ့ ပြေး
ပနာက် တ စ် ဖွဲ့ မှာ ကု လားတန် ြမစ် ကို ြဖတ် ကာ ေုံး နို င် ငံ
နယ်ြခားဆုံချက်နှင့် NUFA ထိန်းချုေ် ပော နယ်ပြမထဲေို့

ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ဒုတိယအဖွဲ့ေည် ပြမာက်ဦးအနီးတွင်

တေ် မ ပတာ် ၏ တားဆီး ြခင်း ကို ခံ လို က် ရ ေည် ။ အာရကန်
နယ်ထဲေို့ AA ပရာက်လာပေီဆိုပော ေတင်းမှာ ချက်ချင်း

ေျံ ေွ
့ ားေည် ။ ထို အ ခါ အစိုး ရတေ် များေည် နယ် ပြမရှ င်း

လင်းပရးလုေင
် န်းများကို မကကာမီရက်ေတ�ေတ်များအတွင်း
ပြမာက်ဦး၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ဘူးေီးပတာင်၊ ရပေ့ပတာင်နှင့်

ေု ဏ�ားက� န်း ပမို့နယ် များ၏ အထက် ဘ က် ြမစ် ညာတွ င်
စတင်ခဲ့ေည်။ န.ဝ.တ အစိုးရေည် AA နှင့် NUFA တို့မှ

အဖွဲ့ဝင်များပေါင်းေွားပေီး ထိုပြမာက်ေိုင်းနယ်စေ်ရှိပတာင်

များပေါ်တွင် စခန်းချမည်ကို တားဆီးရန် ေိုင်းြဖတ်ထားပေီး
ြဖ စ် ေ ည် ။ ( အာ ရ က န် ရှိ လ က် န က် ကို င် လှု ေ် ရှား မှု များ
ေမိုင်းကိုကကည့်ေါ။)

အစိုးရက လက်နက်ကင
ို ် အင်အားစုများကို နှမ
ိ န
် င
ှ ်း

အတွ င်း မှ ပန၍ ကေ� လီ ကမ်း ရိုး တန်း မှ တ ဆင့် အိ န�ိ ယ -

ရာတွ င် ေထမဆုံး စစ် ဆ င် ပရး၌ ေစ် မှ တ် ထားခဲ့ ရ ေူ တို့ မှာ

ယခင် ALP ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း ခိုင်ရာဇာ ဦးပဆာင်ပော

၍ ပရ�့ ပြော င်း ခံ ရ ေ ည် ။ ၁ ၁ ထို့ ပနာ က် တ ေ် မ ပတာ် ၏

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် န ယ် စ ေ် ေို့ ပရာက် ရှိ လာခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။
ထို အ ဖွဲ့ က NUFA နှ င့် တ ကွ အြခားပော လက် န က် ကို င်

အတို က် အ ခံ အ ဖွဲ့ များနှ င့် ချိ တ် ဆ က် လို ေ ည် ။ ဒု တိ ယ မှာ
RSO နှ င့် ARIF တို့ ေ ည် လက် န က် အ ေစ် များ ရံ ေုံ ပငွ

အေစ်များ ရှာပဖွရရှိလာခဲ့ ပေီး ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ် တွင်
တေ် များကို ပလ့ ကျင့် မှု အရှိ န် ြမှ င့် လာခဲ့ ပော ေတင်း များ
ြဖစ်ေည်။၁၀ တတိယမှာ KNU ေည် ဧရာဝတီြမစ်ဝက�န်း

ပေါ် တွ င် ြေန် လ ည် လှု ေ် ရှားရန် ပြခလှ မ်း ြေင် လာခဲ့ ြခင်း
ြဖစ်ေည်။

ထိအ
ု ပြောင်းအလဲများအားလုံးကို န.ဝ.တ အစိုးရက

အပရးတကကီး အန�ရာယ်အြဖစ် စဉ်းစားေည်။ လက်နက်ကင
ို ်
အတိက
ု အ
် ခံအေ
ု စ
် မ
ု ျား နယ်စေ်ပဒေအေီးေီး တိင
ု ်းြေည်အနှံ့

ကူး ေ န်း ဆ က် ေွ ယ် ပန ခဲ့ ကက ေ ည် ကို ၁ ၉ ၇ ၀ ပကျာ် က

KNU နှင့် ဗ.ေ.ကတို့ကို ေစ်မှတ်ထားပော တေ်မပတာ်၏
ြဖတ်ပလးြဖတ် အစီအမံများက ြဖတ်ပတာက်ေစ်လိုက်ေည်။
အကယ်၍ KNU ေည် ဧရာဝတီြမစ်ဝက�န်းပေါ်ပဒေတွင်

ပြခ ကု တ် ြေ န် လ ည် ရ ရှိ ခဲ့ လျှ င် K N U, DA B နှ င့် အ ြခား
လက် န က် ကို င် အတို က် အ ခံ အ င် အားစု များ ေည် လ ည်း
ထိုင်း နယ်စေ်နှင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ကို ကုန်းလမ်း၊ ပရလမ်းတို့မှ

ပဒေခံ ရ ခို င် လူ မျုးများြဖစ်
ိ
ကကေည် ။ ရ�ာ ပေါင်း ဒါဇင် ချီ
ပနာက် တ စ် ကကိ မ် ထိုး စစ် တွ င် အဆိုး ရ�ားဆုံး ခံ လို က် ရ ကက

ေူ များမှာ မွ တ် ဆ လင် များ ြဖစ် ကကေည် ။ “ြေည် ောယာ
စ စ် ဆ င် ပရး ” တွ င် အ စိုး ရ တ ေ် များ ေ ည် ေို ၍ ပဝး ပော

ု ခ
် က
ို ်
ပြမာက်ေင
ို ်းေို့ ဆန်တက်လာကကပေီး RSO အဖွဲ့ကို တိက

ေည်။၁၂ ၁၄နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကကိမ်အြဖစ် ဒုက္ခေည်များ

အကျေ်အတည်းကကုံကကရြေန်ေည်။ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်
များကို ပရှာ င် ရှားရန် နယ် ြခားကို ြဖတ် ၍ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ်
ထဲ ေို့ မွ တ် ဆ လင် ဒု က္ခ ေည် ပေါင်း ၂၆၀ဝ၀ဝခန့် ပြေးဝင်

ခဲ့ ကကေည်။ ယခုအခါတွင် ၁၉၉၀ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ

အပေီး ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ဒီမိုကပရစီ အပြောင်းအလဲအတွက်
ပမျှာ် လ င့် ချက် များမှာ နိ ဌိ တံ ခဲ့ ရ ပေီး ြဖစ် ေ ည် ။ အာရကန်
ေမို င်း တွ င် ငါးကကိ မ် ပြမာက် အ ြဖစ် အစိုး ရအပြောင်း အလဲ
ကာလအတွင်း နတ်ြမစ်နယ်ြခား တစ်ပလျှာက်တွင် ေဋိေက္ခ

များ အကကီး အကျယ် ြဖစ် ေျက် လာခဲ့ ြေန် ေ ည် ။ ၁၉၉၁-၉၂

တွင်ြဖစ်ခဲ့ပော ဒုက္ခအပေါင်းနှင့် ပနရာပရ�့ ပြောင်းကကရြခင်း
မျုးမှ
ိ ာ ၁၇၈၄ ၊ ၁၈၂၄ ၊ ၁၉၄၂ နှင့် ၁၉၇၈ တွင်လည်းကကုံ
ပတွ့ ခဲ့ ပေီးပေီ ြဖစ်ေည်။

ထိုးစစ်များ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်ပနချိန်တွင် အစိုးရ
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တေ်ေည် အတိုက်အခံတေ်များအား နှိမ်နှင်းြခင်း တတိယ

ေီး ေန့် စီ ကွဲ ပနပအာင် ထားလို က် ြခင်း က Apar theid

KNU တေ်စိတ်တစ်ခု ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကပလး နယ်ထဲေို့

ရေ်ရ�ာများကို လုံးဝပဖျာက်ဖျက်ေစ်ြခင်းဆီေို့ ဦးတည်ပော

အဆင့်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်ပနှာင်းေိုင်းတွင်

ဝင် လာပောအခါ တေ် မ ပတာ် ၏ အပနာက် ပတာင် တို င်း

စစ် ဌာနချုေ် ေ ည် အင် အား မကကုံ စ ဖူး အေုံး ြေုခဲ့ ေ ည် ။

ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း လူဦးပရထူထေ်ပော မွတ်ဆလင်
မူဝါဒများ ြဖစ်လာကကေည်။

ထို အ ချိ န် က အစိုး ရ၏ ဖိ နှိ ေ် မှု များနှ င့် ေတ် ေ က်

တေ်မပတာ်တေ်ခွဲများနှင့် ရဟတ်ယာဉ်များေည် ဘင်္ဂလား

၍ စိုး ရိ မ် မ ကင်း ပကကာင်း ထု တ် ပြောရန် ကကိုးစားခဲ့ ကကပော

ကပလးများပေါ် ေို့ ေ င် ြဖန့် ကျက် ထားေည် ။ ထို အ ပတာ

ပော အု ေ် စု များ က မူ အ စိုး ရ တ ေ် များ ေ ည် လူ မျုးိ ပရး

ေင် လ ယ် ပအာ် နှ င့် ကေ် လျက် ရှိ ပော ငေု ပတာရှိ ပကျးရ�ာ

အတွ င်း အစိုး ရက အကကမ်း ဖက် ေ မား လက် န က် ကို င်
ပောင်း ကျန်းေူ ၃၁၇ ဦးကို ေုတေ
် င်ေစ်ခေ
ဲ့ ည်ဟု ပကကညာ
ခဲ့ ေ ည် ။

၁၃

မျ က် ြမ င် ေ က် ပေ များ က မူ ပေ ဆုံး ခဲ့ ကက ေူ

အားလုံးနီးေါးမှာ အရေ်ေားများြဖစ်ေည် ဟုဆကို ကေည်။

၁၄

အစိုး ရကပေးချင် ပော ေတင်း စကားမှာ ရှ င်း ေါေည် ။
တေ် မ ပတာ် ေည် ြမန် မာနို င် ငံ အ ပနာက် ဘ က် က မ်း ရိုး တ
န်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ကကိုးစားပော မည်ေည့် အတိုက်အခံ

အုေ်စုကိုမဆို မတန်တဆ အင်အားေုံး၍ နှိမ်နှင်းေွားမည်
မှာ ထင်ရှားေည်။

အစိုး ရ၏ နှိ မ် နှ င်း မှု များ ပေီး ဆုံး ေွားပောအခါ

တွင်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ေိုင်းနှင့်
အဆက်ြေတ်ပနေည်မှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အုေခ
် ျုေ်ပရးကာလ

တစ်ပလျှာက်လုံးေင်ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ယခုတစ်ကကိမ်တွင်

ပကျးရ�ာများပရ�့ပြောင်းပစေည့် ေုံမှန်လုေ်ပနကျ နှိေ်ကွေ်မှု

များ အ ြေ င် လူ မှု ဘ ၀ ဖွဲ့ စ ည်း ေုံ ကို ပြော င်း လဲ ေ စ် မ ည့်
ဒီဇိုင်းနှင့် မူဝါဒေစ်ကို မိတ်ဆက်လာေါေည်။ Amnesty

International နှင့် အြခားပော လူ့အခွင့်အပရးအဖွဲ့များ၏
အဆို အ ရ ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း မှ မွ တ် ဆ လင် များကို

ရခို င် အ ဖွဲ့ အစည်း များရှိ ေါေည် ။ ဒီ မို က ပရစီ ကို လို လား
တင်း မာ မှု များ ြဖစ် ပအာင် ဖ န် တီး ရန် ကကိုးစားပနကကေည်

ဟု ယုံ ကကည် ေ ည် ။ အများြေည် ေူ ေို့ ထု တ် ြေန် ပော စာ

တစ် ပစာင် ၌ ABSDF (အာရကန် ) ကပငိ မ်း ချမ်း ပရးကို
ပတာင်း ဆို ခဲ့ ပေီး “တရားဥေပဒနှ င့် မညီ �� တ် ဘဲ အာဏာရ

ယူ ထားပော စစ် အ စိုး ရကို ြဖုတ် ချရန် မှာ အပြခခံ လို အ ေ်

ချက် ြဖစ် ပေီး အာရကန် တို့ နှ င့် ဘင်္ ဂ လီ များ (ခ) ရို ဟ င် ဂျာ
မွ တ် ဆ လင် များကကားတွ င် မြဖစ် မ ပန ေူး ပေါင်း ပဆာင် ရ� က်
် လင်
ကကရမည်” ြဖစ်ပကကာင်း ပြောကကားခဲေ
့ ည်။၁၈ ဤေို့ မွတဆ

တို့ အား စာနာပထာက် ထားပကကာင်း ြေေတို င်း တွ င် လ ည်း
RSO နှင့် အြခားရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့များ လိုလားပော ေန်းတိုင်
နှ င့် ေ တ် ေ က် ၍ စိုး ရိ မ် ကကေည် ။ “လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ဆို င် ရာ

အကျေ် အတည်း များကို ဒီ မို က ရက် တ စ် န ည်း ကျကျ ပငိ မ်း
ချမ်း စွာ ပြဖရှ င်း ပရးမှာ လူ့ အခွ င့် အ ပရးအတွ က် တို က် ေွဲ

ဝင်ပနကကြခင်းောြဖစ်ပေီး အစ္စလာမ�စ် ဂျီဟတ်တိုက်ေွဲ အပန
နှင့် ရေ်တည်၍ မရပကကာင်း” ABSDF က ေတိပေးခဲေ
့ ည်။ ၁၉

ေို့ပော် ထိုစိတ်ခံစားချက်များ ယပန့အချိန်ထိ ကျယ်ြေန့်စွာ
တည်ရှိပနပေးေည်။

ရခိင
ု အ
် မျုးေားပရးဝါဒတိ
ိ
တ
ု့ င
ွ ် အြခားစိုးရိမရ
် ေည့်

၎င်းတို့၏ပနရေ်မှ ပမာင်းထုတ်ရန် အစိုးရက ရည်ရ�ယ်ေည်

ကိ စ္စ တ စ် ခု ရှိ ပန ပေး ေ ည် ။ ဒု က္ခ ေ ည် များ န ယ် စ ေ် ကို

တစ် ခု ကို ေီး ေန့် ဖွဲ့ စည်း ေည် ။ ထို “နယ် စ ေ် လူ ဝ င် မှု ကကီး

များ ကကား လူ မျုးိ ပရး ေ ဋိ ေ က္ခ များ ြဖ စ် ေွား ြခ င်း ေ ည်

ဟု ဆို ေ ည် ။

၁၅

ထို မူ ဝါဒကို အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ရ န် ဌာန

ကကေ်ပရးဌာနချုေ်များ” ပခါ် န.စ.က ပအာက်တင
ွ ် ဌာနပေါင်း

စုံ ေါဝင် ပော ရဲ ၊ ပထာက် လှ မ်း ပရး ၊ အပကာက် ခွ န် ဦးစီး
ဌာ န နှ င့် တ ေ် မ ပတာ် မှ အ ရာ ရှိ များ ေါ ဝ င် ကက ေ ည် ။

၁၆

တစ် ချိ န် တ ည်း တွ င် န.တ.လ ပကျးရ�ာ များဟု ပခါ် ကကပော
စံ ြေပကျးရ�ာ များအား နယ် စ ေ် ပဒေနှ င့် တို င်း ရင်း ေား

လူ မျုးိ များ ဖွံ့ ပဖိုး တိုး တ က် ပရး ဝ န် ကကီး ဌာ န က တ ည်
ပဆာက် ခဲ့ ေ ည် ။

၁၇

ထို ရ�ာ များတွ င် ရခို င် ရ�ာ ေားများနှ င့်

ပြမာ က် ေို င်း ရှိ ပမို့ န ယ် များ မှ ဗ မာ လူ မျုးိ များ ကို ပန ရာ

ချ ထား ပေီး န ယ် စ ေ် တ ပလျှာ က် တွ င် ကကား ခံ ဇုံ န ယ် များ

ရှိ ပနပအာင် ဖန် တီး ခဲ့ ကကေည် ။ ထို လု ေ် င န်း များမှာ အချိ န်
ယူ ရ န် လို ေါ ေ ည် ။ ေို့ ပော် အ ဆို ေါ မူ ဝါ ဒ များ ချ မှ တ်

ြခင်း ၏ အကျုးမှ
ိ ာ လူ မျုးစု
ိ များကို စိ တ် မ�ာခွဲ ြခားေစ် ေ ည့်

စနစ်တစ်ခုကို ပနရာချထားလိုက်ကကြခင်းော ြဖစ်လာေည်။
ပနာက် ဆ ယ် စု နှ စ် များထဲ တွ င် မူ ဤေို့ လူ မျုးစု
ိ အေီး ေီး

ြဖတ်ပကျာ်၍ ထွကပ
် ြေးကကရလျှင် ဗုဒဘာောနှ
�
င့် မွတဆ
် လင်
စစ် တ ပကာင်း ဘက် ေို့ ေတင်း ေျံ ေွ
့ ားပေီး ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ်

မီ ဒီ ယာများထဲ တွ င် ချဲ့ ကားထားပော ေတင်း များပေါ်
ထွက်လာကကမည်ကို ရခိုင်အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
များက စိုးရိမ်
ေါေည်။ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်များကလည်း အင်အားေုံး

ပော ပကကာ င့် ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် န ယ် စ ေ် စ ခ န်း တ စ် ခု တွ င်

ရဲတေ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပေဆုံးေွားခဲ့ပောပကကာင့် တစ်ခါတွင်
နှ စ် နို င် ငံ စစ် ြဖစ် ေွားပကာင်း ြဖစ် ေွားနို င် ေ ည့် အပြခအပန
ေို့ပရာက်ရှိခဲ့ေည်။ မရမာကကီး Marma ၊ ရခိုင်နှင့် အြခား

ဗု ဒ� ဘာော အေို င်း အဝို င်း များကလည်း ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ်

ဘက် ရှိ ၎င်း တို့ ဌာပနတွ င် ဘာောပရး အဓိ က ရု ဏ်း များ
ြဖစ်လာပေီး တစ်ဖက်က လက်တုံ့ ြေန်မှုများ ြဖစ်လာမည်ကို

စိုး ရ�ံ့ ေ ည် ။ နယ် ပြမပအးချမ်း ပေီး တင်း မာမှု များ ပလျာ့ ေါး
ပစရန် အာရကန် ၏ ပတာ် လှ န် ပရးအဖွဲ့ ကိုး ဖွဲ့ ေါဝင် ပော
ပကာ် မ တီ တ စ် ရ ေ် က ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နှ င့် ြေည် ေူ များထံ
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ေို့ ပကက ညာ ချ က် တ စ် ပစာ င် ပေး ေို့ ခဲ့ ေ ည် ။ ထို စာ တွ င်

မွ တ် ဆ လင် များကို ထု တ် ပေးရန် ေယ် ချခဲ့ ေ ည် ။ အစိုး ရ

အကျုးကိ
ိ ု တ စ် ဦး လို လားေူ များြဖစ် ကကပေီး ယဉ် ပကျးမှု

ထုတ်ပေးပေီး အေက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းြေုခွင့်နှင့် လုံပခုံပရး

ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် ြမန်မာနှစ်နိုင်ငံရှိ ြေည်ေူများကကား တစ်ဦး
ေမို င်း ပကကာင်း အရလည်း ပကာင်း ၊ ေထဝီ နို င် ငံ ပရးအရ
လည်းပကာင်း စိတ်ဝမ်းမကွဲေါပကကာင်း အေိပေးခဲ့ေည်။

၂၀

ြေန် လ ည် ပအာက် ပမ့ ရ လျှ င် ထို လု ေ် ရ ေ် များမှာ ထိ ပရာက် ခဲ့
ေည်ဟု ဆိန
ု င
ို ေ
် ည်။ ေို့ပော် အစဉ်အပမဲလလ
ို ို ြဖစ်လာပော
နယ် စ ေ် ပဒေ၏ မတည် ပငိ မ် မှု များအပေါ် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ်

အစိုးရ၏ စိတ်ရှည်မှုကမူ တြဖည်းြဖည်း ေါးလျလာပေီ ြဖစ်
ေည်။ (အစိုးရ အကူးအပြောင်းနှင့် အတိုက်အခံတို့ အပန
အထားြေန်ညှိရြခင်းကို ပအာက်တွင်ရေါ။)
ှု

အရာရှိ များက ၎င်း တို့ ကို ယာယီ အြဖူပရာင် က တ် များကို
ကို ဤကတ် ြဖင့် အာမခံ ပေးခဲ့ ေ ည် ။ ဤအပြခအပနကို

ပတွ့ ြမင် ပနရပောအခါ ဒု က္ခ ေည် ပေါင်း ၅၀ဝ၀ဝ ေည်

ရခို င် ြေည် န ယ် ေို့ ြေန် မ လာကကပတာ့ ေါ။ မွ တ် ဆ လင် များ
အ စု လို က် အ ပေုံ လို က် စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေး ရ ြခ င်း များ ေ ည်
လည်း ရေ်တန့်မေွားခဲ့ေါ။ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်

နို င် ငံ တစ် ခု တ ည်း တွ င် ေ င် ရို ဟ င် ဂျာဟု ၎င်း ကို ယ် ၎ င်း တို့

ပခါ်တွင်ပော တရားမဝင် ပနထိုင်ေူပေါင်း ၁၀ဝ,၀ဝ၀ခန့်
ရှိေည်ဟု ခန့်မှန်းကကေည်။၂၁ ရိုဟင်ဂျာများထဲတွင် အြခား

ဤကဲ့ေို့ပော အပြခအပနမျုးမှ
ိ ေည် ရန်ကုန်နှင့်

မွ တ် ဆ လင် နို င် ငံ များအထိ ပရာက် ပအင် ေွား ခဲ့ ကကေူ များ

ြဖည်း ြေန်လည်တိုးတက်လာေည်။ န.ဝ.တ ၏ဥက�� ဗိုလ်

အြဖစ် အပနာက်ကမ�ာပရာက် ရိုဟင်ဂျာ အပြခချေူ အပရ

ဒါကာကကား အစိုး ရအချင်း ချင်း ဆက် ဆံ ပရးမှာ တြဖည်း
ချုေ်မှူးကကီးပစာပမာင်၏ပနရာကို ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ�

က အ စား ဝ င် ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၉ ၉ ၂ ခု နှ စ် ပနာ က် ေို င်း တွ င်

လည်း ရှိ ေ ည် ။ အပနာက် နို င် ငံ များတွ င် ေထမဆုံး အကကိ မ်
အတွက် တိုးေွားလာခဲ့ေည်။

အစိုး ရများနှ င့် လူ ေားချင်း စာနာပထာက် ထားမှု

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် အ စိုး ရနှ င့် ဒု က္ခ ေည် များ၏ ြေန် လ ည် လ�ဲ

အကူ အ ညီ ပေးပရးအဖွဲ့ များကမူ န.ဝ.တ ၏ လု ေ် ရ ေ် များ

စတင် ြေန်လည်ပနရာချထားခဲ့ ြခင်းက အစြဖစ်ေည်။ ထိုစဉ်

ထို အ ချိ န် က ြမန် မာြေည် တွ င် ြဖစ် ပနပော လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး

ပြောင်း ပေးပရး နှ စ် နို င် ငံ စာချုေ် ကို ချုေ် ဆို ၍ တရားဝင်
က လူ ေိ ေ် မ ေိ ခဲ့ ပော ဗို လ် ချု ေ် မှုး ကကီး ေ န်း ပရ� ေ ည်

လာမည့် နှစ်များတွင် န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အစိုးရ၏အေွင်ကူး
ပြောင်း ပရး၏ ဗိ ေု ကာအြဖစ် ပေါ် လွ င် လာပတာ့ မ ည် ြဖစ်
ေည်။ ၁၉၉၆တွင် UNHCR အစီအစဉ်ြဖင့် ရခိုင်ြေည်နယ်

ေို့ ဒု က္ခ ေည် ပေါင်း ၁၉၀ဝ၀ဝ တရားဝင် ြေန် လ ည် ဝ င်
ပရာက်လာခဲ့ေည်။

အ ပေါ် ယံ ကို ကက ည့် လျှ င် အ ပြခ အ ပန များ မှာ

လ မ်း ပကကာ င်း မှ န် ပေါ် ပရာ က် ပန ေ လို ရှိ ေ ည် ။ ေို့ ပော်
ဗို လ် ချု ေ် မှုး ကကီး ေ န်း ပရ� လ က် ထ က် ၏ အ ြခား မူ ဝါ ဒ
များစွာ နှ င့် အလားတူ စွာ ေင် ရို ဟ င် ဂျာတို့ ဒု က္ခ ေည် တို့
အပရးကို ပြဖရှင်းရာတွငလ
် ည်း အစေိင
ု ်းတွင် ထင်ထားေလို

ြဖ စ် မ လာ ခဲ့ ေါ ။ ြေ န် ဝ င် လာ ပော ဒု က္ခ ေ ည် များ အား
၎င်း တို့ ၏ ပနအိ မ် များေို့ ြေန် ေွားရန် ခွ င့် မ ြေုေည့် ကိ စ္စ

များ အ များ အ ြေား ေ င် ရှိ ေ ည် ။ ေူ တို့ ြေ န် လာ ရ ေ ည့်
အပြခအပနမှာ တင်း ကျေ် ပော လုံ ပခုံ ပရးစည်း မျဉ်း စည်း
ကမ်း များကို လို က် နာရပေီး အစိုး ရ၏နယ် စ ေ် လုံ ပခုံ ပရး
အစီအမံများ၏ ပစာင့်ကကည့်မပအာက်
ှု
တွင် ပနထိုင်ရေည်။

နို င် ငံ ေား မှ တ် ေုံ တ င် က တ် များ ထု တ် ပေးြခင်း ကို

တင်း ကျေ် ထားပောပကကာင့် မွ တ် ဆ လင် များစွာ ၏ အခွ င့်
အပရးများလည်း ယုတပ
် လျာ့လာခဲေ
့ ည်။ ၁၉၈၉တွင် အစိုးရ

ေည် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ ြေည်ေူများ၏ မှတ်ေုံတင်ပနရာတွင်
နိုင်ငံေားစိစစ်ပရးကတ်ြေားများနှင့် အစားထိုးလိုက်ေည်။

ေို့ပော် ထိုနိုင်ငံေားစိစစ်ပရးကတ်များအား ၁၉၉၀ပကျာ်
နှ စ် များ တွ င် စ တ င် ထု တ် ပေး ချိ န် ၌ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ

ကို ရ�ံ့ ပကကာက် ကကေည် ။ ရို ဟ င် ဂျာ အကျေ် အ တည်း မှာ
ြေ ဿ နာ များ အ န က် တ စ် ခု ော ြဖ စ် ေ ည် ။ ဒီ မို က ပရ စီ

လှု ေ် ရှားမှု များအား ပချမှု န်း ခဲ့ ေ လို ကရင် ၊ ကရင် နီ ၊ မွ န်
အ စ ရှိ ေ ည့် ဒု က္ခ ေ ည် အ ပရ အ တွ က် မှာ လ ည်း ထို င်း
နယ် စ ေ် တ စ် ပလျှာ က် တွ င် တိုး လာခဲ့ ေ ည် ။ ဤအပြခအပန

တွ င် ရို ဟ င် ဂျာ များ ပန ရ ေ် စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေး ရ ြခ င်း နှ င့်
ေတ်ေက်၍ အစိုးရကပေးပော ပြဖရှင်းချက်များမှာ လုံးလုံး

လက် ခံ နို င် စ ရာ အချက် များမဟု တ် ကကပေ။ ဤကိ စ္စ နှ င့်
ေတ်ေက်၍ ပြဖရှင်းရေည့် အခါတိုင်းတွင် မူဂျာဟစ် အစွန်း

ပရာက် များက ပခိ မ်း ပြခာက် လာေည့် ရ န် ကို နှိ မ် န င်း ြခင်း
ြဖစ်ေည်ဟု န.ဝ.တ အရာရှမ
ိ ျားက ဆိပ
ု လ့ရှေ
ိ ည်။ နဂါးမင်း

စ စ် ဆ င် ပရး နှ င့် ၁ ၉ ၇ ၈ ထိုး စ စ် ကာ လ များ က လ ည်း ထို
မူ ဂျာဟစ် များြဖစ် ပောပကကာင့် တို က် ထု တ် ရ ေည် ဟူ ပော
ပြဖ ရှ င်း ချ က် ကို ော ပေး ခဲ့ ေ ည် ။ ( အ ခ န်း ၄ ကို ရှု ေါ ။ )
“ရို ဟ င် ဂျာြေဿနာမှာ တရားမဝင် အပထာက် အ ထားမရှိ ၊

ဝင်ပရာက်လာေူများ၏ ြေဿနာထက် ေိပ
ု ကကာင်း” အစိုးရက
ထုတ်ပော လုေ်ေားပန့စဉ်ေတင်းစာက ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၂၂

အ ပရး ပေါ် အ ပြခ အ ပန များ ေို မို ဆိုး ရ�ား လာ ြခ င်း ပကကာ င့်

၁၉၉၂ တွင် ကုလေမဂ� လူ့အခွငအ
့် ပရး အထူးကိယ
ု စ
် ားလှယ်
ရာထူးကို ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ခန့်ထားပေီး ပစလ�တ်ရေည်။

ထို ကို ယ် စား လှ ယ် မှာ နို င် ငံ ၏ လူ မှု ပရး နှ င့် နို င် ငံ ပရး

တိုးတက်မှုများကို ကုလေမဂ�ေို့ ေုံမှန်အစီရင်ခံ တင်ြေရန်

ြဖစ် ေ ည် ။ ပနာက် ထ ေ် နှ စ် အ စိ တ် ော ကကာလာခဲ့ ေ ည် ။
အ ဆို ေါ အ စီ ရ င် ခံ စာ ေို့ ရ ေ ည့် အ လု ေ် များ ဆ က် လ က်
တည်ရှိပနတုန်းေင်။၂၃
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ပနာင် နှ စ် များ၌လည်း စစ် အ စိုး ရ၏ အြေုအမူ မှာ

မ.ဆ.လ ေါတီ ပေိုကျပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင်

ကန်နှင့် အြခားအပနာက်နိုင်ငံများက စီးေွားပရး ေိတ်ဆို့မှု

ကို လူထုလှုေ်ရှားမှုအေွင်ြဖင့် တေ်မပတာ်ကို ပထာက်ခံရန်

တိုးတက်ပြောင်းလဲလာြခင်း မရှိပေ။ ဥပရာေေမဂ�၊ အပမရိ
များ တိုး ြမှ င့် ြေုလု ေ် ကကပေီး န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အစိုး ရမှာ

တစ်ကမ�ာလုံးတွင် ြေစ်တင်ရှုံ့ချြခင်း အခံရဆုံး အစိုးရထဲမှ
တစ်ခြု ဖစ်လာေည်။ လူ့အခွငအ
့် ပရးချုးပဖာက်
ိ
မှု စာရင်းကကီး
မှာ ရှ ည် ေ ထ က် ရှ ည် လျား လာ ေ ည် ။ ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း

စု ကကည် နှ င့် အြခားဒီ မို က ပရစီ ပခါင်း ပဆာင် များ ပတာက်
ပလျှာ က် ထိ ေါး ပနှာ င့် ယှ က် ခံ ရ ြခ င်း ၊ ဖ မ်း ဆီး ခံ ရ ြခ င်း

များ ရှိ ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ထို့ ြေ င် ရို ဟ င် ဂျာ မွ တ် ဆ လ င် များ
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န.အ.ဖ အစိုးရကို အများအားြဖင့် မလိုလားကကပော်လည်း

အ ပြော င်း လဲ နှ စ် ခု ရှိ ပန ပေ ေ ည် ။ ေ ထ မ မှာ ရ ခို င် နှ င့်

ရို ဟ င် ဂျာ အု ေ် စု များကကားတွ င် ဆက် ဆံ ပရး တင်း မာပန
ကကေည် ။ ဒု တိ ယ မှာ လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရးအဖွဲ့ အစည်း များ
ေည် NLD၊ အြခား ဗမာေါတီများနှင့် ခေ်လှမ်း လှ မ်း

တွငေ
် ာ ပနလိကု ကေည်။ ဤအချက်ကို ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ

ကာလလွင် ALD၊ NDPHR နှင့် အြခား ဗမာမဟုတ်ပော
နို င် ငံ ပရးေါတီ များက ရခို င် တွ င် အမတ် ပနရာ အများစု
ရခဲ့ ြခင်း ကို ကကည့် လျှ င် ေိ နို င် ေ ည် ။ ေို့ ပော် န.ဝ.တ၏
ဖိနှိေ်မှုများရှိလာချိန်တွင်မူ ထိုေါတီများအချင်းချင်း စုစည်း
နိုင်ေည့် အင်အား ကန့်ေတ်ခံရပတာ့ေည်။

ထိုေို့၁၉၉၀ပကျာ်ကာလများ၌ မလှုေ်ရှားနိုင်ေည့်

အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ လို ကကြခင်း မှာ NDFနှ င့် NCUB မဟာ

အပြခအပနတွ င် အစိုး ရကို ဆန့် ကျင် ပရး လု ေ် င န်း များကို

အကကီးအကျယ် ထိခိုက်ပစခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ကိုယ်စားြေုမှု

အု ေ် စု များ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။ ေို့ ပော် ထိ ထိ ပရာ က် ပရာ က်

မိ တ် များ ကကား စ ည်း လုံး မှု ရှိ နို င် ေ ည့် အ ပန အ ထား ကို

နှ င့် ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု တို့ အ တွ က် တ ေ် မ ပတာ် နှ င့် ေူး ပေါင်း
ရမည်ပလာ၊ NLD နှင့်ေူးပေါင်းရမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်း
အတွ က် မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ အပြဖ အြေည့် အ ဝမရှိ ခဲ့ ေါ။

နှ စ် ပေါ င်း အ စိ တ် မျှ ကကာ ခဲ့ ပော် လ ည်း တ ေ် မ ပတာ် နှ င့်
NLD တို့၏ အာဏာကစားေွဲမှာ အစိုးရ၏ ထိေ်ေီးအပရး

ဆက် လု ေ် ပနနို င် ကကေူ များမှာ လက် န က် ကို င် အတို က် အ ခံ
အင် အားြေနို င် ပော တစ် စုံ တ စ် ရာ လှု ေ် ရှားမှု ထွ က် ပေါ်

လာ နို င် ေ ည့် အ ပြခ အ ပန ကား မ ရှိ ေါ ။ တ စ် ခါ တ ရံ တွ င်
လုပံ ခုံပရးဘက်က ဖိအားများပကကာင့် အားနည်းေွားရေည်။
ေို့ ပော် အချု့အချိ
ိ
န် များတွ င် မူ ထို အ တို က် အ ခံ အု ေ် စု

များကကားဂိဏ
ု ်းဂဏကွပ
ဲ နြခင်းပကကာင့်အားမရှြိ ခင်းြဖစ်ေည်။
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ေို့ ရာ တွ င် ြဖ စ် လာ ပတာ့ မ ည့် အ ပြခ အ ပန ကို

အရာရှိ များက တွ န်း တွ န်း တို က် တို က် ပြောလာခဲ့ ေ ည် ။

NUFA မဟာမိတ်များ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလတွင် တိုးချဲ့

ပနာက် ဆ က် တွဲ မတည် ပငိ မ် မှု များပကကာင့် လ ည်း ြဖစ် မ ည်

ကကို တင် ေ တိ ြေုနို င် စ ရာ အပြခအပနများ ရှိ ပနြေန် ေ ည် ။

ခဲ့ ပေီး ပနာက် ပလးလအကကာတွ င် ALP အဖွဲ့ ထဲ မှ ဥက� ဌ
ခို င် ရဲ ခို င် လ က် ပအာ က် မှ အု ေ် စု တ စ် ခု ေ ည် A I O နှ င့်

�� န့် ပေါ င်း ထဲ မှ ခွဲ ထွ က် ေွား ပေီး အိ န�ိ ယ နှ င့် နီး ပော
ပြမာက်ဘက်ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ေို့ ပရ�့ေွားခဲ့ေည်။

၂၆

မိ မိ တို့ လှု ေ် ရှား မှု ၏ အ မှ တ် ေ ပ �ဂ တ ကို ထိ န်း ထား လို

ေည်ကို အပကကာင်းြေု၍ ထိုခွဲထွက်ေွားပော ပခါင်းပဆာင်

များ အပရးစိုက်ေည်က ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်စေ်မှ အင်အား

များြဖစ် ေ ည် ။ ဤအရေ် တွ င် မိ မိ တို့ အ ဖွဲ့ မှာ NDF ၊DAB
နှင့် NCUB မဟာမိတ်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ေါဝင်ပနေည်။

၁၉၉၂ ဒု က္ခ ေည် အကျေ် အ တည်း ပကကာင့် ြဖစ် လာပော
ထ င် ေါ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ဒါ ကာ ဘ က် တွ င် လ ည်း ချ က� မ

ေ ဋိ ေ က္ခ ကို ကို င် တွ ယ် ရာ တွ င် မ ဟာ ဗျူ ဟာ အ ေ စ် များ
ရှိ လာပောပကကာင့် ြဖစ် ေ ည် ။ ၁၉၉၇တွ င် ရှ န် တီ ဘီ ဟီ နီ

အဖွဲ့နှင့် ေို၍ပေျာ့ပေျာင်းပော အစိုးရတို့ ကကား အေစ် အခတ်

ရေ်စပ
ဲ ရး ေပဘာတူညခ
ီ ျက် ရှလ
ိ ာခဲေ
့ ည်။ ထိအ
ု ခါ အာရကန်
လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ များအား ကကားခံ ဇု န် အ ြဖစ် ထားရန်
ပနာက် ထ ေ် မ လို ပတာ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ (ပဒေတွ င်း ေဋိ ေ က္ခ
အရှုေ်အပထွးကိုရှုေါ)

အ ပစာ ေို င်း တွ င် N U FA ဌာ န ချု ေ် ကို ပန ရာ

အဖွဲ့အရ�ယ်အစားအားြဖင့် ပေးငယ်ပော်ြငားလည်း ALP

ပရ�့ ပြောင်း ခဲ့ ြခင်း မှာ ြေဿနာကကီး ကကီး မားမား ရှိ ေုံ မ ပေါ်

စည်း လုံး ညီ �� တ် မှု ကို များစွာ အားပလျာ့ ပစေည် ။ ပနာက်

ေိုင်းနယ်စေ်များေည် အစိုးရအတိုက်အခံ လှုေ်ရှားမှုများ၏

ခွဲ ထွ က် ေွားြခင်း က ရခို င် ြေည် န ယ် နို င် ငံ ပရးပလာက၏

ဆယ်စုနှစ်ေုံးခုအကကာတွင် ALP ေည် အစိုးရက တရားဝင်
အေိ အ မှ တ် ြေုပော ရခို င် ြေည် န ယ် မှ တစ် ခု တ ည်း ပော

လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ (လူမျုးစု
ိ လက်နက်
ကိုင် အဖွဲ့များ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ဇယားကိုကကည့်ေါ)

အစေိုင်းတွင် ALP ၏ ခွဲထွက်ေွားမှုကို ေတိထား

မိေူ အလွန်နည်းေါးေည်။ န.ဝ.တ အာဏာရလာပေီးေည့်

ပနာက်ေိုင်းတွင် NUFA မှာ ပစတနာအပလျာက် စစ်မှုထမ်း

ပော အင် အားများ ေို များလာေြဖင့် အားေို ရှိ လာေည် ။
NUFA နှင့် ေူးပေါင်းရန် ခိင
ု ရ
် ာဇာ၏ AA ကလ�တ်လက
ို ပ
် ော
တေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် လက်နက်များ ထိုင်းနယ်စေ်က ပရာက်ရှိ
လာြခင်းပကကာင့်လည်း ပမျှာ်လင့်ချက်များ ေိုပတာက်ေလာခဲ့

ေည် ။ ပယဘု ယျအားြဖင့် တေ် မ ပတာ် ၏ လက် န က် ကို င်
နှိမ်နင်းပရး တိုက်ေွဲများပကကာင့် ၁၉၉၀-၉၁ ကာလအတွင်း
လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ စုစည်းလှုေ်ရှားနိုင်စွမ်း ကျ

ဆင်းေွားခဲ့ ြခင်းလည်း ရှိေါေည်။ NUFA ၏ ပခါင်းပဆာင်
များကမူ ထိုအတားအဆီးများကို မပဖုံကကေါ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်
ပရာက် ပောအခါ NUFA ေည် လ ည်း ALP ကဲ့ ေို့ ေင်

ဌာနချုေ် ကို ပြမာက် ဘ က် ေို င်း ေို့ ပရ�့ ကာ မီ ဇို ရ မ် န ယ် စ ေ်

နားေို့ ပရာက် ရှိ ခဲ့ ပလပေီ ။ ဤပနရာတွ င် အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ်

“ေါဗာရ်” စခန်း၌ ဌာနချုေ်အေစ်ကိုစတင်တည်ပထာင်ခဲ့ေ
ည်။

ထို ဆုံး ြဖ တ် ချ က် ကို ချ မှ တ် ရာ တွ င် N U F A

ပခါင်း ပဆာင် များအဖို့ အိ မ် နီး ချင်း ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နို င် ငံ

ရေါ။ ၁၉၉၀ပကျာ် ကာလများတွ င် အိ န�ိ ယ အပရှ့ ပြမာက်

ဗ ဟို ချ က် ြဖ စ် ပန ပေ ပေး ေ ည် ။ အ စွ န်း အ ဖျား ကျ ပော
ပတာင် တ န်း များနှ င့် ေစ် ပတာများထဲ တွ င် ရှု ေ် ပထွး များ
ြေား လှ ပော လ က် န က် ကို င် လူ မျုးိ စု တ ေ် ဖွဲ့ များ ေ ည်

ြမန် မာနယ် ြခားတစ် ဖ က် မှ တေ် ဖွဲ့ များနှ င့် အ ပေို င် တည် ရှိ

ေည် ။ ေါရ် ဗာစခန်း ၌ NUFA အဖွဲ့ ဝင် များ ြေန် လ ည်
ြေင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပရးမှာ အပြခအပနပကာင်းေုံ ပေါ်ေါေည်။

၁၉၉၄ ဇန် န ဝါရီ တွ င် ANLP, CPA, TNPနှ င့် AIO-ALP
အဖွဲ့ ဝင် ပလးဖွဲ့ တို့ က The National United Party Of

Arakan (NUPA) ပခါ် ရခို င် ြေည် အ မျုးေားညီ
ိ
�� တ် ပရး
ေါ တီ အ ြဖ စ် ေါ တီ တ စ် ခု တ ည်း အ ေွ င် တ စ် စု တ စ် စ ည်း

တည်းအေွင်ပြောင်းရန် ေမိုင်းဝင်ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရေ်ကို

ချမှ တ် ခဲ့ ကကေည် ။ ထို ေါတီ ေ စ် ကို တည် ပထာင် ေူ များထဲ
တွင် ANLP မှ ဦးပမာင်စိန်��န့်၊ ဗ.က.ေအဖွဲ့မှ ဦးပရ�ော၊

AEO မှ ဦးခင် ပမာင် တို့ ေါဝင် ေ ည် ။ ထို အ ချိ န် တွ င် ေ င်
AA က ရခို င် စ ကားြဖင့် အမည် ကို “ရခို င် တ ေ် မ ပတာ် ”
မှ “ ရ ခို င် ြေ ည် တ ေ် မ ပတာ် ” ဟူ ၍ ပြော င်း လဲ ခဲ့ ေ ည် ။
အမည် ေ စ် မှာ အာရကန် ြေည် တွ င် ပနထို င် ကကေူ အားလုံး

ကို ကို ယ် စားြေုေည့် တေ် မ ပတာ် ဟု ရည် �� န်း လို ြခင်း
ြဖစ် ေ ည် ။ ယခု တ စ် ကကိ မ် တွ င် အ ေစ် ပေါ် ပေါက် လာပော

AA ကို အင်္ ဂ လိ ေ် လို Arakan Army ေို့ မ ဟု တ် Arakan
State Army ဟူ၍ နှစ်မျုးလု
ိ ံးြဖင့် ရည်��န်း ကကေည်။ (အာ
ရကန်လက်နက်ကိုင်လှုေ်ရှားမှုများ ေမိုင်းပကကာင်းကိုရှုေါ)

ြေ ည် န ယ် တ စ် ခု လုံး မှ ပထာ က် ခံ အား ပေး မှု ကို

အစိုး ရ၏ မဟာဗျူဟာအေစ် ကို ပြောင်း ခဲ့ ပေီ ကို လ ည်း

ရခဲ့ပော NUPA- AA ေည် ၁၉၆၀ကတည်းက ယပန့တိုင်

တွင် စစ်တပကာင်းနယ်ြခားရှိ မည်ေူ့ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်

ကို င် ဆန့် ကျင် ပရးအင် အားစု အ ေစ် အ ြဖစ် မှ တ် တ မ်း ဝင်

အမှ တ် ထ င် ထ င် ေိ ရှိ လို က် ရ ေည် ။ ၁၉၉၂ ပနာက် ေို င်း
တွ င် မှ မ ရှိ ပော နယ် ပြမများတွ င် လက် န က် ကို င် အ တို က်

အခံ အ ဖွဲ့ များ စခန်း ချြခင်း မြေုရန် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် တ ေ် မှ

ပအာင် အာရကန်နိုင်ငံပရးတွင် အဓိကအကျဆုံး လက်နက်

လာပတာ့ေည်။ ေို့ပော် ထိုအဖွဲ့၏ လှုေ်ရှားမှု ပြခလှမ်းေစ်
များ စလျှ င် စ ြခင်း ေင် အြခားအခက် အ ခဲ များနှ င့် ကကုံ ပတွ့
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ခဲ့ ရ ေည် ။ တစ် နှ စ် ခ န့် အ ကကာတွ င် နို င် ငံ ပရးေပဘာတရား

လက်ရှိ ယပန့ပခတ် အာရကန်အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ်ရှားမှုတွင်

ေည့် ဗကေအု ေ် စု မှ အဖွဲ့ ဝင် ၇၀ ဦးေည် NUPA ထံ မှ

ပတာ် လှ န် ပရးမျုးဆက်
ိ
ေ စ် များ တိုး ေွားလာပစ

ပရးရာေမား တစ် ဦးြဖစ် ပော ဦးေိ န်း ပဖ ပခါင်း ပဆာင်

အဓိကကျပောပနရာမှ ေါဝင်လာခဲ့ေည်။

လက် န က် များေိ မ်း ယူ ပေီး အဖွဲ့ ေစ် ရခို င် ြေည် ဒီ မို က ရက်

ပရးအတွက် ေထမဆုံးပြခလှမ်းကို NUPA စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့

ရန် ခွဲထွက်ေွားခဲ့ ကကေည်။

တွင် လူငယ်တက်�ကွလှုေ်ရှားေူများမှာ ထင်ရှား လူေိများ

တစ် ေါတီ Democratic Party of Arakan (DPA) ထူပထာင်
၂၇

အြခား ဗ.က.ေ အဖွဲ့ဝင်များ

ြဖ စ် ကက ပေီး ဦး ပရ� ော ၏ ပခါ င်း ပဆာ င် မှု ပအာ က် တွ င်

ကျန် ပနေူ များကမူ NUPA နှ င့် အ တူ ကျန် ပနရစ် ေ ည် ။
ေို့ ရာတွ င် DPA က ေစ္စာပဖာက် ေွားြခင်း မှာ အာရကန်
အ မျုးိ ေား ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ အ ဖို့ ညီ �� တ် ပရး ကို

ိ င် အာရုံ
တည်ပဆာက်ရန် ကကိုးစားပနကကေည့် အချိန်မျုးတွ
ပနာက် စ ရာလည်း ြဖစ် ေ ည် ။ ထို နှ စ် တွ င် ေ င် NUPA ေည်

ထို င်း နို င် ငံ န ယ် စ ေ် တွ င် ဌာနချုေ် တ ည် ထားပောDAB မှ
နှု တ် ထွ က် လို က် ေ ည် ။ ၎င်း တို့ အ ဆို အ ရ အာရကန် လွ တ်

ပြမာ က် ပရး လ မ်း ပကကာ င်း ပေါ် ေို့ ြေ န် ေွား ရ န် ဟူ ပော
ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် နှုတ်ထွက်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။

၂၈

ထို အ ြဖစ် အ ေျက် များကို ပစာင့် ကကည့် ပနေူ တို့ မှာ

ရခို င် အ မျုးေားပရးလှု
ိ
ေ် ရှားေူ များထဲ မှ လူ င ယ် လူ ရ� ယ်

မျုးဆက်
ိ
များြဖစ် ကကေည် ။ လူ ကကီး များကကားတွ င် ေပဘာ
တရားပရးရာနှ င့် ေတ် ေ က် ၍ စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ တ တ် ကကြခင်း
အပေါ် လူ င ယ် တို့ ေ ည် ေို မို စိ တ် ေျက် လာခဲ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။

အရေ် ပဒေများစွာ တွ င် စားဝတ် ပနပရး ကျေ် တ ည်း ပေီး
အတိဒက
ု ္ခ ပရာက်ပနရေည် လူေားချင်းစာနာ ပထာက်ထား
စရာ လို အ ေ် လှ ေ ည့် အပြခအပနမျုးကိ
ိ ု စိ တ် ေျက် ဖွ ယ် ရာ

ပတွ့ ြမင် ပနကကရေည် ။ ထို ဒု က္ခ များကို မွ တ် ဆ လင် များ
တွင်ော ခံစားပနရေည်မဟုတ်ပေ။ မဆလပခတ် အလွန်၌

ြမန် မာြေည် တွ င်း ရခို င် များထဲ တွ င် လ ည်း ပမွး ရေ် ပြမကို

စွ န့် ခွာ ေူ အ ပရ အ တွ က် များ ြေား လာ ေ ည် ။ အ ချု့ိ မှာ

နို င် ငံ ပရးပကကာင့် ြေည် ေ တွ င် ခို လှုံ ရ ေူ များနှ င့် ဒု က္ခ ေည်

များြဖစ် ကကေည် ။ လူ င ယ် များကမူ ကချင် ြေည် န ယ် ရှိ
ပကျာက် စိ မ်း တွ င်း များတွ င် အလု ေ် ရှာ ပဖွ ရ န် ထွ က် ခွာ ကက

ရေလို ထိုင်း၊ မပလးရှား၊ အိန�ိယနှင့် အြခားေိုပဝးလံပော

နို င် ငံ များ ရှိ ပရ�့ ပြော င်း လု ေ် ေား များ ကို ခ န့် ထား ေ ည့်
အလု ေ် များေို့ လည်း ပရာက် ရှိ ကကရေည် ။ ထို အ ချိ န် က

ြမန်မာနိုင်ငံလူဦးပရ ပရ�့လျားပြောင်းလဲမှုြဖစ်စဉ်၏ အပစာ
ေို င်း ြဖစ် ရာ ရခို င် တို့ ပမွး ရေ် ပြမမှ ထွ က် ခွာ ေွားကကေည် ကို

မှ တ် မှ တ် မှ တ် ေားေား ရှိ ြခင်း နည်း လှ ေ ည် ။ ထို ကာလ

ေည် ။ ၁၉၉၀ပကျာ် နှ စ် များတွ င် စတင် ခဲ့ ေ ည် ။ ALDCE
ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ ၁ ၉ ၉ ၄ တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် ပကျာ င်း ေား
အ စ ည်း အ ရုံး ကို လ ည်း အိ န�ိ ယ တွ င် ဖွဲ့ စ ည်း ခဲ့ ေ ည် ။
ပနာက်တစ်နှစ်တွင် ထို အလွတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော ပကျာင်းေား
အဖွဲ့ ပနရာကို ယပန့ ရခို င် ြေည် လုံး ဆို င် ရာပကျာင်း ေား

များ နှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး AASYC ဟု ေိကကပော
အဖွဲ့က ဘန်ပကာက်ပမို့အစည်းအပဝးတစ်ခုတွင် အစားထိုး

ဝင် ပရာက် ခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ဖွဲ့ တွ င် ABSDF (Arakan) နှ င့်
အတူ ရခိုင်ြေည်နယ် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန�ိယနှင့် ထိုင်းတို့မှ

ရဟန်း ေျုများ၊
ိ
လူ င ယ် ကို ယ် စားလှ ယ် များေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။
ကွန်ကရက်ဖွဲ့စည်းပကကာင်းပကကညာစာတမ်းတွင် AASYC
က ဒီမိုကပရစီ၊ လူ့အခွင့်အပရး၊ အမျုးေား
ိ
ညီ��တ်ပရးနှင့်
“အာရကန်ြေည်၏ ဆုံးရှုံးခဲရ
့ ပော အချုေ်အြခာ” ကို ြေန်လည်

ရယူ ပရးတို့ ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂၉ ေို့ ပော် ထို လူ င ယ် တ က် �ကွ

လှု ေ် ရှား ေူ များ မှာ လ က် ရှိ တို င်း ြေ ည် ၏ ြေ ဿ နာ များ
တင်း ကကမ်း ြေည့် ပနချိ န် တွ င် အဖွဲ့ အတွ က် မဟာဗျူဟာ

အရ စိန်ပခါ်မှုများရှိနိုင်ေည့်အချက်ကိုလက်ခံခဲ့ ကကေည်။

စစ်ပရးလှုေ်ရှားမှုအပနနှင့် အာရကန်ကိုယ်စားြေု ABSDF
မှာ မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ ေီ ြေင် လာခဲ့ ြခင်း မရှိ ပော် လ ည်း
၁၉၉၅ တွင်မူ AASYC ထဲေို့ ပေါင်းထည့်ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။

ေို့ ြဖ စ် ရာ A A S Y C ေ ည် နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှား မှု တ စ် ခု
ေိမ
ု့ ဟုတ် အပရးကိစတစ်
္စ
ခက
ု ို ေီးေန့လ
် ေ်
ှု ရှားအားပေးြခင်း
မျုးိ မဟုတ်ပတာ့ဘဲ ပတာ်လှန်ပရးအင်အားစုများအားလုံးနှ
င့် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ရန် ေန�ိဌာန်ြေုေည်။ အထူးေြဖင့်
ALP နှင့် NUPA တို့အေါအ၀င် အာရကန်အဖွဲ့အမျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု
စု စ ည်း မိ ပအာင် ပဆာင် ရ� က် ပေးနို င် ရ န် AASYCကို တ ည်

ပထာင် ကကေူ များက ပမျှာ် လ င့် ခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ပတာအတွ င်း

နို င် ငံ ပရး အာ ဏာ ကို ဒီ မို က ပရ စီ န ည်း ကျ ပရ�း ပကာ က်

တ င် ပြမှာ က် ခံ ထား ရ ပော N L D ထံ ေို့ ော လ�ဲ ပြော င်း
ေင့်ေည်ဟု ယူဆပကကာင်း AASYC က ထုတ်ပြောခဲ့ပေး
ေည်။၃၀

ေို့ရာတွင် ထိုကဲ့ေို့ လွတ်လွတ်လေ်လေ် ရေ်တည်

တွ င် ေ င် ချင်း ၊ ကချင် ၊ မွ န် ၊ ရှ မ်း နှ င့် ဗမာအစရှိ ေ ည် တို့

နို င် ေ ည့် A A S Y C ၏ အ ပန အ ထား မှာ မ ကကာ မီ ေ င်

များကို ပကျာ် ြဖတ် ပေီး ဒု က္ခ ေည် များနှ င့် ပရ�့ ပြောင်း လု ေ်

စစ် မ က် ပရးရာ နည်း လမ်း ကို ပထာက် ခံ လို ပော ဆန� က

ေါဝင်ပော ြမန်မာြေည်ေူ လူမျုးစု
ိ အမျုးမျ
ိ ုးေည်
ိ
နယ်စေ်
ေား များ ြဖ စ် လာ ကက ေ ည် ။ ေို့ ပော် အ ချိ န် ကကာ လာ
ေ ည် နှ င့် အ မျှ ြေ ည် ေ အ ပြခ စို က် ရ ခို င် အ ေို င်း အ ဝို င်း
အေစ် များ ေိ ေိောော အင် အားပတာင့် တ င်း လာပေီး

စိ န် ပခါ် မှု များနှ င့် ရင် ဆို င် ရ ပတာ့ ေ ည် ။ လူ ရ� ယ် များကကား
ြေ င်း ထ န် လာ ပော ပကကာ င့် ြဖ စ် ေ ည် ။ အ စိုး ရ ၏ ဖိ နှိ ေ်
မှု များ နှ င့် ပနှး ပကွး လှ ပော ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ ပရး များ
ပကကာ င့် ပဒါ ေ ထွ က် ပန ကက ေ ည် ။ A A S Y C အ ဖွဲ့ ဝ င်

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier
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များမှာ ALP, NUPA နှ င့် အြခားလူ မျုးစု
ိ လက် န က် ကို င်

ထိ န်း ထားရန် ကကိုးစားကကေလို တစ် ချိ န် တ ည်း တွ င် ေ င်

ြခင်း ကစ၍ နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှားမှု ေန်း တို င် နှ င့် ေတ် ေ က် ၍

ေါဝင်ပော အင်အားစုတစ်တွဲလုံးေည် ပတာင်ပေါ်ပဒေမှ

အဖွဲ့ များနှ င့် ပတွ့ ဆုံ ြဖစ် ပနကကေည် ။ ထို ေို့ ပတွ့ ပနကက
ခေ် ပစာပစာေင် စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ကကမည့် အပြခအပနတစ် ခု ေို့

ဦးတည်လာပနပေီြဖစ်ေည်။ ရခိုင်မျုးဆက်
ိ
ေစ် တေ်မပတာ်
ဟု ပခါ် ပော လ က် န က် ကို င် လှု ေ် ရှား မှု အ ေ စ် တ စ် ခု
ပေါ် ထွ က် လာခဲ့ ပေီး ၁၉၉၇ မတ် လ တွ င် ဦးခို င် ြမတ် ပကျာ်

ဦးပဆာင် ပော AASYC အု ေ် စု တ စ် ခု က လည်း NUPA
ထဲ ေို့ ေူး ပေါင်း ေွားခဲ့ ေ ည် ။

၃၁

AASYC ကမူ လူ င ယ်

အပြခြေု အဖွဲ့ အစည်း တစ် ခု အ ြဖစ် ဆက် လ က် ရ ေ် တ ည်

ခဲ့ ေည် ။ မကကာခင်နှစ်များအတွင်း ၌ အြခား AASYC

အဖွဲ့ ဝင် များက အြခားေါတီ များ အဖွဲ့ များေို့ ဆက် တို က်

AASYC, ALD (ြေည် ေ ), ALP, DPA နှ င့် NUPA တို့

အစိုး ရ ဆန့် ကျင် ပရးလု ေ် င န်း များကို အင် အားြဖည့် ပေး

ပနကကေည်။ အပေါ်ယံတွင် ထိုကဲ့ေို့ အဖွဲ့များကွဲပနြခင်းက
အ စိုး ရ က အ ေား စီး ရ ပန ေုံ ကို ထ င် ဟ ေ် ေ လို ရှိ ေ ည် ။
ေို့ ပော် တေ် မ ပတာ် အရာရှိ များ၏ အတွ င်း စကားအရမူ
ထို ေို့ အတို က် အ ခံ လ က် န က် ကို င် အု ေ် စု များ ကွဲ ပနြခင်း က

အ စိုး ရ တ ေ် များ အ ဖို့ ပြခ ရာ ခံ လို က် ရ န် ထိ န်း ချု ေ် ရ န်
အလွန်ခက်ခဲပော အပနအထားကို ပရာက်ပစေည် ဟု
ေိရေည်။

ေို့ ရာတွ င် ဆို ခဲ့ ေါအာရကန် ရှိ တက် �ကွ လှု ေ် ရှား

ဝ င် ပရာ က် ေွား ကက ေ ည် ။ လ က် ရှိ ရ က္ခို င် အ မျုးိ ေား

မှု များ တွ င် လူ ထု ထဲ မှ အ စိ တ် အ ေို င်း တ စ် ခု အ ပကကာ င်း

အတွင်းပရးမှူးများြဖစ်ကကေည့် ထွန်းြမတ်နင
ို န
် င
ှ ့် ပကျာ်ဟန်

အ စ ည်း များ ကကား အ မှ န် တ က ယ် အ နှ စ် ော ရ ရှိ ပော

အဖွဲ့ ချုေ် - ရက္ခို င့် တ ေ် ပတာ် ၏ တေ် မှူးနှ င့် အပထွ ပထွ
တို့ မှာ ယခင် AASYC ပခါင်း ပဆာင် များ ြဖစ် ကကေည် ။
(ပကျာ်ဟန်မှာ ဥက�ဌြဖစ်ေည်။)

အ ြေ န် အ လှ န် ဆ က် ဆံ မှု များ ရှိ ပန ကက ေ ည် နှ င့်

တ စ် ပေို င် န က် တွ င် အာ ရ က န် အ မျုးိ ေား လှု ေ် ရှား မှု ၌
အတိက
ု ် အခံ အဖွဲ့အမျုးမျ
ိ ုးိ ကွပ
ဲ နကကေည်မှာ လွတလ
် ေ်ပရး
ပနာက် ေို င်း တက် လာေည့် အစိုး ရ လက် ထ က် တို င်း တွ င်

ပတွ့ရပော ဝိပေေလက္ခဏာတစ်ရေ်ြဖစ်ေည်။ ALD ကို
အား ပေး ပထာ က် ခံ ေူ များ ေ ည် ေ က် ဆို င် ရာ ပမို့ န ယ်

များတွ င် ဒီ မို က ပရစီ လှု ေ် ရှားမှု များ ရှ င် ေ န် ပအာင် ဆက်

ဘူးေီးပတာင်ရှိ ပရတေ်ပထာက်ေံ့ေို့ပဆာင်ပရးစက်ပလှ (TK)

81

မေါဝင် ပေးေါ။ ဤအဆင့် တွ င် ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာ အဖွဲ့
ပြောဆို ဆ က် စ ေ် ြခင်း မျုးမရှ
ိ
ိ ခဲ့ ကကေါ။ ၁၉၉၁-၉၂ စစ် ဆ င်

ပရးများပနာက်ေိုင်းတွင် RSO ၏ ဘင်္ဂလားပဒရှ့်နယ်စေ်မှ

စခန်းမှာပထာင်းပထာင်းပကကပအာင် ေျက်စီးခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။
ေို့ ပော် ရို ဟ င် ဂျာ လ က် န က် ကို င် များ မှာ ဆ က် လ က်

လှုေ်ရှား ပနကကဆဲေင်။ ARIF နှင့် RSO တိေ
ု့ ည် တေ်အင်အား
အနည်း ငယ် စီ ရှိ ကကပေီး ၁၉၉၄ ခု နှ စ် အ တွ င်း RSO က
ပမာင် ပတာပဒေထဲ တွ င် ပြောက် ကျားတို က် ေွဲ အ ချု့ိ စတင်
ခဲ့ ေ ည် ။ ၃၂ ၎င်း တို့ ကို အစိုး ရတေ် များက ြေန် လ ည် ပဖို ခွ င်း

တို က် ခို က် ကက ရာ တို က် ေွဲ အ တွ င်း တ ေ် ဖွဲ့ ဝ င် ၃ ၀ ဦး
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ပေဆုံး ခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ ARIF နှ င့် RSO ကို
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၂၀ဝ၀ ခုနှစ်အတွင်း အာရကန်နိုင်ငံပရး လှုေ်ရှား

စစ် ပရးရည် မှ န်း ချက် များကို အားမတန် မာန် ပလျှာ့ ရ ပေီး

မှု များ ကို ြေ န် လ ည် အား ြေ ည့် ပစ ရ န် အ ဖွဲ့ အ ေီး ေီး က

အတိုက်အခံအုေ်စုများကို ပတာင်ပေါ်ပဒေများေို့

အပရးေါခဲေ
့ ါေည်။ ထိအ
ု ြဖစ်အေျက်များေည် န.အ.ဖ ပခတ်

နိုင်ငံပရး ပလာ်ဘီဘက်တွင် ြေန်၍ အားထည့်လာကကေည်။

ပမာင်း ထု တ် နို င် ခဲ့ ပေီး ေည့် အ ခါ တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင်
များ က မု န်တို င်း ၏ အ ကက မ်း ဆုံး ကာ လ ကို ပလ ပကကာင်း

ပြော င်း နို င် ခဲ့ ပေီ ဟု စ တ င် ပမျှာ် လ င့် ခဲ့ ေုံ ရ ေ ည် ။ အ မှ န်
စင် စ စ် ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး ေန်း ပရ� ၏ ပခတ် မှာ တစ် ဝ က် ေ င်

မကျုးပေးပေ။
ိ
နိုင်ငံပတာ်ပငိမ်၀ေ်ေိြေားမှု တည်ပဆာက်ပရး

ကကိုးေမ်း ကကေည် များထဲ တွ င် အြဖစ် အ ေျက် ပြခာက် ခု က
တစ်ပလျှာက်လုံး ြဖစ်ပနေည့် ေဋိေက္ခအရှိန်ကို တစ်ဟုန်ထိုး
ြမင့် တ က် လာပစရန် အပထာက် အ ေံ့ ြဖစ် ပစခဲ့ ေ ည် ။ ထို

အ ြဖ စ် အ ေျ က် များ ကို ပအာ က် ေါ အ တို င်း အ ကျ ဉ်း ချုံ့
ပဖာ်ြေနိုင်ေည်။
•

NUPA လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှုများကို

နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပော်လည်း

•

ေါတီနီုင်ငံပရး ြေန်လည်အေက်ဝင်ပအာင် ALD

အ ြေ ည့် နှ င့် ရ င် ဆို င် ပန ရ ဆဲ ြဖ စ် ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ၏

•

ပနရာကို ြေည်ပထာင်စုကကံ့ခိုင်ပရး နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးအေင်းနှင့်

•

အဖွဲ့ ေည် ၁၉၉၇ တွ င် နို င် ငံ ပတာ် ပအးချမ်း ောယာပရး
အ စိုး ရ ေ ည် တ စ် ြေ ည် လုံး ၌ န က် နဲ လှ ပော စိ န် ပခါ် မှု
အပြခအပနကို ထိ န်း ထားပော် လ ည်း မ.ဆ.လ ေါတီ ၏

အစားထိုး ရန် လု ေ် င န်း မစတင် ရပေးေလို နို င် ငံ ပရး
စနစ်အေစ် တစ်ခုကိုလည်း စတင်နိုင်ခဲ့ပေးြခင်း မရှိပေ။

ေဋိေက္ခများကို ပြဖရှင်းရန်၊ ပရှ့မတိုးနိုင်ြခင်း၊ စစ်အုေ်ချုေ်

•

ြဖစ်ေည်။

•

ေင်လယ်ပမျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် ပရ�ဓါတ်ပငွ့ စစ်မျက်နှာေစ်များ နှင့် အကျေ်အတည်းေစ်များ
၁ ၉ ၉ ၀ ပကျာ် နှ စ် များ အ ပနှာ င်း ေို င်း မှာ အ စိုး ရ

အတိုက်အခံအုေ်စုများအဖို့ ခက်ခဲပောအချိန်ေင် ြဖစ်ေည်။
မဆလပခတ်တွင် အတိုက်အခံအုေ်စုများအားလုံး ရင်ဆိုင်ရ
ေည်မှာ မိမတ
ိ ို့ ရေ်တည်ရင
ှ ေ
် န်နင
ို ် ပရးြဖစ်ေည်။ စစ်အစိုးရ

၏ အု ေ် ချုေ် ပရးပအာက် တွ င် မူ အတို က် အ ခံ လှု ေ် ရှားေူ

တို့ မှာ အပြခအပနပေးမည့် အချိ န် ကို ထို င် ပစာင့် ပနေူ များ

မ ဟု တ် ကက ေါ ။ ဒီ မို က ပရ စီ ကို ပတာ င်း ဆို မ ည် ဟူ ပော
ရေ် တ ည် ချက် ကို မြေတ် ရှ င် ေ န် ပနပစရန် ပြခလှ မ်း များ

တစ် ခု ပေီး တစ် ခု လှ မ်း ခဲ့ ေ ည် ။ ပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ေ မျှ မဟာ

ဗျူ ဟာ များ ေ ည် အ စိုး ရ ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ ပရး လု ေ် င န်း
များ ၏ အ ရှိ န် ကို လ ည်း ပကာ င်း ၊ လား ရာ အ ရ ေ် ကို

လည်းပကာင်း မပြောင်းလဲနင
ို ခ
် ေ
ဲ့ ါ။ ေို့ပော် လက်ရန
ှိ င
ို င
် ပ
ံ ရး

အခင်း အကျင်း တွ င် ပတွ့ ြမင် ပနရေည့် ကိ စ္စ များစွာ မှာ

န.အ.ဖ လက် ထ က် တွ င် ေပန� တ ည် ခဲ့ ေ ည် ကို ပတွ့ နို င်
ေါ ေ ည် ။ အ ထူး ေ ြဖ င့် အိ န�ိ ယ ၊ ပတာ င် ကို ရီး ယား နှ င့်
တရု တ် စီး ေွားပရး အကျုးစီ
ိ း ေွားများ ရခို င် ြေည် န ယ် ေို့

ပရာက်လာခဲ့ေည်က ရခိုင်ြေည်နယ်နိုင်ငံပရး၏ စာမျက်နှာ
အခန်းေစ်တစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်ရုံမျှော ရှိပေးေည်။

ကကကိုးစားခဲ့ ြခင်း

MUPA နှင့် လက်နက်ကိုင် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့များ
မဟာမိတ်ဖွဲ့ရာတွင် မပအာင်ြမင်ြခင်း

ယပန့ ရခိုင်ြေည်အမျုးေားပကာင်
ိ
စီဟု ေိကကပော
အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့်
လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံပရးထဲက မဟုတ်ပော

ပရးေက်ဆိုးရှည်ပနြခင်းတို့မှာ န.အ.ဖ ပခတ် ြမန်မာနိုင်ငံ
နို င် ငံ ပရး ဇာ တ် ခုံ ၏ ထ င် ရှား ပော လ က္ခ ဏာ များ ေ င်

အရှိန်ြေန်တင်ရန် ကကိုးစားခဲ့ ြခင်း

အဖွဲ့များအားလုံးကို စုစည်းရန်ကကိုးစားြခင်း
အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တက်�ကွ
လှုေ်ရှားမှုများ အရှိန်ရလာြခင်း

ရခိုင်အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ချုေ် - ရခိုင့်တေ်မပတာ်က

နိုင်ငံပရးလှုေ်ရှားမှုအေစ်အြဖစ် ပေါ်ပေါက်လာြခင်း

အ ဆို ေါ ကကိုး ေ မ်း မှု များ တွ င် အ ထူး ြခား ဆုံး မှာ

ေထမဆုံးြဖစ်ရေ် NUPA က ရခိုင်ြေည်နယ် ကမ်းရိုးတန်း
အ တို င်း ပရ လ မ်း ပကကာ င်း ဖွ င့် နို င် ရ န် ကကိုး စား ခဲ့ ြခ င်း
ြဖ စ် ေ ည် ။ ထို ကကိုး ေ မ်း မှု ၏ က န ဦး အ ဆ င့် များ တွ င်
အိ န�ိ ယ ဘ က် မှ လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ ထဲ မှ တာ ဝ န် ရှိ ေူ

များနှင့် မေူးပေါင်းဘဲ ြဖစ်နိုင်မည် မဟုတ်ဟူပော အချက်
က ေိ ော စွာ ပေါ် လွ င် ပန ပေ ေ ည် ။ ထို့ ပနာ က် တွ င် မူ
ေင်လယ်ပမျှာ့ စစ်ဆင်ပရးဟု အမည်ပေးထားပော စစ်ပရး

လှု ေ် ရှားမှု ြဖင့် NUPA ကို ပထာင် ပချာက် ဆ င် ဖ မ်း ေည့်
အ ြဖ စ် ကို ကကုံ ကကို က် ခဲ့ ရ ေ ည် ။ ထို အ ြဖ စ် အ ေျ က် ထဲ မှ

အစိ တ် အ ေို င်း များစွာ ေည် ယပန့ ထ က် တို င် နားလည် ရ န်
ခက် ပနဆဲ ေ င် ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ြဖစ် ေျက် ေုံ အကျုးိ

အပကကာင်းနှင့် ေတ်ေက်ပောအချက်များကမူ အြငင်းေွား
စရာမရှိ ေါ။ ၁၉၉၈ခု နှ စ် ပဖပဖါ် ဝါရီ တွ င် NUPA- KNU

အဖွဲ့ ေည် ထို င်း နို င် ငံ န ယ် စ ေ် မှ လက် မှ တ် များကို စက်
ပလှ နှ စ် စီး အ ြေ ည့် တ င် လာ ခဲ့ ပေီး က ေ� လီ ေ င် လ ယ် ထဲ မှ
လန်ပဖာက� န်း Landfall Island ေို့ ေယ်ယူကကေည် ။ ၃၃

ထို ခ ရီး စဉ် တွ င် အိ န�ိ ယ ပထာက် လှ မ်း ပရးအဖွဲ့ မှ ြမန် မာ

တွ င် ပမွး ဖွားခဲ့ ပော လူ တ စ် ပယာက် ၏ အကူ အ ညီ ကို ရ ခဲ့
ကကေည် ။ လန်း ပဖာက� န်း ေို့ ပရာက် ပောအခါ MUPA

စစ်ဦးစီးချုေ် ခိုင်ရာဇာနှင့် အြခားငါးဦးတို့ကို အိန�ိယ လုံပခုံ

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier

transnationalinstitute

83

ပရးတေ်များမှ အဖွဲ့ဝင်များဟု ယူဆရေူများက ပခါ်ပဆာင်

လာခဲ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ရည် ရ� ယ် ချက် အ စစ် အ မှ န် က မည် ေို့ ရှိ

အိ န�ိ ယ အ စိုး ရ မ ည် ေို့ ေါ ၀ င် ခဲ့ ေ ည် ဆို ြခ င်း နှ င့်

အေို င်း အဝို င်း များ၏ နို င် ငံ တ ကာ ဆက် ဆံ ပရးအပေါ် ရှိ

ေွားကကပေီး ေတ်ေစ်လိုက်ကကေည်။

ေတ် ေ က် ၍ အြငင်း ေွားစရာများ ဆက် လ က် ရှိ ပနခဲ့ ေ ည် ။
ကျ န် ရှိ ပော N U PA နှ င့် K N U

အ ဖွဲ့ ဝ င် ၃ ၄ ဦး မှာ

ကေ� လီ က� န်း များပေါ် တွ င် ရှ စ် နှ စ် မျှ ချုေ် ပနှာ င် ထားြခင်း
ခံ ရ ေ ည် ။ ထို့ ပနာ က် ၎ င်း တို့ ကို က လ က တ�ား ပမို့ ေို့

အမှု ဆို င် ရ န် ေို့ လို က် ကာ ပနာက် ဆုံး တွ င် ၂၀၁၁ ခု နှ စ်
ပရာက် မှ UNHCR ၏ ပတာင်း ဆို မှု ပကကာင့် လွ တ် ပြမာက်
ခဲ့ ေ ည် ။ ၃၄ အိ န�ိ ယ အာဏာေို င် တို့ ေ ည် NUPA ကို ထို ေို့

ပထာင်ပချာက်ဆင် ဖမ်းခဲ့ ြခင်းမှာ အထူးေြဖင့် အိန�ိယအေိုင်
နာ ဂ ပဒ ေ ( N a g a l a n d ) မှ အ မျုးိ ေား ဆို ရှ ယ် လ စ်

ပကာင် စီ အေါအဝင် အြခားပော လက် န က် ကို င် များနှ င့်
အိ န�ိ ယ နယ် ြခားတွင် စေ်စေ်ယှက်ယှက်ရှိ ပနကကမည်ကို

ခဲ့ ေ ည် ြဖစ် ပစ ေင် လ ယ် ပမျှာ့ စ စ် ဆ င် ပရးမှာ ရခို င် နို င် ငံ ပရး
ပောအြမင်ကို အဆိုးဘက်ေို့ ပရာက်ေွားပစခဲ့ေည်။ယပန့

ထက် ထိ တို င် ပအာင် ေ င် ြေင် ေ နှ င့် ဆက် ဆံ ေ ည့် အ ခါတို င်း

အြေင်လူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရည်ရ�ယ်ချက် များကို ေံေယ

ြဖစ် ပနတတ် ကကဆဲ ြဖစ် ေ ည် ။ စကတည်း က ယဉ် ေ ကို
ဆို ေ ကဲ့ ေို့ ေ င် ပဒေခံ တို့ နှ င့် တို င် ေ င် ပဆွး ပနွး ြခင်း များ

ေါဝင် ခဲ့ ပောလု ေ် ရ ေ် များ မဟု တ် ကကပေ။ ၃၆ NUPAနှ င့်
A A S Y C တို့ ေ ည် ပနာ က် ေို င်း တွ င် မိ မိ တို့ ရဲ ပဘာ် များ
လွ တ် ပြမာက် ပရးအတွ က် ဆယ် နှ စ် မျှ ပဆာ် ကေတို က် တွ န်း
ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ပော် NUPA မှာ အဖွဲ့ အပနနှ င့် ယခင်
ရခဲ့ဖူးပော အင်အားကို ြေန်မရပတာ့ပေ။၃၇

အာရကန်အပရးလှုေ်ရှားမှုများေည် န.ဝ.တ ပခတ်

စိုး ရိ မ် ပော ပကကာ င့် ြဖ စ် မ ည် ဟု ယူ ဆ ကက ေ ည် ။ ( ပဒ ေ

အတွ င်း ၌ ပနာက် ထ ေ် လှု ေ် ရှားမှု မျက် နှာ စာတစ် ခု တွ င်

တ စ် ဘ က် တွ င် လ ည်း N U PA မှ ပခါ င်း ပဆာ င် များ က

နို င် ငံ ပရးေင် ြဖစ် ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးေါတီ များကို ၁၉၉၂တွ င်

တွ င်း ေ ဋိ ေ က္ခ အ ရှု ေ် အ ပထွး ကို ကက ည့် ေါ ) ။ အ ြခား
၎င်း တို့ မှာ အိ န�ိ ယ အာဏာေို င် များနှ င့် ဆ က် ဆံ ပရး ပကာင်း
မွ န် ပန ေ ည် ဟု ယုံ ကက ည် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ မီ ဇို ရ မ် န ယ် စ ေ် ရှိ

ေါ ရ် ဗာ တွ င် N U PA ၏ ဌာ န ချု ေ် ကို ဖွ င့် လှ စ် နို င် ရ န်
မှာ အိ န�ိ ယ အစိုး ရ၏ ေပဘာတူ ညီ ချက် မ ေါဘဲ ြဖစ် နို င်
ေည့် ကိ စ္စ မဟု တ် ခဲ့ ေါဟု ြငင်း စရာလည်း ရှိ ေ ည် ။ ထို ေို့
အိ န�ိ ယ က လှ ည့် စားခဲ့ ေ ည် ဟူ ပော အပတွး က NUPA

ပခါင်းပဆာင်များကို အကကီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်ပစေည်။

ထို အ ြဖစ် အ ေျက် များအပေီး တွ င် နှ စ် ပေါင်း များစွာ အထိ ေ င်
ေင်လယ်ပမျှာ့စစ်ဆင်ပရးတွင် ြမန်မာ့တေ်မပတာ် လက်ချက်
ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ဟူ ၍ လည်း ပကာင်း ၊ NUPA ၏ နို င် ငံ ပရး

ပေို င် ဘ က် များက အကွ က် ချ ကကံ စ ည် ခဲ့ ေ ည် ဟူ ၍ လည်း
ပကာင်း ပကာလဟလများ ရှိပနခဲ့ေည်။

၃၅

ပနာက် ေို င်း တွ င် အြခားြဖစ် နို င် ေ ည့် အပကကာင်း

အ ရ င်း တ စ် ရ ေ် ပေါ် ပေါ က် လာ ပေး ေ ည် ။ ထို အ ရာ မှာ
ပရ� ေ ဘာဝဓါတ် ပငွ့ လု ေ် ကွ က် ြဖစ် ေ ည် ။ အိ န�ိ ယ ၏ စီး

ေွားပရးအကျုးအြမတ်
ိ
ရ နို င် ေုံ ကို ထည့် စ ဉ်း စားကကည့် လျှ င်

ေင် လ ယ် ပမျှာ့ စစ် ဆ င် ပရးကို ပနာက် ကွ ယ် မှ ဇာတ် လ မ်း
ဆင်ခဲ့ ြခင်းက NUPA ကို ဘင်္ဂလားေင်လယ်ထဲမှ လုံပခုံပရး
အန�ရာယ်တစ်ခုအြဖစ် ရှုြမင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်ပလာဟု ေံေယ
ြဖစ် စ ရာ ရှိ လာေည် ။ ပရ� ေ ဘာဝဓါတ် ပငွ့ လု ေ် ကွ က် ကို

ေါဝင် ရ န် အ ချိ န် ပစာင့် ပနခဲ့ ကကေည် ။ ထို မျက် နှာ မှာ ေါတီ
ေိတ်ေင်ခဲ့ ပေီးပနာက် ALD (ြေည်ေ)ေည် နယ်စေ်ပဒေများ

တွ င် နို င် ငံ ပရးအတွ က် လှု ေ် ရှားအပရးဆို မှု များ ြေုလု ေ် ခဲ့
ေည် ။ ေို့ ပော် ALD ၏ မဟာဗျူဟာမှာ NLD၊ အြခား
ဒီ မို က ပရ စီ လို လား ေူ အု ေ် စု များ နှ င့် အ တူ လ က် တွဲ ရ န်
ကကိုးစားပေီး အတူ ေူး ပေါင်း ရန် ြဖစ် ေ ည် ။ အပစာေို င်း တွ င်

အတန်ေင် ပအာင်ြမင်ခဲ့ေည်။ ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလတွင်မူ
ALD ေည် ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲကို ဝင်ခဲ့ ကကပော နိုင်ငံပရး
ေါတီများြဖစ်ေည်။ NLD၊ SNLD မွနအ
် မျုးေား
ိ
ဒီမက
ို ပရစီ

တေ် ဦးနှ င့် ဇို မီး အမျုးေား
ိ
ကွ န် ဂ ရက် တို့ နှ င့် ေူး ပေါင်း ၍

ြေည်ေူ့လ�တ်ပတာ်ကိုယ်စားြေု ပကာ်မတီ(၁၀ဦးပကာ်မတီ)
Committee Representing The Peoples Parliament

(CRPP)ကို အထူးဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။ မွတ်ဆလင်အေိုင်း
အဝိုင်းကို ချဉ်းကေ်ရန် မွတ်ဆလင်တစ်ဦးြဖစ်ေူ NDPHR

၏ ပကျာ ပထာ က် ပနာ က် ခံ ကို ရ ထား ပော ပကျာ် မ င်း
ကို လ ည်း လာပရာက် ေါဝင် ရ န် ဖိ တ် ပခါ် ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော်
အစိုးရ လုံပခုံပရးအဖွဲ့များ၏ တုံ့ ြေန်မှုမှာ အလွန်ြမန်ေည်

ALD ဥက� ဌပဒါ် ပစာြမပအာင် ကို နှ စ် နှ စ် ပကျာ် ထိ န်း ေိ မ်း

လိက
ု ပ် ေီး ALD နှင့် CRPP အတွင်းပရးမှူး ဦးပအးောပအာင်
ကို ပထာင်၂၁နှစ် ချခဲ့ေည်။၃၈

ပလးနှစ်ခန့်ကကာပောအခါ ALD ေည် ၂၀ဝ၂ခုနှစ်

၂ ၀ ဝ ၀ ခု နှ စ် တွ င် စ တ င် ဖွ င့် လှ စ် ချိ န် ၌ န . အ . ဖ အ စိုး ရ

ညီ �� တ် ပော တို င်း ရင်း ေားလူ မျုးများမဟာမိ
ိ
တ် UNA

တံ ခါးကို ဖွ င့် လှ စ် ပေးပတာ့ မ ည် ြဖစ် ေ ည် ။ အာရကန် က

ALD ပခါင်း ပဆာင် များေည် ေါတီ နို င် ငံ ပရးကို ြေန် လ ည်

ေည် အာရှ ရ င်း နှီး ြမုေ် နှံ ေူ များအတွ က် ရခို င် ြေည် န ယ်
ရနို င် ေ ည့် စီး ေွားပရးအကျုးအြမတ်
ိ
များကို ထို အ ချိ န် က

အိ န�ိ ယ ၊ တရု တ် နှ င့် ပတာင် ကို ရီး ယားတို့ ၏ စီး ေွားပရး
အကျုးအြမတ်
ိ
များရှာ ပဖွ ပရး ပရဒါများပအာက် ေို့ ပရာက်

တ ည် ပထာ င် ရ န် ကို ယ် တို င် ကို ယ် ကျ ေါ ဝ င် ရ ချိ န် တွ င်
အေက် ေွ င်း ရန် ကကိုးစားခဲ့ ြေန် ေ ည် ။ ဤတစ် ကကိ မ် တွ င်
အများနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖစ်ပေီး ယခုအချိန်တွင်
လူမျုးစု
ိ နိုင်ငံပရးအပြခြေုေါတီကိုးခု ေါဝင်ေည့် ဖက်ဒရယ်
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ြေည်ပထာင်စု ထူပထာင်ရန် ဦးတည်ပော လှုေ်ရှားမှုအြဖစ်

အေက် ဝင်လာမည့် အပရးကို စိုးရိမ်ပကကာင်းလည်း မကကာ

CRPP ထက်စာလျှင် ပအာင်ြမင်မှုအနည်းငယ် ရှိခဲ့ေည်ဟု

ရေ် ရ�ာ များေမို င်း နှ င့် ချီ ၍ တည် ရှိ ခဲ့ ေ ည့် အ ချက် ကို အေိ

ယပန့ထက်တိုင် တည်ရှိေည်။ UNA ၏ လှုေ်ရှားမှုများမှာ
၃၉

ဆို နို င် ေ ည် ။ လွ တ် လ ေ် စွာ ထု တ် ပဖါ် ပြောဆို ခွ င့် များကို
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ေိတ်ေင်ထားခဲ့ေည့် ၂၀ဝ၅ခုနှစ်တွင် SNLD

နှ င့် U N A ပခါ င်း ပဆာ င် ဦး ခွ န် ထွ န်း ဦး ကို နို င် ငံ ပတာ်
ေစ္စာပဖာက် မှု ြဖင့် ပထာင် ဒ ဏ် ၉၃နှ စ် ချမှ တ် လို က် ေ ည် ။
ထိုနှစ်တွင်ေင် NDPHR ဦးပကျာ်မင်းကိုလည်း ရန်ကုန်တွင်
တရားဝင်ခင
ွ ြ့် ေုချက်မရှဘ
ိ ဲ ပနထိင
ု ေ
် ည့အ
် တွက် ပထာင်ဒဏ်
၄၇နှ စ် ချမှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။

၄၀

ထို အ ြဖစ် အ ေျက် များက အတို က်

အခံအုေ်စုများကို ြေတ်ြေတ်ေားေား ေတိပေးပနခဲ့ေည်။

ခဏ ထုတ်ပြောေည်။ ေို့ပော် အာရကန်တွင် မွတ်ဆလင်
အ မှ တ် ြေု ေ ည့် အ ြေ င် တ ေ် မ ပတာ် ၏ စ စ် ပကကာ င်း များ
ပကကာင့် အိုး အိ မ် ဆုံး ရှုံး ပေီး အပြခအပနမဲ့ ြဖစ် ေူ တို့ အ ပေါ်
ကိယ
ု ခ
် ျင်း စာနာမှုကို ြေေည်။ ALD နှင့် NLD နှစေ
် ါတီစလုံး

က NDPHR ကို ဒီ မို က ပရစီ လို လားပော ေါတီ အ ြဖစ်

လက် တွဲ ပဆာင် ရ� က် ရ န် အ ပရးကို လက် ခံ ကကေည် ။ ေို့ ရာ

တွ င် NDHR ကို ရို ဟ င် ဂျာ အမျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားမှု
အေွင်ြဖင့် လက်မခံနိုင်ပေ။

ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာနှင့် ေတ်ေက်၍ ရခိုင်ြေည်နယ်

နှစ်ဦးစလုံးေည် အစိုးရက အမျုးေားညီ
ိ
လာခံကို ယခင်က

ပြမာ က် ေို င်း ရှိ နို င် ငံ ပရး တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား ေူ များ က မူ

နို င် ငံ ပရးမျုးကိ
ိ ု လု ေ် ရ န် မှာ အန� ရာယ် များလှ ပကကာင်း ရှ င်း

အမျုးေားပရးကိ
ိ
စကိ
္စ ု ေိ၍
ု နားလည်မှု ရှေ
ိ ည် ဟုဆန
ို င
ို ေ
် ည်။

့် ြေုေည့်
တက်ပရာက်ခေ
ဲ့ မ
ူ ျား ြဖစ်ကကေည်။ အစိုးရက ခွငမ
၄၁

ရှင်းကကီးပဖါ်ြေပနေည်။

နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ လ မ်း ေိ တ် ေွား ပော အ ခါ

န.ဝ.တ ပခတ်အတွင်း၌ ရခိင
ု တ
် ၏
ို့ အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားမှု
အေံ များ အဓိ က ထု တ် ပဖာ် ရာပနရာမှာ အမျုးေားပရး
ိ

တတိ ယ မျက် နှာ စာြဖစ် ပော ရခို င် လ က် န က် ကို င် အဖွဲ့ အ

စည်း များြဖစ် ကကေည် ။ ALP ေည် ထို င်း နို င် ငံ န ယ် စ ေ် မှ
NCUB ၏ နိုင်ငံပရးလုေ်ငန်းများတွင်ေါဝင်ခဲ့ ပေီး NUPA
ကမူ အိန�ိယ-ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် နယ်ြခားပဒေတွင် ဦးပဆာင်မှု
ပေးခဲ့ ေ ည် ။ ထို နှ စ် များအတွ င်း ေါရ် ဗာဌာနချုေ် ရှိ NUPA

ပခါင်း ပဆာင် များက ရို ဟ င် ဂျာနှ င့် ေတ် ေ က် ၍ ယခင် နှ င့်
များစွာ ကွဲ ြေားြခားနားပော မဟာဗျူဟာကို ကျင့်ေုံးခဲေ
့ ည်။

ယပန့ထိ တို င် ပအာင် ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာေါတီ များကကား
အဆက် အ ေွ ယ် လု ေ် မ ည် ဟူ ပော စိ တ် ကူး စိ တ် ေ န်း မှာ

အ ပြခ အ ပန ကို အ န ည်း င ယ် ကွဲ ြေား စွာ ေုံး ေ ေ် ေ ည် ။
ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာနှ စ် ဖ က် စ လုံး မှ ပခါင်း ပဆာင် များေည်

အ များ အား ြဖ င့် တ စ် ပယာ က် နှ င့် တ စ် ပယာ က် ေိ ပန

ကကေည် ။ နယ် စ ေ် တွ င် ေွားလာပနကကချိ န် ၌ လည်း ေုံ မှ န်
လို လို ြဖတ် ေွားြဖတ် လာဆုံ ပနကကေည် ။ ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င်

ဂျာနို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှားမှု အု ေ် စု နှ စ် စု စ လုံး တွ င် အစိုး ရက

လူမျုးပရးနှ
ိ
င့် ယဉ်ပကျးမှုအရ စိတ်ဝမ်းကွဲပအာင် ဖန်တီးပေီး
ရခို င် ၏ ြဖစ် တ ည် မှု ကို ေဲ့ ထွ က် ပအာင် ပဆာင် ရ� က် ပနေည်
ဟု ခံ စားရေည် ။ ဗု ဒ� ဘာောနှ င့် မွ တ် ဆ လင် နှ စ် ဖ က် စ လုံး

ေည် ပြမာက်ေိုင်းတွင်အစိုးရတေ်နှင့် လက်နက်ချင်းယှဉ်ပေီး

တို က် ခို က် ပနရေည် ြဖစ် ရာ အာဏာေို င် တို့ ေ ည် ပြမာက်

ေိုင်းကို ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အြခားပော အစိတ်အေိုင်းများနှင့်
စိတ်ဝမ်းကွဲပစေည်ဟု ယုံကကည်ကကေည်။

အထူး ေြဖင့် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ အလယ် ေို င်း နှ င့်

နှစ်ဖက်လူထုကကားတွင် အြငင်းေွားစရာ ြဖစ်ပနပမဲေင်။ ယပန့

ပတာ င် ေို င်း ရှိ အ မ်း ပမို့ န ယ် နှ င့် ေံ တွဲ ပမို့ န ယ် များ ေ ည်

ဆက် ဆံ ပရး ပကာင်း မွ န် ပအာင် ကကိုးစားပရး၊ နားလည် မှု

ေိုြေင်းေည်ဟု ယူဆကကေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်း

အခါတွ င် NUPA အဖို့ မွ တ် ဆ လင် အေို င်း အဝို င်း နှ င့်

ပေါင်းကူး တံတားများ တည်ပဆာက်ပရးမှာ အပြခအပနအရ
အ ပြမာ် အ ြမ င် ရှိ ပော လု ေ် ရ ေ် ြဖ စ် လာ ေ ည် ။ ေို့ ပော်

ပနာက်ေိုင်း ဆက်ြဖစ်လာပော ကိစ္စများပကကာင့် ဗုဒ�ဘာော

နှ င့် မွ တ် ဆ လင် များကကား၌ ဆက် ဆံ ပရးြေတ် ပတာက် မှု
အက်ပကကာင်း မည်မျှနက်ရင်
ှို းေည်ကို ပတွ့လာရေည်။

လွ န် ခဲ့ ပော အနှ စ် နှ စ် ဆ ယ် က ော စတင် ခဲ့ လျှ င်

ဗမာတို့ နှင့် ေိုနီးစေ်ပေီး အညာဗမာတို့၏ နိုင်ငံပရးလ�မ်းမိုးမှု

ရှိ ဗု ဒ� ဘာောနှ င့် မွ တ် ဆ လင် များကကား စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ပနကက
ြခင်းမှာ အာရကန်အပရးကို ပရှ့ပရာက်ဖို့ ကကိုးစားရာတွင်

ခက် ခဲ ပော အတားအဆီး တစ် ခု ဟု ရခို င် ပရာ ရို ဟ င် ဂျာ

ကွ န် ရ က် များထဲ မှ ပခါင်း ပဆာင် အပတာ် များများက ပတွး
ပတာကကေည်။

ဤအပြခအပနတွင် ၁၉၉၀ ပကျာ်နှစ်များအတွင်း၌

ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာ နှ စ် ဖ က် အ တူ ဆုံ ပစပေီး ေါ၀င် ပဆွး ပနွး

ရို ဟ င် ဂျာ နို င် ငံ ပရး တွ င် အ ြော င်း အ လဲ များ ရှိ ခဲ့ ပေီး ထို

ရခို င် အ မျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
အများစု ေ ည် ရို ဟ င် ဂျာအမည်

များ၏ အပနအထားနှ င့် ြေည် လ ည် ချိ န် ညှိ ရ န် တွ န်း အား

နို င် ေ ည့် နည်း လမ်း များစွာ ပတွ့ နို င် ပြခ ေို ရှိ နို င် ဦးမည် ။
ေါပနပော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရ�က်

ရန် ၀န်ပလးခဲ့ ကကေည်။ မွတ်ဆလင် ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်
ပဒေကို လက် မ ခံ ေ လို ဂျီ ဟ တ် ောောပရး စစ် ကို လ ည်း

ပကကာက်ရ�ံ့ ေ ည်။ မွတ်ဆလင် ဘာောပရး ဥေပဒရှာရီ ယာ

အပြောင်းအလဲများက လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း

ပေး ခဲ့ ေ ည် ။ ထို ဆုံး ြဖ တ် ချ က် ေို့ ပရာ က် ရှိ ပစ ပော ၊

အပကကာင်း ရင်း များစွာ ရှိ ခဲ့ ေါေည် ။ ထို အ ပကကာင်း ရင်း
များ ထဲ တွ င် လ က် န က် ကို င် အ တို က် အ ခံ အု ေ် စု မျာ တွ င်

စစ် အ င် အား ပလျှာ့ လာခဲ့ ြခင်း ၊ ြေည် ေ ပရာက် နို င် ငံ ပရး
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လှု ေ် ရှားမှု များက ေို မို ကေဇာကျယ် ြေန့် လာြခင်း ၊အတူ ပန

အတွ င်း ၌ ပအာင် ြမင် မှု များရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ယပန့ တွ င် ARNO

မွန်ပအာင်လုေ်ရန် လိုအေ်ေည်ဟု အေိအမှတ်ြေုလာြခင်း

အများေိကကေည်။

ဗု ဒ� ဘာ ော များ နှ င့် ဆ က် ဆံ ပရး ကို တိုး တ က် ပကာ င်း
တို့ ေါဝင်ေည်။ ေထမဆုံးပြခလှမ်းကို ရိုဟင်ဂျာအမျုးေား
ိ

ကို တစ် က မ�ာလုံး မှ နို င် ငံ ပရးလှု ေ် ရှားမှု စည်း ဝို င်း အတွ င်း

၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ARNO နှင့် NUPA ပခါင်းပဆာင်

မဟာမိ တ် Rohingya National Alliance ဟူ ပော

များ ေူး ပေါင်း ပေီး Arakan Independence Alliance

စတင် ခဲ့ ေ ည် ။ ထို ေို့ ဖွဲ့ စည်း လို က် နို င် ြခင်း က ရို ဟ င် ဂျာ

အပြောင်း တစ် ခု ကို ြမင် လာရေည် ။ ထို ြဖစ် ရ ေ် မှာ ၁၉၄၈

ARIF နှင့် RSO တို့ကို အတူဆွဲပခါ် လာနိုင်ခဲ့ေည်။ ေုံးနှစ်

ရခို င် - ရို ဟ င် ဂျာ အင် အားစု ထေ် မံ ပေါ် ထွ က် လာြခင်း ြဖစ်

အဖွဲ့ အေစ် ကို ၁၉၉၅တွ င် တည် ပထာင် လို က် ြခင်း ြဖင့်
လူ မျုးိ စု လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အ စ ည်း နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော
ခန့် ကကာပောအခါ ပနာက် ထ ေ် မ ဟာမိ တ် နှ စ် ဖွဲ့ ြဖစ် ပော

ရို ဟ င် ဂျာ အမျုးေားပကာင်
ိ
စီ နှ င့် အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာ

အမျုးေား
ိ
အစည်းအရုံး (Arakan Rohingya National

Organization-ARNO) ဟူ ေ ည့် လက် န က် ကို င် အဖွဲ့
အေစ် နှ စ် ခု ကို တည် ပထာင် ြခင်း ြဖင့် ေို ၍ ခို င် မာပော
မဟာဗျူဟာတစ်ရေ်ကို ချမှတ်ခဲ့ေည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်ကမူ
၄၂

(AIA) အဖွဲ့ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပောအခါတွင် ပနာက်ထေ်အကူး

လွ တ် လ ေ် ပရး ရပေီး ကတည်း က ေထမဆုံး အကကိ မ် အ ြဖစ်

ေည် ။ ထို အ ဖွဲ့ အစည်း နှ စ် ခု စ လုံး က ပနာင် တွ င် စစ် ပရး
လှု ေ် ရှားမှု များကို ေူး ပေါင်း ပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ကကေည် ။ ၎င်း တို့

က လူ မျုးစု
ိ နှ စ် ခု ကကား နားလည် မှု ေို မို ရ ရှိ လာပရး အဓိ က

ဦးစားပေးေည် ။ နယူး ပယာက် ပမို့ စက် တ င် ဘာလ ၉/၁၁
တိုက်ခိုက်မှုအပေီးတွင် လူမျုးစု
ိ နှစ်ဖက်ကကား တင်းမာမှုများ

က ြမင့်တက်လာေည့် အပနအထားကို ေူးတွဲ ပကကညာချက်

အ ြခား R S O အ ဖွဲ့ နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော နူ ရူး အ စ္စ လာ မ်

များထုတ၍
် ရေ်ရ�ာလူထက
ု ေတိထားမိပအာင် ထိအ
ု ဖွဲ့နှစဖ
် ွဲ့

နှင့် ေါပမာက္ခ မိုဟာမက်ဇာကာရီးရားတို့ ကိုယ်စီဦးပဆာင်

“AIA ေည် အာရကန် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စုံလင် ပော

ဦးပဆာင် ပော ARIF နှ င့် ပဒါက် တာ မို ဟာမက် ယူ နွ တ်
ပနကကပော အတိုက်အခံများကိုေါ ပေါင်းပေီးေုံးဖွဲ့ စလုံးကို

စုစည်းရန် ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းေို့ ပေါက်
ပရာ က် ပေီး ပထာ က် ခံ မှု ရ လာ ပော ထို အ ဖွဲ့ ေ စ် နှ စ် ခု မှာ
ဗို လ် ချုေ် ပနဝင်း ၁၉၆၂ခု နှ စ် အာဏာေိ မ်း ကတည်း က

ရို ဟ င် ဂျာအပရး လှု ေ် ရှားအပရးဆို မှု ေမို င်း တွ င် အ ထင်
ရှားဆုံး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ေို့ ရာ တွ င် ရို ဟ င် ဂျာ စ ည်း လုံး ညီ �� တ် ပရး

ပမျှာ်လင့်ချက်မှာ ပဒေအတွင်း ေက်ဆိုးမရှည်ခဲ့ေါ။ ၁၉၈၀

ပကျာ် နှ စ် များတွ င် RSO ပခါင်း ပဆာင် ေို င်း များထဲ တွ င်

ညီ�တ
� ပ
် ော နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအင်အားစု တစ်ခြု ဖစ်လာရန် မည်ေည့်

က စုပေါင်း ပဆာင်ရက
� ခ
် ဲ့ ကကေည်။၄၅ AIA က ပကကညာခဲေ
့ မ
ုံ ှာ
လူ မျုးိ များ ပန ထို င် ကက ေ ည့် ဓ ပလ့ ကို ပကာ င်း စွာ
ထိ န်း ေိ မ်း ပစာင့် ပရှာ က် ေွားပေီး အာရကန် ပြမပေါ်
တွင် ပနထိုင်ကကပော လူမျုးစု
ိ အေီးေီး (ေို့မဟုတ်)

လူ မျုးိ စု မှာ အား လုံး ကကား တွ င် ပငိ မ်း ချ မ်း စွာ အ တူ
ယှဉ်တွဲပနထိုင် နိုင်ပရးမူကို ကျင့်ေုံးေွားရန် ရည်ေန်

ေါေည် ။ ဗု ဒ� ဘာောနှ င့် မွ တ် ဆ လင် များ အတူ ကကိုး

စားရု န်း ကန် မှု များမှာ ဤအာရန် က န် ပြမကို လွ တ်
ပြမာ က် ခွ င့် ပဆာ င် ကျ ဉ်း ပေး ရာ တွ င် အ �ကွ င်း မဲ့
လိုအေ်ပော ကိစ္စြဖစ်ပကကာင်း ယုံကကည်ေါေည်။”၄၆

ပနာက်နစ
ှ မ
် ျားတွငမ
် ူ ထိင
ု ်းနိင
ု င
် န
ံ ယ်စေ်တင
ွ ရ
် ပ
ှိ ော

အခါကမျှ စိ တ် အားထက် ေ န် ကာ ြေင် ဆ င် ခဲ့ ကကြခင်း မရှိ

N C U B အ ဖွဲ့ များ ၏ အ မျုးိ ေား ရ င် ကကား ပစ့ ပရး အ စီ

ပော ပခါင်း ပဆာင် ေို င်း များေည် န တ် ြမစ် န ယ် ြခားပဒေ

များလည်း တက်ပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ ဤအစည်းအပဝးများ၌

ခဲ့ေါ။ ပနာက်ေိုင်းတွင်မှု ပမာ်လဝီဒင်း မိုဟာမက် ဦးပဆာင်
တွ င် မထင် မ ရှား အစ္စ လာမ် အ ဖွဲ့ အစည်း အြဖစ် ပနကကရန်
ခွဲ ထွ က် ေွား ကက ေ ည် ။

၄၃

နူ ရူး အ စ္စ လာ မ် နှ င့် A R N O

ပခါင်း ပဆာင် များကမူ လုံး လုံး မတူ ေ ည့် မဟာဗျူဟာကို
ပရ�း ပေီး ကျင့် ေုံး ခဲ့ ကကေည် ။ ၎င်း တို့ ရည် မှ န်း ေည် က

အြခားပော လူမျူးစု
ိ နိုင်ငံပရးအဖွဲ့အစည်းများ ဒီမိုကပရစီ
လို လား ေူ အု ေ် စု များ နှ င့် ေူး ပေါ င်း ပဆာ င် ရ� က် ရ န်

ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်ကို ARNO ၏ အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်း
တွ င် ထင် ထ င် ရှားရှားေင် ပဖာ် ြေထားပေီး ၊ ဒီ မို က ပရစီ ၊
လူ့အခွင့်အပရး၊ ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရပရးနှင့် ဗဟိုအစိုး၏

ဗမာဇာတ် ေွ င်း ပရး မူ ဝါဒများကို အဆုံး ေတ် နို င် ပရးတို့
ကို အ ပလး ပေး ထား ေ ည် ။

၄၄

ဤ အ ပြခ ခံ များ ပကကာ င့် ေ င်

ရို ဟ င် ဂျာလှု ေ် ရှားမှု အေစ် ေ ည် ပနာက် နှ စ် အနည်း ငယ်

အစဉ် အစည်း အပဝးများတွ င် ARNO ကို ယ် စားလှ ယ်

၎င်း တို့ က ဖက် ဒ ရယ် စ နစ် ကို ပထာက် ခံ ကာ ပငိ မ်း ချမ်း စွာ
အတူ ယှ ဉ် တွဲ ပနထို င် ပရးမူ ြဖင့် ရေ် တ ည် ကာ “ပေွး စည်း
ညီ �� တ် ပော အာရကန် ပြမ”ကို ထိ န်း ေိ မ်း ကကရန် ကတိ

ကဝတ် ထားခဲ့ ကကေည် ။ ၄၇ ထို တို ပတာင်း ပောကာလအ
တွင်း၌ နှစ်ဖက်ရေ်ရ�ာ လူထုများ အချင်းချင်းနားလည်ေုံရှိ

လာကကဟန်တူေည်။ အြခား ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း
ထို ကဲ့ ေို့ ပော ေတင်း စကားမျုးကိ
ိ ု ေ င် ေါးလာကကေည် ။

၂ ၀ ဝ ၈ ခု နှ စ် တွ င် ကျ ပရာ က် ပော အာ ရ က န် ဘု ရ င့်
နို င် ငံ ပတာ် ပေို လဲ ခဲ့ ေ ည့် ၂ ၂ ၄ နှ စ် ြေ ည့် တွ င် A A S Y C

က “ အ ြမ င် ကျ ဉ်း ပြမာ င်း ပော လူ မျုးိ ပရး ဘာ ော ပရး

ဘက် လို က် ြခင်း များ တြဖည်း ြဖည်း စိ မ့် ဝ င် ပစြခင်း ြဖင့်
ဗဟို အ စိုး ရ အဆက် ဆ က် တို့ ေ ည် ၁၉၄၇ခု နှ စ် စ ၍ ယပန့
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တို င် ပအာ င် အာ ရ က န် တို့ နှ င့် ဤ ပြမ ပေါ် မှ လူ မျုးိ စု

ပနရင်း ထိုင်ရင်း နိုင်ငံေားလည်း မဟုတ် ၊ နိုင်ငံြခားေား

ကကား၊ မျုးနွ
ိ ယ်စု အမျုးမျ
ိ ုးကကား၊.ဘာောပရး
ိ
အုေ်စုအမျုးိ

N U PA ပခါ င်း ပဆာ င် ဦး ခ င် ပမာ င် အ ပန နှ င့်

အုေ်စုငယ်များကကား ၊ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ပတာင်ေိုင်း
မျုးကကား
ိ
ေေ်လျှုပေွ
ိ
းခွဲခဲ့ ကကေည်” ဟုဆိုခဲ့ေည်။

၄၈

ေို့ ရာ တွ င် A I A ပေါ် ပေါ က် လာ ေ ည် ကို ရ ခို င်

အဖွဲ့အစည်းတို င်းက ေပဘာမျှကကေည်ပတာ့ မဟု တ်ပေ။

ဤေို့ ေပဘာမကျြခင်း မှာ ၂၀ဝ၀ ခု နှ စ် များ အပစာေို င်း

တွ င် NUPA-ARNO ပခါင်း ပဆာင် များ ထို င်း နယ် စ ေ်
တွ င် စစ် ပရးပလ့ ကျင့် မှု စခန်း ေစ် ကို စတည် ရ န် ကကိုးစား

ချိ န် ၌ ALP နှ င့် DPA တို့ က ကန့် ကွ က် ကကပောအခါ

လည်း မြဖစ်ပော အပြခအပနနှင့်ကကုံလာရေည်။၅၂

အန� ရာယ် ကို ခေ် ပစာပစာကေင် ရိ ေ် မိ ခဲ့ ေ ည် ။ ၂၀ဝ၆ခု န စ်

တွင် ဘန်ပကာက်၌ ကျင်းေပော ပငိမ်းချမ်းပရးညီလာခံတွင်

၎င်းက ေတိပေးခဲေ
့ ည်မှာ ၂၀ဝ၀ ခုနစ
ှ ် AIA ဖွဲ့စည်း လိက
ု စ
် ဉ်
ကစ၍ ရခို င် တွ င် လူ မျုးစု
ိ များအား စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ မှု ေို ၍
ဆိုး ရ�ားလာေည် ောမက အစိုး ရ ကို ယ် တို င် ေ ည် လ ည်း
ဤေို့ ပေွး ကွဲ မှု ကို အေုံး ချကာ အာရကန် ၏ အချုေ်

အြခာကို ထိ ေါးပနေည် ဟူ ၍ ြဖစ် ေ ည် ။ ၅၃ နို င် ငံ ပရးတွ င်

ပေါ် လွ င် လာခဲ့ ေ ည် ။ ထို ြငင်း ေယ် မှု ကို ကကုံ ရ ေည့် အ ချိ န်

ေပဘာထား ပေျာ့ ပေျာင်း ေူ များ ပမျှာ် လ င့် ထားေလို ဒီ မို

တို က် ဆို င် ပန ေ ည် ။ ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က် တွ င်

ြေဿနာ ပြဖရှ င်း ေွားလိ မ့် မ ည် ဟု ထင် ပနြခင်း က မှား

ကလည်း AIA အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ခက်ခဲေည့်အခိုက်နှင့်

တ ေ် မ ပတာ် က စ စ် ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ ြမှ င့် တ င် လာ ချိ န်
ြဖစ် ပနေည့် အ ြေင် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် က လည်း စက် တ င် ဘာ

လ ၁၁ အကကမ်း ဖက် မှု ြဖစ် ေွားပနာက် ေို င်း တွ င် ခါတို င်း
ကဲ့ ေို့ စစ် တ ပကာင်း နယ် ြခားအနီး တွ င် ြေည် ေ တိ မ်း ပရှာ င်

လာ ေူ များ နှ င့် ဒု က္ခ ေ ည် များ ကို မ ြမ င် ဟ န် ြေု ထား ပေီး
လွ တ် လ ေ် စွာ ပန ပစ ေ ည့် မူ ကို ရ ေ် တ န့် ေ စ် လို က် ချိ န်

ြဖစ်ေည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်ေွားပေီး ပနာက်

ေိင
ု ်းတွင် ြမန်မာနယ်စေ် တစ်ပလျှာက်ရှိ လက်နက်ကင
ို ် အုေစ
် ု
များထဲ မှ ဂျီ ဟ တ် ဘာောပရးစစ် ေွဲ နှ င့် ဆက် စ ေ် နို င် ေ ည်

ကရက် တ စ် နို င် ငံ ပတာ် ထူ ပထာင် ြခင်း အားြဖင့် ရို ဟ င် ဂျာ
နိုင်ပကကာင်း ၎င်းက ယုံကကည်ပနပေီြဖစ်ေည်။

“ကံ ဆိုး တာကပတာ့ မဟာမိ တ် ဖွဲ့ လို က် ကတည်း က

ရိုဟင်ဂျာအပရးနဲ့ ေတ်ေက်ပေီး ြငင်းခုန်ရတာပတွက
် က်စလုံးက
ေိပု ေီး အေျက်ဘက်ကပ
ို ရာက်လာတယ်။ နှစဖ
အစွန်းမှာရေ်ပနကကတဲ့ေူပတွက ရခိုင်ဘက်ကဆို ရခိုင်

ကကီး စိုး ပရး ဒါ မှ မ ဟု တ် ရို ဟ င် ဂျာ ဘ က် က ဆို ရ င်
ရိုဟင်ဂျာ နယ်ပြမချဲ့ထွင်ပရးကိုေဲ ပြဖရှင်းနည်း ပတွလို့
ပြောပနကကတယ်။“၅၄

ဤကာလအတွင်း ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်းပဆာင်

ဟု ထင် ရ ေည့် အဖွဲ့ များအား ပစာင့် ကကည့် မှု များလည်း

များ လူမျုးစု
ိ အချင်းချင်းကကား နားလည်မှု တည်ပဆာက်ပရး

၂၀ဝ၃ ခု နှ စ် အ တွ င်း ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် တွ င် ရှိ ပော

မစို က် ခဲ့ ကကေါ။ ဆယ် စု နှ စ် တ စ် ခု အကကာတွ င် ဦးခင် ပမာင်

တိုးြမင့်လာခဲ့ေည်။

၄၉

ARNO ၏ရုံး များကို ဝင် ပရာက် စီး နင်း ခံ ရ ပေီး စာရ� က်

စာတမ်းများကို ယူေွားပောအခါ ထိုကဲေို့ နိုင်ငံတကာက

စိုး ရိ မ် ပကကာ င့် ကက ြခ င်း မှာ ေိ ေိ ော ော ပေါ် လွ င် လာ
ခဲ့ ေ ည် ။

အ တွ က် အား ထု တ် ကက ရ န် ပဆာ် ကေ မှု များ ကို ေိ ေ် ဂ ရု

ေတိပေးခဲ့ပော နှစ်ဖက်စလုံး အစွန်းဘက်တွင် ရေ်ကကေည့်
အန�ရာယ်ရှိေည်ဟူပော စကားမှာ မှန်လာခဲ့ပလပေီ။

၂၀ဝ၀ခု နှ စ် ထဲ ေီ ေီ ြေင် ြေင် ပရာက် လာချိ န် တွ င်

ထို နှ စ် ထဲ မှာ ေင် ARNOပခါင်း ပဆာင် များက

ရခို င် နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာဆက် ဆံ ပရး အြငင်း ေွားမှု များေည်

ယူ ကာ နို င် ငံ ပရး လမ်း ပကကာင်း ပေါ် မှ ော စည်း ရုံး အပရး

ကကိုးေမ်း မှု ကို အရိ ေ် ထိုး ပနခဲ့ ေ ည် ။ ထို ကကိုးေမ်း ချက် မှာ

၅၀

လက် န က် ကို င် ပတာ် လှ န် ပရးကို စွ န့် လ� တ် ပေီး အပငိ မ်း စား
ဆို ပတာ့ မ ည် ဟု ဆုံး ြဖတ် ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ပော် ဒါကာက
စိုး ရိ မ် ပနေည့် ကိ စ္စ ထဲ တွ င် ရို ဟ င် ဂျာ “ပလှ စီး ခရီး ေည် ”

အပရအတွက်ေိုတိုးလာပေီး ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်မှေည် ထိုင်းနိုင်ငံ

ေို့ အန� ရာယ် များလှ ေ ည့် ခရီး ကို စွ န့် စားလာကကေည့်
အပရးြဖစ် ေ ည် ။

၅၁

စစ် ပတွ ၌ ၂၀ဝ၁ခု နှ စ် ပဖပဖာ် ဝါရီ လ

န.ဝ.တပခတ် ကတည်းက စတုတအကကိ
�
မပ
် ြမာက် ညီ�တ
� ပ
် ရး

လက်နက်ကိုင်နှင့် လက်နက်ကိုင်မဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်း

များကိုေါ ညီ��တ်ပော အင်အားစု တစ်ရေ်အပနနှင့် ဖွဲ့စည်း
ရန်ြဖစ်ေည်။ မိမိတို့၏အေံကို အများကကားပစလိုကကပော
အစုအဖွဲ့များ အပရအတွက်ကလည်း ေိုများလာခဲ့ေည်။

ေထမအဆင့် တွ င် အာရကန် အမျုးေားပကာင်
ိ
စီ

အတွ င်း က လူ အ ချု့ပေပကျေျက်
ိ
စီး ခဲ့ ပော ဗု ဒ� ဘာော

ANC ကို ၂၀ဝ၄ခု နှ စ် မတ် လ တွ င် နယူး ပဒလီ ၌ ဖွဲ့ စည်း

လာကကပေီး ပနာက် ရို ဟ င် ဂျာများအပေါ် ချုေ် ချယ် မှု များေို ၍

အမျုးေား
ိ
ကွ န် ဂ ရက် ကို နမူ နာယူ လျှ က် (အခန်း ၂ကို

နှ င့် မွ တ် ဆ လင် တို့ ကကား အကကမ်း ဖက် မှု များ ပေါ် ပေါက်
တင်းကျေ် လာခဲ့ေည်။ အြဖူပရာင်ကဒ်ြဖင့် ရိုဟင်ဂျာများ
ကို မှ တ် ေုံ တ င် ေ ည့် စနစ် ေ စ် မှာ လည်း ရခို င် ြေည် န ယ်

အတွ င်း ပနထို င် ေ ည့် ရို ဟ င် ဂျာများကို ကို ယ့် ကို ယ် ကို ယ်

နို င် ငံ မဲ့ များဟု ခံ စားပစပေီး မိ မိ တို့ ဇာတိ ရ ေ် ရ�ာ တွ င် ေ င်

ခဲ့ ေ ည် ။ ၁၉၃၀အပကျာ် တွ င် ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ပော အာရကန်
ကကည့်ေါ။) ANC အဖွဲ့အေစ်ကို လက်နက်ကိုင် ရခိုင်အဖွဲ့

များပရာ လက်နက်ကိုင်မဟုတ်ပော အဖွဲ့များေါ စုံလင်စွာ

စုစည်းခဲ့ေည်။ ANC ကိုဖွဲ့စည်းရာတွင် ေါဝင်ခဲ့ပော အဖွဲ့

များထဲ၌ (NUPA၊ ALP၊ DPA၊ ALD ြေည်ေ)၊ AASYC၊
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A N P ဘ က် က ကက ည့် လျှ င် ၎ င်း ေ ည် A N C နှ င့်

ဖွံ့ ပဖိုးပရးအဖွဲ့ နှ င့် ရခို င် အ မျုးေမီ
ိ
း များအစည်း အရုံး တို့

မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ ထဲ ထဲ ဝ င် ဝ င် မ ေတ် ေ က် ခဲ့ ပေ။ ေါတီ

ဦး တ ည် လှု ေ် ရှား ခဲ့ ကက ပော အ ဖွဲ့ အ ေီး ေီး ေါ ဝ င် ပော

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ စခန်းချရာ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်တွင်

ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။ ယခင် က ရည် ရ� ယ် ချက် အေီး ေီး အတွ က်
ပကာင်စအ
ီ ေစ်က ဖက်ဒရယ်ြေည်ပထာင်စု ထူပထာင်ပရးကို

ဘုံ ရ ည် မှ န်း ချက် အ ြဖစ် ေပဘာတူ ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ရာတွ င်
ထိအ
ု ဖွဲ့ေစ်၌ မွတဆ
် လင် ေို့မဟုတ် ရိဟ
ု င်ဂျာ ကိယ
ု စ
် ားြေုမှု
မေါဝင် ခဲ့ ြခင်း ပကကာင့် ထို အ ချိ န် က မွ တ် ဆ လင် ဘ က် မှ
ပဝ ဖ န် ေုံး ေ ေ် ေူ များ က ြေ စ် တ င် ခဲ့ ကက ြခ င်း ရှိ ေ ည် ။
(အာရကန် လက်နက်ကိုင်လှုေ်ရှားမှုများ ေမိုင်းကိုရှုရန်)

၅၅

ထိုေို့အစြေုေည့် အချိန်မှစကာ ရိုဟင်ဂျာတို့နှင့်

ဆက်ဆံပရးမှာ ပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်များကကား အြမင်အမျုးမျ
ိ ုးိ
အယူအဆအမျုးမျ
ိ ုးိ ကွဲပစပော ကိစ္စတစ်ခုြဖစ်လာေည်။

၂၀ဝ၆ခုနှစ် နယူးပဒလီတွင် AMC ညီလာခံကို ကျင်းေချိန်၌

ပကာင်စီ၏ အြခားအဖွဲ့ဝင်များက NUPA အား ARNO နှင့်

မိတဖ
် ွဲ့ထားြခင်းကို အဆုံးေတ်ေစ်ရန် ပတာင်းဆိကု ကချိနတ
် င
ွ ်
ဤကိ စ္စ မှာ ေို ၍ ပရှ့ တန်း ပရာက် လာခဲ့ ေ ည် ။ ၅၆ NUPA

ပခါင်း ပဆာင် များက ြငင်း ဆန် ခဲ့ ကကပေီး ပနာက် နှ စ် နှ စ် ခ န့်

၏ အဓိက လှုေ်ရှားမှုများမှာ KNU နှင့် အြခားတိင
ု ်းရင်းေား
ရှိ ေ ည် ။ ၂ ၀ ဝ ၀ ြေ ည့် နှ စ် များ အ တွ င်း ခို င် စိုး နို င် ပအာ င်

က NDF၊ DAP နှ င့် NCUB တို့ ၏ ဒု တိ ယ ဥက� ဌ ြဖစ်
လာခဲ့ ေ ည် ။ ြမန် မာနို င် ငံ အ ပနာက် ဘ က် န ယ် ြခား ပဒေရှိ
ပတာ် လှ န် ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ မှာ အား ပေျာ့ ပကာ င်း ပေျာ့

ပနခဲ့ နို င် ပော် လ ည်း တစ် နို င် ငံ လုံး အပနြဖင့် မူ NCUB
ေည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပနရာရပနပော အတိုက်

အ ခံ မ ဟာ မိ တ် အ ဖွဲ့ ကကီး တ စ် ခု ြဖ စ် ေ ည် ။ N C U B ၏
အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အစိုးရအား နိုင်ငံပရးအရ အာခံချင်

ေူများက လက်နက်ကင
ို ြ် ခင်း၊ အကကမ်းဖက်အကကေ်ကင
ို ြ် ခင်း၊
နို င် ငံ ပရးနည်း များေုံး ြခင်း ၊ ေံ တ မန် ပရးရာနည်း များေုံး

ြခင်း နှ င့် ြေည် ေူ့ အားြဖင့် တန် ြေန် ြခင်း များ ပဆာင် ရ� က်

ရန် ေ င် ြဖစ် ေ ည် ဟု အစိုး ရ မီ ဒီ ယာက ေတိ ပေးပကကညာ
ခဲ့ဘူးေည်။၅၈

NUPA နှ င့် ANC မှာ ၂၀ဝ၇ နှ စ် ခု နှ င့် ပဒလီ

အတွ င်း စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ စ ရာများ အကကိ မ် ကကိ မ် ပေါ် ပေါက် ခဲ့

အု ေ် စု နှ င့် စစ် တ ပကာင်း အု ေ် စု ဟူ ၍ ေိ ကကပော အဖွဲ့ များ

အပနှာင့်အယှက် ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။

လှု ေ် ရှားမှု များမှာ ကို ယ့် ပြခပထာက် ပေါ် ကို ယ် ရ ေ် ေ င့် ပေီ

ြခ င်း က N U PA ကို ပရာ A N C ၏ လှု ေ် ရှား မှု များ ကို ေါ
၅၇

ထို အ ချိ န် က လူ မျုးစု
ိ လ က် န က် ကို င် အဖွဲ့ အစည်း

များ ၏ မူ ဝါ ဒ ပရး ရာ ဆုံး ြဖ တ် ချ က် များ ကို အ ချု့ိ ပော
နို င် ငံ ပရး ဂို ဏ်း ဂဏများနှ င့် အဖွဲ့ အစည်း များ ဆက် လ က်

ရေ်တည်နိုင်ပရး ဦးစားပေးလုေ်ငန်းများကလည်း တစ်စိတ်
တ စ် ေို င်း လ� မ်း မိုး ပန ေ ည် ။ န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ တွ င်

ပတာ် လှ န် ပရးလှု ေ် ရှားမှု များကို ဆက် လ က် ရ ေ် တ ည် နို င်
ပအာင် လု ေ် ရ ေည် မှာ မလွ ယ် ေါ။ အထူး ေြဖင့် ေုံး နို င် ငံ

နယ် ြခား ဆုံ ချက် ပဒေတွ င် လက် န က် ကို င် လှု ေ် ရှားမှု များ

ပကကာင့် အစိုး ရများ၏ ဖိ အားမှာ ြေင်း ထန် စွာ ရှိ ပနေည် ။
ေင်လယ်ပမျှာ့ စစ်ဆင်ပရးအတွင်း၌ အိန�ိယနှင့်ဆက်ဆံပရး

ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ထိခိုက်ခဲ့ ပေီးြဖစ်ကာ ၂၀ဝ၀ြေည့်လွန်နှစ်များ
၌ ဘင်္ ဂ လားပဒရှ့် အာဏာေို င် များကလည်း ဆက် လ က် ၍

လူ မျုးစု
ိ လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အေီး ေီး အား ဖိ အားေို ပေး

လာခဲ့ ေ ည် ။ ၂၀ဝ၅ခု နှ စ် ဇွ န် လ တွ င် NUPA တေ် မှူး
ဦးောပကျာ် ထွ န်း ကို ယ် တို င် စစ် တ ပကာင်း ပတာင် တ န်း

ပဒေတွင် အဖမ်းခံခရ
ဲ့ ေည်။ အဖွဲ့တိင
ု ်းတွင် အခက်အခဲများ
ကကုံ ပန ရ ပော် လ ည်း နို င် ငံ ပရး အ ရ ကွဲ ြေား မှု များ တွ င်
ထို အ ခက် အ ခဲ များက တံ တားမထိုး ပေးနို င် ခဲ့ ေါ။ ေို့ ြဖစ် ရာ

အကျုးဆက်
ိ
မှာ ရခို င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ေဋိ ေ က္ခ အခင်း
အကျင်းတွင် ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှုများ ထေ်ြဖစ်ခဲ့ ပေီး လက်ရှိတွင်

ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံနိုင်ငံပရးတွင် ANP၊ ANC
နှင့် UCA ဟူပော အဖွဲ့ေုံးခုက ကိယ
ု စ
် ားြေုပနြခင်းြဖစ်ေည်။

အြဖစ် နှစြ် ခမ်းကွေ
ဲ ွားခဲေ
့ ည်။ ထိန
ု စ
ှ ြ် ခမ်းစလုံးက အာရကန်
ဟူပော အဆိက
ု ို တင်ခဲ့ ကကေည်။၅၉ တင်းမာမှုများ ပြေပလျာ့

ေွားေည့် တစ်ချိန်တွင် စစ်တပကာင်းအုေ်စုဟု ေိကကပော
ဦးခင်ပမာင်ပခါင်းပဆာင်ေည့် ANC က ထိုအဆိုကို အဓိက

နိုင်ငံပရး ခံယူချက်အြဖစ် ပရှ့တန်းတင်လာေည်။ ပနာက်
ဆုံး တွ င် အ များ ၏ အ ေိ ြေု ြခ င်း ခံ ရ ပော A N C က
ဒုတိယ အကကိမ်ပြမာက် ကွန်ဂရက်ကို ၂၀ဝ၉ခုနှစ်တွင် ထိုင်း

နိုင်ငံ နယ်စေ် မဲပဆာက်ပမို့တွင် ကျင်းေပောအခါ ညီ��တ်

ပရးအတွ က် ဆန� များ ြေန် လ ည် ခို င် မာလာကကြေန် ေ ည် ။
ထို ကွ န် ဂ ရ က် အား တ က် ပရာ က် ခဲ့ ေူ များ တွ င် N U PA

“စစ်တပကာင်းအုေ်စု” မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ALD (ြေည်ေ)၊

AASYC နှ င့် ရခို င် ေံ ဃာ ေမဂ� Rakhine Sangha
Union-Rsu ၊ KNU နှ င့် ABSDF တို့ ေါဝင် ကကေည် ။
ANC ေည် အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံပရးကိုယ်စားြေုမှုအတွက်
ဦး ပဆာ င် ေ ည့် အ ခ န်း က � မှ ပန ရာ ယူ ေွား မ ည် ဟု

ေပဘာတူ ကကပေီး လက် ရှိ NUPA ၏ ရခို င့် တ ေ် မ ပတာ် မှာ
စစ် ပရးပတာင် ေံ အ ြဖစ် တာဝန် ယူ ြဖစ် ေ ည် ။ ယပန့ အချိ န်

အခါတွ င် ထို အ ြဖစ် အ ေျက် များ ပေါ် ပေါက် လာေုံ မှာ မထင်
မရှား ရှိ ပကာင်း ရှိ မ ည် ြဖစ် ပော် လ ည်း ရခို င် နို င် ငံ ပရး တွ င်

အြမင် အားြဖင့် ခေ် ဆ င် ဆ င် ရှိ ပော လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့

အ စ ည်း နှ စ် ခု မှ ြဖ စ် ပော ၁ ၉ ၆ ၀ နှ စ် များ က စ ခဲ့ ပော

နို င် ငံ ပရး အ ပမွ ခံ များ ြဖ စ် ေ ည် ဆို ကက ပော A N P နှ င့်
ANC မှာ ယပန့ အ ချိ န် ထိ အခု ကဲ့ ေို့ ြဖစ် တ ည် ပနေည် ကို
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ရှင်းြေနိုင်ပော ြဖစ်ရေ်များ ြဖစ်ကကေါလိမ့်မည်။

လည်းပကာင်း၊ USDA ကိုလည်းပကာင်း၊ NLD ကိုလည်း

များေည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်ြခားပဒေများရှိ အစွန်အဖျား

ဖွဲ့ စည်း ေုံ ရှိ ေ ည့် ေါတီ များအားလုံး ကို လူ မျုးစု
ိ အ ြမင် မှ

ပနာ က် နှ စ် များ တွ င် A N P နှ င့် A N C အ ဖွဲ့ ဝ င်

ပနရာများတွင် ဆက်လက်လှုေ်ရှားတိုက်ေွဲဝင် ပနကကေည်။
ALP ေည် ထို င်း နယ် စ ေ် တွ င် အပြခစို က် စ ခန်း ရှိ ပော်

ပကာ င်း ေို မို ေံ ေ ယ ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ဗ မာ ကကီး စိုး ပော
ပစာင့်ကကည့်ပလ့ရှိေည်။

ထို လှု ေ် ရှားမှု များ မည် ေို့ ကကီး ထွားလာေည် ကို

လည်း ေုံး နို င် ငံ နယ် ြခားဆုံ ချက် တွ င် မူ ဆက် ေွ ယ် ပရး

နားလည် ရ န် မှာ န.ဝ.တ လက် ထ က် အ တွ င်း အာရကန်

ကို ေုံးပနေည့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု ရှိေည်။ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်-

အပရးေါေည့် အခင်း အကျင်း ကို ပလ့ လာရန် အ ပရးကကီး

တာဝန်ခံများထားရှိေည်။ ANC တွင် AA ဟူပောအမည်

အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ် တွ င် ရှိ ပော NUPA ေည် လ ည်း ပကာင်း

ထို င်း နယ် စ ေ် တွ င် ရှိ ပော AASYC ေည် လ ည်း ပကာင်း
AAအမည်ကို ေုံးပနကကေည်။ ဤအပတာအတွင်း ဘင်္လ
ဂ ား
၆၀

ပဒ့ ရှ် အာ ဏာ ေို င် များ ဘ က် က ပေး ပော ဖိ အား မှာ လ ည်း

မြေတ် ကျပရာက် ပနပေီး ARNO နှ င့် NUPA တို့ ကကား

မှ AIA မဟာမိ တ် ေ ပဘာတူ ညီ ချက် မှာ လည်း အားပေျာ့
လာခဲ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ RSO အမာခံ များေည် နတ် ြမစ် န ယ်

ြခားပဒေတွင်အား ေက်ပရာက်မှု မြေင်းလှပော လှုေ်ရှားမှု
များ ကို ဆ က် လ က် ပဆာ င် ရ� က် ပန ပေီး ထို ပန ရာ မှ ပန ၍
အာဖဂန် န စ္စ တန် နှ င့် အြခားအစွ န်း ပရာက် ကွ န် ရ က် များ

ရှိရာ အရေ်များနှင့် အဆက်အေွယ် ြေုပနကကေည် ဟူပော
ေတင်းများ ပေါ်ထွက်လာေည်။၆၁ ARNO ပခါင်းပဆာင်

များကမူ ၎င်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်လမ်းြဖစ်ပော လက်နက်

မကို င် ေ ည့် လမ်း စဉ် ကို ပရ�း ချယ် ခဲ့ ပေီ ြဖစ် ၍ ၂၀ဝ၃ ခု နှ စ်
ပနာက် ေို င်း တွ င် ြေည် တွ င်း နှ င့် နို င် ငံ တ ကာတွ င် ရို ဟ င် ဂျာ
တို့အပကကာင်းကို အများေိပစရန် အားထုတ်ခဲ့ေည်။

၆၂

အ ြေ င် ေ န်း မှ ကက ည့် လျှ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ

လက် န က် ကို င် အတို က် အ ခံ လှု ေ် ရှားမှု များကို ကကည့် လျှ င်
အရှိ န် ကု န် ပနေည် နှ င့် တူ ေါေည် ။ အစိ တ် စိ တ် အ မ�ာမ�ာ

ကွဲပနပော နိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ်တွင် မည်ေို့မျှ မပမျှာ်လင့်
ထား ပော ကိ စ္စ ြဖ စ် ပကာ င်း ြဖ စ် ေါ လိ မ့် မ ည် ။ ေို့ ပော်
အာရကန် နို င် ငံ ပရးတွ င် လက် န က် ကို င် အု ေ် စု နှ စ် ခု အရှိ န်

ရလာခဲ့ ပေီး နှ စ် များစွာ အတွ င်း အကကမ်း တမ်း ဆုံး တို က် ေွဲ

ြဖစ် စ ဉ် များဆီ ေို့ ဦးတည် လာခဲ့ ေ ည် ။ ထို အု ေ် စု နှ စ် ခု မှာ

ရက္ခိုင်အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ချုေ် United League of Arakan
နှ င့် အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာ ကယ် တ င် ပရးတေ် မ ပတာ် The

Araken Rohingya Salvation Army တို့ ြဖစ်ကကေည်။

အမျုးေားပရးစိ
ိ
တ်ဓာတ်ကို ဖွံ့ ပဖိုးပစခဲ့ပော ေ�္စမပြမာက်

ပေ ေ ည် ။ ထို အ ရာ မှာ အ ရ ေ် ဘ က် လူ့ အ ဖွဲ့ အ စ ည်း ၏
် ာြခင်း ြဖစ်ေည်။ န.ဝ.တ
တက်�ကွလေ်
ှု ရှားမှုများ ကျယ်ြေန့လ
အာဏာေိ မ်း ပေီး ပနာက် ေို င်း တွ င် ြမန် မာ့ န ည်း ြမန် မာ့ ဟ န်

ဆို ရှ ယ် လ စ် လ မ်း စဉ် ပအာက် အိ ေ် ပမာကျပနပော ပန့ ရ က်
များမှ လူ့ အဖွဲ့ အစည်း ကို အေွ င် ကူး ပြောင်း ကကရာတွ င်

အပစာေို င်း ၌ ပနှး ပကွး ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ပဗိ တိ ေျှ ကို လို နီ
တို့ လက် ပအာက် တွ င် ပနခဲ့ ရ စဉ် က တည်း က ဗု ဒ� ဘာော

အေိုင်းအဝိုင်း၌ ရေ်ကျုးရ�
ိ ာကျုးအတွ
ိ
က် တက်�ကွလှုေ်ရှား

မှု များ အား ပကာ င်း ပမာ င်း ေ န် ရှိ ခဲ့ ေ ည့် အ စ ဉ် အ လာ
ရှိ ေ ည် ။ (အခန်း ၂ကို ရှု ေါ။) ၁၉၈၈ လူ ထု လှု ေ် ရှားမှု များ

အ တွ င်း က လ ည်း ပကျာ င်း ေား များ နှ င့် ရ ဟ န်း များ
တက် �ကွ စွာ ေါဝင် ခဲ့ ကကပေီး ဆက် တို က် ဆို ေ လို ABSDF
(ရခို င် ြေည် ) ၊ AASYC နှ င့် ရခို င် ေံ ဃာ့ ေ မဂ� တို့ က လည်း

နယ်စေ် ပဒေများအထိပရာက်ပအာင် လှုေ်ရှားခဲ့ ကကေည်။

ဆင်း ရဲ နွ မ်း ေါးြခင်း နှ င့် အစိုး ရ၏ ဖိ နှိ ေ် မှု များ မရေ် တ န့် ခဲ့
ပောအခါ ပနရေ် ကို စွ န့် ခွာ ပေီး ဒု က္ခ ေည် အ ြဖစ် ခံ ယူ ပော

အ ြခား ပန ရာ များ တွ င် အ ခွ င့် အ ပရး များ စွ န့် စား ရှာ ပဖွ
ရြခင်း စပော အာရကန် လူ င ယ် လူ ရ� ယ် အပရအတွ က် မှာ

များစွာ ြမင့်မားလာေည် ၁၉၉၀ပကျာ် ကာလအပနှာင်းေိုင်း

ရေ် ရ�ာ အပြခြေု တက် �ကွ လှု ေ် ရှားမှု များ၏ ေုံ စံ မှာ အစိုး ရ
မဟု တ် ပော အဖွဲ့ အစည်း များ၏ ပဆာင် ရ� က် မှု များနှ င့်

ပမို့ ြေ ပနရာများတွင် စတင်ဆက်စေ်လာခဲ့ေည်။ န.ဝ.တ-

န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ပရးက NGOများကို နှစ်ေုံးဆယ် အကကာ
ေိ တ် ေ င် ထား ပေီး ပနာ က် ြေ န် လ ည် ဖွဲ့ စ ည်း ခွ င့် ြေု လို က် ၆ ၃

ေည့် အခါတွ င် ရေ် ရ�ာ အပြခြေု တက် �ကွ လှု ေ် ရှားမှု များ
အတွက် ေမိင
ု ်းအချုးအပကွ
ိ
့ တစ်ရေ်ေို့ ပရာက်ရလ
ှိ ာ ေည်။

အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုေ်ရှားမှုများမှာ

ထိုလှုေ်ရှားမှုနှစ်ခုမှာ အေွင်အြေင်နှင့် ထားရှိပောေန်းတိုင်

ကချင် ြေည် န ယ် တွ င် ပမတ�ာဖွံ့ ပဖိုးပရး ပဖာင် ပဒးရှ င်း နှ င့်

ပော စရို က် လ က္ခ ဏာတစ် ခု မှာ “ဗဟို အ စိုး ရ၏ နို င် ငံ ပရး

ေ ထ မ တွ င် အ စိုး ရ ေ ည် N G O တို့ ကို ခွ င့် ြေု ရာ တွ င်

များ များစွာ ကွဲ ြေားကကပော် လ ည်း နှ စ် ဖွဲ့ စလုံး တွ င် ပတွ့ ရ
လမ်းစဉ်ကို မလိုက်ရန်နှင့် အာရကန် အပရးကို လျစ်လျူရှု

ထား ြခ င်း အား နှု တ် ဆိ တ် မ ပန ကက ရ န် လူ င ယ် များ အား
စည်း ရုံး ကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ စစ် တ ေ် အု ေ် ချုေ် ပရးမှ အေွ င်
ကူးပြောင်းေို့ ပရာက်လာပောအခါတွင်လည်း ၎င်းတို့ေည်

ဗ မာ ဦး ပဆာ င် ပော အ ဖွဲ့ များ ဆို လျှ င် တ ေ် မ ပတာ် ကို

ရှာ လု မ် ပဖာ င် ပဒး ရှ င်း တို့ က စ တ င် ပဆာ င် ရ� က် ခဲ့ ေ ည် ။

၎င်း တို့ ၏ အခန်း က� မှာ ကျန်း မာပရးနှ င့် လူ ေားချင်း
စာနာပထာက် ထားမှု အကူ အ ညီ များပေးပရးအတွ က် ော

အကန့် အ ေတ် ြဖင့် ခွ င့် ြေုပေီး NGO တို့ ကို ထိ န်း ချုေ် ထား

နိုင်လိမ့်မည်ဟု ပမျှာ်လင့်ခဲ့ေည်။ အထူးေြဖင့် ဘာောပရး

အပြခခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေတ်ေက်၍ အစိုးရလုံပခုံပရး
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တေ် ဖွဲ့ များက စိုး ရိ မ် စိ တ် ကဲ ေ ည် ။ နို င် ငံ တွ င် ဗု ဒ� ဘာော

ငါးေိ န်း ပကျာ် ခ န့် ရှိ နို င် ေ ည် ဟု ခန့် မှ န်း နို င် ေ ည် ။ ရခို င်

ပနဆဲ ြဖစ် ပကကာင်း ၂၀ဝ၇ ခု နှ စ် တွ င် ြဖစ် ေွားခဲ့ ပော ပရ� ဝါ

အများအားြဖင့် မပလးရှား ၊ ထိင
ု ်းနှင့် ကချင်ြေည်နယ်တို့တင
ွ ်

ရဟန်း များ၏ ကေဇာအရှိ န် အ ဝါမှာ ဆက် လ က် အားကကီး
ပရာင် ပတာ် လှ န် ပရးကလည်း ြေေခဲ့ ေ ည် ။ အစိုး ရေည်
ရန် ကု န် တွ င် ဆန� ြေမှု များကို ြေင်း ထန် စွာ နှိ မ် န င်း ေည် ။

လူ မှု ပရးနှ င့် နို င် ငံ ပရးအပြခအပနများ ေို မို ဆိုး ရ�ားလာချိ န်
တွ င် အရေ် ဘ က် လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း များ၏ လှု ေ် ရှားမှု များက
ြေ ည် ေူ လူ ထု ၏ အ ပရး အ ရာ များ ကို ပဖာ် ြေ နို င် ေ ည့်
ပနရာများ ြဖစ် လာကကေည် ။ ထို့ ပနာက် ၂၀ဝ၈ ခု နှ စ် တွ င်

ဧရာဝတီ ြမစ် ဝ က� န်း ပေါ် ပဒေေို့ ဖျက် အားြေင်း လှ ပော

နာဂစ် ဆို င် က လု န်း မု န် တို င်း ပကကာင့် လူ ပေါင်း ၁၄၀ဝ၀ဝ
ခန့် ပေပကျခဲ့ ရ ပေီး ပနာက် ေို င်း တွ င် အရေ် ဘ က် လူ့ အ ဖွဲ့
အစည်း၏ လှုေ်ရှားမှုမှာ ေို၍အပရးေါလာခဲ့ေည်။

ဤအပနအထားတွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် က ေီး ြခား

ြဖစ်ပနခဲ့ပေးေည်။ ေို့ပော်၂၀ ရာစုကုန်ချိန် ကတည်းက

ပရ�့ပြောင်း ထွက်ခွာေူများနှင့် ြေည်ေ၌ ခိုလှုံကကေူများေည်

ပနထို င် ကကပေီး ရို ဟ င် ဂျာမွ တ် ဆ လင် များကမူ ဘင်္ ဂ လား

ပဒရှ် ၊ မပလးရှားနှင့် အြခားကမ�ာ့နိုင်ငံများ၌ တြဖည်းြဖည်း
များြေားလာေည် ။ ေထမေို င်း တွ င် ရခို င် အ ပရးေတင်း
များ ကို ေုံ နှိ ေ် မီ ဒီ ယာ ြဖ င့် ော ဖ တ် ရှု နို င် ခဲ့ ကက ေ ည် ။

ပနာ က် ေို င်း တွ င် အ င် တာ န က် ရ ရှိ မှု ေျံ နှ့ ံ့ လာ ေ ည့် အ ခါ

ေတင်းနှင့် ထင်ြမင်ချက်များကို နိုင်ငံတွင်း၌ လည်းပကာင်း
နို င် ငံ ြေ င် ေ ၌ လ ည်း ပကာ င်း လျ င် ြမ န် စွာ ြဖ န့် ချိ လာ နို င်

ခဲ့ ကကေည်။ ထိုအပရ�့မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တင်းကျေ်လှပော
စာ ပေ စိ စ စ် ပရး ရှိ ခဲ့ ေ ည့် ေ မို င်း တွ င် ကကီး ကျ ယ် ပော
အပြောင်း အလဲ တစ် ခု ေ င် ြဖစ် ေ ည် ။ (Facebook နှ င့်
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အခန်းက�ကို ရှုေါ။)

ဤ အ ချိ န် မှ စ ၍ တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား ေူ များ အား

ေင် အာရကန် န ယ် ပြမထဲ ေို့ ဝင် ပရာက် လာပော ြေင် ေ မှ

စု စ ည်း မိ ပစပော ကိ စ္စ ရေ် တ စ် ခု မှာ ပရ� ေ ဘာဝဓါတ် ပငွ့

လှု ေ် ရှားမှု မှာ အရှိ န် ရ ပနပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ လူ မှု ဘဝများထဲ တွ င်

အိန�ိယနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ကွန်ရက်များေါဝင်ေည်။၆၅ NGO

စီးေွားပရး လုေ်ငန်းများပကကာင့် ြေည်ေူလူထု၏ တက်�ကွ

မ ပကျ န ေ် မှု များ ြေ ည့် ပန ေ ည် ။ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ေ ည်
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံးနယ်ပြမများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပန

ဆဲ ြဖစ် ေ ည် ။ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် နို င် ငံ ပရးြေုြေင် ပြောင်း လဲ
မှု များကို မြမင် ကကရပေးပေ။ အာရကန် ရေ် ရ�ာ ပေါင်း များ

စွာ ေည် အေက် ရှ င် ရေ် တ ည် နို င် ေ ည် ဆို ရုံ အပနအထား
ြဖင့် ပနထို င် ခဲ့ ကကရေည် ။ ဤေို့ ြဖစ် ပနပော ရေ် ရ�ာ ၏

ဒုက္ခများထဲေို့ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံေူများက ပရာက်
လာပောအခါ ရေ် ရ�ာ လူ ထု ထဲ တွ င် ၎င်း တို့ ကို မလို လားေူ

ရှေ
ိ လို ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုေ်နမ
ှံ များ
ှု
ပရာက်လာလိမမ
့် ည်ဟု

မ ပမျှာ် လ င့် ထား ေူ များ လ ည်း ေါ ဝ င် ေ ည် ။ န . အ . ဖ
ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံ၏ပမို့ပတာ်ကို ရန်ကုန်မှေည်
ပနြေည် ပတာ် ေို့ ပရ�့ ပြောင်း လို က် ပေီး ြမန် မာအစိုး ရေည်
ြေည် ေူ တို့ ကကုံ ကကို က် ပနရေမျှ အပကကာင်း အရာများကို
လက်လှမ်းမမီဟန်ရှိေည်။

လှုေ်ရှားမှုြဖစ်ေည်။ ထိုလှုေ်ရှားမှုမှာ ရခိုင် ၊ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်၊

မဟာမိ တ် အ ဖွဲ့ တစ် ခု ြဖစ် ေ ည် ။ န.အ.ဖက ပရ� ေ ဘာဝ
ဓါတ်ပငွ့စီမံကိန်းကို ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားနှင့် အိန�ိယ

မှ ကု မ� ဏီ များေါဝင် ပော လု ေ် င န်း စု တ စ် ခု နှ င့် အ တူ စတင်
ေည် ။ ၆၆ ေို့ ပော် ၂၀ဝ၉ခု နှ စ် ေို့ ပရာက် ပောအခါမှ ော

ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ကို ေို့လ�တ်မည့် ခရီးလမ်းဆုံးကို ဆုံးြဖတ်

ခဲ့ ကကရာ ထို အ ရေ် မှ တရု တ် ြေည် ေူ့ ေ မ� တနို င် ငံ ြဖစ် လာ
ခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ချိ န် က ဤ စီ မံ ကိ န်း ကကီး ကို ချ စ် ကက ည်

ရင်းနှီးပော နှစ်နိုင်ငံကကား အြေစ်ဆိုစရာမရှိေည့် ေူးပေါင်း

ပဆာင် ရ� က် မှု အြဖစ် ဂု ဏ် တ င် ပြောဆို ခဲ့ ကကေည် ။ ြမန် မာ
အစိုးရက ဝင်ပငွရရှပိ ေီး တရုတအ
် စိုးရက လုပံ ခုံပရးနှင့် စီးေွား

ပရး စရိတ်စကများရှိေည့် စင်ကာေူကမ်းလွန် ေင်လယ်ြေင်
က တစ် ဆ င့် ေပ �ဂာ များြဖင့် ေယ် ယူ ရ ပော မလက�ား
အကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပေီးေားြဖစ်ေွားမည်။၆၇

ယပန့ အ ခါတွ င် ဤဆုံး ြဖတ် ချက် ကို ရခို င် အမျုးိ

အာ ရ က န် ြေ ည် ေူ တို့ တွ င် စိ တ် ည စ် ညူး စ ရာ

ေားပရး လှုေ်ရှားေူများက အာရကန်၏ ေမိုင်းပကကာင်း၏

ေိပအာင် လှုေ်ရှားရာတွင် ြေည်ေပရာက် အဖွဲ့အစည်းများက

ထို နား လ ည် မှု စာ ခ� န် လ�ာ ကို တ ရု တ် ဘ က် မှ လ က် မှ တ်

အြဖစ်များ များြေားလာချိန်တွင် အာရကန်အပရးကို အများ

အ ပရး ကကီး ပော အ ခ န်း က � မှ ေါ ဝ င် ခဲ့ ေ ည် ။ ရ ခို င်

ြေည် န ယ် ၏ အကျေ် အ တည်း ကို ြေည် ေ တွ င် ရှိ ပနပော
မီ ဒီ ယာကွ န် ရ က် များက တစ် စ တစ် စ ေို မို မှ တ် တ မ်း တင်
လာနိုင်ခဲ့ေည်။၆၄ မှန်မှန်ေင်ြဖစ်ပလ့ရှိတတ်ပော လူအများ

အ စု လို က် အ ပေုံ လို က် ပန ရ ေ် စွ န့် စွာ ရ ြခ င်း များ ပကကာ င့်
မည် ပရ�့ မည် မျှ ထွ က် ခွာ ခဲ့ ရ ပေီ ကို ခန့် မှ န်း ရန် ခ က် လှ ေ ည် ။

၂၀ဝ၀ြေည့် နှ စ် အလွ န် ကာလများတွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် မှ
ထွ က် လာခဲ့ ပော ဒု က္ခ ေည် များနှ င့် ပရ�့ ပြောင်း ေူ များမှာ

အ ပရး ေါ ပော အ ချုးိ အ ပကွ့ တ စ် ခု ဟု ယူ ဆ ကက ေ ည် ။

ပရးထိုးခဲ့ေူမှာ ထိုစဉ်က ဒုေမ�တ ရှီကျင့်ဖျင် ြဖစ်ခဲ့ေည်။

ဆယ်နှစ်ခန့်အကကာတွင် ၎င်းေည် ြမန်မာနှင့်တကွ အြခား
အာရှအိမ်နီးချင်းများအပရးတွင် ေို၍ကကီးကျယ်ပောပနရာ

မှ ေါဝင်လာရပေီ။ ေမ�တြဖစ်လာပောအခါ ေူေည် ရေ်ဝန်း
နှ င့် ေိုး လမ်း စီ မံ ကိ န်း ကကီး ကို ပမွး ထု တ် လို က် ေူ ြဖစ် လာခဲ့
ပေီး ပခတ်ေစ်တရုတ်နိုင်ငံမှေည် ကုန်းလမ်း၊ ပရလမ်းတို့

ြဖင့် ဥပရာေ-အာရှ စ ေည့် အြခားကမ�ာဆီ ေို့ ဆက် ေွ ယ်

မ ည့် မ ဟာ ဗျူ ဟာ ပြမာက် စီ မံ ကိ န်း ကို ချ မှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။
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အာ ရ က န် ရှိ ဓါ တ် ပငွ့ ေို က် လို င်း များ ပကကာ င့် ြဖ စ် လာ

ပောအကျုးဆက်
ိ
မှာ ကကီး ကျယ် လှ ေ ည် ။ ပကျာက် ြဖူကို

ဆိေ်ကမ်းလုေ်ပေီး ကုန်းတွင်းေို့ ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ေယ်ယူမှု
စ တ င် ရာ ပန ရာ အ ြဖ စ် အ ပြခ ချ ထား ပော ပကကာ င့် ရ ခို င်

ြေ ည် န ယ် ေ ည် ဘ င်္ ဂ လား ေ င် လ ယ် ပအာ် ရှိ ပရ� ေ ဘာ ဝ
ဓါတ် ပငွ့ တွ င်း မှ ဓါတ် ပငွ့ များကို ယူ န န် ြေည် န ယ် ကူ မ င်း
ပမို့ေို့ ေယ် ယူ ရ န် တံ ခါးဝြဖစ် လာေည် ။ ထို့ ြေင် ထို ေို က်

လို င်း မှာ အပရှ့ အလယ် ေို င်း မှ ေပ �ဂာ ြဖင့် ေယ် လာပော

ပရ နံ ကို ပကျာ က် ြဖူ က တ ဆ င့် ေ ယ် ယူ ေို့ ပဆာ င် ပေး
မည့် ေိုက်လိုင်းလည်းြဖစ်လာေည်။

ရခို င် ြေည် န ယ် မှ နို င် ငံ ပရးပခါင်း ပဆာင် များနှ င့်

လူ အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တွ င် ကေ ဇာ ကကီး ေူ များ ကို ထို စီ မံ ကိ န်း

ကကီး၏ အတိုင်းအတာ ေမာဏပကကာင့် တုန်လှုေ်ကကရေည်။

90

အမတ် ဦးထွန်းဝင်း က ေတိပေးခဲ့ဖူးေည်မှာ

“ဒီမှာပဆးဆရာဝန်၊ ပဆးရုပ
ံ တွ လုလ
ံ ုံ ပလာက်ပလာက်
မ ရှိ ဘူး ။ စာ ေ င် ပကျာ င်း ပတွ ဆ ရာ ၊ ဆ ရာ မ ပတွ

လုံ လုံ ပလာ က် ပလာ က် မ ရှိ ဘူး ။ ပကျာ င်း ေား ပတွ

အ တွ က် အ ပထာ က် အ ေံ့ ဆို တာ လ ည်း ြဖ စ် ြဖ စ်
ပြမာ က် ပြမာ က် မ ရှိ ဘူး ။ ေ ဘာ ဝ ဓါ တ် ပငွ့ က ရ တဲ့
ပငွ ကို ကျပတာ့ ပနြေည် ပတာ် ကို ပဆာက် ဖို့ အ တွ က် ၊
လက် န က် ပတွ ဝယ် ဖို့ အ တွ က် ေုံး ပနတယ် ။ ကု မ� ဏီ

ပတွ အ ပနနဲ့ ဒီ စီ မံ ကိ န်း ပတွ ကို ဆက် လု ေ် မ ယ် ဆို ရ င်

ေူတို့ အပနနဲ့ စစ်အစိုးရကို အပထာက်အေံ့ တိုက်ရိုက်

ပေးတာေဲြဖစ်တယ်။ ြေည်ေပ
ူ တွ အတွကပ
် တာ့ ပကာင်း
ကျုးြဖစ်
ိ
လာစရာ အပကကာင်းမရှိဘူး။”၇၁

စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်ကကရေည့် နိုင်ငံတကာ စီမံကိန်း

အာ ရ က န် ကို စီး ေွား ပရး အ ရ လျ စ် လျူ ရှု ထား ြခ င်း က

ကကီးများမှာ တရုတ်မှ ပရနံနှင့် ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ ေိုက်လိုင်း

အပကကာင်း တရားြဖစ် ခဲ့ ေ ည် ။ အစိုး ရ အဆက် ဆ က် ေ ည်

ပဆာင်ပရး စီမက
ံ န
ိ ်းကိလ
ု ည်း အိနယ
�ိ အစိုးရနှင့် န.အ.ဖအစိုးရ

အမျုးေားပရး
ိ
ပစ့ပဆာ်မှု များကို ြဖစ်ပစပော အပြခခံ

လွတ်လေ်ပရးရခဲ့ေည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဤနယ်ပြမ
ကို တမင် ေ င် မဟာဗျူဟာအရ ဆင်း ရဲ ပအာင် ေစ် ထား

ခဲ့ ကကေည်ဟူပော အြမင်မျုးကိ
ိ ုလည်း ကျယ်ကျယ်ြေန့်ြေန့်

ပြောဆို ပနကကေည် ။ အစိုး ရတေ် ဖွဲ့ များ ဝင် ပရာက် လာပေီး
ပြမယာများေိ မ်း ယူ ကာ လုံ ပခုံ ပရးအစီ အ မံ များ ချထား

ပေီးေည့်အချိန်တွင်လည်း ပဒေခံများအပနနှင့် ဤစီမံကိန်း
ပကကာ င့် ၎ င်း တို့ မ ည် ေို့ အ ကျုးိ ပကျး ဇူး ရ နို င် မ ည် ကို

မေိကကရပေ။ ၂၀ဝ၀ ြေည့န
် စ
ှ မ
် ျားအတွင်း၌ တေ်မပတာ်ေည်
အပနာက် ေို င်း တို င်း စစ် ဌာနချုေ် ကို အဆင့် ြမှ င့် ပေီး လုံ ပခုံ
ပရးတိုး ြမှ င့် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂၀ဝ၆ခု နှ စ် တွ င် တေ် ရ င်း ေုံး ခု နှ င့်
တေ်စခန်းပေါင်း ၄၃ ခုကို ပနရာ ချထားခဲ့ေည်။

၆၈

ပတွ့ရှိရပော အပထာက်အထားများမှာ စိတ်ေျက်

ဖွ ယ် ေ င် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် ကချင် ြေည် န ယ် ပေီး လျှ င်

န.ဝ.တ-န.အ.ဖ လက် ထ က် ၌ ဒု တိ ယ အများဆုံး နို င် ငံ
ြခားရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု များ ဝင် ပရာက် ရာပဒေြဖစ် ေ ည် ။

၆၉

ေို့ပော်လည်း ပဒေအပနနှင့်ပော်လည်းပကာင်း၊ ပဒေခံ
ြေည် ေူ တို့ အပနနှ င့် ပော် လ ည်း ပကာင်း အကျုးပကျးဇူ
ိ
း

များ ောမကေါ။ ကု လားတန် ြမစ် ဘ က် စုံ ေုံး ေယ် ယူ ေို့

အု ေ် ချု ေ် ပရး ၏ ပနာ က် ဆုံး နှ စ် များ တွ င် ေ ပဘာ တူ ခဲ့
ကကေည် ။ ၂၀ဝ၀ ခု နှ စ် တွ င် စတင် ခဲ့ ပော ထို စီ မံ ကိ န်း ၌

စ စ် ပတွ ကို ကု န် ေွ ယ် ပရး ဆိ ေ် က မ်း အ ြဖ စ် ပန ရာ ချ ပေီး
ကု န် ေွ ယ် ပရးလမ်း ပကကာင်း နှ စ် ခု အ ြဖစ် ကလကတ�ားေို့

ေင် လ ယ် လ မ်း မှ လ ည်း ပကာင်း ၊ အိ န�ိ ယ အပနာက် ပြမာက်

ေို င်း ေို့ ကု လားတန် လွ င် ြေင် ကို ကု န်း လမ်း ြဖင့် ြဖတ် ေ န်း

၍ လ ည်း ပကာ င်း ကု န် ေွ ယ် ပရး ချဲ့ ထွ င် ရ န် ေါ ရှိ ေ ည် ။

အိန�ိယအစိုးအရအတွက်မူ အကျုးပကျးဇူ
ိ
းမှာ ရှင်းေါေည်။
ကာလကတ�ားမှ မီ ဇို ရ မ် ေို့ ေွားရပော ခရီး စဉ် ကို ရက်

ပေါင်း များစွာ အချိ န် ချုံ့ ေစ် လို က် နို င် မ ည် ။ ေို့ ပော် ေုံး

နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ရ ေ် မှာ ေ ဋိ ေ က္ခ ဇု န် ြဖ စ် ပန ပေး ရာ

ထို ကဲ့ ေို့ ပော စီ မံ ကိ န်း အကကီး စားများကို အမှ န် တ ကယ်

ပငိ မ်း ချမ်း ပေီး ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု များ စစ် စ စ် မှ န် မှ န် ပေါ်
ပေါက်လာေည့် အချိန်မျုးမှ
ိ ော စဉ်းစားေင့်ေည့် စီမံကိန်း

များ ြဖစ် ကကေည် ဟု အတို က် အ ခံ ပခါင်း ပဆာင် များက
ဆင်ြခင်မိကကေည်။

ေို က် လို င်း များနှ င့် နှို င်း စာလျှ င် ကု လားတန် ြမစ်

ဟူ၍ မြမင်ရေါ။ န.အ.ဖ လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့

ဘက် စုံ စီ မံ ကိ န်း က အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ရာတွ င် ေို ပနှး

နှ င့် ပရာဂါေုံး မျုးိ ရံ ေုံ ပငွ အ ဖွဲ့ Three Diseases Fund

တွ င် ပဒေခံ ြေည် ေူ တို့ ၏ မနှ စ် ပမို့မှု များ တိုး လာခဲ့ ေ ည် ။

အစည်း များ ြဖစ် ကကပော AZG Ärzte ohne Grenzen
အစရှိ ေ ည် တို့ ကို ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် လူ ေားချင်း စာနာ

ပထာက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအေ်ရန် ခွငြ့် ေုခဲ့ ကကေည်။
ေိရ
ု့ ာတွင် ဤနယ်ပြမမှာ နိင
ု င
် ၏
ံ အြခားပဒေများနှငစ
့် ာလျှင်

လူ မှု ပရး အ ဆ င့် အ တ န်း ၊ ကျ န်း မာ ပရး အ ဆ င့် အ တ န်း

�� န်း ကိ န်း များအားြဖင့် အဆင်း ရဲ ဆုံး ထဲ တွ င် ေါဝင် ပန
ပေးေည် ။ ငှ က် ဖျား ြဖစ် ေွားမှု နှု န်း အြမင့် ဆုံး ြေည် န ယ်
လည်းြဖစ်ေည်။

၇၀

မင်းြေားမှ ALD ေါတီက ပရ�းပကာက်ခံ

ေည် ။ ေို့ ပော် စီ မံ ကိ န်း ကို ပကကညာပေီး ေည့် ပနာက် ေို င်း

ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ အနာဂတ် တွ င် ပရရှ ည် ေ က် ပရာက် မှု ရှိ

မည့် ဆုံး ြဖတ် ချက် များကို ချမှ တ် ခဲ့ ကကေည် မှာ ြမန် မာ၊
တရုတ် နှင့် အိန�ိယအစိုးရများ ြဖစ်ကကေည်။ ေို့ပော်အများ

ေါဝင်နိုင်ပော နည်းလမ်းြဖင့်ပဒေခံနှင့် တိုင်ေင် ပဆွးပနွး
ြခင်း များ မြေုခဲ့ ကကေါ။ထို့ ြေင် ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် ဗဟို

အ စိုး ရ နှ င့် အိ မ် နီး ချ င်း နို င် ငံ များ ၏ စီး ေွား ပရး အ ကျုးိ
အြမတ်များအတွက် ကုန်းတွင်းစ��� တစ်ခုအြဖစ် အေုံးချ
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ခံရြခင်းော ြဖစ်မည်ဟူပော အယူအဆက အာရကန်တွင်

ြမန်ဆန်ခဲ့ေည်ဟု ဆိုနိုင်ေည်။

အဖွဲ့၏ အဆိုအရ စီမံကိန်းအေစ်များေည် လူ့အခွင့်အပရး

အခါ အြခားအချက်နစ
ှ ခ
် က
ု လည်း ULA ၏ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး လှုေ်ရှား

တို င်း ြေည် ကို ဓါးစာခံ ကဲ့ ေို့ ချုေ် ထားနို င် ေ ည့် အစွ မ်း အစ

ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်ေွယ်ပရးပခတ်ေစ်ေို့ ပရာက်လာပော

ေို မို ကျယ် ြေန့် လာေည် ။

၇၂

ပရ� ေ ဘာဝဓါတ် ပငွ့ လှု ေ် ရှားမှု

ချုးိ ပဖာ က် မှု များ ကို ော ေို ၍ တိုး ပစ နို င် ပေီး စ စ် တ ေ် က
ကို ေို၍ြမှင့်တင်ပေးရာ ပရာက်ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။

၇၃

ဤေို့ အ မျက် ပဒါေများ ေို မို တိုး ေွားလာချိ န် တွ င်

အာရကန် ၏ အမျုးေားပရးလမ်
ိ
း စဉ် ကို အားအပကာင်း

ဆုံး ကို င် လှု ေ် နို င် ခဲ့ ပော ပြခာက် ကကိ မ် ပြမာက် ကကိုးေမ်း မှု
တစ် ရ ေ် မှာ န.အ.ဖ အု ေ် ချုေ် ေ ည့် ပနာက် ဆုံး နှ စ် များတွ င်

ြဖစ် ပေါ် ခဲ့ ပေေည် ။ ထို အ ရာမှာ လက် န က် ကို င် လှု ေ် ရှားမှု
အေစ် တ စ် ခု ြဖစ် ေ ည် ။ ၂၀ဝ၉ခု နှ စ် ဧပေီ လ တွ င် “ ရက္ခို င့်

တ ေ် မ ပတာ် ” ( ပနာ က် ေို င်း တွ င် ရ က္ခို င့် တ ေ် ပတာ် ဟု

လည်းပခါ်) လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားမှုတစ်ရေ်ကို လူငယ် ၂၆

ဦးေါဝင် ပော အဖွဲ့ တစ် ခု က ြမန် မာနို င် ငံ ပြမာက် ဖျားေို င်း
တွ င် ပကကညာခဲ့ ေ ည် ။

၇၄

၎င်း ၏နို င် ငံ ပရး မျက် နှာ စာကို မူ

ရခိင
ု အ
့် မျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ချုေ် “The United League of Arakan

U L A ” ဟု အ မ ည် ပေး ထား ေ ည် ။ ဦး ထွ န်း ြမ တ် နို င်
ဦးပဆာင်ပော ထိလ
ု ေ်
ှု ရှားမှုအေစ်မှာ လူငယ်များ ကကားတွင်
ပထာ က် ခံ မှု လျ င် ြမ န် စွာ ရ ရှိ လာ ေ ည် ။ အ ြေ င် ေ န်း မှ
ကကည့လ
် ျှင် ULA ေည် ယခင်က ပေါ် ပေါက်ခပ
ဲ့ ော လက်နက်

ကို င် လှု ေ် ရှားမှု များနှ င့် ကွာ ြခားေည် ။ ရခို င် အ မျုးေား
ိ
ပရးကို အဓိ က ထားပေီး ယခင် က တေ် များကဲ့ ေို့ ေပဘာ

ေမိုင်းအချုးအပကွ
ိ
့တစ်ခု ြဖစ်ချိန်တန် လာပော

မှု များကို အပထာက်အေံ့ ပေးခဲ့ ေည်။ ေထမအချက်မှာ
အခါ ULA ပခါင်း ပဆာင် များအပနနှ င့် ဆို ရှ ယ် မီ ဒီ ယာနှ င့်

ပခတ်မီနည်းေညာများကို အေုံးြေုလာနိုင်ေည်။ များမကကာ
မီ နှ စ် များတွ င် စစ် အု ေ် ချုေ် ပရးပအာက် တွ င် နှ စ် ပေါင်း ၅၀

ပနခဲ့ ရ ပေီး ပနာက် အပြောင်း အလဲ ကို ဆာပလာင် ပတာင့် တ

ပနပေီးြဖစ်ပော လူငယ်များကကားတွင် ေါတီ၏ နုေျုမှု
ိ ၊ ပခတ်

ပရစီး ပကကာင်း နှ င့် အ တူ လို က် ေါနို င် မှု များပကကာင့် ပရေန်း
စား လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ယ ခ င် က ရှိ ခဲ့ ပော အ ဖွဲ့ များ နှ င့် မ တူ

ေည် မှာ ULA ၏ ပထာက် ခံ ေူ များေည် ၎ င်း တို့ ၏ နို င် ငံ
ပရးေတင်းစကားများကိုလျင်ြမန်စွာ ြဖန့်ချိနိုင်ကကေည်။၇၇

ဒုတိယ တစ်ချက်မှာ လှုေ်ရှားမှု စတင်လာခဲ့ချိန်မှာ ကချင်
ြေည် န ယ် တွ င် အေစ် အ ခတ် ရေ် စဲ ထားေည့် အချိ န် ြဖစ်
ခဲ့ပော်လည်း အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းမှာ မကကာမီေင် ကကမ်းတမ်း

ပောတိုက်ေွဲများတွင် ညှေ်မိပတာ့မည့် အပနအထားြဖစ်ရာ
ULA ၏လူ င ယ် ပလ့ ကျင့် ပရးတေ် ေားများေည် တို က် ေွဲ
နှင့် ရင်ဆိုင်ရပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ အချိန်တို အတွင်းမှာေင်

ULA ၏ ရခိင
ု ့တ
် ေ်မပတာ်မှာ စစ်ပြမြေင်အတွက် အဆင်ေင့်
ြဖစ်ပနပော တေ်များြဖစ်လာခဲ့ေည်။

အပစာေို င်း တွ င် ၎င်း တို့ ၏ လှု ေ် ရှားမှု ကို မီ ဒီ ယာ

တရားပရးရာနှင့် ယုံကကည်မှုအပေါ် အပြခခံပော လမ်းစဉ်

များက များစွာေတိမထားမိခဲ့ ကကပေ။ ထိုအချိန်တွင် ULA

ပကျာင်း ေားများ ၊ ြေည် ေ တွ င် ခို လုံ ခဲ့ ေူ များနှ င့် နယ် စ ေ် ရှိ

အစဉ်များကအရိေ်ထိုးပနဟန်ရှိေည်။ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း

ကို မကျင့်ေုံးပေ။ အဖွဲ့၏ ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင် ယခင်

အြခား အစိုးရအတိုက်အခံ လှုေ်ရှားမှုများတွင် အပတွ့အကကုံ
ရှိနှင့်ပေီးပော တက်�ကွလှုေ်ရှားေူများ ေါဝင်ေည်။

၇၅

လွ န် ခဲ့ ပောနှ စ် နှ စ် ဆ ယ် အ တွ င်း အလု ေ် လ က် မဲ့

ရ ခို င် လူ င ယ် များ

အ လု ေ် ရှာ ပဖွ ရ န် ထွ က် ခွာ ခဲ့ ရ ပော

ကချင်ြေည်နယ်ရှိ KIO အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး အုေ်စုများ၏

နယ်ပြမထဲတွင် ULA ၏ စစ်ပရးပလ့ကျင့်မှုများကို စတင်
ခဲ့ ကကေည် ။ ဖားကန့် ပကျာက် စိ မ်း တွ င်း များေည် အစိုး ရ၊

ခရို နီ လု ေ် င န်း ရှ င် များနှ င့် တရု တ် စီး ေွားပရးေမားများ၏

အကျုးစီ
ိ း ေွားများ ပရာယှ က် ပနပော အြမတ် အ စွ န်း များ
လှ ေ ည့် လု ေ် င န်း များ ြဖစ် ကကပေီး ရခို င် ေားတို့ အ တွ က်
အလုေအ
် ကိင
ု ရ
် ှာပဖွရာ အဓိကပနရာ တစ်ခြု ဖစ်လာခဲေ
့ ည်။၇၆
အဖွဲ့ ကို တည် ပထာင် ရ န် စတင် ြေင် ဆ င် ရာတွ င် ULA၏

ပြခလှမ်းများမှာ ယခင်ရခိုင်လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားေူများ

ြဖစ် ကကပော AIO, ALP နှ င့် ABSDF (ရခို င် ပြမ) တို့ ၏
ပြခရာကို န င်း ကာ ယခင် အ ြခားလူ မျုးစု
ိ တ ေ် များ လှု ေ် ရှား

ခဲ့ ပော နယ် ပြမများပေါ် တွ င် စတင် လှု ေ် ရှားခဲ့ ကကေည် ။
ဆယ် ခု နှ စ် တစ် ခု အ တွ င်း ULA ၏ပြခလှ မ်း များက ေို မို

ပေါ်ထွက်လာမှုကို န.အ.ဖ ၏ အစိုးရ အကူးအပြောင်း အစီ

အပေီး တွ င် အစိုး ရပြောင်း လဲ ပရးမှာ နို င် ငံ တ ကာေံ ခ င်း

တစ်မန်ခင်းတွင် ပရေန်းစားပော စကားတစ်ခန
ွ ်းြဖစ်ခေ
ဲ့ ည်။

KIO ေည်လည်း ULA အပနနှင့် ကချင်တ၏
ို့ နယ်ပြမထဲတင
ွ ်

နိုင်ငံပရးလှုေ်ရှားမှု အြဖစ်ပေါ်ထွက်လာြခင်းနှင့် ေတ်ေက်၍
ေတိရှိခဲ့ေည်။၇၈ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း၌ လူမှုဘဝ အပရ�့

များက တူ ရူ ပေါင်း စုံ ေို့ ပရ�့ လျားပနကကေည် ။ စစ် အ စိုး ရ

ပအာက်တွင် နှစ်နှစ်ဆယ်ပကျာ်ထေ်ပေီး ပနထိုင်ခဲ့ ပေီးပနာက်
နိုင်ငံပရး တက်�ကွလှုေ်ရှားများ တစ်ဖန်နိုးထလာြေန်ေည်။
“ရက္ခိတလမ်းစဉ်” ဟူပော ေင်မဒဿနကို အပြခခံကာ ULA
က ရခိုင်၏ ေိုဆိုးလာပောအပြခအပနကို ဤေို့ပထာက်ြေ
ခဲ့ေည်။

“ဗမာကိလ
ု န
ို အ
ီ ေ
ု ခ
် ျုေ်ပရးနှင့် လူမျုးပရး
ိ
ခွြဲ ခား ဆက်ဆံ

ပော အ စိုး ရ များ လ က် ပအာ က် တွ င် အာ ရ က န်
လူ မျုးများေည်
ိ
ဆင်း ရဲ ြခင်း ၊ တန်း တူ ညီ မျှ မရှိ ြခင်း ၊
င တ် မွ တ် ြခ င်း များ ြဖ င့် အ ဆိုး ပကျာ့ ေံ ေ ရာ ထဲ ေို့

ပရာက်ရှိေွားခဲ့ ပေီး အာရကန်ေည်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံ
တွ င် အဆင်း ရဲ ဆုံး ြေည် န ယ် တစ် ခု ြဖစ် လာခဲ့ ေည် ။
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ဆ င်း ရဲ ဒု က္ခ ကကီး မား လှ ပော အ ြဖ စ် များ ပကက ကွဲ

အမျုးေားညီ
ိ
လာခံက ၁၅ နှစ်အကကာတွင် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်

မရှိ ပော ဘဝေို့ တွ န်း ေို့ လို က် ပေီး အမျုးေားလွ
ိ
တ်

ေို့ပော် တေ်မပတာ်၏လက်ထဲတွင် အာဏာကို ေုံးနိုင်ခွင့်

စရာများက အာရကန် လူ င ယ် များကို ပရ�း ချယ် စ ရာ
ပြမာက်မှု ပတာ်လှန်ပရးကို စတင်ပစပတာ့ေည်။”

၇၉

ထို ကဲ့ ေို့ ပော ပတာ် လှ န် ပရးစကားများကို ရခို င်

ြေည်နယ်မှ လက်နက်ကင
ို ် လှုေ်ရှားမှုများစွာက အကကိမပ
် ေါင်း
များစွာ ပြောခဲ့ ကကဖူး ေါပေီ ။ အပစာေို င်း တွ င် ထို ကဲ့ ေို့ ပော
စ ကား မျုးိ ကို အ စိုး ရ အ ရာ ရှိ များ က ပလှာ င် ပြော င် ခဲ့ ကက
ပော် လ ည်း အြခားပောတေ် ဖွဲ့ ပဟာင်း များက ဆက် လ က်
ရေ်တည်ရန် ရုန်းကန်ပနရချိန်တွင် ULA လှုေ်ရှားမှု အေစ်

ေည် ရခိုင်အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ်ရှားမှုများကို အေစ်တစ်ဖန်

လှု ေ် နးခဲ
ှို ့ ြေန် ေ ည် ။ တစ် ချိ န် တ ည်း တွ င် ေ င် ပမ့ ပလျာ့ ခံ

ြဖစ်လုနီးေါး ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းကလည်း ဘင်္ဂလား

ေုံ အ ပြခ ခံ ဥ ေ ပဒ ပရး ဆွဲ ြခ င်း ကို အ ဆုံး ေ တ် ခဲ့ ပေ ပေီ ။
များ ဆ က် လ က် ကျ န် ရှိ ပအာ င် ြေ င် ဆ င် ထား ခဲ့ ေ ည် ။

အမျုးေား
ိ
နိုင်ငံပရးတွင် တေ်မပတာ်က ဦးပဆာင်ေူအြဖစ်
ပနရာယူထားေည်။ ( ြေည်ထပ
ဲ ရး ၊ ကာကွယပ
် ရးနှင့် နယ်စေ်

ပဒေပရးရာ ) ဝန်ကကီး ဌာနေုံးခုကို တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်
မှု ပအာက် တွ င် ဆက် လ က် ထားရှိ မ ည် ြဖစ် ပေီး ဥေပဒြေုပရး
အာဏာရှိ ပော လ� တ် ပတာ် ၏ အဆင့် ေုံး ရေ် (အမျုးေား
ိ

လ�တ်ပတာ် ၊ ြေည်ေူ့လ�တ်ပတာ်နှင့် ြေည်နယ်တိုင်းပဒေကကီး
လ� တ် ပတာ် ) များမှ ေုံ ပေအမတ် ပနရာ ၂၅ ရာခို င် နှု န်း ကို
တေ်မပတာ်က ခန့်အေ်ထား ေူများကရယူမည်ြဖစ်ေည်။

အြေင် ေ န်း တွ င် နို င် ငံ ပရး အခင်း အကျင်း ထဲ ၌

ပဒ့ရှ် နယ်စေ်တွင် ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်ပနေည်။ မွတ်ဆလင်

ထင် ရှားပော အပြောင်း အလဲ များစွာ ြဖစ် ပေါ် လာမည် ဟု

တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း မြမင်ခဲ့

“တိုင်း” ဟုပခါ်တွင်မည့်အစား “တိုင်းပဒေကကီး” ဟုအမည်

လူငယ်များစွာေည် ပနရေ်ကို စွနခ
့် ွာပနကကေည်။ များမကကာမီ

ရဖူး ေည် အတို င်း အတာြဖင့် ေဋိ ေ က္ခ အရှိ န် များ ပတာက်
ပလာင် လာပတာ့မည် ြဖစ်ေည်။

ဤကာလမှာ မု န် တို င်း မလာမီ က ပလး ရာေီ ဥ တု

ပအး ချ မ်း ပန ပော ပနာ က် ဆုံး အ ချိ န် နာ ရီ များ နှ င့် ော
တူ ေါေည် ။ ထို အ ချိ န် တွ င် ULA ၏ အမည် မှာ ြေင် ေ

တက်�ကွ လှုေ်ရှားေူများ အေိင
ု ်းအဝိင
ု ်းတွင် မေိေပလာက်
ေင်ြဖစ်ေည်။ ရက္ခိုင့်တေ်ပတာ်က တိုက်ခိုက်မှုများ မစတင်မီ

အတွ င်း ြမန် မာနို င် ငံ ပရး၌ အပရးကကီး ပော အပြောင်း အ
လဲ ကကီး တစ် ခု ြဖစ် ပေါ် လာပလပေီ ။ ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး ေန်း ပရ�

နှင့် န.အ.ဖ ဗိုလ်ချုေ်များေည် ၂၀၁၁ တွင် ရာထူးမှ အနား
ယူကကပေီး အရေ်ေားတစ်ဝက်တစ်ေျက် အုေ်ချုေ်ပော စနစ်

ေစ်ကို စတင်ရန်စီစဉ်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ ဤေို့ ပဆာင်ရ�က်

ရန် လ ည်း ၁၉၄၈ လွ တ် လ ေ် ပရးကတည်း က ယခု အ ချိ န်
အထိ ြေဌာန်း ခဲ့ ပော တတိ ယ ပြမာက် ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ

အပြခခံ ဥ ေပဒကို မိ တ် ဆ က် ခဲ့ ေ ည် ။ နှ စ် ပေါင်း ၂၀ ကကာ
ဖိ နှိ ေ် ခဲ့ ပေီး ပနာက် ပရ�း ပကာက် ေွဲ နို င် ငံ ပရးမှာ ြေန် လ ည်
လှုေ်ရှား ေက်ဝင်ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။

၂၀ဝ၈ အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့်
၂၀၁၀ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ
အ ေျ က် အ စီး များ လှ ပော နာ ဂ စ် ဆို င် က လုံး

ထင် စ ရာရှိ ေ ည် ။ ဗမာအများစု ပနထို င် ရာ ပဒေများကို

ပြောင်း လဲ ခဲ့ ပေီး လူ မျုးစု
ိ များ၏ “ြေည် န ယ် ” ခု နှ စ် ခု ကို မူ
ြေည် န ယ် ဟု ဆက် လ က် ပခါ် ပဝါ် ပစေည် ။ ေို့ ပော် အ ေစ်

ထွ က် ပေါ် လာပော ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချုေ် ပရးနယ် ပြမေစ်
များတွ င် စစ် ကို င်း တို င်း အတွ င်း ရှိ နာဂ၊ ဓနု ၊ ကိုး ကန့် ၊

ေပလာင် (တအာင်း) ၊ ေအိုဝ့်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ရှိ ဝလူမျုးိ
များအတွ က် နယ် ပြမများ ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။ အြခား အေစ်

ဖန် တီး မှု တစ် ရ ေ် မှာ ြေည် န ယ် နှ င့် တို င်း လ� တ် ပတာ် များ၌
လူ မျုးိ စု တ စ် ခု တွ င် လူ ဦး ပရ ၅ ၁ , ၄ ၀ ဝ ဦး ထ က် ပကျာ်

ပော တို င်း ရင်း ေားမျုးနွ
ိ ယ် စု များအတွ က် အမတ် ပနရာ
“၂၉” ပနရာကို ေီးေန့်ထားရှိေည်။၉၀ ထိုအမတ်ပနရာများ

ထဲ မှာ ေင် တို င်း ရင်း ေားပရးရာဝန် ကကီး များ ြဖစ် လာကက
ေည် ။ ေို့ ပော် ဤပနရာတွ င် အတို င် အ ပဖာက် မ ညီ ပော
ကိစများလည်
္စ
း ရှကိ ကေည်။ ဥေမာ - ရခိင
ု လ
် မ
ူ ျုးများ
ိ
အတွက်

ပနရာကို ဧရာဝတီ ၊ ရန်ကန
ု တ
် င
ို ်းပဒေကကီးများတွင် ချန်လေ
ှ ်

ထား ပော် လ ည်း က ချ င် ြေ ည် န ယ် တွ င် မူ မ ပတွ့ ရ ပေ ။

အလားတူေင် အံ့ ကေစရာပကာင်းေည်မှာ ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်တင
ွ ်
လူမျုးများအတွ
ိ
က် အမတ်ပနရာများ ေတ်မှတ် အချုးြဖင့
ိ
်

ထားရှိ ပော် လ ည်း ကမန် များ ၊ ရို ဟ င် ဂျာများနှ င့် အြခား
မွ တ် ဆ လ င် နှ င့် နွ ယ် ပော အ စု အ ဖွဲ့ များ အ တွ က် ပန ရာ
ေတ်မှတ်ပေးြခင်း မရှိေါ။ “ပမယုနယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး” ဟု
ပေးမည် ဟူ ပော အယူ အ ဆကို လ ည်း ြေန် လ ည် ပဖာ် ထု တ်
လာြခင်းမရှိေါ။

ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ ကို

မုနတ
် င
ို ်း အပေီးတွင် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအပြောင်းအလဲများ လျှင်ြမန် စွာ

ဖွဲ့စည်းေုအ
ံ ပြခခံ ဥေပဒေစ်က အကျေ်ရက
ို ပ
် စေည်။ အပြခခံ

စတင်ရန် ဆက်လက်ပဆာင်ရ�က်ပနချိန်တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်

ဖယ် ဒ ရယ် (ေို့ မဟု တ် ) ြေည် ပထာင် စု စ နစ် ြဖစ် ရ မည့်

အရှိန်ရလာခဲ့ေည်။ န.အ.ဖ ေည် နိုင်ငံပရးစနစ်အေစ်ကို
အပနနှ င့် များများမပမျှာ် လ င့် ထားခဲ့ ပေ။ ၂၀ဝ၈ ခု နှ စ် တွ င်

အားြဖင့် အနာဂတ်တွင် ပေါ်လာမည့်နိုင်ငံပရး စနစ်ေစ်မှာ
အ စား “ တ စ် ြေ ည် ပထာ င် ” စ န စ် ော ြဖ စ် ပေီး နို င် ငံ ပရး
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ရခိုင်ြေည်ကာကွယ်ပရးတေ်မပတာ် (ADA)

၁၉၄၂ - ၁၉၄၅

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (အလံနီ) (CPB- Red Flag)

၁၉၄၅ - ၁၉၉၂

ရခိုင်ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (APLP)

၁၉၄၅ - ၁၉၅၈

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (အလံြဖူ၊ ရခိုင်ြေည်) (CPB- White Flag-Arakan)

၁၉၄၅ - ၁၉၉၇

မူဂျာဟစ်ေါတီ (Mujahid Party)

၁၉၄၇ - ၁၉၆၁

ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်အဖွဲ့၊ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်ေါတီ (PVO)

လူမျုးစု
ိ ံ တိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ (စစ်ပတွခရိုင်) (TNO-Akyab District)
ရခိုင်ြေည်အမျုးေားလွ
ိ
တ်ပြမာက်ပရးေါတီ (ANLP)
ရခိုင်ြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (CPA)

၁၉၄၅ - ၁၉၅၈
၁၉၅၇ - ၁၉၇၂

၁၉၆၀ - ၁၉၉၄
၁၉၆၂ - ၁၉၉၄

မူဂျာဟစ်ေါတီ/မူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာ) အမျုးေားလွ
ိ
တ်ပြမာက်ပရးေါတီ (MNLP)

၁၉၆၂ - ၁၉၇၃

မီဇိုအမျုးေားတစ်
ိ
ဉီး (MNF)

၁၉၆၆ (၆၁) - ၁၉၈၆၈၁

ရိုဟင်ဂျာမျုးချစ်
ိ
တစ်ဉီး (ရိုဟင်ဂျာလွတ်လေ်ပရးတေ်ဉီး) (RPF/RIF)
ရခိုင်ြေည်လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ (AIO)

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (ALP)
ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ (ALO)

ရိုဟင်ဂျာပေွးစည်းညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ (RSO)

ရခိုင်ြေည် အမျုးေားညီ
ိ
��တ်ပရးအဖွဲ့ (NUFA)

အာရ်ကာန်ရိုဟင်ဂျာအစ္စလမ်မစ်တေ်ဉီး (ARIF)

လူမျုးစု
ိ ံ တိုင်းရင်းေားများေါတီ (ရခိုင်ြေည်) (TNO-Arakan)
ချင်းအမျုးေားတေ်
ိ
ဉီး (CNF)

၁၉၇၃ (၆၃) - ၁၉၈၆

၁၉၇၀ - ၁၉၈၈ (၉၄)

၁၉၇၃ (၆၈) - ယပန့ထိ
၁၉၈၂ - ၁၉၈၈

၁၉၈၂ - ယပန့ထိ
၁၉၈၅ - ၁၉၉၄၈၂

၁၉၈၆ - ၁၉၉၈၈၃
၁၉၈၇ - ၁၉၉၄

၁၉၈၈ - ယပန့ထိ၈၄

ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီး(ရခိုင်ြေည်) (ABSDF-Arakan)

၁၉၈၈ - ၁၉၉၅

ရခိုင့်တေ်မပတာ် (AA)

၁၉၉၁ - ၁၉၉၄

ရခိုင်ြေည်ဒီမိုကရက်တစ်ေါတီ (DPA)

၁၉၉၄ - ၂၀၁၄

ရခိုင်ြေည်အမျုးေားညီ
ိ
��တ်ပရးေါတီ၊ ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (NUPA/AA)
ရခိုင်ြေည်လုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)
အာရ်ကာန်ရိုဟင်ဂျာအမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ (ARNO)

ရခိုင်ြေည်အမျုးေားပကာင်
ိ
စီ၊ ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (ANC/AA)
ရက္ခိုင်အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ချုေ်၊ ရက္ခိုင့်တေ်ပတာ် (ULA/AA)
အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရးတေ်မပတာ် (ARSA)

၁၉၉၄ - ၂၀၁၄၈၅
၁၉၉၅ - ယပန့ထိ၈၆
၁၉၉၈ - ယပန့ထိ၈၇
၂၀၀၄ - ယပန့ထိ၈၈
၂၀၀၉ - ယပန့ထိ
၂၀၁၆ - ယပန့ထိ
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အတိုက်အခံေါတီများ လိုအေ်ပော ဖွဲ့စည်းေုံမျုးကိ
ိ ု ယူထား

အပတွ့အကကုံများကို ပေးခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲများကို ပနာင်တွင်

လာ ပအာ င် အ စ စ ကကို တ င် ြေ င် ဆ င် ဇာ တ် တို က် ထား

မ င်း ပအာ င် လှို င် က ဦး ပဆာ င် ကာ အ စိုး ရ တ ေ် များ ကို

ေည် ။ ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ အပြခခံ ဥ ေဒကို အတည် ြဖစ်

ေ ကဲ့ ေို့ ြဖ စ် ပအာ င် စီ စ ဉ် ခဲ့ ကက ပေီး အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ
ထားပော ရခို င် မှ အဖွဲ့ ငယ် နှ စ် ခု ကို ၂၀ဝ၆ ခု နှ စ် တွ င်
ြေန်စပော အမျုးေားညီ
ိ
လာခံေို့ ဖိတ်ပခါ်ခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့

တ ေ် မ ပတာ် ၏ စ စ် ဦး စီး ချု ေ် ြဖ စ် လာ မ ည့် ဗို လ် ချု ေ်
ကကီး ကကေ် ခဲ့ ေ ည် ။ MNDAA ေည် ULA နှ င့် ရင်း နှီး ပော
မဟာမိတ်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

၂၀၁၀ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ရ က် နီး ကေ် လာချိ န် တွ င်

နှ စ် ခု မှာ အာရကန် မှ ဗ.က.ေ အ�ကွ င်း အကျန် အု ေ် စု နှ င့်

အာရကန်ပြမမှ အစိတ်စိတ်ကွဲပနပော နိုင်ငံပရး အင်အား

ထိအ
ု ချက်မှာ အာရကန်အတိက
ု အ
် ခံ အုေစ
် မ
ု ျားအား

များတုန်းကကဲ့ေို့ေင် စစ်အစိုးရ ြေဌာန်းထားေည့် မိမိတို့

NUPA ခွထ
ဲ က
ွ ေ
် ွားပော အုေစ
် င
ု ယ်တစ်ခတ
ု ို့ ြဖစ်ကကေည်။

၉၁

ေို ၍ ေင် ပဒါေထွ က် ပစေည် ။ ရာဂဏန်း ရှိ ပော နို င် ငံ ပရး

အကျဉ်း ေားများစွာ မှာ ပထာင် ထဲ တွ င် ရှိ ပနဆဲ ြဖစ် ေ ည် ။

အစိုးရအား မပကျမနေ် ပဝဖန်ေူများ၏ အေံများကိုလည်း
ေိ တ် ဆို့ ထားေည် ။

၉၂

ပနာက် ထ ေ် ပဝဖန် ေံ များ ပေါ် ထွ က်

လာပစေည့် အပကကာင်း ရင်း များတွ င် ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ပြခခံ

စု များေည် ထုံး စံ အ တို င်း ယခင် နို င် ငံ ပရး အပြောင်း အလဲ

အ တွ က် အ ပြခ အ ပန မ ပကာ င်း နို င် ေ ည့် ဥ ေ ပဒ ြေု ပရး
စနစ်ကကီးကို ဆန့က
် ျင်မည်ပလာ ၊ ေိမ
ု့ ဟုတ် အစီအစဉ်အတိင
ု ်း

လို က် ေါ ပဆာ င် ရ� က် ကက မ ည် ပလာ ဟူ ပော ပမး ခွ န်း နှ င့်
ရင်ဆိုင်ကကရေည်။

၂၀၁၀ ခု နှ စ် တွ င် မူ အပြဖမှာ ရှ င်း ရှ င်း ထွ က် ပေါ်

ဥေပဒကို ေပဘာတူရန် ြေည်လုံးက�တ် ြေည်ေူ့ဆန�ခံယူေွဲ

လာ ပလ ပေီ ။ ဒီ မို က ပရ စီ ပခါ င်း ပဆာ င် များ ြဖ စ် ကက ပော

ပေီး လျှ င် ပေီး ချ င်း ပဆာ င် ရ� က် ခဲ့ ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ။ ေို့ ပော်

ထိန်းေိမ်းထားဆဲကာလအတွင်း ALD ေည် UNA ကဲ့ေို့

ကို တ င်း ကျ ေ် စွာ ထိ န်း ချု ေ် မှု များ ြဖ င့် နာ ဂ စ် မု န် တို င်း
USDA ကို ြေည် ပထာင် စု ကကံ့ ခို င် ပရးနှ င့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးေါတီ
( U S D P ) ဟု ပြော င်း လဲ လို က် ပေီး ပနာ က် U S D P နှ င့်

တ ေ် မ ပတာ် တို့ ၏ နှ စ် ေ င် လိ မ် ထား ပော အ င် အား စု မှာ

ပရ�း ပကာ က် ေွဲ အ လွ န် အ စိုး ရ ေ စ် ကို အု ေ် စိုး ပတာ့ မ ည်

ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် SNLD မှ ဦးခွန်ထွန်းဦး တို့ကို

ေင် NLD လမ်း စဉ် ကို လို က် ကာ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ကို ေေိ တ်

ပမှာ က် ခဲ့ ေ ည် ။ မွ တ် ဆ လင် တို့ ပထာက် ခံ ပော NDPHR
ကလည်း ပရ�းပကာက်ေွဲ မဝင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေည်။

ေို့ ပော် အံ့ ကေစရာပကာင်း ေည် မှာ ေါတီ အ ေစ်

ြဖစ်ပကကာင်း ပေချာပနပေီြဖစ် ေည်။

တ ခု ြဖ စ် ပော T h e R a k h i n e N a t i o n a l i t i e s

လာခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ဧပေီလတွင် န.အ.ဖေည် အေစ်

ပရှ့ ထွ က် လာခဲ့ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးေမားပဟာင်း ပဒါက် တာ

လုံ ပခုံ ပရးမျက် နှာ စာတွ င် မူ စိုး ရိ မ် စ ရာများ ေို တိုး

အခတ် ရ ေ် စဲ ပရး အု ေ် စု အားလုံး ကို နယ် စ ေ် ကာကွ ယ် ပရး

တေ် များ Border Guard Forces (BGFs) အြဖစ်
တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်မှုပအာက်ေို့ ဝင်ပရာက်ရန် အမိန့်

ပေးခဲ့ ေ ည် ။ KIO နှ င့် အားပကာင်း ပော လက် န က် ကို င်

အဖွဲ့ အစည်း များက ချက် ချင်း ေင် ြငင်း ဆန် ခဲ့ ကကေည် ။
ပလးလခန့် ကကာပောအခါ တေ် မ ပတာ် က ရှ မ်း ြေည် န ယ်

ပြမာက်ေိုင်း ကိုးကန့်ပဒေရှိ ြမန်မာအမျုးေား
ိ
ဒီမိုကရက်
တစ် မဟာမိ တ် တ ေ် မ ပတာ်

MNDAA ကို တို က် ခို က်

ခဲ့ေည် ။ လူ ၂၀ဝ ခန့်ကျဆုံးပေီး ဒုက္ခေည်ပေါင်း ၃၇,၀ဝ၀
ခ န့် တ ရု တ် ဘ က် ေို့ ထွ က် ပြေး တိ မ်း ပရှာ င် ရ ပကကာ င်း

ကကား ရ ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ၏ ထိုး စ စ် များ ြမ န် မာ ြေ ည်

အပရှ့ ပြမာက် ေို င်း တွ င် အားအြေည့် ြဖင့် ြေန် လ ည် ထိုး စစ်
ဆ င် လာ ြခ င်း ပကကာ င့် ြဖ စ် လာ မ ည့် အ ကျုးိ ဆ က် များ မှာ
ချက် ချင်း မထင် ရှားေါ။ ထို အ ချိ န် တွ င် အဓိ က နို င် ငံ ပရး

ရည် မှ န်း ချက် မှာ ၂၀၁၀ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ကျင်း ေနို င် ပရးနှ င့်
အ စိုး ရ စ န စ် အ ေ စ် ကို ပဖာ် ပဆာ င် နို င် ပရး ြဖ စ် ေ ည် ။
ထို ြဖစ် ရ ေ် များအားလုံး က ကချင် ြေည် န ယ် အ နီး စခန်း ချ
ထား ပော U L A မျုးိ ဆ က် ေ စ် ပခါ င်း ပဆာ င် များ ပရှ့

အနာဂတ်ခရီးအတွက် အပထာက်အကူများစွာ ြဖစ်ပစပော

Development Party RNDP က ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ရန်

ပအးပမာင် ၏ ပခါင်း ပဆာင် မှု ပအာက် တွ င် RNDP ေည်
အာရကန်ေါတီများထက်စာလျှင် “ရခိင
ု ”် အပရးကို ဦးစားပေး
ေူ ဟု ထင် ြမင် ခဲ့ ကကေည် ။ အလားတူ အြခားရခို င် များ၊

ပမိုများနှင့် ကမန်များေည်လည်း ပရ�းပကာက်ေွဲ ဝင်ပရာက်
ယှဉ်ပေိုင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ဦးပမာင်ပမာင်နီ ဦးပဆာင်
ပော

A National Democratic Party for

D e v e l o p m e n t N D P D ေ ည် လ ည်း မွ တ် ဆ လ င်

ရို ဟ င် ဂျာများကကား ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ေ ည် ။ ထို ေါတီ တွ င်

ယ ခ င် ေိ တ် ေ င် ခံ ထား ရ ပော N D P H R ထဲ မှ ၁ ၉ ၉ ၀
ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် ပရ�း ပကာက် တ င် ပြမှာ က် ခံ ခဲ့ ရ ေူ များ

ေါဝင် ေ ည် ။ ဤအချိ န် တွ င် National Development
and Peace Party (NDPP) ေည် USDP ၏ ကိုယ်ေွား
ေါ တီ အ ြဖ စ် အိ မ် ပခံ ပြမ လု ေ် င န်း ရှ င် ကကီး နာ မ ည် ပကျာ်
ဦးပအာင် ပဇာ် မ င်း က ဦးပဆာင် ခဲ့ ေ ည် ။ NDPD နှ င့် မ တူ

ေ ည် မှာ ပဒ ေ န� ရ နို င် ငံ ပရး တွ င် အ ရှိ န် အ ဝါ ပြော ေ
ပလာက်ပအာင် မရှိြခင်းြဖစ်ေည်။၉၃

ဤအပြခအပနတွ င် ဗု ဒ� ဘာော နှ င့် မွ တ် ဆ လင်

ဆ က် ဆံ ပရး မှာ အ ပရး ကကီး ပော အ ေို င်း ေို့ ပရာ က် လာ

ြေန် ေ ည် ။ ပရှ့ ပလျှာ က် ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည့် ကိ စ္စ များကို ကကည့်
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လျှင် လုေ်ရေ်အမျုးမျ
ိ ုးနှ
ိ င့် ရလဒ်အမျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု ြဖစ်ပစေည့်

တ စ် ြေ ည် လုံး တွ င် လူ မျုးိ စု ေါ တီ က အ များ ဆုံး ပန ရာ

လို ပေ ေ ည် ။ မ ပမျှာ် လ င့် ေါ ေဲ ြေ ည် န ယ် ပြမာ က် ေို င်း ရှိ

RNDP ေည် ရခိုင်ပရးရာ အမတ်ပနရာကိုလည်း ရန်ကုန်

ပနာက် ကွ ယ် က တွ န်း အားများကို ထည့် ေွ င်း ေုံး ေေ် ရ န်

မွတ်ဆလင်များထဲတွင် အများအြေားမှာ နိုင်ငံေား ြဖစ်ခွင့်
မရှိေူ ေို့မဟုတ် ပနရေ်မှ စွန့်ခွာပနရပော ဒုက္ခေည်များ

ရ ပော တ စ် ခု တ ည်း ပော ြေ ည် န ယ် ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၀ ၀
တိုင်း ပဒေကကီးအတွင်း ရရှိခဲ့ေည်။

အြခားေါတီ များအနက် NDPD က ြေည် န ယ်

ြဖစ် ပနကကပေးပော် လ ည်း ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် မဲ ပေးရန်

လ� တ် ပတာ် တွ င် အမတ် နှ စ် ပနရာစာရရှိ ခဲ့ ပေီး USDP ၏

မဲများပရးအတွက် များပစလိုပောပကကာင့် ခွင့်ြေုလိုက်ြခင်း

အမတ် ငါးဦးမှာ ဥေပဒြေု လ� တ် ပတာ် အ ဆင့် ေုံး ခု စီ ေို့

ခွ င့် ြေု လို က် ေ ည် ။ ဤ အ ချ က် မှာ အ စိုး ရ က U S D P
ြဖစ် ေ ည် ဟု ယူ ဆ ခဲ့ ကကေည် ။

၉၄

မွ တ် ဆ လင် ပထာက် ခံ မဲ

ကို ယ် စား လှ ယ် ပလာ င်း များ အ ြဖ စ် အ ြခား မွ တ် ဆ လ င်
အေီးေီးပရာက်ရခ
ှိ ေ
ဲ့ ည်။၁၀၁ USDP ၏ ေါလီမန်အမတ်များ

များရရှိ ရ န် ယာယီ မှ တ် ေုံ တ င် က တ် (အြဖူပရာင် က တ် )

တွင် ရိဟ
ု င်ဂျာဟု မှတယ
် ထ
ူ ားပော မွတဆ
် လင် ပခါင်းပဆာင်

အတွက် ထုတ်ပေးခဲ့ ကကေည်။ မွတ်ဆလင်ထဲမှ လူေိများေူ

တို့ ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။ ထို့ ြေင် USDP ေည် ရခို င် ြေည် န ယ်

များ ကို ပန ထို င် ပကကာ င်း အ ပထာ က် အ ထား မ ရှိ ေူ များ
အချု့ကလည်
ိ
း USDP ေါတီ ကို ယ် စားလှ ယ် များအြဖစ်
ဝင်ပရာက် အပရ�းခံ ခဲ့ ကကေည်။

၉၅

ဤအေို င်း မှာ USDP ကို မဲ ရ ပအာင် စု ပေးရန်

အ စိုး ရ က လုံ့ လ ထု တ် ကကိုး စား ပန ြခ င်း အ စ ေို င်း ော
ရှိ ေါ ပေး ေ ည် ။ န . အ . ဖ အ စိုး ရ ေ ည် အ ကူး အ ပြော င်း

အစီ အ စဉ် များကို မည် ေ ည့် အ ပနှာ င့် အ ယှ က် မျှ မဝင် ရ

ပလပအာင် အားထုတ်ရန် စိတ်ေိုင်းြဖတ်ထားပေီးြဖစ်ေည်။
ပရ�းပကာက်ေွဲ နီးလာပောအချိန်များတွင် NPDP အဖွဲ့ဝင်

ဦးပရ� ပမာင် နှ င့် စီး ေွားပရးလု ေ် င န်း ရှ င် ဦးပအာင် ပဇာ် ဝ င်း
၏ ချ င်း လူ မျုးိ စု ပရး ရာ ဝ န် ကကီး ပန ရာ ကို လ ည် ပကာ င်း

ဧရာဝတီ တို င်း ပဒေကကီး ၌ ရခို င် အ မတ် ပနရာကို လ ည်း
ပကာင်း ရရှိခဲ့ေည်။ အြေင်ေန်းအြမင်တွင် ထိုမဲရလဒ်များမှာ
ရှု ေ် ပထွး ေည် ဟု ထင် ရ ေည် ။ ေို့ ပော် ၁၉၉၀တု န်း က

ကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်လူမျုးများ၏
ိ
နိုင်ငံပရး ပမျှာ်မှန်းချက်များနှင့်

ယဉ် ပကျးမှု စုံ လ င် ြခင်း များကို ကို ယ် စားြေုပော ရလဒ်
ြဖစ်ပနပေေည်။

ပရ�း ပကာက် ေွဲ ပေီး ေည့် ပနာက် ေို င်း တွ င် ြေန် လ ည်

များ မကကာခဏဆိုေလို လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များနှင့် ပေိုင်ဖက်

ေုံး ေေ် ြခင်း များစွာ ပေါ် ထွ က် လာခဲ့ ေ ည် ။ န.အ.ဖ နို င် ငံ

ရေည်။ န.အ.ဖ ေည် ထိအ
ု ချိနက
် ပရ�းပကာက်ေွဲ မတိင
ု ခ
် င်

နိုင်ငံပရး အင်အားစုမှာ USDP နှင့် တေ်မပတာ်တို့ အတွဲော

U S D P ေါ တီ တို့ ၏ ပနှာ င့် ယှ က် စ စ် ပဆး ြခ င်း ကို ခံ ရ
၉၆

ရက် များအတွ င်း ရခို င် က မ်း ရိုး တန်း ေို့ ဝင် ပရာက် တို က်
ခို က် ခဲ့ ပော ဂီ ရိ မု န် တို င်း အပေီး ရက် ပရ�့ ပေးပစ လို ပကကာင်း
R N D P ၏ ပတာ င်း ဆို မှု ကို မ လို က် ပလျာ ခဲ့ ပေ ။ ကု လ

ေမဂ�၏ ခန့်မှန်းချက်များအပရ လူဦးပရ ခုနှစ်ပောင်းခန့်
အိုး မဲ့ အိ မ် မဲ့ ြဖစ် ကကရပေီး လူ ၁ ၀ဝ ပကျာ် ပေဆုံး ခဲ့ ေ ည် ။

၉၇

မဲရုံများ ေိတ်ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် လည်း ကကိုတင်မဲများ

ကို မဲပရတွက်ချိန်တွင် လိမ်လည် ထည့်ေွင်းြခင်းြဖင့် USDP
အတွက် မဲရလဒ် ပြောင်းပအာင် ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်ဟူပော
ေံေယများ ေျံ နှ့ ံ့လျှက်ရှိေည်။

၉၈

ထိုေို့ အားထုတ်ြခင်းများမှာ အရာမပရာက်လှပေ။

မဲ ရ လဒ် များ ထွ က် ပေါ် လာပောအခါ ၁၉၉၀ တွ င် ကကုံ ခဲ့

ရေကဲ့ ေို့ ေ င် ရခို င် အ မျုးေားပရးစိ
ိ
တ် ဓါတ် များ မေျက် မ
ကွက် ြေေခဲေ
့ ည်။ မဲဆန�ရှငမ
် ျား၏ ေပဘာကို ေိနင
ို ေ
် ည်။

ပရးစင် ြမင့် ပေါ် မှ အနားယူ ေွားပေီး လက် ရှိ တွ င် အဓိ က
ကျန်ရစ်ေည်။ ယခင်ကဗိုလ်ချုေ်၊ ယခုေမ�တြဖစ်လာပော
ဦးေိန်းစိန်ေည် အနားယူေွားခဲ့ပော န.အ.ဖ ၏ ဝန်ကကီး

ချုေ်လည်း ြဖစ်ခပ
ဲ့ ေးေည်။ မည့ေ
် ို့ေင်ြဖစ်ပစ ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်

တွင်ရှိပော ပခါင်းပဆာင်များ စွာေည် ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်
ကို အပလးအနက် ခံစားမပနခဲ့ ကကေါ။ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ခန့်

မျှ စစ်အေ
ု ခ
် ျုေ်ပရးပအာက်တင
ွ ် ပနထိင
ု ခ
် ဲ့ ပေီးပနာက် ယခုအခါ

နိင
ု င
် ပ
ံ ရးစင်ပေါ်တွင် လှုေ်ရှားမည့ေ
် အ
ူ များအြေား ပေါ်ပေါက်

လာကကေည်။ အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တက်�ကွ
လှုေ်ရှားမှုများလည်း အေစ်အေစ် ထွက်ပေါ်လာကကေည်။
RNDP နှင့် ULA တိေ
ု့ ည် အာရကန် အမျုးေားပရးအတွ
ိ
က်

မတူ ညီ ပော လမ်း ပကကာင်း ပေါ် မှ လှု ေ် ရှားကာ အားေစ်
ပလာင်းပနကကပေီ။

ေို့ပော် အပြခအပနဆိုးလာနိုင်ေည့် အရိေ်အပြခ

ALD က ပရ�းပကာက်ေွဲ မဝင်ပောပကကာင့် RNDP က ရခိုင်

များကို လ ည်း ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် ြမင် ပနရပေီ ြဖစ် ေ ည် ။

စု စု ပေါင်း ၃၃ပနရာ အနို င် ရ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ တစ် နို င် ငံ လုံး တွ င်

များ စွာ နီး က ေ် လာ ေ ည့် အ စွ န်း တ စ် ပန ရာ တွ င် ရ ေ် မိ

တွင် မဲအများစုကို အနိင
ု ရ
် ခဲ့ ပေီး လ�တ်ပတာ်ေုံးဆင့စ
် လုံးတွင်
စတု တ� ပြမာက် အမတ် အ ပရအတွ က် အများဆုံး ရရှိ ပော
ေါတီ ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည် ။

၉၉

အလားတူ ေ င် ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င်

လ� တ် ပတာ် တွ င် လ ည်း အား ရ ပကျ န ေ် စ ရာ ြဖ စ် ခဲ့ ပေီး
R N D P ေ ည် အ ကကီး ဆုံး အ မ တ် ပန ရာ ပဝ စု ကို ရ ခဲ့ ပေီး

ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် ပေါက် ကွဲ လာပတာ့ မ ည့် ေဋိ ေ က္ခ နှ င့်
ပနလျက်ေားြဖစ်ပေီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ ဤနယ်ပြမ

ထဲမှ မွတ်ဆလင်အများစု အစုလိုက်အပေုံလိုက် တိုင်းတေါး

ေို့ ထွ က် ခွာ ေွားရြခင်း ၊ အိုး အိ မ် စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေးရေည့်

ဒု က္ခ ေည် များ ြဖစ် လာကကပတာ့ မ ည် ။ ၂၀၁၀ပရ�း ပကာက် ေွဲ
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ြေင် ေ နှ င့် အဆက် အ ဆံ န ည်း နည်း ြဖင့် ရာစု နှ စ်

ပကာက် ေွဲ ေါဝင် နို င် ခဲ့ ပော ပနာက် ဆုံး ပရ�း ပကာက် ေွဲ ြဖစ်

တစ် ဝ က် ကကာပအာင် အထီး ကျန် ပနခဲ့ ြခင်း များမှာ မကကာမီ

နိုင်ငံပရးအရ လ�မ်းမိုးရန်နှင့် စီးေွားပရးအကျုးအြမတ်
ိ
များ

လည်း စစ် အ စိုး ရေည် နက် ရှို င်း စွာ အြမစ် တွ ယ် ပနပော

ေည်။ ထိုအချိန်တွင် တရုတ်နှင့်အိန�ိယတို့ကလည်း ေထဝီ
ရရှိ ရ န် မူ ဝါဒများတွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် ကို အပလးအနက်
ထား ထည့် ေွ င်း ပေီး အစီ အ စဉ် များကို အပကာင် အ ထည်

ပဖာ် ရ န် တွ န်း တွ န်း တို က် တို က် ပဆာင် ရ� က် ပနကကေည် ။

စစ် ပတွ ၊ပကျာက် ြဖူ၊ ပြမာက် ဦးနှ င့် ငေလီ အ စရှိ ေ ည့်
တစ်ချိန်က အိေ်ပေျာ်ပနေလို ပအးပဆးခဲ့ပော အာရကန်၏

ပဒေများမှာ မကကာမီေင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်တွင် အက�မ်း
တဝင်ရှိကကပော အမည်များ ြဖစ်လာကကေည်။

အဆုံး ေတ် ပတာ့ မ ည် ။ ဤတစ် ကကိ မ် အဆုံး ေတ် ရာတွ င်

ြမ န် မာ နို င် ငံ ရှိ ေ ဋိ ေ က္ခ များ နှ င့် လူ မျုးိ စု နို င် ငံ ပရး စိ န်
ပခါ် မှု များကို ပြဖရှ င်း ပေးနို င် ခဲ့ ြခင်း မရှိ ပေးပေ။ ရခို င်
ြေည် န ယ် ေ ည် ယခင် က ကဲ့ ေို့ နို င် ငံ တ ကာ၌ ထင် ရှားစွာ

ရှိ ေ ည့် အပနအထားကို ြေန် လ ည် ပရာက် ရှိ ပတာ့ မ ည် ။

ေို့ ပော် အနို င် အ ထက် ပေို င် ဆို င် မှု ရှိ ပော အု ေ် ချုေ် ပရး၏

ပခတ်တစ်ပခတ်၏ စလုံးပရးစလာပော အချိန်မျုးိ ြဖစ်ပေ
ေည်။
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နို င် ငံ ပတာ် ပအးချမ်း ောယာပရးနှ င့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး

ပကာင် စီ က ၂၀၁၁ ခု နှ စ် မ တ် လ တွ င် ဖျက် ေိ မ်း ေွားပေီး

ေည့်ပနာက်တွင် ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရနှင့်ေတ်ေက်၍ နိုင်ငံ

တကာအေိုင်းအဝိုင်းတွင် ပယဘုယျအားြဖင့် အြေုေပဘာ
ပဆာင် ပော မှ တ် ချက် များကို ပြောဆို စ ြေုလာကကေည် ။

ထို ပြောင်း လဲ လာပော အြမင် ေ စ် မှာ နို င် ငံ ကို ေို မို ပခတ် မီ

ပေီး လွတ်လေ်ပောနိုင်ငံအြဖစ် ဖွင့်ပေးရန် ကကိုးစားခဲ့ပော
လု ေ် ရ ေ် များပကကာင့် ြဖစ် လာေည် ဟု ဆို ရ မည် ။ နို င် ငံ ပရး

အကျဉ်းေားများကို စတင်လတ်
� ပေးခဲ့ ပေီး လူမျုးစု
ိ လက်နက်
ကို င် တေ် ဖွဲ့ များနှ င့် လ ည်း အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရးအတွ က်

အ ေ စ် တ စ် ဖ န် ကကိုး ေ မ်း လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း

စု ကကည် နှ င့် အမျုးေားဒီ
ိ
မို က ပရစီ အ ဖွဲ့ ချုေ် ေ ည် ၂၀၁၂

ဧ ပေီ တွ င် ကကား ြဖ တ် ပရ�း ပကာ က် ေွဲ ြဖ င့် ေါ လီ မ န် ကို ဝ င်
ပရာက်ေွားခဲ့ေည်။ ေုဂ�လိက မီဒီယာများအပေါ် ဖိနှိေ် ချုေ်
ချယ် ြခင်း များ ပလျှာ့ ပေါ့ ခဲ့ ပေီး အရေ် ဘ က် လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း
များ၏ လုေက
် င
ို ခ
် င
ွ က
့် လ
ို ည်း ပြဖပလျှာပ
့ ေးခဲေ
့ ည်။ အစိုးရက

ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ ြခ င်း များ စ တ င် ပေီး အ ရှိ န် ရ လာ ပော

အခါ အပနာက်နိုင်ငံများက စီးေွားပရးေိတ်ဆို့ မှုများကို ဖယ်

ရှားပေးခဲ့ ကကေည် ။ ပေချာေည် မှာ ရန် ကု န် နှ င့် အြခား
ပမို့ ကကီး များ တွ င် အ ပြော င်း အ လဲ များ က ပဆာ င် ကျ ဉ်း

ကုလားတန်စီမံကိန်း စစ်ပတွ ဆိေ်ကမ်းတိုးချဲ့ပရးလုေ်ငန်းများပဆာင်ရ�က်ပနစဉ် (TK)

လာ ပော လွ တ် လ ေ် မှု ကို ေိ ေိ ော ော ခံ စား ကက ရ ပေီး
ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စေ်တွင် ရာစုနှစ် တစ်ဝက်အတွင်း ေထမဆုံး
အကကိမ် အေစ်အခတ်များ ရေ်စဲေွားခဲ့ေည်။

ထို အ ချိ န် က ထ ည့် ေွ င်း မ စ ဉ်း စား ခဲ့ ကက ပော

အရာတစ် ခု မှာ လူ မှု ပရးနှ င့် နို င် ငံ ပရး၏ ေုံ စံ များ တြခားစီ

ကွဲ ြေား ပော န ယ် ပြမ များ ရှိ ပန ပေး ေ ည် ကို ြဖ စ် ေ ည် ။

စ စ် တ ေ် က အု ေ် ချု ေ် ခဲ့ ပော ဆ ယ် စု နှ စ် များ အ ပေီး တွ င်
ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရးအတွ က် အချိ န် ယူ
ရလိ မ့် မ ည် ဟု လ က် ခံ ထားကကေည် ။ ေို့ ပော် အ စိုး ရေစ်

အပြခကျလာချိနတ
် င
ွ ် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးစနစ်ေစ်ကို အလုံးစုခ
ံ င
ွ လ
့် တ်
�
ေည်း ခံ ပေးခဲ့ ကကေူ များအပနနှ င့် မြမင် ခဲ့ ပောအချက်

မှာ ထို အ ချိ န် က ြဖစ် ပေါ် ပနခဲ့ ပော အပြောင်း အလဲ များကို

မခံ စားပနကက ရေူ များရှိ ပနေည့် အချက် ကို ြဖစ် ေ ည် ။

၂၀၁၁- စက်တင်ဘာလတွင် ေမ�တဦးေိန်းစိန်ေည် တရုတ်
အစိုးရက ပကျာပထာက် ပနာက်ခံပေးထားပော ကချင်ြေည်
နယ် မှ ြမစ် ဆုံ ဆ ည် စီ မံ ကိ န်း ကို ပရ�့ ဆို င်း ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ေို့ ရာ

တွ င် မ ကကာ မီ ေ င် ေိ လာ ကက ရ ေ ည် မှာ ထို့ ေို့ ပရ�့ ဆို င်း

ခဲ့ ြခင်းမှာ ေထဝီ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအပရ�့တွင် ြဖစ်ခလ
ဲ ပ
ှ ော �ခွင်းချက်

တ စ် ခု ြဖ စ် ခဲ့ ပကကာ င်း ကို ပနာ င် အ ခါ ေိ လာ ခဲ့ ရ ေ ည် ။
ထို ပရ�့ ဆို င်း မှု မှာ အ နာ ဂ တ် ြမ န် မာ နို င် ငံ တွ င် ပေို င် ဆို င်
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လာကကမည့် ြေည် တွ င်း ြေည် ေ လု ေ် င န်း များ တစ် ပကျာ့ ြေန်

အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ဦးေိန်းစိန်၏ အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးမူဝါဒကို

ေည်။ တေ်မပတာ်က ကကီးစိုးထားဆဲအစိုးရေည် ေဘာဝ

ခဲ့ ကကပေီး အမျုးေားနိ
ိ
င
ု င
် ပ
ံ ရးအပြောင်းအလဲများ ြဖစ်ပစေည့်

လာချိ န် အစေို င်း ၌ ြဖစ် ခဲ့ ပော ချုံ ခို တို က် ခို က် မှု ြဖစ် ခဲ့
ေယံဇာတ ထုတပ
် ဖါ်ြခင်းများကို ဆက်လက်၍ ချဲ့ထွငပ
် နပေီး

ြေင်ေမှ ရင်းနှီးြမုေ်နေ
ှံ မ
ူ ျား အပလာတကကီး ဝင်ပရာက်လာကက
ချိန်တွင် ပြမယာေိမ်းယူြခင်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်ဟု
၂

ရေ် ရ�ာ အပြခြေု အဖွဲ့ များက ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ ြမန် မာပြမ
ပေါ်တွင် ပတွ့လာရပတာ့မည့် “ကစားေွဲကကီး”မှာ စတင်ေည်
ဆိုရုံမျှောရှိပေးေည်။

၃

ပကကညာခဲ့ ပောပကကာင့် အပကာင်း ဘက် ေို့ ေို မို ပမျှာ် လ င့်
န ည်း လ မ်း ေ စ် များ ပတွ့ ပကာ င်း ပတွ့ နို င် လိ မ့် မ ည် ဟု

ယူဆခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ
ဥေပဒနှ င့် အစိုး ရ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ် များမှာ ထို

ရည် မှ န်း ချက် များကို အံ ဝ င် ခွ င် ကျ ြဖည့် ဆ ည်း ပေးနို င် မ ည့်
စနစ်များ မဟုတ်ကကေါ။

ထို အ ချိ န် ပနာက် ေို င်း တွ င် ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည့် ကိ စ္စ

ဦးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရး ကတိကဝတ် များရှိခဲ့

များအတွက် မည်ေူ့ထံ၌ တာဝန်ရှိေည်ကို ြငင်းခုံပနကကဆဲ

ရေ် စဲ ပရး စာချုေ် ချုေ် ဆို ပေီး ပော ပနရာများတွ င် တို က် ေွဲ

ဖရို ဖ ရဲ ကစဉ့် က လျားအြဖစ် ဆုံး ကာလတစ် ခု ကို ကကုံ ရ

ပော် လ ည်း အချု့လူ
ိ မျုးစု
ိ
တေ် ဖွဲ့ များနှ င့် အေစ် အ ခတ်

အေစ်များ ြေန်လည် ြဖစ်ေွားလာြခင်းကလည်း အပရးတကကီး

ကိ စ္စ တစ် ခု ေ င် ။ တစ် ဖ န် အစိုး ရစနစ် အပြောင်း အလဲ များ
ြဖစ်လာပေီးပနာက် နယ်စေ်လူမျုးစု
ိ ပဒေများတွင် ေဋိေက္ခ

နှ င့် မတည် ပငိ မ် မှု များက တစ် ဆ က် တ ည်း ြေန် ြဖစ် လာ
ြေန် ေ ည် ။ ကနဦးတွ င် ကချင် နှ င့် ရှ မ်း ြေည် န ယ် ပြမာက်

ေို င်း တွ င် ြဖစ် ပော တို က် ေွဲ များေည် ၂၀၁၁ ခု နှ စ် ဇွ န် လ
ပနာက်ေင
ို ်းတွင် တေ်မပတာ်က ကချင်လတ
ွ လ
် ေ်ပရးအဖွဲ့ချုေ်

KIO ကို ထိုးစစ်များ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ပောပကကာင့် အဓိက
ြမင့တ
် က်လာရြခင်း ြဖစ်ေည်။ ေိပ
ု့ ော် များမကကာမီ ေဋိေက္ခ
၄

များ အရှိ န် လျင် ြမန် စွာ ေျံ နှ့ ံ့ ေွားခဲ့ ပေီး ြမန် မာအမျုးေား
ိ

ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်များ Myanmar National

Democratic Alliance Army (ကိုး ကန့် ) နှ င့် တအာင်း
အမျုးေား
ိ
လွ တ် ပြမာက် ပရးတေ် မ ပတာ် TNLA တို့ နှ င့်
လည်း တို က် ေွဲ များ ြေန် လ ည် စ တင် ခဲ့ ေ ည် ။ ၅ ထို အ ဖွဲ့ ေုံး ခု
စ လုံး မှာ U L A - ရ က္ခို င့် တ ေ် ပတာ် ၏ မ ဟာ မိ တ် များ

ြဖစ် ကကေည် ။ ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ကို လ ည်း လ� တ် ပေး

ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ပော် လ ည်း ြမန် မာနို င် ငံ ပရးတွ င် ထူး ြခား

ြဖစ် ေ ည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် ေမို င်း တစ် ပလျှာ က် တွ င်
ပတာ့ မ ည် ြဖစ် ေ ည် ။ ဤတစ် ကကိ မ် တွ င် လ ည်း ြဖစ် ပကကာင်း
ကု န် စ ဉ် ကို ရှ င်း ြေကကရာတွ င် ဇာတ် စုံ ခ င်း ေုံ များ တစ် ခု နှ င့်
တ စ် ခု မ တူ ကက ေ ည် ကို ပတွ့ ရ ြေ န် ေါ ပေီ ။ ပြမ ြေ င် တွ င်

ပေါ် ပေါက် လာမည့် အြဖစ် အ ေျက် များကို ဆက် လ က် တွ န်း

အားပေးပနပော ြေဿနာပေါင်း များစွာ ပေါ် လာပနပော
အချိ န် ြဖစ် ေ ည် ။ လာမည့် ဆ ယ် စု နှ စ် ထဲ တွ င် အဆိုး ဆုံး

အပရးပေါ် အပြခအပနကို ြေည် န ယ် ၏ ပြမာက် ေို င်း နှ င့်
အလယ်ေိုင်းတွင် ကကုံပတွ့ခဲ့ရေည်။ ေို့ပော် ပနာက်ဆက်
တွဲ အကျုးဆက်
ိ
မှာ ပဒေတစ် ခု လုံး ၌ မတည် ပငိ မ် မှု ကို

ခံ စား လာ ရ ေ ည် ။ အာ ရ က န် ၏ ေ မို င်း တ စ် ပလျှာ က်
အဆိုး ရ�ားဆုံး အိုး အိ မ် မဲ့ ထွ က် ပြေးရေည့် အြဖစ် အ ေျက်
ကကီးမှာ ကျပရာက်လာပတာ့မည်။

၂၀၁၂ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက်မများ
ှု
ပယဘုယျအားြဖင့် ေမ�တဦးေိန်းစိန်က အာဏာရ

ပော အပြောင်း အလဲ ကို ြဖစ် ပစမည့် နယ် ဆ င် မ န် ဒဲ လား

ယူ ချိ န် တွ င် မွ တ် ဆ လင် ေို့ မ ဟု တ် ရို ဟ င် ဂျာများ၏ လူ့

လည်းပကာင်း ဤပြမပေါ်တွင် မပေါ်ပေါက်လာခဲ့ေါ။

အပနအထားြဖစ် ေ ည် ။ ပဒေ၏ လက် န က် ကို င် တေ် ဖွဲ့

ေ ည်လ ည်း ပကာင်း “ ဘာလ င် တံ တို င်း ပေို ကျ မှု ” ေ ည်

ထို အ ြဖစ် အ ေျက် များ ပေါ် ပေါက် လာပနချိ န် တွ င်

ရခို င် ြေည် န ယ် ရှိ လူ မှု ပရး နို င် ငံ ပရးအခင်း များမှာ တစစ

မတည်ပငိမ်မှုများ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်
လှုေ်ရှားပနေူများတွင် လူော ကွာချင်ကွာေါမည် ြေဿနာ

များြဖစ်ရပော အပကကာင်းအရင်းမှာ ယခင်ကနှင့် မကွာြခား
ေါပေ။ မညီမျှမှုများ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမှုများ၊ ဆင်းရဲြခင်းများ၊

လျစ်လျူရှုခံရြခင်းများနှင့် ေဋိေက္ခပကကာင့် တိုးတက်မှုများ
ဆု တ် ယု တ် ရ ြခ င်း တို့ မှာ မ ပြော င်း မ လဲ တ ည် ရှိ ေ ည် ။

န.အ.ဖက အစိုး ရပနရာမှ ဆင်း ေွားချိ န် တွ င် နို င် ငံ ပရး
အပြောင်း အလဲ များအတွ က် ပမျှာ် လ င့် ချက် များရှိ ခဲ့ ကကေါ

ေည် ။ RNDP နှ င့် NDPD တို့ ၂၀၁၀ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င်

အခွင့်အပရးနှင့် အမျုးေားပရးမှ
ိ
ာ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်
များြဖစ်ေည့် Arakan Rohingya National Organization
နှ င့် Rohingya Solidarity Organization တို့ ေ ည်
နို င် ငံ တ ကာတွ င် ရို ဟ င် ဂျာအပရးကို ေတိ ထားမိ ပအာင်
ပြောဆို ပနကကေည် မှ လွဲ ၍ ပငိ မ် ေ က် ပနေည် ။ တစ် ချိ န်
တည်းတွင် ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ NDPD ၏ ပအာင်ြမင်

မှု နှ င့် USDP က မွ တ် ဆ လင် မဲ ဆ န� ရှ င် များကို ထည့် ေွ င်း
စဉ်းစားခဲ့ပောပကကာင့် ရိုဟင်ဂျာတို့က မိမိတို့၏ နိုင်ငံေား

အခွ င့် အ ပရးနှ င့် လူ မျုးပရးြေဿနာ
ိ
ပြဖရှ င်း လာနို င် ပတာ့

မည် ဟု ပမျှာ် လ င့် ချက် များ ထက် ေ န် လာေည် ။ အမျုးိ
ေား နို င် ငံ ပရး ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ မှု များ အ လား အ လာ ရှိ

ပကကာင်း ပမျှာ် လ င့် ချက် များကို လ ည်း ၂၀၁၂ တွ င် ြဖစ် ေွား
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ခဲ့ ပော အြဖစ် အ ေျက် နှ စ် ခု က ေို ၍ အပရာင် တင် ပေးြေန်

အြခားမွတ်ဆလင်များကိုလည်း ေစ်မှတ်ထားလာကကေည်။၇

တစ် ခု အ ပနနှ င့် ရခို င် ြေည် လွ တ် ပြမာက် ပရးေါတီ ALP

ဟု ေိ ရ ပေီး အများဆုံး မှာ မွ တ် ဆ လင် များြဖစ် ကကေည် ။

ေည်။ အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အေိုင်း

၏ ဇ န် န ဝါ ရီ လ အ တွ င်း က အ စိုး ရ နှ င့် အ ေ စ် အ ခ တ်
ရေ် စဲ ပရး စာချုေ် ကို ချုေ် ဆို ခဲ့ ပေီး ဧပေီ လ တွ င် NLD က
ေါလီမန် အတွင်းေို့ ဝင်ပရာက်နိုင်ေည်။ ALP ကို ပတာက်

ပလျှာ က် ေံ့ ေိုး လာခဲ့ ပော KNU ေည် လ ည်း အေစ် အ ခတ်

၂၀၁၂ကု န် ဆုံး ချိ န် တွ င် လူ ပေါင်း ၁၉၀ ခန့် ပေဆုံး ခဲ့ ေ ည်
လူပေါင်း ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ခန့်မှာ အိုးအိမ်များမှ စွန့်ခွာရကာ ဒုက္ခ
ေည်များ ြဖစ်ကကရေည်။၈ (ထိအ
ု ေ
ု စ
် တ
ု င
ွ လ
် ည်း မွတဆ
် လင်က
အများစုြဖစ်ေည်။)

အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ကို ြေ န် ပြော င်း ကက ည့် လျှ င်

ရေ် စဲ ပရးစာချုေ် ကို ေပဘာတူ ခဲ့ ရာ ALP ပခါင်း ပဆာင်

အ ပစာ ေို င်း လူ မျုးိ ပရး ဆ န့် ကျ င် မှု များ ကို ဗု ဒ� ဘာ ော

နို င် ေ ည့် အပြခအပနမျုးတွ
ိ င် ပနာက် ကျကျန် မပနလို ပေ။

ပထာက် ခံ ေူ များ ေါဝင် ပော အဖွဲ့ များထံ မှ ပရာက် လာခဲ့

များေည် လ ည်း နို င် ငံ ပရးအရ ေက် ဝ င် လှု ေ် ရှားမှု လု ေ်

(ပအာက်တွင်ေါရှိပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် အပြောင်း
အလဲကာလအတွင်း စစ်ပဘာင်ချဲ့ လာြခင်းကိုရေါ။)
ှု

၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ် ပမလတွင် လူမျုးပရးအကကမ်
ိ
းဖက်မများ
ှု

ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာ ရုတ်တရက် အကျေ်ရိုက် ကုန်ကကေည်။

ေဋိ ေ က္ခ မီး ပတာက် မှာ ရခို င် ြေည် န ယ် အ လယ် ေို င်း ရမ်း ပဗဲ

က� န်း ပမို့နယ် တွ င် ဗု ဒ� ဘာော အမျုးေမီ
ိ
း တစ် ပယာက်
ကို မွတ်ဆလင်ေုံးဦးက ဗလက�ာယြေုပေီး လူေတ်ခဲ့ေည်

ဟူပော အမှုမှ စတင်ခဲ့ေည်။ လာမည့် ရက်ေတ�ေတ်များ

အတွ င်း ပြမာက် ေို င်း ရှိ ပမာင် ပတာ၊ ဘူး ေီး ပတာင် နှ င့်
စစ် ပတွ တို့ ေို့ လူ မျုးပရး
ိ
အဓိ က ရု ဏ်း များ လျင် ြမန် စွာ

ေျံ နှ့ ံ့ေွားခဲ့ေည်။ အစေိုင်းကတည်းကေင် တိုက်ခိုက်မှုများ
၆

မှာ ရခို င် ရို ဟ င် ဂျာတင်း မာမှု ကို ကို ယ် စားြေုပနေည် ဟု

ယူဆခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ပအာက်တိုဘာလတွင် ပြမာက်ဦး၊
မင်းြေား၊ ေံတွဲနှင့် ြေည်နယ်၏ အြခားအစိတ်အေိုင်းများေို့

ရိုဟင်ဂျာ IDP စခန်း၊ စစ်ပတွပမို့နယ် (TK)

ေျံ နှ့ ံ့ေွားပေီး ထိုနယ်များတွင် ပနထိုင်ကကပော ကမန်များနှင့်

ကိုး ကွ ယ် ပော အု ေ် စု များနှ င့် ေါလီ မ န် ထဲ မှ RNDP ကို

ေုံ ရ ေည် ဟု လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးအဖွဲ့ အစည်း များက ပရးေား

ကကေည်။၉ လက်နက်ကိုင် ALPက အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်
ရေ်စဲပရး စာချုေ်ချုေ်ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်

ပရး အမု န်း စကားများကို နှိုးဆွ ပေးခဲ့ ေ ည် ဟု စွ ေ် စွဲ ချက်

် လင်များကို မပကျနေ်ေည့် အပကကာင်း
များရှေ
ိ ည်။၁၀ မွတဆ
များထဲ တွ င် USDP က မွ တ် ဆ လင် မဲ များကို အပထွ ပထွ

ပရ�းပကာက်ေွဲအတွင်း အေုံးချနိုင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင်း ရိုဟင်ဂျာ
များအပနနှ င့် ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချုေ် ခွ င့် ရ ရှိ ပရးကို ြေန် လ ည်

ပတာ င်း ဆို လာ ဦး မ ည် ပလာ ဟူ ပော စိုး ရိ မ် မှု နှ င့် အ တူ
တရားမဝင် နယ်စေ် ြဖတ်ပကျာ်ဝင်ပရာက်လာမှုများ ရှိေည်

ဟူပော စွေစ
် ခ
ွဲ ျက်များ ရှလ
ိ ာေည်။ ၁၉၆၀ ပကျာ် ကာလများ
အပစာေို င်း က မွ တ် ဆ လင် အ များစု နယ် ပြမအြဖစ် ပမယု
နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရးဟူ၍ စိတ်ကူးခဲ့ ကကြခင်းကို ြေန်အမှတ်
ရကကပေီး ဒုတိယကမ�ာစစ်အတွင်းက ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျုးစု
ိ

အချင်းချင်းကကား အကကမ်းဖက်မှုများကို ထေ်မံြဖစ်ေွားမည်
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ကို စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကခဲ့ ကကေည်များလည်းရှိေည်။၁၁ (အခန်း

မည် ေ ည့် ဘ က် က ေါဝင် ေ ည် မ ဆို ြေစ် မှု ကျူးလွ န် ေူ များ

မှု များမှာ မန� ပလးနှ င့် ရန် ကု န် ေို့ ေါ ေျံ ေွ
့ ားခဲ့ ေ ည့် အချိ န်

အချိ န် တွ င် ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် မည် ေို့ တုံ့ ြေန် မ ည် ကို

ကျင် ပရးလှု ေ် ရှားမှု များေည် များစွာ ေို ၍ ကျယ် ြေန့် ပော

များ လှ ပော န ယ် စ ေ် ပဒ ေ တွ င် န ယ် ြခား နှ စ် ဖ က် စ လုံး

၂ နှ င့် ၃ ကို ကကည့် ရ န် ။ ) ေို့ ပော် မွ တ် ဆ လင် ဆ န့် ကျင်
တွင် ေိောရှင်းလင်းလာပော အချက်မှာ မွတ်ဆလင်ဆန့်

ြမန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း ရှိ ဗု ဒ� ဘာော အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ် ရှား

မှုများထဲမှ အစိတ်အေိုင်း တစ်ခုောြဖစ်ပကကာင်း ရှင်းလင်း

လာခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်

အားလုံး အတူ တူ ေ င် ြဖစ် ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ ၁၅ ထို

ကကည့်မိကကေူများလည်းရှိေါေည်။ ေို့ပော် အကူးအေန်း
အပကကာက်တရားြဖင့် ပနထိုင်ပနကကရေူများ ရှိပနကကေည်
မှာ ြေဿနာရှိပနပကကာင်းော ၎င်းကပြောကကားခဲ့ ေည်။၁၆

တရားဥေပဒစိုးမိုးပရးမှာ ပေချာပေါက် ြေဿနာ

ပရး အကကမ်းဖက်မှုများ အြခားြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပဒေကကီး

ရှိ ပနေည် ။ နဂို က ေင် မတည် ပငိ မ် ပော အပြခအပနထဲ ၌

မိတ�ီလာတွင် မွတ်ဆလင် ၄၀ ခန့် အေတ်ခံခဲ့ရေည်။

လှ ပကကာင်း ရေ် ရ�ာ ပခါင်း ပဆာင် များက ေတိ ပေးပနကက

များတွင်လည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ပေီ။ ြမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ေိုင်းမှ
၁၂

မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး လှုံ့ပဆာ်မှုများ ေျံ ေွ့ ားလာ

ချိ န် တွ င် အြခားအစွ န်း ပရာက် အမျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားေူ

ရဟန်း များ ဦးပဆာင် ေ ည့် ပနရာမှ အဓိ က ကျကျ ေါဝင်
ပနေည်မှာ ဦးဝီရေူနှင့် ၉၆၉ လှုေ်ရှားမှု မ.ဘ.ေ ေို့မဟုတ်

အမျုးဘာော၊
ိ
ောေနာ့ ကာကွ ယ် ပစာင့် ပရှာ က် ပရးအဖွဲ့
တို့ ြဖစ်ကကေည်။၁၃ ယခင် စစ်အေ
ု ခ
် ျုေ်ပရးပအာက်၌ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး

လှု ေ် ရှားမှု တွ င် ဗု ဒ� ဘာောရဟန်း များ ေါဝင် ေ ည့် အစဉ်

အလာ ကကီးမားပော်လည်း ဘာောပရး အပြခြေု လှုေ်ရှားမှု
များကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကန့်ေတ်ထိန်းချုေ် ထားခဲ့ေည်။

ြမန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ ှိ အစ္စလာမ်များ၏ အစဉ်အလာ ဓပလ့ကို ပရှးရိုး

ဆန် ပော မွ တ် ဆ လင် များဟု အများအားြဖင့် ယူ ဆ ကက

ေည် ။ နို င် ငံ ပရးအရ လှု ေ် ရှားခွ င့် ရ လာပော အချိ န် တွ င်
ဗုဒဘာော
�
အစွန်းပရာက် ေုဂ�ိုလ်များေည်လည်း မွတဆ
် လင်

တို့ကို ၂၁ရာစု ေုံးစကားလုံးများ ြဖစ်ကကပော “ယဉ်ပကျးမှု

စစ် ေွဲ ” ၊ “ဂျီ ဟ တ် ဘာောပရးစစ် ၏ ပခိ မ်း ပြခာက် မှု ” အစ
ရှိ ေ ည့် ရှု ပထာင့် များမှ ပဘာင် ခ တ် ပြောဆို လာကကေည် ။

ဦးဝီ ရ ေူ က “ြေည် တွ င်း မွ တ် ဆ လင် များကို အစွ န်း ပရာက်

များေည် ပနာက် ကွ ယ် မှ ကကိုးဆွဲ ပနကကပေီး ပငွ ပကကးအရ

လည်းပကာင်း၊ စစ်ပရးအရလည်းပကာင်း၊ နည်းေညာေိုင်း
အရလည်း ပကာင်း ပထာက် ေံ့ ပနကကေည် ” ဟု ပြောကကား
ခဲ့ေည်။

၁၄

ြမန် မာနို င် ငံ ပခါင်း ပဆာင် များေည် ြဖစ် လာပော

အပြခအပနများအပေါ် တုံ့ ြေန် ရာတွ င် များစွာ ပနှး ပကွး

ေါေည်။ တစ်နင
ို ်ငံလုံးအဆင့်တွင် လည်းပကာင်း၊ ေက်ဆင
ို ်
ရာ ေက် ဆို င် ရာပဒေ နယ် ေ ယ် အ တွ င်း ၌လည်း ပကာင်း

ကေဇာတိက�မ ကကီးမားေူတစ်ဦး တစ်ပယာက်ကမျှ ခုံေမာဓိ

မီး ပလာင် ရာပလေင့် အြဖစ် အ ေျက် များမှာ အန� ရာယ် များ
ေည် ကို လ ည်း နားမလည် စ ရာ မရှိ ပော အပြခအပနြဖစ်

ေါေည်။ ေို့ပော် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော အကကမ်းဖက်မှု မည်ေည့်

အပကကာင်း များပကကာင့် ပေါ် ပေါက် လာရေါေည် ဟူ ပော

ရှ င်း ြေြခင်း မျုးမှ
ိ ာ မည် ေ ည့် အ ပြခအပနတွ င် မ ဆို အပြခခံ
လူ့အခွင့်အပရးများကို ကာကွယ်ပေးရမည်ဟူပော အချက်

ကို မျက် ကွ ယ် ြေုြခင်း ဆီ ေို့ ပရာက် ေါေည် ။ ပနာက် နှ စ်

များတွင်လည်း ဤကဲ့ေို့လူ့အခွင့်အပရးကို အေိအမှတ်ြေု
ရ န် မျ က် ကွ က် ြေု ြခ င်း များ က ေို ၍ ဆိုး ရ�ား ပော ပြမ ြေ င်

အပြခအပနများဆီ ေို့ တွ န်း ေို့ ေွားခဲ့ ေ ည် ။ ြဖစ် လာပော
အ ကျုးိ ဆ က် အ ချု့ိ ကို ချ က် ချ င်း ြမ င် နို င် ခဲ့ ပော် လ ည်း

အချု့မှ
ိ ာ အချိ န် ကကာြမင့် မှ ော ေက် ပရာက် မှု များကို ြမင်
ပတွ့ ရေည် လ ည်း ရှိ ေ ည် ။ ၂၀၁၂ပနာက် ေို င်း တွ င် အိုး အိ မ်

စွန့်ခွာထွက်ပြေးရေူတို့ထဲမှ ရခိုင်များပရာ ၊ ရိုဟင်ဂျာများ

ေါ အိ မ် ကို မ ြေန် နို င် ကကေည့် အ ပရအတွ က် တိုး ြမင့် လာခဲ့
ေလို ရို ဟ င် ဂျာ ပလှ စီး ဒု က္ခ ေည် များလည်း အန� ရာယ်

ရှိ ပော ေင် လ ယ် ပရပကကာင်း ခရီး ကို ြေန် လ ည် စတင် လာ

ကကေည်။ ထိုအချိန်တွင် (အေါ့ေိုက်)ကဲ့ေို့ လူမျုးပရးခွ
ိ
ဲြခား
ဆက် ဆံ မှု များကို လ ည်း လူ့ အဖွဲ့ အစည်း အတွ င်း ြဖစ် ရိုး

ြဖစ်စဉ်လို အေားတကျပနခဲ့ ကကေည်။၁၇ တစ်နှစ်အတွင်း၌

ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ ပမို့ပတာ် စစ် ပတွ အ တွ င်း ယခင် ရှိ ခဲ့ ပော
မွ တ် ဆ လင် လူ ဦးပရ အားလုံး နီး ေါးမရှိ ပတာ့ ဘဲ ပမို့ ြေင် ရှိ

ပြမ စို က် ဒု က္ခ ေ ည် စ ခ န်း များ တွ င် ော အ ြခား ေူ တို့ နှ င့်

အဆက် အ စေ် မ ရှိ ပနထို င် ခဲ့ ကကရေည် ။ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ရှိ
ဒု က္ခ ေည် အပရအတွ က် မှာ လည်း ၂၃၀,ဝ၀ဝ အထက် ေို့
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။၁၈

နို င် ငံ တ ကာ ဖိ အား များ ပကကာ င့် ဦး ေိ န်း စိ န် ၏

ပနရာကို ယူ ၍ အကကမ်း ဖက် မှု များကို ရေ် တ န့် ေွားပအာင်

အ စိုး ရ ေ ည် ရ ခို င်ြေည် န ယ် တွ င် ြဖ စ် ခဲ့ ပော လူ မျုးပရး
ိ

အ တို က် အ ခံ ဘ က် က ေါ ပခါ င်း ပဆာ င် များ အား လုံး က

ခုနှစ် ကေဂုတ်လတွင် ခန့်အေ်ခဲ့ေည်။၁၉ ေို့ပော် ဦးေိန်းစိန်

ဝင် ပရာက် ပြောဆို ြခင်း မရှိ ခဲ့ ကကေါ။ အစိုး ရဘက် က ပရာ
အကကမ်းဖက်မှုများကို လျစ်လျှူရှုခဲ့ ကကေည်။ တစ်စုံတစ်ရာ

အပရးယူ ပဆာင် ရ� က် ကကရမည့် အ စား နှ စ် ဘ က် စ လုံး က
ဆို ခဲ့ ေ ည် မှာ တရားဥေပဒစိုး မိုး မှု က အပရးကကီး ပကကာင်း

အကကမ်းဖက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ပဆးပရးပကာ်မရှင်ကို ၂၀၁၂
ေည် ထိုဇွန်လမတိုင်မီ URHCR ၏ အကကီးအကဲ António

Guterres နှင့် ပတွ့ဆုံချိန်ကတည်းက အစည်းအပဝးတွင်
အစိုး ရဘက် က ေပဘာထားကို ထု တ် ြေခဲ့ ပေီး ြဖစ် ေ ည် ။
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အစိုးရအပနနှင့် ရိဟ
ု င်ဂျာတိက
ု့ ို ြမန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ တိင
ု ်းရင်းေား

ရှုံ့ ချ ပြော ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ဦး ေိ န်း စိ န် အ စိုး ရ ၏ ၂ ၀ ၁ ၂ တွ င်

အမှ တ် ြေုမည့် အ စား ရို ဟ င် ဂျာများကို အြခား တတိ ယ

ကို ထင် ဟ ေ် ြခင်း မရှိ ဟု ဆို ကာ ကု လ ေမဂ� က လက် မ ခံ

အြဖစ် အေိ အ မှ တ် မ ြေုနို င် ေါဟု ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ထို ေို့ အေိ

နို င် ငံ များ က လ က် ခံ ရ န် လို လား ေ ည် ဆို လျှ င် ၎ င်း ၏
အစိုးရအပနနှင့် လ�ဲပြောင်းပေးေါ့မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၂၀

အစိုး ရ၏ ရို ဟ င် ဂျာတို့ ၏ ြဖစ် တ ည် ေုံ ကို အေိ အ မှ တ်
မြေုေည့်မူနှင့် ပရလိုက်ငါးလိုက်ြဖစ်ပအာင် ပဆာင်ရ�က်ပေး

ခဲေ
့ ည့် စုစ
ံ မ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မရှငက
် နိင
ု င
် ြံ ခားေားများဟု
အဓိ ေ�ါယ် ပဆာင် ပော ဘင်္ ဂါ လီ ဟူ ပော စကားရေ် ကို ၆၂၂

ကကိမ်ခန့် အစီရင်ခံစာထဲတွင် ေုံးနှုန်းခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ထိုေို့

“ရိုဟင်ဂျာ”အမည်အား မေုံးစွဲရြခင်းကို အပကကာင်းြေချက်
ပေးထားေည် ။ အစိုး ရက တရားဝင် လက် ခံ ထားြခင်း

မရှိ ေ ည့် အ ထဲ က မှ ဘင်္ ဂါ လီ တို့ ေ ည် ကမ် ေိ န်း များတွ င်

အေည်းအေန် အားထုတ်ကာ ထိုအမည်ကို ပဆွးပနွးစရာ

ပခါင်းစဉ်တစ်ခုြဖစ်လာပအာင် အားထုတ်ပနြခင်းရှိပကကာင်း
ေတိပေးခဲ့ေည်။

၂၁

ပလးနှ စ် ခ န့် ကကာခဲ့ ပေီး ပနာက် ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င်

ယခင် ကု လ ေမဂ� အပထွ ပထွ အ တွ င်း ပရးမှူးချုေ် ကို ဖီ

အာ န န် ဦး ပဆာ င် ပော အ ကကံ ပေး ပကာ် မ ရှ င် က စုံ စ မ်း

စစ်ပဆးမှုကို ဒုတိယအကကိမ်ပြမာက် ြေုလုေ်ခဲ့ရာ ယခင်နှင့်
မတူ ြခားနားပော မှ တ် ချက် များကို ပေးခဲ့ ေ ည် ။

၂၂

၂၀၁၂

ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော ကိစ္စများမှာ လူမျုးစု
ိ နှစ်ခုကကား
တွင် ြဖစ်လာပတာ့မည့် ကကီးကျယ်လှပော အရှုေ်အပထွး၏

တာထွ က် ချိ န် ေ င် ြဖစ် ပကကာင်း ေတိ ပေးခဲ့ ေ ည် ။ လူ မျုးစု
ိ

အ နွ ယ် အ ေီး ေီး မှ မွ တ် ဆ လ င် များ ကို ပမို့ ြေ င် ပရာ က်
ပအာ င် ပမာ င်း ထု တ် ခဲ့ ကက ပေီး အိုး အိ မ် မဲ့ ဒု က္ခ ေ ည် များ

၁၂၀,ဝ၀ဝ ခန့်ကို ဒုက္ခေည်စခန်းများေို့ ပရ�့ပြောင်းပစခဲ့ ပေီး
၎င်း တို့ ၏ ခရီး ေွားလာခွ င့် များကို ေိ တ် ေ င် ေ စ် ခဲ့ ေ ည် ။

၂၃

ြဖစ် ခဲ့ ပော အြဖစ် အ ေျက် များကို ရှ င်း ြေထားေုံ မှာ အမှ န်
ခဲ့ ေါ။ ၂၅ အကကမ်း ဖက် မှု များမှာ ရေ် ရ�ာ အဆင့် အချင်း ချင်း
မေင့် မ ြမတ် ြဖစ် ပေီး တို က် ခို က် ကကြခင်း ဟူ ပော အဆို ကို

ေယ်ချခဲ့ ပေီး အချက်အလက် ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်က “ရိုဟင်ဂျာ
တို့ အား လူ ေား အ ြဖ စ် မှ ပလျာ့ ကျ ပအာ င် လု ေ် ြခ င်း နှ င့်
အမုန်းစကားများ ြဖန့်ြဖူးြခင်းမှာ လပေါင်းများစွာ ကကာြမင့်

ခဲ့ ပကကာ င်း ” စွ ေ် စွဲ ခဲ့ ေ ည် ။ R N P P မှ အ ဖွဲ့ ဝ င် ရ ခို င် ၊
ဗု ဒ� ဘာောနှ င့် အစိုး ရအဖွဲ့ အစည်း များက အားလုံး ၏

ပြခရာလက် ရာများေည် လ ည်း ထို လှုံ့ ပဆာ် မှု ြဖစ် စ ဉ် များ
တွင် ေါဝင်ခဲ့ပကကာင်း ပရးေားခဲ့ေည်။၂၆ အစိုးရ လုံပခုံပရး

တေ်ဖွဲ့များ၏ ဥေပဒမဲ့ လုေ်ရေ်များကိုလည်း ပနာက်ထေ်ြဖစ်
ေွားလာပော အကကမ်းဖက်မများတွ
ှု
င် ပတွ့ရေည်။၂၇ အချက်

အ လ က် ရှာ ပဖွ ပရး မ စ် ရှ င် က အ ကကံ ပေး ပကာ် မ တီ နှ င့်
အလားတူ တင်ြေခဲ့ေည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကကမ်းဖက်မှုများ

ပနာက် ေို င်း တွ င် မွ တ် ဆ လင် များ၏ ဆင်း ရဲ ဒု က္ခ များမှာ
ေိုမိုဆိုးရ�ားလာခဲ့ပကကာင်း မီးပမာင်းထိုးြေခဲ့ေည်။ ဦးေိန်း

စိ န် ၏ ေ မ� တ ေ က် တ မ်း အ တွ င်း မွ တ် ဆ လ င် များ နှ င့်
ရို ဟ င် ဂျာ များ ကို ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ ခဲ့ ေ ည် မှာ ြေ ည် ေူ တို့

ကကားမှ ပေါ် ထွ က် လာခဲ့ ေ ည့် စိ တ် ခံ စားမှု ကို အပြခခံ ခဲ့

ြခင်း ေက်ေက်မ ဟုတ်ဘဲ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ကမကထ
ြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားဥေပဒကို အပြခခံကာ
၁၉၉၀ပကျာ် န.ဝ.တ- န.အ.ဖ အစိုး ရ လက် ပအာက် ၌

စတင်ခဲ့ပော လူမှု့အေိုက်အပမုံများကို ေုံစံခွက်ေွင်းပြောင်း

လဲြခင်း မူဝါဒများမှာ ေိေိောောေင် တစ်ဖက်ပစာင်းနင်း
ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၅ ကိုရူေါ)

မွ တ် ဆ လ င် များ အား ချု ေ် ချ ယ် ပော စ ည်း မျ ဉ်း

ရခိုင်နှင့် အြခား လူမျုးစု
ိ များေည်လည်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ရ

စည်း ကမ်း များြဖင့် ကွ ေ် ညှ ေ် ရာတွ င် အာဏာေို င် များက

ထုတြ် ေန်ခေ
ဲ့ ည်။ ေိပ
ု့ ော်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အကွအ
ဲ ပေဲများကို

ဟူ ပော အမည် နှ င့် ြဖစ် တ ည် မှု ကို လက် မ ခံ ြခင်း ၊ မဲ ပေး

ြခင်း၊ ဆုံးရှုံးရြခင်းများကို ခံစားခဲ့ရပကကာင်း ပကာ်မရှင်က
ကုစားရမည့်အစား အာဏာေိုင်များက လုံပခုံပရးအပကကာင်း
ြေုကာ တရကကမ်း တုံ့ ြေန် ြခင်း က နှ စ် ဖ က် အု ေ် စု ကကားေို ၍
ပဝးကွာ ေွားပစခဲ့ ေ ည် ။ အပရးပေါ် အပြခအပနကို ဇွ န် လ

၂၀၁၂တွင် ပကကညာစဲတွင် မတ်လ ၂၀၁၆ပရာက်မှ ြေန်လည်
ဖယ်ရှားခဲ့ေည်။ ပကာ်မရှင်၏ အဆိုအရ အစိုးရ၏ တာဝန်
မ က င်း ေုံ မှာ ရှ င်း လ င်း လှ ေ ည် ။ “ အ စိုး ရ ေ ည် လူ မျုးိ

အချင်း ချင်း ခွဲ ြခားဆက် ဆံ ြခင်း ကို တက် �ကွ စွာ အားပေး
အားပြမှာက်ြေုခဲ့ ပေီး နယ်ပြမတည်ပငိမ်ပရးနှင့် လုံပခုံပရးမှာ
ထိုေို့ နှစ်ဖက်ကို အုေ်စုများခွဲထားမှော အဆင်ပြေနိုင်မည်

န ည်း လ မ်း ပလး ေွ ယ် ကို အ ေုံး ြေု ခဲ့ ေ ည် ။ ရို ဟ င် ဂျာ
ခွင့်ကို လုံးဝဖယ်ရှားေစ်ရန် ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်များကို

ြေ န် လ ည် ရု ေ် ေိ မ်း လို က် ြခ င်း ၊ အ မျုးိ ဘာ ော ော ေ နာ

ကာကွ ယ် ပစာင့် ပရှာ က် ပရး ဥေပဒများပေါ် ထွ က် လာြခင်း
နှ င့် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် န ယ် စ ေ် တွ င် လုံ ပခုံ ပရးအစီ အ မံ များ ေို မို
တင်း ကျေ် လာြခင်း တို့ ြဖစ် ကကေည် ။ (၂၀၁၂ အကကမ်း ဖက်

မှုများအပေီးတွင် ေုံးခဲ့ပော ခွဲြခားဆက်ဆံေည့် နည်းလမ်း
များကို ရှုရန်။)

ကု လ ေ မ ဂ� အ ပထွ ပထွ အ တွ င်း ပရး မှူး ချု ေ်

ဘန် ကီ မွ န်း ၃၃ ကလည်း ပအာက် ေါအတို င်း ေတိ ပေးခဲ့ ဘူး

ဟု အပကကာင်းြေခဲ့ ကကေည်။”၂၄

ေည် ။ “ရို ဟ င် ဂျာများနှ င့် အြခားလူ န ည်း စု များ၏ မဲ ဆ န�

ပော အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်ကလည်း အလားတူ

ေင် စိ တ် ေျက် မိ ေ ည် ။ ” အစိုး ရက နားလည် ေ ည် ြဖစ် ပစ

ပနာက် တ စ် နှ စ် တွ င် ကု လ ေမဂ� ၏ လွ တ် လ ေ်

ပေးေိုင်ခွင့်အား တမင်တကာ ရုေ်ေိမ်းလိုက်ေည်ကို အလွန်
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နားမလည် ေ ည် ြဖစ် ပစ ဤအပြခအပနများေည် လူ မျုးစု
ိ

ိ
မှာ တရားမျှ တမှု မရှိ ပော
ရှိ ခဲ့ ကကေည် ။ ၃၄ အကျုးရလဒ်

လှိုက်စားပေိုလဲြခင်း မုန်တိုင်းကို ဖန်တီးပနပေီြဖစ်ေည်။

အားြဖည့်ပေးခဲ့ေလို ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီး ြေည်ေူများ၏ ကိုယ်စား

များကို ပဘးဖယ်ထု တ်ြခင်းနှင့် ေဋိေက္ခများြဖင့် အတွင်းမှ
ယပန့ နို င် ငံ တ ကာက ြေစ် တ င် ရှုံ့ ချေံ များမှာ တစ်

ပလာကလုံး တညီ ထဲ ြဖစ် ခဲ့ ပလပေီ ။ အစိုး ရ၏ မူ ဝါဒများ

ကကုံ လာရပတာ့ မ ည့် လူ မှု ပရးြေဿနာများနှ င့် ပကကကွဲ စ ရာ

ေဋိ ေ က္ခ အပတွ့ အကကုံ များကို များစွာ အပထာက် အ ေံ့ ြေုခဲ့
ပကကာင်း ရှင်းလင်းခဲ့ ကကပေီ။ ေို့ပော် ထိုအချိန်ကမူ အစိုးရ

၏ လုေ်ရေ်များမှာ ြေည်တွင်းြေည်ေ၌ မည်ေို့ အကျုးေက်
ိ
ပရာက် နို င် ေ ည် ကို ဒီ မို က ပရစီ အ ပရး ပထာက် ခံ ေူ များ

ြေုမှု ပကာင်း စွာ ေါ၀င် ပော နို င် ငံ ပရးစနစ် တစ် ရ ေ် ပေါ်
လာပအာင် မကူ ညီ နို င် ခဲ့ ေါ။ ဦးေိ န်း စိ န် ၏ အစိုး ရေည်
ြေည်တွင်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အမျုးေားရင်
ိ
ကကားပစ့ပရးကို

ကမကထ ြေုရမည့်အစား မပငိမ်းချမ်းမည့် လမ်းစဉ်ကိုော
ပရ�း ခဲ့ ပကကာင်း တို င်း ြေည် ၏ ပဒေများစွာ ရှိ အြဖစ် အ ေျက်
များက ေက်ပေခံ ပနပေေည်။

ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် မှာ လ ည်း ထို ပဒ ေ များ ထဲ မှ ေ င်

အပနနှင့် အချိန်ပေး၍ မေုံးေေ်ခဲ့ ကကြခင်းမှာလည်း ေမိုင်း

မွတ်ဆလင် များဘက်ကော နစ်နာချက်များ ရှိပနေည်ဟု

နှ င့် ရှ မ်း ြေည် န ယ် တွ င် ြဖစ် ခဲ့ ပော အစိုး ရထိုး စစ် များနှ င့်

တွင် မြမင်ခဲ့ ကကေည်မှာ ရခိင
ု လ
် ထ
ူ ကု ကားတွငလ
် ည်း နာကကည်း

မှ တ် တ မ်း တ စ် ခု ြဖ စ် ပန အုံး မ ည် ေ င် ။ က ချ င် ြေ ည် န ယ်
ကကမ်း တမ်း စွာ နှိ မ် နှ င်း မှု များကို ြဖစ် ပတာင့် ြဖစ် ခဲ ြဖစ် ရ ေ်
များဟု ယူဆခဲ့ ကကပေီး မြဖစ်မပန ကိုင်တွယ်ရန် လိုပနေည့်
အရာများကို ကို င် တွ ယ် ရ န် အကကီး အကျယ် ေျက် ကွ က် ခဲ့

ကကေုံ များကို ပဖာ် ြေပနေည့် ေက် ပေများအြဖစ် မြမင် ခဲ့
ကကေါ။ ြမန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် အစိုးရအပြောင်းအလဲ ရှားရှားေါးေါး

ြဖ စ် ပန ချိ န် တွ င် နို င် ငံ တ ကာ ၏ အ ဓိ က အာ ရုံ စို က် မှု မှာ
တေ်မပတာ်၏ နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု ကတိကဝတ်များ
ေင်ြဖစ်ေည်။ အကကမ်းဖက်မှုများနှင့်လူ့အခွင့်အပရးပဖာက်
ဖျက်ကျူးလွနမ
် များအပကကာင်
ှု
းအထေ်ထေ်ေတိပေးခဲ့ ကကေ

ည်များကို အပရးမလုေ်ခဲ့ ကကြခင်း၊ ပလျှာ့တွက်ခဲ့ ကကြခင်းများ

တက်ပရာက်စဉ် (IR)

အကကံပေးပကာ်မရှင် အစည်းအပဝးတွင် ကိုဖီအာနန်နှင့် ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်တို့

ေိုပနပမဲ ကျားပနပမဲ အပြခအပနကို ေို၍ေက်ဆိုးရှည်ပအာင်

ခံ စားပနရြခင်း မဟု တ် ပေ။ အစိုး ရ အပြောင်း အလဲ ကာလ

မှု များ အစို င် အ ခဲ တိုး လာပနပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ စစ် အု ေ် ချုေ် ပရး

လ က် ပအာ က် တွ င် နှ စ် ပေါ င်း ငါး ဆ ယ် ပကျာ် ပန လာ ပေီး
ေည့်ပနာက်တွင် ြေည်ေူတို့ေည် လက်ရှိနိုင်ငံကို မည်ေည့်

လမ်း ပကကာင်း ပေါ် ေို့ ပမာင်း နှ င် ပနေည် ကို တိ တိ ေ ေမခန့်
မှ န်း နို င် ပေ။ နှ စ် ပေါင်း များစွာ ေင် ဆိုး ဆိုး ရ�ားရ�ားမတည်
ပငိမ်မှုများကို တိုးပစေည့် အပကကာင်းတရားများ ကလည်း

ထို မ ပေ ချာ ြခ င်း ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။ ဦး ေိ န်း စိ န် အ စိုး ရ

လက်ထက်တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ လူမျုးစု
ိ အပြခြေု နိုင်ငံပရး
ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှုများ ေိုမိုနက်ရှိုင်းလာပေီး ေို၍ အန�ရာယ်များ

ပော နည်းလမ်းများစွာပကကာင့် အပြခအပန ေိဆ
ု ိုးလာခဲေ
့ ည်။
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2012 tMurf;zufrI aemufydkif;cGJjcm;qufqHaom tpDtrHrsm;
ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ င်း ၂၀၁၂ အကကမ်း ဖက် များ အပေီး တွ င် ဦးေိ န်း စိ န် ၏ အစိုး ရက မွ တ် ဆ လင် များကို

ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ မှု ကို န ည်း လ မ်း ပလး ေွ ယ် ြဖ င့် ေို မို တိုး ြမ င့် ပဆာ င် ရ� က် လာ ေ ည် ။ ကု လ ေ မ ဂ� ၏ အ ချ က် အ လ က်

ရှာပဖွပရးမစ်ရင
ှ န
် င
ှ ့် နိင
ု င
် တ
ံ ာကာလူ့အခွငအ
့် ပရး အဖွဲ့အစည်းများက ထိမ
ု ဝ
ူ ါဒများမှာ ြမန်မာနိင
ု င
် မ
ံ ှ ရိဟ
ု င်ဂျာတိ၏
ု့ ြဖစ်တည်မကိ
ှု ု
အေိ အ မှ တ် ြေုပေးရန် ပတာင်း ဆို ပနပော လူ မျုးစု
ိ ကို ဖယ် ရှားေစ် ရ န် စတင် ြေင် ဆ င် ပနပော ပြခလှ မ်း များ ြဖစ် ေ ည် ဟု

ပဖာ် ထု တ် ခဲ့ ကကေည် ။ ထို မူ ဝါဒများကို ဗု ဒ� ဘာောအစွ န်း ပရာက် အု ေ် စု များကလည်း ပထာက် ခံ ခဲ့ ကကပေီး ရခို င် ြေည် န ယ် နှ င့်
အြခားပဒေများတွ င် ြဖစ် ပေါ် လာပော မွ တ် ဆ လင် ဆန့် ကျင် ပရး ဆန� ြေမှု များ ဆက် တို က် ြဖစ် ပေါ် ပနစဉ် တွ င် ေ င်
ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။

ေထမဆုံး ၂၀၁၄ခု နှ စ် လူ ဦးပရနှ င့် အိ မ် ရာေန်း ပခါင် စာရင်း တွ င် ရို ဟ င် ဂျာများကို လက် ရှိ လူ မျုးစု
ိ ၁၃၅ မျုးိ

ထဲမှ ဖယ်ချန်ထားခဲ့ေည်။၂၈ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်အများစုကို ပရတွက်ရာတွင် ဘင်္ဂါလီဟူ၍ော ပရတွက်ေွားခဲ့ေည်။

ဌာပနတို င်း ရင်း ေားစာရင်း ထဲ ထည့် ေွ င်း ထားေည် ။ အကျုးဆက်
ိ
မှာ ရခို င် ြေည် န ယ် လူ ဦးပရ၏ ခန့် မှ န်း ပြခ ေုံး ေုံ
တစ် ေုံ ပလာက် ရှိ မ ည့် လူ ပေါင်း ၁,၀၉၀,ဝ၀ဝ ခန့် ေန်း ပခါင်း စာရင်း ပကာက် ေ ည့် ထဲ တွ င် ေါမေွားပေ။ ၂၉ ေန်း ပခါင်

စာရင်းထဲမေါေူများတွင် အများဆုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာများဟု ခံယူထားပော မွတ်ဆလင်များြဖစ်ကကေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့်
အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကိုရှုေါ)

ဒု တိ ယ - အစိုး ရေည် ပနာက် တ စ် နှ စ် တွ င် မွ တ် ဆ လင် များစွာ ၏ လက် ဝ ယ် တွ င် ရ ရှိ ထားပော အြဖူပရာင် က တ် ပခါ်

ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်ကို ြေန်လည်ရုေ်ေိမ်းခဲ့ေည်။ အကျုးဆက်
ိ
မှာ အိန�ိယနှင့် တရုတ်အနွယ်လူပေါင်းများစွာ မဲပေးနိုင်ေည့်
အခွင့်အပရးများ ဆုံးရှုံးေွားခဲ့ေည်။၃၀ ခန့်မှန်းပြခ လူပေါင်း တစ်ေန်းခန့်ေည် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ေါဝင် ကိုယ်စားြေုခွင့်
ဆုံးရှုံးေွားကကပေီး ထိုလူဦးပရ၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ရိုဟင်ဂျာ များြဖစ်ကကေည်။၃၁

တတိယမှာ ဦးေိန်းစိန်အစိုးရရာထူး ေက်တမ်းမကုန်မီကပလးတွင် ေါလီမန်၌ အမျုးဘာော
ိ
ောေနာကာကွယ်

ပစာင့ပ
် ရှာက်ပရးဥေပဒဟူ၍ ဥေပဒပလးခုကို ြေဌာန်းခဲ့ ပေီး ဗုဒဘာောမဟု
�
တေ
် မ
ူ ျား၏ လူမပရးနှ
ှု
င့် ရေ်ပရးရ�ာပရးနှငဆ
့် င
ို ပ
် ော
ကိစ္စရေ်များတွင် ေိုမိုတင်းကျေ်လာခဲ့ေည်။၃၂ ထိုဥေပဒများပကကာင့် မွတ်ဆလင်များနှင့် အြခားလူနည်းစု ဘာောဝင်များ၏
ကပလးပမွးနိုင်ပော အပရအတွက်နှင့် အိမ်ပထာင်ြေု ေည့် ကိစတွ
္စ င် အစိုးရ၏ ထိန်းချုေ်မှုအားေက်ပရာက်လာခဲ့ေည်။

စတုတမှ
� ာ စစ်စခန်းများ ချဲ့ထွငလ
် ာခဲ့ ပေီး န.စ.က နယ်စေ်လပုံ ခုံပရးတေ်များကို ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရန
ှ် ယ်စေ် တစ်ပလျှာက်ရှိ

တေ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းေုံြေန်လည် ြေင်ဆင်ပနရာချခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်တွင်တေ်မပတာ်၏ စစ်ပရး ြေင်ဆင်မှုများကိုကကည့်လျှင်

၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ပနာက်ေိုင်းလုံပခုံပရး တင်းကျေ်လာခဲ့ေည့် ြဖစ်စဉ်ဟုော ထင်ခဲ့ ကကေည်။ ပလးနှစ်ခန့်အကကာတွင်မူ
ဤကဲ့ေို့ စစ်ပရးအင်အားတည်ပဆာက်မများေည်
ှု
ေဋိေက္ခေို့ ဦးတည်မည့် လူမျုးပရးစိ
ိ
တ်ဝမ်းကွဲမှုများနှင့် လူမျုးစု
ိ နိုင်ငံပရး
ပေိုေျက်ြခင်းလမ်းကို ထွင်ပနေည့်လုေ်ရေ်များ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ရခိုင်အမျုးေားပရးဝါဒြေန်
ိ
လည်ဦးပမာ့လာြခင်း
၂၀၁၁ ပနာက်ေိုင်း ရခိုင်ြေည်နယ်၏အြဖစ်အေျက်

များကို ဆန်း စစ် ေုံး ေေ် ကကပောအခါ အြေစ် တ င် စ ရာ

အပကကာင်း အရင်း နှ စ် ခု ပရာယှ က် ပနေုံ ကို ြမင် ကကရေည် ။

လူ ပေိ န်း ကကို က် မျုးချစ်
ိ
ဝါဒနှ င့် အစိုး ရက တရားဥေပဒ
စိုးမိုးမှု အပရးကိစ္စများကို ဖိဖိစီးစီးကိုင်တွယ်ရန် ေျက်ကွက်

ြခင်းတိမ
ု့ ှာ အပကကာင်းအရင်းများ ြဖစ်ပနကကေည်။ ဗဟိအ
ု စိုးရ
နှင့် အာရကန်ြေည်ေူများကကား လူမှုပရး၊ နိုင်ငံပရး ေပဘာ

မမျှ မှု များ၏ ေပဘာေဘာဝောြဖစ် ေ ည် ဟု အလွ ယ်

ပကာက်ချက်ဆွဲလျှင် ြေဿနာကို အလွန်အမင်း ပလျှာ့တွက်

ြခင်းော ြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ န.အ.ဖက နိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ်မှ
ဆ င်း ေွား ချိ န် တွ င် ရ ခို င် အ မျုးိ ေား ပရး ဝါ ဒီ များ အ ဖို့

စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး ပအာ က် တွ င် ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ ြခ င်း နှ င့်
ဖိ နှိ ေ် ြခင်း များပကကာင့် မိ မိ တို့ မှာ ပဘးဖယ် ခံ ထားရပော

လူ မျုးများဟု
ိ
ခံ စားရေည် ။ ထို မ ပကျမချမ်း မှု ကို ေို ၍
မီး ပတာက် ပစေည် မှာ ြေင် ေ မှ ပန၍ အာရကန် န ယ် ပြမကို

နို င် ငံ ပရး၊ စီး ေွားပရး အကျုးအြမတ်
ိ
များအတွ က် ေမို င်း

တ စ် ပလျှာ က် လုံး အ ြမ တ် ထု တ် ထိ န်း ချု ေ် ရ န် ကကိုး စား

ပနကကေည် ဟူ ပော အပတွး ြဖစ် ေ ည် ။ ေမ� တဦးေိ န်း စိ န်
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ရာထူး လက် မ ခံ မီ က ေင် အာရကန် တွ င် လှု ေ် လှု ေ် ရှားရှား

န.အ.ဖ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး အလွန် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းေညာ

ြဖ စ် လာ ပော အ ခါ ရ ခို င် အ မျုးိ ေား ပရး ဝါ ဒီ များ ေ ည်

မရှိပေ။ ( “Facebook နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�”

အပြခအပနများ ရှိ ပနပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ အစိုး ရ အပြောင်း အလဲ

ပရှ့တန်း၌ လျင်ြမန်စွာ ပနရာယူလာကကြေန်ေည်။ အာရကန်

၏ ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ ပော ကို ယ် ေို င် အ ချုေ် အ ြခာကို ြေန် လ ည်

အပြောင်းအလဲနှင့် မထိပတွ့ဘဲ ကျန်ပနခဲ့ေည့် ပနရာဟူ၍
ကိုကကည့်ေါ။)

ရခိင
ု အ
် မျုးေားပရးဝါဒမှ
ိ
ာ မည်ေည့လ
် မ်းပကကာင်း

ရ ရှိ ပရး မှာ နို င် ငံ ပရး အ ေို င်း အ ဝို င်း ထဲ တွ င် အ ပမဲ စိုး မိုး

ပေါ် ပရာက် လာမည် ကို ထို အ ချိ န် က မှ န်း ဆရန် ခက် လှ

၂ ၀ ၁ ၁ ခု နှ စ် တွ င် အာ ရ က န် အ မျုးိ ေား ပရး

လာ ေ ည် နှ င့် အ မျှ အ မျုးိ ေား ပရး ဝါ ဒ က လ ည်း အေစ်

ပနခဲ့ပော ဆန�ောြဖစ်ေည်။

ပခါင်းပဆာင်များ၌ မပကျနေ်ချက်များ စာရင်းရှည်လျားစွာ
ရှိ ေ ည် ။ ထို အ ထဲ မှ အချက် ပလးချက် မှာ ြမင် ောေည် ။

လက် န က် ကို င် ေဋိ ေ က္ခ များမှာ ဆက် လ က် ြဖစ် ပေါ် ပနဆဲ

ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးများလည်း အကန့်

အေတ်ရှိေည်။ အာရကန်မှ ထွက်ခွာပနကကရပော လူငယ်
အပရအတွ က် မှာ တိုး ေထက် တိုး လာေည် ။ ရခို င် ြေည်
နယ်မှာ ယခုအခါ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဒုတိယအဆင်းရဲဆုံး

ြေည်နယ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ပရှ့ဆက်၍ နိုင်ငံတကာ အကူ
၃၅

အညီ နှ င့် ရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု များ ြမင့် မားလာခဲ့ ပေီး စွ မ်း အင်
ထုတ်လုေ်ပရးနှင့် ပရာဂါများ အြမစ်ြေတ်ပရး စီမံကိန်းများ
တွ င် လ ည်း ပအာင် ြမင် မှု များ ရလာခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ရခို င်
အမျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားေူ များအဖို့ ယခု ကဲ့ ေို့ အစိုး ရက

အစေို င်း ကတည်း က လျစ် လျူရှု ခဲ့ ြခင်း ပကကာင့် ြဖစ် လာပန
ပော စီးေွားပရး၊ လူမှုပရး အကျေ်အတည်းများကို ပြဖရှင်း
ပေးေည့အ
် တွက် ဗမာ၊ အစိုးရအပနနှင့် ချီးကျူး ဂုဏြ် ေုမှုကို

ေည် ။ နို င် ငံ ပရးတွ င် ပြဖပလျှာ့ မှု များ ဆက် လ က် ြဖစ် ပေါ်
တစ်ဖန် အစေျုးလာေည်
ိ
မှာ အံ့ ကေစရာမရှိပေ။ အာရကန်

ေ ည် အ စိုး ရ အ ပြော င်း အ လဲ များ စွာ ကို ကကုံ ခဲ့ ရ ပေီး ပေီ

ြဖစ် ေ ည် ။ ရခို င် ပခါင်း ပဆာင် များထဲ တွ င် လ ည်း ြဖစ် ပေါ်
ပနပော လူမှုပရး၊ နိုင်ငံပရး အပြောင်း အလဲ၏ မျက်နှာစာ
တွင် ရှိချင်ကကေူများလည်း ေါဝင်ေည်။ မခန့်မှန်းနိုင်ေည်

မှာ အြဖစ်အေျက်များမည်မျှ ရှုေ်ပထွးနိုင်ေည်ကို ြဖစ်ေည်။
ယခင် နို င် ငံ ပရး ပခတ် အ ဆက် ဆ က် က �ကွ င်း ကျန် ခဲ့ ပော
ဂိဏ
ု ်းဂဏ ကွြဲ ေားမှုများကလည်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အမျုးေား
ိ

ြေန် လ ည် ရင် ကကားပစ့ ပရးကို ပမှး မှိ န် ပစေည် ။ ပနာင် နှ စ်
အနည်းငယ်အတွင်း၌ အစိုးရနှင့် ရခိင
ု အ
် တိက
ု အ
် ခံ လှုေ်ရှားမှု

များေည် ြေဒါးတစ်လမ်း ေံတစ်လမ်းြဖစ်ပော လမ်းပကကာင်း
များပေါ် အပေိုင်ပလျှာက်မရ
ိ ေ
ုံ ာမက တစ်ခါ တစ်ရံ ဦးလှညရ
့် ာ

မတူ ပော လမ်း ပကကာင်း များပေါ် တွ င် ေ င် ပလျှာ က် ြဖစ် ခဲ့
ကကပေးေည်။

ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ အပြခအပနမှာ အေျက် ဘ က်

ခံယူနိုင်စရာအပကကာင်းမရှိဟု ရခိုင်အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ်ရှား

ေို့ ယို င် လာချိ န် တွ င် ြဖစ် လာရပော အကျေ် အ တည်း မှာ

ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ မှု နှ င့် ပန ထို င် ခဲ့ ရ ေ ည် ဟူ ပော

ရန် ခ က် ေါေည် ။ ေို့ ပော် ကို လို နီ အတိ တ် ကာလကေင်

ေူများက ရှုြမင်ကကေည်။

နာကျင် ေ ည့် စိ တ် အ ခံ ပကကာင့် ေ င် လူ မျုးစု
ိ လွ တ် ပြမာက်

ပရးကို ပဖာ်��န်းပော လှုေ်ရှားမှုများမှာ ဦးေိန်းစိန် တက်
လာပေီး မကကာမီေင် ရခိုင်လူထုကကား၌ လျင်ြမန်စွာ ပေါ်ပေါက်

လာခဲ့ ေ ည် ။ အြေင် ေ န်း မှ ကကည့် လျှ င် ရခို င် နို င် ငံ ပရးမှာ
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အက်ပကကာင်းထ ပနေည်ဟု ထင်ရ

ေည် ။ ေို့ ပော် လ ည်း ပနရာများစွာ တွ င် ထို အ က် ပကကာင်း
များပကကာင့်ေင် ဆက်လက် ရှင်ေန်ပနပော လှုေ်ရှားမှုများ
ြဖစ် ပနြေန် ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးအရဆို ရ လျှ င် ရခို င် အ မျုးေား
ိ

ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ ကို အ ကက မ်း အား ြဖ င့် ေုံး မျုးိ ခွဲ ြခား
နို င် ေ ည် ။ RNDP နှ င့် အာရကန် အမျုးေားဒီ
ိ
မို က ပရစီ

အဖွဲ့ ချုေ် ကဲ့ ေို့ နို င် ငံ ပရးေါတီ များ ALP,ULA,NUPA
နှ င့် ANC ၃၆ အစရှိ ေ ည့် လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ များနှ င့် ေျံ နှ့ ံ့
ကကီး ထွားလာပော ဗု ဒ� ဘာောအဖွဲ့ အစည်း များနှ င့် အရေ်
ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကွန်ရက်များဟူ၍ ပတွ့ ြမင်ရေည်။

ဤပနရာတွင် အပရးကကီးပောအချက်မှာ နိုင်ငံပရးလှုေ်ရှား

တက် �ကွ ေူ တို့ မှာ ဆို ရှ ယ် မီ ဒီ ယာပခတ် ေ စ် တွ င် လျင် ြမန်
ေွ က် လ က် စွာ ေို မို လှု ေ် ရှားဆက် ေွ ယ် လာနို င် ကကေည် ။

တစ်ခတ
ု ည်းပော အပကကာင်းတရား ပကကာင့ဟ
် ု လက်ညှိုးထိုး

ပေိုကျမှုများ၏ လမ်းစကြမင်ပနရပေီ။ အုေ်ချုေ်မှုစနစ်ေည်
ြေည်ေူတို့က မိမိတို့၏ လူမှုပရး နိုင်ငံပရး စိန်ပခါ်မှုများကို

အ တူ ပြဖ ရှ င်း နို င် ေ ည့် ကို ယ် စား ြေု မှု မ ရှိ နို င် ေ လို

အားလုံးအတွက် ထည့်စဉ်းစားထားြခင်း မရှိပေ။ ပနာင်နှစ်

များတွ င် ထို နို င် ငံ ပရးစနစ် အ ေျက် မှာ ေို ၍ ေင် အပြခအပန
ဆိုး လာခဲ့ ေ ည် ။ အာရကန် ြေည် ေူ များအဖို့ ေို ၍ ြေည် မ နှ င့်
ပဝးကွာလာေည့် စိတ်အခံမှာ အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ေုံအလွဲ

များ ြဖစ် ပေါ် ခဲ့ ေ ည့် ြဖစ် ရ ေ် ေုံး ခု နှ င့် ေက် ဆို င် ေ ည် ။

၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှုများ၏ ပနာက်ဆက်တွဲများ၊ ြေည်နယ်
အ တွ င်း ေို့ ြေ င် ေ မှ ဝ င် ပရာ က် ေူ များ ၊ ဦး ေိ န်း စိ န် ၏

ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်တွင် လူစုံတက်စုံ ေါဝင်နိုင်ေည့်
အခွ င့် အ ပရး မပေးခဲ့ ြခင်း များနှ င့် ဆို င် ေ ည် ။ ဗု ဒ� ဘာော
ြဖစ် ပစ၊ မွ တ် ဆ လင် ြဖစ် ပစ ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် ပနထို င်

ကကေူ များအဖို့ ၎င်း တို့ ေ ည် ကို ယ့် ပြမပေါ် ကို ယ် ပနထို င်

ရင်း ပနာက် တ စ် ကကိ မ် အစိုး ရအပြောင်း အလဲ တွ င် ထေ် ပေီး
ပဘးဖယ်ခံထားရပော အြဖစ်မျုးနှ
ိ င့် ကကုံရြေန်ပေီ ဟုယူဆ
ကကေည်။
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ထို စိုး ရိ မ် ပကကာင့် ကကမှု များကို ေို ၍ ဆိုး ပစေည် မှာ

ေထမအချက် ြဖစ် ပော ၂၀၁၂ အကကမ်း ဖက် မှု ြဖစ် ေ ည် ။

အမှတ်ရစရာ ေက်ပေများစွာ ေမိုင်းတွင်ရှိေည်။

ထို ကဲ့ ေို့ မယုံ ကကည် နို င် မှု များက ဗု ဒ� ဘာောနှ င့်

ဤအချက် မှာ မှ တ် ေားစရာြဖစ် ပော် လ ည်း ပနာက် ထ ေ်

မွ တ် ဆ လင် နှ စ် ဖ က် စ လုံး မှ တက် �ကွ လှု ေ် ရှားေူ များကကား

စိ တ် ထဲ မှ နာကျင် ခံ စားမှု များပကကာင့် ြဖစ် ရ ေါေည် ဟူ ၍

အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ပရး ဘက်ေို့ လှည့်ေွားေည်

ြဖ စ် ပေါ် လာ ပော တို က် ခို က် မှု များ မှာ ပဒ ေ ခံ တို့ ၏
အပကကာင်းြေပကာင်းေည့် အရာများ မဟုတ်ပချ။ ေို့ပော်

ထို ရ န် လို တို က် ခို က် မှု များ မှာ စ လျ င် စ ချ င်း ေ င် ၂ ၀ ၁ ၂
အ ကက မ်း ဖ က် မှု ေ ည် လ ည်း ၁ ၉ ၄ ၂ ၊ ၁ ၉ ၇ ၈ ၊ ၁ ၉ ၉ ၂

ခု နှ စ် များက ြဖစ် ခဲ့ ပော အိုး ေစ် အိ မ် ေ စ် စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေး
ရမှု များ၊ ကစဉ့် က ရဲ အပြခအပနများကဲ့ ေို့ ေ င် အဆိုး များ

ကို ပနာက် တ စ် ပကျာ့ ယူ ပဆာင် လာဦးမည် ပလာဟု စိုး ရိ မ်

ေို ၍ တင်း မာပောအြမင် များဆီ ေို့ အပရာက် ေို့ ြေန် ေ ည် ။

ကလည်း ြမင်ောေည့်ကိစ္စတစ်ခုြဖစ်ေည်။(၂၀၁၂အကကမ်း
ဖက် မှု အပေီး ခွဲ ြခားဆက် ဆံ ြခင်း များကို ရှု ေါ။) ေို့ ပော်
လက်နက်ကိုင် လှုေ်ရှားမှုတိုးြမှင့်ပဆာင်ရ�က်ရန် စကားစခဲ့
ေည် မှာ ရခို င် လူ ထု ဘ က် မှ ြဖစ် ေ ည် ။ အမျုးေားပရးဝါဒ
ိ
ေည် ယခုအခါ ရခိုင်များထံေို့ အလှည့် ပရာက်လာပလပေီ။

၂ ၁ ရာ စု ေို့ ပရာ က် ပော အ ခါ ရ ခို င် အ မျုးိ ေား

ပကကာက်လန့်ကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် ြေည်တွင်းကြဖစ်ပစ၊

ပရးအတွ က် အပရးဆို ေူ များက ဇာတိ ရ ခို င်ပြမေည် ပခိ မ်း

မေင့် ြမတ် မှု များ ပေါ် လာပအာင် ဆွ ပေးပနေူ များြဖစ် ကက

တစ်ခုလို အစိတ်စိတ်ကွဲကာ နယ်ပြမဆုံးရှုံးရမည်ကို စိုးရိမ်

ြေည်ေကြဖစ်ပစ အြေင်လူများက ပဒေခံအချင်းချင်းကကား
ေည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။ မတူညီပော အေိုင်းအဝိုင်း
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ေို က် လို င်း လျင် ြမန် စွာ ပဆာက် လု ေ် ပေီး စီး ေွားေုံ ကို ပဒေခံ

များက များစွာ အံ့ အားေင့် ခဲ့ ေ ည် ။ တရု တ် အ စိုး ရေည်

ယခု အ ခါပကျာက် ြဖူ ပရနက် ဆိ ေ် က မ်း နှ င့် ထို မှ တ ဆင့်

ယူ န န် ေို့ ြမန် မာြေည် ကို ကန့် လ န့် ြဖတ် ဆ က် ေွ ယ် မ ည့်
မီးရထားလမ်းကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် စိတ်အားထက်
ေန်လျှက် ရှိေည်ြဖစ်ရာ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု ဝင်ပရာက်

လာ မ ည့် ပခ တ် ေ စ် တ စ် ခု မှာ အ စ ြေု ေ ည် ဆို ရုံ မျှ ော

ရှိ ပေးပကကာင်း ရှ င်း လင်း လာပေေည် ။ မိ မိ တို့ ပဒေနှ င့်
ေတ် ေ က် ပော ဆုံး ြဖတ် ချက် များ၌ မိ မိ တို့ ေါဝင် ခွ င့် မရ
ပအာင်ြေုထားေည်ဟူပော ခံစားချက်မျုးိ ရှိပနကကချိန်တွင်

ပမးစရာရှိလာေည့် ပမးခွန်းမှာ ထိုနိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံ
မှု များ က ပဒ ေ ခံ တို့ အား မ ည် ေို့ ေ က် ပရာ က် မှု ရှိ မ ည်
နည်း ဟူ ပော ကိ စ္စ ြဖစ် ေ ည် ။ မည် ေူ တို့ အမှ န် တ ကယ်
အကျုးခံ
ိ စားခွင့်ရှိမည်နည်း။ RNDP ပခါင်းပဆာင်တစ်ဦး

ြဖစ်ပော ဦးပအးပမာင်ကမူ ရခိင
ု က
် ို အုေခ
် ျုေ်ေင့ေ
် မ
ူ ှာ ရခိင
ု ်
များောြဖစ်ေည်ဟု အပြဖကိုမဆိုင်းမတွေင်ဆိုခဲ့ေည်။၄၃
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ဤ ကဲ့ ေို့ အ ကဲ ဆ တ် ပော အ ပန အ ထား တွ င်

Nationalities Brotherhood Federation NBF ထဲတွင်

ောော ထွ က် ြေူလာြေန် ေ ည် ။ ဦးေိ န်း စိ န် ၏ ပငိ မ်း ချမ်း

NBF ပခါင်း ပဆာင် များကကားထဲ တွ င် RNPP ၏

အာရကန်အကျေ်အတည်း၏ တတိယမျက်နှာစာမှာ ေိေိ

ထင်ပေါ်ပော အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၄၄

ပရးလု ေ် င န်း စဉ် များမှာ မပအာင် ြမင် ေါ။ အပစာေို င်း တွ င်

အမတ် ဦးပအးပမာင်ကို အေံကျယ်ေူအြဖစ်၊ ပြောဆိုစရာ

အစိုး ရက ချမှ တ် ထားခဲ့ ေ ည် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးမူ ဝါဒေစ်

ေူေည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲမတိုင်မီက

ေိေ်ေတိမထားမိခဲ့ ကကပော ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ကာလအတွင်း
ပကကာင့် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ေဋိေက္ခကို လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်း
များ စွာ အ တွ င်း မ ပတွ့ ခဲ့ ရ ပော အ ပြခ အ ပန မျုးိ အ ထိ

ြဖစ် လာပအာင် ဆိုး ရ�ားေွားခဲ့ ေ ည် ။ အချု့ရှု
ိ ပထာင့် များ
မှ ေုံး ေေ် လျှ င် ဤအချက် မှာ ကျုးပကကာင်
ိ
း မေင့် လှ ဟု

ထင် စ ရာရှိ ေ ည် ။ ဦးေိ န်း စိ န် အု ေ် ချုေ် ေ ည့် ေက် တ မ်း
ေထမနှစ် အတွင်း၌ ပငိမ်းချမ်းပရး လမ်းေစ်ကို စတင်ဖင
ွ လ
့် စ
ှ ်

နို င် မ ည် ဟူ ပော ပမျှာ် လ င့် ချက် မျုးရှ
ိ ိ ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ပော်
၂ ၀ ၁ ၂ ပနာ က် ေို င်း တွ င် မူ ပဘး ဖ ယ် ခံ ထား ရ ေ ည် ဟု

ယုံ ကက ည် လာ ကက ပော အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ တွ င် ရို ဟ င် ဂျာ
ေို့ မဟုတ် မွတ်ဆလင်အပြခြေု အဖွဲ့အစည်းများ ောမက

ပေ။ အမျုးေားပရး
ိ
စိ တ် ဓာတ် များ ြေန် လ ည် နိုး ကကားလာ

ရှိ က ထွ က် ပြောရေူ အ ြဖစ် ေိ ကကေည် ။ ထို့ ပကကာင့် ေ င်

ကျ င်း ေ ပော ဦး ေိ န်း စိ န် ၊ ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် နှ င့်
အစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များ ေါဝင်ပော ပြခာက်ဦး မျက်နှာစုံညီ
ပဆွး ပနွး ေွဲ ေို့ ဖိ တ် ပခါ် ခံ ရ ပေီး တစ် ြေည် လုံး အဆင့် အ ထိ
လူ ေိ များလာခဲ့ ေ ည် ။ NBF အဖွဲ့ ဝင် များေည် နို င် ငံ ပရး

ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု များ ပဆာင် ရ� က် ရ န် ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ

အပြခခံ ဥ ေပဒြေုြေင် ပရးနှ င့် ေတ် ေ က် ၍ ြေည် လုံး က� တ်
ဆန� ခံ ယူ ေွဲ ြေုလု ေ် ရ န် အဆို တ င် ခဲ့ ကကေည် ။ ဦးပအးပမာင်
ကမူ ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်မှာ တေ်မပတာ်၏ အခန်းက�ကို

နိင
ု င
် ပ
ံ ရးတွင် လုံးဝမေါဝင်ပတာ့ေည့် အထိ ြဖစ်ပစလိပ
ု ကကာင်း
ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၄၅

ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ အ ပြခခံ ဥ ေပဒ ြေုြေင် ပရးမှာ

ချိ န် တွ င် ဗဟို အ စိုး ရေည် ရခို င် ြေည် န ယ် ရှိ အတို က် အ ခံ

ပရှ့ မတိုး လာပတာ့ ဘဲ ရှိ ရာ ဦးေိ န်း စိ န် ၏ လက် ထ က် တွ င်

မူဝါဒ အမှားများကို ြေုလုေ်ခဲ့ ကကေည်။ ဤအမှားများေည်

အများအာရုံ ကျေည့် ပနရာေို့ ပရာက် လာခဲ့ ေ ည် ။ အပစာ

အဖွဲ့အစည်းများအပရးကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား

ပနာင် လာမည့် နှ စ် များအတွ က် အေျက် အ စီး များလှ ပော
အကျုးရလဒ်
ိ
များကို ချန်ရစ်ခဲ့ထားေည်။

အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့်
အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း
စစ်ပရးနယ်ေယ်ချဲ့ထွင်လာကကြခင်း
ေမ�တဦးေိန်းစိန် စတင်တာဝန်ယေ
ူ ည့် အချိနတ
် င
ွ ်

ရခိုင်အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားမှုတွင် ေါဝင်ေူများကို အုေ်စု

နှ စ် မျုးခွ
ိ ဲ နို င် ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးေါတီ များနှ င့် လက် န က် ကို င်

လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများက နိုင်ငံပရးအရ ေို၍

ေိင
ု ်းတွင် အမျုးေားြေန်
ိ
လည်ေင့ြ် မတ်ပရး အလားအလာမှာ
အားပကာင်းခဲ့ေည်။ ဦးေိန်းစိန်က ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကေဂုတ်လ

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလမ်း စဉ် ကို ပကကညာခဲ့ ပေီး ပနာက် ရခဲ့ ပော
တုံ့ ြေန်မှုများမှာလည်း အားရစရာပကာင်းေည်။ လွတ်လေ်
ပရးရပေီး ကတည်း က စပရတွ က် လျှ င် ပလးကကိ မ် ပြမာက်
ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း စဉ် တွ င် ဦးေိ န်း စိ န် ၏ လူ မျုးစု
ိ

လက် န က် ကို င် အတို က် အ ခံ များထံ ေို့ ပရာက် ပအာင် ချဉ်း
ကေ် ေုံ မှာ အားတက် စ ရာြဖစ် ပေီး တစ် နို င် ငံ လုံး ပငိ မ်း ချမ်း
ပရးနှင့် အမျုးေားရင်
ိ
ကကားပစ့ပရး ေန်းတိုင်ေို့ ပရာက်နိုင်

မ ည် ပလာ ဟု ပမျှာ် လ င့် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၄ ၆ ဦး ေိ န်း စိ န် က

အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ မည်ေို့ေင်

ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ကို ပနရာပေး ဆက် ဆံ မှု များက

ရှိကကေည်။ လှုေ်ရှားပတာင်းဆိုမှုများ ြေုလုေ်ေည့် နိုင်ငံပရး

လာပစပေီး နို င် ငံ ပရး ပခတ် ပြောင်း ချိ န် ပရာက် ပေီ ပလာဟု

ြဖစ် ပစ ထို အု ေ် စု နှ စ် ခု ကကားတွ င် လူ မှု ပရးအဆက် အ ဆံ များ
ဘက် တွ င် RNDP က လ� တ် ပတာ် ထဲ မှ ဦးပဆာင် ေ ည် ။
ေို့ ပော် USDPတို့ နှ င့် တေ် မ ပတာ် ဘ က် က အရာရှိ များ

လ�မ်းမိုးထားပော အုေ်ချုေ်ပရးေိုင်းကိုကကည့်ကာ အာရကန်

အတို က် အ ခံ ပခါင်း ပဆာင် များက ၂၀ဝ၈ ခု နှ စ် ဖွဲ့ စည်း
အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒပအာက်တွင် ြဖစ်ပေါ်လာနိုင်ပော
ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု များမှာ အားရစရာမပကာင်း နို င် ဟု ေိ

လာခဲ့ ကကေည် ။ ေို မို ကျယ် ြေန့် ပော ပထာက် ခံ မှု ကို ရရှိ ရ န်
RNDP က ဦးေိ န်း စိ န် အာဏာရပနေည့် ကာလအတွ င်း

ဖွဲ့ စ ည်း လို က် ေ ည့် ၂ ၀ ၁ ၀ တွ င် ေါ ဝ င် ယှ ဉ် ပေို င် ခဲ့ ပော

လူ မျုးစု
ိ အ ပြခြေုေါတီ ၂၃ခု စု ပေါင်း ဖွဲ့ စည်း ထားေည့်

၂၀၁၁-၂၀၁၂ကာလတွ င် ပမျှာ် လ င့် ချက် များေို ၍ ြမင့် တ က်

် င
ှ ့် ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်
မှန်းဆခဲ့ ကကေည်။၄၇ ဦးေိန်းစိနန
တို့ နှစ်ဦးစလုံးက ဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုေို့ ကူးပြောင်း

နို င် ပရးကို ပထာက် ခံ ခဲ့ ကကပေီး နို င် ငံ ပရးဇာတ် ခုံ ပေါ် တွ င်

ပခတ်ပြောင်းချိန် ပရာက်လာပတာ့မလို အရိေ်အပယာင်များ
ပတွ့ခဲ့ရေည်။ နိုင်ငံပရးတွင် တေ်မပတာ် NLD နှင့် လူမျုးစု
ိ
အပြခြေုေါတီ များ ေုံး ဦးေုံး ဖလှ ယ် နှီး ပနှာ ဖလှ ယ် ေွဲ များ

ပေါ် ပေါက် လာရန် မှာ ပရှ့ ကေင် အတို က် အ ခံ များဘက် မှ
ပတာင်းဆိုခဲ့ ကကပော အရာများမဟုတ်ေါပလာ။

ထို ေို့ နို င် ငံ ပရး အ ရှိ န် အ ြမ င့် ဆုံး ပရာ က် ခဲ့ ချိ န်

တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစမှာ အေစ်အခတ်
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ရေ်စမ
ဲ ှု ေပဘာတူညခ
ီ ျက်အေစ်များ ရပနပော တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံး

တေ် ဖွဲ့ များကဲ့ ေို့ ေ င် အု ေ် ချုေ် ပရး အပြောင်း အလဲ ပကကာင့်

ရှ မ်း ြေ ည် ပြမာ က် ေို င်း က ော လျှ င် ရ ခို င် နှ င့် အ လား တူ

ခက် ခဲ ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ြေင် ြေင် ဆ င် ဆ င် ရှိ ပနရန် NUPA

နှ င့် ဆန့် ကျင် ဘ က် ေို့ မျက် နှာ မူ ေွားခဲ့ ေ ည် ။ ကချင် နှ င့်
ပငိမ်းချမ်းပရးတွင် ပနာက်ဆုတ်ေွားြခင်းရှိပနပော ကာလ
ြဖစ် ေ ည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် မှ ေဋိ ေ က္ခ များကို အစိုး ရက
ကို င် တွ ယ် ရ န် ေျက် ကွ က် ရုံ မျှ မက စစ် ပရးအင် အားကို ေ င်
ထင်ောြမင်ော ချဲ့ေစ်ခဲ့ပေးေည်။ အဘယ့်ပကကာင့် ဤေို့

အစိုးရက စိတန
် စ
ှ ခ
် ွ ြဖစ်လာရေည်ကို ပတွးလျှင်ရိုးစင်းပော

အပြဖမရှိ နို င် ပချ။ အချင်း ြဖစ် ေွားပနပော ကချင် ၊ ရခို င်

နှ င့် ရှ မ်း ြေည် န ယ် ေုံး ခု စ လုံး ကို ကကည့် လျှ င် ြေည် ေ နို င် ငံ
များနှင့် ထိစေ်ပနပော ဂိတ်တံခါးကကီးများ ြဖစ်ပနကကေည်

ဟူပော တူညီမှုကိုပတွ့ရမည်။ ထိုအြဖစ်အေျက်များပကကာင့်
တေ် မ ပတာ် ေ ည် မဟာဗျူဟာအရ တရု တ် နှ င့် ဘ င်္ ဂ လား

ပဒ့ ရှ် နယ် စ ေ် များကို အပရာက် ထိ န်း ချုေ် နို င် ရ န် လုံ ပခုံ ပရး

အစီ အ မံ များကို ဆန့် ထု တ် ပနြခင်း ဟု အတို က် အ ခံ ပခါင်း
ပဆာင်များဘက်မှ အပတွး ပေါက်လာခဲ့ ေ ည်။ ေို့ ပော်
ဤလမ်းပကကာင်းပေါ်ေို့ ပရာက်ရှိလာေုံကို ပြောြေနိုင်ေည့်
မှ တ် တ မ်း မှ တ် ရာ အလွ န် န ည်း ေါးေည် ။ တေ် မ ပတာ် ၏

စစ်ဆင်ပရးများမှာ ထိြု ေည်နယ်ေုံးခုကို ေစ်မတ
ှ ထ
် ားလာြခင်း
မှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖ လက် ထ က် က အဓိ က ေစ် မှ တ် အ ြဖစ်

ထိုင်းနယ်စေ်ကို အာရုံထားခဲ့ပော ေုံစံနှင့် လုံးဝ ပြောင်းြေန်
ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။

ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေဋိေက္ခများ တစ်ဖန်ြေန် ရုန်း

�ကွ လာမည် ဆို ေ ည့် ကိ စ္စ မှာ မထင် မှ တ် ထားဆုံး ကိ စ္စ မျုးိ
ေင်ြဖစ်ေည်။ ဦးေိန်းစိန်အာဏာရပေီး အပစာေိုင်း ကာလ

များတွင် အတိတက
် ဒဏ်ရာများကို အပြခခံေည့် မတည်ပငိမ်

ြဖစ်လာမည့် ေက်ပရာက်မှုများ မည်ေို့ ရှိမည်ကို ခန့်မှန်းရန်
က United Nationalities Federal Council UNFC ၏

အဖွဲ့တည်ပထာင်ေူ ၁၁ဦးတွင် ေါဝင်လာခဲ့ေည်။ (လူမျုးစု
ိ
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ၊နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ကို ရှုေါ။)

ထိုကာလမှာ ပခတ်ေစ်တစ်ခု အစေျုးပောကာလဟု
ိ
လည်း

ဆို နို င် ေ ည် ။ စာရ� က် ပေါ် တွ င် UNFC ေည် ၁၉၇၆တွ င်
အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဦး တည်ပထာင်စဉ် ကတည်း

က လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များထဲတွင် အပရးကကီးပော မဟာ
မိတအ
် ဖွဲ့ တစ်ခြု ဖစ်ေည်။ (အခန်း၄ ကိရ
ု ေါ)
ှု န.ဝ.တ - န.အ.ဖ

လက်ထက်တွင် မဟာဗျူဟာ အပြောင်းအလဲတစ်ရေ်အပန

နှ င့် UNFC က အေစ် ရ ေ် အု ေ် စု များကို ပရာ အေစ် မ ရေ်
ထားပော ထေ် ဖွဲ့ များကို ပရာ စု စ ည်း ခဲ့ ေ ည် ။ ကနဦးအဖွဲ့
ဝင်များတွင် တရုတ်နယ်စေ်မှ KIA (ထိုအချိန်က အေစ်ရေ်

အု ေ် စု ) ၊ ထို င်း နယ် စ ေ် မှ KNUC (အေစ် ရ ေ် အု ေ် စု မ ဟု တ် )
ိ
ဦး (အေစ်ရေ်အုေ်စု
နှင့် အိန�ိယနယ်စေ်မှ ချင်းအမျုးေားတေ်
ိ
းစုံမှ လက်နက်
မဟုတ်) တို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။၄၈ ထိုေို့လူမျုးပေါင်

ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ညီ��တ်လာကကြခင်းမှာ တစ်နည်းအားြဖင့်

၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့်ေတ်ေက်၍ စိတ်မချမ်း
ော ကက ေ ည့် အ ြဖ စ် ကို ထ င် ဟ ေ် ပန ေ ည် ။ U N F C ၏

ရည် ရ� ယ် ချက် မှာ နှ စ် လ မ်း ေွားြဖစ် ေ ည် ။ ဖက် ဒ ရယ် ဒီ မို
ကပရစီ အပရးနှင့် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံများကို ကိုယ်

စားြေုပော အဖွဲ့ အစည်း အပနနှ င့် အစိုး ရနှ င့် အနာဂတ်
အပရး ပဆွးပနွးမှုများတွင် ဦးပဆာင်နိုင်ပရး ြဖစ်ေည်။

ပနာက် ထ ေ် ေုံး လမျှ ကကာပောအခါ ရခို င် အ တို က်

မှုများမှာ မည်ေည့်အခါကမျှ အနာကျက်ပအာင် မပြဖရှင်း

အခံ အု ေ် စု များေည် လ ည်း UNFC တွ င် ေါဝင် ပနပော

တွင် ရခိုင်ဘက်ပရာ ရိုဟင်ဂျာဘက်တွင်ေါ လက်နက်ကိုင်

၂၀၁၁ ပမလမှ စ ပေီး ရခို င် ြေည် အမျုးေားပကာင်
ိ
စီ ဟု ေို မို

ခဲ့ ကကေြဖင့် အတိ တ် က အတို င်း ကျန် ရှိ ပနေါေည် ။ ေို့ ရာ

အုေ်စုများ စစ်ပြမြေင်တွင် လှုေ်ရှားပနေည်မှာ အနည်းငယ်

မျှ ောရှိ ေါေည် ။ ၂၀၁၂ တွ င် ဆက် တို က် ြဖစ် လာပော

အာရကန် ကို ယ် စားြေုမှု ကို NUPA အပနနှ င့် ရှိ ခဲ့ ရာမှ

ကျယ်ြေန့်ပစရန် (Arakan National Council- ANC) ဟု
ရည်ရ�ယ်ပြောင်းလဲခဲ့ေည်။၄၉ ထိုအဆင့်တွင် ရခိုင် အများစု

အကကမ်းဖက်မှုများကိုကကည့်လျှင် လာပတာ့မည့် အန�ရာယ်ကို

ေါဝင် ပော လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ ေုံး ခု ြဖစ် ေ ည့် NUPA-

ေည့် ပငိ မ်း ချမ်း မှု နှ င့် တရားမျှ တမှု ကို အပလးထားပော

မစဉ်း စားကကပေးေါ။ ULA ေည် ပနာင် တွ င် UNFC၏

ေတိ ပေးပနေလို ေ င် ။ ေို့ ပော် ြေန် လ ည် ကု စားပေးနို င်

လု ေ် ရ ေ် မျုးကိ
ိ ု မလု ေ် ခဲ့ ကကေါ။ ရခို င် လူ မှု ဘဝများမှာ ေို ၍

အ ပြခ အ ပန ဆိုး ရ�ား လာ ခဲ့ ပေီး ပနာ က် ဆုံး တွ င် ေို ြေ င်း
ထန်ပော ပချမှုန်းတိက
ု ခ
် က
ို မ
် များဆီ
ှု
ေို့ ဦးတည်ေွားခဲေ
့ ည်။

ဤအပနအထားများ ြဖစ် ေျက် ပနချိ န် တွ င် ရခို င်

ြေ ည် န ယ် ရှိ အ တို က် အ ခံ လ က် န က် ကို င် တ ေ် များ မှာ
ပဘးထွက်ရေ်ကာ ထိုင်ကကည့်ပနေူများြဖစ်ရန် ခက်ေါေည်။

န.အ.ဖရာထူး မှ ဆင်း ေွားချိ န် တွ င် ရခို င် လ က် န က် ကို င်
တေ် ဖွဲ့ များမှာ တို က် ခို က် ရ န် ပြခလှ မ်း ေင် မြေင် ရ ပေးေါ။
နို င် ငံ အ ရေ် ရ ေ် တွ င် ရှိ ပော အြခားလူ မျုးစု
ိ လက် န က် ကို င်

ANC၊ ALP နှင့် ULA တို့ေည် အချင်းချင်း မဟာမိတ်ဖွဲ့ရန်

အဖွဲ့ ၀င် အ ြဖစ် တွဲ ဖ က် လှု ေ် ရှားလာပော် လ ည်း ထို ရ ခို င်
အဖွဲ့ အစည်း ေုံး ခု စ လုံး မှာ ၎င်း တို့ ၏ ေီး ြခားဝိ ပေေ

လက္ခဏာများြဖင့် ရေ်တည်ကကေည်မှာ ယပန့ထက်တိုင်ေင်
ြဖစ် ေ ည် (အာရကန် လ က် န က် ကို င် လှု ေ် ရှားမှု ေမို င်း ကို
ရှု ရန် ) ။ မူ လ ဘူ တ အရ NUPA–ANC နှ င့် ALPတို့ ေ ည်

ယခင် ပခတ် များမှ ကျန် ရ စ် ခဲ့ ေ ည့် အပမွ ဟု ပြောနို င် ပေီး
ULA ကမူ ၂၀ဝ၉ခု နှ စ် တွ င် ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ပော မျုးဆက်
ိ
ေ စ်
လှုေ်ရှားမှုဟု ဆိုနိုင်ေည်။ ( အခန်း၇ နှင့် ၈ ကိုရှုေါ။)

ေိရ
ု့ ာတွငအ
် စိုးရနှင့် UNFC တို့ ကကား၌ ပငိမ်းချမ်းပရး
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လမ်း စပေါ် လာြခင်း မှာ လုံး ဝမရှိ ခဲ့ ေါ။ ဤအချိ န် မှ စ ကာ

ဦးပဆာင်ပနပော UNFC ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း မဟုတ်

ေွားပေီး ပေွး ခွဲ အု ေ် ချုေ် ပရး “Divide and Rule” ြဖစ် ခဲ့

ပေချာေည် က အေစ် ရ ေ် စာချုေ် မှာ ALP ပခါင်း

ဦးေိန်းစိန၏
် ပငိမ်းချမ်းပရးလုေင
် န်းစဉ်များေည် ေုစ
ံ ပ
ံ ြောင်း

ပေ။

ေပလာ၊ ေို့ မ ဟု တ် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးဇာတ် ထု တ် ကို ယ် ၌ က

ပဆာင် များ၏ ကံ ကကမ�ာ အလှ ည့် အ ပြောင်း ကို ြဖစ် ပစခဲ့

ဆက်လက်အြငင်းေွားစရာပေ။ အပစာေိုင်းကတည်းကေင်

ထဲပနခဲ့ ပေီးပနာက် ALP ကို ရခိုင်ြေည်နယ်ထဲတွင် ပကျာက်

အလွနရ
် ေ်
ှု ပော ဇာတ်လမ်း တစ်ေဒ
ု ြ် ဖစ်ခေ
ဲ့ ပလာ ဆိေ
ု ည်မှာ
အစိုးရဘက်က ပဆွးပနွးဖက်များ ပရ�းချယ်ေုံမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲ
စရာများြဖစ် ပစပေီး ၎င်း တို့ ရ ည် ရ� ယ် ထားေည့် အ ဖွဲ့ များကို

ော ပရ�း ပတွ့ ေည့် ေ ပဘာရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ဤအပြခအပနကို
ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်နင
ှ ့် တစ်ြေည်လုံးတွင် ပတွ့နိင
ု ေ
် ည်။ အထင်ရှား

ဆုံးမှာနိင
ု င
် ၏
ံ အပရှ့ပြမာက်ဘက်တင
ွ ် KIO နှင့် ၂၀၁၁ ဇွနလ
်
တွ င် အေစ် ရ ေ် ေပဘာတူ ညီ မှု ေျက် ြေားပေီး တေ် မ ပတာ်

နှ င့် တို က် ေွဲ များ အရှိ န် ြမင့် လာခဲ့ ြခင်း ေင် ။ တစ် ဖ က် တွ င် မူ

အစိုး ရေည် KNU တြခား ထို င်း နယ် စ ေ် တ စ် ပလျှာ က် မှ
လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးေပဘာ
တူ ညီ ချက် များ ရယူ ရာတွ င် အချိ န် အ နည်း ငယ် အ တွ င်း

ေည်ေင်။ နှစ်ပလးဆယ်ခန့် လက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ပရး

ပတာ်နင
ှ ့် ချင်းြေည်နယ် ေလက်ဝပမို့နယ်များတွင် ဆက်ေယ
ွ ်
ပရးရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြေုခဲ့ေည်။ ထိုေို့ ALP ကို

အိနယ
�ိ နယ်စေ်ပဒေများတွင် ပနရာပေးလိက
ု ြ် ခင်းမှာ အြငင်း

ေွားစရာ ကိစ္စြဖစ်ပေီး တင်းမာမှုများကို ြဖစ်စေည့်အပကကာင်း
ရင်း တစ် ခု လ ည်း ြဖစ် ေ ည် ။ ယခင် က ပတာင် ပေါ် ပဒေ
များတွင် ရခိုင်တေ်များ ဝင်ထွက်လှုေ်ရှားပလ့ ရှိပော်လည်း
၎င်း တို့ ရှိ ပနြခင်း က လူ မျုးစု
ိ များ၏ ရေ် ရ�ာ အေို င်း အဝို င်း

အားလုံး အတွ က် အဆင် ပြေပနခဲ့ ေ ည် မဟု တ် ေါ။ ချင်း

ပခါင်းပဆာင်များက အစိုးရ၏ ထိုဆုံးြဖတ်ချက် အပကကာင်း
ကို ချက်ချင်းစုံစမ်းခဲ့ ကကေည်။၅၀ ထိုစဉ်က CNF ကလည်း

တိုး တက်မှု များ ြဖစ်ထွန်း လာခဲ့ ေည်။ အိန�ိယနယ်ြခား

ဇန်နဝါရီလ အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးအပေီးတွင် ေလက်ဝပမို့

တွ င် အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရးစာချုေ် ကို ချုေ် ဆို ခဲ့ ပေီး နာဂ

ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်။၅၁

ပဒေတွငမ
် ူ ချင်းအမျုးေားတေ်
ိ
ဦး CNF က ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ
အမျုးေား
ိ
ဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီ ကက်ေလန် နှင့် စာချုေ်ကို

နယ်၌ အပြခစိက
ု စ
် ခန်း တစ်ခု ဖွငလ
့် စ
ှ န
် င
ို ရ
် န် အခွငအ
့် ပရးကို

အစိုး ရလု ေ် ေုံ မှာ ပေွး ခွဲ အု ေ် ချုေ် ြခင်း “Divide

ထိုနှစ်ဧပေီလတွင်ေင် ပရးထိုးခဲ့ေည်။

and Rule” ေုံ စံ ြဖစ် ပနမည် လားဆို ပော စိုး ရိ မ် မှု များကို

ကွကက် ကားပရ�းချယ်ြခင်းမျုးကိ
ိ ု ကကုံပတွ့ရေည်။ တေ်မပတာ်

ထို စ ဉ် က စဉ်း စားခဲ့ ကကေုံ မှာ ALP နှ င့် အေစ် ရ ေ် စဲ ြခင်း မှာ

ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်လည်း အလားတူ ပဆွးပနွးဖက်

အပနနှ င့် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး ပဆွး ပနွး ေွဲ များကို ရို ဟ င် ဂျာအု ေ် စု

များနှင့်ပော်လည်းပကာင်း၊ ANC နှင့်ပော်လည်းပကာင်း

ULA နှငပ
့် ော်လည်းပကာင်း မပဆာင်ရက
� လ
် ေ
ို ါ။ တေ်မပတာ်

က ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်မှာ ဧပေီလ ၂၀၁၂ တွင် အေစ်အခတ်ရေ်စဲ
ပရး စာချုေ် လ က် မှ တ် ပရးထိုး ခဲ့ ပော ALP ကို ြဖစ် ေ ည် ။
A L P ဒု တိ ယ ဥ က� ဌ ခို င် စိုး နို င် ပအာ င် ေ ည် အ စိုး ရ နှ င့်

လက် မှ တ် ထိုး ရန် ထို င်း နယ် စ ေ် မှ စစ် ပတွ ေို့ ထွ က် လာခဲ့
ေည်။ အာရကန်နယ်ပြမကို လက်နက်ကိုင်လှုေ်ရှားမှုရှိပော

နယ် ပြမတစ် ခု အ ြဖစ် အစိုး ရက အေိ အ မှ တ် ြေုြခင်း မှာ
အလွ န် ရှားေါေည် ။ KNU ၏ ရင်း နှီး ပော မဟာမိ တ်

ြဖစ်ေည့် ALP အတွက် အေစ်အခတ်ရေ်စဲရန်မှာ ပမျှာ်လင့်
ထားခဲ့ပော ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ေို့ပော် အစိုးရက ALP

ကို ပဆွး ပနွး ဖက် အ ြဖစ် ပရ�း ချယ် လို က် ပောအခါ ရခို င်
ြေည် န ယ် မှ တက် �ကွ လှု ေ် ရှားေူ များအဖို့ အကကံ အို က် စ ရာ

ကိစ္စြဖစ်လာေည်။ ALP တွင် အစိုးရနှင့် အေစ်ရေ်စာချုေ်
ချု ေ် ဆို ရ န် အ ခွ င့် အ ပရး ရှိ ေ ည် ကို ြင င်း စ ရာ မ လို ပချ ။

ေို့ပော် ALP ေည် ရခိုင်ြေည်နယ်ထဲတွင် အစဉ်အလာအရ
စ စ် ပရး လှု ေ် ရှား မှု အ လွ န် န ည်း ေါး ေ ည် ။ A L P ၏
လက်နက်ကိုင် တေ်များမှာ ထိုင်းနယ်စေ်တွင်ော ပနရာချ

ထားေည်။ ALPေည်အစိုးရနှင့် ပဆွးပနွးညှန
ိ င်
ှို းမှု များတွင်

အ ပစာ ေို င်း တွ င် ခ ေ် တိုး တိုး ော ပဆွး ပနွး ခဲ့ ကက ေ ည် ။
က န ဦး ပြခ လှ မ်း ြဖ စ် ပေီး အ ြခား E A O များ ကို လ ည်း

မကကာမီ ထ ည့် ေွ င်း စဉ်း စားလာနို င်ေ ည်ဟူ၍ ြဖစ်၏။
ေို့ပော် ကချင်ြေည်နယ်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင်
ေဋိေက္ခများ ေို၍ဆိုးရ�ားလာချိန်တွင် စတင်၍ ေံေယ ြဖစ်
လာခဲ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ လအတန် ကကာလာပောအခါ ANC

ကို လ ည်း ပကာင်း ULA ကို လ ည်း ပကာင်း တေ် မ ပတာ် က

အဆင့်အတန်းတူ ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ်ထည့်ေွင်း စဉ်းစား
ပတာ့မည်မဟုတ်ဟူပော အချက်ကို ရှင်းလင်းလာခဲ့ေည်။
တရုတ်မှလွဲလျှင် နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဤ

အပြခအပနကို တုံ့ ြေန် ရာတွ င် များစွာ ပနှး ပကွး ခဲ့ ေါေည် ။

တစ် စိ တ် တ စ် ေို င်း အားြဖင့် ၂၀၁၂ အကကမ်း ဖက် မှု ကို ော

အာရုံ စို က် ပနကကပောပကကာင့် လ ည်း ြဖစ် ေ ည် ။ ထို့ ြေင်
ပနာက်တစ်ပကကာင်းမှာ ယခုအခါ အပနာက်နိုင်ငံ အစိုးရများ

စွာ က အ ပထာ က် အ ေံ့ ြေု ပန ပော ခ ရီး မ ဆုံး ပေး ေ ည့်

ပငိမ်းချမ်းပရး လုေင
် န်းစဉ်အပေါ်တွင် နိင
ု င
် ြံ ခားေား အလှူရှင်
များက ေုံ ပအာထားကကြခင်း ပကကာင့် လ ည်း ြဖစ် ေ ည် ။ ၅၂

အရင်းစစ်လက
ို ပ
် ော် ြမန်မာအစိုးရက ပငိမ်းချမ်းပရး လုေင
် န်း
စဉ်တွင် စာရင်းထဲ တည့်မထားေူများမှာ ြေဿနာ ရှိေူများ
ဟု ေတ်မှတ်ခံရေူများ ြဖစ်ကကေည်။

ပနာက် နှ စ် များတွ င် မူ ရခို င် ၊ ကချင် နှ င့် ရှ မ်း ြေည်
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နယ်များ မှ ြေည်ေူများ၏ နစ်နာချက်မှာ ကကီးမားလှေည်။

ပလျှာ့ချပရးအတွက် အေစ်ရေ်အုေ်စုများကို တေ်မပတာ်၏

မရပတာ့ဟု ထင်ေည့အ
် ခါ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်ြဖင့် စစ်ပရး

အပနနှင့် ေုံးပနြခင်း ြဖစ်နင
ို ေ
် ည်ဟု ထင်ြမင်ခဲ့ ကကပေးေည်။

အစိုးရေည် အေစ်အခတ်ရေ်စပ
ဲ ရးအားြဖင့် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအပြဖကို
အရ ထိ န်း ချုေ် ရ န် ကကိုးစားလာခဲ့ ေ ည် ဟု ထင် ြမင် လာကက

ေည်။ ဦးေိန်းစိန် လက်ထက်တင
ွ ် ထိင
ု ်းနယ်စေ်တင
ွ ် ကျင်ေ
့ ု ံး
ခဲ့ပော ပငိမ်းချမ်းပရးော ေထမဟူပောမူနှင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်
နှ င့် တရု တ် န ယ် စ ေ် တွ င် ေုံး ခဲ့ ပော လုံ ပခုံ ပရးော ေဓာန
ဟူပောမူ နှစ်ခုမှာ ရှင်းလင်းစွာ ကွဲထွက်လာခဲ့ေည်။

ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် ေဋိ ေ က္ခ များဆီ ပရာက် ပအာင်

မီးရှိန်ြမှင့်ပေးပော အပကကာင်းအရင်းနှစ်ခုလည်း ယခုအခါ

ပေါ်ထွကလ
် ာခဲေ
့ ည်။ အပစာေိင
ု ်းတွင် မထင်ရှားပော်လည်း

နိုင်ငံပရး အဝန်းအဝိုင်းမှာ ေို၍ စစ်ပဘာင်ထဲေို့ ပရာက်ရှိလာ
ကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ေထမဆုံးနှင့် အထင်ရှားဆုံး ပစ့ပဆာ်မမှ
ှု ာ
၂၀၁၂အတွင်း ြဖစ်ေွားခဲပ
့ ော ဗုဒဘာော�
မွတဆ
် လင်တို့ ကကား
အ ကက မ်း ဖ က် မှု ြဖ စ် ေ ည် ။ ေို့ ပော် ေူ ချ ည်း မ ဟု တ် ေါ ။

ဒု တိ ယ အပကကာင်း တစ် ရ ေ် ရှိ ပနေါပေးေည် ။ စစ် ဘ က် မှ
ြေင်ဆင်မများ
ှု
စစ်အင်အားများ ချဲ့တွငလ
် ာခဲေ
့ ည်။ ထိအ
ု ချိန်
မှာ အဓိ က ဇာတ် ပကာင် ေုံး ဦးြဖစ် ကကပော တေ် မ ပတာ်

ထိန်းချုေ်မှုပအာက်ေို့ ထည့်ေွင်းရန် မဟာဗျူဟာ တစ်ရေ်
ေို့ပော်ထိုထင်ြမင်ချက်မှာ တစ်ဝက်ောမှန်ေည်။ ဆယ်စု

နှ စ် တ စ် ခု ကကာ ခဲ့ ပေီး ချိ န် တွ င် B G F s နှ င့် န . အ . ဖ
လ က် ထ က် က တ ည်း က ရှိ ခဲ့ ပော ြေည် ေူ့ စ စ် များ ေ ည်
နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ ထ က် စာ လျှ င် န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ ၏

လုံ ပခုံ ပရးနှ င့် ပဒေန� ရအု ေ် ချုေ် ပရးတွ င် ေို ၍ ကေဇာရှိ ပော
အစိတ်အေိုင်းများ ြဖစ်ပနကကဆဲေင်။ တေ်မပတာ်မှ အရာရှိ

တစ်ဦး၏ အဆိအ
ု ရ ြေည်ေူ့စစ်တေ်ဖွဲ့ပေါင်း ၆၀၅၀ ခန့်ရှိပေီး
တစ်ဖွဲ့လျှင် ၂၀ မှ ၆၀ အထဲေါဝင်ပေီး လက်နက် တေ်ဆင်
ပေးထားေည် ။ ထို့ ေူ တို့ မှာ တို င်း ြေည် တ စ် ြေည် လုံး အနှံ့

အြေားတွ င် ယပန့ ထိ တို င် ပအာင် ပရှ့ တန်း ကာကွ ယ် ပရး

တာဝန်ကို ယူပနကကေူများဟု တေ်မပတာ်အရာရှိတစ်ဦးက

ဆိုေည်။၅၄ ဤအပရအတွက်မှာ BGFs များနှင့်ေို၍ အရ�ယ်
အစားကကီးပော တိုက်ေွဲပရှ့တန်း ဧရိယာများမှ ြေည်ေူ့စစ်
များကို ထည့်တွက်ထားြခင်းမရှိပေ။

ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရလက်ထက်တွင် ြေည်ေူ့စစ်

ULA နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင်များက အစီအစဉ်များကို

များေည် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အပရးေါပော အပြောင်းအလဲ

ပြခလှမ်းစတင်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။

ပော အပလ့ အ ထမှာ အြခားြေည် န ယ် များထက် စာလျှ င်

ပရှ့ တိုး ကာ ြဖစ် လာပတာ့ မ ည့် တို က် ေွဲ များ အချိ န် ြမှ င့် ရ န်
၂ ၀ ၁ ၂ အ ကက မ်း ဖ က် မှု အ တွ င်း ေို့ ကျ ပရာ က် ခဲ့

ရြခင်း ကို အစိုး ရဘက် က လည်း ေူ့ အ လို လို ြဖစ် လာပော

အြဖစ် အ ေျက် များ ဆက် တို က် ကကုံ ခဲ့ ရ ြခင်း မျုးကဲ
ိ ့ ေို့ ေုံ ပဖာ်
ပြောဆိုေါေည်။ ေို့ပော် လူအုေ်စုလိုက် တိုက်ခိုက်ပနြခင်း၊

ရန် စ ပနြခင်း ြဖစ် စ ဉ် များတွ င် တေ် မ ပတာ် က ပလ့ ကျင် ပေး
ပနပော “ကာကွယပ
် ရး” ြေည်ေူ့စစ်များ၏ လက်စလက်နများ

ေါဝင် ပနေည့် ေက် ပေများရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ဤကာလအတွ င်း
တေ် မ ပတာ် က ြေည် ေူ့ စစ် ကဲ့ ေို့ ပော အရေ် ေားများကို

ပလ့ ကျင့် ပေးေည့် နည်း ဗျူဟာများကို အဘယ် ပကကာင့်
ပရ�းချယ်ခဲ့ေနည်းဟူပော ပမးခွန်းအတွက် အပြဖမရှိပေ။

လွ တ် လ ေ် ပရး ရ က တ ည်း က ေ မို င်း တ စ် ပလျှာ က် ကို
ကကည့် လျှ င် တေ် မ ပတာ် က လက် န က် ကို င် ေဋိ ေ က္ခ ရှိ ပော
ပနရာများတွ င် ပဒေခံ “တေ် ဖွဲ့ ” ေို့ မ ဟု တ် “ ြေည် ေူ့ စ စ် ”

ကို ဖွဲ့ ပေးပေီး အစိုး ရ အု ေ် ချုေ် ပရးအားနည်း ပနြခင်း ကို
ပြဖရှင်းရန် ထိုေူတို့အား အခွင့်အာဏာပေးြခင်းြဖင့် ဗဟိုမှ

အာဏာစက် ကို ြဖန့် ကျက် ခဲ့ ကကေည် ။ ၂၀ဝ၉ ခု နှ စ် တွ င်
ဤမူဝါဒကို ပေွးေစ်ပလာင်းကာ ြေည်ေူ့စစ် မျုးဆက်
ိ
ေစ်

များနှ င့် နယ် ြခားပစာင့် တ ေ် ဖွဲ့ များ အေွ င် ြဖင့် နို င် ငံ ၏
ပဒေများစွာတွင် အင်အားတိုးချဲ့ခဲ့ ေည်။

အပစာေို င်း တွ င် နို င် ငံ ၌ ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ ဆို င်

ရာ အ ပြော င်း အ လဲ များ ပဆာ င် ရ� က် ပန စ ဉ် ထို န ည်း လ မ်း

အေစ် ကို ပဆာင် ရ� က် ပနစဉ် ေဋိ ေ က္ခ ကို အေွ င် ပြောင်း

ေစ်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့စစ်ကို တာ၀န်ပေးထား

ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် အပတွ့အကကုံနည်းေါးေည်။ ရခိုင်ပရာ

ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ဖက်စလုံးကိုေါ အစိုးရက မယုံမကကည်ြဖစ်ဟန်

တူ ေ ည် ။ ဥေမာ ဗမာြေည် ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ (အာရကန် )

ကို ၁၉၉၇ အေစ် ရ ေ် စာချုေ် ချုေ် ဆို ပေီး ကတည်း ကစ၍
ကို ယ် ေို င် ြေည် ေူ့ စ စ် ပဒေထားရန် ခွ င့် မ ြေုခဲ့ ေါ။ ေို့ ပော်

တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် ၂ ၀ ဝ ၉ ခု နှ စ် မှ စ ကာ ပမာ င် ပတာ နှ င့်
ဘူး ေီး ပတာင် ပမို့နယ် များတွ င် ပဒေခံ များကို ြေည် ေူ့ စ စ်
အြဖစ် ပလ့ ကျင့် ပေးခဲ့ ရာ ထို အ ထဲ တွ င် ရခို င် ၊ ပမို ၊ ေက်

နှ င့် အြခားပဒေခံ လူ မျုးများေါဝင်
ိ
ခဲ့ ေ ည် ။ ပလ့ ကျင့် ပေး
ရာတွင် တေ်မပတာ်နှင့် န.စ.ခ ပခါ် နယ်စေ်ပဒေ လုံပခုံပရး

တ ေ် ဖွဲ့ များ လ ည်း ေါ ဝ င် ခဲ့ ကက ပေီး ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တ စ် ခု

လုံးတွင် ြေည်ေူ့စစ် ၆၉၀ဝမှ ၁၁၀ဝ၀ အထိ တိုးလာပအာင်
ပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ေ ည် ။ ၅၅ အပရးကကီး ပောအချက် မှာ ြေည် ေူ့

စစ် ထဲ တွ င် မွ တ် ဆ လင် တို့ ကို မထည့် ေွ င်း ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။
အပေါ် ယံ က ေုံး ေေ် လျှ င် ထို ေို့ မွ တ် ဆ လင် ကို ချန် လှ ေ်

ထားြခင်း မှာ USDP က မွ တ် ဆ လင် မဲ များကို ၂၀၁၀
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်ရရှိပအာင် ကကိုးစားခဲ့ပောမူနှင့် ဆန့်ကျင်

ပနပေေည် ။ အစိုး ရ၏ရည် ရ� ယ် ချက် က မည် ေို့ ေ င် ရှိ ပစ၊
လူမျုးစု
ိ များကို စိတဝ
် မ်းကွပ
ဲ စြခင်းနှင့် စစ်လက်နက်အင်အား
ချဲ့ထွင်ြခင်းများက အန�ရာယ်မျုးပစ့
ိ ကို ချခဲ့ ကကပေီးြဖစ်ေည်။

အ ကျုးိ ဆ က် များ မှာ မွ တ် ဆ လ င် ရ ေ် ရ�ာ များ ကို

၂၀၁၂ ခု နှ စ် တွ င် တို က် ခို က် ခဲ့ ကကစဉ် က ထို ြေည် ေူ့ စ စ် များ
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ရက္ခိုင့်တေ်ပတာ် - ရခိုင်အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ချုေ် ၁၂၃၄

နာဂအမျုးေားဆိ
ိ
ုရှယ်လစ်ပကာင်စီ ကက်ေလန်၅*

ရခိုင်ြေည် အမျုးေားပကာင်
ိ
စီ ၁၂၇

ေအို့ဝ်အမျုးေားလွ
ိ
တ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ ၂၅၆၈

ဒီမိုကပရစီအကျုးြေု
ိ
ကရင်တေ်မပတာ် ၂၅၆

ရှမ်းြေည်တိုးတက်ပရးေါတီ ၂၄၅၇

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ၂၅၆

မွန်ြေည်ေစ်ေါတီ ၂၅၆၇

ချင်းအမျုးေားတေ်
ိ
ဉီး ၂၅၆၈

ရှမ်းြေည်ြေန်လည်ထူပထာင်ပရးပကာင်စီ ၅၆

ကချင်လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ ၁၂၃၄၈

တအာင်းအမျုးေားလွ
ိ
တ်ပြမာက်ပရးတေ်မပတာ် ၁၂၃၄

ကရင်အမျုးေားအစည်
ိ
းအရုံး ၂၅၆၈

ဝ ြေည်ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးတေ်မပတာ် ၄၅

KNU/KNLA ပငိမ်းချမ်းပရးပကာင်စီ ၂၅၆

လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ၂၆၇

ကရင်နီအမျုးေားတိ
ိ
ုးတက်ပရးေါတီ ၂၅၇

ဝ အမျုးေားအစည်
ိ
းအရုံး ၁၂၄၈

ြမန်မာအမျုးေား
ိ
ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်မပတာ် ၁၂၃၄

အမျုးေားဒီ
ိ
မိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တေ်မပတာ် ၄၅

ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီး ၅**
၁။ အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စွဲပေီး

၂။ တစ်နိုင်ငံလုံးေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ညှိနင်
ှို းပရးအဖွဲ့ (NCCT)

၃။ ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ပကအိုင်ပအမှအေ ညီပနာင်တိုင်းရင်းေားများမဟာမိတ်)
၄။ ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးညှိနင်
ှို းပရးပကာ်မတီ (FPNCC)
၅။ အစိုးရနှင့် အေစ်ခတ်ရေ်စဲပေီး

၆။ တနိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရေ်စဲပရး ေပဘာတူ စာချုေ်ပရးထိုးပေီး (NCA)
၇။ ညီ��တ်ပောတိုင်းရင်းေားလူမျုးများ
ိ
ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ (UNFC)
၈။ UNFCC အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်း

* အိန�ိယဘက်တွင်လည်း စစ်ပရးလှုေ်ရှားမှုရှိေည်။

** လူမျုးကိ
ိ ု အပြခမခံဘဲ တိုင်းရင်းေားနယ်ပြမများတွင် လှုေ်ရှားေည်။

က တမင်ရန်မီးေွားပအာင် ရန်စခဲ့ ကကေည့် အခန်းက�မှ

တေ် ဖွဲ့ များကို လ ည်း ြေန် လ ည် ပနရာချထားခဲ့ ေ ည် ။ ၅၇ ထို

မွ တ် ဆ လင် ဆ န့် ကျင် ပရး အကကမ်း ဖက် မှု များကကည့် ေါ။)

တွင် တေ်မပတာ်က ပလ့ကျင့်ပေးခဲ့ပော ြေည်ေူ့စစ်များမှာ

ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်ဟု အများက လက်ခံထားကကေည်။ (၂၀၁၂

ေို့ ပော် ြေ ည် ေူ့ စ စ် ေ င် တ န်း များ ကို ရ ေ် ေ စ် လို က် ကက
ရမည့်အစား ၂၀၁၂ပနာက်ေိုင်းတွင် ေို၍ေင် တိုးလာခဲ့ပေး
ေည် ။

၅၆

နယ် ြခားလုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ များ န.စ.ခ ကို ၂၀၁၃

ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် နယ်ြခားပစာင့ရ
် မ
ဲ ျားြဖင့် အစားထိုးခဲေ
့ ည်။ ေိပ
ု့ ော်
ထိုအမည်နှစ်ခုစလုံးကို ဆက်လက်အေုံးြေုခဲ့ေည်။ လုံပခုံ
ပရး တေ်ဖွဲ့အချင်းချင်းကကား နီးနီးကေ်ကေ် ဆက်ဆံမှုများ
ရှိကကပေီး န.ဝ.တ-န.အ.ဖ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ကာလအတွင်းက

အပထာက် အ ထားများမှာ ထင် ရှားလှ ပေီး ၂၀၁၆-၂၀၁၈
အေစ်ဖွဲ့စည်းလိက
ု ပ
် ော အာရကန်ရဟ
ို င်ဂျာများ ကယ်တင်
ပရးတေ်က ေထမဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ ပေီးပနာက် ဆက်တိုက်ြဖစ်

လာပော မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက် လှုေ်ရှားမှု
များတွ င် ပေွး ဆူ ပအာင် ဆွ ပေးခဲ့ ေူ များတွ င် အဓိ က အု ေ် စု
အြဖစ် ေါဝင်ခဲ့ ကကပကကာင်း ကုလေမဂ� အချက်အလက်ရှာပဖွ
ပရးမစ်ရှင်က ပတွ့ရှိခဲ့ေည်။၅၈

ေဋိေက္ခများ အတွင်းေို့ ေက်ဆင်းခဲ့ရေည့် အပြခ

ြမန်မာြေည်၏ အြခားပဒေများမှ လူများကို န.တ.လ ပကျးရ�ာ

အ ပန တွ င် အ ြေ စ် မ က င်း ေ ည် မှာ ရ ခို င် ပရာ ရို ဟ င် ဂျာ

ပတာင်ကကားပဒေများတွင် လမ်းမကကီးတစ်ခု ပဖာက်လုေ်

ထို အ ချိ န် က မွ တ် ဆ လင် အု ေ် စု များေည် ောမာန် အားြဖင့်

များ တွ င် ဗု ဒ� ဘာ ော ချ ည်း ပန ထို င် ပစ ခဲ့ ေ ည် ။ ပမ ယု

ခဲ့ စ ဉ် က အ စိုး ရ က များ စွာ အာ ရုံ စို က် ခဲ့ ပေီး လုံ ပခုံ ပရး

အ မျုးိ ေား ပရး အု ေ် စု များ နှ စ် ဖ က် စ လုံး ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။

တိ တ် ဆိ တ် ပနခဲ့ ကကပော် လ ည်း မျုးဆက်
ိ
ေ စ် လှု ေ် ရှားေူ
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များေည် ၂၀၁၂အကကမ်းဖက်မှု ပနာက်ေင
ို ်းတွင် နယ်စေ်ပဒေ

အားတိုးချဲ့ပရး စကားများက ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် ပခတ်စား

ကို ရှု ေါ။) ။ ရခို င် ဘ က် တွ င် လ ည်း ANC နှ င့် ULA ပခါင်း

ပရးခိုက်ပရး စကားများကိုော ပြောလာကကေည်။၆၀

များ၌ စစ်ပရးြေင်ဆင်မှုများ ြေုလုေ်ပနခဲ့ေည်။ (အခန်း ၇
ပဆာင်များေည် မွတ်ဆလင် ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံပရး

နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှုနှင့် ေတ်ေက်ပော မီဒီယာ
တို့၏ ပမးခွန်းများကိုပြဖကကားရာတွင် ေတိကကီးစွာ ပြဖဆို
ခဲ့ ကကေည် ။ အထူးေြဖင့် NUPA ေည် န.ဝ.တ- န.အ.ဖ

လက်ထက် တစ်ပလျှာက်လုံးတွင် ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ ညီ��တ်

လာြေန်ေည်။ အုေ်စုအားလုံးဘက်အားလုံးေည် စစ်တိုက်

တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်
ြေည်နယ်တွင်မပအာင်ြမင်ခဲ့ပောနိုင်ငံပရး
မည်မျှေင် အာဝဇ�န်းပကာင်းပစကာမူ ဦးေိန်းစိန၏
်

ပရးကို ရရှိရန်ကကိုးစားရာတွင် အဓိက ပြောဆိုပနေည့် အဖွဲ့

အစိုး ရေည် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ နို င် ငံ ပရး စိ န် ပခါ် မှု များကို

များကမူ ထိက
ု ေ
ဲ့ ို့မဟုတဘ
် ဲ ရိဟ
ု င်ဂျာတို့အား ဆန့က
် ျင်ေည့်

အရာရှိများေည် ရခိုင်လူမျုးများကကား
ိ
စစ်မက်ပရးရာတွင်

တစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ေည်။ (အခန်း ၅ ကိုရှုရန်)။ ALP ပခါင်းပဆာင်
ေပဘာထားကို ထု တ် ြေရန် ဝန် မ ပလးခဲ့ ပေ။ ၁၉၇၀ ြေည့်

လွ န် နှ စ် များ တွ င် A L P က နို င် ငံ ပရး အ စ ည်း အ ပဝး

များတွ င် ရို ဟ င် ဂျာများ၏ ကို ယ် စားြေု ေါဝင် မှု ကို ေိ တ် ေ င်
နိုင်ရန် အပမဲကကိုးစားခဲ့ေည်။ ၂၀၁၂ အေစ်အခတ် ရေ်စဲ ပေီး

ပနာက် ေို င်း တွ င် ALP ေည် ရို ဟ င် ဂျာများအား ေိ တ် ေ င်
ပရးအတွက် အင်အားေုံးေင့ပ
် ကကာင်း တစ်ဆင့ြ် မှင့် အပရးဆို
လာခဲ့ေည်။

“ရခို င် လူ မျုးများေည်
ိ
ြမန် မာနို င် ငံ ကို ဘင်္ ဂါ လီ တို့ ၏

အန�ရာယ်မှကာကွယ်ရန် ပရှ့တန်း ခံစစ်မှူးများအြဖစ်

ပဆာင်ရ�က်ပနေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ALP ေည် ြမန်မာ
အစိုးရနှင့် ြမန်မာလူမျုးတိ
ိ ု့အား ဤ ဘုံအန�ရာယ် ကို
နှမ
ိ န
် င
ှ ်းရန် လက်တွဲ ပဆာင်ရက
� ် ပစလိေ
ု ည်။ အကယ်၍

အတူလက်မတွဲနိုင် လျှင် လည်း ALP ေည် ရခိုင်ပြမကို

အစွမ်းကုန် ကာကွယ်ရန် ေိုင်းြဖတ်ြေင်ဆင်ပေီး ြဖစ်ေါ
ေည်။ “

၅၉

ထို နိ မိ တ် ြေစကားများေည် ၂၀၁၂အကကမ်း ဖက် မှု

ပနာက်ေိုင်းတွင် အစိုးရအေိုင်းအဝိုင်းကို ပြမှာက်ပေးေလို

ြဖစ်ခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့လ�တ်ပတာ်ဥက��နှင့် ကကည်း ၊ ပရ ၊ ပလ

ညှိ နှို င်း ကွ ေ် ကဲ ပရးမှူး ြဖစ် ခဲ့ ပော ေူ ရ ပရ� မ န်း က ေွ င့် ေွ င့်

ေုံးေေ်ရာတွင် အကကီးအကျယ် လွဲပချာ်ခဲ့ ကကေည်။ အစိုးရ

ေိ၍
ု ထက်ေန်လာကကြခင်း၊ ဗုဒဘာောနှ
�
င့် မွတဆ
် လင်တို့ ကကား
စိတ်ဝမ်းကွဲမှုပကကာင့်ဟုလည်းပကာင်း ၊ အမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ

အစွ န်း ပရာက် များ၏ အကျိ တ် အ ခဲ များပကကာင့် ဟု လ ည်း
ပကာင်း လက်ညှိုးထိုး အြေစ်ဖို့လိုက်ရုံနှင့် မပေီးပေ။ အစိုးရ

၏ အကကံပေးများကမူ ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ကာကွယ်ေည့်
ေပဘာနှ င့် ALPနှ င့် အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး စာချုေ် ချုေ်

လို က် ပေီး ေည့် ပနာက် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ လက် န က် ကို င်

ြေဿနာကို ပြဖရှ င်း နို င် ခဲ့ ပေီ ဟု ယူ ဆ ခဲ့ ပကကာင်း ဆို ခဲ့ ကက
ေည် ။ ALP က ရခို င် အ မျုးေားပရးကိ
ိ
ု ပခါင်း ပဆာင် မှု

ပေး ခဲ့ ေ ည် မှာ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏ အ ြေ င် ဘ က် တ စ် ပန
ရာမှော ြဖစ်၏။ ေို့ရာတွင် ANC ကိုလည်းပကာင်း၊ ULA

ကို လ ည်း ပကာင်း ၊ ALP နှ င့် အဆင့် အ တန်း တစ် ခု တ ည်း

ထား၍ ပဆွး ပနွး ဖက် အ ြဖစ် အစိုး ရက ေတ် မှ တ် ခဲ့ ြခင်း
မရှိ ပေ။ လပေါင်း များစွာ ကကာလာေည် နှ င့် အ မျှ ULA၏

ရက္ခို င့် တ ေ် ပတာ် ၏ အင် အားကို အစိုး ရလုံ ပခုံ ပရးတေ် များ
ဘက် က များစွာ ပလျှာ့ တွ က် ခဲ့ ကကပကကာင်း ထင် ရှားလာခဲ့

ေည်။ တိုက်ပရးခိုက်ပရးအတွက် ြေင်ဆင်မှုများကို ြေုလုေ်
ပနခဲ့ေည်မှာ တေ်မပတာ် တစ်ခုတည်းက မဟုတ်ခဲ့ေါ။

ကချင် ြေည် န ယ် တွ င် ဌာနချုေ် ထားရှိ ပော် လ ည်း

လင်းလင်းထုတ်ပြောခဲ့ဖူးေည်။ ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များနှင့်

ULA ေည် ၂၀ဝ၉ခု နှ စ် စတင် တ ည် ပထာင် စ ဉ် က ေင်

တိုင်းြေည်၏ အပနာက်ဘက်နယ်ြခားတွင် ြေည်ေူ့စစ်များ

အဖွဲ့ ေားတို့ ေ ည် ရခို င် နှ င့် ေွားချည် ြေန် ချည် ရှိ ပနကကပေီး

ပတွ့ ဆုံ ပော ၂၀၁၃ အစည်း အပဝးတစ် ခု တွ င် ၎င်း က

ဖွဲ့ စည်း ပနရာချထားေည့် ကိ စ္စ ကို ဖွ င့် ဟ ချီး ကျူးခဲ့ ေ ည် ။

ရခို င် လူ မျုးများက
ိ
ြမန် မာနို င် ငံ ကို ကာကွ ယ် ရ န် ကကိုးေမ်း
အားထုတ်ပနေည့်အတွက် များစွာ ပကျးဇူးတင်ေါပကကာင်း
ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၀

ထိုအချိန်မှာ အလွန်အပရးကကီးပော အချုးအပကွ
ိ
့

တစ်ခလ
ု ည်းြဖစ်ေည်။ အာရကန်တင
ွ ် ဆယ်စန
ု စ
ှ ် ပြခာက်ခမ
ု ျှ

နို င် ငံ ပရးနှ င့် လူ မျုးပရး
ိ
ေဋိ ေ က္ခ များြဖစ် ခဲ့ ပေီး ပနာက် တွ င်
အစိုးရထဲမှ ထိေ်တန်းေုဂ�ိုလ်ကကီးများက ရခိုင်လူမျုးများကိ
ိ
ု

လက်နက်ကင
ို ရ
် န် အားပေးပနပချပေီ။ အမျုးေား
ိ
ရင်ကကားပစ့
ပရးကို လုေ်ရမည်ဟုထင် ထားကကပောအချိန်တွင် စစ်အင်

အေံမထွက်ဘဲ ကကီးထွားလာခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ယခုအခါ ULA

အ ဖွဲ့ အ ေ စ် တ စ် ခု အ ပန နှ င့် ရ ခို င် ဇာ တိ ပြမ မှ အား ပေး

ပထာက် ကူ မှု ကို ရရန် အ ခက် အ ခဲ ေိ ေ် မ ရှိ လှ ေါ။ မပေချာ

မပရရာပော အပြောင်းအလဲကာလတွင် ULA က ရခိုင်၏
ကို ယ် ေို င် ြေ�ာန်း ခွ င့် ကို ပတာင်း ဆို ကာ ရခို င် အ ပမွ အ နှ စ်
များကို ထိ န်း ေိ မ်း ရန် နှ င့် လူ မျုးစု
ိ ံ ပနထို င် ပော အာရကန်
တွ င် ရခို င် တို့ ၏ အကျုးစီ
ိ း ေွားကို ြမှ င့် တ င် ရ န် ဟူ ပော

ပ�ကွးပကကာ်ေံများက အာရကန်များကကား လူကကိုက်များပစ
ေ ည် ။ ၆ ၁ ေို ၍ အ ပရး ကကီး ေ ည် မှာ ရ က္ခို င့် တ ေ် မ ပတာ်

၏ တေ်ဖွဲ့ဝင်များေည် တရုတ်နယ်စေ်တွင် အစိုးရနှင့် KIO,
MNDAA နှင့် TNLA တို့နှင့် ေစ်ခတ်ကကပော တိုက်ေွဲများ
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တွင်အတူ ဝင်တိုက်ခဲ့ ြခင်းအားြဖင့် တိုက်ေွဲ အပတွ့အကကုံ

လူ ေိ ရှ င် ကကား စု စ ည်း မိ ကကပော အခင်း အကျင်း တစ် ခု

န.အ.ဖ အစိုးရ ပအာက်မဟုတပ
် တာ့ေည့် ထိက
ု ာလ

ကလည်း ၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဝင်ပရာက်

များကို ရရှိခဲ့ေည်။

တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌ အမျုးေားပရး
ိ
ပ�ကွးပကကာ်ေံများမှာ

ြဖ စ် ေ ည် နှ င့် အ ညီ အာ ရ က န် အ မျုးိ ေား ေါ တီ A N P
ယှ ဉ် ပေို င် ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၆ ၆ ( ပအာ က် တွ င် ပဖာ် ြေ ထား )

ေို ၍ ညံ လာခဲ့ ပေေည် ။ ဦးထွ န်း ြမတ် နို င် နှ င့် ULA ပခါင်း

ဤ တ စ် ကကိ မ် တွ င် လ ည်း အာ ဏာ ေို င် တို့ က ေ တိ မ ြေု မိ

ပခါင်း ပဆာင် များစွာ ထဲ မှ အစိ တ် အ ေို င်း တစ် ခု ော။ ဥေပဒ

တစ် နို င် ငံ လုံး ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း စဉ် များ ပအာင် ြမင်

ပဆာင် များမှာ အာရကန် အမျုးေားပရးကိ
ိ
ု လှု ေ် ရှားေူ
ြေုပရး အေိုင်းတွင် RNDP ကလည်း ရခိုင်လူမျုးိ လက်နက်
ကိုင် အတိုက်အခံအဖွဲ့များ ြဖစ်ကကပော ULA , ANC နှင့်

ALP တို့ နှ င့် ပေို င် တူ အ ပရးဆို လျှ က် ရှိ ေ ည် ။ ဤနို င် ငံ ပရး
ပရချိန်အပေါ် ေံေယတစုံတရာ ရှိေည်ဆိုခဲ့ေါလျှင် ၂၀၁၄

ခုနှစ် ပမလတွင် ပကျာက်ြဖူ၌ ကျင်းေပော ရခိုင်အမျုးေား
ိ
ညီ လာခံ တွ င် နို င် ငံ ပရးနှ င့် လူ မှု ပရးဆို င် ရာ ပဆွး ပနွး ချက်

များကို ကကည့် နို င် ေ ည် ။ ထို ကွ န် ဖ ရင့် မှာ ၁၉၆၀ ခု နှ စ် များ

အပစာေိုင်းကစ၍ ရခိုင်တွင် မကကုံခဲ့ရေည့် အကကီးဆုံးနိုင်ငံ
ပရး စု ရုံး မှု ကို ခွ င့် ြေုခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ပေီး ပရ�း ပကာက် ေွဲ နို င် ငံ ပရး
ထဲ မှ ေု ဂ�ို လ် များ နှ င့် တ ကွ လ က် န က် ကို င် အ တို က် အ ခံ

ြေန်ပေ။ ဦးေိန်းစိန် ေမ�တေက်တမ်း ကုန်ခါနီးအချိန်တွင်
နို င် မ ည့် အလားအလာများမှာ စတင် ပမှး မှိ န် လာပလပေီ ။ ၆၇
၂၀၁၅ထဲဝင်လာချိန်တွင် အစိုးရက ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေုံးခဲ့

ပော အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး နည်း ဗျူဟာမှာ ပအာင် ြမင်

ခဲ့ေည်ဟု ဦးေိန်းစိန်၏ အကကံပေးများက ထင်ပကာင်းထင်
ကကေါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အမှန် တကယ်ေင် ဤေို့ထင်ခဲ့

ကကေည်ဆိုလျှင်လည်း ြဖစ်ပေီးခဲ့ေမျှကိုမူ ြေန်ြေင်၍ ရမည်
မဟု တ် ေါ။ ေို့ ပော် ဤအချက် က ဆိုး ဆိုး ရ�ားရ�ား အမှား

အချု့ိ ဦးေိန်းစိန်လက်ထက်တွင် မည်ေို့ ြဖစ်လာခဲ့ပကကာင်း
ကို ရှင်းြေနိုင်ေါလိမ့်မည်။

ဗုဒ�ဘာော နှင့် မွတ်ဆလင်တို့ ကကား တင်းမာမှုများ

များကို ပထာက်ခံေူများေါ ေါဝင်ကကေည်။၆၂

ရှိပနပော်လည်း အတိုက်အခံ ပခါင်းပဆာင်များက အပစာ

ကကေည့်အလား စိုးရိမ်စရာကိစ္စ နှစ်ရေ်ကိုလည်း ပဆွးပနွးခဲ့

လုေ်ငန်းစဉ်များက အာရကန်ရှိ မတူညီပော လူများ ၊ အုေ်စု

ကကီးထွားလာပော မပငိမ်ေက်မှုများကို ေတိပေး

ေည်။ လုံပခုံပရးနှင့် စီးေွားပရးကိစ္စများြဖစ်ေည်။ စစ်ပရး
အြမင်ြဖင့် ရခိုင်အမျုးေား
ိ
ကာကွယ်ပရးတေ်ကိုလည်း ဗုဒ�

ဘာောများအား လုံ ပခုံ ပရးပေးရန် ဖွဲ့ စည်း ေင့် ပကကာင်း

တင်ြေခဲ့ ကကေည်။ စီးေွားပရးဘက်တင
ွ ် ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်ေည်
၆၃

ေဘာဝေယံဇာတများ ထုတ်ယူြခင်းမှရလာပော အကျုးိ
အြမတ်ကို တရားမျှတစွာ ခံစားခွင့်ရှိေင့်ေည်ဟု ပဆွးပနွး

ခဲ့ ကက ေည်။ တရုတ်နှင့် အိန�ိယ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှုများ ဝင်လာ
တို င်း တွ င် ပဒေခံ များ၏အြမင် ၊ ခံ စားချက် ကို ထည့် ေွ င်း
စဉ်း စားြခင်း မရှိ ဟု ခံ စားရပောပကကာင့် မိ မိ တို့ လူ မျုးများ
ိ
မှာ အကျုးအြမတ်
ိ
၏ ၅၀ ရာခို င် နှု န်း ကို ရေင့် ေ ည် ဟု

ထိုညီလာခံေို့ တက်ပရာက်လာပော ကိုယ်စားလှယ်များက

် ကကာတွင် ပကျာက်ြဖူမှ
ပတာင်းဆိခ
ု ဲ့ ကကေည်။ ေုံးလခန့အ
၆၄

တရုတန
် င
ို င
် အ
ံ တွက် ယူနန်ြေည်နယ်ကမ
ူ င်းပမို့ေို့ ဆက်ေယ
ွ ်
ပရးအတွက် ရထားလ မ်း ပဆာက်လု ေ်ရ န် ပဒါ် လာ ၂၀

ဘီလီယံတန် စီမံကိန်းကို ဆန�ြေေူများက ရေ်တန့်ေစ်ခဲ့ ကက

ေည်။ ထိုြဖစ်ရေ်မှာ တရုတ်စီမံကိန်းများကို ပဒေခံများက
မည် မျှ ပဒါေထွ က် ပနကကေည် ကို ြမင် နို င် ေ ည့် ထင် ော

ြမင်ော ဥေမာတစ်ခေ
ု င် ြဖစ်ပကကာင်း ပရဓ
� ါတ်ပငွ့လှုေ်ရှားမှုမှ
ဦးဝင်းပအာင်က ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၅

အဘက်ဘက်မှ ေုံးေေ်ကကည့လ
် ျှင် ရခိင
ု ် အမျုးေား
ိ

ညီ လာခံ ေ ည် ြဖစ် လာပတာ့ မ ည့် ေို ၍ ကကီး မားပောအုံ �ကွ မှု

ကကီး ၏ ပရှ့ ပြေးောြဖစ် ပနေည် ကို ပတွ့ နို င် ေ ည် ။ ရခို င်
နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှားမှု အေစ် တ စ် ခု အ ပနနှ င့် ေထမဆုံး

ေိင
ု ်းတွင် ပမျှာလ
် င့ခ
် ဲ့ ကကေည်က ဦးေိန်းစိန၏
် ပငိမ်းချမ်းပရး
များ အေီး ေီး ကို အတူ ဆွဲ ပခါ် နို င် ခဲ့ ေ ည့် ေလက် ပဖာင်း

တစ်ခက
ု ်ု ေံေ
့ ိုးပေးလိမမ
့် ည်ဟု ပမျှာလ
် င့ခ
် ဲ့ ကကေည်။ ဤပနရာ
တွ င် မှ တ် ေားရန် အပရးကကီး ေည် မှာ ရို ဟ င် ဂျာအု ေ် စု

များ အား မ ည် ေ ည့် အ ခါ က မျှ ထ ည့် ေွ င်း စ ဉ်း စား ကက

ြခင်း မရှိ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ပော် ၂၀၁၃ နို ဝ င် ဘာလတွ င်

ALP , ANC နှင့် ULA တို့အေါအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
၁၆ဖွဲ့ က တစ် နို င် ငံ လုံး အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး ၊ ညှိ နှို င်း
ပဆာင် ရ� က် ပရးအဖွဲ့ NCCT ကို လို င် ဇာရှိ KIO နယ် ပြမ

ထဲ တွ င် ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ကကပေီး အစိုး ရနှ င့် နို င် ငံ ပရး ပဆွး ပနွး မှု
များအတွ က် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး မူ ပဘာင် များ ပဆွး ပနွး ကကရန်
အပကကာင်း ဖန် လာချိ န် တွ င် ရခို င် အ ဖွဲ့ အစည်း များအတွ က်

အ ပကာ င်း ဘ က် ေို့ ပမျှာ် လ င့် မိ ကက ြေ န် ေ ည် ။ ၆ ၈ ထို့ ြေ င်
ြမ စ် ကကီး နား တွ င် ကျ င်း ေ ပော အ စိုး ရ နှ င့် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး
ပဆွး ပနွး ေွဲ တွ င် လ ည်း ကု လ ေ မ ဂ� အ ပထွ ပထွ အ တွ င်း

ပရးမှူးချုေ် ၏ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးေံတမန် မစ္စတာ

ဗီ ပဂျးနမ် ဘီ ယားနှ င့် တ ရု တ် ဘ က် မှ အာရှ အ ထူး ကို ယ် စား
လှယ် ဝမ်ယင်ဖန်တလ
ို့ ည်း တက်ပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ တစ်နင
ို င
် ံ

လုံး မှ တ က် ပရာ က် လာ ပော ပခါ င်း ပဆာ င် များ က

ဖက်ဒရယ် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးကို ပဆာင်ရ�က်ရန် ပဆာ်ကေ
ခဲ့ ကကပေီး နို င် ငံ ပရးလမ်း ေစ် မှာ ပြဖာင့် ြဖူးပတာ့ မ ည် ဟု

ထင် စ ရာရှိ ေ ည် ။ ၂၀၁၄ ပဖပဖာ် ဝါရီ လ ၏ ြေည် ပထာင် စု
ပန့တင
ွ ် ေမ�တဦးေိန်းစိနက
် တေ်မပတာ်က ပြောပလ့ပြောထ
ထုံး စံ မ ရှိ ေ ည့် ”ေင် လုံ စိ တ် ဓာတ် ” ဟူ ပော စကားလုံး ကို
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မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ်၊ ၂၀၁၂ (MZ)

ကျောက် တော် ALP ရုံး ဖွ င့် လှ စ် ပွဲ တွ င် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း က
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ထည့်ပြောခဲ့ ပြီး ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော၊ ခေတ်မီ

ဦးတည်ချက်များကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခွင့် ရှသ
ိ ည်ဟု ရှင်းရှင်း

သုံးနှုန်းခဲ့သည်။

အဓိ က ချု့ယွ
ိ င်း ချက် ကြီး ဖြစ် သ ည် ။ နို င် ငံ ၏ အနာဂတ် ကို

သော ဒီ မို က ရေစီ နို င် ငံ တော် သို့ အတူ ချီ တ က် ကြမည် ဟု
၆၉

	သို့ ရာ တွ င် များ မ ကြာ မီ ပ င် အ တား အ ဆီး များ

ပေါ်ပေါက်လာခဲသ
့ ည်။ ဆက်တက
ို က် ြုံလာသော မအောင်မြင်

မှုများမှာ မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို အမျုးမျ
ိ ုးိ အကြောင်း
ပြချက် များ ရှိ နို င် ပါသည် ။ နောင် နှ စ် များတွ င် မူ အပစ် ရ ပ်

အုပ်စုနှင့် အပစ်မရပ်အုပ်စုဟူ၍ ခွဲခြားထားခြင်းမှာ မြန်မာ
တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံးတွင် ပိ၍
ု ထင်ရှား လာသည်။ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး

လု ပ် င န်း စဉ် သ ည် အမျုးသားရင်
ိ
ကြားစေ့ ရေးသို့ ဦးတည်
နို င် မ ည့် လမ်း တစ် ခု ဖြစ် ရ မည့် အ စား ဘင်္ဂ လားဒေ့ ရှ် နှ င့်

တရုတ်နယ်စပ်များတွင် ပဋိပက္ခများကို ဆွပေးခဲ့ ပြီး နောင်
လာမည့် ဆယ် ခု နှ စ် များ၌ မတည် ငြိ မ် ခြ င်း များ၊ အသက်

အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးရခြင်းများ အကြီးအကျယ် ဖြစ်လာအောင်သာ
ကြိုလမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။ အာရကန်နိုင်ငံရေးနှင့် အာရကန်
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အသေအချာ ပြောင်းလဲခဲ့
လေပြီ။ ထိုအဆိုးအပျက်များ အမြစ်တွယ်ခဲ့ပုံကို ကြည့်လျှင်
အဓိက ချု့ယွ
ိ င်းချက်ကြီး တစ်ခုမှာ သက်ဆိုင်သူအားလုံး

တို့ ကို ပါ ဝ င် ခွ င့် ပေး ရ န် ပျ က် ကွ က် ခဲ့ ခြ င်း ဖြ စ် သ ည် ။

ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၂၀၁၄တွင် အရှိန်ရနေခဲ့စဉ်က

ဗိလ
ု ခ
် ျုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လင
ှို န
် င
ှ ့် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်
များက တပ် မ တော် က သာလျှင် စစ် ရေးနှ င့် ပ တ် သ က် သော

ညှိနှိုင်းချက်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ နိုင်ငံရေး

ပြောခဲ့ ကြသည်။ ဤအချက်ပင် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပင
် န်းစဉ်၏
ဆုံးဖြတ်ကြမည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် မိမိတို့လူမျုးများ
ိ
ကို ကိုယ်စားပြုနိင
ု ်ရန် မည်သူက အခွင့်ရနိုင်တော့မည်နည်း။
	သက် ဆို င် ရာများအနေနှ င့် ပါဝင် ဆွေးနွေးနို င် ခွ င့်

မရှသ
ိ ည့် ကိစမ
္စ ှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပင
် န်းစဉ် ရှေ့ဆက် မတိုးနိင
ု ်
သည့် အပိတ်အဆို့ အတားအဆီးကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် ၂၁ဖွဲ့ကို ၂၀၁၁ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်
ငန်းများစတင်စဉ်ကတည်းကပင် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်
နေ ကြသူ များ အ ဖြ စ် သ တ် မှ တ် ထား သ ည် ။ ( လူ မျုးိ စု
လက် န က် ကို င် အဖွဲ့ အစည်း များ၊ နို ဝ င် ဘာ ၂၀၁၉ကို ရှု )

တ ပ် မ တော် အ ရာ ရှိ များ က မြ စ် ကြီး နား အ စ ည်း အ ဝေး

နောက် ပို င်း တွ င် ရခို င် မှ ANC နှ င့် ULA ၊ MNDAA ၊
TNLA, လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ်ယူနီယံ LDU နှင့် ရှမ်းပြည်

န ယ် မှ W N O ကို တ င်း ပြ ည့် ဆွေး နွေး ဖ က် များ အ ဖြ စ်

အသိ အ မှ တ် မပြုနို င် ဟု ဖိ ပြောလာခဲ့ သ ည် ။ ဆို လို သ ည် မှာ
ထို အ ဖွဲ့ ခြောက် ခု အ နေနှ င့် လက် န က် ဖြုတ် သိ မ်း ပြီး မှ သာ

ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပါဝင်နိုင်မည်ဟု တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်း
ပေးထားသည်။၇၀ ရိုဟင်ဂျာ သို့မဟုတ် မွတ်ဆလင်များအား
ကို ယ် စား ပြု သော အ ဖွဲ့ ကို ဖိ တ် ခေါ် ရ န် အ ကြံ မျုးိ က မူ

ထို ဆွေးနွေးပွဲ များတွ င် မပါဝင် ခဲ့ ပေ။ ရခို င် နှ င့် ပ တ် သ က်
လာလျှင် ကား ယခင် ALP ၏ခေါင်း ဆောင် ဟောင်း များ
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ကော ရခိုင်မှ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများထဲမှ တစ်ခု

ရေည် ။ အစိုး ရ၏ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း စဉ် များတွ င်

ယပန့ အ ချိ န် ထိ လ ည်း ေက် ဆို င် ရာအဖွဲ့ များကို

အုေစ
် က
ု ပလးများေည် အဖွဲ့အြဖစ်ရေ်တည်ခေ
ဲ့ ည်မှာ မကကာ

တည်းပောအေံြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ေါဝင်ခင
ွ ့် မပေးထားြခင်းမှာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိင
ု င
် ပ
ံ ရး ြေုြေင်
ပြောင်း လဲ မှု များအား ပနှာ င့် ပနှး တုံ့ ဆို င်း မှု ြဖစ် ပနပစတု န်း
ေင် ။ တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များေည် လွ တ် လ ေ် ပရးရ
ကတည်းက ပခတ်အဆက်ဆက်၌ ပဆွးပနွးဖက် ကိုယ်စား

လှယအ
် ဖွဲ့များကို မထင်လျှင် မထင်ေလိလ
ု ေ
ဲ စ်ရန် ဝန်မပလး

ခဲေ
့ ါဟု အဖွဲ့ပေါင်းစုက
ံ အေိအမှတြ် ေုထားကကေည်။ လက်ရှိ
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေင
် န်းစဉ်ေည်ေင်လျှင် န.အ.ဖ အုေခ
် ျုေ်ပရး

အဖွဲ့ ကကီးများမှ ခွဲထွက်ခဲ့ပော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်များ၊

ပေးပော်လည်း ေါဝင်ခင
ွ ရ
့် ကကေည်။ ေိပ
ု့ ော် တေ်မပတာ်က
အဖက် မတန်ေလို စဉ်းစားခဲ့ပော၊ ေိတ်ေင်ခဲ့ပော လူမျုးစု
ိ

လက်န က်ကိုင်အဖွဲ့ပြခာက်ခုေည် တကယ်တမ်းအေစ် ဟု
မဆိန
ု င
ို ဘ
် ဲ ပရှးကေင် တည်ရခ
ှိ ေ
ဲ့ ည်ဟု ဆိန
ု င
ို ပ
် ော အပကကာင်း
များနှင့် နိုင်ငံပရးလှုေ်ရှားမှု အပမွများ ရှိပနကကေည်။၇၂ ထို

ေိ တ် ေ င် ခံ ရ ပော အ ဖွဲ့ များ တွ င် U L A တ စ် ဖွဲ့ တ ည်း
ောလျှ င် အေစ် ဟု ပခါ် နို င် ေ ည် ။ ၇၃ ေို့ ရာတွ င် ထို အ ဖွဲ့ ကို

မှ ဦးေိ န်း စိ န် အစိုး ရ အပြောင်း အလဲ ကကားတွ င် ြဖစ် ပေါ် ခဲ့

ပထာက်ခေ
ံ မ
ူ ျား အဆိအ
ု ရ ULA ေည် ယခင်က အဖွဲ့ပဟာင်း

ကကေည့် ကာလတွင်ြဖစ်ခဲ့ေည့် အပြောင်းအလဲများအပေါ်

ရပေီး ပနာက်ေင
ို ်းကတည်းက စတင်ခပ
ဲ့ ော ရခိင
ု ် လက်နက်ကင
ို ်

ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးများ ြေန်လည်ေုံးေေ် ြေင်ဆင်
အပြခခံထားြခင်း ြဖစ်ေည်။ တေ်မပတာ်၏ ရေ်တည်ချက်ကို

မထိခိုက်ပစရန် အရာရှိကကီးများက ပြောခဲ့ ကကေည်မှာ မိမိတို့
တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် လ က် န က် ကို င် တ ေ် ဖွဲ့ အ ေ စ် များ ကို

လည်ပကာင်း ေို့မဟုတ် လှုေ်ရှားေက်ဝင်ပနြခင်းမရှိပတာ့
ေည့် အဖွဲ့ များကို လ ည်း ပကာင်း ထည့် စ ဉ်း စာမည် မဟု တ်

ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့အပနနှင့် ယခင်ကာလများကတည်း

များမှ ထွက်လာေူများ ေါဝင်ပနေလို ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရး

လှု ေ် ရှားမှု အေီး ေီး က ပနာက် ဆ က် တွဲ အေစ် ပေါ် ထွ က်

လာပော အဖွဲ့အစည်းလည်း ြဖစ်ေည်။ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ
ULA ေည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ရခိုင်အမျုးေားပရး
ိ

လှု ေ် ရှားမှု များထဲ တွ င် အားအပကာင်း ဆုံး တစ် ခု ြဖစ် လာ
ပေေည်။

၂၀၁၉ ကုန်ခါနီးအထိ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်

က လက်နက်ကိုင်ေည့် ေမိုင်းပကကာင်း ရှိခဲ့ေူများြဖင့်ော

လှို င် နှ င့် တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များေည် ANC, ULA

ဤကဲေ
့ ပ
ို့ ော အပကကာင်းြေချက်မျုးမှ
ိ ာ အဖွဲ့များစွာ

လဲ ခဲ့ ေါ။ (အခန်း ၈ကို ရှု ေါ) ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ကာလကို ြေန်

အညီအမျှ ပနရာပေး၍ ညှိနင်
ှို းနိုင်မည်ဟု ေပဘာရေည်။

၇၁

တိအ
ု့ တွက် အခက်အခဲပတွ့ပစေည်။ ၁၉၈၉ခုနစ
ှ မ
် စ
ှ ၍ ြမန်မာ

ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ေည် ကမ�ာပေါ်တွင် ဝ�ဂေါကဲ့ေို့

အရှုေ်ပထွးဆုံး လုေင
် န်းစဉ်တစ်ခု ြဖစ်ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရးကို

အေည်းအေန် လိုအေ်ပနပော နိုင်ငံတစ်ခုအဖို့ ထိုေို့ရှင်း

ရှင်းလင်းလင်းမရှြိ ခင်းမှာ နိင
ု င
် ြံ ေုြေင် ပြောင်းလဲပရးအတွက်
အဓိက အတားအဆီးတစ်ခြု ဖစ်ေည်။ အလားတူေင် ပနာက်

ထေ် ြေဿနာြဖစ် ပစပော အချက် တ စ် ခု မှာ တေ် မ ပတာ်
ပခါင်း ပဆာင် များက အစိုး ရထဲ တွ င် ကကီး စိုး ပနဆဲ ြဖစ် ပော်

လည်း ၎င်း တို့ အ ပနနှ င့် နို င် ငံ ပရးကိ စ္စ များကို ပဆွး ပနွး ညှိ
နှို င်း မည် မ ဟု တ် ဟု ဆို တ တ် ကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ၎င်း တို့ ၏
တာဝန်မှာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့်အညီ တရား

ဥေပဒ စိုးမိုးပရး၊ ရေ်ရ�ာများ ပနေားတကျရှိပရး တို့ကိုော
ပဆာင်ရက
� ရ
် န်ြဖစ်ေည်ဟု ဆိခ
ု ေ
ဲ့ ည်။ ထိက
ု ေ
ဲ့ ို့ ညှန
ိ င်
ှို းမခံဘဲ

ပဆွးပနွးစရာများကို တင်းကျေ်ပအာင် ပဘာင်ခတ်ထားြခင်း

ကလည်း နို င် ငံ ပရးအရ အများေါဝင် နို င် ပော၊ အဓိ ေ�ါယ် ရှိ
ပော ညှိနင်
ှို းပဆွးေွဲများကို မြဖစ်ပစေါ။

ဤေို့ ဆို လျှ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ် များ၏

ရည် ရ� ယ် ချက် မှာ နို င် ငံ ပရးအရအပြဖကို ရှာ ကကရန် ပလာ၊

အစိုးရ လုံပခုံပရးဘက်က အာဏာတည်တံ့ပစရန်ပလာဟူ၍

ပမးစရာရှိ ေ ည် ။ ထို ရ ေ် တ ည် ချက် နှ စ် ခု ကကားတွ င် ဟို ဒီ
ပရ�့လျားပနပေီး ေုံပေမူဟူ၍ မရှိခဲ့ေည်များကိုလည်း ပတွ့

နှင့်ေတ်ေက်ပေီး ၎င်းတို့၏ ရေ်တည်ချက်များကို မပြောင်း

ကကည့် လျှ င် ထို အ ဖွဲ့ ၂၀ခု စ လုံး မှာ အနည်း ဆုံး ပငိ မ်း ချမ်း

ပရးပဆွး ပနွး ညှိ နှို င်း မှု များတွ င် တက် �ကွ စွာ ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။
ေို့ ပော် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် အ တွ က် ကို မူ တ ေ် မ ပတာ် ၏

ညှိ နှို င်း ပရးမှူးများက ALP တစ်ခု တ ည်း ကို ော အေိ
အမှ တ် ြေုခံ EAOs များြဖစ် ကကပော KNU, CNF တို့ နှ င့်

တစ်တန်းတည်းထား၍ ဆက်ဆံပေီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် ထည့်ေွင်းကာ အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး

ပဆွးပနွးညှိနင်
ှို းမည်ဟု တင်းခံခဲ့ေည်။၇၄ တစ်နည်းအားြဖင့်
ရ န် မီး ေွား ကို ဆွ ေ လို ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် မှာ အ စိုး ရ ဘ က် မှ
အရာရှိ များေည် ANC နှ င့် ULA ကို ယ် စားလှ ယ် များကို

တံ ခါးေိ တ် ပဆွး ပနွး ေွဲ ထဲ တွ င် ၎င်း တို့ အ ပနနှ င့် လက် န က်
ကိုင်တိုက်ေွဲများတွင် ေါဝင်ရြခင်း မရှိခဲ့ေြဖင့် တေ်ဘက်မှ
ဖ ယ် ထု တ် ထား ရ ြခ င်း ြဖ စ် ပကကာ င်း အ ပကကာ င်း ြေ ချ က်

ပေးခဲ့ေည်။ အမှန်စင်စစ် ANC ေည် NCCT ၏လှုေ်ရှား
မှုများတွင် အဓိကကျပော အခန်းက�မှ ေါဝင်ခဲ့ ပေီး ၎င်း၏

အပထွပထွ အတွင်းပရးမှူးချုေ် ဦးထွန်းပဇာ်မှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
U N F C ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ကို ယ် စား လှ ယ် များ ရ န် ကု န် ေို့

လာပရာက်ခဲ့စဉ်က ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ေုံးကကိမ်မျှ

ိ
ဆုံ ပတွ့ ခဲ့ ဖူး ေည် ။ ၇၅ ယခင် က ရှိ ခဲ့ ဖူး ပော ရခို င် အ မျုးေား

ပရးလှု ေ်ရှားများကို ကို ယ်စားြေု၍ဖွဲ့ထားပော အင်အားစု
တစ် ခု အပနနှ င့် ANC ပခါင်း ပဆာင် များက ပငိ မ်း ချမ်း ပရး
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လုေင
် န်းစဉ်၏ အဓိကတာဝန်မှာ တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံးမှ အဖွဲ့အစည်း

ဖျက်ဆီးေစ်နိုင်ခဲ့ဖူးေည်။ (အခန်း ၄ကိုရှုေါ။) ေို့ပော် ၂၁

၂၀၁၄ ခုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ေဋိေက္ခများဘက်ေို့ အရှန
ိ ် အဟုန်

အဖို့ မိမိကို ပထာက်ခံပနေူများနှင့် ပြမြေင်တွင် လျင်ြမန်စွာ

အေီးေီးကို ေါဝင်ပစြခင်းဟုော ယုံကကည်ေည်။

၇၆

ြေင်းြေင်းနှင့် ပရ�့လျားလာပနပေီြဖစ်ေည်။ ရခိုင် အမျုးေား
ိ
ပရး ညီ လာ ခံ က မီး ပမာ င်း ထိုး ြေ ခဲ့ ေ ည့် အ တို င်း ေ င်

ဦးေိ န်း စိ န် အ စိုး ရက ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့်
ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို ချဉ်းကေ်ေုံပကကာင့် ေို၍ေင်ေူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်

ကွဲ ပစလျက် အမှ န် တ ကယ် အမျုးေားရင်
ိ
ကကားပစ့ ပရးနှ င့်
ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးများ လိအ
ု ေ်ပနပော ြေည်နယ်တို့ထတ
ဲ င
ွ ်

ရာစု တိုက်ေွဲတွင်မူ လက်နက်ကိုင်လှုေ်ရှားမှု အေစ်တစ်ခု
ဆက် ေွ ယ် နို င် ေ ည် ။ ၂၀၁၆တွ င် ရခို င် တ ေ် မ ပတာ် အ ေစ်

ေည် အင်အား ၃၀ဝ၀ခန့အ
် ထိ ရှလ
ိ ာပေီ ဟုခန့မ
် န
ှ ်းနိင
ု ေ
် ည်။၈၀

အ များ စု မှာ က ချ င် န ယ် စ ေ် တွ င် အ ပြခ စို က် ပန ကက ပေီး
လစဉ် ေ င် တ ြဖည်း ြဖည်း ရခို င် ေို့ တစ် ေု တ် ပေီး တစ် ေု တ်
ြေန်ပရာက်လာကကေည်။

တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် ထို ေို့ A A အ င် အား ကကီး

စိ တ် ဝ မ်း မညီ မစည်း မလုံး ြဖစ် ပစြခင်း ကို ေို ၍ ေင် တိုး ေွား

ထွားလာေည် ကို စိုး ရိ မ် ေုံ ရ ခဲ့ လျှ င် ေ င် စိုး ရိ မ် ပကကာင်း မြေ

အေစ်တစ်ဖန် ြေန်လည် စတင်ခဲ့ ြေန်ပေီ။ တိုက်ေွဲများ ယာယီ

တရားဝင် မူ ဝါဒမှာ ေိ ေိ ောော အပြောင်း အလဲ မ ရှိ ေါ။

ပစ ခဲ့ ေ ည် ။ ပတာ် လှ န် ခု ခံ ပရး ေ ည် ရ ခို င် များ ထဲ တွ င်
ရ ေ် ခဲ့ ထား ပော ကာ လ အ တွ င်း ၂ ၀ ၁ ၄ နို ဝ င် ဘာ တွ င်
KIO ၏ နယ် ပြမထဲ တွ င် ရှိ ပော စစ် ေ င် တ န်း ပကျာင်း ကို

လက်နက်ကကီးြဖင့် တေ်မပတာ်က ေစ်ရာ အရာရှပ
ိ လာင်း ၂၃ဦး
ပေဆုံးခဲ့ ြခင်းမှအစ အမုန်း တရားေိ၍
ု ြေင်းထန်လာခဲေ
့ ည်။

၇၇

ပေဆုံး ေူ များထဲ တွ င် ULA မှ ရှ စ် ဦး ၊ TNLA မှ ၁၁ဦး၊
CNF မှ နှ စ် ဦးနှ င့် ABSDF မှ နှ စ် ဦးတို့ ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။

ေါလီ မ န် တွ င် ြဖစ် ပစ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးတွ င် ြဖစ် ပစ ရခို င် များကို
ပဘးဖယ်ထားပေီး ဆက်ဆေ
ံ ည်ဟု ရခိင
ု ပ
် ခါင်းပဆာင်များက

ယုကံ ကည် လာကက ေည်။ ULA ပခါင်းပဆာင် ဦးထွန်းြမတ်နင
ို ်
က ေတိပေးေုံမှာ-

“က�န်ပတာ်တို့ ြေဿနာပတွကို စကားဝိုင်းမှာ ပဆွးပနွး

ပေီး ပြဖရှ င်း ချင် ကကတယ် ။ ဒါပေမဲ့ လ ည်း အစိုး ရရဲ့

ေပဘာထားက မရိုးပြဖာင့်ဘူးဆိုတာကို ြေပနတယ်။

ဒါ ပကကာ င့် မို့ အ ချိ န် နှ စ် နှ စ် ပလာ က် အ ကု န် ခံ ပေီး

စကားဝို င်း မှာ မပရမရာပဝ့ လ ည် ပကကာင် ေ တ် ြဖစ် ပန
ရတာက အချိ န် ြဖုန်း တာေဲ ။ အကျုးလည်
ိ
း မရှိ ဘူး ၊

ရ လ ဒ် လ ည်း မ ထွ က် လာ ဘူး ၊ ပရ ရာ တာ မ ရှိ ဘူး ၊
ဒါ့ ပကကာင့် မို့ အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရးဆို တာ အဖွဲ့ ပတွ
ကွဲေွားပအာင်လုေ်ဖို့ နည်းလမ်းဗျူဟာ တစ်ခုလိုေဲ။”

၇၈

ခဲ့ေါ။ ယခုအချိန်ထိ ULA နှင့် ေတ်ေက်၍ တေ်မပတာ်၏
ဇန် န ဝါရီ ၂၀၁၅တွ င် မီ ဇို အ မျုးေားတေ်
ိ
ဦး၏ ဥက� ဌ Pu
Zoramthanga က အစိုးရအရာရှမ
ိ ျားနှငတ
့် ကွ တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံး

အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ပရး ညှိ နှို င်း ပဆာ င် ရ� က် ပရး အ ဖွဲ့ နှ င့်

ပတွ့ဆုက
ံ ာ အပရှ့ပြမာက် အိနယ
�ိ မှပငိမ်းချမ်းပရး ပဖာ်ပဆာင်
မှု အပတွ့အကကုံများ ပဝမျှပေးရန် လာပရာက်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်

ပခတ�မျှ ပမျှာ်လင့်ချက် ပရာင်ြခည်ေန်းခဲ့ရေလိုရှိေည်။၈၁

ALP, ANC နှ င့် ULA တို့ အားလုံး မှာ NCCT အဖွဲ့ ဝင်
များ ြဖ စ် ကက ပေီး ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က် တွ င် မီ ဇို နှ င့်

ရ ခို င် ပတာ် လှ န် ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ ကကား အ ချ င်း ချ င်း
အဆက် အ ေွ ယ် များ ရှိ ပနခဲ့ ကကေည် ။ (အခန်း ၄ကို ရှု ေါ။)

ေို့ ပော် ပနာက် လ ထဲ တွ င် အစိုး ရနှ င့် KNU,SSA,RCSS
နှင့် KNU မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပောကရင်အဖွဲ့နှစ်ခု အားလုံးပေါင်း
အဖွဲ့ အစည်း ပလးခု နှ င့် ော အမျုးေား
ိ
ြေန် လ ည် ေ င့် ြမတ်
ပရးအတွ က် လို က် နာရမည့် ကျင့် ထုံး များကို ေပဘာတူ

လ က် မှ တ် ပရး ထိုး ခဲ့ ကက ပော အ ခါ ေို ၍ မ ပကျ မ န ေ်
ြဖစ် လာခဲ့ ကကေည် ။ ၈၂ ရခို င် မှ ပရ�း ပကာက် ေွဲ နို င် ငံ ပရးထဲ မှ

ေါတီ များကို ဖိ တ် ကကားခဲ့ ပော် လ ည်း (ပအာက် တွ င် ပဖာ် ြေ
ထား) လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များကို မထည့်ေွင်းခဲ့ေါ။

၂ ၀ ၁ ၅ ခု ပအာ က် တို ဘာ လ ဦး ေိ န်း စိ န် အ စိုး ရ

၂၀၁၄ခု နှ စ် အ တွ င်း ရခို င် တ ေ် မ ပတာ် တေ် ဖွဲ့ များ

အပြောင်းအလဲ မြဖစ်မီကာလတွင် အစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံး

ဝင် ပရာက် လာကကေည် ။ ပနာက် တ စ် နှ စ် တွ င် ေလက် ဝ နှ င့်

အစိုး ရက ချုေ် ဆို လို က် ြခင်း ကို ရခို င် တွ င် ေို ၍ စိ တ် ေျက်

ေည် ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်ေို့ တိတ်တဆိတ်ထိုးပဖာက်
ပကျာက် ပတာ် ပမို့နယ် များ၌ ေထမဆုံး တို က် ခို က် မှု များ

အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး စာချုေ် ကို EAOs ရှ စ် ဖွဲ့ နှ င့် အ တူ
ခဲ့ ကကေည်။၈၃ EAO အများစုမှာ ထိုစာချုေ်တွင် လက်မှတ်

ြေု လု ေ် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ T h e D i p l o m a t မ ဂ� ဇ င်း က ၇ ၉

မထိုး ခဲ့ ေါ။ လက် မှ တ် မထိုး ခဲ့ ေ ည့် အဖွဲ့ များတွ င် KIO,

Old War” ဟု ပခါင်း စီး တေ် ၍ ပဖာ် ြေခဲ့ ေ ည် ။ တို က် ေွဲ များ

တင်းဆုံးဟု ဆိန
ု င
ို ပ
် ော လက်နက်ကင
ို ် အဖွဲ့များေါဝင်ေည်။

တိုက်ေွဲပဟာင်းထဲက စစ်ပြမြေင်အေစ် New Front in an
ခေ် စိ ေ် စိ ေ် ြဖစ် လာချိ န် တွ င် တေ် မ ပတာ် က စစ် ပကကာင်း များ
အ ြမ န် ဝ င် ပရာ က် လာ ပေီး U L A ဆ က် မ တ က် နို င် ပအာ င်

ဟန့်တားရန် ကကိုးစားေည်။ ၁၉၇၀ခုနှစ်များက တေ်မပတာ်
ေည် ထို ကဲ့ ေို့ ေ င် ALP နှ င့် ရခို င် ြေည် လွ တ် လ ေ် ပရးအ
ဖွဲ့ တို့ ကို ယ ခု ေုံး ပော လ မ်း ပကကာ င်း မှ ြဖ တ် တို က် ကာ

U W S A နှ င့် ြမ န် မာ နို င် ငံ အ တွ င်း အ င် အား အ ပတာ င့်
(လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
ဇ ယား ကို ကက ည့် ေါ ။ ) ဤ အ ခ င်း အ ကျ င်း ထဲ တွ င် A L P
က မူ လ က် မှ တ် ပရး ထိုး ခဲ့ ေ ည် ။ လ က် မှ တ် ထိုး ခဲ့ ပော

EAO, ရှ စ် ခု ထဲ တွ င် တစ် နို င် ငံ လုံး အတို င်း အတာ အပနနှ င့်

အပရးကကီး ေည် ဟု ဆို နို င် ပောအဖွဲ့ မှာ KNUနှ င့် SSA/
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ရခိုင်အမျုးေားညီ
ိ
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RCSS နှစ်ဖွဲ့ောေါေည်။ အြခားအဖွဲ့များမှာ ALP ကဲ့ေို့

နှ င့် ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် ရ ထား ြခ င်း က တ စ် ဖွဲ့ နှ င့် မျှ

အုေ်စုငယ်များ ြဖစ်ကကေည်။

ဆို ေ ည် ။ ၈၅ လက် ရှိ အ ချိ န် ထိ ေ င် အစိုး ရ၏ မူ ဝါဒများ၌

အဖွဲ့ခေ်ပေးပေး ေိမ
ု့ ဟုတ် အြခားအဖွဲ့မှ ကွထ
ဲ က
ွ လ
် ာပော
၈၄

ေံ တ မန် အ ေို င်း အဝို င်း က ဤစာချုေ် လက် မှ တ်

ပရးထိုးမှုကို ချီးကျူးပထာမနာ ြေုကကပော်လည်း လူမျုးစု
ိ

အ တို က် အ ခံ အ ဖွဲ့ များ က မူ ေ တိ ကကီး ကကီး ချ ထား ရ မ ည့်

စာချုေ်ဟယ
ု ဆ
ူ ေည်။ နယ်စေ်ပဒေ ပနရာများစွာတွင် တိက
ု ်

လ က် မှ တ် မ ထိုး ရ ပေး ေ ည် ထ က် ေို ပကာ င်း ေ ည် ” ဟု
ထိုေပဘာ မပြောင်းလဲပေးေည်ကို ပတွ့ရေည်။ အေက်

ပေါင်း များစွာ ဆုံး ရှုံး ရြခင်း ၊ ဘဝပေါင်း များစွာ နာကျင်

ခံစား ပနရြခင်းများကလည်း ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်လာခဲေ
့ ည်။
ပနာ က် ေို င်း တွ င် E A O အ ဖွဲ့ နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော

ေွဲ များကဆက် လ က် ြဖစ် ေွားပနေည် ။ “တစ် နို င် ငံ လုံး ” ဟု

LDU နှင့် NMSP တို့က NCA ကို ၂၀၁၈တွင် လက်မှတ်

ထင် စ ရာရှိ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးပဆွး ပနွး မှု များလည်း စေင်

ပအာင် မနှိုးပဆာ်နိုင် မဆွဲပခါ်နိုင်ြခင်းေည် ပငိမ်းချမ်းပရးကို

စာချုေ်တွင်ထဲ ထည့်ပရးထားြခင်းမှာ အချိန်မတန်ပေးဟု

မစရပေးပေ။ ယပန့ အ ချိ န် တွ င် မူ ထို တ စ် နို င် ငံ လုံး အေစ်
အခတ်ရေ်စဲပရးဆိုပော အရာမှာ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်
များ က ော တ က ယ် လို လား ေါ လျှ င် ြမ န် ြမ န် ေ င် ရ နို င်
ပော ကိ စ္စ ြဖ စ် ေ ည် ဟူ ပော အ ြမ င် ကို လ က် ခံ ေူ

အများေင်ရှိကကေည်။ ေို့ပော် EAOs များထဲမှ လက်မှတ်

မ ထိုး ထား ပော အ ဖွဲ့ များ က မူ ရ ေ် တ ည် ချ က် တ စ် မျုးိ

ြဖစ် ေ ည် ။ ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု များ မရှိ ဘဲ ULA နှ င့် ANC
ကဲ့ ေို့ ပော အဖွဲ့ များအားလုံး ေါဝင် နို င် ခွ င့် မရှိ ဘဲ NCA
ကို လ က် မှ တ် ထိုး ကက မ ည် မ ဟု တ် ဟု ေို င်း ြဖ တ် ေ ည် ။

ပနြေည် ပတာ် ၏ ရေ် တ ည် ချက် က မူ ၎င်း တို့ နှ င့် ြခားနား
ေည် ။ အစိုး ရအပနနှ င့် NCAကို ဆက် လ က် အပကာင်

အ ထ ည် ပဖာ် ေွား မ ည် ြဖ စ် ပေီး ေါ ဝ င် လို ပော မ ည် ေ ည့်
အ ဖွဲ့ နှ င့် မ ဆို ညှိ နှို င်း လ က် မှ တ် ပရး ထိုး မ ည် ဟု အ စိုး ရ

အ ပထာ က် အ ေံ့ ရ ရှိ ပော ြမ န် မာ ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး စ င် တာ မှ
ဦးပအာင် နို င် ဦးက ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ “တစ် ဝ က် ပလာက်

ပရး ထိုး ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ေ က် ဆို င် ေူ အား လုံး ေါ ဝ င်

တည်ပဆာက်လိုေည်ဟု ထင်စရာပကာင်းပော ဤအချိန်

ကာလမျုးတွ
ိ င် ေမိုင်းနှင့်ချီ၍ လွဲမှားပော အမှားတစ်ရေ်
ြဖစ် ခဲ့ ေ ည် ။ အဖွဲ့ အစည်း များစွာ မှာ အြေစ် မ ကင်း ကကပေ။

နို င် ငံ ပရး ပဆွး ပနွး ညှိ နှို င်း မှု များ ေက် ဆို င် ေူ အားလုံး ကို

ေါဝင် ပစရမည့် အ စား ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ် များေည်
စ စ် တု ရ င် ဆ န် ဆ န် က စား ေွဲ များ ေ ဖွ ယ် ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။

ေုံး နှ စ်ခန့် ကကာလာပေီးချိ န်တွ င် ေဋိေက္ခ ကို ပြဖရှ င်း နို င်ြခင်း
မရှိ ေ ကဲ့ ေို့ တို င်း ြေည် ၏ ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရး စိ န် ပခါ် မှု

များ ကို လ ည်း ကို င် တွ ယ် နို င် ြခ င်း မ ရှိ ပေ ။ N C C T နှ င့်

UNFC ပဆွး ပနွး ညှိ နှို င်း ပရးမှူးများက အလွ တ် ေ ပဘာ

စကားပြောကကစဉ် ဤအပြခအပနကို ပဘာလုံး ကစားေွဲနှင့်
နှို င်း ေည် ။ “ပငိ မ်း ချမ်း ပရးပဆွး ပနွး ေွဲ များေည် ပဘာလုံး
မေါပော ပဘာကန်ြခင်းမျုးိ ကဲ့ေို့ေင်ြဖစ်ပေီး တေ်မပတာ်ထံ

တွ င် ော ခရာမှု တ် နို င် ေ ည့် အခွ င့် အ ပရး(ဝီ စီ ) ရှိ ပနေည် ”
ဟုဆကို ကေည်။ ယခင် ေဋိေက္ခဇုနမ
် ျားြဖစ်ကကပော ထိင
ု ်းနယ်
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၏ အဓိ က အေီး အေွ င့် များဟု ဆို ရ မည် ။ ေို့ ပော် အစိုး ရ

၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊
အာရကန်အမျုးေားေါတီ
ိ
နှင့် ဦးေိန်းစိန် ေမ�တ
ေက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း

ခွဲြခားဆက်ဆံခံရပေီး ပဘးပရာက်ပနရေည်ဟူပော ခံစား

ဦးေိ န်း စိ န် အု ေ် ချုေ် ပော ကာလပေီး ခါနီး လာပောအခါ

အခါ ေို၍ေင် စိတ်နာလာခဲ့ေည်။

အားရစရာ လမ်း စ ရှိ ပကာင်း ရှိ လာနို င် ေ ည် ဟု ပမျှာ် လ င့်

စေ် တ စ် ပလျှာ က် တွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ြခင်း များ ေျံ နှံ့ လာေည် မှာ

မှနေ
် ါေည်။ ယခုအချိနအ
် ထိ ဦးေိန်းစိနလ
် က်ထက်က NCA
အာဏာေိင
ု မ
် ျားဘက်တင
ွ မ
် ူ ရခိင
ု ြ် ေည်ေလ
ူ ထ
ူ ေ
ု ည် မိမတ
ိ မ
ို့ ှာ
ချက်မျုးရှ
ိ ိပနေည်ကို အစိုးရက မှတ်မှတ်ရရရှိေုံ မြေပော

ဤအပတာအတွ င်း အစိုး ရက ရခို င် ြေည် န ယ် မှ

မွတဆ
် လင်များအပေါ်ေိ၍
ု ဖိနေ
ှိ လ
် ာခဲေ
့ ည်။ (၂၀၁၂ အကကမ်း
ဖက်မှုပနာက်ေိုင်း ခွဲြခားဆက်ဆံေုံများ ကိုဖတ်ရန်။) ၂၀၁၅
ပဖပဖာ်ဝါရီတွင် ေမ�တ ဦးေိန်းစိန်ေည် အြဖူပရာင်ကတ်

( ယာ ယီ မှ တ် ေုံ တ င် က တ် ) ကို င် ပဆာ င် ခွ င့် ရ ထား ပော

ရို ဟ င် ဂျာ များ ကို မဲ ပေး ခွ င့် ရ ေ င့် ပကကာ င်း အ ဆို ြေု ခဲ့
ပေးေည်။ ေို့ပော် စစ်ပတွမေ
ှ ည် ရန်ကန
ု ေ
် ို့ ေျံနှံ့လာပော

ဆန� ြေမှု များပကကာင့် အစိုး ရေည် ထို အ ကကံ ကို အြမန် ြေန်
ရုေ်ေိမ်းခဲ့ ပေီး အြဖူပရာင်ကတ်များကိုေါ ဖျက်ေိမ်းခဲ့ေည်။

၁၈လအတွင်း ေင်လယ်ပရပကကာင်းမှ မပလးရှားေို့ ထွက်ခွာ
ခဲ့ ေူ အပရအတွ က် မှာ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ အတွ င်း ၌ ၉၀ဝ၀ဝ

ပကျာ်ရှိခဲ့ေည်။၈၆ ဤြဖစ်ရေ်ကဲ့ေို့ေင် တုန်လှုေ်စရာပကာင်း
ေည်မှာ နိုင်ငံေားစိစစ်ပရးကတ်ြေား (မူလက အမျုးေား
ိ

၂ ၀ ၁ ၅ အ ပထွ ပထွ ပရ�း ပကာ က် ေွဲ ပကကာ င့် နို င် ငံ ပရး အ ရ

ခဲ့ ကကေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲေည် လွတ်လေ်ပေီး တရားမျှတ

ခဲ့ ေါလျှ င် NLDေည် မု ချနို င် စ ရာရှိ ေ ည် ။ ဤပနရာတွ င်
ပရ�း ပကာက် ေွဲ ခန့် မှ န်း ချက် များ လွ န် စွာ မှ န် က န် ခဲ့ ေါေည် ။

USDP နှင့် တေ်မပတာ် အစိုး ရ၏ ငါးနှစ်ေက် တ မ်း

အပေီးတွင် NLD ကမဲအများစုြဖင့် အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ဒီမိုကပရစီ
အ ပရး ပထာ က် ခံ ေူ များ က N L D အ နို င် ရ လာ ခဲ့ ပေီ

ြဖ စ် ပော ပကကာ င့် အ မျုးိ ေား ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့် ြေု ြေ င်
ပြောင်း လဲ ပရးများ အြမန် ေ င် အပကာင် အ ထည် ပေါ် လာ

ပတာ့ မ ည် ဟူ ပော ထင် ပကကးများကို ေို ခို င် မာလာပစပတာ့

ေည်။ နိုင်ငံပရးတိုက်ေွဲများ အခက်အခဲများကို ဆယ်စုနှစ်
ေုံးခု ရင်ဆိုင်ရပေီးပနာက် NLD အဖွဲ့ဝင်များေည် ပအာင်ေွဲ
ပကကာင့် စိတ်လှုေ်ရှား တက်�ကွပနကကေည်။

ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်မူ ဤအပနအထားနှင့် ကွာြခား

မှတ်ေုံတင်ကတ်ြေား)များ ကိုင်ပဆာင်ခွင့်ရှိထားပော ကမန်

ေည် ။ “အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ေ ည် ေဋိ ေ က္ခ များြဖင့်

မန�ပလးနှင့် ရန်ကုန်ေို့ပရ�့ပြောင်းလာကကေည်။

ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု ြဖစ် ထွ န်း ပေါ် ပေါက် လာရန် ဟူ ပော

များေည် လ ည်း အိုး အိ မ် စွ န့် ခွာ ကကရပေီး ရခို င် ြေည် န ယ် မှ
၈၇

ေတိပေး

ပခါ င်း ပလာ င်း ေံ ကို ကကား ပန ရ ပေ ပေီ ။ က မ န် တို့ ေ ည်
လူဦးပရ ၅၀ဝ၀ဝ ခန့်ောရှိပော လူနည်းစုြဖစ်ရာ ၎င်းတို့၏

ပခါင်း ပဆာင် များက ကမန် ယ ဉ် ပကျးမှု များ ကွ ယ် ပေျာက်
ေွား ပတာ့ မှာ ကို စိုး ရိ မ် ပန ကက ေ ည် ။

၈၈

အ ကျုးိ ဆ က် ကို

ကကည့် လျှ င် အာရကန် ရှိ မွ တ် ဆ လင် များမှာ နို င် ငံ မဲ့ များ
ြဖစ်လာကကပတာ့ေည်။

၈၉

တစ် ဆ င့် ပေီး တစ် ဆ င့် ဆို ေ လို လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရး

မု န် တို င်း များ ရ ခို င် ေို့ ဝ င် ရ န် စို င်း ြေ င်း ပန ပလ ပေီ ။ ဗု ဒ�
ဘာ ော ပရာ မွ တ် ဆ လ င် နှ စ် ဖ က် စ လုံး တွ င် နို င် ငံ ပရး
တွ င် နိုး ကကားေတိ ရှိ ကကေည် ။ ေို့ ပော် NCA မှာ ၎င်း တို့

အဓိက အာရုံစိုက်ေည့် ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ၂၀၁၅ အပထွပထွ
ပရ�းပကာက်ေွဲကကီး နီးလာပချပေီ။ ၂၀၁၀ တွင် ကျင်းေခဲ့ပော

အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ေ ည် အစိုး ရလက် ပအာက် တွ င်
ကျင်းေခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ အပြခအပနမှာ များစွာကွာြခားေည်။

ယခု အ ခါတွ င် ၂၀၁၅ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ပကကာင့် ြဖစ် လာမည့်

နိုင်ငံပရးအပြောင်းအလဲနှင့် ေတ်ေက်၍ ပမျှာ်လင့်ချက်ကကီး
စွာ ထားရှိ ကကေည် ။ ဒီ မို က ပရစီ ကို ပထာက် ခံ ေူ များက

အဆုံး ေတ် ပေီး ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလမ်း စပေါ် ရန် နှ င့် နို င် ငံ ပရး
ပမျှာ်လင့်ချက်များ လျင်ြမင်စွာေင် ပေျာက်ကွယ်ခဲ့ ကကေည်။”

လူ မျုးစု
ိ
နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှားေူ များကမူ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ကို
များစွာ အပရးမထားခဲ့ ကကပေ။ ေဋိေက္ခများ ဆက်လက်ြဖစ်

ပေါ်ပနဆဲြဖစ်ေလို ဒီမိုကပရစီယဉ်ပကျးမှုများလည်း အြမစ်
တွယ်ရန် ပဝးလွန်းေါပေးေည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင်
ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် အထင်ရှားဆုံး ေါတီနှစ်ခုြဖစ်ပော NLD

နှင့် RNDP တို့ နှစ်ခုေူးပေါင်း၍ အာရကန် အမျုးေားေါတီ
ိ

ANPကို ဖွဲ့ စည်း နို င် ခဲ့ ြခင်း ကော ပအာင် ြမင် မှု တစ် ရ ေ်

ြဖစ်ေည်။၉၀ အေစ်ဖွဲ့စည်းလိက
ု ပ
် ော ANP ကို ရခိင
ု ် ြေည်ေူ
လူ ထု က ကကို ဆို ခဲ့ ကကပေီး ပခတ် ေ စ် နို င် ငံ ပရးတွ င် ရခို င် တို့
ညီ �� တ် မှု ၏ ေပ �ဂ တ ဟု မှ တ် ယူ ခဲ့ ကကေည် ။ ALDမှ

ဦးပအးောပအာင် နှ င့် RNDP မှ ဦးပအးပမာင် တို့ ေ ည်

ေူး တွဲ ပခါင်း ပဆာင် များ ြဖစ် လာကကပေီး ANP ၏ ရည် ရ� ယ်
ချက်မှာ “ဖယ်ဒရယ်စနစ်” ကို တည်ပဆာက်ရန်၊ “ ဒီမိုကပရစီ

လမ်း စဉ် အတို င်း ေွားရန် နှ င့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို အားပေးရန် "
တို့ ြဖစ်ကကေည်။၉၁

ေါလီ မ န် နို င် ငံ ပရးကို အြခားလူ မျုးစု
ိ
နို င် ငံ ပရး

ရိေ်မိကကေကဲ့ေို့ေင် ြမန်မာေည် နိုင်ငံပရး ပခတ်ေစ်တစ်ခု

လှု ေ် ရှား ေ ည့် အ ဖွဲ့ များ က လ ည်း ပထာ က် ခံ ခဲ့ ပကကာ င်း

ေတ်ကို မပရာက်ပေးပေ။

ပြခာက် ခု ေ ည် အစိုး ရနှ င့် လူ မျုးစု
ိ အ တို က် အ ခံ လက် န က်

၏အစကို ချဉ်းနင်းဝင်ပရာက်ရုံမျှော ရှိပေးေည်။ အဆုံး

ြေေခဲ့ ကကေါေည် ။ ၂၀၁၅ ပဖပဖာ် ဝါရီ တွ င် ရခို င် မှ ေါတီ
ကို င် အ ဖွဲ့ များ ေါဝင် ပော ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် အမျုးေား
ိ
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ရင်ကကားပစ့ပရး လမ်းစဉ်ကို လက်မှတ်ပရးထိုး ခဲ့ ကကေူ လူ

မှု များ ) ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င် ော အ ကျုးိ ဆ က် ကို ခံ စား

လက် န က် ကို င် အင် အားစု တစ် ခု မှ ေါဝင် နို င် ခဲ့ ြခင်း မရှိ

ရှိ ပန ေ ည် ။ ဦး ေိ န်း စိ န် အ စိုး ရ က N D P D နှ င့် တ ကွ

မျုးစု
ိ
နို င် ငံ ပရးအဖွဲ့ ၃၄ ဖွဲ့ တွ င် ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် မှ
ပော်လည်း အာရကန်နိုင်ငံပရး ေါတီများက စိတ်အားထက်
ေန်စွာ ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ ANP နှင့်အတူ အြခားနိုင်ငံပရး

ေါတီ င ယ် တ စ် ခု ြဖစ် ကကပော ရခို င် ြေည် န ယ် အမျုးေား
ိ
ညီ �� တ် ပရး ေါတီ တို့ အ ြေင် ခမီ အ မျုးေား
ိ
ညီ �� တ် ပရး
ေါတီ၊ မွတ်ဆလင် အပြခြေုနိုင်ငံပရးေါတီ ေုံးခုြဖစ်ကကပော
ကမန် အမျုးေား
ိ
တိုးတက်ပရးေါတီ KNPP၊ ဒီမိုကပရစီ

နှင့် လူ့အခွင့်အပရးေါတီ DHRP ယခင် ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်

ေွဲတွင်ေါဝင်ခဲ့ပော NDPHR နှင့် ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်
နှစ်ပနရာနိုင်ခဲ့ပော အမျုးေား
ိ
ဖွံ့ ပဖိုးပရး ဒီမိုကရက်တစ်

ရေည် မဟု တ် ဘဲ နို င် ငံ တ စ် ခု လုံး တွ င် ေါ ေက် ပရာက် မှု
အြခားမွတဆ
် လင် ေါတီများနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး လုေင
် န်းစဉ်ကို

လ က် မှ တ် ပရး ထိုး ခဲ့ ပေီး ေ ည့် ပနာ က် တွ င် မွ တ် ဆ လ င်
ငါးေိ န်း ခန့် မှာ ယာယီ မှ တ် ေုံ တ င် က တ် များကို အစိုး ရက

ရု ေ် ေိ မ်း ခဲ့ ေ ြဖင့် မဲ ပေးခွ င့် နစ် နာခဲ့ ရ ေည် ။ ၉၄ ဤအပတာ

အတွ င်း မ.ဘ.ေ လှု ေ် ရှားမှု များက မွ တ် ဆ လင်း များအား

ဆန့က
် ျင်ပရး ပလာ်ဘမ
ီ ျား အရှန
ိ အ
် ဟုနြ် မှငခ
့် ဲ့ ပေီး ြမန်မာနိင
ု င
် ံ
ပနရာအချု့တွ
ိ င် မွ တ် ဆ လင် များကို အကကမ်း ဖက် ေ ည့်
လုေ်ရေ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ေည်။၉၅
ဤ အ ပန အ ထား တွ င်

မွ တ် ဆ လ င် ဘ က် မှ

ေါတီ NDPD တို့က အတူ လက်မှတ်ပရးထိုးခဲ့ ကကေည်။

ပရ�း ပကာက် ခံ လို ေူ များအဖို့ ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် ဝင် ေါရန်

မည့်ကာလြဖစ်ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အမျုးေား
ိ
ရင်ကကားပစ့

USDP ထဲ တွ င် မွ တ် ဆ လင် များစွာ မှာ ေါတီ ဝ င် အ ြဖစ်

၉၂

မကကာမီ ကာလတွ င် နှိ မ် န င်း မှု များ ြဖစ် လာပတာ့

ပရးကို အြခားနည်း လမ်း များြဖင့် ရယူ နို င် ပေးေပလာ

ဟူ ၍ လည်း ရင် န င့် စွာ ပမးခွ န်း ထု တ် စ ရာ အချိ န် ြဖစ် ေ ည် ။
ေို့ ပော် ထို ကာလမှာ ေိ ေ် မ ကကာလို က် ဘဲ ေို ၍ စိုး ရိ မ် စ ရာ

ပကာင်းပောေဋိေက္ခများအစဉ်လက
ို ်ြဖစ်ပေါ်လာပတာ့ေည်။
ေထမအကျေ် အ တည်း တစ် ခု မှာ ANP လှု ေ် ရှားမှု

အ တွ င်း ၌ အ ခ က် အ ခဲ များ ရှိ ပန ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ။ ယ ခ င်
ALD အဖွဲ့ ဝင် ပဟာင်း များစွာ ခွဲ ထွ က် ေွားခဲ့ ကကပေီး ရခို င်
မျုးချစ်
ိ
ေါတီကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။ ANP ၏ တွဲဖက်

ဥက� ဌ ဦးပအးပမာင် မှာ ေူ အ မတ် ပနရာ ရထားခဲ့ ပော

မ ြဖ စ် နို င် ပတာ့ ပေ ။

ေိ ော ေ ည် မှာ

N L D နှ င့်

ေါဝင်ပနကကပော်လည်း ပရ�းပကာက်ေတ
ွဲ င
ွ ် ဝင်ပေိုင်ရန် အမတ်
ပလာ င်း ပရ�း ချ ယ် ရာ တွ င် အ ဓိ က ေါ တီ ကကီး နှ စ် ခု စ လုံး

က မွတ်ဆလင် တစ်ဦးတစ်ပယာက်ကိုမျှ မထည့်ေွင်းခဲ့ပေ။

ပရ�း ပကာက် ေွဲ နို င် ငံ ပရးထဲ တွ င် ဘာောမတူ ေူ များ ေါဝင်

နို င် ရ န် မှာ ပမျှာ် လ င့် ချက် မဲ့ ေွားခဲ့ ပလပေီ ။ မဲ ပေးကကမည့်
ပန့အတွက် မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်း ၈၀ ခန့်ကို၉၆ ေယ်ချ

ခဲ့ ပေီး ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်အမတ်ပလာင်း ၆၀ဝ၀ ထဲတွင် ၂၈ဦး
ောလျှင် မွတဆ
် လင်အြဖစ် ဝင်ပရာက် အပရ�းခံခင
ွ ရ
့် ေည်။၉၇

မွတဆ
် လင်- ဆန့က
် ျင်ပရး အပတွးအပခါ်များေည်

အမျုးေားလ�
ိ
တ် ပတာ် တွ င် ထေ် ပေို င် မ ည့် အ စား ြေည် န ယ်

ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် ေို ၍ ေင် ေိ ောလာခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် ေါတီ

ပကကာင့် ပဝဖန်မှုများ ရှိလာခဲ့ေည်။ ထိုေို့နိုင်ငံပတာ်အဆင့်

ပြောဆို ခဲ့ ကကပော် လ ည်း ယခု ANP ၏အဖွဲ့ ထဲ မှ RNDP

လ� တ် ပတာ် တွ င် အမတ် ပနရာ ဝင် ပေို င် ရ န် ကကိုးစားြခင်း
ေါ တီ မ န် မှ ြေ ည် န ယ် အ ဆ င့် ေါ လီ မ န် ေို့ ပန ရာ ပြော င်း
လိုက်ြခင်းအားြဖင့် ပရ�းပကာက်ေွဲ အပေီးတွင် ရခိုင်၏ဝန်ကကီး
ချုေ် ပနရာကို ရည် မှ န်း ပနေည် ဟု ခန့် မှ န်း ခဲ့ ကကေည် ။

၉၃

ထို အ ြဖစ် အ ေျက် နှ စ် ခု စ လုံး မှာ အနာဂတ် ရခို င် ြေည် န ယ်

နိုင်ငံပရးတွင် ပေါ်ပေါက်လာပတာ့မည့် အပေိုင်အဆိုင်များကို
အချက်ပေးပနေလိုေင် ြဖစ်ေည်။

ဒုတိယအကျေ်အတည်းမှာ ေို၍ အပလာေုံးဆယ်

နို င် ေ ည် ။ ြမန် မာေည် မွ တ် ဆ လင် များစွာ ကို လူ့ အဖွဲ့
အစည်း အတွ င်း မှ ေမို င်း ၀င် ပမာင်း ထု တ် ေွဲ ကကီး ကျင်း ေ

ပတာ့ မ ည် ြဖ စ် ေ ည် ။ ပရ�း ပကာ က် ေွဲ ေို နီး လာ ချိ န် တွ င်

ရ ခို င် ေါ လီ မ န် နို င် ငံ ပရး မှာ မွ တ် ဆ လ င် ပရ�း ပကာ က် ခံ
အမတ်များကို ပရ�းပကာက်ေမ
ွဲ ှ ဖယ်ထတ
ု ရ
် န် မည်ေို့ ကကိုးစား
ရ မ ည် န ည်း ဟူ ပော အ ပရး က ေို ၍ လ� မ်း မိုး ပန ေ ည် ။

များ ေ ည် ယ ခ င် က စ ည်း လုံး ညီ �� တ် ပရး စ ကား များ
ပခါင်း ပဆာင် များကမူ မိ မိ တို့ ၏ ALD မိ တ် ဖ က် များေည်
လူ မျုးိ ပရး ကိ စ္စ တွ င် ေ ပဘာ ထား ြေ တ် ေား ကက မ ည် ဟု

ပမျှာ်လင့်ပကကာင်း ပြောကကားရင်း မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး

ကို ထု တ် ြေခဲ့ ေ ည် ။ “ကို ယ် အ မျုးကိ
ိ ု ယ် ချစ် ေါ၊ ပေွး မပနှာ

ေါ ပစ နှ င့် ။ ရ ခို င် စ စ် စ စ် ြဖ စ် ေါ ပစ ၊ A N P ကို မဲ ပေး ေါ ”
ဆိုပော ပဆာင်ေုဒ်က ေါတီ၏ ပရ�းပကာက်ေွဲ ပ�ကွးပကကာ်ေံ

ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည် ။ ၉၈ ဘင်္ ဂါ လီ များြဖစ် ကကေည် ဟု အထင် ခံ
ရပော မွ တ် ဆ လင် များကို အထူး ေစ် မှ တ် ထားခဲ့ ေ ည် ။
ANP ဒု တိ ယ ဥက� ဌြဖစ် လာပော RNDP ၏ အပထွ ပထွ

အတွ င်း ပရးမှူး ဦးခို င် ြေည် စိုး က “က� န် ပတာ် တို့ ေါတီ ၏
မူ ဝါဒမှာ ဘင်္ ဂ လီ ကို လ ည်း လက် မ ခံ ေါ။ ရို ဟ င် ဂျာနာမည်
ကိုလည်း အေိအမှတ်မြေုေါ” ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၉၉

ထိုေပဘာထားများ ေျံနှံ့လာချိန်တွင် မွတ်ဆလင်

မွ တ် ဆ လင် များအပေါ် ကန့် ေ တ် ချုေ် ချယ် မှု များ တြဖည်း

တိက
ု့ ို ပဘးဖယ်ထားေည့အ
် တွက် ရခိင
ု ြ် ေည်နယ် ပြမာက်ေင
ို ်း

ြဖစ်ေည်။ (၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှုပနာက်ေိုင်း ခွဲြခား ဆက်ဆံ

ခရို င် ထဲ တွ င် ရှိ ပော မဲ ဆ န� နယ် ပြမများစွာ တွ င် လူ ဦးပရ

ြဖည်း တင်းကျေ်လာေည်ကလ
ို ည်း ရှင်းလင်းစွာ ပတွ့လာရပေီ

တွ င် ဆိုး ကျုးများ
ိ
စတင် ြဖစ် ပေါ် လာေည် ။ ပမာင် ပတာ

ANP ဗဟိုဌာနချုေ် စစ်ပတွ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ပမို့ပတာ် (IR)
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ကိ န်း ဂဏန်း များမှာ မွ တ် ဆ လင် မဲ ပေးခွ င့် များကို အကကီး

ကမန်ပခါင်းပဆာင်များကလည်း ၎င်းတို့၏ဒုက္ခမှာ အနည်း

ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း တွ င် မွ တ် ဆ လင်

အဓိ က ရု ဏ်း အတွ င်း ကမန် များစွာ ေည် အိုး ေစ် အိ မ် ေ စ်

အကျယ် ေယ် ဖျက် လို က် ပေီး ပနာက် များစွာ အပြောင်း အလဲ

အမတ် ပလာင်း ၁၉ဦး ေယ် ချခံ ရ ပေီး အများစု မှာ နို င် ငံ ေား

မ ဟု တ် ဟူ ပော အ ပကကာ င်း ြေ ချ က် ြဖ င့် ပရ�း ပကာ က် ေွဲ
ဝင်ခွင့်မရြခင်း ြဖစ်ေည်။

၁၀၀

တစ်ေီးေုဂ�လ ပရ�းပကာက်ခံ

များအနက် တစ် ဦးမှာ USDP ၏ ဘူး ေီး ပတာင် အ မတ်

ြဖစ် ခဲ့ ဖူး ပော ဦးပရ� ပမာင် မှာ လည်း ရို ဟ င် ဂျာြဖစ် ပနြေန်

ေည် ။ ဦးပရ� ပမာင် ကို ထု တ် ေ ယ် ေ စ် ြခင်း မှာ အထင် က ရ

ြဖစ်ရေ်တစ်ခု ြဖစ်ေည်။ ၎င်းေည် ယခင်ကတေ်မပတာ်၏
အကကီး အကဲ တ စ် ဦးလည်း ြဖစ် ြေည် ေူ့ လ� တ် ပတာ် ဥက� ဌ

င ယ် မျှ ေ က် ော ရုံ ော ရှိ ေ ည် ဟု ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၂
ပြေးခဲ့ ကကရေည့အ
် ြေင် ရိဟ
ု င်ဂျာများက ကမန်ဟု နာမည် ၁၀၃
ခံ ပေီး နို င် ငံ ေားစိ စ စ် ပရးကတ် များ ပလျှာ က် ထားလာြခင်း
ရှိ ေ ည် ဟု စွ ေ် စွဲ ကာ ကမန် များကို နို င် ငံ ေားစိ စ စ် ပရး

ကတ်အေစ် ထုတ်ပေးြခင်း ရေ်တန့်ေစ်ခဲ့ေည်။“ က�န်ပတာ်
တို့ ဟာ မွ တ် ဆ လင် ြဖစ် ရုံ နဲ့ ခွဲ ြခားဆက် ဆံ တာ ခံ ရ တယ် ”
ဟု ေံ တွဲ ပမို့မှ KNPP က အမတ် ပလာင်း ဦးေန်း ဝင်း က
ပြောဆိုခဲ့ေည်။၁၀၄

အာရကန် ေမို င်း တွ င် ေထမဆုံး အကကိ မ် အ ြဖစ်

လည်း ြဖစ်ခဲ့ဖူးပော ေူရဦးပရ�မန်းနှင့် နီးစေ်ေူြဖစ်ေည်။

နို င် ငံ လုံး ဆို င် ရာ ပရ�း ပကာက် ေွဲ တ စ် ခု တွ င် မွ တ် ဆ လင်

တစ်ဦးမှာ DHRP မှ ဦးပကျာ်မင်းြဖစ်ပေီး ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ

ပရ�း ပကာက် ေွဲ ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည် ။ မွ တ် ဆ လင် များ မေါပတာ့

ပနာက် ထ ေ် ဖယ် ရှားခဲ့ ရ ေည် မွ တ် ဆ လင် အ မတ် ပလာင်း

တွ င် အနို င် ရ ခဲ့ ဖူး ေူ ြဖစ် ေ ည် ။ ထို့ ြေင် ၎င်း အား NLD၊

ALD ေါတီ များနှ င့် အ တူ ြေည် ေူ့ လ� တ် ပတာ် ကို ယ် စားြေု
ပကာ် မ တီ ထဲ တွ င် လ ည်း ေါဝင် ရ န် ဖိ တ် ပခါ် ခံ ရ ဖူး ေည် ။
(အခန်း ၅ ကိုရှုေါ။) နိုင်ငံပရးအကျဉ်းေားပဟာင်း တစ်ဦး

ြဖစ်ပော ဦးပကျာ်မင်းကမူ မိမဖ
ိ ယ်ရှားခံရေည်မှာ ရိဟ
ု င်ဂျာ

တစ်ဦးြဖစ်ပနပောပကကာင့်ဟု ပေချာခဲ့ေည်။ “ဒီမိုကပရစီ
အစိုးရလို့ပခါ်တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ က�န်ပတာ် နိုင်ငံေား

အ ခွ င့် အ ပရး ဆုံး ရှုံး ေွား တ ယ် ” ဟု ဦး ပကျာ် မ င်း က
ဆိုေည်။

၁၀၁

ရခိုင်ြေည်နယ်၌ ဖိနှိေ်မှုများ ြေင်းထန်လာချိန်တွင်

နိုင်ငံေားြဖစ်ြခင်း မြဖစ်ြခင်းဟူပော ရှုပထာင့်မှ ကကည့်ကာ
မွတ်ဆလင် အမတ်ပလာင်းများကို ခွင့်ြေုခဲ့ရာ KNPP ေါတီ
မှ မွတ်ဆလင်များော ယှဉ်ပေိုင်ခွင့်ရကကေည်။

၁၀၂

ေို့ရာတွင်

မဲ ဆ န� ရှ င် များ ကို လုံး လုံး လျား လျား ေိ တ် ေ င် ခံ ပော

ပော ပကကာ င့် လ စ် ဟာ ေွား ပော ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င်
ပရ�း ပကာက် ေွဲ မှာ ANP , NLD နှ င့် USDP အစရှိ ေ ည့်

ေါတီ ေုံး ရေ် ၏ အပေို င် အ ဆို င် ြမင်း ေုံး ပကာင် ပြေးေည့် ေွဲ

ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ တ စ် နို င် ငံ လုံး အ ဆ င့် တွ င် N L D က
မဲ အ လုံး အရင်း ြဖင့် အနို င် ရ ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ရခို င် တွ င် မူ
ANP က ေိုအပရးောခဲ့ေည်။ ALD နှင့် RNDP တို့ ၁၉၉၀

ပရ�းပကာက်ေန
ွဲ င
ှ ့် ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေ၌
ွဲ ရခဲပ
့ ော ရလဒ်ထက်

အပြခအပန ေိုပကာင်းခဲ့ေည်။ အံ့ ကေစရာ ပနာက်တစ်ခုမှာ
A L D နှ င့် R N D P တို့ ပေါ င်း စ ည်း ေွား ြခ င်း ပကကာ င့်
ANP ေည် တစ် နို င် ငံ လုံး မဲ အ များဆုံး ရေည့် NLD နှ င့်

USDP တို့ပနာက်တွင် ယခင်က စတုတ�အမတ် အများဆုံး

ေါ တီ အ ြဖ စ် ော ရှိ ခဲ့ ရာ မှ ယ ခု အ ခါ တ တိ ယ အ င် အား
အပကာင်း ဆုံး ေါတီ ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည် ။ လ� တ် ပတာ် အ ဆင့်
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ေုံး ဆင့် အ တွ က် စု စု ပေါင်း အမတ် ပနရာ ၄၅ ခု ကို ANP

ကို ရ ရ န် ခဲ ယ ဉ်း ေ ည် ။ မဲ ဆ န� ရှ င် အ များ စု ေ ည် ရ ခို င်

အမတ်ပနရာအများဆုံးပနရာကိုရရန် မဲဆန�နယ်တစ်ခုော

ေို့ရာတွင် ANP ၏ပအာင်ေက
ွဲ ို နိင
ု င
် ပ
ံ ရး ပခတ်ေစ်

က အနို င် ရ ခဲ့ ပေီး ရခို င် ြေည် န ယ် လ� တ် ပတာ် တစ် ခု လုံး တွ င်
လိုေွားခဲ့ေည်။

ANP ေည် ရန်ကုန်တိုင်းပဒေကကီးတွင်

တစ်ခု၏အစဟု မမှတ်ယူနိုင်ေါ။ ေထမ အပကကာင်းရင်းမှာ

ANP ပထာက်ခံေူများအဖို့ ထိုမဲရလဒ်မှာ ေါတီ၏

ရု တ် ေိ မ်း ေစ် ြခင်း မှာ အလွ န် စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ပစပော ထိုး နှ က်

၁၀၅

လည်း ရခိုင်ပရးရာ ဝန်ကကီးပနရာကို အနိုင်ရခဲ့ေည်။

အင် အားနှ င့် ရခို င် အ မျုးေားပရး
ိ
နိုး ကကားမှု မှ တ် ပကျာက်

ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။ ဆ န� မဲ ရာ ခို င် နှု န်း တိုး လာ ြခ င်း ကို ကက
ည့် လျှ င် ANPေည် မွ တ် ဆ လင် မဲ ဆ န� ရှ င် များကို ဖိ နှိ ေ်

လို က် ေ ည့် အစိုး ရပကကာင့် မဲ ရ လဒ် ေို အားပကာင်း ေွား
ခဲ့ ေ ည် မှာ အမှ န် ေ င် ။ အပရးကကီး ပော မှ တ် ေားစရာမှာ

မွ တ် ဆ လ င် အ မ တ် ပလာ င်း များ အား ချ န် ထား ခဲ့ ြခ င်း
ပကကာင့် NLD ပရာ USDP ေါရလဒ်များ ေို မ ပကာင်း
ေွားခဲ့ ေါ။ ဗု ဒ� ဘာောများထဲ တွ င် NLD ကို မွ တ် ဆ လင်
အကျုးလိ
ိ ု လားပော ေါတီ ဟု ထင် ပနကကေည် များရှိ ပေီး
USDP ကမူ ၂၀၁၀ တွင် မွတ်ဆလင်မဲကို ရပအာင်ကကံဖန်

ယူခဲ့ေည် ဟူပောနာမည်မှ မလွတ်ပြမာက်ပေးပေ။ အနိုင်
ရ ခဲ့ ပော အ မ တ် ပန ရာ များ ကို ကက ည့် လျှ င် N L D ေ ည်

ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်တင
ွ ် အလယ်အလတ်မျှ ြဖစ်ခဲ့ ပေီး ချင်းတိင
ု ်းရင်း

ေားပရးရာ ဝန်ကကီးပနရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ေည်။ NLD ေည်

မွ တ် ဆ လ င် များ အား အ စု လို က် အ ပေုံ လို က် မဲ ပေး ခွ င့်

ချက် တ စ် ခု ြဖစ် ပေီး ပနာက် လာပတာ့ မ ည့် ေဋိ ေ က္ခ များ၏

ပရှ့ပြေးနိမိတ်ေင် ြဖစ်ေည်။ ဒုတိယမှာ- ရခိုင်ြေည်နယ်၏
နို င် ငံ ပရးကလည်း အပြခအပနမတည် ပငိ မ် ေါ။ နို င် ငံ ပရး

အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ကွဲြေားြခားနားမှုများ ဆက်လက်
ရှိပမဲရှိပနကကေလို ဦးပအးပမာင်က ြေည်နယ်လ�တ်ပတာ်ေို့

ပြောင်းရန်ကကိုးစားပော်လည်း မာန်ပအာင် ၂ မဲဆန�နယ်ပြမ
တွ င် မနို င် ခဲ့ ပောအခါ ေါတီ အ င် အား ဆု တ် ယု တ် ရ ေည် ။

ရခိုင်တေ်မပတာ်နှင့် ြဖစ်ေွားပနပော ေဋိေက္ခများ တင်းမာမှု

အရှန
ိ ြ် မင့တ
် က် လာပေီး AA ၏အင်အားများ ေုံးနိင
ု င
် န
ံ ယ်ြခား

ဆုံချက်ေို့ တစစတိုးချဲ့ ဝင်ပရာက်လာ ေည်။၂၀၁၅ - ၂၀၁၆
အတွင်း ၌ ရှစ်ရက်အတွင်း နို င်ငံေို င်ေတင်း စာများ၏

ထု တ် ြေန် ချက် အ ရ ပကျာက် ပတာ် တွ င် တေ် မ ပတာ် နှ င့် AA
တို့ တိုက်ေွဲပေါင်း ၁၅ ကကိမ်မျှြဖစ်ေွားခဲ့ ကကေည်။၁၀၆

ထိုပဖာ်ြေေါ အပကကာင်းတရားများပကကာင့်ေင်လျှင်

ြမန် မာြေည် အလယ် ေို င်း က နို င် ငံ ပရး လ� မ်း မိုး မှု ရှိ ပော

တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် တို င်း ြေ ည် ကို ဆ ယ် စု နှ စ် ငါး ခု ပကျာ် မျှ

ပနရာေိုရခဲ့ေည်။ ေို့ပော်ယခင် ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ ြဖစ်ခဲ့ေည့်

ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် လ ည်း ပကာင်း ေထမဆုံး ြေည် ေူ့ မဲ န�

ရခိုင်ြေည်နယ် ပတာင်ေိုင်းတွင် ANP ထက်စာလျှင် အမတ်

ေုံ စံ အ တို င်း ေင် ဗမာအများစု ကကီး စိုး ပောေါတီ တို့ ေ ည်

ရခို င် များကကားတွ င် အားပကာင်း ပမာင်း ေန် ပထာက် ခံ မှု

ကုလားတန်ြမစ်ဘက်စုံေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရးစီမံကိန်း၏ ဆိုင်းဘုတ် (TK)

ြေည်နယ်အပြခစိုက် ေါတီကို မဲပေးရန် ေို၍စဉ်းစားကကေည်။

အု ေ် ချုေ် ခဲ့ ပေီး ပနာက် တစ် နို င် ငံ လုံး တွ င် လ ည်း ပကာင်း ၊

ြဖင့် တက်လာပော အစိုးရကို အမှန်တကယ် အာဏာလ�ဲပေး
နို င် ေါမည် ပလာဟု ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် ေံ ေ ယ အကကီး

ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် UNFC တို့အစည်းအပဝး (ဝဲမှယာ) နိုင်ဟံော (NMSP)၊ Abel Tweed
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(KNPP)၊ David Thackerbaw (KNU) နှင့် ထွန်းပဇာ် (ANC) (IR)
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အကျယ် ရှိ ခဲ့ ကကေည် ။ ေုံး ေေ် ေူ များက ခန့် မှ န်း ခဲ့ ကက

မထိုး ရပေးပောေူ ဟူ ၍ ခွဲ ြခားလို က် ြခင်း ကို တေ် မ ပတာ်

လက်မတ
ှ ် ပရးထိုးခဲ့ ြခင်းက ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်၏ အပနအထားကို

လာမည့် နှ စ် များတွ င် ြဖစ် ပေါ် လာပတာ့ မ ည့် ြေဿနာများ

ေလို ေ င် NCA ကို ပအာက် တို ဘာလထဲ တွ င် ALP က

မည် ေ ည့် အပြောင်း အလဲ ကို မျှ ပရပရရာရာ မြဖစ် ပစခဲ့ ေါ။
ေို့ ရာတွ င် ပရ�း ပကာက် ေွဲ ရ လဒ် အ ရ ထို စ ဉ် က မူ ANP နှ င့်

ULA အဖွဲ့ နှ စ် ခု စ လုံး မှ ပခါင်း ပဆာင် များက နို င် ငံ ပရး

အပြောင်း အလဲ မှာ မိ မိ တို့ ဘ က် ေို့ ေါလာပေီ ဟု ထင် မှ တ် ခံ

ကကေည် ။ ၁၉၉၀ ခု နှ စ် များကတည်း က စ၍ပရတွ က် လျှ င်
အာရကန်အမျုးေားပရးတွ
ိ
င် ဦးပဆာင်ေူ အဖွဲ့ ကကီး နှစခ
် မ
ု ှာ
ကံဇာတာ အတက်ဘက်ေို့ ပရာက်ပနပေီဟု ဆိုနိုင်ေည်။

ေမ� တဦးေိ န်း စိ န် ေ ည် ရာထူး မှ မစွ န့် ခွာ မီ တွ င်

ပနာ က် ဆုံး အ ပန နှ င့် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး အ တွ က် ေူ လ က် ရာ

ပြခရာကို ချန်ခဲ့ဦးမည့် ေပဘာရှိေည်။ NCA ကို အပကာင်
အထည် ပဖာ် ရာတွ င် ေထမအဆင့် အ ပနနှ င့် ြေည် ပထာင် စု

ပငိမ်းချမ်းပရး ညီလာခံကို ကျင်းေပေီး NCA ကို လက်မှတ်

က ရည် ရ� ယ် ချက် ရှိ ရှိ လု ေ် ေ ည် ြဖစ် ပစ မလု ေ် ေ ည် ြဖစ် ပစ
ကို ကကို တ င် လှ မ်း ြမ င် ပန ရ ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ N C A ေ ည်

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးဆီ အပရာက် ေွားမည့် ယာဉ် တ စ် စီး ြဖစ် လာ
ရန် ပ�ကွး ပကကာ် ခဲ့ ကကပော် လ ည်း ယခု အ ခါတွ င် ကား ေို ၍
စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ပစေည့် အပကကာင်း တစ် ခု ြဖစ် လာခဲ့ ပေီး ANC
နှင့် UNFC တို့မှ ပခါင်းပဆာင်တစ်ဦးြဖစ်ပော ဦးထွန်းပဇာ်

က ြေင်း ထန် စွာ ပဝဖန် ခဲ့ ေ ည် ။ “ေူ တို့ က က� န် ပတာ် တို့ ကို

ခွဲ ြခားဆက် ဆံ ပနကကပေီ ။ လက် မှ တ် ထိုး ထားတဲ့ အ ဖွဲ့ ပတွ က
အစည်း အပဝးပတွ မှာ ဝင် ပေီး ပဆွး ပနွး ဆုံး ြဖတ် ေို င် ခွ င့် ကို

ရပေီး ပတာ့ အစိုး ရကလည်း ေူ တို့ ကို ပငိ မ်း ချမ်း ပရးဆို တဲ့
ဆုကပ
ို ေးတယ်။ က�န်ပတာ်တို့ အစိုးရဆီက ရတာကကျပတာ့
တိုက်ေွဲပတွ ထေ်တိုးလာတာေဲ” ဟု ၎င်းကဆိုခဲ့ေည်။၁၀၇

ြေ ည် ပထာ င် စု ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ညီ လာ ခံ မ ပအာ င်

မ ထိုး ရ ပေး ေ ည့် အ ဖွဲ့ များ ကို လ ည်း တ က် ပရာ က် ေူ

ြမင် ြခင်း နှ င့် အ တူ ဦးေိ န်း စိ န် ၏ နို င် ငံ ပရး ေက် တ မ်း

NCA လက် မှ တ် မ ထိုး ပေးပော အဖွဲ့ အစည်း များဘက်

လူ မျုးစု
ိ ပခါင်း ပဆာင် များက အေစ် တ က် လာမည့် NLD

အဆင့်နှင့် မဟုတ်ဘဲ “ပလ့လာေူ” အြဖစ်ဖိတ်ပခါ်ခဲ့ေည်။

က မူ ဤ ေို့ အ ဆ င့် ခွဲ ထား ြခ င်း က မိ မိ တို့ ကို အ ပရး
မလု ေ် ြခင်း ဟု ော ယူ ဆ ေြဖင့် ANC , ULA နှ င့် တ ကွ

အြခား UNFC အဖွဲ့ ဝင် များက ေေိ တ် ပမှာက် ခဲ့ ကကေည် ။

NCA စာချုေ်လက်မှတ် မထိုးရပေးပောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကမျှ
မတက်ပရာက်ခဲ့ေါ။

UCA လက် မှ တ် ထိုး ထားေူ များနှ င့် လက် မှ တ်

မှာ ကု န် ဆုံး ခဲ့ ပလပေီ ။ ယခု အ ချိ န် မှ စ ကာ ရခို င် နှ င့် အ ြခား

အစိုး ရမှာ ေက် တ မ်း ပစ့ ေွားပေီ ြဖစ် ေ ည့် USDP ထက်
စာလျှ င် နို င် ငံ ပရးအပြောင်း အလဲ ကို ပဆာင် ကျဉ်း ပေးနို င်
လိ မ့် မ ည် ဟု ပမျှာ် လ င့် တ ကကီး ရှိ ကက ေ ည် ။ A N P, A L D

နှ င့် R N D P တို့ ကဲ့ ေို့ ေ င် N L D ေ ည် အ ပမဲ တ ပစ ေ င်

ဒီမိုကပရစီေန်းတိုင်ေို့ ဦးတည်ေည်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ပော

ေါ တီ ြဖ စ် ပေီး စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး မှ ေ ည် လွ တ် လ ေ် ပော
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ကို ယ့် ကကမ�ာကို ယ် ဖ န် တီး နို င် ပော စနစ် တ စ် ခု ၁၀၈ အတွ က်

လူမျုးစု
ိ အပရးနှင့် ေတ်ေက်၍ ရင်ပအးစရာ အရိေ်အပရာင်

ပရ�း ပကာက် ေွဲ ပကကညာစာတမ်း တွ င် ေ င် လျှ င် NLD က

ပန့တွင် ေူမက နိုင်ငံေို့ ကတိတစ်ခု ရဲရင့်စွာေင် ပေးအေ်ခဲ့

ရု န်း က န် ခဲ့ ေ ည့် ေုံ ရိ ေ် ရှိ ခဲ့ ပေ ေ ည် ။ ေါ တီ ၏ ၂ ၀ ၁ ၅

“စစ် မှ န် ပောလွ တ် လ ေ် ပော ညီ မျှ ပော ကို ယ် ေို င် ြေဌာန်း

ခွ င့် ရှိ ပော ဖက် ဒ ရယ် ဒီ မို က ရက် တ စ် ြေည် ပထာင် စု တည်
ပထာင်နိုင်ရန် ကကိုးေမ်းေွားမည်”

၁၀၉

ဟူပော အဓိဌာန်ကို

အေစ်တစ်ဖန် ြေ�ာန်းခဲ့ပေးေည် မဟုတ်ေါပလာ။

နို င် ငံ ပရးနယ် ေ ယ် မှ မျက် လုံး များအားလုံး ေည်

ယခု အ ခါ ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ထံ ေို့ စူး စို က် ပနကကပေီ

ြဖစ် ေ ည် ။ NLD က အာဏာ မရယူ ရ ပေးမီ က ပလးတွ င်

ြေခဲ့ပေးေည်။ ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် လွတ်လေ်ပရး
ေည် ။ “အစိုး ရေစ် အ ပနနှ င့် နဲ့ ေထမဆုံး ပဆာင် ရ� က် မ ယ့်

အရာကပတာ့ တို င်း ြေည် ရဲ့ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ် ေဲ

ြဖစ်ေါတယ်။ ေက်ဆိုင်ေူများအားလုံး ေါဝင်နိုင်တဲ့ အေစ်
အခတ်ရေ်စပ
ဲ ရးစာချုေ်ကို ရပအာင် ကကိုးစားေွားေါမယ်” ၁၁၀

ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။ ပလးနှစ်ကကာခဲ့ ပေီးပော အခါတွင်ကား
ထိုစကားတို့မှာ အထပြမာက်ပအာင်ြမင်ြခင်း မရှိပေးပေ။
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7/ NLD wyfrawmftpdk;& (2016rS
,aeYtxd)
အမျုးေားဒီ
ိ
မို က ပရစီ အ ဖွဲ့ ချုေ် က ၂၀၁၆ခု နှ စ်

မတ်လတွင် အာဏာရယူပေီးပနာက် အစိုးရေစ်က ေျားရည်
ဆမ်းကာလမှာ အလွနေ
် င် တိပ
ု တာင်းလှေည်။ ြေည်ပထာင်စု
ကကံ့ ခို င် ပရး နှ င့် ဖွံ့ ပဖိုး ပရး ေါ တီ အ စိုး ရ ဆ င်း ေွား ပေီး

ချိ န် တွ င် လ ည်း အစိုး ရ၏ လု ေ် ေို င် ခွ င့် အာဏာမှာ အထူး
တလည် ပြောင်း လဲ ေွားြခင်း မရှိ ပကကာင်း မကကာမီ ေ င် ေိ ရှိ

လာကကေည် ။ အစိုး ရေစ် ေ ည် အမှ န် စ င် စ စ် NLD နှ င့်
တေ်မပတာ်တို့ပရာ၍ အုေ်ချုေ်ြခင်းေုံစံေင် ြဖစ်ေည်။ ဝန်ကကီး
ဌာနေုံး ခု နှ င့် အ တူ ေါလီ မ န် အားလုံး တွ င် အမတ် ဦးပရ၏

၂၅ ရာခို င် နှု န်း ကို အု ေ် စီး ထားေည့် အ တွ က် တေ် မ ပတာ်

နို င် ငံ ပရး တွ င် လ က် ဝါး ကကီး အု ေ် ခွ င့် ရ ပန ဆဲ ြဖ စ် ေ ည် ။
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ အပြခခံ ဥ ေပဒ ၅၄(စ) အရ

တေ်မပတာ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများေည် ပဒါ်ပအာင်
ဆ န်း စု ကက ည် ကို ေ မ� တ မ ြဖ စ် လာ ပအာ င် ေိ တ် ေ င် ထား

နို င် ကက ေ ည် ။ ( ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် မှာ ပဗိ တိ ေျှ
နိုင်ငံေားနှင့် အိမ်ပထာင်ကျခဲ့ ပေီး မိေားစုဝင်ထဲတွင် နိုင်ငံ

ြခားေားများ ေါဝင် ပနပောပကကာင့် ဟူ ေ ည့် အပကကာင်း
ြေချက်ြဖင့် ကန့က
် က
ွ န
် င
ို )် ေမ�တရာထူးအစား နိင
ု င
် ပ
ံ တာ် ၏

အတိင
ု ေ
် င်ခရ
ံ ာထူးကို ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည် ဝင်ပရာက်နင
ို ်
ရန် အေစ် ဖ န် တီး နို င် ခဲ့ ြခင်း ြဖင့် ပခါင်း ပဆာင် ပနရာကို
ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ေည်။

NLD ၏ ပနာက်ထေ်တိုးလာပော ဒုက္ခများထဲတွင်

အစိုးရေစ်၏ လူအင်အားအရ မူဝါဒအရ ြေင်ြေင် ဆင်ဆင်
ပမွးချင်းတစ်ဦးကို ကူထိန်းပေးပနပော IDP စခန်းမှ ပမိုမိန်းကပလး (IR)

ရှိ ေုံ မရြခင်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ။ ဤအချက် မှ ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း
စု ကက ည် က ယ ခ င် စ စ် တ ေ် ဘ က် မှ အ ရာ ရှိ ပဟာ င်း များ

အချု့ကိ
ိ ု အစိုး ရေစ် ထဲ တွ င် ခန့် အ ေ် ခဲ့ ြခင်း ကို ကကည့် လျှ င်
ေိောလှေည်။၁ တေ်မပတာ်၏ အာဏာေည် ကျုံ့ေွားရ
မည့် အ စား ေို ၍ ေင် ခို င် မာလာခဲ့ ေ ည် ။ ဤေို့ ပနရာကို

ရပအာင် ဝ င် ယူ ြခင်း က ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င်
နှ င့် တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များ၏ နည်း ဗျူဟာတစ် ရ ေ်
ဟု တ် မ ဟု တ် ဆို ေ ည် ကို မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ မရှ င်း ြေ

ခဲ့ ေါ ။ ေို့ ပော် ထို ေို့ ေူး ပေါ င်း ပဆာ င် ရ� က် ကက ြခ င်း မှာ
အနာဂတ် အစိုးရက လှမ်းမည့်ပြခလှမ်းများကို အရိေ်ထိုးပန

ပေပတာ့ ေ ည် ။ NLD ပရာ တေ်မပတာ်ေါ အု ေ်ချုေ်ပရးနှ င့်
စီ မံ ခ န့် ခွဲ မှု ဘက် တွ င် အထက် စီး မှ အမိ န့် ပေးပော စနစ်

ကိေ
ု ုံးပေီး အစိုးရ၏ ကက်ဘန
ိ က်အေစ်မှာ ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု
များကို ရဲရဲတင်းတင်း လုေ်နိုင်ခဲ့ ြခင်းမရှိေါ။

ပနာက် နှ စ် များတွ င် မူ လု ေ် င န်း က� မ်း ကျင် မှု မရှိ

ြခင်း နှ င့် အစီ အ စဉ် ပရးစွဲ ရာတွ င် ညံ့ ဖျင်း ြခင်း တို့ က NLD
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ကို ြေန် ပေီး ပြခာက် လှ န့် လာြေန် ေ ည် ။ အစိုး ရအာဏာကို

ေို ခံ ရ ပော ြေည် န ယ် ြဖစ် ေ ည် ။ NLDက အာဏာရလာ

အမှားအချု့ကိ
ိ ု ြေုလု ေ် ခဲ့ ေ ည် ။ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ်

ကိုင်တိုက်ေွဲများက စိန်ပခါ်မှုကို အစိုးရက ြမန်မာနိုင်ငံဟာ

ရခဲ့ ပေီး ပော် လ ည်း NLDေါတီ ေ ည် အလွ န် မှားယွ င်း ပော

များ ကို ပရှ့ ဆ က် ရာ တွ င် ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က

ပခါင်း ပဆာင် ၍ အစိုး ရဦးစီး ပော ြေည် ပထာင် စု ပငိ မ်း ချမ်း

ပရး ညှိနှိုင်းပဆွးပနွးေွဲ ေူးတွဲပကာ်မတီ UPDJC ကိုဖွဲ့စည်း
ခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ပတာ အ တွ င်း အ မျုးိ ေား ရ င်း ကကား
ပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာ NRPC ဟု အဖွဲ့အေစ်ကို

ဖွဲ့စည်းကာ ြမန်မာပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာ MPC ၏ ပနရာ၌

အစားထိုးပစေည်။ MPC ေည် ဦးေိန်းစိန် လက်ထက်က
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း များ တွ င် ကကား ခံ ဆ က် ေွ ယ် ပရး

ရုံး အြဖစ် ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ အစိုး ရ၏ လက် ပအာက် တွ င် ရှိ ပော

အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုြဖစ်ပေီး MPC တွင်လည်း ြေစ်တင်ပဝဖန်
စ ရာ အ ပကကာ င်း များ ရှိ ေ ည် ။ ေို့ ရာ တွ င် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး

လု ေ် င န်း စ ဉ် တွ င် ေါ ပန ပော အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တ စ် ရ ေ် ကို

ရုတ်တရက် အပြောင်းအလဲ လုေ်လိုက်ြခင်းေည် လက်နက်
ကိုင် တေ်ဖွဲ့များ၏ ပခါင်းပဆာင်အေီးေီးနှင့် ဆက်ဆံပရး

တွ င် အခက် အ ခဲ များြဖစ် ေွားပစေည် ။ ယခု အ ချိ န် ထိ ထို
အမှား၏ ရလဒ် များကို ြေန် လ ည် ြေင် ဆ င် နို င် ပေးြခင်း
မရှိေါ။

ပောအခါ ရခို င် ပဒေအတွ င်း ြဖစ် ေွားပနပော လက် န က်
ေဋိေက္ခရေ်ဝန်းတွင် ခေ်ပေးပေး ကိစဟု
္စ ော အထင်ပရာက်

ခဲ့ ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် အ ရာ ရှိ များ က ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ကို

“အြဖူပရာင် ” နယ် ပြမဟု ဆက် လ က် မှ တ် ယူ နို င် ေ ည် ။
အြဖူပရာင် န ယ် ပြမဟု ဆို လျှ င် လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ များ
က င်း စ င် ခဲ့ ပေီး ပော န ယ် ပြမ ဟု ဆို လို ေ ည် ။ တ စ် ဖ န်

ြမန် မာနို င် ငံ က အစိုး ရေစ် ေ ည် တကယ် ပြမြေင် ပေါ် မှ
လူ မျုးစု
ိ
နို င် ငံ ပရးအကျေ် အ တည်း ၏ အတို င်း အဆကို

ပလျှာ့ တွ က် ခဲ့ ေ ည် ။ အကကိ မ် ကကိ မ် ေတိ ပေးခဲ့ ြခင်း များကို

လျ စ် လျူ ရှု ခဲ့ ကက ပော ပကကာ င့် အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ေ ည်

ဒုတိယကမ�ာစစ်အတွင်းကကကုံခဲ့ပော အုံ�ကွမှုနှင့် အတူတူ
ဟု ပခါ်ပလာက်ပော အဆိုးဆုံးပေါက်ကွဲမှုဆီေို့ ြေန်လည်
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။

၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညှိနင်
ှို းပဆွးပနွးေွဲများ
မပအာင်ြမင်ရြခင်း
NLD အစိုးရအပေါ် အပစာေိင
ု ်း၌ ရှခ
ိ ပ
ဲ့ ော ပမျှာလ
် င့်

ကနဦးတွ င်း စိ တ် လှု ေ် ရှား တက် �ကွ ခဲ့ ကကပော်

ချ က် များ မှာ ပနာ က် ေို င်း တွ င် ြဖ စ် လာ ခဲ့ ပော အ ပြခ

ေ ည် ကို ေိ ရ န် ကာ လ အ တ န် င ယ် ကကာ ေါ ေ ည် ။ ဤ မျှ

ပကကာင့် ပအာင်ေွဲနှင့် ပမာ်�ကွားနိုင်ခဲ့ ပေီးပနာက် ြေည်ေူ တို့က

လည်း NLD ၏ အမှားများမည် မျှ အတို င်း အဆကကီး မား
ပလာက် အချိ န် ကို က် ြဖစ် ပော အမှားမျုးမရှ
ိ
ိ နို င် ပတာ့ ပေ။
လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရးေမားများ အေို င်း အဝို င်း ေည် NLD

ကလူ မျုးစု
ိ
ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် နို င် ငံ ပရးြေုြေင် ပြောင်း လဲ
ပရးများကို ဦးစားပေးကာ ကိုယ်စားြေုပဆာ်ကေ ပဆာင်ရ�က်
ပေးမည် ဟူ ပော ပမျှာ် လ င့် ချက် များစွာ ထားခဲ့ ကကေည် ။
NLD၏ ရှ ည် လျားစွာ ကကာြမင့် ပော နို င် ငံ ပရးတို က် ေွဲ များ

ကို လ ည်း ပထာ က် ခံ အား ပေး ခဲ့ ကက ေူ များ ြဖ စ် ေ ည့်
အပလျာက် ထို ပမျှာ် လ င့် ချက် ကို ထားခဲ့ ကကေည် ။ ြေည် ေူ့

လ� တ် ပတာ် ကို ယ် စားြေုပကာ် မ တီ ၌ အတူ ပဆာင် ရ� က် ကက

ြခင်း အားြဖင့် လ ည်း ပကာင်း ြေည် ပထာင် စု ြမန် မာနို င် ငံ
အမျုးေားပကာင်
ိ
စီ မှ တ စ် ဆ င့် ေူး ပေါင်း ကကြခင်း အားြဖင့်
လည်းပကာင်း အဖွဲ့အစည်း အေီးေီး၊ လူေုဂ�ိုလ်အေီးေီး

တို့ ေ ည် ဒီ မို က ပရစီ စ နစ် ေို့ ကူး ပြောင်း နို င် ပရးအတွ က်
မဟာမိ တ် အ ြဖစ် တို က် ေွဲ အ တူ ဝင် ခဲ့ ကကေည် ။ (အခန်း ၅

ကို ကကည့် ေါ။) တစ် နှ စ် ကု န် ဆုံး ပော ကာလအတွ င်း မှာ ေင်

ထိပ
ု မျှာလ
် င့ခ
် ျက်များမှာ စိတေ
် ျက်ြခင်းများအြဖစ် ပြောင်းလဲ
ကကကု န် ပေီး နို င် ငံ ၏ ပဒေများစွာ တွ င် ေဋိ ေ က္ခ များ အရှိ န်
ေိုြမင့်လာကကေည်။

အ ြခား ပန ရာ များ ထ က် စာ လျှ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်

ေ ည် အ စိုး ရ ေ စ် ၏ ေျ က် ကွ က် ြခ င်း များ ၏ ဒ ဏ် ကို

အပနနှ င့် များစွာ ကွာ ြခားေါေည် ။ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ရ လဒ်
ယုံ ကကည် မှု များလည်း တစ် မျုးေားလု
ိ
ံး ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

ကိ စ္စ ကို အ စီ အ စ ဉ် နှ စ် ရ ေ် နှ င့် ကို င် တွ ယ် မ ည် ဟု ပဒါ်

ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က ပကက ညာ ခဲ့ ပေီး ပနာ က် ေို ၍ ေ င်

ြမ င့် တ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ေ ထ မ အ စီ အ စ ဉ် မှာ လူ မျုးိ စု
ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် နို င် ငံ ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရးတို့ ကို ၂၁ ရာစု

ေင်လုံညီလာခံကျင်းေ၍ ပဖာ်ပဆာင်ပေးရန်ြဖစ်ပေီး ဒုတိယ

အ စီ အ စ ဉ် မှာ ရို ဟ င် ဂျာ မွ တ် ဆ လ င် တို့ ၏ ြေ ဿ နာ ကို
ပြဖရှင်းရန်အတွက် အကကံ�ဏ်များ ပေးနိုင်ရန် ကုလေမဂ�

အ ပထွ ပထွ အ တွ င်း ပရး မှူး ချု ေ် ပဟာ င်း ကို ဖီ အာ န န်
ဦးပဆာင် ပော “ရခို င် ြေည် န ယ် အ ကကံ ပေးပကာ် မ ရှ င် ” ကို

ကို ခ န့် အ ေ် မ ည် ြဖ စ် ပကကာ င်း နှ စ် ချ က် ပကက ညာ ခဲ့ ေ ည် ။

ထိုပြဖရှင်းနည်း နှစ်ရေ်စလုံးကို ကကည့်လျှင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏
နို င် ငံ ပရး ပခါ င်း ပဆာ င် များ အ ပန နှ င့် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်
အမျုးေား
ိ
ြေန် လ ည် ရ င် ကကားပစပရးကို အေတ် တ ကု တ်

အားထု တ် ကကရန် ြေင် ဆ င် ထားပေီ ြဖစ် ပကကာင်း ြေပနေကဲ့
ေို့ ေ င် ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ၏ ဖခင် လွ န် ပလပေီး ပော
ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းက ကမကထြေုခဲ့ပော ၁၉၄၇ ေင်လုံ

စာချုေ် ကကီး ေည် တို င်း ြေည် ကို ြေည် ပထာင် စု ကကီး အြဖစ်
တည်ပဆာက်ရန် လူေားအားလုံး ညီမျှစွာ ပနထိုင်နိုင်ေည့်
လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း တစ် ခု ြဖစ် လာပစရန် ရည် ေ န် ခဲ့ ကကေည့်
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ေပ�ဂတအြဖစ် ခိုင်မာပနတုန်းေင် ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၂ကို

ထို အ စည်း အပဝးထဲ တွ င် အချု့ိ ရု ေ် လုံး ပေါ် ပနပေီ

ရှု ေါ) ပအာင် ဆ န်း နှ င့် ကို ဖီ အာနန် ဆို ပော အင် အားကကီး

ြဖစ်ပော အစီအစဉ်များကို ပဆွးပနွးခဲ့ ကကေည်။ ဖက်ဒရယ်

ပဆာင်ယူရန် ကကိုးစားခဲ့ပလပေီ။

ချက် ပေးထားပော ြေန် လ ည် ြေင် ဆ င် ထားေည့် NC A

ေည့် အမည် နှ စ် ခု ကို NLD က နို င် ငံ ပရးဇာတ် ခုံ ပေါ် ေို့
၂

ေိပ
ု့ ော် ေိေမ
် ကကာေါ။ NLD ၏ အကကံအစည် အေစ်

များ မှာ အ ခ က် အ ခဲ များ နှ င့် ကကုံ ရ ပတာ့ ေ ည် ။ ေ င် လုံ

ကိ စ္စ တွ င် ြဖစ် ခဲ့ ေ ည် မှာ စိ တ် ပစတနာ မေါခဲ့ ပောပကကာင့်
အထမပြမာက် ခဲ့ ြခင်း မဟု တ် ပေ။ လူ မျုးစု
ိ
အဖွဲ့ အစည်း
များတွ င် ဦးေိ န်း စိ န် စ တင် ခဲ့ ပော တစ် နို င် ငံ လုံး အေစ်

အခတ် ရေ် စဲ ပရး စာချုေ် ကို ဆ က် လ က် ပဆွး ပနွး လို စိ တ်
ရှိ ကကေည် ။ (အခန်း ၆ ကို ရှု ေါ။) လူ မျုးစု
ိ လ က် န က် ကို င်

အဖွဲ့အစည်း အနည်းငယ်ကောလျှင် လက်မှတ် ထိုးရပေး
ေ ည် ြဖ စ် ရာ အ စိုး ရ ပြော င်း ေွား ချိ န် တွ င် ထို စာ ချု ေ် ေါ

ဒီ မို က ရက် တ စ် ြေည် ပထာင် စု ကို တည် ပထာင် ရ န် အာမခံ
မူကကမ်းထဲတွင် ေါဝင်ရမည့်မူ ပဘာင်ရှစ်ချက်ကို ေပဘာတူ
ခဲ့ ကကေည် ။ (UNFC ၏အပြခခံ မူ ရှ စ် ချက် ကို ကကည့် ေါ။) ၄

ထို အ ချိ န် တွ င် ANP ၏ ဥက� ဌနှ င့် နို င် ငံ ပရးေါတီ အ ပန
နှ င့် UPDJC အဖွဲ့ အြဖစ် တ က် ပရာက် လာခဲ့ ပော ဦးပအး

ပမာင် က ေက် ဆို င် ေူ အားလုံး ေါဝင် နို င် ပရးကို အပရးဆို

ခဲေ
့ ည်။ ထိေ
ု ို့ အားလုံး ေါဝင်နင
ို မ
် ေ
ှ ာ ULA နှင့် တေ်မပတာ်
က ေိ တ် ေ င် ထားပော အြခား EAO များေါ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

လု ေ် င န်း စဉ် ထဲ တွ င် အဆင့် တူ ပဆွး ပနွး ဖက် များအြဖစ်
ေါဝင် နို င် မ ည် ြဖစ် ေ ည် ။ ၅ အတို က် အ ခံ ပခါင်း ပဆာင် များ

အချက် အ လက် များမှာ အားလုံး ေါဝင် နို င် ပအာင် ြေုြေင် ၍

ဘက် က ထို ေ ပဘာတူ ညီ ချက် များက လာမည့် ညီ လာခံ

ခဲ့ ေ ည် ။ ပငိ မ်း ချမ်း ရန် လု ေ် င န်း များကို ြေန် လ ည် အ ရှိ န်

ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။

ရပကာင်းေည်ဟု လူမျုးစု
ိ နိုင်ငံပရးေမားများက ပမျှာ်လင့်

ရ ပအာ င် ဝို င်း ကကိုး စား ကက ရ န် အ စီ အ စ ဉ် ေ စ် များ ြဖ င့်

တွင် နိုင်ငံပရး တစ်ပခတ်ဆန် ပစမည့် အပြခခံအုတ်ြမစ်များ
ကေဂု တ် လ အကု န် တွ င် ပနြေည် ပတာ် ၌ ကျင်း ေ

အားယူခဲ့ ကကြေန်ေည်။

ေ ည့် ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ ညီ လာ ခံ ေို့ ထို နို င် ငံ ပရး အ ရှိ န် မှာ

အပဝး မတို င် မီ ၂၀၁၆ ဇူ လို င် လ အတွ င်း မို င် ဂျာယန် ရှိ

ANC၊ ULA နှင့် အြခား EAU မဟာမိတ်များကို ပငိမ်းချမ်း

ေ ထ မ ဆုံး ပြခ လှ မ်း မှာ ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ အ စ ည်း

က ချ င် လွ တ် လ ေ် ပရး အ ဖွဲ့ န ယ် ပြမ ထဲ ၌ ကျ င်း ေ ပော

အစည်းအပဝးတွင် EAO အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့တက်ပရာက်ခဲ့ရာ ALP,
ANC နှ င့် ULA တို့ က လည်း ေါဝင် ခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။

ထို ပတွ့ ဆုံ ေွဲ မှာ လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အစည်း များပရာ နို င် ငံ

ပရး ေါ တီ များ အ ြဖ စ် ေ မို င်း ရှိ ခဲ့ ကက ေူ များ ေါ ဝ င် လျ က်
ကို ယ် စားြေုမှု အစုံ လ င် ဆုံး ြဖစ် ပေီး ေက် ဆို င် ေူ အားလုံး

ေါ ဝ င် နို င် ခဲ့ ပော အ ချိ န် အ ခါ ြဖ စ် ေ ည် ။ ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး
လု ေ် င န်း စဉ် ထဲ တွ င် EAO ပေါင်း ၂၁ခု ကို တက် ပရာက်

ရန် အေိ အ မှ တ် ြေုထားပေီး ပလးဖွဲ့ ကော မတက် ပရာက်

ခဲ့ပေ။ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း
များ စာ ရ င်း ကို ကက ည့် ေါ ။ )

၃

အ ြခား အ ဖွဲ့ ဝ င် များ တွ င်

ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံထဲရှိပနပေီး ေါလီမန်ထဲတွင် အမတ်ပနရာ

လိုက်ေါ ေွားခဲ့ေါေည်။ အပစာေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်ဘက်မှ
် န်းစဉ်ထေ
ပရးလုေင
ဲ ို့ ေါဝင်ခင
ွ ့် မပေးရန် တင်းခံပနခဲ့ ေည်။၆

( အ ခ န်း ၆ ကို ရှု ေါ ) ေို့ ပော် ပနာ က် ဆုံး မိ န စ် ညှိ နှို င်း
ကကချိန်တွင် စိတ်ပြောင်းကာ UNFC ၏ ကိုယ်စားြေုမှု ကို

ခွ င့် ြေုလို က် ေ ည် ။ ေို့ ြဖစ် ရာ အဓိ ေ�ါယ် မှာ ရခို င် ရှိ အပရး
ေါပော အု ေ် စု များအားလုံး နှ င့် အြခားပဒေများမှ လက်
နက် ကို င် အစု အ ဖွဲ့ များအတွ က် UNFC က ရေ် တ ည် နို င်

မ ည် ြဖ စ် ေ ည် ။ ၇ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် အ တွ က် အ ကကံ ပေး

ပကာ် မ ရှ င် ကို ဖွဲ့ စ ည်း ပကကာ င်း ပကက ညာ ခဲ့ ပော် လ ည်း
�ခွ င်း ချက် အ ပနနှ င့် ရို ဟ င် ဂျာဟူ ေ ည် မရှိ ဟူ ၍ ြငင်း ဆို
ထားရာ အစိုးရက ဘင်္ဂါလီဟု ယူဆထားေူများနှင့် ပငိမ်းချမ်း
ပရး မပဆွးပနွးနိုင်ဟူပော ေပဘာထား ရှိခဲ့ေည်။၈

ထို့ ပနာက် ၁၉၄၈ လွ တ် လ ေ် ပရးပေီး ကတည်း က

အ များ ဆုံး ယူ ထား ပော ရ ခို င် အ မျုးိ ေား ေါ တီ A N P

အကကီး ဆုံး ညီ လာခံ ဟု ဆို နို င် ပော နို င် ငံ ပရးပခါင်း ပဆာင်

တိုင်းရင်းေားများ ဖက်ဒပရးရှင်း (၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲမှ

လူ ေု ဂ�ို လ် များ တ က် ပရာ က် ပော အ စ ည်း အ ပဝး ကကီး

နှ င့် အြခားနို င် ငံ ပရး အင် အားစု နှ စ် ခု ြဖစ် ပော ညီ ပနာင်
ေါတီ များ) နှ င့် ညီ �� တ် ပော တို င်း ရင်း ေားလူ မျုးများ
ိ

မဟာမိ တ် (၁၉၉၀ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ဝ င် ေါတီ များ) တို့ ေါဝင်

ကကေည် ။ အစည်း အပဝး အခမ်း အနားကို ေို ၍ တန် ဆာ
ဆ င် စိ မ့် ပော ငှာ

တ ရု တ် ၏

အာ ရှ အ ပရး ဆို င် ရာ

အထူး ေံ အ မတ် Sun Guozxiang နှ င့် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး
တမန် အ ြဖစ် ခန့် အ ေ် ထားပော ကု လ ေမဂ� အပထွ ပထွ
အ တွ င်း ပရး မှူး ၏ အ ထူး အ ကကံ ပေး ဗီ ပဂျး န မ် ဘီး ယား
တို့လည်း တက်ပရာက်ခဲ့ေည်။

များ နှ င့် လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ ေ က် ဆို င် ရာ
ကျ င်း ေ ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၆ ကေ ဂု တ် လ ညီ လာ ခံ ေို့

ကို ယ် စားလှ ယ် ပေါင်း ၇၅၀ တက် ပရာက် ခဲ့ ကကပေီး အစိုး ရ

ဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နိုင်ငံပရးေါတီများ အရေ်ဘက်

လူ့ အဖွဲ့ အစည်း များနှ င့် EAO များ ေါဝင် ခဲ့ ေ ည် ။ အစီ

အစဉ် တ င် ြေမှု များ ြေုလု ေ် ခဲ့ ကကပေီး နို င် ငံ တ ကာ၏ ေံ့ ေိုး မှု
ကိုလည်း မကကုံစဖူးရရှိခဲ့ေည်။ ကုလေမဂ� အပထွအပထွ

အတွင်းပရးမှူးချုေ် ဘန်ကီမွန်းက မိန့်ခွန်းပြောကကားခဲ့ ပေီး
ပငိ မ်း ချမ်း ပရးအတွ က် အပလျှာ့ ပေး ညှိ နှို င်း ကကရန် လို အ ေ်
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ပကကာင်း တိုက်တွန်းခဲ့ေည်။၉

အ ေျ က် များ က လ ည်း ေို ၍ အ ြင င်း ေွား စ ရာ များ ေ င် ြဖ စ်

အစိုး ရ ေစ် ေ က် တ မ်း အတွ င်း ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ြေုြေင်

များ အကကီး အကျယ် ပေါက် ကွဲ ပတာ့ မ ည့် အပနအထားေို့

ဝ မ်း န ည်း စ ရာ ပကာ င်း ေ ည် မှာ ထို တ ဒ င်္ ဂ ေ ည်

ပြောင်း လဲ ပရးအတွ က် အပကာင်း ဘက် ေို့ ပမျှာ် လ င့် နို င် ခဲ့

ေည့် ပနာက်ဆုံးအချိနက
် ပလးြဖစ်ေည်။ NLD ၏ ရည်ရယ
� ်
ချက်ပကာင်းကို ေံေယြဖစ်စရာ မရှိပော်လည်း ထိုအစည်း

အပဝးကာလအတွ င်း စိုး ရိ မ် စ ရာကိ စ္စ များ တန်း စီ ၍ ပေါ်
ပေါ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရး ကိ စ္စ များ ကို အ န ည်း င ယ်
မျှော ပဆွးပနွးကကပေီး NLD နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်

များေည် “ေင် လုံ ” ဟူ ပော အမှ တ် တံ ဆိ ေ် ကို ြေန် ေုံး ပေီး

အပြခခံ မူေစ်များနှငအ
့် တူ အေက်ြေန်ေင
ွ ်း လိဟ
ု န်ရေ
ှိ ည်။
ဤညီ လာခံ မှာ အစိုး ရဘက် က အာဝဇ� န်း ပကာင်း ပကာင်း

ြဖင့် လူမျုးစု
ိ ပခါင်းပဆာင်များဘက်ေို့ နှုတ်ကတိများ ရ�န်းရ�န်း
ပဝပအာင် ပေးပော်လည်း တကယ်အဓိေ�ါယ်ရှိပော ြေုြေင်
ပြောင်းလဲမကိ
ှု ု မလုေလ
် ေ
ို ည့် ၁၉၅၀ ပကျာ်က ေါလီမန်ပခတ်
ဗမာနိုင်ငံပရးေမားများကို အမှတ်ရပစေည်။

၁၀

ပဆွးပနွး

ေူ များကပကျာခို င်း ေွားခဲ့ ပေီ ြဖစ် ပောပကကာင့် ေမို င်း ဝင်
အြဖစ်အေျက်တစ်ခုအြဖစ် တွင်ကျန်နိုင်ပော ပငိမ်းချမ်းပရး
အခွင့်အလမ်းမှာ ပမှးမှိန်စြေုခဲ့ ပေီ။

ထို ညီ လာ ခံ ပနာ က် ေို င်း ြဖ စ် လာ ပော အ ြဖ စ်

ေည်။ တိုင်းြေည်၏ မတူပောပဒေကကီးနှစ်ခုတွင် ေဋိေက္ခ

ပရာက် လာပတာ့ မ ည် ြဖစ် ေ ည် ။ ၂၁ရာစု ေ င် လုံ အ ပေီး တွ င်

ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က ကာ ကွ ယ် ပရး ဦး စီး ချု ေ်
ဗို လ် ချု ေ် မှူး ကကီး မ င်း ပအာ င် လှို င် နှ င့် ဆုံ ပတွ့ ခဲ့ ေ ည် ။

၎ င်း တို့ နှ စ် ဦး ၏ ပဆွး ပနွး ေွဲ အ ပကကာ င်း ကို ြေ ည် ေူ အား
ချမြေခဲ့ ေါ။ ေို့ ပော် ပနာက် ေို င်း တွ င် NLD နှ င့် တ ေ် မ ပတာ်

တို့ ေ ည် ဦးေိ န်း စိ န် ၏ NCA စာချုေ် ကို ော ပငိ မ်း ချမ်း
ပရးလု ေ် င န်း စဉ် ကို ပရှ့ တိုး နို င် ကကမည့် တစ် ခု တ ည်း ပော

လ မ်း အ ြဖ စ် ခို င် ခို င် မာ မာ ပရ�း ချ ယ် ခဲ့ ကက ေုံ ရ ေါ ေ ည် ။

အ ြေ န် အ လှ န် အား ြဖ င့် တ ေ် မ ပတာ် မှ ပခါ င်း ပဆာ င်
များအပနနှငလ
့် ည်း ဤေပဘာတူညခ
ီ ျက်ကို တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံးရှိ

အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ထားြခင်း မရှိ ပော ဧရိ ယာများတွ င်
စစ် ဆ င် ပရးများ ြေန် စ ရန် မီး စိ မ်း ြေလို က် ေ ကဲ့ ေို့ ေ င် မှ တ်

ယူ ခဲ့ ဟ န် ရှိ ေ ည် ။ EAOs များဘက် က တင် ြေလာပော
အပြခခံ မူ ရှ စ် ချက် ကဲ့ ေို့ ေ င် တေ် မ ပတာ် ဘက် က လည်း
၎င်း တို့ ကို င် စွဲ ပော အပြခခံ မူ ပြခာက် ချက် ကို အထေ် ထ ေ်
ပြောလာေည်။ ထိုပြခာက်ချက်မှာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်း အုေ်ချုေ်

ေုံ အပြခခံ ဥ ေပဒကို ကာကွ ယ် ပရးအပေါ် တွ င် အပြခခံ ပေီး
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ဤအချက် ကို ထိ ခို က် ပစမည့် အရာအားလုံး ကို လက် မ ခံ
နို င် ဟု ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။

ထို အ ချိ န် ၌ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် မှာ လ ည်း ပေါ က် ကွဲ

ထို ကာလတွ င် NLD အစိုး ရ

ပတာ့ မ ည့် ေ ဋိ ေ က္ခ ထဲ ေို့ ပရာ က် ရှိ ပန ေ ည် ။ ၂ ၁ ရာ စု

စကားေယ် ယူ ပေးနို င် ပော ကု လ ေမဂ� အထူး အကကံ ပေး

လာမည့် အပြခအပနများြဖစ် လာနို င် ပရး ပြခလှ မ်း အြဖစ်

၁၁

ကလည်း ပငိမ်းချမ်းပရးတမန်ကဲ့ေို့ တစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက်
မစ္စတာဗီပဂျးနမ်ဗီးယားကို ေက်တမ်းထေ် မတိုးရန် ဆုံးြဖတ်
ခဲ့ေည်။

ေင်လုံပကကညာချက်နှင့် ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်ကို ေိုပကာင်း
ကကိုဆိုခဲ့ ကကေည်။၁၅

ေို့ ပော် ထို ကဲ့ ေို့ ြေင် ဆ င် ထားပော လု ေ် င န်း စဉ်

ရခို င် ၊ ကချင် နှ င့် အြခားလူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရးေါတီ

အေစ် များ ရှိ ခဲ့ ပော် လ ည်း အစိုး ရေည် လုံ ပခုံ ပရးအရ

များေည် မကကာပေးခင် က မိ မိ တို့ အားလုံး တက် ပရာက်

ေါေည် ။ အမှ န် တ ကယ် တွ င် ြေည် တွ င်း ၌ မပကျမနေ် မု န်း

များမှာ တုနလ
် ေ်
ှု ြခင်းကကီးစွာ ြဖစ်ရေည်။ ြမင်ရပော လုေရ
် ေ်
ခဲ့ ကက ေ ည့် ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ ညီ လာ ခံ တွ င် ဆို ခဲ့ ကက ပော
ေင်လုံစိတ်ဓါတ် ၊ ညီလာခံရည်ရ�ယ်ချက်များနှင့် လုံးလုံးကကီး

ဆန့်ကျင်ပနေည်။ ပနာက်လာမည့် လများတွင် တေ်မပတာ်

ေည် ကချင် နှ င့် ရှ မ်း ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း ရှိ အေစ် အ ခတ်

စိ တ် ချရပေီ ဟု တလွဲ ယုံ ကကည် ရ န် ပချာ့ ပမာ့ ခံ လို က် ရ ေုံ ရ
တီးမှုများ ြမင့်တက်လာခဲ့ ပေီ။ ၂၀၁၆ ဇွန်လတွင် ကုလေမဂ�

လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ဆို င် ရာ မ ဟာ မ င်း ကကီး က ရို ဟ င် ဂျာ
မွ တ် ဆ လ င် များ နှ င့် အ ြခား လူ မျုးိ စု များ ၏ မ ပြေ လ ည်
ဆိုးရ�ားပနပော အပြခအပနကို ေတိပေးခဲ့ေည်။၁၆ ေို့ပော်

မ ရ ေ် စဲ ထား ပော ပန ရာ များ ကို အ ကကီး အ ကျ ယ် ဆုံး

အာဏာရ ပေီးပနာက် အစိုးရေစ်ေည် အမှားများကို စတင်

ကလည်း အြေင်း အထန် ြေန် ခု ခံ ကကေါေည် ။ ULA ၏

အေိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုကကား ေို၍ အလှမ်းကွာပစလာခဲ့ ပေီ။

ထိုး စစ် ဆင် န�ဲ ပနပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ယခု အကကိ မ် တွ င် EAO
ရခို င့် တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် လ ည်း KLO နှ င့် အ တူ ပြမာက် ေို င်း

၍ တန်း စီ ကာ ကျုးလွ န် ခဲ့ ပေီး ဗု ဒ� ဘာောနှ င့် မွ တ် ဆ လင်

ဦးစွာ ရခိုင်လူမျုးနိ
ိ ုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်းထဲတွင်

မဟာမိ တ် ထဲ တွ င် ေါဝင် ခဲ့ ပေီး အြခားအဖွဲ့ ဝင် များြဖစ် ပော

ပဒါေထွ က် ကကေည် မှာ NLD ၏ အမတ် ဦးညီ ေု အား

တ ေ် ပဟာ င်း အ မျုးိ ေား လွ တ် ပြမာ က် ပရး တ ေ် များ နှ င့်

ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ရခိုင်လ�တ်ပတာ် အမတ်ပနရာ

ကိုး က န့် ြမ န် မာ အ မျုးိ ေား ဒီ မို က ရ က် တ စ် မ ဟာ မိ တ်

ပေါင်းကာ ြေန်တိုက်ေည်အထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲ
များ ကျယ် ြေန့် လာချိ န် တွ င် ပြမာက် ေို င်း မဟာမိ တ် များ၏

စုပေါင်းထားပော တေ်အင်အားက တေ်မပတာ် ပလပကကာင်း
မှ ဗုံးမကျဲမီတွင် တရုတ်နယ်စေ်ရှိ မုန်းကိုးပမို့ကို ေိမ်းယူ
နိုင်လု နီးနီးြဖစ်ခဲ့ေည်။

၁၂

တိက
ု ေ
် မ
ွဲ ျား အေစ်တစ်ဖန်ြေန်စလာြခင်း၏ အကျုးိ

ဆက်ကား ယခုထက်ဆိုးဖွယ်ရာ မရှိပတာ့ပေ။ ပကကကွဲစရာ

ပကာင်း လှ ပော ဒု က္ခ များကို ေဋိ ေ က္ခ ေံ ေ ရာလည် ကာ

ြေန်ပတွ့ရပေီး လူေားချင်း စာနာပထာက်ထားမှု အကူအညီ
များ ြေန်စခဲ့ ကကရေည်။ ယခုတစ်ကကိမ် ေဋိေက္ခေံေရာမှာ

N L D အ စိုး ရ ၏ လ က် ပအာ က် တွ င် ြဖ စ် ေျ က် ပန ြခ င်း
ြဖစ် ေ ည် ။ တို က် ခို က် မှု များေျံ နှ့ ံ့ လာချိ န် တွ င် အိုး မဲ့ အိ မ် မဲ့

ထွ က် ပြေးရပော ဒု က္ခ ေည် အပရအတွ က် လျင် ြမန် စွာ
တိုး လာခဲ့ ရာ နို င် ငံ ၏ အပရှ့ ပြမာက် ေို င်း တွ င် လူ ပေါင်း

တစ်ေိန်းပကျာ်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ယခုတစ်ကကိမ်တွင်

တေ် မ ပတာ် ထိုး စစ် များ၏ ပနာက် ကွ ယ် မှ အ ပကကာင်း ရင်း

မှာ နိုင်ငံပရး မဟုတ်ဘဲ စီးေွားပရးအကျုးအြမတ်
ိ
များြဖစ်ပန
ေည်။၁၃ စစ်တေ်ေည် လူ့အခွငအ
့် ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မများအကကီ
ှု
း

အ ကျ ယ် ကျူး လွ န် ပန ပကကာ င်း စွ ေ် စွဲ ချ က် များ များ ြေား
လာခဲ့ ေ ည် ။ စုံး စမ်း ပထာက် လှ မ်း ပေီး ပနာက် တို က် ေွဲ များ

အစိုး ရက ရခို င် ြေည် န ယ် ဝန် ကကီး ချုေ် အ ြဖစ် ပရ�း ချယ်
ထဲတွင် အများဆုံးအနိုင်ရခဲ့ပော ANP ကိုယ်စားလှယ်က

ဝန် ကကီး ချုေ် ြဖစ် ခွ င့် မရှိ ပတာ့ ပေ။ NLD ေည် ေမ� တရုံး
၏ အမည် ကို ေုံး ကာ ၂၀ဝ၈ဖွဲ့ စည်း ေုံ အပြခခံ ဥ ေပဒ

ပအာက် မှ ြေည် န ယ် နှ င့် တို င်း ပဒေကကီး လ� တ် ပတာ် များ

အားလုံး မှ ဝန် ကကီး ချုေ် ပနရာများကို ပရ�း ချယ် ရ န် လု ေ် ေို င်
ခွ င့် ကို ရ ယူ ခဲ့ ေ ည် ။ NLD ေည် တစ် တို င်း တစ် ြေည် လုံး

ရှိ ြေ ည် န ယ် နှ င့် တို င်း ပဒ ေ ကကီး ၁ ၄ ခု စ လုံး တွ င် ထို

လု ေ် ေို င် ခွ င့် ကို ကျ င့် ေုံး ခဲ့ ေ ည် ။ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င်
A N P ၏ ပအာ င် ေွဲ ကို အ ေိ အ မှ တ် မ ြေု ခဲ့ ြခ င်း အား ြဖ င့်

NLD ေည် ရခို င် အ မျုးေားပရး
ိ
ဝါဒီ များ၏ ေံ ေ ယ
ကို ေို ခို င် မာပစခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ြဖစ် ရာ နို င် ငံ ပရးစနစ် ေ စ် ထဲ

တွင် လူမျုးစု
ိ အခွင့်အပရးနှင့် ကိုယ်စားြေုခွင့်ရရန် အပြခ

အပနပေးမည်မဟုတ်ဟု ယူဆလာကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင်
ANP ေည် ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ပတွ့ဆုံခဲ့ ပေီးပနာက်
အစိုး ရက အာဏာကို လက် ဝါးကကီး အု ေ် ပနေည် ဟု ယူ ဆ
ကာ ဆ က် မ ပဆွး ပနွး ပတာ့ ဘဲ ထွ က် ခွာ ေွား ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၇

A N P ၏ အ တွ င်း ပရး မှူး ဦး ထွ န်း ပအာ င် ပကျာ် က

''က� န် ပတာ် တို့ က ကကိုးဆွဲ ရု ေ် ပေးလို ကမယ့် ဝန် ကကီး ချုေ်
လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး'' ဟုပြောကကားခဲ့ေည်။၁၈

ပနာ က် တ စ် ချ က် မှာ N L D ေ ည် ေ င် လုံ က တိ

ထံ မှ “ ြမန် မာ နယ် စ ေ် ” “Myanmar’s Borderlands

ကဝတ်များ ပေးခဲပ
့ ော်လည်း ပငိမ်းချမ်းပရး လုေင
် န်းစဉ်တင
ွ ်

ကထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။

အစိုးရကဲ့ေို့ေင် NLD ပခါင်းပဆာင်များက ULA နှင့် ANC

on Fire” အစီ ရ င် ခံ စာကို Amnesty International
၁၄

အာရကန် အ ဖွဲ့ များကို ေါဝင် ခွ င့် မပေးခဲ့ ပေ။ ဦးေိ န်း စိ န်
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တို့ အမျုးေားအဆင့
ိ
် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး စကားဝို င်း များတွ င်

ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် တို့နှင့် ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်တွင် တိုက်ေွဲ

ြဖ စ် လာ မ ည့် အ ကျုးိ ဆ က် များ ကို မ ြမ င် တ တ် ခဲ့ ြခ င်း

တေ် မ ပတာ် ေ ည် မိ မိ တို့ ပြခကု တ် ယူ ရာ ေလက် ဝ ပဒေမှ

တင်းြေည့်ေါဝင်နိုင်ခွင့်ကို ြငင်းဆန်ခဲ့ေည့် အတွက်ပကကာင့်
ေို့ မ ဟု တ် လျ စ် လျှူ ရှု ြခ င်း များ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ N C A ကို

များ ေျံ နှ့ ံ့ ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၆ ဇူ လို င် လ တွ င် ရ ခို င့်

ဘူးေီးပတာင် ၊ ေုဏ�ားက�န်း ၊ ရပေ့ပတာင် ၊ ပကျာက်ပတာ်၊

လက် မှ တ် ထိုး ထာပော ALP တစ် ဖွဲ့ တည်း ကို ောလျှ င်

ပြမာက်ဦးပမို့နယ်များေို့ ဝင်ပရာက် ပနရာယူလာရာ တေ်မ

ခွဲ ြခားဆက် ဆံ မှု ပကကာင့် ရခို င် အ မျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားေူ

ဟု ULA က ထု တ် ပဖါ် ပြော ကကားခဲ့ ေ ည် ။ ၂၀ ULA ေည်

အေိ အ မှ တ် ြေု ေါဝင် ခွ င့် ပေးခဲ့ ေ ည် ။ NLD အစိုး ရက

ပတာ်နှင့် ရင်ဆိုင်ေစ်ခတ်မှု အကကိမ် ၇၀ ပကျာ်ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်

တို့ က လည်း ရခို င် ကို ပေွး ခွဲ ပေီး အု ေ် ချုေ် ပနပေီ ဟု ေ င် ယူ ဆ

ယခု အ ခါ အပမဲ တ မ်း စခန်း ချနို င် မ ည့် ဧရိ ယာကို ရှာ ပဖွ

ရာစုေင်လုံေို့ စုပေုံကျပနေည့်အချိန်ြဖစ်ရာ ထို့ကဲ့ေို့ ခွဲြခား

အပနာက်ဘက် နယ်စေ်တွင် ြဖစ်ပေါ်ပနပော ေဋိေက္ခများ

ကကေည်။ နိုင်ငံပရးအာရုံစိုက်မှုများကလည်း NLD ၏ ၂၁

ဖယ် ထု တ် ထားေည့် အ ြဖစ် များကို နားလည် ရ န် ေို ၍ ခက် ခဲ
ခဲေ
့ ည်။ ရှညလ
် ျှားပော အာရကန်၏ လက်နက်ကင
ို ် တိက
ု ေ
် ွဲ

ဝင် မှု ေမို င်း တစ် ပလျှာ က် တွ င် ပြမပေါ် နှ င့် ပြမပအာက်

နိုင်ငံပရး လှုေ်ရှားေူများကကားအပမဲေင် အဆက်အစေ် ရှိကက
ေည် ။ (အာရန် က န် လက် န က် ကို င် လှု ေ် ရှားမှု ေမို င်း ကို
ကက ည့် ေါ ။ ) ယ ခု လ ည်း အ ဆ က် အ ေွ ယ် မ ြေ တ် ကက ေါ ။

ရ ခို င် နို င် ငံ ပရး တွ င် ဆ ယ် စု နှ စ် များ စွာ စိုး မိုး ထား ပော
အင်အားစုနှစ်ခုမှာ ANP နှင့် ULA ြဖစ်ပနကကရာ ယခုလည်း

မပြောင်းလဲေါ။ အထူးေြဖင့် ရခိုင်လ�တ်ပတာ် ဥက�ဌ ေုဏ�ား

က� န်း မှ ANP အမတ် ဦးစံ ပကျာ် လှ မှာ ULA ပခါင်း ပဆာင်
ဦးထွန်းြမတ်နိုင်၏ ပယာက္ခမ ြဖစ်ေည်။

၁၉

တ တိ ယ - နို င် ငံ ပရး အ ဆီး အ တား များ ြမ င့် တ က်

ပနပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ NLD ပခါင်း ပဆာင် များေည် နို င် ငံ ၏
၏ အ ပြခ အ ပန ကို ခ ေ် ြမ န် ြမ န် ရိ ေ် မိ ခဲ့ ြခ င်း မ ရှိ ေါ ။ ၂ ၁

ပြမာက် ေို င်း မဟာမိ တ် ထံ မှ ရက္ခို င့် တ ေ် ဖွဲ့ ဝင် များေည်
လ ည်း ြမ န် မာ နို င် ငံ အ ပရှ့ ပြမာ က် န ယ် စ ေ် ရှိ တို က် ေွဲ
များတွင် ေါဝင်တိုက်ခိုက်ပနကကေည်။ NLD အာဏာရပေီး
အ ပကာ င်း ဘ က် ေို့ ပမျှာ် လ င့် ခဲ့ ကက ပော အ ပစာ ေို င်း လ
များအတွ င်း ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် က ော တစ် နို င် ငံ လုံး

အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးကို ပကကညာခဲ့လျှင် အပြခအပနများ
အား လုံး တ စ် မျုးိ ပြော င်း ပကာ င်း ပြော င်း ေွား နို င် ေ ည် ။

တိင
ု ်းြေည်အတွင်း၌ ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ ပခါင်းပဆာင်
မှု ကို အားကိုး ကကေူ အများေင် ရှိ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ေူ့ ထံ မှ
ထိုပကကညာချက်မျုးိ ထွက်မလာခဲ့ေါ။

အာရကန်နင
ို င
် ပ
ံ ရးနှင့် လူ့အခွငအ
့် ပရးကိစများအား
္စ

လာချိနတ
် င
ွ ် NLD ေည် ပြမြေင်ပေါ်ရှိ ေဋိေက္ခများကို ြဖစ်ပစ

လျစ် လျူရှု ထားခဲ့ ကကြခင်း က စတု တ� အကကိ မ် ပြမာက် လ ည်း

ရှု ခဲ့ ကက ေ ည် ။ အ မျုးိ ေား ကာ ကွ ယ် ပရး နှ င့် လုံ ပခုံ ပရး

ဖ ရို ဖ ရဲ ြဖ စ် မှု ကကီး ဆီ ေို့ ဦး တ ည် လာ ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။

ပော ပရပောက် ြမစ် များကို ေစ် စ လက် ခ တ် ေ င် လျစ် လျူ

ပကာင် စီ ေ ည် လ ည်း တေ် မ ပတာ် ၏ ထိ န်း ချုေ် မှု ပအာက်

တွ င် ောရှိ ပနရာ NLD အပနနှ င့် ကာလုံ ၏ မဟာဗျူဟာ
ဆုံး ြဖတ် ချက် များတွ င် မည် မျှ အတို င်း အတာအထိ ကေဇာ
ေ က် ပရာ က် ေ န ည်း ဆို ပော အ ချ က် က ပမး စ ရာ ြဖ စ်

ေည် ။ NLD ေည် ရခို င် ဗု ဒ� ဘာောများနှ င့် ရို ဟ င် ဂျာ
မွ တ် ဆ လ င် တို့ ကကား တွ င် ရှိ ပော ေို ၍ န က် ရှို င်း လာ ပော

နိုင်ငံပရးအကျိတ်အခဲများကို နားလည်ေုံ မရေါ။ ဦေိန်းစိန်
အ စိုး ရ လ က် ပအာ က် တွ င် စ စ် ပရး အ င် အား တိုး ချဲ့ မှု ကို

ပဇာ င်း ပေး လာ ခဲ့ ြေ န် ေ ည် ။ ( အ ခ န်း ၆ ကို ကက ည့် ေါ ။ )
န ည်း ဗျူ ဟာ အ ရ လ က် န က် ကို င် အ တို က် အ ခံ များ ကို

တေ်မပတာ်က နှမ
ိ န
် င်းနိင
ု ရ
် န်ပဝးစွ။ တေ်မပတာ်ကို ြေန်ပတာ်
လှန်မည့် လက်နက်ကိုင်လုေ်ငန်းများအပေါ် လူငယ်များက
ေို၍ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ေည်။

ULA ေည် ေထမဆုံး ပေါ် ပေါ် ထင် ထ င် စစ် ပရး

အင်အားကို ြေေရန် အဆင်ေင့ြ် ဖစ်လာပောအဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။
အ စိုး ရ

အ ပြော င်း အ လဲ ကာ လ အ တွ င်း

အိ န�ိ ယ ၊

ြဖစ်၊ ပနာက်ဆုံး အဆင့်လည်းြဖစ်ပော လူမှုပရး၊ နိုင်ငံပရး
ပနာက် ထ ေ် ေဋိ ေ က္ခ များ အရှိ န် တ က် လာေည် မှာ ULA

ပကကာင့် မဟု တ် ေ လို ရခို င် လူ မျုးများနှ
ိ
င့် လ ည်း မဆို င် ေါ။

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နယ် စ ေ် တွ င် အေစ် ပေါ် ပေါက် လာပော
လက်နက်ကိင
ု ် လှုေ်ရှားမှု အာရကန် ရိဟ
ု င်ဂျာ ကယ်တင်ပရး

တေ်နှင့်ော ေက်ဆိုင်ေည်။ ကိုဖီအာနန် အကကံပေးပကာ်မ
ရှင်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကေဂုတ်လတွင် ပကကညာခံြခင်းမှာ အချိန်

ပနှာ င်း ခဲ့ ပေီ ။ လုံ ပလာက် ေ ည့် တုံ ြေန် မှု လည်း မြဖစ် နို င်
ပတာ့ ။ ၁၉၇၈ နှ င့် ၁၉၉၂ ဒု က္ခ ေည် များ အကျေ် အ တည်း

များတု န်း ကကဲ့ ေို့ ေ င် ထို န ယ် စ ေ် တွ င် ြဖစ် ပေါ် လာပော

လုံ ပခုံ ပရး ြေဿနာများေည် ေို ဆိုး ပော အပြခအပနဆီ

ဦးတည် လာပနပေီ ။ (အခန်း ၄ နှ င့် ၅ ကို ရှု ေါ)။ ၂၀၁၂ ဗု ဒ�
ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်အကကမ်းဖက်မှုများအပေီး ရခိုင်တွင်
ြဖစ် ခဲ့ ေ မျှ မှာ မွ တ် ဆ လင် အ ေို င်း အဝို င်း များကို ဖယ် ကျဉ်

ထားြခင်း နှ င့် စစ် ပရးအင် အားများ တိုး ချဲ့ လာြခင်း တို့ ော
ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၆ကိုရှုေါ။)
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nDñ
ñGGwfaomwdkif;&if;om;vlrsdK;rsm; zuf'&,faumifpD\ tajccHrl (8)csuf
(၁) တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ် ရေ်စဲပကကာင်း ပကကညာြခင်းကို အစိုးရ၊ တေ်မပတာ်က ဤေပဘာတူညီချက်

ရရှပိ ေီးပနာက် ၂၄ နာရီအတွင်း ထုတြ် ေန်ပေီး ညီ�တ
� ပ
် ော တိင
ု ်းရင်းေားလူမျုးများ
ိ
ဖက်ဒရယ်ပကာင်စဝ
ီ င်
အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများက ၄၈ နာရီအတွင်း အေီးေီး ထုတ်ြေန်ေွားရန်၊

(၂) လွတ်လေ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုတို့ကို အပြခခံပေီး ေင်လုံစိတ်ဓာတ်နှင့်အညီ ဒီမိုကပရစီပရး၊

အမျုးေားတန်
ိ
းတူပရးနှင့် ကိယ
ု ေ
် င
ို ြ် ေ�ာန်းခွင့် အခွငအ
့် ပရးများ အာမခံချက် အြေည့အ
် ဝရှပ
ိ ော ဖက်ဒရယ်
ဒီမိုကပရစီ ြေည်ပထာင်စုနိုင်ငံကို တည်ပဆာက်ေွားရန်၊

(၃) နိင
ု င
် ပ
ံ ရး ပတွ့ဆုပ
ံ ဆွးပနွးေွဲ အဆင့ဆ
် င့တ
် င
ွ ် အစိုးရ၊ လ�တ်ပတာ်နင
ှ ့် တေ်မပတာ်တ၏
ို့ ကိယ
ု စ
် ားလှယမ
် ျား၊
တို င်း ရ င်း ေား လ က် န က် ကို င် ပတာ် လှ န် ပရး အ ဖွဲ့ အ စ ည်း အား လုံး တို့ ၏ ကို ယ် စား လှ ယ် များ နှ င့်
တရားဝင် နို င် ငံ ပရးေါတီ ကို ယ် စားလှ ယ် များ ေါဝင် ပစပေီး တို င်း ရင်း ေား ကို ယ် စားလှ ယ် များနှ င့်
အြခားေါဝင်ေင့် ေါဝင်ထိုက်ပော ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စေ်ပော က�များတွင်ော
ေါဝင်ပစရန်

(၄) ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံမှ ထွက်ပေါ်လာပော ဆုံးြဖတ်ချက်များအပေါ် အပြခခံ၍ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဥေပဒ
အေါအဝင် ဥေပဒများကို ပရးဆွဲြေ�ာန်းရန်

(၅) နို င် ငံ ပရးပတွ့ ဆုံ ပဆွး ပနွး မှု ဆို င် ရာမူ ပဘာင် အေါအဝင် နှ စ် ဖ က် လို က် နာရမည့် အေစ် အ ခတ်
ရေ်စပ
ဲ ရးဆိင
ု ရ
် ာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ တေ်ေင
ို ်းဆိင
ု ရ
် ာကျင်ဝ
့ တ် COC နှင့် ပစာင့က် ကည့ပ
် ရးလမ်း��န်
TOR နှင့် တေ်ပနရာ ြေန်လည်ချထားပရးတို့ကို ကကိုတင်ေပဘာတူညီမှု ရယူရန်၊

(၆) အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ပရးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စား

လှ ယ် များနှ င့် အများယုံ ကကည် ပလးစားပောေု ဂ�ို လ် များေါဝင် ပော အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရးဆို င် ရာ
ေူးတွဲပစာင့်ကကည့်ပရး ပကာ်မတီတစ်ရေ်ကို နှစ်ဖက်ေပဘာတူ လက်ခံနိုင်ေည့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ
ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့် ဖွဲ့စည်းပော ကကီးကကေ်ပစာင့်ကကည့်ပရးအဖွဲ့နှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းေွားရန်

(၇) တစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံးအေစ်အခတ်ရေ်စပ
ဲ ရး ေပဘာတူညခ
ီ ျက် NCA နှင့် ဤေပဘာတူညခ
ီ ျက်ေါ လိက
ု န
် ာရမည့်
တာဝန်များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် စေ်လျဉ်း၍ မပြေလည်မှု ပေါ်ပေါက်လျှင် ြေည်တင
ွ ်းနှင့် နိင
ု င
် တ
ံ ကာမှ
နှ စ် ဖ က် ေ ပဘာတူ ညီ ပော ဥေပဒေညာရှ င် များနှ င့် တရားေူ ကကီး များ ေါဝင် ပော လွ တ် လ ေ် ေ ည့်
ဖျန်ပြဖပရး ပကာ်မရှင်၏ ဆုံးြဖတ်မခံ
ှု ယူရန်၊

(၈) အေစ်ရေ်ပဒေအတွင်း ပဒေခံြေည်ေူလူထုအပေါ် အကျုးေက်
ိ
ပရာက်မှု ကကီးမားပော စီမံကိန်းများကို
ပဖာ်ပဆာင်ရန်ရှိေါက ေဘာဝေယံဇာတများ ေွင့်လင်းြမင်ောမှု ပဖာ်ပဆာင်ပရးအဖွဲ့ (Extractive In-

dustries Transparency Initiative- EITI) ၏ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများအတိုင်း ပဒေခံြေည်ေူလူထုနှင့်

ညှိ နှို င်း ပဆာ င် ရ� က် ေွား ရ န် နှ င့် ေ က် ဆို င် ရာ တို င်း ရ င်း ေား လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တို့ နှ င့်
ညှိနင်
ှို း ေပဘာတူညီချက် ရယူ၍ အပကာင်အထည်ပဖာ် ပဆာင်ရ�က်ရန်အြေင် နိုင်ငံတကာ လူေားချင်း

စာနာမှု အကူ အ ညီ များကို ဤေပဘာတူ ညီ ချက် အ ရ အစိုး ရနှ င့် တို င်း ရင်း ေားလက် န က် ကို င်
ပတာ်လှန်ပရး အဖွဲ့အစည်းများ ညှိနင်
ှို းပဆာင်ရ�က်ရန်ြဖစ်ေည်။

* ANC နှင့် အြခား UNFC အဖွဲ့ဝင်များက ၂၀၁၆ ကေဂုတ်လအတွင်း အတည်ြေုခဲ့ပော ထိအ
ု ချက် ရှစ်ချက်ကို
၂၀၁၅ တစ် နို င် ငံ လုံး အေစ် အ ခတ် ရေ် စဲ ပရးေပဘာတူ ညီ ချက် ထဲ ေို့ လက် မှ တ် မ ထိုး ကကမီ ြေန် လ ည်
ြေင်ဆင်ြဖည့်စွက်ရန် ေပဘာတူထားကကေည်။

ရည်��န်း ။ San Wan sai, " Framework Jor politicad Dialogue : UNFC, boycott leads to peace
process deterooatiun, S,H,A,N,21 September 2016.
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ြမ န် မာ့ ဒီ မို က ပရ စီ ကို လို လား ခဲ့ ကက ေူ များ ကို

ပမလတွ င် ရန် ကု န် ပမို့ အပမရိ က န် ေံ ရုံး အြေင် ဘ က် တွ င်

ထုတ်ပေးနိုင်ပကာင်းေည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်

ဟူ ပောအမည် ကို ေုံး စွဲ ပနြခင်း မှ ရေ် ဆို င်း ရန် ပတာင်း ဆို

ကိဖ
ု အ
ီ ာနန်၏ ပကာ်မရှငေ
် ည် နိင
ု င
် တ
ံ ကာတွင် အပြဖတစ်ခု
NLD ေည် မွတဆ
် လင် လူထဘ
ု က်ေို့ ေံလင
ွ ခ
် က်ကို မကမ်း
ခဲ့ေါ။

ပန ြေ ည် ပတာ် တွ င် အ စိုး ရ အ ရာ ရှိ များ ေ ည်

မွတဆ
် လင် ပဒေများမှာ မပငိမေ
် က်မှု ဒီပရတိုး လာပနေည်
ကို အဆက် ြေတ် ပနကကေည် ။ ရခို င် ပခါင်း ပဆာင် များက
ဤအပြခအပနကို ပကာင်းစွာ ေိြမင်ေည်။ ၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ

အတွင်းက ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်အစိုးရ ကကုံပနေည့် အခက်အခဲဆုံး
တာဝန်မှာ မည်ေည့်ကိစ္စြဖစ်မည်နည်းဟူပော ပမးခွန်းကို

ULA ၏ပခါင်း ပဆာင် ဦးထွ န်း ြမတ် နို င် က ပြောကကားရာ
“ဘင်္လ
ဂ (ီ ရိဟ
ု င်ဂျာမွတဆ
် လင်)အပရး” ဟုပြဖကကားခဲေ
့ ည်။

၂၂

၎င်း ကမူ NLDေည် နို င် ငံ ေားတို့ ၏ အကျေ် အ တည်း ကို
တာဝန် ေိ ေိ “တာဝန် ခံ မှု ရှိ ရှိ ” ြဖင့် ပြဖရှ င်း ပေးေင့် ပေီး

“လူ တို င်း ပကျနေ် ပအာင် လု ေ် ပေးရန် မှာ လွ ယ် ကူ မ ည်
မဟုတ်” ဟု ေတိပေးထားခဲ့ေည်။၂၃ ပကကကွဲစရာေင်။ ထိုေို့
ကကိုတင် ထင်ြမင် ယူဆချက်မှာ မှန်ကန်လာခဲ့ပေေည်။

ARSA အရှိန်ရလာြခင်းနှင့်
တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ
အကျေ်အတည်း
ပနာက်ထေ်ြဖစ်လာေည် အုံ�ကွမှု၏ အကျုးဆက်
ိ

များကို ြမန်မာနိုင်ငံရှိ လူမျုးပေါင်
ိ
းစုံက ခံစားကက ရေါေည်။
ေို့ ပော် မွ တ် ဆ လင် များ၏ ဒု က္ခ မှာ များစွာ ေို မို ဆိုး ရ�ား

ေါေည်။ ၂၀၁၆ အလယ်တွင် မွတ်ဆလင် အများစုြဖစ်ပော

အိုးေစ်အိမ်ေစ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးကကေူပေါင်း ၁၂၀‚ဝ၀ဝခန့်
ရှိ လာပေီ ြဖစ် ပေီး ရမ်း ပဗဲ က� န်း နှ င့် ပမာင် ပတာပမို့နယ် တို့ ရှိ
ဒုက္ခေည်စခန်းများတွင် ရှိပနကကေည်။ ပနာက်ထေ် ဒုက္ခ
၂၄

ေည် ၂၃၂၉၇၄ ဦးမှာ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ေို့ ပရာက်ရှိပနပေီြဖစ်
ု အ
ီ ာနန်ပကာ်မရှငက
် ို ခန့အ
် ေ်လက
ို ပ် ေီဟု ပကကညာ
ေည်။ ကိဖ
၂၅

ပေီး ပနာက် တွ င် အစိုး ရေည် ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု အေစ် များ
ကို လမ်းဖွင့ပ
် ေးရပတာ့မည့် အချိနြ် ဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ၂၀၁၅
အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် မွတ်ဆလင် မဲဆန�ရှင်များကို

က န့် ေ တ် ခဲ့ ြခ င်း ပကကာ င့် မ ည် ေ ည့် လူ မျုးိ ေ င် ြဖ စ် ပစ
မွတ်ဆလင်တို့၏ ကိုယ်စားြေုမှု ရှိမပနခဲ့ ြခင်းမှာ တစ်တိုင်း

ြေည်လုံး ေင်ြဖစ်ေည်။ ရိဟ
ု င်ဂျာဟု ခံယထ
ူ ားေူ မွတဆ
် လင်
များထဲ တွ င် လ ည်း ပမျှာ် လ င့် ချက် မဲ့ စိ တ် ေျက် မှု ကို အထူး
ခံစားခဲ့ရေည်။

မ . ဘ . ေ အ မျုးိ ေား ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ ေ ည်

ဗု ဒ� ဘာ ော ကာ ကွ ယ် ပစာ င့် ပရှာ က် ပရး ဟူ ၍ လှုံ့ ပဆာ်
မှု များ အရှိ န် တ င် ပဆာင် ရ� က် လာကကေည် ။ ၂၀၁၆ ခု နှ စ်

ဆန�ြေေွဲ တစ်ခုကျင်းေခဲ့ ပေီး ေံရုံးဝန်ထမ်းများကို ရိုဟင်ဂျာ
ခဲ့ ကကေည် ။ ၂၆ NLD အစိုး ရေည် ထို လု ေ် ရ ေ် များကို ဟ န့်

တားရန် ကကိုးစားပော် လ ည်း ယခု အ ခါတွ င် မွ တ် ဆ လင်
ဆ န့် ကျ င် ပရး ဝါ ဒ ြဖ န့် မှု များ ကို ထိ န်း ချု ေ် ရ န် ခ က် ခဲ

ခဲေ
့ ည်။၂၇ မ.ဘ.ေ၏ပခါင်းပဆာင် ဦးဝိရေူက “ပဒါ် ပအာင်

ဆန်းစုကကည်က ဘင်္ဂါလီပတွကို အကူအညီ ပေးချင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျုေ်က ဒါကိုေိတ် ထားတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၂၈
မကကာမီ က ေင် ဦးဝီ ရ ေူ ၏ တရားပဟာခွ င့် ကို အြမင့် ဆုံး

ဗု ဒ� ောေနာအဖွဲ့ အစည်း ြဖစ် ပော နို င် ငံ ပတာ် ေံ ဃာ

မဟာနာယက က တစ် နှ စ် ခ န့် ေိ တ် ေ င် ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော်
မ.ဘ.ေ ပထာက် ခံ ေူ တို့ ၏ မွ တ် ဆ လင် ဆန့် ကျင် ပရး

ပ�ကွးပကကာ်ေံများမှာ Facebook, Youtube နှင့် အြခား
ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွင် ဆက်လက်ြေန့်ေွားပနပေီး တစ်
နိုင်ငံလုံးမှ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရးအင်အားများကို စုစည်း
ပနခဲ့ ေ ည် ။ (Facebook နှ င့် ဆို ရှ ယ် မီ ဒီ ယာ၏ အခန်း
က�ကို ကကည့်ေါ။)

ဤေို့ ေို ဆိုး လာေည့် အပြခအပနများထဲ တွ င် ေ င်

ေဋိေက္ခအရှိန် ရုတ်တရက် ထိုးတက်လာေည့် အြဖစ် အေျက်
ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ေ ည် ။ ရို ဟ င် ဂျာတို့ ၏ စစ် ပရးလှု ေ် ရှားမှု

များေည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကကမ်းဖက်မူ ပနာက်ေင
ို ်းတွင် လူြမင်
ေူြမင်မရှဘ
ိ ဲ ရေ်တန့ေ
် ွားခဲေ
့ ည်။ ၂၀၁၆ခုနစ
ှ ် ပအာက်တဘ
ို ာ

၉ရက် ရို ဟ င် ဂျာ အဖွဲ့ အေစ် တ စ် ခု ေ ည် နယ် စ ေ် ရပေ့
ပတာင်နှင့် ပမာင်ပတာရှိ လုံပခုံပရးစခန်းကို အငိုက်ြဖင့် ဝင်
တို က် ခဲ့ ပေီး ရဲ တ ေ် ေား ၉ ဦး ကို ေ တ် ေ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၉

အပစာေို င်း တွ င် ကို ရို ဟ င် ဂျာအဖွဲ့ ေစ် ကို အမည် လျှု့ဝှ
ိ က်
ထား ေ ည့် စု တ် စု တ် ြေ တ် ြေ တ် တ ေ် ဖွဲ့ တ စ် ခု ဟု ော

ထင် စ ရာြဖစ် ေ ည် ။ ဘာောပရး လှု ေ် ရှားမှု တစ် ခု ြဖစ် ပော
(Harakah al-Yaqin ) ဟု ေိ ထားကကပောအဖွဲ့ တစ် ခု ဟု
ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ပေီး အဖွဲ့ဝင်များမှာ လက်နက်မြေည့်မစုံနှင့်
ပလ့ ကျင့် မှု ပကာင်း ပကာင်း မရထားမှ န်း ေိ ောေည် ။

ေို့ပော် ပနာက်ေိုင်းတွင် ထိုအဖွဲ့မှာ လူမျုးပရး
ိ
အမည်ကို
စွဲ ကာ “အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာကယ် တ င် ပရးတေ် ” ဟု အများ

ေိပအာင် ပကကညာလာေည်။၃၀ ေဋိေက္ခ ေိကု ကီးလာပောအခါ

ထိုအဖွဲ့ ၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာ
အ ချိ တ် ဆ က် များ ကို ထု တ် ပြော လာ ေ ည် ။ ေါ က စ္စ တ န်

တွင်ပမွးပေီး ပဆာ်ဒီအာပရးဗီးယားတွင်ကကီးပော ရိုဟင်ဂျာ
(အတျူလာ အဘူ အမ် မာဂျူနူ နီ က ) ပခါင်း ပဆာင် ေ ည် ။

ဤအဖွဲ့ေစ်ေည် ၁၉၅၀ပကျာ်နစ
ှ မ
် ျား နှင့် မူဂျာဟစ်များနှင့်
ယ ခ င် မွ တ် ဆ လ င် အ ဖွဲ့ များ ထ က် စာ လျှ င် ေို ၍ အ စွ န်း
ပရာက်ေည့် ဘက်ယိမ်းေည်။

တစ်ကမ�ာလုံး၌ဂျီဟတ်ဘာောပရးစစ်ေက
ွဲ ိုပကကာက်
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ပန ကက ချိ န် တွ င် A R S A လှု ေ် ရှား မှု ပရာ က် လာ ြခ င်း က

ချိန်တွင် အစိုးရ၏ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာအပရးကို ကိုင်တွယ်ေုံ

အြမင်ပစာင်းပစေည့် အန�ရာယ်ရေ
ှိ ည်။ အာဖဂန် နစ္စတန်နင
ှ ့်

ပအာက်တိုဘာ ၂၀၁၆ တိုက်ခိုက်မှု မြဖစ်ပေါ်မီလများတွင်

ရို ဟ င် ဂျာတို့ ၏ အမျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားများအပေါ် ေို ၍
ေါ က စ္စ တ န် ရှိ လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ များ နှ င့် ယ ခ င် က
အ ဆ က် အ ေွ ယ် ရှိ ခဲ့ ပော် လ ည်း ရို ဟ င် ဂျာ တို့ ေ ည်

ပြမြေင် တွ င် ယခု ကဲ့ ေို့ အပေအချာ လှု ေ် ရှားပဆာင် ရ� က်

များ က လ ည်း တ ေ် နှ င့် ချိ န် ေား ကို က် ပန ကက ေ ည် ။

တေ်မပတာ်၏ အပနာက်ေိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုေ်ေည် တေ်

အင်အားကို တိတတ
် တ
ိ ြ် ဖည့ဆ
် ည်းပနပေီး ULA ဧရိယာချဲ့ထွင်
လာမှုကို တုံ့ ြေန့်ရန် ြေင်ဆင်ပနေည်။၃၄ ယခုအခါ လုံပခုံပရး

ခဲ့ ြခင်းမရှိခဲ့ပေ။၃၁ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်ဆလင်တို့ေည် အစဉ်

လိအ
ု ေ်ချက်အရ ရိဟ
ု င်ဂျာတို့ဘက်ေို့ ဦးလှညေ
့် ွားပေီးြဖစ်ရာ

ပေ။ ေို့ပော် ARSA ပေါ်လာချိန်တွင် မွတ်ဆလင်တို့အပေါ်

ကို များစွာပကကာက်ရ�ံ့ခဲ့ ကကပေီး အလွန်အက�ံများ ြဖစ်လာနိုင်

အလာအရ ြေင်း ထန် ပော အစွ န်း ပရာက် များ မဟု တ် ကက
ထား ပော အ ြမ င် များ ပြော င်း လဲ ေွား ကက ပတာ့ ေ ည် ။

အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာ အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ ေည် လက် န က် ကို င်
လှု ေ် ရှားမှု ထဲ မှ ၂၀ဝ၀ြေည့် အလွ န် နှ စ် များတွ င် အနားယူ
ေွားခဲ့ ပေီး နိုင်ငံတကာတွင် အပရးဆိုပရးကိုော အာရုံစိုက်
ခဲ့ ေ ည် ။

၃၂

ထို န ည်း တူ ေ င် ၁၉၉၀ အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက်

ေွဲတွင် အမတ်ပနရာပလးပနရာ အနိုင်ရခဲ့ဖူးပော လူ့အခွင့်
အပရးအတွက် အမျုးေား
ိ
ဒီမိုကရက်တစ်ေါတီေည် လည်း

ဒီ မို က ပရစီ အ ပရး လှု ေ် ရှားပော ြေည် ေ အေို င် အ ဝို င်း ထဲ

ပရာက် ရှိ ပေီး ြေည် ေ တွ င် ော ရုံး ခွဲ ဖွ င့် လှ စ် ြခင်း များော
ရှိခဲ့ေည်။

ရို ဟ င် ဂျာ ပေွး စ ည်း ညီ �� တ် ပရး အ ဖွဲ့ T h e

Rohingya Solidarity Organization ကောလျှင် လက်ရှိ

လက် န က် ကို င် တေ် ရှိ ပော အဖွဲ့ ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င်
ထိုအမည်မှာ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်တွင်ရှိပော ရိုဟင်ဂျာ
လက် န က် ကို င် လူ အ မျုးမျ
ိ ုးက
ိ
အေုံး ြေုကကပော အမည်
ြဖ စ် ေ ည် ဟု I n t e r n a t i o n a l C r i s i s

မွ တ် ဆ လင် ပခါင်း ပဆာင် များက ထို အ ချိ န် က အပြခအပန
ေည့် အန�ရာယ်ကို ေူေင်ခဲ့ ကကေည်ဟု ဆိုေည်။၃၅ ARSA
၏ တိုက်ခိုက်မူများက အပေအပေျာက်များြဖစ်ပစခဲ့ေည်။
ေို့ပော် တိုက်ေွဲမှာ ပေးပေးမျှော။ အစိုးရတေ်ဖွဲ့များကမူ

ရို ဟင်ဂျာရ�ာများထဲေို့ ြေန်ဝင်ကကပေီး ၁၉၇၀ ပကျာ်နှစ်များ

ပနာက်ေိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ ြေည့်နှစ်များ အပစာေိုင်းကကဲ့ေို့ေင်
အြေင်းအထန် ပြမလှန်ဝင်ပရာက်လာကကေည်။ ( အခန်း ၄

နှင့် ၅ ကိုကကည့်ေါ။) လူအပေ အပေျာက်မည်မျှ ရှိေည်ကို

အတိ အ ကျ မည် ေို့ မျှ မေိ နို င် ေါ။ ပနာက် လ များထဲ တွ င်

ပမာင် ပတာမှ အိ မ် ပြခပေါင်း ၁၅၀၀ ပကျာ် မီး ရှို့ ဖျက် ဆီး ခံ
ခဲ့ရပေီး အရေ်ေားပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဒုက္ခေည်
ြဖစ် လာကကေည် ။ အေတ် ခံ ရ ပော ရို ဟ င် ဂျာ ခန့် မှ န်း ပြခ

ဂ ားပဒ့ရေ
ှ် ို့ ပရာက်ရလ
ှိ ာပော
တစ်ပထာင်ခန့ရ
် ေ
ှိ ည်။၃၆ ဘင်္လ

ရို ဟ င် ဂျာ ဒု က္ခ ေည် အပရအတွ က် မှာ ေုံး ေိ န်း ပကျာ် ခဲ့ ပေီ
ြဖစ်ေည်။

နို င် ငံ တ ကာမှ ပဝဖန် ေံ များ ဆူ ညံ လာချိ န် တွ င်

Group က

လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ချုးိ ပဖာ က် ြခ င်း ေ တ င်း များ မှာ မ မှ န်

အေို င်း အဝို င်း များနှ င့် နို င် ငံ ပရး အဖွဲ့ အစည်း များထဲ တွ င်

အစိုးရဘက်က ပေးပောပြဖရှင်းချက်က ဘင်္ဂါလီများေည်

ပထာက် ြေေည် ။

၃၃

အနည်း ဆုံး ြေည် ေ ပရာက် ရို ဟ င် ဂျာ

လည်း အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်း ပြခာက်ခုပလာက်

ရှိ ေ ည် ။ အ ေ စ် ပေါ် ပေါ က် လာ ပော A R S A ေ ည်
မကကာမီ ၂၀၁၂ အကကမ်း ဖက် မှု ပနာက် ေို င်း တွ င် အိုး အိ မ် မဲ့
ဒု က္ခ ေည် ြဖစ် ရ ပော လူ င ယ် များကကားထဲ တွ င် ပထာက် ခံ မှု
ရရှိ လာေည် ။ အိ မ် ပြခရာပြခမရှိ မိ ေားစု ဝ င် များ ဆုံး ရှုံး ခဲ့

ရပော မျုးဆက်
ိ
ေစ်များေည် ဒုက္ခေည်စခန်း၊ အိုးအိမ်မဲ့
တို့ ၏ စခန်း များတွ င် ကကီး ြေင်း လာကကေည် ။ ရို ဟ င် ဂျာထဲ

မှ လူ ကကီး များက ဝန် ခံ ပြောဆို ကကေည် မှာ လူ င ယ် တို့ ေ ည်

လည်း ARSA ၏ ဝါဒြဖန့ခ
် ျိပရး စကားြဖစ်ေည့် “ဆုံးရှုံးစရာ
ဘာမှ မ ရှိ ပတာ့ ” ဟူ ပောစကားကို ေံ ေ ယဝင် ကကေည်
ဟု ဆိုေည်။

လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း ထဲ တွ င် ပဘးဖယ် ခံ ထားရပော

ရို ဟ င် ဂျာ အေို င်း အဝို င်း များအတွ က် စားဝတ် ပနပရးနှ င့်

လုံပခုံပရးပေိုလဲပစနိုင်ပော အစိတ်စိတ်ပြခမွမည့် ပေါက်ကွဲ
မှု တ စ် ခု ထ ေ် မံ ပရာ က် ရှိ လာ ခဲ့ ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်
ရိုဟင်ဂျာတို့ကို ထိုးစစ်ကကီးကကီးမားမားြဖင့် နှိမ်နင်းမှု စတင်

ကန်ပကကာင်း အစိုးရ အရာရှမ
ိ ျားဘက်က ြငင်းဆန်ခေ
ဲ့ ည်။ ၃၇

မိ မိ တို့ အိ မ် ကို မိ မိ တို့ ဘာော မီး ရှို့ ဖျက် ဆီး ခဲ့ ကကေည် ဟု

ဆိုေည်။ “တချု့ပတွ
ိ
က အိမ်အေစ်ရမယ်ထင်လို့ ဖျက်ဆီး
ေစ် လို က် ကကတယ် ” ဟု ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် က
ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ ၃၈ ေို့ ပော် ထို ေို့ အြဖစ် မှ န် ကို ကာပေီး

ပြောဆို မှု များကို ပချဖျက် ပနေည် မှာ တကယ့် ပြမြေင် က
တ က် လာ ပော အ ပထာ က် အ ထား များ ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။

အပနာက်ေင
ို ်းတိင
ု ်း စစ်ဌာနချုေ်ေည် နယ်ပြမကို တင်းကျေ်စွာ
ထိန်းချုေ်ထားပေီး လုေ်ပနကျနည်းဗျူဟာများကို ပရှ့ဆက်
အရှိ န် ြမှ င့် ပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ေ ည် ။ နယ် စ ေ် ပဒေကို ေိ တ် ေ စ်

ပေီး နိင
ု င
် ြံ ခားမီဒယ
ီ ာများနှင့် လူေားချင်းစာနာ ပထာက်ထား
မှု အကူအညီများကို ေိတ်ေစ်ေည်။ မွတ်ဆလင် မဟုတ်ေူ

များအား ြေည်ေူ့စစ်ေင်တန်းများ ပေးြခင်းကို ပရှ့တိုးပဆာင်
ရ�က်ေည်။ ၃၉

ေို၍ ရှုေ်ပထွးလာခဲ့ေည်မှာ အဖွဲ့ေစ် ARSA ေည်

အစိုး ရအတွ က် ပခိ မ်း ပြခာက် မှု အမျုးမျ
ိ ုးကိ
ိ ု ြဖစ် ပစေည် ။
ULA နှင့် အြခား EAO များကဲ့ေို့ လွတ်ပြမာက်နယ်ပြမကို
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ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်IDP စခန်းကိုပစာင့်ကကည့်ပနပော လုံပခုံပရးတေ်ေားများ (AFP)
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ထိ န်း ချု ေ် နို င် ပရး အ တွ က် ရ ည် ရ� ယ် ချ က် မျုးိ ြဖ င့် တို က်

ဖက်မှုများကကားတွင် ညှေ်မိပနေည်။ ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု

များေည် မှန်းရခက်ခဲေည်။ ထို့ ြေင် ရက်စက်ေည်ဆိုပော

ေကဲ့ ေို့ ေ င် ယခု တ စ် ကကိ မ် ၌ လည်း NLD ေည် ကကားဝင်

ပနကကေည် မဟု တ် ပောပကကာင့် ARSA ပခါင်း ပဆာင်
နာ မ ည် လ ည်း ထွ က် ေ ည် ။ A R S A ၏ အ မ ည် ကို
ပကကာ က် ရ�ံ့ ြခ င်း ေို များ လာ ကက ေ ည် ။ အ င် တာ န က် နှ င့်

ဆို ရှယ်မီဒီယာကို အေုံး ြေုကာ စည်း ရုံး လှုံ့ ပဆာ် မှု များ

ြေုလု ေ် ကကပေီး ေထမအကကိ မ် တို က် ေွဲ အ တွ င်း က တု တ် နှ င့်

ဓားများကို ော တတ် နို င် ပော အရေ် ေား လက် န က် ကို င်
များကို ေစ် မှ တ် ထား စည်း ရုံး ေည် ။ ပနာက် လ များတွ င် မူ
ARSA အဖွဲ့ ၀င် များေည် မွ တ် ဆ လင် ပရာ- ဗု ဒ� ဘာော

နှ စ် ဖ က် စလုံး မှ လူ ပေါင်း ၇၀ခန့် ကို ဆွဲ ပခါ် ေွား ြခင်း ၊
ေ တ် ေ စ် ြခ င်း များ ကျူး လွ န် ခဲ့ ကက ေ ည် ။

၄၀

ထို့ ပနာ က်

၎င်း တို့ ေ ည် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ဘ က် ရှိ ဒု က္ခ ေည် စ ခန်း များ
တွငလ
် ည်း လူေတ်မကျူးလွ
ှု
နထ
် ားေည် ဟူပော စွေစ
် ခ
ွဲ ျက်

ြဖစ် ခဲ့ စ ဉ် က တစ် စုံ တ စ် ရာ ထု တ် ပြောရန် ေျက် ကွ က် ခဲ့
ပြဖနို င် ေ ည့် အချိ န် အ ခါေင့် ပော အခွ င့် အ ပရးတစ် ခု ကို

ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ဤေို့ ပနာက်ကျေွားြခင်း
မှာ လ ည်း လုံး လုံး အ ပရး ယူ ပဆာ င် ရ� က် ြခ င်း မျုးိ မ လု ေ်
ရန် အ တွ က် ဆင် ပြခတစ် ခု မ ဟု တ် ဟု NLD ကို နှ စ် ပေါင်း

များစွာ ပထာက်ခံခဲ့ ကကေူတို့က ဆိုေည်။ ပဒါ်ပအာင်ဆန်း
စုကကည်၏ တိတ်ဆိတ်မှုပကကာင့် အေဲကွဲရေည်ဟု လူအခွင့်
အပရးလှုေ်ရှားေူ ပဒါ်ခင်ဥမ�ာက ဆိခ
ု ေ
ဲ့ ည်။ “ေူရဲ့ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး
ေီလပကကာင့် လူပတွက ေူ့ပနာက်ကို လိုက်ကကတယ်။ ေူရဲ့

ေါဝါက အဲဒီေီလမှာ တည်တယ်။ ေူက ဒါကိုပမ့လိုက်တာ
လား၊ မရှိပတာ့တာလား။“၄၂

NLD ၏ မိ မိ ကို ယ် ကို ကာကွ ယ် ေ ည့် အပနနှ င့်

များရှိကကေည်။

ပြောဆို ပလ့ ရှိ ေ ည် က မိ မိ တို့ မှာ မဆို င် ေါေဲ စွ ေ် စွဲ ခံ ရ ေည်

၏ တုံ့ ြေ န် မှု များ မှာ ပမို့ ရ�ာ ေျ က် နှု န်း ြမ င့် မား လှ ေ ြဖ င့်

လှု ေ် ရှားမှု များကို ေပဘာကျပနေည် ြေည် ေူ များစွာ ရှိ

၄၁

ရန် စ မှု များရှိ ေ င် ရှိ ပော် ြငားလည်း ြမန် မာအစိုး ရ

NLD ကို နာမည် ေျက် ပစေည် ။ ARSA ေည် လုံ ပခုံ ပရး

ြေဿနာ ကကီး တစ် ခု အြဖစ် တ ည် ရှိ လာြခင်း မှာ မှ န် ၏ ။

ေို့ပော် ကချင်ြေည်နယ်တွင် စစ်တေ်က ထိုးစစ်များ ြေန်စခဲ့
ကကချိန်တွင် တေ်မပတာ်၏ လုေ်ေုံကိုင်ေုံများနှင့် ေတ်ေက်၍
အဘယ့် ပကကာင့် NLD က ဤမျှ အေံ တိ တ် ပနရေည် ကို

ြမ န် မာ့ ဒီ မို က ပရ စီ ကို ပထာ က် ခံ ခဲ့ ကက ေူ များ အ ပန နှ င့်
နားမလည် နို င် ခဲ့ ပေ။ ပဒေခံ လူ မျုးစု
ိ များေည် အချင်း

ချင်း တစ် ဘ က် တ စ် ြေန် လ က် တုံ့ ြေန် ပနကကပော အကကမ်း

ဟု ဆို ေ ည် ။ မ.ဘ.ေတို့ ၏ မွ တ် ဆ လင် ဆန့် ကျင် ပရး

ပကကာင်း NLD ပခါင်းပဆာင်များထဲကလည်း ပနာက်ကွယ်
တွင် ဝန်ခပ
ံ လ့ရေ
ှိ ည်။ ၂၀၁၅ ပရ�းပကာက်ေွဲ မဲဆယ
ွ က
် ာလ တွင်

ေါတီ၏ပအာင်နင
ို ပ
် ရး မဟာဗျူဟာမှာ ထို မ.ဘ.ေ ပထာက်ခံ

ေူ များ၏ အင် အားကို ထည့် စ ဉ်း စားရန် ြဖစ် ေ ည် ။ NLD
ေည် အစိုးရြဖစ်လာပေီးေည့်အခါတွင်လည်း ကိုဖီအာနန်၏
ပကာ် မ ရှ င် ဖွဲ့ စ ည်း ခဲ့ ြခ င်း ြဖ င့် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် အ ပရး ကို

ပြဖရှင်းမည်ဟု ဆိုခဲ့ ကကပေီး ဤလမ်းပကကာင်းကို နိုင်ငံတကာ

အေို င်း အဝို င်း က ပထာက် ခံ မ ည့် လ မ်း ဟု ယူ ဆ ခဲ့ ေ ည် ။
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ေို့ပော် ေါတီအပနနှင့် မွတ်ဆလင်များကို အဘယ့်ပကကာင့်

ခဲ့ ေ ည် ။ တို င်း ြေည် အ တွ င်း တွ င် ြဖစ် ပနပော အပြခအပန

အားြဖင့် မပြဖရှင်းနိုင်ပော်လည်း ေံတမန်အေိုင်းအဝိုင်း

NLD ၏ ရိုဟင်ဂျာအပရး ကိုင်တွယ်ေုံအပေါ် ေပဘာထား

ပဘးဖယ် ထားရေနည်း ဟူ ပော ပမးခွ န်း ကို ဤလု ေ် ရ ေ်
ကမူ ထို ပြဖရှ င်း ချက် ကို လက် ခံ ပေးကကေါေည် ။ ေို့ ပော်

NLD ၏ ပနှာ င့် ပနှး ြခင်း များအတွ က် ေို ၍ ပလးနက် ပော

အပကကာင်းတရားများ ရှိေါေည်။ NLD ၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်း
များထဲတွင် ပြောရဲဆိုရဲ မရှိကကပတာ့ ြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။

၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလတွင် စစ်တေ်နှင့် အကျုးစီ
ိ းေွား

ဆက် န�ယ်ပနေူ ပေနတ်ေမားတစ်ဦးက ရန်ကုန် ပလဆိေ်
အြေင်ဘက်တွင် NLD ၏ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံ ဥေပဒပရးရာ

ပရှ့ ပနဦးကို နီ ကို လု ေ် ကကံ ခဲ့ ပေီး ပနာက် တွ င် NLD ေည်
အတို က် အ ခို က် ခံ ရ မည့် အပရးကို များစွာ စိုး ရိ မ် ခဲ့ ေ ည် ။

၄၃

ထင် ရှားပော မွ တ် ဆ လင် ပခါင်း ပဆာင် တစ် ဦးြဖစ် ပော
ဦးကိန
ု ေ
ီ ည် ေူ့အေက်ကို ရန်ရှာပော စာများရရှပ
ိ နခဲေ
့ ည်။

လူေတ်ေမားက ပေးချင်ပော ေတင်းစကားမှာ ထို့ထက်

ေို ရှ င်း စရာမရှိ ပတာ့ ပေီ ။ ဦးကို နီ ပေဆုံး ေွားချိ န် တွ င် ဗု ဒ�

များအပေါ် ထင်ဟေ်၍ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံပရးတွင်လည်း
အြမင်များ ကွဲြေားကကေည်။ ဒုတိယ ကမ�ာစစ်ကတည်းက
ကကည့် လျှ င် ေထမဆုံး အကကိ မ် အ ြဖစ် အာရကန် အ ပရးေည်

နိုင်ငံတကာ ေထဝီနိုင်ငံပရးနှင့် ေံခင်းတမန်ခင်းများတွင်
ပရှ့တန်းေို့ ြေန်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၂ ကို ဖတ်ေါ)။

အပနာက်ကမ�ာနှင့် အာဆီယအ
ံ တွင်းမှ နိင
ု င
် မ
ံ ျား ြဖစ်လာပော
အင် ဒို နီး ရှာ နှ င့် မပလးရှားတို့ မှ နို င် ငံ ပရးေမားများက
တေ်မပတာ်၏ လုေ်ရေ်ကို ေွင့်ေွင့်လင်းလင်း ရှုံ့ချကကေည်။

တရု တ် က မူ ပနြေည် ပတာ် မှ ြမန် မာအစိုး ရ အရာရှိ များ
ဖာပထးပေီး ပြောပလ့ ရှိ ပော “လုံ ပခုံ ပရးနှ င့် တရားဥေပဒ
စိုးမိုးပရး” ရှုပထာင့်နှင့် ေိုနီးစေ်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာ အပရးတွင်

နို င် ငံ တ ကာဆက် ဆံ ပရး ေုံ စံ အ ကကီး အကျယ် ပြောင်း လဲ မှု
တစ်ရေ် ပေါ်ပေါက်လာပတာ့ မည်ြဖစ်ေည်။

နို င် ငံ တ ကာအေို င်း အဝို င်း ေည် ြမန် မာနို င် ငံ ကို

ဘာောပရာ မွ တ် ဆ လင် များေါ ေါဝင် ေ ည့် အရေ် ေား

ပစာင့် ကကည့် ပနချိ န် တွ င် ၂၀၁၆ တေ် မ ပတာ် ၏ အြေင်း

အ ဖွဲ့ လို က် ြေ န် လ ည် ပရာ က် ရှိ လာ ကက ပော အ ချိ န် ြဖ စ်

အ ရု ေ် ဆိုး စွာ ခ လု တ် တို က် မိ တ တ် ေ ည် ။ အ တို က် အ ခံ

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရအရာရှိများက အင်ဒိုနီးရှားမှ
ေည်။ ၎င်းတို့၏ ခရီးစဉ် ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နိုင်ငံပရး အကူး
အပြောင်း ကာလ အပရးကိ စ္စ နှ င့် ရခို င် ြေည် န ယ် ရှိ လူ မျုးစု
ိ

အချင်းချင်းကကား ရင်ကကားပစ့ပရး လုေ်ငန်းများပဆွးပနွးရန်
ြဖစ်ေည်။

၄၄

ယခုအခါတွင် ထိုပမျှာ်လင့်ချက်မှာ အဆုံးေတ်

ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။

ပကကာက်စရာ လန့စ
် ရာကကုံခရ
ဲ့ ပော ထိအ
ု ကကမ်းဖက်

ေ ည့် လု ေ် ရ ေ် မှာ ေ ထ မ နှ စ် ေ က် တ မ်း ကာ လ အ တွ က်

အစိုးရ၏ စဉ်းစားေုံကို ြေဌာန်းလိုက်ေည်။ ပဒါ်ပအာင်ဆန်း
စုကကည်နှင် NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် ေိေိောောေင်

နှု တ် ဆိ တ် ေွား ကက ေ ည် ။ လူ မျုးိ စု ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်
ဖွဲ့ စည်း အု ေ် ချုေ် ေုံ အပြခခံ ဥေပဒြေုြေင် ပရးတို့ မှာ လည်း
ဆိုင်းငံ့ပနပလပေီ။ အပမွးအပတာင်စုံကာစ အစိုးရေစ်တစ်ခု

၌ နို င် ငံ ပရး အ ကျ ေ် အ တ ည်း က န က် ရှို င်း လာ ပလ ပေီ ။

မွ တ် ဆ လင် ပရှ့ ပနတစ် ဦး အေတ် ခံ လို က် ြခင်း နှ င့် ြမန် မာ့
အိေမ
် က် ပေိုကွြဲ ခင်းဟု ရိက
ု တ
် ာ ေတင်းပအဂျင်စက
ီ ပရးေား
ခဲ့ေည်။

၄၅

ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် နိုင်ငံပရးနှင့်
တရုတ်ကဝင်ပရာက်လာေုံ
၂၀၁၆ ခု နှ စ် တွ င် အကကမ်း ဖက် မှု များ တစ် ဖ န် ြေ

အထန် ရိုဟင်ဂျာ နှိမ်နင်းမှုများ ပနာက်ေိုင်း၌ NLD ေည်
အု ေ် စု များေည် လ ည်း NLD အပနနှ င့် အလွ န် ြေင်း ထန်

ပော ဖိ အားများပအာက် တွ င် လု ေ် ကို င် ပဆာင် ရ� က် ပန

ရေည် များကို နားလည် ကကေါေည် ။ ေို့ ပော် တ ေ် မ ပတာ်

၏ နယ် စ ေ် ပဒေအေီး ေီး တွ င် စစ် ေွဲ များ ဆက် လ က်
ဆ င် န�ဲ ပန ချိ န် တွ င် N L D အ ပန နှ င့် အ ပရး ကကီး ပော
ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ကာကွ ယ် ပစာင့် ပရှာ က် မှု
ကိ စ္စ များတွ င် ဝင် ပရာက် ပထာက် ြေပြောဆို ရ န် ေျက် ကွ က်

ခဲ့ ပလေည် ။ ေို့ ြဖစ် ရာ ဤအပြခအပနအပေါ် စိုး ရိ မ် လာ
ကကေည်။ NLD ၏ ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းမှာ ြေုြေင်ပြောင်းလဲ

ပရး ထ က် စာ လျှ င် တ ေ် မ ပတာ် နှ င့် ညှိ နှို င်း ပရး ကို ေို ၍
စဉ်းစားပနရပေီပလာဟူ၍ အပတွးပရာက်ပစေည်။ ထို့ ြေင်

စစ်တေ်က အာဏာြေန်ေိမ်းနိုင်ေည်ဟူပော ပကာလဟလ

လည်း ပေါ် ထွ က် လာေည် ။ စီး ေွားပရး အစီ အ မံ များကား

ေိ ေိ ောောေင် ပရှ့ မတိုး ပတာ့ ပေ။ ဤအပြခအပနတွ င်
ဒုတိယအကကိမ်ကျင်းေမည့် ေင်လုံညီလာခံကို အကကိမ်များစွာ

ပရ�့ဆိင
ု ်းခဲရ
့ ေည်။ NLD ကိစ
ု တ
ိ ေ
် ျက်မများက
ှု
၂၀၁၇ ဧပေီလ
တွ င် ကျင်း ေပော ေါလီ မ န် ကကားြဖတ် ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င်

ပေါ် လွ င် လာေည် ။ NLD ေည် လူ မျုးစု
ိ
ပဒေပလးခု
င်ရာ
တွင် ဝင်ပရာက်ယှဉ် ပေို င်
ရာ ေုံး ခု တွင် ရှုံး နိမ့် ခဲ့ ေည်။

ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် NLD ကို တုံ ြေန် မှု မှာ ေို ၍ ေင် ေိ ော
ပေးေည် ။ ၄၆ ANP ၏ ပခါင်း ပဆာင် ဦးပအးပမာင် က

န် လ ည် ြဖစ် ပေါ် လာပေီး ပနာက် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ လူ မျုးိ

၂ ၀ ၁ ၅ အ ပထွ ပထွ ပရ�း ပကာ က် ေွဲ တွ င် ရှုံး နိ မ့် ခဲ့ ပော

ြေန် ပရာက် ရ န် ေ င် ခ က် ေ ည့် အပြခအပနေို့ ပရာက် ေွား

ကကား ြဖ တ် ပရ�း ပကာ က် ေွဲ တွ င် နို င် ငံ ပရး ဇာ တ် ခုံ ပေါ် ေို့

တစ် ခု နှ င့် တစ် ခု ကကား စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ မှု မှာ ေုံ မု န် အ ပနအထား

ပနရာြဖစ် ေ ည် ။ (အခန်း ၆ ကို ရှု ေါ)။ ေို့ ပော် ၂၀၁၇
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ဦးပအးပမာင် ေ ည် အမ်း ပမို့နယ် ၏ ပအာက် လ� တ် ပတာ်

အစိုးရလက်ထက်တွင် ြမန်မာအစိုးရေည်တရုတ်၏အရိေ်

မ ပကွး တို င်း ပဒ ေ ကကီး နှ င့် ထိ စ ေ် ပန ပော ရ ခို င် မဲ ဆ န�

ပဘဂျင်း မှ အစိုး ရက ြမင် ခဲ့ ရ ေည် ။ ၂၀၁၁ စက် တ င် ဘာ

အမတ် ပနရာကို ရရှိ ကာ ြေန် လ ည် ဝ င် ပရာက် လာခဲ့ ေ ည် ။

န ယ် ပြမ တ စ် ခု တွ င် ဦး ပအး ပမာ င် အ နို င် ရ ဖို့ ကို အ ပစာ

ေို င်း တွ င် ပေ ချာ ပေါ က် မ ပမျှာ် မှ န်း နို င် ခဲ့ ေါ ။ ေို့ ပော်

ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရခိုင်မျုးချစ်
ိ
စိတ �ပ�ကွးပကကာ်
ေံ များက မည် မျှ လ� မ်း မိုး လာခဲ့ ပကကာင်း ြေေပနေည် ဟု
ပရ�းပကာက်ေပ
ွဲ လ့လာေူများက ဆိကု ကေည်။ ဦးပအးပမာင်
၄၇

ေ ည် ေိ ော စွာ ေ င် ရ ခို င် အ ပရး လှု ေ် ရှား ေူ ြဖ စ် ပေီး

ဘင်္ ဂ လီ မွ တ် ဆ လင် ဆ န့် ကျင် ပရးတွ င် တက် �ကွ ေူ ဟူ ပော
အပနအထားြဖင့် အမ်းပမို့နယ်မှ မဲဆန�များ ရခဲ့ေည်။

၄၈

NLD ပခါင်းပဆာင်များက ၎င်းတိ၏
ု့ ပမျှာလ
် င့ခ
် ျက်

ကိုြေည့်ဝရန် လုေ်ငန်းစဉ်ေုံးရေ်ြဖင့် အပြခအပန ြေန်ထိန်း
နို င် ပအာ င် ကကိုး စား ေ ည် ။ ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ ညီ လာ ခံ

ရခို င် ြေည် န ယ် အ ပရးအတွ က် ကို ဖီ အာနန် ၏ အကကံ ပေး
ပကာ်မရှင် နှင့် တရုတန
် င
ှ ့် ရင်းနှီးပော ဆက်ဆပ
ံ ရးြဖစ်ေည်။
ထို လု ေ်ငန်း ေုံး ခု အချင်း ချင်း အဆက်အစေ်ရှိ ပနေုံ ကို

ဒု တိ ယ ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ ညီ လာ ခံ အ ကကို ရ က် များ ြဖ စ် ကက

ပော ၂ ၀ ဝ ၇ ပမ လ တွ င် ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် ေ ည်
ပဘ ကျ င်း ေို့ ေွား ပရာ က် ပေီး ပြခ လှ မ်း ကျ ယ် လှ ပော

တရုတ်နှင့် ဥပရာေ အာရှကုန်းတွင်းေိုင်းေို့ ဆက်ေွယ်မည့်
ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမ စီမံကိန်းကကီး၏ ေထမဆုံး နိုင်ငံတကာ

ဖို ရ မ် တွ င် တရု တ် ေ မ� တ ရှီ ကျင့် ဖျင် မိ န့် ခွ န်း ပြောပော
အ ခ မ်း အ နား ေို့ တ က် ပရာ က် ခဲ့ ေ ည် ။ ြမ န် မာ တို င်း မ်

ေတင်း စာကမူ BRI ေည် တစ် က မ�ာလုံး ကို င် လှု ေ် မ ည့်
စီမံကိန်းဟု ပရးေားခဲ့ေည်။

၄၉

BRI ေည် ပေချာပော ေန်းတိုင်တစ်ခုြဖစ်လာပေီ

ဆိုပောအခါ ပဘကျင်း၏ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေတ်ေက်ပော
မဟာဗျူဟာ ရည် မှ န်း ချက် မှာ ဘင်္ ဂ လား ေင် လ ယ် ပကွ့ မှ

ဓါ တ် ပငွ့ နှ င့် ပရ နံ ေို က် လို င်း ေွ ယ် ရ န် ထ က် ေို ပော
အစီအစဉ်များ ေါဝင်လာပတာ့မည်။ အပစာေိင
ု ်းတွင် ပကျာက်

နှ င့် ခေ် လှ မ်း လှ မ်း ပနလို ေုံ ရ ပကကာင်း အရိ ေ် အ ပြခများ ကို

တွ င် ြမစ် ဆုံ ဆ ည် ရေ် စဲ ပကကာင်း နှ င့် အ တူ ပရာက် လာပော
ြမန်မာြေည်မှ တွန်းကန်အားကို တရုတ်နိုင်ငံပရး စီးေွားပရး

အေို င်း အဝို င်း တွ င် မှ တ် မိ ပနကကပေးေည် ။ ကချင် ြေည်
နယ်မှ ဧရာဝတီ ြမစ်ဆုံတွင် တည်ပဆာက်မည့် ဧရာမဆည်

စီမံကိန်းကကီးကို ဦးေိန်းစိန်က ရေ်တန့်ခဲ့ချိန်က ြဖစ်ေည်။ ၅၁
(အခန်း ၆ကိုကကည့်ေါ။)

ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ဦးပဆာင် ပော အစိုး ရ

ေ ည် U S D P နှ င့် တ ေ် မ ပတာ် မှ အ ရာ ရှိ ပဟာ င်း များ
ဦးပဆာင်ပော အစိုးရထက်စာလျှင် အပနာက်နိုင်ငံများနှင့်

ေို နီး စေ် မ ည် ဟု တရု တ် အ စိုး ရအရာရှိ များက ထင် မှ တ်
ခဲ့ ကကေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးပအာက်ပနခဲ့ရပော ဆယ်စုနှစ်

များ အပေီးတွင် ဒီမိုကပရစီစနစ်ကို ြေင်းြေစွာ ပမျှာ်လင့်ြခင်း

မှာ တို င်း ြေ ည် တ စ် ခု လုံး တွ င် ပေါ် လွ င် ထ င် ရှား ေ ည် ။
ေို့ ပော် ရို ဟ င် ဂျာ အကျေ် အ တည်း က အပြခအပနဆိုး

လာချိန်တွင် ပရ�းရခက်ပော အပြခအပနတစ်ရေ် ပေါ်ပေါက်
လာခဲ့ေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများမှ အစိုးရများက နိုင်ငံပရး
အကူး အပြောင်း ကို “အု ေ် ချုေ် မှု ပကာင်း မွ န် ေ န့် ရှ င်း ြခင်း ၊

လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ြမှင့်တင်ြခင်း” ဟူပော စံများြဖင့်
အားပေးချိ န် တွ င် တရု တ် ဘ က် က မူ မည် ေ ည့် စည်း ကမ်း
မျှ မေတ်မှတ်ဘဲ ြမန်မာကို ချဉ်းကေ်ခဲ့ေည်။ ထို့ ြေင် တရုတ်

အ စိုး ရ ေ ည် ပရ အား လျှ ေ် စ စ် စီ မံ ကိ န်း များ မှ ေ ည်

ြမန်နှုန်းြမင့် ရထားလမ်းစီမံကိန်းများအထိ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု
အကကီးစားများကို ယူပဆာင်လာပေီး အပြခခံအပဆာက်အဦ

ဖွံ့ ပဖိုး ပရး ကို ဦး စား ပေး ေ ည် ။ ထို အ ခါ ပန ြေ ည် ပတာ်

မှ စစ် တ ေ် အ ဝို င်း ခံ ထားရပော အစိုး ရအဖို့ တရု တ် မှာ
ရုတ်တရက် အကူအညီအလွန်ပေးတတ်ပော မဟာမိတ်ပဆွ
ကကီး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၅၂

တရု တ် အ စိုး ရထံ တွ င် ပနာက် ထ ေ် လို လျှ င် ေုံး နို င်

ြဖူ ကို ပရ�း ချယ် ခဲ့ ရာတွ င် တရု တ် က မလက�ာပရလက်

ပော အပရးေါေည့် ဖဲ တ စ် ချေ် ရှိ ေါပေးေည် ။ ထို ဖဲ ချေ်

ေွားပနရပော လမ်းပကကာင်းကို ေုံးရန်မလိုဘဲ စွမ်းအင်ကို

အာ ဏာ ေို င် များ အ ဖို့ ယူ န န် ြေ ည် န ယ် ၏ န ယ် စ ေ် တ စ်

ကကားကို ြဖတ် ၍ စင် ကာေူ ကို ေပ �ဂာ နှ င့် တပကွ့ တဝို က်
တ ရု တ် ေို့ ေ ယ် ယူ ရုံ ော ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။

၅၀

( အ ခ န်း ၅

ကိုကကည့်ေါ။) ယခုအခါတွင် ပဘကျင်း၏ ကုန်ေွယ်ပရးကို
ြမှင့်တင်ရန် အပြခခံအပဆာက်အဦးလုေ်ငန်းများ ြမန်မာကို

က န့် လ န့် ြဖတ် ၍ ယူနန်မှြမ န်မာြေည် အပနာက် ဖက် ေို့
ြဖန့် ကျက် ရ န် ဆန� ြေည့် နို င် ပရးအတွ က် ရခို င် ြေည် န ယ် ကို
အဓိက ဆုံချက်တစ်ခုအြဖစ် ေစ်မှတ်ထားပနကကပေီြဖစ်ေည်။

ြမန်မာေည် ယခင်တရုတ်အစိုးရနှင့် ြမန်မာကကား

ြဖစ် ခဲ့ ပော ဆက် ဆံ ပရးဖု ထုံး ကို ြေန် ြဖည် မ ည် ဟု တရု တ်

အစိုးရဘက်က ကကိုတင်မခန့်မှန်း နိုင်ခဲ့ ကကေါ။ ဦးေိန်းစိန်

မှာ လူ မျုးစု
ိ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ် ြဖစ် ေ ည် ။ တရု တ်

ပလျှာက် ဖွံ့ ပဖိုးပရးအတွက် လုပံ ခုံပရးနှင့် စီးေွားပရး ကိစများ
္စ
ကို ေူ ေ င် တ တ် ေ ည် မှာ အလွ န် ေဘာဝကျပော ကိ စ္စ ြဖစ်

ေါေည်။ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီအား နှစ်ပေါင်းပလးဆယ်
ခန့် အပထာက်အေံ့ပေးပေီးေည့်တိုင်ပအာင်ေင် အိမ်နီးချင်း
ဒု က္ခ ေည် ြမန် မာြေည် ေ ည် ပဘကျင်း အစိုး ရ၏ နို င် ငံ ပရး
မဟာဗျူဟာေမားများအတွ က် အပရးတကကီး ကိ စ္စ အြဖစ်
ပခါင်း ထဲ ထ ည့် ပနရတု န်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ။ ဤြေဿနာကို

ပြဖရှ င်း ရန် တ ရု တ် ေ ည် မူ လ က ကျင့် ေုံး ခဲ့ ပော “အစိုး ရ

အချင်းချင်း ဆက်ဆပ
ံ ရးေုစ
ံ မ
ံ ှ ေါတီအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း”
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ဟူပော ဆက်ဆပ
ံ ရးကို တည်ပဆာက်ခဲ့ ပေီး ယခင် ကတည်း က

နိုင်ရန် တရုတ်တို့ေည် ြမန်မာနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံပရးကို

မျုးကိ
ိ ု နှ စ် နို င် ငံ ကကား တည် ပဆာက် ကကရန် ဟူ ပောနည်း

ပကကညာပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်အရာရှိများေည်

အစဉ်အလာအရ ေုံးခဲ့ပော ပဆွမျုးပေါက်
ိ
ပဖာ် ဆက်ဆံပရး
လမ်းကို ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်။

ယပန့ အ ခါတွ င် ဗ.က.ေများအတွ က် တရု တ် ၏

အပထာက် အ ေံ့ မရှိ ပတာ့ ေ ည် မှာ ကကာပချပေီ ။ ယခု အ ချိ န်

အထိ တရုတ်ေည် ြမန်မာြေည်နှင့် ဆက်ဆံပရးတွင် NLD
များ နှ င့် လ ည်း ပကာ င်း တ ေ် မ ပတာ် နှ င့် လ ည်း ပကာ င်း
(EAOs) များနှ င့် လ ည်း ပကာင်း အဖွဲ့ အစည်း အချင်း ချင်း

ဟူ ပော ဆက် ဆံ ပရးေုံ စံ မျုးကိ
ိ ု ထိ န်း ထားနို င် ေ ည့် တစ် ခု
တည်းပော နိုင်ငံြဖစ်ေည်။ တရုတ်ကွန်ြမူနစ် ေါတီေည်

အပမဲ လို ေ င် နို င် ငံ ပရးအရ ပရရှ ည် ရ လဒ် ကို ကကည့် ေ ည် ။

(ကကီး ကျယ် ပော ကစားေွဲ အ ေစ် - နို င် ငံ တ ကာ ဇာတ် ခုံ တွ င်
ပရှ့ တန်း ပရာက် လာပော အာရကန် ပြမကို ရှု ေါ။) ေို ၍
အ ပရး ကကီး ပော မှ တ် ေား စ ရာ မှာ ြမ န် မာ ြေ ည် တွ င်

မ ည် ေ ည့် အ စိုး ရ တ က် ေ ည် ြဖ စ် ပစ ၁ ၉ ၆ ၃ ၊ ၁ ၉ ၈ ၀

-၈၁ နှ င့် ၁၉၈၉ ပနာက် ေို င်း တွ င် ေါ ကျင်း ေြေုလု ေ် ပော
ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးေွဲများတွင် တရုတ်က တက်ပရာက်
ခဲ့ ပော ေမို င်း ပကကာင်း ရှ ည် လျှားစွာ ရှိ ေ ည် ။

၅၃

၂၀၁၁

ခု နှ စ် တွ င် ဦး ေိ န်း စိ န် က ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ်
အေစ် ချမှ တ် ပောအခါတွ င် လ ည်း တရု တ် ေံ တ မန် များ

ြမန်မာနှင့် ေတ်ေက်ပော အပရးအရာ ေုံးရေ်တင
ွ ် တွန်းတွန်း
တို က် တို က် ရေ် တ ည် ပြောဆို လာခဲ့ ေ ည် ။ ရို ဟ င် ဂျာအပရး

တွင် ြမန်မာကို နို င်ငံတကာက ေိတ်ဆို့ အပရးယူမှု များ
မလု ေ် ရ န် ြမန် မာအစိုး ရဘက် မှ ခု ခံ ရ ေ် တ ည် ပေးြခင်း ၊

ပကျာက် ြဖူကို ဘင်္ ဂ လားေင် လ ယ် ပအာ် ရှိ BRI ၏ဂိ တ်

ပေါ က် အ ြဖ စ် ေ တ် မှ တ် ြခ င်း ၊ ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း
စ ဉ် တွ င် အ စိုး ရ ကို ကူ ညီ ြခ င်း မှာ ထို အ ပရး အ ရာ ေုံး
ရ ေ် ြဖ စ် ေ ည် ။ ဤ အ စီ အ စ ဉ် များ ကို ပဆာ် ကေ ရာ တွ င်

ြေတ် ေားမှု နှ င့် တေမတ် တ ည်း ြဖစ် ပော ရေ် တ ည် မှု တွ င်
တရု တ် အ စိုး ရကို အြခား မည် ေ ည့် နို င် ငံ မှ အစိုး ရကမျှ
မယှဉန
် င
ို ေ
် ါ။ အထူးေြဖင့် အပနာက်နင
ို င
် မ
ံ ျားမှ အရာရှမ
ိ ျားနှင့်
အကူအညီပေးပရး အဖွဲ့အစည်းများအပနနှင့် တရုတန
် ယ်စေ်

တွင် ေဋိေက္ခပြဖရှင်းပရး လုေင
် န်းများ လာပရာက်ပဆာင်ရက
� ်
ပနကက မည်ကိုလည်း တရုတ်က စိုးရိမ်ေါေည်။ ယူနန်နယ်

စေ် မှာ နို င် ငံ ၏ မေျက် မ စီး ပော အစိ တ် အ ေို င်း အြဖစ်

အထူး ထိ န်း ေိ မ်း ထားပော နယ် ပြမဟု တရု တ် က ခံ ယူ ေါ
ေည်။

တရုတ်၏ တက်�ကွေုံကို ေထမဆုံးြမင်နိုင်ေည်မှာ

ေည် ေါဝင်ရန်များစွာ စိတ်ထက်ေန်ခဲ့ ကကေည်။

ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် တွ င် ြဖ စ် ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရး

အစဉ်များတွင် ထိပရာက်ပော လု ေ်ေိုင်ခွင့်များ ထိန်းထား

၂၁ ရာစု ေင်လုံညီလာခံနီးလာပောအခါ စိတ်ေပဘာထား

၅၄

ရခို င် ြေည် န ယ် ရှိ ရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု လု ေ် င န်း အစီ

ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်ရခိုင်ြေည်နယ်ေို့ လာပရာက်စဉ် (AFP)

တတ် နို င် ေ ပလာက် အေုံး ချခဲ့ ေ ည် ။ BRI အစီ အ စဉ်

အခင်းအကျင်းကို ကကည့လ
် ျှင် ၂၀၁၇ နှစလ
် ည် ဒုတယ
ိ အကကိမ်
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များ ကွဲ ပမဲ ကွဲ ပန ကက ေ ည် ။ န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ စွာ တွ င်

ြဖစ်ေည့် ULS‚ KIO‚ MNDAA နှင့် TNLA တို့ ြဖစ်ကကေည်။

ANC, ULA နှ င့် အြခား UNFC ၏ မဟာမိ တ် ပလးဖွဲ့ ကို

ကိုရှုေါ။).

တိက
ု ေ
် မ
ွဲ ျား ဆက်လက်ြဖစ်ေွားပနပေီး တေ်မပတာ်ေည်လည်း
ပဆွးပနွးဖက်များအြဖစ် ဖိတ်ပခါ်ရန်ြငင်းဆန်ပနတုန်းေင်။

(လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉

FPNCC ေည် ထူး ြခားပောြဖစ် စ ဉ် တစ် ခု ေ င် ။

EAOsများ ကကားတွ င် ေ င် စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ေ ည့် အြဖစ် အ ေျက်

ပြမာ က် ေို င်း မ ဟာ မိ တ် ပလး ဖွဲ့ ေ ည် ထို အ ချိ န် က

လ က် မှ တ် ထိုး ပေီး ပနာ က် ၂ ၀ ၁ ၅ ခု နှ စ် ပနှာ င်း ေို င်း တွ င်

နိုင်ငံအတွင်း အင်အားအပတာင့်တင်းဆုံး EAO ြဖစ်ပော

များရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ အထူး ေြဖင့် SSA/RCSSေည် NCAကို

ရှမ်းြေည်ပြမာက်ေင
ို ်းေို့ တေ်ဖွဲ့များကို ပနရာပရ�့ပြောင်းေည်။

စခန်း တစ် ပနရာတွ င် နယ် နိ မိ တ် အြငင်း ေွားမှု ပကကာင့်
ထိုနယ်ပြမမှ ULA၏ ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်တေ်ဖွဲ့များနှင့်
ေစ်ခတ်ကကေည်။

၅၅

ANC‚ULA နှင့် ၎င်းတို့၏ EAO မဟာမိတ်များက

ထို အ ပြခအပနမှ လွ တ် ပြမာက် ရာ လွ တ် ပြမာက် ပကကာင်း

ကူ ညီ ရ န် ကကိုး စား ကက ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၇ မ တ် လ တွ င်
U N F C အ ဖွဲ့ ေ ည် ပန ြေ ည် ပတာ် ေို့ ေွား ပရာ က် ကာ

ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် နှ င့် ပတွ့ ဆုံ ပေီး ဒု တိ ယ အ ကကိ မ်

၂၁ ရာစု ေ င် လုံ ညီ လာခံ မတို င် မီ တွ င် NCA စာချုေ် ကို
ြေင်ဆင်နိုင်ပရးအတွက် ၎င်းတို့ထည့်ပစလိုပော အပြခခံမူ

ရှ စ် ချက် အ ပကကာင်း ပဆွး ပနွး ရန် လာပရာက် ခဲ့ ကကေည် ။
(UNFC ၏ အပြခခံ မူ ရှ စ် ချက် ကို ကကည့် ေါ။) ၅၆ ေို့ ပော်

ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် က ANC နှ င့် အြခား UNFC
အဖွဲ့များက NCA ကို လက်မှတ်ထိုးပတာ့မည်ဟု ပကကညာ

လို က် ပောအခါ လာပရာက် ပောဖွဲ့ မှာ နားပဝတိ မ် ပတာင်
ြဖစ်ခဲ့ရေည်။

၅၇

နိုင်ငံပတာ်အတိုင်ေင်ခံေုဂ�ိုလ်၏ ထိုစကား

အမှားမှာ လူမျုးစု
ိ နင
ို င
် ပ
ံ ရး အေိင
ု ်းအဝိင
ု ်းထဲေို့ ကျယ်ြေန့စ
် ွာ

တေ် မ ပတာ် နှ င့် ေုံ မှ န် လို ေ င် ေစ် ခ တ် မှု များြဖစ် ပနေည် ။
UWSA ကလည်း မဟာမိတအ
် ဖွဲ့ေစ်တင
ွ ် ေါဝင်လာခဲေ
့ ည်။

UWSA ေည် ၁၉၈၉ စတင် ထူ ပထာင် စ ဉ် က တည်း က
အစိုး ရနှ င့် အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ထားခဲ့ ပော် လ ည်း TNLA

နှ င့် FPNCC မဟာမိ တ် များအား စစ် ပရးနှ င့် နို င် ငံ ပရး
အ ပထာ က် အ ေံ့ များ ပေး အ ေ် ပန ေ ည် မှာ လ ည်း လူ ေိ ေ်
မေိပော ကိစ္စတစ်ခုေင် ြဖစ်ေည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာေင်

ထို U W S A ၏ စီး ေွား ပရး နို င် ငံ ပရး အ င် အား ပကာ င်း
လာရန် အာြဖည့် ပေးပနေည့် တရု တ် ဘ က် မှ အကူ အ ညီ
ပေးပနေူ များ ေုံ စံ မျုးစု
ိ ံ ရှိ ေ ည် ။ ၅၉ ၁၉၈၉ ခု နှ စ် တွ င် အဖွဲ့

ကို စတင် တ ည် ပထာင် ခဲ့ စ ဉ် က ယခင် ဗကေ၏ ဌာနချုေ်
ကို နယ် ပြမကို အပမွ ရ ခဲ့ ပော UWSA ေည် အိ မ် နီး ချင်း

တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံပရးပကာင်း မွန်စွာရှိခဲ့ေည်။ ဤအပြခ
အ ပန ကို လ ည်း ြမ န် မာ အ စိုး ရ အ ဆ က် ဆ က် က လ ည်း

လာပရာက် စိ န် ပခါ် ပခိ မ်း ပြခာက် မှု မရှိ ခဲ့ ေါ။ နယ် စ ေ် ချင်း
ြဖ တ် ပကျာ် ဆ က် ဆံ ကူး လူး ပန ကက ပေီး နှ စ် ဖ က် လူ ထု ၏

ယဉ်ပကျးမှုအရ နီးစေ်ပောယူနန်နှင့် နယ်ြခားနှစ်ဖက် စလုံး
၌ တရုတဘ
် ာော စကားကိေ
ု ာ အများဆုံး အေုံးြေုကကေည်။

ဒုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ ကျင်းေမည့်

ဆိုး ဆိုး ရ�ားရ�ားေျံ နှ့ ံ့ ေွားပေီး ANC နှ င့် အြခား UNFC

ပမလနှင့်နီးလာချိန်တွင် ပတွ့ ကကရပော အတိတ် နိမိတ်များ

အြမတ်ထုတ်ေွားခဲ့ေည်ဟု ယူဆမိကကေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ၂၁

ကိ စ္စ များစွာ ရှိ ေ ည် ။ စစ် ပရးလှု ေ် ရှားမှု များကို ULA ပရာ

အဖွဲ့ ဝင် များ စိ တ် ထဲ တွ င် လ ည်း မိ မိ တို့ ကို နို င် ငံ ပရးအရ

ရာစု ေင်လုံညီလာခံ ကျင်းေပောအခါ မတက်ပရာက်ကကရန်
ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။

ထို အ ချိ န် တွ င် A N C နှ င့် U N F C မ ဟာ မိ တ်

များောလျှ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း စဉ် ပကကာင့် စိ တ် ည စ်
ညူးကကရေူများမဟုတ်ပေ။ ၂၀၁၇အပစာေိုင်း ကာလတွင်

ULA ေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပရှ့ ပြမာက်ဘက်မှ ပြမာက်ေိုင်း
မဟာမိတ်ရဲပဘာ်များနှင့်အတူ တရုတ်နယ်စေ်တွင် အေစ်ရေ်
အုေ်စုများပရာ အေစ်မရေ်ရပေးေည့် အုေ်စုများပရာ ေါဝင်
ှို းပရးပကာ်မတီ
ေည့် ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရးပဆွးပနွး ညှိနင်
ကို FPNCC ကို အတူဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။၅၈ ၂၀၁၇ ဧပေီလ

ပကကညာချက် တွ င် FPNCC အဖွဲ့ ေါဝင် လာခဲ့ ပေီး အဖွဲ့ ဝင်
များမှာ ဝြေည် ပေွး စည်း ညီ �� တ် ပရးတေ် မ ပတာ် ၊ ြမန် မာ
အ မျုးိ ေား ဒီ မို က ရ က် တ စ် မ ဟာ မိ တ် တ ေ် မ ပတာ်

(မို င်း လား) ရှ မ်း ြေည် တ ေ် မ ပတာ် နှ င့် ရှ မ်း ြေည် တိုး တက်
ပရးေါတီ ၊ အေစ်ရေ်အုေ်စုများ မဟုတ်ကကပော အဖွဲ့ ပလးဖွဲ့

မှာ မပကာင်း လှ ပေ။ ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် ေတိ ထားရမည့်
ARSA ပရာ နှ စ် ဖ က် စ လုံး က ပဆာင် ရ� က် ပနကကေည် ။
အစိုး ရနှ င့် အေစ် ရ ေ် ထားပော ALP မှ အရာရှိ တ စ် ဦးမှာ
တေ်မပတာ်၏ လူ့အခွငအ
့် ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မများကိ
ှု
ု ပဝဖန်ပေီး

ေည့် အ တွ က် အကကည် ညို မဲ့ ပအာင် ြေုေည် ဟူ ပော စွ ေ် စွဲ
ချက် ြဖင့် ဖမ်း ဆီး ခံ ထားရေည် ။ ၆၀ NCA တွ င် ေါရှိ ပော

အ ပြခ ခံ စ ည်း မျ ဉ်း များ အ ရ လု ေ် ေို င် ခွ င့် ရှိ ပော ရ ေ် ရ�ာ

အ ဆ င့် နို င် ငံ ပရး ပဆွး ပနွး ေွဲ များ ကို လ ည်း လုံ ပခုံ ပရး
အပကကာင်း ြေချက် ြဖင့် အစိုး ရကေိ တ် ေ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ဤေို့

ဒုံ ရ င်း အပြခ အပနေို့ ြေန် ပရာက် လာြခင်း ကို ြေုြေင် ရ န်
နို င် ငံ ပရးပခါင်း ပဆာင် များက ရခို င် E AOsများ ြဖစ် ကက
ပော ALP‚ANC နှင့် ULA ေုံးဖွဲ့စလုံးကို ေင်လုံညီလာခံ

တွ င် အတူ တ က် ပရာက် ပေီး ရခို င် ကို ကို ယ် စားြေုခွ င့် ရ ပစ
ချင် ကကေည် ။ ေို့ ပော် အ ကွဲ အ ပေဲ မှာ ေို ၍ ေင် နက် ရှို င်း လာ

ေည်။ တေ်မပတာ်ေည် ULA ကို ေိတ်ဆို့ထားဆဲ ြဖစ်ေည်။

ANC ေည် UNFC နှ င့် တစ် ပေါင်း တည်း ညီ လာခံ ကို
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ေ ေိ တ် ပမှာ က် ထား ေ ည့် အ ထဲ တွ င် ေါ ဝ င် ေ ည် ။ A L P

ေင် လုံ ၌ ညီ �� တ် ကကေါ၏ပလာ၊ မညီ �� တ် ကကေါပေီ ပလာဟု

တ ရု တ် က ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် ထဲ တွ င်

တစ်ခပ
ု ောအဖွဲ့ကား ညီလာခံတင
ွ ် ပတွ့ ြမင်ရေည့်

ောလျှင် တက်ပရာက်ရန် ဖိတ်ပခါ်ြခင်းခံရေည်။

Frontier Myanmar မဂ� ဇင်း ကပမးခွန်းထု တ်ခဲ့ေ ည် ။ ၆၄

ေါပနပော ေူ့အခန်းက�ကို ထုတ်ြေလိုက်ေည့် အချိန်မှာ

အြဖစ် အေျက်များကို ပလ့လာပေီး အားရစွာ ပနြေည်ပတာ်မှ ြေန်

ပနာ က် ဆုံး မိ န စ် တွ င် ဖိ တ် ကကား ခံ ရ ပော ဧ ည့် ေ ည်

ကို ယ် စားလှ ယ် အဖွဲ့ ြဖစ် ေ ည် ။ တရု တ် အ ရာရှိ များေည်

၎င်း ၏အဖွဲ့ များ ကကားဝင် ပေးေြဖင့် FPNCC အဖွဲ့ များ
ပတာ် များ အ ြဖ စ် ညီ လာ ခံ ေို့ ပရာ က် ရှိ လာ ကက ချိ န် တွ င်
ြဖစ်ေည်။

၆၁

တေ်မပတာ်၏ အကဲဆတ်မှုပကကာင့် FPNCC

ကို ယ် စားလှ ယ် များေည် ေင် လုံ ညီ လာခံ အ တွ င်း ၌ အစိုး ရ

အ ရာ ရှိ များ နှ င့် ပဆွး ပနွး စ ဉ် နှ စ် ဖွဲ့ ခွဲ ၍ ေါ ဝ င် ခဲ့ ေ ည် ။
KIO‚ NDAA‚ SSA/SSPP နှ င့် UWSA တို့ က တစ် ဖွဲ့ ၊

ULA‚ MNDAA နှ င့် TNLA တို့ က တစ် ဖွဲ့ ြဖစ် ကကေည် ။
ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကမူ နိုင်ငံပရးညှိနင်
ှို းပဆွးပနွးေွဲများ
မှာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရး ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက်

လို အ ေ် ပကကာင်း ကို ေပဘာတူ ပေးြခင်း အားြဖင့် ပမျှာ် လ င့်
ချက် ကို ြမှ င့် တ င် ပေးေါေည် ။ အဖွ င့် မိ န့် ခွ န်း တွ င် ၎င်း က
NCA မှာ ေန်း တို င် မ ဟု တ် ပေးေါဟု ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ ၆၂

ေို့ ပော် ထို ညီ လာ ခံ မှာ တ ေ် မ ပတာ် ကို ယ် စား လှ ယ် များ
ဘ က် က ခွဲ မ ထွ က် ပရး ဟူ ပော စာ ပကကာ င်း ထ ည့် ေွ င်း

ြခင်း ကို ပနာင် ြေည် ပထာင် စု ပငိ မ်း ချမ်း ပရး ေပဘာတူ ညီ
ချက် Union Peace Accord ကို လက်မတ
ှ ပ
် ရးထိုးေူတင
ို ်းက

လက်ခံရမည်ဟု ပတာင်းဆိုေြဖင့် ညီလာခံမှာ အြငင်းေွားမှု
များြဖင့် အဆုံးေတ်ေွားခဲ့ေည်။

၆၃

ပရှ့ မ တိုး ော ပနာ က် မ ဆု တ် ော အ ပြခ အ ပန

တစ်ခုမှာ လျှင်ြမန်စွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ALP‚ KNU

လ ည် ထွ က် ခွာ ေွား ကက ေ ည် ။ ထို အ ဖွဲ့ မှာ တ ရု တ်
ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လမ်း စကို မပတွ့ ရေည့် အ တွ က် စိ တ် ေျက်
ေည် မှာ မှ န် ၏ ။ ေို့ ပော် တ ရု တ် ကေဇာေည် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

လု ေ် င န်း များ၏ ကန့် လ န့် ကာပနာက် ကွ ယ် ညှိ နှို င်း ေည့်
ကိ စ္စ များ တွ င် မ ည် မျှ ကကီး ပကကာ င်း ကို ြေ ေ ခဲ့ ပေီး ပလ ပေီ ။

ထို အ ချိ န် မှ စ ၍ ြမန် မာပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း စဉ် များအ
ပကကာ င်း ပြော လျှ င် ေ င် လုံ စိ တ် ဓါ တ် ေ ည် ပဘ ဂျ င်း ၏

ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းအတွက် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်
ကက ရာ တွ င် အ ထူး လို အ ေ် လာ ပတာ့ ေ ည် ။ ၆ ၅ ေို့ ရာ တွ င်

အခက် အ ခဲ များစွာ ရှိ ပနေါပေးေည် ။(ကကီး ကျယ် ပော
ကစားေွဲ အေစ်-နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံတွင် ပရှ့တန်းပရာက်
လာ ပော အာ ရ က န် ပြမ ကို ဖ တ် ေါ ။ ) မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ

တရုတ်အရာရှိများဘက်က ယုံကကည်ေွားေည်မှာ နှစ်နိုင်ငံ

ကကား ယခင် က ကဲ့ ေို့ ပေါက် ပဖာ် ဆ က် ဆံ ပရးကို ြေန် လ ည်
ထူပထာင်နိုင်ပေီဟူ၍ ြဖစ်ေည်။

ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက်
အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးကကရြခင်း
၂၁ ရာစု ေ င် လုံ ညီ လာခံ ပေီး ချိ န် ၂၀၁၇ နှ စ် လ ည်

နှ င့် အြခား NCA ကို လက် မှ တ် ပရးထိုး ထားပော အု ေ် စု

ပလာက် တွ င် နို င် ငံ ပရးရာေီ ဥ တု မှာ မောယာဘဲ ေို ဆိုး

နှင့် တေ်မပတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ညီမျှပရး၊ ဖက်ဒရယ်

ရည် ရ� ယ် ချက် ကို မှ န်း ဆရန် ခက် ခဲ ပနတု န်း ေင် ။ ေို့ ပော်

များ က အ ပလျှာ့ မ ပေး ကက ပေ ။ ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည်

စနစ် နှ င့် ကို ယ် ေို င် ြေဌာန်း ခွ င့် အစရှိ ပော နို င် ငံ ပရးကိ စ္စ
များအား ပဆွးပနွးခွင့်မပေးဘဲ ေိတ်ေင်ထားေည်။ အြငင်း
အခုံများ ဆက်လက်ြဖစ်ေွားရခဲ့ ပေီး ပနာက်ဆုံးတွင် အပြခခံ

စည်း မျဉ်း စည် က မ်း ၃၇ ချက် အ ပေါ် ေို့ ပော် ထို အ ချက်

များ ေ ည် ၂ ၀ ဝ ၈ ဖွဲ့ စ ည်း အု ေ် ချု ေ် ေုံ အ ပြခ ခံ ဥ ပဒ နှ င့်
လ က် ရှိ ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် များ နှ င့် ကို က် ပန ပေီး ေား
အချက် များောြဖစ် ရာ အြငင်း ေွားစရာ မလို ပတာ့ ေ ည့်
ေ ပဘာ တူ ထား ပေီး အ ချ က် များ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။ လူ မျုးိ စု

ကို ယ် စား လှ ယ် များ က စိ တ် ေျ က် ရ ေ ည့် ကိ စ္စ များ ကို
ချက် ချင်း ေင် ဖွ င့် ဟ ပြောဆို ကကေါေည် ။ ၂၁ ရာစု ေ င် လုံ

ေ ည် နို င် ငံ ပရး ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ မှု များ ကို ပဆာ င် ကျ ဉ်း

လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ဗို လ် ချု ေ် မှူး ကကီး မ င်း ပအာ င် လှို င် ၏
တေ်မပတာ်ေည် NLD ၏ ေင်လုံညီလာခံကိုပအာင်ြမင်ပစ

လို ပော ဆန� မရှိ ဟု လူ မျုးစု
ိ
အဖွဲ့ အစည်း များစွာ က ယုံ

ကကည်ပနကကေည်။ ညီလာခံပေီးစီးေွားပေီးပနာက် ပနာက်ထေ်
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်လှိုင်းလုံး တစ်လုံးက လူဦးပရ တစ်ေိန်း

ခန့် ဒုက္ခေည် ြဖစ်နှင့်ပေီးပော ကချင်ြေည်နယ်နှင့် ရှမ်းြေည်
နယ် ပြမာက် ေို င်း ေို့ ပရာက် ရှိ လာြေန် ေ ည် ။ ၆၆ Amnesty
International အဖွဲ့ ကကီး ကလူ့ အခွ င့် အ ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှု

များအပေါ် စိုးရိမ်ပကကာင်း ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။ အရေ်ေားများ

အားလုံး စစ် ဒ ဏ် ကို ခံ စားပနရေည် ဟု ၎င်း ကေတိ ပေး
ခဲ့ေည်။၆၇

ယခု အ ကကိ မ် တွ င် မူ NLD ကို နှု တ် ဆိ တ် မှု အတွ က်

ပေးလာရမည့် အ စား NLD ၏ လု ေ် င န်း စဉ် မှာ န.ဝ.တ -

အြေစ်တင်ကကေူများရှိလာပေီ ြဖစ်ေည်။ NLD အစိုးရေည်

နို င် ရ န် ကျ င်း ေ ပစ ခဲ့ ေ ည် ဒု တိ ယ အ ကကိ မ် အ မျုးိ ေား

တွကဆ
် ပေီး ထထ�ကွ�ကွရေ
ှိ င့ေ
် ည်ဟု UNFC နှင့် ANC တိမ
ု့ ှ

န.အ.ဖ လက်ထက်က ၂၀ဝ၈ အပြခခံဥေပဒကို အတည်ြေု
ညီ လာခံ နှ င့် ောတူ ပနပေပတာ့ ေ ည် ။ (အခန်း ၅ ကို ရှု ေါ။)

ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် များ တွ င် ပရှ့ ကို ကကို တ င်

ကို ယ် စားလှ ယ် ဦးထွ န်း ပဇာ် က ေတိ ပေးေည် ။ ၆၈ အြေင်း
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ဆုံး အရှ ဆုံး ပဝဖန် ေံ က မူ ကု လ ေမဂ� ၏ ြမန် မာနို င် ငံ လူ့

အစိုးရ၏ အဓိကေစ်မှတ် ြဖစ်ေည်ဟု ထင်ထားခဲ့ ကကေည်။

လှယ်မစ္စယန်ဟီးလီထံမှ ြဖစ်ေည်။ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ြေန်

ခံ ရ ပော် လ ည်း လက် ပတွ့ တွ င် တေ် မ ပတာ် ဘ က် က ပရာ

အခွင့်အပရး အပြခအပနများ ပလ့လာပရး အထူးကိုယ်စား

ပောပကကညာချက် တစ် ပစာင် ၌ မစ္စ ယန် ဟီး လီ က ယခင်
အစိုး ရလက် ထ က် က အေုံး ြေုပနပော နည်း ဗျူဟာများ

ကို ယခု NLD အစိုးရက ဆက်ေုံးပနပမဲ ြဖစ်ေည် ဟုပြော
ကကားခဲ့ ေ ည် ။

၆၉

NLD ေည် ယမန် နှ စ် က မှ အာဏာရယူ

လာပော အစိုး ရြဖစ် ရာ ထို ေို့ ြေင်း ထန် ပော ပဝဖန် ချက်
မျုးကိ
ိ ု ြမန်မာ ဒီမိုကပရစီအပရး ပထာက်ခံ အားပေးေူအချု့ိ
က ပမျှာ်ေင်မပမျှာ်လင့်ထားေါ။

ေဋိ ေ က္ခ များ၏ ဗဟို ချက် မှာ ယခု အ ခါ ရခို င် ြေည်

ဒု တိ ယ ေင် လုံ ညီ လာခံ တွ င် ဧည့် ေ ည် အ ဆင့် နှ င့် ဖိ တ် ပခါ်
ULA ဘက် က ပရာ တို က် ေွဲ အ ရှိ န် မ ပလျှာ့ ခဲ့ ကကေါ။ ULA
ကိုအဓိက ေစ်မှတ်ပနရာထားခဲ့ပောအချိန်မှာ ဇွန်လအတွင်း
တေ် မ ပတာ် က အပနာက် ေို င်း တို င်း စစ် ဌာနချုေ် ဘ က် တွ င်
တေ် ရ င်း နှ စ် ခု ထေ် မံ တိုး ချဲ့ လို က် ပေီး ဘူး ေီး ပတာင် ရှိ တေ်

ရင်း- ၁၅က AA တေ်များ ပကျာက်ပတာ်အထိ ပြမာက်ဦးနှင့်
မ င်း ြေား တို့ အ ထိ တ ေ် များ ြေ န့် လာ မ ည် ကို တား ဆီး ရ န်
တိုက်ခိုက်ပနေည်။၇၂

ထို အ ချိ န် က ေိ ေ် ေ တိ မ ထားမိ ကကေည် မှာ ချင်း

န ယ် ေို့ ြေ ည် လ ည် ပရာ က် ရှိ ေွား ပေ ပေီ ။ ရ ခို င် ေ မို င်း

ြေည် န ယ် နှ င့် ထိ စ ေ် ပနပော ပြမာက် ေို င်း ရှိ ကု လားတန်

ေုံး ေေ် ရာတွ င် ၌ ြေင်း ထန် လှ ပော အကကမ်း ဖက် မှု များ

ြဖစ် ေ ည် ။ (ပဒေတွ င်း ေဋိ ေ က္ခ အရှု ေ် အပထွး ကို ရှု ေါ။)

တွင် ယခုမစ
ှ ပနာက်ထေ်ြဖစ်လာေည့် အြဖစ်အေျက် များအား

ဆီကို ဦးတည်ေွားေုံမှာ ဤေို့ ဤေုံဟု ြဖစ်ရေ်အချင်းအရာ
များအား အစဉ်လက
ို ေ
် ုံးေေ် ကကရာတွင် အလွနေ
် တိကကီးရန်
လိုေါေည်။ ေို့ပော် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေည့် ဒုက္ခအပေါင်းပကကာင့်

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း၌

ြမစ် ဝှ မ်း ပဒေတွ င်း တင်း မာမှု များ ြမင့် တ က် လာေည် ကို

ရခို င့် တ ေ် မ ပတာ် ေည် NCA ကို လ က် မှ တ် ထိုး ထားေည်
ALP ၏ စခန်း ကို ၂၀၁၇ ကေဂု တ် လ အတွ င်း ၌ ေလက် ဝ

ပမို့နယ် ထဲ တွ င် နှ စ် ကကိ မ် မျှ တို က် ခို က် ခဲ့ ပကကာင်း ေတင်း
ထွ က် လာေည် ။ ၇၃ AA ေည် ALP ၏ စခန်း တို က် ခို က်

စစ်တေ်နယ်ပြမ ရှင်းလင်းပရးလှုေ်ရှားမှုများမှာ တေ်မပတာ်

ြခ င်း အား ြဖ င့် အိ န�ိ ယ န ယ် စ ေ် ပဒ ေ တွ င် U L A ၏

ထဲမှ စစ်ဆင်ပရးတိုက်ေွဲများတွင် စစ်ပကကာပစ့ငုကကြခင်း ကို

အချိနတ
် င
ွ ် ANP ၏ ပခါင်းပဆာင် ဦးပအးပမာင်က အာရကန်

၏ ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးရပေီး ပနာက်ေိုင်းနှစ်များ အားလုံး

အများဆုံးခံရပော တိုက်ေွဲများြဖစ်ေည်။ တစ်နှစ် အတွင်း
အ စိုး ရ က လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ ေ ည် လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး
ချုးပဖာက်
ိ
မှုများ ဆက်တိုက် ကျူးလွန်ခဲ့ ကကပေီး ထိုလုေ်ရေ်

များပကကာင့် အြေည် ြေည် ဆို င် ရာတရားရုံး ေို့ ေ င် အတို င် ခံ
ရေည် အ ထိ ြဖစ် ခဲ့ ေ ည် ။ ကု လ ေမဂ� လူ့ အခွ င့် အ ပရး

ဆို င် ရာမဟာမင်း ကကီး Zeid Ra'ad Al Hussein က
တေ်မပတာ်လုေ်ရေ်များေည် “လူမျုးစု
ိ ေုတ် ေင်ရှင်းလင်း
မှု ကို ြေဌာန်း စာအု ေ် တွ င် ေ င် ထည့် ေွ င်း နို င် ေ ည့် ဥေမာ”
ဟု ပြောဆို ခဲ့ ေ ည် ။

ထိ န်း ချုေ် မှု ကို တိုး ချဲ့ လို က် ြခင်း လည်း ြဖစ် ေ ည် ။ ၇၄ ဤ

နယ်ပြမထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ဖူးပော ချင်းပဒေများ၏ နိုင်ငံပရး

ေ ပဘာ ထား ကို ပမး ြမ န်း ခဲ့ ပော ပကကာ င့် ချ င်း နို င် ငံ ပရး
အေိုင်းအဝိုင်းတွင် မပကျမလည် ြဖစ်ပနခဲ့ချိန် ြဖစ်ေည်။၇၅

(အခန်း ၂ ကို ရှု ေါ။) ေဋိ ေ က္ခ များြမင့် တ က် လာချိ န် တွ င်

ရ�ာ ေား များ စွာ မှာ အိုး မဲ့ အိ မ် မဲ့ ြဖ စ် ကက ရ ပော ပကကာ င့်
ဒု က္ခ ေည် အ ပရအတွ က် ေို တိုး လာေလို အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ်
တစ်ပလျှာက် ခိုလှုံရေူများ လည်း ေိုများလာခဲ့ေည်။၇၆

ထို အ ချိ န် တွ င် A R S A ပခါ င်း ပဆာ င် များ က

ထို အ ြဖစ် အ ေျက် များ မပေါ် လာမီ

ကို ယ် ပယာ င် ပဖျာ က် ေွား ပေီ ြဖ စ် ပော် လ ည်း စ စ် ပရး

ေက်ပေအပထာက်အထားများ ရှပ
ိ နခဲေ
့ ါေည်။ ကုလေမဂ�

ကို ပထာက်ခေ
ံ ူ အုေစ
် က
ု ပလးများေည် ပမယု ပတာင်ကကားနှင့်

၇၀

ကေင် လုံပခုံပရးအရ စစ်တေ်ဘက်မှ ြေင်ဆင်ပနခဲ့ပကကာင်း
၏ ြမန်မာနိင
ု င
် ဆ
ံ င
ို ရ
် ာ အချက်အလက် ရှာပဖွပရး မစ်ရင
ှ က
် မူ

ဤကဲ့ ေို့ ကကီး မားလှ ပော ပထာက် ေံ့ ေို့ ပဆာင် ပရးလု ေ် င န်း
များ အင် တို က် အားတို က် လို အ ေ် ပော၊ အချိ န် ယူ ရ ပော၊

စဉ်းစားတွကခ
် ျက်ရပော နှမ
ိ န
် င်းေုတေ
် င်မမျ
ှု ုးကိ
ိ ု ကကိုတင်
တွ က် ဆ စီ စ ဉ် မှု များမေါဘဲ ပဆာင် ရ� က် နို င် ေ ည့် ကိ စ္စ များ
မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၇၁

ဤေို့ လုပံ ခုံပရးအစီအမံများ တိုးြမှင့် တည်ပဆာက်

ထားခဲ့ ေ ည့် ရည် ရ� ယ် ချက် မှာ အဘယ် န ည်း ။ လာမည့် လ

များတွင် ဘင်္ဂလားပဒရှ့်နှင့် အိန�ိယတို့နှင့် ဆက်စေ်ပနပော

ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်တွင်ရှိပော လူမျုးစု
ိ များက စိုးရိမ်
ပောက ပရာက် ပနခဲ့ ကကေည် ။ အပစာေို င်း တွ င် ULAက

လှုေ်ရှားမှုများကမူ မြေတ်ပေးေါ။ ၂၀၁၇နှစလ
် ယ်တင
ွ ် ARSA

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နှ င့် နယ် စ ေ် န တ် ြမစ် ဝ န်း ကျင် တွ င် လှု ေ် ရှား
ပနကကေည် ဟု ေိ ရ ေည် ။ တေ် မ ပတာ် ဘက် က လည်း

ARSA ကို တုံ့ ြေန်ရန် ပမို လူမျုးိ ရ�ာေားများနှင့် ဗုဒ� ဘာော

ရ�ာ ေား များ အ ေ တ် ခံ ခဲ့ ရ ေ ည့် ဘူး ေီး ပတာ င် နှ င့်

ပမာ င် ပတာ ပမို့ န ယ် များ ေို့ ကေ ဂု တ် လ အ ပစာ ေို င်း တွ င်
တေ် များ ထေ် မံ ပစလ� တ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၇၇ လူ မျုးစု
ိ အ ချင်း ချင်း

ကကား ရ ေ် ထဲ ရ�ာ ထဲ တွ င် တို က် ခို က် မှု များ ကကီး ထွား လာ

မ ည် ကို စိုး ရ�ံ့ ပန ကက ချိ န် ြဖ စ် ေ ည် ။ ထို ေို့ ပကကာ က် လ န့်
ပန ကက ချိ န် တွ င် ဦး ပအး ပမာ င် ဦး ပဆာ င် ပော A N P

ပခါင်း ပဆာင် များက ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် နှ င့်

အတူ တ ေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် ေို င်း များကို ပနြေည် ပတာ်
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တွ င် ပတွ့ ဆုံ ခဲ့ ပေီး ပဒေခံ ြေည် ေူ များကို အကာအကွ ယ်

တေ် မ ပတာ် လုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ များေည် မည် ေ ည့် အပြခ

ကို ဘင်္ ဂါ လီ ရ�ာ များက ဝို င်း ထားရာ ဘင်္ ဂါ လီ က င်း မဲ့ ဇု န် များ

ရန် ၈၀ အစိုး ရအပနနှ င့် ထိ န်း ကွ ေ် ေ င့် ပကကာင်း ေတိ ပေးခဲ့

ပေးေါရန် အကူ အ ညီ ပတာင်း ခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် ပကျးရ�ာ များ
ထူပထာင်ပေးရန် ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်ဟု ANP ၏ကိုယ်စား

လှ ယ် အထက် လ� တ် ပတာ် အ မတ် ဦးခင် ပမာင် လ တ် က

အ ပန တွ င် မ ဆို လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ကို ပလး စား လို က် နာ
ပော်လည်း ၎င်း၏ အပရးဆိုမှုများ အရာမထင်ခဲ့ေါ။

ရို ဟ င် ဂျာ အကျေ် အ တည်း မှာ လက် ရှိ က မ�ာတွ င်

ပြောခဲ့ေည်။

အကကီးဆုံးပော အပရးပေါ် ေဋိေက္ခအပြခအပန တစ်ရေ်ေို့

အကွယ်ပေးပရး အကူအညီပတာင်းခံချက်ကို လိုက်ပလျာခဲ့

ပမ့ နို င် ရ န် အချိ န် အ ပတာ် ယူ ရ မည့် အြဖစ် မျုးြဖစ်
ိ
ေ ည် ။

၇၈

တ ေ် မ ပတာ် ပခါ င်း ပဆာ င် များ ေ ည် ထို အ ကာ

ေုံ ရ ေါ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ရ ခို င် ေို့

ပလ ပကကာ င်း မှ ပရာ က် ရှိ

လာပော လုပံ ခုံပရးတေ်ဖွဲ့ေစ်များေည် ရဲများ မဟုတက် က ဘဲ
အြမန်တေ် မ ၃၃ နှင့် ၉၉ တို့မှ တေ်ဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ကကေည်။

ဤအချိ န် တွ င် တေ် မ ပတာ် ၏ ရခို င် ြေည် န ယ် ၌ တေ် များ

ြဖ န့် ထား ေုံ ပန ရာ ချ ထား ေုံ စံ အား လုံး ကွာ ြခား ေွား ခဲ့ ပေီ
ြဖစ် ေ ည် ။ ပြခြမန် တ ေ် မ များေည် တေ် မ ပတာ် ၏ ြဖတ်

ပလး ြဖ တ် စ စ် ဆ င် ပရး များ တွ င် အ ပတွ့ အ ကကုံ အ လွ န်

များ ခဲ့ ပော လ က် ပရ�း စ င် တို က် ေွဲ ဝ င် တ ေ် များ ြဖ စ်
ကကေည် ။ ၇၉ (အခန်း ၄ ကို ရှု ေါ။) ေို ၍ ဆိုး ရ�ား လာပော

အရှိ န် ြမင့် ေွားခဲ့ ေ ည် ။ ဤအြဖစ် အ ေျက် ကို ေမို င်း တွ င်
ထို ေို့ မ ြဖစ် မီ လ များတွ င် ေဋိ ေ က္ခ တွ င် ဦးပဆာင် ေါဝင် ပန
ကက ေူ န ည်း န ည်း က ပလး က ော ပစ့ စ ေ် ြေ န် ပြဖ ေူ တို့

၏ အေံ များကို နားပထာင် ေါေည် ။ အားလုံး ေည် ကို ဖီ
အာနန်ပကာ်မရှင်၏ အစီအရင်ခံစာကို ပစာင့်ဆိုင်းကကဟန်

တူေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုအစီအစဉ်ခံစာေည် ရန်မီးပငိမ်းနိုင်
မည့် တံခါးများကိုဖွင့်နိုင်ရန်ပဝးစွ။ ထိုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ြေန်
ပော ၂၀၁၇ကေဂု တ် လ ၂၄ရက် ပန့ မှာ အကကမ်း ဖက် မှု မှာ
အဆိုးရ�ားဆုံးကကုံရေည့် ပန့တစ်ပန့ ြဖစ်ေည်။

အ စီ ရ င် ခံ စာ ထဲ တွ င် ေ ဋိ ေ က္ခ ၏ မျ က် နှာ စာ

ေဋိေက္ခများကို ရိေ်စားမိပော ကုလေမဂ�အထူး ကိုယ်စား

အ ေီး ေီး မှ ပခါ င်း ပဆာ င် များ က လ က် ခံ ပေီး လို က် နာ

အပနကို ေို မ ဆိုး ပစရန် ေါးနေ် စွာ တုံ့ ြေန် ရ န် လို ပကကာင်း

ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကကုံပနရပော နိင
ု င
် ပ
ံ ရးနှင့်

လှယ် ယန်ဟီးလီေည် အစိုးရ အာဏာေိုင်များအား အပြခ
ထေ် မံ ေ တိ ပေးလာေည် ။ ရခို င် ရှိ လုံ ပခုံ ပရးကိ စ္စ များတွ င်

ကျ င့် ကကံ အ ေ် ေ ည့် အ ကကံ ြေု ချ က် များ ေါ ဝ င် ေါ ေ ည် ။
အြခားစိ န် ပခါ် မှု များကို အပေအချာ ပထာက် လှ မ်း ပရး

ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ ကူတူေါပလာင်စခန်းေို့ လာပရာက်ပော ကုလေမဂ� အပထွပထွ အတွင်းပရးမှုးချုေ် António Guterres
ကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခေည်များက ကကိုဆိုစဉ် (RS)
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ေားထားပော ေုံး ေေ် ချက် နှ င့် ဂရု တ စို က် ကို င် တွ ယ် မှု
ကို ရ ပေပတာ့ မ ည် ။

မီဒီယာပေါ်မှ ေတင်းများတွင် တေ်မပတာ် အရာရှိ

ညီ မျှ ြခင်း နှ င့် တရားမျှ တြခင်း တို့ ကို

များက စစ်ဆင်ပရးများအတွင်း လူ့အခွငအ
့် ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှု

များထဲ တွ င် လူ အ များလွ တ် လ ေ် စွာ ေွားလာနို င် ခွ င့် ရှိ ပရး၊

ပေီး ၎င်း တို့ မှာ အစွ န်း ပရာက် အကကမ်း ဖက် ေ မားများကို ၈၈

၈၁

အဓိကထားပော ပကာ်မရှင်အပနနှင့် အကကံြေုပော အချက်
နို င် ငံ ေားြဖစ် ခွ င့် ရ ရှိ ပရး၊ နို င် ငံ ပရးအရ ကို ယ် စားြေုခွ င့်

ရှိ ပရး၊ ြေန် လ ည် ပနရာချထားပရး၊ ယုံ ကကည် မှု ြေန် လ ည်
တည်ပဆာက်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးလုေင
် န်းများတို့ ေါဝင်ေည်။
ပကာ်မရှင်ေည် အစိုးရ၏ လျစ်လျူရှုမှုကို အကကီးအကျယ်

ပဝဖန်ပေီး ယပန့ ြမင်ပတွ့ပနရပော အာရကန်ေည် အဆင်းရဲ
ဆုံးအပန အထားတွငရ
် ပှိ ေီး စာမတတ်ကကြခင်းနှင့် ကပလးငယ်
များ အပေအပေျာက်နှုန်းတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အြမင့်ဆုံး
ထဲေါပနပကကာင်း ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။

၈၂

ကိုဖီအာနန်ေည် စကား

လုံး ကို အရှ င်း လင်း ဆုံး ြဖစ် ပအာင် ပရ�း ပြောေွားခဲ့ ေ ည် ။

“တစ်ချိန်က စည်းကားတိုးတက်ပော ကုန်ေွယ်ရေ်ဝန်းနှင့်

အာရှ၏ ဆန်တင်ေို့ရာ နယ်ပြမတစ်ခုြဖစ်ခဲ့ပော ရခိုင်ေည်

များ၊ နှိေ်စက်မှုများ မရှိခဲ့ပကကာင်း ေုံမှန်လိုေင် ြငင်းဆိုခဲ့ ကက
လုံပခုံပရးအရ ရှင်းလင်းပနရြခင်းဟု ဆိုေည်။ ARSA ၏
ကနဦး တို က် ခို က် မှု များတွ င် လူ အ ပေအပေျာက် ရှိ ခဲ့ ေ ည်

မှာ ေံ ေ ယြဖစ် စ ရာမရှိ ပေ။ ထို မှ စ ကာ ပနာက် ေို င်း အြဖစ်

အေျက်များတွင်လည်း ARSA လှုေ်ရှားမှုအေစ်ေည် ေို၍
အကကမ်းဖက်လာေကဲ့ေို့ ပခိမ်းပြခာက်ြခင်းများ ရှိလာေည်။
လွန်ခဲ့ေည့် ေုံးနှစ်အတွင်း ARSA ၏ ေစ်မှတ်များထဲတွင်

ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်နှင့် ပမိုလူမျုးိ ရ�ာေားများေါေကဲ့ေို့ အစိုးရ

နှ င့် ေူး ပေါင်း ေည် ဟု စွ ေ် စွဲ ခံ ရ ေူ မွ တ် ဆ လင် များလည်း
ေါဝင်ေည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အပစာေိုင်းက တိုက်ခိုက်မှုများတွင်

ARSA အဖွဲ့ က ဟိ န�ူရ�ာ ေား ၉၉ဦးကို အစု လို က် အပေုံ
လိက
ု ေ
် တ်ေစ်ခဲ့ ကကေည်။၈၉ ထို ARSA တို့၏ ြေစ်ချက်များ

ယပန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်များတွင်

က အစိုး ရအရာရှိ များက ဂျီ နို ဆို က် ကျူးလွ န် ေူ ဟူ ပော

များ၏ တိုက်စားြခင်းကို ခံပနရပေေည်။”၈၃

ရ� က် ခဲ့ ေ ည် ဟူ ပော စွ တ် စွဲ ချ က် များ ကို တုံ့ ြေ န် ရာ တွ င်

ေါဝင် ပနပေီး လူ မျုးစု
ိ များကကား တင်း မာမှု များနှ င့် ေဋိ ေ က္ခ
ေို့ ြဖ စ် ရာ အ စီ အ ရ င် ခံ စာ ထွ က် လာ ပေီး ပနာ က်

နိုင်ငံပရးအရ ပြဖရှင်းနိုင်ေည့် လမ်းစပေါ် လာနိုင်မည်ပလာ

ဟူ ပော ပမျှာ် လ င့် ချက် မှာ လျင် ြမန် စွာ ပမှး မှိ န် ေွားခဲ့ ပေီ

ြဖစ် ေ ည် ။ အကကံ ပေးပကာ် မ ရှ င် ၏ အစီ အ ရင် ခံ စာထွ က်
လာပေီး ေည့် ပန့ တွ င် ေ င် ပမာင် ပတာ၊ ဘူး ဘီး ပတာင် နှ င့်
ရပေ့ ပတာင် ပမို့နယ် များရှိ တေ် စ ခန်း ၂၄ ခု ကို ARSA
က ထေ်မတ
ံ က
ို ခ
် က
ို ခ
် ေ
ဲ့ ည်။ ဘင်္ဂါလီများက အစ္စလာမ်နင
ို င
် ံ
၈၄

၈၅

ထူ ပထာ င် ရ န် ကကိုး စား ကက ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ဟု စွ ေ် စွဲ ကာ
တေ်မပတာ်က ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးပေီးကတည်းက အရှိန်

အြေင်း ဆုံး ပော တန် ြေန် တို က် ခို က် မှု မျုးြဖင့
ိ
် နယ် ပြမရှ င်း

စွေ်စွဲချက်များ၊ လူမျုးစု
ိ ရှင်းလင်း ေုတ်ေင်ပရးကို ပဆာင်
မကကာခဏေုံး ပော ပြဖရှ င်း ချက် တ စ် ခု ြဖစ် လာခဲ့ ေ ည် ။

ု င
ွ ်
ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်က BBC နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခတ
“ က� န် မ က ပတာ့ လူ မျုးိ စု ရှ င်း လ င်း ေု တ် ေ င် ပရး
ြဖစ် ပနတယ် လို့ မထင် ေါဘူး ၊ အခု ြဖစ် ပနရာပတွ ကို
လူ မျုးိ စု ရှ င်း လ င်း ေု တ် ေ င် ပရး လို့ ပြော ဖို့ ဆို တာ

စကားလုံး ေိ ေ် ြေင်း ထန် လွ န်း ေါတယ် ။ မု န်း တီး ရန်
လိုမှုပတွက အများကကီးရှိေါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ေူးပေါင်း
တယ်လို့ အထင်ခံရရင် မွတ်ဆလင်ကို မွတ်ဆလင်က
ေတ်တာလည်း ရှိေါတယ်။”၉၀

ေို့ ရာတွ င် ယပန့ ပခတ် ၏ ပဂို လ် တု ဓါတ် ေုံ များ၊

လင်း ပရး အစီ အ စဉ် များကို စတင် ကာ ေစ် မှ တ် ထားပော

မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဆက်အေွယ်များပကကာင့်

များအတွ င်း အကကမ်း ဖက် တို က် ခို က် မှု များနှ င့် ရ�ာ မီး ရှို့ မှု

စ စ် ေွဲ များ ၏ ေ မာ ဏ ကို ဖုံး ထား ရ န် မ ြဖ စ် နို င် ပတာ့ ေါ

လူ တ စ် စု အား တုံ့ ြေန် ပတာ့ ေ ည် ။ ပနာက် ရ က် ေ တ� ေတ်
များအတွ င်း လူ တ စ် ပထာင် ခ န့် ပေဆုံး ခဲ့ ေ ည် ဟု ခန့် မှ န်း

ကကပေီး ထို လု ေ် ရ ေ် များြဖင့် ရို ဟ င် ဂျာ မွ တ် ဆ လင် များအား

တို င်း ြေည် မှ ပမာင်း ထု တ် ရ န် ကကို တင် အစီ အ စဉ် ပရးဆွဲ
ထားေုံ မျုးြဖင့
ိ
် တို က် ခို က် ခဲ့ ေ ည် ။

၈၆

ထို တို က် ခို က် မှု များ

၏ရလဒ်မှာ လူပေါင်း ၇၂၅,ဝ၀ဝ တို့ နယ်စေ်ေို့ ပြခလွတ်
လက်လတ
ွ ထ
် က
ွ ပ
် ြေးကကရပေီး မူလကတည်းက ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရှ်

ဘက်တွင် ပရာက်ရှိပနပေီးပော ခန့်မှန်းပြခ ဒုက္ခေည်ပေါင်း
၃၅၀,ဝ၀ဝ ခန့်ကဲ့ေို့ေင် တစ်ဘက်ကမ်း၌ ခိုလှုံကကရ ေည်။၈၇
ေ မို င်း တ စ် ပလျှာ က် ၌ အာ ရ က န် န ယ် ြခား ပဒ ေ ေ ည်

ေဋိ ေ က္ခ ပေါင်း စုံ ကို ကကုံ ခဲ့ ဖူး ေါပေီ ။ ေို့ ပော် ၂ ၀၁၇ တွ င်
ကကုံ ရ ပော အိုး မဲ့ အိ မ် မဲ့ ထွ က် ပြေး ကက ရ ြခ င်း နှ င့် အ ပေ
အပေျာက်ရှိြခင်းတို့မှာ အဆိုးဆုံးြဖစ်ရေ်ထဲတွင် ေါဝင်ေည်။

အစိုးရ အာဏာေိုင်များအပနနှင့် ထိုပဒေတွင်ြဖစ်ပနပော
(Facebook နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�ကိုရှုေါ။)

နှ စ် ပေါင်း များစွာ ေင် တေ် မ ပတာ် ၏ လက် န က် ကို င် များ

တို က် ထု တ် ပရး စစ် ဆ င် မှု များ ြမန် မာနို င် ငံ ပဒေများစွာ ၌

မ ည် ေို့ ြဖ စ် ေျ က် ခဲ့ ေ ည် ကို ြေ န် ပြော င်း ပြော ြေ ေ ည့်
မျ က် ြမ င် ေ က် ပေ ထွ က် ဆို ချ က် များ စွာ ရှိ ခဲ့ ေါ ေ ည် ။
(အခန်း ၄နှင့် ၅ကကည့် ေါ)။ ေို့ ပော်

ယခု တစ်ကကိမ်မှာ

တ ေ် မ ပတာ် ၏ လု ေ် ရ ေ် များ ကို ေျ က် ေျ က် ထ င် ထ င်
ရှ င်း လင်း စွာ ပဖာ် ထု တ် လို က် နို င် ေ ည့် ေထမဆုံး အကကိ မ်
ြဖစ် ပေီး အပနအထားြဖစ် ပေီး လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ပထာက် လှ မ်း
စုံ စ မ်း ေူ များ က လ ည်း ေူး ပေါ င်း ပဖာ် ထု တ် ခဲ့ ကက ေ ည် ။

ပနာင်တွင်အနည်းဆုံး ရ�ာပေါင်း ၃၉၂ ရ�ာခန့် မှာ ရာနှုန်းြေည့်
ေို့မဟုတ် တစ်စတ
ိ တ
် စ်ေင
ို ်းမျှ ဖျက်ဆီးခံရဟု ကုလေမဂ�၏
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အချက်အလက် ရှာပဖွပရးမစ်ရင
ှ က
် ပဖာ်ြေခဲေ
့ ည်။ ထိပ
ု ကျးရ�ာ

ဖမ်း ဆီး ခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ထို ေူ တို့ မှာ အင် ဒ င်း ရ�ာ တွ င်

ပမို့နယ် မှ ပကျးရ�ာ များ၏ ၇၀ ရာခို င် နှု န်း ေါဝင် ေ ည် ။

ရို ဟ င် ဂျာ များ အား ေ တ် ြဖ တ် ေ ည့် ေ တ င်း ကို စုံ စ မ်း

များထဲတွင် မွတ်ဆလင်အများဆုံး ပနထိုင်ပော ပမာင်ပတာ
ေို့ပော်ရခိုင်ပမို့ရ�ာများကိုမူ မထိခိုက်ခဲ့ပေ။

၉၁

၉၂

ပတွ့ ရပော ေက် ပေအပထာက် အ ထားများမှာ

ချည် ပေီး တု တ် ပေီး ြဖစ် ပစပော အပထာက် အ ထားများေင် ။
အစိုးရက ဝန်မခံပော်လည်း ေဋိေက္ခ နှစပ
် ေါင်း ၇၀ ပကျာ်ြဖစ်

ေွားပနခဲ့ ေ ည့် ပနရာတွ င် မွ တ် ဆ လင် များပနေည့် ပမယု

ပတာင် ကကားပဒေ အပနာက် ဘ က် ပဒေတစ် ခု လုံး ကို ရှ င်း

လင်းေစ်ရန် ဆုံးြဖတ်ချက်ချခဲ့ ကကေုံရေါေည်။ ပြမာက်ေိုင်း
အာရကန်ပြမပေါ်တွင် ဂျမီယာတူ-အူလမာ ပခါင်းပဆာင်တို့

လုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ ဝင် များနှ င့် ဗု ဒ� ဘာော အရေ် ေားများက
ပထာ က် လှ မ်း ပန စ ဉ် တွ င် အ ဖ မ်း ခံ ရ ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ။ ၉ ၅

၎င်း တို့ ကို စစ် ဘ က် မှ ပထာင် ဖ မ်း ေည့် ေက် ပေများရှိ
ခဲ့ ပော် လ ည်း နို င် ငံ ပတာ် လျှု့ိ ဝှ က် မှု အ က် ဥ ေ ပဒ အ ရ
ပထာင်ခုနှစ်စီ အချခံခဲ့ရေည်။၉၆ ထိုအင်ဒင်း လူေတ်ေွဲတွင်
တာဝန်ရှိပော စစ်ေားခုနှစ်ဦးမှာ ထိုဂျာနယ်လစ်များထက်

ပထာင် ဒ ဏ် ပလျှာ့ ပေးပေီး ထို ေ တင်း ကို ပရးပော ဂျာနယ်

လစ် များကို ေို ရှ ည် လျားပော ပထာင် ဒ ဏ် ကို ရ ပောအခါ

ပဒါေ များ ေို၍ထွက်ခဲ့ ကကရေည်။၉၇ ထို့ ြေင်အြငင်းေွားစရာ

၁၉၃၀ ပကျာ်နှစ်က ပမျှာ်လင့်ခဲ့ပော မွတ်ဆလင် “ကိုယ်ေိုင်

ေို ြဖစ် ပော ကိ စ္စ တစ် ခု မှာ တေ် မ ပတာ် ၏ ြေန် ကကားပရးနှ င့်

ရိုဟင်ဂျာအုေ်စုများကမူ တေ်မပတာ်၏ ပြခာက်လှန့်ပမာင်း

ရဝမ် ဒါမှ ေုံ များကို ေုံး ကာ ဘင်္ ဂါ လီ များက ြမန် မာနို င် ငံ

အု ေ် ချုေ် ခွ င့် ရ ပဒေ” အိ ေ် မ က် မှာ အဆုံး ေတ် ခဲ့ ပလပေီ ။

ထုတ်မှုများမှာ ကကိုတင်စီစဉ်ခဲ့မှုများ ြဖစ်ပကကာင်း မှတ်တမ်း
တင်ရန်ကကိုးစားခဲ့ ကကေည်။

၉၃

လူ ေားချင်း စာနာပထာက် ထားစရာ အပရးပေါ်

အ ပြခ အ ပန ၏ အ တို င်း အ ဆ ကို ရိ ေ် မိ ေွား ပေီး ပနာ က်

နို င် ငံ တ ကာ က ပဝ ဖ န် ြေ စ် တ င် မှု များ မှာ မ ကကုံ စ ဖူး
အဆင့် အ ထိ ြမင့် တ က် လာခဲ့ ေ ည် ။ အကျုးအပကကာင်
ိ
း ကို

ေိ ပနေူ များထံ မှ လာပော လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ပဆာ် ကေချက်

စိ တ် ဓာတ် စ စ် ဆ င် ပရးဌာနက ထု တ် ပဝပော စာအု ေ် တွ င်

အတွ င်း ေို့ တရားမဝင် ဝင် ပရာက် လာပေီး ပဒေခံ တို့ အား
ေတ် ြဖတ် ပနေုံ ဟု လီ ဆ ယ် ပဖာ် ြေ ထားြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ၉၈

တ ေ် မ ပတာ် က ဘ င်္ ဂါ လီ တို့ မှာ အ ကက မ်း ဖ က် ေ မား များ
ြဖ စ် ကက ပေီး ရို ဟ င် ဂျာ တို့ ၏ တို င်း ြေ ည် ကို “ A r k i s t a n ”

အာကစ္စ တန် ဟူ ပော အမည် ြဖင့် ြမန် မာြေည် ကို ဖဲ့ ထု တ်
ေွားရန် ရည်ရ�ယ်ပကကာင်း စွေ်စွဲခဲ့ေည်။၉၉

NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် အကျေ်အတည်းကို

များကို တေ် မ ပတာ် ပရာ NLD အစိုး ရကေါ လျစ် လျူရှု ခဲ့

တုံ့ ြေန်ရန် အပရးပေါ်အစီအစဉ်အချု့ကိ
ိ ု တင်ြေလာေည်။

အစီ ရ င် ခံ စာ မိ တ် ဆ က် ေ ည့် အ ချိ န် ကို အေုံး ချ လို ေ ည့်

အကကံြေုချက်များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပရး ပကာ်မတီ”

ကကေည်။

၉၄

ARSA ပခါင်းပဆာင်များတွင် ကိုဖီအာနန် ၏

ရည် ရ� ယ် ချက် ရှိ မ ည် မှာ ပေချာေါေည် ။ ေို့ ပော် ၂၀၁၂
က တ ည်း က စ တ င် လာ ခဲ့ ပော အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ကို

ကက ည့် လျှ င် တ ေ် မ ပတာ် ၏ လုံ ပခုံ ပရး ဆို င် ရာ ကကို တ င်

ြေင် ဆ င် မှု အစီ အ မံ များက စနစ် ကျပေီး အစီ အ စဉ် တ ကျ
ပေါ် ပေါက် လာခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ (အခန်း ၆ ကို ကကည့် ေါ။)

ပနာက် တ စ် နှ စ် တွ င် အစိုး ရက “ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ က်

နှင့် “ရခိုင်ြေည်နယ် လူေားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးပရး
ြေ န် လ ည် ပန ရာ ချ ထား ပရး နှ င့် ဖွံ့ ပဖိုး ပရး ြေ ည် ပထာ င် စု

လု ေ် င န်း ပကာ် မ တီ ” ၁၀၀ နှ င့် ထို င်း နို င် ငံ မှ နို င် ငံ ပရးေမား

ဆူ ရ ကီ ရ တ် ဆ တ် ေီ ယာ ထို င်း ဉီး ပဆာ င် ပော နို င် ငံ
တကာ ရခို င် ြေည် န ယ် အကကံ ပေးအဖွဲ့ ” ၁၀၁ ကို ဖွဲ့ စည်း ခဲ့

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တစ်ကကိမ်ထေ်ြဖစ်ခဲ့ ပေီးပနာက် အာဏာေိုင်

ေည် ။ ေို့ ပော် အပမရိ က န် ေံ တ မန် ပဟာင်း မစ္စ တာ

ကကိုးစားြေန်ေည်။

ဘက်ကို မဆန့်ကျင်လိုပော ေပဘာထားပကကာင့် နှုတ်ထွက်

များက ြဖစ် ေျက် ခဲ့ ေ မျှ ကို ဖုံး ထားရန် အေည်း အေန်
နိုင်ငံြခားမီဒီယာကိုလည်း ကန့်ေတ်ထား၊ လူေား

ချင်းစာနာပထာက်ထားမှု အကူအညီကိုလည်း ြေင်းထန်စွာ
ချုေ်ချယ်ထားေည့်အြေင် ကုလေမဂ� အထူးကိုယ်စားလှယ်

ယန်ဟီးလီကိုယ်တိုင်ကို တိုင်းြေည်ထဲ အဝင်မခံေည့် အပြခ
အပနြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ပော် ထို လု ေ် ရ ေ် များက ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ်

န ယ် စ စ် မှ ေ တ င်း စီး ဆ င်း မှု ကို ြဖ တ် ပတာ က် နို င် ြခ င်း

မရှိ ေါ။ လူ့ အခွ င့် အ ပရးချုးပဖာက်
ိ
မှု များ ဆက် တို က် ြဖစ်
ပေါ်ပနေည့် မှတတ
် မ်းများ ဆက်လက် ထွကပ
် ေါ်ပနေည်ကို
မတားနိုင်ေါ။

အလွန်အရုေ်ဆိုးပော မီဒီယာဖိနှိေ်မမှ
ှု ာ ရိုက်တာမှ

ဂျာ န ယ် လ စ် နှ စ် ဦး ြဖ စ် ပော ြမ န် မာ နို င် ငံ ေား များ ကို

ပဘလ်ရစ်ချတ်ဆန်က ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ စစ်တေ်

ေွားပေီး ပနာက် အဖွဲ့ ၏ေိ က္ခာမှာ အတန် င ယ် ကျဆင်း ခဲ့
ေည် ။ ပဘလ် ရ စ် ချစ် ဆ န် က “ဤအဖွဲ့ တွ င် လူ ြဖူ များ
ေါေည် ဆို ရုံ ထ ည့် ထားပေီး အဓိ ေ�ါယ် မ ရှိ ဘဲ ေါဝင် ပေးရ

့ ည်။
ြခင်း”၁၀၂ မျုးိ ကကုံရမည်ဟု မထင်ထားေါဟု ပြောကကားခဲေ

ထို့ ပနာ က် တွ င် ပနာ က် ထ ေ် ပကာ် မ တီ တ စ် ခု ြဖ စ် ပော
ဖိ လ စ် ေို င် ေံ တ မန် တ စ် ဉီး ြဖစ် ေ ည့် ရို ဆာရီ ယို မာနာလို

ဉီး ပဆာင် ပော “လွ တ် လ ေ် ေ ည့် စုံ စ မ်း ပရးပကာ် မ ရှ င် ” ၁၀၃
တစ်ရေ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ြေန်ေည်။

နို င် ငံ တ ကာမှ စိုး ရိ မ် မှု များက တရိ ေ် ရိ ေ် တ က် လာ

ခဲ့ ပေ ပေီ ။ က မ�ာ ေ ည် အ ပရး ပေါ် ေ ဋိ ေ က္ခ များ စွာ ကို
ကို င် တွ ယ် ပနရပော် လ ည်း ရခို င် ြေည် ၏ အကျေ် အ တည်း
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အ ေ စ် မှာ ပကကာ က် လ န့် စ ရာ ေ တ င်း မျုးိ ြဖ စ် ေ ည် ။

အပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှု ရှိ ခဲ့ ပကကာင်း ပတွ့ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ “ပဒေခံ

မပေးေါ။ နို င် ငံ တ ကာ အကူ အ ညီ ပေးပရး အဖွဲ့ များေည်

အရေ် ေားအု ေ် စု များ၊ နို င် ငံ ပရးေမားများနှ င့် ရဟန်း ”

ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် က ရ င် ဆို င် ရ ေ ည့် စိ န် ပခါ် မှု မှာ လ ည်း

ဒု က္ခ ေည် များအတွ က် လူ ေားချင်း စာနာပထာက် ထားမှု

ဆို င် ရာ အကူ အ ညီ များပေးနို င် ရ န် ကကိုးစားပနကကေည် ။
အပနာက်တိုင်း အစိုးရများက ကုလေမဂ�လုံပခုံပရးပကာင်စီ

မှ တစ်ဆင့် ြမန်မာနိင
ု င
် အ
ံ ား အပရးယူမည့် အပရးတွငလ
် ည်း

ခါတိုင်းြမန်မာနိုင်ငံနှင့်ေတ်ေက်ေည့် နိုင်ငံတကာ အပရး

ယူ မှု များတွ င် ြဖစ် ပနကျေုံ စံ အ တို င်း ေင် တရု တ် နှ င့် ရု ရှား
တို့က ကာဆီးေိတ်ဆို့ထားပေေည်။

၁၀၄

တရု တ် အ စိုး ရက အဆို ြေုပော အဆင့် ေုံး ဆင့်

ေါေည့် ရို ဟ င် ဂျာ ြေဿနာပြဖရှ င်း ပရးအဆို ကို ၂၀၁၇

နို ဝ င် ဘာ တွ င် တ ရု တ် နို င် ငံ ြခား ပရး ဝ န် ကကီး ဝ မ် ရီ က

အာဏာေိုင်များ၊ ြေည်ေူစစ်များ၊ လက်နက်ကိုင်ထားပော

များ ေ ည် လ ည်း အ ထ က် ေါ လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ချုးိ ပဖာ က်
မှု များ တွ င် အ န ည်း နှ င့် အ များ ေါ ဝ င် ခဲ့ ကက ေ ည် ဟု
ဆို ေ ည် ။ ၁၀၇ ရခို င် အ ြေင် ကို လှ မ်း ကကည့် လျှ င် လ ည်း ထို ကဲ့

ေို့ လူ့အခွင့်အပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှုများကို ကချင်နှင့် ရှမ်းြေည်

န ယ် ပြမာ က် ေို င်း ရှိ တ ေ် မ ပတာ် ၏ စ စ် ဆ င် ပရး အ တွ င်း
ပတွ့ ရ ပကကာ င်း ပရး ေား ထား ေ ည် ။ မွ တ် ဆ လ င် များ
အပေါ် အမုန်းတရား ေွားများပစပော ေတင်းစကားများ
ကို ေျံ နှ့ ံ့ ပစ ခဲ့ ေ ည့် အ တွ က် F a c e b o o k နှ င့် အ ြခား
ဆိုရှယ်မီဒီယာများ ကိုလည်း ပဝဖန်ခဲ့ေည်။၁၀၈

လူေတ်မများနှ
ှု
င့် အြခားလူ့အခွငအ
့် ပရး ချုးပဖာက်
ိ

တင် ြေခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ဆင့် ေုံး ဆင့် တွ င် နို င် ငံ တည် ပငိ မ် မှု

မှုများအတွက် ARSA တွင် တာဝန်ရှိေုံကိုလည်း မီးပမာင်း

ပရးနှင့် ပဆွးပနွးညှိနင်
ှို းနိုင်ပရးကို အားပေးရန် နိုင်ငံတကာ

အ လ က် ရှာ ပဖွ ပရး မ စ် ရှ င် ေ ည် ြဖ စ် ခဲ့ ပော လူ မှု ဒု က္ခ

ရရှိပစရန် အေစ်အခတ်ရေ်စဲကကပရး၊ ြေန်လည်ပနရာ ချထား

က အကကံ�ဏ်နှင့် အပထာက်အေံ့များပေးပရးနှင့် ြေဿနာ
၏ ပရ ပော က် ြမ စ် များ ကို ြဖ တ် နို င် မ ည့် မ ဟာ ဗျူ ဟာ
များချမှတ်ကကပရး တို့ေါဝင်ေည်။၁၀၅ ေို့ပော် ယပန့အချိန်

အထိ ထို အ ကကံ � ဏ် များထဲ တွ င် တကယ် လု ေ် ြဖစ် ပော

အေို င်း မှာ အလွ န် န ည်း ေါးေည် ။ (အခန်း ၈ ကို ကကည့်
ေါ။) နို င် ငံ တ ကာ၏ အာရုံ စို က် မှု မှာ လည်း ကု လ ေမဂ�

လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးပကာင် စီ က ဖွဲ့ စည်း လို က် ပော လွ တ် လ ေ်
ေည့် နို င် ငံ တ ကာ အချက် အ လက် ရှာ ပဖွ ပရးမစ် ရှ စ် ၏

စုံ စ မ်း ပဖာ် ထု တ် ပရး အ ပေါ် တွ င် ော ရှိ ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၈

စက် တ င် ဘာလတွ င် အချက် အ လက် ရှာ ပဖွ ပရးမစ် ရှ င် ၏
ပတွ့ ရှိ ချက် များမှာ အစိုး ရလုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ များ၏ အြေု
အမူ များကို ကကမ်း ကကုတ် ပကကာင်း အြေင်း အထန် စွဲ ချက်
တင် ထားေည် များ ေါဝင် ေ ည် ။ ထို အ စီ ရ င် ခံ စာမှာ ဤ

အ ပရး အ ခ င်း နှ င့် ေ တ် ေ က် ၍ နို င် ငံ တ ကာ အ ြမ င် ကို
ခို င် မာ ေွားပစပော ေမို င်း ဝင် အ ပထာက် အ ထား တစ် ခု

ြဖ စ် လာ ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ပခါ င်း ပဆာ င် ၆ ဉီး ေ ည်
စစ် ရာဇဝတ် မှု ကျူးလွ န် ခဲ့ ေူ များဟု အမည် တ ေ် ထားပေီး

ဂျီ နို ဆို က် ပြမာက် မ ပြမာက် ကို စုံ စ မ်း စစ် ပဆးရန် အကကံ ြေု
ထားေည် ။ ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် နှ င့် ဒု တိ ယ

ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး စိုး ဝင်း နှ င့် အမှ တ် ၃ စစ် ဆ င် ပရး အထူး
အ ဖွဲ့ မှူး ၊ အ ပနာ က် ေို င်း တို င်း စ စ် ဌာ န ချု ေ် တို င်း မှူး ၊

ပြခြမန်တေ်မ (၃၃) နှင့် (၉၉) တို့အား ပခါင်းပဆာင်များကို
အဓိက အြေစ်ကျူးလွန် ခဲေ
့ မ
ူ ျားအြဖစ် ပဖာ်ြေထားေည်။၁၀၆

ထိုစာရင်းမှာ အကုန်အစင်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ အြခား

အပရးကကီး ေည့် ကိ စ္စ များကို လ ည်း မီး ပမာင်း ထိုး ြေထား
ေါ ေ ည် ။ ြမ န် မာ နို င် ငံ ရဲ တ ေ် ဖွဲ့ ၊ န . စ . ခ တ ေ် များ နှ င့်

နယ်စေ်လုံပခုံပရးရဲများေည်လည်း အလားတူေင် လူ့အခွင့်

ထိုး ြေထားပော စုံ စ မ်း ပထာက် လှ မ်း မှု ြဖစ် ေ ည် ။ အချက်

ဖရို ဖ ရဲ အပြခအပနကို ြမန် မာနို င် ငံ ၏ အပရးအရာများ

နှ င့် ဆက် စ ေ် တ င် ြေေည် ။ နိ ဂုံး တွ င် မူ ြမန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း
ေက်ဆိုး ရှညလ
် ပ
ှ ော စစ်ပဘာင်ချဲ့ ကကြခင်း၏ အတိင
ု ်း အတာ
ကို ေတိပေးခဲ့ေည်။ အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်က
အကျဉ်းချုေ်ကို ပအာက်ေါအတိုင်း ပရးခဲ့ေည်။

“ က ချ င် ၊ ရ ခို င် နှ င့် ရှ မ်း ြေ ည် န ယ် တို့ တွ င် ြဖ စ် ပေါ်
ခဲ့ ပော အလွ န် ဆိုး ရ�ားလှ ေ ည့် လူ့ အခွ င့် အ ပရး ချုးိ
ပဖာက် ြခင်း များနှ င့် ကကမ်း တမ်း စွာ ကို င် တွ ယ် ခဲ့ ြခင်း
များမှာ ပကကာက် စ ရာပကာင်း လှ ပေီး ပနရာအားလုံး

တွ င် တစ် ေုံ စံ တ ည်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ။ ြဖစ် ေျက် ခဲ့ ပော
လူ့ အခွ င့် အ ပရး ချုးပဖာက်
ိ
ြခင်း များမှာ နို င် ငံ တ ကာ

ဉေပဒများအရ အကကီးပလးဆုံး ြေစ်မှုများ ြဖစ်နိုင်ေည့်
ကိစများြဖစ်
္စ
ေည်။ ထို ြေဿနာများက လူ့အဖွဲ့အစည်း

၏ ဖရို ဖ ရဲ ြဖစ် ပနေုံ မှာ နက် ရှို င်း လှ ပကကာင်း ကို ြေပန
ေကဲ့ ေို့ ကာလကကာရှ ည် စွာ ရှိ ခဲ့ ပော ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ရ

မမျှမတမှု များကလည်း ထင်ရှားပနပေီးဆယ်စုနှစ်များ
စွာ ေင် လုံ လုံ ပလာက် ပလာက် မကု စားဘဲ ေ စ် ထားခဲ့

ပကကာင်း ပေါ် လွ င် ေ ည် ။ ပကကာက် စ ရာပကာင်း ေည်

မှာ ဤ လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှု များ ြဖစ် ေျက် ခဲ့

ေည်ကို ြငင်း ေယ်ြခင်း ၊ ေုံ မှန်ြဖစ်ရိုး ြဖစ်စဉ်ကဲ့ ေို့

ပနေားကျပနကကြခင်း၊ အြေစ်ကျူးလွန်ေူများ အြေစ်

ပေး မခံရဘဲလွတ်ပနြခင်းတို့ေင် ြဖစ်ေည်။ ယခုပတွ့
ရပော အနိုင်ကျင့်ေည့် လုေ်ရေ်မျုးမှ
ိ ာ ယခင် အကကိမ်

များက အြခားြမန်မာနိုင်ငံ အရေ်ပဒေများတွင် ြဖစ်ခဲ့
ေည့် ေဋိေက္ခများနှင့်လည်း ေုံစံတူပကကာင်း ဤမစ်ရှင်
အပနနှင့် ေုံးေေ်လိုပေေည်။”၁၀၉

ဤစကားလုံးများက ြမန်မာနိုင်ငံပဒေများစွာတွင်
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လွ တ် လ ေ် ပရးရေည့် ၁၉၄၈ ကတည်း ကေင် ြဖစ် ေျက် ခဲ့

ထဲတွင် စာရင်းထေ်တိုးလာခဲ့ ပေီ။ ြမန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်

စ ရာ မှာ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် နှ င့် တ ရု တ် နှ င့် ထိ စ ေ် ပန ပော

များအား ပနရာြေန် လ ည် ချထားရန် ေပဘာတူ ညီ ချက်

ပော အပြခအပနများကို ပဖာ် ကျူးပနေါေည် ။ ဝမ်း နည်း
အပရှ့ ပြမာက် နယ် ြခားပဒေများတွ င် ေဋိ ေ က္ခ များပကကာင့်

နာကျင် ခံ စားမှု များ မရေ် တ န့် ေွားပေးြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။
ကို ဖီ အာနန် အကကံ ပေးပကာ် မ ရှ င် နှ င့် ကု လ ေမဂ� အချက်

အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်နှစ်ခုစလုံး၏ အစီရင်ခံစာများမှာ
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်းများကို ပြဖရှင်းရန်

နိင
ု င
် တ
ံ ကာက ပေးထားပော အကကံြေုချက် ကတ်တပလာက်

အစိုးရများေည် ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလကစတင်ပေီး ဒုက္ခေည်
ရထားကကေည်။ ေို့ပော် ယခုအချိန်အထိ ြေန်လည်ပနရာ

ချထားမှုများ မရှိခဲ့ပေးပေ။ (အခန်း ၈ ကိုရှုေါ။) လတ်တ
ိ ပငိမ်းချမ်းပရး၊ စစ်ဘက်တွင် တာဝန်ခံမှု
ပလာတွင် လူမျုးစု
ရှိပရးနှင့် တရားဉေပဒနှင့်အညီ လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်

ပစာင့် ပရှာ က် ပရးတို့ မှာ ြမန် မာလူ မျုးများအတွ
ိ
က် ပေချာ
ပရရာြခင်း မရှိပေးေါ။
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ကု လ ေမဂ� ၏ ြမန် မာနို င် ငံ ဆို င် ရာ လွ တ် လ ေ် ပော နို င် ငံ တ ကာ အချက် အ လက် ရှာ ပဖွ ပရး

မစ် ရှ င် က ရခို င် ြေည် န ယ် မှ အကကမ်း ဖက် မှု များ၏ ြဖစ် လာရြခင်း ၏ အပကကာင်း တရားတစ် ခု မှာ
ဆို ရှ ယ် မီ ဒီ ယာ ြဖစ် ေ ည် ဟု ြေစ် တ င် ရှုံ့ ချလို က် ေ ည် ။ မို ဘို င်း လ် ဖု န်း နှ င့် အင် တာနက် တို့ ေည်
ြမန်မာနိုင်ငံေို့ အပတာ်ပနာက်ကျမှ ပရာက်ေါေည်။ Facebook ေုံးစွဲေူ ၁၈ ေန်းရှိပောနိုင်ငံတွင်
ေုံး စွဲ ေူ များစွာ ၏ အင် တာနက် မှာ Facebook ြဖစ် ပနေည် ။ အချက် အ လက် ရှာ ပဖွ ပရး မစ် ရှ င် က

အစီရင်ခံရာတွင် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အကကမ်းဖက်မှုများြဖစ်ပေါ်ပနစဉ် ကာလအတွင်း အစိုးရမီဒီယာများ
နှင့် Facebook ပေါ်တွင် စစ်တေ်က မွတ်ဆလင်တို့အား နှိေ်ကွေ်ေည့် ကာလတစ်ပလျှာက်လုံးတွင်

မွ တ် ဆ လ င် ဆ န့် ကျ င် ပရး တ ရား များ လွ တ် လွ တ် လ ေ် လ ေ် ေ င် တ င် ဆ က် ပဖာ် ြေ ပန ကက ေ ည် ဟု
ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။

အြငင်းေွားအြဖစ်ဆုံးကိစ္စတစ်ခုမှာ ကာကွယ်ပရးဉီးစီးချုေ်ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှိုင်က

တေ်မပတာ်၏ စစ်ဆင်ပရးများမှာ ဒုတယ
ိ ကမ�ာစစ်အတွင်းက “မပေီးြေတ်ခပ
ဲ့ ော ကိစများ”
္စ
ကို ရှင်းပနြခင်း
ြဖစ် ပကကာင်း (အခန်း ၂ ကို ရှု ေါ။) ပြောကကားခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ၁၁၀ တစ် က မ�ာလုံး မှာ ထို စ ကားပကကာင့်

လန့်ဖျေ်ကကရေည်။ “နယူးပယာက် တိုင်းမ်၏ ေတင်းတစ်ေုဒ်က “Facebook ပေါ်တွင် လှုံ့ပဆာ်လာ
ပော ဂျီနိုဆိုက်နှင့် ြမန်မာစစ်တေ်၏ Facebook ပရးေားချက်များ” ဟုတင်ြေခဲ့ေည်။၁၁၁

ထို့ပနာက်တွင် ေတင်းတု၊ ေတင်းပယာင်များနှင့်တကွ ရမ်းကားပော ခွဲြခားပော စကားလုံး

အေုံး အနှု န်း ြေန့် နှံ့ မှု ကို တုံ့ ြေန် ရာတွ င် မိ မိ တို့ အ ပနနှ င့် အလွ န် ပနှး ပကွး ခဲ့ ပကကာင်း Facebook

က ေိ ရှိ ေွားခဲ့ ေ ည် ။ ၁၁၂ ထို အ ချိ န် မှ စ ၍ ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် ၏ စာမျက် နှာ အေါအဝင်
အချု့ိ Facebook စာမျက် နှာ များကို ဖယ် ရှားခဲ့ ေ ည် ။ ၁၁၃ အစိုး ရ၏ ပတာင်း ဆို မှု ြဖင့် Facebook

က အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး စာချုေ် ကို လက် မှ တ် မ ထိုး ထားပော ULA, KIO နှ င့် MNDAA တို့ ၏
စာမျက်နှာများကိုေါ ဖယ်ရှားပေးခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ဆိုရှယ်မီဒီယာက လူမျုးပရး
ိ
စိတ်ဝမ်းကွဲမှုများကို
ြဖစ်ပစေည်၊ လူမျုးစု
ိ များကကားေဋိေက္ခများ တိုးပစေည်ဟူပော ကိစ္စကို အပရးတယူလုေ်လာကကချိန်မှာ

ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်ေို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပော ဒုက္ခေည်နှင့် အိုးအိမ်မဲ့ လူ တစ်ေန်းအတွက်မူ ပနာက်
ကျလွန်းလှေည်။

နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခနှင့် ရခိုင်အမျုးေားပရး
ိ
နို င် ငံ တ ကာ က ရို ဟ င် ဂျာ အ ပရး ကို ဂ ရု စို က်

ပနချိန်တွင် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နယ်ြခားမှ ေဋိေက္ခမှာ ရခိုင်ြေည်

၏ တစ်ခုတည်းပော အပရးပေါ်ကိစ္စ မဟုတ်ခဲ့ေါ။ အြခား
လူ မျုးစု
ိ များအပေါ် တေ် မ ပတာ် ၏ ဆက် ဆံ ေုံ မှာ အထက်

တွ င် ပဖာ် ြေခဲ့ ပော လု ေ် ေုံ ကို င် ေုံ များနှ င့် မထူး လှ ေါ။ ရခို င်

အမျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားေူ အများအြေားက မွ တ် ဆ လင်

ချုးပဖာက်
ိ
ပောလု ေ် ရ ေ် များမှာ ပဒေခံ တို့ ၏ မပကျနေ်
မှု များ စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ြခ င်း များ ကို မ ပြဖ ရှ င်း နို င် ရုံ မျှ မ က

ေို ၍ ေ င် ဆိုး လာ ပော န ည်း ဗျူ ဟာ များ ော ြဖ စ် ေ ည် ။
အရေ် ဘ က် လူ့ အဖွဲ့ အစည်း ပခါင်း ပဆာင် တစ် ဉီး ြဖစ် ေူ

ပကျာ်ဆန်းက က�န်ပတာ်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း မှာ အရင်တန
ု ်းက
ထက် ပတာင် ေူ့ ဘ က် ကို ယ့် ဘ က် ေို ကွဲ လာကကတယ် ” ဟု
ဆိုခဲ့ေည်။၁၁၄

မွ တ် ဆ လင် များနှ င့် ေတ် ေ က် ၍ အပြခအပနများ

တို့အား အစိုးရက ဖိနှိေ်ေည်ကို ပထာက်ခံ ခဲ့ ကကပော်လည်း

ဆိုး ေ ထ က် ဆိုး လာ ပေီ ဟူ ပော ေ တိ ပေး ချ က် များ ကို

ရခိုင်တွင် ကျယ်ြေန့်လာပအာင် ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို

တွငလ
် ည်း လူ့အခွငအ
့် ပရး ချုးပဖာက်
ိ
မများ
ှု
ဆိုးဆိုး ရ�ားရ�ား

တစ် ဘ က် တွ င် အဏာေို င် များေည် အစိုး ရအာဏာစက်
အေုံး ချပနကကေည် ဟူ ပော အြမင် ကို လ ည်း ကျယ် ြေန့် စွာ
လ က် ခံ ကက ေ ည် ။ အ ြခားလူ မျုးိ စု ပဒ ေ များ တွ င် ရ င် နှီး

ပန ပေီး ေား ြဖ စ် ပော တ ေ် မ ပတာ် ၏ လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး

အကကိမ်ကကိမ် လျစ်လျူရှုခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင်လူမျုးများ
ိ
အပေါ်

ကျူးလွနခ
် ဲ့ ကကေါေည်။၁၁၅ ဤြဖစ်ရေ်များပကကာင့် ဗမာလူမျုးိ

နိင
ု င
် ံ ပခါင်းပဆာင်များေည် တမင်တကာေင် ရခိင
ု က
် ို ချုးနှ
ိ မ
ိ ်

ထားေည် ဟူ ပော အြမင် ကို ရခို င် ပခါင်း ပဆာင် များေို ၍
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ယုံ ကကည် လာခဲ့ ေ ည် ။ အစိုး ရအာဏာေို င် များ၊ ဗု ဒ� ဘာော

ေို၍ေင် နာမည်ကကီးလာေည်။

အထား၌ ဘက် ေုံး ဖက် စ လုံး မှ ြေည် ေူ များမှာ ညှ ေ် ေူး

ULA ကို ပထာက် ခံ မှု များလည်း ေို ၍ ြမင့် မားလာခဲ့ ေ ည် ။

ေုံး ေ ေ် ပဆွး ပနွး ေူ ရဲ မ င်း ပဇာ် က “ အ ပကကာ က် တ ရား

ဆုံ ချက် မှ တ စ် ဆ င့် ေလက် ဝ ၊ ဘူး ေီး ပတာင် နှ င့် ပကျာက်

ရခိုင်များနှင့် မွတ်ဆလင် လူနည်းစုများ ေုံးေွင့်ဆိုင် အပန
ညှ ေ် ေိ တ် အ ပနအထားနှ င့် ကကုံ ရ ေည် ။

၁၁၆

ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို

ေည် ြမန် မာနို င် ငံ ၏ လူ မှု ဘဝများထဲ ေို့ စိ မ့် ဝ င် ပနပေီး
မ ေိ မ ော ရှိ ခဲ့ ပော ဘ က် လို က် ြခ င်း များ မှာ ယ ခု အ ခါ
ပေါ်လွင် လာကကပေီဟု ပရးေားခဲ့ေည်။

၁၁၇

NLD အစိုး ရလက် ပအာက် တွ င် ရခို င် နို င် ငံ ပရး

ေါ တီ များ မှာ မ လုံ ပခုံ မှု များ ကကီး စိုး လာ ချိ န် တွ င် မ ေိ

ချ င် ပယာ င် ြေု ၍ တိ တ် တိ တ် ပန ခဲ့ ကက ေူ များ မ ဟု တ် ပေ ။

၂ ၀ ၁ ၅ အ ပထွ ပထွ ပရ�း ပကာ က် ေွဲ အ ပေီး တွ င် အာ ရ က န်
အမျုးေားပရး
ိ
ပဆာ်ကေစည်းရုံး တိုက်တွန်းပရးတွင် အုေ်စု

ကကီးနှစ်ခုက လ�မ်းမိုးထားေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရးထဲ
မှ ANP နှ င့် လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ ULA တို့ ြဖစ် ကကေည် ။
အပစာေိုင်းတွင် ANP ေည် NLD အာဏာရလာပေီးပနာက်

ေို င်း အရှိ န် ပလျာ့ ေွားေလို ရှိ ေ ည် ။ ၂၀၁၅ ပရ�း ပကာက်

ေွဲတွင် ေါတီက အပြခအပန ပကာင်းခဲ့ပော်လည်း ဂိုဏ်းဂဏ

တစ် ချိ န် တ ည်း မှာ ေင် ရခို င် ြေည် န ယ် အ နှံ့ အ ြေား၌

၂၀၁၇အတွ င်း ရက္ခို င် တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား
ပတာ် ပမို့နယ် များတစ် ဝို က် ပထာက် ေံ့ ေို့ ပဆာင် ပရးလမ်း
ပကကာ င်း များ ရ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ဘ က် က လ ည်း

ြေင်း ထန် ပော တုံ့ ြေန် မှု များြေုလု ေ် ရ န် အရှိ န် ယူ ပနဆဲ
အချိ န် ြဖစ် ရာ ကေဂု တ် လ ARSA ၏ တို က် ခို က် မှု ပကကာင့်
အ ဓိ က ေ စ် မှ တ် ထား ပော ကိ စ္စ မှာ ရို ဟ င် ဂျာ များ ဆီ ေို့

ပရာက် ရှိ လာခဲ့ ေ ည် ။ အကယ် ၍ ULA ၏အင် အား အပြခ

အပနကို ရိေ်မိနိုင်ေည့်အချက်မှာ ကုလားတန်ြမစ်ပေါ်တွင်

၂၀၁၇ နိဝ
ု င်ဘာလအတွင်းပခုံခတ
ို က
ို ခ
် က
ို မ
် ပကကာင့
ှု
်တေ်မပတာ်
ေား ၁ ၁ ဉီး ပေ ဆုံး ပေီး ၁ ၄ ဉီး ဒ ဏ် ရာ ရ ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၂ ၀

ထို မျှ ပေ ဆုံး ဒ ဏ် ရာ ရ ေ ည့် နှု န်း မှာ နှ စ် ပေါ င်း များ စွာ
အတွ င်း ရခို င် EAO များပကကာင့် အစိုး ရတေ် က ထိ ခို က် ရ
ြခင်းများအနက် အြေင်းထန်ဆုံး ြဖစ်ေည်။

ရက္ခိုင့်တေ်မပတာ် အင်အားကကီးထွားလာချိန်တွင်

အကွဲအပေဲများက ြေဿနာြဖစ်ပနပမဲေင်။ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ

ULA ေည် လက်နက်နှင့်ပငွပကကးများကို မည်ေည့် အရေ်

ေါတီ ပဟာင်း ကို ြေန် လ ည် ထူ ပထာင် ရ န် ခွဲ ထွ က် ေွားကက

ထို ဝ င် ပငွ များတွ င် မူး ယစ် ပဆးဝါးပရာင်း ဝယ် မှု များ နှ င့်

အတွ င်း ALD အဖွဲ့ ဝင် ပဟာင်း များက ၎င်း တို့ ၏ ယခင်
ေည် ။

၁၁၈

ကွဲ ေွားရေည့် အ ပကကာင်း မှာ ပခါင်း ပဆာင် မှု

နှင့် ေတ်ေက်ေည်။ ေို့ပော် အြငင်းေွားကကေည်များတွင်
NLD နှ င့် ANP က မည် မျှ နီး နီး ကေ် က ေ် အတူ လ က် တွဲ

ေင့် ေ နည်း ဟူ ပော ကိ စ္စ လည်း ေါေည် ။ ဤအချက် မှာ
အစိုးရ အဆက်ဆက် လက်ပအာက်၌ ကကုံခဲ့ရပော ကကာရှည်

မှ ရ ပန ေ န ည်း ဟု ပမး စ ရာ အ ပကကာ င်း ရှိ လာ ေ ည် ။
အတင်းခိင
ု ်းပစ ြဖန့ခ
် ျိမများ
ှု
ေါဝင်နင
ို ေ
် ည်ဟု ဆိကု ကေည်။ ၁၂၁
ြမန် မာ့ လ က် န က် ကို င် ေဋိ ေ က္ခ များ ေမို င်း တွ င် ထို ကဲ့ ေို့

စွ ေ် စွဲ မှု များ နှ င့် တ စ် ဖ က် က အ ြေ န် အ လှ န် ြေ န် စွ ေ် စွဲ မှု
များေည် ပတာက် ပလျှာ က် လို ေ င် ပတာ် လှ န် ပရးနှ င့် အ တူ

ရှိခဲ့ ကကေည်။၁၂၂ ေဋိေက္ခနှင့် မူးယစ်ပဆးဝါးကိစ္စမှာ ခွဲြခား

ကကာများရှိ ခဲ့ ေ ည့် အကကံ အို က် စ ရာ ကိ စ္စ တစ် ခု ြဖစ် ေ ည် ။

မရပအာင်ေင် ယှက်န�ယ်ပနကကပေီး နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း

နှ င့် မိ မိ တို့ နို င် ငံ ပရးလမ်း စဉ် ကို ကို ယ် တို င် လ မ်း ပဖာက်

ပနကကေည် ။ ြမန် မာေည် ယပန့ ပခတ် တွ င် ဘိ န်း ြဖူနှ င့်

ယခင် အကကိ မ် များကကဲ့ ေို့ ေ င် လူ မျုးစု
ိ ေါတီ များ အပန

ရမည်ပလာ။ ဗဟိုမှ ဗမာကကီးစိုးပော ေါတီများနှင့် ေူးပေါင်း
ရမည်ပလာ ဟူပော ပမးခွန်းကို ရင်ဆိုင်ကကရေည်။

ထို့ ပနာ က် တွ င် A N P ေ ည် နို င် ငံ ပရး ပရ ချိ န်

ကို ထိ န်း ထား ပေီး ေါ တီ ဉ က� ဌ ဉီး ပအး ပမာင် က ၂ ၀ ၁ ၇

ကကားြဖတ် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အမ်းပမို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်
အြဖစ် ြေည် ေူ့ လ� တ် ပတာ် အမတ် ပနရာကို အနို င် ရ ချိ န် ေို့

ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် ဉီးပအးပမာင်မှာ ဒီဇင်ဘာလ
အတွ င်း ရို ဟ င် ဂျာြေဿနာ အြမင့် ဆုံး အရှိ န် တ က် ပနချိ န်
တွ င် ေါတီ မှ နှု တ် ထွ က် ခဲ့ ရာ ဤအြဖစ် အ ေျက် မှာ ANP

မူး ယစ် ပဆးဝါးကိ စ္စ တွ င် အဖွဲ့ အစည်း မျုးစု
ိ ံ က ေတ် ေ က်
မက်ောဖီတမင်းပဆးြေားများ တရားမဝင်ထုတ်လုေ်မှုတွင်
ကမ�ာပေါ် တွ င် ထိ ေ် တ န်း ပြေးပနေည် ။ International

Crisis Group ၏ မကကာပေးခင်က အစီရင်ခံစာတစ်ခု၌

ရှမ်းြေည်နယ်၏ မူးယစ်ပဆးဝါး ြေဿနာကို ဤေို့ပဖာ်ြေ
ထားေည် ။ “ြမန် မာ့ တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် ထိ ေ် တ န်း အရာရှိ

များကစ၍ လာဘ် စားမှု များကို အြမစ် က လှ န် ေ စ် ေ င့် ပေီး
ကကံ ပဖာ် ကကံ ဖ က် ြေည် ေူ့ စ စ် များကို လ ည်း လက် န က် ြဖုတ်
လိုက်ေင့်ေည်” ဟု အကကံြေုခဲ့ေည်။၁၂၃

အမှ န် စ င် စ စ် လက် န က် ကို င် ေဋိ ေ က္ခ ြဖစ် စ ဉ် များ

လှု ေ် ရှားမှု တစ် ခု လုံး ကို အံ့ အားေင့် ေွားပစပော လု ေ် ရ ေ်

လွ တ် လ ေ် ပရးအပေီး တွ င် ပေါ် ပေါက် လာကတည်း ကေင်

ဉီး ပအးပမာင် မှာ ပဘးပရာက် ေွားေလို ရှိ ေ ည် ။ ေို့ ပော်

ခဲ့ ကကေါ။ ယပန့တွင် အစိုးရက ထူပထာင်ထားပော ြေည်ေူ့

ြဖစ် ခဲ့ ေ ည် ။

၁၁၉

ေထမတွ င် ထို ေို့ နှု တ် ထွ က် ခဲ့ ြခင်း ပကကာင့်

ဤအပတာအတွ င်း ဉီး ပအးပမာင် မှာ ရခို င် ြေဿနာ ေို ဆိုး

လာချိ န် တွ င် လူ ပြောများပော ပခါင်း ပဆာင် တ စ် ဉီး အြဖစ်

လက် န က် ကို ရှာ ပဖွ ရ ရှိ ရ န် မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ မခက် ခဲ

စစ်တေ်ဖွဲ့များ၊ နယ်ြခားပစာင့်တေ်များနှင့် EAO အဖွဲ့ ၂၀

ပကျာ်ရှိပော နိုင်ငံတွင် ပငွရှာရန်လည်း မခက်ခဲခဲ့ ကကေါ။၁၂၄
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အစိုး ရဘက် ပရာ လူ မျုးစု
ိ အ တို က် အ ခံ လှု ေ် ရှားမှု အားလုံး

ပရး ပ�ကွး ပကကာ် ေံ အား ယုံ ကကည် ပထာက် ခံ ေူ များအြဖစ်

ေါပေီ။ ULA ကမူ တရုတ်နယ်စေ်ပဒေ မဟာမိတ်များရှိရာ

“ယပန့ အ ချိ န် ဟာ အစိုး ရက နို င် ငံ ပရး အကျေ် အ တည်း

က တို က် ခို က် လို စိ တ် ြေင်း ြေခဲ့ ကကေည် မှာ အချိ န် ကကာခဲ့
အရေ်တွင်လက်နက်များ ရနိုင်ပေီး ပလ့ကျင့်မှုများကို အုေ်စု

လို က် ပဆာင် ရ� က် နို င် ကကေည် ။ ULA မှ တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား
ေူ များ ေ ည် ြေ ည် ေ ပန ရ ခို င် အ ေို င်း အ ဝို င်း များ ကကား
အပထာက် အ ေံ့ ရ နို င် ပရး ကွ န် ရ က် များ ချိ တ် ဆ က် မိ ခဲ့ ပေီး

လွ န် ခဲ့ ပော ဆယ် စု နှ စ် များအတွ င်း ြမန် မာနို င် ငံ န ယ် စ ေ်

စွ ေ် စွဲ ခဲ့ ေ ည် ။ ၁၂၆ ပဝဟင် ပအာင် ၏ ပဟာပြောချက် ထဲ တွ င်

ပတွ့ ပနတဲ့ အချိ န် ေါ။ ဒါ့ ပကကာင့် မို့ လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ

ဝင် ပေီး က� န် ပတာ် တို့ ရဲ့ လွ တ် လ ေ် ပရးကို ြေန် ယူ ဖို့ အ ချိ န်
ပကာင်းေါ။ က�န်ပတာ်တို့အားလုံး ဒီတက
ို ေ
် မ
ွဲ ှာ ေါဝင် ကကေါစို့”
ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၁၂၇

ယပန့ အ ချိ န် တွ င် မူ ထို ၂၀၁၈ ခု နှ စ် က ပြမာက် ဉီး

ပဒေများေို့ ခို လှုံ ပရာက် ရှိ ပနပော ရခို င် နို င် ငံ ပရးေမား

တွင် အရေ်ေားများ ပေဆုံးခဲ့ရြခင်းကို ရခိုင်တို့က စစ်ပတွ

ရခိုင်တေ်အင်အားများမှာ အနည်းဆုံး ရခိုင်၊ ချင်း၊ ကချင်၊

အရေ်ေား လူအုေ်ထံ ေစ်ခတ်မှုများကဲ့ေို့ ေမိုင်းမှတ်တိုင်

များ ကို ြေ န် လ ည် စု စ ည်း ခဲ့ ကက ေ ည် ။

၁၂၅

ယ ခု အ ခါ တွ င်

ရှမ်းနှင့် ကရင်ြေည်နယ်တို့ အေါအဝင် ပဒေငါးခုတင
ွ ရ
် ေ
ှိ ည်။

U L A ၏ အ င် အား ကကီး မား လာ ေ ည် နှ င့် အ မျှ

စ ဉ်း စား လာ ကက ေ ည် မှာ အ ဘ ယ် ပကကာ င့် ဤ အ ဖွဲ့ ေ ည်
န . အ . ဖ ပခ တ် ပနာ က် ေို င်း ပရာ က် ခါ မှ အ ဘ ယ့် ပကကာ င့်
ြေည်ေူ့ပထာက်ခံမှုကို ဤမျှ ြမန်ြမန်ရလာခဲ့ေနည်း ဟူပော
ပမးခွ န်း ြဖစ် ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးအရ ALP နှ င့် ANC နှ စ် ဖွဲ့

စလုံး မှာ ၂၀၁၁ ဉီး ေိ န်း စိ န် ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း

တွ င် ၁ ၉ ၆ ၇ ဆ န် ြေ ဿ နာ ပန့ က လုံ ပခုံ ပရး များ ဘ က် မှ

တစ်ခဟ
ု ု မှတယ
် လ
ူ ာကကေည်။(အခန်း ၄ ကို ရှုေါ။) တစ်ဆယ့်
ပလးလမျှ ကကာပောအခါ ဉီ ပအးပမာင် နှ င့် ပဝဟင် ပအာင်

တို့ ကို ပထာင် ဒ ဏ် နှ စ် နှ စ် ဆ ယ် စီ ချမှ တ် လို က် ပောအခါ
ရခိုင် အမျုးေားပရး
ိ
စိတ်ဓာတ်များ ေိုမိုအုံ�ကွလာခဲ့ေည်။
“ရခို င် ပတွ ဒီ ကိ စ္စ ကို ပဒါေထွ က် ပနကကတယ် ” ဟု တရားခံ
ဘက်မှ ပရှ့ပနပဒါ်ပအးနုစိန်က ပြောကကားေည်။၁၂၈

ပြမာ က် ဉီး တွ င် လူ ပေ ခဲ့ ပေီး ပနာ က် နို င် ငံ ပရး

စဉ် များစကတည်း က တက် �ကွ လှု ေ် ရှား ပနခဲ့ ကကေည် ။

ရာေီ ဉ တု မှာ မှု န် မှို င်း ပနခဲ့ ေ ည် ။ ဆန� ြေေွဲ ကို ကို င် တွ ယ်

များ အ တွ င်း U L A ပလာ က် အ ေိ အ မှ တ် ြေု ခံ ရ ြခ င်း

ဗုံးေုံးလုံးပေါက်ကွဲစဉ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။ အာဏာေိုင်

ေို့ပော် ထိုနှစ်ေါတီစလုံးမှာ ဤအပြောင်းအလဲ ကာလ နှစ်
အင်အားအရှိန်အဟုန်ကို မရခဲ့ ကကေါ။ (အခန်း၈ ကိုရှုေါ။)

ဤေို့အကဲဆတ်ပော အပြခအပနတွင် ပနာက်ထေ်

ြေည် ေူ တို့ ပဒါေထွ က် စ ရာ မီး ေွားတစ် ရ ေ် ကျပရာက်

လာြေန်ေည်။ ၂၀၁၈ အပစာေိုင်းတွင် ပမို့ပဟာင်းပြမာက်ဉီး
၌ လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆန�ြေေူများကကား ထိေ်တိုက်
ပတွ့ ကကရာ အရေ်ေားခုနှစ်ဉီး ပေဆုံးပေီး ရှစ်ဉီးပဆးရုံေို့

ပရာက် ခဲ့ ချိ န် တွ င် ရခို င် အ မျုးေားပရး
ိ
စိ တ် ဓာတ် များေို ၍

တက် �ကွ လာကကေည် ။ အစိုး ရက လူ စု ပေီး အခမ်း အနား

ခဲ့ပော အစိုးရအရာရှိမှာ စစ်ပတွရှိ အစိုးရရုံးများအနီးတွင်
များက ပနာင်တွင် စစ်ပတွဗုံးပေါက်ကွဲမှုအတွက် ANC ၏
ကို ယ် စားလှ ယ် များ အေါအဝင် ေံ ေ ယရှိ ေူ ခု နှ စ် ဉီး ကို

ဖမ်း ဆီး ခဲ့ ေ ည် ။ ၁၂၉ ထို အ ဖမ်း ခံ ရ ေူ အားလုံး က မိ မိ တို့ နှ င့်

မဆိုင်ပကကာင်း ထွက်ဆိုခဲ့ ကကေည်။ ပနာက်တစ်နှစ်ထဲတွင်

ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ပြမာ က် ေို င်း ရှိ အ ရ ေ် ေား များ ကကား ၌
လူ ေ တ် ရ န် ပခိ မ်း ပြခာက် ြခင်း များ၊ လူ ေ တ် ေွားြခင်း များ

ရှိ ခဲ့ ပေီး အု ေ် စု အ မျုးမျ
ိ ုးက
ိ
ြေုလု ေ် ပကကာင်း စွ ေ် စွဲ ေံ များ
ရှိခဲ့ ကကေည်။၁၃၀ ြေည်တွင်းစစ်ထဲေို့ ရခိုင်က တိုးဝင်ရာတွင်

များ လု ေ် ခွ င့် မ ရှိ ဟု ေိ တ် ေ င် လို က် ပေီး နှ စ် ရ က် အ ကကာတွ င်

အရှိန်ရလာပေပလပေီ။

ေည့် အထိ မ်း အမှ တ် နှ စ် ေ တ် လ ည် ပန့ တွ င် ြဖစ် ေျက် ခဲ့

ချိ န် တွ င် ပနြေည် ပတာ် ၌ လည်း ၂၀၁၈ ခု နှ စ် တွ င် ကျင်း ေ

ယခု ထ က် အမျုးေားေပ
ိ
�ဂ တ များ ေို အားပကာင်း ပော

ကျင်းေ ပေီးခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ြဖစ်ြဖစ် ပြမာက်ပြမာက်

ကျင်း ေခဲ့ ပော ၁၇၈၄ အာရကန် မ င်း ပနြေည် ပတာ် ကျဆုံး

ေည် ြဖစ် ရာ အခင်း ြဖစ် ေွားခဲ့ ေ ည့် ပနရာနှ င့် အချိ န် မှာ
အပြခအပန မရှိ နို င် ပတာ့ ပေ။ ပနာက် ထ ေ် နှ စ် ရ က် အ ကကာ

တွ င် ယခင် ANP ပခါင်း ပဆာင် ဉီး ပအးပမာင် နှ င့် စာပရး

ဆရာ ပဝဟင်ပအာင်တို့ကို ရပေ့ပတာင် ပမို့နယ်ပဟာပြော
ေွဲ တွ င် ပြော ကကား ခဲ့ ပော မိ န့် ခွ န်း ကို အ ပကကာ င်း ြေု ၍
ဖမ်း ဆီး ပေီး နှ စ် ဉီး စလုံး ကို နို င် ငံ ပတာ် ေစ္စာပဖာက် မှု နှ င့်

တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်း ထိန်းချုေ်ပရးဉေပဒတို့ ြဖင့် အပရး

ယူ ခဲ့ ေ ည် ။ ထင် ရှားပော ရခို င် အ မျုးေားပရးလှု
ိ
ေ် ရှားေူ

များ ြဖ စ် ပော ပကကာ င့် နှ စ် ဉီး စ လုံး ကို U L A ၏ ဆုံး ရှုံး

ခဲ့ရပော အာရကန်၏ အချုေ်အြခာကို ြေန်လည်ထူပထာင်

ထိုေို့အချင်းများစရာများ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်လာ

ေ ည့် ေုံး ကကိ မ် ပြမာ က် ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ ညီ လာ ခံ လ ည်း

ပအာင် ြမင် မှု မရခဲ့ ေါ။ ၁၃၁ ပဖပဖာ် ဝါရီ လ အတွ င်း အြခား
လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့နှစ်ခုြဖစ်ပော လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ်
ေမဂ�နှင့် မွန်ြေည်ေစ်ေါတီတို့က NCA ကိုလက်မှတ် ပရး

ထိုးခဲ့ ြခင်းကောလျှင် အစိုးရအတွက် အားတက်စရာရှေ
ိ ည်။

ထို နှ စ် ဖွဲ့ ေည် ALP အေါအဝင် အြခား NCA လက် မှ တ်
ထိုး ထားပော အဖွဲ့ များနှ င့် အ တူ ညီ လာခံ ေို့ တက် ပရာက်

ခဲ့ ကကေည် ။ တေ် မ ပတာ် က ANC နှ င့် LDU တို့ ကို ချန်
လှ ေ် ထားလို ကကပော် လ ည်း အစိုး ရဘက် မှ ပစ့ စ ေ် ညှိ နှို င်း
ပေးေူ များက LDU နှ င့် NMSP တို့ နှ င့် အ တူ အေစ် ရ ေ်
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စာချုေ်ကို လက်မတ
ှ ထ
် ိုးရန် တိက
ု တ
် န
ွ ်းခဲ့ ကကေည်။ ေိရ
ု့ ာတွင်
ထိုေူများ မပအာင်ြမင်ခဲ့ဘဲ ANC ေည် ယခင် ပတာင်းဆို

ချက် များ ြဖစ် ကကပော NCA တွ င် အားလုံး စုံ ညီ စွာ ေါဝင်
နိုင်ပရးနှင့် UNFC က ပတာင်းဆိုထားပော အပြခခံ ထည့်

ေွင်းပေးပရးတိက
ု့ ို ဆက်လက်ကင
ို စ
် ထ
ွဲ ားေည်။ (UNFC ၏
အပြခခံစည်းမျဉ်းရှစခ
် ျက်ကို ကကည့ေ
် ါ။) ေင်လည
ုံ လ
ီ ာခံ ေည်
ယခု တ စ် ကကိ မ် တွ င် လ ည်း ရို ဟ င် ဂျာ အကျေ် အ တည်း ကို
လျစ် လျူရှု ခဲ့ ြေန် ေ ည် ။ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ေို့ ဒု က္ခ ေည် များ

အလုံး အရင်း နှ င့် ပရ�့ ပြောင်း ေွားရြခင်း မှာ ညီ လာခံ တွ င်
ပဆွးပနွးစရာ ကိစ္စတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေုံ မရေါ။

ပြဖရှင်းနိုင်မည်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ေည်။

“တချု့ပဒေက
ိ
တို င်း ရင်း ေား လက် န က် ကို င် အု ေ် စု

ပတွဟာ ၅၂ ေန်းပော ြမန်မာြေည်ေပ
ူ တွကို ကိယ
ု စ
် ား
မ ြေု ေါ ဘူး ။ နို င် ငံ ပရး ေါ တီ ပတွ က လ ည်း ေူ တို့ ကို
ပထာ က် ခံ တဲ့ လူ အု ေ် ကို ေဲ ကို ယ် စား ြေု တာ ေါ ။

တေ်မပတာ် ကောလျှင် တိုင်းရင်းေား ြေည်ေူပတွထဲ
က ပေါက် ဖွားလာတာ ြဖစ် တဲ့ အ တွ က် နို င် ငံ ပတာ် နဲ့
ြေည် ေူ ကို ကို ယ် စားြေုတဲ့ အ ဖွဲ့ အစည်း ြဖစ် တ ယ် ” ဟု
ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၃၂

ထို စ ကားမှာ ညီ လာခံ မှ အြေန် တွ င် ေါလာခဲ့ ပော

ပနာက်ဆုံးတွင် ALP နှင့် အြခား NCA လက်မှတ်

အြငင်း အခုံ ြဖစ် ရ စရာ စကားစု ြဖစ် ေါလိ မ့် မ ည် ။ ကို ယ် စား

အ ပြခ ခံ စ ည်း မျ ဉ်း ၁ ၄ ခု ကို လာ မ ည့် ြေ ည် ပထာ င် စု

အံ့ အားေင့် ြဖစ် ကကေည် ။ တဖန် ယ ခု တစ် ကကိ မ် တွ င် လ ည်း

ပရးထိုးထားေည့်အဖွဲ့များက ညီလာခံအတွင်း ပနာက်ထေ်
ပငိ မ်း ချမ်း ပရး စာချုေ် ထဲ တွ င် ထည့် ေွ င်း ရန် ေပဘာတူ

ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ပော် ယခင် အ စည်း အပဝး နှ စ် ကကိ မ် က ကဲ့
ေို့ေင် လူမျုးစု
ိ ကိုယ်စားလှယ်များကမူ ညီလာခံမှာ တကယ့်

အပရးကကီး ပော နို င် ငံ ပရးနှ င့် လုံ ပခုံ ပရးကိ စ္စ ရေ် များကို

ထိ ထိ ပရာ က် ပရာ က် ပဆွး ပနွး ရာ ပန ရာ မ ဟု တ် ေ ြဖ င့်

စိတ်ေျက်ကကရပေီး ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးမှာ
တုံ့ဆိုင်းတင်းခံပနေည့် အပနအထားဟု ေပဘာပေါက်ကက
ေ ည် ။ ေို့ ပော် ညီ လာ ခံ ၏ နို င် ငံ ပရး ရာ ေီ ဉ တု ကို

ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် ၏ အဖွ င့် အ မှာ စကားက

အရိ ေ် လ� မ်း ေွားြေန် ေ ည် ။ ၎င်း က ယပန့တို င်း ြေည် က
ရ င် ဆို င် ပန ရ ပော စိ န် ပခါ် မှု များ ကို တ ေ် မ ပတာ် က ော

ကချင်ြေည်နယ်ရှိ ပလ့ကျင့်ပရးစခန်းမှ အာရကန်တေ်ေားေစ်များ(IR)

လှယ်များစွာေည် တရုတ်အရာရှိများ၏ ကေဇာကကီးမားေုံကို

အေစ် မ ရေ် ထားေည့် အု ေ် စု များြဖစ် ပကကော ULA, KIO,
TNLA, MNDAA နှင့် အြခား FPNCC အဖွဲ့ဝင်များအား
ဧည့် ေ ည် အ ြဖစ် ဖိ တ် ပခါ် ရန် ကကားဝင် စီ စ ဉ် ပေးခဲ့ ေ ည် ။

ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းများတွင် တရုတ်၏ အခန်းက�မှာ
တြဖည်းြဖည်း တိုးလာခဲ့ေည်။ NLD တေ်မပတာ်နှင့် EAOs

များအေါအဝင် ေက် ဆို င် ရာအဖွဲ့ အစည်း အားလုံး တို့ မှာ
တ ရု တ် အ စိုး ရ ကို မူ လို က် ပလျာ ရ ေ ည့် အ ပြခ အ ပန
ြဖစ်ပကကာင်း ပေါ်လွင်လာေည်။

FPNCC ကိုယ်စားလှယ်များ ညီလာခံ ေို့ပရာက်ရှိ

လာ ခဲ့ ြခ င်း က ညီ လာ ခံ တွ င် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ရ လာ စ ရာ

လမ်းတစ်ခု မြဖစ်လာခဲ့ ြေန်ေါ။ တေ်မပတာ်ေည် FPNCC
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အ ဖွဲ့ ဝ င် များ ကို နှ စ် ဖွဲ့ ခွဲ ထား ေ ည် ။ ဗို လ် ချု ေ် မှူး ကကီး

မှု များထဲ တွ င် NLD နှ င့် ေတ် ေ က် ၍ ဟု တ် တို င်း မှ န် ရာကို

UNSA အဖွဲ့ များနှ င့် ပတွ့ ဆုံ ခဲ့ ပေီး ၎င်း ၏ လက် ပထာက်

ပော ကကားြဖတ် ပရ�း ပကာက် ေွဲ တွ င် NLD က (၁၃) ပနရာ

မင်း ပအာင် လှို င် ေ ည် KIO, NDAA, SSA/SSPP နှ င့်

ဒုတိယဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး စိုးဝင်က ULA, MNDAA, TNLA
တို့ နှ င့် ေီး ေန့် ပတွ့ ဆုံ ခဲ့ ေ ည် ။ ထို ေို့ ပဆွး ပနွး ကကရာတွ င်

တ ေ် မ ပတာ် ဘ က် မှ ရ ေ် တ ည် ချ က် များ မှာ မ ပြော င်း
မလဲ ရှိ ပနဆဲ ြဖစ် ပေီး ULA, MNDAA နှ င့် TNLA တို့ ကို

ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ထဲ ေါဝင်ရန် လက်နက်ြဖုတ်ေိမ်း

ရမည် ဟူ ပောမူ ကို ကို င် စွဲ ထားေည် ။ ထို့ အ တူ KIO နှ င့်

UWSA တို့ အေါအဝင် အြခား FPNCC အဖွဲ့ဝင်များကိက
ု ား
NCA ကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲ
ပရးေန်းတိုင်ပရာက်ရှိရန် NCA မှာ တစ်ခုတည်းပောလမ်း
အြဖစ် လက်ခံရမည်ဟု တေ်မပတာ်က ပြောကကားခဲ့ေည်။

ရခို င် နှ င့် အြခားလူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရး အဖွဲ့ အစည်း

များအတွ က် မူ ရလဒ် မှာ စိ တ် ပကျနေ် စ ရာမဟု တ် ေါ။ ၂၁

ရာစု ေင် လုံ ညီ လာခံ ေုံး ကကိ မ် အ ပေီး တွ င် NCA နှ င့် ေင် လုံ

ေိ ြမ င် လာ ကက ပေီး ြဖ စ် ေ ည် ။ နို ဝ င် ဘာ လ တွ င် ကျ င်း ေ

တွ င် ဝင် ပရာက် ယှ ဉ် ပေို င် ရာ (၇) ပနရာတွ င် ော အနို င်

ရခဲ့ ေ ည် ။ အြခားပနရာများကို မူ တေ် မ ပတာ် က ပကျာ
ပထာက် ပနာက် ခံ ြေုထားပော USDP နှ င့် အြခားလူ မျုးစု
ိ

ေါတီများမှ အမတ်ပလာင်းေုံးဉီးက အနိုင်ရေွားကကေည်။

ဤအထဲတွင် အမှတ်ထင်ထင် ရှိပောကိစ္စမှာ ရခိုင်ြေည်နယ်
ရပေ့ ပတာင် မဲ ဆ န� နယ် ပြမတွ င် ဖမ်း ဆီး ခံ ထားရပော
အမတ် ပဟာင်း ဉီး ပအးပမာင် ၏ ေား ဉီး တင် ပမာင် ဝ င်း က

အ နို င် ရ ခဲ့ ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ။ တ စ် ေီး ေု ဂ� လ အ မ တ် အ ြဖ စ်
ယှ ဉ် ပေို င် ပော ၎ င်း အား A N P နှ င့် A L D ကို ပကျာ် ပေီး

ရခို င် ြေည် ေူ များက မဲ ေို ပေးခဲ့ ကကေည် မှာ အဖမ်း ခံ ရ ပော
ဖခင်နှင့
ဖခင်
နှင့် အတူ ရ ေ်တည်၍ စည်း လုံး မှု အားကို ြေေ ကက
ြခင်းြဖစ်ေည်။၁၃၆

နို င် ငံ ပရး အပြောင်း အလဲ အ တွ က် ပမျှာ် လ င့် ချက်

ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ် အေစ်နှစ်ခုစလုံးမှာ နိုင်ငံပရးြေု

များ ေိမ
ု န
ှိ လ
် ာကကေည်။ ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ ည် ပနရာပဒေများစွာ

များမဟုတ်ကကဘဲ လမ်းကို ေိတ်ဆို့ထားပောအရာများော

ေို့ပော် နိင
ု င
် ၏
ံ အပနာက်ဘက်နယ်စေ်ရှိ ရခိင
ု န
် င
ှ ့် ရိဟ
ု င်ဂျာ

ြေင် ပြောင်း လဲ မှု များအတွ က် လမ်း ဖွ င့် ပေးမည့် ဂိ တ် ပေါက်

ြဖစ် ပနကကေည် ။ ဉီး ေိ န်း စိ န် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း စဉ်
စတင်ေည့် နှစ်မှစပရတွက်လျှင် ၇ နှစ်မျှ ကကာပော အချိန်

တွ င် ြမန် မာနို င် ငံ ၏ နယ် စ ေ် ပဒေအချု့မှ
ိ ာ ေဋိ ေ က္ခ များ
နှင့် ရင်ဆိုင်ပနရဆဲြဖစ်ပေီး အချု့မှ
ိ ာ ပငိမ်းချမ်းပရးပရာ၊ စစ်ေွဲ

မှာမရှိေည့် ပောင်မတင်ပရမကျ အပနအထား ြဖစ်ေည်။
ပအာက် တို ဘာလတွ င် ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ၊ အစိုး ရ
နှ င့် NCA လက် မှ တ် ထိုး ထားပော ပခါင်း ပဆာင် များ၏
အဆင့် ြမင့် ထိ ေ် ေီး အစည်း အပဝးကို ကျင်း ေ၍ အြေန်

အ လှ န် ညှိ နို င်း ပဆွး ပနွး မှု များ ြေ န် စ ရ န် ကကိုး စား ခဲ့ ကက
ေည် ။ ေို့ ရာတွ င် ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် ေ ည်
အစိုး ရအပနနှ င့် ခွဲ ထွ က် ပရး ေို့ မ ဟု တ် ကို ယ် ေို င် ြေဌာန်း

ခွငရ
့် ပ
ှိ ရး အစရှေ
ိ ည့် ပတာင်းဆိခ
ု ျက်များတွင် လိက
ု ပ
် လျာစရာ

အပကကာင်း မရှိ ပကကာင်း ေိ တ် ေ င် ပောမိ န့် ခွ န်း ကို ပြောကကား
ခဲ့ ပေီး အစည်း အပဝးမှ ထွ က် ခွာ ေွားခဲ့ ေ ည် ။

၌ မပငိ မ်း ချမ်း ေည့် ြေဿနာများနှ င့် ရင် ဆို င် ပနရေည် ။
တို့၏ ဘဝကို ဆိုးရ�ားပစပော ေဋိေက္ခများပလာက် မပေ

ချာပော အနာဂတ် ကို ေုံ ပဆာင် ပနပော အြဖစ် အ ေျက်
မရှိပတာ့ ပေီ။ အေက်အိုးအိမ်များ ဆုံးရှုံးရြခင်းနှင့် ပနစရာ
မရှိ ထွ က်ပြေးပနရ ြခင်း များ က ေို ၍များ ြေားလာ ေ ည်။
N L D အ စိုး ရ ေ ည် အ ပြဖ ကို ယူ ပဆာ င် မ လာ နို င် ခဲ့ ရာ

တင်းမာပနပော နိုင်ငံပရးအပြခအပနကော တစ်ပန့ထက်
တစ်ပန့ေိုဆိုးလာခဲ့ေည်။

ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ် နိုင်ငံတကာဇာတ်ခုံတွင် ပရှ့တန်းပရာက်လာပော
အာရကန်ပြမ
၂၀၁၈ ခုနှစ်ကုန်ခါနီးတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ နိုင်ငံ

မကကာမီ

ပရး ြေ ဿ နာ များ မှာ ညှ ေ် ေူး ညှ ေ် ေိ တ် အ ပြခ အ ပန ထဲ

R C S S တို့ က ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် များ ၏

များက ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းရန် ဆက်လက်

၁၃၃

ေင် EAOs ထဲ မှ အေစ် ရ ေ် ထားပော KNU နှ င့် SSA/
တိုး တက် ြခင်း မရှိ ေ ည် ကို ြေန် လ ည် ေုံး ေေ် နို င် ရ န် NCA
အစည်းအပဝးများတွင် တက်ပရာက်ြခင်းပခတ� ရေ်နားမည်
ြဖစ် ပကကာင်း ပကကညာခဲ့ ေ ည် ။ ၁၃၄ ALP ၏ ဉီး ပဆာင်

ပစ့ စ ေ် ပရး မှူး ပဒါ် ပစာ ြမ ရာ ဇာ လ င်း က ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး

လု ေ် င န်း စဉ် ကကီး တစ် ခု လုံး မှာ ယခု အ ခါ ပနာက် ြေန် ဆု တ်
ပနပေီ ြဖစ်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ေည်။

၁၃၅

NLD အစိုး ရေက် တ မ်း နှ စ် နှ စ် မျှ ကကာခဲ့ ပေီး ချိ န်

တွင် ြမန်မာနိင
ု င
် ပ
ံ ဒေအေီးေီးရှိ လူမျုးစု
ိ နင
ို င
် ပ
ံ ရး လှုေ်ရှား

တွ င် ောရှိ ေ ည် ။ အမျုးမျ
ိ ုးပော
ိ
နို င် ငံ တ ကာ အစီ အ စဉ်

ကကိုးစားကကေည်။ ေို့ပော် လူေားချင်းစာနာပထာက်ထား
မှု အကူအညီနှင့် လူ့အခွင့်ပရး ချုးပဖာက်
ိ
ခံရမှုများကို စုံစမ်း
ပထာက် လှ မ်း ရန် ပထာက် ေံ့ ပေးြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ပော်
ထို ကကိုးေမ်း မှု များေည် ပအာက် ပြခတွ င် အပြောင်း အလဲ

များကို မြဖစ် ပစနို င် ေါ။ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် မှာ ဒု က္ခ ေည် များ
ြေန် လာနို င် ေုံ မရပေးေါ။ တရု တ် အ စိုး ရကမူ ဤအပြခ

အပနမျုးကိ
ိ ု ေ င် ြမန် မာနို င် ငံ ရှိ နို င် ငံ ပရးနှ င့် စီး ေွားပရး
မဟာဗျူဟာများ ေုံ ပဖာ် နို င် ေ ည့် အ ချိ န် ဟု ယူ ဆ ေည် ။
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ဤေပဘာထားမျုးကေင်
ိ
အာရကန် အကျေ် အ တည်း ကို

တရု တ် တို့ အ ပနနှ င့် ဘက် ပေါင်း စုံ မှ လူ မျုးအစု
ိ
အ ဖွဲ့ များ

၏ ယှ ဉ် ပေို င် မှု များ ြမင့် မားလာချိ န် တွ င် ရခို င် ေ ည် ၁၉၄၈

ကကိုးစားရေါလိ မ့် ဉီး မည် ။ ၂၀၁၉ ခု နှ စ် အ တွ င်း ရို ဟ င် ဂျာ

အပြခအပနေစ်တစ်ခုဆီေို့ တွန်းေို့လိုက်ေည်။ နိုင်ငံတကာ
လွတ်လေ်ပရးရပေီးကတည်းက ကကုံခဲ့ရေမျှထဲတွင် အပရး
အကကီး ဆုံး စီး ေွားပရးနှ င့် ေထဝီ နို င် ငံ ပရး အပြောင်း အလဲ
တစ်ရေ်ကို ကကုံရပတာ့မည့် အပြခအပနြဖစ်ေည်။

ပကျနေ်ပလာက်ေည့် ပြဖရှင်းေုံမျုးကိ
ိ ု ပရာက်ရှိရန် အပတာ်

အကျေ်အတည်းမှာ အာရှတွင် မပြဖရှင်းနိုင်ပော ြေဿနာ
တစ်ခု ြဖစ်ပနပမဲေင်။

ရိဟ
ု င်ဂျာကိစ္စ ပြဖရှင်းမရဘဲ တန့ပ
် နြခင်းမှာ အြခား

ထို အ ြဖ စ် အ ေျ က် များ ပေါ် ပေါ က် လာ ချိ န် တွ င်

ဦးစားပေးဧရိ ယာနှ စ် ခု မှ မဟာဗျူဟာကိ စ္စ များ ပနာက် ေို့

နှ င့် စီး ေွား ပရး အ နာ ဂ တ် များ အား ေို င်း ြခား ဆုံး ြဖ တ်

ေါ။ လူမျုးစု
ိ များကကား ပငိမ်းချမ်းပရး နှင့် စီးေွားပရး စီမံကိန်း

အာရကန် လူမျုးများေည်
ိ
အြခားေူတက
ို့ ၎င်းတိ၏
ု့ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး

ပနကကေည့်အပရးတွင် အြေင်လူကဲ့ေို့ ထိုင်ကကည့်ပနရေည့်

ခံ စားမှု မျုးိ ြေန် ြဖစ် ရ ြေန် ေ ည် ။ တရု တ် ေ ည် ထို ေို့ ရခို င်
အပရးကို အဓိ က အဆုံး အြဖတ် ပေးပနေည့် နို င် ငံ တ စ် ခု

ြဖ စ် လာ ေ ည် ။ ( အ ပေါ် တွ င် ပဖာ် ြေ ထား ေ ကဲ့ ေို့ ေ င်

နို င် ငံ ပရး ညှ ေ် ေူး ညှ ေ် ေိ တ် အ ပြခ အ ပန နှ င့် တ ရု တ် က

ဝင် ပရာက် လာြခင်း ကို ရှု ေါ။) ၂၀၁၆ ရို ဟ င် ဂျာ ြေဿနာ
ြေန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းကကုံရပော အြဖစ်
အ ေျ က် များ မှာ တ ရု တ် နို င် ငံ အ တွ က် အ ကျုးိ ပကျး ဇူး

လို က် ရာတွ င် တရု တ် အ တွ က် အဟန့် အ တား မြဖစ် ပစ
များတွင်လည်း တရုတ်အစိုးရအရာရှိများက ယခင်နှင့်မတူ
ဘဲ ေါဝါအပေျာ့ကို ေုံးလာကကေည်။ အစိုးရအချင်းချင်းော
ဆက် ဆံ ခဲ့ ရ မှ ယခု အ ခါ ြေည် ေူ နှ င့် ြေည် ေူ ကကားဟူ ပော

ဆက်ဆံပရး တည်ပဆာက်ရန်ကိုေါ ထည့်စဉ်းစားလာေည်။
BRI ကို စတင် ပကကညာစဉ် က တည်း က အစိုး ရ အချင်း

ချင်းကကား အစည်းအပဝးများ ကျင်းေခဲ့ ကကေကဲ့ေို့ ြမန်မာ

တရုတ်ချစ်ကကည်ပရး အေင်းများကလည်း ြေည်ေူ့အပြခြေု
အစီ အ စဉ် များကို ပဆာင် ရ� က် လာကကေည် ။ ၁၃၈ တရု တ်

ရ ရှိ ဖို့ ရာ ြဖ စ် လာ ကက ေ ည် ။ အ ချိ န် ကာ လ အား ြဖ င့်

အရာရှိ များေည် အစိုး ရကို ပရာ လူ မျုးစု
ိ လက် န က် ကို င်

အြဖစ် အ ေျက် များက စီ စ ဉ် ထားေလို တရု တ် အာဏာေို င်

ရေ် စဲ ပရးစာချုေ် အပကာင် အ ထည် ပေါ် နို င် ပရးအတွ က်

တိုက်ဆိုင်မှုဟု ဆိုနိုင်ပော်လည်း ဆက်တိုက်ြဖစ်လာပော

များ နှ င့် ြမ န် မာ အ စိုး ရ တို့ ဉီး ေိ န်း စိ န် လ က် ထ က် တွ င်

မပမျှာ် လ င့် ဘဲ ဆက် ဆံ ပရး ပအးခဲ ေွားေည် ကို ြေန် လ ည်

လမ်း ပကကာင်း တည့် ၍ လက် ရှိ ြမန် မာအစိုး ရနှ င့် ေို မို နီး စေ်

အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ ကို ပရာ တ စ် ြေ ည် လုံး အ ေ စ် အ ခ တ်
ကန့် လ န့် ကာ ပနာက် ကွ ယ် မှ တို က် တွ န်း နှိုးပဆာ် ပေးေူ
အဓိက ဇာတ်ပဆာင်များ ြဖစ်ကကေည်။

တ ရု တ် က လူ မျုးိ စု ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ကိ စ္စ များ တွ

ေွားပော အပြခအပနကို ဖန် တီး ပေးခဲ့ ေ ည် ။ (အခန်း

င် ေို မို တ က် �ကွ လာြခင်း ကို အြခားေူ များကလည်း ေတိ

စီး ေွားများမှာ စု စု စ ည်း စည်း မဟု တ် ဘဲ ြေန့် ကျဲ ပနေည် ။

အ ရှု ေ် အ ပထွး ထဲ တွ င် တ ရု တ် အာ ဏာ ေို င် တို့ က ဤ မျှ

၆ ကို ရှု ေါ။) အပစာေို င်း ကတည်း ကေင် တရု တ် အ ကျုးိ
၂၀၁၇ ပမလတွ င် ေမ� တရှီ ကျင့် ဖျင် က BRI ကို စတင်

ခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်အာဏာေိုင်များက ေို၍

မဟာဗျူဟာကျကျ စဉ်း စားလာေည် ။ အဓိ က အားြဖင့်
ဧ ရိ ယာ ေုံး ခု ကို ေ စ် မှ တ် ထား ေ ည် ။ ထို ေုံး ခု စ လုံး မှာ

ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏ အ နာ ဂ တ် အ တွ က် အ ပရး ကကီး ေ ည့်
ဒုက္ခေည် ြေဿနာပြဖရှင်းပရးကိစ္စ၊ လူမျုးစု
ိ ပငိမ်းချမ်းပရး
နှင့် စီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုး တိုးတက်မှုတို့ ြဖစ်ကကေည်။

လက် ရှိ တွ င် ထို န ယ် ေ ယ် ေုံး ခု စ လုံး မှာ စလုံး ပရ

စေည် ဆို ရုံ ောရှိ ပေးေည် ။ ရို ဟ င် ဂျာတို့ အပရးတွ င်

၂၀၁၇ နို ဝ င် ဘာလတွ င် တရု တ် နို င် ငံ ြခားပရးဝမ် ရီ အကကံ
ပေး ခဲ့ ပော ြေ န် လ ည် ပန ရာ ချ ထား ပရး အ စီ အ စ ဉ် မှာ
အ ထ မ ပြမာ က် ခဲ့ ေါ ။ ၁ ၃ ၇ ပေီး ခဲ့ ေ ည့် နှ စ် နှ စ် အ တွ င်း ၌

နို င် ငံ တ ကာ ခုံ ရုံး များကို ဆန့် ကျင် ပရး ြမန် မာနို င် ငံ အ ပေါ်
ကျ ပရာ က် လာ မ ည့် ေိ တ် ဆို့ မှု များ ကို ြေ ဿ နာ ပြဖ ရှ င်း

ေ ည့် န ည်း လ မ်း ဟု မ ယူ ဆ ဘဲ ြင င်း ေ ယ် ပရး တို့ ြဖ င့်
တရုတ်၏ မူဝါဒမှာ အပနာက်နိုင်ငံများနှင့် ခွဲထွက်ခဲ့ေည်။
ထို ကကိုး ေ မ်း မှု များ ကို ပလျှာ့ မ တွ က် ေ င့် ေါ ။ ေို့ ရာ တွ င်

မထားမိ ဘဲ မပနေါ။ အြခားနို င် ငံ များကမူ ြမန် မာ့ နို င် ငံ ပရး
စိ တ် ဆ န� ထ က် ေ န် ပန ကက ြခ င်း ကို အံ့ ကေ ကက ေ ည် ။

“ တ ရု တ် ေ ည် ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ လူ မျုးိ စု အ ပရး ပြဖ ရှ င်း
ရာတွ င် အဘယ့် ပကကာင့် အားကု န် ထု တ် ပနရေနည်း ” ဟု

ပတာင် အာရှ ပလ့ လာပရးအဖွဲ့ တစ် ခု က မကကာပေးခင် က

ပမးြမန်း ခဲ့ ေ ည် ။ ၁၃၉ ေို့ ပော် အမှ န် တ ကယ် တွ င် တရု တ်

ေ ည် အ ြခား နို င် ငံ တ ကာ က ြမ န် မာ နှ င့် ဆ က် ဆံ ပန
ကကေူ များထက် စာလျှ င် ဤနို င် ငံ တွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့်
လူ မျုးအားလု
ိ
ံး တစည်း တလုံး ေါဝင် နို င် ပရးအား လို အ ေ်
ပန ပကကာ င်း ကို ေို ၍ နား လ ည် ခဲ့ ေ ည် မှာ ပရှး က တ ည်း

ကေင် ြဖစ် ေ ည် ။ ြမန် မာနို င် ငံ ၏ နို င် ငံ ပရးတွ င် ၁၉၈၈၈၉ ခု နှ စ် များ၌ ြဖစ် ေျက် ခဲ့ ပော ြဖစ် ရ ေ် နှ စ် ခု က နို င် ငံ ြခား
ပရး မူ ဝါ ဒ ပရး ရာ ေုံး ေ ေ် ေူ များ ကို အ ပရး ကကီး ေ ည့်
ေင် ခ န်း စာများပေးခဲ့ ေ ည် ။ ထို ြဖစ် ရ ေ် နှ စ် ခု မှာ ဗို လ် ချုေ်
ပနဝင်း၏ ြမန်မာနည်းြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နှင့်

ဗမာြေည် ကွ န် ြမူနစ် ေါတီ တို့ ပရှ့ ဆင့် ပနာက် ဆ င့် ပေို ကျ
ေွားကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ ဤအချိ န် က စ၍ တရု တ် အာဏာ

ေိုင်များေည် မကကာခဏ ဖရိုဖရဲ ြဖစ်တတ်ပော အိမ်နီးချင်း
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နှ င့် တည် ပငိ မ် ပော ဆက် ဆံ ပရးကို ထူ ပထာင် ရ န် ပရရှ ည်

ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ေ ထ ဝီ နို င် ငံ ပရး အ ကျုးိ ဆ က် များ ကို

ပြဖရှင်းပရးထက်စာလျှင် တရုတတ
် ို့ အဓိက ဉီးတည်ေည်မှာ

ြဖစ် ေ ည် ။ ယခု အ ခါ နို င် ငံ တ ကာမှ မျက် လုံး များေည်

ရည် မှ န်း ချက် ထားခဲ့ ကကေည် ။ ြေဿနာတစ် ခု ကို ဉီး တည်

မိမိတို့အတွက် အပရးေါမည့် ေုဂ�ိုလ်များ နှင့် ဆက်ဆံပရးကို
ထိန်းထိန်းေိမ်းေိမ်းထားရန် ြဖစ်ေည်။

၁၄၀

ဘ င်္ ဂ လား ေ င် လ ယ် ပအာ် ၌ ယ ခု ေ င် စ တ င် ခံ စား ပန ရ ပေီ
ရခိုင်ကို ပစာင့်ကကည့်ပနပလပေီ။

NLD အာဏာရယူ ခဲ့ စ ဉ် က နို င် ငံ တ ကာရင်း နှီး

ထို ကဲ့ ေို့ လက် ပတွ့ ကျေုံ မျုးကိ
ိ ု ေုံး ကာ တရု တ်

ြမှုေ်နှံမှုများ တန့်ေွားခဲ့ေည်။ ယူနန်ေို့ေွားမည့် ပရနံနှင့်

ယုံ ယုံ ကက ည် ကက ည် လှု ေ် ရှား ခဲ့ ေ ည် မှာ စီး ေွား ပရး က �

ပကျာက် ြဖူမှ ကူ မ င်း ေို့ ပြေးဆွဲ မ ည့် ြမန် နှု န်း ြမင့် ရထား

ေည် ၂၀၁၇ BRI စီ မံ ကိ န်း များစတင် ခဲ့ ချိ န် မှ အစြေု၍
တွ င် ြဖ စ် ေ ည် ။ ေို့ ရာ တွ င် တ ရု တ် တို့ ၏ မ ဟာ ဗျူ ဟာ

လ က် တံ များ ရှ ည် လျား မှု မှာ ကု န် ေွ ယ် ပရး ေ ပဘာ
တူညီချက်အချု့ကိ
ိ ုရရှိရန်ထက် များစွာေိုေါေည်။

၁၄၁

၁၉၄၈

လွ တ် လ ေ် ပရး ပေီး က တ ည်း က ြမ န် မာ အ စိုး ရ အ ဆ က်
ဆက်ေည် ၎င်းတို့၏ အင်အားကကီးမားလှပော အိမ်နီးချင်း
နှ င့် အလွ န် နီး ကေ် ေ ည့် အပနအထားမျုးမရှ
ိ
ိ ပအာင် ေတိ

နှ င့် ဆက် ဆံ ခဲ့ ကကေည် ။ ၂၀၁၁ ခု နှ စ် ေမ� တဉီး ေိ န်း စိ န်
လက်ထက်တွင် ကချင်ြေည်နယ်ရှိ ြမစ်ဆုံဆည်ကို ရေ်တန့်ခဲ့
ြခ င်း က လ ည်း ထို ေ ပဘာ ကို ထ င် ဟ ေ် ပန ပေ ေ ည် ။
ေို့ ပော် ၂၀၁၆ ခု န စ် ပနာက် ေို င်း တွ င် ပဘကျင်း ရှိ တရု တ်

အစိုး ရနှ င့် ပနြေည် ပတာ် ရှိ ြမန် မာအစိုး ရတို့ မှာ ပဒါ် ပအာင်
ဆန်း စု ကကည် အာဏာရခါစကဆို လျှ င် ဤကဲ့ ေို့ ြဖစ် လာ
မည် ဟု မှ န်း ဆရန် အလွ န် ခ က် မ ည့် ဆက် ဆံ ပရးမျုးကိ
ိ ု
ြေန်လည် တည်ပဆာက်ရန် ေပဘာမျှခဲ့ ကကေည်။

၂ ၀ ၁ ၇ ခု နှ စ် က စ ပေီး ဤ ေုံ စံ အ တို င်း ေ င် ြဖ စ် ခဲ့

ေ ည် ။ အ ပနာ က် နို င် ငံ အ စိုး ရ များ ေ ည် N L D အ ပေါ်

စိတ်ေျက်ခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာအစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များေည်
တရုတ် ရင်းနှီးြမှုေ်နမ
ှံ များကိ
ှု
ု စီးေွားပရး အခွငအ
့် လမ်းအြဖစ်
ရှု ြမင် ခဲ့ ကကေည် ။ တေ် မ ပတာ် အ ရာရှိ များကို မူ တရု တ် က
စစ် ရာဇဝတ် မှု စုံ စ မ်း စစ် ပဆးပရး လု ေ် ရ န် အ ကကံ များကို
မပထာက်ခံေါဟူပောကတိြဖင့် နှစ်ေိမ့်ခဲ့ေည်။

၁၄၂

တရုတ်

ေ ဘာ ဝ ဓါ တ် ပငွ့ ေို က် လို င်း များ ပေီး စီး ေွား ပော် လ ည်း
လမ်း ပဆာက် လု ေ် ပရး စီ မံ ကိ န်း ကို ပဒေခံ အ ရေ် ဘ က်
လူ့ အ ဖွဲ့ အ စ ည်း က ဆ န� ြေ ေ ြဖ င့် ရ ေ် တ န့် ခဲ့ ကက ေ ည် ။

(အခန်း ၆ ကို ရှု ေါ။) NLD ေည် ဉီး ေိ န်း စိ န် အ စိုး ရထံ မှ
စီမံကိန်းကကီးေုံးခုကို အပမွရခဲ့ေါ ေည်။ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်က

ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမည့် ကညင်ပချာင်း စီးေွားပရးဇုန်နှင့် ေုဏ�ား
က� န်း စက် မှု ဇု န် ၊ အိ န�ိ ယ က ရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မ ည့် ကု လား

တန် ြမစ် ဘက် စုံ ေုံး ေယ် ယူ ေို့ ပဆာင် ပရး စီ မံ ကိ န်း နှ င့်
တရုတ်၏ ပကျာက်ြဖူ ပရနက်ဆိေ်ကိမ်းတို့ ြဖစ်ကကေည်။
ထိုေုံးခုစလုံးမှာ ြေဿနာတက်ပနကကပေီး ARSA နှင့် ULA

တို့၏ လှုေ်ရှားမှုများပေါ်လာပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် နိုင်ငံြခား
ေား ရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ ေူ များက ေို ၍ ေင် စိုး ရိ မ် လာကကေည် ။

ကုလားတန်ြမစ်ဝှမ်းအတွင်း ရက္ခိုင့် တေ်မပတာ် က တိုက်
ခို က် ပန ြခ င်း များ ေ ည် ြေ င်း ထ န် ထ က် ရှ ပော ေ တိ ပေး

ချ က် များ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။ ြမ န် မာ့ စီး ေွား ပရး ေ ညာ ရှ င်
များ အပနနှ င့် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ အပရးေါေုံ ကို ေံ ေ ယ

ြဖစ် စ ရာ ရှိ မ ည် မ ဟု တ် ေါ။ ေို့ ပော် ြေည် ပတာင် စု စ က် မှု

လက်မှု လုေင
် န်းရှငန
် င
ှ ့် ကုနေ
် ည်ကကီးများ အေင်း UMFCCI
မှ ဉီး ထွ န်း နို င် က “ြမန် မာ့ စီး ေွားပရးေည် ရခို င် မှ ြေဿနာ
များအား ပြဖရှ င်း နို င် မှု အပေါ် တွ င် မူ တ ည် ပနေည် ဟု ”
ဆိုခဲ့ေည်။

၁၄၃

တရုတ်အာဏာေိုင်များက ြမန်မာနှင့် ေံခင်းတမန်

စီးေွားပရးအကျုးအြမတ်
ိ
ရမည့်ကိစ္စများစွာမှာ BRI ဖွံ့ ပဖိုး

ခင်းများေိုမို တိုးချဲ့ပဆာင်ရ�က်လာချိန်တွင် အပြခ အပနမှာ

ခဲ့ေည်။ ထိုစီမံကိန်းများထဲတွင် ယခင်ကလုေ်ငန်း ြေန်စရန်

အချက်အချာကျေုံမှာ ထင်ရှားလှေါေည်။ ြမစ်ဆုံ ရေ်ဆိုင်း

ပရး စီမံကိန်းများ ပခါင်းစဉ်ပအာက်တွင်ထည့်ကာ စည်းရုံး
အလွန်ေင်ခက်ခဲမည်ဟု ထင်ရပော ြမစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုေင်
ြေန်လည်အပရးဆိုခဲ့ေည်။

ပရှ့လာမည့်နှစ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံကကားရှိ နိုင်ငံပရး

စီး ေွား ပရး အ ပြခ အ ပန များ ကွာ ဟ ပန ြခ င်း အ ေါ အ ဝ င်
အခက်အခဲမှာ များစွာရှိနိုင်ေါေည်။ တရုတ်၏ ြမန်မာြေည်

အတွ က် လမ်း ြေပြမေုံ ေ ည် NLD အစိုး ရလက် ထဲ တွ င်

ရှိပော ပမျှာ်မှန်းချက်ထက်ေင် ကကီးကျယ်ေည်မှာ ပေချာ

ေါေည် ။ ြမန် မာနို င် ငံ ၏ အစိ တ် အ ေို င်း အားလုံး မှာ BRI
အ ဝ န်း အ ဝို င်း ထဲ မှ လွ တ် ပော အ ေို င်း မ ရှိ ေါ ။ ေို့ ပော်

ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ က် မှာ မူ ကု န်း လမ်း ခရီး ပရာ ပရလမ်း
ခ ရီး အ တွ က် ေါ အ လွ န် အ ပရး ကကီး ေ ည့် ပန ရာ တ စ် ခု

မ ပကာ င်း လှ ေါ ။ ၁ ၄ ၄ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏ မ ဟာ ဗျူ ဟာ
ခဲ့ေည့်ကိစ္စပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်ဘက်ကလည်း များစွာ
ြေင် ဆ င် ထားေည် ။ ၁၄၅ ရခို င် ြေည် န ယ် မှ အပြခအပနများ

တိုး တက် မှု မှာ နို င် ငံ ၏ ဖွံ့ ပဖိုးမှု အတွ က် မရှိ မ ြဖစ် လို အ ေ်
ပနေကဲ့ ေို့ ရခို င် မှာ အိ န�ိ ယ ေမု ဒ� ရာမှ ဝင် ပေါက် တ စ် ခု

အြဖစ် ရှီကျင့်ဖျင်၏ အစီအစဉ်ထဲတွင် ေါဝင်ပနြေန်ေည်။
BRI စတင်ကတည်းကေင် ပကျာက်ြဖူရှိ ပရနက် ဆိေ်ကမ်း

မှာ အဓိ က ဉီး စားပေးတစ် ခု ြဖစ် ပေီး ေါကစ္စ တန် မှ ဂွါ ဒါနှ င့်
ေီရလ
ိ �ဂာမှ ဟမ်ဘန်တတ
ို ာ ဆိေက
် မ်းများကဲေ
့ ို့ ရေ်ဝန်းနှင့်
ေိုး လ မ်း မ စီ မံ ကိ န်း တွ င် အ ဓိ က မ �ို င် ကကီး များ အ ြဖ စ်
လျာထားေည်။ ေုလဲကုံးေီထားေည့်နှယ် အိန�ိယေမုဒ�ရာ

ထဲမှ တရုတ်၏ ပရပကကာင်းလုံပခုံပရး မဟာဗျူဟာထဲတွင်
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ပကျာက် ြဖူမှာ တရု တ် ကို စစ် ပရးအရ အပရးောပစမည့်

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နှ င့် ြမန် မာနို င် ငံ အ စိုး ရများကကား ဒု က္ခ ေည်

ြဖ တ် ပကျာ် ကု န် ေွ ယ် စီး ေွား ဆ က် ဆံ ပရး များ အ တွ က်

ရခိင
ု ြ် ေည်နယ် ြေဿနာကို ပြဖရှင်းနိင
ု မ
် ည့် လမ်းစြဖစ်မည်ဟု

ေု လဲ တ စ် လုံး ြဖ စ် ပေီး အာ ဖ ရိ က အ ငူ ပဒ ေ နှ င့် ေ မု ဒ� ရာ
လည်း အပရးေါလာမည်ြဖစ်ေည်။

BRI ကို ဆက်လက် အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ရန်

တရုတ်အာဏာေိုင်များက ၂၀၁၈ အတွင်း အပြခခံကျပော

အစီ အ စဉ် နှ စ် ရ ေ် ြဖင့် ထေ် မံ တို က် တွ န်း လာေည် ။ ထို အ စီ
အစဉ်နှစ်ရေ်မှာ ပကျာက်ြဖူတွင် စီးေွားပရး ရေ်ဝန်းတစ်ခု

တည် ပဆာက် ရ န် နှ င့် ြမန် မာနို င် ငံ တ လ�ားနှ င့် ဆက် ေွ ယ်
ခရီး ဆန့် နို င် ရ န် လမ်း ပကကာင်း တစ် ခု ကို ထေ် မံ ြဖည့် စွ က်
ခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်စက်တင်ဘာတွင် NLD အစိုးရနှင့် တရုတ်

ြမန် မာ စီး ေွားပရး စ� �� အစီ အ စဉ် အ တွ က် နားလည် မှု
စာ ခ� န် လ�ာကို လက် မှ တ် ထိုး လို က် ြခင်း က ဤအစီ အ စဉ်
များ အထပြမာက်ပကကာင်း ေပ�ဂတေင်ြဖစ် ေည်။

စီမံကိန်းများ၏ အတိုင်းအဆမှာ ကကီးမားလွန်းပေီး

ြမန် မာနှ င့် အိ မ် နီး ချင်း နို င် ငံ များကကား လူ မှု ပရး နို င် ငံ ပရး

ဆက်စေ်မှုေုံစံများကို ပြောင်းလဲေစ်နိုင်ေည့် အလားအလာ
များရှိေည်။၁၄၆ CMEC ေည် ရခိုင် ြေည်နယ်ကို ရန်ကုန်၊

မ န� ပလး ၊ ယူ န န် ြေ ည် န ယ် တို့ နှ င့် ဆ က် ေွ ယ် ပေး မ ည့်
တကယ့် လ မ်း ပကကာင်း ကကီး ကို အပကာင် အ ထည် ပဖာ် မ ည်

လ�ဲ ပြောင်း မှု ဆို င် ရာ ေပဘာတူ ညီ ချက် ရေွားခဲ့ ြခင်း က
တ ရု တ် ၏ နို င် ငံ ြခား ပရး ဝ န် ကကီး ဝ မ်း ရီ က ပြော ကကား

ခဲ့ေည်။ (အခန်း ၈ ကိုရှုေါ။) ေို့ပော် ၎င်း၏စကားထဲတွင်
ကု လ ေ မ ဂ� လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ပအ ဂျ င် စီ များ ကို လ ည်း
ထင်ထင်ရှားရှား ေုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ေည်။ “ကုလေမဂ�၏

အထူး ပအဂျင် စီ များေည် ဤြေဿနာတွ င် အြေုေပဘာ
ပဆာင် ပော အခန်း က� မှ ေါဝင် ေ င့် ပေီး အေျက် ေ ပဘာ
မြဖစ်ေင့်ဟု ပြောခဲ့ေည်။၁၅၀ ထိုရက်ေတ�ေတ်အတွင်းမှာ

ေင် တရုတ်၏ နိုင်ငံေိုင် CITIC လုေ်ငန်းစုက NLD အစိုးရ
နှင့် ပကျာက်ြဖူ ပရနက်ဆိေ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးေွားပရးဇုန်
တ ည် ပဆာ က် ရ န် စာ ချု ေ် လ က် မှ တ် ပရး ထိုး ခဲ့ ေ ည် ။

ထို နှ စ် ဒီ ဇ င် ဘာတွ င် နို င် ငံ ပတာ် အတို င် ေ င် ခံ ပဒါ် ပအာင်

ဆန်း စု ကကည် အား BRI စီ မံ ကိ န်း များနှ င့် ြမန် မာဘက် ြခမ်း
မှ CMEC ကကီး ကကေ် ပရးအဖွဲ့ တွ င် ဥက� ဌခန့် ထားြခင်း ြဖင့်

တရု တ် ၏ အစီ အ စဉ် များေို ၍ အေက် ဝ င် လာခဲ့ ေ ည် ။
ဤအဖွဲ့ဝင် ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည် ဥက�ဌြဖစ်လာြခင်းက
အလွန်ကကီးကျယ်ပော ပထာက်ခံချက်မျုးေင်
ိ
ြဖစ်ေည်။

စီးေွားပရးနယ်ေယ်ဘက်မှ ကကည့်လျှင် တရုတ်၏

ြဖစ်ေလို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများကကား စီးေွားပရးအရ ေူးပေါင်း

အ စီ အ စ ဉ် များ မှာ ပချာ ပမွ့ ပန ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၈ ခု နှ စ် က

ဆို င် ရာ စာချုေ် များနှ င့် စက် မှု ဇု န် များေါ ေါဝင် လာမည့်

များ အပရအတွ က် တိုး လာခဲ့ ပေီး NLD အစိုး ရအဖွဲ့ ဝင်

ပဆာင် ရ� က် မ ည့် အြခားအစီ အ စဉ် များ အခွ န် အ ပကာက်
စီမက
ံ န
ိ ်းလည်း ြဖစ်ေည်။

၁၄၇

ကနဉီးတွင် တည်ပဆာက်စရိတ်

အပမရိကန်ပဒါ်လာ ၂ ဘီလီယံခန့်မှန်းထားပော စုစုပေါင်း
စီမံကိန်း ၂၄ ခုမှာ CMEC ပအာက်တွင် ပေါ်လာရန် ရည်မှန်း
ထား ကက ေ ည် ။

၁၄၈

ေို့ ပော် ထို ေ မာ ဏ မှာ အ စ ေို င်း

တည်းကေင် ဆိက
ု ပ
် ရာက် ဗီဇာအစီအစဉ်ြဖင့် တရုတခ
် ရီးေွား
များမှာ လည်း တရု တ် ေို့ မ ကကာခဏေင် အလည် အ ေတ်

ပရာက်ရှိခဲ့ ကကေည်။ “တရုတ်ေည် ြမန်မာ့ NLD ကို ပေျာ်ေွဲ
စားလ� တ် ၍ ြမှူ ပလပေီ ” ဟု ရို က် တာေတင်း ပအဂျင် စီ က
ပရးေားခဲ့ေည်။၁၅၁ တိုးတိုးတိတ်တိတ် လှုေ်ရှာမှုများ အပန

အတွက်ော ြဖစ်ပေီး BRI ကို ေီေီြေင်ြေင် အပကာင်အထည်

နှင့်မူ တရုတ်အစိုးရ အရာရှိများေည် ြမန်မာအစိုးရ၊ ULA

အရ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်မှု တစ်ပခတ်ဆန်းေစ်မည် ြဖစ်ပေီး

စာချုေ် တစ်ခခ
ု ျုေ်ဆရ
ို န် တိက
ု တ
် န
ွ ်းပနခဲေ
့ ည်။၁၅၂ ပဘကျင်း

ပဖာ် ကကေည့် အချိ န် တွ င် နှ စ် နို င် ငံ အ ကကား မဟာဗျူဟာ

ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ ြေ ည် တွ င်း ြေ ဿ နာ များ ကို ေ င် ပြဖ ရှ င်း
ပေးနိင
ု လ
် မ
ိ မ
့် ည်ဟု တရုတပ
် ဆာင်းေါးရှငမ
် ျားက ပရးေားကက
ေည်။ “ရန်ကုန်မှ တရုတ်ေံအမတ် ဟုန်လျန်းက” BRI ကို

ြမန် မာနို င်ငံတွင် တွ န်းအားပေး အပကာင်အထည် ပဖာ်နို င်
ေါက ပငိမ်းချမ်းပရး၊ ဖွံ့ ပဖိုးပရးနှင့် ြေည်ေူတို့ ပကာင်းစား
ပရးေို့ လမ်း ကို နှ စ် နို င် ငံ အ တူ တည် ပဆာက် နို င် မ ည် ဟု
ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၄၉

အဆို ေါကတိ များကား ရဲ တ င်း လှ ေ ည် ။ CMEC

ပြမာက်ေိုင်း မဟာမိတ်များနှင့် FPNCC တို့ကို ပငိမ်းချမ်းပရး

မှ တရု တ် နို င် ငံ ေို င် မီ ဒီ ယာများတွ င် ကား ြမန် မာနို င် ငံ ၏

လူ မျုးိ စု ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့် စီး ေွား ပရး တိုး တ က် မှု တို့ တွ င်
တရုတ်၏ အခန်းက�အပရးကကီးေုံကို မြေတ်မီးပမာင်းထိုး

ြေပနခဲေ
့ ည်။ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလတွင်The GlobalTimes
ေတင်း စာက “တရု တ် နှ င့် တည် ပဆာက် မ ည့် စီး ေွားပရး
စ���မှာ ြမန်မာ့ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် အဓိကကျ” ဟူပော
ပခါင်းစဉ်ြဖင့် ပရးေားခဲ့ေည်။၁၅၃

ြမန်မာနိင
ု င
် န
ံ င
ှ ေ
့် တ်ေက်၍ တရုတ၏
် အကျုးစီ
ိ းေွား

စာချုေ်ကို လက်မှတ်ထိုးေည့် အချိန်မှစ၍ တရုတ်ကုမ�ဏီ

များမှာ ဘက် စုံ ပထာင့် စုံ တွ င် ရှိ ေ ည် ။ ထို င်း နို င် ငံ နယ် စ ေ်

ယုံ ကကည် မှု ေို ြမင့် မားလာေည် ။ အပနာက် နို င် ငံ အ စိုး ရများ

ထဲတွင်ရှိေည့် ပရ�ကုက�ို “တရုတ်ပမို့ေစ်" ဟု ပခါ်ကကပော

များနှ င့် အာဏာေို င် များမှာ ြမန် မာနို င် ငံ နှ င့် ေတ် ေ က် ၍
၏ မူ ဝါဒများနှ င့် လက် ပတွ့ လှု ေ် ရှားပဆာင် ရ� က် မှု များမှာ
အလှ မ်း ေို ကွာ လာေါေည် ။ ၂၀၁ခု နှ စ် အပနှာ င်း ေို င်း တွ င်

အနီး ကရင်နယ်ြခားပစာင့်တေ်က ထိန်းချုေ်ပော နယ်ပြမ
ဘီလယ
ီ ပ
ံ ဒါ်လာများစွာ တန်ပော ပဆာက်လေ
ု ပ
် ရး စီမက
ံ န
ိ ်း

ထက်ေ၍
ို ထင်ရှားပော ဥေမာမရှပ
ိ တာ့ ပေီ။ ယူနန်နယ်စေ်နင
ှ ့်
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ကီ လို မီ တာ ၈၀၀ မျှ ကွာ ပဝးပော ပနရာတွ င် ရှိ ပေီး တရု တ်

ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် ကကုံ လာရနို င် ေါေည် ။ ၁၅၈ “တရု တ် ပတွ

မကကီး၏ ပနာက်ထေ် ဂိတပ
် ေါက်တစ်ခဟ
ု ု မှတယ
် ကူ ကေည်။

ထိုး နိုင်တယ်” ဟု ပြမာက်ဉီးပမို့ နယ် ANP ၏ ပအာက်လ�တ်

ရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ ေူ များက ဤပမို့ေစ် စီ မံ ကိ န်း ကို အာရှ ကု န်း
၁၅၄

ြမန် မာနို င် ငံ ကို အပကကာင်း ြေု၍ တရု တ် ရ ည် မှ န်း ထားပော

ဟာ ေူ တို့ ရ င် နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု အတွ က် ဆို ရ င် အင် မ တန် တ ဇွ တ်
ပတာ် အမတ် ဉီးဉီးလှပစာ က ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၅၉ ၂၀၁၉

အကျုးရလဒ်
ိ
များ ြမင့် မားလှ ြခင်း က အချု့ပော
ိ
ေူ များ

တွ င် ရခို င် ၌ အေစ် အ ခတ် များ ေို ၍ ကကုံ ကကို က် လာရြခင်း

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျုးေားရင်
ိ
ကကားပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး

ပဖာ်နိုင်မည်နည်းဟု စဉ်းစားစရာ ြဖစ်ေည်။၁၆၀ ရိုဟင်ဂျာ

အတွ က် စိ တ် ေ က် ောစရာမြဖစ် ေါ။ တရု တ် အ စိုး ရက
စင်တာအား ပငွပေးလှုေည့် ေတင်းကို ဧရာဝတီမဂ�ဇင်းက
တုံ့ ြေန် ပရးေားပော ပခါင်း စဉ် မှာ “ြမန် မာြေည် ကကီး ကို
ပငိမ်းချမ်းစွာထားခဲ့ေါ” ဟူ၍ြဖစ်ေည်။

၁၅၅

ပနာက်ထေ်လှမ်းလာမည့် တရုတ်၏ ပြခလှမ်းများ

ကို မှ န်း ဆ ရ န် ခ က် ေါ ေ ည် ။ ေ ဋိ ေ က္ခ များ ဆ ယ် စု နှ စ်
ပေါင်း များစွာ ရှိ ခဲ့ ေ ည့် ြမန် မာနို င် ငံ တွ င် အြခားေူ များက
ဝင် မ ပြဖရှ င်း ပေးနို င် ဘဲ တရု တ် က ော ဝင် ပြဖရှ င်း ပေးရန်
တ ရု တ် တွ င် လ ည်း ေ �္စ လ က် ပဆး ကကိ မ် လုံး ရှိ ေုံ မ ရ ေါ ။

နို င် ငံ တ ကာ အ ေို င်း အ ဝို င်း တွ င် ေံ ေ ယ ရှိ ကက ပစ ကာ မူ
တရု တ် အ ရာရှိ များက ၎င်း တို့ ၏ မူ ဝါဒကို ကာကွ ယ် ပော

ပကကာင့် BRI စီမံကိန်းများ မည်မျှြမန်ြမန် အပကာင်အထည်
အပရးနှင့်ေတ်ေက်၍ တရုတ်အစိုးရကမည်ေို့ ကမ်းလှမ်း

ေည် ကို မူ မေိ နို င် ေါ။ တရု တ် အ စိုး ရ အရာရှိ များကမူ

ဒု က္ခ ေည် များအား ြေန် လာပစရန် ပငွ က မ်း လှ မ်း ခဲ့ ေ ည်
ဆိပ
ု ော ကိစမှ
္စ ာ မဟုတပ
် ကကာင်း ရှင်းလင်းခဲေ
့ ည်။၁၆၁ မကကာ

ပေးခင်က တရုတ်၊ ြမန်မာ၊ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်တို့ ေုံးနိုင်ငံေူး

တွဲ အလု ေ် အ ဖွဲ့ ကို ရို ဟ င် ဂျာများ ြေန် လ ည် လ�ဲ ပြောင်း ပရး
အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ပြမြေင်ပေါ်တွင် ေိော
ပောအပြောင်း အလဲ များ ြဖစ် လာရန် များစွာ အားထု တ်
ရပေဉီးမည်။၁၆၂

တ ရု တ် ေ ည် အ မှ န် တ က ယ် ရိုး ပြဖာ င့် ပော

အားြဖင့် ြမန်မာြေည် အပရးတွင် ဝင်ပရာက်ပဆာင်ရ�က်ပေး

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးေွဲ စား ြဖစ် နို င် ေါမည် လားဟု ပဒေခံ တို့ ကကား

ေ ည် ။ B R I ေ ည် မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ ြမ န် မာ နို င် ငံ မှ

ဘာောနှ င့် မွ တ် ဆ လင် များကကားတွ င် ရှိ ပော အကွဲ အ ပေဲ

ရ န် အ ပကကာ င်း ြေ ချ က် ခို င် လုံ ေ ည် ဟု ဆို ပလ့ ရှိ ကက
ေ က် ဆို င် ရာ လူ ေု ဂ�ို လ် များ အား လုံး ကို စု စ ည်း ပေး နို င်

မည့် အခင်းအကျင်း ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
B R I စ တ င် က တ ည်း က ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် ေ ည်

ြမန်မာြေည် အတွင်းရှိ BRI ပရာ CMEC နှင့် ေါ ေတ်ေက်
ေည့် လုေ်ငန်းပကာ်မတီများကို ဉီးပဆာင်ပနေည်။

တ ရု တ် ၏ လ မ်း ကို မ လို က် ဘဲ အ ပမ ရိ က န်

ြေည် ပထာင် စု ပအာက် လ� တ် ပတာ် ေ ည် ရို ဟ င် ဂျာအပေါ်
လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ က ကျူး လွ န် ခဲ့ ပော အ မှု များ ကို

ဂျီ နို ဆို က် ဟု ပကကညာခဲ့ ပေီး ဥပရာေေမဂ� နှ င့် အပမရိ ကား

နှ စ် ဖ က် စ လုံး က တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များအပေါ် ေိ တ်
ဆို့ မှု များြေုလု ေ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၁၅၆ ကမ�ာ့ ဘ ဏ် ၏ ပဒါ် လာေန်း

တစ် ရာတန် စီ မံ ကိ န်း ကကီး ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် စတင် ရ န်
မှာ လည်း ဤပဒေ၏ လူ မျုးစု
ိ ေ ဋိ ေ က္ခ များ၊ ဒု က္ခ ေည်

များထွ က် ပြေးပနရြခင်း များနှ င့် ြေည် တွ င်း မှာ ေင် အိုး အိ မ်

မဲ့ ြဖစ် ပနရြခင်း များ ရှိ ပနပေးပောပကကာင့် နို င် ငံ တ ကာ
NGO များက ဝို င်း ကန့် ကွ က် ခဲ့ ကကေည် ။

၁၅၇

ကု လ ေမဂ�

တွ င် ေူ ေ န် ပန ကက ြခ င်း လ ည်း ရှိ ေါ ေ ည် ။ ပခ တ် ေ စ် ဗု ဒ�

ေည် ပေးငယ်ေည့် ြေဿနာမဟုတ်ပေ။ ရခိုင်၏အနာဂတ်
နှ င့် ဤြေဿနာမှာ ခွဲ မ ရပအာင် ရှိ ပောပကကာင့် လျစ် လျူရှု
ရန် မြဖစ် နို င် ေါ။ အြခားနို င် ငံ တ ကာ အေို င်း အဝို င်း များ
ထက်စာလျှင် ဘာောပရးအပေါ် တရုတ၏
် အြမင်မှာ တစ်မျုးိ

ြဖစ် ေ ည် ဟု ောေနာပရးဘက် မှ ပခါင်း ပဆာင် များက

လည်း ေတိ ထားမိ ကကေည် ။ တရု တ် ေ မ� တရှီ ကျင့် ဖျင်
လက်ထက်တွင် ဘာောပရးအုေ်စုများ၏ လှုေ်ရှားမှုများကို

အစွ န်း ပရာက် များဟူ ပော မျက် မှ န် ြဖင့် ကကည့် ပလ့ ရှိ ပေီး

မွ တ် ဆ လင် နှ င့် အြခားလူ န ည်း စု များ အပေါ် တွ င် လ ည်း

ေပဘာထားတင်းမာခဲ့ေည်။၁၆၃ အထူးေြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ
ခရစ် ယာန် ဘာောပရးပခါင်း ပဆာင် များေည် တရု တ် ၏

တွ န်း တွ န်း တို က် တို က် ဖိ အား ပေး စ ည်း ရုံး တ တ် ေုံ ကို
များ စွာ စိုး ရိ မ် ကက ေ ည် ။ ၁ ၆ ၄ တ ရု တ် အ ရာ ရှိ များ ေ ည်

ြမန်မာ အစိုးရကဲ့ေို့ေင် ရိုဟင်ဂျာဆိုပော အေုံးအနှုန်းကို
ပရှာင်ကျဉ်ကကေည်။

ပရ ရှ ည် တွ င် ဤ ြေ ဿ နာ ကို ပြဖ ရှ င်း ရ မ ည့်

လူ့အခွင့်အပရး ပကာင်စီကမူ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အပြခအပနကို

နည်းလမ်းများလိုအေ်လာမည် ြဖစ်ေည်။ BRI ၏ ကံကကမ�ာ

အဆုံးေတ်တွင် တရုတ်ဘက်က ြမန်မာ့နိုင်ငံပရး

တရု တ် အ စိုး ရေည် ပနာက် ထ ေ် လှ မ်း ရမည့် ပြခလှ မ်း များ

မြေတ်ပစာင့်ကကည့် အကဲခတ်လျှက်ရှိေည်။

ပလာကတွ င် မည် မျှ ေတိ ရှိ ရှိ အထိ အ ခို က် နည်း ပအာင်

လှု ေ် ရှားနို င် မ ည် န ည်း ဟူ ပော အချက် ပေါ် တွ င် များစွာ မူ
တ ည် ေ ည် ။ တ ရု တ် တို့ ေ ည် အာ ဏာ ရှ င် ဆ န် ဆ န် ဝ င်
ပရာက်လာေူများြဖစ်ေည်ဟူပော အြမင်မျုးကိ
ိ ု တရုတ်တို့

ေ ည် မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ တ ရု တ် ၏ လ က် ထဲ တွ င် ရှိ ပေီး
အ တွ က် ြေ င် ဆ င် ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ မ ည် ေ ည့် နို င် ငံ က မှ

အတိ တ် က အြဖစ် အ ေျက် များကို လုံး လုံး ကန့် လ န့် ကာ

ချပေီး အနာဂတ်ကို လွတ်လွတ်လေ် လေ်ဉီးတည်ေွားနိုင်ခဲ့
ကကေည်မ ဟု တ်ေါ။ BRI ေည် ပနာက်ထေ်စစ်ပဘာင် ချဲ့မှု
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များနှင့် ေဋိေက္ခများဆီေို့ ပရာက်မေွားရန် အလွန်အပရး

ကကီေည်ဟု Transnational Institute က မကကာပေးခင်က
ေတိပေးခဲ့ေည်။

၁၆၅

BRI – CMEC ပအာင်ြမင်ဖို့အတွက်ဆို

တက်လာပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ၎င်းတို့ လုေ်ငန်းများကို အရှိန်
တင်ကာ နည်းလမ်းအမျုးမျ
ိ ုးိ ေုံး၍ တုံ့ ြေန်လာခဲ့ ကကေည်။

ဂျ ေ န် ေ ည် တ ရု တ် နှ င့် ဤ အာ ရှ ပဒ ေ တွ င်

လျှင် တရုတ်အပနနှင့် ြမန်မာြေည်ေူများ ရင်ဆိုင်ပနရပော

ေ ထ ဝီ နို င် ငံ ပရး ပေို င် က် ြဖ စ် ပမဲ ြဖ စ် ပန ဆဲ ေ င် ။ ေို့ ပော်

လို အ ေ် ချက် အပေါ် မူ တ ည် ၍ ရည် မှ န်း ချက် ကို အပကာင်

ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှုကို ြမှင့်တင်လိုေည့် အရိေ် အပယာင်ကို ြေခဲ့

လ က် ပတွ့ အ ပြခ အ ပန များ နှ င့် ြမ န် မာ ြေ ည် ေူ များ ၏
အ ထ ည် ပဖာ် ေ င့် ပေီး ထို ေို့ မ ဟု တ် လျှ င် ြမ န် မာ နို င် ငံ
အ တွ က် အ ဆ င် မ ပြေ နို င် ဟူ ပော ထ င် ြမ င် ယူ ဆ ချ က်

များလည်း ရှိ လာေည် ။ Stimson Center မှ Yun Sun

က “အပေါ့ စားBRI စီ မံ ကိ န်း များ”ကို ြေန် စ ဉ်း စားြခင်း ြဖင့်
ြမန်မာနိုင်ငံေည် ြေည်တွင်း၌ပရာ ပဒေတွင်း၌ေါ ဖွံ့ ပဖိုးပရး
ပမာ်ဒယ် ြဖစ်လာနိုင်ပကကာင်း ပရးေားခဲ့ေည်။၁၆၆

ရှင်ဇိုအာပဘး၏ အစိုးရေည် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ဂျေန်၏
ေည်။ ၂၀၁၉ ပဖပဖါ်ဝါရီလတွင် ဂျေန်အစိုးရ ပအဂျင်စမ
ီ ျားက

“ ရ ခို င် ရ င်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု ြမှ င့် တ င် ပရး ြေ ေွဲ ” ကို ြေု လု ေ်
ခဲ့ေည်။ ေံတမန်တို့၏အဆိုအရ ဂျေန်၏ ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ

ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံြခား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု
များတွင် ပရှ့တန်းမှ ဉီးပဆာင်နိုင်ရန် ြဖစ်ေည်။၁၆၈

ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရန
ှ် င
ှ ့် အိနယ
�ိ တို့ကမူ ေိ၍
ု နီးနီးကေ်ကေ်

ပေချာေည်က ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းများက

ေါ ဝ င် ကက ရ မ ည့် အ ပန အ ထား ရှိ ေ ည် ။ န ယ် စ ေ် ချ င်း

“ဖွံ့ ပဖိုးပရး” နှင့် “ပဒေတွင်း နီးကေ်စွာ ကူးလူး ဆက်ေွယ်

တ စ် ပလျှာ က် လုံး တွ င် ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က် ပဒ ေ

မည်ေို့ တုံ့ ြေန်ကကမည်နည်း ဆိုေည်မှာ အပရးကကီးြခင်းေင်။
နိုင်ြခင်း” တို့ဟူပော စကားလုံးများကို အာရှ၏ ဤအစိတ်
အေို င်း အတွ င်း အပေါင်း လက္ခ ဏာပဆာင် ပော အမှ တ်

အေားအြဖစ် ယူဆကကေည်။ ေို့ပော် တရုတ်၏ ပေိုင်ဘက်

များကမူ BRI ေည် ေမ� တရှီ ကျင့် ဖျင် ၏ တရု တ် ေါဝါ

ကကီး စိုး ပရး အစီ အ စဉ် ြဖစ် ပေီး ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို ြဖစ် ပစမည့်
မဟာဗျူဟာ တစ် ခု အ ြဖစ် မြမင် ကကပေ။ BRI ကို ၂၀၁၇

တွ င် စတင် ေ ည့် အချိ န် က စ၍ ပဒေတွ င်း ရှိ မပလးရှား၊
ေီ ရိ လ � ဂာ နှ င့် အြခားနို င် ငံ များတွ င် တရု တ် စီ မံ ကိ န်း များ
အ ပ�ကွး ပထာ င် ပချာ က် များ ြဖ စ် နို င် ြခ င်း ၊ တ ရု တ် ကို

အမှီအခိုြေုလာြခင်းများနှင့် ပဒေတွင်း လုံပခုံပရး အန�ရာယ်

ေိကု ကီးလာြခင်းအစရှေ
ိ ည့် အြမင်များဘက်မှ ေုံးေေ်ြခင်းများ

ထိ စ ေ် ပနပော နို င် ငံ များြဖစ် ပနကကြခင်း ပကကာင့် ေမို င်း
မ ပငိ မ်း ချ မ်း ေ ပရ�့ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ရ စ ရာ

မရှိ ပကကာင်း ေိ ခဲ့ ကကေါေည် ။ (ပဒေတွ င်း ေဋိ ေ က္ခ အရှု ေ်
အပထွးကိုရှုေါ။) ဤနိုင်ငံေုံးခုစလုံးမှ အစိုးရပခါင်းပဆာင်

များေည် ဤပဒေကို ကာလကကာြမင့်စွာ လျစ်လျူရှုထားခဲ့
ကကပော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ၎င်းတို့အတွက် အေူတြေင်း

အပြဖရှာရမည့်ကိစ္စ ြဖစ်လာပေေည်။ BRI ကိုတည်ပထာင်

လို က် က တည်း က ယခင် ၁၉၉၀ ပနာက် ေို င်း ကတည်း က
ရှိ ခဲ့ ပော ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် ၊ တ ရု တ် ၊ အိ န�ိ ယ နှ င့် ြမ န် မာ
စီး ေွားပရးစ� �� စီ မံ ကိ န်း BCIM ေင် လျှ င် အရှိ န် ရ လာေါ

ပကကာင်း BRI ကို ပထာက် ခံ ေ ည့် တရု တ် ေုံး ေေ် ေူ များ
က ပရးေားခဲ့ ကကေည်။၁၆၉ ေို့ပော် ယခုလက်ရှိတွင် BICM

ရှိလာေည်။၁၆၇

ေည် ပဘဂျင်း၏ BRI စီမံကိန်းများက ရည်မှန်းထားပော

ထို စိုး ရိ မ် မှု ကို ေို ၍ န က် န က် ရှို င်း ရှို င်း ခံ စား ပန ရ ေ ည် ။

ကိစ္စမဟုတ်ပတာ့ေါ။

အထူးေြဖင့် ဂျေန်၊ အိန�ိယနှင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်တို့က

ထို နို င် ငံ ေုံး ခု စ လုံး မှာ ြမန် မာနို င် ငံ နှ င့် ေမို င်း တပလျှာ က်

အတိင
ု ်းအဆ၊ အလှမ်းကျယ်မနှ
ှု င့် မည်ေမ
ို့ ျှ နှိုင်းယှဉန
် င
ို ေ
် ည့်
ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် အ တွ က် ရှိ ပော ပရ�း ချ ယ် စ ရာ

ေတ်ေက်မှု၊ ဆက်ဆံမှုများ ကိုယ်စီရှိ ပနကကပော နိုင်ငံများ

လမ်းမှာ မများလှေါ။ ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် အစိုးရေည် ဒုက္ခေည်

ဖွံ့ ပဖိုးပရးအပေါ် ၎င်း တို့ ၏ စိုး ရိ မ် မှု များပကကာင့် ြဖစ် လာ

ရိဟ
ု င်ဂျာအပရးကို မိမတ
ိ ို့ဖာော ပြဖရှင်းနိင
ု ေ
် ည့် နည်းလမ်း

ြဖစ် ကကေည် ။ လာမည့် နှ စ် များတွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏
ပော ပနာက် ဆ က် တွဲ များကို ပတွ့ လာနို င် ပေေည် ။ NLD
အာဏာရလာပေီး ပနာက် ေို င်း တွ င် ဂျေန် ေ ည် ြမန် မာနို င် ငံ

ပတာ င် ေို င်း နှ င့် ထို င်း နို င် ငံ ကို ဆ က် ေွ ယ် မ ည့် အာ ရှ
လ မ်း မ ကကီး ကို အ ပကာ င် အ ထ ည် ပဖာ် လျှ က် ရှိ ေ ည် ။
အိ န�ိ ယ ေည် ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံ ချက် ပဒေတွ င် ကု လား

တန် - စစ် ပတွ ပရလမ်း ပကကာင်း ကို အပကာင် အ ထည် ပဖာ်
ပနပေီး ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရေ
ှ် ည် ရိဟ
ု င်ဂျာ အကျေ်အတည်းပကကာင့်

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စေ်ပြဖရှင်းပနရေည့် နိုင်ငံြဖစ်ေည်။
တ ရု တ် ၏ ကေ ဇာ ကျ ယ် ြေ န့် လာ ေ ည် နှ င့် အ မျှ ထို နို င် ငံ

ေုံး ခု စ လုံး ကလည်း ၂၀၁၆ ရခို င် အ ပရးအခင်း အရှိ န် ြမင့်

အ ကျ ေ် အ တ ည်း တွ င် ဓါး စား ခံ ေ ဖွ ယ် ြဖ စ် ပန ခဲ့ ေ ည် ။
က နည်း ေါးလွ န်း ေည် ။ စစ် တ ပကာင်း ခရို င် ရှိ ၎င်း တို့

၏ ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရြှ် ေည်ေမ
ူ ျား ခံစားရပော ဝန်ထတ
ု ဝ
် န်ေိုး များ
ထေ်တိုးလာခဲ့ပောပကကာင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်၏ အဓိကဉီးစား
ပေး မှာ တ စ် ေ န်း နီး ေါး ရှိ ပန ပော ဒု က္ခ ေ ည် များ ကို

နတ် ြမစ် ၏ တစ် က် က မ်း ေို့ ြေန် ေို့ နို င် ရ န် ြဖစ် ေ ည် ။ ဤေို့
ဆို ေ ည့် အ တွ က် ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် ၏ အ ခ န်း က � မှာ
အ ပရး မ ကကီး ဟု ဆို လို ြခ င်း မ ဟု တ် ေါ ။ အ ပရး တ က ယ်

ကကီး ပနေါေည် ။ BRI ကို အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ပရးတွ င်
ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်ေည် တရုတ်စီမံကိန်းဆွဲရာတွင် အခန်းက�
တစ်ခုမှ ေါဝင်ပနေည်။၁၇၀ တစ်ချိန်တည်းတွင် နိုင်ငံတကာ
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အဝင်ဆိုင်းဘုတ် (I R)

တရုတ် BRI စီမံကိန်း၏ ြမန်မာနိုင်ငံဝင်ပေါက်၊ ပကျာက်ြဖူပမို့နယ် မပဒးက�န်းေို့

transnationalinstitute

အေို င်း အဝို င်း ေည် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ရှိ နို င် ငံ မှ မွ တ် ဆ လင်

အမျုးေား
ိ
ပရးပခါင်း ပဆာင် များဘက် က မလို လားအေ်

ARSA ပော်လည်းပကာင်း ULA ပော်လည်း ေုံးနိုင်ငံြခား

ကကာေါေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးကာလ တစ်ပလျှာက်လုံးတွင်

အစွန်းပရာက်များ၏ ြခမ်းပြခာက်မကိ
ှု ု အလွနစ
် ိုးရိမပ
် နေည်။
ဆုံချက်တွင် လျှု့ဝှ
ိ က်လှုေ်ရှားပနကကပော အဆက်အေွယ်
များ၏ အပထာက်အေံ့ကို မရလျှင် လှုေ်ရှားရန် မလွယ်နိုင်
ပကကာင်း ကို အများေိ ကကေါေည် ။

၁၇၁

အပြခအပနများမှာ

၁၉၄၈ခု နှ စ် ပဗိ တိ ေျှ တို့ ဤေုံး နို င် ငံ ကို နယ် နိ မိ တ် မျဉ်း

ေိုင်းြခား လိုက်ပေီးကတည်းက မပြောင်းမလဲ တည်ရှိပနပော
နယ်စေ်ပဒေတစ်ခု၏ အခင်းအကျင်း ြဖစ်ေည်။

အပရးပေါ် အပြခအပနကို တုံ့ ြေန် ပောအားြဖင့်

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် အ စိုး ရက ဘာဆန် ချာက� န်း ေို့ ရို ဟ င် ဂျာ

တစ်ေိန်းခန့်ကို ပရ�့ပြောင်းရန် စီစဉ်ခဲ့ပော်လည်း ရိုဟင်ဂျာ
ပခါင်းပဆာင်များက ကန့က
် က
ွ ခ
် ေ
ဲ့ ည်။

၁၇၂

ေို့ပော် ဘင်္လ
ဂ ား

ပဒ့ရှ်အစိုးရ အတွက်မူ ယခုထိက် ေို၍လုေ်ပေးနိုင်ေည့် အရာ
များများမရှိေါဟု ဆိုခဲ့ေည်။ ြမန်မာအစိုးရ ကော လုံးလုံး

တာဝန် ယူ ရ မည့် ကိ စ္စ ြဖစ် ပကကာင်း ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် အရာရှိ

များက ပြောဆိုခဲ့ေည်။ “ြမန်မာနိုင်ငံက ြေန်မပခါ် ရင်ပတာ့
ရို ဟ င် ဂျာပတွ ဟာလည်း အစွ န်း ပရာက် လာနို င် ေါတယ် ဟု

ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရှ် နိင
ု င
် ြံ ခားပရးဝန်ကကီး ပဒါက်တာ အဗ�ဒူမမ
ို န်က

ပော ဆက် ဆံ ပရးေုံ စံ ဟု ြမင် ခဲ့ ကကေည် မှာ အချိ န် အ ပတာ်
အိန�ိယ ဆန့်ကျင်မုန်းတီးပရးကို ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း လက်ထက်

တွ င် ောမက ဗို လ် ချုေ် မှုးကကီး ေန်း ပရ� လက် ထ က် အ ထိ

ကကီး စိုး ခဲ့ ေ ည် ။ ယပန့ ကာလတွ င် ထို နှ စ် နို င် ငံ ကို ပေါင်း ၍

အုေ်ချုေ်ခဲ့ဖူးပကကာင်းကိုေင် အမှတ်ရပော ေူအနည်းငယ်

မျှ ော ရှိ ပတာ့ မ ည် ထ င် ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၁ က တ ည်း က ေ င်
နှစ်နိုင်ကကား ေံခင်းတမန်ခင်းများေို၍ တိုးတက် ပကာင်းမွန်
လာခဲ့ေည်။ ေင်လယ်ပမျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် လန်းပဖာက�န်း

စစ် ဆ င် ပရး ပန့ ရ က် များေည် လ ည်း ကကာြမင့် လာပေီ ြဖစ်

ေလို (အခန်း ၅ ကို ကကည့် ေါ။) အိ န�ိ ယ ၏ “အပရှ့ ပမျှာ် ”
နို င် ငံ ြခားပရးမူ ဝါဒကို ယခု အ ခါတွ င် “အပရှ့ နှ င့် ဆ က် ဆံ ”
ဟူပော မူဝါဒအြဖစ် ဝန်ကကီးချုေ် နာရန်ဒါမိုဒီ၏ လက်ထက်
တွင် အဆင့်ြမှင့်ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၈ ကုန်ခါနီးအချိန်တွင်

ေမ�တ ရမ်နတ်ေ်ကိုဗင်က ြမန်မာနိုင်ငံေို့ လာပရာက်လည်
ေတ် ခဲ့ ပေီး နယူး ပဒလီ နှ င့် ြမန် မာတို့ ကကား ချစ် ကကည် ပရး
ခိုင်ပမဲရန် အပရးကကီးပကကာင်း အထူးြေုပဆွးပနွးခဲ့ေည်။

အိန�ိယအစိုးရ အရာရှိများအတွက် အဓိကစိန်ပခါ်

် ါ။)
မကကာပေးခင်က ေတိပေးခဲေ
့ ည်။ (အခန်း ၈ကိကု ကည့ေ

မှု မှာ တ ရု တ် ၏ စီး ေွား ပရး နှ င့် နို င် ငံ ပရး ကေ ဇာ ေ ည်

က်ေုံကမူ ေုံစံတစ်မျုးြဖစ်
ိ
ပေီး နယ်စေ်ြဖတ်ပကျာ် ပဆာင်ရ�က်

ြဖစ် ေ ည် ။ အပရှ့ ပြမာက် အိ န�ိ ယ နှ င့် ပရပကကာင်း ကု န်း

၁၇၃

ဤေါဝါအပရ�့ ၏ အိ န�ိ ယ အပေါ် အကျုးေက်
ိ
ပရာ

ရမည့် အစီ အ စဉ် များနှ င့် ကေဇာချဲ့ ထွ င် စ ရာကိ စ္စ များ ေို ၍

ေါဝင်ေည်။ ပဗိတိေျှလက်ပအာက် ြမန်မာြေည်နှင့် အိန�ိယ
တို့ ကကားရှိ ခဲ့ ပော ကို လို နီ ပခတ် ချည် ပနှာ င် မှု ကို ြမန် မာ

ြမန် မာအပေါ် တွ င် အိ န�ိ ယ ထက် များစွာ ပရှ့ ပရာက် ပနြခင်း

ပကကာင်း တို့ ြဖင့် ဆက် ေွ ယ် မ ည့် ကု လားတန် ြမစ် စီ မံ ကိ န်း

ေည် ရှီကျင့်ဖျင်၏ BRI အစွန်းအဖျားမျှေင် မရှိပေ။ ြမန်မာ
နို င် ငံ တွ င် ေို ၍ ကကီး ထွားလာပော တရု တ် ၏ ရင်း နှီး ြမှု ေ်
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နှံ မှု အ စီ အ စ ဉ် များ ကို ပလာ ပလာ လ တ် လ တ် အိ န�ိ ယ မှ

ဤ အ ချိ န် မှ စ ကာ အိ န�ိ ယ ပရာ ြမ န် မာ နှ စ် ဖ က်

စိ န် ပခါ် မည့် ေူ မရှိ နို င် ေါ။ တရု တ် ပလ့ လာ ေုံး ေေ် ေူ

စလုံး မှ တ ေ် များေည် မိ မိ တို့ ထိ စ ေ် ပနပော နယ် စ ေ် တ စ်

ပနေည့် BCIM စီး ေွားပရးစ� �� ကို ေ င် ြေန် လ ည် အေက်

ခဲ့ ေ ည် ။ မဏိ ေူ ၊ အာေံ နှ င့် နာဂပြမတို့ မှ EAOs များကို

များက BRI ေည် အိ န�ိ ယ နှ င့် ြမန် မာ နှ စ် နို င် ငံ စ လုံး ေါဝင်
ဝ င် လာ ပစ နို င် ေ ည် ဟု ဆို ကက ေ ည် ။

၁၇၄

ေို့ ပော် ထို ေို့

ေူး ပေါ င်း ပဆာ င် ရ� က် မှု များ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ဘ က် တွ င်
ြဖ စ် လာ ရ န် မ ပေ ချာ လှ ေါ ။ အ ဘ ယ့် ပကကာ င့် ဆို ပော်
တရု တ် ၏ ပရတေ် အ င် အားေည် ဘင်္ ဂ လားေင် လ ယ် ပအာ်

တွ င် ေို ၍ ထင် ရှား လာဖွ ယ် ရှိ ေ ည် ။ အိ န�ိ ယ အစိုး ရဘက် မှ

ယခု အ ခါ စကားမက�ံ ပအာင် ေတိ နှ င့် ပနေည် ။ ေို့ ပော်

ပလျှာက် လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံများကို ထေ်မံတိုက်ခိုက်

ေစ် မှ တ် ထားတို က် ခို က် ကကပေီး အိ န�ိ ယ လုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ များ
ကလည်း ULA ကို ပနှာ င့် ယှ က် ခဲ့ ကကေည် ။ အိ န�ိ ယ ဘက် မှ

မီ ဒီ ယာတို့ ေည် စစ် တ ေ် ၏ မဟာဗျူဟာများကို အတိ

အလင်းေင် “ကုလားတန်ြမစ် စီမံကိန်းကို အပကာင်အထည်
ပဖာ်နိုင်ပရးအတွက် ြမန်မာ့တေ်မပတာ်အား ကူညီေည်”ဟု
ပရးေားကကေည်။၁၇၉ ထို့ပကကာင့်ေင် ၂၀၁၉တွင် အိန�ိယ၏

Times of India ေတင်း စာက ပကျာက် ြဖူစီ မံ ကိ န်း မှာ

အကျုးစီ
ိ း ေွားကို ထိ ခို က် စ ရာ အန� ရာယ် များြဖစ် လာခဲ့ ပေီး

ကကီး ကျ ယ် ပော ပခိ မ်း ပြခာ က် မှု ြဖ စ် ပေီး အိ န�ိ ယ လုံ ပခုံ ပရး

ပတွ့လာရေည်။ အရေ်ေားများနှင့်အတူ အိန�ိယမှ အလုေ်

အိ န�ိ ယ ၏အကျုးစီ
ိ း ေွားကို ေါကစ္စ တန် ရှိ ဂွါ ဒါထက် ေို ၍
အ မှု ထ မ်း များ ကို ည ည အိ ေ် မ ရ ြဖ စ် ပစ မ ည့် စီ မံ ကိ န်း
ြဖစ်ေည်ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။

၁၇၅

ဤကဲ့ေို့ မတည်ပငိမ်ေည့်

က မ�ာ တွ င် ထို ကဲ့ ေို့ ပော စ ကား မှာ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င်

ကု လား တ န် ြမ စ် ဝှ မ်း တ စ် ပလျှာ က် တို က် ခို က် မှု များ ေို ၍

ေမားများ အြေန်အလှန်ေစ်ကကပော တိုက်ေွဲများတွင် ေိတ်မိ
ြခင်းများ ေိုမိုြဖစ်ေွားလာခဲ့ေည်။

ေို့ ပော် တ ရု တ် ၊ အိ န�ိ ယ နှ င့် အ ြခာ အာ ရှ မှ

ြဖစ် ပေါ် လာမည့် အပြောင်း အလဲ များပနာက် ကွ ယ် မှ ဒပရာ

ြမန်မာ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများေည် ခါတိုင်းကဲ့ေို့ေင် အကကံ

ေတိပေးစကားများေင်ြဖစ်ေည်။

လုံးလုံးလျားလျား လျစ်လျူရှုထားပော အရာမှာ ရခိုင်ြေည်

ပောေါး တွ န်း အားများနှ င့် ေတ် ေ က် ၍ ပလးနက် ပော
အ ချိ န် အား ြဖ င့် ပစာ ေ င် ပစာ ပန ပေး ပော် ြငား

လည်းအြဖစ်အေျက်တို့ပေါ်ပေါက်လာေုံမှာ အိန�ိယ၏မဟာ

ဗျူဟာပတွး ဆချက် များအပေါ် ေက် ပရာက် မှု ရှိ မ ည် မှာ
အမှ န် ေ င် ။ BRI-CMEC ပေါ် လာကတည်း က အန�ိ ယ

နှ င့် ြမ န် မာ လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ ေ ည် စ စ် ပရး ေူး ပေါ င်း
ပဆာ င် ရ� က် မှု များ ကို တိုး ြမှ င့် လာ ကက ေ ည် ။ ဆ ယ် စု နှ စ်

များစွာ အတွ င်း ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံ ချက် မှာ ေဋိ ေ က္ခ များ
ရှိပနြခင်းနှင့် မည်ေည့်အစိုးရကမျှ ဝင်မစွက်နိုင်ပော လွတ်

ပြမာက် န ယ် ပြမ ြဖစ် ပနြခင်း တို့ ပကကာင့် နယ် စ ေ် နှ စ် ဖ က်
နှစ်ချက်စလုံးတွင် EAO များ အမျုးမျ
ိ ုးိ လှုေ်ရှား ေွားလာ
ပန ခဲ့ ကက ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ေ ည် N a g a l a n d –
Khaplang အမျုးေားဆိ
ိ
ု ရှ ယ် လ စ် ပကာင် စီ နှ င့် အေစ်

အခတ် ရ ေ် စဲ ပရးစာချုေ် လက် မှ တ် ထိုး ထားခဲ့ ပော် လ ည်း
တေ် မ ပတာ် က စစ် ကို င်း တို င်း အတွ င်း ရှိ NSCN-K ၏

ဌာနချုေ်ကို ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလတွင် ေိမ်းေိုက်လိုက်ေည်။
ေို့ ြဖစ် ရာ အပရှ့ ပြမာက် အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ် မှ EAOs များမှ
ကို ယ် စားလှ ယ် များစွာ ထွ က် ပြေးကကရေည် ။

၁၇၆

ထို့ ပနာက်

NSCN-K က NLD ပခါင်းပဆာင်များကို ဉီးေိန်းစိန် အစိုးရ

လက် ထ က် က ချမှ တ် ခဲ့ ပော အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး မူ ဝါဒ
များအတို င်း ပဆာင် ရ� က် ကကေါရန် ပမတ�ာရေ် ခံ ခဲ့ ေ ည် ။ ၁၇၇
ေို့ရာတွင် နာဂပခါင်းပဆာင်ငါးဉီးကို မဏိေူနှင့် အာေံတို့မှ

အစည်များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနကကပမဲေင်။ ထိန
ု င
ို င
် ံ များ
နယ်တွင် အမှန်တကယ် ပနထိုင်ပနကကပော ပဒေခံတို့၏
ကို ယ် စား ြေု မှု ၊ ပဒ ေ ခံ တို့ ၏ ေါ ဝ င် မှု ကို ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။

မှ တ် ပလာက် ေားပလာက် ပအာင် ေ င် ထို စီး ေွားပရးဖွံ့ ပဖိုးမှု

စီ မံ ကိ န်း များနှ င့် လုံ ပခုံ ပရး ေူး ပေါင်း ပဆာင် ရ� က် ြခင်း များ

ပေါ် ပေါက် လာချိ န် မှာ ဤပဒေ၌ ဆယ် စု နှ စ် ပေါင်း များစွာ
အတွင်း ေဋိေက္ခ အြေင်းထန်ဆုံးနှင့် လူအများအိုးေစ်အိမ်ေစ်
စွန့်ခွာထွက်ပြေးရမှုများ အကကီးအကျယ်ဆုံးြဖစ်ေွားပနေည့်
ကာလြဖစ်ပနေည်။ စစ်၏ ဒဏ်ကို ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ချင်း

ရေ် ရ�ာ များထိ ခို က် ခံ စားပနကကရေည် ။ တရု တ် ၊ အိ န�ိ ယ

နှ င့် ဂျေန် တို့ တွ င် ဤစီ မံ ကိ န်း ကကီး များပေါ် မှ ရနို င် ပော

အကျုးအြမတ်
ိ
များကို စိ တ် ကူး ြဖင့် အပကာင်း ြမင် ပနကက
ချိ န် တွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ င်း ၌မူ ခု ခံ တွ န်း ကန် လို မှု ၊
မပကျနေ် မှု များ တိုး ေွားလာလျှ က် ရှိ ေ ည် ။ BRI၊ CMFC၊

BCIM နှ င့် ကု လားတန် ြမစ် ပကကာင်း အစရှိ ပော စီ မံ ကိ န်း
ကကီးများ ပအာင်ြမင်ဖို့ရာမှာ ပဒေခံြေည်ေူတို့၏ ေါဝင်မှု နှင့်

အကျုးပကျးဇူ
ိ
းကို ပဝမျှခံစားနိုင်မှုတို့ မေါဘဲ မြဖစ်နိုင်ပေ။
နိင
ု င
် တ
ံ ကာ ရင်းနှီးြမှုေ်နမ
ှံ များနှ
ှု
င့် ေတ်ေက်၍ ရခိင
ု ် ြေည်နယ်

တခုတည်းတွငေ
် ာမဟုတ် ြမန်မာတစ်နင
ို င
် လ
ံ ုံးနှင့် ေတ်ေက်
လျှ င် အခွ င့် အ လမ်း ကို ပရာ စွ န့် စားစရာကို ေါ အပေအချာ
တွက်ချက် စဉ်းစားကကရန် လိုအေ်ေည်။

အပရးကကီး ပော အခို က် အ တန့် တ စ် ခု မကကာမီ ေ င်

လက်နက်ကင
ို အ
် ေ
ု စ
် မ
ု ျားနှင့် ဆက်ေယ
ွ ေ
် ည်ဆက
ို ာ တရားမ

ပရာက်ရှိလာခဲ့ပေေည်။ ရန်ကုန်တွင် CMEC ၏ လုေ်ငန်း

နိုင်ငံ ပြမာက်ေိုင်းတွင် အကျဉ်းချခဲ့ေည်။

အပြခခံ အပဆာက်အဉီများ အတွဲလိုက် ေါဝင်မည့် စီမံကိန်း

ဝင် အ ဖွဲ့ အစည်း များနှ င့် ဆက် ေွ ယ် ပော ေု ဒ် မ ြဖင့် ြမန် မာ
၁၇၈

တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပော အခမ်းအနားတစ်ခု၌ ဤကဲ့ေို့ပော
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များမှာ လာမည့်နှစ်များတွင် ပဒေခံတို့အပေါ် ကကီးပလးလှ

“တရု တ်စီမံကိန်း ပတွကို ဘယ်ေူကေဲ လက်ခံလက် ခံ ၊

ဉီးေန့ြ် မင့ဉ
် ီးက ေတိပေးခဲေ
့ ည်။ “ြမန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ ထွန်းေစ်

ဆို လို့ ရှိ ရ င် က� န် ပတာ် တို့ က ြမ စ် ဆုံ ပရ ကာ တာ တု န်း က

ေည့် အကျုးဆက်
ိ
များစွာ ကျပရာက် လိမ့်မည်မှာ မလွဲေါဟု

စ ဒီမိုကပရစီ ယဉ်ပကျးမှုကို ချိနဲ့ပစမည့် အနာဂတ်စီမံကိန်း
များ၊ အနာဂတ် လု ေ် င န်း ကကီး များကို မလု ေ် ကကေဲ ေို မို ခို င် မာ
ေန် စွ မ်း လာပအာင် အားပေးနို င် မ ည့် စဉ်း စားဆုံး ြဖတ် မှု
မျုးကိ
ိ ု ပတွး ဆရန် လို အ ေ် ေါေည် ” ဟု ၎င်း ကပြောကကား
ခဲေ
့ ည်။

၁၈၀

အထူးေြဖင့် အပရးကကီးေည့အ
် ချက်မှာ ေွငလ
့် င်း

ြမင် ောမှု ရှိ ပရးနှ င့် ပဒေခံ ြေည် ေူ တို့ နှ င့် အနှ စ် ောရ
ရှိပော ပဆွးပနွးြခင်းများ ပေါ်ပေါက်လာပရးအတွက် စည်း

မျ ဉ်း မူ ပဘာ င် များ အား မ ပကာ င်း ပန ြခ င်း ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။

Transnational Institute က ေတိ ပေးထားေကဲ့ ေို့ ေ င်
စီမက
ံ န
ိ ်းများ ကျယ်ြေန့လ
် ာ ေည်နင
ှ အ
့် မျှ လူမပရး၊
ှု
စီးေွားပရး

နှ င့် ေဘာဝေတ် ဝ န်း ကျင် ဆို င် ရာ အကျုးဆက်
ိ
များအပေါ်

စိုး ရိ မ် ပကကာ င့် ကက မှု များ ကကီး လာ ခဲ့ လျှ င် ပနာ က် ထ ေ်
ေ ဋိ ေ က္ခ များ ဆီ ဉီး တ ည် ေွား နို င် ေ ည် ကို ေ တိ ြေု ရ န်
လိုေါေည်။၁၈၁

လက် ရှိ အ ချိ န် တွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏ နို င် ငံ ပရး

ပခါင်းပဆာင်များနှင့် ရေ်ရ�ာပခါင်းပဆာင်များက ေတိထား
ရမည့်အပကကာင်းများရှိပနေည်ဟု ယုံကကည်ထားကကေည်။

ြမန် မာအစိုး ရေည် BRIနှ င့် ေတ် ေ က် ပော ညှိ နှို င်း မှု
များ ကို လျှု့ိ ဝှ က် စွာ ပဆာ င် ရ� က် ခဲ့ ပေီး ဤ မျှ စုံ လ င် များ

ြေားရှု ေ် ပထွး လှ ပော စီ မံ ကိ န်း များမှ ရလာပေီး နို င် ငံ ေား

အာရကန် လူ မျုးပတွ
ိ
အ တွ က် ပကာင်း ကျုးိ မြဖစ် ပစဘူး
ဆ န့် ကျ င် ကက ေ လို ဆ န့် ကျ င် ရ မှာ ေဲ ။ ” ဟု ပကျာ က် ြဖူ

ပကျးလက် ဖွံ့ ပဖိုးပရးအဖွဲ့ မှ ဉီး ထွ န်း ကကည် က ပြောကကား
ခဲ့ေည်။၁၈၃ တကယ်စစ်မှန်ပော ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေည်ေူ

တို့ ေါဝင် နို င် မှု မရှိ လျှ င် ြေင် ေ မှ ဝ င် ပရာက် လာပော အပေ

အ ချာ ပတွး ဆ ဆ င် ြခ င် ပေီး မှ ပဆာ င် ရ� က် ြခ င်း မ ဟု တ်
ေည့် အစီအစဉ်များမှာ နိုင်ငံပရးအရ ြေည်ေူများ စုစည်း
လာ ရ ေ ည့် အ ပကကာ င်း ရ င်း များ ြဖ စ် လာ နို င် ေ ည် ။

ရခိုင်ြေည်နယ် ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင် ကလည်း ဤေို့ေတိ
ပေးခဲ့ေည်။

“ရခို င် ရှိ အ ကကီး စား ရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု စီ မံ ကိ န်း ကကီး များ
မှာ ပဒေခံ တို့ က ဗဟို အ စိုး ရအပေါ် မပကျနေ် ချက်
များ ေို ၍ ကကီး ထွားလာ ပစေည့် အ ပကကာင်း ရင်း များ

ြဖ စ် ပန ကက ေ ည် ။ ပဒ ေ ခံ များ ကို ထို စီ မံ ကိ န်း များ
ကို ပရးဆွဲ ြခင်း အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ြခင်း တို့ တွ င်

ေါဝင် ခွ င့် မ ရဘဲ ဖယ် ချန် ထားြခင်း ခံ ရ ေည် ။ အကျုးိ
အြမတ် များကို မူ ပနြေည် ပတာ် နှ င့် နို င် ငံ ြခားကု မ� ဏီ
များ က မျှ ပဝ ခံ စား ကက မ ည် ြဖ စ် ရာ အ ကျုးိ ဆ က် မှာ

ဗဟိုအစိုးရေည် ပဒေခံတို့ အပေါ် ပခါင်းေုံ ြဖတ်ပန
ေည်ဟု အထင်ပရာက် ပလ့ရှိေည်။”၁၈၄

ပဒေခံတို့အပေါ် ေိနားလည်ြခင်းေည် စီးေွားပရး

တို့ အ တွ က် အကျုးပကျးဇူ
ိ
း ေို့ မ ဟု တ် ထို အ စီ အ စဉ် များ

တွင် ပအာင်ြမင်ပော အပြခခံြဖစ်နိုင်ေည်။ အပရးကကီးဆုံးမှာ

တွ က် ချက် ထားေုံ မ ရပေ။ ပကျာက် ြဖူတွ င် အလု ေ် အ ကို င်

ပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲမကိ
ှု ု တက်လှမ်းနိုင်ရန် လမ်းအမျုးမျ
ိ ုးိ

အားလုံးမှ တစ်စတ
ု ည်း ထွကပ
် ေါ်လာမည့် အကျုးအြေစ်
ိ
တိက
ု့ ို
ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ခန့်အထိ ရလာကကမည်ဟု ကတိြေုထား
ေည်။ စီမံကိန်းတန်ဖိုးကို ယခင်အပမရိကန် ပဒါ်လာ ၇.၅
ဘီ လီ ယံ မှ ေ ည် ၁.၃ ဘီ လီ ယံ ေို့ ပလျှာ့ ချထားေည် ။

၁၈၂

ေိုင်ဆိုင်မှုအားြဖင့် ယခင်က တရုတ်နှင့် ြမန်မာ ၈၅:၁၅ အချုးိ
ြဖင့် တရု တ် က အောစီး ရပနခဲ့ ရာမှ ယခု အ ခါ ၇၀:၃၀

အချုးေိ
ိ ု့ပလျှာ့ ပေီး ပြောင်းလဲခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ချိန်ခွင်လျှာ

တစ် ဘ က် ေို့ ပလးပနေည့် ေ ပဘာမှာ ထင် ရှားေါေည် ။
စီမံကိန်းအေစ်များမှ ထွက်ပေါ်လာနိုင်ေည့် အကျုးဆက်
ိ

လူမျုးစု
ိ ပငိမ်းချမ်းပရး ြေဿနာြဖစ်ေည်။ ပရရှည်တွင် နိုင်ငံ
ကို ရှာပတွ့နိုင်ေါေည်။ ေို့ရာတွင် ပလာပလာဆယ် ပရတို၌

ေဋိေက္ခြဖစ်ပနရာ ပဒေေို့ အြေင်မှဝင်ပရာက်လာေူများ
ဝင်လာမစဲြဖစ်ပနြခင်းက ပဒေခံတို့၏ တင်းမာမှုကို ေိုဆိုးပစ

နိုင်ေါေည်။ အိုးေစ် အိမ်ေစ်စွန့်ခွာပြေး ပနရပော ဒုက္ခေည်

များ ပေဆုံးရေူများ ရှိပနချိန်တွင်စီးေွားပရးကိစ္စကိုေဋိေက္ခ
ကို ြဖစ်ပစေည့် နိုင်ငံပရးအပကကာင်း တရားများမှ ဖယ်ထုတ်
စဉ်းစားရန် မြဖစ်နိုင်ပေ။

ေို့ ရာတွ င် တရု တ် ၏ နို င် ငံ ပရးအာေီ ေ ကို ပလျှာ့

များတွ င် ပြမေိ မ်း ခံ ရ ြခင်း မှ အ စ ငါးမဖမ်း နို င် ပတာ့ ြခင်း

မတွက်ေင့်ပေ။ တရုတ်အရာရှိများေည် စီးေွားပရး ဘက်

အလု ေ် ေ မားများက ြမန် မာနို င် ငံ ေားတို့ ထံ မှ အလု ေ် ကို

ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အကကီးဆုံး စိန်ပခါ်မှုများြဖစ်ပော လူမျုးစု
ိ

အလယ် ၊ ေဘာဝေတ် ဝ န်း ကျင် အ ေျက် အ စီး နှ င့် တရု တ်
အရယူေွားြခင်းအဆုံး ြဖစ်လာနိုင်ေမျှ အတွက် ေူေန်မှုများ
တိုး၍ောလာေည်။

ဇူလိုင် ၂၀၁၉ တွင် တရုတ်ေံအမတ် ချန်းဟိုင်က

ပကျာက် ြဖူေို့ အလည် အ ေတ် ေွားပရာက် ခဲ့ ပေီး တရု တ်

ြေည် ေူ့ ဆက် ဆံ ပရးေုံ ရိ ေ် ကို ြမှ င့် တ င် ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော်
ပဝ ဖ န် ပန ပော အ ေံ များ ကို မူ မ ရ ေ် တ န့် နို င် ခဲ့ ေါ ။

ကို ပကာင်း ပေးပနပော် လ ည်း အချင်း ချင်း ကကားတွ င် မူ
အပရးနှ င့် နို င် ငံ ပရးအပြခခံ အပကကာင်း တရားများကို နား
လည် ပနကကဟန် တူ ေါေည် ။ အပေါ် ယံ တွ င် တရု တ် အ ဆို

ြေုပော ပဆးေုံးခွက်ြဖစ်ေည့် ဒုက္ခေည်များကို ြေန်လည်

ပနရာချထားပရး၊ စီး ေွားပရး ဖွံ့ ပဖိုးတိုး တက် ပရးနှ င့် တစ်
နို င် ငံ လုံး ပငိ မ်း ချမ်း ပရးတို့ မှာ ပလလုံး ထွားဟန် ရှိ ေါေည် ။

ေို့ ပော် ြေန် စ ဉ်း စားကကည့် လျှ င် ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ကာလ
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အတွင်း BRI စီမံကိန်းများနှင့် ေတ်ေက်လျှင် ြမန်မာနိုင်ငံ

အလယ် ေို င်း တို င်း ၊ ကတိ ဂံ ပဒေတို့ ော အကျုံး ဝင် ေ ည် ။

က� ကို ပရှ့ တိုး ပနကာ ယခု အ ခါ ရှီ ကျင့် ဖျင် ၏ စီ မံ ကိ န်း

ြေည်နယ်နှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေများ မေါဝင်ပေ။

တွင် တိုးတက်မများစွ
ှု
ာ ရရှခ
ိ ေ
ဲ့ ည်ဟု ဆိန
ု င
ို ေ
် ည်။ စီးေွားပရး
များကို ေုံ ဆွဲ ေ င် ေု န်း ပေါ် မှ ေ ည် တကယ့် ပြမြေင် ဆီ ေို့

အပနာက် တို င်း တို င်း စစ် ဌာန ချုေ် န ယ် ပြမြဖစ် ပော ရခို င်
ေို့ ြဖ စ် ရာ ထို အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ပရး ပကက ညာ

ချကာ ပရှ့ တိုး အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ပနကကပေီး ြဖစ် ေ ည် ။

ချက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်းပရး ရရှိရန် ရည်ရ�ယ်ေည်

ဆို င် ရာေို င် ရာ ေု ဂ�ို လ် အ ေီး ေီး ကို နားချကာ တရု တ် ၏

တစ် ဖ က် တွ င် ေုံး ကာ အြခားပနရာတွ င် ေုံး ရန် မ လို ပော

ဤအ ပတာအတွ င်း တရု တ်အစိုး ရေ ည် ြမ န်မာ နို င် ငံ မှ
ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပမာ် ဒ ယ် က ြမန် မာြေည် နှ င့် ေို ၍ ေင့် ပတာ် ပေီး
အပနာက်နိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အပရး အပြခြေု ပဆာင်ရ�က်
ေုံများက တိုင်းြေည်၏ လူမှုစီးေွားတိုးတက်မှုများ အတွက်

အပြဖမဟု တ် ပကကာင်း အင် တို က် အားတို က် တို က် တွ န်း
ပနခဲ့ေည်။

ဤစဉ်း စားေုံ ကို အပြခခံ ကာ တရု တ် အ ရာရှိ များ

ေည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ် ရေ်စဲပရး
စာချုေ်ပေါ်ပေါက်ရန်အတွက် ပထာက်ခံခဲ့ ကကေည်။ ULA

ကအဖွဲ့ဝင် အြဖစ်ေါဝင်ပနပော FPNCC မှာ ဤခရီးတွင်

တရု တ် အ တွ က် အဓိ က ယာဉ် တ စ် စီး ြဖစ် ေ ည် ။ နှ စ် ကု န်

ပလာ (ေို့ မ ဟု တ် ) ပေွး ခွဲ အု ေ် ချုေ် ြခင်း မဟာဗျူဟာကို

စစ်အင်အားများကို ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် စုစည်း အေုံးချမည်

ပလာဆိုေည့် ပမးခွန်းမှာ လူမျုးစု
ိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ
ကကားတွင် ချက်ချင်းပမးစရာ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဗိုလ်ချုေ်မှူး
ကကီး မင်း ပအာင် လှို င် ၏ အေစ် အ ခတ် ရေ် စဲ ပရး ပကကညာ
ချက်မှာ နည်းဗျူဟာအရ အချိန်ပကာင်းကို ပရ�းပကကညာခဲ့

ြခင်းြဖစ်ပလေည်။ NCA လုေ်ငန်းစဉ်များမှာ ပေိုကျပနပေီး

တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များေည် ယခု အ ခါ နို င် ငံ တ ကာ
ဉေပဒအရ စစ် ရာဇဝတ် မှု များ ကျူးလွ န် ခဲ့ ေ ည် ဟူ ပော
စွ ေ် စွဲ ချက် များနှ င့် ရင် ဆို င် ပနရပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ အေစ် အ ခတ်

ေိုင်းတွင် အေံအကျယ်ဆုံးြဖစ် လာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် အဓိက

ရေ် စဲ ေ ည် ဟူ ပော ေတင်း မျုးိ ေျံ လွ
့ င့် ေွားြခင်း မှာ ယခု
အချိ န် တွ င် တေ် မ ပတာ် အား အကျုးရှ
ိ ိ ပစမည့် ေတင်း

ပော ULA, MNDAA နှ င့် TNLA တို့ အား ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

ေို့ ရာတွ င် ထို ပငိ မ်း ချမ်း ပောကာလမှာ ကကာကကာ

ြေဿနာမှာ တေ်မပတာ်က FPNCC အဖွဲ့ဝင် များြဖစ်ကက

ပကာင်းေင်ြဖစ်ေည်။

လု ေ် င န်း စဉ် တွ င် တင်း ြေည့် ေါဝင် ခွ င့် မ ြေုဘဲ ြငင်း ေယ်

မခံ လို က် ေါ။ ဗို လ် ချုေ် မှုးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် ၏ အေစ်

နို င် ငံ ပရးအရ ပဆွး ပနွး ညှိ နှို င်း ကာ “အမျုးေားရင်
ိ
ကကား

အ ကကာ တွ င် ရ ခို င် နှ င့် ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က် တွ င်

ပနပမဲြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ၂၀၁၈တွင် ထိုအဖွဲ့ ေုံးဖွဲ့စလုံးက
ပစ့ပရး နှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး”ကို ပဆာက်ရက
� ရ
် န် ဆန�ရှပ
ိ ကကာင်း

ပကက ညာ ချ က် အား လ က် မှ တ် ပရး ထိုး လို က် ချိ န် တွ င်

တ ရု တ် ၏ လ� မ်း မိုး နို င် ပော အ င် အား ကို ြမ င် လို က် ကက
ရေည်။ ဇာတ်တိုက်ထားေည်နှင့် မြခားပော တုံ့ ြေန်မှုမှာ

The Global Times က တရု တ် ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးပဆာင်
ရ� က် ပေးပနေုံ များကို မှ တ် တ မ်း တင် ခဲ့ ြခင်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ။
ယူနန်တက�ေိုလ်မှ ေါပမာက္ခဘီရှီပဟာင်း၏ ပဆာင်းေါးက

“ပဆွမျုးပေါက်
ိ
ပဖာ်” နိင
ု င
် တ
ံ စ်ခက
ု အဘယ်ပကကာင့် ြမန်မာ၏
အမျုးေား
ိ
ရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးကို လိုလားရ
ပကကာင်း ရှ င်း ြေပရးေားခဲ့ ေ ည် ။

၁၈၅

ပနာက် ထ ေ် ပြခလှ မ်း

များမှာ ပနြေည်ပတာ်အပေါ်တွင်ော မူတည်ေည်။

ယခု အ ခါအြဖစ် အ ေျက် တို့ မှာ လျင် ြမန် လှ ေ ည် ။

ဒီ ဇ င် ဘာ ၂၁ ရက် ပန့ တွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး ပဆွး ပနွး ေွဲ များ

ကျင်းေပနစဉ် ကာလ ပလးလအချိန်အတွင်း ဧပေီလ၂၀၁၉

အခတ် ရ ေ် စဲ ပရး ပကကညာချက် ထု တ် အ ပေီး လအနည်း ငယ်

တိုက်ေွဲများ အကကီးအကျယ်ြေန်စလာခဲ့ရာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ
အ တွ င်း အ ြေ င်း ထ န် ဆုံး ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ ဧ ပေီ လ တွ င်

အစိုး ရက ကချင် ြေည် န ယ် နှ င့် ရှ မ်း ြေည် န ယ် တွ င် အေစ်
အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ပရး ကို ေ က် တ မ်း တိုး ပကကာ င်း ပကက ညာ ခဲ့

ပော်လည်း တကယ့်ြဖစ်ရေ်တွင် တရုတ်နယ်စေ်တွင်လည်း
တို က် ေွဲ များြေန် လ ည် ြေင်း ထန် လာေည် ။ ပရ�း ပကာက် ေွဲ

ထေ် မံ ကျင်း ေမည့် ၂၀၂၀ တွ င် လူ မျုးစု
ိ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့်
ဒု က္ခ ေ ည် များ ြေ န် လ ည် ပန ရာ ချ ထား ပရး များ ပန ရာ

ကျလာလိ မ့် မ ည် ဟု ပမျှာ် လ င့် ပနကကဆဲ ေ င် ။ ပငိ မ်း ချမ်း ဖို့ ရာ
အတွ က် အပလျှာ့ ပေးညှိ နှို င်း ကကရြခင်း မှာ အေည်း အေန်
လို အေ်ပော်လည်း ပမျှာ်လင့်ချက်များနှင့် လွဲေည်မှာ NLD

အာဏာရလာပော အချိန်တွင် ထိုကဲ့ေို့ မြဖစ်လာခဲ့ ြခင်းေင်
ြဖစ်ေည်။

၂၀၁၉ ေည် မတည် ပငိ မ် မှု များ ရှိ ခဲ့ ပော တို က် ေွဲ

အထိ ေဋိေက္ခနယ်ပြမများတွင် အေစ်အခတ် ရေ်စထ
ဲ ားမည် ၁၈၆

များပကကာင့် လူအများပေပကျကကရပော နှစ်တစ်နှစ် ထေ်

တရုတ်၏ ကကိုးေမ်းမှုများ အရာထင်လာခဲ့ ပေီဟု ဆိုရမည်။

တ က် လာ ချိ န် တွ င် က တိ များ စွာ ပေး ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော်

ြဖ စ် ပကကာ င်း ပကက ညာ ချ က် ထွ က် လာ ပော အ ချိ န် တွ င်
ေို့ ရာ တွ င် စ စ် တို င်း ငါး ခု မှ ပဒ ေ များ ော ေါ ဝ င် ခဲ့ ပေီး
ပြမာက် ေို င်း တို င်း ၊ အပရှ့ ပြမာက် တို င်း ၊ အပရှ့ ေို င်း တို င်း ၊

ြဖစ်လာြေန်ေည်။ ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ အစိုးရေည်
အာရကန်ရှိ ေဋိေက္ခများမှာ အဆုံးေတ်နင
ို ရ
် န် ပဝးပနဆဲေင်။
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ကပောင်းကနင်း အာရကန်ပြမ
ရို ဟ င် ဂျာ အကျေ် အ တည်း ဆက် လ က် ြဖစ် ပေါ်

ပနချိန် ၂၀၁၆- ၂၀၁၈ ကာလတွင် ULA အဖွဲ့၏ ကကီးထွား
လာမှုကို ေတိမမူမိခဲ့ ကကေါ။ ULA ေည် အင်အား ပလျာ့ကျ

ေွားြခင်း မရှရ
ိ မ
ုံ ျှမက ၎င်း၏ AA တေ်များေည် အင်အားေိမ
ု ို
ကကီး ထွားလာပေီး နယ် ပြမြဖန့် ကျက် ထားနို င် မှု မှာ နယ် စ ေ် မှ
ေည် ေလက် ဝ ၊ ပကျာက် ပတာ် ၊ ပြမာက် ဉီး ၊ ရပေ့ ပတာင် ၊

ဘူး ေီး ပတာင် နှ င့် ေု ဏ�ားက� န်း ပမို့နယ် တို့ အ ထိ ပရာက် ရှိ

လာပေီး ြေည်နယ်၏ ပမို့ပတာ်စစ်ပတွနှင့်ေင် လှုေ်ရှားမှုများ
နီး စေ် လာခဲ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ၁၉၇၀ ကတည်း က ယပန့ အ ချိ န်

အထိ လက် န က် ကို င် အင် အားစု တ စ် ခု အ ပနနှ င့် ဤပဒေ
တွင် အကကီးကျယ်ဆုံး နယ်ပြမနှင့် အင်အား ချဲ့ထွင်နိုင်ြခင်း
ေင်ြဖစ်ေည်။ AA ၏ တေ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဝက်ပကျာ်မှာ ကချင်

ြေည် န ယ် ထဲ တွ င် ရှိ ပော် လ ည်း ULA ေည် ၂၀၁၉ တွ င်
အမျုးေမီ
ိ
း ပရာ အမျုးေားေါ
ိ
တေ် ဖွဲ့ ဝင် ပေါင်း ၇၀၀၀
ခန့် ကို ပလ့ ကျင့် ပေးပေီး ြဖစ် ေ ည် ဟု ခန့် မှ န်း နို င် ေ ည် ။ ၁

ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် ပဘးဖယ်ထားြခင်း ခံရပော်

လည်း ရခို င် ြေည် န ယ် ကို ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချုေ် ပရးရပော
န ယ် ပြမ အ ြဖ စ် ပရာ က် ရှိ ရ န် U L A ပခါ င်း ပဆာ င်
များက ရည်မှန်းချက်ကကီးကကီးြဖင့် ဉီးတည်ေည်။

၂၀၁၈ ခု နှ စ် အပနှာ င်း ေို င်း တွ င် ေဋိ ေ က္ခ ကကီး မား

လာ ပတာ့ မ ည့် အ ရိ ေ် အ ပယာ င် များ ြမ င့် တ က် လာ ပန ပေီ
ြဖစ် ေ ည် ။ တို က် ေွဲ များ အရှိ န် တ က် လာချိ န် တွ င် ဘူး ေီး
ပတာင် ကို ညမထွ က် ရ အမိ န့် ထု တ် ြေန် ထားခဲ့ ပေီး ရခို င် ၊

ခမီ ၊ ပမို လူ မျုးရ�
ိ ာ ေားများ တို က် ေွဲ ကကားတွ င် ထွ က် ပြေး
တိ မ်း ပရှာ င် ပနရမှု များ ေို ၍ များြေားလာေည် ။ ၂ ပကျာက်

ပတာ် ပမို့နယ် တွ င် တေ် မ ပတာ် က ပလပကကာင်း တို က် ခို က်
မှု များကို လ ည်း ြေုလု ေ် လာခဲ့ ေ ည် ။ တစ် ချိ န် တ ည်း တွ င်

ရခိုင်ဗုဒ�ဘာော နှစ်ဉီးကို ARSA အဖွဲ့ဝင်များဟု ေံေယ
ရှိ ေူ များက ေတ် ြဖတ် ခဲ့ ပေီး ပနာက် ေို င်း တွ င် ပမာင် ပတာ
ULA-AA အမျုးေမီ
ိ
းစစ်ေည် (Youtube)

ပမို့၌ နယ် ပြမရှ င်း လင်း ပရး လု ေ် င န်း များကို အစိုး ရတေ် ဖွဲ့
များက ြေန်လည် စတင်လာခဲ့ေည်။၃

ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗိုလ်ချုေ်မှုးကကီး မင်းပအာင်လင်
ှို က

တရုတ်နှင့် ထိစေ်ပနပော အပရှ့ဘက်နယ်စေ်တွင် ပလးလ
တာမျှ အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရးကို ပကကညာခဲ့ ေ ည် ။ (အခန်း

၇ကို ရှုေါ။) ေို့ပော် အပနာက်ေင
ို ်းတိင
ု ်း စစ်ဌာန ချုေ်နယ်ပြမ
များကို အေစ် အ ခတ် မ ရေ် စဲ ဘဲ ချန် လှ ေ် ထားခဲ့ ရာ တစ်

နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာြဖင့် ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစကို ြမင်နိုင်
ရန် ဟူ ပော ပမျှာ် လ င့် ချက် မှာ လျင် ြမန် စွာ ပေို လဲ ခဲ့ ရ ေည် ။
ရခို င် ြေည် န ယ် ကို ချန် လှ ေ် ထားခဲ့ ြခင်း ကလည်း အတို က်
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အခံ အ ဖွဲ့ များ စိုး ရိ မ် ပနပော အချက် ကို အတည် ြေုပေး

ခုနှစ်ဉီး ပေဆုံးခဲ့ရချိန်ကတည်းက အပြခအပနမှာ တင်းမာ

ဗိလ
ု ခ
် ျုေ်မှုးကကီး မင်းပအာင်လင်
ှို ၏ ပကကညာချက်မှာ ULA ၏

လွတ်လေ်ပော အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်၏ အစီရင်

လို က် ေ လို ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။ က န ဉီး က တ ည်း က ေ င်

အန� ရာယ် ကို စစ် တ ေ် က အာရုံ စို က် ကို င် တွ ယ် နို င် ရ န် ြေန့်
ပန ေ ည့် တ ေ် မ ပတာ် အ င် အား များ ကို ြေ န် လ ည် စု စ ည်း

ပရးအတွက် ရည်ရ�ယ်ေည့် မဟာဗျူဟာတစ်ခုော ြဖစ်မည်
ဟု စဉ်း စားခဲ့ ကကေည် ။ ဤေို့ အာရကန် အတို က် အ ခံ

ပခါင်း ပဆာင် များက စဉ်း စားပနချိ န် တွ င် ပနာက် လ များ
အတွင်း၌ အစိုးရအပနနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အေစ်အခတ်ရေ်စဲ

ပရး စာချုေ် ကို အပကာင် အ ထည် မပဖာ် နို င် ေ လို ၂၁ရာစု

ေင် လုံ ညီ လာခံ ကို လ ည်း ြေန် မ စခဲ့ ေါ။ ထို နှ စ် ခု စ လုံး မှာ
၄

အပြခအပနမလှ စွာ ရေ် တ န့် ပနခဲ့ ရာ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးအတွ က်

ပနာက်ထေ်အခွငအ
့် လမ်းတစ်ခက
ု ို ဆုံးရှုံးခဲရ
့ ြေန်ပေီြဖစ်ေည်။
ပနာက်နစ
ှ ထ
် တ
ဲ င
ွ ် တိက
ု ေ
် မ
ွဲ ျားကော ေိ၍
ု အရှန
ိ ရ
် လာခဲေ
့ ည်။

ပန ဆဲ ြဖ စ် ေ ည် ။ ြမ န် မာ နို င် ငံ ဆို င် ရာ ကု လ ေ မ ဂ� ၏

ခံ စာ ထဲ မှ အ ရ ေ် ေား များ အား အ ကာ အ ကွ ယ် ပေး ပရး

ဟူပော အချက်များကို ပလ့လာခဲ့ ကကဟန် မတူပေ။ (အခန်း
၇ ကိုရှုေါ။) ကုေလမဂ� အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီက
ေတိပေးချက်တစ်ရေ်ကို အြမန်ေင် ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။

“ရခို င် တွ င် တေ် မ ပတာ်က ေုံး ပနပော နည်း ဗျူဟာ

များ က လွ န် ခဲ့ ပော ဆ ယ် စု နှ စ် များ အ တွ င်း က
တို င်း ရ င်း ေား များ အ ပေါ် တွ င် ကျ င့် ကကံ ခဲ့ ေုံ များ ကို

အ မှ တ် ရ ပစ ေ ည် ။ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ ရ ခို င် ၊ ပမို ၊
ဒို င်း နက် ၊ ဟိ န�ူနှ င့် ရို ဟ င် ဂျာမှ အစရှိ ၍ ြေည် ေူ များ
အားလုံး ခံစားရပော ဒုက္ခမှာ များလွန်းလှေါပေီ။”၁၁

ဤအပြခအပနများကကား၌ ပဒေခံြေည်ေူများနှင့်

အာ ရ က န် ကို ဖ ယ် ထု တ် ခဲ့ ေ ည့် ထို အ ချိ န်

အစိုးရတေ်ဖွဲ့များကကား မနှစ်ပမို့မှုများ ေိုမိုနက်ရှိုင်း လာကက

များမှာ ေို ဆိုး လာခဲ့ ေ ည် ။ ၅ တေ် မ ပတာ် ၏ ထိုး စစ် များကို

များ မကကာခဏဆိုခဲ့ပော စကားများတွင် ULA ကို ပချမှုန်း

ကတည်းကအစြေုကာ ULA နှင့် အစိုးရတို့ ကကား ေဋိေက္ခ
ပမျှာလ
် င့ထ
် ားပေီးြဖစ်ပော ULA ေည် ၂၀၁၉ အပစာေိင
ု ်းမှစ

ေည်။ ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်နင
ှ ့် တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်
ေစ်ေင့ေ
် ည်၁၂ ဟူပော စကားမျုးကိ
ိ ကု ကားရေလို တေ်မပတာ်

၍ အစိုး ရစခန်း များအား တို က် ခို က် မှု အရှိ န် ြမှ င့် ခဲ့ ေ ည် ။ ၆

၏ ေတင်းမှနြ် ေန်ကကားပရး အဖွဲ့ကလည်း ULA ၏ ပတာင်း

ဘူးေီးပတာင်ပမို့နယ်တွင် အရုဏ်မတက်မီ နယ်ြခားပစာင့်

အပတွး မျုးိ ၁၃ ဟူ ၍ လည်း ပကာင်း ၊ ေမ� တရုံး ၏ ပြောပရး

ဇန် န ဝါရီ လ ၄ ရက် ြမန် မာ့ လွ တ် လ ေ် ပရးပန့ တွ င် AA က

ရဲစခန်းပလးခုကို ဝင်ပရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရဲ ၁၃ ဉီး ကျဆုံး
ခဲ့ ေ ည် ။

၇

ပနာ က် ထ ေ် ရ က် ေ တ� ေ တ် များ ထဲ တွ င် ရ ခို င်

ြေည် န ယ် ၌ တို က် ေွဲ များ ပနရာအနှံ့ အ ြေားတွ င် အရှိ န် ြေင်း

လာခဲ့ေည်။ ULA ၏ နယ်ပြမချဲ့ထွင်လာမှုကို တားဆီးနိုင်

ဆို ချက် များအား “ကပလးတစ် ပယာက် စိ တ် ကူး ယဉ် ေ လို

ဆို ခွ င့် ရှိ ေူ ဉီး ပဇာ် ပဌးက ULA နှ င့် ARSA ပခါင်း ပဆာင်

များေည် ပမယုပတာင်ကကားကို အပရှ့အပနာက် နှစ်ေိုင်းခွဲ
ယူရန် ေပဘာတူထားပေီြဖစ်ေည်ဟု ဆိုလိုက်ပောပကကာင့်
လည်းပကာင်း ပဒါေထွက်ခဲ့ ကကေည်။၁၄ တေ်မပတာ်ေည်

ပရးအတွက် တေ်မပတာ်၏ ပြခြမန်တေ်မ ၂၂၊ တေ်မ ၅၅ နှင့်

AA ကို အြဖတ်တက
ို န
် င
ို ပ
် ော်လည်း အြဖုတ်မတိက
ု ခ
် ေ
ဲ့ ည်မှာ

ဝင်ပရာက်လာကကေည်။ တေ်မပတာ်ဘက်မှ အဆိအ
ု ရ ၂၀၁၉

ဟု ဗို လ် မှူးချုေ်ပဇာ်မင်းထွ န်းက ဆို ခဲ့ ြခင်းမှာမူ အစိုး ရက

တေ် မ ၉၉ တေ် ဖွဲ့ ဝင် များ ရခို င် ြေည် န ယ် ထဲ ေို့ အပရးပေါ်
၈

ေထမေုံးလအတွင်း တေ်အချင်းချင်း ရင်ဆိုင်တိုက်ေွဲပေါင်း

၉၇ ကကိ မ် ြဖစ် ေွားခဲ့ ပေီး မို င်း ပေါက် ကွဲ မှု ၃၉ ကကိ မ် ြဖစ် ေွား

မိမိတို့၏ တိုင်းရင်းေား ညီအစ်ကိုများ ြဖစ်ပနပောပကကာင့်

ပနာ က် ပြခ တ စ် လှ မ်း ြေ န် ဆု တ် ေ ည် ကို ရှား ရှား ေါး ေါး
ြမင် လို က် ရ ပော ခဏြဖစ် ေ ည် ။ ၁၅ ရို ဟ င် ဂျာေို့ မ ဟု တ်

ခဲ့ေည်ဟု ဆိုေည်။ ၂၀၁၈ တစ်နှစ်လုံးတွင် တိုက်ေွဲကကိမ်ပရ

မွ တ် ဆ လင် အု ေ် စု များကို တို က် ခို က် ပော တေ် မ ပတာ် ၏

လျှင် တိုက်ေွဲများ ေိုကကမ်းလာေုံကို ြမင်ောေည်။

ေို့ ပော် ထို ေ တင်း ပခါင်း ကကီး များ ပနာက် ကွ ယ် တကယ့်

၆၁ကကိမ် နှင့် မိင
ု ်းပေါက်ကမ
ွဲ ှု ၁၉ ခု ြဖစ်ေွားခဲေ
့ ည်နင
ှ ့် နှိုင်းယှဉ်
၉

ဤေို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပနကကစဉ်တွင် အိုးအိမ်

စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေးရမှု များလည်း ဆေွားတိုး လာကကေည် ။

မတ်လ အကုနတ
် င
ွ ် (ရခိင
ု န
် င
ှ ခ
့် ျင်းများ အများဆုံးေါ၀င်ပော)
ရ�ာေားပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ခဲ့ ကကရေည်။၁၀

စိတ်ထိခိုက်စရာ ြဖစ်ပနကျေုံစံများအတိုင်းေင် တေ်မပတာ်

စစ် ဆ င် ပရးများ၌ ဤကဲ့ ေို့ ပော �ခွ င်း ချက် မျုးိ မရှိ ခဲ့ ေါ။
ပြမြေင် ၌ မူ တို က် ေွဲ များ ခါးခါးေီး ေီး တို က် ခို က် ပနကက
ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ြေည် ေူ တို့ မှာ ပမို့ပေါ် တွ င် ပနေည် ြဖစ် ပစ၊

ပမို့ ြေင်တင
ွ ပ
် နေည်ြဖစ်ပစ အပကကာက်တရားြဖင့် ပနထိင
ု ပ
် န
ကကရပေီ ြဖစ်ေည်။

ဇ န် န ဝါ ရီ လ အ ပစာ ေို င်း တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်

၏ စစ်ဆင်ပရးများ၌ စစ်၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကို အများဆုံး

ပြမာက်ေိုင်း နှင့် ကေ်လျက်ရှိပော ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ပဒေ

ပရှး ပဟာင်း ပမို့ပတာ် ပြမာက် ဉီး တဝို က် တွ င် တို က် ေွဲ များ

အပရးချုးပဖာက်
ိ
မှု များနှ င့် အကကမ်း ဖက် မှု ေတင်း များ

ခံ စား ရ ေူ တို့ မှာ အ ရ ေ် ေား များ ြဖ စ် ပန တ တ် ကက ေ ည် ။
စ တ င် ခဲ့ ပေီး ပနာ က် စ စ် ပြမ ြေ င် မှ ပဒါ မာ န် ဟု န် များ ေို ၍
အရှန
ိ ြ် ေင်းလာကကေည်။ ဤပဒေတွင် ယမန်နစ
ှ က
် ဆန�ြေေူ

များတွ င် အရေ် ေားများအပေါ် ရက် စ က် ပော လူ့ အ ခွ င့်
ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ေည်။ ၂၀၁၉ ေထမပြခာက်လ

ကာလအတွ င်း ဤကဲ့ ေို့ အကကမ်း ဖက် မှု များ ကျူးလွ န် ခဲ့
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ေည်ဟူပော စွေ်စွဲမှုများ တစ်ေီတစ်တန်းေင် ပေါ်ပေါက်

ချထားပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးစီမံကိန်း (UEHRD) ပကာ်မတီကို

ခရီး စဉ် များအတွ င် မို င်း ပေါက် ကွဲ မှု နှ စ် ကကိ မ် မျှ ကကုံ ခဲ့ ရ ပေီး

ပကာ်မတီမှာ အစိုးရ၏ ကေဇာကို ြဖန့်ကျက်ရန်နှင့် ရခိုင်ကို

လာေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ဝန်ကကီးချုေ်ဉီးညီေု၏ ကားလမ်း
ပနာက် အြေန် အ လှ န် စွ ေ် စွဲ မှု များ ေို ၍ စိ ေ် လာခဲ့ ေ ည် ။

၁၆

စစ် တို က် ပနကကပော နှ စ် ဖ က် စ လုံး က ၎င်း တို့ ထံ ေစ္စာခံ

ရမည် ဟု နို င် ငံ ဝ န် ထ မ်း များအပေါ် ပခိ မ်း ပြခာက် မှု များရှိ ပန
ပောပကကာင့် ရခို င် ပဒေမှ ဝန် ထ မ်း ပေါင်း ရာချီ ၍ အလု ေ်
ထွ က် ကကေည် ။

၁၇

ရေ် ကွ က် နှ င့် ပကျးရ�ာ အု ေ် ချုေ် ပရးမှူး

များထဲမှ ၁၀ ဉီးပကျာ်မှာလည်း ပေျာက်ဆုံးပနခဲ့ ပေီး အရာရှိ

စီ စ ဉ် ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် အတို က် အ ခံ များ ကကားတွ င် မူ ထို

ထိ န်း ချုေ် ရ န် ကကိုးစားြခင်း ေင် ြဖစ် ေ ည် ဟု ြမင် ကကေည် ။

နို င် ငံ ပရး အေို င်း အဝို င်း တစ် ခု လုံး တွ င် ယုံ ကကည် ပနကက
ေည် က မူ တကယ့် အပရးကကီး ပော အဆုံး အြဖတ် များကို

တေ် မ ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များကော ချမှ တ် ပနေည် ဟူ ၍
ြဖစ်ေည်။

အစိုး ရနှ င့် ပဒေခံ များကကား ေို န က် ရှို င်း လာပော

ပြခာက်ဉီးမှာ အမည်မေိ ပေနတ်ေမားများက ေတ်ြဖတ်

အယုံ အ ကကည် မ ရှိ မှု မှာ အာရကန် အ လံ များကို ရခို င် အိ မ်

ပော အရေ်ေားများရှိေလိုတေ်မပတာ်စစ်ပကကာင်းများက

ထု တ် လို က် ေ ည့် အ ချိ န် တွ င် ေို ေိ ောလာခဲ့ ေ ည် ။ ပဒေ

ေြဖင့် ပေဆုံး ခဲ့ ရ ေည် ။ လုံ ပခုံ ပရတေ် ဖွဲ့ များက ဖမ်း ဆီး
၁၈

ေတ် ေ စ် ပော အရေ် ေားများလည်း ဒါဇင် နှ င့် ချီ ၍ ရှိ လာ
ေည်။

၁၉

ULA ေည်လည်း အိန�ိယနှင့် ပဆာင်ရ�က်ပနော

ကု လားတန် ြမစ် ဝှ မ်း စီ မံ ကိ န်း ရှိ ပဆာက် လု ေ် ပရး ကု မ� ဏီ
တစ်ခုမှ လုေ်ေား ၁၃ ဉီးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ေည်။

၂၀

ULA ေည်

ခူ မီး ရ�ာ ေား ၅၂ ဉီး ကို ထိ န်း ေိမ်း ခဲ့ ေ ည် ။ ထို ရ�ာ ေား

အများစုမှာ ခရစ်ယာန်များ ြဖစ်ကကပေီး ၎င်းတိက
ု့ ို ချင်းြေည်နယ်
ရှိ နယ်ြခားစခန်းတစ်ခုတွင် ပြခာက်လခန့် ချုေ်ပနှာင်ထား

ခဲ့ ေ ည် ။ ၂၁ မတ် လ တစ် လ တည်း တွ င် အစိုး ရတေ် များ၏
ေစ် ခ တ် မှု ပကကာင့် ပေဆုံး ခဲ့ ရ ပော အရေ် ေား ၁၄ဉီး နှ င့်

တ ရား ဉ ေ ပဒ နှ င့် မ ညီ ဘဲ အ ရ ေ် ေား များ ကို နှိ ေ် စ က်

တိုက်ခိုက်ြခင်းပကကာင့် ၂၉ ဉီး ပေဆုံးခဲ့ပကကာင်း Amnesty
International က ထုတြ် ေန် ပကကညာခဲေ
့ ည်။ အြဖစ်ဆိုးဟု
၂၂

ပကျာ် ကကားလှ ပော လယ် ကွ င်း ထဲ မှ လယ် ေ မားများကို

ရဟတ် ယာဉ် ပေါ် မှ ပန၍ ေစ် ခ တ် တို က် ခို က် မှု များပကကာင့်
ဘူး ေီး ပတာင် ပမို့နယ် တွ င် မွ တ် ဆ လင် ရ�ာ ေား ၇ ဉီး နှ င့်

များပေါ် တွ င် မလ� င့် ထူ ရ ဟု လုံ ပခုံ ပရးတေ် ဖွဲ့ များက အမိ န့်

များ စွာ တွ င် ရ ခို င် လူ မျုးိ တို့ ေ ည် မိ မိ တို့ အ မျုးိ ေား
အထိ မ်း အမှ တ် အလံ များကို မကွ ယ် မ ဝှ က် လ� င့် ထူ လာ

ကကေည်။ များမကကာမီတွင် စာပရးဆရာပဝဟင်ပအာင်နှင့်
ယခင် ANP ပခါင်းပဆာင် ေါလီမန်အမတ် ဉီးပအးပမာင်ကို
နို င် ငံ ပတာ် ေစ္စာပဖာက် မှု ြဖင့် တရားရုံး တင် စီ ရ င် ခံ ရ ပေီး
ပထာ င် ဒ ဏ် နှ စ် ၂ ၀ စီ ချ မှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၆ တ စ် ချိ န် က

ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုကကည်၊ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှိုင်

နှင့် အြခားအစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များ ဧည်ခံခဲ့ဖူးပော ရခိုင်

ပခါင်း ပဆာင် တ စ် ဉီး ကို ဤေို့ ပထာင် ချခဲ့ ြခင်း မှာ အံ့ အား
ေင့်စရာ ဆက်ဆံပရး ပနာက်ြေန်လန်ကျေည့် ကိစ္စတစ်ခု

ေင် ြဖစ် ေ ည် ။ (အခန်း ၆ နှ င့် အခန်း ၇ ကို ရှု ေါ။) အစိုး ရ
အရာရှိ များဘက် က ULA ေည် မူး ယစ် ပဆးဝါး လု ေ် င န်း
များတွ င် ေါဝင် ပနေည် ဟူ ပော စွ ေ် စွဲ ချက် များ ထေ် တ င်
လာြခင်းကို ULA ပခါင်းပဆာင်များက ြငင်းဆန်ခဲ့ေည်။၂၇

၂၀၁၉ ဧပေီ-ပမလများတွင် တရုတအ
် စိုးရက တိက
ု ေ
် ွဲ

ဒဏ်ရာရေူ ၁၈ ဉီးရှိခဲ့ေည်။ “အေစ်ပနရာချထားပော

များ ၏ က န့် လ န့် ကာ ပနာ က် ကွ ယ် မှ ကကား ဝ င် ၍ ကေ ဇာ

ေင်” ဟု Amnesty International က ေတိပေးခဲ့ေည်။

ရေ်ဆိုင်း ေွားခဲ့ေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများနှင့် မတူေည်မှာ

၂၃

တေ်များ ြဖစ်ပကာင်းြဖစ်မည်။ ရက်စက်မကား
ှု
တစ်ေစ
ုံ တ
ံ ည်း
၂၄

ပဒ ေ ခံ တို့ ၏ စိ တ် နှ လုံး မှ လာ ပော ေိ မ်း ကျုံး

ယုံကကည်မှုကိုရပအာင် တည်ပဆာက်လိုေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်
အစိုးရထံ၌ အမှန်တကယ်ရှိေည်ဟု ဆိုနိုင်စရာ အပထာက်

အ ထား အ လွ န် န ည်း ေါး ေါ ေ ည် ။ အာ ရ က န် ြေ ည် ေူ တို့
၏ ြေ ဿ နာ ကို ပြဖ ရှ င်း န ည်း မှာ စီး ေွား ပရး ဖွံ့ ပဖိုး
တိုးတက်ပအာင် လုေ်ပေးြခင်းဟု NLD က ယုံကကည်ပနဆဲ
ြဖစ် ေ ည် ။ ရခို င် အ တွ က် ခရီး ေွားလု ေ် င န်း နှ င့် လျှ ေ် စ စ်
ဓါတ် အား ရရှိ ပရးလု ေ် င န်း များကို အစိုး ရက မကကာခဏ

ထုတ်ပြောပလ့ရှိေည်။၂၅ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ လူမှုဘဝ အပြခ

အ ပန များ ေို မို ပကာ င်း မွ န် လာ ပစ ပရး အ တွ က် အ ဓိ က

ကျပော အစီ အ မံ တ စ် ခု အ ြဖစ် ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည်
ဉီး ပဆာင် ပနပော ရခို င် ြေည် န ယ် လူ ေားချင်း စာနာမှု

အ ကူ အ ညီ အ ပထာ က် အ ေံ့ ပေး ပရး ၊ ြေ န် လ ည် ပန ရာ

လ�မ်းမိုးနိုင်ရန် ကကိုးစားလာြခင်းပကကာင့် တိုက်ေွဲများ ယာယီ
တရုတ် အစိုးရေည် ေဋိေက္ခများ အရှန
ိ တ
် က်ပနေည့် ကာလ

တစ်ပလျှာက်လုံးတွင် ဆိုင်ရာ အဘက်ဘက်မှ ေက်ဆိုင်ေူ

များနှင့် မြေတ်ဆက်ဆံပနြခင်းြဖစ်ေည်။ အပရးကကီးေုဂ�ိုလ်
များအားလုံး တစ် ချိ န် တ ည်း လို လို ဆုံ မိ ရ န် မှာ ြဖစ် ပတာင့်

ြဖစ် ခဲ ကိ စ္စ ြဖစ် ပော် လ ည်း ကကုံ ကကို က် လာခဲ့ ေ ည် ။ BRI

နှ စ် နှ စ် ြေည့် နှ စ် ေ တ် လ ည် တွ င် တရု တ် ေို့ ဗို လ် ချုေ် မှုးကကီး
မင်း ပအာင် လှို င် ပရာ ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ေါ အလည်
အေတ် ေွားပရာက်ခဲ့ ကကေည်။၂၈ တရုတြ် ေည်ေူ့ ေမ�တနိင
ု င
် ံ

အား ြမန် မာနို င် ငံ က ထာဝရမိ တ် ပဆွ ဟူ ၍ မှ တ် ေါပကကာင်း

မဟာဗျူဟာအရ မဟာမိ တ် များအြဖစ် ရေ် တ ည် ေွားမည်
ြဖစ် ပကကာင်း ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် က အိ မ် ရှ င်
အစိုးရအား ပြောကကားခဲ့ေည်။၂၉ တရုတ်ကလည်း ြမန်မာကို

အပမဲတမ်းပထာက်ခံအားပေးပနပေီး ဆက်လက်၍ ထိုေပဘာ
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အတိင
ု ်းေင် မပြောင်းမလဲရမ
ှိ ည် ြဖစ်ေါပကကာင်း တရုတေ
် မ�တ

NLD၊ တေ် မ ပတာ် နှ င့် ULA တို့ အားလုံး က တရု တ် နှ င့်

အပြောင်းအလဲမှာ အရှိန်ြဖင့်လာပနပချပေီ။ တရုတ်

အချိ န် လ ည်း ြဖစ် ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထင် ေ လို နို င် ငံ ပရး

ရှီကျင့်ဖျင်က တုံ့ ြေန်ခဲ့ေည်။

၃၀

နှ င့် ၎င်း ၏ စီ မံ ကိ န်း ြဖစ် ပော ရေ် ဝ န်း နှ င့် ေိုး လမ်း မ အစီ
အ စ ဉ် ကို ပထာ က် ခံ ပကကာ င်း ထို လ တွ င် ေ င် U L A ၏
ဥက� ဌ ထွ န်း ြမတ် နို င် က လည်း ယူ န န် န ယ် စ ေ် ရှိ UWSA

တ ည် ပထာ င် ြခ င်း နှ စ် ၃ ၀ ြေ ည့် နှ စ် ေ တ် လ ည် ပန့ တွ င်

ပြောကကားခဲ့ေည်။ ဤအခမ်းအနားေို့ တက်ပရာက်ခဲ့ပော

တရု တ် အ စိုး ရ ကို ယ် စားလှ ယ် အ ဖွဲ့ ကို အာရှ ပရးရာ အထူး
ေံ ေ မန် Sun Guoxiang က ဦးပဆာင် ခဲ့ ေ ည် ။

၃၁

KIO

နှ င့် ULA ၏ မဟာမိ တ် များြဖစ် ကကပော FPNCC နှ င့်
အတို င် ေ င် ခံ အဖွဲ့ ဝင် များလည်း တက် ပရာက် ခဲ့ ကကေည် ။

“အင်အားကကီးတဲ့ နိင
ု င
် ပ
ံ တွနဲ့ အတတ်နင
ို ဆ
် ုံး ေင့ြ် မတ်ပအာင်
က� န် ပတာ် တို့ ကကိုး စား ေါ တ ယ် ” ဟု ထွ န်း ြမ တ် နို င် က
တက် ပရာက် ပော မီ ဒီ ယာများအား ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။

၃၂

ြမန် မာအစိုး ရက တို င်း ြေည် ကို အလွဲ ေုံး စားြေုပနကကချိ န်
တွ င် ရခို င် လူ မျုးများ
ိ
ပဘးဖယ် ခံ ထားရေည် ဟု ၎င်း က
ဆက်လက် ပြောကကားေည်။ ထိုအပကကာင်းပကကာင့်ေင် ULA

အပနနှင့် မိမတ
ိ ို့ ြေည်နယ်တင
ွ ် တရုတစ
် မ
ီ က
ံ န
ိ ်းများ အပကာင်
အ ထ ည် ပဖာ် ြခ င်း အား က န့် ကွ က် ရ န် အ ပကကာ င်း မ ရှိ ဟု
ဆိုခဲ့ေည်။

၃၃

ရခိုင်အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ်ရှားေူများ အေိုင်းအဝိုင်း

ဆက် ဆံ ပရးလမ်း ဖွ င့် ပေးေင့် ေ ည် ဟု ေပဘာမျှ ကကပော
အပြောင်းအလဲ လမ်းစတစ်ခု မြဖစ်လာြေန်ေါ။ အမှန်စင်စစ်
ဗို လ် ချုေ် မှူးကကီး မင်း ပအာင် လှို င် ၏ အပရှ့ ပြမာက် ေို င်း တွ င်
အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး ပကကညာချက် ကို အစိုး ရကပော်
လည်း ပကာင်း ၊ ထို ပဒေအတွ င်း မှ လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့
များကပော် လ ည်း ပကာင်း ပစာင့် ကကည့် ပနြခင်း မရှိ ေါ။ ၃၄

အေစ်အခတ်ရေ်စဲမှုကို ဧပေီလတွင်တစ်ကကိမ် စက်တင်ဘာလ
တွင်တစ်ကကိမ် ေက်တမ်းတိုးလိုက်ပကကာင်း လူကကားပကာင်း
ပအာ င် ပကက ညာ ခဲ့ ပော် လ ည်း တို က် ေွဲ များ ဆ က် လ က်
ြဖစ်ေွားပနတုန်းေင်။၃၅ ULA ေည် FPNCC နှင့် ပြမာက်ေင
ို ်း

မဟာမိတ်ထဲမှ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ကကပော ကိုးကန့်အပြခစိုက်

ြမန်မာအမျုးေားကာကွ
ိ
ယ်ပရး မဟာမိတ်တေ်နှင့် တအာင်း
အမျုးေားလွ
ိ
တ် ပြမာက် ပရးတေ် များနှ င့် အတူ ေူး ပေါင်း
တို က် ခို က် မှု များ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ULA ကဲ့ ေို့ ေ င် M NDA နှ င့်
TNLA တို့ ေ ည် လ ည်း အစိုး ရ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး လု ေ် င န်း
စဉ်တွင် တင်းြေည့်ေါဝင်ခွင့်မရပအာင် တေ်မပတာ်က ဖယ်

ထားပော အဖွဲ့ များ ြဖစ် ကကေည် ။ ထို အ ဖွဲ့ ေုံး ဖွဲ့ ေည်

ယခုအခါ ညီပနာင်မဟာမိတအ
် ပနနှင့် ရှမ်းြေည်ပြမာက်ေင
ို ်း၌
တန်ြေန်စစ်ဆင်ပရးများ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က် လျှက်ရှိေည်။

ထို အ ချိ န် တွ င် ေ င် ရခို င် ြေည် န ယ် ၌ အပနာက် ေို င်း

တွ င် ထွ န်း ြမတ် နို င် ၏ စကားများပကကာင့် အံ့ အားေင့် ကက

တို င်း စစ် ဌာနချုေ် က စစ် ပရးလှု ေ် ရှားမှု များကို ဆက် လ က်

အစည်းများကဲ့ေို့ေင် ထိုေူတို့များစွာက စိုးရိမ်ပနကကချိန်၌

ြမင့် တ က် ပနပမဲ ေ င် ။ ၂၀၁၉ နှ စ် လ ည် ကို ပရာက် ပောအခါ

ေည် ။ တရု တ် ရ င်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု များကို အရေ် ဘ က် လူ့ အ ဖွဲ့
ULAအရာရှိ များအဖို့ မူ ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ က် နို င် ငံ ပရး

ြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု များက အဓိ က ြဖစ် ေ ည် ဟု အလွ တ်
ေပဘာ စကားပြောချိန်မျုးတွ
ိ င် ပြောခဲ့ဖူးေည်။ နိုင်ငံပရး
အပြောင်းအလဲော ြဖစ်လာခဲ့လျှင် အာရကန်လူမျုးတိ
ိ ု့ေည်
ဆုံး ြဖတ် ချက် များ ချမှ တ် ရာတွ င် ေါဝင် လာနို င် ပေီး မိ မိ တို့

အတွ က် ပကာင်း ကျုးများ
ိ
စစ် စ စ် မှ န် မှ န် ရ ရှိ လာပအာင်
ကကိုးစားပဆာင်ရက
� န
် င
ို မ
် ည်ဟပ
ူ ော ေပဘာြဖစ်၏။ တရုတ်

ကြဖစ် ပစ၊ အပနာက် နို င် ငံ များကြဖစ် ပစ စီး ေွားပရးနှ င့်

ပဆာင်ရက
� ပ
် နပမဲြဖစ်ေည်။ တိက
ု ေ
် မ
ွဲ ျားပကကာင့် လူပေနှုန်းမှာ
ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း နှ င့် ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံ ချက်

တွ င် အိုး အိ မ် မဲ့ ထွ က် ပြေးပနရေူ ငါးပောင်း ပကျာ် ေွား

ခဲ့ ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ ခု နှ စ် လ တာကာလအတွ င်း အရေ် ေား ၇၁
ဉီး အေတ် ခံ ရ ပေီး ၅၃ ဉီး ဒဏ် ရာရရှိ ကာ ၉ ဉီး ပေျာက်

ဆုံးပနပကကာင်း၊ ၁၅၆ ဉီးကို အစိုးရ လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့ဝင်များ
က ဖ မ်း ဆီး ထား ပကကာ င်း ရ ခို င် တို င်း ရ င်း ေား များ
ကွန်ဂရက်က ခန့်မှန်းေည်။၃၆

စစ်ထဲတွင် ကိုယ်တိုင်ေါဝင် တိုက်ခိုက်ေူများအဖို့မူ

ဖွံ့ ပဖိုးပရးလု ေ် င န်း များအတွ က် အပထာက် အ ကူ ပေးလာ

ေို ၍ ေ င် အ ဆုံး အ ရှုံး များ ပေး ေ ည် ။ နှ စ် ဖ က် စ လုံး က

အ ကျုးိ စီး ေွား ေ က် ေ က် အ တွ က် ရ ခို င် ကို ပခါ င်း ေုံ

ULA ပကကာင့် တေ် မ ပတာ် ေား တစ် ပထာင် ပကျာ် ပေဆုံး

ချိ န် များတွ င် လ ည်း ကကို ဆို ခဲ့ ကကေည် ။ အကယ် ၍ ြေင် ေ မှ
ြဖတ်ြခင်းမျုးိ ရှိလာလျှင်မူ ြငင်းဆန်မည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းေုံ

အပြခခံ ဉေပဒပအာက် တွ င် လည် ေ တ် ပနပော လက် ရှိ
အစိုးရစနစ်နင
ှ ့် တေ်မပတာ်၏ အကျုးစီ
ိ းေွားများနှင့် ဆက်စေ်
ပနပော စီးေွားပရးလုေင
် န်းများကမူ ထိအ
ု မျုးအစား
ိ
ထဲတင
ွ ်
ေါဝင်ပနပေေည်။

မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် ပနာက်ထေ်

အ ခွ င့် အ ပရး တ စ် ခု ပေါ် လာ ြေ န် ပေီ ဟု ဆို နို င် ေ ည် ။

တစ် ဖ က် ကို တစ် ဖ က် အြေန် အ လှ န် စွ ေ် စွဲ ပနကကေည် ။

ေို့ မ ဟု တ် ဒဏ် ရာရေွားခဲ့ ေ ည် ဟူ ပော ပကကညာချက် ကို
တေ် မ ပတာ် က မဟု တ် မှ န် ေါဟု ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ၎င်း တို့ ဘ က်

ကလည်း နှစ်ဝက်ကာလအတွင်း AA စစ်ေား ၁၀၀ ခန့်ကို
ေစ်ချနိင
ု ခ
် ဲ့ ပေီး ၄၈ ဉီးကို ဖမ်းမိထားပကကာင်း ပကကညာခဲေ
့ ည်။ ၃၇

ဇူ လို င် နှ င့် ကေဂု တ် လ များတွ င် စစ် တ ေ် ဘ က် မှ ပနာက် ထ ေ်

တေ်ဖွဲ့ဝင် ၂၃၆ ဉီးကို ULA လက်ချက်ြဖင့် ဆုံးရှုံးရ ြေန်ပေီ

ြဖစ် ပကကာင်း ပကကညာခဲ့ ြေန် ေ ည် ။ ၃၈ တေ် မ ပတာ် ဘ က် မှ
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၂၀၁၉ အစ ေထမ ခု နှ စ် လ အတွ င်း ၌ ဗို လ် မှူးကကီး တစ် ဉီး ၊

ယူ ၍ ကျူးလွ န် နို င် ပကကာင်း ေူ ေ န် ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။

ရာ တေ် မ ပတာ် ၏ အဆုံး အရှုံး မှာ မနည်း လှ ဟု ဆို ရ မည် ။

ပခါင်းကကီးပရးခဲ့ေည်။၄၄

ဗိုလ်မှူးပလးဉီးနှင့် ဗိုလ်ကကီးတစ်ဒါဇင်မျှ ကျဆုံးေွားပေီြဖစ်

ပရှ့ တ န်း မှ အ ကျ အ ဆုံး စာ ရ င်း များ က တို က် ေွဲ များ ၏

၄၃

Frontiner Myanmar မဂ�ဇင်းကမူ “အပမှာင်ထဲ ရခိုင်”ဟူ၍

ကေ ဂု တ် လ တွ င် ြမ န် မာ ြေ ည် အ ပရှ့ ပြမာ က် ေို င်း

ြေင်းထန်ဆိုးရ�ားေုက
ံ ို ပဖာ်ြေပနေည်။ ေိရ
ု့ ာတွင် ယုကံ ကည်ရ

တို က် ေွဲ များ အပြခအပနေို ဆိုး လာပေီး ပနာက် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

ပရှ့ တန်း စစ် ပြမြေင် ကျယ် ဝ န်း လာေည် နှ င့် အ မျှ

၁၅ ရက် ပန့ တွ င် ULA ၏ ညီ ပနာင် မ ဟာမိ တ် ေုံး ဉီး အဖွဲ့

၃၉

ပလာက်ပော အချက်အလက် အတိအကျကို ရှာမရနိုင်ေါ။

ရပေ့ ပတာင် နှ င့် စစ် ပတွ ပမို့နယ် များမှ ပရတေ် ေပ �ဂာ
များအား AA ကလည်း အပြမာက်ြဖင့် လှမ်းေစ်တတ်ေည်။

တို က် ေွဲ အားလုံး နီး ေါးမှာ ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း နှ င့်
ကေ် လျက် တွ င် တည် ရှိ ပော ေလက် ဝ ပမို့နယ် များတွ င်
စု ပေီး ြဖ စ် ပေါ် ပန ကက ေ ည် ။ ေို့ ပော် ဇူ လို င် လ မှ စ ကာ
တို က် ေွဲ များေည် ရခို င် ြေည် န ယ် အ လယ် ေို င်း ရှိ ပြမေုံ ပမို့
နှ င့် အမ်း ပမို့တို့ အ ထိ ေျံ နှ့ ံ့ လာေည် ။

၄၀

ဤပမို့နယ် များမှ

ချင်းရ�ာပေါင်း ရာချီ၍ ေျက်ကကပေီး လူအများ ထွက်ပြေးကကရ

ေည်။ ၁၉၈၆၌ အာရကန် ကွန်ြမူနစ်ေါတီက မင်းြေားပမို့
ကို ပခတ�မျှ ေိမ်းေိုက်နိုင်လိုက်ကတည်းက ယခုအချိန်အထိ

ကာလအတွ င်း ဤ ပဒေတွ င် ေထမဆုံး ြဖစ် ပေါ် ခဲ့ ပော

လက် န က် ကို င် ေဋိ ေ က္ခ ြဖစ် ေ ည် ။ (အခန်း ၄ ကို ရှု ေါ။)
တိက
ု ေ
် မ
ွဲ ျားေည် တြဖည်းြဖည်း ပတာင်ဘက်ေို့ ဆင်းလာပေီး

ရ မ်း ပဗဲ က� န်း နှ င့် ပရ န က် ဆိ ေ် က မ်း တ ည် ပဆာ က် မ ည့်

အလားအလာများ ေိ၍
ု ေင်ပမှးမှန
ိ ေ
် ွားပတာ့ေည်။ ကေဂုတလ
်
မှ အဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ကကပော MNDAA နှင့် TNLA နှစ်ဖွဲ့ က

ရှ မ်း ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း တွ င် တေ် မ ပတာ် ကို တို က် ခို က် မှု

များ ြေ န် စ ခဲ့ ေ ည် ။ A A က လ ည်း ထို တို က် ေွဲ များ တွ င်

ေါဝင်ခဲ့ေည်။ အစိုးရေည် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ်ကို
ဗန်း ြေပေီး လူ မျုးစု
ိ အတို က် အ ခံ အု ေ် စု များကို ရှ င်း ေစ် ရ န်
ပဆာင်ရက
� ပ
် နေည်ဟု ၎င်းတိက
ု့ စွေစ
် ကွဲ ကပေီး ယခုတက
ို ေ
် မ
ွဲ ျား
မှာ တေ် မ ပတာ် ၏ ထိုး စစ် များ ဤပဒေတွ င် ရေ် တ န့် ေွား

ပစရန် နှ င့် မိ မိ တို့ နှ င့် ပဆွး ပနွး ညှိ နှို င်း ရန် ပငိ မ်း ချမ်း ပရး
စကားဝို င်း ေို့ အစိုး ရကို အေါြေန် ပခါ် ရန် ကကံ ရ� ယ် ေ ည့်

ေပဘာြဖစ်ေည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုခဲ့ေည်။ “ပဒါ်ပအာင်ဆန်း
စုကကည် ဉီးပဆာင်ပော အစိုးရေည် ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက်

ကကိုးစားပနပော်လည်း စစ်တေ်ကမေါဝင်ေပရ�့ မည်ေည့်

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးမျှ မရနို င် ဟု ညီ ပနာင် မ ဟာမိ တ် ၏ ပြောပရး
ဆိုခွင့်ရှိေူက ပြောကကားခဲ့ေည်။၄၅ ေထမအကကိမ် တိုက်ခိုက်

ပကျာက်ြဖူ ေို့ ပရ�့လျားလာေည်။

ရာတွင် ြေင်ဉီးလွင်ပမို့ စစ်တက�ေိုလ်နည်းေညာ အကယ်ဒမီ

ကက မ်း တ မ်း ပော န ည်း ဗျူ ဟာ များ ဘ က် ေို့ လှ ည့် လာ

ခဲ့ေည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုမှာ တေ်မပတာ်ကို ေတိပေး အချက်

AA တို့ အား တုံ့ ြေန် ရ န် တေ် မ ပတာ် ကား ေို ၍

ေ ည် ။ ရ ဟ တ် ယာ ဉ် များ ြဖ င့် တို က် ခို က် ြခ င်း ၊ ဒုံး များ ၊

အပြမာက် များနှ င့် ULA တေ် ဖွဲ့ များ လှု ေ် ရှားပနေည် ဟု

ကို ေစ်ခတ်မှုလည်း ေါဝင်ခဲ့ ပေီး တေ်ဘက်မှ ၁၅ ဉီး ကျဆုံး
ြေမှုမျုးောြဖစ်
ိ
ေည်။

ထို တို က် ေွဲ တွ င် တေ် မ ပတာ် ဘ က် က ချက် ချင်း

အထင်ရှိပော ပနရာများကို ေစ်ခတ်ြခင်းတို့ကို အကကိမ်ကကိမ်

တရကကမ်းတုံ့ ြေန်ရာ ကချင်နင
ှ ့် ရှမ်းြေည်နယ်တိတ
ု့ င
ွ ် ောမက

ြမင့် တ က် လာပေီး နှ စ် လ ယ် ေို င်း အပရာက် တွ င် အရေ် ေား

အတွ င်း ရှ မ်း ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း အရေ် ေားများအပေါ်

ြေုလုေေ
် ည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ အရေ်ေား ပေဆုံးမှုနှုန်း ဆက်လက်
၁၆ ဉီး မှာ ULA နှ င့် အဆက် အ ေွ ယ် ရှိ ေ ည် ဟူ ပော

စွေစ
် ခ
ွဲ ျက်ြဖင့် အဖမ်းခံရပေီး ပေဆုံးခဲရ
့ ေည်။ ဇူလင
ို လ
် တွင်
၄၁

တေ်မပတာ်ဘက်မှ ထိုပေဆုံးမှုများကို ၎င်းတို့၏ စစ်ရုံးတွင်

ရခိုင်တွင်ေါ အရှိန်ရိုက်ခတ်လာေါေည်။ ပအာက်တိုဘာလ
ကကမ်း တမ်း ရက် စ က် စွာ တရစေ် ြေုမူ ၍ လူ့ အခွ င့် အ ပရး

ချုးိ ပဖာ က် ပန မှု များ ြေု လု ေ် ပန ေ ည် ဟု A m n e s t y
International က စွ ေ် စွဲ ခဲ့ ေ ည် ။ ၄၆ နို ဝ င် ဘာလအတွ င်း ၌

စုံ စမ်း စစ်ပဆးခဲ့ ေည်။ ေို့ ရာတွင် စစ်တေ် ကို ယ်တို င်

တိုက်ေွဲများ ေို၍ ြေင်းထန်လာခဲ့ေည်။ ညီပနာင်မဟာမိတ်

ဘဲ စီ ရ င် နို င် မှု ကို ပဒ ေ ခံ တို့ က မ ယုံ ကက ည် နို င် ကက ပေ ။

များ လူ မျုးိ စု န ယ် ပြမ များ တွ င် လာ ပရာ က် တို က် ခို က်

ဖွဲ့စည်းထားပော ခုံရုံးများ၏ လွတ်လေ်မှု၊ မျက်နှာမလိုက်
အ ထူး ေ ြဖ င့် အ စိုး ရ က ၂ ၀ ၁ ၃ ဆ က် ေွ ယ် ပရး ဉ ေ ပဒ

အရ ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ကေ်လျက် ချင်းြေည်နယ်
တို့ မှ ပမို့ ပေါ င်း ရှ စ် ပမို့ ကို အ င် တာ န က် ြဖ တ် ပတာ က်
လိုက်ပောအခါ စိုးရိမ်မှုများ ေိုမို ြေင်းထန်လာပတာ့ေည်။ ၄၂

ပခါင်းပဆာင်များဘက်ကလည်း တေ်မပတာ်၏ စစ်ပကကာင်း
ပနြခင်းကို ပနာင်တင
ွ ် ခွငြ့် ေုမည်မဟုတဟ
် ု ကကုံးဝါးခဲေ
့ ည်။ ၄၇

၎င်း တို့ ဘ က် က တစ် ဖ က် တ စ် ြေန် တေ် မ ပတာ် အပစာင့် ချ
ထားေည့် ပမို့များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။

ရခို င် ြေည် န ယ် ၌ လည်း ထို အ ချိ န် က တို က် ေွဲ များ

၂၀၁၄ ေန်းပခါင်စာရင်းအရ ပဒေအတွင်း ခန့်မှန်းပြခလူ

အြမင့်ဆုံး အရှိန်ပရာက်ပတာ့မည့် အပနအထား ြဖစ်ေည်။

အထူးကိယ
ု စ
် ားလှယ် ယန်ဟီးလီက လူ့အခွငပ
့် ရးချုးပဖာက်
ိ

ေုဏ�ားက�န်း၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ပြမာက်ဉီးနှင့် မင်းြေားပမို့ နယ်

တ စ် ေ န်း ပကျာ် ပန ထို င် ေ ည် ြဖ စ် ရာ ကု လ ေ မ ဂ�

မှု များအား ေတင်း အပမှာ င် ချထားြခင်း ကို အကာအကွ ယ်

ပအာက် တို ဘာလလယ် တွ င် ULA ေည် ဘူး ေီး ပတာင် ၊

များမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ေစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။ ၄၈
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အစိုးရတေ်များ ေုံးစွဲပော ေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရးယာဉ်များ

ပနကကပေးပော်လည်း ၂၀၁၉မှာ အဆုံးေိုင်းေို့ ပရာက်လာ

များအား အကျဉ်းေားအြဖစ် ပခါ်ပဆာင်ေွားြခင်းများကို AA

ဤနယ်ပြမမှာ ကုလေမဂ�၏ လူေားချင်း စာနာပထာက်ထား

ကို ပခုံ ခို တို က် ခို က် ြခင်း စစ် ေားများနှ င့် အစိုး ရအမှု ထမ်း
တေ်များက ြေုလုေလ
် ာေည်။ တေ်မပတာ်ေည် ပရပကကာင်း၊
၄၉

ပလပကကာင်း (ရဟတ်ယာဉ်ြဖင့်)၊ ကကည်းပကကာင်း နည်းလမ်း

ပေါင်း စုံ ကို ေုံး ကာ ရခို င် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း ကို လ� မ်း ပခုံ
တို က် ခို က် နို င် ပအာင် ကကိုးစားေည် ။ စစ် ေွဲ ေ ည် တြဖည်း
ြဖည်း လူ ေု ဂ�ို လ် များကို ရည် ရ� ယ် တို က် ခို က် လာြခင်း မျုးိ
လည်း ရှိ လာေည် ။ နှ စ် ဖ က် စ လုံး မှ မိ ေားစု ဝ င် များကို ေါ

ပလပေီ။ နိင
ု င
် တ
ံ ကာ၏ စိုးရိမေ
် ေ
ူ န်ြခင်းမှာ မပလျာ့ပေးေလို

မှု အစီ အ စဉ် များ ဉီး စားပေးရပောပနရာ၊ နို င် ငံ ပရးအရ

နာလန်ထူနိုင်မှုကို ထည့်စဉ်းစားရေည့် ပနရာတစ်ခု ြဖစ်ပန
ပေ ေ ည် ။ ေို့ ပော် အိုး အိ မ် မဲ့ စွ န့် ခွာ ခဲ့ ရ ေူ များ အ ဖို့

အိ မ် ြေန် စ ရာ ပမျှာ် လ င့် ချက် မှာ လွ ယ် လွ ယ် နှ င့် ြမန် ြမန်

ြေည့်ဝဖို့ရာ လမ်းမြမင်ေါဟု ဧရာဝတီမဂ�ဇင်းက ေတိပေး
ခဲေ
့ ည်။၅၄ ပကျာက်ပတာ်မှ ရ�ာေားတစ်ဉီးကမူ “ပငိမ်းချမ်းမှေဲ

ဓါး စား ခံ အ ြဖ စ် ေ စ် မှ တ် ထား လာ ကက ပေီး ဥ ေ ပဒ ြေ င် ေ

က�န်ပတာ်တို့ အိမ်ြေန်နိုင်ကကမှာ” ဟု ပြောကကားခဲ့ေည်။၅၅

ု င်ဘာလ၌ အိနယ
�ိ အလုေေ
် မားငါးဉီး နှင့်
လာကကေည်။ နိဝ

အပေီးတွင် အာရကန်ပြမေည် ကပောင်းကနင်း ြဖစ်ပနဆဲ၊

အတိုင်း ေလက်ဝမှ ပကျာက်ပတာ်ေို့ ခရီးေွားပနစဉ် AA က

လှန့်ပနဆဲေင်။

ေ တ် ြဖ တ် ြခ င်း များ ကို လ ည်း အ ြေ န် အ လှ န် ကျူး လွ န်
၅၀

ချင်း NLD အမတ် ဉီးပဝှ့တင်းကို ကုလားတန် ြမစ်ပကကာင်း
ဖမ်းဆီးပခါ်ပဆာင်ေွားေည်။

၅၁

ချင်းပခါင်းပဆာင်များနှင့်

အရေ် ဘ က် လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း များက စိုး ရိ မ် ပကကာင်း စာများ
ထုတြ် ေန်ခဲ့ ကကပေီး ချင်းနှင့် ရခိင
ု လ
် မ
ူ ျုးများကကားတွ
ိ
င် စိတဝ
် မ်း
ကွဲ ပစမည့် ကိ စ္စ မျုးကိ
ိ ု ပရှာ င် ရှားေင့် ပကကာင်း တို က် တွ န်း
ခဲ့ ကကေည်။၅၂

အကကမ်းဖက်မှုများ ြမင့်တက်လာေည့် နှစ်တစ်နှစ်

ပမျှာ်လင့်စရာ နည်းေါးပေီး စိတ်ေျက်စရာအြဖစ်များ ပြခာက်

ေဋိေက္ခအေစ်များေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ
နည်းလမ်းေစ်များ
လွနခ
် ေ
ဲ့ ည့် နှစအ
် နည်းငယ်အတွင်း ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်၌

ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် မှ အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ေ ည်

ေဋိေက္ခများ ြေန်လည်ပခါင်းပထာင်လာချိန်တွင် အာရကန်

တွ င် ရှိ မ ပန ကက ေ ည့် တို င် ပအာ င် တ စ် တို င်း ြေ ည် လုံး ၏

ခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်းရှိ လှုေ်ရှား တက်�ကွေူများ

တစ်ြေည်လုံးေို့ အရိေ်ထိုးပနေါေည်။ ေဋိေက္ခ နယ်ပြမထဲ

ဆ န� ေ ည် N L D ၊ တ ေ် မ ပတာ် နှ င့် U L A တို့ အ ပနှး နှ င့်
အြမန် အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ မှု အတွ က် ေပဘာတူ နို င် ေ ည့်

အပြခအပနကို ပရာက် ရှိ နို င် ပရးြဖစ် ေ ည် ။ ပရ�း ပကာက် ေွဲ

ကျင်းေပတာ့မည့် ၂၀၂၀ ေည် အပရးကကီးပော နှစ်တစ်နှစ်
ြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခေည်များအပရး၊ တရုတ်၏

ရေ် ဝ န်း နှ င့် ေိုး လမ်း မစီ မံ ကိ န်း တို့ ကား ဆက် လ က် ရ င် ဆို င်
ရ မ ည့် ကိ စ္စ များ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။ ေို့ ပော် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး

ကတိ က ဝတ် များကမူ အြေန် အ လှ န် ေ စ် ခ တ် ပနကကပော
တိုက်ေွဲများကကား ေိတ်မိပနကကပော အရေ်ေားများအတွက်

နှစေ
် မ
ိ စ
့် ရာ တစ်စတ
ုံ စ်ရာ ြဖစ်ေါလိမမ
့် ည်။ ၂၀၁၉ နိဝ
ု င်ဘာလ
တွင် ရခိုင်၊ ချင်း၊ ပမို လူမျုးများထဲ
ိ
မှ ပဒေတွင်း အိုးအိမ်မဲ့
ထွ က် ပြေး ရ ပော အ ရ ေ် ေား ြေ ည် ေူ ပေါ င်း ၉ ၀ , ၀ ၀ ၀

ပကျာ် ေို့ ပရာက် ရှိ လာပေီး ထို စ ခန်း များေည် ပြမာက် ဘ က်
တွင် ေလက်ဝနှင့် ပမာင်ပတာမှေည် ပတာင်ဘက်ပြမေုပံ မို့တို့
ကကားတွ င် ေျံ နှ့ ံ့ တ ည် ရှိ ေ ည် ။ ကု လ ေမဂ� ဒု က္ခ ေည် များ
ဆို င် ရာ ပအဂျင် စီ တ စ် ခု ြဖစ် ပော UNHCR ေည် ၂၀၁၉

အမျုးေားပရးဝါဒများလည်
ိ
း ေို၍ကျယ်ြေန့် ထွန်းကားလာ

ြဖစ်ပစ၊ ြမန်မာြေည်၏ အြခားပဒေများတွင် ပနထိုင်ပနကက

ေူ ရခို င် ြေည် န ယ် ေားများြဖစ် ပစ၊ ကျယ် ြေန့် လာေည့်

ြေည် ေ တွ င် အပြခချပနထို င် ေူ ရခို င် အ ေို င်း အဝို င်း များမှ
ြဖ စ် ပစ ၊ ဒ စ် ဂျ စ် တ ယ် ပခ တ် ၏ ဆို ရှ ယ် မီ ဒီ ယာ ပကကာ င့်
အမျုးေားပရးစိ
ိ
တ်ဓာတ်များ ေိုမိုတက်�ကွလာကကေါေည်။

(Facebook နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�ကို ရှုေါ။)
ဇူ လို င် လ တွ င် ထွ န်း ြမတ် နို င် ၏ ညီ င ယ် အ ေါအဝင် ရခို င်

ပြခာက် ဉီး စင် ကာေူ တွ င် အဖမ်း ခံ ရ ပေီး ULA အတွ က်
ရံ ေုံ ပငွ ရှာ ပဖွ ပေးြခင်း ၊ ULA ကို အများပထာက် ခံ ပအာင်
ပဆာ် ကေြခင်း တို့ ပကကာင့် စင် ကာေူ က ြေည် နှ င် ခဲ့ ေါေည် ။ ၅၆

ထိအ
ု ဆက်အစေ်ကို မီဒယ
ီ ာက အေားပေးပဖာ်ြေခဲ့ ကကေည်။
ေို့ ပော် တကယ့် လက် ပတွ့ ၌ နို င် ငံ တ ကာေို့ ြဖန့် ကျက်
ပနပော ကွန်ရက်ရှိလာြခင်းကေင်လျှင် ရခိုင်အမျုးေားပရး
ိ

လှုေ်ရှားမှုကို ေိ၍
ု ပထာက်ခအ
ံ ားပေးလာကကေည့် အပထာက်
အထားေင်ြဖစ်ေည်။

ရခို င် ြေည် န ယ် တွ င် မူ မျုးဆက်
ိ
ပဟာင်း မှ ပခါင်း

ခု နှ စ် တွ င် အိ န�ိ ယ နှ င့် မ ပလး ရှား တွ င် ခို လှုံ ပန ကက ပော

ပဆာ င် များ က ယ ခု ၂ ၀ ၁ ၁ ပနာ က် ေို င်း အ မျုးိ ေား ပရး

ြခင်းအား ေက်တမ်းတိုးပေးရန် ေပဘာတူလိုက်ေည်။

များြဖစ် ခဲ့ ပော ၁၉၄၈၊ ၁၉၆၂ နှ င့် ၁၉၈၈ ကာလများက

ချင်းဒုက္ခေည်ပေါင်း ၃၅၀၀၀ ကို အကာအကွယ် ပေးထား
၅၃

ြမန် မာနို င် ငံ ၏ လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရး ေဋိ ေ က္ခ များကို

ပလာ ပလာ လ တ် လ တ် ပြဖ ရှ င်း ပေး နို င် မ ည့် အ ပြဖ မ ရှိ

စိတဓ
် ာတ်များ တက်�ကွလာေုက
ံ ို ယခင်အစိုးရ အပြောင်းအလဲ
လှုေ်ရှားမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ကကေည်။ အစိုးရ၏ အင်

တာနက် ြဖတ် ပတာက် ေ စ် ြခင်း ေည် လ ည်း ပကာင်း ၊ ULA
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၏ Facebook စာမျက် နှာ များအား ေိ တ် ေ စ် ြခင်း ေည်

လက်နက်ကင
ို ပ
် တာ်လန
ှ ေ
် ည့် လှုေ်ရှားမှုများတွင် လွနခ
် ပ
ဲ့ ော

ပစခဲ့ေါ။ “လူပတွကဒီမိုကပရစီြေုြေင် ပြောင်းလဲပရးဆိုတာ

ကကေည်။ ယခုအချိန်တွင်မူ ထိုေါတီနှစ်ခုစလုံး၌ မိမိတို့၏

လည်း ပကာင်း ULA ကို ပထာက် ခံ မှု များအား မရေ် တ န့်

ကို အယုံ အ ကကည် မဲ့ ကု န် ကကပေီ ဟု ANP ၏ ပခါင်း ပဆာင်
ဉီးဉီးလှပစာက ပြောကကားခဲ့ေည်။

၅၇

မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ ရ ခို င် ၏ အ ပရး ပေါ် အ ပြခ

အပနများကို ပြဖရှင်းရန်အပရးမှာ ရိုးရှင်းေည့် ကိစ္စတစ်ခု

မဟု တ် ေါ။ “အာရကန် ၏ အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ် ရှားမှု များ
ေည် ဂိဏ
ု ်းဂဏကွြဲ ေား ပနကကပေးေည်။ လွနခ
် ေ
ဲ့ ည့် ေုံးနှစ်

အ တွ င်း ပရ�း ပကာ က် ေွဲ နို င် ငံ ပရး ထဲ ဝ င် ခဲ့ ပော A N P
တွ င် အက် ပကကာင်း များ ရှိ ပနခဲ့ ေ ည် ။ ခွဲ ထွ က် ေွားပော

အ ဖွဲ့ ဝ င် များ က ၁ ၉ ၉ ၀ အ ပထွ ပထွ ပရ�း ပကာ က် ေွဲ တွ င်

ဝ င် ပရာ က် ယှ ဉ် ပေို င် ခဲ့ ဖူး ေ ည့် အာ ရ က န် ဒီ မို က ပရ စီ

နှစ် ၅၀ တစ်ဝိုက် ၎င်းတို့ လူငယ်ဘဝကတည်းက ေါဝင်ခဲ့
မူ လ စရို က် လ က္ခ ဏာများအား ဆက် ထိ န်း ကကေည် ။ ALP

ပခါင်းပဆာင်များေည် NCA လမ်းပကကာင်းမှတဆင့် ြေုြေင်
ပြောင်းလဲပရးကို ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် KNU နှင့် နီးစေ်ပော
ဆက် ဆံ ပရးရှိ ေ ည် ။ ANC ကမူ ၎င်း ၏ UNFC အဖွဲ့ ဝင်

ဟူပော အပြခအပနတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လူမျုးစု
ိ လက်နက်

ကိင
ု အ
် ဖွဲ့များကို အေိအမှတြ် ေုပေီး ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ် ေါဝင်

နိုင်ပအာင် ြေင်ဆင်ပေးမှော NCA ကို လက်မှတ်ထိုးမည်
ဟူပော ရေ်တည်ချက်ြဖင့် လှုေ်ရှားပနေည်။ (UNFC ၏
အပြခခံမူ ရှစ်ချက်ကိုရှုေါ။)၅၉

ေူ တို့ အ ချ င်း ချ င်း ကကား ၌ လ ည်း ေ ပဘာ ထား

အဖွဲ့ ချုေ် ကို ြေန် လ ည် အ ေက် ေွ င်း ရန် ကကိုးစားပနကက

မ ေ င့် ြမ တ် မှု များ ရှိ ကက ေ ည် ။ A L P ေ ည် ထို င်း နို င် ငံ

စည်း လုံး လုံး ပနထို င် နို င် ပရးမှာ လက် ပတွ့ တွ င် မြဖစ် လာ

ြဖစ် ေ ကဲ့ ေို့ ၂၀၁၂၌ အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပေီး ပနာက် ေို င်း

ေည်။ မွတ်ဆလင်များ ရခိုင်လူ့အဖွဲ့ အစည်းအတွင်း စည်း
ပေးပေ။ ထို့ ြေင် နိုင်ငံပတာ်ေစ္စာပဖာက်မှုြဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
အဖမ်းခံရပေီး ၂၀၁၉ အပစာေိုင်းတွင် ပထာင်ကျခဲ့ပော ANP

၏ ပခါင်း ပဆာင် ဉီး ပအးပမာင် မှာ ေါတီ မှ နှု တ် ထွ က် ေွား
ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၇ ကိုရှုေါ။)

ရခိုင်အမျုးေားပရးလှု
ိ
ေ်ရှားမှု၌ လက်ရှိအချိန်တွင်

လက် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အစည်း ေုံး ခု ရှိ ပနေည် ။ အေစ် အ ခတ်

န ယ် စ ေ် တွ င် အ င် အား ပေး ပော အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တ စ် ခု
၂၀၁၅ကစ၍ NAC ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ ပေီးြဖစ်ရာ လက်နက်

ကိုင် လှုေ်ရှားမှုများ မလုေ်ပတာ့ေည့်အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ၎င်း၏
ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်တွင်ရှိပော စခန်းကိုလည်း ULA

က အု ေ် စီး ေွားခဲ့ ပေီး ၎င်း တို့ အဖွဲ့ နှ စ် ခု ကကား ေစ် ခ တ် မှု
များပကကာင့် လူအချု့ိ ပေဆုံးခဲ့ေည့်ြဖစ်ရေ်လည်း ရှိေည်။
ANC ေည် ယပန့တွင် AASYC ၏ တက်�ကွပော အဖွဲ့ဝင်

ရေ် စဲ ထားပော ALP၊ အေစ် မ ရေ် ထားေည့် ANC နှ င့်

တစ်ဉီးြဖစ်ေည်။ မျုးဆက်
ိ
ေစ် လူငယ်များေည် AASYC

ကွဲ ြေား ပော နို င် ငံ ပရး အ င် အား စု ကကီး ေုံး ခု ထဲ တွ င်

ရခို င် ြေည် ၏ တေ် မ ပတာ် “Arakan (State) Army ဟု

U L A တို့ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။ ထို အ ဖွဲ့ ေုံး ခု မှာ လ ည်း မ တူ
ရခိုင်ကို ကိုယ်စားြေု ေါဝင်ပနကကေည်။ ALP ေည် NCA

လ က် မှ တ် ပရး ထိုး ထား ပော အ ဖွဲ့ ၁ ၀ ဖွဲ့ တွ င် တ စ် ဖွဲ့
အေါအဝင်ြဖစ်ေည်။ ANC က UNFC

၅၈

၏ အဖွဲ့ဝင် ြဖစ်ပေီး

ULA ကမူ နိုင်ငံ၏ အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းမှ အဖွဲ့ပလးဖွဲ့ေါဝင်
ပော ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ေါဝင်ပော

ကို ဆက် ထိ န်း ထားလို ပေီး လက် န က် တ ေ် ဆ င် ထားပော
ပခါ်တွင်ေည့် စစ်အင်အားနည်းပောတေ်မှာ ဉီးခိုင်ရာဇာတို့

ဉီး ပဆာင် ခဲ့ ပော မူ လ လက် ပဟာင်း ၁၉၉၀ ပကျာ် မှ ရခို င့်
တေ်မပတာ်၏ အစဉ်အလာများ ရှိပနပေးေည်။ (အခန်း ၅
ကိုရှုေါ။)

ဤေို့ ဂို ဏ်း ဂဏကွဲ ြေားပနကကြခင်း မှာ လွ တ် လ ေ်

FPNCC တို့ ထဲ တွ င် ေါဝင် ပနေည် ။ ေို့ ပော် လွ န် ခဲ့ ေ ည့်

ပရးရကတည်းက ပေါ်လာပော ဗဟိုအစိုးရ အဆက်ဆက်

ေါဝါချိ န် ခွ င် လျှာမှာ မူ ပနရာများစွာ ၌ အထို က် အ ပလျာက်

များ က ချ န် ရ စ် ခဲ့ ေ ည့် ယ ပန့ ပခ တ် အ ထိ ေါ လာ ေ ည့်

ေုံး နှ စ် တာ အုံ �ကွ မှု ကာလများအတွ င်း ထို အ ဖွဲ့ ေုံး ခု တို့ ၏
ပြောင်းလဲခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။

ULA ေည် ရခို င် အ မျုးေားပရး
ိ
အကျုးစီ
ိ း ေွား

လက် ပအာက် တွ င် ကျင့် ေုံး ခဲ့ ေ ည့် ပေွး ခွဲ အု ေ် ချုေ် ပရးမူ
စိတ်ဝမ်းကွဲမှုများဟု အာရကန်နိုင်ငံပရး လှုေ်ရှားေူများက
ယူ ဆ ကကေည် ။ ၆၀ အစိုး ရအာဏာေို င် များေည် လူ မျုးစု
ိ

ကို ယ် စားြေုအပရးဆို ရာတွ င် လ ည်း ပကာင်း ၊ ခု ခံ ပတာ် လှ န်

အမျုးမျ
ိ ုး၊
ိ နို င် ငံ ပရးအစု အ ဖွဲ့ အမျုးမျ
ိ ုးနှ
ိ င့် လက် န က် ကို င်

ေည်။ ALP နှင့် ANC တို့ကား ရခိုင်၏ လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံ

ကာ ချဉ်းကေ်ခဲ့ ကကေည်။ ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်နင
ှ ့် ရခိင
ု ြ် ေည်ေမ
ူ ျား

ရာတွ င် လ ည်း ပကာင်း ၊ ဉီး ပဆာင် ပနပောအေံ ြဖစ် လာ
ပရး အပစာေိုင်းကာလ ၁၉၅၀ပကျာ်နှင့် ၁၉၆၀ ပကျာ်အချိန်
မျာက နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှားမှု များ၏ အပမွ အ �ကွ င်း အကျန်
ကို ရ ခဲ့ ပော အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ အ ေွ င် တ ည် ရှိ ေ ည် ။
အထူးေြဖင့် ANC မှ ဉီးခင်ပမာင်နှင့် ALP မှ ဉီးခိုင်ရဲခိုင်

တို့ ကဲ့ ေို့ ဝါရင့် နို င် ငံ ပရးေမားများေည် ြမန် မာအစိုး ရကို

အင် အားစု အမျုးမျ
ိ ုးအပေါ်
ိ
ြခားနားပော မူ အ မျုးမျ
ိ ုးေု
ိ ံး

အပရးကို ဆုံး ြဖတ် ပောအခါ ရခို င် တို့ ၏ အြမင် ရှု ပထာင့်

မှ မဟု တ် ဘဲ ဗဟို အ စိုး ရအဆက် ဆ က် ၏ အြမင် ဘ က်
မှ ကို င် တွ ယ် ခဲ့ ကကေည် ။ ဤကဲ့ ေို့ ကကားပနကျ စွ ေ် စွဲ မှု

မျုးကိ
ိ ု ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျုးစု
ိ အေီးေီးပနထိုင်ရာ နယ်စေ်
ပဒေများတွင် အစိုးရဘက်က မေိကျုးက�
ိ
န် ြေုခဲ့ ကကေည်။
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ရခိုင်ြေည်နယ်ပန့ ဆိုင်းဘုတ်ကကီးပဘးမှ ဆိုက်ကားြဖတ်ေွားစဉ် (TK)

transnationalinstitute

၁၉၄၈ ပနာက် ေို င်း ြေည် တွ င်း စစ် များ စတင် လာေည့်

ပေို င် ဆို င် မှု များ နှ င့် စိ တ် ေ ပဘာ ထား လ မ်း စ ဉ် ကွဲ လွဲ မှု

ြေုခဲ့ ကကေည့် အ ြဖစ် များေင် ။ ဗမာပခါင်း ပဆာင် အချင်း

ြေည်နယ်နှင့် အြခားလူမျုးစု
ိ နယ်ပြမများဆီေို့ေါ ရိုက်ခတ်မှု

အချိ န် များကတည်း က ကကုံ လျှ င် ကကုံ ေ လို မေိ ကျုးက�
ိ
န်

ချ င်း ြေ ည် မ တွ င် အာ ဏာ အ တွ က် ပေို င် ဆို င် ကက မှု များ

နှ င့် တို င်း ြေည် အ ပရး မတည် ပငိ မ် မှု များက ကကုံ ပနရပော

ြေဿနာများ၏ အရင်း ခံ ြဖစ် ေ ည် ဟု တစ် ဖ က် မှ ရခို င်
အမျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားေူ များက ြမင် ကကေည် ။ ပဒေ
အေီးေီးမှ လူမျုးစု
ိ များအတွက် ဒီမိုကပရစီဟူ၍ မရှိေလို

ကို ယ် ေို င် အု ေ် ချု ေ် ခွ င့် လ ည်း မ ရှိ ပေ ။ အာ ရ က န် ပြမ နှ င့်

အြခားလူ မျုးစု
ိ ြေည် န ယ် များကို ဗဟို အ စိုး ရက ေံ ယ ဇာတ
အရင်း အြမစ် များ ထု တ် ယူ ရ န် ဟူ ပောအြမင် နှ င့် လုံ ပခုံ ပရး
အ ြမ င် ဘ က် က ော စ ဉ်း စား ကက ပလ့ ရှိ ေ ည် ။ ဤ အ ပြခ

အပနမှာ ယခု အ ခါတွ င် NLD နှ င့် တေ် မ ပတာ် တို့ ကကား
ညှိမရေည့် အပနအထားပကကာင့် ေို၍ေင် ပေါ်လွင်ပနပေး

များ ေ ည် အ စိုး ရ ၏ ြေ င် ေ တွ င် ေါ စိ မ့် ဝ င် ပန ပေီး ရ ခို င်

ရှိေည်။ ယပန့အချိန်အခါမှာလည်း ဤအတိုင်းေင် ြဖစ်ေျက်
ပနေည်။ လွ န် ခဲ့ ေ ည့် နှ စ် ပေါင်း ေုံး ဆယ် အ တွ င်း ကျင်း ေ

ခဲ့ ေ ည့် ပရ�း ပကာက် ေွဲ ေုံး ခု စ လုံး တွ င် ALD၊ ANP နှ င့်

R D N တို့ ေ ည် ရ လ ဒ် ပကာ င်း များ ရ ခဲ့ ကက ပော် လ ည်း

ပရ�း ပကာ က် ေွဲ အ ပေီး ၌ နို င် ငံ ပရး အ ရ ကို ယ် စား ြေု မှု နှ င့်
အုေ်ချုေ်မှုတို့တွင် ပလာက်ပလာက်လားလား အဓိေ�ါယ်ရှိစွာ
ေါဝင် နို င် ြခင်း မရှိ ကကေါ။ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ရ လဒ် မှာ မည် ေို့

ေင် ရှိ ေါပစ အု ေ် ချုေ် ပရး၊ နို င် ငံ ပရးနှ င့် လုံ ပခုံ ပရးအတွ က်

အာ ဏာ နှ င့် လု ေ် ေို င် ခွ င့် များ ေ ည် ဗ ဟို အ စိုး ရ နှ င့်
တေ်မပတာ်တို့၏ လက်ထဲတွင်ောရှိေည်။

ဤေို့ စိ တ် ဝ မ်း မညီ ေ ည့် ြဖစ် အ င် မှာ ပငိ မ်း ချမ်း

ေည်။ လူမျုးစု
ိ ေါတီများအပနနှင့် NLDနှင့် ညှိနှိုင်း အလုေ်

ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ထဲတွင်လည်း ရှိပနေည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်

အလု ေ် ြဖစ် မ ည် လား မကွဲ ြေားဘဲ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ NLD ပရာ

NLD အစိုး ရေက် တ မ်း နှ စ် ဆ က် စ လုံး ေည် တေ် မ ပတာ်

အဆို င် ရှိ ကကေည် ။ အြခားနို င် ငံ ပရး အစု အ ဖွဲ့ တို့ ေ ည် ကား

A N C နှ င့် U L A တို့ ကို နို င် ငံ ပရး ပဆွး ပနွး ေွဲ များ တွ င်

လု ေ် ကကရမည် လား၊ တေ် မ ပတာ် နှ င့် ဆက် ဆံ ညှိ နှို င်း ကာ
တေ် မ ပတာ် ၌ ေါ အနာဂတ် ပရး စိ တ် ကူး အကကံ များ အပေို င်
ေူတို့အလိုကို ြဖည့်ရမည့်ေူများဟုော ြမင်ေည်။

ယခု ြဖစ် ပနပော အပြခအပနမှာ လွ တ် လ ေ် ပရး

ရအပေီး ေါလီမန်ပခတ်က အကွဲအပေဲများနှင့် များစွာဆင်တူ

ေ ည် ဟု ဝါ ရ င့် နို င် ငံ ပရး ေ မား များ က ြမ င် ကက ေ ည် ။
(အခန်း ၃ကို ရှု ေါ။) ဤအဆို အ ရ အစိုး ရထဲ မှ နို င် ငံ ပရး

ALP က အေစ်အခတ် ရေ်စဲခဲ့ ပေီးပနာက်ေိုင်း USDP နှင့်

၏ အ လို ကို ော လို က် ပလျာ ပန ရ ပေီး တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်

တ ရား ဝ င် တ က် ပရာ က် ခွ င့် မ ရ ပအာ င် ေိ တ် ေ င် ထား ခဲ့

ေည် ။ ဤေို့ ဖ ယ် ကျဉ် မှု မျုးမှ
ိ ာ ရို ဟ င် ဂျာနှ င့် မွ တ် ဆ လင်
များ အ ပရး တွ င် ၁ ၉ ၇ ၈ န ဂါး မ င်း စ စ် ဆ င် ပရး ကာ လ

များကတည်း ေင် စတင် ခဲ့ ပေီး ၁၉၈၂ နို င် ငံ ေားဉေပဒအရ
မွတ်ဆလင်များစွာမှာ ြေည်နယ်အတွင်း၌ေင် တန်းတူညီတူ
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အခွင့်အပရးမရကကပေ။ အင်အားအြေည့်နှင့် မုန်တိုင်းကား
စတင်အားယူပနပလပေီ။

ARSA အင်အားကကီးလာခဲ့ ပေီးပနာက် တေ်မပတာ်

က ရိဟ
ု င်ဂျာတို့အား အကကီးအကျယ် နှမ
ိ န
် င်းခဲခ
့ ျိန် တွင် NLD

အစိုး ရလက် ထ က် ၌ ရခို င် ြေည် န ယ် ေ ည် ေဋိ ေ က္ခ များ၏
ဗဟိုချက်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ေဋိေက္ခများ ပလာင်က�မ်း

လာြခင်းက အစိုးရ၏ မူဝါဒများကို ချက်ချင်း အပြောင်းအလဲ
ြဖစ် ပစခဲ့ ေ ည် မဟု တ် ေါ။ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးကို တည် ပဆာက်

ရမည့် အချိ န် ဟု ထင် ပနကကဆဲ မှာ ေင် ရခို င် ြေည် န ယ် နှ င့်

ခဲ့ ကက ေူ အား လုံး ေ ည်

အ ြေ စ် နှ င့် က င်း ေ ည် ဟူ ၍

မရှိ ေါ။ ေို့ ပော် ပြမာက် ဉီး လူ ေ တ် မှု တွ င် မူ ဆန� ြေေူ တို့

အေက်ဆုံးရြခင်း၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပြေးလ�ား တိမ်းပရှာင်
ရ ြခ င်း များ နှ င့် ဉီး ပအး ပမာ င် နှ င့် အ ြခား အ မျုးိ ေား ပရး
ပထာက်ခံေူများအား ဖမ်းဆီးခဲ့ ြခင်း တို့ပကကာင့် ဗဟိုအစိုးရ

၏ လျ စ် လျူ ရှု မှု များ နှ င့် ညှ င်း ေ န်း နှိ ေ် စ က် ခဲ့ ြခ င်း များ

ပကကာင့် ယခင် က တည်း က ရှိ ပနခဲ့ ပော ဒဏ် ရာဒဏ် ချက်
များ ေိုနက်ေွားပစခဲ့ေည်။

အာ ရ က န် အ မျုးိ ေား ပရး ကို တ စ် နို င် ငံ လုံး

ေုံး နို င် ငံ နယ် ြခားဆုံ မှ တ် ဧ ရိ ယာကို ၂၀၁၈ ဒီ ဇ င် ဘာတွ င်

အတိုင်းအတာြဖင့် ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် လက်နက်စွဲကိုင်ြခင်း

တွ င် တေ် မ ပတာ် က မထည့် ေွ င်း ခဲ့ ေါ။ ဤအြဖစ် မျုးမှ
ိ ာ

စစ် ပရးလှု ေ် ရှားမှု များနှ င့် ရို ဟ င် ဂျာအကျေ် အ တည်း ကို

ကု လ ေမဂ� ၏ လွ တ် လ ေ် ပော အချက် အ လက် ရှာ ပဖွ ပရး
မစ်ရှင်တို့က တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှု
များ ပဒေခံတို့ အပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့ ြခင်းကို စစ်ပဆးပေးရန်

တို က် တွ န်း ပန ပော N L D အ စိုး ရ လ က် ထ က် တွ င် ေ င်
ြဖစ် လာေည့် ကိ စ္စ ြဖစ် ပကကာင်း အာရကန် အမျုးေားပရး
ိ
လှုေ်ရှားေူများက ပထာက်ြေကကေည်။ (အခန်း ၇ ကိုရှုေါ။)
ဟူ ပော

ဤ ေို့ ရ ခို င် အ ပရး ကို ပဘး ဖ ယ် ထား ခံ ရ ေ ည်

အ ယူ အ ဆ ခို င် မာ လာ ေ ည့် အ ခါ A N P နှ င့်

ULA တို့ေည် လွန်ခဲ့ပောနှစ်များအတွင်း မိမိတို့၏ အမျုးိ
ေား ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ အ တွ က် ပန ရာ ကို ချဲ့ ထွ င် လာ
ကကေည် ။ အကကမ်း ဖက် မှု တစ် ခု ြဖစ် လာခဲ့ ြခင်း ၌ ေါဝင်

အားြဖင့် ော အားထု တ် ခဲ့ ကကြခင်း မဟု တ် ေါ။ ULA ၏
မီဒီယာ ပခါင်းကကီးေတင်းများအြဖစ် ပဖာ်ြေပနကကချိန်တွင်
နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ က လ ည်း နို င် ငံ ပရး အ ရ စ ည်း လုံး

အပရးဆို ပရးနှ င့် ဥေပဒြေုပရးဘက် တွ င် ေါဝင် လာကက

ေည် ။ ဖက် ဒ ရယ် ဒီ မို က ပရစီ ကို ၂၁ ရာစု ေ င် လုံ ညီ လာခံ
လုေ်ငန်းများအားြဖင့် ရရှိလာနိုင်ေါပကကာင်း၊ နိုင်ငံပရးေါတီ

များ လက် န က် ကို င် အဖွဲ့ အစည်း များနှ င့် အစိုး ရတို့ ကကား
ေူး ပေါင်း ပဆာင် ရ� က် မှု များအားြဖင့် ပငိ မ်း ချမ်း နို င် မ ည် ဟု

ထင်ပကကာင်း ANP ၏ ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း ဉီးပအးပမာင်က
တရားရုံး၌ တရားရင်ဆိင
ု ်ပနရစဉ်ကာလတွင် အပကာင်းြမင်

ု ြ် ေည်နယ်ရှိ အမျုးေား
ိ
ေည့ဘ
် က်မှ ပြောကကားခဲေ
့ ည်။၆၁ ရခိင

ပရးအဖွဲ့ အစည်း များေည် မည် မျှ ေင် ဂို ဏ်း ဂဏကွဲ ပန

ကိုယ်ရံပတာ်များနှင့် ULA ပခါင်းပဆာင် ထွန်းြမတ်နိုင်(IR)

ပကကညာခဲ့ ေ ည့် အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး နယ် ပြမများထဲ
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ကကပော်လည်း နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအရ အပြဖထွကရ
် န်ကို ေိ၍
ု အားစိက
ု ်

ကဲ့ေို့ေင် လက်ရှိတေ်မပတာ်နှင့် NLD အစိုးရတို့ေည်လည်း

များ တိုးလာြခင်းနှင့် တရုတ်၏ BRI ပနာက်ဆက်တွဲအကျုးိ

ရခို င် ကို အပရးလု ေ် တို င် ေ င် ြခင်း မရှိ ေ ည့် အစဉ် အ လာကို

လာကကေည် ။ ရို ဟ င် ဂျာ အကျေ် အ တည်း ပကကာင့် ဖိ အား
ဆက် များပကကာင့် အမျုးေားပရးအပေါ်
ိ
ပကကာင့် ကကစိုး ရိ မ်
လာရြခင်း များပကကာင့် အာရကန် တို့ ေ ည် မိ မိ တို့ ကကမ�ာကို
စီ မံ ထိ န်း ချုေ် ေို င် ခွ င့် အား မိ မိ တို့ လက် ထဲ တွ င် ော ထားလို
ပော ဆန�ရှိလာကကေည်။

ANP ၏ ရေ်တည်ချက်ကမူ ရှင်းေါေည်။ လ�တ်ပတာ်

အတွင်း ပရ�းပကာက်ခံမဟုတ်ပော စစ်တေ်မှ ခန့်အေ်ထား
ေည့် ကိုယ်စားလှယ်များအား တစ်ခါတည်း ြဖုတ်ချရန်ြဖစ်
ေည်။

ြေည် န ယ် အ ဆင့် ၌ ောမက တစ် နို င် ငံ လုံး အဆင့် တွ င် ေါ

ဆက် လု ေ် ပနေည် ဟု ဆို ကကေည် ။ ဤအချက် ပကကာင့် ေ င်
ပဒေခံ တို့ အ ပနနှ င့် မိ မိ တို့ ပဒေတွ င်း ြေဿနာကို မိ မိ တို့

ဘာောပြဖရှင်းနိုင်ရန် အခွင့်အပရးများ ဆုံးရှုံးပနရေည်။

ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ NLD ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများေည် ပြမြေင်
တွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြခအပနများကို မေိေါဟု ANP မှ
ဉီးဉီးလှပစာက ဆိုေည်။၆၅

ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်အချု့ကမူ
ိ
အစိုးရအား ထို့ထက်

ဤရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် ANP ေည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း

မက စွေ်စွဲေါေည်။ တေ်မပတာ်ေည် ဤပဒေတွင်း အာဏာ

ချက် ကို ပေးေို့ ခဲ့ ပေီး ေါတီ များအနက် ဒု တိ ယ အများဆုံး

ပေွး ခွဲ အု ေ် ချုေ် ေ ည့် န ည်း ကို ေုံး ကာ မေင့် ြမတ် ပစေည့်

၆၂

အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ ဉေပဒကို ြေင်ရန်အချက်ပေါင်း (၈၅၈)

ြေင် ဆ င် ချက် များကို ေါလီ မ န် ဉ ေပဒပရးရာြေင် ဆ င် ပရး
ပကာ်မတီေို့ ပေးေို့ခဲ့ေည့် နိုင်ငံပရးေါတီြဖစ်လာခဲ့ေည်။

၆၃

ANPထက် ြေင် ဆ င် ချက် များ ေို ၍ အကကံ ြေုခဲ့ ပော အဖွဲ့ မှာ
ရှမ်းအမျုးေား
ိ
ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ော ရှိေည်။

ေို့ ပော် အစိုး ရနှ င့် ရခို င် နို င် ငံ ပရးေါတီ များကကား

လက် ရှိ ြဖစ် ပေါ် ပနပော အြငင်း အခုံ တွ င် လုံး လုံး မေါဝင်
ပေးပော ကိ စ္စ တစ် ခု ရှိ ပနေါပေးေည် ။ ဤအချက် မှာ

မွ တ် ဆ လ င် တို့ ၏ ကို ယ် စား ြေု မှု နှ င့် မွ တ် ဆ လ င် တို့ ၏
လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးြဖစ် ေ ည် ။ လက် ရှိ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ြေုြေင်
ပြောင်းလဲပရး အခင်းအကျင်းထဲတွင် လက်ရှိရိုဟင်ဂျာများ

၏လှုေ်ရှားမှု ေို့မဟုတ် အြခားမွတ်ဆလင်လှုေ်ရှားမှုများကို

ထည့် ေွ င်း စဉ်း စားထားြခင်း မရှိ ေါ။ ပလာပလာဆယ် တွ င်

မည်ေည့် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပရး လှုေ်ရှားမှုကိုမှ မွတ်ဆလင်
များ၏ အေံနှင့် အခွင့်အပရးကို ကိုယ်စားြေုပနေည်ဟူ၍
အစိုး ရက အေိ အ မှ တ် မ ြေုထားေါ။ ရခို င် ေါတီ များေည်

လည်း မွတဆ
် လင် အဖွဲ့အစည်းများအား ဝိင
ု ်းကျဉ်ထားြခင်း၊
လျစ်လျူရှုြခင်းများအတွက် တာဝန်ရှိေါေည်။ ၂၀၁၉ တွင်

ပြမာက်အပမရိကရှိ မွတ်ဆလင်အေင်းအဖွဲ့များ ��န့်ပေါင်း

ကို ဆ က် ထိ န်း ထား နို င် ရ န် အ တွ က် ပဒ ေ ခံ များ အ ပေါ်
အပြခအပနများကို ဖန် တီး ထားပကကာင်း ၊ လွ တ် လ ေ် ပရး
ရကတည်း က ယခု အ ချိ န် ထိ လု ေ် ရိုး လု ေ် င န်း စဉ် များကို

တေ်မပတာ်က ထေ်ကာထေ်ကာ ေုံးပနခဲပ
့ ကကာင်း ေုံးေေ်ကက
ေည်။ ULA ပခါင်းပဆာင် ဉီးထွန်းြမတ်နင
ို ် က မကကာပေးမီ
က ဆိုခဲ့ေည်မှာ -

“ ြမ န် မာ့ တ ေ် မ ပတာ် အ ပန နဲ့ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ထဲ မှာ

ဆက်ပေီး ပနရာယူချင်တဲ့အခါ အာရကန်နဲ့မွတ်ဆလင်
ပတွကကားထဲမှာ ပေွးခွဲတဲ့မူပတွ ကျင့်ေုံးတယ်။ အဲဒါ

ပတွ ပကကာင့် ေဲ ေဋိ ေ က္ခ ပတွ ြဖစ် ကကတယ် ။ ရခို င် မှာ

ရှိတဲ့ အာရကန်နဲ့ မွတ်ဆလင်ပတွကကားမှာေဲ စိတ်ဝမ်း
ကွဲ ပစတာ မဟုတဘ
် ူး။ အာရကန်ပတွနဲ့ ပမိုပတွကကားမှာ၊

အာ ရ က န် ပတွ နဲ့ ခ မီ ပတွ ကကား မှာ လ ည်း အ ြမ င် ပတွ
မကကည် လ င် ပအာင် လု ေ် တ ယ် ။ တေ် မ ပတာ် က တချု့ိ

ပနရာပတွ မှာ ေူ့ ကေဇာကို တည် ပဆာက် ဖို့ အ တွ က် ၊
ေူ့ အု ေ် ချု ေ် မှု ကို လူ ပတွ က လို အ ေ် ပန ဖို့ အ တွ က်

ြေဿနာပတွ ကို ဖ န် တီး ထားတယ် ။ ေူ တို့ လု ေ် တာက
ဒါေါေဲ။” ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၆၆

ဤတွ င် အပရးကကီး ပော ပမးခွ န်း မှာ ULA ပေါ်

ညီလာခံက ANP အမတ်များကို နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးေူ

ပေါ က် လာ ြခ င်း က အ မျုးိ မျုးိ ပော နို င် ငံ ပရး အ င် အား စု

ပကကာက်ရ�ံ့မှုဝါဒီများ ဟုဆိုခဲ့ေည်။

ပြဖရှင်းမည့် နည်းလမ်းအေစ်အတွက် အဘယ်မျှ အပထာက်

များအြဖစ် စွ ေ် စွဲ ပေီး ရို ဟ င် ဂျာ မလို လားေူ ၊ အစ္စ လာမ်
၆၄

မိ မိ တို့ အ မျုးိ ေား နို င် ငံ ပရး အ ေို င်း အ ဝို င်း

ထဲတွင်လည်း အြမင်များ၊ ခံယူေုံများ အမျုးမျ
ိ ုးရှ
ိ ိကကေည်ကို

ရခို င် ပခါင်း ပဆာင် များက ဝန် ခံ ေါေည် ။ အချု့ိ ရခို င် နို င် ငံ
ပရး ေ မား များ ေ ည် ခါး ခါး ေီး ေီး ေ င် မွ တ် ဆ လ င် ကို

မု န်း တီး ကက ေ ည် ။ ေို့ ရာ တွ င် A N P, A L D နှ င့် U L A

ပခါင်း ပဆာင် ေို င်း များကမူ ဤေို့ လူ မျုးချင်
ိ
း မေင့် ြမတ်
ကကေည်မှာ ဗမာကကီးစိုးလ�မ်းမိုးပော အစိုးရများက ဖန်တီး

ခဲ့ ေ ည့် အ ပကကာ င်း တ ရား များ ပကကာ င့် ြဖ စ် ရ ပကကာ င်း
ပြောဆို ကကေည် ။ ယခင် အ စိုး ရများ လက် ထ က် များက

များကို အဘယ် ေုံ စု စ ည်း ပေးနို င် ပေီး အကျေ် အ တည်း ကို

အကူြဖစ်မည်နည်းဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ ULA ၏ ရိုးရှင်းပော
ရက္ခိတ လမ်းစဉ်ဟူပော နိုင်ငံပရး အပတွးအပခါ်နှင့် ၂၀၂၀

အာရကန် အိမ်မက်တို့ ြဖင့် လှုံ့ပဆာ်မှုများက ရခိုင်ြေည်နယ်

အနှံ့အြေား အထူးေြဖင့် လူငယ်များကကားတွင် ပထာက်ခံမှု
တစ်ခန
ဲ က်ရခဲ့ ပေီး လှုေ်ရှားမှုအရှန
ိ တ
် င်နင
ို ခ
် ေ
ဲ့ ည်။၆၇ ULA က
၎င်းတို့၏ လှုံ့ပဆာ်စာများတွင် ဤေို့ပရးေားခဲ့ေည်။

“ ဗ မာ တို့ ၏ ကို လို နီ ြေု မှု နှ င့် အ မျုးိ အ နွ ယ် ခွဲ ြခား
ဆက် ဆံ ပော အု ေ် ချုေ် မှု ပအာက် ၌ အာရကန် ေ ည်
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံးြေည်နယ်တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ ပေီ။
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အာရကန်ြေည်ေတ
ူ ို့ေည် မမျှတမှု၊ ဆင်းရဲနမ
ွ ်းေါးမှုနှင့်

အဖွဲ့အစည်းအပနနှင့် ပအာင်ြမင်မများစွ
ှု
ာ ရရှိခဲ့ေည်။ ယပန့

ပရာက်ရပ
ှိ န ကကေည်။ ဤဆင်းရဲဒက
ု များနှ
္ခ
င့် နာကျင်ေင်

အာဏာစက် ကို အေိ အ မှ တ် မ ြေုဘဲ ြငင်း ဆန် နို င် ေူ ဟူ ၍

င တ် မွ တ် မှု များ ြဖ င့် အ ဆိုး ပကျာ့ ေံ ေ ရာ ထဲ ေို့

ေ န်း ြခ င်း များ က အာ ရ က န် မျုးိ ဆ က် ေ စ် တို့ အား

အမျုးေားပရးအတွ
ိ
က် ပတာ် လှ န် ြခင်း မှ လွဲ ၍ အြခား
နည်းမရှဟ
ိ ပ
ူ ော အြဖစ်ေို့ ပရာက်ပစ ခဲ့ ပေီ” ဟု ပရးေား
ထားေည်။

၆၈

လက် န က် ကို င် လ မ်း စဉ် ကို ပရ�း ချယ် ခဲ့ ြခင်း အား

အ ချိ န် အ ခါ တွ င် ရှ မ်း ြေ ည် န ယ် အ ပရှ့ ေို င်း ရှိ ဝ တို့ ၏
မရှိ ပချ။ စစ် အ င် အားတေ် ဖွဲ့ ဝင် ေုံး ပောင်း ပကျာ် နှ င့် ဝ

ပခါင်း ပဆာင် များေည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ပြခခံ ဉ ေပဒက
အေိအမှတ်ြေုထားပော ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး နယ်ပြမကို
ထိန်းချုေ်ထားေည်။

ေို့ ြဖစ် ရာ ULA ၏ မဟာဗျူမှာ တရု တ် န ယ် စ ေ်

အ ပကကာ င်း ြေ ချ က် ပေး ရာ တွ င် U L A ၏ ပခါ င်း ပဆာ င်

မှ UWSA နှ င့် အြခား FNPCC အဖွဲ့ ဝင် များ ပလျှာ က် ခဲ့

ြခင်း မဟု တ် ပကကာင်း ြငင်း ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ဖက် ဒ ရယ် လ မ်း စဉ်

အာရကန် တွ င် ခို င် ခ န့် ပအာင် တည် ပဆာက် ရ န် ြဖစ် ေ ည် ။

ဉီးထွန်းြမတ်နင
ို ် က မိမတ
ိ အ
ို့ ပနနှင့် ခွထ
ဲ က
ွ ပ
် ရးကို ပတာင်းဆို
ကို နှစ်ပလးဆယ် ALP, ANC, KNU နှင့် အြခားလက်နက်

ကို င် တ ေ် ဖွဲ့ များ ULA ၏ မျက် ပမှာ က် ေ န်း တို င် မှာ မတူ ဘဲ

ြဖစ် ပကာင်း ြဖစ် ပနနို င် ေါေည် ။ အာရကန် ၏ ပဘးဖယ် ခံ ရ
ြခင်းကိစကိ
္စ ု ကုစားရန် ချမှတထ
် ားပော ULA ၏ မဟာဗျူဟာ

မှာ “လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ က အရင် ” ဟူ ပော UWSA,
MNDAA, TNLA နှ င့် လက် ရှိ FPNCC မဟာမိ တ် အ ဖွဲ့
ဝင်များ စဉ်းစားေည့် လမ်းစဉ်မျုးနှ
ိ င့် ေိုတူေါေည်။

ပောလမ်းကို နမူနာယူပေီး မိမိတို့အပြခစိုက်ရာ နယ်ပြမကို
ဉီး ထွ န်း ြမတ် နို င် က ULA ၏ ေန်း တို င် မှာ “အာရကန် ြေည်

နယ် ၏ အချုေ် အ ြခာအာဏာကို အာရကန် တို့ လက် ထဲ မှာ
ထားနို င် ရ န် ” ြဖစ် ေ ည် ဟု ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ဤနည်း အားြဖင့်
ြမ န် မာ နို င် ငံ ရှိ လူ မျုးိ စု ြေ ည် န ယ် များ တွ င် ကွ န် ဖ ဒ ပရး
ရှင်းမူြဖင့် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရးပဒေများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်
ေည် ဟု ၎င်းက ပြောကကားေည်။၆၉

လက် န က် ကို င် တို က် ေွဲ များ ြေင်း ထန် လာေည် နှ င့်

ဤပနရာတွင် နိင
ု င
် ပ
ံ ရးနှင့် စစ်ပရးဟူ၍ စဉ်းစားစရာ

အမျှ ULA ေည် လ ည်း အပဝဖန် ခံ ရ မှု များ ေို ၍ ကကုံ လာရ

များ က ြမ င် ခဲ့ ေ ည် မှာ ေါ လီ မ န် ပရ�း ပကာ က် ေွဲ များ နှ င့်

ပနပော ULA ေည် အပလးအနက် ေပဘာထားေင့်ေည့်

နှစ်ေိုင်းရှိေါေည်။ ဉီးစွာ နိုင်ငံပရး၌ FPNCC ပခါင်းပဆာင်
လူ မျုးိ စု တ ေ် ဖွဲ့ များ နှ င့် အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ြခ င်း များ
မည်ေို့ေင် ရှိပစကာမူ ေမိုင်းတစ်ပလျှာက်တွင် တေ်မပတာ်
ေည် ဖယ် ဒ ရယ် စ နစ် ကို လည်း ပကာင်း ၊ စီး ေွားပရးလု

ေ် ေို င် ခွ င့် များနှ င့် ဒီ မို က ပရစီ ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရးများကို

လည်း ပကာင်း မည် ေ ည့် အ ခါကမျှ ပလးပလးနက် န က်

ညှိ နှို င်း ပဆွး ပနွး ခဲ့ ြခ င်း မ ရှိ ဟူ ၍ ြဖ စ် ေ ည် ။ ဤ အ ချ က်
ပကကာင့ေ
် င်လျှင် EAO အများစုေည် အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်

ရေ် စဲ ရ န် ေဘာတူ ထားေည် ြဖစ် ပစ၊ ေပဘာမတူ ထား
ေည် ြဖစ် ပစ လက် န က် ကို စွ န့် လ� တ် ရ န် ဝန် ပလးကကြခင်း
ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးပမျှာ်မှန်းချက်ဘက်မှ ပြောရလျှင် ULA
ေည် ယခုမှ ြေင်ဆင်ပနေည့အ
် ဆင့တ
် င
ွ ေ
် ာ ရှေ
ိ ါပေးေည်။

ဒု တိ ယ အပနနှ င့် စစ် ပရးဘက် က စဉ်း စားလျှ င်

လက် ရှိ တွ င် UWSA ၏ လှု ေ် ရှားမှု ကို များစွာ အာရုံ စို က်
လာ ကက ေ ည် ။ လွ န် ခဲ့ ပော နှ စ် များ အ တွ င်း U L A နှ င့်
အြခား EAO ပခါင်းပဆာင်များအဖို့ UWSA ၏ နမူနာကို

ြမင်ခဲ့ ကကေည်။ ဝ တို့ေည် ၁၉၈၉ မှ စတင်ကာ ဝအမျုးေား
ိ
ပရး စ ရို က် လ က္ခ ဏာ ကို ြမ န် မာ နို င် ငံ ပြမ ေုံ ပေါ် တွ င်

အားပကာင်းခိုင်မာစွာ ရေ်တန့်နိုင်ရန် စတင်ခဲ့စဉ်က ြဖစ်လာ

မည့် ကိ စ္စ များကို မှ န်း ဆနို င် ေ ည့် အပနအထားမရှိ ပေ။
UWSA ၏ နမူ နာမှာ လည်း ပရရှ ည် တ ည် တံ့ နို င် ေ ည့်

ပမာ်ဒယ်ြဖစ်မည်ဟူ၍ အာမခံချက် မရှိပော်လည်း UWSA
ေည် အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စထ
ဲ ားေည့် ကာလအတွင်း

ေည် ။ ေို့ ပော် “ရက္ခိ တ လမ်း စဉ် ” ြဖင့် စည်း ရုံး လှုံ့ ပဆာ်
လှုေ်ရှားမှုတစ်ခု ြဖစ်လာေည်က အမှန်ေင်။ ြမန်မာနိုင်ငံပရး
တွ င် ၁၉၈၈ မျုးဆက်
ိ
ပကျာင်း ေားများကဲ့ ေို့ ဗို လ် ချုေ်

ပနဝင်း၏ စစ်အစိုးရကို ပတာ်လှန်ရန် ထ�ကွလှုေ်ရှားခဲ့ပော
ပကျာင်းေား မျုးဆက်
ိ
များ ရှကိ ကေည်။ AASYC ကဲေ
့ ို့ပော
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်းများေည်
ထို ပကျာ င်း ေား လှု ေ် ရှား မှု များ ၏ စိ တ် ဓာ တ် မျုးိ ကို

ဆက်လက် ရှင်ေန်ပစပော အုေ်စုများြဖစ်ေည်။ ဖွဲ့ကာစ

ေထမဆယ် စု နှ စ် အ တွ င်း ၍ ULA ပခါင်း ပဆာင် များေည်
မိမိတို့အပေါ် ပဝဖန်ပနေူများကို အားနည်းပအာင် လုေ်ေစ်
လို က် နို င် ခဲ့ ပေီး အ ြင င်း အ ခုံ အ ပေို င် အ ဆို င် များ လှ ပော

အမျုးေားနိ
ိ
င
ု င
် ပ
ံ ရးတွင် ပနရာေစ် တစ်ပနရာရရှလ
ိ ာေည်။
ဤနယ် ပြမထဲ ၌ ၁၉၅၀ ပကျာ် က ဉီး စိ န�ာ၏ အာရကန်

လူ မျုးိ များ လွ တ် ပြမာ က် ပရး ေါ တီ ပေီး လျှ င် အ င် အား အ
ပကာင်းဆုံး အဖွဲ့ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၃ ကို ရှုေါ။) ULA

အပနနှ င့် ဤလှု ေ် ရှားမှု အရှိ န် ကို ဆက် လ က် ထိ န်း နို င် ြခင်း

ရှမ
ိ ရှမ
ိ ှာ မပေချာပေ။ ေို့ပော် ULA ၏ ေထမရည်မန
ှ ်းချက်
ြဖစ် ပော အာရကန် အ မျုးေားပရး
ိ
ြေန် လ ည် နိုး ကကာပေီး
နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ် ြေန်လည် တက်�ကွလှုေ်ရှားလာနိုင်ပရး
ကမူ ြေည့်ဝခဲ့ ပေီဟု ဆိုနိုင်ေည်။ (အာရကန်လက်နက်ကိုင်
လှုေ်ရှားမှုများ ေမိုင်းကို ရှုေါ။)

ရခို င် ြေည် န ယ် ၍ ပနာက် တ စ် ဆ င့် တွ င် မည် ေ ည့်

ကံ ကက မ�ာ နှ င့် ကကုံ ရ မ ည် ကို မှ န်း ဆ ရ န် အ လွ န် ခ က် ေါ
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ေည် ။ အစိုး ရ၏ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးလု ေ် င န်း စဉ် ကို စိ တ် ေျက်

ခုနှစ်အကုန်အထိ တစ်ဖက်ေတ် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ကို

များစွာ ေည် UWSA နှ င့် ULA က နို င် ငံ ပရး အပြောင်း

ဘက် က လည်း ၎င်း ၏ ဉီး စားပေးဧရိ ယာေုံး ခု ြဖစ် ေ ည့်

လက်ေျက်ြဖစ်ပနကကချိန်တွင် လူမျုးစု
ိ နိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်း

အလဲ ပဆာင် ရ� က် ရာတွ င် နမူ နာကကည့် ရ မည့် ပမာ်ဒ ယ် များ
အ ြဖ စ် ရှု ြမ င် ကက ေ ည် ။

၇၀

ပဝ ဖ န် ေူ များ က မူ ဤ ကဲ့ ေို့

ဖက် ဒ ရယ် စ နစ် ကို လို လားေည့် နို င် ငံ ပရးြေုြေင် ပြောင်း

လဲမှုများြေုလုေ်ရန် ရည်မှန်းချက်များကို နိုင်ငံပခါင်းပဆာင်
များြဖစ် လာကကပော ေမ� တဉီး ေိ န်း စိ န် ၊ ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း
စု ကကည် နှ င့် လူ မျုးစု
ိ အ ေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး အု ေ် စု များက

၂၀၁၂ ပလာက်ကတည်းကေင် အဆင့်ဆင့် ေပဘာတူညီမှု
ရ ခဲ့ ကက ပကကာ င်း ပထာ က် ြေ ေ ည် ။ ေို့ ရာ တွ င် ၂ ၀ ၂ ၀

ကျင့် ေုံး မည် ဟု ပကကညာခဲ့ ေ ည် ။ ၇၂ ထို အ ချိ န် တွ င် တရု တ်

လူ မျုးိ စု ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ၊ စီး ေွား ပရး ၊ ဖွံ့ ပဖိုး မှု ရ ရှိ ပရး နှ င့်
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခေည်များ ြေန်လည်ပနရာချထားပရးတို့တွင်

ပအာင် ြမင် မှု ရရှိ လာပစပရး အတွ က် ကကိုးေမ်း ပနေည် ။

နိုဝင်ဘာလ အပစာေိုင်းတွင် တရုတ်၏ အာရှပဒေဆိုင်ရာ
အထူးေံတမန် ဆွန်ပကာ့ရှန်းေည် အစိုးရေို့ ပငိမ်းချမ်းပရး
လုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရ�က်ရန် ပဒါ်လာ တစ်ေန်းခန့် လှူဒါန်း
ခဲ့ေည်။

ေို့ ရာတွ င် ပရပရရာရာ လက် င င်း ပအာင် ြမင် မှု ကို

ပရ�းပကာက်ေွဲ နီးလာေည့်အချိန်အထိ တိုးတက်မှု အနည်း

ြေနို င် ရ န် အပထာက် အ ထားနည်း ေါးလှ ေါေည် ။ ေဋိ ေ က္ခ

ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရးထဲမှ ြဖစ်ပစ၊ လက်နက်ကိုင်

အပနများစွာ ရှိ ေ ည် ။ အကယ် ၍ နို င် ငံ ပရး အာေီ ေ ော

ငယ်ော ရှိခဲ့ေည်။

နို င် ငံ ပရးထဲ မှ ြဖစ် ပစ လူ မျုးစု
ိ အမျုးေားပရး
ိ
လှု ေ် ရှားေူ

များကကား ခံစားပနရေည်မှာ ၎င်းတို့အား အပရးမေါေည့်
အလား အရံ ပနရာ၌ တမင် ပဘးဖယ် စဉ်း စားေည် ဟူ ၍

ြဖစ်ေည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ရခိုင်၊ ချင်း၊

ကချင်၊ ရှမ်းအစရှေ
ိ ည့် ြေည်နယ်များတွင် တိက
ု ေ
် မ
ွဲ ျားြဖစ်ေွား

ပနပော ပရှ့တန်းနယ်ပြမများ ေါဝင်ပနေည့် မဲဆန�နယ်ပြမ
များကို တိုက်ေွဲြဖစ်ပနေည်အပကကာင်းြေ၍ မဲဆန�ပေးခွင့်ကို

ေိ တ် ေ င် နို င် ေ ည် ဟု နို င် ငံ ပရးေမားများက ပကကာင့် ကက
ပနကကေည် ။ ဤေို့ မဲ ပေးခွ င့် ေိ တ် ေ င် လို က် လျှ င် ရခို င် ၊

ပဒေများတွ င် လူ အ များအတွ က် စိ တ် ေ င် ေ န်း စရာ အပြခ
ြေ င်း ြေ ေါ လျှ င် ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့် ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ ပရး

အစီအစဉ်များကို ပရှ့ဆက်ပဆာင်ရ�က်ရန် တားဆီး ေိတ်ေင်

ပနေည့် အရာဟူ၍ မရှိစပကာင်းေါ။ ကာလအပတာ်ကကာေင်
ရင်ဆင
ို ပ
် နရပော ရိဟ
ု င်ဂျာတိ၏
ု့ လူ့အခွငအ
့် ပရးြေဿနာနှင့်
ရို ဟ င် ဂျာလူ မျုးများ၏
ိ
ရည် တ ည် ခွ င့် အ တွ က် အပြဖရှာ ရာ
တွင်လည်း ဤေပဘာေင် ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် NLD ေည်

ေထမ ရာထူး ေက် တ မ်း ငါးနှ စ် ကု န် ဆုံး ခါနီး အချိ န် အ ထိ
မည်မည်ရရ ပအာင်ြမင်မဟူ
ှု ၍ မရှိခဲ့ေါ။

၂၀၁၉ ခု နှ စ် ကု န် ခါနီး အချိ န် တွ င် တစ် နို င် ငံ လုံး မှ

ကချင်၊ ကိုးကန့န
် င
ှ ့် တအာင်းြေည်ေတ
ူ ၏
ို့ မဲများကို ေစ်လက
ို ်

လူ မျုးစု
ိ
အေီး ေီး တို့ ပနထို င် ရာ ပဒေများတွ င် လ က် ရှိ

USDP တို့ မဲ ေို ရ ရန် အ ခွ င့် ော ပစလိ မ့် မ ည် ြဖစ် ေ ည် ။

ေိပနရေည်။ ဆင်းရဲချမ်းော ကွာဟမှုကကီးေထက် ကကီးမား

ရမည် ြဖစ် ပေီး NLD နှ င့် တေ် မ ပတာ် က ပထာက် ခံ ပော

ထို့ အ ပကကာင်း ပကကာင့် ေ င် ၂၀၂၀ ေည် ရခို င် ြေည် န ယ် ၏
နို င် ငံ ပရး အ လှ ည့် အ ပြော င်း ကို အ ဆုံး အ ြဖ တ် ပေး မ ည့်
အပရးေါပော နှစ်တစ်နှစ်ြဖစ်နိုင်ပေေည်။
ဤ အ ပန အ ထား ထ က်

ေို ၍ � ဏ် ကကီး ပော

ပြဖ ရှ င်း ေ ည့် န ည်း လ မ်း ရှိ လာ လိ မ့် မ ည် ဟု ပမျှာ် လ င့် ခဲ့
ကကေည် ။ ရခို င် တွ င် ကို ယ် စားြေုနို င် ငံ ပရး တန်း တူ ညီ တူ
ရှိပရးနှင့် တရားမျှတမှုရှိပရးတို့မှာ အပမဲတပစေင် နိုင်ငံပရး
ကိစများ
္စ
ြဖစ်ခဲေ
့ ည်။ ၁၉၃၉ ခုနစ
ှ က
် တည်းကစခဲ့ ပေီး ဒုတယ
ိ

ကမ�ာစစ် တစ်ပလျှာက်တွင် ြေင်းထန်လာေည့် ေဋိေက္ခများ

၏ အပမွဆိုးကို ပြဖရှင်းကကရာတွင် အမှန်တကယ် အလုေ်

ြဖစ်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာပဖွကကရာ၌ အချိန်ကကာပညာင်း
ခဲ့ေါေည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအတွက်
ပဆွးပနွးကကရန် အစိုး ရဘက်က ြေန်လည်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့

အပြခအပနအပေါ် မနှစပ် မို့မှုများ ပနရာတကာ ပတွ့ ြမင်ကကား
လာေလို ြမန်မာနိင
ု င
် အ
ံ ပနာက်ဘက် နယ်ြခားရှိ လူေားချင်း

စာ နာ ပထာ က် ထား စ ရာ အ ပရး အ ခ င်း က အာ ရှ ၏

အဆိုးဆုံး အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ဉီးေန့်ြမင့်ဉီး
ကမူ “ပရ�း ပကာက် ေွဲ များနှ င့် လွ တ် လ ေ် ပော ပစျးကွ က်
စီးေွားပရး အြဖစ်ေို့ ပြောင်းလဲပရးတည်းဟူပော ဖန်တရာ

ပတ ပန ေ ည့် ပဆး န ည်း များ အား ြဖ င့် ” ြမ န် မာ ြေ ည် ၏
ြေဿနာများကို ပြဖရှင်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ေါဟု ေတိပေး

ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ ၇၃ နို င် ငံ ပတာ် ၏ အင် စ တီး ကျူးရှ င်း
ဖွဲ့စည်းေုမ
ံ ျား အားပကာင်းရန်၊ နိင
ု င
် ေ
ံ ားတိင
ု ်း တန်းတူညတ
ီ ူ

ြဖစ်ပော အခွင့်အပရးများရရှိရန် နှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမှုများ
မရှိ ေ ည့် နို င် ငံ အ ြဖစ် တည် ပဆာက် ရ န် တို့ အ တွ က် အပတွး
အကကံ အေစ်များ လိုပနေည်မှာ ရှင်းေါေည်။

၁၉၄၇ ပဖပဖါ် ဝါရီ လ တွ င် ကျင်း ေပော ေင် လုံ

ပေီး ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ မတိုင်မီ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံ

ညီ လာ ခံ တွ င် လွ တ် လ ေ် ပရး ေူ ရဲ ပကာ င်း ပအာ င် ဆ န်း

တာစူပနေည်။ ULA နှင့် ညီပနာင်မဟာမိတ်များကလည်း

ယပန့အခါတွင် ၎င်းချန်ရစ်ခဲ့ေည့် အပမွကို ကကိုက်ေူပရာ

ဉေပဒြေင်ရန်နှင့် ေင်လုံ ညီလာခံ ပနာက်တစ်ကကိမ်ကျင်းေရန်
၇၁

ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ပြခ လှ မ်း များ အ ရှိ န် ရ လာ ပစ ရ န် ၂ ၀ ၁ ၉

က ထ င် ရှား ေ ည့် မိ န့် ခွ န်း တ စ် ခု ကို ပြော ကကား ခဲ့ ေ ည် ။
မကကိုက်နိုင်ေူပရာ ရှိကကေည်။၇၄ ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းပေး
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ေွာခဲ့ပော ောနာညီမျှရှိပရး၊ ြေည်ပထာင်စုတည် ပဆာက်

နည်း တူ ေ င် မပရရာပော အနာဂတ် ောရှိ ေ ည် ။ ၎င်း တို့

ကတိ က ဝတ် တို့ မှာ ယခု အ ချိ န် ထိ ေ င် မြဖည့် ဆ ည်း ပေးနို င်

ပဒေတွ င် ပနထို င် ကကလျှ က် နို င် ငံ ေားအြဖစ် ခံ ယူ နို င် ရ န်

ပရး နှ င့် တ ရား မျှ တ မှု ကို ပဆာ င် ယူ နို င် ပရး အ စ ရှိ ေ ည့်
ပေးေါဟု လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရးအဖွဲ့ များက ၎င်း တို့ ၏ နစ် နာ
ချက် ကို ထု တ် ည ည်း ကကပမဲ ြဖစ် ေ ည် ။ ဗို လ် ချုေ် ပအာင် ဆ န်း
ပြောခဲ့ ေ ည့် စ ကားများမှာ အနာဂတ် အ တွ က် ပဟာကိ န်း
များ မြဖစ် ခဲ့ ေ လို မှ န် လ ည်း မမှ န် လာခဲ့ ေါ။ ပဗိ တိ ေျှ တို့

ထွကခ
် ွာခဲ့ ပေီး နှစပ
် ေါင်း ၇၀ ကကာေည့် တိင
ု ပ
် အာင် ပရှးပဟာင်း
ပြမ အာရကန် ေ ည် ယပန့ က မ�ာတွ င် ေဋိ ေ က္ခ အြဖစ် ဆုံး

စိတ်ဝမ်းအကွဲဆုံး ပနရာတစ်ခုထဲတွင် ေါဝင်ပနဆဲြဖစ်ေည်။

ေည် နို င် ငံ ပရးအရ မည် ေူ့ ၏ ေို င် န က် ဟူ ၍ မဟု တ် ပော
အခွ င့် အ ပရးကို ရရန် အ လားအလာမှာ နည်း ေါးလှ ေ ည် ။

လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး အဖွဲ့ အစည်း များ မည် မျှ ေင် ကန့် ကွ က် ကက
ပော် လ ည်း ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ လ က် ရှိ အ ပန အ ထား အ ရ

နိင
ု င
် ေ
ံ ား အခွငအ
့် ပရးနှင့် တိင
ု ်းရင်းေားအြဖစ်ကို ရရှန
ိ င
ို မ
် ှု မှာ
၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု ဉေပဒပဘာင်အတွင်းမှော ပဆွးပနွး
ကကပလ့ ရှိေည်။

ကု လ ေမဂ� ၏ လွ တ် လ ေ် ပော အချက် အ လက်

“ တ စ် တို င်း ြေ ည် လုံး ကကီး ေွား ပစ ချ င် ရ င် လူ အား ၊

ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၈ တွင် ထုတ်ပဝခဲ့

လုေန
် င
ို မ
် ှ အကျုးခံ
ိ စားခွင့် ရှကိ ကမှာဘဲ။ ဗမာက တစ်မျုး၊
ိ

များ၏ဘဝမှာ အပြောင်း အလဲ ေိ ေ် မရှိ လှ ပေ။ တို င်း ြေည်

ပငွအား၊ေစ္စည်းအားနဲ့ စုပေါင်းပေီး အင်တိုက် အားတိုက်

ကရင်က တဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့က တြခား (မွန်၊
ရခိင
ု တ
် က
ို့ တေင်း) အကွက
ဲ အ
ွဲ ြေားြေား လုေပ
် နကကယင်
အကျုးရှ
ိ ိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စုပေါင်းလုေ်ကကမှော အကျုးိ

ရှိ နို င် မ ယ် ။ လု ေ် ကကည့် မှ လဲ အကျုးရှ
ိ ိ ပကကာင်း ေိ နို င်
တယ်။”၇၅

ချိန်မှစ၍ ယခုတိုင်ပအာင် အိုးအိမ်မဲ့ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခေည်

အတွ င်း ၌ြဖစ် ပစ၊ အြေင် ဘ က် တွ င် ြဖစ် ပစ မထူး လှ ပချ။
ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ် နိုင်ငံအစိုးရများ၏ ေပဘာ
တူ ညီ ချက် အ ရ ၂၀၁၈ နို ဝ င် ဘာလတွ င် ရခို င် ြေည် န ယ် ေို့

ေထမဆုံး ဒု က္ခ ေည် အ ေု တ် ြေန် လာခဲ့ ပေီး ပနရာချထားခဲ့
ပေီး ြဖစ် ေ ည် ဟု ပကကညာခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ရာတွ င် ထို ေူ တို့

ေည် ၎င်းတိ၏
ု့ အိမယ
် ာများဆီေို့ ြေန်ေွားနိင
ု ရ
် န် အာမခံ ချက်

ရိုဟင်ဂျာပနာက်ဆက်တွဲ

မရှိေလို နိုင်ငံေားအြဖစ်ကို ရရှိရန်မှာလည်း မပေချာပေ။

ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်၏ အမျုးေားနိ
ိ
င
ု င
် ပ
ံ ရးအပကကာင်းကို

ပြောလျှင် ရခိုင်တို့လှုေ်ရှားမှုများကို အာရုံစိုက် ြဖစ်ကကေည်။

ေိပ
ု့ ော် ရိဟ
ု င်ဂျာ အကျေ်အတည်းမှာလည်း မကကာမီ ပြဖရှင်း

လက်ရှိ အပနအထား၌ ၎င်းတို့၏ အြေန်ခရီးကို လူလူချင်း

အလ�ာ ခွဲြခားဆက်ဆံပော “apartheid” စနစ်က ပစာင့်ပန
ဟန် ရှိေည်။၇၆

ထို ေို့ ရို ဟ င် ဂျာ များ အား ေ တ် ေ တ် စီ ခွဲ ထု တ်

၍ ရနို င် မ ည့် အပြခအပနမှာ အလွ န် န ည်း ေါးေည် ။ ၂၀၂၀

ထားမည့် ပနရာချထားမှုေုစ
ံ မ
ံ ျုးတွ
ိ င် မိမတ
ိ ို့ ကကံရာေါ အြဖစ်မခံ

ြေုေါဝင် ခွ င့် ရ နို င် ရ န် မြဖစ် နို င် ေ ပလာက် ေ င် ။ အကယ် ၍

ပရးအဖွဲ့များအပနနှင့် ေတိပေးပနရေည်။၇၇ အထက်တွင်

အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ ထိုမွတ်ဆလင်တို့အဖို့ ကိုယ်စား

ြေန် လ ည် လ�ဲ ပြောင်း ြခင်း ြေန် လ ည် ပနရာချထားြခင်း များ
စတင် နို င် ခဲ့ လျှ င် ေ င် ရို ဟ င် ဂျာဟု အမည် ခံ ယူ ထားေူ များ
ေည် တိင
ု ်းြေည်၏ ြေင်ေတွငပ
် နထိင
ု ေ
် ူ အများေင်ရန
ှိ င
ို ေ
် လို

ဒုကေည်
္ခ
စခန်းတစ်ခခ
ု တ
ု င
ွ ် ကာလအတန်ကကာ ပနကကရဖွယ်
ရှိ ေ ည် ။ လက် ရှိ တွ င် အစိုး ရက လုံ ပခုံ ပရးအရ အာရုံ စို က်

ေည် မှာ ဒု က္ခ ေည် စ ခန်း များတွ င် ပြမပအာက် လှု ေ် ရှားမှု
အ ေွ င် ရှိ ပန ပေီး န တ် ြမ စ် န ယ် ြခား ပဒ ေ တ စ် ပလျှာ က်
တွင်လည်း လှုေ်ရှားပနပော ARSA ကို ြဖစ်ေည်။

ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းမှာ လာမည့်နှစ်များတွင်

ြမန်မာနှင့် ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရန
ှ် စ
ှ န
် င
ို င
် ကံ ကား ဆက်ဆပ
ံ ရးကို မတည်
မပငိ မ် ြဖစ် ပစနို င် ေ ည့် မပရမရာ အပြခအပနတစ် ခု ေ င် ။
အကျုးဆက်
ိ
မှာ ထွ က် ေွားစရာ ပနရာမရှိ ပော လူ ပေါင်း

နိင
ု ပ
် ကကာင်း လူေားချင်းစာနာပထာက်ထားမှု အကူအညီပေး
ပဖာ်ြေခဲ့ပော ြေဿနာများပကကာင့်လည်း ယမန်နှစ် တစ်နှစ်

လုံး တွ င် အဆို ေါ အဖွဲ့ အစည်း များက ပထာက် ပလျှာ က်

ပဝဖန် ပထာက် ြေပနခဲ့ ေ ည် ။ ၎င်း တို့ ပဖာ် ြေေကဲ့ ေို့ ေ င်

၁၉၉၀ ပကျာ်၌ န.ဝ.တ လက်ထက် ရိဟ
ု င်ဂျာတို့၏ နယ်ပြမ၌
လူ မှု ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ပြောင်း အလဲ များ ပေါ် လာပအာင် ချမှ တ် ခဲ့
ေ ည့် မ ဟာ ဗျူ ဟာ တို့ ကို ၂ ၀ ၁ ၂ ဉီး ေိ န်း စိ န် အ စိုး ရ

လက်ထက်တွင် ေို၍ေင် အဆင့်ြမှင့်ကာ ထိထိပရာက်ပရာက်

အေုံးချလာခဲ့ပေးေည်။ (အခန်း ၅ နှင့် ၆ ကိုရှုေါ။) ြမန်မာ
နို င် ငံ ၏ အ ပနာ က် တံ ခါး ကို ကာ ကွ ယ် ရ န် ဟု ဆို ကာ
တေ်မပတာ်က ၂၀၁၆-၁၈ ကာလအတွင်း ထိုးစစ် ဆင်န�ဲချိန်

တွ င် ရို ဟ င် ဂျာတို့ ကို ေတ် ေ တ် စီ ခွဲ ထု တ် ထားြခင်း အား
ေို ၍ တင်း ကျေ် စွာ ကျင့် ေုံး ခဲ့ ေ ည် ။ ၇၈ အာဏာေို င် တို့ ေ ည်

တ စ် ေ န်း ပလာ က် ေ ည် နို င် ငံ မဲ့ များ အ ြဖ စ် ဆ က် လ က်

ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏ ဖွဲ့ စ ည်း ေုံ ကို ပြော င်း လဲ ေ စ် ပန ကက ပေီ

ဆက် လ က် ပနထို င် ပနကကပော

လူမရှိပတာ့ပော မွတ်ဆလင် ပကျးရ�ာများကိုလည်း ဘူဒိုဇာ

ရှိပနကကဉီးမည်ေင်။ ဤအပတာအတွင်း ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်

ရို ဟ င် ဂျာ မွ တ် ဆ လင်

များ ေ ည် လ ည်း ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် ဘ က် က ရို ဟ င် ဂျာ များ

ဟု Amnesty International ကပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ ၇၉

ြဖင့်ထိုးေစ်ခဲ့ ပေီး ဗုဒ�ဘာောဝင်များအား အပြခချ ပြောင်းဝင်
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အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် စီစဉ်ပနေါေည်ဟူပော အဆိုမျုးိ
ြဖင့ေ
် ာ NLD က ပဝဖန်မများကိ
ှု
ု ပချေပလ့ရေ
ှိ ည်။ (အခန်း ၇

ကို ကကည့် ေါ။) အစိုး ရ၏ကကံ ရ� ယ် ချက် မှာ ထို အ ကကံ ပေးချက်
များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အစိုးရ၏ အပထာက်

အေံ့ ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားပော လူေားချင်း စာနာမှုအကူအညီ
အပထာက်အေံပ
့ ေးပရး ြေန်လည် ပနရာချထားပရး၊ ဖွံ့ ပဖိုးပရး

စီမက
ံ န
ိ ်းပကာ်မတီ UEHRD နှင့် ရခိင
ု ြ် ေည်နယ် ပြမာက်ေိင
ု ်း

အတွ က် လွ တ် လ ေ် ပော စုံ စ မ်း စစ် ပဆးပရး ပကာ် မ တီ ရှ င်
ဘူးေီးပတာင်ပမို့မှ မွတ်ဆလင်လူရ�ယ်တစ်ဦး(TK)

ICOE တို့ က တစ် ဆ င့် ပဆာင် ရ� က် ရ န် ြဖစ် ေ ည် ။ ၂၀၁၉
ခု နှ စ် တွ င် တေ် မ ပတာ် က လည်း ေု ပတေန အဖွဲ့ နှ စ် ခု ကို

တာဝန်ပေးအေ်ခဲ့ပေးေည်။ ေထမတစ်ခုမှာ ကုလေမဂ�၊

Amnesty International နှ င့် အြခားနို င် ငံ တ ကာ အဖွဲ့

အစည်း များက အစီ ရ င် ခံ စာများကို တုံ့ ြေန် ရ န် အ တွ က်
“စုံ စ မ်း ပရးပကာ် မ ရှ င် ” ြဖစ် ပေီး ပနာက် တ စ် ခု မှာ ULA ကို

နှိမ်နင်းပရး စစ်ဆင်ပရးများအတွင်း အရေ်ေား ပေဆုံးမှု
များအပကကာင်း “စုံ စ မ်း ပရးအဖွဲ့ ” ြဖစ် ေ ည် ။ ၈၅ ေို့ ပော်

ထို တ ေ် မ ပတာ် ဘ က် မှ စုံ စ မ်း ပထာက် လှ မ်း မှု များ၏ လွ တ်

လေ်မှုနှင့် ဘက်မလိုက်ဘဲ ရှာပဖွေုံးေေ်နိုင်မှုကို အများက
အ ယုံ အ ကက ည် အ လွ န် န ည်း ကက ေ ည် ။ အ ထူး ေ ြဖ င့်
လာ ပစ ခဲ့ ေ ည် ။ ရို ဟ င် ဂျာ ဒု က္ခ ေ ည် တို့ ေ ည် ၎ င်း တို့

အြေန်အား မည်ကဲ့ေို့ပော အနာဂတ်မျုးက
ိ
ပစာင့်ပနမည်
ကို များစွာ စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကေည်။၈၀

မွ တ် ဆ လင် ဒု က္ခ ေည် တို့ အစု လို က် အပေုံ လို က်

ထွ က် ပြေး ပန ရ ြခ င်း များ ရ ေ် တ န့် မ ေွား ဘဲ ဆ က် လ က်

ြဖစ်ပေါ်လာပောအခါ၌လည်း ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အာရှ အိမ်နီး

ချင်း များနှ င့် ဆက် ဆံ ပရး တင်း မာလာခဲ့ ေ ည် ။ ၂၀၁၉

အလယ် ေို င်း တွ င် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် နို င် ငံ ရှိ တရားဝင် ဒု က္ခ
ေည် စခန်းများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ၉၁၃,၀၀၀ ရှိပေီး စခန်းများ

အြေင်ဘက်တွင်မူ ၂၀၀,၀၀၀ ခန့် ပနထိုင်ေည်ဟု ခန့်မှန်း
ကကေည် ။ ၈၁ ရို ဟ င် ဂျာနှ င့် ြမန် မာ မွ တ် ဆ လင် ၁၀၀,၀၀၀

ခန့်ေည် မပလးရှားနိုင်ငံတွင် UNHCR ၏ ကာကွယ်ပေး

မှုြဖင့် ပနထိုင်ကကေည်။၈၂ ၂၀၁၉ တွင် အိန�ိယအာဏာေိုင်များ

က လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးေမားများ ဆန့် ကျင် ပနေည့် ကကားမှာ
ရို ဟ င် ဂျာဒု က္ခ ေည် ၄၀၀၀၀ ခန့် ကို ြမန် မာနို င် ငံ ဘ က် ေို့

ြေ န် ေို့ ရ န် ကကိုး စား ေ ည် ။ ၈ ၃ ကု လ ေ မ ဂ� အ ပထွ ပထွ

အတွင်းပရးမှူးချုေ် အန်တိုနီယို ဂူတာရတ်စ်က “က�န်ပတာ့်
အပတွ့ အကကုံ အ ရ ကမ�ာပေါ် တွ င် ရို ဟ င် ဂျာများပလာက်
ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ ခံ ရ တဲ့ လူ မျုးိ ဟူ ၍ မ ပတွ့ ခဲ့ ရ ဖူး ေါ ” ဟု
ပြောကကားခဲ့ေည်။၈၄

NLD နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များကမူ လူေိ

ရှ င် ကကား ြငင်း ပမဲ ြငင်း ပနကကေည် ။ ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ က်
ကို ဖီ အာနန် အကကံ ပေးပကာ် မ ရှ င် ၏ အကကံ ြေုချက် များကို

ရိုဟင်ဂျာများကို ေတ်ြဖတ်မှုတွင် တာဝန်ရှိပော စစ်ေား

များအပကကာင်းကို ပရးေားခဲ့ပော ရိုက်တာမှ ဂျာနယ်လစ်

နှ စ် ဉီး ကို ပထာင် ဒ ဏ် နှ စ် ရှ ည် ချမှ တ် လို က် ပောအခါတွ င်
ေို၍ေင် ေိောခဲ့ပေးေည်။

ဤ ေို့ စုံ စ မ်း စ စ် ပဆး မှု များ အ ဖွဲ့ ပေါ င်း စုံ ရှိ ပန

ပေးပော် လ ည်း NLD ေည် ရို ဟ င် ဂျာများ၏ နို င် ငံ ေား

ြဖစ် ခွ င့် နှ င့် ေတ် ေ က် ၍ ဉေပဒပကကာင်း အရ ရှိ ပနပော
အရှုေ်အပထွးများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြဖစ်ပအာင် ပဆာင်
ရ�ကပ
် ေးရန် ထထ�ကွ�ကွ ပဆာင်ရက
� ပ
် ေးြခင်း အလျဉ်းမရှပ
ိ ေ။
၂၀၁၅ ခု နှ စ် တွ င် ယာယီ မှ တ် ေုံ တ င် က တ် (အြဖူပရာင်

ကတ်များ) ရုေ်ေိမ်းလိုက်ကတည်းက အာဏာေိုင်များ ေည်

အပထာက် အ ထားမရှိ ပော ရို ဟ င် ဂျာများကို ဒစ် ဂျစ် တ ယ်

စိစစ်ပရးကတ်များအား လက်ခပ
ံ အာင် ဖိအားပေးပနခဲေ
့ ည်။
ဤကတ်ြေားကို ယူလိုပော မွတ်ဆလင်မှာ အနည်းငယ်ော
ရှိ ေ ည် ။ အ ဘ ယ် ပကကာ င့် ဆို ပော် ထို က တ် ပေါ် တွ င်

ရို ဟ င် ဂျာအစား ဘင်္ ဂါ လီ ဟု ော ပဖာ် ြေထားပောပကကာင့်
အလို အ ပလျာက် “နို င် ငံ ြခားေား”ဟူ ၍ ေတ် မှ တ် ပေီး ေား
ြဖစ် ေွားပောပကကာင့် ေ င် ။ ၈၆ စက် တ င် ဘာလတွ င် ြမန် မာ

အစိုး ရက ဒု က္ခ ေည် များြေန် လ ည် လက် ခံ ရ န် တရု တ် ၊

ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်တို့နှင့်အတူ ေူးတွဲအလုေ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရန်
ေ ပဘာ တူ ခဲ့ ေ ည် ။ ေို့ ပော် လုံ ပခုံ ပော ၊ ဂု ဏ် ေိ က္ခာ
ရှိပော၊ မိမိေပဘာဆန�အပလျာက် ဆုံးြဖတ်နိုင်ခွင့်ရှိပော၊

ြေန် လ ည် ပနရာချထားြခင်း မျုးိ မဟု တ် လျှ င် မလ�ဲ ပြောင်း

ပေးေင့်ပကကာင်း လူေားချင်းစာနာပရး အကူအညီအဖွဲ့များ
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ကလည်းပကာင်း ဒုက္ခေည်များ ကိုယ်တိုင်ကလည်းပကာင်း

ေည့် နှ စ် အ တန် င ယ် ကကာလာခဲ့ ပေီး မှ တစ် ဖ န် နို င် ငံ တ ကာ

၂၀၁၉ ကု န် ခါနီး တွ င် ရို ဟ င် ဂျာမွ တ် ဆ လင် တို့ ၏

ြေ န် ေ ည် ။ အ ထူး ေ ြဖ င့် ကု လ ေ မ ဂ� အ ချ က် အ လ က်

ဆန့်ကျင်မှုများ ရှိခဲ့ေည်။

ဒု က္ခ မှာ စိ တ် ပမာ ဖွ ယ် ရာ အ ထိ ြဖ စ် ေ ည် ။ ၂ ၀ ၁ ၀ နှ င့်
၂၀၁၅ အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ များတွ င် ေါဝင် ခဲ့ ကကပော

မွတ်ဆလင် အပြခြေု လှုေ်ရှားမှုများြဖစ်ကကပော ဒီမိုကပရစီ
နှ င့် လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးေါတီ နှ င့် အမျုးေား
ိ
ဒီ မို က ပရစီ ေါတီ

တို့ေည် လုံးဝမလှုေ်ရှားနိုင်ကကပတာ့ပေ။ (အခန်း ၆ ကိုရှုေါ။)

အေိုင်းအဝိုင်းတွင် ထိုကိစ္စကို ြေန်၍ပမးခွန်းထုတ် လာကက

ရှာပဖွပရးမစ်ရင
ှ က
် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာတွင် နိင
ု င
် ြံ ခား ကုမဏီ
�
များအား တေ် မ ပတာ် နှ င့် တေ် မ ပတာ် က ထိ န်း ချုေ် ထား

ပော လုေ်ငန်းပေါင်း ၁၂၀ ခန့်နှင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းပနကက
ရန် တို က် တွ န်း လို က် ပောအခါ ေို ၍ ေင် ကျင့် ဝ တ် ကိ စ္စ ကို

ပဆွး ပနွး လာကကေည် ။ ၉၁ ြေည် တွ င်း ကု မ� ဏီ များမှာ လည်း

ရို ဟ င် ဂျာပခါင်း ပဆာင် များထဲ တွ င် လ ည်း ဤဒု က္ခ ေည်

ပဝဖန်ခံရမှုနှင့် မကင်းပေ။ ထိုကုမ�ဏီများ၏ လုေ်ရေ်များ

များကို ARSA က စည်း ရုံး ကာ အကကမ်း ဖက် မှု များဆီ

ပနကကြခင်း လည်း ရှိ ေ ည် ။ အထူး ေြဖင့် စာရင်း ထဲ တွ င်

ြေဿနာကို အပဆာတလျင် မပြဖရှင်းနိင
ု လ
် ျှင် လူငယ်လရ
ူ ယ
� ်
ေို့ ေိ မ်း ေွ င်း ေွားမည့် အပရးကို ပကကာက် ရ�ံ့ ကကေည် ။

ARSA ေည် ဒုက္ခေည်စခန်းများထဲတွင် လှုေ်ရှားပနပေး
ေ လို ရ ခို င် ပြမာ က် ေို င်း န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ တွ င် လ ည်း
ဆက် လ က် ရှိ ပနပေးေည် ။ ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံ ချက်

တွင် ပကကာက်ရ�ံ့ ြခင်းနှင့် မလုပံ ခုံြခင်းများ စိမဝ
့် င်လျှက်ရေ
ှိ ည်။
ြမန် မာရို ဟ င် ဂျာ အကျေ် အ တည်း ေည် ဘင်္ ဂ လား

မှာ လ ည်း စ စ် ရာ ဇ ဝ တ် မှု ပြမာ က် မ ပြမာ က် အ ြင င်း ေွား
ေါဝင်ပော လုေင
် န်းရှငမ
် ျားေည် ရိဟ
ု င်ဂျာဟူပော လူမျုးကိ
ိ ု

ပဖျာက်ေစ်ရန် ရခိင
ု ပ
် ြမာက်ေင
ို ်းကို ဖွံ့ ပဖိုးပရး စီမက
ံ န
ိ ်းများဟု

အ မ ည် ခံ ထား ပော ြေ န် လ ည် ပန ရာ ချ ဖွဲ့ စ ည်း ေုံ ပြော င်း
ေည့်လုေ်ငန်းများကို ပငွပကကးပထာက်ေံ့ ြခင်း (ေို့မဟုတ်)
တေ်မပတာ်ကို ပငွပကကးလှူဒါန်းြခင်းများ ရှိခဲ့ ကကေည်။၉၂

အ က ယ် ၍ ရို ဟ င် ဂျာ များ ကို ြမ န် မာ နို င် ငံ ေား

ပဒ့ရှ်၏ နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်းလည်း ြဖစ်လာပေေည်။

ြဖစ် ခွ င့် မ ပေးလျှ င် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် အား ရခို င် ြေည် န ယ် မှ

ဒု က္ခ ေည် စ ခန်း များထဲ တွ င် စိ မ့် ဝ င် ပနပေီး ကေဂု တ် လ တွ င်

ပေါ င်း ထ ည့် လို က် ြခ င်း အား ြဖ င့် ဒု က္ခ ေ ည် အ ကျ ေ်

အစ္စလာမ�စ် အကျုးပဆာင်
ိ
အဖွဲ့ Hefazef-e-Islam ေည်

ရိဟ
ု င်ဂျာဒုကေည်
္ခ
ပြခာက်ဉီးကို ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရရ
ှ် က
ဲ ေစ်ေတ်

လို က် ေ ည် ။ ပကာ့ ဘ ဇားရှိ လက် ရှိ အု ေ် ချုေ် ပနပောေါတီ

Awami League အဝါမီအဖွဲ့ချုေ်၏ ပဒေခံလူငယ် ပခါင်း
ပဆာင် ကို လု ေ် ကကံ မှု ြဖစ် ေွားခဲ့ ပေီး ပနာက် ရို ဟ င် ဂျာများ
ကို ေတ် ခဲ့ ြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။

၈၇

ယခု အ ချိ န် ၂၀၁၉ ခု နှ စ်

မွ တ် ဆ လင် များပနထို င် ရာ နယ် ပြမကို ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ထဲ

အတည်းကို ပြဖရှင်းနိုင်မည်ဟု အပမရိကလ�တ်ပတာ် အမတ်
ဘရက် ဒ ပလးရှားမန်း က အကကံ ပေးလို က် ပောအခါ နှ စ်
နို င် ငံ စ လုံး ၏ နယ် စ ေ် ပဒေများ၌ ထိ တ် လ န့် ေွားခဲ့ ကက
ေ ည့် ပနာ က် တွ င် နို င် ငံ ပရး ရာ ေီ ဉ တု မှာ ေို ဆိုး လာ

ပတာ့ ေ ည် ။ ၉၃ ဤကဲ့ ေို့ အ ပြခအပနကို ပြောင်း ြေန် လှ န် ေ စ်

အ တွ င်း ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ ဝ င် များ နှ င့်

နို င် ပော ပြဖရှ င်း နည်း မျုးမှ
ိ ာ လွ တ် လ ေ် ပရး ရကာစနှ စ်

ရှပိ ေီြဖစ်ေည်။ စက်တင်ဘာလတွင် ဘင်္လ
ဂ ားပဒ့ရအ
ှ် စိုးရက

ေိ မ်း ေို က် ထားခဲ့ ပော မူ ဂျာဟစ် ေါတီ ၏ ပတာင်း ဆို မှု နှ င့်

ေစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ကကစဉ် ပေဆုံးခဲ့ေူ ရိုဟင်ဂျာ ၃၉ ဉီးခန့်
၈၈

အကူ အ ညီ ပေးပရး အဖွဲ့ များကို ကန့် ေ တ် ချုေ် ချယ် မှု များ
ြမှ င့် တ င် လို က် ပေီး ပကာ့ ဘ ဇားအနီး ရှိ အကကီး ဆုံး ဒု က္ခ ေည်
စ ခ န်း ြဖ စ် ေ ည် ကူ တူ ေါ ပလာ င် ထဲ တွ င် ဒု က္ခ ေ ည်
၂၀၀,၀၀၀ ခန့် ဆန�ြေကကပေီးပနာက်တွင် အာဏာေိုင်တို့က
အင်တာနက်ကိုေါ ြဖတ်ပတာက်ခဲ့ေည်။

၈၉

ဤအချိန်တွင်ေင်

ထိဒ
ု က
ု ေည်
္ခ
စခန်းများတွင် ပနထိင
ု ေ
် မ
ူ ျားအားး အေက်ရင
ှ ရ
် ုံ

ပက�းပမွးထားရန် နိင
ု င
် တ
ံ ကာ အကူအညီမှာ တစ်နစ
ှ လ
် ျှင် အ
နည်းဆုံး အပမရိကန်ပဒါ်လာ ေန်း ၉၂၀ လိုအေ်ပနေည်။

၉၀

ဤပဘးဒုက္ခများ စတင်ခဲ့ချိန်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏

ဒီ မို က ပရ စီ အ ကူး အ ပြော င်း ၏ စိ န် ပခါ် မှု များ အ ပေါ်
စာနာပထာက် ထားကကေူ တို့ အ ဖို့ မူ ြမင် ပနရပော လူ့ အ ခွ င့်

အပရး ချုးပဖာက်
ိ
မှု များမှာ တု န် လှု ေ် စ ရာ ပကာင်း ေည် ။

ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ စီး ေွား ပရး ရ င်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု များ နှ င့်
ခရီး ေွားလု ေ် င န်း များတွ င် ေတ် ေ က် ယှ က် န� ယ် ရြခင်း မှာ

ကျင့် ဝ တ် နှ င့် ညီ မ ညီ ဟူ ပော ဆန်း စစ် ြခင်း များ မရှိ ပတာ့

များ တွ င် ပမ ယု န ယ် ြခား ခ ရို င် ၏ န ယ် ပြမ အ များ စု ကို

် ါ။) ြေည်နယ် ေတ်ေတ်
ဆင်တေ
ူ ါေည်။ (အခန်း ၃ ကိကု ကည့ေ
ခွဲ ထု တ် ရ န် ထို အ ကကံ ကို ပနြေည် ပတာ် နှ င့် ဒါကာမှ အစိုး ရ

နှစ်ရေ်စလုံးက အချိန်မဆိုင်းဘဲ ေယ်ချခဲ့ေါေည်။ ေို့ပော်
မကကာမီေင် ထိုစိတ်ကူးမျုးကိ
ိ ု မပလးရှားဝန်ကကီးချုေ် မဟာ

ေီ ဟာ မို ဟာမက် က ထေ် မံ ပဆွး ပနွး ခဲ့ ပေီး ရို ဟ င် ဂျာများ

အတွက် ကိယ
ု ေ
် င
ို အ
် ေ
ု ခ
် ျုေ်ပရးနယ်ပြမကို ပေးရန် (ေိမ
ု့ ဟုတ)်
နိုင်ငံေားအြဖစ် ေတ်မှတ်အခွင့်အပရးပေးရန် တိုက်တွန်း

ု ်းြေည်များမှ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးေမားများကော
ခဲေ
့ ည်။၉၄ ြေည်ေတိင
ရ ယ် ဒီ က ယ် အ ပတွး အ ပခါ် များ ကို အား ပေး လာ ေ ည်

မဟုတ်၊လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်အတွင်း၌ အစ္စလာမ�စ် လှုေ်ရှား
မှု ဟ ယ် ဖာ ဇာ တ် အီး အ စ္စ လာ မ် H e f a z a d - e - I s l a m

က ရခို င် ြေည် န ယ် လွ တ် ပြမာက် ပရး ဂျီ ဟ တ် ဘာောပရး
စစ် ေွဲ ပကကညာမည် ဟု ပခိ မ်း ပြခာက် ခဲ့ ေ ည် ။ “အကယ် ၍

စစ်တေ်နင
ှ ့် အပေါင်းအေါများေည် ရိဟ
ု င်ဂျာ မွတဆ
် လင်များ
အား ညှင်းဆဲပနြခင်းများ မရေ်တန့”် လျှင် ဂျီဟတ်နင
ှ ့် ကကုံရမည်
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ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။၉၅

ထိအ
ု ပြခခံမှ စဉ်းစားပော နိင
ု င
် ြံ ခားေံတမန်များက

လက်ရတ
ှိ င
ွ ် ထိအ
ု ကကံ�ဏ်များအားလုံးကို စိတက
် ူး

ယခုတပလာတွင် “လုံပခုံပော ဂုဏ်ေိက္ခာရှိပော၊ စိတ်ဆန�

ထို အ ကကံ များအားလုံး ပနာက် တွ င် ပမးစရာတစ် ခု ပေါ် လာ

ြေဿနာ ပြဖရှင်းနည်းကို ပဆာ်ကေလျှက်ရှိေည်။ ထိုအဆင့်

ပေါက် ေ လို ပတွး ပကာင်း ပတွး ကကေါလိ မ့် မ ည် ။ ေို့ ပော်
ေါ ေ ည် ။ အ က ယ် ၍ ဤ မျှ ဆ င်း ရဲ ဒု က္ခ ပရာ က် ပန ပော ၊
ပဘးဖယ် ကျဉ် ထားြခင်း ခံ ရ ပော လူ များအတွ က် တရား

မျှ တမှု နှ င့် လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးကို ပဆာင် ယူ လာပေးနို င် ပော

အ များ ေါ ဝ င် နို င် ေ ည့် ပြဖ ရှ င်း ေုံ မျုးိ ကို မ ရ နို င် ခဲ့ လျှ င်
ပြဖ ရှ င်း နို င် မ ည့် အ ြခား န ည်း များ မှာ အ ဘ ယ် န ည်း ။
ြေည်တွင်းနိုင်ငံပရးတွင် ၂၁ ရာစု ေင်လုံညီလာခံ၏ အခင်း

အကျင်း တစ် ခု လုံး ေည် တို င်း ြေည် အ တွ င်း ပနထို င် ကကေူ

အပလျာက် ပဆာင်ရ�က်နိုင်ပော၊ အေိုင်း ၃ ေိုင်းေါ ဒုက္ခေည်

ေုံးဆင့်တွင် ကိုဖီအာနန်အကကံပေး ပကာ်မရှင်၏ အကကံြေု
ချက် များကို အပကာင် အ ထည် ပဖာ် ရ န် ၊ နို င် ငံ ေားအြဖစ် မှ
ြင င်း ေ ယ် ခံ ထား ရ ေူ များ ကို နို င် ငံ ေား ြဖ စ် ပစ နို င် ေ ည့်
လမ်းကို ဖွငပ
့် ေးရန်၊ လူ့အခွငအ
့် ပရးကို လူတင
ို ်းတန်းတူညမ
ီ ျှ

ခံ စားခွ င့် ရှိ ပရး၊ တရားမျှ တမှု ကို ရရှိ နို င် ပရးတို့ အ တွ က်
လွတလ
် ေ်ေည့် လုေင
် န်းစဉ်များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန်

် စိုးရေည် ထိအ
ု ေိင
ု ်းေုံးေိင
ု ်းတွင်
တို့ ြဖစ်ကကေည်။၉၆ တရုတအ

အားလုံး အတွ က် နို င် ငံ ပရးအရ ေါဝင် နို င် မှု နှ င့် ပငိ မ်း ချမ်း

ေါဝင်ပော ကိစ္စရေ်များကို အဆိုြေုလျှက်ရှိေည်။ ထိုအထဲ

ပဆာက်ထားြခင်း ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံတကာ အခင်းအကျင်း

ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် စီး ေွားပရး ဖွံ့ ပဖိုးတိုး တက် ပရးတို့ ေါဝင်

ပရးကို ခံ စားနို င် မှု လို အ ေ် ပနေည် ကို လက် ခံ ကာတည်
တွင်မူ ကိုဖီအာနန်၏ အကကံပေးပကာ်မရှင်နှင့် ကုလေမဂ�

အ ချ က် အ လ က် ရှာ ပဖွ ပရး မ စ် ရှ င် တို့ ေ ည် လွ န် ခဲ့ ပော
နှ စ် နှ စ် အ တွ င်း ၌ အပရးကကီး ပော ပဆာင် ရ� က် စ ရာများကို

အကကံ ပေးခဲ့ ကကေည် ။ ယခု အ ချိ န် တွ င် လို အ ေ် ပနေည် မှာ
ထို အ ကကံ များအတို င်း အြမန် ချမှ တ် အ ပကာင် အ ထည် ပဖာ်

ိ
တွ င် ဒု က္ခ ေည် အကျေ် အ တည်း ကို ပြဖရှ င်း ပရး၊ လူ မျုးစု
ေည် ။ နို ဝ င် ဘာလ အတွ င်း တွ င် မူ တရု တ် ေံ အ မတ် က

ထိစ
ု တ
ိ က
် ူးအကကံများကို ြမန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ အစိုးရ ရုေြ် မင်ေကံ ကား
မှ ပြောကကားခဲ့ ပေီး တရုတ်နိုင်ငံအပနနှင့် ထိုလုေ်ငန်းများတွင်

အကကံ အား၊ ပငွ အား၊ လူ အားြဖင့် ကူ ညီ ပေးလို ေါပကကာင်း
ပြောကကားခဲ့ ေ ည် ။ ၉၇ ပေချာေည် မှာ ရခို င် ြေည် န ယ် ၏

ရ န် အ တွ က် ၊ ပကာ င်း ပော ပြော င်း လဲ ြခ င်း ကို ဦး တ ည်

ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့် အ မျုးိ ေား ြေ န် လ ည် ေ င့် ြမ တ် ပရး

များကို ပေးနိုင်မည့် မူများ၊ လုေ်ငန်းများြဖစ်ကကေည်။

ပော စကားများ မကကာမကကာ ပေါ်လာရန် မခဲယဉ်းလှေါ။

ပော၊ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး တည် ပဆာက် နို င် ပော ပြဖရှ င်း နည်း

အတွ က် ကူ ညီ လို ေ ည် ဟူ ပော နို င် ငံ တ ကာမှ ရ� န်း ရ� န်း ပဝ
ခဲ ယ ဉ်း ပော အ ချ က် က မူ လွ တ် လ ေ် ပရး ရ ပေီး

ကတည်း က အစိုး ရ အဆက် ဆ က် မည် ေ ည့် ပခတ် တွ င်
ြဖစ်ပစ၊ ထိုရ�န်းရ�န်းပဝပော အကကံများ၏ ပအာင်ြမင်မှုများ

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လည်ေတ်ပနပော နိုင်ငံပရး စနစ် အပေါ်
တွင်မူတည်ပနေည်။ နိုင်ငံပရးစနစ်က လူအားလုံး၏ လူ့

အ ခွ င့် အ ပရး ကို ပလး စား မှ ော အာ မ ခံ ပေး နို င် မှ ော

ပအာင် ြမင် နို င် ကကမည် ြဖစ် ေ ည် ။ ဤအချက် က အဓိ က
အတားအဆီး ကကီး တစ် ခု အြဖစ် ပခတ် တို င်း ရှိ ပနခဲ့ ေ ည် ။

အဆုံးေတ်လျှင် ြမန်မာနိုင်ငံေားများကောလျှင် ပြဖရှင်း
နည်းများကို ရှာပတွ့နိုင်ကကပေီး တကယ့် ြေဿနာကို ပြဖရှင်း
နို င် မ ည့် ေူ များ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။ ေို့ ပော် လ က် ရှိ တွ င်
အာရကန် လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရး အကျေ် အ တည်း ကို မည် ေို့
စစ်ပတွမှ ေံဃာတစ်ေါး (TK)

မည်ေုံ ပြဖရှင်းကကမည်ဆိုေည်နှင့် ေတ်ေက်၍ ဘုံေပဘာ
တူ ညီ ချ က် မ ရှိ ေ လို စု စု စ ည်း စ ည်း မ ည် ေို့ ဆ က် လ က်

ခရီး ဆက် နို င် မ ည် န ည်း ဟူ ပော အပြဖလည်း မရှိ ပေးေါ။

ရို ဟ င် ဂျာ ြေဿနာမှာ တို င်း ြေည် အ တွ င်း ၌ ကကုံ ပနရပော
လူ မျုးစု
ိ ပရးရာ စိ န် ပခါ် မှု များအနက် တစ် ခု မျှ ောြဖစ် ပေီး

ထိုအပရးကို အမျုးေားနိ
ိ
ုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ်တင်၍ ဉီးစား

ပေးပြဖရှင်းရန် ြေင်ဆင်ထားပော နိုင်ငံပရး ပခါင်းပဆာင်
ဟူ၍ အလွန့်အလွန် နည်းေါးေါေည်။

အမှန်ကိုဆိုရလျှင် ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ပယဘုယျအားြဖင့်
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ဖွဲအိတ်များကိုလှည်းြဖင့်ဆွဲပနပော အထမ်းေမား.စစ်ပတွ (TK)
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မွ တ် ဆ လင် တို့ ၏ အပြခအပနကို ကို ယ် ချင်း စာနာနို င် မှု

ေို့ ပရာက်ပနပေီး နိုင်ငံပရးအရ မခိုင်မာမှုပကကာင့် တေ်မပတာ်

ပြောင်းလဲမှုများ စတင်ခဲ့ချိန်မှ စတင်ကာ ရိုဟင်ဂျာအပရးမှာ

အရေ်ဘက် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လွတ်လေ်ပော မီ ဒီ ယာ

မှာ နည်းနည်းကပလးောရှိေည်။ ၂၀၁၁ နိုင်ငံပရး ြေုြေင်

လူ ကကို က် များ ပအာ င် လု ေ် ပော ဝါ ဒ ကို နှ စ် ေ က် ပော
ပခါင်း ပဆာင် များက အေူ တ ြေင်း နို င် ငံ ပရးအကျုးအြမတ်
ိ

အလို့ငှာ ကစားေည့် ကိစ္စတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အပြောင်း

အလဲ များ ြမန် ြမန် ဆ န် ဆ န် ြဖစ် လာရန် မှာ အဟန့် အ တား
များရှိ ပနေည် ။ ၂၀၂၀ အပထွ ပထွ ပရ�း ပကာက် ေွဲ နီး လာ

ချိန်တွင် မွတ်ဆလင်များ၏ ရေိုင်ခွင့်များမှာ တဖန် အပရး
ကကီး ပော စဉ်း စားစရာများ ြဖစ် လာကကပေဉီး မည် ။ အမု န်း
တရားများ ပဟာပောပကကာင့် တရားေွဲ ေိ တ် ြခင်း ခံ လို က်
ရပော ဉီး ဝိ ရ ေူ နှ င့် မ.ဘ.ေ လှု ေ် ရှားမှု မှာ ယခု အ ခါ

အမည်ပြောင်း၍ ဗုဒ�ဓမ�ေရဟိတ ပဖာင်ပဒးရှင်းဟု အမည်
ပြောင်း ထားပေီး မွ တ် ဆ လင် မု န်း တီး ပရး ဆန� ထု တ် ပဖာ် ေွဲ
များနှ င့် တေ် မ ပတာ် ပထာက် ခံ ေွဲ များကို ြေန် ကျင်း ေပန
ခဲေ
့ ည်။ ပထာက်ခေ
ံ က
ွဲ ျင်းေေည့် အဖွဲ့များကို ဗိလ
ု ခ
် ျုေ်မှူး
၉၈

ကကီး မ င်း ပအာ င် လှို င် က လ ည်း “ မျုးိ ချ စ် ြေ ည် ေူ ” များ ဟု
ချီး မ� မ်း ခဲ့ ေ ည် ။

၉၉

ပဒါ် ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် ကို မဖွ ယ် မ ရာ

ပြောဆို ခဲ့ ေ ည့် အ တွက် ၂၀၁၉ ပမလတွင် ဉီး ဝိရေူကို
ဖမ်း ဝရမ်း ထု တ် လို က် ေ ည် ။

၁၀၀

ေို့ ပော် အစွ န်း ပရာက်

ဗု ဒ� ဘာော ရဟန် များေည် ယခင် က ပလာက် မပေါ် လွ င်
ပော်လည်း အားရှိပနတုန်းေင်။

NLD အစိုးရတက်လာစဉ်က အစိုးရစနစ် ပြောင်းပေီ

ဟု ပမျှာ် လ င့် ချ က် ကကီး စွာ ထား ခဲ့ ကက ပော ဒီ မို က ပရ စီ

ပထာ က် ခံ အား ပေး ေူ တို့ အ ဖို့ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ အ ကျ ေ်
အတည်းများကို NLD က ကိုင်တွယ် ပြဖရှင်းရန် ေျက်ကွက်

ပောအခါ ေါတီေည် ပနာက်ြေန်လန်ကျပော အပြခအပန

က ဆက် လ က် ပနရာယူ ပတာ့ မ ည် ဟု ော ယူ ဆ ကကေည် ။
နှ င့် လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရး အဖွဲ့ အစည်း များဘက် က ောလျှ င်

ရို ဟ င် ဂျာအပရး နှ င့် ေတ် ေ က် ၍ ေွ င့် ေွ င့် လ င်း လင်း ေူ ေ န်
ကက ေ ည် ။ နို င် ငံ တ စ် ဝှ မ်း ရှိ ေ ဋိ ေ က္ခ န ယ် ပြမ များ တွ င်
တေ် မ ပတာ် ၏ နယ် ပြမရှ င်း လင်း ေည့် စစ် ဆ င် ပရးများကို
ပကကာက် ရ�ံ့ ပနရဆဲ ြဖစ် ပေီး မိ မိ တို့ အ လှ ည့် တစ် ချိ န် ချိ န် တွ င်
ပရာက်လာမည်ကို စိုးရိမပ
် နပော လူမျုးစု
ိ များရှကိ ကေည်။ ၁၀၁

KNU နှင့် ချိတ်ဆက်ပနပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက “ကရင်

လူမျုးများနှ
ိ
င့် အြခားလူမျုးစု
ိ များအပေါ် ြမန်မာ့တေ်မပတာ်
က ကျူးလွ န် ခဲ့ ဖူး ပော ရာဇဝတ် မှု များေည် ၎င်း တို့ ၏

မ ဟာ ဗျူ ဟာ ဟု အ ကက မ်း ဖ က် မှု ၊ နှိ မ့် ချ ကျုးိ နွံ ပစ မှု နှ င့်
လူ မျုးပရး
ိ
ေု တ်ေ င်မှု ေုံ စံများြဖစ်ကကပေီး ရခို င်ြေည်နယ် ရှိ
ရိဟ
ု င်ဂျာများအား နှမ
ိ န
် င်းမှုများ၌ တစ်ဖန်ြေန်ပတွ့ရေည်ဟု
ဆိုခဲ့ေည်။၁၀၂

နို င် ငံ တ ကာ လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး က� မ်း ကျ င် ေူ များ

ေ ည် ေ ည် ဟိ ေ် ပမို့ တွ င် ရာ ဇ ဝ တ် မှု နှ င့် ေ တ် ေ က် ၍
ပဆွးပနွးပကာင်း ပဆွးပနွးပနေါလိမ့်မည်။ နိုဝင်ဘာလတွင်
နိုင်ငံတကာ တရားရုံး (International Criminal Court)

က ြမန်မာစစ်တေ်ကို စွဆ
ဲ ထ
ို ားပော “အကကမ်းဖက်မများအား
ှု
စနစ်တကျ ကျူးလွန်ခဲ့ ြခင်း” “တိုင်းြေည်အတွင်းမှ လူအများ

ကို ပမာင်း ထု တ် ြခင်း ပကကာင့် ြဖစ် လာပော လူ ေားမျုးနွ
ိ ယ်
အပေါ် ကျူးလွ န် ပော ရာဇဝတ် မှု ” နှ င့် “လူ မျုးေိ
ိ ု့ မ ဟု တ်
ဘာောကို အပကကာင်း ြေု၍ ညှ င်း ေန်း နှိ ေ် စ က် ြခင်း ” တို့

အတွ က် စစ် ပဆးရန် ေပဘာတူ လို က် ပေီ ြဖစ် ေ ည် ။ နို င် ငံ
တကာ တရားမျှ တမှု ခုံ ရုံး (International Court of
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Justice) ကလည်း ၁၉၄၈ ကုလေမဂ� ဂျီနိုဆိုက် ရာဇဝတ်မှု

ပကာ င်း ေိ တ ယ် ။ လူ န ည်း စု လူ မျုးိ ပတွ ကို

နိင
ု င
် က
ံ ို တရားစွဆ
ဲ ပ
ို ေးရန် ဂမ်ဘယ
ီ ာမှ တင်ြေလာမှုကို လက်ခံ

ဤအကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပရးတွင် ရိုဟင်ဂျာ

တားဆီး ပရးနှ င့် အြေစ် ပေးပရး ကွ န် ဗ န်း ရှ င်း အရ ြမန် မာ
၍ အမှု ဖွ င့် ထားပေီ ြဖစ် ေ ည် ။

ဂရုမစိုက်ဘဲ ပနလို့ရကကတယ်။”၁၀၅

ေို့ ပော် လ ည်း ထို တ ရား

များ၏ အြဖစ် ကို ြေည် တွ င်း ၌ လက် ခံ ထားကကေုံ ကို ပရာ

ေည် ။ ၂၀၂၀ ပရ�း ပကာက် ေွဲ ကို အာရုံ စို က် ပန ကကချိ န် တွ င်

နှစ်မျုးလု
ိ ံးနားလည်ရန် အပရးကကီးေါေည်။ ယပန့ရခိုင်ြေည်

၁၀၃

ပရးလမ်း ပကကာင်း မှာ အချိ န် ယူ ပော လု ေ် င န်း များ ြဖစ် ကက
ရိုဟင်ဂျာြေဿနာကို ထိထိပရာက်ပရာက် မကိုင်တွယ်နိုင်ဘဲ

အ တ န် ကကာ ပန နို င် ေါ ေ ည် ။ ထို့ ြေ င် ရို ဟ င် ဂျာ များ အား
နှိ ေ် ကွ ေ် ြခင်း ကို ြမန် မာအမျုးေားပရးဝါဒီ
ိ
အေို င်း အဝို င်း
တွ င် ကျ ယ် ကျ ယ် ပလာ င် ပလာ င် ေ င် လ က် ခံ ထား ကက ပေီး

ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က လ ည်း အ ြေ ည် ြေ ည် ဆို င် ရာ
တရားရုံး တွ င် ြမန် မာနို င် ငံ အ တွ က် ခု ခံ ကာကွ ယ် မ ည် ဟု
ေန�ိဌာန်ြေုထားေည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့် ဉေပဒပကကာင်း

အရ စုံစမ်းစစ်ပဆးေည့် ေတင်းများေည် ဤေဋိေက္ခကို
အြမန် ကို င် တွ ယ် ပြဖရှ င်း ရန် လို အ ေ် ပကကာင်း အစိုး ရထံ မှ
အေိကို လှုေ်မနှိုးနိုင်ခဲ့ပေ။၁၀၄

နို င် ငံ ပရးအရ မပရရာပော နှ စ် တ စ် နှ စ် အ စြေု

ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် လက်ရှိအပြခအပနများကို ေုံးေေ် ရလျှင်

ရို ဟ င် ဂျာနှ င့် အြခားလူ န ည်း စု များအတွ က် များစွာ အနည်

မထို င် မတည် ပငိ မ် ပော နှ စ် တ စ် ခု ြဖစ် ေါေည် ။ ေမ� တ
ဉီး ေိ န်း စိ န် နှ င့် နို င် ငံ ပတာ် ၏ အတို င် ေ င် ခံ ေု ဂ�ို လ် ပဒါ်
ပအာင် ဆ န်း စု ကကည် တို့ ေ ည် ဖက် ဒ ရယ် ြေည် ပထာင် စု ေို့

အေွင်ကူးပြောင်းရန် ကတိထားခဲ့ ကကပောပကကာင့် လူမျုးစု
ိ

နို င် ငံ ပရးြဖစ် စ ဉ် တစ် ပလျှာ က် အတိ တ် က မပအာင် ြမင် မှု
များကို ြေန်လည်ကုစားရန် ပဆာင်ရ�က်စရာရှိေည်များကို

ေ ပဘာ ပေါ က် ပန လိ မ့် မ ည် ဟု ပမျှာ် လ င့် ခဲ့ ကက ေ ည် ။
ေို့ ရာတွ င် အစိုး ရြဖစ် လာချိ န် အပတွ့ အကကုံ ထဲ မှ လက် ရှိ

ပခါင်း ပဆာင် မျုးဆက်
ိ
များ ရယူ ခဲ့ ကကေည့် ေင် ခ န်း စာမှာ
လူ မျုးစု
ိ ံ ေါဝင် ပော စု စ ည်း မရေည့် ဒီ မို က ပရစီ နို င် ငံ တွ င်

အာဏာကို မိမိတို့လက်တွင် မည်ေို့ဆက်ကိုင်ထားမည်နည်း

နို င်ငံတကာ အေို င်း အဝို င်း က ရှု ြမင်ကကေည့် ေုံ ကို ပရာ
နယ် တွ င် ရို ဟ င် ဂျာတို့ ောလျှ င် ဒု က္ခ ကို ခံ စားပနရပော
လူ မျုးများ
ိ
မဟု တ် ကကေါ။ ၎င်း တို့ ပဘး ဖယ် ခံ ရ ြခင်း နှ င့်
အိုးအိမ်မဲ့ ထွက်ပြေးရြခင်းအြဖစ်တို့က ေို၍ပေါ်လွင်ပနေည်

မှာမှန်၏။ ေို့ပော် အြေင်ဤေို့ ဖယ်ထုတ်ခံရေူ၊ ညှင်းေန်း
နှိေ်စက်ခံရေူမှာ ရိုဟင်ဂျာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ေါ။ ထိုေူတို့

၏ဒု က္ခ အားလုံး ေည် လူ မျုးစု
ိ နို င် ငံ ပရး အကျအရှုံး များ

ြေည့ပ
် နပော နိင
ု င
် တ
ံ စ်ခ၌
ု စိတဝ
် မ်းကွ၊ဲ ဂိဏ
ု ်းဂဏ ကွပ
ဲ နြခင်း
များ နှ င့် အ တူ အဆုံး အရှုံး များကို လွ တ် လ ေ် ပရးပေီး က

တ ည်း က အ ရ ေ် ပဒ ေ အ မျုးိ မျုးိ တွ င် ပတွ့ ကကုံ ခံ စား ပန

ရြခင်း ဟူ ပော အရင်း ခံ ပရာဂါ၏ လက္ခ ဏာတစ် ခု ောြဖစ်
ေည်။ ကိုးကွယ်ရာဘာောကိုပော်လည်းပကာင်း၊ လူမျုးိ
ကို ပော် လ ည်း ပကာင်း အပကကာင်း ြေု၍ လူ့ အ ေို င်း အဝို င်း

မှ ဖ ယ် ကျ ဉ် ြခ င်း ၊ ပန ရ ေ် မှ ထွ က် ပြေး ပအာ င် ြေု ြခ င်း နှ င့်
အပြခခံ လူ့အခွငအ
့် ပရးကို ြငင်းေယ်ြခင်းအား မလုေအ
် ေ်ပေ။

ကမ�ာပေါ် ရှိ အြခားနို င် ငံ အ ေီး ေီး ကဲ့ ေို့ ေ င် ြမန် မာနို င် ငံ
အပနနှင့် ယပန့ ကကုံပနရပော ြေဿနာများကို ဉေပဒပကကာင်း

အရလည်းပကာင်း၊ နိုင်ငံပရးအရ လည်းပကာင်း ပြဖရှင်းရန်
ောနာညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုကို အပြခခံပော အပြဖများ
ရှိ ေါ ေ ည် ။ ေို့ ပော် ယ ခု အ ခါ ထို အ ပြဖ မျုးိ ကို ရှာ ရ န်

အပဆာတလျင်ေင် လိအ
ု ေ်ပနေါေည်။ ပရှ့ဆက်ရမည့် ခရီးမှာ

Nehginpao Kipgen တပလာက ပရးခဲ့ေလိုေင် “လူတိုင်း
ေါဝင်နိုင်ပော အများေပဘာတူနိုင်ေည့် နိုင်ငံပရး အကူး
အပြောင်းမျုးြဖင့
ိ
်ော ခရီးတွင်နိုင်ေါလိမ့်မည်။”၁၀၆

၂ ၀ ၂ ၀ တွ င် ြမ န် မာ နို င် ငံ ေ ည် ပရ�း ပကာ က် ေွဲ

ဟူပော ပခတ်ပဟာင်းကို ပနာက်ပကကာင်းြေန်ပော ေင်ခန်း

ပနာက် တ စ် ပကျာ့ ြေန် လာပတာ့ မ ည် ြဖစ် ပေီး မပရရာေည့်

ပရးဝါဒဘက်ေို့ ယိမ်းယိုင်ခဲ့ ကကပလပေီဟု တမ�ဒီေ အင်စတီ

ခံစားခွင့်ရမည့် ပငိမ်းချမ်းပော၊ ဒီမိုကပရစီနှင့် ညီ��တ်ပော

စာ ြဖစ်ေည်။အမျုးေားပခါင်
ိ
းပဆာင်များေည် လူကကိုက်များ
ကျူမှ ဉီးခင်ပဇာ်ဝင်းကပြောကကားေည်။ ၎င်းက

“အခု ပခါင်း ပဆာင် ပတွ အပရးတယူ လု ေ် ကက
တာက အစွ န်း ပရာက် လူ မျုးကကီ
ိ
း ဝါဒ ကကီး စိုး

လာတာကို ထိ န်း ေိ မ်း ဖို့ မဟု တ် ဘူး ။ ပနာက်
ပရ�း ပကာ က် ေွဲ ကျ ရ င် ဒီ လူ မျုးိ ကကီး ဝါ ဒ အ
ပကကာင်း ပြောပနေူပတွကပေးမယ့်မဲပတွ ကိုေဲ။

မဲ အ များဆုံး ရေူ အနို င် ယူ စ တမ်း ဆို တဲ့ ဒီ အို

ပဟာင်း ပနတဲ့ စနစ် ထဲ မှာ လူ အ များစု ြဖစ် တဲ့
လူမျုး၊
ိ လူများစုကိုးကွယ်တဲ့ ဘာောက မဲပတွ
က ော အ ဆုံး အ ြဖ တ် ပေး တ ယ် ဆို တာ ကို

နိုင်ငံပရးေမားပတွနဲ့ ဗိုလ်ချုေ်ပတွက ပကာင်း

အ ပြခ အ ပန များ ေို ၍ ကကီး စိုး လာ ပတာ့ မ ည် ။ လူ တို င်း
နို င် ငံ ကို တည် ပဆာက် ကကရာတွ င် ရို ဟ င် ဂျာအပရးအတွ က်

အပြဖကို ေါ တစ် ေါတည်း စဉ်း စားရန် ခါတို င်း ထက် ေ င်
ေို အ ပရးကကီး လာေါေည် ။ ဗဟို အ စိုး ရနှ င့် မေင့် မ ြမတ်

ြဖစ် မှု များကို အာရကန် ပြမပေါ် ၌ ပနထို င် ေူ ဗု ဒ� ဘာော
ပရာ၊ မွ တ် ဆ လင် များေါ ၁၉၄၈ ခု နှ စ် က ေင် စတင် ကကုံ

ပတွ့ ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ထို အ ချိ န် က တ ည်း က ြဖ စ် လာ ခဲ့ ပော
ေဋိေက္ခကို ပငိမ်းချမ်းစွာ တရားမျှတစွာ အဆုံးေတ်ကကရန်မှာ
အချိန်ေင် လင့်ပနေါပေီ။

transnationalinstitute

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 177

9/ ed*Hk;
ယပန့ အာရကန်ေည် မပရရာြခင်းများြဖင့် လမ်းဆုံ

လမ်းခွေို့ ပရာက်ရှိပနေည်။ ယခင် အကျေ်အတည်း ကာလ

များကကဲ့ ေို့ ေ င် အပရးပေါ် အပြခအပနများေည် ရခို င်

ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း ကို ဗဟို ြေု၍ ြဖစ် ပေါ် ပနကကေည် ။
ေို့ပော် အာရကန်လူမျုးများ
ိ
ယပန့ ကကုံပနရပော စိန်ပခါ်မှု
များက ြမန်မာတစ်ြေည် လုံး၏ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအရ ကျဆုံးမှုများ၏

ေုံရိေ်တစ်ခုမျှော ြဖစ်ပနပေေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအနှံ့အြေားမှ
ြေည် ေူ များ၏ ေမို င်း ပကကာင်း နှ င့် လူ မျုးတိ
ိ ု့ ၏ ေွ င် ြေင်
စရိက
ု မ
် ျားကော ကွာြခားပကာင်းကွာြခားလိမမ
့် ည်။ ရခိင
ု ၏
်

နက်နဲရှုေ်ပထွးပော ေမိုင်းပကကာင်း အပနအထားတို့ပကကာင့်
ကိလ
ု န
ို ပ
ီ ခတ်လန
ွ ် ကာလြေဿနာများ ခါးေီးြေင်းထန်ေတ
ုံ င
ွ ်
ရခိုင်တွင်ေိုေည်းလာြခင်းဟုဆိုရမည်။ အာရကန်၏ ေထဝီ

နိုင်ငံပရး အပနအထားအရ ယပန့ပခတ် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်

ြဖစ် ေျက် ပနပော အြခင်း အရာများက ြမန် မာကို ောမက
အိမန
် ီးချင်းနိင
ု င
် ံ များ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် တည်ပငိမပ
် ရးကိေ
ု ါ
ေက်ပရာက်မှုများရှိပနပေေည်။

အြခားမတည် ပငိ မ် ပော တို င်း ြေည် များကဲ့ ေို့ ေ င်

နိင
ု င
် ပ
ံ ရးအရ အစိတစ
် တ
ိ အ
် ြဖာြဖာ ကွပ
ဲ နကကြခင်း၊ မတည်ပငိမ်
ြခင်း များ၏ အပကကာင်း ရင်း များမှာ အာရကန် ၏ အတိ တ်
ကိုလိုနီပခတ်တွင် အြမစ် တွယ်ပနေည်ကို ပတွ့ ြမင်နိုင်ကက
ရေည် ။ ေို့ ရာတွ င် လူ မျုးစု
ိ ေ ဋိ ေ က္ခ များနှ င့် ပတာ် လှ န်
ေု န် က န် ြခင်း များေည် ၁၉၄၈ လွ တ် လ ေ် ပေီး ပနာက် ေို င်း

တွ င် လ ည်း ပခတ် တို င်း ပခတ် တို င်း ၌ ဆက် လ က် ြဖစ် ပေါ်

ပနခဲ့ေည်ကိုလည်း ေိမှတ်ရေါမည်။ နိုင်ငံပရး၌ ဂိုဏ်းဂဏ
ကွဲမှုများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မညီ��တ်မှုများေည်
စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ပအာက်၌ပနရပော နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း

၌ ေိ၍
ု ေင် နက်ရင်
ှို းလာခဲေ
့ ည်။ အာရကန်ေည် လက်နက်ကင
ို ်
တိုက်ေွဲများနှင့် ဖိနှိေ်မှုများ လ�မ်းမိုးထားပော ဆင်းဆင်းရဲရဲ
ပချာင် ကျေည့် ပနရာတစ် ခု ြဖစ် လာြခင်း က အမှ န် တ ရား

ေင် ။ ထို ကျဆုံး ြခင်း များကို ယပန့ ပြဖရှ င်း ကကရေါမည် ။

ရိက္ခာအိတ်များတင်ပနစဉ်၊စစ်ပတွ (TK)

ေဋိ ေ က္ခ ြဖစ် စ ဉ် များကို ကကည့် လျှ င် ယပန့ အာရကန် ေ ည်
ေမို င်း တစ် ပလျှာ က် တွ င် အစိ တ် စိ တ် အ မ�ာမ�ာ အြဖစ် ဆုံး
ကာလတစ်ခုေို့ ပရာက်ရှိပနေည်။

နို င် ငံ ပရးေဋိ ေ က္ခ များ၏ ေပဘာမှာ အချိ န် ကို

မပစာင့် ေါ။ လူ မျုးစု
ိ
အပရးမပငိ မ် ေ က် မှု များနှ င့် ြေုြေင်
ပြောင်း လဲ ပရးပရှ့ မတိုး နို င် ြခင်း များေည် လွ န် ခဲ့ ေ ည့် နှ စ်
အတွ င်း များစွာ ြေင်း ထန် လာခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် နှ င့် ေတ် ေ က်
ပော အပရးကကီး ေည့် အဆုံး အြဖတ် မှ န် ေ မျှ ကို လူ များစု

ဗမာပခါင်း ပဆာင် များ ကကီး စိုး ပေီး ဗမာြေည် မ ၏ အကျုးိ
စီး ေွားကို အပလးထားပော ဗဟို အ စိုး ရနှ င့် တေ် မ ပတာ်
တို့က ချုေ်ကင
ို ထ
် ားေည်။ ရှမ်းနှင့် ကချင်တင
ွ ် တည်ပဆာက်
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မည့် ပရကာတာြဖစ်ပစ၊ ရခိင
ု ြ် ေည်နယ်တင
ွ ် အပကာင်အထည်

နည်း ြဖင့် ပရ�း ပကာက် တ င် ပြမှာ က် ပော အစိုး ရတစ် ရ ေ်

လာပော စီး ေွားပရး လု ေ်ငန်း ကကီး များေည် ပဒေြေည်ေူ

မှာ အပြခအပန အေစ် တ စ် ခု ေို့ ပရာက် ရှိ လာခဲ့ ေ ည် ။

ပေါ်လာမည့် ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းြဖစ်ပစ၊ ဗဟိုမှ
တို့ ၏ စိတ်မလုံ ပခုံမှုကို ေို တိုး ပစပေီး ၎င်းတို့ အား ပဘးဖယ်
ထားေည် ဟူပော အေိကို ေိုနက်ရှိုင်းပစေည်။ “အဆိုေါ

စီ မံ ကိ န်း များ တွ င် ဒီ မို က ပရ စီ န ည်း ကျ ကျ ေါ ဝ င် ခွ င့်

မ ရ ဘဲ မ ည် ေူ တို့ က မ ည် ကဲ့ ေို့ စ ဉ်း စား ဆုံး ြဖ တ် ခဲ့ ကက

ေ န ည်း ။ တို င်း ြေ ည် အ နှံ့ အ ြေား တွ င် ေ ဋိ ေ က္ခ များ ြဖ စ်
ပနဆဲ ကာလတွ င် စစ် ပဘာင် ကျယ် လှ ပော နို င် ငံ တ စ် ခု ၌

ဤစီမက
ံ န
ိ ်းများ ပေါ်လာပအာင် မည်ေစ
ို့ ဉ်းစား ခဲ့ ကကေနည်း
ဟူ၍ စီမံကိန်းနယ်ပြမများမှ ပဒေခံများဘက်က ပမးြမန်း
ကကေါေည်။

လက် ထ က် ပရာက် ချိ န် တွ င် အာရကန် တို့ ၏ ရု န်း ကန် မှု
ထိုရုန်းကန်မှုအရှိန် ဤမျှအထိ ြမန်ဆန်မည်ကို အများစုက
မခန့် မှ န်း နို င် ခဲ့ ကကေါ။ ေို့ ပော် တေ် မ ပတာ် နှ င့် အမျုးေား
ိ

ဒီ မို က ပရစီ အ ဖွဲ့ ချုေ် တို့ ၏ ေူး တွဲ အု ေ် ချုေ် မှု ပအာက် ၌ ေင်
ရို ဟ င် ဂျာ များ အ စု လို က် အ ပေုံ လို က် ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် ေို့

ဝင် ပရာက် တိ မ်း ပရှာ င် ရ ြခင်း နှ င့် ြေည် န ယ် ပြမာက် ေို င်း

အာရကန် ၏ အေည်း နှ လုံး ြဖစ် ပော နယ် ပြမတွ င် ULA
ပေါ် ပေါ က် လာ ြခ င်း ဟူ ပော အ ကျ ေ် အ တ ည်း ကကီး နှ စ် ခု
ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ေည်။

လူေားအားလုံး၏ အပြခခံလူ့အခွင့်အပရး ညီမျှစွာ

ထို ကဲ့ ေို့ မ ပရ ရာ မှု များ ကို ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် နှ င့်

ရေို င် ခွ င့် ကို ပစာင့် ပရှာ က် ြခင်း ၊ အာမခံ ချက် ပေးနို င် ြခင်း ၊

ြေည် ေူ များ ြေင်း ြေင်း ထန် ထ န် ခံ စားပနရေည် ။ တစ် ဖ န်

ပနာက်ထေ်တိုးတက်မကိ
ှု ရ
ု ရှရ
ိ န် လမ်းမြမင်ေါ။ ြမန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ

ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ၊ အိ န�ိ ယ တို့ နှ င့် ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံ ချက် မှ
အမျုးေားနိ
ိ
ုင်ငံပရး အုေ်စုများ အချင်းချင်း အပေိုင်အဆိုင်

စိ န် ပခါ် မှု များေည် လ ည်း အာရကန် ပြမပေါ် တွ င် ြဖစ် ပေါ်
ပနေည် ။ ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် န ယ် ြခားေည် ယပန့ ပခတ် က မ�ာ

တွင် အကကီးမားဆုံးဒုကေည်
္ခ
ြေဿနာတစ်ခက
ု ို ထမ်းေိုးထား
ေည်။ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာေင် အာရကန်ေည် တရုတ၊် အိနယ
�ိ ၊

ဂျေန် နှ င့် အြခားအပနာက် နို င် ငံ မှ စီး ေွားပရးေမားများစွာ

တို့ လက်ဉီးမှု လိခ
ု ျင်ကကပော နယ်ပြမြဖစ်လာပေီး ဤပဒေ၏
အနာဂတ် ေထဝီနိုင်ငံပရး လမ်းပကကာင်းကိုလည်း ၎င်းတို့

က ၀င် ပရာက် ကေဇာလ� မ်း မိုး ကာ ေုံ ပဖာ် လို ကကပောပနရာ
ြဖစ်လာြေန်ေည်။ ဤကဲ့ေို့ ေမိုင်းဘီးတစ်ေတ် ြေန်လည်
လာြခင်း မျုးကိ
ိ ု ၁၇၈၄၊ ၁၈၂၄၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉၂၊

၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၆ တို့တွင် ြဖစ်ခဲ့ပော အုေ်ချုေ်ေူ အပြောင်း

ေဋိေက္ခများ၏ ပရပောက်ြမစ်ကို ကုစားနိုင်ြခင်းများမရှိဘဲ

ဒုတိယ အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်ြဖစ်ပော ရခိုင်ြေည်နယ်ေည်
ပရှ့ တွ င် ခ က် ခဲ ေ ည့် နှ စ် များ ကို ကကုံ ရ ေါ လိ မ့် ဉီး မ ည် ။

ိ
ရခို င် ၊ ရို ဟ င် ဂျာ၊ ချင်း ၊ ကမန် ၊ ပမို နှ င့် အြခားလူ မျုးများ

အေါအဝင် ပဒေခံ များအားလုံး ဒု က္ခ ကကုံ လာရေည် မှာ
ကကာလှ ေါပေီ ။ ဤပဒေတွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် တည် ပငိ မ်
ပအးချမ်း ပရးရနို င် ရ န် လူ မျုးစု
ိ အ ချင်း ချင်း ၊ ပနထို င် ေူ

အချင်း ချင်း ကကားတွ င် ပေါင်း ကူး တံ တားများ လို အ ေ် ေါ
ေည် ။ နို င် ငံ ပရးြေုြေင် ပြောင်း လဲ မှု များ လို အ ေ် ေါေည် ။
လူ့အခွင့်အပရးနှင့် တရားမျှတမှုအပေါ် အပြခခံ၍ လူပေါင်း

များစွာ အိုး အိ မ် မဲ့ ဒု က္ခ ေည် ြဖစ် ကကပော အကျေ် အ တည်း
ကကီးကို ပြဖရှင်းနိုင်ကကရေါမည်။

ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ အ ကျ ေ် အ တ ည်း ကို ပြဖ ရှ င်း

အ လဲ ကာ လ များ ၌ ပတွ့ ရှိ ခဲ့ ရ ပေီး ြဖ စ် ေ ည် ။ အ စိုး ရ

နို င် ြခင်း ေည် ြမန် မာတစ် နို င် ငံ လုံး နှ င့် ပဒေတွ င်း အဝန်း

တည် ပငိ မ် မှု များ ြဖစ် ခဲ့ ပော အစဉ် အ လာမှာ ယခု လ ည်း

မ ဟာ ဗျူ ဟာ ကျ ပော အ ချ က် အ ချာ ပန ရာ တွ င် ရှိ ပော

အပြောင်း အလဲ ရှိ လာတို င်း တွ င် ေဋိ ေ က္ခ နှ င့် နို င် ငံ ပရးမ
တစ် ေ တ် လ ည် လာခဲ့ ြေန် ပေီ ။ ြမန် မာနို င် ငံ လွ တ် လ ေ် ပရး

ရေည့် အ ချိ န် မှ စ ၍ ဤနယ် ပြမ၌ အု ေ် ချုေ် ပရးတစ် ပခတ်
အေစ် ပြောင်း တို င်း အရှု ေ် အ ပထွး များ ဆေွားလာေကဲ့ ေို့
ေဋိက္ခမျက်နှာစာလည်း ေို၍စုံလင်လာခဲ့ေည်။

နို င် ငံ ပရးအရ မပအာင် ြမင် မှု များဆက် တို က် ရှိ ခဲ့

ပော်လည်း အာရကန်မှ ြေည်ေူတို့မှာ ြဖစ်ေမျှအပကကာင်း
ကို လက်ေင့်ခံလိုေူ၊ ပငိမ်ခံပနမည့်ေူများ မဟုတ်ခဲ့ ကကေါ။

နိင
ု င
် ပ
ံ ရးလှိုင်းထဲတင
ွ ် တုံ့ ြေန်လေ်
ှု ရှားပနကကေလို အမျုးေား
ိ
ပရးလှုေ်ရှားမှု၏ အတက်အကျ များကိေ
ု ါ ရင်ဆင
ို ခ
် ဲ့ ကကေည်။

ယခု အ ခါ အာရကန် န ယ် ပြမ၏ အနာဂတ် ကို ဘက် ပေါင်း
စုံ က ထိ န်း ချုေ် ရ န် ကကိုးစားမှု များ ပေါ် ပေါက် လာချိ န် တွ င်

အာရကန်ေားတို့၏ ရုန်းကန်မှုများေည်လည်း တစ်ဖန်ြေန်
စလာြေန်ေည်။ နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း ေထမဆုံး ဒီမိုကပရစီ

အဝို င်း များအထိ အကျုးခံ
ိ စားခွ င့် ရှိ လာေါမည် ။ အာရှ ၏

အာရကန်ေည် ေမိုင်းပကကာင်းတစ်ပလျှာက် လူမျုးပေါင်
ိ
းစုံ၊

ဘာောပေါင်း စုံ ၊ ယဉ် ပကျးမှု ပေါင်း စုံ ပရာက် ရှိ စည် ေ င် ခဲ့
ပောပနရာြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပနထိုင်ကကေူများ

အားလုံး အတွ က် လူ့ အ ခွ င့် အ ပရးနှ င့် တရားမျှ တမှု ကို ော
အာမမခံ နို င် လျှ င် ြမန် မာနို င် ငံ ၏ အနာဂတ် အ တွ က် ော

အ န� ရာ ယ် များ ပစ ေ ည် မ ဟု တ် ။ အ ြခား ပော လူ မျုးိ စု

များ စွာ စု ပေါ င်း ပန ထို င် ေ ည့် ပဒ ေ တွ င်း နို င် ငံ များ

အတွ က် ေါ အပြခအပနမပကာင်း နို င် ေါ။ မတည် ပငိ မ် ပော
ယပန့ က မ�ာတွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ြေည် ေူ့ အေို က် အ ပမုံ

များကကား နားလည်စာနာနိုင်မှုေည် အပရးကကီးဆုံး လိုအေ်
ချက် များြဖစ် လာကကေည် ။ အပေွး အပရာင် စုံ လ င် ြခင်း
ေည် တို က် ခို က် ဖိ နှိ ေ် ေ စ် ရ မည့် အရာမဟု တ် ဘဲ တန် ဖိုး
ထားကကရမည့်အရာော ြဖစ်ေည်။
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ပမးစရာမှာ လက်ရှိအပြခအပနကို ကုစားနိုင်ေည့်

ေက်ဆိုင်ရာ ြေည်နယ်ပဒေအေီးေီးမှ ြေည်ေူအေီးေီး

ရှိေါေည်ဟု ဆိုရေါမည်။ ေို့ပော် မည်ေည့် အစိုးရလက်

စာချုေ် ေ ည် ထို က တိ က ဝတ် ြဖင့် ကို လို နီ ပခတ် အ လွန်

ပဆး ရှိေါမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်းြဖစ်ေည်။ အပြဖကမူ

ထ က် တွ င် မ ဆို ြေ ည် ေူ အ များ တ က ယ် ေါ ဝ င် နို င် ေ ည့်
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် များ ၊ နို င် ငံ ပရး အ ရ

ပဆွး ပနွး ညှိ နှို င်း တို င် ေ င် မှု များနှ င့် အနှ စ် ောရရှိ ရှိ ြေုြေင်
ပြော င်း လဲ ပရး ပဆာ င် ရ� က် မှု များ ြဖ စ် ပေါ် လာ နို င် ြခ င်း
ရှိ မ ရှိ ဆို ေ ည့် အ ပေါ် တွ င် အ ပြဖ က မူ တ ည် ေါ ေ ည် ။

ြမန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း ၌ ဖွဲ့ စည်း ေုံ အ ရ တစ် ဖ က် ပစာင်း နင်း
ြဖစ် ပနပော အပြခအပနများ ေို ပနပမဲ ကျားပနပမဲ မပြောင်း

မလဲ တည်ရှိပနေည်မှာ ကကာေါပေီ။ ဤေို့ မပြောင်းမလဲြခင်း
မှာ ဗဟိုအစိုးရ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်အစိုးရတို့နှင့်ော ေက်ဆိုင်
ပော စိန်ပခါ်မှုတစ်ရေ်မဟုတ်ေါ။ ဤကဲ့ေို့ စေ်ကူးမေ်ကူး

ကာ လ အ တွ င်း ၌ ဘာ ော ပေါ င်း စုံ ၊ လူ မျုးိ ပေါ င်း စုံ ရှိ ကက
ပော အာရကန် ြေည် ေူ များေည် ၎င်း တို့ ၏ အနာဂတ် ကို

အဆုံးအြဖတ်ပေးမည့အ
် ပရးများတွင် ဒီမက
ို ပရစီ နည်းကျကျ
အ တူ ဝ င် ပရာ က် ပဆာ င် ရ� က် နို င် ပရး ၊ ထို ေို့ ပဆာ င် ရ� က်

နို င် ေ ည့် တာ ဝ န် များ ြေ န် လ ည် ရ ရှိ လာ နို င် ပရး တို့ မှာ

အေက်တမျှအပရးကကီးေါေည်။ ဤအချက်ကို အထပြမာက်
ပအာင် မပဆာင်ရ�က်နိုင်ကကေပရ�့ ပရရှည် တည်တံ့ နိုင်ပော

ထံ အာ ဏာ ကို ခွဲ ပဝ ပေး ြခ င်း ြဖ စ် မ ည် ။ ၁ ၉ ၄ ၇ ေ င် လုံ
ြေ ည် ပထာ င် စု ြမ န် မာ နို င် ငံ ကို တ ည် ပထာ င် ရ န် စု စ ည်း
ခဲ့ ြခင်းြဖစ် ေ ည်။ ေို့ ပော် ယခု အ ခါတွ င် အဓိ ေ�ါယ် ြေည့် ဝ

ပော ပဆွး ပနွး ညှိ နှို င်း မှု များ ြဖစ် ပစနို င် ေ ည့် တစ် နို င် ငံ
လုံး နှ င့် ေက် ဆို င် ပော ေလက် ပဖာင်း တစ် ခု ကို မည် ေို့

တည်ပဆာက်ကကမည်၊ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒကို

မည် ေို့ ြေင် ဆ င် မ ည် အစရှိ ေ ည် တို့ နှ င့် ေတ် ေ က် ၍ ဘုံ
ေပဘာတူ ညီ ချက် ကို မရနို င် ဘဲ ရှိ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးအရ

ပရှ့ မတိုး နို င် ြခင်း ၊ လူ မျုးစု
ိ
ေဋိ ေ က္ခ များရှိ ပနြခင်း တို့ က
မ ပြေ နို င် ပော ကကိုး ထုံး လို ရှု ေ် ပထွး ရ စ် ေ တ် ပန ေ ည် ။
ကုလေမဂ� အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်က မီးပမာင်း

ထိုး ြေ ေ ည် မှာ လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ချုးိ ပဖာ က် ြခ င်း နှ င့်
လုံ ပခုံ ပရး ကို အ ပကကာ င်း ြေ ကကီး စိုး ြခ င်း တို့ က ြဖ စ် ရိုး

ြဖစ် စ ဉ် ြဖစ် ခဲ့ ပော နို င် ငံ တ စ် ခု ြဖစ် ရာ ကျူးလွ န် ေူ တို့ က

အ ြေ စ် ပေး မ ခံ ရ ဘဲ လွ တ် ပြမာ က် ပန ြခ င်း များ မှာ အ စ ဉ်
အ လာ တ စ် ရ ေ် ကဲ့ ေို့ ြဖ စ် ပန ခဲ့ ေ ည် ဆို ၏ ။ ဤ အ ြဖ စ်
ကို ရေ်တန့်ကကရမည်။

ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ က် ပေါ် ထွ က် လာပော အကကံ

ပငိမ်းချမ်းပရးကို လမ်းမြမင်ေါ။

ပေးချက် များနှ င့် အစီ ရ င် ခံ စာများ အပတာ် များများ ရှိ ပန

အခွ င့် အ လမ်း များ တပဖျာက် ပဖျာက် ပေါ် လာခဲ့ ကကေည် ။

အချက် အ လက် ရှာ ပဖွ ပရး မစ် ရှ င် နှ င့် နို င် ငံ တ ကာ အဖွဲ့

၂၀၁၁ ခု နှ စ် က တည်း ကေင် ပမျှာ် လ င့် ြခင်း များ၊

ဉီးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်၊ ၂၀၁၅ တစ်နိုင်ငံ

လုံး အေစ် အ ခတ် ရ ေ် စဲ ပရး စာချုေ် ၊ NLD က ရှ င် ြေန်
ထပြမာက် လာပေီး အစိုး ရြဖစ် လာခဲ့ ြခင်း ၊ ၂၁ ရာစု ေ င် လုံ

ညီလာခံ ြေန်လည်စတင်နိုင်ြခင်း အစရှိေည့် အြဖစ်အေျက်
များ အား လုံး ေ ည် စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး ကာ လ ပအာ က် ပန

လာခဲ့ ရ ေည့် ဆယ် စု နှ စ် များအပေီး တွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့်

ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရ�က်ရန်မြဖစ်မပန
လိုအေ်ပကကာင်း လက်ခံေည့် အမှတ်ေပ�ဂတများ ြဖစ်ကက
ေည်။ တစ်ခါတစ်ရတ
ံ င
ွ ် တစ်တင
ို ်းြေည်လုံး၏ ပမျှာလ
် င့ခ
် ျက်

များ ြေ ည့် ဝ ပတာ့ မ လို လို လ မ်း စ ပတွ့ နိုး နိုး အ ချိ န် များ

ရှိခဲ့ေည်။ ေို့ပော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ေင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ
အ တွ င်း အ ဆိုး ဆုံး ပော ေ ဋိ ေ က္ခ ၊ အ ေ က် ဆုံး ရှုံး ကက ရ

ြခင်းများနှင့် ပနရေ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရြခင်းများ ကကုံကကိုက်
ခဲ့ ကကရေည့် နယ် ပြမများလည်း များစွာ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ ရခို င် ၊

ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းြေည်နယ် နယ်စေ်ပဒေများ အားလုံးမှာ
အကကမ်း ဖက် မှု များနှ င့် အ တူ ဒု က္ခ ပေါင်း စုံ ကို ခံ စားပနကက
ရေည်။

ယခုကကုံပနရပော စိန်ပခါ်မှုမှာ ေဋိေက္ခေံေရာကို

မ ည် ေို့ ြဖ တ် ပတာ က် ေ စ် နို င် မ ည် န ည်း ဟူ ပော အ ပရး

ြဖစ်ေည်။ ပရရှည်အတွက် အဆင်ပြေေည့် ပြဖရှင်းနည်းက

ေါပေီ ။ ကို ဖီ အာနန် ၏ အကကံ ပေးပကာ် မ ရှ င် ၊ ကု လ ေမဂ�
အစည်း များမှ ေုံး ေေ် ချက် များစွာ တွ င် ကို င် တွ ယ် ပြဖရှ င်း
စရာကိ စ္စ ရေ် များကို ပထာက် ြေခဲ့ ကကပေီး ြဖစ် ေ ည် ။ ၎င်း တို့

အထဲ တွ င် ပငိ မ်း ချမ်း ပရးတည် ပဆာက် ပရး၊ ဒီ မို ရ က် တ စ်

ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရး၊ စစ် တ ေ် ၏ တာဝန် ခံ ပရး၊ လူ့ အ ခွ င့်

အပရးကို ပလးစားကာကွ ယ် ပရး၊ ေွ င့် လ င်း ြမင် ောပရးနှ င့်
စီး ေွားပရး အဆုံး အြဖတ် များတွ င် ပဒေခံ တို့ ေါဝင် နို င် ကက

ပရး ၊ ဒု က္ခ ေ ည် များ နှ င့် ကို ယ် လွ တ် ထွ က် ပြေး ရ ေူ များ

အား ြေ န် လ ည် ပန ရာ ချ ထား ပရး နှ င့် ရို ဟ င် ဂျာ တို့ ၏
ြဖစ် တ ည် မှု နှ င့် နို င် ငံ ေားအခွ င့် အ ပရး ခံ စားနို င် မှု တို့ ကို
လိ ေ် ခဲ တ ည်း လည်း အပြခအပနတွ င် ေစ် မ ထားဘဲ ြမန် မာ

နို င် ငံ ၏ အပရးကကီး ပော ြေုြေင် ပြောင်း လဲ ပရး တစ် ရ ေ်

အြဖစ် တစ်ေါတည်း ကိုင်တွယ်ပြဖရင်းပရးတို့ ေါဝင်ေည်။
ဤရည်မှန်းချက်များ မြဖစ်ပြမာက်နိုင်ရန် အပကကာင်းမရှိေါ။
အာ ရ က န် တို့ ကို ပဗိ တိ ေျှ ကို လို နီ တို့ မ ေိ မ်း ေို က် မီ က

ယပန့ ပခတ် တွ င် ပတွ့ ြမင် ပနရပော နို င် ငံ ပရး၊ လူ မှု ပရး
အစိ တ် စိ တ် အမ�ာမ�ာကွဲ ြေားမှု များ ရှိ မ ပနခဲ့ ေါ။ အဘက်
ဘက်က ေက်ဆိုင်ရာတို့ အားလုံးကလည်း စစ်ပဘာင်မချဲ့

ပတာ့ဘဲ မဟာဗျူဟာအတွက် လက်နက်ကို အားကိုးြခင်းအား
ရေ်တန့် ကကရေါမည်။

တစ် ချိ န် တ ည်း တွ င် အြခားအပရးကကီး ပောကိ စ္စ
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တ စ် ခု မှာ နို င် ငံ တ ကာ အ ေို င်း အ ဝို င်း အ တွ င်း ြမ န် မာ

ရင်ဆိုင်ပနရပော စိန်ပခါ်မှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ လိုအေ်ချက်

တစ် ခု ထိ ရှိ ကကရန် လို ေါေည် ။ ကု လ ေမဂ� က ြဖစ် ပစ၊

လိုရာပရာက်ေါမည်။

နိုင်ငံနှင့် ေတ်ေက်၍ ဘုံေပဘာတူညီချက် အတိုင်းအတာ
အပနာက် နို င် ငံ အစိုး ရများက ြဖစ် ပစ၊ တရု တ် ၊ အိ န�ိ ယ

များအား နားလည် ြခင်း ကို အပြခခံ ပဆာင် ရ� က် ကကမှ ော

ဒု တိ ယ အချက် မှာ ြမန် မာနို င် ငံ ၌ တရားဉေပဒ

နှ င့် အြခားအာရှ အိ မ် နီး ချင်း နို င် ငံ များကြဖစ် ပစ ြမန် မာ

ပကကာင်းအရ အားနည်းမှုများ ရှိပနြခင်းပကကာင့် လာပရာက်

ပော လူမျုးစု
ိ ပငိမ်းချမ်းပရး၊ နိုင်ငံပရး ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး၊

ေည် နို င် ငံ တ ကာ အဆင့် အ တန်း နှ င့် ညီ နို င် ေ မျှ ညီ လျှ င်

နို င် ငံ အ ပနနှ င့် မျက် ပမှာ က် ြေု ပြဖရှ င်း စရာ ကိ စ္စ များြဖစ်

စီး ေွားပရးဖွံ့ ပဖိုး တိုး တက်မှု နှင့် ရို ဟ င်ဂျာြေဿနာပြဖ
ရှ င်း ပရး အစရှိ ေ ည် တို့ နှ င့် ေတ် ေ က် ၍ စိ တ် ၀ မ်း ညီ ပော

ဘုံ ရ ေ် တ ည် မှု ရှိ ကကရန် လို ေါမည် ။ ကကုံ ပနရပော ြေဿနာ

များ၏ အြမစ် ကို ြဖုတ် နို င် ရ န် အပရးများကို အာရုံ စို က် နို င်
ကကလျှ င် နို င် ငံ တ ကာအေို င်း အဝို င်း ေည် လ ည်း တိုး တက်

ရ င်း နှီး ြမှု ေ် နှံ ကက ပော လု ေ် င န်း များ ၊ စီ မံ ကိ န်း ကကီး များ

အပကာင်းဆုံးြဖစ်ပေီး အစိုးရ၊ အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်

လွတ်လေ်ပော မီဒီယာများ အေါအဝင် ေက်ဆိုင်ေူ အရေ်
ရေ် ၏ ပဝဖန် ဆ န်း စစ် မှု ကို လက် ခံ နို င် ေ ည့် စီ မံ ကိ န်း များ
ြဖစ်ရေါမည်။

တတိ ယ အချက် မှာ နို င် ငံ တ ကာမှ ြမန် မာ့ အ ပရး

ေည့်အပြဖကို ပေးနိုင်ေည့် ေတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်လာပေမည်။

ပဆာင်ရက
� ေ
် မ
ူ ျားေည် အတိတက
် ေါလာခဲပ
့ ော ဤလူ့အဖွဲ့

ဆို င် ရာ ရာဇဝတ် မှု ရုံး ICJတို့ က လူ ေားမျုးနွ
ိ ယ် အ ပေါ်

ေွားပစနို င် ေ ည့် အလု ေ် များကို ပရှာ င် ရှားပေီး ေို မို ညီ �� တ်

အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICC နှင့် အြေည်ြေည်

ကျူးလွန်ေည့် ရာဇဝတ်မှုနှင့် ညှင်းေန်းနှိေ်စက် မှုများနှင့်
ေတ် ေ က် ၍ ြမန် မာနို င် ငံ အ ပေါ် စစ် ပဆးပေးရန် လ က် ခံ

ပေးလို က် ြခင်း ကေင် ပရှ့ ပလျှာ က် ထိ ပရာက် ပောြေုြေင်
ပြောင်းလဲမှုများ ပဆာင်ရ�က်ရန် တွန်းအားပေး လိုက်ပော
ပြခလှ မ်း တစ် ခု ေ င် ။

ဤအစီ ရ င် ခံ စာတွ င် လ ည်း ရခို င်

ြေ ည် န ယ် တွ င် ယ ပန့ ကကုံ ပန ရ ေ ည့် ေ ဋိ ေ က္ခ ၊ အိုး အိ မ်
စွ န့် ခွာ ထွ က် ပြေး ရ မှု များ နှ င့် လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ြေ ဿ နာ
များေည် ယခု မှ ြဖစ် လာေည့် ကိ စ္စ များ မဟု တ် ပကကာင်း

အစည်း အတွ င်း ရှိ ပနေည့် အကွဲ အ ပေဲ များကို ေို ၍ ဆိုး ရ�ား
ပရးဆီေို့ ဉီးတည်နိုင်ပအာင် ေံ့ေိုးကူညီကကရေါမည်။ ဒုတိယ
က မ�ာ စ စ် အ တွ င်း က စ စ် ပြမ ြေ င် ြဖ စ် ခဲ့ ပော အာ ရ က န်

ပြမေည် အပြခအပနဆိုး များထဲ မှ မည် ေ ည့် အခါကမျှ
နာလန် ြေန် မထူ နို င် ခဲ့ ပေးေါ။ ၂၁ ရာစု တွ င် လ ည်း ရခို င်
ု င
ြေည်နယ်ေည် နိင
် တ
ံ ကာ ေထဝီနင
ို င
် ပ
ံ ရးနှင့် အပေိုင်အဆိင
ု ်

များကကားတွင် ပနာက်တစ်ကကိမ် ကကားညှေ်ကာ အခက်ကကုံရ
ြခင်းမျုးိ မြဖစ်ပစေင့်ေါ။

စတု တ� အချက် မှာ ြမန် မာနို င် ငံ ၏ လူ မျုးစု
ိ ံ လ င်

ရှင်းလင်းေုံးေေ်ြေခဲ့ေါေည်။ နိုင်ငံပရးအုေ်စုများ အချင်း

ကွဲ ြေား မှု ကို ထ င် ဟ ေ် ပော ၊ အ များ ယှ ဉ် တွဲ ပန နို င် မှု ကို

အပနများေည် လွ တ် လ ေ် ပရး ရခဲ့ ပေီး ေည့် ကာလကေင်

ပဆာ က် ကက ရ ေါ မ ည် ။ လွ တ် လ ေ် ပရး ရ ပေီး က တ ည်း က

ချင်း ပေိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် တိုင်းြေည်ယိုယွင်းလာပော အပြခ
ေပန� တ ည် ခဲ့ ပေီး ကို လို နီ စ နစ် မှ ပခတ် ေ စ် ြမန် မာြေည် ကို

ကူး ပြောင်း တည် ပထာင် ရာတွ င် လူ မျုးစု
ိ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးကို

ပအာင် ပအာင် ြမင် ြမင် မတည် ပဆာက် နို င် ခဲ့ ြခင်း ပကကာင့်
ြဖစ်လာရေည်။

ေို့ရာတွင် တင်ကူးေတိပေးလိုပော အချက်ပလး

ချက်ရေ
ှိ ါေည်။ ေထမအချက်မှာ နိင
ု င
် ပ
ံ ရး၊ စီးေွားပရး၊ လူမျုးစု
ိ
ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် လူ့ အခွ င့် အ ပရးဆို ပော အလွ န် အ ပရး
ေါေည့် ကိစ္စရေ်များမှာ တစ်က�စီေတ်ေတ်ဟု ခွဲမြမင်

ေင့်ေါ။ ၎င်းတို့ေည် တစ်ခုချင်းစီ ကိုင်တွယ်၍မရနိုင်ပော
ကိ စ္စ များြဖစ် ေါေည် ။ အာရကန် ၏ ေဋိ ေ က္ခ များ လိ ေ် ခဲ

တ ည်း လ ည်း ြဖ စ် ပန ပော အ ပြခ အ ပန ကို ကက ည့် လျှ င်
ထို က � များအားလုံး တစ် ခု နှ င့် တ စ် ခု ပထွး လုံး ရစ် ေ တ်

ပနပော အဆက်အစေ်ကို ပတွ့ရမည်။ နိုင်ငံတကာ အေုံး

အားပေးပော အမျုးေား
ိ
စရို က် လ က္ခ ဏာများကို တည်
လူမျုးပရးအပေါ်
ိ
တွင် လွန်ကဲစွာ အပြခြေုပော နိုင်ငံပရးနှင့်

လူများစုြဖစ်ပော ဗမာ၏ စရိုက်လက္ခဏာကို မ�ိုင်ြေုကာ
တည်ပထာင်ပော နိုင်ငံမှာ အလုေ်မြဖစ်ပကကာင်း ပတွ့ ြမင်ခဲ့
ကကပေီးေါပေီ။ အတိတ်ကို ြေန်လည်ပအာက်ပမ့ရင်း ပခတ်ေစ်

နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို ပဖာ်ပဆာင်ပနြခင်းေည် အာရကန်၊
ရှမ်း၊ မွန် အစရှိေြဖင့် ဗမာနည်းတူ အပြခကကီးခဲ့ ကက ဖူးပော
နို င် ငံ ပရးနှ င့် ယဉ် ပကျးမှု ဗဟို ချက် များအား လျစ် လျူရှု

လို က် ေ ကဲ့ ေို့ အပနအထားကို ော ြေန် ပရာက် ပစေါေည် ။

လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်က ေါပမာက္ခ ဉီးထွန်းပအာင်ချိန်
က ေ တိ ပေး ခဲ့ ေ လို ေ င် ြမ န် မာ နို င် ငံ ရှိ လူ မျုးိ ဘာ ော

အားလုံးကို တစ်တန်းတည်းထား ပထွးပေွ့နိုင်ပော “ြမန်မာ
နိုင်ငံပတာ်”ကို ဖန်တီးတည်ပဆာက်ရန် လိုအေ်ပနေါေည်။၁

အပရးအကကီးဆုံးမှာ အာရကန်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံတို့

အနှုန်းများ ြဖစ်ကကပော ဒီမိုကပရစီ၊ ဖက်ဒရယ်လမ်းစဉ်နှင့်

၏ အနာဂတ်မှာ ြေည်ေူတို့၏ လက်ထဲတွင် ရှိရန် ြဖစ်ေည်။

ပြေလည်ပစမည့် ဂါထာမန�ရားများ မဟုတ်ကကေါ။ တကယ့်

ပြောင်းလဲပရးအတွက် ပမျှာလ
် င့ခ
် ျက်များ ယိင
ု လ
် ခ
ဲ ဲ့ ကကေည်။

ဖွံ့ ပဖိုးပရးအစရှိေည် တို့မှာလည်း ြမန်မာနိုင်ငံကို လက်ငင်း
လက်ပတွ့ဘဝထဲမှ ြေည်ေူတို့၏ ခံစားနားလည်ေုံ၊ ၎င်းတို့

လွ န် ခဲ့ ပော ေုံး နှ စ် အ တွ င်း ၌ ပငိ မ်း ချမ်း ပရးနှ င့် ြေုြေင်

ေို့ပော် ၂၀၂၀မှာ အဘက်ဘက်က ရနိုင်ပော အခွင့်အလမ်း
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များကို ြေန်လည်ေုံးေေ်ပေီး စိနပ
် ခါ်မှုများကို အေစ် တစ်ဖန်

လွ န် ခဲ့ ေ ည့် နှ စ် ခု နှ ဆ ယ် အ တွ င်း အစိုး ရ၏ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

အတွက် ချဉ်းကေ်ေအ
ုံ ေစ်တစ်ခု မုချလိေ
ု ါေည်။ ပရ�းပကာက်

ြေ ည် န ယ် ကို ပဘး ဖ ယ် ထား ခဲ့ ြခ င်း က အ ဆုံး အ ရှုံး များ

ြေန် လ ည် ရ င် ဆို င် ကကရန် အချိ န် ြဖစ် ေါေည် ။ ပငိ မ်း ချမ်း ပရး

ေွဲ က ပနာ က် တ စ် ကကိ မ် နီး က ေ် လာ ချိ န် တွ င် ရ ခို င် ြေ ည်

နယ်ကပရာ ဗဟိုအစိုးရကေါ ၂၀၂၀ကို တိုင်းြေည် အပြောင်း
အလဲ အ တွ က် အပရးကကီး ပော မှ တ် တို င် တ စ် ခု ဟု ယူ ဆ

ထားကကေည် ။ စစ် အု ေ် ချုေ် ပရး နှ စ် ငါးဆယ် ပကျာ် ကာလ

အတွ င်း ၌ နည်း လမ်း အေစ် အစီ အ စဉ် အ ေစ် များအား
မပဖာ် ပဆာင် နို င် ပော အချိ န် များ ရှိ ခဲ့ ကကေည် ။ ေို့ ပော်
လက်ရှိ စေ်ကူးမတ်ကူး အပြောင်းအလဲကာလ၌မူ အတိတက
်

ကျန် ရ စ် ခဲ့ ပော ရန် မီး များကို ပငိ မ်း ေတ် နို င် မ ည့် အချင်း
ချင်း စုပဝးတိုင်ေင် ညှိနှိုင်းြခင်းများရှိကကရန်၊ အပတွးအပခါ်
ေစ်များ ပဖာ်ထုတ်ကကရန် အလွန်အပရးကကီးေါေည်။

အာရကန် ေ ည် ေမို င်း ပကကာင်း �ကွ ယ် ဝ ပောပြမ

ြဖစ် ေ ည် ။ အတိ တ်မှ ယူစရာ ေင်ခန်းစာများစွာ ရှိေည်။

လု ေ် င န်း စ ဉ် များ နှ င့် ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ မှု များ တွ င် ရ ခို င်
လှ ေ ည့် အြဖစ် များကို ကျန် ရ စ် ပစခဲ့ ပော ထေ် တ လဲ လဲ
ြဖစ် ခဲ့ ေ ည့် အမှားတစ် ခု ေ င် ။ အာရကန် ြေည် ေူ များေည်

အ မျုးိ ေား ြေ န် လ ည် ရ င် ကကား ပစ့ ပရး နှ င့် နို င် ငံ ပရး

အပြောင်းအလဲများ ပဖာ်ပဆာင်ပရးတို့တွင် အဓိကကျပော
ပနရာများ၌ ေါဝင် နို င် ခွ င့် ရှိ ရ ေါမည် ။ စစ် အု ေ် ချုေ် ပရးမှ
လွ တ် ရ န် အေွ င် ကူး ပြောင်း ပနစဉ် တွ င် လွ တ် လ ေ် ခွ င့် နှ င့်

တန်းတူညီမျှခွင့်တို့ကို လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိ ေင့်ေါ
ေ ည် ။ တ စ် ခါ က R a m o n M a g s a y s a y ဆု ရှ င်
လ ဖို င် ဆို င်း ပရာ် ပြော ခဲ့ ဖူး ေ ည် ။
ြေ ည် ေူ ပတွ ကို လို အ ေ် ေါ တ ယ် ။

“ ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး က

ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ဆို တာ

လူ မှု အပြခခံ အပြောင်း အလဲ တ စ် ခု ြဖစ် လို့ စစ် ေားပတွ နဲ့
ပဖာ်ထုတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ေါ” ဟူ၍ြဖစ်ေါေည်။၂

transnationalinstitute

ဘူးေီးပတာင်မနက်ခင်းအရုဏ်တက် (TK)

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 182

transnationalinstitute

Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 183

rSwfpkrsm;

၁။ နိဒါန်း
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ပရှး က အာ ရ က န် ပြမ ( A r a k a n , A r a c a n ) ၏

အမည် များနှ င့် ေတ် ေ က် ပေီး အယူ အ ဆများ ကွဲ ြေားကကေါ
ေည် ။ ြမန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း ရှိ ယပန့ ပခတ် နယ် ပြမများကို

Advisory Commission on Rakhine State ", August
2017.
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UN Human Rights Council , "Report of the

Independent International Fact- Finding Mission on
Myanmar", 12 September 2018.

ရည် �� န်း ရာတွ င် "ရခို င် ြေည် န ယ် " ဟု ပခါ် ကကပေီး အများ

၆။

ဖိလစ်ေိုင်ေံတမန်တစ်ဦးြဖစ်ေူ "Rosario Manalo"

ဖွဲ့ စည်း ေုံ အပြခခံ ဥ ေပဒက ေတ် မှ တ် ထားေည့် အတို င်း

၇။

Transnational Institute, “Selling the Silk Road

အားြဖင့် "ရခိုင်"ဟု ပခါ်ပဝါ်ကကေါေည်။ ထိုအမည်ကို ၁၉၇၄

ေုံး စွဲ လာ ကက ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ။ ေို့ ပော် အ မျုးိ ေား ပရး

လှု ေ် ရှားေူ များ ကကားတွ င် မူ အာရကန် ကို ော အများစု က

နှစ်ပခိုက်ကကေည်။ အေုံးမများပတာ့ပော်လည်း ရခိုင်ပြမမှ
ြေ ည် ေူ လူ ထု ကို ရ ည် �� န်း ရာ တွ င် အာ ရ က န် ေား များ

Arakanese ဟု ရံဖန်ရံခါ ေုံးကကေည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင်
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၂၀။ အလံြဖူကွန်ြမူနစ်များ၏ ၁၉၇၀ြေည့်လွန်နှစ်များက

အဓိက အပြခစိုက်စခန်းများမှာ စစ်ပတွခရိုင်နှင့် ရခိုင်ရိုးမ
အလယ်ေင
ို ်းတွင် ြဖစ်ေည်။ ANLP အဖွဲ့ဝင်များကမူ နတ်ြမစ်

နယ်ြခားတစ်ပလျှာက် ဘူးေီးပတာင်နှင့် ပမာင်ပတာ တို့ကို

အပြခြေု လှုေ်ရှားခဲေ
့ ည်။ ရ.က.ေ မှာ ပကျာက်ပတာ်၊ မင်းြေား၊

ပြမေုံ တို့ ရှိ ပတာနယ် များတွ င် လှု ေ် ရှားခဲ့ ပေီး ရမ်း ပဗဲ က� န်း ၊

ေံ တွဲ တို့ အ ထိ ပြမပအာက် လှု ေ် ရှားမှု များပဆာင် ရ� က် ခဲ့ ေ
ည်။ AIO တေ်မှာ ပကျာက်ပတာ်နှင့် ပြမာက်ဦးပမို့နယ်တို့ရှိ

ပတာင်တန်းများတွင် ပြခကုတ်စခန်းတခု တည်ပထာင်ရန်

ကကိုးေမ်းခဲ့ေည်။ ALP တေ်ဖွဲ့များမှာ ကရင်ြေည်နယ်တွင်
ရှိ ခဲ့ ပေီး ရခို င် ြေည် န ယ် စ ေ် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ၊ အိ န�ိ ယ တို့ နှ င့်

ကေ် လျက် ေုံး နို င် ငံ ဆုံ ချက် ပဒေတွ င် လ ည်း ၎င်း တို့ ၏
ကို ယ် စား လှ ယ် များ ထား ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ R P F မှာ ပမ ယု
နယ်ြခားပဒေ၌ အဓိက လှုေ်ရှားေည်။ အလံနီ ဗ.က.ေ မှ

�ကွင်းကျန်ပော တေ်ဖွဲ့တစ်ခမ
ု ှာ ချင်း-အာရကန်နယ်စေ်တင
ွ ်
ဆက် လ က် လှု ေ် ရှား ပနခဲ့ ပော် လ ည်း ရခို င် နို င် ငံ ပရးတွ င်

ထည့်မစဉ်းစား နိုင်ပတာ့ပေ။ Smith, Burma: Insurgency,
pp.237-46 and passim.

၂၁။ ၁၉၅၇ လူ မျုးစု
ိ ံ တို င်း ရင်း ေားများ အဖွဲ့ TNO ကို

တည်ပထာင်ပော အဖွဲ့များကို အခန်း ၃၊ မှတ်စု ၆ တွင် ရှုေါ။
၂၂။ M. Ismael Khin Maung, “The population of

Burma: An analysis of the 1973 Census”, Paper
of the East West Population Institute, No.97, April
1986, p.1617. "တိုင်းရင်းေား လူမျုးများ၊
ိ
တိုင်းရင်းေား

မဟု တ် ပော နို င် ငံ ြခားလူ မျုးများ၊
ိ
နို င် ငံ ြခားလူ မျုးများနှ
ိ
င့်
ပေွးပနှာပနပော ြမန်မာများ"ဟူ၍ ေုံးစု ခွဲြခားေည်။
၂၃။ Ibid. p.17.

၂၄။ ဤဥေပဒကို အချု့ိ အစီ ရ င် ခံ စာများတွ င် "၁၉၇၄

လူ ဝ င် မှု ကကီး ကက ေ် ပရး ( အ ပရး ပေါ် ြေ �ာ န်း ချ က် များ )

အက် ဥ ေပဒ" ဟု ရ ည် �� န်း ေည် - See e.g., Human
Rights Watch, “The Rohingya Muslims: Ending

a Cycle of Exodus?”, Vol.8:9(C), September

1996. ဤအပရးကိစ္စမှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဥေပဒကို ြေန်လည်
အေက်ေွင်းြခင်း ြဖစ်ဟန်တူ ေါေည်။

၂၅။ See ref.22. ဤစာရင်း ကို စု စု ပေါင်း လူ ဦးပရမှ

ရာခို င် နှု န်း အချုးအစားြဖင့
ိ
် ထု တ် ြေန် ခဲ့ ေ ည် - ဗမာ ၆၈.
ဝ၊ ရှမ်း ၈.၉၊ ကရင်၆.၆၊ ရခိုင် (Arakanese) ၄.၄၊ အြခား
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တို င်း ရင်း ေား လူ မျုးများ
ိ
၆.၇၊ ြမန် မာနှ င့် နို င် ငံ ြခားေား

ပေွးပနှာများ ၁.၅၊ တရုတ် ဝ.၈၊ အိန�ိယနှင့် ေါကစ္စတန် ၁.၉၊
အြခားနိုင်ငံြခား လူမျုးများ
ိ
၁.၂ ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။

၂၆။ “Ne Win Speaks on Racial Purity at Party
Meeting”, Rangoon Home Service, 11 December

1979, as translated in, BBC Survey of World
Broadcasts, FE/6298/B/2, 15 December 1979.
၂၇။ Smith, Burma: Insurgency,p.308.

၂၈။ ဤြဖစ် ရ ေ် များကို Aung, “Inceptive History of
Arakan Liberation Party” တွင်ရှုေါ။

၂၉။ Smith, Burma: Insurgency, pp.241, 308-9.

၃၀။ အေက် ၇၉နှ စ် တွ င် ကွ ယ် လွ န် ခဲ့ ပေီး ရို ဟ င် ဂျာ ဒု က္ခ
ေ ည် များ ေ က် ော ပချာ င် ချိ ပရး အ ဖွဲ့ ( R o h i n g y a

Refugee Welfare Organisation) တွင် ဥက�ဌ တာဝန်

ထမ်း ပဆာင် ပနခဲ့ ေ ည် ။ ပဗိ တိ ေျှ တို့ ထွ က် ေွားပေီး ပနာက်

လူနည်းစုပရးရာဝန်ကကီးဌာန (Ministry of Minorities) တွင်
ေါလီမန်အတွင်း၀န်အြဖစ်လည်း တာ၀န်ယူခဲ့ဖူးေည်။

၃၁။ Ian Lindquist, “Report on the 1978-1979

Bangladesh Refugee Relief Operation”, (Head

of UNHCR Suboffice Cox’s Bazar, Bangladesh,
1978), June 1979. ထို အ ချိ န် များတွ င် ြဖစ် ေွားခဲ့ ပော
ေဋိ ေ က္ခ ၊ အိုး အိ မ် စွ န့် ခွာ ရမှု တို့ နှ င့် ေတ် ေ က် ပေီး ယုံ ကကည်

စိတ်ချရပော ကိန်းဂဏန်း၊ စာရင်းဇယား မရှိပချ။ ANLP
၏ မ ြေ ည့် စုံ ပော မှ တ် တ မ်း များ ကို အ ပြခ ခံ ထား ပော

အပထာက် အထားတစ် ခု အ ရ ၁၉၇၈- ၈၃ ခု နှ စ် အ တွ င်း
ပြမေုံပမို့နယ်နှင့် ပမာင်ပတာပမို့နယ်တို့တွင် ပကျးရ�ာ ၂၅၀

ပကျာ် ဖျက်ဆီးခံရပေီး ဗုဒ�ဘာောများက ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံး
ကကုံပတွ့ခဲ့ရေည့်အချိန်ြဖစ်ေည်ဟု ေိရေည်။ Shwe Lu

Maung, Burma: Nationalism and Ideology (Dhaka,
University Press, 1989), p.62-5.

၃၂။ See e.g., Forward, August 1978; Smith, Burma:
Insurgency, p.241.

၃၃။ UN Human Rights Council, “Report of the
Independent” (ref: Ch.1, n.5), စာ ၆။ Amnesty

International, “We Will Destroy Everything: Military

Responsibility For Crimes Against Humanity in
Rakhine State, Myanmar” (London, 2018), p.9,21.

၃၄။ Arakan Independence Organisation Central

Committee, “Statement on the Expulsion of Muslims
from Arakan”, Arakan, 20 May 1978.

၃၅။ Ibid.

၃၆။ အိ မ် နီး ချင်း နို င် ငံ များတွ င် ြဖစ် ခဲ့ ပော ေဋိ ေ က္ခ များ
ကိလ
ု ည်း လုလ
ံ ပ
ုံ လာက်ပလာက် ဆန်းစစ်ေပ
ု တေနြေုရြခင်း
မရှိပေးေါ။ ပခုံငုံေုံးေေ်ချက်များ- See e.g., Willem van
Schendel, The Bengal Borderland: Beyond State

and Nation in South Asia (London: Anthem Press,
2005); Subir Bhaumik, Troubled Periphery: Crisis

of India’s North East (New Delhi: Sage Publications
India, 2009).

၃၇။ ကိုလိုနီပခတ်အလွန် ယပန့ပခတ်တွင် ဤနယ်ပြမများ
ကို အိ န�ိ ယ နို င် ငံ အ တွ င်း ၌ အာေံ ၊ အရု နာချယ် ေရာ ပဒ့ ရှ် ၊
မဏိေူရ်၊ မဂ�ါလာယ (Meghalaya)၊ မီဇိုရမ်၊ နာဂလန်းနှင့်

ကတိ ေူ ရ ၊ ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် နို င် ငံ အ တွ င်း ၌ စ စ် တ ပကာ င်း
ပတာင် တ န်း ပဒေ၊ ြမန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း ၌ ရခို င် ြေည် န ယ် ၊

ချင်းြေည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းပဒေကကီးတို့ အြဖစ်တည်ရှိ
ေည်။

၃၈။ Peter Wallensteen & Margareta Sollenberg,

“Armed Conflict and Regional Conflict Complexes,

1989-97”, Journal of Peace Research, Vol.35:5,
1998, pp.612-34.

၃၉။ Mazumder, “Illegal Border Crossers” (ref: Ch.2,
n.23), pp.1144-82.
၄၀။ See note 37.

၄၁။ See e.g., Lian Sakhong, In Search of Chin

Identity: A Study in Religion, Politics and Ethnic
Identity in Burma (Copenhagen: Nordic Institute

of Asian Studies, 2003); Telsing Letkhosei Haokip,
“Ethnic Separatism: The Kuki-Chin Insurgency of

Indo- Myanmar/Burma”, South Asia Research, Vol.
35:1, 2015, စာ ၂၁-၄၁ ; Human Rights Watch, “‘We
Are Like Forgotten People’: The Chin People of

Burma: Unsafe in Burma, Unprotected in India”, 27
January 2009.

၄၂။ မီဇို ေို့မဟုတ် ဇိမ
ု ီးမှာ အိနယ
�ိ နိင
ု င
် ံ အတွင်းမှ ေက်ဆင
ို ်
ရာ လူ မျုးများကကား
ိ
ကျယ် ကျယ် ြေန့် ြေန့် အေုံး ြေုပော

အမည် ြဖစ် ပေီး ြမန် မာနို င် ငံ မှ ချင်း လူ မျုးိ အချု့က
ိ
ဇို မီး ကို
ေိုနှစ်ေက်ေည်။ ၂၀၁၄ ေန်းပခါင်စာရင်းထဲတွင် အလွန်

ေဘာ၀မကျစွာ ချင်း မျုးကွ
ိ ဲ ၅၃ မျုးကိ
ိ ု ထူး ထူး ြခားြခား
စာရင်း ြေထားေည် ။ ယပန့ ပခတ် တွ င် ပယဘု ယျအားြဖင့်
ဇိုမီး၊ အရှို၊ လိုင်၊ ချု၊ိ ောဒို-ကူကီး၊ မတူ၊ မရ ဟူ၍ အဓိက

မျုးိ နွ ယ် စု ၇ ခု ော ရှိ ပကကာ င်း ချ င်း ပခါ င်း ပဆာ င် များ က
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ဆိုေည်။ See e.g., “The interview of U Ngai Sak, A

the Myanmar Army’s Crosshairs?”, The Diplomat,

2019.

in disarray after Myanmar Army’s crackdown: Has

Chairperson of CNLD”, Chin World, 9 September
၄၃။ မကကာပေးခင်နှစ်များအတွင်း အိန�ိယဘက်ရှိ ကူကီး

အမျုးေား
ိ
အဖွဲ့ (Kuki National Organisation)၊ ဇိုမီး
ြေန် လ ည် ပေါင်း စည်း ပရးအဖွဲ့ (Zomi Reunification
Organisation) တို့နှင့် ချင်းြေည်နယ်ရှိ CNF, ALP, ULA

တို့ ေ ည် လှု ေ် ရှားမှု အများဆုံး အဖွဲ့ များ ြဖစ် ပကကာင်း ေိ ရ
ေည်။

၄၄။ See Chapter 3, note 6.

၄၅။ အြခားအဖွဲ့ များမှာ အလံ နီ ကွ န် ြမူနစ် အ ဖွဲ့ မှ ၁၉၆၃

တွ င် ခွဲ ထွ က် ကာ ရကေနှ င့် မဟာမိ တ် ဖွဲ့ ခဲ့ ပော လူ န ည်း စု

လူမျုးများ
ိ
အစည်းအရုံးနှင့်၊ ဘုံပေါက်ောပကျာ်၏ ANUO

အဖွဲ့ေစ်မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပော မိခင်အဖွဲ့နာမည်တူ အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုေင်ြဖစ်ေည်။

၄၆။ See e.g., Rajkumari Chandra Roy, Land Rights
of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill

Tracts, Bangladesh (Copenhagen: International
Work Group for Indigenous Affairs No.99, 2000).

၄၇။ Farid Hossain, “Peace Accord must not

remain on paper only”, The Daily Star, 2 December

2013; Amnesty International, “Pushed to the Edge:
Indigenous Rights Denied in Bangladesh’s Hill
Tracts”, London, 2013.

၄၈။ “Chin Environmental Activists Call on Burma

Govt to Halt Laymyo Dam Projects”, Network Media
Group, 7 November 2019.

၄၉။ ဤအချက်အလက်များတွင် ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၆- ၁၇ တိတ
ု့ င
ွ ်
ြဖစ်ေွားခဲ့ပော အကကမ်းဖက်မှုပကကာင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာပနရဆဲ
အရေ်ေားများနှင့် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ULAနှင့်

တေ်မပတာ်တို့ ကကား ေစ်ခတ်မများပကကာင့
ှု
် မကကာပေးခင်ကမှ
ပနရေ်စွန့်ခွာခဲ့ရပော အရေ်ေားများ ေါဝင်ေည်။

၅၀။ “Assam NRC: What next for 1.9 million
‘stateless’ Indians?”, BBC, 31 August 2019. "ရခိုင်၊
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တက် �ကွ လှု ေ် ရှားေူ များမှာ အိ န�ိ ယ နယ် စ ေ် ရှိ ဇို မီး နှ င့်
အြခားလူမျုးစု
ိ အဖွဲ့များနှင့် လက်တွဲခဲ့ ကကေည်။

၈။ Smith, Burma: Insurgency (ref Ch.2, n.22), p.392.
၉။

၁၉၉၀-၉၂ ခု နှ စ် အ တွ င်း နဝတ၏ အဓိ က ရည် မှ န်း

ချက်များမှာ တရုတန
် ယ်စေ်ရှိ လူမျုးစု
ိ တေ်များနှင့် တရားဝင်

အ ေ စ် အ ခ တ် ရ ေ် စဲ ပရး ြေု လု ေ် ကာ မာ န ယ် ေ ပလာ ရှိ
ပကအဲ န် ယူ - မဒတ ဌာနချုေ် ကို ေိ မ်း ေို က် ရ န် ြဖစ် ေ ည် ။

မာ န ယ် ေ ပလာ စ စ် ဆ င် ပရး ကို ၁ ၉ ၉ ၂ ခု နှ စ် ဧ ပေီ လ
ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး ေန်းပရ� န.ဝ.တ ဥက�ဌ ြဖစ်လာချိန်တွင်
ရေ်လိုက်ေည်။

နတ် ြမစ် အပနာက် ြခမ်း ေည် ရခို င် တို့ ၏ "ဘိုး ဘွား

၁၀။ See Chapter 4, note 57. RSO တေ်တင
ွ ်းေင်တန်း

ြဖ စ် ပကကာ င်း ပြော ကကား ၍ ပဒါ က် တာ ပစာ ြမ ပအာ င် က

August 1991: ( https://reuters.screenocean.com/

၂။

အပမွ ြဖစ် ပေီး " အင် အားေုံး ဖယ် ထု တ် ခံ လို က် ရ ြခင်း ော
ပရ�း ပကာက် ေွဲ ကာလအတွ င်း မဲ ဆ န� ရှ င် များကို စည်း ရုံး

ခဲ့ေည်။ Reported in the Working People’s Daily,
11 April, 1990; as quoted in, “1990 Multi-Party

Democracy General Elections”, compiled by Khin
Kyaw Han, MP-NLD, Yenangyaung (2), DVB, 16 May
2000, p.9,3.
၃။

ဦးပကျာ်လှပအာင် နှင့်ေတ်ေက်၍ ဖတ်စရာ-Kamala

Thiagarajan, “Rohingya lawyer Kyaw Hla Aung on
the price of fighting for justice”, Devex, 17 September

2018. ဦးပကျာ် မ င်း နှ င့် မိ ေားစု အ ပကကာင်း - Ahmedur
Rahman Farooq, “U Kyaw Min: An Imprisoned

Rohingya MP without Citizenship”, Asian Tribune, 3
May 2009. ဦးပကျာ်မင်း ကိုယ်တိုင်ပရးေားပော ပလ့လာ
ေုံးေေ်ချက်- Min, Rohingya History (ref:Ch.2,n.66).

ရုေ်ေံ- “Bangladesh: Burmese Rebels”, Reuters, 27
record/226863).

၁၁။ ထိုစဉ်က စစ်ဆင်ပရးများတွင် ြဖစ်ပလ့ရှိေည့်အတိုင်း
ပြမြေင်- မှတ်တမ်းတင်မှု အလွန်နည်းေါးေည်။ စာပရးေူ
အ ပန ြဖ င့် ရ�ာ ပေါ င်း ၄ ၄ ရ�ာ ပြော င်း ပရ�့ ခံ ခဲ့ ရ ပကကာ င်း
အချက် အ လက် ရရှိ ခဲ့ ပော် လ ည်း ထို အ ချက် ကို မှ န် မ မှ န်
အတည်မြေုနိုင်ပေ။

၁၂။ Myanmar-Institute of Strategic and International

Studies, “Background Paper on Rakhine State”,
Yangon, 28 May 2018.

၁၃။ Amnesty International, “Myanmar: ‘No law at
all’”, November 1992, စာ ၂၇။
၁၄။ Ibid.
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၁၅။ Amnesty International, “Union of Myanmar

၂၆။ ခို င် အာဏာနီ ဦးပဆာင် ပော အြခားအဖွဲ့ တစ် ခု မှာ

“Burma: Rape, Forced Labour and Religious

အာရကန်နင
ို င
် ပ
ံ ရးတွင် အမည်နင
ှ ့် ေမိင
ု ်းပကကာင်း ပရာပထွး

(Burma)” (ရည်��န်း အခန်း ၄၊ မှတ်စု ၇၇)။ Asia Watch,
Persecution in Northern Arakan” (New York,
1992); Human Rights Watch, “Burma/Bangladesh”
(ရည်��န်း အခန်း၄၊ မှတ်စု ၇၇).

၁၆။ See e.g., International Crisis Group, “Myanmar’s
‘Nasaka’: Disbanding an Abusive Agency”, 16 July
2013.

၁၇။ နတလေည် ၁၉၉၂ ခု နှ စ် တွ င် တည် ပထာင် ပော
နယ် စ ေ် ပဒေတို င်း ရင်း ေားများ ဖွံ့ ပဖိုးတိုး တက် ပရး နှ င့်
စည်ေင်ောယာပရးဝန်ကကီးဌာန၏ အတိုပကာက်ြဖစ်ေည်။

၁၈။ ABSDF (Arakan), “Statement on Solving the

Refugee Issues on Bangladesh-Burma Border”, 29
April 1992.
၁၉။ Ibid.

၂၀။ “Towards Bangladesh and Her People”,
Coordinating Committee for Bangladesh Affairs of All

Revolutionary Forces of Arakan, 20 December 1992.
ေါဝင်ပော အဖွဲ့ဝင်များမှာ NUFA (ရကေ၊ ALP [AIO

မေါပော]၊ ANLP, TNP, NDFA), AA၁ ၊ "ချင်းတေ်မပတာ်
(Chin Army)”၊ ABSDF (Arakan)၊ အလံနီ ဗကေနှင့် အမျုးိ
ေားပရးလှုေ်ရှားေူအချု့တိ
ိ ု့ ြဖစ်ကကေည်။

၂၁။ Human Rights Watch, “Burma/Bangladesh”,
p.9.

၂၂။ Working People’s Daily, 25 January 1992.

၂၃။ ပဖာ်ြေေါ ၀က်ဆိုက်တွင် ကုလေမဂ� လူ့အခွင့်အပရး

ဆိုင်ရာမဟာမင်းကကီးရုံးက မှတ်တမ်းအြဖစ်ေိမ်းထားပော
အစီရင်ခံစာများကို ပတွ့နိုင်ေည်။ (https://www.ohchr.
org/EN/Countries/AsiaRegion/P ages/MMIndex.
asp).

၂၄။ See e.g., Human Rights Watch, “The Rohingya
Muslims” (ရည်��န်း အခန်း ၄၊ မှတ်စု ၂၄): International

Federation of Human Rights Leagues, “Burma:
repression, discrimination and ethnic cleansing in

Arakan”, International Mission of Inquiry, Report,
No.290/2, April 2000.

၂၅။ Amnesty International, “Myanmar: Twenty
Years On, More Than 2,000 Political Prisoners”, 3
August 2008.

AIO-NUFA တွင် ဆက်လက် ေါဝင်ခေ
ဲ့ ည်။ ဤြဖစ်ရေ်မျုးက
ိ
မှု များ မကကာခဏ ြဖစ် ေွားရြခင်း နမူ နာေင် ြဖစ် ေ ည် ။
ဤြဖစ် ရ ေ် တွ င် AIO နှ င့် ALP တို့ ေ ည် ခို င် ရဲ ခို င် နှ င့်

ဦး ပမာ င် ပကျာ် လှို င် တို့ ၏ ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် အ ရ ေါ တီ

အမည်ကို “ALP”၊ လက်နက်ကင
ို တ
် ေ်ဖွဲ့အမည်ကို "ရခိင
ု ြ် ေည်
လွ တ် လ ေ် ပရး တေ် မ ပတာ် (Arakan Independence

Army – AIA) ဟူ ၍ ၁၉၉၈ ခု နှ စ် ၌ ေူး ပေါင်း ခဲ့ ကကြခင်း
ြဖစ်ေည်- " "ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရး ေါတီနှင့် ရခိုင်ြေည်

လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့တို့ ေူးပေါင်းြခင်း ပကကညာချက်",၁၉၈၈

ခု နှ စ် ၊ စက် တ င် ဘာလ ၅ ရက် ။ ၁၉၉၁ ခု နှ စ် ဇန် န ဝါရီ လ
၁၁ ရက်ပန့တွင် ALP- AIO ပေါင်းစည်းမှုကို ရေ်စဲပကကာင်း

ခို င် ရဲ ခို င် က ပကကညာခဲ့ ေ ည် ။ နို င် ငံ ပရးလှု ေ် ရှားမှု အေွ င်

ရေ် တ ည် ရ န် ထို င်း နယ် စ ေ် ရှိ AP အဖွဲ့ ဝင် များက အကကံ
ပေးခဲ့ ြခင်းပကကာင့ြ် ဖစ်မည်ဟု အြခားရခိင
ု ေ
် ါတီများက မှန်းဆ
ခဲ့ ကကေည်။ ALP၏ အြမင်- Aung, “Inceptive History”
(ရည်��န်း အခန်း ၄၊ မှတ်စု ၁၅) တွင်ရှုေါ။

၂၇။ AA ပခါင်းပဆာင် ခိုင်ရာဇာမှာ အဂတိလိုက်စားြခင်း၊

အာဏာကိုတစ်ဦးတည်းချုေ်ကင
ို ြ် ခင်းတို့ရှပ
ိ ကကာင်းပြောကကား
ပေီး ခွဲ ထွ က် ခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ - Central Committee

NUPA, “Proclamation No.1/96”, 15 October 1996.
N.B., ခွဲထွက်ေွားပောအဖွဲ့ေည် အပစာေိုင်းတွင် NUPA
အမည်ကို ဆက်လက်အေုံးြေုခဲ့ေည်။

၂၈။ National United Party of Arakan, “Brief Analysis
on Arakan Politics” (ရည်��န်း - အခန်း ၂။ မှတ်စု ၃)၊
စာ၃၄။

၂၉။ All Arakan Students and Youths Congress,
Press Release- 7 October 1995.
၃၀။ Ibid.

၃၁။ A A S Y C နှ င့် N U PA တို့ တွ င် ေါ ဝ င် ခဲ့ ကက ပော

ပကျာင်းေားတက်�ကွလေ်
ှု ရှားေူများ ြဖစ်ကကေည့် ခိင
ု စ
် ေ
ံ န
ိ ်း
နှင့် ဓညလင်းတို့၏ ေုဂ�ိုလ်ပရး အပကကာင်းများ- Nandita
Haksar, Rogue Agent: How India’s Military

Intelligence Betrayed the Burmese Resistance (India:
Penguin Books, 2009), pp.56-64. ပနာက် ေို င်း တွ င်

ခိုင်ြမတ်ပကျာ်ေည် NUPA မှ ထွက်ခဲ့ ပေီး Narinjara News
ေတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာြဖစ်လာေည်။

၃၂။ International Crisis Group, “Myanmar: A New
Muslim Insurgency in Rakhine State”, Asia Report
No.283, 2016, p.4.
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၃၃။ ဤအြဖစ်အေျက်များ အပေးစိတက
် ို Haksar, Rogue

2010.

၃၄။ “‘We helped India, but we were betrayed’”,

ဖွဲ့ စ ည်း ခဲ့ ေ ည် ။ ထို အ ချိ န် က ပဆာ င် ရ� က် ချ က် များ ကို

Agent တွင် ရှုေါ။

Mizzima News, 20 May 2011. ထိေ
ု တ
ူ မ
ို့ ှာ ပနာက်ေင
ို ်းတွင်
နယ်ောလန်နိုင်ငံ၌ အပြခချခဲ့ ကကေည်။

၃၅။ အိ န�ိ ယ ဝန် ကကီး ချုေ် Atal Bihari Vajpayee ထံ ေို့
ရခို င် ြေည် အမျုးေား
ိ
ညီ �� တ် ပရးေါတီ ၏ ြေည် ေ ပရးရာ

တာ ဝ န် ခံ ပဒါ က် တာ ခ င် ပမာ င် က ပေး ခဲ့ ပော ပဝ ဖ န် စာ
တွင် အာရကန်နှင့် အိန�ိယြေည်ေူများကကားရှိ အစဉ်အလာ

ရင်း နှီး ချစ် ကကည် မှု ကို အမှ တ် ရ ေါရန် နှ င့် လွ တ် လ ေ် ပရး
ရပေီး ပနာက် ေို င်း ဒီ မို က ပရစီ အ ပရး တို က် ေွဲ ဝ င် ကကိုးေမ်း မှု

ကိလ
ု ည်း နယူးပဒလီ အစိုးရက ဆက်လက်ပထာက်ခပ
ံ ေးေါရန်

ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်။ Letter, “To the Honourable Prime

၄၂။ အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအစည်းအရုံးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်

ပခုံ ငုံ ပလ့ လာရန် ၊ see e.g., Paulus Rudolf Yuniarto,
“Dynamics of Muslim Rohingya’s Insurgencies

Movement”, in, PSDR LIPI, Multiculturalism,
Separatism and Nation State Building in Burma
(Jakarta: LIPI Press, 2005), p.87-129.

၄၃။ “Rohingya Revolutionary Leader Dies in Saudi
Arabia”, Kaladan News, 5 May 2005.

၄၄။ “Manifesto of Arakan Rohingya National
Organisation”, ARNO, 13 December 1998.

Minister, the Government of India”, NUPA General

၄၅။ See e.g., Arakan Independence Alliance, “Joint

၃၆။ See e.g., Earthrights International, “Another

၄၆။ Arakan Independence Alliance, “Joint

(Burma-Bangladesh-India)”, 2004.

September 2002.

Head Quarters Arakan, 15 August 1998.

Yadana: The Shwe Natural Gas Pipeline Project
၃၇။ ထို ေို့ ပနာက် ြေန် ဆု တ် ခဲ့ ရ ပေီး ပနာက် ဘင်္ ဂ လားပဒ့ ရှ် ၊

အိနယ
�ိ နှင့် ထိင
ု ်းနယ်စေ်တရ
ို့ ှိ အြခားအတိက
ု အ
် ခံ အဖွဲ့များနှင့်
ကွ န် ရ က် ချိ တ် ဆ က် ကာ ပတာ် လှ န် ပရးေမားပဟာင်း များ

ြဖ စ် ပော ( ရ ခို င် ြေ ည် လွ တ် လ ေ် ပရး အ ဖွဲ့ ဝ င် ပဟာ င်း
ပဒါ က် တာ ခ င် ပမာ င် နှ င့် ( ရ ခို င် ြေ ည် ကွ န် ြမူ န စ် ေါ တီ

Press Release”, 2 November 2001.

PressRelease”, ARNO, Press & Publication Dept, 11

၄၇။ ARNO, “Press Release: Facts about Arakan

Rohingya National Organisation”, 20 October 2007.
၄၈။ All Arakan Students and Youths Congress,“
Statement on the 224th Anniversary of the

ရကေအဖွဲ့ဝင်ပဟာင်း) ဦးပရ�ောတို့၏ ပခါင်းပဆာင်မှုြဖင့်

Downfall of the National Sovereignty of Arakan”,31

ရခိုင် ြေည်အမျုးေားညီ
ိ
��တ်ပရးေါတီအဖွဲ့ဝင်များကို ေို၍

၄၉။ ၂ ၀ ဝ ၂ ခု နှ စ် ပအာ က် တို ဘာ လ ၁ ၀ ရ က် စွဲ ြဖ င့်

အာ ရ က န် အ ပရး ကို စ ည်း ရုံး လှုံ ပဆာ် နို င် ခဲ့ ပော ပကကာ င့်
လူေိများလာခဲ့ေည်။

၃၈။ ကျ န်း မာ ပရး အ ပြခ အ ပန မ ပကာ င်း ပော ပကကာ င့်
ဦးပအးောပအာင်ကို နှစ်နှစ်အကကာတွင် ြေန်လ�တ် ပေးလိုက်
ေည်။

၃၉။ စတင် တ ည် ပထာင် စ ဉ် ေါ၀င် ခဲ့ ပော အဖွဲ့ ဝင် များမှာ
ရခို င် ဒီ မို က ပရစီ အဖွဲ့ ချုေ် ၊ ရှ မ်း တို င်း ရင်း ေားလူ မျုးများ
ိ

December 2008.

ရန်ကုန်ရှိ အပမရိကန်ေံရုံးက ထုတ်ြေန်ခဲ့ ပေီး Wikileaks

ဝက် ဘ် ဆို က် က ဖွ င့် ချခဲ့ ပော အစီ ရ င် ခံ စာ “Arakan

Rohingya National Organization Contacts with
Al Qaeda and with Burmese Insurgent Groups

on the Thai Border (https://wikileaks.org/plusd/
cables/02RANGOON13 10_a.html )

ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်၊ ကချင်ြေည်နယ် အမျုးေားဒီ
ိ
မိုကပရစီ

၅၀။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့

အဖွဲ့ ချုေ် ၊ကရင် အ မျုးေား
ိ
ဒီ မို က ပရစီ ကွ န် ဂ ရက် တို့

Selim) မှာ ဘင်္ဂလာပဒ့ရှ်နယ်စေ်အား ြဖတ်ပကျာ်ပေီးချိန်တွင်

ကွ န် ဂ ရက် ၊ ကယားြေည် န ယ် လူ မျုးပေါင်
ိ
း စုံ ဒီ မို က ပရစီ
ြဖစ်ေည်။

၄၀။ Amn e sty In te rn a ti o n a l , “R e p o r t 2006:
Myanmar”,23 May 2006. Ref.3.

၄၁။ Human Rights Watch, “Burma: 20 Years After
1990Elections, Democracy Still Denied”, 26 May

၏ စစ် ဦးစီး ချုေ် ဆာလူ မူ လာ ဆလင်း (Salumullah
ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရေည်။

၅၁။ Lewa, “Asia’s new boat people” (ရည် �� န်း

အခန်း ၄၊ မှတ်စု ၇၇ ), p.40-42. ; Human Rights Watch,
“Perilous Plight: Burma’s Rohingya Take to the
Seas”, 26 May 2009.

၅၂။ Ibid. Amnesty International, “Myanmar: The
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Rohingya Minority” (ရည်��န်းအခန်း ၄၊ မှတ်စု ၇၇ )။
အထက် ေါ “ေဋိ ေ က္ခ များြေန် စ ြခင်း ၊ စစ် အ င် အားြေန် လ ည်
ထူ ပထာင် ကကြခင်း နှ င့် ၁၉၉၁-၉၂ ရို ဟ င် ဂျာများ အစု လို က်
အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။ “ ကိုလည်းရှုေါ။

၅၃။ Dr Khin Maung, “The view of present situation

of Arakan from a Rakhaing politician”, First Rohingya

Consultation: “Working together to find a solution”,
Chulalongkorn University, Bangkok, in cooperation
with the National Reconciliation Programme, 2-3
August 2006.
၅၄။ Ibid..

၅၅။ See e.g., Shau Khat (MSK Jilani), “Toward
Understanding Rohingya”, Kaladan News, 6October
2006.

၅၆။ Haksar, Rogue Agent, p.117.

၅၇။ Ibid. အာရကန်ရဟ
ို င်ဂျာ အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့နှင့် မဟာမိတ်

ဖွဲ့ရာတွင် ရခိင
ု ြ် ေည် အမျုးေား
ိ
ညီ�တ်
� ပရး ေါတီ တစ်ခတ
ု ည်း

ပဝဖန် ြခင်း ခံ ရ ေည် မဟု တ် ေါ။ ထို အ ချိ န် အ တွ င်း မှာ ေင်
အြခား ရို ဟ င် ဂျာအု ေ် စု များကလည်း အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာ
အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့၏ ပခါင်းပဆာင်များကို ရခိင
ု ြ် ေည်အမျုးေား
ိ
ညီ �� တ် ပရးေါတီ နှ င့် အဆက် အ ေွ ယ် ြဖတ် ရ န် ဖိ အားပေး
ခဲ့ ကကေည်။

၅၈။ The New Light of Myanmar, 23 February

2006. ထိုအပရးအေားတွင် အတိုက်အခံအုေ်စုများအပေါ်

အစိုးရက ရှုြမင်ေက
ုံ ို အပေးစိတပ
် ဖာ်ြေထားပေီး မည်ေမ
ို့ ည်ေုံ

ေပဘာထားရှိ ေ ည် ကို ြမင် နို င် ေ ည် ။ မမှ န် ပော အချက်
အလက်များစွာ ထည့်ေွင်းထားေည်။

၅၉။ အေစ်ပေါ်လာပော ရခိင
ု ြ် ေည်အမျုးေား
ိ
ညီ�တ
� ပ
် ရး

ေါတီေည် ၁၉၉၅ တွင် ဗမာြေည်ဒီမိုကရက် တစ်မဟာမိတ်မှ
နုတ်ထွက်ခဲ့ေည်။

၆၀။ ရခို င် ြေည် လုံး ဆို င် ရာပကျာင်း ေားနှ င့် လူ င ယ် များ

အစည်းအရုံးေည် ၎င်း၏ စစ်ပရးအင်အားစုကို ပယဘူယျ
အားြဖင့် ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ်ဟု ေုံးပလ့ရှိေည်။ KNUနှင့်

ရခို င် ြေည် တ ေ် မ ပတာ် တို့ ေူး တွဲ စ စ် ပရးပလ့ ကျင့် ပနပော
မှ တ် တ မ်း ( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=p4bRM0i2iec).
၆၁။ See e.g.,

William Gomes, “Rohingyas

trained in different Al-Qaeda and Taliban camps in
Afghanistan”, Asian Tribune, 1 April 2009.

၆၂။ ရိဟ
ု င်ဂျာတို့၏ လုေပ
် ဆာင်ချက်များကို ( http://www.

rohingya.org ) တွင်ရှုေါ။

၆၃။ See e.g., Tom Kramer, “Civil Society Gaining

Ground: Opportunities for Change and Development

in Burma”, Transnational Institute, Amsterdam, 2011.
၆၄။ လူ ေိ အ များဆုံး ေတင်း ဌာနများမှာ ြေည် ေ ပရာက်

ရခို င် ဒီ မို က ပရစီ တက် �ကွ လှု ေ် ရှားေူ များမှာ ၂၀ဝ၁ ခု နှ စ်
စက်တင်ဘာလတွင် ထူပထာင်ပော နိရ�္စရာ ေတင်းဌာန (
http://narinjara.com ) နှင့် ၊ ၂၀ဝ၁ ခုနစ
ှ ် ပဖပဖာ်ဝါရီလတွင်

ဘ င်္ ဂ လား ပဒ့ ရှ် နို င် ငံ ရှိ ြေ ည် ေ ပရာ က် ရို ဟ င် ဂျာ များ
တည်ပထာင်ပော Kaladan Press Network (http://www.
kaladanpress.org )တို့ ြဖစ်ကကေည်။

၆၅။ Shwe Gas Movement, “Corridor of Power:
China’s Trans-Burma Oil and Gas Pipelines” (Chiang
Mai, September 2009). ပရ� ဂ က် စ် လှု ေ် ရှားမှု အဖွဲ့ ကို
AASYC က စတင်ခဲ့ေည်။

၆၆။ Daewoo International Ltd. and Korea Gas

Corporation of South Korea, and ONGC Videsh Ltd.
and GAIL Ltd. of India.

၆၇။ See e.g., Transnational Institute, “China’s
Engagement in Myanmar: From Malacca Dilemma
to Transition Dilemma”, TNI, Myanmar Policy
Briefing No.19, July 2016.

၆၈။ AASYC, PYO and MYPO, “Holding Our

Ground: Land Confiscation in Arakan and Mon

States, and Pa-O Area of Southern Shan State”,
March 2009, p.6.

၆၉။ Marn Thu Shein & Chan Myae Thu, “Sixty-

five percent of foreign investment concentrated in
resource rich Kachin, Rakhine, Shan States”, Eleven

Media Group, 20 October 2011. ကချင်ြေည်နယ်တွင်
ရင်းနှီး ြမုေ်နှံမှု စုစုပေါင်း၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းြဖစ်ပော ၈.၃
ဘီ လီ ယံ ရှိ ပေီး နှ င့် ရခို င် ြေည် န ယ် ရှိ ရင်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု မှာ ၇.၅
ဘီလီယံတန်ေည်ဟု ခန့်မှန်းကကေည်။

၇၀။ See e.g., San Kyawt Khine et al, “Epidemiolo

-gical Situation of Malaria in Rakhine State, Myanmar

during 2000-2014”, OSIR, Vol.10:3, September
2017, p.16-21.

၇၁။ Shwe Gas Movement, “Corridor of Power”,
p.12.

၇၂။ See e.g., John Buchanan, Tom Kramer & Kevin
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Woods, “Developing Disparity: Regional Investment

အဓိ က ကျပော အဖွဲ့ များအားလုံး ကို အင်္ ဂ လိ ေ် ဘာောြဖင့်

2013.

နှစ်များကတည်းက လက်နက်ကိုင် တေ်ေား အင်အားနှင့်

in Burma’s Borderlands”, TNI-BCN, Amsterdam,
၇၃။ Shwe Gas Movement, “Corridor of Power”,
p.29.

၇၄။ " ရ က္ခို င် " ေ ည် " ရ ခို င် " ၏ ပရှး စာ လုံး ပေါ င်း ဟု

ဆို ကကေည် ။ အေစ် ြဖစ် ပော ရက္ခို င့် တ ေ် ပတာ် AA ေည်
ရ ခို င် ြေ ည် အ မျုးိ ေား ညီ �� တ် ပရး ေါ တီ ရ ခို င် ြေ ည်

အ မျုးိ ေား ပကာ င် စီ ၏ ရ ခို င် ြေ ည် တ ေ် မ ပတာ် A A နှ င့်
အဆက်အစေ်မရှိပေ။

၇၅။ ဉေမာ- ဗို လ် ထွ န်း ြမတ် နို င် ေ ည် ယခင် ဧ ည့် လ မ်း �� န်
အြဖစ် ရခို င် ြေည် လုံး ဆို င် ရာပကျာင်း ေားနှ င့် လူ င ယ် များ
အစည်းအရုံးတွင် ေါဝင်လှုေ်ရှားေူတစ်ပယာက် ြဖစ်ေည်။
ထို ကဲ့ ေို့ အပတွ့ အကကုံ များမှ တဆင့် ရက္ခို င် အ မျုးေား
ိ

အဖွဲ့ ချုေ် ၊ ရက္ခို င့် တ ေ် ပတာ် ပခါင်း ပဆာင် များအပနနှ င့်
အြခားပော အဖွဲ့များက ပဆာင်ရက
� မ
် များကိ
ှု
ု ပစာင့ဆ
် င
ို ်းြခင်း
(ေို့ ) နို င် ငံ ြခားေားများ ရှံ့ ချကကြခင်း ထက် မိ မိ တို့ ဘာော
အာရကန် ပြောင်း လဲ လာပရးအတွ က် တာဝန် ယူ မ ည် ဟု
ဆုံးြဖတ် ြဖစ်လာခဲ့ ကကေည်ဟုဆိုေည်။

၇၆။ See e.g., Global Witness, “Jade: Myanmar’s ‘Big
State Secret’”, October 2015. See also Chapter 7.

၇၇။ See e.g.,“Arakan Army:The Way of Rakhita 2018”:
https://www.youtube.com/watch?v=0zQGZ8VE1P
Y

၇၈။

ကချင် လွ တ် လ ေ် ပရးအဖွဲ့ ပခါင်း ပဆာင် များေည်

အ စ ေို င်း တွ င် ရ က္ခို င် အ မျုးိ ေား အ ဖွဲ့ ချု ေ် အား က ချ င်

ြေည်နယ်ထဲ လာ၍ နိင
ု င
် ပ
ံ ရးလှုေ်ရှားမှုများ ြေုလုေခ
် င
ွ ပ
့် ေးရန်
အ ချိ န် ယူ စ ဉ်း စား ခဲ့ ကက ေ ည် ။ လွ န် ခဲ့ ပော ဆ ယ် စု နှ စ်
အတွ င်း ရခို င် မှ ပရ�့ ပြောင်း ဝင် ပရာက် လာေူ များ ြမင့် မား
လာြခင်းက အကဲဆတ်ပော ကိစတစ်
္စ
ခု ြဖစ်ခေ
ဲ့ ည်။ ေို့ပော်

၂၀၁၁-၁၂ ကလာအတွ င်း အစိုး ရ နှ င့် တို က် ခို က် မှု များ
ြေန် လ ည် စ တင် လာချိ န် တွ င် ထို အ ပရးကို ထည့် မ စဉ်း စား
ပတာ့ေဲ ခွင့်ြေုခဲ့ေည်။

၇၉။ As quoted in, David Scott Mathieson, “Myanmar’s

Rakhine torched anew by insurgent fire”, Asia Times,
3 January 2019.

၈၀။ ဤဇယားေည် ဒုတိယ ကမ�ာစစ်ပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း
ယခင် ပတာင် တ န်း ပဒေနှ င့် အာရကန် အ တွ င်း ပေါ် ပေါက်
ခဲ့ ပော အဓိ က လက် န က် ကို င် အဖွဲ့ များစာရင်း ြဖစ် ေ ည် ။

ဤ စာ ရ င်း ေ ည် အ တိ အ ကျ ဟု မ ဆို နို င် ပော် လ ည်း

ေိ ထား ခဲ့ ေ မျှ ကို စု စ ည်း ထားြခင်း ြဖစ် ေ ည် ။ လွ န် ခဲ့ ပော
နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှားမှု အားတွ င် အတန် င ယ် အပြောင်း အလဲ
ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ အဖွဲ့ တို င်း တွ င် စစ် ပရးတာဝန် ထမ်း ပဆာင်
ပနေူ များထက် ဝန်း ရံ ေူ အပရအတွ က် ေို များေါေည် ။

၁၉၇၀ ြေည့် အ လွ န် နှ စ် များအပနှာ င်း ေို င်း တွ င် မည် ေ ည့်
အဖွဲ့ အစည်းကမျှ ရခို င်ြေည် နယ် ပြမာက် ေို င်းနှ င့် ေုံး နို င်ငံ
န ယ် ြခား ဆုံ ချ က် ပဒ ေ ၏ အ ြေ င် ဘ က် တွ င် စ ခ န်း မ ချ

နိင
ု ခ
် ဲ့ ကကပေ။ တစ်ခါတစ်ရတ
ံ င
ွ ် ပဖာ်ြေထားေည့် အဖွဲ့အစည်း
များ တည်ပထာင်ပောအချိနန
် င
ှ ့် အဆုံးေတ်ချိန် မှာ တကယ့်

ပြမြေင် အ ပြခအပနများကကားတွ င် ကွာ ြခားမှု ရှိ နို င် ေ ည် ။
ထိုနှစ်ကာလများကို ကွင်းထဲတွင် ပဖာ်ြေထား ေါေည်။
၈၁။

မီ ဇို အ မျုးိ ေား တ ေ် ဦး ေ ည် အာ ရ က န် အ တွ က်

နိုင်ငံပရးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် မရှိပော်လည်း လွန်ခဲ့ပော

ဆယ် စု နှ စ် နှ စ် ခု အ တွ င်း ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခားဆုံး ချက် တွ င်
အပရးကကီးပော အင်အားစု တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေည်။

၈၂။ ရခိုင်ြေည် အမျုးေားညီ
ိ
��တ်ပရး တေ်ဦးေည် ရခိုင်

ြေည် လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ ၊ ရခို င်ြေည် လွတ်ပြမာက်ပရး
ေါ တီ ၊ ရ ခို င် ြေ ည် ကွ န် ြမူ န စ် ေါ တီ နှ င် အ ချိ န် အ န ည်း
အကျဉ်းော ရေ်တည်နိုင်ခဲ့ပော ရခိုင်ြေည် ဒီမိုကရက်တစ်

အင်အားစုတို့ ေါဝင်ပော အဖွဲ့( ၆) ဖွဲ့ မဟာမိတ် အြဖစ်ေို့
ကကီးထွားလာခဲ့ေည်။

၈၃။ ရို ဟ င် ဂျာမျုးချစ်
ိ
တ ေ် ဦးနှ င့် ရို ဟ င် ဂျာ ပေွး စည်း

ညီ�တ
� ပ
် ရး အဖွဲ့တို့ ေူးပေါင်း၍ အာရကန် ရိဟ
ု င်ဂျာ လွတလ
် ေ်
ပရး တေ်ဦးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။
၈၄

။ ချင်းအမျုးေားတေ်
ိ
ဦးေည် ယခုချင်းြေည်နယ်ထဲ

ေါ၀င် ေွားခဲ့ ပော ယခင် အာရကန် ပတာင် တ န်း ပဒေတွ င်
လှုေ်ရှား ခဲ့ေည်။
၈၅။

ရခို င် ြေည် အမျုးေားညီ
ိ
�� တ် ပရးေါတီ ကို ရခို င်

တေ် မ ပတာ် ၊ ၁၉၈၈ တွ င် ထွ က် ပေါ် လာပော ရခို င် ြေည်
လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့_ ရခိုင်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ AIO-ALP

ေူးပေါင်းအဖွဲ့၊ ရခိင
ု ြ် ေည်အမျုးေားလွ
ိ
တပ
် ြမာက်ပရးေါတီ၊ရ
ခိုင်ြေည် ကွန်ြမူနစ်ေါတီနှင့် လူမျုးစု
ိ ံ တိုင်းရင်းများေါတီတို့
ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။

၈၆။ ရခို င် ြေည် လုံး ဆို င် ရာ ပကျာင်း ေားနှ င့် လူ င ယ် များ
အစည်းအရုံးတွင် အရေ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်နက်ကင
ို ်
အုေ်စု ဟူ၍ အစိတ်အေိုင်းနှစ်ခုေါဝင်ေည်။
၈၇။

အာရကန် ရို ဟ င် ဂျာ လွ တ် ပြမာက် ပရးတေ် ဦးနှ င့်

ရိဟ
ု င်ဂျာပေွးစည်း ညီ�တ
� ပ
် ရး အဖွဲ့များပေါင်းပေီး အာရကန်
ရို ဟ င် ဂျာ အမျုးေားအဖွ
ိ
ဲ့ ARNO ကို ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ေ ည် ။
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၎င်း၏ စစ်တေ် ရိုဟင်ဂျာ အမျုးေား
ိ
တေ်မပတာ်မှာ ၂၀၀၃

ခု နှ စ် တွ င် လ က် န က် မ ကို င် ပတာ့ ပော အ ခါ နို င် ငံ ပရး
ဘက်တွင်ော ဆက်လက် ရေ်တည်ခဲ့ေည်။

၈၈။ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက အဖွဲ့ဝင်များ အပြောင်း

အလဲ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။ မကကာပေးခင် နှ စ် များက၎င်း ၏ ေင် မ

အဖွဲ့ ဝင် များမှာ AASYC နှ င့် NUPAတို့ ြဖစ် ကကေည် ။
၂၀၁၂ ကတည်း က ANC က NUPA ကို အစားထိုး ကာ
နို င် ငံ ပရးတွ င် ပရှ့ ထွ က် ကို ယ် စားြေုလာခဲ့ ပေီး ANC ၏
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာ ANC-AA ရခိုင်ြေည် တေ်မပတာ်ဟု
ပခါ်ေည်။
၈၉။

၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်း ေုံ အပြခခံ ဥ ေပဒအရ ြေည် န ယ် ( ေို့ )

တိုင်းပဒေကကီးတစ်ခုတွင် တိုင်းရင်းေားလူမျုးစု
ိ တစ်ခုခုက

တ စ် နို င် ငံ လုံး လူ ဦး ပရ ၏ ၀ . ၁ ရာ ခို င် နှု န်း ေို့ မ ဟု တ်

ထိုရာနှုန်းထက် ေိုပေီး ခန့်မှန်းပြခ လူဦးပရ ၅၁၄၀၀ရှိလျှင်
တိုင်းရင်းေား လူမျုးပရးရာ
ိ
ဝန်ကကီးရာထူးကို ကိုယ်စားြေု

ပရ�းပကာက်နို င်ေည်။ ေို့ ရာတွင် မိမိတို့ လူမျုးိ အမည်ြဖင့်
ဖွဲ့ စည်း ထားပော ြေည် န ယ် တွ င် မူ မိ မိ တို့ လူ မျုးအတွ
ိ
က်
၀ န် ကကီး ပန ရာ ြဖ င့် ကို ယ် စား ြေု ခွ င့် မ ရှိ ေါ ။ ေို့ ြဖ စ် ရာ

ရခို င် ြေည် န ယ် အ တွ င်း ရခို င် တို င်း ရင်း ေား ပရးရာဝန် ကကီး
ပနရာထားရှိြခင်း မရှိပေ။
၉၀

။ စာရင်း အတိ အ ကျအရဆို လျှ င် ဗမာ(၅)၊ ကရင်

(၅)၊ ချင်း (၃)၊ ရှ မ်း (၃)၊ ေအို ဝ်း (၂)၊ရခို င် ( ၂)၊ လီ ဆူး (၂)၊
အခါ၊အင်းေား၊ ကချင်၊ ကယန်း၊ လားဟူ၊ မွန်၊ ရဝမ် (၁)
၉၁

။ ဗ မာ ြေ ည် ကွ န် ြမူ န စ် ေါ တီ ၀ င် များ က ရ ခို င်

ြေည် န ယ် တို င်း ရင်း ေား လူ မျုးများ
ိ
ပေွး စည်း ညီ �� တ်
ပရးေါတီ(Rakhine state All National Races Solidarity

Party) ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့ေည်။ ခိုင်လင်းနိုင်၏ ခွဲထွက်
အဖွဲ့ငယ်နှင့် ေတ်ေက်လျှင်”ရခိုင်တေ်မပတာ်” ေို့မဟုတ်

ရခိုင်ြေည် အမျုးေားညီ
ိ
��တ်ပရးေါတီ ၏ ကိုယ်စားြေုမှုမှာ

ေါ၀င် ေ ည် ဆို ရုံ မျှ ောြဖစ် ေ ည် ။ see e.g. Kyaw Zwa
Moe “Burma’s National Convention Resumes”,The
Irrawaddy ,10 October 2006. အမျုးေားညီ
ိ
လာခံ၏

အပနှာ င်း ေို င်း နှ စ် များတွ င် စု စု ပေါင်း အေစ် ရ ေ် ထားပော

အဖွဲ့ ၂၉ ခု ေါဝင်လာကက ေည်။ ထိအ
ု ထဲတင
ွ ် အဓိကကျပော
အဖွဲ့ ၁၅ ခု ေါဝင်ပေီး အြခားအဖွဲ့များမှာ အြခားအဖွဲ့များမှ
ခွဲ ထွ က် လာပော ပဒေဆို င် ရာ ြေည် ေူ့ စစ် ြဖစ် လာေည့်
အု ေ် စု များြဖစ် ေ ည် ။ ၂၀၀၆ ခု နှ စ် အ တွ င်း က လူ မျုးစု
ိ
အပြခြေုေါတီ များ ဇယားကို Martin Smith, State of

Report 2010: Myanmar”, 28 May 2010.

၉၃။ Rohingya Party Prevented from Campaigning”,
The Irrawaddy, 22 October 2010. ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်

စုစုပေါင်း ေါတီ၉ ခု ဝင်ပရာက်ယှဉ်ပေိုင်ခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင်တို

င်းရင်းေားများတိုးတက်ပရးေါတီ၊ ပမို(ပခါ် ) ခမီ အမျုးေား
ိ

ညီ�တ
� ပ
် ရး အဖွဲ့နှင့် ကမန် အမျုးေား
ိ
တိုးတက်ပရးေါတီနင
ှ ့်

အစိုးရကို ပထာက်ခံေူများ ြဖစ်ကကပော USDP၊ တ.စ.ည

(ယခင် ြမန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ)၊ ရခိုင်ြေည်နယ်
အ မျုးိ ေား အ င် အား စု ၊ ခ မီ အ မျုးိ ေား ဖွံ့ ပဖိုး တိုး တ က်
ပရးေါတီ ၊ မွ တ် ဆ လင် NDPP တို့ ြဖစ် ကကေည် ။ USDP

နှ င့် တစည တို့ က ောလျှ င် မဲ ဆ န� နယ် (၁၇) ခု လုံး တွ င်
ဝင်ပရာက်ယှဉ်ပေိုင်နိုင်ကကေည်။

၉၄။ “Rohingya refugees watch Burmese elections

nervously”, The Guardian, 3 November 2010;
“Election Overview Arakan State under Burma

election 2010”, Kaladan News, 2 November 2010.
For analyses of the election, see e.g., Centre
for Peace and Conflict Studies, “2010 Myanmar

General Elections: Learning and Sharing for

Future”, Observation Report, April 2011; Burma
F u n d U N O f f i c e , “ B u r m a ’s 2 0 1 0 E l e c t i o n s : a
comprehensive report”, New York, January 2011.

၉၅။ Bill O’Toole, “How the USDP went from courting

to spurning Rakhine State’s Muslims”, Myanmar

Times, 19 February 2015; Aung Kyaw Min, “Courting

of Rohingya in 2010 comes back to haunt USDP”,
Myanmar Times, 26 August 2015; Republic of

the Union of Myanmar, “Final Report of Inquiry

Commission on Sectarian Violence in Rakhine
State”, 8 July 2013,p.15.

၉၆။ “USDP’s Aung Zaw Win returns to Naypyidaw in
defeat”,KaladanNews,9November2010; “Rohingya

Party Prevented from Campaigning”, The Irrawaddy,
22 October 2010; Burma Fund UN Office, “Burma’s
2010 Elections”,p.15-24.

၉၇။ Ahunt Phone Myat, “No delay on vote in cyclonehit region”, DVB, 1 November 2010.

strife The Dynamics of Ethnic Conflict in Burma

၉၈။ Transnational Institute, “A Changing Ethnic

2007), pp.67-9.

Policy Briefing No.4, December 2010, p.2.

(East -West Center Washington; ISEAS, Singapore,
၉၂။ Amnesty International, “Amnesty International

Landscape: Analysis of Burma’s 2010 Polls”, Burma
၉၉။ USDP မှ စုစုပေါင်း ၈၈၃ ပနရာ၊ တ.စ.ညေါတီမှ ၆၂
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ပနရာနှင့် SNLD မှ ပရ�းပကာက်ေအ
ွဲ ား ေေိတပ
် မှာက်ထားစဉ်

ထို ကိ န်း ဂဏန်း မှာ ဤပဒေတွ င် ပနထို င် ပော အြခား

တစ်ေါတီမှ ၅၇ ပနရာတိအ
ု့ ား အနိင
ု ရ
် ခဲေ
့ ည်။ ရခိင
ု ် တိင
ု ်းရင်း

of the Union of Myanmar, “Final Report of Inquiry

အေစ် ဖွဲ့ လို က် ပော ရှ မ်း တို င်း ရင်း ေားများ ဒီ မို က ရက်
ေားများ တိုးတက်ပရးေါတီမှ အမျုးေား
ိ
လ�တ်ပတာ်တွင် ၇

ပနရာ၊ ြေည်ေူ့ လ�တ်ပတာ်တွင် ၉ ပနရာနှင့် ရခိုင်ြေည်နယ်
လ�တ်ပတာ်တွင် ၁၉ ပနရာ အနိုင်ရခဲ့ေည်။

၁၀၀။ Transnational Institute, “A Changing Ethnic
Landscape”.

၁၀၁။ အမျုးေား
ိ
လ�တ်ပတာ်အတွက် တစ်ပနရာ၊ ြေည်ေူ့
လ� တ် ပတာ် အ တွ က် နှ စ် ပနရာနှ င့် ြေည် န ယ် လ� တ် ပတာ်

အတွ က် နှ စ် ပနရာ -International Crisis Group,
“Myanmar: The Politics” (ref: CH.2, n.14), p.19.
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