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မာတိကာ 

 ြမန်မာနိုင်ငံ ပြမေုံ ၁
 အာရကန်နိုင်ငံပရးေမိုင်း ၂
 အတိုပကာက်များ ၅
၁။ မိတ်ဆက် ၉
 အာရကန် ပြမေုံ ၁၄
၂။ အပမ့ပလျာ့ခံ အာရကန်ဘုရင့်နိုင်ငံပတာ် ၁၅
 ေဋိေက္ခ နှင့် ကိုလိုနီြေုခံရြခင်းတို့၏ ဆိုးပမွ ၁၅
  ရခိုင်ြေည်နယ် - မျက်ပမှာက်ပခတ် ရုေ်ေုံလ� ာ ၁၉
 ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု များ ပေါ် ပေါက်လာြခင်း ၂၂
 ဂျေန်တို့ လက်ပအာက်ကျပရာက်ြခင်းနှင့် လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ ၂၄
 အာရကန်တို့ ပဘးဖယ်ထားြခင်းနှင့် လွတ်လေ်ပရးေို့ ဖုတ်ေူမီးတိုက်ချီတက်ြခင်း ၂၇
  ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး ၃၃
၃။ ေါလီမန်ပခတ် (၁၉၄၈ - ၆၂)  ၃၇
 နိုင်ငံတစ်ခု ပတာခိုေွားြခင်း ၃၇
 ပရ�းပကာက်ေွဲလှု ေ်ရှားမှု များ ြေန်လည် အေက်ဝင်ြခင်း ၃၈
 “လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး” ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစနှင့် နိုင်ငံပရးကျဆုံးြခင်း ၄၁
 ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ အာဏာေိမ်းြခင်း ၄၄
၄။ ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် (၁၉၆၂ - ၈၈)  ၄၇
 စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခ များ တစ်ပကျာ့ ြေန်လာြခင်း ၄၇
 အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေုံ ၄၉
 ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် လူဉီးပရ ေန်းပခါင်စာရင်း ၅၂
 နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင် ပရးနှင့် ဒုက္ခ ေည်အကျေ်အတည်း ၅၆
  ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး ၅၉
 အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊ လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့် 
 မဆလအစိုးရပေိုကျြခင်း ၆၂
၅။ စစ်အစိုးရ - န.ဝ.တ- န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ပရး (၁၉၈၈-၂၀၁၁)  ၆၉
 ပရ�းပကာက်ေွဲကတိများနှင့် နိုင်ငံပရးနှိေ်ကွေ်မှု များ ၆၉
 ေဋိေက္ခ များြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် 
 ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ အစုလိုက် အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။ ၇၁
 အစိုးရစေ်ကူးမေ်ကူးကာလနှင့် အတိုက်အခံတို့အပနအထားြေန်ညှိရြခင်း ၇၇
 ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် ပရ �ဓါတ်ပငွ့ - စစ်မျက်နှာေစ်များနှင့် အကျေ်အတည်းေစ်များ ၈၂

မာတိကာ 

ြမန်မာနိုင်ငံ ပြမေုံ ၁
 အာရကန်နိုင်ငံပရးေမိုင်း ၂
 အတိုပကာက်များ ၅
၁။ မိတ်ဆက် ၉
 အာရကန် ပြမေုံ ၁၄
၂။ အပမ့ပလျာ့ခံ အာရကန်ဘုရင့်နိုင်ငံပတာ် ၁၅
 ေဋိေက္ခ နှင့် ကိုလိုနီြေုခံရြခင်းတို့၏ ဆိုးပမွ ၁၅
  ရခိုင်ြေည်နယ် - မျက်ပမှာက်ပခတ် ရုေ်ေုံလ� ာ ၁၉
 ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု များ ပေါ် ပေါက်လာြခင်း ၂၂
 ဂျေန်တို့ လက်ပအာက်ကျပရာက်ြခင်းနှင့် လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ ၂၄
 အာရကန်တို့ ပဘးဖယ်ထားြခင်းနှင့် လွတ်လေ်ပရးေို့ ဖုတ်ေူမီးတိုက်ချီတက်ြခင်း ၂၇
  ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး ၃၃
၃။ ေါလီမန်ပခတ် (၁၉၄၈ - ၆၂)  ၃၇
 နိုင်ငံတစ်ခု ပတာခိုေွားြခင်း ၃၇
 ပရ�းပကာက်ေွဲလှု ေ်ရှားမှု များ ြေန်လည် အေက်ဝင်ြခင်း ၃၈
 “လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး” ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစနှင့် နိုင်ငံပရးကျဆုံးြခင်း ၄၁
 ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ အာဏာေိမ်းြခင်း ၄၄
၄။ ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် (၁၉၆၂ - ၈၈)  ၄၇
 စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခ များ တစ်ပကျာ့ ြေန်လာြခင်း ၄၇
 အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေုံ ၄၉
 ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် လူဉီးပရ ေန်းပခါင်စာရင်း ၅၂
 နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင် ပရးနှင့် ဒုက္ခ ေည်အကျေ်အတည်း ၅၆
  ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး ၅၉
 အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊ လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့် 
 မဆလအစိုးရပေိုကျြခင်း ၆၂
၅။ စစ်အစိုးရ - န.ဝ.တ- န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ပရး (၁၉၈၈-၂၀၁၁)  ၆၉
 ပရ�းပကာက်ေွဲကတိများနှင့် နိုင်ငံပရးနှိေ်ကွေ်မှု များ ၆၉
 ေဋိေက္ခ များြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် 
 ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ အစုလိုက် အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။ ၇၁
 အစိုးရစေ်ကူးမေ်ကူးကာလနှင့် အတိုက်အခံတို့အပနအထားြေန်ညှိရြခင်း ၇၇
 ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် ပရ �ဓါတ်ပငွ့ - စစ်မျက်နှာေစ်များနှင့် အကျေ်အတည်းေစ်များ ၈၂



 ၂၀ဝ၈အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့် ၂၀၁၀အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ ၉၂
  အာရကန် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ အစဉ်ြေဇယား ၉၃
၆။ အရေ်ေားတစ်ေိုင်း အုေ်ချုေ်ပရး ေမ� တဦးေိန်းစိန်လက်ထက် (၂၀၁၁-၂၀၁၆) ၉၇
 ၂၀၂၀ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရးအကကမ်းဖက်မှု များ ၉၈
 ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု  ပနာက်ေိုင်းခွဲြခားဆက်ဆံပော အစီအမံများ ၁၀၃
 ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒြေန်လည်ဦးပမာ့လာြခင်း ၁၀၃
 အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း စစ်ပရးနယ်ေယ်ချဲ့ထွင်လာကကြခင်း ၁၀၇
  လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ ၁၁၁
 တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်မပအာင်ြမင်ခဲ့ပောနိုင်ငံပရး ၁၁၂
 ၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊ အာရကန်အမျ ိုးေားေါတီနှင့် 
 ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ ေက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း ၁၁၈
၇။ NLD- တေ်မပတာ် အစိုးရ (၂၀၁၆ မှ ယပန့အထိ) ၁၂၄
 ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညိုနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများမပအာင်ြမင်ရြခင်း ၁၂၅
  ညီ��တ်ပော တိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများ ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ၏ အပြခခံမူ (၈)ချက် ၁၃၀
 ARSA အရှိန်ရလာြခင်းနှင့် တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်း ၁၃၁
 ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် နိုင်ငံပရးနှင့် တရုတ်ကဝင်ပရာက်လာေုံ ၁၃၄
 ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက် အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးကကရြခင်း  ၁၃၈
  Facebookနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�   ၁၄၅
 နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခ နှင့် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး ၁၄၅
 ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ် - နိုင်ငံတကာဇာတ်ခံုတွင် 
 ပရှ့တန်းပရာက်လာပော ရခိုင်ြေည်နယ် ၁၄၉
၈။ ယပန့အာရကန် ၁၅၉
 ကပောင်းကနင်း အာရကန်ပြမ ၁၅၉
 ေဋိေက္ခ အေစ်များ ေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ နည်းလမ်းေစ်များ ၁၆၄
 ရိုဟင်ဂျာပနာက်ဆက်တွဲ ၁၇၁
၉။ နိဂုံး  ၁၇၇
 မှတ်စုများ ၁၈၃

 ၂၀ဝ၈အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့် ၂၀၁၀အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ ၉၂
  အာရကန် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ အစဉ်ြေဇယား ၉၃
၆။ အရေ်ေားတစ်ေိုင်း အုေ်ချုေ်ပရး ေမ� တဦးေိန်းစိန်လက်ထက် (၂၀၁၁-၂၀၁၆) ၉၇
 ၂၀၂၀ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရးအကကမ်းဖက်မှု များ ၉၈
 ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု  ပနာက်ေိုင်းခွဲြခားဆက်ဆံပော အစီအမံများ ၁၀၃
 ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒြေန်လည်ဦးပမာ့လာြခင်း ၁၀၃
 အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း စစ်ပရးနယ်ေယ်ချဲ့ထွင်လာကကြခင်း ၁၀၇
  လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ ၁၁၁
 တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်မပအာင်ြမင်ခဲ့ပောနိုင်ငံပရး ၁၁၂
 ၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊ အာရကန်အမျ ိုးေားေါတီနှင့် 
 ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ ေက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း ၁၁၈
၇။ NLD- တေ်မပတာ် အစိုးရ (၂၀၁၆ မှ ယပန့အထိ) ၁၂၄
 ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညိုနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများမပအာင်ြမင်ရြခင်း ၁၂၅
  ညီ��တ်ပော တိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများ ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ၏ အပြခခံမူ (၈)ချက် ၁၃၀
 ARSA အရှိန်ရလာြခင်းနှင့် တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်း ၁၃၁
 ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် နိုင်ငံပရးနှင့် တရုတ်ကဝင်ပရာက်လာေုံ ၁၃၄
 ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက် အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးကကရြခင်း  ၁၃၈
  Facebookနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�   ၁၄၅
 နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခ နှင့် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး ၁၄၅
 ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ် - နိုင်ငံတကာဇာတ်ခံုတွင် 
 ပရှ့တန်းပရာက်လာပော ရခိုင်ြေည်နယ် ၁၄၉
၈။ ယပန့အာရကန် ၁၅၉
 ကပောင်းကနင်း အာရကန်ပြမ ၁၅၉
 ေဋိေက္ခ အေစ်များ ေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ နည်းလမ်းေစ်များ ၁၆၄
 ရိုဟင်ဂျာပနာက်ဆက်တွဲ ၁၇၁
၉။ နိဂုံး  ၁၇၇
 မှတ်စုများ ၁၈၃
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၁၇၈၄  ကုန်းပဘာင်မင်းတစ်ေါးက ပြမာက်ဦးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်ကို ကျူးပကျာ်စစ်ဆင်န� ဲ

၁၈၂၄-၁၈၂၆ အင်္  ဂလိေ်-ြမန်မာ ေထမစစ်အတွင်း အာရကန်ကို အင်္  ဂလိေ်တို့ေိမ်းေိုက်

၁၈၈၅-၁၈၈၆ အင်္  ဂလိေ်-ြမန်မာ တတိယစစ်ေွဲအတွင်း ပဗိတိေျှ -ဘားမားပခါ် အင်္  ဂလိေ်အုေ်ချုေ်ပောဗမာြေည်ထဲေို့ 
အာရကန်ကို ေွတ်ေွင်း၊ ဗမာြေည်မ၏ တိုင်းတစ်ခုအြဖစ် အာရကန်ကို အုေ်ချုေ်

၁၉၁၈-၁၉၁၉ ရခိုင်ြေည်အေင်းနှင့်အတူ အမျ ိုးေားပရး အဖွဲ့အစည်းများ ြေန်လည်နိုးကကားေက်ဝင်လာ

၁၉၃၆ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းဆိုင်ရာ ဂျမီးယာတူး-အူလမာ (မွတ်ဆလင်ဘာောပရးပကာင်စီ) အဖွဲ့ပေါ်  
ပေါက်လာ

၁၉၃၇ အိန� ိယမှ ပဗိတိေျှ ဘားမားကို ခွဲထုတ်-ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေားအစည်းအရုံးတည်ပထာင်

၁၉၄၁-၄၅ ဒုတိယကမ� ာစစ်နှင့် ဂျေန်ကျူးပကျာ်စစ်

၁၉၄၂ ရခိုင်ပဒေအတွင်း အုေ်စုအချင်းချင်းကကား အကကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ေွား

၁၉၄၅ ရခိုင်ြေည် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (APLP) ကို ဖွဲ့စည်း

၁၉၄၆ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတွင် အလံြဖူ-အလံနီဟူ၍ ကွဲထွက်

၁၉၄၇ တန်းတူညီတူြဖစ်မှု နှင့် ြေည်ပထာင်စုြဖစ်မှု ကို အပြခခံကာေင်လုံစာချုေ်ကိုချုေ်ဆို

၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးရရှိ- အာရကန်မှာ ရခိုင်တိုင်းအြဖစ်ေို့ပရာက်ရှိပေီး ရခိုင်နယ် ပတာင်တန်း 
ပဒေများကို ချင်းဝိပေေတိုင်းအတွင်းထည့်ေွင်း၊ ရခိုင်၊ မူဂျာဟစ်၊ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီနှင့် 
အြခားအဖွဲ့များ၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များစတင်

၁၉၅၁ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲတွင် တစ်ေီးေုဂ� လ ရခိုင်ေါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့(IAPG)က မဲအများစု 
အနိုင်ရ

၁၉၅၆ ရတည (ANUO) က ြေညပ်ထာငစု် ြမနမ်ာနိငုင် ံအမျ ိုးေားည�ီ�တပ်ရးတေဦ်း (ေ.မ.ည.တ-NUF) နငှ့ ်
မဟာမတိဖ်ွဲ့၊ အပထပွထပွရ�းပကာကေ်ွတဲငွ ်ဦးနု၏ ဖ.ဆ.ေ.လ ပေီးလျှ င ်ေ.မ.ည.တ (NUF)က ဒုတယိ 
မဲအများဆုံးရရှိ

၁၉၅၈ ဦးနုလက်ထက် “ေင်ေုန်းပြခ လွတ်ပငိမ်းချမ်းောခွင့်” အစီအစဉ်

၁၉၅၈-၁၉၆၀ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ “အိမ်ပစာင့် အစိုးရ” က အုေ်ချုေ်

၁၉၆၀-၁၉၆၂ ရှမ်း၊ ရခိုင် နှင့်အြခားလူမျ ိုးစုပခါင်းပဆာင်များက ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို အဆိုြေု၊ ရခိုင်ြေည်နယ်ဖွဲ့စည်း
ပရးေပဘာတူ၊ပမယုနယ်ြခားခရိုင် အပကာင်အထည်ပဖာ်

၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက အာဏာေိမ်း၊ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို အပြခခံလမ်းစဉ်ကကီးအြဖစ် ချမှတ်

၁၉၆၃ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးေွဲေို့ ရ.က.ေ တက်ပရာက်၊ ရခိုင်၊မူဂျာဟစ်၊ရိုဟင်ဂျာနှင့် 
ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတို့၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များ ြေန်လည်စတင်

၁၉၆၇ စစ်ပတွ “ဆန်ြေဿနာ လူေတ်ေွဲပန့”

၁၉၇၃ ြေည်လုံးက� တ်ေန်းပခါင်စာရင်းနှင့် လူထုဆန� ခံယူေွဲ

၁၉၇၄ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ၏ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒ ြေဌာန်း၊ ရခိုင်ြေည်နယ် စတင် 
ပေါ် ပေါက်လာ
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၁၇၈၄  ကုန်းပဘာင်မင်းတစ်ေါးက ပြမာက်ဦးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်ကို ကျူးပကျာ်စစ်ဆင်န� ဲ၁၇၈၄  ကုန်းပဘာင်မင်းတစ်ေါးက ပြမာက်ဦးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်ကို ကျူးပကျာ်စစ်ဆင်န� ဲ

၁၈၂၄-၁၈၂၆ အင်္  ဂလိေ်-ြမန်မာ ေထမစစ်အတွင်း အာရကန်ကို အင်္  ဂလိေ်တို့ေိမ်းေိုက်၁၈၂၄-၁၈၂၆ အင်္  ဂလိေ်-ြမန်မာ ေထမစစ်အတွင်း အာရကန်ကို အင်္  ဂလိေ်တို့ေိမ်းေိုက်

၁၈၈၅-၁၈၈၆ အင်္  ဂလိေ်-ြမန်မာ တတိယစစ်ေွဲအတွင်း ပဗိတိေျှ -ဘားမားပခါ် အင်္  ဂလိေ်အုေ်ချုေ်ပောဗမာြေည်ထဲေို့ ၁၈၈၅-၁၈၈၆ အင်္  ဂလိေ်-ြမန်မာ တတိယစစ်ေွဲအတွင်း ပဗိတိေျှ -ဘားမားပခါ် အင်္  ဂလိေ်အုေ်ချုေ်ပောဗမာြေည်ထဲေို့ 
အာရကန်ကို ေွတ်ေွင်း၊ ဗမာြေည်မ၏ တိုင်းတစ်ခုအြဖစ် အာရကန်ကို အုေ်ချုေ်

၁၉၁၈-၁၉၁၉ ရခိုင်ြေည်အေင်းနှင့်အတူ အမျ ိုးေားပရး အဖွဲ့အစည်းများ ြေန်လည်နိုးကကားေက်ဝင်လာ၁၉၁၈-၁၉၁၉ ရခိုင်ြေည်အေင်းနှင့်အတူ အမျ ိုးေားပရး အဖွဲ့အစည်းများ ြေန်လည်နိုးကကားေက်ဝင်လာ

၁၉၃၆ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းဆိုင်ရာ ဂျမီးယာတူး-အူလမာ (မွတ်ဆလင်ဘာောပရးပကာင်စီ) အဖွဲ့ပေါ်  ၁၉၃၆ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းဆိုင်ရာ ဂျမီးယာတူး-အူလမာ (မွတ်ဆလင်ဘာောပရးပကာင်စီ) အဖွဲ့ပေါ်  
ပေါက်လာ

၁၉၃၇ အိန� ိယမှ ပဗိတိေျှ ဘားမားကို ခွဲထုတ်-ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေားအစည်းအရုံးတည်ပထာင်၁၉၃၇ အိန� ိယမှ ပဗိတိေျှ ဘားမားကို ခွဲထုတ်-ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေားအစည်းအရုံးတည်ပထာင်

၁၉၄၁-၄၅ ဒုတိယကမ� ာစစ်နှင့် ဂျေန်ကျူးပကျာ်စစ်၁၉၄၁-၄၅ ဒုတိယကမ� ာစစ်နှင့် ဂျေန်ကျူးပကျာ်စစ်

၁၉၄၂ ရခိုင်ပဒေအတွင်း အုေ်စုအချင်းချင်းကကား အကကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ေွား၁၉၄၂ ရခိုင်ပဒေအတွင်း အုေ်စုအချင်းချင်းကကား အကကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ေွား

၁၉၄၅ ရခိုင်ြေည် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (APLP) ကို ဖွဲ့စည်း၁၉၄၅ ရခိုင်ြေည် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (APLP) ကို ဖွဲ့စည်း

၁၉၄၆ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတွင် အလံြဖူ-အလံနီဟူ၍ ကွဲထွက်၁၉၄၆ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတွင် အလံြဖူ-အလံနီဟူ၍ ကွဲထွက်

၁၉၄၇ တန်းတူညီတူြဖစ်မှု နှင့် ြေည်ပထာင်စုြဖစ်မှု ကို အပြခခံကာေင်လုံစာချုေ်ကိုချုေ်ဆို၁၉၄၇ တန်းတူညီတူြဖစ်မှု နှင့် ြေည်ပထာင်စုြဖစ်မှု ကို အပြခခံကာေင်လုံစာချုေ်ကိုချုေ်ဆို

၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးရရှိ- အာရကန်မှာ ရခိုင်တိုင်းအြဖစ်ေို့ပရာက်ရှိပေီး ရခိုင်နယ် ပတာင်တန်း ၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးရရှိ- အာရကန်မှာ ရခိုင်တိုင်းအြဖစ်ေို့ပရာက်ရှိပေီး ရခိုင်နယ် ပတာင်တန်း 
ပဒေများကို ချင်းဝိပေေတိုင်းအတွင်းထည့်ေွင်း၊ ရခိုင်၊ မူဂျာဟစ်၊ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီနှင့် 
အြခားအဖွဲ့များ၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များစတင်

၁၉၅၁ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲတွင် တစ်ေီးေုဂ� လ ရခိုင်ေါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့(IAPG)က မဲအများစု ၁၉၅၁ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲတွင် တစ်ေီးေုဂ� လ ရခိုင်ေါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့(IAPG)က မဲအများစု 
အနိုင်ရ

၁၉၅၆ ရတည (ANUO) က ြေညပ်ထာငစု် ြမနမ်ာနိငုင် ံအမျ ိုးေားည�ီ�တပ်ရးတေဦ်း (ေ.မ.ည.တ-NUF) နငှ့ ်၁၉၅၆ ရတည (ANUO) က ြေညပ်ထာငစု် ြမနမ်ာနိငုင် ံအမျ ိုးေားည�ီ�တပ်ရးတေဦ်း (ေ.မ.ည.တ-NUF) နငှ့ ်
မဟာမတိဖ်ွဲ့၊ အပထပွထပွရ�းပကာကေ်ွတဲငွ ်ဦးနု၏ ဖ.ဆ.ေ.လ ပေီးလျှ င ်ေ.မ.ည.တ (NUF)က ဒုတယိ 
မဲအများဆုံးရရှိ

၁၉၅၈ ဦးနုလက်ထက် “ေင်ေုန်းပြခ လွတ်ပငိမ်းချမ်းောခွင့်” အစီအစဉ်၁၉၅၈ ဦးနုလက်ထက် “ေင်ေုန်းပြခ လွတ်ပငိမ်းချမ်းောခွင့်” အစီအစဉ်

၁၉၅၈-၁၉၆၀ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ “အိမ်ပစာင့် အစိုးရ” က အုေ်ချုေ်၁၉၅၈-၁၉၆၀ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ “အိမ်ပစာင့် အစိုးရ” က အုေ်ချုေ်

၁၉၆၀-၁၉၆၂ ရှမ်း၊ ရခိုင် နှင့်အြခားလူမျ ိုးစုပခါင်းပဆာင်များက ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို အဆိုြေု၊ ရခိုင်ြေည်နယ်ဖွဲ့စည်း၁၉၆၀-၁၉၆၂ ရှမ်း၊ ရခိုင် နှင့်အြခားလူမျ ိုးစုပခါင်းပဆာင်များက ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို အဆိုြေု၊ ရခိုင်ြေည်နယ်ဖွဲ့စည်း
ပရးေပဘာတူ၊ပမယုနယ်ြခားခရိုင် အပကာင်အထည်ပဖာ်

၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက အာဏာေိမ်း၊ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို အပြခခံလမ်းစဉ်ကကီးအြဖစ် ချမှတ်၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက အာဏာေိမ်း၊ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို အပြခခံလမ်းစဉ်ကကီးအြဖစ် ချမှတ်

၁၉၆၃ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးေွဲေို့ ရ.က.ေ တက်ပရာက်၊ ရခိုင်၊မူဂျာဟစ်၊ရိုဟင်ဂျာနှင့် ၁၉၆၃ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးေွဲေို့ ရ.က.ေ တက်ပရာက်၊ ရခိုင်၊မူဂျာဟစ်၊ရိုဟင်ဂျာနှင့် 
ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတို့၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များ ြေန်လည်စတင်

၁၉၆၇ စစ်ပတွ “ဆန်ြေဿနာ လူေတ်ေွဲပန့”၁၉၆၇ စစ်ပတွ “ဆန်ြေဿနာ လူေတ်ေွဲပန့”

၁၉၇၃ ြေည်လုံးက� တ်ေန်းပခါင်စာရင်းနှင့် လူထုဆန� ခံယူေွဲ၁၉၇၃ ြေည်လုံးက� တ်ေန်းပခါင်စာရင်းနှင့် လူထုဆန� ခံယူေွဲ

၁၉၇၄ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ၏ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒ ြေဌာန်း၊ ရခိုင်ြေည်နယ် စတင် ၁၉၇၄ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ၏ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒ ြေဌာန်း၊ ရခိုင်ြေည်နယ် စတင် 
ပေါ် ပေါက်လာ
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၁၉၇၈ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ ေထမအကကိမ် အစုလိုက်အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးရြခင်းြဖစ်ေွား

၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဥေပဒ ြေ�  ာန်း

၁၉၈၈ ဒမီိကုပရစအီပရးဆန� ြေေွမဲျားပေါ် ပေါက၊် မဆလ အစိုးရပေိုကျ၊ နဝတ က အာဏာယ၊ူ ဒမီိကုပရစအီပရး 
လှု ေ်ရှားေူများစွာ ပနရေ်စွန့်ခွာရပေီး လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံနယ်ပြမများတွင် ခိုလှု ံ

၁၉၈၉ ဗ.က.ေ ပေိုကွဲ၊ လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအစီအစဉ်စတင်

၁၉၉၀ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲတွင် NLD အနိုင်ရ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ မဲဆန� နယ်အများစုတွင် ALD အနိုင်ရ၊ 
အမျ ိုးေားလူ့အခွင့်အပရးဒီမိုကရက်တစ်ေါတီ (NDPHR) က ပလးပနရာ အနိုင်ရ

၁၉၉၂ ALD၊ NDPHR  နငှ့ ်အြခားလမူျ ိုးစေုါတမီျားဖျကေ်မိ်းခရံ၊ တေမ်ပတာစ်စဆ်ငပ်ရးပကကာင့ ်ရိဟုငဂ်ျာများ 
ဒုတိယအကကိမ် အစုလိုက်အပေုံလိုက်ထွက်ပြေး

၁၉၉၃ ဖွဲ့စည်းေုအံပြခခဥံေပဒေစပ်ရးဆွရဲန ်အမျ ိုးေားညလီာခစံတင၊် ြေညပ်ထာငစ် ုကကံခ့ိငုပ်ရးနငှ့ဖ်ွံ့ ပဖိုးပရး 
အေင်း(USDA)တည်ပထာင်

၁၉၉၇  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 လူမျ ိုးများအဖွဲ့ချုေ် (UNA) ေို့ ဝင်ပရာက် 

၂၀၀၈  နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၊ ြေည်ေူ့ဆန� ခံယူေွဲ နှင့် ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဥေပဒေစ် ပကကညာ

၂၀၀၉ အေစ်အခတ်ရေ်ထားပော အဖွဲ့များအား နယ်ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့များအြဖစ် အေွင်ပြောင်းရန် အစိုးရက 
အမိန့်ပေး

၂၀၁၀ 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၊ 
လူမျ ိုးပရးမုန်းတီးမှု ကို အပြခခံပေီး အချ ို့ရေ်ရ�ာများတွင် မတည်ပငိမ်မှု များြဖစ်ေွား

၂၀၁၅ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးမေါဝင်ပော တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရးေပဘာတူ စာချုေ် 
အေကဝ်င၊် အပထပွထ ွပရ�းပကာကေ်ွတဲငွ ်NLD အနိငုရ်၊ ANPက ရခိငုမ်ဆဲန� နယပ်ြမအများစုတငွ ်အနိငုရ်၊
မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်းအများစု အေယ်ခံရ၊ ရိုဟင်ဂျာများ၏ မဲပေးခွင့်ကို ရုေ်ေိမ်း

၂၀၁၆ ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊ ULA-AA က ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်ပေီးစတင်လှု ေ်ရှား၊ ARSA 
အဖွဲ့ပေါ် ထွက်၊ ေဋိေက္ခ  အေစ်များြဖစ်လာ၊ ပနရေ်စွန့်ခွာရပော ဒုက္ခ ေည်များ အပရးကကုံ

၂၀၁၇ ဒုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊တရုတ်က BRI စီမံကိန်းများကို စတင်၊ ကိုဖီအာနန်အကကံပေး 
ပကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြေန်၊ ARSA ကတိုက်ခိုက်မှု များ ြေန်စ၊ တေ်မပတာ်က ြေန်လည်ပဖိုခွင်း၊ 
တတိယအကကိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ ေည်များ ပနရေ်စွန့်ခွာထွက်ပြေး

၂၀၁၈  ပြမာက်ဦးပမို့တွင် ဆန� ြေေူများအေတ်ခံရ၊ ANP ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း ပဒါက်တာပအးပမာင်ဖမ်း 
ဆီးခံရ၊ တတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု များ ကျူးလွန်မှု ရှိခဲ့ေည်ဟု ကုလေမဂ�  
အချက်အလက် ရှာပဖွပရးပကာ်မရှင်က စွေ်စွဲ၊ ရခိုင်မှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို ပငိမ်းချမ်းပရးြဖစ်စဉ်
ထဲမှ ဖယ်ထား

transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 3

၁၉၇၈ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ ေထမအကကိမ် အစုလိုက်အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးရြခင်းြဖစ်ေွား၁၉၇၈ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ ေထမအကကိမ် အစုလိုက်အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးရြခင်းြဖစ်ေွား

၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဥေပဒ ြေ�  ာန်း၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဥေပဒ ြေ�  ာန်း

၁၉၈၈ ဒမီိကုပရစအီပရးဆန� ြေေွမဲျားပေါ် ပေါက၊် မဆလ အစိုးရပေိုကျ၊ နဝတ က အာဏာယ၊ူ ဒမီိကုပရစအီပရး ၁၉၈၈ ဒမီိကုပရစအီပရးဆန� ြေေွမဲျားပေါ် ပေါက၊် မဆလ အစိုးရပေိုကျ၊ နဝတ က အာဏာယ၊ူ ဒမီိကုပရစအီပရး 
လှု ေ်ရှားေူများစွာ ပနရေ်စွန့်ခွာရပေီး လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံနယ်ပြမများတွင် ခိုလှု ံ

၁၉၈၉ ဗ.က.ေ ပေိုကွဲ၊ လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအစီအစဉ်စတင်၁၉၈၉ ဗ.က.ေ ပေိုကွဲ၊ လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအစီအစဉ်စတင်

၁၉၉၀ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲတွင် NLD အနိုင်ရ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ မဲဆန� နယ်အများစုတွင် ALD အနိုင်ရ၊ ၁၉၉၀ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲတွင် NLD အနိုင်ရ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ မဲဆန� နယ်အများစုတွင် ALD အနိုင်ရ၊ 
အမျ ိုးေားလူ့အခွင့်အပရးဒီမိုကရက်တစ်ေါတီ (NDPHR) က ပလးပနရာ အနိုင်ရ

၁၉၉၂ ALD၊ NDPHR  နငှ့ ်အြခားလမူျ ိုးစေုါတမီျားဖျကေ်မိ်းခရံ၊ တေမ်ပတာစ်စဆ်ငပ်ရးပကကာင့ ်ရိဟုငဂ်ျာများ ၁၉၉၂ ALD၊ NDPHR  နငှ့ ်အြခားလမူျ ိုးစေုါတမီျားဖျကေ်မိ်းခရံ၊ တေမ်ပတာစ်စဆ်ငပ်ရးပကကာင့ ်ရိဟုငဂ်ျာများ 
ဒုတိယအကကိမ် အစုလိုက်အပေုံလိုက်ထွက်ပြေး

၁၉၉၃ ဖွဲ့စည်းေုအံပြခခဥံေပဒေစပ်ရးဆွရဲန ်အမျ ိုးေားညလီာခစံတင၊် ြေညပ်ထာငစ် ုကကံခ့ိငုပ်ရးနငှ့ဖ်ွံ့ ပဖိုးပရး ၁၉၉၃ ဖွဲ့စည်းေုအံပြခခဥံေပဒေစပ်ရးဆွရဲန ်အမျ ိုးေားညလီာခစံတင၊် ြေညပ်ထာငစ် ုကကံခ့ိငုပ်ရးနငှ့ဖ်ွံ့ ပဖိုးပရး 
အေင်း(USDA)တည်ပထာင်

၁၉၉၇  န.ဝ.တ အစိုးရ (SLORC) က နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့်ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီ (န.အ.ဖ) ဟု ၁၉၉၇  န.ဝ.တ အစိုးရ (SLORC) က နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့်ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီ (န.အ.ဖ) ဟု 
အမည်ပြောင်းလဲ 

၁၉၉၈ ALD က NLD နှင့်အတူ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေုပကာ်မတီ (CRPP) တွင်ေါဝင်၁၉၉၈ ALD က NLD နှင့်အတူ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေုပကာ်မတီ (CRPP) တွင်ေါဝင်

၂၀၀၂  ALD က ြေည်ပထာင်စု တိုင်းရင်းေား လူမျ ိုးများအဖွဲ့ချုေ် (UNA) ေို့ ဝင်ပရာက် ၂၀၀၂  ALD က ြေည်ပထာင်စု တိုင်းရင်းေား လူမျ ိုးများအဖွဲ့ချုေ် (UNA) ေို့ ဝင်ပရာက် 

၂၀၀၈  နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၊ ြေည်ေူ့ဆန� ခံယူေွဲ နှင့် ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဥေပဒေစ် ပကကညာ၂၀၀၈  နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၊ ြေည်ေူ့ဆန� ခံယူေွဲ နှင့် ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဥေပဒေစ် ပကကညာ

၂၀၀၉ အေစ်အခတ်ရေ်ထားပော အဖွဲ့များအား နယ်ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့များအြဖစ် အေွင်ပြောင်းရန် အစိုးရက ၂၀၀၉ အေစ်အခတ်ရေ်ထားပော အဖွဲ့များအား နယ်ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့များအြဖစ် အေွင်ပြောင်းရန် အစိုးရက 
အမိန့်ပေး

၂၀၁၀ NLD နှင့် ALD တို့ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲကို ေေိတ်ပမှာက်၊ USDP က ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရ၊ ၂၀၁၀ NLD နှင့် ALD တို့ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲကို ေေိတ်ပမှာက်၊ USDP က ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရ၊ 
RNDP က ရခိုင်မဲဆန� နယ် အများစုတွင်အနိုင်ရ

၂၀၁၁ SPDC ကအစိုးရေစ်ေို့အာဏာလ� ဲ၊ ေမ� တဦးေိန်းစိန်က ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်အေစ်စတင်၂၀၁၁ SPDC ကအစိုးရေစ်ေို့အာဏာလ� ဲ၊ ေမ� တဦးေိန်းစိန်က ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်အေစ်စတင်

၂၀၁၂ ကကားြဖတ်ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရပေီး NLD လ� တ်ပတာ်ထဲပရာက်ရှိ၊ ALP က အေစ်အခတ်ရေ်စဲ၊ ၂၀၁၂ ကကားြဖတ်ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရပေီး NLD လ� တ်ပတာ်ထဲပရာက်ရှိ၊ ALP က အေစ်အခတ်ရေ်စဲ၊ 
လူမျ ိုးပရးမုန်းတီးမှု ကို အပြခခံပေီး အချ ို့ရေ်ရ�ာများတွင် မတည်ပငိမ်မှု များြဖစ်ေွား

၂၀၁၅ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးမေါဝင်ပော တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရးေပဘာတူ စာချုေ် ၂၀၁၅ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးမေါဝင်ပော တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရးေပဘာတူ စာချုေ် 
အေကဝ်င၊် အပထပွထ ွပရ�းပကာကေ်ွတဲငွ ်NLD အနိငုရ်၊ ANPက ရခိငုမ်ဆဲန� နယပ်ြမအများစုတငွ ်အနိငုရ်၊
မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်းအများစု အေယ်ခံရ၊ ရိုဟင်ဂျာများ၏ မဲပေးခွင့်ကို ရုေ်ေိမ်း

၂၀၁၆ ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊ ULA-AA က ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်ပေီးစတင်လှု ေ်ရှား၊ ARSA ၂၀၁၆ ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊ ULA-AA က ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်ပေီးစတင်လှု ေ်ရှား၊ ARSA 
အဖွဲ့ပေါ် ထွက်၊ ေဋိေက္ခ  အေစ်များြဖစ်လာ၊ ပနရေ်စွန့်ခွာရပော ဒုက္ခ ေည်များ အပရးကကုံ

၂၀၁၇ ဒုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊တရုတ်က BRI စီမံကိန်းများကို စတင်၊ ကိုဖီအာနန်အကကံပေး ၂၀၁၇ ဒုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊တရုတ်က BRI စီမံကိန်းများကို စတင်၊ ကိုဖီအာနန်အကကံပေး 
ပကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြေန်၊ ARSA ကတိုက်ခိုက်မှု များ ြေန်စ၊ တေ်မပတာ်က ြေန်လည်ပဖိုခွင်း၊ 
တတိယအကကိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ ေည်များ ပနရေ်စွန့်ခွာထွက်ပြေး

၂၀၁၈  ပြမာက်ဦးပမို့တွင် ဆန� ြေေူများအေတ်ခံရ၊ ANP ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း ပဒါက်တာပအးပမာင်ဖမ်း ၂၀၁၈  ပြမာက်ဦးပမို့တွင် ဆန� ြေေူများအေတ်ခံရ၊ ANP ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း ပဒါက်တာပအးပမာင်ဖမ်း 
ဆီးခံရ၊ တတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု များ ကျူးလွန်မှု ရှိခဲ့ေည်ဟု ကုလေမဂ�  
အချက်အလက် ရှာပဖွပရးပကာ်မရှင်က စွေ်စွဲ၊ ရခိုင်မှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို ပငိမ်းချမ်းပရးြဖစ်စဉ်
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ရေပူေါင်း နစှေ်နိ်းအထရိှလိာ၊ ICC နငှ့ ်ICJ က ဖနိှေိမ်ှု များနငှ့ ်လေူားမျ ိုးနယွအ်ပေါ်  ကျူးလနွပ်ော
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AA  Arakan Army ရခိုင်တေ်မပတာ် 
AA  Arakan Army ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (NUPA, ပနာင် ANC ၏ 
 လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့)
AA  Arakan Army  ရက္ခ ုိင့်တေ်ပတာ် (ULA ၏ လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့)
AASYC All Arakan Students and Youth Congress  ရခိငုြ်ေညလ်ုံးဆိငုရ်ာ ပကျာင်းေားလငူယမ်ျား အစည်းအရုံး 
ABSDF All Burma Students Democratic Front  ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ် 
 တေ်ဦး
AFPFL /ဖဆေလ Anti-Facist People’s Freedom League  ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်ပရးနှင့် ြေည်ေူ့ လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့ချုေ် 
AIA Arakan Independence Alliance  ရခိုင်ြေည်လွတ်လေ်ပရး မဟာမိတ်အဖွဲ့ 
AIO Arakan Independence Organisation ရခိုင်ြေည်လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့ 
ALD Arakan League for Democracy  ရခိုင် ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်
ALD (E) Arakan League for Democracy (Exile) ရခိုင် ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် (ြေည်ေ)
ALO Arakan Liberation Organisation  ရခိုင်ြေည် လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့
ALP Arakan Liberation Party  ရခိုင်ြေည် လွတ်ပြမာက်ပရး ေါတီ
ANC / ရတတစ Arakan National Congress  ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေားများ အစည်းအရုံး
ANC Arakan National Council  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား ပကာင်စီ (၂၀၀၄မှ ယပန့အထိ) 
ANLP Arakan National Liberation Party  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ
ANP Arakan National Party  ရခိုင် အမျ ိုးေား ေါတီ
ANUO / ရတည Arakan National United Organisation  ရခိုင်ြေည် တိုင်းရင်းေား ညီ��တ်ပရး အဖွဲ့
ARIF Arakan Rohingya Islamic Front  အာရ်ကန် ရိုဟင်ဂျာ အစ္စ လာမ� စ် တေ်ဦး
ARSA / အာဆာ Arakan Rohingya Salvation Army  အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရး တေ်မပတာ်
BCIM Bangladesh, China, India and  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်-တရုတ်-အိန� ိယ-ြမန်မာ စီးေွားပရးစ�  �� 
Myanmar Economic Corridor  
BGF Border Guard Force  နယ်ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့
BIA Burma Independence Army  ဗမာ့လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့
BMC Burma Muslim Congress  ဗမာ မွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက်
BNA Burma National Army  ဗမာ အမျ ိုးေား တေ်မပတာ်
BRI Belt and Road initiative  ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်း
BSPP / မဆလ Burma Socialist Programme Party  ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ
CMEC China – Myanmar Economic Corridor  တရုတ်-ြမန်မာ စီးေွားပရးစ�  �� 
CNF Chin National Front  ချင်း အမျ ိုးေား တေ်ဦး
CNVP Chin National Vanguard Party  ချင်း အမျ ိုးေား တေ်ဦး ေါတီ
CPA / ရကေ Communist Party of Arakan  ရခိုင်ြေည် ကွန်ြမူနစ် ေါတီ
CPB / ဗကေ Communist Party of Burma  ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ

twdkaumufrsm;
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CRPP Committee Representing People’s Parliament  ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေု ပကာ်မတီ 
DAB / မဒမခ Democratic Alliance of Burma  ြမန်မာြေည် ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် အဖွဲ့ချုေ် 
DHRP Democracy and Human Rights Party  ဒီမိုကပရစီနှင့်လူ့အခွင့်အပရး ေါတီ
DKBA Democratic Karen (Buddhist) Benevolent Army  ဒီမိုကပရစီ အကျ ိုးြေု ကရင့်တေ်မပတာ်
DPA Democratic Party of Arakan  ရခိုင်ြေည် ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ
EAO Ethnic Armed Organisation  လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့
FPNCC Federal Political Negotiation and  ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွး ညှိနှို  င်းပရး ပကာ်မတီ
Consultative Committee  
IAPG Independent Arakan Parliamentary Group  တစ်ေီးေုဂ� လ ရခိုင် ေါလီမန် အမတ်များ အဖွဲ့ 
ICC International Criminal Court   အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ် ခုံရုံး
ICJ International Court of Justice  အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး
IDP Internally-displaced person  ပနရေ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရေူများ
KIO Kachin Independence Organisation  ကချင် လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့
KMT Kuomintang  ကူမင်တန် 
KNLD Kaman National League for Democracy  ကမန် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်
KNPP Kaman National Progressive Party  ကမန် အမျ ိုးေား တိုးတက်ပရး ေါတီ
KNPP Karenni National Progressive Party  ကရင်နီ အမျ ိုးေား တိုးတက်ပရး ေါတီ
KPC Karen (KNU/KNLA) Peace Council  ကရင် ပငိမ်းချမ်းပရး ပကာင်စီ (KNU/KNLA)
LDU Lahu Democratic Union  လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး
LID Light Infantry Division  ပြခြမန်တေ်မ
MFA Mayu Frontier Administration  ပမယု နယ်ြခားခရိုင်
MLOB Muslim Liberation Organisation of Burma ြမန်မာနိုင်ငံ မွတ်ဆလင် လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့ 
MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army  ြမန်မာ အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တေ်မပတာ်
MNF Mizo National Front  မီဇို အမျ ိုးေား တေ်ဦး 
MP Member of Parliament  လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
MPC Myanmar Peace Center   ြမန်မာ ပငိမ်းချမ်းပရး စင်တာ
NBF Nationalities Brotherhood Federation  ညီပနာင်တိုင်းရင်းေားေါတီများ ဖက်ဒပရးရှင်း 
NCA Nationwide Ceasefire Agreement  တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရးေပဘာတူ 
 စာချုေ် 
NCCT National Ceasefire Coalition Team  တစန်ိငုင်လံုံး ေစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှု ရေစ်ပဲရး ညှနိှို  င်း ပဆာငရ်�က ်
 ပရးအဖွဲ့
NCGUB National Coalition Government ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးေား ��န့်ပေါင်းအစိုးရ
Union of Burma 
NCUB National Council Union of Burma ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးေား ပကာင်စီ
NDAA National Democratic Alliance Army (Mongla)  ြမန်မာ အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တေ်မပတာ် 
 (မိုင်းလား) 
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CRPP Committee Representing People’s Parliament  ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေု ပကာ်မတီ 
DAB / မဒမခ Democratic Alliance of Burma  ြမန်မာြေည် ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် အဖွဲ့ချုေ် 
DHRP Democracy and Human Rights Party  ဒီမိုကပရစီနှင့်လူ့အခွင့်အပရး ေါတီ
DKBA Democratic Karen (Buddhist) Benevolent Army  ဒီမိုကပရစီ အကျ ိုးြေု ကရင့်တေ်မပတာ်
DPA Democratic Party of Arakan  ရခိုင်ြေည် ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ
EAO Ethnic Armed Organisation  လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့
FPNCC Federal Political Negotiation and  ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွး ညှိနှို  င်းပရး ပကာ်မတီ
Consultative Committee  
IAPG Independent Arakan Parliamentary Group  တစ်ေီးေုဂ� လ ရခိုင် ေါလီမန် အမတ်များ အဖွဲ့ 
ICC International Criminal Court   အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ် ခုံရုံး
ICJ International Court of Justice  အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး
IDP Internally-displaced person  ပနရေ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရေူများ
KIO Kachin Independence Organisation  ကချင် လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့
KMT Kuomintang  ကူမင်တန် 
KNLD Kaman National League for Democracy  ကမန် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ်
KNPP Kaman National Progressive Party  ကမန် အမျ ိုးေား တိုးတက်ပရး ေါတီ
KNPP Karenni National Progressive Party  ကရင်နီ အမျ ိုးေား တိုးတက်ပရး ေါတီ
KPC Karen (KNU/KNLA) Peace Council  ကရင် ပငိမ်းချမ်းပရး ပကာင်စီ (KNU/KNLA)
LDU Lahu Democratic Union  လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး
LID Light Infantry Division  ပြခြမန်တေ်မ
MFA Mayu Frontier Administration  ပမယု နယ်ြခားခရိုင်
MLOB Muslim Liberation Organisation of Burma ြမန်မာနိုင်ငံ မွတ်ဆလင် လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့ 
MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army  ြမန်မာ အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တေ်မပတာ်
MNF Mizo National Front  မီဇို အမျ ိုးေား တေ်ဦး 
MP Member of Parliament  လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
MPC Myanmar Peace Center   ြမန်မာ ပငိမ်းချမ်းပရး စင်တာ
NBF Nationalities Brotherhood Federation  ညီပနာင်တိုင်းရင်းေားေါတီများ ဖက်ဒပရးရှင်း 
NCA Nationwide Ceasefire Agreement  တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရးေပဘာတူ 
 စာချုေ် 
NCCT National Ceasefire Coalition Team  တစန်ိငုင်လံုံး ေစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှု ရေစ်ပဲရး ညှနိှို  င်း ပဆာငရ်�က ်
 ပရးအဖွဲ့
NCGUB National Coalition Government ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးေား ��န့်ပေါင်းအစိုးရ
Union of Burma 
NCUB National Council Union of Burma ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးေား ပကာင်စီ
NDAA National Democratic Alliance Army (Mongla)  ြမန်မာ အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တေ်မပတာ် 
 (မိုင်းလား) 
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NDF National Democratic Front  အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ တေ်ပေါင်းစု 
NDFA National Democratic Force of Arakan  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အင်အားစု 
NDPD National Democratic Party for Development  အမျ ိုးေား ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရး ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ
NDPHR National Democratic Party for Human Rights  အမျ ိုးေား လူ့အခွင့်အပရး ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ
NDPP National Development and Peace Party  အမျ ိုးေား ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး ေါတီ
NGO non-governmental organisation  အစိုးရမဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်း
NLD National League for Democracy  အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် 
NMSP New Mon State Party  မွန်ြေည်ေစ် ေါတီ
NRPC National Reconciliation and Peace Centre  အမျ ိုးေား ြေန်လည် ေင့်ြမတ်ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
 ဗဟိုဌာန
NSCN-K National Socialist Council of  နာဂြေည် အမျ ိုးေား ဆိုရှယ်လစ် ပကာင်စီ- ကေ်ေလန်
Nagaland-Kaplan  
NUF National United Front  အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရး တေ်ဦး
NUFA National United Front of Arakan  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး တေ်ဦး
NULF National United Liberation Front  ညီ��တ်ပော အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်ဦး
NUP National Unity Party  တိုင်းရင်းေား စည်းလုံးညီ��တ်ပရး ေါတီ
NUPA National United Party of Arakan  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရး ေါတီ
PDP Parliamentary Democracy Party  ေါလီမန် ဒီမိုကပရစီ ေါတီ
PNLO Pa-O National Liberation Organisation  ေအို့ဝ် အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့ 
RNDP Rakhine Nationalities Development Party  ရခိုင်တိုင်းရင်းေားများ တိုးတက်ပရး ေါတီ
RPF Rohingya Patriotic Front  ရိုဟင်ဂျာ မျ ိုးချစ် တေ်ဦး
RSO Rohingya Solidarity Organisation  ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်းညီ��တ်ပရး အဖွဲ့ 
RSU Rakhine Sangha Union  ရခိုင် ေံဃာ့ ေမဂ� 
SLORC / နဝတ State Law and Order  နိုင်ငံပတာ် ပငိမ်ဝေ်ေိြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရးပကာင်စီ
Restoration Council 
SNLD Shan Nationalities League for Democracy  ရှမ်းတိုင်းရင်းေားများ ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် 
SPDC / နအဖ State Peace and Development Council  နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပကာင်စီ
SSA / RCSS Shan State Army /  ေျှ မ်းြေည ်တေမ်ပတာ/် ေျှ မ်းြေည ်ြေနလ်ည ်ထပူထာငပ်ရး
Restoration Council of Shan State  ပကာင်စီ
SSA/SSPP Shan State Army/ Shan State  ရှမ်းြေည် တေ်မပတာ် / ရှမ်းြေည် တိုးတက်ပရး ေါတီ
Progress Party  
TNLA Ta-ang National Liberation Army  တအာင်း အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်မပတာ်
TNP Tribal Nationalities Party  လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများ ေါတီ
ULA United League of Arakan  ရက္ခ ုိင် အမျ ိုးေား အဖွဲ့ချုေ်
UN United Nations  ကုလေမဂ� 
UNA United Nationalities Alliance  စည်းလုံးည�ီ�တပ်ော တိငု်းရင်းေား လမူျ ိုးများ မဟာမတိ်
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NDF National Democratic Front  အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ တေ်ပေါင်းစု 
NDFA National Democratic Force of Arakan  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အင်အားစု 
NDPD National Democratic Party for Development  အမျ ိုးေား ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရး ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ
NDPHR National Democratic Party for Human Rights  အမျ ိုးေား လူ့အခွင့်အပရး ဒီမိုကရက်တစ် ေါတီ
NDPP National Development and Peace Party  အမျ ိုးေား ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး ေါတီ
NGO non-governmental organisation  အစိုးရမဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်း
NLD National League for Democracy  အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် 
NMSP New Mon State Party  မွန်ြေည်ေစ် ေါတီ
NRPC National Reconciliation and Peace Centre  အမျ ိုးေား ြေန်လည် ေင့်ြမတ်ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
 ဗဟိုဌာန
NSCN-K National Socialist Council of  နာဂြေည် အမျ ိုးေား ဆိုရှယ်လစ် ပကာင်စီ- ကေ်ေလန်
Nagaland-Kaplan  
NUF National United Front  အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရး တေ်ဦး
NUFA National United Front of Arakan  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး တေ်ဦး
NULF National United Liberation Front  ညီ��တ်ပော အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်ဦး
NUP National Unity Party  တိုင်းရင်းေား စည်းလုံးညီ��တ်ပရး ေါတီ
NUPA National United Party of Arakan  ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရး ေါတီ
PDP Parliamentary Democracy Party  ေါလီမန် ဒီမိုကပရစီ ေါတီ
PNLO Pa-O National Liberation Organisation  ေအို့ဝ် အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး အဖွဲ့ 
RNDP Rakhine Nationalities Development Party  ရခိုင်တိုင်းရင်းေားများ တိုးတက်ပရး ေါတီ
RPF Rohingya Patriotic Front  ရိုဟင်ဂျာ မျ ိုးချစ် တေ်ဦး
RSO Rohingya Solidarity Organisation  ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်းညီ��တ်ပရး အဖွဲ့ 
RSU Rakhine Sangha Union  ရခိုင် ေံဃာ့ ေမဂ� 
SLORC / နဝတ State Law and Order  နိုင်ငံပတာ် ပငိမ်ဝေ်ေိြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရးပကာင်စီ
Restoration Council 
SNLD Shan Nationalities League for Democracy  ရှမ်းတိုင်းရင်းေားများ ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် 
SPDC / နအဖ State Peace and Development Council  နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပကာင်စီ
SSA / RCSS Shan State Army /  ေျှ မ်းြေည ်တေမ်ပတာ/် ေျှ မ်းြေည ်ြေနလ်ည ်ထပူထာငပ်ရး
Restoration Council of Shan State  ပကာင်စီ
SSA/SSPP Shan State Army/ Shan State  ရှမ်းြေည် တေ်မပတာ် / ရှမ်းြေည် တိုးတက်ပရး ေါတီ
Progress Party  
TNLA Ta-ang National Liberation Army  တအာင်း အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်မပတာ်
TNP Tribal Nationalities Party  လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများ ေါတီ
ULA United League of Arakan  ရက္ခ ုိင် အမျ ိုးေား အဖွဲ့ချုေ်
UN United Nations  ကုလေမဂ� 
UNA United Nationalities Alliance  စည်းလုံးည�ီ�တပ်ော တိငု်းရင်းေား လမူျ ိုးများ မဟာမတိ်
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UNDP United Nations Development Programme  ကုလေမဂ�  ဖွံ့ ပဖိုးမှု  အစီအစဉ်
UNFC United Nationalities Federal Council  ည�ီ�တပ်ော တိငု်းရင်းေား လမူျ ိုးများ ဖကဒ်ရယပ်ကာငစ်ီ
UNHCR United Nations High Commissioner  ကုလေမဂ�  ဒုက္ခ ေည်များ ဆိုင်ရာ ပအဂျင်စီ
for Refugees  
UNLD United Nationalities League for Democracy  ြေညပ်ထာငစ် ုတိငု်းရင်းေားလမူျ ိုးများ ဒမီိကုပရစအီဖွဲ့ချုေ ်
UNOCHA UN Office for the Coordination of  ကလုေမဂ�  လေူားချင်းစာနာ ပထာကထ်ားမှု ဆိငုရ်ာ ဌာပန
Humanitarian Affairs  ညှိနှို  င်းပရးမှူးရုံး
UPDJC Union Peace and Dialogue Joint Committee  ြေည်ပထာင်စု ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးမှု  ေူးတွဲပကာ်မတီ
USDA Union Solidarity and Development Association  ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး အေင်း 
USDP Union Solidarity and Development Party  ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး ေါတီ 
UWSA United Wa State Army  ဝြေည် ပေွးစည်း ညီ��တ်ပရး တေ်မပတာ်
WNO Wa National Organisation  ဝအမျ ိုးေား အဖွဲ့
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UNDP United Nations Development Programme  ကုလေမဂ�  ဖွံ့ ပဖိုးမှု  အစီအစဉ်
UNFC United Nationalities Federal Council  ည�ီ�တပ်ော တိငု်းရင်းေား လမူျ ိုးများ ဖကဒ်ရယပ်ကာငစ်ီ
UNHCR United Nations High Commissioner  ကုလေမဂ�  ဒုက္ခ ေည်များ ဆိုင်ရာ ပအဂျင်စီ
for Refugees  
UNLD United Nationalities League for Democracy  ြေညပ်ထာငစ် ုတိငု်းရင်းေားလမူျ ိုးများ ဒမီိကုပရစအီဖွဲ့ချုေ ်
UNOCHA UN Office for the Coordination of  ကလုေမဂ�  လေူားချင်းစာနာ ပထာကထ်ားမှု ဆိငုရ်ာ ဌာပန
Humanitarian Affairs  ညှိနှို  င်းပရးမှူးရုံး
UPDJC Union Peace and Dialogue Joint Committee  ြေည်ပထာင်စု ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးမှု  ေူးတွဲပကာ်မတီ
USDA Union Solidarity and Development Association  ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး အေင်း 
USDP Union Solidarity and Development Party  ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရး ေါတီ 
UWSA United Wa State Army  ဝြေည် ပေွးစည်း ညီ��တ်ပရး တေ်မပတာ်
WNO Wa National Organisation  ဝအမျ ိုးေား အဖွဲ့
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 အာရကန်၁ ေို့မဟုတ် ယပန့ပခတ်အပခါ်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုလိုနီပခတ်အလွန်  ကျရှု ံးမှု  
များကို  ေုံရိေ်ကို  ထင်ဟေ်ပနပေေည်။ လူမျ ိုးစုေဋိေက္ခ  
များ၂၊ နိုင်ငံပရး ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် အပြခအပန၊ စစ်ပဘာင်ချဲ့ 
လာြခင်း၊  ပဒေစီးေွားပရးကို  လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြခင်းများနှင့်  
ဌာပနလူထုကို  ဖယ်ကျဉ်ဆက်ဆံခဲ့ ြခင်းများ  ရှိပနပော
ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာြေည်အပေးစား ကပလးတစ်ခု 
လိုေင်။ လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ထိုြေဿနာများ၏ 
အတိုင်းအဆ ေိုမို ြေင်းထန်လာကကေည်။ ဗုဒ� ဘာောနှင့်  
မွတ်ဆလင်တို့အကကား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု  ေိုမိုဆိုးရ�ားလာပေီး 
ပခတ်ေစ်ကမ� ာ၏ အကကီးမားဆုံး ဒုက္ခ ေည် ြေဿနာကို
ြဖစပ်စခဲေ့ည။် လေူားအရင်းအြမစန်ငှ့ ်ေဘာဝ ေယဇံာတ 
အရင်းအြမစ်တို့ ြဖင့်  အပေအချာ အလားအလာရှိေည့်  
ပဒေတစ်ခုြဖစ်ပော်လည်း အာရကန်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
အဆင်းရဲဆုံးပဒေတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 လက်ရှိကကုံပနရ ပော အကျေ်အတည်းမျ ိုး ြဖစ်လာ 
မညဟ် ု ကကိုတငတ်ကွဆ်နိငုခ်ဲ့ ြခင်း မရှခိဲေ့ါပေ။  ပတာကေ်ပော
ေမိုင်းပနာက်ခံက အာရကန်ေည် အာရှ၏ မဟာဗျူဟာ 
လမ်းဆုံတွင် အပရးေါေည့် အပနအထားရှိပကကာင်းကို ြေေ 
ပနေည်။ အာရကန်ေည် အတိတ်ကာလက အပမ့ပလျာ့ခံ
ပဝးလပံခါငေ်ပီော ပဒေတစခု်အြဖစ ်တညရ်ှခိဲေ့ည ်မဟတု ်
ပေ။ အာရကန်ြေည်နှင့်  အာရကန်ေားတို့ေည် ပရှးပရှး 
ကေင် ပဒေတွင်း ကူးလူးဆက်ဆံမှု များတွင် အချက်အချာ 
ပနရာကျကျ ပနခဲ့ ကကပေီး ပချာင်ကျကျ အာရကန်မဟုတ် 
ခဲ့ေါ။ ေို့ရာတွင်  ကိုလိုနီအုေ်ချုေ်ပရးေည် ပဒေတွင်း
လူမှု ဘဝ အေိုင်းအဝိုင်းများကကား ဆက်ဆံပရးကို များစွာ 
ေုံေျက်ပစခဲ့ေည်။ အာရကန်ကို ချည့်နဲ့ပစခဲ့ပော ကိုလိုနီ 
ပခတ်၏ အပမွေည် ယခုအချိန်ထိတိုင်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
နိုင်ငံပရးအပေါ်  ကကာရှည်ကကာများကေဇာေက်ပရာက် ပနခဲ့ 
ေည်။ ေမိုင်းအချ ိုးအပကွ့များစွာတွင်  အာရကန်ေည်
ေဋိေက္ခ များ၊ မတည်ပငိမ်မှု များနှင့် ကကုံရပေီး မပကျမချမ်းနိုင် 
စရာ အကျိတ်အခဲများနှင့် ကျန်ရစ်ရပောပြမ ြဖစ်ခဲ့ရေည်။ 
ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေမျှ ေည် ြေင်ေမှ ရခိုင်အပရးကို ၀င်ပရာက်စီမံ 
ြခင်းများ၊ အုေ်ချုေ်ပရးဘက်က အပြောင်းအလဲများပကကာင့် 
ြဖစ်ခဲ့ရပေီး ပဒေခံြေည်ေူများ၏ အခွင့်အပရးများမှာထည့် 
မစဉ်းစားဘ ဲဖယက်ျဉခ်ခံဲရ့ေည။် ယပန့တငွလ်ည်း ထိကုဲေ့ို့ 
ပော ေမိုင်းအပကွ့မျ ိုးကို ကကုံပနရြေန်ေည်။
 ယခုကကုံပနရပော အပရးပေါ် အပြခအပနများကို 
“ရခိငုဗ်ဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင ်ရိဟုငဂ်ျာ” တို့ ကကား ြဖစေ်ွား
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 အာရကန်၁ ေို့မဟုတ် ယပန့ပခတ်အပခါ်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုလိုနီပခတ်အလွန်  ကျရှု ံးမှု  
များကို  ေုံရိေ်ကို  ထင်ဟေ်ပနပေေည်။ လူမျ ိုးစုေဋိေက္ခ  
များ၂၊ နိုင်ငံပရး ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် အပြခအပန၊ စစ်ပဘာင်ချဲ့ 
လာြခင်း၊  ပဒေစီးေွားပရးကို  လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြခင်းများနှင့်  
ဌာပနလူထုကို  ဖယ်ကျဉ်ဆက်ဆံခဲ့ ြခင်းများ  ရှိပနပော
ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာြေည်အပေးစား ကပလးတစ်ခု 
လိုေင်။ လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ထိုြေဿနာများ၏ 
အတိုင်းအဆ ေိုမို ြေင်းထန်လာကကေည်။ ဗုဒ� ဘာောနှင့်  
မွတ်ဆလင်တို့အကကား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု  ေိုမိုဆိုးရ�ားလာပေီး 
ပခတ်ေစ်ကမ� ာ၏ အကကီးမားဆုံး ဒုက္ခ ေည် ြေဿနာကို
ြဖစပ်စခဲေ့ည။် လေူားအရင်းအြမစန်ငှ့ ်ေဘာဝ ေယဇံာတ 
အရင်းအြမစ်တို့ ြဖင့်  အပေအချာ အလားအလာရှိေည့်  
ပဒေတစ်ခုြဖစ်ပော်လည်း အာရကန်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
အဆင်းရဲဆုံးပဒေတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 လက်ရှိကကုံပနရ ပော အကျေ်အတည်းမျ ိုး ြဖစ်လာ 
မညဟ် ု ကကိုတငတ်ကွဆ်နိငုခ်ဲ့ ြခင်း မရှခိဲေ့ါပေ။  ပတာကေ်ပော
ေမိုင်းပနာက်ခံက အာရကန်ေည် အာရှ၏ မဟာဗျူဟာ 
လမ်းဆုံတွင် အပရးေါေည့် အပနအထားရှိပကကာင်းကို ြေေ 
ပနေည်။ အာရကန်ေည် အတိတ်ကာလက အပမ့ပလျာ့ခံ
ပဝးလပံခါငေ်ပီော ပဒေတစခု်အြဖစ ်တညရ်ှခိဲေ့ည ်မဟတု ်
ပေ။ အာရကန်ြေည်နှင့်  အာရကန်ေားတို့ေည် ပရှးပရှး 
ကေင် ပဒေတွင်း ကူးလူးဆက်ဆံမှု များတွင် အချက်အချာ 
ပနရာကျကျ ပနခဲ့ ကကပေီး ပချာင်ကျကျ အာရကန်မဟုတ် 
ခဲ့ေါ။ ေို့ရာတွင်  ကိုလိုနီအုေ်ချုေ်ပရးေည် ပဒေတွင်း
လူမှု ဘဝ အေိုင်းအဝိုင်းများကကား ဆက်ဆံပရးကို များစွာ 
ေုံေျက်ပစခဲ့ေည်။ အာရကန်ကို ချည့်နဲ့ပစခဲ့ပော ကိုလိုနီ 
ပခတ်၏ အပမွေည် ယခုအချိန်ထိတိုင်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
နိုင်ငံပရးအပေါ်  ကကာရှည်ကကာများကေဇာေက်ပရာက် ပနခဲ့ 
ေည်။ ေမိုင်းအချ ိုးအပကွ့များစွာတွင်  အာရကန်ေည်
ေဋိေက္ခ များ၊ မတည်ပငိမ်မှု များနှင့် ကကုံရပေီး မပကျမချမ်းနိုင် 
စရာ အကျိတ်အခဲများနှင့် ကျန်ရစ်ရပောပြမ ြဖစ်ခဲ့ရေည်။ 
ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေမျှ ေည် ြေင်ေမှ ရခိုင်အပရးကို ၀င်ပရာက်စီမံ 
ြခင်းများ၊ အုေ်ချုေ်ပရးဘက်က အပြောင်းအလဲများပကကာင့် 
ြဖစ်ခဲ့ရပေီး ပဒေခံြေည်ေူများ၏ အခွင့်အပရးများမှာထည့် 
မစဉ်းစားဘ ဲဖယက်ျဉခ်ခံဲရ့ေည။် ယပန့တငွလ်ည်း ထိကုဲေ့ို့ 
ပော ေမိုင်းအပကွ့မျ ိုးကို ကကုံပနရြေန်ေည်။
 ယခုကကုံပနရပော အပရးပေါ် အပြခအပနများကို 
“ရခိငုဗ်ဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင ်ရိဟုငဂ်ျာ” တို့ ကကား ြဖစေ်ွား
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ပော နိငုင်ေံားအခငွ့အ်ပရး တိကုေ်ွနဲငှ့ ်“လမူျ ိုးစေုမိတှ ်ခယံ ူ
ေုအံတကွ ်တိကုေ်ွ၀ဲငပ်နပော ကစိ္စ များ" ဟ၍ူ  လမ်းလွပဲစပော
ပကာက်ချက်ဆွဲမှု များကို  မကကာခဏကကားရပလ့ရှိေည်။ 
ေို့ရာတွင် အာရကန်လူမျ ိုးများ၏ ကိုယ့်ကကမ� ာ ကိုယ်ဖန်တီး 
ခွင့် ရှိ ပရးနှင့်  ဒီမိုကပရစီအခွင့်အပရးများ  ရရှိ နို င် ပရး  
စိန်ပခါ် မှု များမှာထို့ထက်မက ေိုမိုနက်ရှို  င်းကျယ်ပြောပေီး 
ေိ၍ုလည်း ရှု ေပ်ထွးေါေည။် ကိလုိနုနီယခ်ျဲ့မှု မှာ ၁၈ ရာစတုငွ ်
စတင်ခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ ရခိုင်နှင့်ေတ်ေက်၍ ဗဟိုအစိုးရေည် 
မလွတ်လေ်ေည့် အပနအထား ေို့မဟုတ် ဘက်လိုက်ေည့် 
အပနအထားမျ ိုးတငွေ်ာ အပမတဲပစရှပိနခဲေ့ည။် လနွခ်ဲေ့ည့ ်
ရာစုနှစ်ခုအတွင်း ဤပဒေေို့ အုေ်ချုေ်ပရးစနစ်များ ေုံစံ 
အမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် အဝင်အထွက်လုေ်ခဲ့ ကကေည်။ ကုန်းပဘာင် 
ပခတ၊် တညပ်ငမိေ်ပယာငရ်ှပိော ပဗတိေိျှ အေုခ်ျုေပ်ရးပခတ၊် 
ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်း ကကားြဖတ်ပရာက်ရှိလာပော ဂျေန် 
ပခတန်ငှ့ ်၁၉၄၈ ြမနမ်ာလ့တွလ်ေပ်ရး ပနာကေ်ိငု်း ပေါ် ပေါက ်
လာပော စစတ်ေက် ကကီးစိုးပော အစိုးရအမျ ိုးမျ ိုး ပခတမ်ျား 
ကိ ုကကုံပတွ့ခဲရ့ေည။် ၂၁ရာစုပရာကလ်ာချနိအ်ထ ိအာရကန ်
ေည် လူမျ ိုးစုအပရးကို  မပြဖရှင်းနိုင်ပေးေလို  မိမိတို့
ြေညေ်မူျား နိငုင်ပံရးတငွ ်ေါဝငန်ိငုမ်ှု မှာလည်း အကန့အ်ေတ ်
ရှိပနပမဲြဖစ်ေည်။
 ၂၀၁၁ကစတင်ခဲ့ပော အရေ်ေားတစ်ေိုင်း ဒီမို  
ကပရစီ စနစ်ေစ်ပအာက်တွင် ပေါ် လာေည့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
ပဆွးပနွးေွဲများနှင့် လ� တ်ပတာ်အတွင်းဝင်ပရာက်ပေီး ြေုြေင်
ပြော င်း လဲ ပရး လု ေ် င န်း များ တွ င်  ေါ ဝ င် ြခ င်း အား ြဖ င့်  
အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် နိုင်ငံ၏အပြောင်းအလဲများ 
ြဖစလ်ာမညဟ် ုပမ ျှာလ်င့လ်ာခဲ့ ကကေည။် ၂၀၁၅ ၌ အမျ ိုးေား
ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ် NLD က ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင် 
ရလာေည့်အခါတွင် ထိုပမ ျှာ်လင့်ချက်များမှာ ေို၍ေင် အရှိန် 
ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။  ေို့ ပော်လည်း  ပလာပလာဆယ်  
ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းစဉ်များတွင် အလုေ်ြဖစ်ေည့် 
ပဆွးပနွးေွမဲျား မေါေလိ ုေါဝငပ်ဆွးပနွးခငွ့မ်ှာလည်း အကန့ ်
အေတ်များ ရှိပနပေေည်။ အစိုးရတို့၏ အမိန့်ဆန်ဆန် 
ကေဇာအာဏာြဖင့ ်လေုန်ည်းကိငုန်ည်းများ တညရ်ှပိနဆေဲင။် 
ထိုအခါ မူလကေင်ရှိပနပော စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များ ေို၍ေင် 
ကကီးမားလာခဲေ့ည။် စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာ က�  တငွလ်ည်း အြေစ ်
ရှိေူတို့  အြေစ်ပေးမခံရဘဲ  လွတ်ပြမာက်ခွင့်  ရပနြခင်း  
မှာလည်း မပြောင်းမလဲေင် တည်ရှိေည်။ များမကကာခင် 
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြေည်ေူတို့ ေိုမို 
လွ တ် လ ေ် စွာ  လှု ေ် ရှား လာ နို င် ေ ည် ကို  မ ြင င်း နို င် ေါ ။ 
ေို့ရာတွင် လက်ရှိ ရခိုင်၏ အပြခအပနမှာ အဆိုးရ�ားဆုံး 
ပေွးထွက်ေံယို ြဖစ်မှု များနှင့် ကကုံပတွ့ပနရပေီး ဆယ်စုနှစ် 
များစွာအတငွ်း အကကီးမားဆုံး လအူများ အိုးအမိစ်နွ့ခ်ွာထကွ်
ပြေးရမှု များနှင့် ကကုံပနရေည်။

 ဤအြဖစ်အေျက်မျ ိုးကို  ရခိုင်ပဒေတစ်ခုတည်း 
ကကုပံနရြခင်းမျ ိုး မဟတုေ်ညက် ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ ဆိုးရ�ားပော
အပြခအပနကိ ုြေပနေည။်၃ ကချငြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်ရမှ်းြေညန်ယ ်
တို့တွင် လွန်ခဲ့ပော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ စစ်ပရးအရှိန် 
ရကာ ယခင်က အပြခအပနမျ ိုးေို့ ြေန်လည်ပရာက်ရှိလာ 
ေည။်  ကိလုိနုပီခတအ်လနွ ်ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်ကချင၊် ရခိငုန်ငှ့ ်
ရှမ်းအစရှိေည့် ြေည်နယ်ေုံးခုတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြခ 
အပနများကို  ထိေ်တန်းဉီးစားပေးကိစ္စ  များ မဟုတ်ဟူ၍ 
လည်းပကာင်း၊  ြဖစ်ပနကျဟူ၍လည်းပကာင်း ယူဆရန်  
မေင့်ပေ။ အဘယ်ပကကာင့်ဆိုပော် ထိုအပရးကိစ္စ များေည် 
ပခတ်ေစ် ြမန်မာနိုင်ငံပတာ်  မပအာင် ြမင်ရေည့်အဓိက 
အပကကာင်းရင်းများထဲတွင် ေါဝင်ပနကကပောပကကာင့်ေင်။ 
 ယခုအခါ လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအခင်းအကျင်းေည် 
မှု န် မှို  င်း ပန ေ ည့်  အ ပြခ အ ပန ြဖ စ် ေ ည် ။  လွ န် ခဲ့ ေ ည့်  
ေုံးနှစ်အတွင်း၌ အာရကန်တွင် နက်ရှို  င်းစွာြဖစ်ပေါ် ပနပော 
ေဋိေက္ခ  များ၏ အပကကာင်းဇစ် ြမစ်များအား  ကိုင်တွယ်  
ပြဖရှင်းနိုင်ရန် အမျ ိုးမျ ိုးပော စုံစမ်းစစ်ပဆးြခင်းများကို 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ောမက ြေည်ေတွင်ေါ စုံစမ်းစစ်ပဆး 
ြခင်းများစွာ ြေုလုေ်လျက်ရှိေည်။ အာရကန်နှင့် ေတ်ေက်၍ 
ကွဲြေားြခားနားပော ထင်ြမင်ယူဆချက်များလည်း ပေါ် လာ 
ကကေည်။ ယခုအချိန်အထိ အာရကန်တွင်ရှိပော ြေဿနာ 
များကို မည်ေို့မည်ေုံပြဖရှင်းမည်၊ မူဝါဒဆိုင်ရာအကကံပေး
ချက်များကို မည်ေို့ပရှ့ဆက် အပကာင်အထည် ပဖာ်ကကမည် 
ဆိုေည့် အချက်များနှင့်ေတ်ေက်၍ အားလုံးလက်ခံေည့် 
ေပဘာတူညီချက်တစ်ခု မထွက်ပေါ် လာပေးေါ။ 
 “၂၀၁၇ ကို ကိုဖီအာနန်၏ ရခိုင်ြေည်နယ်အပရး 
အကကပံေးပကာမ်ရငှ”်  အပနနငှ့ ်နိငုင်ပံရးအရ တိုးတကမ်ှု များ 
ရှိပစရန် ြေုြေင်ပြောင်းလဲရမည့်အချက် အများအြေားကို  
အ ကကံ ြေု ခဲ့ ေါ ေ ည် ။ ၄  ၂ ၀ ၁ ၈  ခု နှ စ်  ကု လ ေ မ ဂ�  ၏  
“လွတ်လေ်ပော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာပဖွပရး 
မစ်ရှင်”၏ ြမန်မာ နိုင်ငံကို အကကံြေုခဲ့ေည်များ တွင်လည်း 
စစရ်ာဇဝတမ်ှု  ကျုးလနွြ်ခင်းအတကွ ်တေမ်ပတာ ်ဟပုခါ် ပော 
ြမနမ်ာစစတ်ေ ်ပခါင်းပဆာငမ်ျားကိ ုတရားစရီင ်ေင့ပ်ကကာင်း 
ေါရှိေည်။၅ ြမန်မာအစိုးရက ခန့်အေ်ပော “ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်း လွတ်လေ်ပော စုံစမ်းစစ်ပဆးပရးပကာ်မရှင်” 
ေည်လည်း နိုင်ငံတကာ ေညာရှင်များ၏ အကကံပေးချက်ကို 
ရယူကာ ယခုအခါ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်ြခားတွင် ြဖစ်ေျက်ခဲ့
ပော အပရးပေါ်  အပြခအပနများကို ြေန်လည်စိစစ်ေုံးေေ် 
ပနေါေည်။၆ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလတွင် အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ 
ရာဇဝတ်မှု  တရားရုံး  ICC က လူေားမျ ိုးနွယ်အပေါ်  
ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှု နှင့် လူမျ ိုးပရးဘာောပရး ဖိနှိေ်
မှု များ အတွက် စုံစမ်းစစ်ပဆးမည်ဟု ပကကညာလိုက်ေည်။ 
ဤအပတာအတွင်း အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ က 
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ပော နိငုင်ေံားအခငွ့အ်ပရး တိကုေ်ွနဲငှ့ ်“လမူျ ိုးစေုမိတှ ်ခယံ ူ
ေုအံတကွ ်တိကုေ်ွ၀ဲငပ်နပော ကစိ္စ များ" ဟ၍ူ  လမ်းလွပဲစပော
ပကာက်ချက်ဆွဲမှု များကို  မကကာခဏကကားရပလ့ရှိေည်။ 
ေို့ရာတွင် အာရကန်လူမျ ိုးများ၏ ကိုယ့်ကကမ� ာ ကိုယ်ဖန်တီး 
ခွင့် ရှိ ပရးနှင့်  ဒီမိုကပရစီအခွင့်အပရးများ  ရရှိ နို င် ပရး  
စိန်ပခါ် မှု များမှာထို့ထက်မက ေိုမိုနက်ရှို  င်းကျယ်ပြောပေီး 
ေိ၍ုလည်း ရှု ေပ်ထွးေါေည။် ကိလုိနုနီယခ်ျဲ့မှု မှာ ၁၈ ရာစတုငွ ်
စတင်ခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ ရခိုင်နှင့်ေတ်ေက်၍ ဗဟိုအစိုးရေည် 
မလွတ်လေ်ေည့် အပနအထား ေို့မဟုတ် ဘက်လိုက်ေည့် 
အပနအထားမျ ိုးတငွေ်ာ အပမတဲပစရှပိနခဲေ့ည။် လနွခ်ဲေ့ည့ ်
ရာစုနှစ်ခုအတွင်း ဤပဒေေို့ အုေ်ချုေ်ပရးစနစ်များ ေုံစံ 
အမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် အဝင်အထွက်လုေ်ခဲ့ ကကေည်။ ကုန်းပဘာင် 
ပခတ၊် တညပ်ငမိေ်ပယာငရ်ှပိော ပဗတိေိျှ အေုခ်ျုေပ်ရးပခတ၊် 
ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်း ကကားြဖတ်ပရာက်ရှိလာပော ဂျေန် 
ပခတန်ငှ့ ်၁၉၄၈ ြမနမ်ာလ့တွလ်ေပ်ရး ပနာကေ်ိငု်း ပေါ် ပေါက ်
လာပော စစတ်ေက် ကကီးစိုးပော အစိုးရအမျ ိုးမျ ိုး ပခတမ်ျား 
ကိ ုကကုံပတွ့ခဲရ့ေည။် ၂၁ရာစုပရာကလ်ာချနိအ်ထ ိအာရကန ်
ေည် လူမျ ိုးစုအပရးကို  မပြဖရှင်းနိုင်ပေးေလို  မိမိတို့
ြေညေ်မူျား နိငုင်ပံရးတငွ ်ေါဝငန်ိငုမ်ှု မှာလည်း အကန့အ်ေတ ်
ရှိပနပမဲြဖစ်ေည်။
 ၂၀၁၁ကစတင်ခဲ့ပော အရေ်ေားတစ်ေိုင်း ဒီမို  
ကပရစီ စနစ်ေစ်ပအာက်တွင် ပေါ် လာေည့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
ပဆွးပနွးေွဲများနှင့် လ� တ်ပတာ်အတွင်းဝင်ပရာက်ပေီး ြေုြေင်
ပြော င်း လဲ ပရး လု ေ် င န်း များ တွ င်  ေါ ဝ င် ြခ င်း အား ြဖ င့်  
အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် နိုင်ငံ၏အပြောင်းအလဲများ 
ြဖစလ်ာမညဟ် ုပမ ျှာလ်င့လ်ာခဲ့ ကကေည။် ၂၀၁၅ ၌ အမျ ိုးေား
ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ် NLD က ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင် 
ရလာေည့်အခါတွင် ထိုပမ ျှာ်လင့်ချက်များမှာ ေို၍ေင် အရှိန် 
ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။  ေို့ ပော်လည်း  ပလာပလာဆယ်  
ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းစဉ်များတွင် အလုေ်ြဖစ်ေည့် 
ပဆွးပနွးေွမဲျား မေါေလိ ုေါဝငပ်ဆွးပနွးခငွ့မ်ှာလည်း အကန့ ်
အေတ်များ ရှိပနပေေည်။ အစိုးရတို့၏ အမိန့်ဆန်ဆန် 
ကေဇာအာဏာြဖင့ ်လေုန်ည်းကိငုန်ည်းများ တညရ်ှပိနဆေဲင။် 
ထိုအခါ မူလကေင်ရှိပနပော စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များ ေို၍ေင် 
ကကီးမားလာခဲေ့ည။် စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာ က�  တငွလ်ည်း အြေစ ်
ရှိေူတို့  အြေစ်ပေးမခံရဘဲ  လွတ်ပြမာက်ခွင့်  ရပနြခင်း  
မှာလည်း မပြောင်းမလဲေင် တည်ရှိေည်။ များမကကာခင် 
နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ြေည်ေူတို့ ေိုမို 
လွ တ် လ ေ် စွာ  လှု ေ် ရှား လာ နို င် ေ ည် ကို  မ ြင င်း နို င် ေါ ။ 
ေို့ရာတွင် လက်ရှိ ရခိုင်၏ အပြခအပနမှာ အဆိုးရ�ားဆုံး 
ပေွးထွက်ေံယို ြဖစ်မှု များနှင့် ကကုံပတွ့ပနရပေီး ဆယ်စုနှစ် 
များစွာအတငွ်း အကကီးမားဆုံး လအူများ အိုးအမိစ်နွ့ခ်ွာထကွ်
ပြေးရမှု များနှင့် ကကုံပနရေည်။

 ဤအြဖစ်အေျက်မျ ိုးကို  ရခိုင်ပဒေတစ်ခုတည်း 
ကကုပံနရြခင်းမျ ိုး မဟတုေ်ညက် ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ ဆိုးရ�ားပော
အပြခအပနကိ ုြေပနေည။်၃ ကချငြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်ရမှ်းြေညန်ယ ်
တို့တွင် လွန်ခဲ့ပော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ စစ်ပရးအရှိန် 
ရကာ ယခင်က အပြခအပနမျ ိုးေို့ ြေန်လည်ပရာက်ရှိလာ 
ေည။်  ကိလုိနုပီခတအ်လနွ ်ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်ကချင၊် ရခိငုန်ငှ့ ်
ရှမ်းအစရှိေည့် ြေည်နယ်ေုံးခုတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြခ 
အပနများကို  ထိေ်တန်းဉီးစားပေးကိစ္စ  များ မဟုတ်ဟူ၍ 
လည်းပကာင်း၊  ြဖစ်ပနကျဟူ၍လည်းပကာင်း ယူဆရန်  
မေင့်ပေ။ အဘယ်ပကကာင့်ဆိုပော် ထိုအပရးကိစ္စ များေည် 
ပခတ်ေစ် ြမန်မာနိုင်ငံပတာ်  မပအာင် ြမင်ရေည့်အဓိက 
အပကကာင်းရင်းများထဲတွင် ေါဝင်ပနကကပောပကကာင့်ေင်။ 
 ယခုအခါ လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအခင်းအကျင်းေည် 
မှု န် မှို  င်း ပန ေ ည့်  အ ပြခ အ ပန ြဖ စ် ေ ည် ။  လွ န် ခဲ့ ေ ည့်  
ေုံးနှစ်အတွင်း၌ အာရကန်တွင် နက်ရှို  င်းစွာြဖစ်ပေါ် ပနပော 
ေဋိေက္ခ  များ၏ အပကကာင်းဇစ် ြမစ်များအား  ကိုင်တွယ်  
ပြဖရှင်းနိုင်ရန် အမျ ိုးမျ ိုးပော စုံစမ်းစစ်ပဆးြခင်းများကို 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ောမက ြေည်ေတွင်ေါ စုံစမ်းစစ်ပဆး 
ြခင်းများစွာ ြေုလုေ်လျက်ရှိေည်။ အာရကန်နှင့် ေတ်ေက်၍ 
ကွဲြေားြခားနားပော ထင်ြမင်ယူဆချက်များလည်း ပေါ် လာ 
ကကေည်။ ယခုအချိန်အထိ အာရကန်တွင်ရှိပော ြေဿနာ 
များကို မည်ေို့မည်ေုံပြဖရှင်းမည်၊ မူဝါဒဆိုင်ရာအကကံပေး
ချက်များကို မည်ေို့ပရှ့ဆက် အပကာင်အထည် ပဖာ်ကကမည် 
ဆိုေည့် အချက်များနှင့်ေတ်ေက်၍ အားလုံးလက်ခံေည့် 
ေပဘာတူညီချက်တစ်ခု မထွက်ပေါ် လာပေးေါ။ 
 “၂၀၁၇ ကို ကိုဖီအာနန်၏ ရခိုင်ြေည်နယ်အပရး 
အကကပံေးပကာမ်ရငှ”်  အပနနငှ့ ်နိငုင်ပံရးအရ တိုးတကမ်ှု များ 
ရှိပစရန် ြေုြေင်ပြောင်းလဲရမည့်အချက် အများအြေားကို  
အ ကကံ ြေု ခဲ့ ေါ ေ ည် ။ ၄  ၂ ၀ ၁ ၈  ခု နှ စ်  ကု လ ေ မ ဂ�  ၏  
“လွတ်လေ်ပော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာပဖွပရး 
မစ်ရှင်”၏ ြမန်မာ နိုင်ငံကို အကကံြေုခဲ့ေည်များ တွင်လည်း 
စစရ်ာဇဝတမ်ှု  ကျုးလနွြ်ခင်းအတကွ ်တေမ်ပတာ ်ဟပုခါ် ပော 
ြမနမ်ာစစတ်ေ ်ပခါင်းပဆာငမ်ျားကိ ုတရားစရီင ်ေင့ပ်ကကာင်း 
ေါရှိေည်။၅ ြမန်မာအစိုးရက ခန့်အေ်ပော “ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်း လွတ်လေ်ပော စုံစမ်းစစ်ပဆးပရးပကာ်မရှင်” 
ေည်လည်း နိုင်ငံတကာ ေညာရှင်များ၏ အကကံပေးချက်ကို 
ရယူကာ ယခုအခါ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်ြခားတွင် ြဖစ်ေျက်ခဲ့
ပော အပရးပေါ်  အပြခအပနများကို ြေန်လည်စိစစ်ေုံးေေ် 
ပနေါေည်။၆ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလတွင် အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ 
ရာဇဝတ်မှု  တရားရုံး  ICC က လူေားမျ ိုးနွယ်အပေါ်  
ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှု နှင့် လူမျ ိုးပရးဘာောပရး ဖိနှိေ်
မှု များ အတွက် စုံစမ်းစစ်ပဆးမည်ဟု ပကကညာလိုက်ေည်။ 
ဤအပတာအတွင်း အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ က 
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၁၉၄၈ ကုလေမဂ�  ဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗန်းရှင်းအရ ြမန်မာနိုင်ငံ 
အပေါ်  တရားစွဲဆိုမှု ကို လက်ခံလိုက်ေည်။
 ြမန်မာနှင့်ေတ်ေက်၍ ရှု ေ်ပထွးမှု များ ေိုမိုနက်နဲ 
လာချနိတ်ငွ ်နိငုင်တံကာအေိငု်းအဝိငု်းေညလ်ည်း ဤအပရး 
ကို မူအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ကိုင်တွယ်ပနကကေည်။ အပနာက်အစိုးရ 
များစွာေည် လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု အတွက် တာဝန် 
ရှိေူများကို ကွေ်ညှေ်ဒဏ်ပေးေင့်ေည်ဟူပော အယူအဆ 
မျ ိုးရှေိည။် တရတုက်မ ူရခိငုြ်ေညန်ယက်ို ေမ� တ ရှကီျင်ဖ့ျင ်
၏ ဥပရာေနှင့်ထိစေ်ပော အာရှရေ်ဝန်းေို့  စီးေွားပရး 
လမ်းပကကာင်း ချဲ့ထွင်မည့် ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်း၏ 
အချကအ်ချာ ပနရာတစခု်အြဖစ ်ေပဘာထားေည။် ၆  အနိ� ိယ 
ကမူ နာရန်ဒါမိုဒီအစိုးရ၏ "အပရှ့နှင့် ချိတ်ဆက်" ဟူပော
မူဝါဒအရ မီဇိုရမ်၊ အာေံနှင့် အြခားအပရှ့ပြမာက် ြေည်နယ် 
များ ချစ်ကကည်ပရးအတွက် ကုလားတန် စီမံကိန်းကို ဦးစား
ပေးလိုေည်။ ကမ� ာပေါ် တွင်  အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ  တစ်ခု  
ြဖစ်ပော ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေည် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည် တစ်ေန်း
ပကျာ်၏ ၀န်ထုေ်ကို လက်ခံထားရပေီး အနာဂတ်တွင်လည်း 
၎င်း၏ နယစ်ေပ်ဒေများ၌ မတညပ်ငမိန်ိငုေ်ည့ ်အလားအလာ 
များကို ပတွ့ ြမင်ပနရေည်။
 ထိုအပရးများအားလုံးမှာ အပရးကကီးပနေည့်ကိစ္စ   
များချည်းြဖစ်ေည်။ လာမည့်နှစ်များအတွင်း အထက်ေါ 
လုေ်နည်းကိုင်နည်းအေီးေီးက ပေါ် ထွက်လာမည့် ရလဒ် 
များေည်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက်  လွန်စွာ  
အပရးကကီးပော အကျ ိုးဆက်များကို ချန်ရစ်မည် ြဖစ်ေည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စေ်ကူးမေ်ကူးကာလ အကဲဆတ်ပော အပြခ 
အပနတွင် အာရကန်အပရးေည် ြေည်တွင်း၌ပရာ ြေည်ေ 
ေထဝ ီနိငုင်ပံရးတငွေ်ါ ပရှ့တန်းေို့ ပရာကရ်ှလိာခဲ့ ြေနေ်ည။် 
နိုင်ငံပရးအရလည်းပကာင်း၊ ယဉ်ပကျးမှု အရ လည်းပကာင်း 
အိန� ိယနှင့်များစွာ ကူးလူးဆက်ဆံမှု များ ရှိခဲ့ေည့် အာရကန် 
ပြမေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ်  တရုတ်ကေဇာ လ� မ်းမိုးမှု  အရိေ် 
ထိုးလာချိန်တွင်  နှစ်နှစ်ရာအတွင်း  အကကီးဆုံးနိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲတစ်ရေ်ကို ကကုံပနရေည်။ ရခိုင်ကို ြေင်ေ
ကမ�  ာက ကကာရှည် ကကာများ  ပမ့ပလျာ့ထားခဲ့ ပော်လည်း  
ယခုတစ်ဖန် ရခိုင် ြေည်နယ်မှာ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံပရးနှင့်  
ေံခင်းတမန်ခင်းတွင်  အများဆုံး  ပစာင့် ကကည့်ခံရပော 
နယ်ပြမတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြေန်ပလပေီ။
 ေို့ရာတွင် ရခိုင် ြေည်နယ်၏အနာဂတ်အပရးကို  
ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ြေင်ဆင် ပဆွး ပနွးကကပော ထိုစကားဝိုင်း
များတွင် မေါဘဲ လွတ်ပနပောအချက်တစ်ခုမှာ အာရကန် 
ြေည်ေူတို့ ကိုယ်တိုင်၏အေံများေင် ြဖစ်ေည်။ ဤအချက် 
ကေင် ေမိုင်းဝင်မည့် အဆီအပငါ် မတည့်ပော အမှားမျ ိုး 
လည်းြဖစ်ေည်။ လူမျ ိုးစုအေီးေီးေါဝင်ပနေည် ရခိုင်ရှိ 
လူမှု အေိုက်အဝန်း  အေီးေီးေည် ၎င်းတို့၏ ေမိုင်း  

တစ်ပလ ျှာက် အခက်ခဲဆုံးအချိန်နှင့်  ကကုံပတွ့ပနရေည်။ 
ေို့ရာတွင် ယခင်နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲကာလများက 
ကဲ့ေို့ေင် ေူတို့နှင့် တိုင်ေင်ပဆွးပနွးြခင်း ရှားေါး ပလစွ။
လုံးဝမတိငုေ်ငက်က။ ပဒေခမံျားအား ဖယက်ျဉထ်ားြခင်းကဲေ့ို ့
ေမိုင်းတွင်မည့် အမှားမျ ိုး၊ လျစ်လျူရှု ပဘးဖယ်ထားြခင်း 
အမှားမျ ိုးကို ထေ်မံ၍ ကျူးလွန်ပနကကပေီး နာ ကကည်းမှု များ
ကိုော အေစ်အေစ် ပမွးထုတ်ပနပတာ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ 
၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လေ်ပရးရကတည်းက ေပန �တည် 
ခဲ့ပော လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များနှင့် လူမျ ိုးစု ေဋိေက္ခ  
များေည် လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း တစ်ဖန်ြေန်လည် 
အားပကာင်းလာခဲ့ေည်။
 ေက်ပေခံ အြဖစ်အေျက်တို့ကား ထင်ရှားလှ၏။ 
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန� ိယတို့နှင့် 
ထိစေ်ပနပော ေုံးေွင့်ဆိုင်နယ်ြခားပဒေေည် ယခုအခါ
ပခတ်ေစ်ကမ�  ာ၌  ေဋိေက္ခ  မျဉ်းများ ြဖင့်  ေို င်း ြခား ြခင်း  
ခံရပော နယ်ပြမများထဲမှတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ပေီ။ ေက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာနများနှင့်   နယ်ြခားတစ်ဖက်စီမှ  အဖွဲ့အစည်း 
များကကား ရန်စွယ်က ြေင်းထန်လှေလို ထိုပဒေ၏ လူဉီးပရ 
၏ ေုံးေုံတစ်ေုံ ေို့မဟုတ် လူတစ်ေန်းခန့်ေည် ဘင်္  ဂလား
ပဒ့ရှ်တွင် ဒုက္ခ ေည်အြဖစ်လည်းပကာင်း၊ မိမိပနအိမ်ကို
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  
လိုမှု များ ြဖင့်  တင်း ကကမ်း ြေည့်ပနပေီး ၊  အာရကန်ပြမတွင်  
ကကုံခဲ့ဖူးပော အတိတ်က ဒုက္ခ အပေါင်းနှင့် နှို  င်းစာလျှ င် ယခု 
ပတွ့ရပနပော ဖရိုဖရဲ ပဘးဒုက္ခ များေည် အဆိုးဆုံးြဖစ် 
ပနေည်။
 မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ ပမ ျှာ်လင့်ချက် မေျက်စီးရန်မှာ 
အပရးကကီးပေေည်။ လက်ရှိေဋိေက္ခ ၏ အတိုင်းအတာ 
မည်မျှ ေင်ကကီးမားေါပစ။ ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
အြခားပနရာများတွင်ေါ တရားနှင့် ညီ��တ်ပေီး ောနာညီမျှ  
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 
အဝိုင်းဘက်၌ ကျယ်ကျယ် ြေန့် ြေန့်  ယူဆထားေည်မှာ  
လတ်တပလာ အစိုးရစနစ်များ အပြောင်းအလဲကာလတွင် 
အမျ ိုးေား ရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် 
ယခင်ကထက်ေင်  ေို၍အလားအလာရှိေင့်ေည်ဟူ၍ 
ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထင်ေည့်အတိုင်း ြဖစ်လာရန်မှာ 
ပငိမ်းချမ်းပရးရမရ နှင့် ြေည်ေူအားလုံး ဒီမိုကပရစီနည်းကျ 
ေါ၀င်ပဆာင်ရ�က်နိုင်ခွင့် ရှိမရှိတို့အပေါ်   မူတည်ပနပေေည်။
 လက်ရှိတွင်မူ ထိုအလားအလာများကို မပတွ့ရေါ။ 
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၁၉၄၈ ကုလေမဂ�  ဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗန်းရှင်းအရ ြမန်မာနိုင်ငံ 
အပေါ်  တရားစွဲဆိုမှု ကို လက်ခံလိုက်ေည်။
 ြမန်မာနှင့်ေတ်ေက်၍ ရှု ေ်ပထွးမှု များ ေိုမိုနက်နဲ 
လာချနိတ်ငွ ်နိငုင်တံကာအေိငု်းအဝိငု်းေညလ်ည်း ဤအပရး 
ကို မူအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ကိုင်တွယ်ပနကကေည်။ အပနာက်အစိုးရ 
များစွာေည် လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု အတွက် တာဝန် 
ရှိေူများကို ကွေ်ညှေ်ဒဏ်ပေးေင့်ေည်ဟူပော အယူအဆ 
မျ ိုးရှေိည။် တရတုက်မ ူရခိငုြ်ေညန်ယက်ို ေမ� တ ရှကီျင်ဖ့ျင ်
၏ ဥပရာေနှင့်ထိစေ်ပော အာရှရေ်ဝန်းေို့  စီးေွားပရး 
လမ်းပကကာင်း ချဲ့ထွင်မည့် ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်း၏ 
အချကအ်ချာ ပနရာတစခု်အြဖစ ်ေပဘာထားေည။် ၆  အနိ� ိယ 
ကမူ နာရန်ဒါမိုဒီအစိုးရ၏ "အပရှ့နှင့် ချိတ်ဆက်" ဟူပော
မူဝါဒအရ မီဇိုရမ်၊ အာေံနှင့် အြခားအပရှ့ပြမာက် ြေည်နယ် 
များ ချစ်ကကည်ပရးအတွက် ကုလားတန် စီမံကိန်းကို ဦးစား
ပေးလိုေည်။ ကမ� ာပေါ် တွင်  အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ  တစ်ခု  
ြဖစ်ပော ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေည် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည် တစ်ေန်း
ပကျာ်၏ ၀န်ထုေ်ကို လက်ခံထားရပေီး အနာဂတ်တွင်လည်း 
၎င်း၏ နယစ်ေပ်ဒေများ၌ မတညပ်ငမိန်ိငုေ်ည့ ်အလားအလာ 
များကို ပတွ့ ြမင်ပနရေည်။
 ထိုအပရးများအားလုံးမှာ အပရးကကီးပနေည့်ကိစ္စ   
များချည်းြဖစ်ေည်။ လာမည့်နှစ်များအတွင်း အထက်ေါ 
လုေ်နည်းကိုင်နည်းအေီးေီးက ပေါ် ထွက်လာမည့် ရလဒ် 
များေည်  ြမန်မာနို င် ငံ၏ အနာဂတ်အတွက်  လွန်စွာ  
အပရးကကီးပော အကျ ိုးဆက်များကို ချန်ရစ်မည် ြဖစ်ေည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စေ်ကူးမေ်ကူးကာလ အကဲဆတ်ပော အပြခ 
အပနတွင် အာရကန်အပရးေည် ြေည်တွင်း၌ပရာ ြေည်ေ 
ေထဝ ီနိငုင်ပံရးတငွေ်ါ ပရှ့တန်းေို့ ပရာကရ်ှလိာခဲ့ ြေနေ်ည။် 
နိုင်ငံပရးအရလည်းပကာင်း၊ ယဉ်ပကျးမှု အရ လည်းပကာင်း 
အိန� ိယနှင့်များစွာ ကူးလူးဆက်ဆံမှု များ ရှိခဲ့ေည့် အာရကန် 
ပြမေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ်  တရုတ်ကေဇာ လ� မ်းမိုးမှု  အရိေ် 
ထိုးလာချိန်တွင်  နှစ်နှစ်ရာအတွင်း  အကကီးဆုံးနိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲတစ်ရေ်ကို ကကုံပနရေည်။ ရခိုင်ကို ြေင်ေ
ကမ�  ာက ကကာရှည် ကကာများ  ပမ့ပလျာ့ထားခဲ့ ပော်လည်း  
ယခုတစ်ဖန် ရခိုင် ြေည်နယ်မှာ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံပရးနှင့်  
ေံခင်းတမန်ခင်းတွင်  အများဆုံး  ပစာင့် ကကည့်ခံရပော 
နယ်ပြမတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြေန်ပလပေီ။
 ေို့ရာတွင် ရခိုင် ြေည်နယ်၏အနာဂတ်အပရးကို  
ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ြေင်ဆင် ပဆွး ပနွးကကပော ထိုစကားဝိုင်း
များတွင် မေါဘဲ လွတ်ပနပောအချက်တစ်ခုမှာ အာရကန် 
ြေည်ေူတို့ ကိုယ်တိုင်၏အေံများေင် ြဖစ်ေည်။ ဤအချက် 
ကေင် ေမိုင်းဝင်မည့် အဆီအပငါ် မတည့်ပော အမှားမျ ိုး 
လည်းြဖစ်ေည်။ လူမျ ိုးစုအေီးေီးေါဝင်ပနေည် ရခိုင်ရှိ 
လူမှု အေိုက်အဝန်း  အေီးေီးေည် ၎င်းတို့၏ ေမိုင်း  

တစ်ပလ ျှာက် အခက်ခဲဆုံးအချိန်နှင့်  ကကုံပတွ့ပနရေည်။ 
ေို့ရာတွင် ယခင်နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲကာလများက 
ကဲ့ေို့ေင် ေူတို့နှင့် တိုင်ေင်ပဆွးပနွးြခင်း ရှားေါး ပလစွ။
လုံးဝမတိငုေ်ငက်က။ ပဒေခမံျားအား ဖယက်ျဉထ်ားြခင်းကဲေ့ို ့
ေမိုင်းတွင်မည့် အမှားမျ ိုး၊ လျစ်လျူရှု ပဘးဖယ်ထားြခင်း 
အမှားမျ ိုးကို ထေ်မံ၍ ကျူးလွန်ပနကကပေီး နာ ကကည်းမှု များ
ကိုော အေစ်အေစ် ပမွးထုတ်ပနပတာ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ 
၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လေ်ပရးရကတည်းက ေပန �တည် 
ခဲ့ပော လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များနှင့် လူမျ ိုးစု ေဋိေက္ခ  
များေည် လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း တစ်ဖန်ြေန်လည် 
အားပကာင်းလာခဲ့ေည်။
 ေက်ပေခံ အြဖစ်အေျက်တို့ကား ထင်ရှားလှ၏။ 
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန� ိယတို့နှင့် 
ထိစေ်ပနပော ေုံးေွင့်ဆိုင်နယ်ြခားပဒေေည် ယခုအခါ
ပခတ်ေစ်ကမ�  ာ၌  ေဋိေက္ခ  မျဉ်းများ ြဖင့်  ေို င်း ြခား ြခင်း  
ခံရပော နယ်ပြမများထဲမှတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ပေီ။ ေက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာနများနှင့်   နယ်ြခားတစ်ဖက်စီမှ  အဖွဲ့အစည်း 
များကကား ရန်စွယ်က ြေင်းထန်လှေလို ထိုပဒေ၏ လူဉီးပရ 
၏ ေုံးေုံတစ်ေုံ ေို့မဟုတ် လူတစ်ေန်းခန့်ေည် ဘင်္  ဂလား
ပဒ့ရှ်တွင် ဒုက္ခ ေည်အြဖစ်လည်းပကာင်း၊ မိမိပနအိမ်ကို
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  
လိုမှု များ ြဖင့်  တင်း ကကမ်း ြေည့်ပနပေီး ၊  အာရကန်ပြမတွင်  
ကကုံခဲ့ဖူးပော အတိတ်က ဒုက္ခ အပေါင်းနှင့် နှို  င်းစာလျှ င် ယခု 
ပတွ့ရပနပော ဖရိုဖရဲ ပဘးဒုက္ခ များေည် အဆိုးဆုံးြဖစ် 
ပနေည်။
 မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ ပမ ျှာ်လင့်ချက် မေျက်စီးရန်မှာ 
အပရးကကီးပေေည်။ လက်ရှိေဋိေက္ခ ၏ အတိုင်းအတာ 
မည်မျှ ေင်ကကီးမားေါပစ။ ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
အြခားပနရာများတွင်ေါ တရားနှင့် ညီ��တ်ပေီး ောနာညီမျှ  
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 
အဝိုင်းဘက်၌ ကျယ်ကျယ် ြေန့် ြေန့်  ယူဆထားေည်မှာ  
လတ်တပလာ အစိုးရစနစ်များ အပြောင်းအလဲကာလတွင် 
အမျ ိုးေား ရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် 
ယခင်ကထက်ေင်  ေို၍အလားအလာရှိေင့်ေည်ဟူ၍ 
ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထင်ေည့်အတိုင်း ြဖစ်လာရန်မှာ 
ပငိမ်းချမ်းပရးရမရ နှင့် ြေည်ေူအားလုံး ဒီမိုကပရစီနည်းကျ 
ေါ၀င်ပဆာင်ရ�က်နိုင်ခွင့် ရှိမရှိတို့အပေါ်   မူတည်ပနပေေည်။
 လက်ရှိတွင်မူ ထိုအလားအလာများကို မပတွ့ရေါ။ 
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အာရကန်မှာ အြခားနယ်စေ် လူမျ ိုးစု ပဒေများကဲ့ေို့ေင် 
လွတ်လေ်ပရး ရခါစကတည်းက စလာခဲ့ပော ထေ်တလဲလဲ 
နိုင်ငံပရး ကျရှု ံးမှု များောပတွ့ရပေီး လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခ  
ေံေရာလည်ပနခဲ့ေည်။အရှည်တည်တံ့ပော ပငိမ်းချမ်းပရး 
နှင့်  တည်ပငိမ်ပရးကိုပဆာင်ကကဉ်းနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိ  
ေဋိေက္ခ များကိုတည့်တည့်ရင်ဆိုင်ကာ ပြဖရှင်း ကကရမည် 
ြဖစ်ေည်အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့်  ြေုြေင်ပြောင်းလဲ 
ပရးလေုင်န်းများကိ ုအထကက် အမနိ့န်ငှ့ ်�� နက်ကားချကမ်ျား 
အားြဖင့ ်ပအာငြ်မငန်ိငုမ်ညမ်ဟတုပ်ေ။  ပဒေခြံေညေ်မူျား၏ 
အားြဖင့်ော တည်ပဆာက်နိုင်ပေမည်။
 ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ် အကဲဆတ် 
ပော အပြခေို ့ပရာကရ်ှပိနေည။် လနွခ်ဲပ့ော ေုံးနစှအ်တငွ်း 
တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရးစာချုေ်နှင့် ၂၁ 
ရာစုေင်လုံညီလာခံ အေါအဝင် အစိုးရ၏ ြေည်ပထာင်စု 
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းစဉ်များမှာ 
ပနှးတုံ့ဆုတ်ဆိုင်းပနေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် အပရးမှာလည်း 
လမ်းပေျာက်ပနေည်။ ဤအပြခအပနကို ပကျာ်လ� ားရန်မှာ 
အာရကန် ြေည်ေူတို့ ရုန်းကန်ရမှု များနှင့် ၎င်းတို့ ရင်ဆိုင် 
ပန ရ ပော  ဒု က္ခ  များ ၏  ဇ စ် ြမ စ် များ ကို  နား ပထာ င် ပေီး  
ပကျလည်ပအာင် ေပဘာပေါက်ဖို့လိုေါေည်။ ယပန့ ြဖစ် 
ပနေည့် အပနအထားတွင် ဗုဒ� ဘာောြဖစ်ပစ၊ အစ္စ လာမ် 
ြဖစ်ပစ၊ ခရစ်ယာန်ြဖစ်ပစ၊ ဟိန� ူ ြဖစ်ပစ၊ ေဋိေက္ခ ဇုန်ထဲတွင် 
ပနထိုင်ပနရေူအပေါင်းတို့မှာ ြမန်မာနိုင်ငံထဲတွင် နာကျင် 
ခံစားရမှု  အများဆုံး၊ ပဘးဖယ်ခံထားရဆုံး ေူများထဲတွင် 
ေါ၀င်ပနကကေူများ ြဖစ်ပနကကေါေည်။
 ဤအစရီငခ်စံာမှာ ြမနမ်ာနိငုင်ကံိ ုစစအ်ေုခ်ျုေပ်ရးမ ှ
အေငွပ်ြောင်းပနေည့ ်အပရးကကီးပော ကာလအတငွ်း ရခိငု ်
ြေည်နယ်အပနနှင့်  ပတွ့ ကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု များကို  
ဆန်းစစ်ပဝဖန်ထားေါေည်။ ထုံးစံအတိုင်း ြမန်မာနိုင်ငံတွင် 
ြေည်တွင်းမှ ပဒေခံတို့၏ အြမင်များနှင့် တကယ့်ပြမြေင် 
အပြခအပနများကို မတိမ်းမပစာင်း နားလည်ရန်မှာ လူမျ ိုးစု 
အမျ ိုးမျ ိုး ၊  ကိုးကွယ်ေည့်ဘာောအမျ ိုးမျ ိုး ၊  နိုင်ငံပရး
ခံယူချက်အမျ ိုးမျ ိုးကို  ဘက်စုံထင်ဟေ်ရန် လိုပေေည်။
အြခားပော တိုင်းရင်းေား ြေည်နယ်များ ကကုံရေကဲ့ေို့ေင် 
အာရကန်ေည်လည်း ရှည်လျားလှပော ြေည်တွင်းစစ်  
ကာလများအတွင်း ြေင်ေနှင့်ဆက်ဆံပရးကျဲေါးကာ ေိုမို  
ခက်ခဲပော အပြခအပနများ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဤကဲ့ေို့  
အာရကန်နှင့်  အဆက်အေွယ်ပကာင်းပကာင်း မလုေ်နိုင် 
ြခင်းပကကာင့ ်ပဒေနငှ့ေ်တေ်ကေ်ည့ ်ေပုတေနများ ရှားေါး 
ခဲ့ ြခင်း၊ နိငုင်ပံရးနငှ့ ်လမူျ ိုးပရးေဋေိက္ခ များ၏ အပြခအပနနငှ့ ်
ေတ်ေက်၍ ေတင်းအချက်အလက်များ မရနိုင်ခဲ့ ြခင်း 
များက ပအာက်ပြခက အပနအထားများကို ေို၍ေင်ဆိုးရ�ား
ပစခဲေ့ါေည။် ေို့ ြဖစရ်ာ လေူားချင်း စာနာပထာကထ်ားစရာ 

အပရးကိစ္စ  များ ၊  အပရးပေါ် အပြခအပနများ  ပေါ် ပေါက်  
ပနေည့် အချိန်မျ ိုးတွင် ေဋိေက္ခ ၏ အပကကာင်းရင်းခံများနှင့် 
ေတ်ေက်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ နည်းနည်းောရနိုင်ပေီး အပြခ 
အပနကိလုည်း ပကာင်းပကာင်းနားလညရ်န ်ခကခ်လဲာေည။်
 ဤအစရီငခ်စံာကိ ုဇာတပ်ကကာင်းပြောေည့ ်ပရးထုံး 
ြဖင့် တင်ြေမည်ြဖစ်ပေီး ၁၈ ရာစု ကုန်းပဘာင်မင်းအုေ်ချုေ်မှု  
ပအာက်တွင် စတင်ခဲ့ပော ေဋိေက္ခ မှေည်  ဒုတိယကမ� ာစစ် 
အတွင်း ဂျေန်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံကို  ဝင်ပရာက်ေိမ်းေိုက်ပေီး 
ကတည်းက မရေ်မနား ဆက်တိုက် ြဖစ်ပေါ် လာခဲ့ပော 
တင်းမာမှု များ၏ ေမိုင်းပကကာင်းကို ေုံးေေ်ေွားေါမည်။၈

ပခတ်ေစ်အာရကန်ပြမေည် ပငိမ်းချမ်းပရးစစ်စစ်ရခဲ့ပော
ကာလကို မကကုံခဲ့ရေည်မှာ ကကာေါပေီ။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် 
ပရ�းပကာကေ်ွနဲိငုင်ပံရးနငှ့ ်လကန်ကက်ိငုပ်တာလ်နှြ်ခင်းများ 
အေါအဝင ်လမူျ ိုးစလုှု ေရ်ှားမှု များနငှ့ ်နိငုင်ပံရးလှု ေရ်ှားမှု များ 
အချိန်နှင့်အမျှ  ြဖစ်ထွန်းပေါ် ပေါက်လာေုံကို  အပလးပေး 
ေုံးေေ်ေွားမည်ြဖစ်ေည်။ ကိုလိုနီပခတ်အပေီး တက်လာ 
ပော အစိုးရအဆက်ဆက်၏ အလွဲများက ရခိုင်ကို ဒုက္ခ  
ေတ်လည်ဝိုင်းေည့်  ပနရာြဖစ်ပစခဲ့ေုံကိုလည်း ပဆွးပနွး 
ေွားေါမည်။ နိုင်ငံပရးမတည်ပငိမ်မှု မှေည် နိုင်ငံေားြဖစ် 
ခွင့်  ြငင်းေယ်မှု များအထိ ယပန့ပခတ်တွင် ကကုံပနရပော 
ရခိုင်၏ စိန်ပခါ် မှု များစွာေည် ပရှးပရှးကေင် ရှိခဲ့ပော 
မပြဖရငှ်းနိုငခ်ဲေ့ည့ ်ေဋေိက္ခ များထ၌ံ ေပန �တညလ်ာေညဟ် ု
ေုံးေေ်ေါေည်။
 ပနာကဆ်ုံးအေိငု်းတငွ ်ဤအစရီငခ်စံာ၌ မျကပ်မှာက ်
ပခတ် အခင်းအကျင်းကို တင်ြေေွားေါမည်။ အာရကန်ေည် 
အာရှ၏ လူမျ ိုးစုအပရးများ စုဆုံပနပော ပနရာများအနက် 
တစ်ခု ြဖစ်ေါေည်။ အဓိက ရင်ဆိုင်ပနရေည့် ကိစ္စ များတွင် 
အတိကုအ်ခလံမူျ ိုးစ ုတေဖ်ွဲ့များနငှ့ ်တေမ်ပတာတ်ို့ ကကားတငွ ်
ေစ်ခတ်ပနပော လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများ  ရှိပန ြခင်း ၊ 
ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည်များ အစုလိုက်အပေုံလိုက် 
ထွက်ပြေးခဲ့ရြခင်း၊ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် ပဆာင်ရ�က်စရာ 
များ မပေီးြေတ်ြခင်း၊ လူ့အခွင့်အပရးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ပဆးမှု  
များပဆာင်ရ�က်ပနြခင်းနှင့် ရခိုင်ပဒေအတွင်း ဝင်ပရာက် 
လာပော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ချဲ့ထွင်လာေည့် စီေွားပရး
စီ မံ ကိ န်း ကကီး များ တို့  ပေါ် လာ ြခ င်း တို့  ေါ ၀ င် ကက ေ ည် ။ 
ဤအစီရင်ခံစာထဲတွင် ယခင်အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေ 
များမှ ချင်းဝိပေေတိုင်းထဲေို့ ခွဲထည့်ပေးခဲ့ပော နယ်ပြမ 
များတွင် ဆက်လက်ြဖစ်ေွားပနပော ေဋိေက္ခ များအပကကာင်း
ကိုလည်း ထည့်ေွင်းပဆွးပနွးေွားေါမည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နှင့်ပရာ အိန� ိယနှင့်ေါ နယ်စေ်ချင်းထိစေ်ပနပော ေုံးနိုင်ငံ 
ဆုံချက်မှ  မတည် ပငိမ်မှု များကိုလည်း  ဤပဒေအတွင်း  
ကကုံ ပတွ့ ပန ရ ပော  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  တ ည် ပငိ မ် မှု ကို  
ပခိမ်းပြခာက်ပနပော စိန်ပခါ် မှု များနှင့် ခွဲ ြခားကာ ေီးြခား 
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အာရကန်မှာ အြခားနယ်စေ် လူမျ ိုးစု ပဒေများကဲ့ေို့ေင် 
လွတ်လေ်ပရး ရခါစကတည်းက စလာခဲ့ပော ထေ်တလဲလဲ 
နိုင်ငံပရး ကျရှု ံးမှု များောပတွ့ရပေီး လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခ  
ေံေရာလည်ပနခဲ့ေည်။အရှည်တည်တံ့ပော ပငိမ်းချမ်းပရး 
နှင့်  တည်ပငိမ်ပရးကိုပဆာင်ကကဉ်းနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိ  
ေဋိေက္ခ များကိုတည့်တည့်ရင်ဆိုင်ကာ ပြဖရှင်း ကကရမည် 
ြဖစ်ေည်အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့်  ြေုြေင်ပြောင်းလဲ 
ပရးလေုင်န်းများကိ ုအထကက် အမနိ့န်ငှ့ ်�� နက်ကားချကမ်ျား 
အားြဖင့ ်ပအာငြ်မငန်ိငုမ်ညမ်ဟတုပ်ေ။  ပဒေခြံေညေ်မူျား၏ 
အားြဖင့်ော တည်ပဆာက်နိုင်ပေမည်။
 ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ် အကဲဆတ် 
ပော အပြခေို ့ပရာကရ်ှပိနေည။် လနွခ်ဲပ့ော ေုံးနစှအ်တငွ်း 
တစ်နိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရးစာချုေ်နှင့် ၂၁ 
ရာစုေင်လုံညီလာခံ အေါအဝင် အစိုးရ၏ ြေည်ပထာင်စု 
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းစဉ်များမှာ 
ပနှးတုံ့ဆုတ်ဆိုင်းပနေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် အပရးမှာလည်း 
လမ်းပေျာက်ပနေည်။ ဤအပြခအပနကို ပကျာ်လ� ားရန်မှာ 
အာရကန် ြေည်ေူတို့ ရုန်းကန်ရမှု များနှင့် ၎င်းတို့ ရင်ဆိုင် 
ပန ရ ပော  ဒု က္ခ  များ ၏  ဇ စ် ြမ စ် များ ကို  နား ပထာ င် ပေီး  
ပကျလည်ပအာင် ေပဘာပေါက်ဖို့လိုေါေည်။ ယပန့ ြဖစ် 
ပနေည့် အပနအထားတွင် ဗုဒ� ဘာောြဖစ်ပစ၊ အစ္စ လာမ် 
ြဖစ်ပစ၊ ခရစ်ယာန်ြဖစ်ပစ၊ ဟိန� ူ ြဖစ်ပစ၊ ေဋိေက္ခ ဇုန်ထဲတွင် 
ပနထိုင်ပနရေူအပေါင်းတို့မှာ ြမန်မာနိုင်ငံထဲတွင် နာကျင် 
ခံစားရမှု  အများဆုံး၊ ပဘးဖယ်ခံထားရဆုံး ေူများထဲတွင် 
ေါ၀င်ပနကကေူများ ြဖစ်ပနကကေါေည်။
 ဤအစရီငခ်စံာမှာ ြမနမ်ာနိငုင်ကံိ ုစစအ်ေုခ်ျုေပ်ရးမ ှ
အေငွပ်ြောင်းပနေည့ ်အပရးကကီးပော ကာလအတငွ်း ရခိငု ်
ြေည်နယ်အပနနှင့်  ပတွ့ ကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု များကို  
ဆန်းစစ်ပဝဖန်ထားေါေည်။ ထုံးစံအတိုင်း ြမန်မာနိုင်ငံတွင် 
ြေည်တွင်းမှ ပဒေခံတို့၏ အြမင်များနှင့် တကယ့်ပြမြေင် 
အပြခအပနများကို မတိမ်းမပစာင်း နားလည်ရန်မှာ လူမျ ိုးစု 
အမျ ိုးမျ ိုး ၊  ကိုးကွယ်ေည့်ဘာောအမျ ိုးမျ ိုး ၊  နိုင်ငံပရး
ခံယူချက်အမျ ိုးမျ ိုးကို  ဘက်စုံထင်ဟေ်ရန် လိုပေေည်။
အြခားပော တိုင်းရင်းေား ြေည်နယ်များ ကကုံရေကဲ့ေို့ေင် 
အာရကန်ေည်လည်း ရှည်လျားလှပော ြေည်တွင်းစစ်  
ကာလများအတွင်း ြေင်ေနှင့်ဆက်ဆံပရးကျဲေါးကာ ေိုမို  
ခက်ခဲပော အပြခအပနများ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဤကဲ့ေို့  
အာရကန်နှင့်  အဆက်အေွယ်ပကာင်းပကာင်း မလုေ်နိုင် 
ြခင်းပကကာင့ ်ပဒေနငှ့ေ်တေ်ကေ်ည့ ်ေပုတေနများ ရှားေါး 
ခဲ့ ြခင်း၊ နိငုင်ပံရးနငှ့ ်လမူျ ိုးပရးေဋေိက္ခ များ၏ အပြခအပနနငှ့ ်
ေတ်ေက်၍ ေတင်းအချက်အလက်များ မရနိုင်ခဲ့ ြခင်း 
များက ပအာက်ပြခက အပနအထားများကို ေို၍ေင်ဆိုးရ�ား
ပစခဲေ့ါေည။် ေို့ ြဖစရ်ာ လေူားချင်း စာနာပထာကထ်ားစရာ 

အပရးကိစ္စ  များ ၊  အပရးပေါ် အပြခအပနများ  ပေါ် ပေါက်  
ပနေည့် အချိန်မျ ိုးတွင် ေဋိေက္ခ ၏ အပကကာင်းရင်းခံများနှင့် 
ေတ်ေက်၍ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ နည်းနည်းောရနိုင်ပေီး အပြခ 
အပနကိလုည်း ပကာင်းပကာင်းနားလညရ်န ်ခကခ်လဲာေည။်
 ဤအစရီငခ်စံာကိ ုဇာတပ်ကကာင်းပြောေည့ ်ပရးထုံး 
ြဖင့် တင်ြေမည်ြဖစ်ပေီး ၁၈ ရာစု ကုန်းပဘာင်မင်းအုေ်ချုေ်မှု  
ပအာက်တွင် စတင်ခဲ့ပော ေဋိေက္ခ မှေည်  ဒုတိယကမ� ာစစ် 
အတွင်း ဂျေန်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံကို  ဝင်ပရာက်ေိမ်းေိုက်ပေီး 
ကတည်းက မရေ်မနား ဆက်တိုက် ြဖစ်ပေါ် လာခဲ့ပော 
တင်းမာမှု များ၏ ေမိုင်းပကကာင်းကို ေုံးေေ်ေွားေါမည်။၈

ပခတ်ေစ်အာရကန်ပြမေည် ပငိမ်းချမ်းပရးစစ်စစ်ရခဲ့ပော
ကာလကို မကကုံခဲ့ရေည်မှာ ကကာေါပေီ။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် 
ပရ�းပကာကေ်ွနဲိငုင်ပံရးနငှ့ ်လကန်ကက်ိငုပ်တာလ်နှြ်ခင်းများ 
အေါအဝင ်လမူျ ိုးစလုှု ေရ်ှားမှု များနငှ့ ်နိငုင်ပံရးလှု ေရ်ှားမှု များ 
အချိန်နှင့်အမျှ  ြဖစ်ထွန်းပေါ် ပေါက်လာေုံကို  အပလးပေး 
ေုံးေေ်ေွားမည်ြဖစ်ေည်။ ကိုလိုနီပခတ်အပေီး တက်လာ 
ပော အစိုးရအဆက်ဆက်၏ အလွဲများက ရခိုင်ကို ဒုက္ခ  
ေတ်လည်ဝိုင်းေည့်  ပနရာြဖစ်ပစခဲ့ေုံကိုလည်း ပဆွးပနွး 
ေွားေါမည်။ နိုင်ငံပရးမတည်ပငိမ်မှု မှေည် နိုင်ငံေားြဖစ် 
ခွင့်  ြငင်းေယ်မှု များအထိ ယပန့ပခတ်တွင် ကကုံပနရပော 
ရခိုင်၏ စိန်ပခါ် မှု များစွာေည် ပရှးပရှးကေင် ရှိခဲ့ပော 
မပြဖရငှ်းနိုငခ်ဲေ့ည့ ်ေဋေိက္ခ များထ၌ံ ေပန �တညလ်ာေညဟ် ု
ေုံးေေ်ေါေည်။
 ပနာကဆ်ုံးအေိငု်းတငွ ်ဤအစရီငခ်စံာ၌ မျကပ်မှာက ်
ပခတ် အခင်းအကျင်းကို တင်ြေေွားေါမည်။ အာရကန်ေည် 
အာရှ၏ လူမျ ိုးစုအပရးများ စုဆုံပနပော ပနရာများအနက် 
တစ်ခု ြဖစ်ေါေည်။ အဓိက ရင်ဆိုင်ပနရေည့် ကိစ္စ များတွင် 
အတိကုအ်ခလံမူျ ိုးစ ုတေဖ်ွဲ့များနငှ့ ်တေမ်ပတာတ်ို့ ကကားတငွ ်
ေစ်ခတ်ပနပော လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများ  ရှိပန ြခင်း ၊ 
ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည်များ အစုလိုက်အပေုံလိုက် 
ထွက်ပြေးခဲ့ရြခင်း၊ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် ပဆာင်ရ�က်စရာ 
များ မပေီးြေတ်ြခင်း၊ လူ့အခွင့်အပရးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ပဆးမှု  
များပဆာင်ရ�က်ပနြခင်းနှင့် ရခိုင်ပဒေအတွင်း ဝင်ပရာက် 
လာပော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ချဲ့ထွင်လာေည့် စီေွားပရး
စီ မံ ကိ န်း ကကီး များ တို့  ပေါ် လာ ြခ င်း တို့  ေါ ၀ င် ကက ေ ည် ။ 
ဤအစီရင်ခံစာထဲတွင် ယခင်အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေ 
များမှ ချင်းဝိပေေတိုင်းထဲေို့ ခွဲထည့်ပေးခဲ့ပော နယ်ပြမ 
များတွင် ဆက်လက်ြဖစ်ေွားပနပော ေဋိေက္ခ များအပကကာင်း
ကိုလည်း ထည့်ေွင်းပဆွးပနွးေွားေါမည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နှင့်ပရာ အိန� ိယနှင့်ေါ နယ်စေ်ချင်းထိစေ်ပနပော ေုံးနိုင်ငံ 
ဆုံချက်မှ  မတည် ပငိမ်မှု များကိုလည်း  ဤပဒေအတွင်း  
ကကုံ ပတွ့ ပန ရ ပော  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  တ ည် ပငိ မ် မှု ကို  
ပခိမ်းပြခာက်ပနပော စိန်ပခါ် မှု များနှင့် ခွဲ ြခားကာ ေီးြခား 
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ေုံးေေ်၍ မြဖစ်နိုင်ေါ။
 ယခုအခါ  အပြခအပနမှာ  လက်ငင်းအပရးယူ  
ပဆာင်ရ�က်ရမည့် အပြခအပနြဖစ်ေါေည်။ အစိုးရ အပြောင်း 
အလဲများ ပနာက်တစ်ကကိမ်ြဖစ်လာချိန်တွင်ေင် အာရကန် 
ြေည်ေူတို့ေည် နိုင်ငံပရးနှင့်လူမျ ိုးစု အခွင့်အပရးအတွက် 
ရုန်းကန်တိုက်ေွဲဝင်ရန်  စိတ်ေိုင်း ြဖတ်ထား ကကေည်ကို  
မပမ့ေင့်ကကပေ။ လက်ရှိတွင် ရခိုင်တစ်လ� ား၌ စိတ်၀မ်းကွဲ 
ပနကကြခင်းများ၊ ခံစားပနရပော လူေားတို့၏ ဒုက္ခ များ 
တင်းကကမ်းြေည့်ပနေည်။ 
 ေို့ ြဖစ်ရာ ရခိုင်ြေည်နယ်အပရးကို ယပန့ ြမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ အပရးမကကီးလှပော၊ ေူ့ေတ်ေတ် ခွဲထွက်ကာ 
ေီးြခားြဖစ်ေျက်ပနပော နိုင်ငံပရးနှင့် လူမျ ိုးစုပရး အကွဲ
အပေဲတစ်ခုအပနနှင့် ေပဘာမထားရန် လိုေါေည်။ ြဖစ်ေင့် 
ြဖစ်ထိုက်ေည်မှာ လာမည့်ဆယ်စုနှစ် အတွင်း၌ တိုးတက် 
ပော၊ တစဖ်ကက်ိတုစဖ်က ်ေရိှနိားလညက်ကပော အပြောင်း
အလဲများကို  ပဆာင် ကကဉ်းပေးနိုင်ေည့်  အာရကန်ဟူ၍ 
စံ ြေနယ်ပြမတစ်ခု ြဖစ်လာေင့်ပေေည်။ အာရကန်ြေည် 
ေူတို့အတွက် ပငိမ်းချမ်းပရးမှာ ြမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ 
ပငိမ်းချမ်းပရး၊ တည်ပငိမ်ပရးတို့နှင့်  တဆက်တစေ်တည်း 
ြဖစပ်ကကာင်းကိ ုေမိငု်းပကကာင်းအရ ေရိှခိဲ ့ကကပေီးြဖစေ်ါေည။် 
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 အငအ်ားေုံးြခင်း ေကေ်ကေ်ည ်ကား 
အခိုက်အတန့် နှိေ်ကွေ်လိုက်နိုင်ေည့် ယာယီ 
အပြခအပနမျှ ော။ ထေ်ခါထေ်ခါ အင်အားေုံး 
ပနရန် လိုအေ်ေည့် အပြခအပနကို ဖယ်ရှား 
ပေးနိုင်ေည်မဟုတ်။ ထိုအခါ နိုင်ငံတစ်ခုကို 
စီမံအုေ်ချုေ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ အစဉ်ထာဝရ စိုးမိုး 
ေိမ်းေိုက်ထားရန် အပရးော ြဖစ်လာခဲ့ေည်။  
    အက်မန်ဘာ့ခ် ၁၇၇၁

 အင်္  ဂလို -  အိုင်းရစ်စ်  တိုင်း ြေု ြေည် ြေု  နိုင်ငံပရး 
ေမားနှင့်  ဖီပလာ်ပဆာ်ဖာ အက်မန်ဘာ့ခ်က ဆိုခဲ့ပော 
ထိုေတိပေးစကားမှာ ၁၈ ရာစုနှစ် ကိုလိုနီပခတ်တွင် ပြောခဲ့
ြခင်း ြဖစ် ပေီး  ပဗိတိေျှ အင်ေါယာ၏ နယ်ပြမများ ချဲ့ထွင်  
ပန ေ ည့် အ ချိ န် ြဖ စ် ေ ည် ။  အို င် ယာ လ န် ၏  နို င် ငံ ပရး  
လှု ေ်ရှားမှု  ေမိုင်းအပတွ့အကကုံများကို  မိမိတို့နှင့်  နီးစေ် 
ေည်ဟု ယူဆကကပော ရခိုင်မျ ိုးချစ်များအတွက် ထိုစကား 
များမှာ  အပရး ကကီးလှေည်။  ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း  
ပြမာက်ဉီးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်၏ ပမို့ပတာ်ကို ကုန်းပဘာင်မင်း 
ဆကတ်စေ်ါးက ေမိ်းယလူိကုေ်ည။် အာရကန၏် လတွလ်ေ ်
ပရးမှာ ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ရေည်။
 ယပန့ တိုင်းရင်းေား လက်နက်ကိုင် အစုအဖွဲ့များ
နှင့်  အစိုးရ ပငိမ်းချမ်းပရး  ပဆွးပနွးေွဲများတွင်  ရခိုင်ကို  
မထည့်ေွင်းြခင်း၏ အဓိကအပကကာင်းရင်းကို အစိုးရနှင့် 
တေ်မပတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကကားရာတွင် ရခိုင်
ြေည်နယ်ေည် အြဖူပရာင်နယ်ပြမအြဖစ်ော ေတ်မှတ် 
ထားပောပကကာင့်ဟု ဆိုေည်။ အဓိေ� ါယ်မှာ လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံ  အုေ်စုများ  ဤနယ်တွင်  လက်နက်ချခဲ့ ပေီ  
ေို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများ မရှိဟု 
ဆိုလိုေည်။ ၂ ဤအပြဖမှာ  စစ်ပရးမဟာဗျူဟာဘက်မှ  
အ ပတွး အ ပခါ် မျ ိုး ဟု  ဆို ပကာ င်း ဆို နို င် ေါ လိ မ့် မ ည် ။ 
ေို့ရာတွင်  နိုင်ငံပရးအရ အကျ ိုးအပကကာင်း  ယုတ�  ိတန်  
ေည့် အပြဖတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ကိုလိုနီပခတ်ေို့ ြေန်ပြောင်း 
ကကည့်လျှ င် အာရကန်ေည် မပငိမ်ေက်မှု များ ြဖစ်ခဲ့ေည့် 
အစဉ်အလာ ကာလရှည်လျားစွာရှိခဲ့ ပေီး ပရှးကေင် စတင်ခဲ့ 
ပော အာရကန်တို့၏ ပတာ်လှန်ပရးမှာလည်း ယပန့ထက် 
တိုင်ေင် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ေည်။ ငေလီနှင့် ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပတာင်ဘက်ေိုင်းရှိ ကမ်းပြခများေို့ ခရီးေွားဟန်လ� ဲ လာ 
ပရာက်ေူများ အလည်အေတ် လာပရာက်ေူများ အပနနှင့် 
ဤအချက်ကို ရုတ်ချည်းထင်ထင်ရှားရှား ြမင်ချင်မှြမင်ေါ 
လမိ့မ်ည။် ေိုပ့ော ်လနွခ်ဲပ့ော နစှန်စှရ်ာအတငွ်း အာရကန၏် ပဝ
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လှု ေ်ရှားမှု  ေမိုင်းအပတွ့အကကုံများကို  မိမိတို့နှင့်  နီးစေ် 
ေည်ဟု ယူဆကကပော ရခိုင်မျ ိုးချစ်များအတွက် ထိုစကား 
များမှာ  အပရး ကကီးလှေည်။  ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း  
ပြမာက်ဉီးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်၏ ပမို့ပတာ်ကို ကုန်းပဘာင်မင်း 
ဆကတ်စေ်ါးက ေမိ်းယလူိကုေ်ည။် အာရကန၏် လတွလ်ေ ်
ပရးမှာ ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ရေည်။
 ယပန့ တိုင်းရင်းေား လက်နက်ကိုင် အစုအဖွဲ့များ
နှင့်  အစိုးရ ပငိမ်းချမ်းပရး  ပဆွးပနွးေွဲများတွင်  ရခိုင်ကို  
မထည့်ေွင်းြခင်း၏ အဓိကအပကကာင်းရင်းကို အစိုးရနှင့် 
တေ်မပတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကကားရာတွင် ရခိုင်
ြေည်နယ်ေည် အြဖူပရာင်နယ်ပြမအြဖစ်ော ေတ်မှတ် 
ထားပောပကကာင့်ဟု ဆိုေည်။ အဓိေ� ါယ်မှာ လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံ  အုေ်စုများ  ဤနယ်တွင်  လက်နက်ချခဲ့ ပေီ  
ေို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများ မရှိဟု 
ဆိုလိုေည်။ ၂ ဤအပြဖမှာ  စစ်ပရးမဟာဗျူဟာဘက်မှ  
အ ပတွး အ ပခါ် မျ ိုး ဟု  ဆို ပကာ င်း ဆို နို င် ေါ လိ မ့် မ ည် ။ 
ေို့ရာတွင်  နိုင်ငံပရးအရ အကျ ိုးအပကကာင်း  ယုတ�  ိတန်  
ေည့် အပြဖတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ကိုလိုနီပခတ်ေို့ ြေန်ပြောင်း 
ကကည့်လျှ င် အာရကန်ေည် မပငိမ်ေက်မှု များ ြဖစ်ခဲ့ေည့် 
အစဉ်အလာ ကာလရှည်လျားစွာရှိခဲ့ ပေီး ပရှးကေင် စတင်ခဲ့ 
ပော အာရကန်တို့၏ ပတာ်လှန်ပရးမှာလည်း ယပန့ထက် 
တိုင်ေင် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ေည်။ ငေလီနှင့် ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပတာင်ဘက်ေိုင်းရှိ ကမ်းပြခများေို့ ခရီးေွားဟန်လ� ဲ လာ 
ပရာက်ေူများ အလည်အေတ် လာပရာက်ေူများ အပနနှင့် 
ဤအချက်ကို ရုတ်ချည်းထင်ထင်ရှားရှား ြမင်ချင်မှြမင်ေါ 
လမိ့မ်ည။် ေိုပ့ော ်လနွခ်ဲပ့ော နစှန်စှရ်ာအတငွ်း အာရကန၏် ပဝ
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နယြ်ခားပဒေများ၌ အာရတှငွ ်ပေွးထကွေ်ယံိ ုအများဆုံးဟ ု
ဆိုနိုင်ပော မပငိမ်ေက်မှု များ ကကိုကကားကကိုကကား မကကာခဏ 
ပေါ် ပေါက်ပနခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် အိန� ိယ-ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ေုံးနိုင်ငံ 
နယ်ြခားဆုံချက်တွင် ြဖစ်ပေါ် ပနပော လူမျ ိုးစု - နိုင်ငံပရး 
တိုက်ေွဲများေည် ယပန့ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အြေင်းထန်ဆုံး
ေဋိေက္ခ များ ြဖစ်ပနကကေည်။ ရခိုင်၏ ေမိုင်းပကကာင်းကို
ဘာောြေန်ကကေုံများ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲ ြေားပောပကကာင့်လည်း
ေပဘာထားများ ညှိနှို  င်းမရ ြဖစ် ကကေည်။ ယပန့ရခိုင်  
ြေည်နယ်၏ ေစ္စ ုေ� န် ရုန်းကန်အားထုတ်မှု များေည် အတိတ် 
ဆီမှ ရုန်းကန်အားထုတ်မှု များလည်း ြဖစ်ကကေည်။ အတိတ်
ကိုြေန်ပြောင်းကကည့်လျှ င် လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်းနှစ်ပထာင် 
နီးေါးကကာရှည်ခဲ့ေည့် ယဉ်ပကျးမှု ေမိုင်းရှိခဲ့ ပေီး အာရကန် 
ြေည် နယ်နိမိတ်အတွင်း ပမို့ ြေနိုင်ငံပတာ်များ ရှိခဲ့ပကကာင်း 
လည်း အပထာက်အထားများစွာ ရှိခဲ့ေည်။ အာရှကုန်းမ
ကကီး၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုအြဖစ် လူများ ဆက်တိုက်ပန
ထိုင်အပြခချလာခဲ့ေည့် ေမိုင်းမှတ်တမ်းများ ရှည်လျားစွာ
ရှိခဲ့ေည့် နယ်ပြမြဖစ်ေည်။ များစွာပော မင်းပနြေည်ပတာ် 
တို့ ဤပနရာတွင် တန်ခိုးထွားခဲ့ ကကေည်။ ပေိုကျေျက်ယွင်း 
ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်ပရ �ပခတ်တွင် ရှိခဲ့ပော အကကီးဆုံး 
ေိုင်နက်မှာ လက်ရှိနယ်ပြမထက် ၅၀ ရာခိုင်နှု န်းခန့် ေိုကျယ် 
ေည်။ အာရကန်ဘုရင်များ အုေ်ချုေ်ခဲ့ေည်ဟု မှတ်တမ်း 
ရှိခဲ့ပော နယ်ပြမများထဲတွင်  ယခုချင်း ြေည်နယ်ထဲတွင်  
ရှိပော အာရကန်ပတာင်တန်းပဒေများ၊ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
ေိုင်နက်ြဖစ်ပော စစ်တပကာင်း၊ အိန� ိယဘက်မှ ထရိေူရ 
ပတာ င် ပေါ် ပဒ ေ များ  ေါ ဝ င် ခဲ့ ပေီး  အ ပနာ က် လား ပော်  
ဘင်္  ဂလားနယ်စေ်၊ ပတာင်ဘက်ေို့လားပော် ပအာက်ြမန်မာ 
ြေည်နယ်စေ်အထိ ရှိခဲ့ေည်။၃

 ရခိုင်မင်းများ စိုးစံခဲ့ေည့် ပနာက်ဆုံးပထာင်စုနှစ် 
များတွင်  ပဒေခံအများစုမှာ  ြမန်မာဘာောစကားနှင့်  
အုေ်စုတူပော ရခိုင်ဘာောစကားကို ပြောဆိုပေီး ဗုဒ� ဘာော
ကို ကိုးကွယ်ပော ရခိုင်လူမျ ိုးများ ြဖစ်ကကေည်။ ေို့ပော် 
အမျ ိုးမျ ိုးပြောင်းလဲပနပော တိုင်း ြေည်၏ နယ်နိမိတ်
အတွင်း ပနထိုင်ခဲ့ ကကေူများတွင် ရခိုင်အြေင် အြခားလူမျ ိုး
များလည်း ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၊ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ 
ချင်း၊ ဒိုင်းနက်၊ ကမန်၊ ခမီနှင့် ပမိုအစရှိေည့် အမည်များမှာ 
ယဉ်ပကျးမှု ဓပလ့များ �ကွယ်ဝစုံလင်လှပော ကကီးကျယ်
ပော ေမိငု်းရှခိဲေ့ည့ ်ပြမပေါ် တငွ ်ပနထိငုက်ကေည့ ်လမူျားကို
လက်ရှိ မျက်ပမှာက်ပခတ် ေိမှတ်ေုံအရ ပခါ် ပဝါ် ကကေည့် 
အမညမ်ျား ြဖစက်က ေည။် (ရခိငုြ်ေညန်ယ ်- မျကပ်မှာကပ်ခတ ်
ရုေ်ေုံလ� ာကိုကကည့်ေါ။)
 ပြမာကဉ်ီး ဘရုင်န့ိငုင်ပံတာ ်အထဋွအ်ထေိေ်ို ့ပရာက ်
လာပောအချနိမ်ှာ ၁၅ ရာစုနငှ့ ်၁၇ ရာစုကကားတငွ ်ြဖစေ်ည။်

ဘုရင်တို့ေည်  ဗုဒ�  ဘာောဝင်များ  ြဖစ်ေည့်တိုင်ပအင်  
မွတ်ဆလင်ဘွဲ့များကို အေုံးြေုကကေည်။ ေါရှန်းဘာောြဖင့် 
ပရးေားထားပော ဒင်္  ဂါးများကို ထုတ်လုေ်ေည်။ ဘင်္  ဂလား 
နယ်၏ နိုင်ငံပရးနှင့် ပြမာက်ဉီးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ် အပရးမှာ 
ဆက်စေ်ပနေည်။ ေန့် ြမင့်ဉီး၏ အဆိုအရ “ထိုကာလ
ေည် ရခိုင်ြေည်၏ပရ �ပရာင်ကာလ ကနဉီးအစနှစ်များ ြဖစ် 
ကကပေီး  ဘနု်းတနခ်ိုးကကီး၍ စညေ်ငဝ်ပြောခဲေ့ည။်  ဗဒု� ဘာော 
နှင့်  အစ္စ  လာမ�  စ်အယူအဆများ ေက်ဝင်ပောတရားရုံး
စနစ်ကို  တီထွင်ခဲ့ ြခင်းက မှတ်ေားဖွယ်ေင်ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် 
ေည် ေါးရှား၊ အိန� ိယမှ ယဉ်ပကျးမှု  ဓပလ့ထုံးတမ်းများနှင့် 
အပရှ့ဘက်  ဗုဒ�  ဘာောနို င်ငံများမှ  အယူအဆများကို  
တစ်ေားတည်း ပမ �ပနှာက်ပရာစေ်ခဲ့ရာ ြေည်ြဖစ်ေည်။၄ 
ထို ပရ �ပရာင်ကာလများ၏ အပမွအနှစ်များကို လက်ရှိရခိုင် 
တွ င်  ပန ထို င် ေူ များ စွာ က လ ည်း  ဂု ဏ် ယူ ကက ေါ ေ ည် ။ 
အာရကန်ေည် ေမိုင်းပကကာင်းအရ ယဉ်ပကျးမှု အဖုံဖုံ
ေျံန့ှံ့ပရာပနှာရာ လမ်းမကကီးတစ်ခုေင်ဟု တတ်ေိက� မ်းကျင် 
ပော ရခိုင်ေားများကဆိုေါေည်။၅

 ေို့ရာတွင် မုန်တိုင်း၏ အရိေ်အပယာင်များေည် 
အာရကန် မိုးပကာင်းကင်တွင် မှု န်မှို  င်းခဲ့ပလပေီ။ ကိုလိုနီ 
ပခတ်မတိုင်မီက အာရကန်ပြမေည် ပငိမ်းချမ်းပောပြမ 
ြဖစ်ေည်။ ပေီးခဲ့ေည့် ရာစုနှစ်များတွင်မူ အာရကန်ဘုရင် 
များေည် ဗမာ၊ မွန်၊ ထိုင်းနှင့်  ဘင်္  ဂါလီနယ်မှ ပေိုင်ဘက်
မင်းဆက်များနှင့် စစ်ပရးစစ်ရာတွင် ေတ်ေက်လာခဲ့ေည်။ 
ရခိုင်ြေည်ေူများနှင့် ရခိုင်နယ်ပြမများမှာ မကကာခဏဆိုေ
လိုေင်အရ�ယ်အစားအကျုံ့အချဲ့ ြေန်ညှိခဲ့ရေည်။ အာရကန်
မှ  ေင်လယ်ပေျာ်  စွန့်စားေူများေည်လည်း ပရပကကာင်း 
ကုန်ေွယ်မှု လမ်းပကကာင်းပေါ် တွင်  မပကာင်းပောေတင်း
ြဖင့ ်နာမညပ်ကျာခ်ဲေ့ညလ်ည်း ရှေိည။် ရခိုငဘ်ကမ် ှလာေည ်
ဟ ုယဆူကကပော ထိအုာရကန ်ေငလ်ယပ်ေျာမ်ျားကိ ုဘင်္  ဂါလ ီ
ဘာောြဖင့်  (Magh - ပမာ့ဂ်) ဟုပခါ် ရာ ေင်လယ်ဓါးြေ 
ေို့မဟုတ် လူဆိုးများဟု အဓိေ� ါယ်ရေည်။ အာရကန်တို့၏ 
ပရ �ပခတ်ကို  နိဌိတံပစခဲ့ေည့် အြဖစ်အေျက်ကမူ အိန� ိယ 
နယ်စေ်တွင်  စစ်ပရးအင်အားပေိုင်ဆိုင်မှု များ ပေါ် ပေါက် 
လာြခင်းနငှ့ဆ်ိုငေ်ည။် မဂိအုငေ်ါယာဘုရငမ်ျား အဆကဆ်က်
နှင့်  ဉပရာေနိုင်ငံ ကကီးများက အာရှတိုက် အပရှ့ဘက်ေို့  
အပေိုင်အဆိုင် နယ်ချဲ့လာကကချိန်လည်းြဖစ်ေည်။ အထူး 
ေြဖင့် စစ်တပကာင်းကို မဂိုဘုရင်များထံေို့  ၁၆၆၆တွင် 
ပေးလိုက်ရပေီးပနာက် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း နယ်ြခားပဒေ
များတွင်လည်း မတည်ပငိမ်မှု များ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်း  
က ဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်၏ ကေဇာကိုကျဆင်းလာပစခဲ့ေည်။၆

ထိုအချိ န် မှ စ၍ ယပန့ထက်တို င် ပအာင်ေင်  အာရကန်
နယ် ြခား၌ စစ်ပဘာင်ကျယ်လာလိုက်  ကျဉ်းေွားလိုက်  
တစ်လှည့်စီ ြဖစ်ပနပော အပြခအပနမျ ိုးရှိပနခဲ့ေည်။ 
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နယြ်ခားပဒေများ၌ အာရတှငွ ်ပေွးထကွေ်ယံိ ုအများဆုံးဟ ု
ဆိုနိုင်ပော မပငိမ်ေက်မှု များ ကကိုကကားကကိုကကား မကကာခဏ 
ပေါ် ပေါက်ပနခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် အိန� ိယ-ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ေုံးနိုင်ငံ 
နယ်ြခားဆုံချက်တွင် ြဖစ်ပေါ် ပနပော လူမျ ိုးစု - နိုင်ငံပရး 
တိုက်ေွဲများေည် ယပန့ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အြေင်းထန်ဆုံး
ေဋိေက္ခ များ ြဖစ်ပနကကေည်။ ရခိုင်၏ ေမိုင်းပကကာင်းကို
ဘာောြေန်ကကေုံများ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲ ြေားပောပကကာင့်လည်း
ေပဘာထားများ ညှိနှို  င်းမရ ြဖစ် ကကေည်။ ယပန့ရခိုင်  
ြေည်နယ်၏ ေစ္စ ုေ� န် ရုန်းကန်အားထုတ်မှု များေည် အတိတ် 
ဆီမှ ရုန်းကန်အားထုတ်မှု များလည်း ြဖစ်ကကေည်။ အတိတ်
ကိုြေန်ပြောင်းကကည့်လျှ င် လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်းနှစ်ပထာင် 
နီးေါးကကာရှည်ခဲ့ေည့် ယဉ်ပကျးမှု ေမိုင်းရှိခဲ့ ပေီး အာရကန် 
ြေည် နယ်နိမိတ်အတွင်း ပမို့ ြေနိုင်ငံပတာ်များ ရှိခဲ့ပကကာင်း 
လည်း အပထာက်အထားများစွာ ရှိခဲ့ေည်။ အာရှကုန်းမ
ကကီး၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုအြဖစ် လူများ ဆက်တိုက်ပန
ထိုင်အပြခချလာခဲ့ေည့် ေမိုင်းမှတ်တမ်းများ ရှည်လျားစွာ
ရှိခဲ့ေည့် နယ်ပြမြဖစ်ေည်။ များစွာပော မင်းပနြေည်ပတာ် 
တို့ ဤပနရာတွင် တန်ခိုးထွားခဲ့ ကကေည်။ ပေိုကျေျက်ယွင်း 
ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်ပရ �ပခတ်တွင် ရှိခဲ့ပော အကကီးဆုံး 
ေိုင်နက်မှာ လက်ရှိနယ်ပြမထက် ၅၀ ရာခိုင်နှု န်းခန့် ေိုကျယ် 
ေည်။ အာရကန်ဘုရင်များ အုေ်ချုေ်ခဲ့ေည်ဟု မှတ်တမ်း 
ရှိခဲ့ပော နယ်ပြမများထဲတွင်  ယခုချင်း ြေည်နယ်ထဲတွင်  
ရှိပော အာရကန်ပတာင်တန်းပဒေများ၊ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
ေိုင်နက်ြဖစ်ပော စစ်တပကာင်း၊ အိန� ိယဘက်မှ ထရိေူရ 
ပတာ င် ပေါ် ပဒ ေ များ  ေါ ဝ င် ခဲ့ ပေီး  အ ပနာ က် လား ပော်  
ဘင်္  ဂလားနယ်စေ်၊ ပတာင်ဘက်ေို့လားပော် ပအာက်ြမန်မာ 
ြေည်နယ်စေ်အထိ ရှိခဲ့ေည်။၃

 ရခိုင်မင်းများ စိုးစံခဲ့ေည့် ပနာက်ဆုံးပထာင်စုနှစ် 
များတွင်  ပဒေခံအများစုမှာ  ြမန်မာဘာောစကားနှင့်  
အုေ်စုတူပော ရခိုင်ဘာောစကားကို ပြောဆိုပေီး ဗုဒ� ဘာော
ကို ကိုးကွယ်ပော ရခိုင်လူမျ ိုးများ ြဖစ်ကကေည်။ ေို့ပော် 
အမျ ိုးမျ ိုးပြောင်းလဲပနပော တိုင်း ြေည်၏ နယ်နိမိတ်
အတွင်း ပနထိုင်ခဲ့ ကကေူများတွင် ရခိုင်အြေင် အြခားလူမျ ိုး
များလည်း ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၊ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ 
ချင်း၊ ဒိုင်းနက်၊ ကမန်၊ ခမီနှင့် ပမိုအစရှိေည့် အမည်များမှာ 
ယဉ်ပကျးမှု ဓပလ့များ �ကွယ်ဝစုံလင်လှပော ကကီးကျယ်
ပော ေမိငု်းရှခိဲေ့ည့ ်ပြမပေါ် တငွ ်ပနထိငုက်ကေည့ ်လမူျားကို
လက်ရှိ မျက်ပမှာက်ပခတ် ေိမှတ်ေုံအရ ပခါ် ပဝါ် ကကေည့် 
အမညမ်ျား ြဖစက်က ေည။် (ရခိငုြ်ေညန်ယ ်- မျကပ်မှာကပ်ခတ ်
ရုေ်ေုံလ� ာကိုကကည့်ေါ။)
 ပြမာကဉ်ီး ဘရုင်န့ိငုင်ပံတာ ်အထဋွအ်ထေိေ်ို ့ပရာက ်
လာပောအချနိမ်ှာ ၁၅ ရာစုနငှ့ ်၁၇ ရာစုကကားတငွ ်ြဖစေ်ည။်

ဘုရင်တို့ေည်  ဗုဒ�  ဘာောဝင်များ  ြဖစ်ေည့်တိုင်ပအင်  
မွတ်ဆလင်ဘွဲ့များကို အေုံးြေုကကေည်။ ေါရှန်းဘာောြဖင့် 
ပရးေားထားပော ဒင်္  ဂါးများကို ထုတ်လုေ်ေည်။ ဘင်္  ဂလား 
နယ်၏ နိုင်ငံပရးနှင့် ပြမာက်ဉီးဘုရင့်နိုင်ငံပတာ် အပရးမှာ 
ဆက်စေ်ပနေည်။ ေန့် ြမင့်ဉီး၏ အဆိုအရ “ထိုကာလ
ေည် ရခိုင်ြေည်၏ပရ �ပရာင်ကာလ ကနဉီးအစနှစ်များ ြဖစ် 
ကကပေီး  ဘနု်းတနခ်ိုးကကီး၍ စညေ်ငဝ်ပြောခဲေ့ည။်  ဗဒု� ဘာော 
နှင့်  အစ္စ  လာမ�  စ်အယူအဆများ ေက်ဝင်ပောတရားရုံး
စနစ်ကို  တီထွင်ခဲ့ ြခင်းက မှတ်ေားဖွယ်ေင်ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် 
ေည် ေါးရှား၊ အိန� ိယမှ ယဉ်ပကျးမှု  ဓပလ့ထုံးတမ်းများနှင့် 
အပရှ့ဘက်  ဗုဒ�  ဘာောနို င်ငံများမှ  အယူအဆများကို  
တစ်ေားတည်း ပမ �ပနှာက်ပရာစေ်ခဲ့ရာ ြေည်ြဖစ်ေည်။၄

ထို ပရ �ပရာင်ကာလများ၏ အပမွအနှစ်များကို လက်ရှိရခိုင် 
တွ င်  ပန ထို င် ေူ များ စွာ က လ ည်း  ဂု ဏ် ယူ ကက ေါ ေ ည် ။ 
အာရကန်ေည် ေမိုင်းပကကာင်းအရ ယဉ်ပကျးမှု အဖုံဖုံ
ေျံန့ှံ့ပရာပနှာရာ လမ်းမကကီးတစ်ခုေင်ဟု တတ်ေိက� မ်းကျင် န့ှံ့ပရာပနှာရာ လမ်းမကကီးတစ်ခုေင်ဟု တတ်ေိက� မ်းကျင် ့
ပော ရခိုင်ေားများကဆိုေါေည်။၅

 ေို့ရာတွင် မုန်တိုင်း၏ အရိေ်အပယာင်များေည် 
အာရကန် မိုးပကာင်းကင်တွင် မှု န်မှို  င်းခဲ့ပလပေီ။ ကိုလိုနီ 
ပခတ်မတိုင်မီက အာရကန်ပြမေည် ပငိမ်းချမ်းပောပြမ 
ြဖစ်ေည်။ ပေီးခဲ့ေည့် ရာစုနှစ်များတွင်မူ အာရကန်ဘုရင် 
များေည် ဗမာ၊ မွန်၊ ထိုင်းနှင့်  ဘင်္  ဂါလီနယ်မှ ပေိုင်ဘက်
မင်းဆက်များနှင့် စစ်ပရးစစ်ရာတွင် ေတ်ေက်လာခဲ့ေည်။ 
ရခိုင်ြေည်ေူများနှင့် ရခိုင်နယ်ပြမများမှာ မကကာခဏဆိုေ
လိုေင်အရ�ယ်အစားအကျုံ့အချဲ့ ြေန်ညှိခဲ့ရေည်။ အာရကန်
မှ  ေင်လယ်ပေျာ်  စွန့်စားေူများေည်လည်း ပရပကကာင်း 
ကုန်ေွယ်မှု လမ်းပကကာင်းပေါ် တွင်  မပကာင်းပောေတင်း
ြဖင့ ်နာမညပ်ကျာခ်ဲေ့ညလ်ည်း ရှေိည။် ရခိုငဘ်ကမ် ှလာေည ်
ဟ ုယဆူကကပော ထိအုာရကန ်ေငလ်ယပ်ေျာမ်ျားကိ ုဘင်္  ဂါလ ီ
ဘာောြဖင့်  (Magh - ပမာ့ဂ်) ဟုပခါ် ရာ ေင်လယ်ဓါးြေ 
ေို့မဟုတ် လူဆိုးများဟု အဓိေ� ါယ်ရေည်။ အာရကန်တို့၏ 
ပရ �ပခတ်ကို  နိဌိတံပစခဲ့ေည့် အြဖစ်အေျက်ကမူ အိန� ိယ 
နယ်စေ်တွင်  စစ်ပရးအင်အားပေိုင်ဆိုင်မှု များ ပေါ် ပေါက် 
လာြခင်းနငှ့ဆ်ိုငေ်ည။် မဂိအုငေ်ါယာဘုရငမ်ျား အဆကဆ်က်
နှင့်  ဉပရာေနိုင်ငံ ကကီးများက အာရှတိုက် အပရှ့ဘက်ေို့  
အပေိုင်အဆိုင် နယ်ချဲ့လာကကချိန်လည်းြဖစ်ေည်။ အထူး 
ေြဖင့် စစ်တပကာင်းကို မဂိုဘုရင်များထံေို့  ၁၆၆၆တွင် 
ပေးလိုက်ရပေီးပနာက် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း နယ်ြခားပဒေ
များတွင်လည်း မတည်ပငိမ်မှု များ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်း  
က ဘုရင့်နိုင်ငံပတာ်၏ ကေဇာကိုကျဆင်းလာပစခဲ့ေည်။၆

ထိုအချိ န် မှ စ၍ ယပန့ထက်တို င် ပအာင်ေင်  အာရကန်
နယ် ြခား၌ စစ်ပဘာင်ကျယ်လာလိုက်  ကျဉ်းေွားလိုက်  
တစ်လှည့်စီ ြဖစ်ပနပော အပြခအပနမျ ိုးရှိပနခဲ့ေည်။ 
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 ထိုပနာက်ေိုင်းတွင် အာရကန်၏ နိုင်ငံပရးအပေါ်  
အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု  ကကီးမားစွာ ြဖစ်ပေါ် ပစခဲ့ပော ကျူး 
ပကျာ် စစ်နှစ်ခု ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။  ရခိုင်ေမိုင်းတွင် ထိုကျူး
ပကျာစ်စေ်ွနဲစှခ်ကုိ ုကိလုိနုယန်ယခ်ျဲ့ စစေ်ွငဲါးခအုနက ်ေထမ 
နှစ်ခုဟု ပခါ် ကကေည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တစ်ဆင့်နိမ့်ပော 
ကိုလိုနီအြေုခံအပနအထားေို့  ပရာက်ရှိခဲ့ ပေီး ယပန့နိုင်ငံ 
ပရးလှု ေ်ရှားေူများစွာကမူ  ရခို င်ေည်  ထိုအပြခအပန
အတိုင်းေင် ရှိပနဆဲြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ထိုစစ်ေွဲငါးေွဲ 
စလုံးကို အကျဉ်းချုံးရလျှ င် ကုန်းပဘာင်ပခတ်ကျူးပကျာ်မှု  
(၁၇၈၄- ၁၈၂၄) ၊ ပဗတိေိျှ တို၏့ကျူးပကျာမ်ှု  (၁၈၂၄ - ၁၉၄၁)၊ 
ဂျေန်တို့၏ ကျူးပကျာ်မှု  (၁၉၄၂ - ၁၉၄၅)၊ ပဗိတိေျှ တို့
တစ်ဖန် ြေန်ဝင်လာပောပခတ် (၁၉၄၅ -  ၁၉၄၈) နှင့်  
ြမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပခတ် (၁၉၄၈ မှ ယပန့တိုင်)
ဟု ဆိုရမည်။ ပဗိတိေျှ နှင့်ဂျေန် အုေ်ချုေ်ေူတို့ ထွက်ခွာေွား 
ခဲ့ ကကေည်မှာ ကကာပလပေီ။ ေို့ရာတွင် ထိုေက်တမ်းရှည် 
ကကာလှပော ကျူးပကျာ်ေိမ်းေိုက်ပေီး ကိုလိုနီအြေုခံရြခင်း
အပတွ့အကကုံများ ရှိခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ နိုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်း 
ထဲတွင်  အာရကန်ကို ယပန့ထက်ထိတိုင် ပဖျာက်ထားခံရ
ပော ကိုလိုနီနယ်ဟု ရည်�� န်းပနကကပေးေည်။
 ပခတ်ေစ် ြမန်မာနို င်ငံတွင်  ရခို င် ြေည်နယ်၏ 
နိင်ငံပရးကို စပြောလိုက်ေည်နှင့် လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်ရာက 
ကစိ္စ များကိ ုြေနပ်ြောင်းပအာကပ်မတ့တက်ကေည။် ၁၇၈၄ တငွ်
ကုန်းပဘာင်မင်းတစ်ေါး ြဖစ်ပော ဘိုးပတာ်ဘုရားေည် 
ပြမာက်ဉီးကို ေိမ်းေိုက်ကာ အာရကန်ဘုရင်နိုင်ငံပတာ်၏ 

ပနာက်ဆုံးဘုရင် ြဖစ်ပော မဟာေမ� တမင်းကို  နန်းချခဲ့  
ေည်။ ဘိုးပတာ်ဘုရား၏ တေ်များေည် ရခိုင်ြေည်ေူတို့
ကိုးကွယ်ဆည်းကေ်ကကပော မဟာမုနိဗုဒ� ရုေ်ေွားပတာ်ြမတ် 
ကို မန� ပလးရှိ လက်ရှိတည်ပနရာေို့ ေိမ်းယူေွားခဲ့ေည် 
က ရခိုင်အမျ ိုးေားဝါဒီများကို စိတ်နှလုံးမပငိမ်းပစေည့် 
ြဖစ်ရေ်တစ် ခုအြဖစ်  ယပန့ထက်တိုင်ေင်  ရှိ ပနခဲ့ေည်။ 
ပြမာက်ဉီးကိုေိမ်းယူ ပေီး  ပနာက်ေို င်းတွင်လည်း  ရခို င်  
အရေ်ေား ပထာင်ပေါင်းများစွာ အေတ်ခံရြခင်း၊ အနိုင့်  
အထက် စစ်မှု ထမ်းခိုင်းြခင်းကို ခံရေည်များ ရှိခဲ့ေည်။၇ 
လူဉီးပရ၏ ေုံးေုံတစ်ေုံခန့်ရှိပော ရခိုင်ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း 
တစ်ေိန်းခန့်ေည် ပဗိတိေျှ ေိုင် ဘင်္  ဂလားနယ်ထဲေို့ ခိုလှု ံကက 
ရေည။်၈ ရခိငုပ်တာလ်နှပ်ရး ပခါင်းပဆာင ်ဗိလုခ်ျင်းေျ ံ(ပခါ် ) 
(King Bering) ေည် အကကိမ်ကကိမ် ဗမာမင်းကို ြေန်တိုက်ပေီး 
နယ်ပြမြေန်လည် ေိမ်းယူနိုင်ရန် ကကိုးစားေည်။ ၁၇၈၉ 
တွင် စစ်တပကာင်းဘက်ေို့ ဒုက္ခ ေည်များ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် 
ဝငလ်ာပနဆြဲဖစပ်ကကာင်း စစတ်ပကာင်းပမို့ဝနက် တေလ်နှ့ခ်ဲ ့
ေည်။၉ ပရာက်ရှိလာပော ဒုက္ခ ေည်များအနက် အများစုမှာ
ဗုဒ�  ဘာောရခိုင်များ ြဖစ် ကကပေီး  ပဗိတိေျှ တို့က ထိုအြဖစ်
အေျက်ကို ဗမာတို့၏ အကကမ်းဖက်မှု ဟု ပဖာ်ြေခဲ့ ကကေည်။၁၀ 
ေို့ပော ်ပဗတိေိျှ တို့၏ မတှတ်မ်းများထတဲငွ ် ဘင်္  ဂလားဘက်
ေို့ပရာက်ရှိလာခဲ့ပော မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည်များအပကကာင်း 
ေါရှိေကဲ့ေို့  အာရကန်တွင်ပေါ် လာပော အုေ်ချုေ်ပရး
ေုံစံေစ်ပအာက်တွင်  ပနထိုင် ကကပော မွတ်ဆလင်များ  
အပကကာင်းလည်း  ပဖာ် ြေပလ့ရှိေည်။  အာရကန်ဘုရင့်
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 ထိုပနာက်ေိုင်းတွင် အာရကန်၏ နိုင်ငံပရးအပေါ်  
အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု  ကကီးမားစွာ ြဖစ်ပေါ် ပစခဲ့ပော ကျူး 
ပကျာ် စစ်နှစ်ခု ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။  ရခိုင်ေမိုင်းတွင် ထိုကျူး
ပကျာစ်စေ်ွနဲစှခ်ကုိ ုကိလုိနုယန်ယခ်ျဲ့ စစေ်ွငဲါးခအုနက ်ေထမ 
နှစ်ခုဟု ပခါ် ကကေည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တစ်ဆင့်နိမ့်ပော 
ကိုလိုနီအြေုခံအပနအထားေို့  ပရာက်ရှိခဲ့ ပေီး ယပန့နိုင်ငံ 
ပရးလှု ေ်ရှားေူများစွာကမူ  ရခို င်ေည်  ထိုအပြခအပန
အတိုင်းေင် ရှိပနဆဲြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ထိုစစ်ေွဲငါးေွဲ 
စလုံးကို အကျဉ်းချုံးရလျှ င် ကုန်းပဘာင်ပခတ်ကျူးပကျာ်မှု  
(၁၇၈၄- ၁၈၂၄) ၊ ပဗတိေိျှ တို၏့ကျူးပကျာမ်ှု  (၁၈၂၄ - ၁၉၄၁)၊ 
ဂျေန်တို့၏ ကျူးပကျာ်မှု  (၁၉၄၂ - ၁၉၄၅)၊ ပဗိတိေျှ တို့
တစ်ဖန် ြေန်ဝင်လာပောပခတ် (၁၉၄၅ -  ၁၉၄၈) နှင့်  
ြမန်မာနိုင်ငံ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပခတ် (၁၉၄၈ မှ ယပန့တိုင်)
ဟု ဆိုရမည်။ ပဗိတိေျှ နှင့်ဂျေန် အုေ်ချုေ်ေူတို့ ထွက်ခွာေွား 
ခဲ့ ကကေည်မှာ ကကာပလပေီ။ ေို့ရာတွင် ထိုေက်တမ်းရှည် 
ကကာလှပော ကျူးပကျာ်ေိမ်းေိုက်ပေီး ကိုလိုနီအြေုခံရြခင်း
အပတွ့အကကုံများ ရှိခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ နိုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်း 
ထဲတွင်  အာရကန်ကို ယပန့ထက်ထိတိုင် ပဖျာက်ထားခံရ
ပော ကိုလိုနီနယ်ဟု ရည်�� န်းပနကကပေးေည်။
 ပခတ်ေစ် ြမန်မာနို င်ငံတွင်  ရခို င် ြေည်နယ်၏ 
နိင်ငံပရးကို စပြောလိုက်ေည်နှင့် လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်ရာက 
ကစိ္စ များကိ ုြေနပ်ြောင်းပအာကပ်မတ့တက်ကေည။် ၁၇၈၄ တငွ်
ကုန်းပဘာင်မင်းတစ်ေါး ြဖစ်ပော ဘိုးပတာ်ဘုရားေည် 
ပြမာက်ဉီးကို ေိမ်းေိုက်ကာ အာရကန်ဘုရင်နိုင်ငံပတာ်၏ 

ပနာက်ဆုံးဘုရင် ြဖစ်ပော မဟာေမ� တမင်းကို  နန်းချခဲ့  
ေည်။ ဘိုးပတာ်ဘုရား၏ တေ်များေည် ရခိုင်ြေည်ေူတို့
ကိုးကွယ်ဆည်းကေ်ကကပော မဟာမုနိဗုဒ� ရုေ်ေွားပတာ်ြမတ် 
ကို မန� ပလးရှိ လက်ရှိတည်ပနရာေို့ ေိမ်းယူေွားခဲ့ေည် 
က ရခိုင်အမျ ိုးေားဝါဒီများကို စိတ်နှလုံးမပငိမ်းပစေည့် 
ြဖစ်ရေ်တစ် ခုအြဖစ်  ယပန့ထက်တိုင်ေင်  ရှိ ပနခဲ့ေည်။ 
ပြမာက်ဉီးကိုေိမ်းယူ ပေီး  ပနာက်ေို င်းတွင်လည်း  ရခို င်  
အရေ်ေား ပထာင်ပေါင်းများစွာ အေတ်ခံရြခင်း၊ အနိုင့်  
အထက် စစ်မှု ထမ်းခိုင်းြခင်းကို ခံရေည်များ ရှိခဲ့ေည်။၇

လူဉီးပရ၏ ေုံးေုံတစ်ေုံခန့်ရှိပော ရခိုင်ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း 
တစ်ေိန်းခန့်ေည် ပဗိတိေျှ ေိုင် ဘင်္  ဂလားနယ်ထဲေို့ ခိုလှု ံကက 
ရေည။်၈ ရခိငုပ်တာလ်နှပ်ရး ပခါင်းပဆာင ်ဗိလုခ်ျင်းေျ ံ(ပခါ် ) 
(King Bering) ေည် အကကိမ်ကကိမ် ဗမာမင်းကို ြေန်တိုက်ပေီး 
နယ်ပြမြေန်လည် ေိမ်းယူနိုင်ရန် ကကိုးစားေည်။ ၁၇၈၉ 
တွင် စစ်တပကာင်းဘက်ေို့ ဒုက္ခ ေည်များ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် 
ဝငလ်ာပနဆြဲဖစပ်ကကာင်း စစတ်ပကာင်းပမို့ဝနက် တေလ်နှ့ခ်ဲ ့
ေည်။၉ ပရာက်ရှိလာပော ဒုက္ခ ေည်များအနက် အများစုမှာ
ဗုဒ�  ဘာောရခိုင်များ ြဖစ် ကကပေီး  ပဗိတိေျှ တို့က ထိုအြဖစ်
အေျက်ကို ဗမာတို့၏ အကကမ်းဖက်မှု ဟု ပဖာ်ြေခဲ့ ကကေည်။၁၀

ေို့ပော ်ပဗတိေိျှ တို့၏ မတှတ်မ်းများထတဲငွ ် ဘင်္  ဂလားဘက်
ေို့ပရာက်ရှိလာခဲ့ပော မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည်များအပကကာင်း 
ေါရှိေကဲ့ေို့  အာရကန်တွင်ပေါ် လာပော အုေ်ချုေ်ပရး
ေုံစံေစ်ပအာက်တွင်  ပနထိုင် ကကပော မွတ်ဆလင်များ  
အပကကာင်းလည်း  ပဖာ် ြေပလ့ရှိေည်။  အာရကန်ဘုရင့်
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နိငုင်ပံတာက်ိ ုစိုးမိုးပော ဘရုငတ်စေ်ါးက စစတ်ပကာင်းနယ ်
နှင့် အာရကန်တို့မှာ တစ်နယ်တည်းေင်ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုခဲ့ 
ဖူးေည်။၁၁ ဤအချက်ကေင်လျှ င် နတ်ြမစ်နယ်ြခား တစ်ဖက်
နှင့်တစ်ဖက်  ပနထိုင်ေူများ ကကား မည်မျှ အထိ ကူးလူး  
ဆကန်� ယမ်ှု  ရှခိဲ့ ကကေညက်ိ ုေတထိားစရာ ပဖာြ်ေပနေည။်၁၂

 ေို့ ရာတွင်  ကုန်းပဘာင်မင်းဆက်၏ ရခို င်ကို
ပအာင်နိုင်မှု မှာ ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။ ၁၇၈၄တွင် ရခိုင်ကို ဝင်
ပရာက်ေိမ်းေိုက်နိုင်ခဲ့ ြခင်းမှာ ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် ြဖစ်ပေါ်  
လာပတာ့မည့် ဧရာမနိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲကကီးများ၏ 
ပရှ့ပြေးမျှ ောတည်း။ ပဗိတိေျှ နယ်ချဲ့ေည် အလုံးအရင်းြဖင့် 
လာပလပေီ။ အိန� ိယနယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် ေူနိုင်ငါနိုင်-
လ� မ်းမိုးနိုင်ပရးအတွက် ပဗိတိေျှ တို့နှင့် အဝပနြေည်ပတာ်မှ 
ပစလ� တ်လိုက်ပောတေ်များ အပေိုင်အဆိုင်  ဆက်လက် 
တိုက်ခိုက်ကကေည်။ အကျ ိုးဆက်မှာ ေထမအင်္  ဂလိေ် - ဗမာ 
စစေ်ွကဲို ၁၈၂၄ - ၂၆ ကာလအတငွ်း ကကုံရြခင်းြဖစေ်ည။် ပြမာက ်
ေို့ လားပော် စစ်တပကာင်းမှေည်  ပတာင်ေို့လားပော် 
မာန်ပအာင်နှင့် ရမ်းပဗဲက� န်း (Cheduba) က� န်းများအထိ 

ကျယ်ြေန့်ပော ရခိုင်တလ� ားမှာ စစ်ပြမြေင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
ထို့ ပနာက်  ပဗိတိေျှ တို့  အောစီးရလာခဲ့ ပေီး  ရန်ကုန်ေို့  
ထိုးစစ်ဆင်မည့် အစီအစဉ်နှင့်အတူ ဒုတိယစစ် ပြမြေင်ကို 
ဖွင့်ခဲ့ပတာ့ေည်။၁၃ ကုန်းပဘာင်မင်းဆက်များ၏ ဘုန်း 
လက်ရုံး ညှိုးချိန်ပရာက်ခဲ့ပလပေီ။
 ရခိုင်ေည် ေထဝီနိုင်ငံပရးပကကာင့် အပရးကကီးပော 
အချ ိုး အပကွ့တစ်ခုေို့ ပရာက်ရှိပနပေေည်။ ရန� ေိုစာချုေ် 
အရ  အင်းဝေည် အာရကန်နှင့် တန�  ဂာရီကို ယပန့အိန� ိယ 
နိုင်ငံ ပြမာက်ေိုင်းမှ ြေည်နယ်များ ြဖစ်ကကပော အာေံနှင့် 
မဏိေူရတို့နှင့် အတူ ပဗိတိေျှ ထံလ� ဲပြောင်းပေးလိုက်ရေည်။ 
အာရ က န်  ြေည်ေူတို့ အဖို့ မူ  ထို အပြောင်းအလဲ ကကီး၏ 
ပနာက်ဆက်တွဲကို  အကကီးအကျယ် ချက်ချင်းလက်ငင်း  
ခံစားခဲ့ရေည်။ ရခိုင်တွင် ကုန်းပဘာင်မင်းများ ပြခကုတ်ရခဲ့ 
ေည့်ကာလမှာ စုစုပေါင်းနှစ်ပလးဆယ်ခန့်ော ကကာေည်။ 
ပဗိတိေျှ တို့ ေိမ်းေိုက်ခဲ့ ပေီး ပနာက်တွင်မူ အာရကန်တို့၏ 
ပြမာက်ဉီးဘုရင်နိုင်ငံပတာ် ပရ �ပခတ်မှာ ရာဇ၀င်မှတ်တမ်း 
တစ်ခုော ြဖစ်ေွားပတာ့ေည်။
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နိငုင်ပံတာက်ိ ုစိုးမိုးပော ဘရုငတ်စေ်ါးက စစတ်ပကာင်းနယ ်
နှင့် အာရကန်တို့မှာ တစ်နယ်တည်းေင်ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုခဲ့ 
ဖူးေည်။၁၁ ဤအချက်ကေင်လျှ င် နတ်ြမစ်နယ်ြခား တစ်ဖက်
နှင့်တစ်ဖက်  ပနထိုင်ေူများ ကကား မည်မျှ အထိ ကူးလူး  
ဆကန်� ယမ်ှု  ရှခိဲ့ ကကေညက်ိ ုေတထိားစရာ ပဖာြ်ေပနေည။်၁၂

 ေို့ ရာတွင်  ကုန်းပဘာင်မင်းဆက်၏ ရခို င်ကို
ပအာင်နိုင်မှု မှာ ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။ ၁၇၈၄တွင် ရခိုင်ကို ဝင်
ပရာက်ေိမ်းေိုက်နိုင်ခဲ့ ြခင်းမှာ ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် ြဖစ်ပေါ်  
လာပတာ့မည့် ဧရာမနိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲကကီးများ၏ 
ပရှ့ပြေးမျှ ောတည်း။ ပဗိတိေျှ နယ်ချဲ့ေည် အလုံးအရင်းြဖင့် 
လာပလပေီ။ အိန� ိယနယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် ေူနိုင်ငါနိုင်-
လ� မ်းမိုးနိုင်ပရးအတွက် ပဗိတိေျှ တို့နှင့် အဝပနြေည်ပတာ်မှ 
ပစလ� တ်လိုက်ပောတေ်များ အပေိုင်အဆိုင်  ဆက်လက် 
တိုက်ခိုက်ကကေည်။ အကျ ိုးဆက်မှာ ေထမအင်္  ဂလိေ် - ဗမာ 
စစေ်ွကဲို ၁၈၂၄ - ၂၆ ကာလအတငွ်း ကကုံရြခင်းြဖစေ်ည။် ပြမာက ်
ေို့ လားပော် စစ်တပကာင်းမှေည်  ပတာင်ေို့လားပော် 
မာန်ပအာင်နှင့် ရမ်းပဗဲက� န်း (Cheduba) က� န်းများအထိ 

ကျယ်ြေန့်ပော ရခိုင်တလ� ားမှာ စစ်ပြမြေင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
ထို့ ပနာက်  ပဗိတိေျှ တို့  အောစီးရလာခဲ့ ပေီး  ရန်ကုန်ေို့  
ထိုးစစ်ဆင်မည့် အစီအစဉ်နှင့်အတူ ဒုတိယစစ် ပြမြေင်ကို 
ဖွင့်ခဲ့ပတာ့ေည်။၁၃ ကုန်းပဘာင်မင်းဆက်များ၏ ဘုန်း 
လက်ရုံး ညှိုးချိန်ပရာက်ခဲ့ပလပေီ။
 ရခိုင်ေည် ေထဝီနိုင်ငံပရးပကကာင့် အပရးကကီးပော 
အချ ိုး အပကွ့တစ်ခုေို့ ပရာက်ရှိပနပေေည်။ ရန� ေိုစာချုေ် 
အရ  အင်းဝေည် အာရကန်နှင့် တန�  ဂာရီကို ယပန့အိန� ိယ 
နိုင်ငံ ပြမာက်ေိုင်းမှ ြေည်နယ်များ ြဖစ်ကကပော အာေံနှင့် 
မဏိေူရတို့နှင့် အတူ ပဗိတိေျှ ထံလ� ဲပြောင်းပေးလိုက်ရေည်။ 
အာရ ကန်  ြေည်ေူတို့ အဖို့ မူ  ထို အပြောင်းအလဲ ကကီး၏ 
ပနာက်ဆက်တွဲကို  အကကီးအကျယ် ချက်ချင်းလက်ငင်း  
ခံစားခဲ့ရေည်။ ရခိုင်တွင် ကုန်းပဘာင်မင်းများ ပြခကုတ်ရခဲ့ 
ေည့်ကာလမှာ စုစုပေါင်းနှစ်ပလးဆယ်ခန့်ော ကကာေည်။ 
ပဗိတိေျှ တို့ ေိမ်းေိုက်ခဲ့ ပေီး ပနာက်တွင်မူ အာရကန်တို့၏ 
ပြမာက်ဉီးဘုရင်နိုင်ငံပတာ် ပရ �ပခတ်မှာ ရာဇ၀င်မှတ်တမ်း 
တစ်ခုော ြဖစ်ေွားပတာ့ေည်။
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ရခိုင်ြပည်နယ် - မျက်ေမှာက်ေခတ် �ုပ်ပုံလ� ာ 

 အကျယ်အဝန်းအားြဖင့် ၃၆,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာမျှ ရှိပော ကမ်းပြမာင်ပဒေတစ်ခုြဖစ်ေည့် 
ယပန့မျက်ပမှာက်ပခတ် ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် အာရှ၏ မဟာဗျူဟာကျပော အချက်အချာပနရာတစ်ခုအြဖစ် 
တညရ်ှေိည။် ရခိငုေ်ည ်ပအာကေ်ါ အချကေ်ုံးချကပ်ကကာင့ ်ေထဝနီိငုင်ပံရးအရ အပရးေါပော အချကအ်ချာ ပနရာ 
ြဖစ်လာေည်။ ြမန်မာ၊ အိန� ိယနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့ စုဆုံရာပနရာြဖစ်ြခင်း၊ ပတာင်အာရှနှင့် အပရှ့ပတာင်အာရှကို 
ဆက်စေ်ရာပနရာြဖစ်ြခင်း၊ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်ကမ� ာကို ထိစေ်ပေးရာပနရာြဖစ်ပနြခင်း အပကကာင်းေုံးရေ် 
တိုက်ဆိုင်ပနေည်။ 
 ထို့ပကကာင့်ေင်လျှ င် ရခိုင်ကို  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ‘အပနာက်တံခါး’ ဟု ရည်�� န်းတတ်ကကြခင်းြဖစ်ေည်။ 
ေို့ရာတွင် ေီးြခားဆန်ပော ေထဝီအပနအထားပကကာင့် ရခိုင်ြေည်ေူများနှင့် ရခိုင်နိုင်ငံပရးမှာ အပရှ့ဘက်ရှိ 
ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်းလွင် ြေင်မှ  ဗမာမင်းပနြေည်ပတာ်များနှင့်လည်းပကာင်း ပတာင်ဘက် စစ်ပတာင်း ြမစ်ဝှမ်း 
လွင်ြေင်မှ မွန်တို့နှင့်လည်းပကာင်း မနီးကေ်ဘဲ ေီးေီးေန့်ေန့် တည်ရှိပနခဲ့ေည်။ ရခိုင်ရိုးမ ပတာင်တန်းများနှင့် 
ေစ်ပတာများ၏ အကာအကွယ်ကိုယူကာ ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ထဲ  စီးဝင် ကကေည့်  ပကာက်ပကွ့ပော 
ြမစ်ပချာင်းများ၊  ရ� ့ံထူပော ပချာင်းကပလးများ ြဖန့်ကျက်ထားေည့် ကမ်းပြမာင်တစ်ပလ ျှာက် ရခိုင်ြေည်ေူတို့ 
ပနထိုင်ခဲ့ ကကေည်။ 
 ဤပဒေမှ လူဉီးပရ အချက်အလက်များမှာ များစွာအြငင်းေွားစရာရှိေည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အကကမ်းဖက် 
မှု များ ရခိုင်ပြမာက်ေိုင်းတွင် မြဖစ်ေွားမီကာလက ရခိုင်တွင်ပနထိုင်ေူ လူဉီးပရ၏ ၆၀ရာခိုင်နှု န်းမှာ ရခိုင် 
လူမျ ိုးများြဖစ်ကကပေီး ရိုဟင်ဂျာများ၊ ကမန် (Kamein) များအေါအဝင် မွတ်ဆလင် လူဉီးပရမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှု န်းခန့် 
ရှေိညဟ် ုပတွ့ရေည။်၁၄ ကျန ်၁၀ ရာခိငုန်ှု န်းထတဲငွ ်ချင်းလမူျ ိုးများနငှ့ ်အြခားလမူျ ိုးစ ုအေုစ်ငုယမ်ျား ြဖစက်ကပော 
ပမို၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကကီးတို့ ေါဝင်ေည်ဟု ခန့်မှန်းကကေည်။ ရခိုင်တွင် ပနေူများထဲတွင် ဟိန� ူ နှင့် အြခား
အိန�  ိယနွယ်ဖွားများလည်းရှိ ကကပေီး ချင်းတို့ထဲေို့  ခရစ်ယာန်ဘာောမှာ လွန်ခဲ့ပော နှစ်တစ်ရာပလာက်က 
စတင်ေျံ န့ှံ့လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် လက်ရှိ ြမန်မာြေည်၏ အစိတ်အေိုင်းအချ ို့ကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း 
ပနထိုင်ကကပော လူမျ ိုးစုများ၏ အချ ိုးအဆနှင့် လူဉီးပရဖွဲ့စည်းေုံကို တိတိကျကျ ေိနိုင်ပော အချက်အလက်များ 
ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိေါ။
 ထိုေို့ မရှင်းလင်းေည်ကို ရခိုင်ြေည်နယ်၏ စုစုပေါင်းလူဉီးပရမှာ ၃,၁၈၈,၈၀၇ ဉီးဟု ပဖာ်ြေထားပော 
၂၀၁၄ ခနုစှ ်ြမနမ်ာနိငုင်လံဉူီးပရနငှ့ ်အမိအ်ပကကာင်းအရာ ေန်းပခါငစ်ာရင်း၁၅ တငွ ်အပလးပေးပဖာြ်ေထားေည။် ၁၆ 

ေိုပ့ော ် ေန်းပခါငစ်ာရင်း၏ စနံငှ့မ်ညပီော ကစိ္စ တစခ်မုှာ လဉူီးပရ၏ ေုံးေုတံစေ်ုခံန့ရ်ှပိော လပူေါင်း ၁,၀၉၀,၀၀၀ 
ဉီး၏ အချက်အလက်များကို ပကာက်ယူခဲ့ရြခင်းမရှိဟု ပဖာ်ြေထားြခင်းြဖစ်ေည်။၁၇ ထိုအထဲမှ အများစုေည် 
ရိုဟင်ဂျာများြဖစ်ကကပေီး ထိုေူတို့ေည် ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း၌ေင်ပနအိမ်ကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးပနရေူများနှင့် 
ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရက နိုင်ငံေားဟူ၍ အြေည့်အဝေတ်မှတ်မထားေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ပနာက်ေိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ 
အများစုမှာလည်း ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးေွားရပေီး လူတစ်ေန်းပကျာ်ေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ဒုက္ခ ေည် 
အြဖစ်လည်းပကာင်း၊ ြေည်ေေို့ တိမ်းပရှာင်ေူ (exile) အြဖစ်လည်းပကာင်း ပနထိုင်လျှ က်ရှိကကေည်။ ကမန် 
မွတ်ဆလင်များစွာေည်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများအပေီးတွင် အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာခဲ့ရေည်။
 ထိုမတည်ပငိမ်မှု များ အပတာမေတ်ပေးပောပကကာင့် ယပန့ရခိုင်ြေည်နယ် နိုင်ငံပရးနှင့် ရခိုင်လူ့အဖွဲ့ 
အစည်းက ကကုံပနရေည့် အဓိကြေဿနာကကီးတစ်ခုမှာ ပနရေ်ကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးပနရေူ အပြမာက်အများ 
ရှိပနြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ လူပေါင်း ၁၂၈,၀၀၀ ခန့်  (အများဆုံးမှာ မွတ်ဆလင်များ) ြဖစ် ကကေည်။၁၈ ၂၀၁၂ 
အဓိကရုဏ်းများကတည်းကေင်  ရခိုင် ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်းရှိ  ဒုက္ခ  ေည်စခန်းများ၌ ရခိုင် ၊  ချင်း ၊  ပမို  
တိုင်းရင်းေားများေါဝင်ပော အရေ်ေား ၉၀,၀၀၀ပကျာ်ေည် ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင်  အာရကန် 
ညီ��တ်ပရးတေ်ဖွဲ့ ULA နှင့် အစိုးရတေ်များကကား ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပော တိုက်ေွဲများပကကာင့် 
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ထွက်ပြေးပနကကရေည်။၁၉  တစ်ချိန်တည်းတွင် လူမျ ိုးပေါင်းစုံေါဝင်ပော လူငယ်လူရ�ယ်များေည် 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အြခားပဒေများနှင့်  နိုင်ငံရေ် ြခားေို့  အလန့်တကကား ပြောင်းပရ �့ပနကကရေည်။ လွန်ခဲ့ပော 
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ရခိုင်ြပည်နယ် - မျက်ေမှာက်ေခတ် �ုပ်ပုံလ� ာ 

 အကျယ်အဝန်းအားြဖင့် ၃၆,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာမျှ ရှိပော ကမ်းပြမာင်ပဒေတစ်ခုြဖစ်ေည့် 
ယပန့မျက်ပမှာက်ပခတ် ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် အာရှ၏ မဟာဗျူဟာကျပော အချက်အချာပနရာတစ်ခုအြဖစ် 
တညရ်ှေိည။် ရခိငုေ်ည ်ပအာကေ်ါ အချကေ်ုံးချကပ်ကကာင့ ်ေထဝနီိငုင်ပံရးအရ အပရးေါပော အချကအ်ချာ ပနရာ 
ြဖစ်လာေည်။ ြမန်မာ၊ အိန� ိယနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့ စုဆုံရာပနရာြဖစ်ြခင်း၊ ပတာင်အာရှနှင့် အပရှ့ပတာင်အာရှကို 
ဆက်စေ်ရာပနရာြဖစ်ြခင်း၊ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်ကမ� ာကို ထိစေ်ပေးရာပနရာြဖစ်ပနြခင်း အပကကာင်းေုံးရေ် 
တိုက်ဆိုင်ပနေည်။ 
 ထို့ပကကာင့်ေင်လျှ င် ရခိုင်ကို  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ‘အပနာက်တံခါး’ ဟု ရည်�� န်းတတ်ကကြခင်းြဖစ်ေည်။ 
ေို့ရာတွင် ေီးြခားဆန်ပော ေထဝီအပနအထားပကကာင့် ရခိုင်ြေည်ေူများနှင့် ရခိုင်နိုင်ငံပရးမှာ အပရှ့ဘက်ရှိ 
ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်းလွင် ြေင်မှ  ဗမာမင်းပနြေည်ပတာ်များနှင့်လည်းပကာင်း ပတာင်ဘက် စစ်ပတာင်း ြမစ်ဝှမ်း 
လွင်ြေင်မှ မွန်တို့နှင့်လည်းပကာင်း မနီးကေ်ဘဲ ေီးေီးေန့်ေန့် တည်ရှိပနခဲ့ေည်။ ရခိုင်ရိုးမ ပတာင်တန်းများနှင့် 
ေစ်ပတာများ၏ အကာအကွယ်ကိုယူကာ ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ထဲ  စီးဝင် ကကေည့်  ပကာက်ပကွ့ပော 
ြမစ်ပချာင်းများ၊  ရ� ့ံထူပော ပချာင်းကပလးများ ြဖန့်ကျက်ထားေည့် ကမ်းပြမာင်တစ်ပလ ျှာက် ရခိုင်ြေည်ေူတို့ 
ပနထိုင်ခဲ့ ကကေည်။ 
 ဤပဒေမှ လူဉီးပရ အချက်အလက်များမှာ များစွာအြငင်းေွားစရာရှိေည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အကကမ်းဖက် 
မှု များ ရခိုင်ပြမာက်ေိုင်းတွင် မြဖစ်ေွားမီကာလက ရခိုင်တွင်ပနထိုင်ေူ လူဉီးပရ၏ ၆၀ရာခိုင်နှု န်းမှာ ရခိုင် 
လူမျ ိုးများြဖစ်ကကပေီး ရိုဟင်ဂျာများ၊ ကမန် (Kamein) များအေါအဝင် မွတ်ဆလင် လူဉီးပရမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှု န်းခန့် 
ရှေိညဟ် ုပတွ့ရေည။်၁၄ ကျန ်၁၀ ရာခိငုန်ှု န်းထတဲငွ ်ချင်းလမူျ ိုးများနငှ့ ်အြခားလမူျ ိုးစ ုအေုစ်ငုယမ်ျား ြဖစက်ကပော 
ပမို၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကကီးတို့ ေါဝင်ေည်ဟု ခန့်မှန်းကကေည်။ ရခိုင်တွင် ပနေူများထဲတွင် ဟိန� ူ နှင့် အြခား
အိန�  ိယနွယ်ဖွားများလည်းရှိ ကကပေီး ချင်းတို့ထဲေို့  ခရစ်ယာန်ဘာောမှာ လွန်ခဲ့ပော နှစ်တစ်ရာပလာက်က 
စတင်ေျံ န့ှံ့လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် လက်ရှိ ြမန်မာြေည်၏ အစိတ်အေိုင်းအချ ို့ကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း န့ှံ့လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် လက်ရှိ ြမန်မာြေည်၏ အစိတ်အေိုင်းအချ ို့ကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း ့
ပနထိုင်ကကပော လူမျ ိုးစုများ၏ အချ ိုးအဆနှင့် လူဉီးပရဖွဲ့စည်းေုံကို တိတိကျကျ ေိနိုင်ပော အချက်အလက်များ 
ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိေါ။
 ထိုေို့ မရှင်းလင်းေည်ကို ရခိုင်ြေည်နယ်၏ စုစုပေါင်းလူဉီးပရမှာ ၃,၁၈၈,၈၀၇ ဉီးဟု ပဖာ်ြေထားပော 
၂၀၁၄ ခနုစှ ်ြမနမ်ာနိငုင်လံဉူီးပရနငှ့ ်အမိအ်ပကကာင်းအရာ ေန်းပခါငစ်ာရင်း၁၅ တငွ ်အပလးပေးပဖာြ်ေထားေည။် ၁၆ 

ေိုပ့ော ် ေန်းပခါငစ်ာရင်း၏ စနံငှ့မ်ညပီော ကစိ္စ တစခ်မုှာ လဉူီးပရ၏ ေုံးေုတံစေ်ုခံန့ရ်ှပိော လပူေါင်း ၁,၀၉၀,၀၀၀ 
ဉီး၏ အချက်အလက်များကို ပကာက်ယူခဲ့ရြခင်းမရှိဟု ပဖာ်ြေထားြခင်းြဖစ်ေည်။၁၇ ထိုအထဲမှ အများစုေည် 
ရိုဟင်ဂျာများြဖစ်ကကပေီး ထိုေူတို့ေည် ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း၌ေင်ပနအိမ်ကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးပနရေူများနှင့် 
ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရက နိုင်ငံေားဟူ၍ အြေည့်အဝေတ်မှတ်မထားေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ပနာက်ေိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ 
အများစုမှာလည်း ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးေွားရပေီး လူတစ်ေန်းပကျာ်ေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ဒုက္ခ ေည် 
အြဖစ်လည်းပကာင်း၊ ြေည်ေေို့ တိမ်းပရှာင်ေူ (exile) အြဖစ်လည်းပကာင်း ပနထိုင်လျှ က်ရှိကကေည်။ ကမန် 
မွတ်ဆလင်များစွာေည်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများအပေီးတွင် အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာခဲ့ရေည်။
 ထိုမတည်ပငိမ်မှု များ အပတာမေတ်ပေးပောပကကာင့် ယပန့ရခိုင်ြေည်နယ် နိုင်ငံပရးနှင့် ရခိုင်လူ့အဖွဲ့ 
အစည်းက ကကုံပနရေည့် အဓိကြေဿနာကကီးတစ်ခုမှာ ပနရေ်ကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးပနရေူ အပြမာက်အများ 
ရှိပနြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ လူပေါင်း ၁၂၈,၀၀၀ ခန့်  (အများဆုံးမှာ မွတ်ဆလင်များ) ြဖစ် ကကေည်။၁၈ ၂၀၁၂ 
အဓိကရုဏ်းများကတည်းကေင်  ရခိုင် ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်းရှိ  ဒုက္ခ  ေည်စခန်းများ၌ ရခိုင် ၊  ချင်း ၊  ပမို  
တိုင်းရင်းေားများေါဝင်ပော အရေ်ေား ၉၀,၀၀၀ပကျာ်ေည် ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင်  အာရကန် 
ညီ��တ်ပရးတေ်ဖွဲ့ ULA နှင့် အစိုးရတေ်များကကား ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပော တိုက်ေွဲများပကကာင့် 
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ထွက်ပြေးပနကကရေည်။၁၉  တစ်ချိန်တည်းတွင် လူမျ ိုးပေါင်းစုံေါဝင်ပော လူငယ်လူရ�ယ်များေည် 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အြခားပဒေများနှင့်  နိုင်ငံရေ် ြခားေို့  အလန့်တကကား ပြောင်းပရ �့ပနကကရေည်။ လွန်ခဲ့ပော 
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နှစ်များအတွင်း၌ ြေည်ေပြောင်းပရ �့အပြခစိုက် အင်အားစုများေည် ရခိုင်ပရာ၊ ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု  
များအတွက် အပရးကကီးပော အခန်းက�  မှ ေါ၀င်လာခဲ့ေည်။ 
 အာရကန၏် အလေှဆုံးပော ပန့ရကမ်ျားမှာ အတတိတ်ငွ ်ကျနရ်စခ်ဲ့ ပေဟီ ုခစံားရေအူများေင ်ရှေိါေည။်
ေမိုင်းထဲတွင် အာရကန်ပြမေည် စိုက်ေျ ိုးပရး၊ ငါးဖမ်းလုေ်ငန်း၊ ေပ  �ဂာလုေ်ငန်းနှင့် ကုန်ေွယ်ပရးလုေ်ငန်း 
တို့အတွက် များစွာအပရးေါခဲ့ ပေီး ပဗိတိေျှ တို့လက်ထက်တွင် ထိုလုေ်ငန်းများ ေို၍ေင် အရှိန်ရလာခဲ့ပေးေည်။
အာရကန်တို့ေည်  ေညာပရးဘက်တွင်  နာမည်ရှိ ကကပေီး  တတ်ေိေညာရှင်များအပနနှင့်  ပဗိတိေျှ အစိုးရ 
ရာထူးကကီးများတွင် ပနရာရခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၏ စီးေွားပရးလုေ်ငန်း အများစုေည် စစ်ပတွ (အာကျတ် 
Akyab) တွင် အပြခစိုက်ရာ ထိုပမို့မှာ ပဗိတိေျှ ေိုင် အိန� ိယအင်ေါယာ၏ အပရးေါပော ကုန်ေွယ်စခန်း ြဖစ်ခဲ့ေည်။ 
တစ်ချိန်တည်းမှာေင် ပဗိတိေျှ ေိုင် အိန� ိယဘက်က ပရ �့ပြောင်းဝင်ပရာက်လာေူ အပရအတွက်မှာ ြမင့်မားလာပေီး 
ပနာင်တွင် လူမျ ိုးပရး၊ ေဋိေက္ခ များြဖစ်ပစေည့် အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ယပန့အချိန်အထိ နိုင်ငံပရး 
အရပော်လည်းပကာင်း ကုန်ေွယ်ပရးအရပော်လည်းပကာင်း စစ်ပတွေည် ဗဟိုရေ်ဝန်းအြဖစ်တည်ရှိ ပေီး၊ 
ပြမာကဉ်ီးနငှ့ ်ပမာငပ်တာခရိငုမ်ျားေည ်ရခိငုြ်ေညန်ယပ်ြမာကေ်ိငု်းတငွ ်လဉူီးပရအများဆုံးပနရာြဖစလ်ာကကေည။် 
ရခိငုြ်ေညန်ယအ်လယေ်ိငု်းနငှ့ ်ပတာငေ်ိငု်းကမ ူအပရှ့ဘကမ် ှမပကွး၊ ေခဲူးနငှ့ ်ြမနမ်ာအများစ ုပနထိငုရ်ာပဒေများနငှ့ ်
ေို၍ နီးစေ်ေည်။ 
 ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရး ရကတည်းကေင် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ စီးေွားပရးမှာ ေိေိောော ကျဆင်းလာခဲ့ 
ေည်။ ယပန့ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြေည်နယ်နှင့်  တိုင်းပဒေကကီး၁၄ခုတွင်  ဒုတိယပြမာက် 
အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်ြဖစ်ေည်။ ပရာဂါြဖစ်ေွားမှု နှု န်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းေါးမှု နှု န်း၊ စာမတတ်ပြမာက်မှု နှု န်းနှင့် ကပလး 
ပေနှု န်းများတွင် တစ်ြေည်လုံးနှင့်ယှဉ်ပော် အဆိုးဆုံး အ�� န်းကိန်းများတွင် ရှိပနေည်။ အမ်း-ပတာင်ကုတ် 
နှင့် ဂွ တို့မှ ြမန်မာြေည်၏ အြခားပဒေများနှင့် ဆက်ေွယ်ထားပော အဓိကလမ်းမကကီး ေုံးခုောရှိေည်။ ဤမျှ  
ဆိုးပော အစိုးရ၏ လျစ်လျူရှု မှု များကေင် လူမျ ိုးပရး- နိုင်ငံပရး မပကျနေ်မှု များကို ြဖစ်ပေါ် ပစေည့် အဓိက 
အပကကာင်းရင်းြဖစ်လာေည်။ လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ရှိ ပရ �ေဘာဝ ဓာတ်ပငွ့ 
လုေ်ကွက်များမှ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ြေည်နယ်ေို့ ေွယ်တန်းထားပော ပရနံနှင့် ေဘာဝဓာတ်ပငွ့ ေိုက်လိုင်းများကို 
တညပ်ဆာကခ်ဲေ့ည။် ေိုရ့ာတငွ ်ယပနအ့ထ ိပဒေခတံို ့အကျ ိုးအြမတခ်စံားခငွ့ရ်ပနေညဟ်၍ူ လကဆု်ေ ်လကက်ိငု ်
ြေစရာ ေက်ပေမရှိေပလာက်ေင် ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ လူအများစု ကကီးမှာ ပကျးလက်ပတာရ�ာပန 
ြေည်ေူများော ြဖစ်ပနကကဆဲေင်။ 
 အနာဂတ်ကို ပမ ျှာ်ကကည့်လျှ င် ြေည်နယ်၏အလယ်ေိုင်းတွင် တရုတ်အစိုးရက အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် 
လျာထားပော ပကျာက် ြဖူပရနက်ဆိေ်ကမ်းမှာ  ေမ�  တရှီကျင့်ဖျင်၏ ရေ်ဝန်းနှင့်  ေိုးလမ်းမစီမံကိန်း၏ 
အပရးကကီးပော အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုြဖစ်ပေီး ပေါ် ပေါက်လာမည့် အာရှတလ� ား ကုန်ေွယ်ပရးနှင့် အပြခခံအပဆာက် 
အဉီလမ်းပကကာင်းများ၏ ဗဟိုချက်မတစ်ခုအြဖစ် ပေါ် ထွန်းလာပစရန် ေတ်မှတ်လျာထားကကေည်။ ထိုစီမံကိန်း
အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ရန် တရုတ်-ြမန်မာ စီးေွားပရးစ�  �� စာချုေ်ကို ယမန်နှစ်ကေင် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများက 
လကမ်တှထ်ိုးခဲ့ ကကေည။်  အနိ� ိယနငှ့ ်ေပဘာတ ူပဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှပိော ကလုားတနြ်မစ ်ဘကစ်ုဖံွံ့ ပဖိုးပရးစမီကံနိ်း၊ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် ပဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပော ကညင်ပချာင်း စီးေွားပရးဇုန်နှင့် ေုဏ� ားက� န်းစက်မှု ဇုန်တို့လည်း 
ရှိပေးေည်။ အကယ်၍ ထိုစီးေွားပရး စီမံကိန်း ကကီးများ ဆက်လက်အပကာင်အထည်ပေါ် လာလျှ င်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည် ပဗိတိေျှ အင်ေါယာပအာက်က ထွက်ေွားခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် အကကီးမားဆုံး လူမှု ပရး၊ စီးေွား
ပရး အပြောင်းအလဲများနှင့် ကကုံပတွ့ရမည်ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ေဋိေက္ခ များရှိပနပောပကကာင့် ထိုနိုင်ငံတကာ 
ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များ ပနှးပကွးေွားခဲ့ေည်။ ကမ� ာလှည့်ခရီးေည်များ လာပရာက်ရာ အဓိကပနရာများ ြဖစ်ကကပော 
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ ပြမာက်ဉီးပရှးပဟာင်းပမို့နှင့် ပတာင်ေိုင်းရှိ ေံတွဲပမို့မှ ငေလီကမ်းပြခေည်လည်း 
စစ်ပကကာင့် ခရီးေွားလုေ်ငန်းများ ကျဆင်းလာခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ယခင်အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေတွင်ေါဝင်ပော ချင်းတို့၏ နိုင်ငံပရး၊ စီးေွားပရး 
နငှ့လ်ည်း များစွာ ဆကစ်ေပ်နေည။် ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ၊် အနိ� ိယတိုန့ငှ့ ်ထစိေပ်နပောေုံးနိငုင် ံနယြ်ခားဆုခံျကပ်ဒေေည ်
လူဉီးပရကျဲေါးပေီး စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉၁၇၆ မျှ  ကျယ်ဝန်းေည်။ ၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးရချိန်တွင် 
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နှစ်များအတွင်း၌ ြေည်ေပြောင်းပရ �့အပြခစိုက် အင်အားစုများေည် ရခိုင်ပရာ၊ ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု  
များအတွက် အပရးကကီးပော အခန်းက�  မှ ေါ၀င်လာခဲ့ေည်။ 
 အာရကန၏် အလေှဆုံးပော ပန့ရကမ်ျားမှာ အတတိတ်ငွ ်ကျနရ်စခ်ဲ့ ပေဟီ ုခစံားရေအူများေင ်ရှေိါေည။်
ေမိုင်းထဲတွင် အာရကန်ပြမေည် စိုက်ေျ ိုးပရး၊ ငါးဖမ်းလုေ်ငန်း၊ ေပ  �ဂာလုေ်ငန်းနှင့် ကုန်ေွယ်ပရးလုေ်ငန်း 
တို့အတွက် များစွာအပရးေါခဲ့ ပေီး ပဗိတိေျှ တို့လက်ထက်တွင် ထိုလုေ်ငန်းများ ေို၍ေင် အရှိန်ရလာခဲ့ပေးေည်။
အာရကန်တို့ေည်  ေညာပရးဘက်တွင်  နာမည်ရှိ ကကပေီး  တတ်ေိေညာရှင်များအပနနှင့်  ပဗိတိေျှ အစိုးရ 
ရာထူးကကီးများတွင် ပနရာရခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၏ စီးေွားပရးလုေ်ငန်း အများစုေည် စစ်ပတွ (အာကျတ် 
Akyab) တွင် အပြခစိုက်ရာ ထိုပမို့မှာ ပဗိတိေျှ ေိုင် အိန� ိယအင်ေါယာ၏ အပရးေါပော ကုန်ေွယ်စခန်း ြဖစ်ခဲ့ေည်။ 
တစ်ချိန်တည်းမှာေင် ပဗိတိေျှ ေိုင် အိန� ိယဘက်က ပရ �့ပြောင်းဝင်ပရာက်လာေူ အပရအတွက်မှာ ြမင့်မားလာပေီး 
ပနာင်တွင် လူမျ ိုးပရး၊ ေဋိေက္ခ များြဖစ်ပစေည့် အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ယပန့အချိန်အထိ နိုင်ငံပရး 
အရပော်လည်းပကာင်း ကုန်ေွယ်ပရးအရပော်လည်းပကာင်း စစ်ပတွေည် ဗဟိုရေ်ဝန်းအြဖစ်တည်ရှိ ပေီး၊ 
ပြမာကဉ်ီးနငှ့ ်ပမာငပ်တာခရိငုမ်ျားေည ်ရခိငုြ်ေညန်ယပ်ြမာကေ်ိငု်းတငွ ်လဉူီးပရအများဆုံးပနရာြဖစလ်ာကကေည။် 
ရခိငုြ်ေညန်ယအ်လယေ်ိငု်းနငှ့ ်ပတာငေ်ိငု်းကမ ူအပရှ့ဘကမ် ှမပကွး၊ ေခဲူးနငှ့ ်ြမနမ်ာအများစ ုပနထိငုရ်ာပဒေများနငှ့ ်
ေို၍ နီးစေ်ေည်။ 
 ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရး ရကတည်းကေင် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ စီးေွားပရးမှာ ေိေိောော ကျဆင်းလာခဲ့ 
ေည်။ ယပန့ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြေည်နယ်နှင့်  တိုင်းပဒေကကီး၁၄ခုတွင်  ဒုတိယပြမာက် 
အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်ြဖစ်ေည်။ ပရာဂါြဖစ်ေွားမှု နှု န်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းေါးမှု နှု န်း၊ စာမတတ်ပြမာက်မှု နှု န်းနှင့် ကပလး 
ပေနှု န်းများတွင် တစ်ြေည်လုံးနှင့်ယှဉ်ပော် အဆိုးဆုံး အ�� န်းကိန်းများတွင် ရှိပနေည်။ အမ်း-ပတာင်ကုတ် 
နှင့် ဂွ တို့မှ ြမန်မာြေည်၏ အြခားပဒေများနှင့် ဆက်ေွယ်ထားပော အဓိကလမ်းမကကီး ေုံးခုောရှိေည်။ ဤမျှ  
ဆိုးပော အစိုးရ၏ လျစ်လျူရှု မှု များကေင် လူမျ ိုးပရး- နိုင်ငံပရး မပကျနေ်မှု များကို ြဖစ်ပေါ် ပစေည့် အဓိက 
အပကကာင်းရင်းြဖစ်လာေည်။ လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ရှိ ပရ �ေဘာဝ ဓာတ်ပငွ့ 
လုေ်ကွက်များမှ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ြေည်နယ်ေို့ ေွယ်တန်းထားပော ပရနံနှင့် ေဘာဝဓာတ်ပငွ့ ေိုက်လိုင်းများကို 
တညပ်ဆာကခ်ဲေ့ည။် ေိုရ့ာတငွ ်ယပနအ့ထ ိပဒေခတံို ့အကျ ိုးအြမတခ်စံားခငွ့ရ်ပနေညဟ်၍ူ လကဆု်ေ ်လကက်ိငု ်
ြေစရာ ေက်ပေမရှိေပလာက်ေင် ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ လူအများစု ကကီးမှာ ပကျးလက်ပတာရ�ာပန 
ြေည်ေူများော ြဖစ်ပနကကဆဲေင်။ 
 အနာဂတ်ကို ပမ ျှာ်ကကည့်လျှ င် ြေည်နယ်၏အလယ်ေိုင်းတွင် တရုတ်အစိုးရက အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် 
လျာထားပော ပကျာက် ြဖူပရနက်ဆိေ်ကမ်းမှာ  ေမ�  တရှီကျင့်ဖျင်၏ ရေ်ဝန်းနှင့်  ေိုးလမ်းမစီမံကိန်း၏ 
အပရးကကီးပော အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုြဖစ်ပေီး ပေါ် ပေါက်လာမည့် အာရှတလ� ား ကုန်ေွယ်ပရးနှင့် အပြခခံအပဆာက် 
အဉီလမ်းပကကာင်းများ၏ ဗဟိုချက်မတစ်ခုအြဖစ် ပေါ် ထွန်းလာပစရန် ေတ်မှတ်လျာထားကကေည်။ ထိုစီမံကိန်း
အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ရန် တရုတ်-ြမန်မာ စီးေွားပရးစ�  �� စာချုေ်ကို ယမန်နှစ်ကေင် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများက 
လကမ်တှထ်ိုးခဲ့ ကကေည။်  အနိ� ိယနငှ့ ်ေပဘာတ ူပဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှပိော ကလုားတနြ်မစ ်ဘကစ်ုဖံွံ့ ပဖိုးပရးစမီကံနိ်း၊ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် ပဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပော ကညင်ပချာင်း စီးေွားပရးဇုန်နှင့် ေုဏ� ားက� န်းစက်မှု ဇုန်တို့လည်း 
ရှိပေးေည်။ အကယ်၍ ထိုစီးေွားပရး စီမံကိန်း ကကီးများ ဆက်လက်အပကာင်အထည်ပေါ် လာလျှ င်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည် ပဗိတိေျှ အင်ေါယာပအာက်က ထွက်ေွားခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် အကကီးမားဆုံး လူမှု ပရး၊ စီးေွား
ပရး အပြောင်းအလဲများနှင့် ကကုံပတွ့ရမည်ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ေဋိေက္ခ များရှိပနပောပကကာင့် ထိုနိုင်ငံတကာ 
ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များ ပနှးပကွးေွားခဲ့ေည်။ ကမ� ာလှည့်ခရီးေည်များ လာပရာက်ရာ အဓိကပနရာများ ြဖစ်ကကပော 
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ ပြမာက်ဉီးပရှးပဟာင်းပမို့နှင့် ပတာင်ေိုင်းရှိ ေံတွဲပမို့မှ ငေလီကမ်းပြခေည်လည်း 
စစ်ပကကာင့် ခရီးေွားလုေ်ငန်းများ ကျဆင်းလာခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ယခင်အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေတွင်ေါဝင်ပော ချင်းတို့၏ နိုင်ငံပရး၊ စီးေွားပရး 
နငှ့လ်ည်း များစွာ ဆကစ်ေပ်နေည။် ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ၊် အနိ� ိယတိုန့ငှ့ ်ထစိေပ်နပောေုံးနိငုင် ံနယြ်ခားဆုခံျကပ်ဒေေည ်
လူဉီးပရကျဲေါးပေီး စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉၁၇၆ မျှ  ကျယ်ဝန်းေည်။ ၁၉၄၈ ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးရချိန်တွင် 
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ထိုနယ်ပြမကို ချင်းအများစု ပနထိုင်ပောပဒေြဖစ်ပောပကကာင့် နယ်ပြမထိစေ်ပနပော ချင်းဝိပေေတိုင်းထဲေို့ 
ထည့်ေွင်းလိုက်ေည်။ ေို့ရာတွင် လူမှု ပရး နိုင်ငံပရးအရ ထိုနယ်ြခားတွင် ကူးလူးဆက်ဆံမှု များ ယခင်ကဲ့ေို့ေင် 
ရှိပနပမဲြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ စစ်ပတွကိုြဖတ်ပေီး စီးဆင်းပော ကုလားတန်ြမစ်ေည် ချင်းြေည်နယ်ရှိ ေလက်ဝ 
ပမို့နှင့် အိန� ိယပြမာက်ေိုင်းမှ မီဇိုရမ်နယ်တို့ကို ဆက်ေွယ်ပေးပော ပရလမ်းြဖစ်ေည်။ ထိုပရလမ်းပကကာင်းမှာ 
ယခုအခါ စီးေွားပရးအရပော်လည်းပကာင်း၊ ေထဝီ နိုင်ငံပရးအရပော်လည်းပကာင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ြဖစ်လာ 
ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်းေို့ စီးဝင်ပော ပလးပမို့ ြမစ်ပေါ် တွင် ပရအားလျှ ေ်စစ်စီမံကိန်းနှစ်ခု ပဆာက်လုေ်မည့် 
အစီအစဉ်မှာလည်း ပမးခွန်းထုတ်စရာများရှိပနေည့် စီမံကိန်းများြဖစ်ေည်။ ြေည်နယ်နှစ်ခုစလုံးမှ ရ�ာေား 
ပထာင်ပေါင်းများစွာတို့ ပနရာပရ �့ပြောင်းပေးရဖွယ်ရှိေည့် စီမံကိန်းလည်း ြဖစ်ပနကကေည်။၂၀ 
 ၁၉၄၈တငွ ်ြဖစပ်ေါ် ခဲပ့ော လကန်ကက်ိငုပ်တာလ်နှမ်ှု များ ပနာကေ်ိငု်းကတည်းက ရခိငုြ်ေညန်ယ ်အတငွ်း၌ 
အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရးေမားများ ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ရှိပနခဲ့ ကကေည်။ ယမန်နှစ်မူ ပဒေခံ 
ရ�ာေား ပထာင်ပေါင်းများစွာတို့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများပကကာင့် စစ်ပရှာင်ကကရပေီး စာေင်ပကျာင်းများရာချီ၍ 
ေိတ်ထားရေည်။၂၁ အချ ို့ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများတွင် ချင်းြေည်နယ်ထဲ ပေါင်းစည်းေွားေည့် အာရကန်က 
ယခင်ေိုင်ခဲ့ဖူးပော နယ်ပြမများကို ြေန်လည်ရယူလိုေည့် စိတ်ကူးရှိကကေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုနယ်ပြမများအား 
နိုင်ငံပရးအရ ေတ်မှတ်ထားကကေုံများ ပြောင်းလဲလာရန် မြမင်ပေ။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  အရှု ေ်အပထွးကို ဖတ်ရန်)
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ထိုနယ်ပြမကို ချင်းအများစု ပနထိုင်ပောပဒေြဖစ်ပောပကကာင့် နယ်ပြမထိစေ်ပနပော ချင်းဝိပေေတိုင်းထဲေို့ 
ထည့်ေွင်းလိုက်ေည်။ ေို့ရာတွင် လူမှု ပရး နိုင်ငံပရးအရ ထိုနယ်ြခားတွင် ကူးလူးဆက်ဆံမှု များ ယခင်ကဲ့ေို့ေင် 
ရှိပနပမဲြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ စစ်ပတွကိုြဖတ်ပေီး စီးဆင်းပော ကုလားတန်ြမစ်ေည် ချင်းြေည်နယ်ရှိ ေလက်ဝ 
ပမို့နှင့် အိန� ိယပြမာက်ေိုင်းမှ မီဇိုရမ်နယ်တို့ကို ဆက်ေွယ်ပေးပော ပရလမ်းြဖစ်ေည်။ ထိုပရလမ်းပကကာင်းမှာ 
ယခုအခါ စီးေွားပရးအရပော်လည်းပကာင်း၊ ေထဝီ နိုင်ငံပရးအရပော်လည်းပကာင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ြဖစ်လာ 
ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်းေို့ စီးဝင်ပော ပလးပမို့ ြမစ်ပေါ် တွင် ပရအားလျှ ေ်စစ်စီမံကိန်းနှစ်ခု ပဆာက်လုေ်မည့် 
အစီအစဉ်မှာလည်း ပမးခွန်းထုတ်စရာများရှိပနေည့် စီမံကိန်းများြဖစ်ေည်။ ြေည်နယ်နှစ်ခုစလုံးမှ ရ�ာေား 
ပထာင်ပေါင်းများစွာတို့ ပနရာပရ �့ပြောင်းပေးရဖွယ်ရှိေည့် စီမံကိန်းလည်း ြဖစ်ပနကကေည်။၂၀

 ၁၉၄၈တငွ ်ြဖစပ်ေါ် ခဲပ့ော လကန်ကက်ိငုပ်တာလ်နှမ်ှု များ ပနာကေ်ိငု်းကတည်းက ရခိငုြ်ေညန်ယ ်အတငွ်း၌ 
အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရးေမားများ ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ရှိပနခဲ့ ကကေည်။ ယမန်နှစ်မူ ပဒေခံ 
ရ�ာေား ပထာင်ပေါင်းများစွာတို့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများပကကာင့် စစ်ပရှာင်ကကရပေီး စာေင်ပကျာင်းများရာချီ၍ 
ေိတ်ထားရေည်။၂၁ အချ ို့ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများတွင် ချင်းြေည်နယ်ထဲ ပေါင်းစည်းေွားေည့် အာရကန်က 
ယခင်ေိုင်ခဲ့ဖူးပော နယ်ပြမများကို ြေန်လည်ရယူလိုေည့် စိတ်ကူးရှိကကေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုနယ်ပြမများအား 
နိုင်ငံပရးအရ ေတ်မှတ်ထားကကေုံများ ပြောင်းလဲလာရန် မြမင်ပေ။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  အရှု ေ်အပထွးကို ဖတ်ရန်)
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ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များ ပေါ် ပေါက်လာြခင်း

 ရန� ေိုစာချုေ် ချုေ်ဆိုပေီးေည့်ပနာက် အင်္  ဂလိေ်တို့ 
ေည ်၁၈၈၆ ခနုစှတ်ငွ ်ြမနမ်ာနိငုင်တံစခ်လုုံးကိ ုေမိ်းေိကုန်ိငု ်
ရန် ပနာက်ထေ်နှစ် ပြခာက်ဆယ်ကကာေါေည်။ ပဗိတိေျှ ကို 
လကန်ကက်ိငု ်ေုနက်နမ်ှု များေည ်အာရကနတ်ငွ ်ဉီးစွာစတင ်
ခဲ့ ပေီး ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များြဖစ် ကကပော (ပဒးဝန်း ကကီး) 
ပအာင်ပကျာ်ဇံနှင့်  မင်းေား ကကီးရ� ီဘန်း (ပရ �ေန်း )တို့က 
ဉီးပဆာင်ခဲ့ေည်။ ပြမာက်ဘက်နယ်ြခားမှ ချင်းတို့ကလည်း 
အညံ့မခံပောပကကာင့် ပဒေမပငိမ်ေက်ခဲ့ပေ။ ထိုေုန်ကန်မှု  
များကိ ုနှမိန်င်းပေီးပနာကေ်ိငု်းတငွလ်ည်း ပဗတိေိျှ  အေုခ်ျုေေ် ူ
များက မိမိတို့ေိမ်းထားပော နယ်ပြမကို ကိုယ်ေိုင်အစွမ်း 
အစြဖင့ ်တိုးတကလ်ာရနက်ိေုင ်အားပေးအားပြမှာက ်ပထာက ်
ကူြခင်း မြေုခဲ့ ကကပေ။ ထိုနယ်၏ ေယံဇာတေိုင်ဆိုင်မှု နှင့် 
တည်ပနရာပကကာင့်ော ပဗိတိေျှ ဘားမားေိုင်နက်အတွင်း 
တိုးတကက်ကီးေွားပော ပနရာတစခ် ုြဖစလ်ာခဲ့ ြခင်းြဖစေ်ည။် 
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့၏ အဓိကလိုလားချက်မှာ အင်ေါယာ၏ 
လုံပခုံပရးနှင့် အြမတ်အစွန်းရရှိပရးြဖစ်ရာ ၎င်းတို့လိုအင်
ြေည့်ေွားချိန်တွင်  အာရကန်ကို  ပဗိတိေျှ လက်ပအာက်ခံ 
အိန� ိယအင်ေါယာအတွင်း၌ အပရးတကကီး ကိစ္စ တစ်ခုအြဖစ် 
မစဉ်းစားကကပတာ့ပေ။ 
 နယ်ပြမေစ်များကို  ထိန်းချုေ်ရန်ပဗိတိေျှ  အာဏာ
ေိုင်တို့က ြမန်မာနိုင်ငံကို ဒိုင်အာခီစနစ်ြဖင့် အုေ်ချုေ်ခဲ့ေည်။ 
နယ်ြခားပဒေလူမျ ိုးစုနယ်ပြမများကို  ပတာင်တန်းပဒေ 
အုေ်ချုေ်ပရး (FAA Frontier Areas Administration) 
ပအာက်တွင် ထည့်ေွင်းပေီး ပရှးရိုးစဉ်လာ အုေ်ချုေ်ခဲ့ပော 
နယ်စားေယ်စားများ၏ တိုက်ရိုက်အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်တွင် 
ထားရှိေည်။ ေို့ရာတွင် အာရကန်ကိုမူ နယ်စေ်ပဒေချင်း 
အတူတူြဖစ်ပော်လည်း ပဗိတိေျှ အစိုးရက “ဗမာြေည်မ” 
၏ တိုင်းခုနှစ်တိုင်းအနက်မှ တစ်ခုအြဖစ် ေတ်မှတ်ခဲ့ ပေီး 
ြေည်မအစိုးရက တိုက်ရိုက်အုေ်ချုေ်ခဲ့ေည်။ ၂၀ ရာစုထဲ 
ပရာကလ်ာပောအခါတငွမ် ူြမနမ်ာနိငုင်အံတကွ ်ဟမု်းရူးပခါ်  
ေါလီမန် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး အဆင့်တစ်ခုကို ပေးခဲ့ေည်။ 
 ပဗိ တိ ေျှ အု ေ် ချု ေ် ပရး ယ န�  ရား ေ ည်  စ စ် ပတွ  
(Akyab) ကို  ဗဟို ြေု ပေီး ရခိုင်တွင်  စစ်ပတွ၊ အာရကန် 
ပတာင်တန်းပဒေ၊ ပကျာက်ြဖူနှင့်  ေံတွဲဟူ၍ ခရိုင် ကကီး
ပလးခုခွထဲားေည။်  တစပ်နရာနငှ့ ်တစပ်နရာ  အဆကအ်ေယွ ်
မှာ ခက်ခဲပနဆဲေင်။ ေို့ရာတွင် ယခင်က ငါးဖမ်းပောပကျး 
လက်ရ�ာကပလးောော စစ်ပတွေည် အပြခခံအပဆာက် 
အဉီများ ဖွံ့ ပဖိုးလာြခင်းနှင့် ပရပကကာင်းခရီး တိုးတက်လာ 
ပောပခတ်ကို  ပရာက်လာြခင်းပကကာင့်  ကုန်ေွယ်ပရးနှင့်
စိုက်ေျ ိုးပရးလုေ်ငန်းများ တိုးတက်လာပေီး စစ်ပတွ- စစ် 

တပကာင်း- ကလကတ� ား ေုံးေွင့်ဆိုင် ကတိဂံပရလမ်းပကကာင်း 
ပေါ် မ ှဆနတ်ငေ်ို့ရာ အဓကိ ဆေိက်မ်းတစခု် ြဖစလ်ာခဲေ့ည။် 
ေညာပရးဘကတ်ငွလ်ည်း အဆင့အ်တန်းြမင့ခ်ဲ့ ပေီး အာရကန ်
လူရည်တတ်များစွာေည်  ပဗိတိေျှ တို့၏ အုေ်ချုေ် ပရး  
ယန� ရားေစ်ထဲတွင် အရာရှိ ကကီးများ ြဖစ်လာေလို ဘဏ် 
လုေ်ငန်းထဲတွင်လည်း ဝင်ပရာက် လုေ်ကိုင်လာကကေည်။ 
ထိုအထဲတွင်မှ  ပရှ့ပနတစ်ဉီး ြဖစ်ေူ ဆာပေါ် ထွန်းေည် 
နန်းရင်းဝန်ေင် ြဖစ်ခဲ့ေည်မှာ မှတ်ေားစရာေင်။
 ေို့ပော်လွတ်လေ်ပရးကို  ြေန်လည်ရယူလိုပော
ဆန�  ကမူ  ပေျာက်ေျက်မေွားပေ။ ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရး 
ေကတ်မ်းရညှလ်ာေညန်ငှ့အ်မျှ  အာရကနတ်ို၏့  ြဖစတ်ညမ်ှု 
 (Identity)နငှ့ ်အချုေအ်ြခာကိ ုပဗတိေိျှ  အုေခ်ျုေပ်ရး၏ မ�  ိုင်
နှစ်ရေ်က ထိေါးပနေည်ဟု ယူဆေည်။ ေထမတစ်ချက်မှာ  
ပဗတိေိျှ တို့ေည ်ြမနမ်ာနိငုင်ကံိ ုအနိ� ိယမ ှ၁၉၃၇ တငွ ်ခွထဲကွ ်
ခွင့် ြေုခဲ့ ပေီး ပနာက်အာရကန်ေည် ပဗိတိေျှ  အင်ေါယာ၏ 
ကုန်ေွယ်ပရးနှင့် ကူးေန်းေွားလာပရးအတွက် အပရးေါ 
ေည့ ်ဂတိပ်ေါကတ်စခု် ြဖစလ်ာခဲေ့ည။် ဒုတယိမှာ - ဗမာြေညမ် 
ထဲေို့  တိုင်းတစ်ခုအြဖစ်  အာရကန်ကို  ထည့်ေွင်းထား 
ြခင်းက ပရှးအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပော ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်များ 
ဆုံးရှု ံးရေည်ဟု  မှတ်ယူေည်။  ပဗိတိေျှ တို့အပနနှင့်မူ  
ထိုဆုံးြဖတ်ချက်ကို ချခဲ့ေည့်အချိန်က ရခိုင်လူမျ ိုးများေည် 
လူများစုြဖစ်ပော ဗမာတို့နှင့် ပဆွမျ ိုးစေ်ရန် မခက်ပော 
ပကကာင့်  ေီး ြခားစီခွဲထားရန်  အပကကာင်းမရှိဟု  ပတွးခဲ့ေုံ  
ရေါေည်။ ေို့ရာတွင် အြခားပော ကိုလိုနီနယ်များတွင် 
ြဖစေ်ျကခ်ဲေ့ကဲေ့ို့ေင ်ပဗတိေိျှ တို့ေည ်ဌာပနတို့၏ လမူှု ဘဝ 
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ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များ ပေါ် ပေါက်လာြခင်း
ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များ ပေါ် ပေါက်လာြခင်း
ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရး 

 ရန� ေိုစာချုေ် ချုေ်ဆိုပေီးေည့်ပနာက် အင်္  ဂလိေ်တို့ 
ေည ်၁၈၈၆ ခနုစှတ်ငွ ်ြမနမ်ာနိငုင်တံစခ်လုုံးကိ ုေမိ်းေိကုန်ိငု ်
ရန် ပနာက်ထေ်နှစ် ပြခာက်ဆယ်ကကာေါေည်။ ပဗိတိေျှ ကို 
လကန်ကက်ိငု ်ေုနက်နမ်ှု များေည ်အာရကနတ်ငွ ်ဉီးစွာစတင ်
ခဲ့ ပေီး ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များြဖစ် ကကပော (ပဒးဝန်း ကကီး) 
ပအာင်ပကျာ်ဇံနှင့်  မင်းေား ကကီးရ� ီဘန်း (ပရ �ေန်း )တို့က 
ဉီးပဆာင်ခဲ့ေည်။ ပြမာက်ဘက်နယ်ြခားမှ ချင်းတို့ကလည်း 
အညံ့မခံပောပကကာင့် ပဒေမပငိမ်ေက်ခဲ့ပေ။ ထိုေုန်ကန်မှု  
များကိ ုနှမိန်င်းပေီးပနာကေ်ိငု်းတငွလ်ည်း ပဗတိေိျှ  အေုခ်ျုေေ် ူ
များက မိမိတို့ေိမ်းထားပော နယ်ပြမကို ကိုယ်ေိုင်အစွမ်း 
အစြဖင့ ်တိုးတကလ်ာရနက်ိေုင ်အားပေးအားပြမှာက ်ပထာက ်
ကူြခင်း မြေုခဲ့ ကကပေ။ ထိုနယ်၏ ေယံဇာတေိုင်ဆိုင်မှု နှင့် 
တည်ပနရာပကကာင့်ော ပဗိတိေျှ ဘားမားေိုင်နက်အတွင်း 
တိုးတကက်ကီးေွားပော ပနရာတစခ် ုြဖစလ်ာခဲ့ ြခင်းြဖစေ်ည။် 
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့၏ အဓိကလိုလားချက်မှာ အင်ေါယာ၏ 
လုံပခုံပရးနှင့် အြမတ်အစွန်းရရှိပရးြဖစ်ရာ ၎င်းတို့လိုအင်
ြေည့်ေွားချိန်တွင်  အာရကန်ကို  ပဗိတိေျှ လက်ပအာက်ခံ 
အိန� ိယအင်ေါယာအတွင်း၌ အပရးတကကီး ကိစ္စ တစ်ခုအြဖစ် 
မစဉ်းစားကကပတာ့ပေ။ 
 နယ်ပြမေစ်များကို  ထိန်းချုေ်ရန်ပဗိတိေျှ  အာဏာ
ေိုင်တို့က ြမန်မာနိုင်ငံကို ဒိုင်အာခီစနစ်ြဖင့် အုေ်ချုေ်ခဲ့ေည်။ 
နယ်ြခားပဒေလူမျ ိုးစုနယ်ပြမများကို  ပတာင်တန်းပဒေ 
အုေ်ချုေ်ပရး (FAA Frontier Areas Administration) 
ပအာက်တွင် ထည့်ေွင်းပေီး ပရှးရိုးစဉ်လာ အုေ်ချုေ်ခဲ့ပော 
နယ်စားေယ်စားများ၏ တိုက်ရိုက်အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်တွင် 
ထားရှိေည်။ ေို့ရာတွင် အာရကန်ကိုမူ နယ်စေ်ပဒေချင်း 
အတူတူြဖစ်ပော်လည်း ပဗိတိေျှ အစိုးရက “ဗမာြေည်မ” 
၏ တိုင်းခုနှစ်တိုင်းအနက်မှ တစ်ခုအြဖစ် ေတ်မှတ်ခဲ့ ပေီး 
ြေည်မအစိုးရက တိုက်ရိုက်အုေ်ချုေ်ခဲ့ေည်။ ၂၀ ရာစုထဲ 
ပရာကလ်ာပောအခါတငွမ် ူြမနမ်ာနိငုင်အံတကွ ်ဟမု်းရူးပခါ်  
ေါလီမန် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး အဆင့်တစ်ခုကို ပေးခဲ့ေည်။ 
 ပဗိ တိ ေျှ အု ေ် ချု ေ် ပရး ယ န�  ရား ေ ည်  စ စ် ပတွ  
(Akyab) ကို  ဗဟို ြေု ပေီး ရခိုင်တွင်  စစ်ပတွ၊ အာရကန် 
ပတာင်တန်းပဒေ၊ ပကျာက်ြဖူနှင့်  ေံတွဲဟူ၍ ခရိုင် ကကီး
ပလးခုခွထဲားေည။်  တစပ်နရာနငှ့ ်တစပ်နရာ  အဆကအ်ေယွ ်
မှာ ခက်ခဲပနဆဲေင်။ ေို့ရာတွင် ယခင်က ငါးဖမ်းပောပကျး 
လက်ရ�ာကပလးောော စစ်ပတွေည် အပြခခံအပဆာက် 
အဉီများ ဖွံ့ ပဖိုးလာြခင်းနှင့် ပရပကကာင်းခရီး တိုးတက်လာ 
ပောပခတ်ကို  ပရာက်လာြခင်းပကကာင့်  ကုန်ေွယ်ပရးနှင့်
စိုက်ေျ ိုးပရးလုေ်ငန်းများ တိုးတက်လာပေီး စစ်ပတွ- စစ် 

တပကာင်း- ကလကတ� ား ေုံးေွင့်ဆိုင် ကတိဂံပရလမ်းပကကာင်း 
ပေါ် မ ှဆနတ်ငေ်ို့ရာ အဓကိ ဆေိက်မ်းတစခု် ြဖစလ်ာခဲေ့ည။် 
ေညာပရးဘကတ်ငွလ်ည်း အဆင့အ်တန်းြမင့ခ်ဲ့ ပေီး အာရကန ်
လူရည်တတ်များစွာေည်  ပဗိတိေျှ တို့၏ အုေ်ချုေ် ပရး  
ယန� ရားေစ်ထဲတွင် အရာရှိ ကကီးများ ြဖစ်လာေလို ဘဏ် 
လုေ်ငန်းထဲတွင်လည်း ဝင်ပရာက် လုေ်ကိုင်လာကကေည်။ 
ထိုအထဲတွင်မှ  ပရှ့ပနတစ်ဉီး ြဖစ်ေူ ဆာပေါ် ထွန်းေည် 
နန်းရင်းဝန်ေင် ြဖစ်ခဲ့ေည်မှာ မှတ်ေားစရာေင်။
 ေို့ပော်လွတ်လေ်ပရးကို  ြေန်လည်ရယူလိုပော
ဆန�  ကမူ  ပေျာက်ေျက်မေွားပေ။ ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်ပရး 
ေကတ်မ်းရညှလ်ာေညန်ငှ့အ်မျှ  အာရကနတ်ို၏့  ြဖစတ်ညမ်ှု 
 (Identity)နငှ့ ်အချုေအ်ြခာကိ ုပဗတိေိျှ  အုေခ်ျုေပ်ရး၏ မ�  ိုင်
နှစ်ရေ်က ထိေါးပနေည်ဟု ယူဆေည်။ ေထမတစ်ချက်မှာ  
ပဗတိေိျှ တို့ေည ်ြမနမ်ာနိငုင်ကံိ ုအနိ� ိယမ ှ၁၉၃၇ တငွ ်ခွထဲကွ ်
ခွင့် ြေုခဲ့ ပေီး ပနာက်အာရကန်ေည် ပဗိတိေျှ  အင်ေါယာ၏ 
ကုန်ေွယ်ပရးနှင့် ကူးေန်းေွားလာပရးအတွက် အပရးေါ 
ေည့ ်ဂတိပ်ေါကတ်စခု် ြဖစလ်ာခဲေ့ည။် ဒုတယိမှာ - ဗမာြေညမ် 
ထဲေို့  တိုင်းတစ်ခုအြဖစ်  အာရကန်ကို  ထည့်ေွင်းထား 
ြခင်းက ပရှးအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပော ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်များ 
ဆုံးရှု ံးရေည်ဟု  မှတ်ယူေည်။  ပဗိတိေျှ တို့အပနနှင့်မူ  
ထိုဆုံးြဖတ်ချက်ကို ချခဲ့ေည့်အချိန်က ရခိုင်လူမျ ိုးများေည် 
လူများစုြဖစ်ပော ဗမာတို့နှင့် ပဆွမျ ိုးစေ်ရန် မခက်ပော 
ပကကာင့်  ေီး ြခားစီခွဲထားရန်  အပကကာင်းမရှိဟု  ပတွးခဲ့ေုံ  
ရေါေည်။ ေို့ရာတွင် အြခားပော ကိုလိုနီနယ်များတွင် 
ြဖစေ်ျကခ်ဲေ့ကဲေ့ို့ေင ်ပဗတိေိျှ တို့ေည ်ဌာပနတို့၏ လမူှု ဘဝ 
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ဖွဲ့စည်းေုံနှင့် နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းများအပေါ်  မည်ေို့ 
ထိခိုက်နိုင်ေည်ကို အရှည်ပတွးပတာခဲ့ေုံမရေါ။  အဆုံးေတ်
မှာ အာရကန်နိုင်ငံပတာ်နှင့် လူမျ ိုးများ၏ အမျ ိုးေားစရိုက်  
လက္ခ ဏာမှာ ပဗိတိေျှ ဘားမားေိုင်နက်အတွင်း ပမှးမှိန်ေွား 
ခဲ့ရေည်။
 ထိုအပြခအပနများထဲတွင်ေင်  အာရကန်တို့၏ 
အမျ ိုးေားပရး လှု ေရ်ှားမှု များမှာ ၂၀ ရာစအုပစာေိငု်း ဆယစ် ု
နှစ်များတွင်  ြေန်လည်နိုး ကကားလာခဲ့ေည်။  ေို့ ရာတွင်  
ယပန့ပတွ့ ကကုံပနရေကဲ့ေို့ေင် အပြခခံကျပော ြေဿနာ 
တစ်ခုကို  မပြဖရှင်းနိုင်ခဲ့ေါ။ အာရကန်တို့၏ နိုင်ငံပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များက အလိုရှိေည်များကို  ြေည်မမှ လူများစု
ဗမာများနှင့် လက်တွဲပဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ထိပရာက်ပအာင် 
ပဆာင်ကျဉ်းနိုင်မည်ပလာ (ေို့မဟုတ်) အာရကန်တို့ချည်း 
ေီးြခားလှု ေ်ရှားြခင်းြဖင့် ကကိုးေမ်းြခင်းြဖင့် ရနိုင်မည်ပလာ 
ဟူပော ပမးခွန်းအတွက် အပြဖမရှိခဲ့ေါ။ လမ်းပကကာင်း
အမျ ိုးမျ ိုးမှ  စဉ်းစားကကေလို အကျေ်ရိုက်ြခင်းအမျ ိုးမျ ိုး
လည်း ကကုံ ကကရေါေည်။ ဆရာပတာ်ဉီးဉတ� မနှင့်  ပရှ့ပန 
ဆာပေါ် ထွန်းတို့က ဗမာြေည်မမှ  နိုင်ငံပရးေါတီများနှင့်  
ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ပေီး ရခိုင်လူမျ ိုးများကကားတွင်လည်း 
နိငုင်ပံရးအဖွဲ့အစည်း၊ ယဉပ်ကျးမှု ဆိငုရ်ာ အဖွဲ့အစည်းအေစ ်
များ ေျံ န့ှံ့ထွန်းကားလာခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့များထဲတွင် ရခိုင် 
အမျ ိုးေားများ နိုးကကားပရး အစည်းအရုံး၊  အာရကန ်အေင်း၊
ရက္ခ ေူရအဖွဲ့ ကကီးအစရှိေည်တို့ ေါဝင်ခဲ့ေည်။၂၂ ေါလီမန်ထဲ 
တွင်လည်း ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများ အချင်းချင်း စည်းလုံး
ကကေြဖင့် ရခိုင်ေါတီဟုေင် အမည်တွင်ေည်။ ၁၉၃၅ တွင် 
ဘင်္  ဂလားရှ ိအာရကနဗု်ဒ� ဘာောအဖွဲ့ကိ ုစစတ်ပကာင်းဘက ်
ကမ်းတွင် တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။၂၃ 
 အစေိုင်းတွင် ထိုအမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု အေစ် 
များမှာ ရခိုင် ြေည်အေင်းက ပခါ် ပဝါ် ပော အပမ့ပလျာ့ခံ
အာရကန်ပြမ၏ အနာဂတ်အတွက် ရည်ရ�ယ်ကကေည်။၂၄ 
ပနာင်တွင် ၁၉၃၇ ၌ ပဗိတိေျှ တို့က အိန� ိယထဲမှြမန်မာကို 
ခွဲထုတ်လိုက်ပောအခါ ရခိုင်အေင်းအဖွဲ့ အမျ ိုးမျ ိုးက ရခိုင်
တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေား အစည်းအရုံး (ANC) အြဖစ်
ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲကာ နိုင်ငံပရး ရည်မှန်းချက်များ ေိုမိုထိ 
ပရာက်စွာ အပကာင်အထည်ပဖာ် ကကေါရန် ေံဃာများက 
တိုက်တွန်းခဲ့ ကကေည်။ ပေါင်းစုထားပော ထိုအင်အားစုများ
ေည်ေင်လျှ င် ရခိုင်နိုင်ငံပရး၏ ကိုယ်ေိုင် အေွင်ေ�  န် 
ြဖစ်လာခဲ့ ပေီး ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားပကာင်စီကို ဖွဲ့စည်းကာ 
ထို ပခတ်ရခိုင်၏ အပရးကိစ္စ  များကို  အပြဖရှာခဲ့ေည်။ 
တစ်ဆက်တည်းတွင် ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေား 
အစည်းအရုံး  ANC ေည် ၁၉၄၀ ပမလတွင် ပေါက်ပတာ၌ 
ေထမအကကိမ် ကွန်ဂရက်ကို ကျင်းေခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်တွင်ေင် 
လူမျ ိုးပရးြေင်းထန်ပော ဆရာပတာ်ဉီးစိန� ာက ဗုဒ� ဘာော 

ဗဟိုကေဝါဒစရိယအဖွဲ့ကို ပကျာက်ြဖူပမို့တွင် ကျင်းေပော
အစည်းအပဝးတစ်ခုတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ထိုအစည်းအပဝး 
ေည ်ပနာငတ်ငွ ်လကန်ကက်ိငု ်အမျ ိုးေားပရးလှု ေရ်ှားမှု များ 
စတင်မည့် အေင်းတစ်ခုကို ပမွးထုတ်ပေးခဲ့ေည်။
 ထိစုဉက် ေေိေ်တမိထားမကိကပောလ်ည်း ဤနယ ်
တွင်ပနထိုင်ကကပော မွတ်ဆလင်များထဲတွင်လည်း အမျ ိုး 
ေားပရး လှု ေရ်ှားမှု များ နိုးကကားလာခဲပ့ေေည။် ယပနက့ာလ
ကဲ့ေို့ေင် ထိုအချိန်ကလည်း ဤအပရးမှာ မလွယ်ကူေည့်
ကစိ္စ တစခု် ြဖစေ်ါေည။် ပဒေတငွ်း မတွဆ်လငမ်ျား နိငုင်ပံရး 
တွင် မည်ကဲ့ေို့ေါဝင် လှု ေ်ရှားေင့်ေည်ဆိုပော အပကကာင်း
နငှ့ ်ေတေ်က၍် အယအူဆ အမျ ိုးမျ ိုးရှကိကေည။် မတွဆ်လင ်
တို့အပနနငှ့ ်ဗမာြေညမ်တငွ ်လှု ေရ်ှားေင့ေ်ပလာ။ အာရကန ်
တိုင်းအတွင်း လှု ေ်ရှားေင့်ေည်ပလာ။ ၁၉၂၂ ပလာက်က 
တည်းကေင်  ဂျမီယာတူ-အိုလမာ Jamiatul-Uluma 
(ပမာလ်ဝမီျားပကာငစ်)ီ ကိ ုဗမာြေညမ်တငွ ်ဖွဲ့စည်းခဲေ့ည။် ၂၅

ေို့ပော်  မွတ်ဆလင်၏ စုံလင်ကွဲ ြေားမှု ပကကာင့်ေင်လျှ င်  
၎င်းတို့ေည် ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်တွင်  ရှိပနပော 
နယ်ပြမတစ်ခုခုကို အပြခြေု၍ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များ 
ပဆာင်ရ�က်ရန်  နိုင်ငံေားအခွင့်အပရးရှိေူများ မဟုတ် 
ကက ဟု  ယူ ဆ ခဲ့ ကက ေ ည် ။  ဤ အ ပြခ အ ပန မှာ  ၁ ၈ ၈ ၆ 
အင်္  ဂလိေ်တို့  ြမန်မာနိုင်ငံကို ေိမ်းယူပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်း 
အိန� ိယဘက်မှ ြမန်မာဘက်ေို့ ပရ �့ပြောင်းဝင်ပရာက်လာေူ 
အပရအတွက်များစွာ ြမင့်မားလာပောအခါ ေို၍ေင် ရှု ေ်ပထွး 
လာခဲ့ေည်။ ၁၉၃၁ ေန်းပခါင်စာရင်း ပကာက်ယူချိန်တွင် 
ြမနမ်ာပြမပေါ် တငွပ်နထိငုပ်ော ဘင်္  ဂါလ၊ီ စစတ်ပကာင်းေား၊ 
ဟိန� ူ စတန်နီ၊ တမီလ် အစရှိေည်ြဖင့် အိန� ိယဟု ယူဆရေူ 
ပေါင်း တေန်းပကျာ်ရှိပနခဲ့ ပေီး ြမန်မာလူဉီးပရ စုစုပေါင်းမှာ 
ထိုေန်းပခါင်စာရင်းအရ ၁၄,၆၅၀,၀၀၀ ောရှိေည်။၂၆

 ထိုကာလပနာက်ေိုင်းတွင် ြမန်မာြေည်၏ လူမှု ဘဝ 
ဖွဲ့စည်းေုံများ လျင်ြမန်စွာ ပြောင်းလဲလာြခင်းေည် နိုင်ငံ 
ပနရာအနှံ့အြေားရှိ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးနှင့်တစ်မျ ိုးကကား ဆက်ဆံ
ပရးအပေါ်  ကကီးစွာအကျ ိုးေက်ပရာက်မှု  ရှိလာခဲ့ေည်။ 
လက်ရှိ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ကကုံပနရပော လူမျ ိုးများ၏ စရိုက် 
လက္ခ ဏာ ေိမှတ်ေုံနှင့်  နိုင်ငံေားအခွင့်အပရး ြေဿနာ 
များေည် ထိုကာလက ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော မတည်ပငိမ်မှု များ 
ထံတွင် ပရပောက်ြမစ်ခံခဲ့ေည်။ အထူးေြဖင့် မပကျနေ် 
မှု များ အြမင့်ဆုံးပရာက်ရှိပစခဲ့ေည့်ကိစ္စ များတွင် အိန� ိယ
ကလာပော ပငွတိုးပချးေည့်လုေ်ငန်း ပဆာင်ရ�က်ကကေူ 
ချစ်တီးအနွယ်၀င်များ၏ လုေ်ငန်းကိုင်ငန်းများလည်း ေါဝင် 
ေည်။ ဤအချက်မှာ ဗမာြေည်မတွင် အမျ ိုးေားပရးလှု ့ံ 
ပဆာ်မှု များ အရှိန်ြမင့်လာပစေည့် အပကကာင်းရင်းတစ်ရေ် 
ြဖစ်ေည်။ ၁၉၃၀-၃၁ တွင် တစ်ကကိမ်၊ ၁၉၃၈တွင်တစ်ကကိမ် 
အိန�  ိယ-ဗမာလူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများ  ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီး  
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ဖွဲ့စည်းေုံနှင့် နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းများအပေါ်  မည်ေို့ 
ထိခိုက်နိုင်ေည်ကို အရှည်ပတွးပတာခဲ့ေုံမရေါ။  အဆုံးေတ်
မှာ အာရကန်နိုင်ငံပတာ်နှင့် လူမျ ိုးများ၏ အမျ ိုးေားစရိုက်  
လက္ခ ဏာမှာ ပဗိတိေျှ ဘားမားေိုင်နက်အတွင်း ပမှးမှိန်ေွား 
ခဲ့ရေည်။
 ထိုအပြခအပနများထဲတွင်ေင်  အာရကန်တို့၏ 
အမျ ိုးေားပရး လှု ေရ်ှားမှု များမှာ ၂၀ ရာစအုပစာေိငု်း ဆယစ် ု
နှစ်များတွင်  ြေန်လည်နိုး ကကားလာခဲ့ေည်။  ေို့ ရာတွင်  
ယပန့ပတွ့ ကကုံပနရေကဲ့ေို့ေင် အပြခခံကျပော ြေဿနာ 
တစ်ခုကို  မပြဖရှင်းနိုင်ခဲ့ေါ။ အာရကန်တို့၏ နိုင်ငံပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များက အလိုရှိေည်များကို  ြေည်မမှ လူများစု
ဗမာများနှင့် လက်တွဲပဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ထိပရာက်ပအာင် 
ပဆာင်ကျဉ်းနိုင်မည်ပလာ (ေို့မဟုတ်) အာရကန်တို့ချည်း 
ေီးြခားလှု ေ်ရှားြခင်းြဖင့် ကကိုးေမ်းြခင်းြဖင့် ရနိုင်မည်ပလာ 
ဟူပော ပမးခွန်းအတွက် အပြဖမရှိခဲ့ေါ။ လမ်းပကကာင်း
အမျ ိုးမျ ိုးမှ  စဉ်းစားကကေလို အကျေ်ရိုက်ြခင်းအမျ ိုးမျ ိုး
လည်း ကကုံ ကကရေါေည်။ ဆရာပတာ်ဉီးဉတ� မနှင့်  ပရှ့ပန 
ဆာပေါ် ထွန်းတို့က ဗမာြေည်မမှ  နိုင်ငံပရးေါတီများနှင့်  
ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ပေီး ရခိုင်လူမျ ိုးများကကားတွင်လည်း 
နိငုင်ပံရးအဖွဲ့အစည်း၊ ယဉပ်ကျးမှု ဆိငုရ်ာ အဖွဲ့အစည်းအေစ ်
များ ေျံ န့ှံ့ထွန်းကားလာခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့များထဲတွင် ရခိုင် န့ှံ့ထွန်းကားလာခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့များထဲတွင် ရခိုင် ့
အမျ ိုးေားများ နိုးကကားပရး အစည်းအရုံး၊  အာရကန ်အေင်း၊
ရက္ခ ေူရအဖွဲ့ ကကီးအစရှိေည်တို့ ေါဝင်ခဲ့ေည်။၂၂ ေါလီမန်ထဲ 
တွင်လည်း ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများ အချင်းချင်း စည်းလုံး
ကကေြဖင့် ရခိုင်ေါတီဟုေင် အမည်တွင်ေည်။ ၁၉၃၅ တွင် 
ဘင်္  ဂလားရှ ိအာရကနဗု်ဒ� ဘာောအဖွဲ့ကိ ုစစတ်ပကာင်းဘက ်
ကမ်းတွင် တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။၂၃

 အစေိုင်းတွင် ထိုအမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု အေစ် 
များမှာ ရခိုင် ြေည်အေင်းက ပခါ် ပဝါ် ပော အပမ့ပလျာ့ခံ
အာရကန်ပြမ၏ အနာဂတ်အတွက် ရည်ရ�ယ်ကကေည်။၂၄

ပနာင်တွင် ၁၉၃၇ ၌ ပဗိတိေျှ တို့က အိန� ိယထဲမှြမန်မာကို 
ခွဲထုတ်လိုက်ပောအခါ ရခိုင်အေင်းအဖွဲ့ အမျ ိုးမျ ိုးက ရခိုင်
တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေား အစည်းအရုံး (ANC) အြဖစ်
ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲကာ နိုင်ငံပရး ရည်မှန်းချက်များ ေိုမိုထိ 
ပရာက်စွာ အပကာင်အထည်ပဖာ် ကကေါရန် ေံဃာများက 
တိုက်တွန်းခဲ့ ကကေည်။ ပေါင်းစုထားပော ထိုအင်အားစုများ
ေည်ေင်လျှ င် ရခိုင်နိုင်ငံပရး၏ ကိုယ်ေိုင် အေွင်ေ�  န် 
ြဖစ်လာခဲ့ ပေီး ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားပကာင်စီကို ဖွဲ့စည်းကာ 
ထို ပခတ်ရခိုင်၏ အပရးကိစ္စ  များကို  အပြဖရှာခဲ့ေည်။ 
တစ်ဆက်တည်းတွင် ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းေား 
အစည်းအရုံး  ANC ေည် ၁၉၄၀ ပမလတွင် ပေါက်ပတာ၌ 
ေထမအကကိမ် ကွန်ဂရက်ကို ကျင်းေခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်တွင်ေင် 
လူမျ ိုးပရးြေင်းထန်ပော ဆရာပတာ်ဉီးစိန� ာက ဗုဒ� ဘာော 

ဗဟိုကေဝါဒစရိယအဖွဲ့ကို ပကျာက်ြဖူပမို့တွင် ကျင်းေပော
အစည်းအပဝးတစ်ခုတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ထိုအစည်းအပဝး 
ေည ်ပနာငတ်ငွ ်လကန်ကက်ိငု ်အမျ ိုးေားပရးလှု ေရ်ှားမှု များ 
စတင်မည့် အေင်းတစ်ခုကို ပမွးထုတ်ပေးခဲ့ေည်။
 ထိစုဉက် ေေိေ်တမိထားမကိကပောလ်ည်း ဤနယ ်
တွင်ပနထိုင်ကကပော မွတ်ဆလင်များထဲတွင်လည်း အမျ ိုး 
ေားပရး လှု ေရ်ှားမှု များ နိုးကကားလာခဲပ့ေေည။် ယပနက့ာလ
ကဲ့ေို့ေင် ထိုအချိန်ကလည်း ဤအပရးမှာ မလွယ်ကူေည့်
ကစိ္စ တစခု် ြဖစေ်ါေည။် ပဒေတငွ်း မတွဆ်လငမ်ျား နိငုင်ပံရး 
တွင် မည်ကဲ့ေို့ေါဝင် လှု ေ်ရှားေင့်ေည်ဆိုပော အပကကာင်း
နငှ့ ်ေတေ်က၍် အယအူဆ အမျ ိုးမျ ိုးရှကိကေည။် မတွဆ်လင ်
တို့အပနနငှ့ ်ဗမာြေညမ်တငွ ်လှု ေရ်ှားေင့ေ်ပလာ။ အာရကန ်
တိုင်းအတွင်း လှု ေ်ရှားေင့်ေည်ပလာ။ ၁၉၂၂ ပလာက်က 
တည်းကေင်  ဂျမီယာတူ-အိုလမာ Jamiatul-Uluma 
(ပမာလ်ဝမီျားပကာငစ်)ီ ကိ ုဗမာြေညမ်တငွ ်ဖွဲ့စည်းခဲေ့ည။် ၂၅

ေို့ပော်  မွတ်ဆလင်၏ စုံလင်ကွဲ ြေားမှု ပကကာင့်ေင်လျှ င်  
၎င်းတို့ေည် ပဗိတိေျှ အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်တွင်  ရှိပနပော 
နယ်ပြမတစ်ခုခုကို အပြခြေု၍ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များ 
ပဆာင်ရ�က်ရန်  နိုင်ငံေားအခွင့်အပရးရှိေူများ မဟုတ် 
ကက ဟု  ယူ ဆ ခဲ့ ကက ေ ည် ။  ဤ အ ပြခ အ ပန မှာ  ၁ ၈ ၈ ၆ 
အင်္  ဂလိေ်တို့  ြမန်မာနိုင်ငံကို ေိမ်းယူပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်း 
အိန� ိယဘက်မှ ြမန်မာဘက်ေို့ ပရ �့ပြောင်းဝင်ပရာက်လာေူ 
အပရအတွက်များစွာ ြမင့်မားလာပောအခါ ေို၍ေင် ရှု ေ်ပထွး 
လာခဲ့ေည်။ ၁၉၃၁ ေန်းပခါင်စာရင်း ပကာက်ယူချိန်တွင် 
ြမနမ်ာပြမပေါ် တငွပ်နထိငုပ်ော ဘင်္  ဂါလ၊ီ စစတ်ပကာင်းေား၊ 
ဟိန� ူ စတန်နီ၊ တမီလ် အစရှိေည်ြဖင့် အိန� ိယဟု ယူဆရေူ 
ပေါင်း တေန်းပကျာ်ရှိပနခဲ့ ပေီး ြမန်မာလူဉီးပရ စုစုပေါင်းမှာ 
ထိုေန်းပခါင်စာရင်းအရ ၁၄,၆၅၀,၀၀၀ ောရှိေည်။၂၆

 ထိုကာလပနာက်ေိုင်းတွင် ြမန်မာြေည်၏ လူမှု ဘဝ 
ဖွဲ့စည်းေုံများ လျင်ြမန်စွာ ပြောင်းလဲလာြခင်းေည် နိုင်ငံ 
ပနရာအနှံ့အြေားရှိ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးနှင့်တစ်မျ ိုးကကား ဆက်ဆံ
ပရးအပေါ်  ကကီးစွာအကျ ိုးေက်ပရာက်မှု  ရှိလာခဲ့ေည်။ 
လက်ရှိ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ကကုံပနရပော လူမျ ိုးများ၏ စရိုက် 
လက္ခ ဏာ ေိမှတ်ေုံနှင့်  နိုင်ငံေားအခွင့်အပရး ြေဿနာ 
များေည် ထိုကာလက ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော မတည်ပငိမ်မှု များ 
ထံတွင် ပရပောက်ြမစ်ခံခဲ့ေည်။ အထူးေြဖင့် မပကျနေ် 
မှု များ အြမင့်ဆုံးပရာက်ရှိပစခဲ့ေည့်ကိစ္စ များတွင် အိန� ိယ
ကလာပော ပငွတိုးပချးေည့်လုေ်ငန်း ပဆာင်ရ�က်ကကေူ 
ချစ်တီးအနွယ်၀င်များ၏ လုေ်ငန်းကိုင်ငန်းများလည်း ေါဝင် 
ေည်။ ဤအချက်မှာ ဗမာြေည်မတွင် အမျ ိုးေားပရးလှု ့ံ 
ပဆာ်မှု များ အရှိန်ြမင့်လာပစေည့် အပကကာင်းရင်းတစ်ရေ် 
ြဖစ်ေည်။ ၁၉၃၀-၃၁ တွင် တစ်ကကိမ်၊ ၁၉၃၈တွင်တစ်ကကိမ် 
အိန�  ိယ-ဗမာလူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများ  ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီး  



transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 24

အိန� ိယနွယ်ဖွားများ ရာနှင့်ချီပေီး အေက်ဆုံးရှု ံးခဲ့ ကကေည်။၂၇

 အာရကန်တွင်မူ ပဗိတိေျှ လက်ပအာက်၌ ပနရစဉ်
လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများြဖစ်ေွားခဲ့ေည်ဟူပော ေမိုင်း
ပကကာင်း မရှေိပလာကေ်ငြ်ဖစေ်ည။် ဤအရေတ်ငွ ်ပနထိငုေ် ူ
လူမျ ိုးစုတို့မှာ အပနကကာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ပောပကကာင့် တစ်ဖက်နှင့် 
တစ်ဖက် ပကာင်းပကာင်းေိပနကကေည်။ ပဗိတိေျှ တို့ေည် 
မည်ေူ့ကိုမဆို  ဗုဒ�  ဘာော ြဖစ်ပစ  မွတ်ဆလင် ြဖစ် ပစ  
အာရကန်များဟုော ရည်�� န်းေည်။ ေထမဆုံးအကကိမ်
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ပမာင်ပတာပမို့၌ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ပော အိန� ိယ 
လူမျ ိုးများ ဆန့်ကျင်ပရး အဓိကရုဏ်းများမှာ ြမန်မာနိုင်ငံ
၏ အြခားအရေ်ပဒေတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အဓိကရုဏ်း
များ၏ ရိကုခ်တမ်ှု ဟ ုဆိနုိငုေ်ါေည။်၂၈  ေိုပ့ော ်ကိလုိနုနီယခ်ျဲ့ 
ဆ န့် ကျ င် ပရး  လှု ့ံ ပဆာ် မှု များ  ြေ င်း ထ န် လာ ပလ ပလ  
မွတ်ဆလင် ပခါင်းပဆာင်များအပနနှင့် မိမိတို့ရင်ဆိုင်ပနရ 
ေည့် နိုင်ငံပရးြေေနာများကို ေို၍ရိေ်စားမိ ပလပလြဖစ်လာ 
ေည်။ ၁၉၃၇ အိန� ိယမှ ခွဲပရးကိစ္စ ပေါ် ပေါက်လာချိန်တွင် 
၎င်းတို့၏ နိုင်ငံပရးအဖွဲ့အစည်းများထဲ၌ စဉ်းစားလာရ 
ေည့်ကိစ္စ မှာ မွတ်ဆလင်တို့အပနနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ဘာော 
ပရး၊ အယူဝါဒအပရး ေို့မဟုတ် အမျ ိုးေားပရး အပြခြေု 
လူထုလှု ေ်ရှားမှု များတွင် ေါ၀င်ပထာက်ခံရန် ေင့်မေင့်ေင် 
ြဖစ်ေည်။ 
 ထိုလှု ေ်ရှားမှု များ၏ အတက်အကျ အပြောင်းအလဲ 
ကိုလည်း ေပောပေါက်ေည့် အားပလျာ်စွာေင် ၁၉၃၆ တွင် 
မဟာဗျူဟာအရ အပြောင်းအလဲတစ်ရေ်ကို ပဆာင်ရ�က် 
ခဲ့ေည်။ ဂျမီယာတူ-အိုလမာ Jamiatul – Uluma အဖွဲ့ကို  
ပမာင်ပတာပမို့တွင်  ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပေီး  အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း  
အတွက် အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်ဟု ပခါ် ပဝါ် ေတ်မှတ် ကကေည်။ 
ပမယုြမစ်နှင့်  နတ်ြမစ်နှစ်ခု ကကား ပမို့လူဉီးပရအများစုမှာ 
မွတ်ဆလင်ြဖစ်ရာ အရေ်ကို ဗဟိုြေု၍ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပော 
ထိုအဖွဲ့မှာ အာရကနတ်ငွ ်မတွဆ်လငေ်ကေ်ကက်ိ ုကိုယစ်ား 
ြေုေည့် လူထုလှု ေ်ရှားမှု တစ်ရေ်ကို ပဖာ်ပဆာင်လိုက်ြခင်း 
ေငြ်ဖစေ်ည။် ထိဆုုံးြဖတခ်ျကမ်ှာ ထူးြခားေည့ ်ေမိငု်းအချ ိုး
အပကွ့တစခ်ြုဖစပ်ေီး နိငုင်ပံရးနငှ့ ်အမျ ိုးေားစရိကု ်လက္ခ ဏာ 
အတွက် လှု ေ်ရှားရုန်းကန်ရြခင်းများအပေါ်  ကကီးစွာပော 
အကျ ိုးဆကမ်ျား ရှလိာခဲေ့ည။်  မတွဆ်လငပ်ရးရာ က� မ်းကျင ်
ေူ  Moshe Yegar မိုပရှးပယဂါ ပရးေားခဲ့ေလိုေင်  
“အာရကနပ်ြမပေါ် မ ှမတွဆ်လငမ်ျား၏ ေမိငု်းမှာ ေီးေန့ြ်ဖစ ်
တည်လာခဲ့ပလပေီ”။၂၉

   ဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင၊် မျ ိုးချစစ်တိန်ငှ့ ်နိငုင်ပံရး 
အယူအဆများ အစရှိေည့် အြခင်းအရာများစွာေည် ရခိုင်
နိုင်ငံပရး ရုန်းကန်လှု ေ်ရှားမှု များ၏ ေရုေ်ေကန်အြဖစ် 
တစ်စစ ရုေ်လုံးပေါ် လာပေေည်။ ထိုအချိန်တွင်  ေခင် 
ပအာငဆ်န်း နငှ့ ်ေခငမ်ျား၏ တိုဗ့မာအစည်း အရုံးတိုပ့ကကာင့ ်

လည်း ပဗတိေိျှ ထမံ ှလတွလ်ေပ်ရးရယရူန ်စည်းရုံးလှု ့ံပဆာမ်ှု  
များ  အရှိန်အဟုန်  ြမင့်လာခဲ့ေည်။  ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင်  
ပအာင်ဆန်းနှင့် ‘ရဲပဘာ်ေုံးကျိတ်’တို့ ဂျေန်ေို့ ကိုယ်ပယာင် 
ပဖျာက်ေွားခဲ့ ကကပေီး စစ်ေညာကို စတင်ေင်ယူခဲ့ ကကေည်။ 
အာရှ၌ စစ်ကကီးနီးကေ်လာချိန်တွင် အာရကန်ေည်လည်း
စစ်ထဲေို့ ခေ်ြမန်ြမန်ေင် ဝင်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်
စစ်ပကကာင့် ြဖစ်လာမည့်  အဆုံးအရှု ံးများ မည်မျှ ကကီးမား 
နိုင်ေည်ကို ကကိုတင်ေိရှိနိုင်ရန် မလွယ်ခဲ့ေါ။

ဂျေန်တို့ လက်ပအာက်ကျပရာက်ြခင်းနှင့် 
လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ

 ဒတုယိကမ� ာစစပ်ကကာင့ြ်ဖစလ်ာမည့ ်ေဋေိက္ခ  များနငှ့ ်
လူမျ ိုးပရး ြေဿနာများ၏ ပနာက်ဆက်တွဲ ကကီးမားေည့် 
အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  ပလ ျှာ့ တွ က် ရ န် မှာ  မ ြဖ စ် နို င် ေါ ။ 
ဗိုလ်ပတဇ (ပအာင်ဆန်း) နှင့် အေစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော ဗမာ့ 
လွတ်လေ်ပရး တေ်မပတာ် BIA ေည် မူလက ဂျေန်တို့နှင့် 
ေူးပေါင်းတိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ပော်လည်း ကချင်၊ ကရင်နှင့်အြခား 
လမူျ ိုးစမုျားေည ်အင်္  ဂလေိတ်ို့ကိေုာ ေစ္စ ာရှပိမ ဲရှခိကဲကေည။် 
စစ်ပရးတွင် ထိုေို့နှစ်ဖက်ကွဲေွားခဲ့ ြခင်းနှင့်အတူ မျ ိုးဆက် 
ေစ် ပခါင်းပဆာင်တို့ရခဲ့ပော အပတွအကကုံများပကကာင့်  
လငူယမ်ျားစွာေည ်မမိတိို ့ရညမ်နှ်းချကေ်န်းတိငုေ်ို ့ပရာကရ်ှိ
နိုင်ပရးအတွက် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ေဓာနကျပော
နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် ပရ�းချယ်ခဲ့ ကကပောလမ်းပကကာင်း 
ပေါ်  ပရာက်ေွားခဲ့ေည်။  ဆိုရှယ်လစ်များ ၊ကွန် ြမူနစ်
များ၊ ဒီမိုကရက်များနှင့် အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများ အားလုံးထံ 
တွင်ထိုေို့စစ်ကို တိမ်း�� တ်မှု ကျန်ရစ်ခဲ့ရာ လက်နက်ကိုင် 
လမ်းစဉ်၏ အပမွမှာ တေ်မပတာ်က အစိုးရအာဏာကို  
နစှင်ါးဆယမ်ျှ ေမိ်းယခူဲပ့ော ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်မညေ်ည့အ်ခါ 
ကမျှ  လွင့်ပေျာက်ေွားခဲ့ ြခင်း မရှိေါ။၃၀

 ေ ဋိ ေ က္ခ  များ မှ ရ လို က် ပော  အ ပတွ့ အ ကကုံ မှာ  
အာရကန်အတွက်  ြေင်းထန်လှေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေား 
နိငုင်ပံရးတငွ ်ဒတုယိကမ� ာစစအ်တငွ်း ရခဲပ့ော ေျကစ်ီးဆုံးရှု ံး 
ရမှု များ၊ ပေပကကေျက်စီးရမှု များကို ၁၇၈၄ နှင့် ၁၈၂၄ ကျူး 
ပကျာ်စစ်များအတွင်းက အာရကန်ခံစားခဲ့ရပော ပကကကွဲ 
စရာ ြဖစ်ရေ်များနှင့်  နှို  င်းယှဉ်မိ ကကြေန်ေည်။  တစ်ဖန်  
အာရကန်ပြမေည် ြေင်ေမှ ကျုးပကျာ်ေူတို့ပကကာင့် ြဖစ်ရ 
ပော ေုံးကကိမ်ပြမာက်စစ်ေွဲများ၏ စစ်ပြမြေင် ြဖစ်လာြေန် 
ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်  ကျူးပကျာ်  ဝင်ပရာက်လာေူတို့မှာ
ဂျေနဘု်ရင်တ့ေမ်ျား ြဖစက်ကေည။် ထိဂုျေနပ်ခတက် ြဖစေ်ျက ်
ခဲ့ပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရးနှင့် စီးေွားပရးအဆုံးအရှု ံးများမှာ 
ယပနထ့ကတ်ိငု ်နာလနမ်ထနူိငုပ်ေးဟ ုဆိနုိငုေ်ါေည။်  ထိနုစှ ်
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အိန� ိယနွယ်ဖွားများ ရာနှင့်ချီပေီး အေက်ဆုံးရှု ံးခဲ့ ကကေည်။၂၇

 အာရကန်တွင်မူ ပဗိတိေျှ လက်ပအာက်၌ ပနရစဉ်
လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများြဖစ်ေွားခဲ့ေည်ဟူပော ေမိုင်း
ပကကာင်း မရှေိပလာကေ်ငြ်ဖစေ်ည။် ဤအရေတ်ငွ ်ပနထိငုေ် ူ
လူမျ ိုးစုတို့မှာ အပနကကာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ပောပကကာင့် တစ်ဖက်နှင့် 
တစ်ဖက် ပကာင်းပကာင်းေိပနကကေည်။ ပဗိတိေျှ တို့ေည် 
မည်ေူ့ကိုမဆို  ဗုဒ�  ဘာော ြဖစ်ပစ  မွတ်ဆလင် ြဖစ် ပစ  
အာရကန်များဟုော ရည်�� န်းေည်။ ေထမဆုံးအကကိမ်
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ပမာင်ပတာပမို့၌ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ပော အိန� ိယ 
လူမျ ိုးများ ဆန့်ကျင်ပရး အဓိကရုဏ်းများမှာ ြမန်မာနိုင်ငံ
၏ အြခားအရေ်ပဒေတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အဓိကရုဏ်း
များ၏ ရိကုခ်တမ်ှု ဟ ုဆိနုိငုေ်ါေည။်၂၈  ေိုပ့ော ်ကိလုိနုနီယခ်ျဲ့ 
ဆ န့် ကျ င် ပရး  လှု ့ံ ပဆာ် မှု များ  ြေ င်း ထ န် လာ ပလ ပလ  
မွတ်ဆလင် ပခါင်းပဆာင်များအပနနှင့် မိမိတို့ရင်ဆိုင်ပနရ 
ေည့် နိုင်ငံပရးြေေနာများကို ေို၍ရိေ်စားမိ ပလပလြဖစ်လာ 
ေည်။ ၁၉၃၇ အိန� ိယမှ ခွဲပရးကိစ္စ ပေါ် ပေါက်လာချိန်တွင် 
၎င်းတို့၏ နိုင်ငံပရးအဖွဲ့အစည်းများထဲ၌ စဉ်းစားလာရ 
ေည့်ကိစ္စ မှာ မွတ်ဆလင်တို့အပနနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ဘာော 
ပရး၊ အယူဝါဒအပရး ေို့မဟုတ် အမျ ိုးေားပရး အပြခြေု 
လူထုလှု ေ်ရှားမှု များတွင် ေါ၀င်ပထာက်ခံရန် ေင့်မေင့်ေင် 
ြဖစ်ေည်။ 
 ထိုလှု ေ်ရှားမှု များ၏ အတက်အကျ အပြောင်းအလဲ 
ကိုလည်း ေပောပေါက်ေည့် အားပလျာ်စွာေင် ၁၉၃၆ တွင် 
မဟာဗျူဟာအရ အပြောင်းအလဲတစ်ရေ်ကို ပဆာင်ရ�က် 
ခဲ့ေည်။ ဂျမီယာတူ-အိုလမာ Jamiatul – Uluma အဖွဲ့ကို  
ပမာင်ပတာပမို့တွင်  ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပေီး  အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း  
အတွက် အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်ဟု ပခါ် ပဝါ် ေတ်မှတ် ကကေည်။ 
ပမယုြမစ်နှင့်  နတ်ြမစ်နှစ်ခု ကကား ပမို့လူဉီးပရအများစုမှာ 
မွတ်ဆလင်ြဖစ်ရာ အရေ်ကို ဗဟိုြေု၍ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပော 
ထိုအဖွဲ့မှာ အာရကနတ်ငွ ်မတွဆ်လငေ်ကေ်ကက်ိ ုကိုယစ်ား 
ြေုေည့် လူထုလှု ေ်ရှားမှု တစ်ရေ်ကို ပဖာ်ပဆာင်လိုက်ြခင်း 
ေငြ်ဖစေ်ည။် ထိဆုုံးြဖတခ်ျကမ်ှာ ထူးြခားေည့ ်ေမိငု်းအချ ိုး
အပကွ့တစခ်ြုဖစပ်ေီး နိငုင်ပံရးနငှ့ ်အမျ ိုးေားစရိကု ်လက္ခ ဏာ 
အတွက် လှု ေ်ရှားရုန်းကန်ရြခင်းများအပေါ်  ကကီးစွာပော 
အကျ ိုးဆကမ်ျား ရှလိာခဲေ့ည။်  မတွဆ်လငပ်ရးရာ က� မ်းကျင ်
ေူ  Moshe Yegar မိုပရှးပယဂါ ပရးေားခဲ့ေလိုေင်  
“အာရကနပ်ြမပေါ် မ ှမတွဆ်လငမ်ျား၏ ေမိငု်းမှာ ေီးေန့ြ်ဖစ ်
တည်လာခဲ့ပလပေီ”။၂၉

   ဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင၊် မျ ိုးချစစ်တိန်ငှ့ ်နိငုင်ပံရး 
အယူအဆများ အစရှိေည့် အြခင်းအရာများစွာေည် ရခိုင်
နိုင်ငံပရး ရုန်းကန်လှု ေ်ရှားမှု များ၏ ေရုေ်ေကန်အြဖစ် 
တစ်စစ ရုေ်လုံးပေါ် လာပေေည်။ ထိုအချိန်တွင်  ေခင် 
ပအာငဆ်န်း နငှ့ ်ေခငမ်ျား၏ တိုဗ့မာအစည်း အရုံးတိုပ့ကကာင့ ်

လည်း ပဗတိေိျှ ထမံ ှလတွလ်ေပ်ရးရယရူန ်စည်းရုံးလှု ့ံပဆာမ်ှု  
များ  အရှိန်အဟုန်  ြမင့်လာခဲ့ေည်။  ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင်  
ပအာင်ဆန်းနှင့် ‘ရဲပဘာ်ေုံးကျိတ်’တို့ ဂျေန်ေို့ ကိုယ်ပယာင် 
ပဖျာက်ေွားခဲ့ ကကပေီး စစ်ေညာကို စတင်ေင်ယူခဲ့ ကကေည်။ 
အာရှ၌ စစ်ကကီးနီးကေ်လာချိန်တွင် အာရကန်ေည်လည်း
စစ်ထဲေို့ ခေ်ြမန်ြမန်ေင် ဝင်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်
စစ်ပကကာင့် ြဖစ်လာမည့်  အဆုံးအရှု ံးများ မည်မျှ ကကီးမား 
နိုင်ေည်ကို ကကိုတင်ေိရှိနိုင်ရန် မလွယ်ခဲ့ေါ။

ဂျေန်တို့ လက်ပအာက်ကျပရာက်ြခင်းနှင့် 
လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ
ဂျေန်တို့ လက်ပအာက်ကျပရာက်ြခင်းနှင့် 
လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ
ဂျေန်တို့ လက်ပအာက်ကျပရာက်ြခင်းနှင့် 

 ဒတုယိကမ� ာစစပ်ကကာင့ြ်ဖစလ်ာမည့ ်ေဋေိက္ခ  များနငှ့ ်
လူမျ ိုးပရး ြေဿနာများ၏ ပနာက်ဆက်တွဲ ကကီးမားေည့် 
အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  ပလ ျှာ့ တွ က် ရ န် မှာ  မ ြဖ စ် နို င် ေါ ။ 
ဗိုလ်ပတဇ (ပအာင်ဆန်း) နှင့် အေစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော ဗမာ့ 
လွတ်လေ်ပရး တေ်မပတာ် BIA ေည် မူလက ဂျေန်တို့နှင့် 
ေူးပေါင်းတိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ပော်လည်း ကချင်၊ ကရင်နှင့်အြခား 
လမူျ ိုးစမုျားေည ်အင်္  ဂလေိတ်ို့ကိေုာ ေစ္စ ာရှပိမ ဲရှခိကဲကေည။် 
စစ်ပရးတွင် ထိုေို့နှစ်ဖက်ကွဲေွားခဲ့ ြခင်းနှင့်အတူ မျ ိုးဆက် 
ေစ် ပခါင်းပဆာင်တို့ရခဲ့ပော အပတွအကကုံများပကကာင့်  
လငူယမ်ျားစွာေည ်မမိတိို ့ရညမ်နှ်းချကေ်န်းတိငုေ်ို ့ပရာကရ်ှိ
နိုင်ပရးအတွက် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ေဓာနကျပော
နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် ပရ�းချယ်ခဲ့ ကကပောလမ်းပကကာင်း 
ပေါ်  ပရာက်ေွားခဲ့ေည်။  ဆိုရှယ်လစ်များ ၊ကွန် ြမူနစ်
များ၊ ဒီမိုကရက်များနှင့် အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများ အားလုံးထံ 
တွင်ထိုေို့စစ်ကို တိမ်း�� တ်မှု ကျန်ရစ်ခဲ့ရာ လက်နက်ကိုင် 
လမ်းစဉ်၏ အပမွမှာ တေ်မပတာ်က အစိုးရအာဏာကို  
နစှင်ါးဆယမ်ျှ ေမိ်းယခူဲပ့ော ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်မညေ်ည့အ်ခါ 
ကမျှ  လွင့်ပေျာက်ေွားခဲ့ ြခင်း မရှိေါ။၃၀

 ေ ဋိ ေ က္ခ  များ မှ ရ လို က် ပော  အ ပတွ့ အ ကကုံ မှာ  
အာရကန်အတွက်  ြေင်းထန်လှေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေား 
နိငုင်ပံရးတငွ ်ဒတုယိကမ� ာစစအ်တငွ်း ရခဲပ့ော ေျကစ်ီးဆုံးရှု ံး 
ရမှု များ၊ ပေပကကေျက်စီးရမှု များကို ၁၇၈၄ နှင့် ၁၈၂၄ ကျူး 
ပကျာ်စစ်များအတွင်းက အာရကန်ခံစားခဲ့ရပော ပကကကွဲ 
စရာ ြဖစ်ရေ်များနှင့်  နှို  င်းယှဉ်မိ ကကြေန်ေည်။  တစ်ဖန်  
အာရကန်ပြမေည် ြေင်ေမှ ကျုးပကျာ်ေူတို့ပကကာင့် ြဖစ်ရ 
ပော ေုံးကကိမ်ပြမာက်စစ်ေွဲများ၏ စစ်ပြမြေင် ြဖစ်လာြေန် 
ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်  ကျူးပကျာ်  ဝင်ပရာက်လာေူတို့မှာ
ဂျေနဘု်ရင်တ့ေမ်ျား ြဖစက်ကေည။် ထိဂုျေနပ်ခတက် ြဖစေ်ျက ်
ခဲ့ပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရးနှင့် စီးေွားပရးအဆုံးအရှု ံးများမှာ 
ယပနထ့ကတ်ိငု ်နာလနမ်ထနူိငုပ်ေးဟ ုဆိနုိငုေ်ါေည။်  ထိနုစှ ်
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များမှ အစြေုခဲ့ပော ဂိုဏ်းဂဏကွဲြေားမှု မှာ အက်ပကကာင်း
များအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိ ပေီး အာရကန်နိုင်ငံပရးနှင့်   
အာရကနလ်ူ့အဖွဲ့အစည်းကိေုိ၍ု ရနင်ါစည်းများြဖင့ ်ေိငု်းြခား 
မိလျက်ေားြဖစ်ခဲ့၏။
 ထိကုဲေ့ို ့အြဖစမ်ျ ိုးကိ ုတစန်ိငုင်လံုံး ကကုခံဲရ့ေါေည။်
ခန့မ်နှ်းပြခ အနိ� ိယအနယွပ်ေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ခန့ေ်ည ်ပဗတိေိျှ  
တို့ အိန� ိယကိုဆုတ်ခွာချိန်တွင် တစ်ေါတည်းထွက်ပြေးကကရ 
ေည်။ ေထမဆုံး ဂျေန်နှင့် BIA တေ်များ အာရကန်ထဲေို့ 
ဝင်ပရာက်လာချိန် ၁၉၄၂ ခုနှစ်အတွင်း၌ အာရကန်တွင် 
လမူျ ိုးပရး အကကမ်းဖကမ်ှု များ အနှံ့အြေား ြဖစပ်ေါ် လာခဲေ့ည။် 
ထိုအချိန်မှစ၍ ရေ်ရ�ာအတွင်း လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ 
ြဖစ်ေွားပအာင် နှို  းဆွပေးခဲ့ေူများကကားတွင် တစ်ဖက်နှင့်  
တစ်ဖက် အြေစ်တင်ကကြခင်းများ မဆုံးပတာ့ပေ။ အာရကန် 
အလယေ်ိငု်း၌ရှပိော မင်းြေား၊ ပြမေု၊ံ ပေါကပ်တာနငှ့ ်အြခား 
ပဒေများတွင် မွတ်ဆလင်ရ�ာများကို ဝင်ပရာက်တိုက်ခိုက်မှု 
များရှခိဲရ့ာ ပေဆုံးရေည့ ်အေကပ်ေါင်းများစွာ ရှခိဲေ့ည။် ၃၁

ပနာက်ရက်ေတ� ေတ် အနည်းငယ် ကကာပောအခါတွင်  
ပမာင်ပတာနှင့် ဘူးေီးပတာင်တို့ရှိ ရခိုင်ပကျးရ�ာများတွင် 
ဤနည်းနှင့် တိုက်ခိုက်မှု များပေါ် လာပေီး အေက်များ ဆုံးရှု ံး 
ရြေန်ေည်။  ထိုအချိန်က ဗမာ့လွတ်လေ်ပရး တေ်မပတာ်
BIA နှင့်  အေစ် ြေန်လည်ဖွဲ့စည်းပော ဗမာအမျ ိုးေား 
တေ်မပတာ် BDA ေည် ကုလားများ (အိန� ိယအနွယ်များကို 
နှိမ်ပခါ် ပောအမည်) ကို ပဗိတိေျှ တို့နှင့် ေူးပေါင်းေူများဟူ၍ 
စွေ်စွဲပေီး ပမာင်းထုတ်ရန် စည်းရုံးတိုက်တွန်းခဲ့ ပေီး ေဋိေက္ခ  
ြဖစလ်ာပအာင ်နှို  းဆပွေးခဲေ့ညဟ် ုဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင်
ပဒေခ ံနစှဘ်ကစ်လုံးမ ှစေွစ်ွခဲဲ့ ကကေည။် BIA- BDA  တေမ်ျား 
က လူနည်းစုများကို လူမျ ိုးြခားဟု ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက် 
ြခင်းမျ ိုးမှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အြခားပဒေများတွင်လည်း 
ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ေည်ဟု စွေ်စွဲချက်များ ရှိပနြေန်ေည်။၃၂ (“ရခိုင်၊ 
ရိုဟင်ဂျာ နှင့် အမည်ေညာ နိုင်ငံပရး” ကို ရှု ေါ။”) 
 ပနာကဆ်ုံးတငွ ် အာရကနပ်ြမာကေ်ိငု်း  ဘူးေီးပတာင ်
တဝိုက်တွင် လုံပခုံပရးကို ထိန်းေိမ်းရန် ပဒေခံမွတ်ဆလင် 
အေိုင်းအဝိုင်းများက ရေ်ရ�ာပအးချမ်းပရး ပကာ်မတီများ 
ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင် ကာကွယ်ပရးတေ်မပတာ် (ADA)
ကိုလည်း ရခိုင်ပဒေခံများက ဖွဲ့စည်းလိုက်ကကပေီး ထိုအဖွဲ့မှာ
BNA ၏ အာရကန်နယ်ပြမတေ်ခွဲများ ြဖစ်လာေည်။ ထိုေို့ 
ပေါ် ပေါက်လာပော ြဖန်ပြဖပရးအစီအမံများမှာ ပဒေခံ 
တို့ ကကား လူမျ ိုးပရးေဋိေက္ခ များကို အဆုံးမေတ်နိုင်ခဲ့ေါ။ 
ထိုနယ်မှ မွတ်ဆလင်များေည် ပယဘုယျအားြဖင့် ပဗိတိေျှ  
တို့၏ ပြမပအာက်ပထာက်လှမ်းပရး ပြောက်ကျားတေ်များ 
V-Force  ကိ ုပထာကခ် ံအားပေးေမူျား ြဖစက်ကပေီး ရခိငုတ်ိုက့မ ူ
ဂျေန်ဘက်ေို့  ADA ကို  ဖွဲ့စည်း ပေီး  ေူးပေါင်းခဲ့ေည်။ 
ေို့ရာတွင် ထိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာ အာရကန်နယ်တွင် 

လှု ေ်ရှားပနပော လက်နက်ကိုင်များ အကုန်မဟုတ်ကကေါ။ 
ထိုအချိန်က လူအများ ေတိမထားမိေည်များ ရှိေါပေး 
ေည်။ ဗမာြေည် ကွန်ြမူနစ်ေါတီ CPB ေည် အေစ်ဖွဲ့ကာ
စြဖစ် ပေီး  ဒုတိယကမ�  ာစစ်အတွင်း၌ေင်  အာရကန်တွင်  
လက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်မှု များကို စတင်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ 
ဗမာြေည် ကွန် ြမူနစ်ေါတီေည် အာရကန်ပြမပေါ် တွင်  
ပနာက်ထေ် နှစ်ပလးဆယ်အထိ အစိုးရကို ပတာ်လှန်ပော 
စစ်ပရးအင်အားစုအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ေည်။
 ထိုအြဖစ်အေျက်များမှ ထွက်ပေါ် လာပော ပနာက် 
ဆ က် တွဲ  ရ လ ဒ် များ ကို  ၂ ၁  ရာ စု အ တွ င်း ၌  ထ င် ထ င်  
ရှားရှား ပတွ့ပနရပေးေည်။ “ဒုတိယကမ� ာစစ် အတွင်း 
ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများေည် နိုင်ငံပရး 
စရိုက်လက္ခ ဏာကို ပမွးဖွားပေးရာ အပြခခံများ ြဖစ်ခဲ့ ပေီး 
အတတိအ်ပတွးအပခါ်  အယအူဆများက ေစ္စ ုေ� နအ်ထ ိလိကု ်
ေါ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  
ကိန်းဂဏန်း တိတိကျကျ မရှိခဲ့ေည့်အချိန် ြဖစ်ေည်။၃၄

ထို့ ြေင်  အပရးကကီးပော ြဖစ်စဉ်တစ်ခုမှာ  အကကမ်းဖက် 
တိုက်ခိုက်မှု များ အြေန်အလှန် ြဖစ်ေွားချိန်တွင် အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်း၌ လူဉီးပရဖွဲ့စည်းေုံ  အချ ိုးအဆများ အကကီး 
အကျယ ်ပြောင်းလခဲဲေ့ည။် မတွဆ်လငတ်ိုေ့ည ်ကလုားတန ်
ြမစ်ကိုြဖတ်ကာ ပြမာက်ဘက်ေို့ ပြေးကကပေီး ဗုဒ� ဘာောဝင် 
တို့ကမူ ပတာင်ဘက်ေို့ ထွက်ပြေးခဲ့ ကကေည်။ အချ ို့ပော 
အဂတိကင်းေည့် ပလ့လာချက်များတွင် ပတွ့ရေည်မှာ 
ထိုကဲ့ေို့ အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမှု အေိုင်း
အဝိုင်း ပေိုကွဲရမှု များကို ြေန်လည်ပစ့စေ် ထူပထာင်ခဲ့ ြခင်း 
အလျဉ်းမရှိေါဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ ပနာင်တွင် ထိုအကကမ်းဖက်မှု  
ကို  မပမ့နိုင် ြခင်း ကကမှာ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် စည်း ြခား 
ရန်ပစာင်လိုေူ ပခါင်းပဆာင်များက ပနာက်လိုက်ပနာက်ေါ 
မျာကိ ုဆပွေးရာတငွ ်ေုံးေည့အ်ပကကာင်းတရားများ ြဖစလ်ာ 
ခဲ့ ကကေည်။၃၅

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ရိုဟင်ဂျာများ အစုလိုက်အပေုံလိုက် 
ပြေးကကရေည့် အပတာအတွင်း အပြခအပနဆိုး ပနေည့် 
အချိန်တွင် လက်ရှိကာကွယ်ပရး ဉီးစီးချုေ်မင်းပအာင်လှို  င် 
ပြောကကားခဲ့ပော စကားတစ်ခွန်းမှာ လူေိရှင်ကကား ြဖစ်ခဲ့ 
ေည်။ ရိုဟင်ဂျာအပရးမှာ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ  
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်များမှာ ဒုတိယကမ� ာစစ်လက်ကျန် မပေီး 
ြေတ်ပေးေည့် ကိစ္စ များဟု ၎င်းကဆိုခဲ့ေည်။၃၆ ထိုစကား 
များက ပနာင်တွင် ေူ့ကို တပစ �ြေန်ပြခာက်မည့် စကားများ 
ြဖစ်လာကကေည်။ (အခန်း ၇ နှင့် ၈ ကိုကကည့်ေါ) မည်ေို့ေင် 
ြဖစ်ပစ ယပန့ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် အကကမ်းဖက်မှု များ 
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များမှ အစြေုခဲ့ပော ဂိုဏ်းဂဏကွဲြေားမှု မှာ အက်ပကကာင်း
များအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိ ပေီး အာရကန်နိုင်ငံပရးနှင့်   
အာရကနလ်ူ့အဖွဲ့အစည်းကိေုိ၍ု ရနင်ါစည်းများြဖင့ ်ေိငု်းြခား 
မိလျက်ေားြဖစ်ခဲ့၏။
 ထိကုဲေ့ို ့အြဖစမ်ျ ိုးကိ ုတစန်ိငုင်လံုံး ကကုခံဲရ့ေါေည။်
ခန့မ်နှ်းပြခ အနိ� ိယအနယွပ်ေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ခန့ေ်ည ်ပဗတိေိျှ  
တို့ အိန� ိယကိုဆုတ်ခွာချိန်တွင် တစ်ေါတည်းထွက်ပြေးကကရ 
ေည်။ ေထမဆုံး ဂျေန်နှင့် BIA တေ်များ အာရကန်ထဲေို့ 
ဝင်ပရာက်လာချိန် ၁၉၄၂ ခုနှစ်အတွင်း၌ အာရကန်တွင် 
လမူျ ိုးပရး အကကမ်းဖကမ်ှု များ အနှံ့အြေား ြဖစပ်ေါ် လာခဲေ့ည။် 
ထိုအချိန်မှစ၍ ရေ်ရ�ာအတွင်း လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ 
ြဖစ်ေွားပအာင် နှို  းဆွပေးခဲ့ေူများကကားတွင် တစ်ဖက်နှင့်  
တစ်ဖက် အြေစ်တင်ကကြခင်းများ မဆုံးပတာ့ပေ။ အာရကန် 
အလယေ်ိငု်း၌ရှပိော မင်းြေား၊ ပြမေု၊ံ ပေါကပ်တာနငှ့ ်အြခား 
ပဒေများတွင် မွတ်ဆလင်ရ�ာများကို ဝင်ပရာက်တိုက်ခိုက်မှု 
များရှခိဲရ့ာ ပေဆုံးရေည့ ်အေကပ်ေါင်းများစွာ ရှခိဲေ့ည။် ၃၁

ပနာက်ရက်ေတ� ေတ် အနည်းငယ် ကကာပောအခါတွင်  
ပမာင်ပတာနှင့် ဘူးေီးပတာင်တို့ရှိ ရခိုင်ပကျးရ�ာများတွင် 
ဤနည်းနှင့် တိုက်ခိုက်မှု များပေါ် လာပေီး အေက်များ ဆုံးရှု ံး 
ရြေန်ေည်။  ထိုအချိန်က ဗမာ့လွတ်လေ်ပရး တေ်မပတာ်
BIA နှင့်  အေစ် ြေန်လည်ဖွဲ့စည်းပော ဗမာအမျ ိုးေား 
တေ်မပတာ် BDA ေည် ကုလားများ (အိန� ိယအနွယ်များကို 
နှိမ်ပခါ် ပောအမည်) ကို ပဗိတိေျှ တို့နှင့် ေူးပေါင်းေူများဟူ၍ 
စွေ်စွဲပေီး ပမာင်းထုတ်ရန် စည်းရုံးတိုက်တွန်းခဲ့ ပေီး ေဋိေက္ခ  
ြဖစလ်ာပအာင ်နှို  းဆပွေးခဲေ့ညဟ် ုဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင်
ပဒေခ ံနစှဘ်ကစ်လုံးမ ှစေွစ်ွခဲဲ့ ကကေည။် BIA- BDA  တေမ်ျား 
က လူနည်းစုများကို လူမျ ိုးြခားဟု ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက် 
ြခင်းမျ ိုးမှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အြခားပဒေများတွင်လည်း 
ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ေည်ဟု စွေ်စွဲချက်များ ရှိပနြေန်ေည်။၃၂ (“ရခိုင်၊ 
ရိုဟင်ဂျာ နှင့် အမည်ေညာ နိုင်ငံပရး” ကို ရှု ေါ။”) 
 ပနာကဆ်ုံးတငွ ် အာရကနပ်ြမာကေ်ိငု်း  ဘူးေီးပတာင ်
တဝိုက်တွင် လုံပခုံပရးကို ထိန်းေိမ်းရန် ပဒေခံမွတ်ဆလင် 
အေိုင်းအဝိုင်းများက ရေ်ရ�ာပအးချမ်းပရး ပကာ်မတီများ 
ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင် ကာကွယ်ပရးတေ်မပတာ် (ADA)
ကိုလည်း ရခိုင်ပဒေခံများက ဖွဲ့စည်းလိုက်ကကပေီး ထိုအဖွဲ့မှာ
BNA ၏ အာရကန်နယ်ပြမတေ်ခွဲများ ြဖစ်လာေည်။ ထိုေို့ 
ပေါ် ပေါက်လာပော ြဖန်ပြဖပရးအစီအမံများမှာ ပဒေခံ 
တို့ ကကား လူမျ ိုးပရးေဋိေက္ခ များကို အဆုံးမေတ်နိုင်ခဲ့ေါ။ 
ထိုနယ်မှ မွတ်ဆလင်များေည် ပယဘုယျအားြဖင့် ပဗိတိေျှ  
တို့၏ ပြမပအာက်ပထာက်လှမ်းပရး ပြောက်ကျားတေ်များ 
V-Force  ကိ ုပထာကခ် ံအားပေးေမူျား ြဖစက်ကပေီး ရခိငုတ်ိုက့မ ူ
ဂျေန်ဘက်ေို့  ADA ကို  ဖွဲ့စည်း ပေီး  ေူးပေါင်းခဲ့ေည်။ 
ေို့ရာတွင် ထိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှာ အာရကန်နယ်တွင် 

လှု ေ်ရှားပနပော လက်နက်ကိုင်များ အကုန်မဟုတ်ကကေါ။ 
ထိုအချိန်က လူအများ ေတိမထားမိေည်များ ရှိေါပေး 
ေည်။ ဗမာြေည် ကွန်ြမူနစ်ေါတီ CPB ေည် အေစ်ဖွဲ့ကာ
စြဖစ် ပေီး  ဒုတိယကမ�  ာစစ်အတွင်း၌ေင်  အာရကန်တွင်  
လက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်မှု များကို စတင်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ 
ဗမာြေည် ကွန် ြမူနစ်ေါတီေည် အာရကန်ပြမပေါ် တွင်  
ပနာက်ထေ် နှစ်ပလးဆယ်အထိ အစိုးရကို ပတာ်လှန်ပော 
စစ်ပရးအင်အားစုအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ေည်။
 ထိုအြဖစ်အေျက်များမှ ထွက်ပေါ် လာပော ပနာက် 
ဆ က် တွဲ  ရ လ ဒ် များ ကို  ၂ ၁  ရာ စု အ တွ င်း ၌  ထ င် ထ င်  
ရှားရှား ပတွ့ပနရပေးေည်။ “ဒုတိယကမ� ာစစ် အတွင်း 
ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများေည် နိုင်ငံပရး 
စရိုက်လက္ခ ဏာကို ပမွးဖွားပေးရာ အပြခခံများ ြဖစ်ခဲ့ ပေီး 
အတတိအ်ပတွးအပခါ်  အယအူဆများက ေစ္စ ုေ� နအ်ထ ိလိကု ်
ေါ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  
ကိန်းဂဏန်း တိတိကျကျ မရှိခဲ့ေည့်အချိန် ြဖစ်ေည်။၃၄

ထို့ ြေင်  အပရးကကီးပော ြဖစ်စဉ်တစ်ခုမှာ  အကကမ်းဖက် 
တိုက်ခိုက်မှု များ အြေန်အလှန် ြဖစ်ေွားချိန်တွင် အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်း၌ လူဉီးပရဖွဲ့စည်းေုံ  အချ ိုးအဆများ အကကီး 
အကျယ ်ပြောင်းလခဲဲေ့ည။် မတွဆ်လငတ်ိုေ့ည ်ကလုားတန ်
ြမစ်ကိုြဖတ်ကာ ပြမာက်ဘက်ေို့ ပြေးကကပေီး ဗုဒ� ဘာောဝင် 
တို့ကမူ ပတာင်ဘက်ေို့ ထွက်ပြေးခဲ့ ကကေည်။ အချ ို့ပော 
အဂတိကင်းေည့် ပလ့လာချက်များတွင် ပတွ့ရေည်မှာ 
ထိုကဲ့ေို့ အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမှု အေိုင်း
အဝိုင်း ပေိုကွဲရမှု များကို ြေန်လည်ပစ့စေ် ထူပထာင်ခဲ့ ြခင်း 
အလျဉ်းမရှိေါဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ ပနာင်တွင် ထိုအကကမ်းဖက်မှု  
ကို  မပမ့နိုင် ြခင်း ကကမှာ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် စည်း ြခား 
ရန်ပစာင်လိုေူ ပခါင်းပဆာင်များက ပနာက်လိုက်ပနာက်ေါ 
မျာကိ ုဆပွေးရာတငွ ်ေုံးေည့အ်ပကကာင်းတရားများ ြဖစလ်ာ 
ခဲ့ ကကေည်။၃၅

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ရိုဟင်ဂျာများ အစုလိုက်အပေုံလိုက် 
ပြေးကကရေည့် အပတာအတွင်း အပြခအပနဆိုး ပနေည့် 
အချိန်တွင် လက်ရှိကာကွယ်ပရး ဉီးစီးချုေ်မင်းပအာင်လှို  င် 
ပြောကကားခဲ့ပော စကားတစ်ခွန်းမှာ လူေိရှင်ကကား ြဖစ်ခဲ့ 
ေည်။ ရိုဟင်ဂျာအပရးမှာ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ  
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်များမှာ ဒုတိယကမ� ာစစ်လက်ကျန် မပေီး 
ြေတ်ပေးေည့် ကိစ္စ များဟု ၎င်းကဆိုခဲ့ေည်။၃၆ ထိုစကား 
များက ပနာင်တွင် ေူ့ကို တပစ �ြေန်ပြခာက်မည့် စကားများ 
ြဖစ်လာကကေည်။ (အခန်း ၇ နှင့် ၈ ကိုကကည့်ေါ) မည်ေို့ေင် 
ြဖစ်ပစ ယပန့ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် အကကမ်းဖက်မှု များ 



transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 26

ပြမာက်ဦး၏ဆည်းဆာချိန်ခါ (Private  source)
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အပကကာင်း ပြောကကေည့်အခါတိုင်းတွင် ထိုစစ်အတွင်းက 
ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေည်များကို  ဇာတ်ပကကာင်း ြေန်ရပမဲ ြဖစ်ေည်။ 
၁၉၄၅ တွင် ေစ်ပတာထူထေ်ပော ပမယုပတာင်တန်းများ 
ပေါ် တွင် ဗမာြေည်ေိမ်းတိုက်ေွဲဟူ၍ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့နိုင်ငံ 
နစှခ်ြုဖစပ်ော ဂရတိပ်ဗတိနိန်ငှ့ ်ဂျေနတ်ို့ ကကား ေနူိငု ်ကိယုန်ိငု ်
တိုက် ကကပော ေမို င်းဝင်တိုက်ေွဲ များေည်  အိန�  ိယေို့  
ဝင်ပေါက်ကို အုေ်စီးထားနိုင်ရန် အပေအပကျ တိုက်ကကြခင်း 
ြဖစ်ေည်။၃၇ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ခန့်အကကာတွင် ထိုပဒေတွင်ေင် 
ေဋေိက္ခ ဆကြ်ဖစပ်နပေီး စစေ်ွမဲျား ဆကတ်ိကုပ်နကကြေနေ်ည။် 
ယပနရ့ခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်လကရ်ှဒိကု္ခ ေညမ်ျား ပနရေစ်နွ့ပ်ြေး 
ပနရေည့်ေမာဏနှင့် ပဒေ၏မတည်ပငိမ်မှု  အတိုင်းအတာ 
ေည် အာရကန်ေမိုင်းထဲက အြဖစ်များနှင့်ယှဉ်လျှ င် မည်
ေည့်ကာလနှင့်နှို  င်းနှို  င်း အဆိုးဆုံးအပြခအပနေို့ ပရာက် 
ရှိပနပေေည်။

အာရကန်တို့ ပဘးဖယ်ထားြခင်းနှင့် 
လွတ်လေ်ပရးေို့ ဖုတ်ေူမီးတိုက်ချီတက်ြခင်း

 ၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ ြမန်မာလွတ်လေ်ပရး  မရခင် 
စေ်ကကား ကာလများတွင် အာရကန်တွင် ြဖစ်ပေါ် ပနေည့် 
ေဋိေက္ခ  များကို  ကံစီမံရာဆိုေလို  ေစ်ထားခဲ့ ကကေည်။ 
တစ်နိုင်ငံလုံး အပြောင်းအလဲကကီး ြဖစ်ပတာ့မည့် အချိန်တွင် 
အာရကန်က ထိုေို့လျစ်လျူရှု ခံလိုက်ရေည်မှာ ပရှ့ခရီး 
တစ်ပလ ျှာက်လုံး ကံဆိုးမိုးပမှာင်ကျဖို့ ြဖစ်လာေကဲ့ေို့ေင် 
ရှိေည်။ ြမန်မာြေည်၏ အိမ်နီးချင်း အိန� ိယနှင့် ေါကစ္စ တန် 
တို့ေို့ လွတ်လေ်ပရး လ� ဲပြောင်းပေးရန်ကိစ္စ များြဖင့် ရှု ေ်ပထွး
ပနခဲ့ေည်ဟု ပဗိတိေျှ အရာရှိတို့ ဝန်ခံခဲ့ ကကေါေည်။၃၈ ေူတို့ 
ောမက  ဗိလုခ်ျုေပ်အာငဆ်န်းနငှ့ ် မကကာခငအ်ာဏာ လ� ဲပြောင်း 
ယူကကပတာ့မည့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ပရး ြေည်ေူ့လွတ်လေ် 
ပရးအဖွဲ့ချုေ်  ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာင်များေည်လည်း  
အာရကန်၏ အပြခအပနများကို ထည့်မစဉ်းစားခဲ့ ကကေါ။ 
ထိေုို ့မေကိျ ိုးက� ံြေုခဲ့ ကကြခင်းများကေင ်ပမာက်နွ်းဝငအ်မှား 
များ ြဖစ်လာခဲ့ေါေည်။ တရားဝင် ပြောကကဆိုကကပလ့ရှိေည့် 
အထတဲငွ ်ထည့၍် အပရးတယလူေုြ်ခင်း မရှခိဲ့ ကကပောလ်ည်း 
လွတ်လေ်ပရးရပေီးပနာက် ပေါ် ပေါက်လာေည့် လှု ေ်ရှားမှု  
ေုံစံများအရ အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ပနာင်ြဖစ်လာမည့် လူမျ ိုး
စုအပရး လှု ေ်ရှားမှု များနှင့် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု ေုံစံများကို 
မှန်းဆနိုင်ပေီြဖစ်ေည်။ လက်ရှိ ရခိုင်ြေည်နယ် နိုင်ငံပရးတွင်
ရှိ ပန ေ ည့်  ထူး ြခား ပော  လ က္ခ  ဏာ များ ကို  ထို အ ချိ န်  
ကတည်းက ြဖစ်ေျက်ပနေုံ အရေ်ရေ်တွင် ပတွ့ ြမင်နိုင်ေည်။
 စေ်ကူးမေ်ကူး ကာလကို ြဖတ်ေန်းရချိန်တိုင်းတွင် 
တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ေါြဖစ်လာကကပော ရှု ေ်ပထွးလှေည့် 
အြဖစ်အေျက်များကို ဇာတ်ပကကာင်းတစ်ခုတည်းပကကာင့်ဟု 

ေုံပဖာ်ပြောကကားရန် ခက်ခဲေါေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ 
များမှာ ေါးနေက်ကေါေည။် ADA ေည ်၁၉၄၅ ဇနန်ဝါရ ီ၁ရက ်
ပန့တွင် ရခိုင်၌ဂျေန်များကို စတင်ပတာ်လှန်ပေီး ဖ.ဆ.ေ. လ
အဖွဲ့ ကကီးက ဂျေန်ဆန့်ကျင်ပရးလုေ်ငန်းများ မတ်လတွင် 
မစတင်မီကေင် ကကိုတင်နယ်ပြမ ရှင်းလင်းထားပေီး ြဖစ် 
ေည်။ ေို့ရာတွင် များမကကာမီေင် ပဗိတိေျှ တေ်များ ြေန်ဝင် 
လာပောအခါ အာရကန်လက်နက်ကိုင်  တေ်ဖွဲ့များကို  
လက်နက်ြဖုတ်ေိမ်းလိုက်ေြဖင့် ပဒေခံတို့ အကကီးအကျယ် 
အမျက ်ထကွ ်စတိေ်ျကခ်ဲရ့ေည။်  အဖမ်းခရံပော  ပခါင်းပဆာင ်
များတွင် ADA ဥက� ဌ ဗိုလ်ကကာလှပအာင်နှင့်  အမျ ိုးေား 
ပရးဝါဒီ ရဟန်းဉီးစိန� ာလည်းေါေည်။ ရခိုင်ေမိုင်းတွင် 
ပဗိတိေျှ တို့ ယခုတစ်ကကိမ်ြေန်လည် ဝင်ပရာက်လာြခင်းကို 
ပလးကကမိပ်ြမာက ်ကိလုိနုအီြေုခရံြခင်းဟ ုေတမ်တှက်ကေည။်
 ပရှ့ပလ ျှာက် အာရကန်လှု ေ်ရှားမှု များတွင် ရခိုင် 
ကကီးစိုးပော ေါတီများအကကားတွင် လိုင်းေုံးလိုင်းကွဲေွား 
ခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ လက်ယာဂိုဏ်းများတွင် နန်း 
ရင်းဝန်ပဟာင်း ဆာပေါ် ထွန်း ပခါင်းပဆာင်ပော ေါလီမန် 
အုေ်စုများ ေါဝင်ကကေည်။ အလယ်ဗဟိုတွင်မူ ဖ.ဆ.ေ.လ
အမှု ပဆာင်ပကာင်စီ အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာေည့် ဉီးပအာင်ဇံပဝ 
ဉီးပဆာင်ပော စစ် ကကို ပခတ်က အာရကန်အမျ ိုးေား  
ကွန်ဂရက်ဟု ေိ ကကပောအဖွဲ့  ြဖစ်ေည်။ လက်ဝဲဘက်
တွင် ၁၉၄၅ နိုဝင်ဘာတွင် ရခိုင်ြေည် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက် 
ပရးေါတီ APLP ကို  တည်ပထာင်ရန် ANC မှ ခွဲထွက် 
လာခဲ့ေည့် ဆရာပတာ်ဉီးစိန� ာ ပခါင်းပဆာင်ပော လက်နက် 
ကိုင်အဖွဲ့ ရှိေည်။ လက်နက်ကိုင်စွဲထားပော တေ်ဖွဲ့ဝင် 
၃,၀၀၀မျှ  ခန့်မှန်းပြခရှိပော APLP ပြောက်ကျား အဖွဲ့ဝင် 
များေည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ေစ်မှတ်များကို အချိန်မဆိုင်း 
ဘဲ တိုက်ခိုက် ကကေည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များ
ေည် အရှိန်နှင့်စတင်ခဲ့ပလပေီ။ ၁၉၄၆ မတ်လတွင် မနုဿ 
ပဗဒေညာရှင် Edmund Leach ကို စစ်ပတွရှိ  ပဗိတိေျှ  
ပကာ်မရှင်နာတစ်ဉီးက ေတိပေးခဲ့ပော စကားတစ်ခွန်းက 
ပဒေ အပြခအပနကို ပဖာ်ြေပနေည်။ “ပတာဘက်မှာ တရား
ဉေပဒစိုးမိုးပရးဆိုတာဟာ ေုလိေ်ဂတ်တဲကပန ခဲတစ်ေစ်စာ 
ပလာက်အတွင်းမှာေဲ ရှိတာမျ ိုးပနာ်” ဟု ေူက ဆိုေည်။၃၉

 ေိုရ့ာတငွ ်ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်အာရ 
ကန်ရှိ ထိုလှု ေ်ရှားမှု များ ေုံးခုစလုံးနှင့် ခေ်ခွာခွာပနခဲ့ ေည်။
၎င်းတို့  ဆက်ဆံခဲ့ပော အဖွဲ့မှာ ANC တစ်ခုတည်းော
ြဖစေ်ည။် ဖ.ဆ.ေ.လ က   ANC   အဖွဲ့ကိ ုဖျကေ်င့ပ်ေီး လတွလ်ေ ်
ပရးကို အရတိုက်ယူရန် ဖ.ဆ.ေ.လနှင့် လက်တွဲေါဟု တိုက် 
တွန်းနိုင်ခဲ့ေည်။ ထိုအချက်ေည် အာရကန် ပရှ့ပရးအတွက်
အလွန်မှားပော ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖစ်ေည်။ အာရကန်နိုင်ငံ 
ပရးတွင် အကွဲအပေဲများ ေိုမိုကကီးထွားလာပေီး စိတ်ဝမ်းကွဲကာ 
မပကျမချမ်းြဖစပ်နပော အေမံျားကိ ုမကကားေလိ ုဖယထ်ား 
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အပကကာင်း ပြောကကေည့်အခါတိုင်းတွင် ထိုစစ်အတွင်းက 
ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေည်များကို  ဇာတ်ပကကာင်း ြေန်ရပမဲ ြဖစ်ေည်။ 
၁၉၄၅ တွင် ေစ်ပတာထူထေ်ပော ပမယုပတာင်တန်းများ 
ပေါ် တွင် ဗမာြေည်ေိမ်းတိုက်ေွဲဟူ၍ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့နိုင်ငံ 
နစှခ်ြုဖစပ်ော ဂရတိပ်ဗတိနိန်ငှ့ ်ဂျေနတ်ို့ ကကား ေနူိငု ်ကိယုန်ိငု ်
တိုက် ကကပော ေမို င်းဝင်တိုက်ေွဲ များေည်  အိန�  ိယေို့  
ဝင်ပေါက်ကို အုေ်စီးထားနိုင်ရန် အပေအပကျ တိုက်ကကြခင်း 
ြဖစ်ေည်။၃၇ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ခန့်အကကာတွင် ထိုပဒေတွင်ေင် 
ေဋေိက္ခ ဆကြ်ဖစပ်နပေီး စစေ်ွမဲျား ဆကတ်ိကုပ်နကကြေနေ်ည။် 
ယပနရ့ခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်လကရ်ှဒိကု္ခ ေညမ်ျား ပနရေစ်နွ့ပ်ြေး 
ပနရေည့်ေမာဏနှင့် ပဒေ၏မတည်ပငိမ်မှု  အတိုင်းအတာ 
ေည် အာရကန်ေမိုင်းထဲက အြဖစ်များနှင့်ယှဉ်လျှ င် မည်
ေည့်ကာလနှင့်နှို  င်းနှို  င်း အဆိုးဆုံးအပြခအပနေို့ ပရာက် 
ရှိပနပေေည်။

အာရကန်တို့ ပဘးဖယ်ထားြခင်းနှင့် 
လွတ်လေ်ပရးေို့ ဖုတ်ေူမီးတိုက်ချီတက်ြခင်း

 ၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ ြမန်မာလွတ်လေ်ပရး  မရခင် 
စေ်ကကား ကာလများတွင် အာရကန်တွင် ြဖစ်ပေါ် ပနေည့် 
ေဋိေက္ခ  များကို  ကံစီမံရာဆိုေလို  ေစ်ထားခဲ့ ကကေည်။ 
တစ်နိုင်ငံလုံး အပြောင်းအလဲကကီး ြဖစ်ပတာ့မည့် အချိန်တွင် 
အာရကန်က ထိုေို့လျစ်လျူရှု ခံလိုက်ရေည်မှာ ပရှ့ခရီး 
တစ်ပလ ျှာက်လုံး ကံဆိုးမိုးပမှာင်ကျဖို့ ြဖစ်လာေကဲ့ေို့ေင် 
ရှိေည်။ ြမန်မာြေည်၏ အိမ်နီးချင်း အိန� ိယနှင့် ေါကစ္စ တန် 
တို့ေို့ လွတ်လေ်ပရး လ� ဲပြောင်းပေးရန်ကိစ္စ များြဖင့် ရှု ေ်ပထွး
ပနခဲ့ေည်ဟု ပဗိတိေျှ အရာရှိတို့ ဝန်ခံခဲ့ ကကေါေည်။၃၈ ေူတို့ 
ောမက  ဗိလုခ်ျုေပ်အာငဆ်န်းနငှ့ ် မကကာခငအ်ာဏာ လ� ဲပြောင်း 
ယူကကပတာ့မည့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ပရး ြေည်ေူ့လွတ်လေ် 
ပရးအဖွဲ့ချုေ်  ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာင်များေည်လည်း  
အာရကန်၏ အပြခအပနများကို ထည့်မစဉ်းစားခဲ့ ကကေါ။ 
ထိေုို ့မေကိျ ိုးက� ံြေုခဲ့ ကကြခင်းများကေင ်ပမာက်နွ်းဝငအ်မှား 
များ ြဖစ်လာခဲ့ေါေည်။ တရားဝင် ပြောကကဆိုကကပလ့ရှိေည့် 
အထတဲငွ ်ထည့၍် အပရးတယလူေုြ်ခင်း မရှခိဲ့ ကကပောလ်ည်း 
လွတ်လေ်ပရးရပေီးပနာက် ပေါ် ပေါက်လာေည့် လှု ေ်ရှားမှု  
ေုံစံများအရ အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ပနာင်ြဖစ်လာမည့် လူမျ ိုး
စုအပရး လှု ေ်ရှားမှု များနှင့် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု ေုံစံများကို 
မှန်းဆနိုင်ပေီြဖစ်ေည်။ လက်ရှိ ရခိုင်ြေည်နယ် နိုင်ငံပရးတွင်
ရှိ ပန ေ ည့်  ထူး ြခား ပော  လ က္ခ  ဏာ များ ကို  ထို အ ချိ န်  
ကတည်းက ြဖစ်ေျက်ပနေုံ အရေ်ရေ်တွင် ပတွ့ ြမင်နိုင်ေည်။
 စေ်ကူးမေ်ကူး ကာလကို ြဖတ်ေန်းရချိန်တိုင်းတွင် 
တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ေါြဖစ်လာကကပော ရှု ေ်ပထွးလှေည့် 
အြဖစ်အေျက်များကို ဇာတ်ပကကာင်းတစ်ခုတည်းပကကာင့်ဟု 

ေုံပဖာ်ပြောကကားရန် ခက်ခဲေါေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ 
များမှာ ေါးနေက်ကေါေည။် ADA ေည ်၁၉၄၅ ဇနန်ဝါရ ီ၁ရက ်
ပန့တွင် ရခိုင်၌ဂျေန်များကို စတင်ပတာ်လှန်ပေီး ဖ.ဆ.ေ. လ
အဖွဲ့ ကကီးက ဂျေန်ဆန့်ကျင်ပရးလုေ်ငန်းများ မတ်လတွင် 
မစတင်မီကေင် ကကိုတင်နယ်ပြမ ရှင်းလင်းထားပေီး ြဖစ် 
ေည်။ ေို့ရာတွင် များမကကာမီေင် ပဗိတိေျှ တေ်များ ြေန်ဝင် 
လာပောအခါ အာရကန်လက်နက်ကိုင်  တေ်ဖွဲ့များကို  
လက်နက်ြဖုတ်ေိမ်းလိုက်ေြဖင့် ပဒေခံတို့ အကကီးအကျယ် 
အမျက ်ထကွ ်စတိေ်ျကခ်ဲရ့ေည။်  အဖမ်းခရံပော  ပခါင်းပဆာင ်
များတွင် ADA ဥက� ဌ ဗိုလ်ကကာလှပအာင်နှင့်  အမျ ိုးေား 
ပရးဝါဒီ ရဟန်းဉီးစိန� ာလည်းေါေည်။ ရခိုင်ေမိုင်းတွင် 
ပဗိတိေျှ တို့ ယခုတစ်ကကိမ်ြေန်လည် ဝင်ပရာက်လာြခင်းကို 
ပလးကကမိပ်ြမာက ်ကိလုိနုအီြေုခရံြခင်းဟ ုေတမ်တှက်ကေည။်
 ပရှ့ပလ ျှာက် အာရကန်လှု ေ်ရှားမှု များတွင် ရခိုင် 
ကကီးစိုးပော ေါတီများအကကားတွင် လိုင်းေုံးလိုင်းကွဲေွား 
ခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ လက်ယာဂိုဏ်းများတွင် နန်း 
ရင်းဝန်ပဟာင်း ဆာပေါ် ထွန်း ပခါင်းပဆာင်ပော ေါလီမန် 
အုေ်စုများ ေါဝင်ကကေည်။ အလယ်ဗဟိုတွင်မူ ဖ.ဆ.ေ.လ
အမှု ပဆာင်ပကာင်စီ အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာေည့် ဉီးပအာင်ဇံပဝ 
ဉီးပဆာင်ပော စစ် ကကို ပခတ်က အာရကန်အမျ ိုးေား  
ကွန်ဂရက်ဟု ေိ ကကပောအဖွဲ့  ြဖစ်ေည်။ လက်ဝဲဘက်
တွင် ၁၉၄၅ နိုဝင်ဘာတွင် ရခိုင်ြေည် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက် 
ပရးေါတီ APLP ကို  တည်ပထာင်ရန် ANC မှ ခွဲထွက် 
လာခဲ့ေည့် ဆရာပတာ်ဉီးစိန� ာ ပခါင်းပဆာင်ပော လက်နက် 
ကိုင်အဖွဲ့ ရှိေည်။ လက်နက်ကိုင်စွဲထားပော တေ်ဖွဲ့ဝင် 
၃,၀၀၀မျှ  ခန့်မှန်းပြခရှိပော APLP ပြောက်ကျား အဖွဲ့ဝင် 
များေည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ေစ်မှတ်များကို အချိန်မဆိုင်း 
ဘဲ တိုက်ခိုက် ကကေည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များ
ေည် အရှိန်နှင့်စတင်ခဲ့ပလပေီ။ ၁၉၄၆ မတ်လတွင် မနုဿ 
ပဗဒေညာရှင် Edmund Leach ကို စစ်ပတွရှိ  ပဗိတိေျှ  
ပကာ်မရှင်နာတစ်ဉီးက ေတိပေးခဲ့ပော စကားတစ်ခွန်းက 
ပဒေ အပြခအပနကို ပဖာ်ြေပနေည်။ “ပတာဘက်မှာ တရား
ဉေပဒစိုးမိုးပရးဆိုတာဟာ ေုလိေ်ဂတ်တဲကပန ခဲတစ်ေစ်စာ 
ပလာက်အတွင်းမှာေဲ ရှိတာမျ ိုးပနာ်” ဟု ေူက ဆိုေည်။၃၉

 ေိုရ့ာတငွ ်ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်အာရ 
ကန်ရှိ ထိုလှု ေ်ရှားမှု များ ေုံးခုစလုံးနှင့် ခေ်ခွာခွာပနခဲ့ ေည်။
၎င်းတို့  ဆက်ဆံခဲ့ပော အဖွဲ့မှာ ANC တစ်ခုတည်းော
ြဖစေ်ည။် ဖ.ဆ.ေ.လ က   ANC   အဖွဲ့ကိ ုဖျကေ်င့ပ်ေီး လတွလ်ေ ်
ပရးကို အရတိုက်ယူရန် ဖ.ဆ.ေ.လနှင့် လက်တွဲေါဟု တိုက် 
တွန်းနိုင်ခဲ့ေည်။ ထိုအချက်ေည် အာရကန် ပရှ့ပရးအတွက်
အလွန်မှားပော ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖစ်ေည်။ အာရကန်နိုင်ငံ 
ပရးတွင် အကွဲအပေဲများ ေိုမိုကကီးထွားလာပေီး စိတ်ဝမ်းကွဲကာ 
မပကျမချမ်းြဖစပ်နပော အေမံျားကိ ုမကကားေလိ ုဖယထ်ား 



transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 28

မိခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်က ဖ.ဆ.ေ.လ ေည်လည်း ေူကိုယ်တိုင် 
ေငလ်ျှ င ်စည်းလုံးေည့ ်အဖွဲ့အစည်းတစခု် မဟတုပ်ေ။ ၁၉၄၆ 
တွင် ဖဆေလထဲမှ ဗ.က.ေ ကို ထုတ်ေယ်လိုက်ပောအခါ 
အပြခအပနမှာ ေိဆုိုးေွားပတာေ့ည။် အချ ို့ပော ရခိငုအ်မျ ိုး 
ေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် ကျန်ရစ်ကကပေီး 
အချ ို့မှာ ဗ.က.ေ နငှ့ ်ေူးပေါင်းေွားကကေည။် အချ ို့က ဉီးစနိ� ာ
၏ APLP ထေဲို့  ဝငေ်ွားကကပေီး အချ ို့မှာ ြေညေ်ူ့ရပဲဘာအ်ဖွဲ့
ဝင်များြဖစ်လာကကေည်။ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့မှာ ဗိုလ်ချုေ် 
ပအာင်ဆန်းက ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပော စစ်အတွင်းက ြေည်ေူ့
စစ် အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများ ြဖစ်ကကေည်။
 ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ နှစ်ြခမ်းကွဲပော အချိန် 
တွင် ရှု ေ်ပထွးမှု များ ေိုဆိုးလာခဲ့ေည်။ အဖွဲ့ဝင်ေိုများ ပော 
ေခင်ေန်းထွန်းဉီးပဆာငပ်ော အလံြဖူကနွြ်မူနစန်ှင့ ်အဖွဲ့ 
အရ�ယ်အစားေိုငယ်ပော ေခင်စိုး ဉီးပဆာင်ေည့် အလံနီ 
ကွန် ြမူနစ်များဟူ၍ နှစ် ြခမ်းကွဲေွားခဲ့ေည်။  နှစ်ဖက်  
စလုံးေည် အာရကန်တွင် ကေဇာရှိပမဲြဖစ်ပေီး ရမ်းပဗဲက� န်း၊ 
ေံတွဲနှင့်  ဂွတို့ေည် ချက်ချင်းလက်ငင်း ကွန် ြမူနစ်များ 
ကကီးစိုးရာနယမ်ျား ြဖစလ်ာကကေည။် ဒတုယိကမ� ာစစက်ကီး၏ 
နဂိုံးေည ်ပငမိ်းချမ်းပရးကိ ုအာရကနေ်ို ့ယပူဆာငလ်ာပေးရန ်
ပနပနောော စစမ်ှာ ဤပဒေ၌ ေိ၍ုေင ်ေျံန့ှံ့စိုးမိုးလာခဲေ့ည။်
 ထိုနှစ်များ၏ ခါးေီးပော အပတွ့အကကုံများအား 
ANC ပခါင်းပဆာင်ဉီးပအာင်ဇံပဝက ပနာက်နှစ် နှစ်ဆယ် 
အကကာတွင် ြေန်ပြောင်းပရးေားခဲ့ေါေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ အဖွဲ့
ထဲ ပရာက်ေွားေည့်အတွက် ANC အပနနှင့်  အာရကန် 
တစ်မျ ိုးေားလုံး  ညီ��တ်ပရးကို  အားမပေးနိုင်ရုံမျှ မက 
အာရကန်အပရးကို ြေည်မမှ ဝင်ပရာက် စွက်ဖက်ခွင့်ပေးရန် 
တံခါးဖွင့် ပေးလိုက်ေလို ြဖစ်ခဲ့ေည်ဟု ၎င်းကဆိုေည်။၄၀

ANC နိဌိတံေွားပောအခါ ဆိုရှယ်လစ်နှင့်  ကွန် ြမူနစ် 
အဖွဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးမှ အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ အာရကန်ေို့ 
အပေိုင်အဆိုင် ပစလ� တ်ခဲ့ ကကပေီး မျ ိုးဆက်ေစ် ပခါင်းပဆာင် 
များကို အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် စည်းရုံးနိုင်ရန် ကကိုးစားခဲ့ ကကေည်။ 
ဉီးပအာင်ဇံပဝပြောခဲ့ေည်မှာ-
 “ရခိုင် ြေည် အထူးေြဖင့်  စစ်ပတွခရိုင်ေို့  ပစလ� တ်

ပေီးလျှ င်  ေါတီဝါဒ ြဖန့်၍  ဆိုရှယ်လစ်  ကွန် ြမူနစ်  
ေါတီ အေီးေီးတို့ကို ဖွဲ့စည်းပစခဲ့ပလေည့်အတွက် 
ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ  အစည်းအရုံး၏ လုံ့လ ြဖင့်
ရခိုင်တိုင်းလုံးကို စည်းရုံး၍လွတ်လေ်ပရးကို ပရှးရှု 
ပော ညီ��တ်မှု ကိုရယူရန် ကကိုးေမ်းမှု ြဖင့် ရရှိခဲ့ပော 
ပအာင်ြမင်မှု မှာ ြဗန်းြဗန်းကွဲ၍ အလံြဖူ၊အနီ၊ အလံဝါ
အစရှိေည်တို့ ြဖင့်  အစိေ်စိေ်အမ� ာမ� ာ  ြဖစ် ပေီးလျှ င်
ပနာ က် ဆုံး ၌  ပတာ ခို ဘ ဝ ေို့  ပရာ က် ရ ပလ ေ ည် ။ 
တိုင်းေစ် ြေည်ေစ် လူေစ် တည်ပထာင်ခါစ အချိန်၌
ဤကဲေ့ို ့လနူည်းစ ုလငူယမ်ျားြဖစက်နုပ်ော ရခိငုဘ်က်

လူငယ်များမှာ တဦးနှင့်တဦး တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ တကယ် 
ရန်ေူဘ၀  ရုတ်ချည်း အေွင်ပြောင်းေွားကကေည်။”၄၁

(ဦးပအာင်ဇံပဝ၏ ပမာင်ကံထူးမှတ်စုေါ ေတ်ေုံများ အတိုင်း 
ြဖစ်ေါေည်။ စီစဉ်ေူ)
 အာရကနတ်ို့ လျစလ်ျူရှု ခဲေ့ည့န်ည်းတေူင ်ပဗတိေိျှ  
တိုန့ငှ့ ်ဖ.ဆ.ေ.လ အရာရှမိျားေည ်မတွဆ်လငတ်ို၏့ နိုငင်ပံရး 
ကိုလည်း ပေယျာလကန်ထားခဲ့ေည်။ စစ် ကကီး ပေီးေည့်  
ပနာက်ေိုင်းတွင် လူမျ ိုးပရး တင်းမာမှု များ မပလျာ့ေွားပေ။ 
လွတ်လေ်ပရး မကကာမီရပတာ့မည်ဆိုလျှ င် ြဖစ်ပေါ် လာမည့်  
လက်ငင်း အပြောင်းအလဲများနှင့် ေတ်ေက်၍ မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင်  စိုးရိမ်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။ လွတ်လေ်
ပရး ပေးလျှ င်ပေးချင်း ရုတ်ချည်းဆိုေလိုေင်  ၎င်းတို့ပနထိုင်
ရာ အရေ်မှာ ြမန်မာ-အိန� ိယ၊ ေါကစ္စ တန် (ပနာင်တွင် ဘင်္  ဂ
လားပဒ့ရှ်)  နိုင်ငံေုံးခု၏ အဝင်တံခါးြဖစ်လာပတာ့မည်။၄၂ 

 စစပ်ေီးချနိမ်ှာ နိငုင်ပံရး နိုးကကားမှု ပရချနိက်လည်း ြမင့ပ်နေည့ ်
ကာလြဖစ်ေည်။ Jacques Leider  ပရးေားထားေကဲ့
ေို့ေင် ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းက အြဖစ်အေျက်တို့ေည် 
မွတ်ဆလင်များကို နိုင်ငံပရးအရ အရ�ယ်ပရာက်ပစခဲ့ ပေီ။၄၃ 
 အပစာေိုင်းတွင် အာရကန်ရှိ အေိုင်းအဝိုင်း အမျ ိုး
မျ ိုးမှ မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များေည် ANC နှင့်အလား
တူ နိုင်ငံပရး ဆုံးြဖတ်ချက်မျ ိုးကို ချမှတ်ခဲ့ေည်။ ဖွဲ့စည်းေုံ
အရ ၎င်းတို့ေည်လည်း ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် တစ်ေားတည်းြဖစ် 
ေွားပေီး  ရန်ကုန်နိုင်ငံပရး ဗဟိုချက်မှ  ဗမာကကီးစိုးပော 
အစုအဖွဲ့များ နှင့် ေူးပေါင်းရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။
 ၁၉၄၂ တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်း 
ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်မတွဆ်လငန်ငှ့ ်အြခားအနိ� ိယနယွဖ်ွား အေုစ် ု
များေည် ြမန်မာလွတ်လေ်ပရးကကိုးေမ်းမှု ကို  ပထာက်ခံ  
ပကကာင်း ြေေလိုခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေည် ၎င်းတို့၏
အိမ်ယာြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အပရးကိစ္စ  
များတွင် ၎င်းတို့လည်း ေါဝင်လိုေည်။ ထိုအပြခခံပေါ် မှ 
စဉ်းစားကာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်းများ
ေည ်၁၉၄၅ ဒဇီငဘ်ာတငွ ်ဖ.ဆ.ေ.လ ၏ အစတိအ်ေိငု်းတစခု် 
ြဖစ်လာခဲ့ပော အေစ်ဖွဲ့စည်းထားေည့် ဗမာမွတ်ဆလင် 
ကွန်ဂရက် BMC ပအာက်တွင် တစ်စုတည်း ညီ��တ်ကကရန် 
ဆုံး ြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ထိုအချိန်မှစကာ ပနာက်ဆယ်နှစ်
အတွင်း  BMC ေည် ြမန်မာအမျ ိုးေား နိုင်ငံပရးတွင်  
မွတ်ဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားြေုေည့် အပရးကကီး 
ပော အေံတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ေို့ရာတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းတွင် ပတွ့ရပော 
ဖအိားကမ ူေုစံတံစမ်ျ ိုးြဖစေ်ည။် အပရှ့ေါကစ္စ တနက် အနိ� ိယ 
မှခွဲထွက်မှု ပကကာင့် အာရကန်နှင့် စစ်တပကာင်းတွင် ပနထိုင်
ကကပော လူမျ ိုးများကကား အစဉ်အဆက် ရှိခဲ့ေည့် ကူးလူး 
ယှက်န� ယ်မှု များ မူလအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ေျက်ြေားကကရမည့် 
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မိခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်က ဖ.ဆ.ေ.လ ေည်လည်း ေူကိုယ်တိုင် 
ေငလ်ျှ င ်စည်းလုံးေည့ ်အဖွဲ့အစည်းတစခု် မဟတုပ်ေ။ ၁၉၄၆ 
တွင် ဖဆေလထဲမှ ဗ.က.ေ ကို ထုတ်ေယ်လိုက်ပောအခါ 
အပြခအပနမှာ ေိဆုိုးေွားပတာေ့ည။် အချ ို့ပော ရခိငုအ်မျ ိုး 
ေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် ကျန်ရစ်ကကပေီး 
အချ ို့မှာ ဗ.က.ေ နငှ့ ်ေူးပေါင်းေွားကကေည။် အချ ို့က ဉီးစနိ� ာ
၏ APLP ထေဲို့  ဝငေ်ွားကကပေီး အချ ို့မှာ ြေညေ်ူ့ရပဲဘာအ်ဖွဲ့
ဝင်များြဖစ်လာကကေည်။ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့မှာ ဗိုလ်ချုေ် 
ပအာင်ဆန်းက ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပော စစ်အတွင်းက ြေည်ေူ့
စစ် အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများ ြဖစ်ကကေည်။
 ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ နှစ်ြခမ်းကွဲပော အချိန် 
တွင် ရှု ေ်ပထွးမှု များ ေိုဆိုးလာခဲ့ေည်။ အဖွဲ့ဝင်ေိုများ ပော 
ေခင်ေန်းထွန်းဉီးပဆာငပ်ော အလံြဖူကနွြ်မူနစန်ှင့ ်အဖွဲ့ 
အရ�ယ်အစားေိုငယ်ပော ေခင်စိုး ဉီးပဆာင်ေည့် အလံနီ 
ကွန် ြမူနစ်များဟူ၍ နှစ် ြခမ်းကွဲေွားခဲ့ေည်။  နှစ်ဖက်  
စလုံးေည် အာရကန်တွင် ကေဇာရှိပမဲြဖစ်ပေီး ရမ်းပဗဲက� န်း၊ 
ေံတွဲနှင့်  ဂွတို့ေည် ချက်ချင်းလက်ငင်း ကွန် ြမူနစ်များ 
ကကီးစိုးရာနယမ်ျား ြဖစလ်ာကကေည။် ဒတုယိကမ� ာစစက်ကီး၏ 
နဂိုံးေည ်ပငမိ်းချမ်းပရးကိ ုအာရကနေ်ို ့ယပူဆာငလ်ာပေးရန ်
ပနပနောော စစမ်ှာ ဤပဒေ၌ ေိ၍ုေင ်ေျံန့ှံ့စိုးမိုးလာခဲေ့ည။်န့ှံ့စိုးမိုးလာခဲေ့ည။့်
 ထိုနှစ်များ၏ ခါးေီးပော အပတွ့အကကုံများအား 
ANC ပခါင်းပဆာင်ဉီးပအာင်ဇံပဝက ပနာက်နှစ် နှစ်ဆယ် 
အကကာတွင် ြေန်ပြောင်းပရးေားခဲ့ေါေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ အဖွဲ့
ထဲ ပရာက်ေွားေည့်အတွက် ANC အပနနှင့်  အာရကန် 
တစ်မျ ိုးေားလုံး  ညီ��တ်ပရးကို  အားမပေးနိုင်ရုံမျှ မက 
အာရကန်အပရးကို ြေည်မမှ ဝင်ပရာက် စွက်ဖက်ခွင့်ပေးရန် 
တံခါးဖွင့် ပေးလိုက်ေလို ြဖစ်ခဲ့ေည်ဟု ၎င်းကဆိုေည်။၄၀

ANC နိဌိတံေွားပောအခါ ဆိုရှယ်လစ်နှင့်  ကွန် ြမူနစ် 
အဖွဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးမှ အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ အာရကန်ေို့ 
အပေိုင်အဆိုင် ပစလ� တ်ခဲ့ ကကပေီး မျ ိုးဆက်ေစ် ပခါင်းပဆာင် 
များကို အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် စည်းရုံးနိုင်ရန် ကကိုးစားခဲ့ ကကေည်။ 
ဉီးပအာင်ဇံပဝပြောခဲ့ေည်မှာ-
 “ရခိုင် ြေည် အထူးေြဖင့်  စစ်ပတွခရိုင်ေို့  ပစလ� တ်

ပေီးလျှ င်  ေါတီဝါဒ ြဖန့်၍  ဆိုရှယ်လစ်  ကွန် ြမူနစ်  
ေါတီ အေီးေီးတို့ကို ဖွဲ့စည်းပစခဲ့ပလေည့်အတွက် 
ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ  အစည်းအရုံး၏ လုံ့လ ြဖင့်
ရခိုင်တိုင်းလုံးကို စည်းရုံး၍လွတ်လေ်ပရးကို ပရှးရှု 
ပော ညီ��တ်မှု ကိုရယူရန် ကကိုးေမ်းမှု ြဖင့် ရရှိခဲ့ပော 
ပအာင်ြမင်မှု မှာ ြဗန်းြဗန်းကွဲ၍ အလံြဖူ၊အနီ၊ အလံဝါ
အစရှိေည်တို့ ြဖင့်  အစိေ်စိေ်အမ� ာမ� ာ  ြဖစ် ပေီးလျှ င်
ပနာ က် ဆုံး ၌  ပတာ ခို ဘ ဝ ေို့  ပရာ က် ရ ပလ ေ ည် ။ 
တိုင်းေစ် ြေည်ေစ် လူေစ် တည်ပထာင်ခါစ အချိန်၌
ဤကဲေ့ို ့လနူည်းစ ုလငူယမ်ျားြဖစက်နုပ်ော ရခိငုဘ်က်

လူငယ်များမှာ တဦးနှင့်တဦး တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ တကယ် 
ရန်ေူဘ၀  ရုတ်ချည်း အေွင်ပြောင်းေွားကကေည်။”၄၁

(ဦးပအာင်ဇံပဝ၏ ပမာင်ကံထူးမှတ်စုေါ ေတ်ေုံများ အတိုင်း 
ြဖစ်ေါေည်။ စီစဉ်ေူ)
 အာရကနတ်ို့ လျစလ်ျူရှု ခဲေ့ည့န်ည်းတေူင ်ပဗတိေိျှ  
တိုန့ငှ့ ်ဖ.ဆ.ေ.လ အရာရှမိျားေည ်မတွဆ်လငတ်ို၏့ နိုငင်ပံရး 
ကိုလည်း ပေယျာလကန်ထားခဲ့ေည်။ စစ် ကကီး ပေီးေည့်  
ပနာက်ေိုင်းတွင် လူမျ ိုးပရး တင်းမာမှု များ မပလျာ့ေွားပေ။ 
လွတ်လေ်ပရး မကကာမီရပတာ့မည်ဆိုလျှ င် ြဖစ်ပေါ် လာမည့်  
လက်ငင်း အပြောင်းအလဲများနှင့် ေတ်ေက်၍ မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင်  စိုးရိမ်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။ လွတ်လေ်
ပရး ပေးလျှ င်ပေးချင်း ရုတ်ချည်းဆိုေလိုေင်  ၎င်းတို့ပနထိုင်
ရာ အရေ်မှာ ြမန်မာ-အိန� ိယ၊ ေါကစ္စ တန် (ပနာင်တွင် ဘင်္  ဂ
လားပဒ့ရှ်)  နိုင်ငံေုံးခု၏ အဝင်တံခါးြဖစ်လာပတာ့မည်။၄၂ 

 စစပ်ေီးချနိမ်ှာ နိငုင်ပံရး နိုးကကားမှု ပရချနိက်လည်း ြမင့ပ်နေည့ ်
ကာလြဖစ်ေည်။ Jacques Leider  ပရးေားထားေကဲ့
ေို့ေင် ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းက အြဖစ်အေျက်တို့ေည် 
မွတ်ဆလင်များကို နိုင်ငံပရးအရ အရ�ယ်ပရာက်ပစခဲ့ ပေီ။၄၃

 အပစာေိုင်းတွင် အာရကန်ရှိ အေိုင်းအဝိုင်း အမျ ိုး
မျ ိုးမှ မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များေည် ANC နှင့်အလား
တူ နိုင်ငံပရး ဆုံးြဖတ်ချက်မျ ိုးကို ချမှတ်ခဲ့ေည်။ ဖွဲ့စည်းေုံ
အရ ၎င်းတို့ေည်လည်း ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် တစ်ေားတည်းြဖစ် 
ေွားပေီး  ရန်ကုန်နိုင်ငံပရး ဗဟိုချက်မှ  ဗမာကကီးစိုးပော 
အစုအဖွဲ့များ နှင့် ေူးပေါင်းရန်ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။
 ၁၉၄၂ တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်း 
ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်မတွဆ်လငန်ငှ့ ်အြခားအနိ� ိယနယွဖ်ွား အေုစ် ု
များေည် ြမန်မာလွတ်လေ်ပရးကကိုးေမ်းမှု ကို  ပထာက်ခံ  
ပကကာင်း ြေေလိုခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေည် ၎င်းတို့၏
အိမ်ယာြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အပရးကိစ္စ  
များတွင် ၎င်းတို့လည်း ေါဝင်လိုေည်။ ထိုအပြခခံပေါ် မှ 
စဉ်းစားကာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်းများ
ေည ်၁၉၄၅ ဒဇီငဘ်ာတငွ ်ဖ.ဆ.ေ.လ ၏ အစတိအ်ေိငု်းတစခု် 
ြဖစ်လာခဲ့ပော အေစ်ဖွဲ့စည်းထားေည့် ဗမာမွတ်ဆလင် 
ကွန်ဂရက် BMC ပအာက်တွင် တစ်စုတည်း ညီ��တ်ကကရန် 
ဆုံး ြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ထိုအချိန်မှစကာ ပနာက်ဆယ်နှစ်
အတွင်း  BMC ေည် ြမန်မာအမျ ိုးေား နိုင်ငံပရးတွင်  
မွတ်ဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားြေုေည့် အပရးကကီး 
ပော အေံတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ေို့ရာတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းတွင် ပတွ့ရပော 
ဖအိားကမ ူေုစံတံစမ်ျ ိုးြဖစေ်ည။် အပရှ့ေါကစ္စ တနက် အနိ� ိယ 
မှခွဲထွက်မှု ပကကာင့် အာရကန်နှင့် စစ်တပကာင်းတွင် ပနထိုင်
ကကပော လူမျ ိုးများကကား အစဉ်အဆက် ရှိခဲ့ေည့် ကူးလူး 
ယှက်န� ယ်မှု များ မူလအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ေျက်ြေားကကရမည့် 
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အချိန်ေို့  ပရာက်ရှိလာခဲ့ ပေီ။ ထိုအြဖစ်ကို  Rajashree
Mazumderက ဤေို့  ပရးေားခဲ့ေည်။  “ ြေည်ေူတို့  
ေည် ရုတ်ချည်းေင် ပနပမဲအတိုင်းပနရင်း တိုင်းြေည်ြခား
ေွားပော အြဖစ်နှင့် ကကုံရေည်။ ထိုေို့  တိုင်း ြေည် ြခား 
ေွားပောပကကာင့် မွတ်ဆလင်တို့ ကကား၌ လူနည်းစုအြဖစ်ေို့ 
ပရာက်ေွားြခင်း၊ မွတ်ဆလင်များကကား၌ ဟိန� ိူလူနည်းစု
ြဖစ်လာရြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ဗုဒ� ဘာောက လူများစု ြဖစ်လာ 
ြခင်း အစရှိေည့် အပြောင်းအလဲများ ကကုံလာရေည်။၄၄

” စ စ် ကကီး ပေီး ေ ည့် ပနာ က် ေို င်း တွ င်  အ ပြခ အ ပန များ မှာ  
အပတာ်ေင် ကပောင်းကနင်းနိုင်ေါေည်။ လူပေါင်းများစွာ 
ေည် အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခ ေည်ဘဝတွင်ေင် ရှိပနကကပေးေည်။
အစိုးရအုေ်ချုေ်ပရးမှာ ေျက်စီးခဲ့ ပေီ။ ဤကဲ့ေို့ တိုင်းြေည်ေစ် 
များ မပငိမ်ေက်ပေးဘဲ နယ်ြခားတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ကူး 
ေန်းမှု များ အကကီးအကျယ်ြဖစ်ပောကာလတွင် ြဖစ်လာ 
ခဲ့ပော ပရ �့ပြောင်းပနထိုင်မှု  ြဖစ်စဉ်များကို  ပနာင်အခါ 
ဘင်္  ဂလားမ ှအာရကနဘ်ကေ်ို ့တရားမဝင ်ခိုးဝငမ်ှု များဟ ုစေွစ်ွ ဲ
ပခါ် ပဝါ် မှု များ စတင်လာကကေည်။ 
 အမှန်စင်စစ် ထိုအချိန်က ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ခွာေွား 
ခဲ့ ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင်  အပရှ့ေါကစ္စ  တန်ဘက်၌ ပနထိုင်  
ကကေူ ရခိုင်အနွယ်များ များစွာရှိေါေည်။ နတ်ြမစ်နယ်ြခား 
မှာ ဗုဒ� ဘာောဝင်များနှင့်  မွတ်ဆလင်ဘာောဝင်များ၏ 
ယဉ်ပကျးမှု ကကား၌ ဘာလင်တံတိုင်းကဲ့ေို့ အကာ အရံြဖစ်
မပနေါ။ စစ်ပေီးပခတ်တွင် အပရှ့ေါကစ္စ တန်ထဲတွင် ပနထိုင်
ကကပော အာရကနဗ်ဒု� ဘာောများ ရခိငုဘ်ကေ်ို့  ပြောင်းပရ �့

ဝင်ပရာက်လာပရးနှင့်  ေတ်ေက်၍ ပဆွးပနွးမှု များရှိခဲ့  
ေါေည။်၄၅  အာရကနဘ်ကတ်ငွ ်ပနထိငုက်ကပော မတွဆ်လင ်
များအပေါ်  ြမင်ကကေကဲ့ေို့ေင် ယခင်ကတည်းက စစ်တ 
ပကာင်းတွင် အပြခကျကာ မျ ိုးဆက်များစွာ ပနထိုင်လာကက 
ေူများနှင့် မကကာပေးခင်က ဝင်လာပော ဒုက္ခ ေည်များ 
အပေါ်  အုေ်စုခွဲ ပေီး ြမင်ပောအြမင်မျ ိုး အပရှ့ေါကစ္စ တန် 
ဘကတ်ငွလ်ည်း ရှေိါေည။်  ေိုရ့ာတငွ ်ြမနမ်ာဘကရ်ှ ိ ရိဟုငဂ်ျာ 
များနှင့် မတူေည်မှာ စစ်တပကာင်းရှိ ဗုဒ� ဘာောရခိုင်များ
၏ လူမျ ိုးပရး နိုင်ငံပရး အခွင့်အပရးနှင့် ေတ်ေက်ပေီး မည်
ေည့်အခါကမျှ  စစ်စစ်ပဆးပဆး ပမးခွန်းမထုတ်ကကြခင်း
ေင်ြဖစ်ေည်။ (“ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး” 
ဇယားကွက်ကို  ကကည့်ေါ။) မရမာကကီး Marma ဟုပခါ်  
ကကပော ရခိုင်အနွယ်များေည် ဘင်္  ဂလားနိုင်ငံေား အြဖစ် 
၂၀၀,၀၀၀ ဦးခန့်ရှိ ပေီး ယခုအခါ တတိယပြမာက်အကကီး 
ဆုံးမျ ိုးနွယ်စု ြဖစ်လာေည်။ ပကျာ်မင်းထင်က ၎င်းတို့ကို
ရခိုင်မှု ပဖျာက်ထားခံရပော အာရကန်များဟု ပရးေားပခါ်  
ပဝါ် ခဲ့ေည်။၄၆

 နတ်ြမစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်း အာရကန်ဘက် အြခမ်း 
တွင်မူ ပဗိတိေျှ အင်ေါယာကကီး ဆုတ်ခွာပတာ့မည့် ပန့ရက် 
များ၌ အပြခအပနမှာ ေိုမိုဆိုးရ�ားလာခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာငမ်ျားေညလ်ည်း မတွဆ်လငတ်ို၏့ အကျ ိုးစီးေွား 
ကို  ကာကွယ်နိုင်ပရးအတွက် စိတ်ကူးစိတ်ေန်း ထုတ်ခဲ့  
ကကေည်။ အပြခအပနကို ပနပမဲအတိုင်း မပြောင်းလဲလိုေူ 
ပခါင်းပဆာင်များေည် ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် လက်တွဲ၍ ပနမည့်
BMC ၏ မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ကို ပထာက်ခံကကေည်။ 
ေို့ ရာ တွ င်  အာ ရ က န် ပြမာ က် ေို င်း  လှု ေ် ခ တ် ပန ပော  
နိုင်ငံပရးထဲတွင် အပြောင်းအလဲကို ေို၍ တွန်းတွန်းတိုက်
တိုက်လုေ်ရန် ဆန� ရှိေူများလည်းရှိေည်။  ပြမာက်ေိုင်း 
အာရကန်တွင် လမ်းပကကာင်းေုံးခု ပေါ် လာခဲ့ရာ တစ်ခုမှာ 
ပမယုနယ်ြခားခရိုင် လုံးဝလွတ်လေ်ပရး ရရှိပအာင်ပတာင်း 
ဆိုရန်၊ ြမန်မာြေည်ပထာင်စုေစ်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခု၊ 
အာရကန်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ် 
ခွင့်ရ နယ်ပြမတစ်ခု ြဖစ်လာရန် (ေို့မဟုတ်) မွတ်ဆလင် 
အများစု ေါဝင်ပော အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းကို အေစ်ပေါ်  
ပေါက်လာေည့် အပရှ့ေါကစ္စ တန်၏ အစိတ်အေိုင်းအြဖစ် 
ပေါင်းစည်းကကရန်တို့ ြဖစ်ကကေည်။။
 ထိုစိတ်ကူးစိတ်ေန်းများမှာ တစ်ခုမျှ  အပကာင် 
အထည်မပေါ် ေါ။ ပနာက်ဆုံးတစ်ခုြဖစ်ပော အပရှ့ေါကစ္စ 
တန်ေို့  ဝင်ပရာက်ရန် စိတ်ကူးကို  ထိုစဉ်က ေါကစ္စ တန်
နိငုင်တံညပ်ထာငေ် ူပခါင်းပဆာင ်မိဟုာမက ်အလဂီျငန်ားက 
ေယ်ချခဲ့ေါေည်။၄၇ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ ပြမာက်ေိုင်းပဒေတွင်း
ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့် ရရှိနိုင်ပရး ပတာင်းဆိုမှု များမှာ စစ်ပေီး 
ပခတတ်ငွ ် ေိမုိအုားပကာင်းလာခဲေ့ည။်  ြမနမ်ာြေည၏် လမူျ ိုး
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အချိန်ေို့  ပရာက်ရှိလာခဲ့ ပေီ။ ထိုအြဖစ်ကို  Rajashree
Mazumderက ဤေို့  ပရးေားခဲ့ေည်။  “ ြေည်ေူတို့  
ေည် ရုတ်ချည်းေင် ပနပမဲအတိုင်းပနရင်း တိုင်းြေည်ြခား
ေွားပော အြဖစ်နှင့် ကကုံရေည်။ ထိုေို့  တိုင်း ြေည် ြခား 
ေွားပောပကကာင့် မွတ်ဆလင်တို့ ကကား၌ လူနည်းစုအြဖစ်ေို့ 
ပရာက်ေွားြခင်း၊ မွတ်ဆလင်များကကား၌ ဟိန� ိူလူနည်းစု
ြဖစ်လာရြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ဗုဒ� ဘာောက လူများစု ြဖစ်လာ 
ြခင်း အစရှိေည့် အပြောင်းအလဲများ ကကုံလာရေည်။၄၄

” စ စ် ကကီး ပေီး ေ ည့် ပနာ က် ေို င်း တွ င်  အ ပြခ အ ပန များ မှာ  
အပတာ်ေင် ကပောင်းကနင်းနိုင်ေါေည်။ လူပေါင်းများစွာ 
ေည် အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခ ေည်ဘဝတွင်ေင် ရှိပနကကပေးေည်။
အစိုးရအုေ်ချုေ်ပရးမှာ ေျက်စီးခဲ့ ပေီ။ ဤကဲ့ေို့ တိုင်းြေည်ေစ် 
များ မပငိမ်ေက်ပေးဘဲ နယ်ြခားတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ကူး 
ေန်းမှု များ အကကီးအကျယ်ြဖစ်ပောကာလတွင် ြဖစ်လာ 
ခဲ့ပော ပရ �့ပြောင်းပနထိုင်မှု  ြဖစ်စဉ်များကို  ပနာင်အခါ 
ဘင်္  ဂလားမ ှအာရကနဘ်ကေ်ို ့တရားမဝင ်ခိုးဝငမ်ှု များဟ ုစေွစ်ွ ဲ
ပခါ် ပဝါ် မှု များ စတင်လာကကေည်။ 
 အမှန်စင်စစ် ထိုအချိန်က ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ခွာေွား 
ခဲ့ ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင်  အပရှ့ေါကစ္စ  တန်ဘက်၌ ပနထိုင်  
ကကေူ ရခိုင်အနွယ်များ များစွာရှိေါေည်။ နတ်ြမစ်နယ်ြခား 
မှာ ဗုဒ� ဘာောဝင်များနှင့်  မွတ်ဆလင်ဘာောဝင်များ၏ 
ယဉ်ပကျးမှု ကကား၌ ဘာလင်တံတိုင်းကဲ့ေို့ အကာ အရံြဖစ်
မပနေါ။ စစ်ပေီးပခတ်တွင် အပရှ့ေါကစ္စ တန်ထဲတွင် ပနထိုင်
ကကပော အာရကနဗ်ဒု� ဘာောများ ရခိငုဘ်ကေ်ို့  ပြောင်းပရ �့

ဝင်ပရာက်လာပရးနှင့်  ေတ်ေက်၍ ပဆွးပနွးမှု များရှိခဲ့  
ေါေည။်၄၅  အာရကနဘ်ကတ်ငွ ်ပနထိငုက်ကပော မတွဆ်လင ်
များအပေါ်  ြမင်ကကေကဲ့ေို့ေင် ယခင်ကတည်းက စစ်တ 
ပကာင်းတွင် အပြခကျကာ မျ ိုးဆက်များစွာ ပနထိုင်လာကက 
ေူများနှင့် မကကာပေးခင်က ဝင်လာပော ဒုက္ခ ေည်များ 
အပေါ်  အုေ်စုခွဲ ပေီး ြမင်ပောအြမင်မျ ိုး အပရှ့ေါကစ္စ တန် 
ဘကတ်ငွလ်ည်း ရှေိါေည။်  ေိုရ့ာတငွ ်ြမနမ်ာဘကရ်ှ ိ ရိဟုငဂ်ျာ 
များနှင့် မတူေည်မှာ စစ်တပကာင်းရှိ ဗုဒ� ဘာောရခိုင်များ
၏ လူမျ ိုးပရး နိုင်ငံပရး အခွင့်အပရးနှင့် ေတ်ေက်ပေီး မည်
ေည့်အခါကမျှ  စစ်စစ်ပဆးပဆး ပမးခွန်းမထုတ်ကကြခင်း
ေင်ြဖစ်ေည်။ (“ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး” 
ဇယားကွက်ကို  ကကည့်ေါ။) မရမာကကီး Marma ဟုပခါ်  
ကကပော ရခိုင်အနွယ်များေည် ဘင်္  ဂလားနိုင်ငံေား အြဖစ် 
၂၀၀,၀၀၀ ဦးခန့်ရှိ ပေီး ယခုအခါ တတိယပြမာက်အကကီး 
ဆုံးမျ ိုးနွယ်စု ြဖစ်လာေည်။ ပကျာ်မင်းထင်က ၎င်းတို့ကို
ရခိုင်မှု ပဖျာက်ထားခံရပော အာရကန်များဟု ပရးေားပခါ်  
ပဝါ် ခဲ့ေည်။၄၆

 နတ်ြမစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်း အာရကန်ဘက် အြခမ်း 
တွင်မူ ပဗိတိေျှ အင်ေါယာကကီး ဆုတ်ခွာပတာ့မည့် ပန့ရက် 
များ၌ အပြခအပနမှာ ေိုမိုဆိုးရ�ားလာခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာငမ်ျားေညလ်ည်း မတွဆ်လငတ်ို၏့ အကျ ိုးစီးေွား 
ကို  ကာကွယ်နိုင်ပရးအတွက် စိတ်ကူးစိတ်ေန်း ထုတ်ခဲ့  
ကကေည်။ အပြခအပနကို ပနပမဲအတိုင်း မပြောင်းလဲလိုေူ 
ပခါင်းပဆာင်များေည် ဖ.ဆ.ေ.လ နှင့် လက်တွဲ၍ ပနမည့်
BMC ၏ မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ကို ပထာက်ခံကကေည်။ 
ေို့ ရာ တွ င်  အာ ရ က န် ပြမာ က် ေို င်း  လှု ေ် ခ တ် ပန ပော  
နိုင်ငံပရးထဲတွင် အပြောင်းအလဲကို ေို၍ တွန်းတွန်းတိုက်
တိုက်လုေ်ရန် ဆန� ရှိေူများလည်းရှိေည်။  ပြမာက်ေိုင်း 
အာရကန်တွင် လမ်းပကကာင်းေုံးခု ပေါ် လာခဲ့ရာ တစ်ခုမှာ 
ပမယုနယ်ြခားခရိုင် လုံးဝလွတ်လေ်ပရး ရရှိပအာင်ပတာင်း 
ဆိုရန်၊ ြမန်မာြေည်ပထာင်စုေစ်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခု၊ 
အာရကန်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ် 
ခွင့်ရ နယ်ပြမတစ်ခု ြဖစ်လာရန် (ေို့မဟုတ်) မွတ်ဆလင် 
အများစု ေါဝင်ပော အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းကို အေစ်ပေါ်  
ပေါက်လာေည့် အပရှ့ေါကစ္စ တန်၏ အစိတ်အေိုင်းအြဖစ် 
ပေါင်းစည်းကကရန်တို့ ြဖစ်ကကေည်။။
 ထိုစိတ်ကူးစိတ်ေန်းများမှာ တစ်ခုမျှ  အပကာင် 
အထည်မပေါ် ေါ။ ပနာက်ဆုံးတစ်ခုြဖစ်ပော အပရှ့ေါကစ္စ 
တန်ေို့  ဝင်ပရာက်ရန် စိတ်ကူးကို  ထိုစဉ်က ေါကစ္စ တန်
နိငုင်တံညပ်ထာငေ် ူပခါင်းပဆာင ်မိဟုာမက ်အလဂီျငန်ားက 
ေယ်ချခဲ့ေါေည်။၄၇ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ ပြမာက်ေိုင်းပဒေတွင်း
ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့် ရရှိနိုင်ပရး ပတာင်းဆိုမှု များမှာ စစ်ပေီး 
ပခတတ်ငွ ် ေိမုိအုားပကာင်းလာခဲေ့ည။်  ြမနမ်ာြေည၏် လမူျ ိုး
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စုအပြခြေု နိုင်ငံပရးထဲတွင် မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များ 
အြမန်ေင် ေပဘာပေါက်လာေည်မှာ မွတ်ဆလင်တို့၏ 
အေံကို  ကကားပလာက်ပအာင် ြမှင့်ရန်ဆိုေါလျှ င်  ၎င်းတို့  
အတွက်  နိုင်ငံေားဟူပောြဖစ်တည်မှု  ေတ်မှတ်ချက်
လိုအေ်ပနေည်ကိုေင်ြဖစ်ေည်။ လူမျ ိုးစုအပြခခံ နိုင်ငံပရး 
ေည် တစ်နိုင်ငံလုံးလိုလိုေင် ေက်ဝင်လှု ေ်ရှားပနေည်။ 
အိန� ိယအနွယ်များကို  ဆန့်ကျင်ပရး  ေပဘာတရားများ
လည်း ထွန်းကားပနေည်။ အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်များစွာ
ေည် အေိအမှတ်ြေုြခင်း မခံရေူများဟု မိမိတို့ဘာော 
ခံစားလာရေည်။ ပဗိတိေျှ တို့ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာပတာ့ 
မည့်အချိန်တွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်တို့ကို 
ကိုယ်စားြေုေည့် အမည်တစ်ခုအြဖစ် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ 
ပခါ် ပော ရိုဟင်ဂျာဟူ၍ အေိအမှတ်ြေု ခံရပရးအတွက် 
ပဆွးပနွးပြောဆိုမှု များ စတင်ပေါ် ပေါက်လာပေီ ြဖစ်ေည်။
 ရိုဟင်ဂျာေို့ မဟုတ်  မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်
များကော မိမိတို့လူမျ ိုးများမှာ အပရးတယူ ြေုခံရြခင်း
မရှိဟု ခံစားရေည်မဟုတ်၊ ရခိုင်လူမျ ိုးများကကားထဲတွင် 
လည်း ထိေုိုေ့င ်ခစံားပနရေည။် ANC ပခါင်းပဆာငပ်ဟာင်း
ဉီးပအာင်ဇံပဝေည် ၁၉၄၇ ပဖပဖါ် ဝါရီတွင် ေင်လုံညီလာခံ 
ကို တက်ပရာက်ခဲ့ေည်။ ထိုညီလာခံတွင် အားလုံးောနာ
ညီမျှ ြခင်း ၊  ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်းေိုင်ခွင့်ရှိ ြခင်း  အစရှိေည့်
အပြခခံမှု များကို ကိုင်စွဲပေီး ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံပတာ်
ကိ ုထပူထာငရ်န ်ဗိလုခ်ျုေပ်အာငဆ်န်းနငှ့ ်ပတာငတ်န်းပဒေ 
များမှ ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း ကိုယ်စားလှယ်များ ေပဘာတူခဲ့ 
ကကေည်။ ေို့ရာတွင်  ထိုညီလာခံကို  တက်ပရာက်ပော 
ဉီးပအာင်ဇံပဝမှာ ဖ.ဆ.ေ.လအဖွဲ့ဝင်အြဖစ် တက်ပရာက် 
ခဲ့ ြခင်း  ြဖစပ်ေီး အာရကနက်ိ ုကိယုစ်ားြေ ပုေီး တကပ်ရာကခ်ဲေ့ည ်
မဟုတ်ပေ။ ထိုေို့ အာရကန်ကို ချန်လှေ်ထားခဲ့ ြခင်းက လာ
မည့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ၌ အမျ ိုးေားနိုင်ငံပရးတွင်  
မပကျမချမ်းြဖစ်စရာ အပကကာင်းတစ်ရေ်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၄၈ 
 အာ ရ က န် ပြမာ က် ေို င်း  ဂျ မီ ယာ တူ - အူ လ မာ  
Jamiatul – Ulama အဖွဲ့ကလည်း ေေူနမ်ှု များကိ ုမဆိငု်းမတ ွ
ေင ်ထတုပ်ဖာပ်ြောဆိခုဲေ့ည။် ထိအုဖွဲ့ ကကီး၏ ဥက� ဌ ဆလူတန ်
အာမက်က ေင်လုံရှိ ပဗိတိေျှ ကိုယ်စားလှယ် အာောပဘာ် 
တနွပ်လ Arthur Bottomley ထေံို ့ပေးဖိုခ့ဲပ့ော ေနက်ကားလ� ာ 
တငွ ်မမိတိိုအ့ဖွဲ့ကိ ုချနလ်ေှထ်ားေည့အ်တကွ ်ပဝဖနခ်ဲေ့ည။်
ထိုစာတွင် မွတ်ဆလင်များနှင့် အာရကန် ဗုဒ� ဘာောဝင်များ
မှာ ပဗိတိေျှ တို့ ပရာက်မလာမီကေင် ပငိမ်းချမ်းစွာ ညီရင်း
အစ်ကို ကဲ့ေို့ ပနထိုင်လာကကေူများြဖစ်ပကကာင်း ပရးေား
ခဲ့ ပေီး ဒတုယိကမ� ာစစပ်ကကာင့ ်လမူျ ိုးအချင်းချင်း ဆကဆ်ပံရး 
ဆုတ်ယုတ်ရမှု များ ြဖစ်ခဲ့ရေည်ကို ေတိပေးထားေည်။ 
ထို့ ြေင် မဟာမိတ်တေ်များ၏ ပအာင်ေွဲအတွက် နယ်ြခား 
ပဒေရှိ မွတ်ဆလင်များ၏ ပေးဆေ်ရမှု များကို ထည့်ေွင်း 

စဉ်းစားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ ပေီး ထိုေို့ပအာင်ေွဲရပအာင် ကူညီ 
နို င် ြခ င်း က ေ င်  မိ မိ တို့ အ ပန နှ င့်  ြေ ည် တွ င်း အ ပရး ကို
မိမိတို့ဘာော ပြဖရှင်းနိုင်ေည့်  ေက်ပေြဖစ်ပကကာင်း  
ြေေပနေါေည်ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၄၉ ဂျမီယာတူ-အူလမာ
အဖွဲ့က ပတာင်းဆိုပောအချက်မှာ ပမယုြမစ်၏ အပနာက် 
ဘက်ကမ်းရှိ ရပေ့ပတာင်၊ ဘူးေီးပတာင်နှင့် ပမာင်ပတာကို 
မွတ်ဆလင် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ နယ်ပြမအြဖစ်ဖွဲ့စည်း 
ပေးရန်ြဖစ်ေည်။၅၀ ပဗိတိေျှ တို့ေည် ထိုပတာင်းဆိုချက်ကို 
မည်ေို့မျှ မတုံ့ ြေန် ခဲ့ပေ။ ၁၉၄၇ မတ်လတွင် စတင်ခဲ့ပော 
နယ်ြခားပဒေများ စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မတီေည် အာရ 
ကန်၏ အနာဂတ်အပရးကို  မစဉ်းစားခဲ့ ေါ ။အာရကန်  
ပတာင်တန်းပဒေများ အပရးကိုော ထည့်ေွင်းပဆွးပနွး
ခဲ့ ကကေည်။
 ေင်လုံစာချုေ် ချုေ်ဆိုပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် လုံပခုံပရး 
အပြခအပနမှာ လျင်ြမန်စွာ ဆိုးရ�ားလာခဲ့ေည်။ ဧပေီလတွင် 
အာရကန်  လက်ဝဲညီ��တ်ပရးတေ်ဉီးကို  ပြမေုံ ပမို့တွင်  
ဉီးစိန� ာနှင့် ပဒေခံ အလံနီကွန်ြမူနစ်ပခါင်းပဆာင် ဘုံပေါက် 
ောပကျာ်တို့က ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ၌ ဉီးပဆာင် 
ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ လုံးဝလွတ်လေ်ပရး ပတာင်းဆိုရန်နှင့်  
လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ရန် ပ�ကွးပကကာ်ပနပော ထိုအဖွဲ့ 
က ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းနှင့်  ဆိုရှယ်လစ်ပခါင်းပဆာင်  
ဉီးဘပဆွတို့  လာပရာက်ချိန်တွင်  လူအုေ် ြဖင့်  ဝိုင်းဆန�  
ြေခဲ့ ကကေည်။၅၁ ထိုလတွင်ေင် ပမာင်ပတာ၌ ဂျမီယာတူ-
အူလမာ အဖွဲ့ လူထုအစည်းအပဝးတွင်အစ္စ လာမ� စ်နယ်ြခား
ြေည်နယ် ရရန်ပတာင်းဆိုပကကာင်း ပကကညာခဲ့ေည်။၅၂ ဇွန်လ 
အေခူျနိမ်ျားြမင့တ်ကပ်နေည့ ်ကာလတငွ ်ဗမာြေညအ်စိုးရက 
လန်ဒန်ရှိ ပဗိတိေျှ ဝန်ကကီးများထံ ပေးေို့လိုက်ပော အစီရင် 
ခံစာတွင် “အာရကန်ရှိ ြေဿနာမှာ အမှန်စင်စစ်အာရကန် 
ခွဲထွက်ပရးအတွက်  ေူေုန်ထပန ြခင်း  ြဖစ် ပော်လည်း  
ကွန် ြမူနစ်  နိုင်ငံပရးေမားများနှင့်  ဓါး ြေအဖွဲ့များကေါ 
ထိုလှု ေ်ရှားမှု များထဲ စိမ့်ဝင်ပနကကေည်” ဟု ေါရှိေည်။၅၃

ထိုအခါတွင်လည်း ပဗိတိေျှ တို့ကလည်းပကာင်း၊ ဖ.ဆ.ေ.လ 
အပနြဖင့လ်ည်းပကာင်း ဤြေဿနာကိ ုမညေ်ိုမ့ ှအပရးတယ ူ
ပြဖရှင်းပဆာင်ရ�က်ြခင်း မရှိခဲ့ ကကပေ။ 
 ဝမ်းနည်းစရာမှာ ၁၉၄၇ ဇူလိုင်လတွင် ဦးပအာင်
ဆန်းနှင့်  ဝန် ကကီးငါးေါးကို  နိုင်ငံပရးပေိုင်ဖက်တစ်ဉီး ြဖစ်
ပော ဝန်ကကီးချုေ်ပဟာင်း ဉီးပစာ၏ဂိုဏ်းက ဝင်ပရာက် 
လုေ်ကကံခဲ့ ပေီးပနာက် အာရကန်အပရးမှာ ပနာက်ေို့ေိုပရာက် 
ေွား ြေန်ေည်။  လုေ် ကကံမှု မ ြဖစ်ခဲ့ဘဲ  ထိုေုဂ�  ိုလ်များော 
အေက်ဆက်ရှင်ခဲ့လျှ င် အနာဂတ်မှာ မည်ေို့ရှိမည်နည်းဟု 
မှန်းဆကကည့်ရန် မြဖစ်နိုင်ေါ။ လုေ် ကကံခံရေူများထဲတွင် 
ေညာပရးဝန်ကကီးနှင့်   ဗမာ့မွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက်ပခါင်း
ပဆာင် ဉီးရာဇတ် လည်း ေါေွားခဲ့ေည်။ ထိုလုေ်ကကံမှု ကကီး
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စုအပြခြေု နိုင်ငံပရးထဲတွင် မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များ 
အြမန်ေင် ေပဘာပေါက်လာေည်မှာ မွတ်ဆလင်တို့၏ 
အေံကို  ကကားပလာက်ပအာင် ြမှင့်ရန်ဆိုေါလျှ င်  ၎င်းတို့  
အတွက်  နိုင်ငံေားဟူပောြဖစ်တည်မှု  ေတ်မှတ်ချက်
လိုအေ်ပနေည်ကိုေင်ြဖစ်ေည်။ လူမျ ိုးစုအပြခခံ နိုင်ငံပရး 
ေည် တစ်နိုင်ငံလုံးလိုလိုေင် ေက်ဝင်လှု ေ်ရှားပနေည်။ 
အိန� ိယအနွယ်များကို  ဆန့်ကျင်ပရး  ေပဘာတရားများ
လည်း ထွန်းကားပနေည်။ အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်များစွာ
ေည် အေိအမှတ်ြေုြခင်း မခံရေူများဟု မိမိတို့ဘာော 
ခံစားလာရေည်။ ပဗိတိေျှ တို့ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာပတာ့ 
မည့်အချိန်တွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်တို့ကို 
ကိုယ်စားြေုေည့် အမည်တစ်ခုအြဖစ် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ 
ပခါ် ပော ရိုဟင်ဂျာဟူ၍ အေိအမှတ်ြေု ခံရပရးအတွက် 
ပဆွးပနွးပြောဆိုမှု များ စတင်ပေါ် ပေါက်လာပေီ ြဖစ်ေည်။
 ရိုဟင်ဂျာေို့ မဟုတ်  မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်
များကော မိမိတို့လူမျ ိုးများမှာ အပရးတယူ ြေုခံရြခင်း
မရှိဟု ခံစားရေည်မဟုတ်၊ ရခိုင်လူမျ ိုးများကကားထဲတွင် 
လည်း ထိေုိုေ့င ်ခစံားပနရေည။် ANC ပခါင်းပဆာငပ်ဟာင်း
ဉီးပအာင်ဇံပဝေည် ၁၉၄၇ ပဖပဖါ် ဝါရီတွင် ေင်လုံညီလာခံ 
ကို တက်ပရာက်ခဲ့ေည်။ ထိုညီလာခံတွင် အားလုံးောနာ
ညီမျှ ြခင်း ၊  ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်းေိုင်ခွင့်ရှိ ြခင်း  အစရှိေည့်
အပြခခံမှု များကို ကိုင်စွဲပေီး ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံပတာ်
ကိ ုထပူထာငရ်န ်ဗိလုခ်ျုေပ်အာငဆ်န်းနငှ့ ်ပတာငတ်န်းပဒေ 
များမှ ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း ကိုယ်စားလှယ်များ ေပဘာတူခဲ့ 
ကကေည်။ ေို့ရာတွင်  ထိုညီလာခံကို  တက်ပရာက်ပော 
ဉီးပအာင်ဇံပဝမှာ ဖ.ဆ.ေ.လအဖွဲ့ဝင်အြဖစ် တက်ပရာက် 
ခဲ့ ြခင်း  ြဖစပ်ေီး အာရကနက်ိ ုကိယုစ်ားြေ ပုေီး တကပ်ရာကခ်ဲေ့ည ်
မဟုတ်ပေ။ ထိုေို့ အာရကန်ကို ချန်လှေ်ထားခဲ့ ြခင်းက လာ
မည့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ၌ အမျ ိုးေားနိုင်ငံပရးတွင်  
မပကျမချမ်းြဖစ်စရာ အပကကာင်းတစ်ရေ်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၄၈

 အာ ရ က န် ပြမာ က် ေို င်း  ဂျ မီ ယာ တူ - အူ လ မာ  
Jamiatul – Ulama အဖွဲ့ကလည်း ေေူနမ်ှု များကိ ုမဆိငု်းမတ ွ
ေင ်ထတုပ်ဖာပ်ြောဆိခုဲေ့ည။် ထိအုဖွဲ့ ကကီး၏ ဥက� ဌ ဆလူတန ်
အာမက်က ေင်လုံရှိ ပဗိတိေျှ ကိုယ်စားလှယ် အာောပဘာ် 
တနွပ်လ Arthur Bottomley ထေံို ့ပေးဖိုခ့ဲပ့ော ေနက်ကားလ� ာ 
တငွ ်မမိတိိုအ့ဖွဲ့ကိ ုချနလ်ေှထ်ားေည့အ်တကွ ်ပဝဖနခ်ဲေ့ည။်
ထိုစာတွင် မွတ်ဆလင်များနှင့် အာရကန် ဗုဒ� ဘာောဝင်များ
မှာ ပဗိတိေျှ တို့ ပရာက်မလာမီကေင် ပငိမ်းချမ်းစွာ ညီရင်း
အစ်ကို ကဲ့ေို့ ပနထိုင်လာကကေူများြဖစ်ပကကာင်း ပရးေား
ခဲ့ ပေီး ဒတုယိကမ� ာစစပ်ကကာင့ ်လမူျ ိုးအချင်းချင်း ဆကဆ်ပံရး 
ဆုတ်ယုတ်ရမှု များ ြဖစ်ခဲ့ရေည်ကို ေတိပေးထားေည်။ 
ထို့ ြေင် မဟာမိတ်တေ်များ၏ ပအာင်ေွဲအတွက် နယ်ြခား 
ပဒေရှိ မွတ်ဆလင်များ၏ ပေးဆေ်ရမှု များကို ထည့်ေွင်း 

စဉ်းစားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ ပေီး ထိုေို့ပအာင်ေွဲရပအာင် ကူညီ 
နို င် ြခ င်း က ေ င်  မိ မိ တို့ အ ပန နှ င့်  ြေ ည် တွ င်း အ ပရး ကို
မိမိတို့ဘာော ပြဖရှင်းနိုင်ေည့်  ေက်ပေြဖစ်ပကကာင်း  
ြေေပနေါေည်ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၄၉ ဂျမီယာတူ-အူလမာ
အဖွဲ့က ပတာင်းဆိုပောအချက်မှာ ပမယုြမစ်၏ အပနာက် 
ဘက်ကမ်းရှိ ရပေ့ပတာင်၊ ဘူးေီးပတာင်နှင့် ပမာင်ပတာကို 
မွတ်ဆလင် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ နယ်ပြမအြဖစ်ဖွဲ့စည်း 
ပေးရန်ြဖစ်ေည်။၅၀ ပဗိတိေျှ တို့ေည် ထိုပတာင်းဆိုချက်ကို 
မည်ေို့မျှ မတုံ့ ြေန် ခဲ့ပေ။ ၁၉၄၇ မတ်လတွင် စတင်ခဲ့ပော 
နယ်ြခားပဒေများ စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မတီေည် အာရ 
ကန်၏ အနာဂတ်အပရးကို  မစဉ်းစားခဲ့ ေါ ။အာရကန်  
ပတာင်တန်းပဒေများ အပရးကိုော ထည့်ေွင်းပဆွးပနွး
ခဲ့ ကကေည်။
 ေင်လုံစာချုေ် ချုေ်ဆိုပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် လုံပခုံပရး 
အပြခအပနမှာ လျင်ြမန်စွာ ဆိုးရ�ားလာခဲ့ေည်။ ဧပေီလတွင် 
အာရကန်  လက်ဝဲညီ��တ်ပရးတေ်ဉီးကို  ပြမေုံ ပမို့တွင်  
ဉီးစိန� ာနှင့် ပဒေခံ အလံနီကွန်ြမူနစ်ပခါင်းပဆာင် ဘုံပေါက် 
ောပကျာ်တို့က ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ၌ ဉီးပဆာင် 
ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ လုံးဝလွတ်လေ်ပရး ပတာင်းဆိုရန်နှင့်  
လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ရန် ပ�ကွးပကကာ်ပနပော ထိုအဖွဲ့ 
က ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းနှင့်  ဆိုရှယ်လစ်ပခါင်းပဆာင်  
ဉီးဘပဆွတို့  လာပရာက်ချိန်တွင်  လူအုေ် ြဖင့်  ဝိုင်းဆန�  
ြေခဲ့ ကကေည်။၅၁ ထိုလတွင်ေင် ပမာင်ပတာ၌ ဂျမီယာတူ-
အူလမာ အဖွဲ့ လူထုအစည်းအပဝးတွင်အစ္စ လာမ� စ်နယ်ြခား
ြေည်နယ် ရရန်ပတာင်းဆိုပကကာင်း ပကကညာခဲ့ေည်။၅၂ ဇွန်လ 
အေခူျနိမ်ျားြမင့တ်ကပ်နေည့ ်ကာလတငွ ်ဗမာြေညအ်စိုးရက 
လန်ဒန်ရှိ ပဗိတိေျှ ဝန်ကကီးများထံ ပေးေို့လိုက်ပော အစီရင် 
ခံစာတွင် “အာရကန်ရှိ ြေဿနာမှာ အမှန်စင်စစ်အာရကန် 
ခွဲထွက်ပရးအတွက်  ေူေုန်ထပန ြခင်း  ြဖစ် ပော်လည်း  
ကွန် ြမူနစ်  နိုင်ငံပရးေမားများနှင့်  ဓါး ြေအဖွဲ့များကေါ 
ထိုလှု ေ်ရှားမှု များထဲ စိမ့်ဝင်ပနကကေည်” ဟု ေါရှိေည်။၅၃

ထိုအခါတွင်လည်း ပဗိတိေျှ တို့ကလည်းပကာင်း၊ ဖ.ဆ.ေ.လ 
အပနြဖင့လ်ည်းပကာင်း ဤြေဿနာကိ ုမညေ်ိုမ့ ှအပရးတယ ူ
ပြဖရှင်းပဆာင်ရ�က်ြခင်း မရှိခဲ့ ကကပေ။ 
 ဝမ်းနည်းစရာမှာ ၁၉၄၇ ဇူလိုင်လတွင် ဦးပအာင်
ဆန်းနှင့်  ဝန် ကကီးငါးေါးကို  နိုင်ငံပရးပေိုင်ဖက်တစ်ဉီး ြဖစ်
ပော ဝန်ကကီးချုေ်ပဟာင်း ဉီးပစာ၏ဂိုဏ်းက ဝင်ပရာက် 
လုေ်ကကံခဲ့ ပေီးပနာက် အာရကန်အပရးမှာ ပနာက်ေို့ေိုပရာက် 
ေွား ြေန်ေည်။  လုေ် ကကံမှု မ ြဖစ်ခဲ့ဘဲ  ထိုေုဂ�  ိုလ်များော 
အေက်ဆက်ရှင်ခဲ့လျှ င် အနာဂတ်မှာ မည်ေို့ရှိမည်နည်းဟု 
မှန်းဆကကည့်ရန် မြဖစ်နိုင်ေါ။ လုေ် ကကံခံရေူများထဲတွင် 
ေညာပရးဝန်ကကီးနှင့်   ဗမာ့မွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက်ပခါင်း
ပဆာင် ဉီးရာဇတ် လည်း ေါေွားခဲ့ေည်။ ထိုလုေ်ကကံမှု ကကီး
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၏ ေကပ်ရာကမ်ှု မှာ အားြေင်းလပှောပကကာင့ ်ြေညပ်ထာငစ် ု
အေစ်စက်စက်ေည် ထိုဆုံးရှု ံးမှု မှ  မည်ေည့်အခါကမျှ  
နာလန်ြေန်မထူနိုင်ခဲ့ပေ။ ပနာက်ေိုင်းတွင်လည်း ဉီးပအာင် 
ဆန်း ပမ ျှာ်ရည်ခဲ့ပော “ကွဲြေားစုံလင်မှု ကို လက်ခံပော ညီ
��တ်ေည့် နိုင်ငံပတာ် Unity in Diversity မှာ ြမန်မာ 
နို င် ငံ တွ င်  အ ြမ စ် တွ ယ် ခဲ့ ဟ န်  မ တူ ေါ ။   ပနာ က် ထ ေ်  
တစ်ဖန် ေင်လုံညီလာခံအေစ်၏ ရည်မှန်းချက်အြဖစ် ထေ်မံ  
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ပော်လည်း  နှစ်ပေါင်း  ခုနှစ်ဆယ် ကကာ 
ခဲ့ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် ထိုရည်မှန်းချက်ကို ဉီးပဆာင် 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ေူမှာ ဉီးပအာင်ဆန်း၏ေမီး ပဒါ်  
ပအာင်ဆန်းစုကကည် ြဖစ်ေည်။ 
 ဤေို့ ြေည်ပထာင်စုေစ်၏ အနာဂတ်ကို ပဆွးပနွး 
ကကရာတွင်  တိုင်း ြေည်အပရးမှာ  မုန်တိုင်းထန်ပနချိန်၌ 
အာရကန ်အတကွ ်ပခါင်းစဉမ်ှာ ပဘးပရာကေ်ွားခဲ့ ြေနေ်ည။် 
ထိုေို့ ပခတ်အဆက်ဆက် အာရကန်အပရးကို မကိုင်တွယ် 
ခဲ့ ြခင်းက ယပန့ပတွ့ ကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု ကို ြဖစ်လာ
ပစခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဉေပဒကို ပကကညာချိန်
တွင်  ‘ 'အာရကန်ြေည်နယ်” ေင် ေါမလာခဲ့ေါ။ ြေည်နယ်
အဆင့်အစား အာရကန်ကို ဗမာအများစုပနထိုင်ရာ ဗမာ
ြေည်မထဲတွင် ယခင်က ထည့်ေွင်းထားခဲ့ေည့် အတိုင်းေင် 
တိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ထည့်ေွင်းခဲ့ေည်။ ထိုဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံ 
ဉေပဒတွင် လူမျ ိုးစုြေည်နယ်များအြဖစ် ကချင်၊ ကရင်နီ 
(၁၉၅၁ မှ အစြေ၍ ကယား)၊ ရှမ်းနှင့်ကရင် (၁၉၅၂) အထိ 
Karen ဟူ၍ ပရးေား) ြေည်နယ်ပလးခု ေါဝင်လာခဲ့ေည်။
 အာရကန ်အမျ ိုးေားပရးဝါဒမီျားအတကွ ်ေိ၍ု စတိ်
ေင်ေန်းစရာမှာ အာရကန်ပတာင်တန်းပဒေများကို ယခင် 
ေမိငု်းပကကာင်းအရ ေကဆ်ိငုခ်ဲပ့ော အာရကနမ် ှခွထဲတုက်ာ
ချင်းဝိပေေတိုင်းထဲေို့  ပေါင်းထည့်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။၅၄ 
ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များေည် ထိုအချိန်က အာရကန်ပတာင် 
တန်းများ ချင်းထဲေါေွားေည့်အတွက် မကန့်ကွက်ခဲ့ ကက 
ပေ။ ထိုနယ်ပြမတွင် ပနထိုင်ေူ လူများစုမှာ ချင်းအနွယ် 
ဝင်များ ြဖစ်ပနကကေည်။ ေို့ပော်  ကုလားတန် ြမစ်ဝှမ်း  
အထက်ေိုင်းကို ထက်ေိုင်းြခမ်းေင် ြခမ်းလိုက်ပော်လည်း 
လူမျ ိုးစုများ  ြေန်လည်ပေါင်းစည်းပရး  အစီအစဉ်များ
ေို့ မ ဟု တ်  အာ ရ က န် တွ င်  ထို န ယ် ပြမ ကွဲ ထွ က် ေွား မှု  
ပနာက်ေိုင်း ကကုံလာနိုင်ေည့် နိုင်ငံပရး၊ စီးေွားပရးအကျ ိုး
ဆက်များအတွက် ကကိုတင်ပြမာ်ြမင်စီစဉ်ြခင်းများ မေါဝင် 
ခဲ့ပေ။ ထိုအြဖစ်အေျက်မှ ထွက်ပေါ် လာပော အကျ ိုးဆက် 
များကိ ုယပန့အထေိင ်မပြဖရငှ်းရပေးပေ။ ယပန့အချနိတ်ငွ ်
ထိုေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားတွင်ရှိပော ေလက်ဝပမို့ေည် ရခိုင် 
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများ၏ အဓိက ပြခကုတ် 
ပနရာ တစခု်ြဖစေ်ည။် (အခန်း ၇ နငှ့ ်၈ ကိုကကည့ေ်ါ။) တစခ်ျနိ ်
တည်းမှာေင ်အာရကနတ်ငွရ်ှပိော မတွဆ်လငမ်ျား၏ အခငွ့ ်

အပရးနှင့် စရိုက်လက္ခ ဏာေိမှတ်ေုံ ြေဿနာများကို မေိ 
ကျ ိုးက� ံြေုခဲ့ ကကေည်။
 ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် ပဆွးပနွးေွဲများမှ
ထွက်ပေါ် လာပော ရလဒ်မှာ ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးနှင့်အတူ
ထွက်ပေါ် လာေည့်  ဖွဲ့ စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံဉေပဒ  
ြဖစ်ပော်လည်း ထိုရလဒ်ပကကာင့်  မည်ေူမျှ  မကကည်လင် 
ခဲ့ ကကပေ။ ရခိုင်နှင့် မွတ်ဆလင်တို့၏ ပတာင်းဆိုချက်များ 
လျစ်လျူရှု ခံရေလို အာရကန်တို့၏ ေမိုင်းတွင်ရှိခဲ့ပော 
ကိုယ့် ကကမ�  ာ  ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်နှင့်  ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်  
တို့ကို အပလးဂရု မြေုခဲ့ ကကေါ။ ပနာက်ထေ် မပကျမချမ်း 
ြဖစ်စရာကိစ္စ မှာ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဉေပဒထဲတွင် ချင်းြေည် 
နယ်ဟူ၍ မေါဝင်လာဘဲ  ချင်းဝိပေေတိုင်းအြဖစ်ော 
အဆင့န်ှမိ့ထ်ားပေီး ေါဝငခ်ငွ့ရ်ေည။်  ထို့ ြေင ်(ဇိ)ု ဟပုခါ် ပော
ချင်းအနွယ်လူမျ ိုးများေည် ပဗိတိေျှ တို့   ြမန်မာနိုင်ငံမှ  
ထွ က် ခွာ ချိ န် တွ င်  ကို လို နီ ပခ တ် အ လွ န်  ြေ ည် ပထာ င် စု
ြမန်မာနိုင်ငံ၊ အပရှ့ပြမာက် အိန� ိယနှင့်  အပရှ့ေါကစ္စ တန် 
နိုင်ငံေုံးခု နယ်နမိတ်ထဲေို့ အလိုအပလျာက် ကျပရာက်ေွား 
ြခ င်း တ ည်း ဟူ ပော  အ ကျ ိုး ဆ က် လ ည်း ရှိ လာ ခဲ့ ေ ည် ။ 
အချိန်ကို  ပနာက်ြေန်လှည့်ခိုင်း၍ မရနိုင်ပေ။ ေို့ရာတွင် 
ထို အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် ၊  အိ န�  ိ ယ တို့ နှ င့်  
နယ်နိမိတ် ဆက်စေ်ပနပော ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားပဒေမှာ 
ယပန့တိုင် အာရှတိုက်ငယ်၏ မတည်ပငိမ်ဆုံးပနရာတစ်ခု 
ြဖစပ်နြခင်းတငွ ်ပတွ့ ြမငန်ိငုပ်ေေည။် ၂၁ ရာစေုို့ ပရာကခ်ျနိ ်
အထိေင် ကိုလိုနီအုေ်ချုေ်ပရးပအာက်တွင် ပနထိုင်စဉ်က 
ရှိခဲ့ပော စိတ်ဝမ်းကွဲ ြခင်းများမှာ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးလမ်း 
ပကကာင်း အယူအဆများနှင့် ေဋိေက္ခ များအပေါ် တွင် ကေဇာ 
ေက်ပရာက်မှု  ရှိပနဆဲေင်ြဖစ်ေည်။ (ပဘာင်ခတ်ထားပော 
အကွက် Boxထဲမှ ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွးကို  
ကကည့်ေါ။)
 ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ် ေုံ  အပြခခံဉေပဒေည် 
ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံပတာ်ေစ်ကို ပငိမ်းချမ်းြခင်းနှင့်
တရားမျှ တြခင်းတို ့မပဆာငယ်လူာနိငုပ်ကကာင်း ပြောဆိပုဝဖန ်
မှု များ ဆက်လက်ရှိပနခဲ့ေည်။ ထိုေို့ ပထာက်ြေပဝဖန်ေည့် 
ပမးခွန်းများအတွက် မည်ေည့်အခါကမျှ လည်း အပြဖရှိခဲ့
ဟန်မတူေါ။ မပအာင်ြမင်ရေည့် အပကကာင်းရင်းတစ်ခုမှာ 
အလျင်လိုခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ်ေါေည်။ ဂျ ိုးဆက် ပဆးဗားစတိန်း
က ပထာက်ြေခဲ့ေလိုေင် အဓိက အားနည်းချက်ကကီးတစ်ခု 
လည်း ရှိပနေါပေးေည်။ပမ ျှာ်မှန်းခဲ့ေည်မှာ ဖက်ဒရယ် 
ြေည်ပထာင်စုစနစ်  ြဖစ်ခဲ့ပော်လည်း တကယ့်ဖွဲ့စည်းေုံ  
အပြခခံဉေပဒအရ ထွက်လာေည်မှာ တစ်ြေည်ပထာင်စနစ် 
ြဖစ်ခဲ့ေည်။၅၅ လူမျ ိုးစုအခွင့်အပရးများနှင့် ကိုယ်စားြေုခွင့် 
မျာကို ညီညီမျှ မျှ  မေတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် လွတ်လေ် 
ပရးရပေီး မကကာမီမှာေင် မပကျမနေ်ြဖစ်မှု များ ပေါ် ထွက် 
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၏ ေကပ်ရာကမ်ှု မှာ အားြေင်းလပှောပကကာင့ ်ြေညပ်ထာငစ် ု
အေစ်စက်စက်ေည် ထိုဆုံးရှု ံးမှု မှ  မည်ေည့်အခါကမျှ  
နာလန်ြေန်မထူနိုင်ခဲ့ပေ။ ပနာက်ေိုင်းတွင်လည်း ဉီးပအာင် 
ဆန်း ပမ ျှာ်ရည်ခဲ့ပော “ကွဲြေားစုံလင်မှု ကို လက်ခံပော ညီ
��တ်ေည့် နိုင်ငံပတာ် Unity in Diversity မှာ ြမန်မာ 
နို င် ငံ တွ င်  အ ြမ စ် တွ ယ် ခဲ့ ဟ န်  မ တူ ေါ ။   ပနာ က် ထ ေ်  
တစ်ဖန် ေင်လုံညီလာခံအေစ်၏ ရည်မှန်းချက်အြဖစ် ထေ်မံ  
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ပော်လည်း  နှစ်ပေါင်း  ခုနှစ်ဆယ် ကကာ 
ခဲ့ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် ထိုရည်မှန်းချက်ကို ဉီးပဆာင် 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ေူမှာ ဉီးပအာင်ဆန်း၏ေမီး ပဒါ်  
ပအာင်ဆန်းစုကကည် ြဖစ်ေည်။ 
 ဤေို့ ြေည်ပထာင်စုေစ်၏ အနာဂတ်ကို ပဆွးပနွး 
ကကရာတွင်  တိုင်း ြေည်အပရးမှာ  မုန်တိုင်းထန်ပနချိန်၌ 
အာရကန ်အတကွ ်ပခါင်းစဉမ်ှာ ပဘးပရာကေ်ွားခဲ့ ြေနေ်ည။် 
ထိုေို့ ပခတ်အဆက်ဆက် အာရကန်အပရးကို မကိုင်တွယ် 
ခဲ့ ြခင်းက ယပန့ပတွ့ ကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု ကို ြဖစ်လာ
ပစခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဉေပဒကို ပကကညာချိန်
တွင်  ‘ 'အာရကန်ြေည်နယ်” ေင် ေါမလာခဲ့ေါ။ ြေည်နယ်
အဆင့်အစား အာရကန်ကို ဗမာအများစုပနထိုင်ရာ ဗမာ
ြေည်မထဲတွင် ယခင်က ထည့်ေွင်းထားခဲ့ေည့် အတိုင်းေင် 
တိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ထည့်ေွင်းခဲ့ေည်။ ထိုဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံ 
ဉေပဒတွင် လူမျ ိုးစုြေည်နယ်များအြဖစ် ကချင်၊ ကရင်နီ 
(၁၉၅၁ မှ အစြေ၍ ကယား)၊ ရှမ်းနှင့်ကရင် (၁၉၅၂) အထိ 
Karen ဟူ၍ ပရးေား) ြေည်နယ်ပလးခု ေါဝင်လာခဲ့ေည်။
 အာရကန ်အမျ ိုးေားပရးဝါဒမီျားအတကွ ်ေိ၍ု စတိ်
ေင်ေန်းစရာမှာ အာရကန်ပတာင်တန်းပဒေများကို ယခင် 
ေမိငု်းပကကာင်းအရ ေကဆ်ိငုခ်ဲပ့ော အာရကနမ် ှခွထဲတုက်ာ
ချင်းဝိပေေတိုင်းထဲေို့  ပေါင်းထည့်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။၅၄

ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များေည် ထိုအချိန်က အာရကန်ပတာင် 
တန်းများ ချင်းထဲေါေွားေည့်အတွက် မကန့်ကွက်ခဲ့ ကက 
ပေ။ ထိုနယ်ပြမတွင် ပနထိုင်ေူ လူများစုမှာ ချင်းအနွယ် 
ဝင်များ ြဖစ်ပနကကေည်။ ေို့ပော်  ကုလားတန် ြမစ်ဝှမ်း  
အထက်ေိုင်းကို ထက်ေိုင်းြခမ်းေင် ြခမ်းလိုက်ပော်လည်း 
လူမျ ိုးစုများ  ြေန်လည်ပေါင်းစည်းပရး  အစီအစဉ်များ
ေို့ မ ဟု တ်  အာ ရ က န် တွ င်  ထို န ယ် ပြမ ကွဲ ထွ က် ေွား မှု  
ပနာက်ေိုင်း ကကုံလာနိုင်ေည့် နိုင်ငံပရး၊ စီးေွားပရးအကျ ိုး
ဆက်များအတွက် ကကိုတင်ပြမာ်ြမင်စီစဉ်ြခင်းများ မေါဝင် 
ခဲ့ပေ။ ထိုအြဖစ်အေျက်မှ ထွက်ပေါ် လာပော အကျ ိုးဆက် 
များကိ ုယပန့အထေိင ်မပြဖရငှ်းရပေးပေ။ ယပန့အချနိတ်ငွ ်
ထိုေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားတွင်ရှိပော ေလက်ဝပမို့ေည် ရခိုင် 
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများ၏ အဓိက ပြခကုတ် 
ပနရာ တစခု်ြဖစေ်ည။် (အခန်း ၇ နငှ့ ်၈ ကိုကကည့ေ်ါ။) တစခ်ျနိ ်
တည်းမှာေင ်အာရကနတ်ငွရ်ှပိော မတွဆ်လငမ်ျား၏ အခငွ့ ်

အပရးနှင့် စရိုက်လက္ခ ဏာေိမှတ်ေုံ ြေဿနာများကို မေိ 
ကျ ိုးက� ံြေုခဲ့ ကကေည်။
 ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် ပဆွးပနွးေွဲများမှ
ထွက်ပေါ် လာပော ရလဒ်မှာ ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးနှင့်အတူ
ထွက်ပေါ် လာေည့်  ဖွဲ့ စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံဉေပဒ  
ြဖစ်ပော်လည်း ထိုရလဒ်ပကကာင့်  မည်ေူမျှ  မကကည်လင် 
ခဲ့ ကကပေ။ ရခိုင်နှင့် မွတ်ဆလင်တို့၏ ပတာင်းဆိုချက်များ 
လျစ်လျူရှု ခံရေလို အာရကန်တို့၏ ေမိုင်းတွင်ရှိခဲ့ပော 
ကိုယ့် ကကမ�  ာ  ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်နှင့်  ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်  
တို့ကို အပလးဂရု မြေုခဲ့ ကကေါ။ ပနာက်ထေ် မပကျမချမ်း 
ြဖစ်စရာကိစ္စ မှာ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဉေပဒထဲတွင် ချင်းြေည် 
နယ်ဟူ၍ မေါဝင်လာဘဲ  ချင်းဝိပေေတိုင်းအြဖစ်ော 
အဆင့န်ှမိ့ထ်ားပေီး ေါဝငခ်ငွ့ရ်ေည။်  ထို့ ြေင ်(ဇိ)ု ဟပုခါ် ပော
ချင်းအနွယ်လူမျ ိုးများေည် ပဗိတိေျှ တို့   ြမန်မာနိုင်ငံမှ  
ထွ က် ခွာ ချိ န် တွ င်  ကို လို နီ ပခ တ် အ လွ န်  ြေ ည် ပထာ င် စု
ြမန်မာနိုင်ငံ၊ အပရှ့ပြမာက် အိန� ိယနှင့်  အပရှ့ေါကစ္စ တန် 
နိုင်ငံေုံးခု နယ်နမိတ်ထဲေို့ အလိုအပလျာက် ကျပရာက်ေွား 
ြခ င်း တ ည်း ဟူ ပော  အ ကျ ိုး ဆ က် လ ည်း ရှိ လာ ခဲ့ ေ ည် ။ 
အချိန်ကို  ပနာက်ြေန်လှည့်ခိုင်း၍ မရနိုင်ပေ။ ေို့ရာတွင် 
ထို အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် ၊  အိ န�  ိ ယ တို့ နှ င့်  
နယ်နိမိတ် ဆက်စေ်ပနပော ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားပဒေမှာ 
ယပန့တိုင် အာရှတိုက်ငယ်၏ မတည်ပငိမ်ဆုံးပနရာတစ်ခု 
ြဖစပ်နြခင်းတငွ ်ပတွ့ ြမငန်ိငုပ်ေေည။် ၂၁ ရာစေုို့ ပရာကခ်ျနိ ်
အထိေင် ကိုလိုနီအုေ်ချုေ်ပရးပအာက်တွင် ပနထိုင်စဉ်က 
ရှိခဲ့ပော စိတ်ဝမ်းကွဲ ြခင်းများမှာ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးလမ်း 
ပကကာင်း အယူအဆများနှင့် ေဋိေက္ခ များအပေါ် တွင် ကေဇာ 
ေက်ပရာက်မှု  ရှိပနဆဲေင်ြဖစ်ေည်။ (ပဘာင်ခတ်ထားပော 
အကွက် Boxထဲမှ ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွးကို  
ကကည့်ေါ။)
 ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ် ေုံ  အပြခခံဉေပဒေည် 
ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံပတာ်ေစ်ကို ပငိမ်းချမ်းြခင်းနှင့်
တရားမျှ တြခင်းတို ့မပဆာငယ်လူာနိငုပ်ကကာင်း ပြောဆိပုဝဖန ်
မှု များ ဆက်လက်ရှိပနခဲ့ေည်။ ထိုေို့ ပထာက်ြေပဝဖန်ေည့် 
ပမးခွန်းများအတွက် မည်ေည့်အခါကမျှ လည်း အပြဖရှိခဲ့
ဟန်မတူေါ။ မပအာင်ြမင်ရေည့် အပကကာင်းရင်းတစ်ခုမှာ 
အလျင်လိုခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ်ေါေည်။ ဂျ ိုးဆက် ပဆးဗားစတိန်း
က ပထာက်ြေခဲ့ေလိုေင် အဓိက အားနည်းချက်ကကီးတစ်ခု 
လည်း ရှိပနေါပေးေည်။ပမ ျှာ်မှန်းခဲ့ေည်မှာ ဖက်ဒရယ် 
ြေည်ပထာင်စုစနစ်  ြဖစ်ခဲ့ပော်လည်း တကယ့်ဖွဲ့စည်းေုံ  
အပြခခံဉေပဒအရ ထွက်လာေည်မှာ တစ်ြေည်ပထာင်စနစ် 
ြဖစ်ခဲ့ေည်။၅၅ လူမျ ိုးစုအခွင့်အပရးများနှင့် ကိုယ်စားြေုခွင့် 
မျာကို ညီညီမျှ မျှ  မေတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် လွတ်လေ် 
ပရးရပေီး မကကာမီမှာေင် မပကျမနေ်ြဖစ်မှု များ ပေါ် ထွက် 
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လာခဲေ့ည။် လမူျ ိုးစကုိ ုကိယုစ်ားြေုပော  အဖွဲ့ပေါင်းများစွာ 
လက်နက်ကိုင်ကကပေီး ထိုအထဲတွင် ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်နှင့် 
ေအို့ဝ်တို့ ေါဝင်ေည်။
 အာရကန်အပရးတွင် ထူးြခားေည်မှာ အာရကန် 
တို့က ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့် ထုတ်ပဖာ်ပြောဆိုေည့်အခါတိုင်း 
တွင် အစိုးရအရာရှိများက အပရးမေါေကဲ့ေို့ ေပဘာထား 
ြခင်းြဖစေ်ည။် ဖွဲ့စည်း အေုခ်ျုေေ်ု ံအပြခခဉံေပဒပရးရာပရှ့ပန 
တစဉ်ီးလည်းြဖစ၊်  ပနာငန်ိငုင်ပံတာေ်မ� တလည်း ြဖစလ်ာပော
 ဉီးပမာငပ်မာငက် အာရကနတ်ို့၏ ကိယုေ်ိငုြ်ေညန်ယရ်ရှိပရး 
ပတာင်းဆိုချက်မှာ ယဉ်ပကျးမှု အရ ေမိုင်းပကကာင်းအရ 
ပတာင်းဆိုပနကကြခင်းြဖစ်ေည်ဟု ပနာင်တွင် အေိအမှတ် 
ြေုခဲ့ဖူးေည်။ ေို့ရာတွင် ေူကေင် ြေန်ြငင်းခဲ့ေည်မှာ ြေည်
နယ်ဟူ၍ ြဖစ်လာဖို့ရာမှာ အာရကန်တို့ေည် လူမျ ိုးအားြဖင့် 
ဗမာများနှင့် မည်ေို့မျှ  မကွာလှဟူ၍ ြဖစ်ေည်။၅၆ “အာရကန်
ပတွအတွက်လိုတာက လမ်းပကာင်းပကာင်းေဲ။ လမ်းေမ်း 
ဆက်ေွယ်ပရးပတွ ပကာင်းလာရင် အာရကန်ဟာ အထီး 
တည်း ြဖစ်ပနတာလည်းရှိပတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟူ၍ ၎င်းက 
ပြောခဲ့ဖူးေည်။၅၇

 ယပန့ပခတ်ေစ် အာရကန်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှား 
ေူများ စိတ်ေျက်ရေည့်ကိစ္စ မှာလည်း ထိုကဲ့ေို့ပော စကား
မျ ိုးကို အစိုးရတာဝန်ရှိေူများထံမှ ကကားပနရြခင်းြဖစ်ေည်။ 
နယ်စေ်ပရးရာ ြေည်ပထာင်စု  ဒုတိယဝန် ကကီး ဗိုလ်ချုေ်
ကကီးရဲပအာင်က ၂၀၁၆ တွင် “ရခိုင်ြေည်နယ်ဟာ ေဘာဝ 
ေယံဇာတ�ကွယ်ဝတယ်။ ထူးြခားပောပဒေြဖစ်တယ်။ 
ြေညပ်ထာငစ်အုစိုးရရဲ့ ဉီးပဆာငမ်ှု ပအာကမ်ှာ ဒအီပနအထား 
ပတွကို ပကာင်းပကာင်းေိုအေုံးချနိုင်ရင် ရခိုင်ဟာ ဖွံ့ ပဖိုး 
လာမှာေ”ဲ ဟ ုပြောကကားခဲေ့ည။် ၅၈ ပဒေခတံိုက့ ပမ ျှာရ်ညပ်ော 
ဆန� ၊ ပဒေခံတို့၏ ပတာင်းဆိုပောအရာ၊ ပဒေခံတို့၏ 
လုေ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို ထည့်ေွင်းစဉ်းစားေုံမရေါ။ ဝမ်းနည်း 
စရာမှာ ထိုကဲ့ေို့ ပဒေခံတို့၏ အပရးကိုဝင်ပရာက် စီမံခဲ့
ပောနှစ်ပေါင်းများစွာတွင် ဆင်းရဲေင်ေန်းြခင်းနှင့် အေက် 

ဆုံးရှု ံးရြခင်းများ ကကီးမားစွာရှိခဲ့ေါပေီ။ ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် 
ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင်  ယခုအချိန်ပလာက် ြေည်မနှင့်  
စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ပောအချိန် မရှိပေ။
 ၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ လွတ်လေ်ပရးရကာစကာလ
ေို့ ြေန်ပြောင်းပတွးကကည့်လျှ င် ထိုအချိန် အာရကန်၏ နိုင်ငံ
ပရးအရ တင်းမာမှု များ ြေင်းထန်ပနေည်။ အဖွဲ့အားလုံး 
ေည် ဒုတိယကမ� ာစစ်ကျန် လက်နက်များကို ပကာက်ကိုင် 
ထားကကေည်။ ရခိုင် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ APLP
နှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ် ပြောက်ကျားများေည် စစ်ပရးတိုက် 
ခိုက်မှု များ စတင်ပနကကပေီ။ စစ်ပတွခရိုင် တစ်ခုတည်းတွင် 
တေဖ်ွဲ့ဝင ်၇၀၀ မျှ  အငအ်ားရှေိညဟ် ုကကားရေည။် ထိအုချနိ ်
တွင် နာမည်ကကီးအဆိုပတာ် ဂျဖားရ်ဟူစိန်ပခါ်  ဂျဖားရ်ကာ
ဝယက်ိ ုပထာကခ်အံားပေးကကေမူျား ရာချကီာ ဘူးေီးပတာင ်
ပမို့နယ်တွင် မူဂျာဟစ်ေါတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ေည်။  ၁၉၄၇
ကေဂုတ် Dabboni Chaung ပကကညာချက်တွင် မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာင်များက မွတ်ဆလင်ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ 
နယ်ပြမကို ဖွဲ့စည်းမည်ဟု ပကကညာလိုက်ေည်။ ကုလားတန် 
ြမစ်နှင့်  နတ်ြမစ် ကကားတွင်ရှိပော အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း  
ဟု ပခါ် ကကေည့် နယ်ပြမကိုရည်�� န်းေည်။၅၉ မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာငမ်ျားက နယပ်ြမ ကာကယွပ်ရး တေမ်ျားကိလုည်း 
ဖွဲ့စည်းလိုက်ပေီး အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း မွတ်ဆလင်တေ်ဖွဲ့ဟု 
အမည်ပေးလိုက်ေည်။
 စင်စစ်ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်မေွားခင်ကတည်းကေင် 
အာရကနတ်ငွ ်အစိုးရ၏ အေုခ်ျုေမ်ှု ယန� ရားမှာ တစစ ီေျကစ်ီး 
ပနခဲ့ ပေီး ြဖစ်ေည်။ မတည်ပငိမ် မပရရာေည့် အပြခအပန 
တစရ်ေမ်ှာ ဝငပ်ရာကလ်ာပတာမ့ည။် ဤပြမပေါ် တငွ ်ပနာက ်
ထေ် နှစ်ခုနှစ်ဆယ်အကကာ၌ မတည်ပငိမ်မှု များ တစ်ေုံစံတည်း 
ရှပိနလမိ့ဉ်ီးမည။် ေဋေိက္ခ များ ြဖစပ်နကကလမိ့ဉ်ီးမညဟ် ုခန့မ်နှ်း 
နိုင်ေူ အပတာ်ေင်ရှားေါလိမ့်မည်။ ပခတ်ေစ် ရခိုင်ြေည်နယ် 
ေည် ထိုအချိန်မှစ၍ ယပန့တိုင်ပအာင် မပငိမ်းချမ်းနိုင်ပေး 
ပော ပြမြဖစ်လာရေည်။
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လာခဲေ့ည။် လမူျ ိုးစကုိ ုကိယုစ်ားြေုပော  အဖွဲ့ပေါင်းများစွာ 
လက်နက်ကိုင်ကကပေီး ထိုအထဲတွင် ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်နှင့် 
ေအို့ဝ်တို့ ေါဝင်ေည်။
 အာရကန်အပရးတွင် ထူးြခားေည်မှာ အာရကန် 
တို့က ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့် ထုတ်ပဖာ်ပြောဆိုေည့်အခါတိုင်း 
တွင် အစိုးရအရာရှိများက အပရးမေါေကဲ့ေို့ ေပဘာထား 
ြခင်းြဖစေ်ည။် ဖွဲ့စည်း အေုခ်ျုေေ်ု ံအပြခခဉံေပဒပရးရာပရှ့ပန 
တစဉ်ီးလည်းြဖစ၊်  ပနာငန်ိငုင်ပံတာေ်မ� တလည်း ြဖစလ်ာပော
 ဉီးပမာငပ်မာငက် အာရကနတ်ို့၏ ကိယုေ်ိငုြ်ေညန်ယရ်ရှိပရး 
ပတာင်းဆိုချက်မှာ ယဉ်ပကျးမှု အရ ေမိုင်းပကကာင်းအရ 
ပတာင်းဆိုပနကကြခင်းြဖစ်ေည်ဟု ပနာင်တွင် အေိအမှတ် 
ြေုခဲ့ဖူးေည်။ ေို့ရာတွင် ေူကေင် ြေန်ြငင်းခဲ့ေည်မှာ ြေည်
နယ်ဟူ၍ ြဖစ်လာဖို့ရာမှာ အာရကန်တို့ေည် လူမျ ိုးအားြဖင့် 
ဗမာများနှင့် မည်ေို့မျှ  မကွာလှဟူ၍ ြဖစ်ေည်။၅၆ “အာရကန်
ပတွအတွက်လိုတာက လမ်းပကာင်းပကာင်းေဲ။ လမ်းေမ်း 
ဆက်ေွယ်ပရးပတွ ပကာင်းလာရင် အာရကန်ဟာ အထီး 
တည်း ြဖစ်ပနတာလည်းရှိပတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟူ၍ ၎င်းက 
ပြောခဲ့ဖူးေည်။၅၇

 ယပန့ပခတ်ေစ် အာရကန်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှား 
ေူများ စိတ်ေျက်ရေည့်ကိစ္စ မှာလည်း ထိုကဲ့ေို့ပော စကား
မျ ိုးကို အစိုးရတာဝန်ရှိေူများထံမှ ကကားပနရြခင်းြဖစ်ေည်။ 
နယ်စေ်ပရးရာ ြေည်ပထာင်စု  ဒုတိယဝန် ကကီး ဗိုလ်ချုေ်
ကကီးရဲပအာင်က ၂၀၁၆ တွင် “ရခိုင်ြေည်နယ်ဟာ ေဘာဝ 
ေယံဇာတ�ကွယ်ဝတယ်။ ထူးြခားပောပဒေြဖစ်တယ်။ 
ြေညပ်ထာငစ်အုစိုးရရဲ့ ဉီးပဆာငမ်ှု ပအာကမ်ှာ ဒအီပနအထား 
ပတွကို ပကာင်းပကာင်းေိုအေုံးချနိုင်ရင် ရခိုင်ဟာ ဖွံ့ ပဖိုး 
လာမှာေ”ဲ ဟ ုပြောကကားခဲေ့ည။် ၅၈ ပဒေခတံိုက့ ပမ ျှာရ်ညပ်ော 
ဆန� ၊ ပဒေခံတို့၏ ပတာင်းဆိုပောအရာ၊ ပဒေခံတို့၏ 
လုေ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို ထည့်ေွင်းစဉ်းစားေုံမရေါ။ ဝမ်းနည်း 
စရာမှာ ထိုကဲ့ေို့ ပဒေခံတို့၏ အပရးကိုဝင်ပရာက် စီမံခဲ့
ပောနှစ်ပေါင်းများစွာတွင် ဆင်းရဲေင်ေန်းြခင်းနှင့် အေက် 

ဆုံးရှု ံးရြခင်းများ ကကီးမားစွာရှိခဲ့ေါပေီ။ ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် 
ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင်  ယခုအချိန်ပလာက် ြေည်မနှင့်  
စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ပောအချိန် မရှိပေ။
 ၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ လွတ်လေ်ပရးရကာစကာလ
ေို့ ြေန်ပြောင်းပတွးကကည့်လျှ င် ထိုအချိန် အာရကန်၏ နိုင်ငံ
ပရးအရ တင်းမာမှု များ ြေင်းထန်ပနေည်။ အဖွဲ့အားလုံး 
ေည် ဒုတိယကမ� ာစစ်ကျန် လက်နက်များကို ပကာက်ကိုင် 
ထားကကေည်။ ရခိုင် ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ APLP
နှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ် ပြောက်ကျားများေည် စစ်ပရးတိုက် 
ခိုက်မှု များ စတင်ပနကကပေီ။ စစ်ပတွခရိုင် တစ်ခုတည်းတွင် 
တေဖ်ွဲ့ဝင ်၇၀၀ မျှ  အငအ်ားရှေိညဟ် ုကကားရေည။် ထိအုချနိ ်
တွင် နာမည်ကကီးအဆိုပတာ် ဂျဖားရ်ဟူစိန်ပခါ်  ဂျဖားရ်ကာ
ဝယက်ိ ုပထာကခ်အံားပေးကကေမူျား ရာချကီာ ဘူးေီးပတာင ်
ပမို့နယ်တွင် မူဂျာဟစ်ေါတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ေည်။  ၁၉၄၇
ကေဂုတ် Dabboni Chaung ပကကညာချက်တွင် မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာင်များက မွတ်ဆလင်ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ 
နယ်ပြမကို ဖွဲ့စည်းမည်ဟု ပကကညာလိုက်ေည်။ ကုလားတန် 
ြမစ်နှင့်  နတ်ြမစ် ကကားတွင်ရှိပော အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း  
ဟု ပခါ် ကကေည့် နယ်ပြမကိုရည်�� န်းေည်။၅၉ မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာငမ်ျားက နယပ်ြမ ကာကယွပ်ရး တေမ်ျားကိလုည်း 
ဖွဲ့စည်းလိုက်ပေီး အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း မွတ်ဆလင်တေ်ဖွဲ့ဟု 
အမည်ပေးလိုက်ေည်။
 စင်စစ်ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်မေွားခင်ကတည်းကေင် 
အာရကနတ်ငွ ်အစိုးရ၏ အေုခ်ျုေမ်ှု ယန� ရားမှာ တစစ ီေျကစ်ီး 
ပနခဲ့ ပေီး ြဖစ်ေည်။ မတည်ပငိမ် မပရရာေည့် အပြခအပန 
တစရ်ေမ်ှာ ဝငပ်ရာကလ်ာပတာမ့ည။် ဤပြမပေါ် တငွ ်ပနာက ်
ထေ် နှစ်ခုနှစ်ဆယ်အကကာ၌ မတည်ပငိမ်မှု များ တစ်ေုံစံတည်း 
ရှပိနလမိ့ဉ်ီးမည။် ေဋေိက္ခ များ ြဖစပ်နကကလမိ့ဉ်ီးမညဟ် ုခန့မ်နှ်း 
နိုင်ေူ အပတာ်ေင်ရှားေါလိမ့်မည်။ ပခတ်ေစ် ရခိုင်ြေည်နယ် 
ေည် ထိုအချိန်မှစ၍ ယပန့တိုင်ပအာင် မပငိမ်းချမ်းနိုင်ပေး 
ပော ပြမြဖစ်လာရေည်။
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ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး၆၀

 မတွဆ်လငန်ငှ့ ်အြခားလနူည်းစမုျား ေိုမ့ဟတု ်ပရှးပရှးကေင ်အပြခချခဲ့ ကကေမူျား ေမိငု်းတစပ်လ ျှာကလ်ုံး 
အာရကန်တွင် ရှိခဲ့ေည်ဟူပော အချက်ကို ေ�  ဂာမကင်း မြဖစ်တတ်ကကပေ။ အာရေ်ခရီးေွားတို့ေည် ဤအရေ်ေို့ 
၉ ရာစုပလာက်ကေင် ပရာက်ရှိခဲ့ ပေီး ေါးရှန်းနှင့် အြခားမွတ်ဆလင် ယဉ်ပကျးမှု များ ကူးလူးဆက်ဆံမှု များမှာ 
၁၄ ရာစု ဘင်္  ဂလားဆူတန်နယ် အင်အားကကီးမားချိန်တွင် ေိုမိုြမင့်မားလာခဲ့ေည်။ ဥေမာ - ကမန်တို့ မှာ ၁၇ ရာစု 
အတွင်း အာရကန်ကို ပြေးဝင်ခိုလှု ံခဲ့ပော မဂိုဘုရင် ရှား ရှု ဂျာ (Shah Shuja) ၏ ပနာက်လိုက် ပနာက်ေါများမှ 
ဆင်းေက်လာေည်ဟု ယုံ ကကည်ကကေည်။၆၁ အထူးေြဖင့် ပြမာက်ဉီးဘုရင်နိုင်ငံပတာ် (၁၄၂၉ - ၁၇၈၄)မှာ 
ယဉ်ပကျးမှု  အဖုံဖုံစုံလင်ပော ပနရာအြဖစ် ပကျာ်ကကားေည်။ 
 လက်ရှိ ကကုံပတွ့ပနရပော ြေဿနာများကမူ ထိုေမိုင်းအြဖစ်အေျက်များပေါ် တွင် အပြခခံထားေည် 
မဟုတ်ဘဲ  ယပန့ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  ဖွင့်ဆိုပော တိုင်းရင်းေား ြဖစ် ြခင်း ၊  လူမျ ိုးပရးအမှတ်  လက္ခ ဏာနှင့်  
နိုင်ငံေားြဖစ်မှု တို့အပေါ် တွင် အပြခြေုစဉ်းစားြခင်းပကကာင့် ြဖစ်ရေည်။ နှစ်ဖက် လူမျ ိုးပရး လှု ေ်ရှားကကေူတို့က 
အေီးေီးပြောပနကကပော ဗုဒ� ဘာောအစဉ်အလာ ယဉ်ပကျးမှု များေိုင်ဆိုင်ပော ရခိုင်တို့၏ အမျ ိုးေားစရိုက် 
လက္ခ ဏာ နှင့် မွတ်ဆလင်ြဖစ်ပော ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ေိမှတ်ေုံ စရိုက်လက္ခ ဏာများကကား နားလည်မှု  နှစ်မျ ိုး 
ကွဲပနြခင်းမှာ လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်း အလွန်ကျယ်ပြောစွာ ြဖစ်ပေါ် လာခဲ့ေည်။ ကိုဖီအာနန်၏ 
အကကံပေးပကာ်မရှင်က ထိုအချက်ကို “အာရကန်တွင်ြဖစ်ပနပော လူမျ ိုးစုအချင်းချင်း ေဋိေက္ခ များမှာ မတူပော 
ဇာတ်ပကကာင်းများ တိုးတိုက်မိြခင်းေင်” ဟူ၍ ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၆၂

 အရင်းစစပ်ော ်ရခိုငြ်ေညန်ယရ်ှ ိမတွဆ်လငတ်ို့အပနနငှ့ ်ဘင်္  ဂါလ၊ီ စစတ်ပကာင်းေားနငှ့ ်ကမနအ်စရှေိည့ ်
မိမိတို့၏ ယဉ်ပကျးမှု နှင့်  လူမျ ိုးစုံလင်ကွဲ ြေားမှု  အပမွကို ဆက်ခံကာ အားလုံးက မိမိတို့ကိုယ်ကို အာရကန် 
မွတ်ဆလင်များဟူ၍ လက်ခံ ကကြခင်းရှိမရှိ  အြငင်းေွားချက်လည်း ရှိေည်။ အြခား စဉ်းစားေုံတစ်မျ ိုးကမူ 
ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ မွတ်ဆလင်အများစု ပနထိုင်ရာအရေ်တွင် လက်ခံထားကကေည့် လူမျ ိုးစုအပေါ်  အပြခခံ 
စဉ်းစားပော အြမင် ြဖစ်ေည်။ ထိုအြမင်က ပြမာက်ေိုင်းမှ  မွတ်ဆလင်တို့မှာ ေီး ြခားလူမျ ိုးတစ်စု ြဖစ် ပေီး  
အြခားပော ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ချင်းနှင့် အြခား လူမျ ိုးစုများကဲ့ေို့ တန်းတူအခွင့်အပရး အရရှိေင့်ေည်ဟု ယူဆေည်။ 
ပလာပလာဆယ်တွင်  အာရကန်မူဆလင်ဟူပော ရေ်တည်ေုံကိုလည်းပကာင်း  ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုးဟူပော 
ရေ်တည်ေုံကိုလည်းပလာင်း  ြမန်မာနိုင်ငံေားထဲတွင်  ေါဝင်ပော လူမျ ိုးဟု  လက်မခံထားေါ။ ေို့ ြဖစ်ရာ 
ရေ်ထဲရ�ာထဲတွင် ထိုကဲ့ေို့ လူမျ ိုးေတ်မှတ်ေုံနှင့် ေတ်ေက်၍ တင်းမာမှု များရှိပနကကပမဲေင်။ မွတ်ဆလင်တို့ကို 
အများအားြဖင့် ‘ကုလား’ (အိန� ိယအနွယ်ဝင်များကို ပခါ် ပော မယဉ်ပကျးပော အေုံးအနှု န်း) ဟု ေတ်မှတ်ကကပေီး 
တစ်ဖန် ရခိုင်များကိုလည်း (ဘင်္  ဂလီစကားြဖင့်) မာ့ဂ် (လူဆိုးဓါးြေများ) ဟု ဆက်လက် ေုံးနှု န်းပနကကေည်။ 
 ထိလုမူျ ိုးပရး နိငုင်ပံရး အကွအဲပေမဲျားေည ်ထိအုပခါ် အပဝါ် များက ရည�်� န်းထားေပလာက ်အချနိတ်ိငု်း 
တွင် ြေင်းထန်ပနခဲ့ ကကေည် မဟုတ်ေါ။ ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်း လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ ရှိခဲ့ပော်လည်း 
ရိဟုငဂ်ျာတို့၏ ြဖစတ်ညမ်ှု ကိ ုလတွလ်ေပ်ေီးပခတ ်ေါလမီနအ်ေုခ်ျုေပ်ရး ကာလတစပ်လ ျှာကလ်ုံးတငွ ်လကခ်ခံဲေ့ည။် 
ဗိလုခ်ျုေပ်နဝင်း အာဏာေမိ်းေည့ ်၁၉၆၂ ပနာကေ်ိငု်းတငွမ် ူရိဟုငဂ်ျာဟပူော ရေတ်ညခ်ျကက်ိ ုလကမ်ခပံတာပ့ေ။ 
အာဏာေိမ်းေိုက်ချိန်မှစကာ မွတ်ဆလင်များနှင့် အိန� ိယအနွယ်များဟု ယူဆရေူအားလုံးတို့၏ နိုင်ငံေားခံယူခွင့်
ကို ြေင်းြေင်းထန်ထန် တင်းကျေ်လိုက်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက်မူ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းေုံ ဥေပဒအရ ရခိုင်ြေည်နယ်ကို 
ဖွဲ့စည်းပေီးပနာက် အြခားေူတို့ထက် ေိုဆိုးပော အပြခအပနနှင့် ကကုံပတွ့လာရေည်။ ၁၉၇၆တွင် လက်နက်ကိုင် 
ရိုဟင်ဂျာမျ ိုးချစ်တေ်ဦး RPF က ‘အာရကန်မှ က� န်ုေ်တို့ RPF နှင့် က� န်ုေ်တို့၏ ြေည်ေူများကို ြေင်ေကမ� ာက 
မေပိေးေါ’ ဟ၍ူ ပြောကကားခဲေ့ည။်၆၃  ပနာကထ်ေန်စှန်စှအ်ကကာတငွ ်တေမ်ပတာက် ထိုးစစဆ်ငန်� ဲကာ ေထမအကကမိ ်
ရိုဟင်ဂျာ အပြမာက်အြမားကို ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ဘက်ေို့ ပမာင်းထုတ်ခဲ့ေည်။
 မွတ်ဆလင်များနှင့်  အြခားလူနည်းစုတရုတ်နှင့်  အိန� ိယအနွယ်များကို ပဘးဖယ်ထားြခင်းကို ပနာင် 
၁၉၈၂ နိုင်ငံေား ဥေပဒကို ြေဌာန်းလိုက်ချိန်တွင် ေို၍စနစ်ကျကျ ပဆာင်ရ�က်လာေည်။ ထိုဥေပဒမှာ ကိုလိုနီပခတ် 
အလွန်ပခတ်များတွင် အြငင်းအခုံအြဖစ်ရဆုံး၊ တိုင်းရင်းေားြဖစ်မှု ကို အယူအေည်းဆုံး ဥေပဒတစ်ရေ်လည်း 
ြဖစ်ေည်။ ထိုဥေပဒထွက်လာပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ဌာပနတိုင်းရင်းေား ြမန်မာြေည်ဖွားစစ်စစ်ဟူ၍ ယူဆရ 
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ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာနိုင်ငံပရး၆၀

 မတွဆ်လငန်ငှ့ ်အြခားလနူည်းစမုျား ေိုမ့ဟတု ်ပရှးပရှးကေင ်အပြခချခဲ့ ကကေမူျား ေမိငု်းတစပ်လ ျှာကလ်ုံး 
အာရကန်တွင် ရှိခဲ့ေည်ဟူပော အချက်ကို ေ�  ဂာမကင်း မြဖစ်တတ်ကကပေ။ အာရေ်ခရီးေွားတို့ေည် ဤအရေ်ေို့ 
၉ ရာစုပလာက်ကေင် ပရာက်ရှိခဲ့ ပေီး ေါးရှန်းနှင့် အြခားမွတ်ဆလင် ယဉ်ပကျးမှု များ ကူးလူးဆက်ဆံမှု များမှာ 
၁၄ ရာစု ဘင်္  ဂလားဆူတန်နယ် အင်အားကကီးမားချိန်တွင် ေိုမိုြမင့်မားလာခဲ့ေည်။ ဥေမာ - ကမန်တို့ မှာ ၁၇ ရာစု 
အတွင်း အာရကန်ကို ပြေးဝင်ခိုလှု ံခဲ့ပော မဂိုဘုရင် ရှား ရှု ဂျာ (Shah Shuja) ၏ ပနာက်လိုက် ပနာက်ေါများမှ 
ဆင်းေက်လာေည်ဟု ယုံ ကကည်ကကေည်။၆၁ အထူးေြဖင့် ပြမာက်ဉီးဘုရင်နိုင်ငံပတာ် (၁၄၂၉ - ၁၇၈၄)မှာ 
ယဉ်ပကျးမှု  အဖုံဖုံစုံလင်ပော ပနရာအြဖစ် ပကျာ်ကကားေည်။ 
 လက်ရှိ ကကုံပတွ့ပနရပော ြေဿနာများကမူ ထိုေမိုင်းအြဖစ်အေျက်များပေါ် တွင် အပြခခံထားေည် 
မဟုတ်ဘဲ  ယပန့ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  ဖွင့်ဆိုပော တိုင်းရင်းေား ြဖစ် ြခင်း ၊  လူမျ ိုးပရးအမှတ်  လက္ခ ဏာနှင့်  
နိုင်ငံေားြဖစ်မှု တို့အပေါ် တွင် အပြခြေုစဉ်းစားြခင်းပကကာင့် ြဖစ်ရေည်။ နှစ်ဖက် လူမျ ိုးပရး လှု ေ်ရှားကကေူတို့က 
အေီးေီးပြောပနကကပော ဗုဒ� ဘာောအစဉ်အလာ ယဉ်ပကျးမှု များေိုင်ဆိုင်ပော ရခိုင်တို့၏ အမျ ိုးေားစရိုက် 
လက္ခ ဏာ နှင့် မွတ်ဆလင်ြဖစ်ပော ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ေိမှတ်ေုံ စရိုက်လက္ခ ဏာများကကား နားလည်မှု  နှစ်မျ ိုး 
ကွဲပနြခင်းမှာ လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်း အလွန်ကျယ်ပြောစွာ ြဖစ်ပေါ် လာခဲ့ေည်။ ကိုဖီအာနန်၏ 
အကကံပေးပကာ်မရှင်က ထိုအချက်ကို “အာရကန်တွင်ြဖစ်ပနပော လူမျ ိုးစုအချင်းချင်း ေဋိေက္ခ များမှာ မတူပော 
ဇာတ်ပကကာင်းများ တိုးတိုက်မိြခင်းေင်” ဟူ၍ ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၆၂

 အရင်းစစပ်ော ်ရခိုငြ်ေညန်ယရ်ှ ိမတွဆ်လငတ်ို့အပနနငှ့ ်ဘင်္  ဂါလ၊ီ စစတ်ပကာင်းေားနငှ့ ်ကမနအ်စရှေိည့ ်
မိမိတို့၏ ယဉ်ပကျးမှု နှင့်  လူမျ ိုးစုံလင်ကွဲ ြေားမှု  အပမွကို ဆက်ခံကာ အားလုံးက မိမိတို့ကိုယ်ကို အာရကန် 
မွတ်ဆလင်များဟူ၍ လက်ခံ ကကြခင်းရှိမရှိ  အြငင်းေွားချက်လည်း ရှိေည်။ အြခား စဉ်းစားေုံတစ်မျ ိုးကမူ 
ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ မွတ်ဆလင်အများစု ပနထိုင်ရာအရေ်တွင် လက်ခံထားကကေည့် လူမျ ိုးစုအပေါ်  အပြခခံ 
စဉ်းစားပော အြမင် ြဖစ်ေည်။ ထိုအြမင်က ပြမာက်ေိုင်းမှ  မွတ်ဆလင်တို့မှာ ေီး ြခားလူမျ ိုးတစ်စု ြဖစ် ပေီး  
အြခားပော ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ချင်းနှင့် အြခား လူမျ ိုးစုများကဲ့ေို့ တန်းတူအခွင့်အပရး အရရှိေင့်ေည်ဟု ယူဆေည်။ 
ပလာပလာဆယ်တွင်  အာရကန်မူဆလင်ဟူပော ရေ်တည်ေုံကိုလည်းပကာင်း  ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုးဟူပော 
ရေ်တည်ေုံကိုလည်းပလာင်း  ြမန်မာနိုင်ငံေားထဲတွင်  ေါဝင်ပော လူမျ ိုးဟု  လက်မခံထားေါ။ ေို့ ြဖစ်ရာ 
ရေ်ထဲရ�ာထဲတွင် ထိုကဲ့ေို့ လူမျ ိုးေတ်မှတ်ေုံနှင့် ေတ်ေက်၍ တင်းမာမှု များရှိပနကကပမဲေင်။ မွတ်ဆလင်တို့ကို 
အများအားြဖင့် ‘ကုလား’ (အိန� ိယအနွယ်ဝင်များကို ပခါ် ပော မယဉ်ပကျးပော အေုံးအနှု န်း) ဟု ေတ်မှတ်ကကပေီး 
တစ်ဖန် ရခိုင်များကိုလည်း (ဘင်္  ဂလီစကားြဖင့်) မာ့ဂ် (လူဆိုးဓါးြေများ) ဟု ဆက်လက် ေုံးနှု န်းပနကကေည်။ 
 ထိလုမူျ ိုးပရး နိငုင်ပံရး အကွအဲပေမဲျားေည ်ထိအုပခါ် အပဝါ် များက ရည�်� န်းထားေပလာက ်အချနိတ်ိငု်း 
တွင် ြေင်းထန်ပနခဲ့ ကကေည် မဟုတ်ေါ။ ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်း လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်းများ ရှိခဲ့ပော်လည်း 
ရိဟုငဂ်ျာတို့၏ ြဖစတ်ညမ်ှု ကိ ုလတွလ်ေပ်ေီးပခတ ်ေါလမီနအ်ေုခ်ျုေပ်ရး ကာလတစပ်လ ျှာကလ်ုံးတငွ ်လကခ်ခံဲေ့ည။် 
ဗိလုခ်ျုေပ်နဝင်း အာဏာေမိ်းေည့ ်၁၉၆၂ ပနာကေ်ိငု်းတငွမ် ူရိဟုငဂ်ျာဟပူော ရေတ်ညခ်ျကက်ိ ုလကမ်ခပံတာပ့ေ။ 
အာဏာေိမ်းေိုက်ချိန်မှစကာ မွတ်ဆလင်များနှင့် အိန� ိယအနွယ်များဟု ယူဆရေူအားလုံးတို့၏ နိုင်ငံေားခံယူခွင့်
ကို ြေင်းြေင်းထန်ထန် တင်းကျေ်လိုက်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက်မူ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းေုံ ဥေပဒအရ ရခိုင်ြေည်နယ်ကို 
ဖွဲ့စည်းပေီးပနာက် အြခားေူတို့ထက် ေိုဆိုးပော အပြခအပနနှင့် ကကုံပတွ့လာရေည်။ ၁၉၇၆တွင် လက်နက်ကိုင် 
ရိုဟင်ဂျာမျ ိုးချစ်တေ်ဦး RPF က ‘အာရကန်မှ က� န်ုေ်တို့ RPF နှင့် က� န်ုေ်တို့၏ ြေည်ေူများကို ြေင်ေကမ� ာက 
မေပိေးေါ’ ဟ၍ူ ပြောကကားခဲေ့ည။်၆၃  ပနာကထ်ေန်စှန်စှအ်ကကာတငွ ်တေမ်ပတာက် ထိုးစစဆ်ငန်� ဲကာ ေထမအကကမိ ်
ရိုဟင်ဂျာ အပြမာက်အြမားကို ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ဘက်ေို့ ပမာင်းထုတ်ခဲ့ေည်။
 မွတ်ဆလင်များနှင့်  အြခားလူနည်းစုတရုတ်နှင့်  အိန� ိယအနွယ်များကို ပဘးဖယ်ထားြခင်းကို ပနာင် 
၁၉၈၂ နိုင်ငံေား ဥေပဒကို ြေဌာန်းလိုက်ချိန်တွင် ေို၍စနစ်ကျကျ ပဆာင်ရ�က်လာေည်။ ထိုဥေပဒမှာ ကိုလိုနီပခတ် 
အလွန်ပခတ်များတွင် အြငင်းအခုံအြဖစ်ရဆုံး၊ တိုင်းရင်းေားြဖစ်မှု ကို အယူအေည်းဆုံး ဥေပဒတစ်ရေ်လည်း 
ြဖစ်ေည်။ ထိုဥေပဒထွက်လာပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ဌာပနတိုင်းရင်းေား ြမန်မာြေည်ဖွားစစ်စစ်ဟူ၍ ယူဆရ 
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ေူများောလျှ င် နိုင်ငံေားအြေည့်ခံယူခွင့် ရလာခဲ့ေည်။ ဥေမာ - ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ချင်းအစရှိေည်ြဖင့် နိုင်ငံေားများ 
ြဖစ်လာကက ေည်။ ဗမာဘာောစကားြဖင့် တိုင်းရင်းေား (ေို့မဟုတ်) ြမန်မာြေည်ဖွားဟုဆိုရာတွင် အဓိေ� ါယ်မှာ 
ယပန့ပခတ် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြဖစ်တည်မှု တွင် စုပေါင်းကိုယ်စားြေု ေါဝင်ပနကကေူများဟု ဆိုလိုေည်။ ဆန့်ကျင်ဖက် 
အားြဖင့်  တိုင်းရင်းေားမဟုတ်ေူဟူ၍ ယူဆခံရလျှ င် ထိုေူတို့မှာ နိုင်ငံ ြခားပေွးပနှာဟူေည့် အဓိေ� ါယ်ကို  
ပဆာင်ပေီး ၁၈၂၄ ပဗိတိေျှ တို့ ြမန်မာနိုင်ငံကို မေိမ်းေိုက်မီကတည်းက ၎င်းတို့၏ ဘိုးဘွားများက ြမန်မာနိုင်ငံတွင် 
ပနထိငုခ်ဲေ့ါေညဟ်ပူော အပထာကအ်ထားကိ ုြေနိငုမ်ေှာလျှ င ်နိငုင်ေံားအြဖစက်ိ ုရေည။် မေိားစပုေါင်းများစွာမှာ 
ထိုအပထာက်အထားကို မြေနိုင်ကကပေ။ ၁၉၈၂ ဥေပဒ၏ အကျ ိုးဆက်မှာ လူေန်းပေါင်းများစွာေည် ချက်ချင်း
လကင်င်း ဒတုယိတန်းစား နိငုင်ေံားြဖစေ်ွားြခင်းေငြ်ဖစေ်ည။် ရိဟုငဂ်ျာတို့ကိမု ူမညက်ဲေ့ို့ပော အေအိမတှြ်ေုမှု  
ကိုမျှ  မပေးခဲ့ေါ။
 ထိုအချိန်မှစ၍ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်များ အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြေးရြခင်းများ အစြေုခဲ့ေည်။ ၁၉၈၈ 
ဒီမိုကပရစီ အပရးအခင်းအပေီးတွင် တေ်မပတာ်စစ်ဆင်ပရးပကကာင့် ၁၉၉၁-၉၂ တွင် ဒုတိယအကကိမ် အစုလိုက် 
အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စစ်အုေ်ချုေ်ပရးမှ တစ်ဝက်တစ်ေျက် အရေ်ေား အုေ်ချုေ်ပရးေို့ 
ပြောင်းလဲြခင်း စတင်ကတည်းကေင် ရိုဟင်ဂျာတို့မှာ ထေ်ပြေးကကရြေန်ေည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော 
မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များနှင့် ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် ေဋိေက္ခ များ ပနာက်ေိုင်းတွင် အစိုးရေည် 
မွတ်ဆလင်တို့၏ ဆန� မဲပေးေိုင်ခွင့်နှင့် ခရီးေွားလာခွင့်များကို ေို၍ချုေ်ချယ်ခဲ့ေည်။ အပြခအပနမှာ ၂၀၁၆ - ၁၇
တွင် အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရးတေ် ARSA ကို နှိမ်နင်းပော စစ်ဆင်ပရးများမှစကာ ေို၍တင်းကျေ် 
လာခဲ့ေည်။ ထို ARSA တို့ကို တုံ့ ြေန်ရန် တေ်မပတာ်ေည် ချက်ချင်းလက်ငင်း နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး ပဆာင်ရ�က်
ခဲ့ ပေီး ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ထဲေို့ အစုလိုက်အပေုံလိုက် ပမာင်းထုတ်ခဲ့ေည်။ ‘နယူးပယာက်တိုင်းမ် New 
York Times  ေတင်းစာ၏ ပခါင်းကကီးေိုင်းကေင် “ရိုဟင်ဂျာ ဟူ၍မရှိ - ြမန်မာက ေမိုင်းပကကာင်းကိုပဖျာက်ဖျက်”
ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၆၄

 ထိေုို့ ပေိုလရဲေည့အ်ြဖစမ်ျားကိ ုပြဖရငှ်းရန ်လနွခ်ဲပ့ော နစှမ်ျားအတငွ်း လမူှု ဘဝနငှ့ ်ေမိငု်းပကကာင်းများကိ ု
ပလ့လာပော ေုပတေနများ အရှိန်အဟုန်ြမှင့်ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ကကေါေည်။ အပတာ်များများက ရိုဟင်ဂျာဟူပော 
အမည်နာမ အမှတ်ေညာအား မည်ေည့်အချိန်ကတည်းက စတင်ေုံးစွဲခဲ့ ကကေနည်းဆိုေည့်ကိစ္စ ကို များစွာ 
အပလးထားကကေါေည်။ ေို့ရာတွင်ယပန့အထိ အားလုံးေပဘာတူနိုင်ပော မှတ်ချက်မျ ိုးထွက်မလာပေးေါ။၆၅

အပနာက်နိုင်ငံစာပေများတွင် ၁၇၉၉ ခုနှစ် ဗမာအင်ေါယာကို ပလ့လာခဲ့စဉ်က ရိုဟင်ဂျာဟူပော အေုံးအနှု န်းကို 
ေထမဆုံး ေုံးစွခဲဲ့ ကကေညဆ်ိပုော အချကက်စကာ အြငင်းအခုမံျားြဖစက်ကေါေည။် ဖရနစ်စဘ်ခူါနန ်ပရးေားပော 
ယခုစာေိုဒ်ကိုလည်း မကကာမကကာ ကိုးကားတတ်ကကေည်။ "အာရကန်တွင် အပြခချပနထိုင်ေည်မှာ ကကာပေီြဖစ်ပော 
မိုဟာပမဒင်များက ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ Rooinga ရိုဟင်ဂါ ေို့မဟုတ် အာရကန်ေားများဟု ပခါ် ပဝါ် ကကေည်" 
ဟူ၏။၆၆ အင်္  ဂလိေ်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံကို ေိမ်းေိုက်ပေီးချိန်တွင်မူ ထိုအမည်ကို ရုံးေုံးအြဖစ် တရားဝင်ေုံးစွဲခဲ့ ြခင်း
မရှိြေန်ပေ။ အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်များကို ထိုပခတ်က အာရကန်ေား မဟာပမဒင်များ၊ ဘင်္  ဂါလီမွတ်ဆလင်၊ 
စစ်တပကာင်းေား၊ ကမန်၊ ဇာဗာဒီ အစရှိေည့် အမည်များြဖင့် ရည်�� န်းခဲ့ ကကေည်။
 ရိုဟင်ဂျာလှု ေ်ရှားမှု ကို ကန့်ကွက်ေူများကမူ ထိုအမည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်တီထွင်ဖန်တီးထားပော အမည် 
တစ်ခုော ြဖစ်ေည်ဟုလည်းပကာင်း၊ လွန်ခဲ့ပော နှစ် ၁၀၀ အတွင်း အာရကန်ထဲေို့ ဘင်္  ဂါလီ မွတ်ဆလင်များ 
ပရ �့ပြောင်း ဝငပ်ရာကလ်ာြခင်း အတိငု်းအဆကိ ုဖုံးကယွထ်ားပေီး လမူျ ိုးတစမ်ျ ိုးအြဖစ ်အဆင့အ်တန်းကိပုတာင်းရန ်
ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို ေုံးပနေည်ဟူ၍လည်းပကာင်း ပြောဆိုကကေည်။  ပဗိတိေျှ တို့၏ အိန� ိယအင်ေါယာ အြဖစ်ရှိခဲ့
စဉက် လအူများအြေား ပရ �့ပြောင်းလာခဲ့ ကကေညမ်ှာ မနှေ်ါေည။် အာရကနထ်ေဲို့ ရာေပီေါ်  အလေုမ်ျားလေုက်ိငုရ်န ်
အလုေ်ေမားများအြဖစ်လည်း ဝင်ပရာက်လာခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ဒုတိယကမ� ာစစ်ထဲတွင် ဖရိုဖရဲြဖစ်ပော အပြခ 
အပနများပကကာင့် အိန� ိယအနွယ်များစွာမှာ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာေွားကကရေည်။ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ေူများက 
ပနာက်ထေ် အြငင်းအခုံြေုတတ်ပေးေည်မှာ ပဗိတိေျှ တို့ထံမှ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပနာက်တွင်လည်း အာရကန်
ပြမာကေ်ိငု်းကိ ုေမိ်းထားပော မဂူျာဟစ ်မတွဆ်လငအ်ေုစ်မုျား၏ ပြမှာကပ်ေးမှု ပကကာင့ ်ဘင်္  ဂါလမီျားစွာ အာရကနေ်ို ့
ဝင်ပရာက် ပရ �့ပြောင်းလာကကေည်ဟူပောအချက်ြဖစ်ေည်။ 
 ယပန့ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ေတ်ေက်ပော အြငင်းအခုံမှာ ဤပနရာတွင် ေိတ်မိပနေါေည်။ ၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုေ်ကကီး
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ေူများောလျှ င် နိုင်ငံေားအြေည့်ခံယူခွင့် ရလာခဲ့ေည်။ ဥေမာ - ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ချင်းအစရှိေည်ြဖင့် နိုင်ငံေားများ 
ြဖစ်လာကက ေည်။ ဗမာဘာောစကားြဖင့် တိုင်းရင်းေား (ေို့မဟုတ်) ြမန်မာြေည်ဖွားဟုဆိုရာတွင် အဓိေ� ါယ်မှာ 
ယပန့ပခတ် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြဖစ်တည်မှု တွင် စုပေါင်းကိုယ်စားြေု ေါဝင်ပနကကေူများဟု ဆိုလိုေည်။ ဆန့်ကျင်ဖက် 
အားြဖင့်  တိုင်းရင်းေားမဟုတ်ေူဟူ၍ ယူဆခံရလျှ င် ထိုေူတို့မှာ နိုင်ငံ ြခားပေွးပနှာဟူေည့် အဓိေ� ါယ်ကို  
ပဆာင်ပေီး ၁၈၂၄ ပဗိတိေျှ တို့ ြမန်မာနိုင်ငံကို မေိမ်းေိုက်မီကတည်းက ၎င်းတို့၏ ဘိုးဘွားများက ြမန်မာနိုင်ငံတွင် 
ပနထိငုခ်ဲေ့ါေညဟ်ပူော အပထာကအ်ထားကိ ုြေနိငုမ်ေှာလျှ င ်နိငုင်ေံားအြဖစက်ိ ုရေည။် မေိားစပုေါင်းများစွာမှာ 
ထိုအပထာက်အထားကို မြေနိုင်ကကပေ။ ၁၉၈၂ ဥေပဒ၏ အကျ ိုးဆက်မှာ လူေန်းပေါင်းများစွာေည် ချက်ချင်း
လကင်င်း ဒတုယိတန်းစား နိငုင်ေံားြဖစေ်ွားြခင်းေငြ်ဖစေ်ည။် ရိဟုငဂ်ျာတို့ကိမု ူမညက်ဲေ့ို့ပော အေအိမတှြ်ေုမှု  
ကိုမျှ  မပေးခဲ့ေါ။
 ထိုအချိန်မှစ၍ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်များ အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြေးရြခင်းများ အစြေုခဲ့ေည်။ ၁၉၈၈ 
ဒီမိုကပရစီ အပရးအခင်းအပေီးတွင် တေ်မပတာ်စစ်ဆင်ပရးပကကာင့် ၁၉၉၁-၉၂ တွင် ဒုတိယအကကိမ် အစုလိုက် 
အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စစ်အုေ်ချုေ်ပရးမှ တစ်ဝက်တစ်ေျက် အရေ်ေား အုေ်ချုေ်ပရးေို့ 
ပြောင်းလဲြခင်း စတင်ကတည်းကေင် ရိုဟင်ဂျာတို့မှာ ထေ်ပြေးကကရြေန်ေည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော 
မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များနှင့် ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် ေဋိေက္ခ များ ပနာက်ေိုင်းတွင် အစိုးရေည် 
မွတ်ဆလင်တို့၏ ဆန� မဲပေးေိုင်ခွင့်နှင့် ခရီးေွားလာခွင့်များကို ေို၍ချုေ်ချယ်ခဲ့ေည်။ အပြခအပနမှာ ၂၀၁၆ - ၁၇
တွင် အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရးတေ် ARSA ကို နှိမ်နင်းပော စစ်ဆင်ပရးများမှစကာ ေို၍တင်းကျေ် 
လာခဲ့ေည်။ ထို ARSA တို့ကို တုံ့ ြေန်ရန် တေ်မပတာ်ေည် ချက်ချင်းလက်ငင်း နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး ပဆာင်ရ�က်
ခဲ့ ပေီး ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ထဲေို့ အစုလိုက်အပေုံလိုက် ပမာင်းထုတ်ခဲ့ေည်။ ‘နယူးပယာက်တိုင်းမ် New 
York Times  ေတင်းစာ၏ ပခါင်းကကီးေိုင်းကေင် “ရိုဟင်ဂျာ ဟူ၍မရှိ - ြမန်မာက ေမိုင်းပကကာင်းကိုပဖျာက်ဖျက်”
ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၆၄

 ထိေုို့ ပေိုလရဲေည့အ်ြဖစမ်ျားကိ ုပြဖရငှ်းရန ်လနွခ်ဲပ့ော နစှမ်ျားအတငွ်း လမူှု ဘဝနငှ့ ်ေမိငု်းပကကာင်းများကိ ု
ပလ့လာပော ေုပတေနများ အရှိန်အဟုန်ြမှင့်ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ကကေါေည်။ အပတာ်များများက ရိုဟင်ဂျာဟူပော 
အမည်နာမ အမှတ်ေညာအား မည်ေည့်အချိန်ကတည်းက စတင်ေုံးစွဲခဲ့ ကကေနည်းဆိုေည့်ကိစ္စ ကို များစွာ 
အပလးထားကကေါေည်။ ေို့ရာတွင်ယပန့အထိ အားလုံးေပဘာတူနိုင်ပော မှတ်ချက်မျ ိုးထွက်မလာပေးေါ။၆၅

အပနာက်နိုင်ငံစာပေများတွင် ၁၇၉၉ ခုနှစ် ဗမာအင်ေါယာကို ပလ့လာခဲ့စဉ်က ရိုဟင်ဂျာဟူပော အေုံးအနှု န်းကို 
ေထမဆုံး ေုံးစွခဲဲ့ ကကေညဆ်ိပုော အချကက်စကာ အြငင်းအခုမံျားြဖစက်ကေါေည။် ဖရနစ်စဘ်ခူါနန ်ပရးေားပော 
ယခုစာေိုဒ်ကိုလည်း မကကာမကကာ ကိုးကားတတ်ကကေည်။ "အာရကန်တွင် အပြခချပနထိုင်ေည်မှာ ကကာပေီြဖစ်ပော 
မိုဟာပမဒင်များက ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ Rooinga ရိုဟင်ဂါ ေို့မဟုတ် အာရကန်ေားများဟု ပခါ် ပဝါ် ကကေည်" 
ဟူ၏။၆၆ အင်္  ဂလိေ်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံကို ေိမ်းေိုက်ပေီးချိန်တွင်မူ ထိုအမည်ကို ရုံးေုံးအြဖစ် တရားဝင်ေုံးစွဲခဲ့ ြခင်း
မရှိြေန်ပေ။ အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်များကို ထိုပခတ်က အာရကန်ေား မဟာပမဒင်များ၊ ဘင်္  ဂါလီမွတ်ဆလင်၊ 
စစ်တပကာင်းေား၊ ကမန်၊ ဇာဗာဒီ အစရှိေည့် အမည်များြဖင့် ရည်�� န်းခဲ့ ကကေည်။
 ရိုဟင်ဂျာလှု ေ်ရှားမှု ကို ကန့်ကွက်ေူများကမူ ထိုအမည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်တီထွင်ဖန်တီးထားပော အမည် 
တစ်ခုော ြဖစ်ေည်ဟုလည်းပကာင်း၊ လွန်ခဲ့ပော နှစ် ၁၀၀ အတွင်း အာရကန်ထဲေို့ ဘင်္  ဂါလီ မွတ်ဆလင်များ 
ပရ �့ပြောင်း ဝငပ်ရာကလ်ာြခင်း အတိငု်းအဆကိ ုဖုံးကယွထ်ားပေီး လမူျ ိုးတစမ်ျ ိုးအြဖစ ်အဆင့အ်တန်းကိပုတာင်းရန ်
ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို ေုံးပနေည်ဟူ၍လည်းပကာင်း ပြောဆိုကကေည်။  ပဗိတိေျှ တို့၏ အိန� ိယအင်ေါယာ အြဖစ်ရှိခဲ့
စဉက် လအူများအြေား ပရ �့ပြောင်းလာခဲ့ ကကေညမ်ှာ မနှေ်ါေည။် အာရကနထ်ေဲို့ ရာေပီေါ်  အလေုမ်ျားလေုက်ိငုရ်န ်
အလုေ်ေမားများအြဖစ်လည်း ဝင်ပရာက်လာခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ဒုတိယကမ� ာစစ်ထဲတွင် ဖရိုဖရဲြဖစ်ပော အပြခ 
အပနများပကကာင့် အိန� ိယအနွယ်များစွာမှာ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာေွားကကရေည်။ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ေူများက 
ပနာက်ထေ် အြငင်းအခုံြေုတတ်ပေးေည်မှာ ပဗိတိေျှ တို့ထံမှ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပနာက်တွင်လည်း အာရကန်
ပြမာကေ်ိငု်းကိ ုေမိ်းထားပော မဂူျာဟစ ်မတွဆ်လငအ်ေုစ်မုျား၏ ပြမှာကပ်ေးမှု ပကကာင့ ်ဘင်္  ဂါလမီျားစွာ အာရကနေ်ို ့
ဝင်ပရာက် ပရ �့ပြောင်းလာကကေည်ဟူပောအချက်ြဖစ်ေည်။ 
 ယပန့ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ေတ်ေက်ပော အြငင်းအခုံမှာ ဤပနရာတွင် ေိတ်မိပနေါေည်။ ၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုေ်ကကီး
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ပနဝင်း အာဏာေိမ်းလိုက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာဟုဆိုပနေူများက တရားမဝင်ပရ �့ပြောင်း ဝင်ပရာက်လာေူများ 
ြဖစ်ေည်ဟူပောအြမင်မှာ အစိုးရထဲတွင်လည်းပကာင်း၊ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ေည့် အတိုက်အခံအင်အားစု 
များထတဲငွလ်ည်းပကာင်း ကကီးစိုးခဲေ့ည။် �ခငွ်းချကအ်နည်းငယရ်ှေိညမ်အှေ မတွဆ်လငမ်ျားကိ ုရည�်� န်းလိလုျှ င ်
အများြေညေ်ပူရှ့တငွ ်ရိဟုငဂ်ျာဟ ုပခါ် ပဝါ် မည့အ်စား ဘင်္  ဂါလဟီ ုေုံးစွခဲဲ့ ကကေည။် ြမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိမတွဆ်လငအ်များ
စု ပနထိုင်ကကရာ ပဒေများအနက် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ ကမန်တို့ောလျှ င် ၁၉၈၂ နိုင်ငံေား ဥေပဒအရဌာပနအြဖစ် 
ယူဆပေီး နိုင်ငံေားခံယူခွင့်ရှိေည်။၆၇

 ရိုဟင်ဂျာေို့မဟုတ် အာရကန်မွတ်ဆလင်ဟူပော အမည်နှင့်ေတ်ေက်၍ အြငင်းအခုံများမှာ များြေား 
လှေည်။ အမှန်စင်စစ် တကယ်အပရးကကီးပေီး ရိုးရှင်းပောအပြဖကိုလည်း ပတွ့နိုင်ပောကိစ္စ များနှင့် ယှဉ်လျှ င် 
ထိအုမညေ်ညာကိ ုြငင်းခုြံခင်းမှာ ပနာကပ်ရာကေ်ွားေါပတာေ့ည။် အနစှအ်ေားကျကျ အပရးကကီးေည့အ်ချကမ်ှာ 
လူမျ ိုး ေို့မဟုတ် ယဉ်ပကျးမှု တို့  မည်ေို့ေင်ရှိေါပစ၊ နိုင်ငံေားြဖစ်ြခင်းမှာ လူေားအားလုံးအတွက် အပြခခံ 
အခငွ့အ်ပရးြဖစပ်ကကာင်းေင ်ြဖစေ်ည။် ထိလုူ့အခငွ့အ်ပရးကိ ုလမူျ ိုးနငှ့လ်ည်းပကာင်း ယဉပ်ကျးမှု နငှ့လ်ည်းပကာင်း  
တွဲစေ်ထား၍ မြဖစ်နိုင်ေါ။ စိတ်ထင်တိုင်း ရုေ်ေိမ်း၍လည်း မရေါ။၆၈ တစ်ကမ� ာလုံးက နိုင်ငံအေီးေီးတွင် 
ဤအတိငု်းေငြ်ဖစေ်ည။် ကိလုိနုပီခတအ်ပေီး ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်လိအုေပ်နေညမ်ှာ ြေညေ်မူျားကိ ုရငက်ကားပစပ့ေးနိငုရ်န ်
ဘုေံပဘာတညူခီျကရ်ပစမည့ ်အချင်းချင်းကကား နားလညမ်ှု ကိ ုတညပ်ဆာကက်ကြခင်းေင ်ြဖစေ်ည။် ပကကကွစဲရာေင ်
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ရာစုနှစ်ဝက်ခန့် ေဋိေက္ခ ြဖစ်ပနခဲ့ချိန်တွင် ထိုေို့နားလည်မှု  တည်ပဆာက်ရန် အခွင့်အပရးမှာ 
ရှားေါးလှပကကာင်း ပတွ့ ြမင်ခဲ့ရေည်။ အစိုးရေည် ကကားပနခဲ့ေည်ဟူ၍မရှိဘဲ လူမျ ိုးဘာောမပရ�း အတူယှဉ်တွဲ 
ပနထိုင်နို င် ပရးကို  ေယ်ချခဲ့ ကကေည်။  ပြမာက်ဉီးဘုရင့် နို င်ငံ ပတာ်  လက်ထက်ကရှိခဲ့ ပော ယဉ်ပကျးမှု  
ေပဒော လူ့အဖွဲ့အစည်းမျ ိုး ပေျာက်ဆုံးခဲ့ေည်မှာ ကကာြမင့်လှပေီြဖစ်ေည်။ ၂၁ ရာစုအတွင်းတွင်မူ မည်ေည့်
ပနာက်ခံမှလာပော  မွတ်ဆလင်မဆို ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပနထိုင်ခွင့်ရရန် အစိုးရအရာရှိများနှင့် လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့
များက အပမဲတပစ တင်းတင်းကျေ်ကျေ် စစ်ပဆးြခင်းကို ခံကကရေည်။
 ဤအြခင်းအရာနငှ့ ်ေတေ်က၍် ကိလုိနုပီခတက် မတှတ်မ်းမတှရ်ာများကိ ုအားကိုးပော ေပုတေမီျားနငှ့ ်
ေမိုင်းဆရာများ၏ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများမှာ လက်ရှိအာရကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အာရကန် နိုင်ငံပရးတွင် 
ကကုံပတွ့ပနရပော စိန်ပခါ် မှု များကို ပြဖရှင်းရန် လုံပလာက်မည် မဟုတ်ေါ။ ေမိုင်းကျမ်းများကို ေထမဆုံး 
ပရးခွင့်ရကကေူများမှာ စစ်ကိုပအာင်နိုင်ေူများော ြဖစ်ကကပေီး အာဏာမရှိပော ပဘးဖယ်ခံထားရေူများ မဟုတ် 
ကကေါ။ အထူးေြဖင့် ဖရန်စစ်ဘူခါနန်ေင် ၄င်း၏ ခရီးစဉ်တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် ဘင်္  ဂါလီတို့ကို အာရကန်တို့က 
ပခါ် ပဝါ် ပော အမည်ကား ရိုဆန် Rossaun၊ ရိုဟန် Rohhawn၊ ရုန် Roang၊ ရုန်း ေို့မဟုတ် ရ�န်း Reng or Rung 
ဟု အမည်အမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ေုံးစွဲခဲ့ပကကာင်း ပတွ့ရေည်။၆၉ ယပန့ပခတ် ဥပရာေနိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံေားြဖစ်ပရးကိစ္စ  
ေို့မဟုတ် လူမျ ိုးပရးေိမှတ်ေုံကိစ္စ များကို လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာခန့်က အာရှေို့  ခရီးဆန့်ခဲ့ေူတစ်ဉီး 
မှတ်တမ်းအပေါ်  အပြခခံ၍ ပဆွးပနွးကကဖို့ကို စဉ်းစားကကည့်ရန် ေင်ခက်ေါေည်။
 အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်တို့ ရင်ဆိုင်ပနရပော နိုင်ငံေားအခွင့်အပရးကိစ္စ ၊ လူမျ ိုးပရး ေိမှတ်ေုံကိစ္စ  
များပကကာင့် ြဖစ်လာပော ြေဿနာများမှာ အာရကန်တွင်ော ထူးထူးြခားြခားြဖစ်ပနေည့် အရာများ မဟုတ်ေါ။ 
ေဋိေက္ခ  ေက်တမ်းရှည်လာေည်နှင့်အမျှ  ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့်အလားတူ ပခတ်ေစ်ြမန်မာနိုင်ငံရှိ အြခားပဒေများမှ 
ေဋေိက္ခ များတငွလ်ည်း ဤနည်းနငှန်ငှေ်င ်ပတွ့ရေည။် ရိဟုငဂ်ျာများကဲေ့ို့ေင ်ြမနမ်ာြေညထ်မဲ ှအချ ို့လမူျ ိုးများကိ ု
ြေငေ်မ ှပခါ် ပဝါ် ပနကကပောအမညမ်ှာ ထိလုမူျ ိုးများက ၎င်းတို့ကိယု၎်င်းတို့ ပခါ် ပော အမညမ်ျား မဟတုပ်နကကပေ။ 
ဥေမာ - ကယန်း (ေပဒါင်)၊ ေအို့ဝ် (ပတာင်ေူ) နှင့် တအာင်း (ေပလာင်)။ ထိုလူမျ ိုးများထဲတွင် ပဗိတိေျှ တို့ 
ထွက်ခွာေွားကတည်းက မိမိတို့လူမျ ိုးစုအတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ေည့် အုေ်စုများရှိေါေည်။ အာရကန် 
အပရးကဲေ့ို့ေင ်အချ ို့နယစ်ေပ်ဒေများမှာလည်း ကိလုိနုပီခတအ်လနွ ်တစပ်လ ျှာကလ်ုံး မတညပ်ငမိလ်ဘှ ဲပခတေ်စ ်
နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကို ေတ်မှတ်ပော နယ်ြခားမျဉ်း၏ နှစ်ဖက်စလုံး၌ လူမျ ိုးစုများစွာမှ ဆင်းေက်လာေူများ၊ 
ယဉ်ပကျးမှု များ ြဖစ်တည်ပနကကေည်။ ထိုကဲ့ေို့ မပငိမ်ေက်ပော နယ်ြခားပဒေများတွင် လွတ်လေ်ပေီးပနာက် 
အေစ်ြဖစ်တည်လာပော ြေည်နယ်များ ြဖစ်လာေည့် ကချင်၊ ကရင်နှင့် ရှမ်းတို့ ေါဝင်ေည်။၇၀

 ဤေို့ေဋိေက္ခ များ ြဖစ်ေျက်ကကရာ အထူးေြဖင့် ပဗိတိေျှ ေိုင်အိန� ိယ၏ နယ်ြခားမျဉ်းများ တစ်ပလ ျှာက်တွင် 
မထူးဆန်းပေ။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် အိန� ိယပြမာက်ေိုင်းမှာ ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ေွားကတည်းကေင် ဖရိုဖရဲအြဖစ်များနှင့် 
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ပနဝင်း အာဏာေိမ်းလိုက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာဟုဆိုပနေူများက တရားမဝင်ပရ �့ပြောင်း ဝင်ပရာက်လာေူများ 
ြဖစ်ေည်ဟူပောအြမင်မှာ အစိုးရထဲတွင်လည်းပကာင်း၊ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ေည့် အတိုက်အခံအင်အားစု 
များထတဲငွလ်ည်းပကာင်း ကကီးစိုးခဲေ့ည။် �ခငွ်းချကအ်နည်းငယရ်ှေိညမ်အှေ မတွဆ်လငမ်ျားကိ ုရည�်� န်းလိလုျှ င ်
အများြေညေ်ပူရှ့တငွ ်ရိဟုငဂ်ျာဟ ုပခါ် ပဝါ် မည့အ်စား ဘင်္  ဂါလဟီ ုေုံးစွခဲဲ့ ကကေည။် ြမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိမတွဆ်လငအ်များ
စု ပနထိုင်ကကရာ ပဒေများအနက် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ ကမန်တို့ောလျှ င် ၁၉၈၂ နိုင်ငံေား ဥေပဒအရဌာပနအြဖစ် 
ယူဆပေီး နိုင်ငံေားခံယူခွင့်ရှိေည်။၆၇

 ရိုဟင်ဂျာေို့မဟုတ် အာရကန်မွတ်ဆလင်ဟူပော အမည်နှင့်ေတ်ေက်၍ အြငင်းအခုံများမှာ များြေား 
လှေည်။ အမှန်စင်စစ် တကယ်အပရးကကီးပေီး ရိုးရှင်းပောအပြဖကိုလည်း ပတွ့နိုင်ပောကိစ္စ များနှင့် ယှဉ်လျှ င် 
ထိအုမညေ်ညာကိ ုြငင်းခုြံခင်းမှာ ပနာကပ်ရာကေ်ွားေါပတာေ့ည။် အနစှအ်ေားကျကျ အပရးကကီးေည့အ်ချကမ်ှာ 
လူမျ ိုး ေို့မဟုတ် ယဉ်ပကျးမှု တို့  မည်ေို့ေင်ရှိေါပစ၊ နိုင်ငံေားြဖစ်ြခင်းမှာ လူေားအားလုံးအတွက် အပြခခံ 
အခငွ့အ်ပရးြဖစပ်ကကာင်းေင ်ြဖစေ်ည။် ထိလုူ့အခငွ့အ်ပရးကိ ုလမူျ ိုးနငှ့လ်ည်းပကာင်း ယဉပ်ကျးမှု နငှ့လ်ည်းပကာင်း  
တွဲစေ်ထား၍ မြဖစ်နိုင်ေါ။ စိတ်ထင်တိုင်း ရုေ်ေိမ်း၍လည်း မရေါ။၆၈ တစ်ကမ� ာလုံးက နိုင်ငံအေီးေီးတွင် 
ဤအတိငု်းေငြ်ဖစေ်ည။် ကိလုိနုပီခတအ်ပေီး ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်လိအုေပ်နေညမ်ှာ ြေညေ်မူျားကိ ုရငက်ကားပစပ့ေးနိငုရ်န ်
ဘုေံပဘာတညူခီျကရ်ပစမည့ ်အချင်းချင်းကကား နားလညမ်ှု ကိ ုတညပ်ဆာကက်ကြခင်းေင ်ြဖစေ်ည။် ပကကကွစဲရာေင ်
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ရာစုနှစ်ဝက်ခန့် ေဋိေက္ခ ြဖစ်ပနခဲ့ချိန်တွင် ထိုေို့နားလည်မှု  တည်ပဆာက်ရန် အခွင့်အပရးမှာ 
ရှားေါးလှပကကာင်း ပတွ့ ြမင်ခဲ့ရေည်။ အစိုးရေည် ကကားပနခဲ့ေည်ဟူ၍မရှိဘဲ လူမျ ိုးဘာောမပရ�း အတူယှဉ်တွဲ 
ပနထိုင်နို င် ပရးကို  ေယ်ချခဲ့ ကကေည်။  ပြမာက်ဉီးဘုရင့် နို င်ငံ ပတာ်  လက်ထက်ကရှိခဲ့ ပော ယဉ်ပကျးမှု  
ေပဒော လူ့အဖွဲ့အစည်းမျ ိုး ပေျာက်ဆုံးခဲ့ေည်မှာ ကကာြမင့်လှပေီြဖစ်ေည်။ ၂၁ ရာစုအတွင်းတွင်မူ မည်ေည့်
ပနာက်ခံမှလာပော  မွတ်ဆလင်မဆို ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပနထိုင်ခွင့်ရရန် အစိုးရအရာရှိများနှင့် လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့
များက အပမဲတပစ တင်းတင်းကျေ်ကျေ် စစ်ပဆးြခင်းကို ခံကကရေည်။
 ဤအြခင်းအရာနငှ့ ်ေတေ်က၍် ကိလုိနုပီခတက် မတှတ်မ်းမတှရ်ာများကိ ုအားကိုးပော ေပုတေမီျားနငှ့ ်
ေမိုင်းဆရာများ၏ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများမှာ လက်ရှိအာရကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အာရကန် နိုင်ငံပရးတွင် 
ကကုံပတွ့ပနရပော စိန်ပခါ် မှု များကို ပြဖရှင်းရန် လုံပလာက်မည် မဟုတ်ေါ။ ေမိုင်းကျမ်းများကို ေထမဆုံး 
ပရးခွင့်ရကကေူများမှာ စစ်ကိုပအာင်နိုင်ေူများော ြဖစ်ကကပေီး အာဏာမရှိပော ပဘးဖယ်ခံထားရေူများ မဟုတ် 
ကကေါ။ အထူးေြဖင့် ဖရန်စစ်ဘူခါနန်ေင် ၄င်း၏ ခရီးစဉ်တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် ဘင်္  ဂါလီတို့ကို အာရကန်တို့က 
ပခါ် ပဝါ် ပော အမည်ကား ရိုဆန် Rossaun၊ ရိုဟန် Rohhawn၊ ရုန် Roang၊ ရုန်း ေို့မဟုတ် ရ�န်း Reng or Rung 
ဟု အမည်အမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ေုံးစွဲခဲ့ပကကာင်း ပတွ့ရေည်။၆၉ ယပန့ပခတ် ဥပရာေနိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံေားြဖစ်ပရးကိစ္စ  
ေို့မဟုတ် လူမျ ိုးပရးေိမှတ်ေုံကိစ္စ များကို လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာခန့်က အာရှေို့  ခရီးဆန့်ခဲ့ေူတစ်ဉီး 
မှတ်တမ်းအပေါ်  အပြခခံ၍ ပဆွးပနွးကကဖို့ကို စဉ်းစားကကည့်ရန် ေင်ခက်ေါေည်။
 အာရကန်ရှိ မွတ်ဆလင်တို့ ရင်ဆိုင်ပနရပော နိုင်ငံေားအခွင့်အပရးကိစ္စ ၊ လူမျ ိုးပရး ေိမှတ်ေုံကိစ္စ  
များပကကာင့် ြဖစ်လာပော ြေဿနာများမှာ အာရကန်တွင်ော ထူးထူးြခားြခားြဖစ်ပနေည့် အရာများ မဟုတ်ေါ။ 
ေဋိေက္ခ  ေက်တမ်းရှည်လာေည်နှင့်အမျှ  ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့်အလားတူ ပခတ်ေစ်ြမန်မာနိုင်ငံရှိ အြခားပဒေများမှ 
ေဋေိက္ခ များတငွလ်ည်း ဤနည်းနငှန်ငှေ်င ်ပတွ့ရေည။် ရိဟုငဂ်ျာများကဲေ့ို့ေင ်ြမနမ်ာြေညထ်မဲ ှအချ ို့လမူျ ိုးများကိ ု
ြေငေ်မ ှပခါ် ပဝါ် ပနကကပောအမညမ်ှာ ထိလုမူျ ိုးများက ၎င်းတို့ကိယု၎်င်းတို့ ပခါ် ပော အမညမ်ျား မဟတုပ်နကကပေ။ 
ဥေမာ - ကယန်း (ေပဒါင်)၊ ေအို့ဝ် (ပတာင်ေူ) နှင့် တအာင်း (ေပလာင်)။ ထိုလူမျ ိုးများထဲတွင် ပဗိတိေျှ တို့ 
ထွက်ခွာေွားကတည်းက မိမိတို့လူမျ ိုးစုအတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ေည့် အုေ်စုများရှိေါေည်။ အာရကန် 
အပရးကဲေ့ို့ေင ်အချ ို့နယစ်ေပ်ဒေများမှာလည်း ကိလုိနုပီခတအ်လနွ ်တစပ်လ ျှာကလ်ုံး မတညပ်ငမိလ်ဘှ ဲပခတေ်စ ်
နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ကို ေတ်မှတ်ပော နယ်ြခားမျဉ်း၏ နှစ်ဖက်စလုံး၌ လူမျ ိုးစုများစွာမှ ဆင်းေက်လာေူများ၊ 
ယဉ်ပကျးမှု များ ြဖစ်တည်ပနကကေည်။ ထိုကဲ့ေို့ မပငိမ်ေက်ပော နယ်ြခားပဒေများတွင် လွတ်လေ်ပေီးပနာက် 
အေစ်ြဖစ်တည်လာပော ြေည်နယ်များ ြဖစ်လာေည့် ကချင်၊ ကရင်နှင့် ရှမ်းတို့ ေါဝင်ေည်။၇၀

 ဤေို့ေဋိေက္ခ များ ြဖစ်ေျက်ကကရာ အထူးေြဖင့် ပဗိတိေျှ ေိုင်အိန� ိယ၏ နယ်ြခားမျဉ်းများ တစ်ပလ ျှာက်တွင် 
မထူးဆန်းပေ။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် အိန� ိယပြမာက်ေိုင်းမှာ ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ေွားကတည်းကေင် ဖရိုဖရဲအြဖစ်များနှင့် 
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ကကုခံဲရ့ေည။် အထူးေြဖင့ ်ေုံးနိငုင် ံနယန်မိတိ ်ဆုခံျက ်ပနရာများတငွ ်ပနထိငုေ်မူျား ြဖစလ်ာခဲ့ ကကပော ချက� မ ၊ မဇီို
နငှ့ ်နာဂကဲေ့ို ့လမူျ ိုးများတငွ ်ဆကလ်ကတ်ိကုေ်ွဝဲငရ်ြခင်းများ ြဖစခ်ဲ့ ကကေည။် (ပဒေတငွ်း ေဋေိက္ခ  အရှု ေအ်ပထွးကိ ု
ကကည့်ေါ။) ြမန်မာနိုင်ငံမှ ချင်း၊ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အပရးတို့မှာ ထိုအြဖစ်များနှင့် များစွာဆင်တူေါေည်။၇၁ ရခိုင်နှင့်
ရိဟုငဂ်ျာလမူျ ိုးများကော ၎င်းတို့၏ လမူျ ိုးစ ုြဖစတ်ညမ်ှု  ေျကစ်ီးမညက်ိ ုပကကာကရ်�ံပ့နကကေညမ်ဟတုေ်ါ။ ေို့ပော ်
ြမန်မာြေည်မှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အပြခအပနမတူေည်မှာ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် နိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့ေည် 
အပရှ့ေါကစ္စ တန်တွင် ပနထိုင်ကကပော ရခိုင်အနွယ်ဝင်လူမျ ိုးများ၌ နိုင်ငံေားြဖစ်ခွင့်ရပရးအတွက် ချုေ်ချယ် 
ကန့်ေတ်မှု များနှင့် မကကုံခဲ့ရြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ လက်ရှိဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ဗုဒ� ဘာော ၁.၂ ေန်းခန့် ရှိေည်။ 
ထိေုတူိုက့ိ ု အာရကနမ်ှု  ပဖျာကထ်ားခရံပော အာရကနမ်ျားဟ ုပဖာြ်ေကကပေီး အကကီးဆုံး ရခိငုအ်ေုစ်ကုိ ုမရမာ Marma 
ဟု ပခါ် ကကေည်။ ထိုအမည်မှာ ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ခွာေည့်အချိန် ၁၉၄၀ ပနာက်ေိုင်းတွင် ေို၍အေုံးများလာခဲ့ပောာ 
အမည်ြဖစ်ေည်။၇၂

 လွန်ခဲ့ပော နှစ်များအတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်အပေိုင် ေဋိေက္ခ အပြခအပနဆိုးလာပော နယ်စေ်တစ်ခုမှာ 
အာေံြေည်နယ် ြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၉ ကေဂုတ်လတွင် အိန� ိယအစိုးရကက ၁.၉ ေန်းခန့်ရှိပော အိန� ိယတွင် ပနထိုင် 
ပနေမူျားကိ ုပနထိငုခ်ငွ့ ်အပထာကအ်ထားမြေနိငုလ်ျှ င ်နိငုင်မံဲမ့ျားြဖစေ်ွားပေဟီ ုပကကညာလိကုေ်ည။် ၇၃ ၁၈၂၃-၁၈၂၄ 
မတိုင်မီက ြမန်မာနိုင်ငံေို့ ပရာက်ရှိပနထိုင်ေူများက ဆင်းေက်မှော အလိုအပလျာက် နိုင်ငံေားြဖစ်မည်ဟူပော 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေတ်မှတ်ချက်နှင့် မတူေည်မှာ အိန� ိယကေတ်မှတ်ပော အချိန်ကာလမှာ ထိုမျှ ပလာက် ပရှးမကျ 
ြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်က ေါကစ္စ တန်က ခွဲထွက်ခဲ့ပော ၁၉၇၁ မတိုင်မီကတည်းက အိန� ိယတွင် 
ပနထိုင်ခဲ့ပကကာင်း ြေေနိုင်ရမည်ဟု ပကကညာေည်။ ထိုပကကညာချက်ပကကာင့် အမျ ိုးမျ ိုးပော အဓိေ� ါယ်ဖွင့်ဆိုမှု များ 
ရှိလာေကဲ့ေို့ ပဝဖန်ြေစ်တင်မှု များလည်း ကျယ်ပလာင်လာေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် တူေည်မှာ 
ထိုေို့အိန� ိယက နိုင်ငံမဲ့အြဖစ် ေတ်မှတ်လိုက်ပော မွတ်ဆလင်များကို ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ကလည်း နိုင်ငံေားဟူ၍ 
မေတ်မှတ်ထားပေ။
 ရိုဟင်ဂျာတို့အမည်၏ မူလဇစ်ြမစ်နှင့်ေတ်ေက်ပေီး ပမးခွန်းများရှိပနပေးေည်။ မကကာပေးခင်က 
ထွက်ခဲ့ပော ေုပတေနများတွင်မူ ထိုအပခါ် အပဝါ်  ဇစ်ြမစ်ကို ေို၍ စက်ဝိုင်းချဲ့ ကကည့်လာကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာ 
ဟူပောစာလုံးမှာ အာရေ်ဘာောစကားြဖင့် ‘Rahm’ ပခါ်  “Mercy” ေနားကရုဏာ” ဟူပော စကားလုံးမှ 
ဆင်းေက်လာပေီး Ramree ရမ်းပဗဲက� န်းေည်ေင်လျှ င် ထိုအမည်ကို စွဲ၍ မှည့်ြခင်းြဖစ်ပကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟု 
ဆိုလာကကေူများေင်ရှိေည်။၇၄ အချ ို့ကမူ ရိုဟင်ဂျာဟူပော အမည်မှာ အာရကန်စကား ရိုဟန် “Rohang” or 
“Rohan” မှ မူလဘူတ ဆင်းေက်လာပေီး ပြမာက်ဉီးပမို့ (ပမို့ပဟာင်း)မှ လာပော အေုံးအနှု န်းြဖစ်ေည်ဟူ၍ 
ပြောဆိုကကေည်။၇၅ နာမည်၏ အရင်းအြမစ်က မည်ေို့ေင်ရှိေါပစ ရိုဟင်ဂျာ လှု ေ်ရှားမှု ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည့် 
ေူများကမူ ေို၍ရိုးရှင်းပော ဖွင့်ဆိုချက်ကိုော အေုံး ြေုေည်။ ရိုဟင်ဂျာနှင့်  ရိုဟန်ဆိုပော အဓိေ� ါယ်မှာ 
တစပ်နရာတည်းမလှာပေီး ရခိုငဘ်ာောစကားြဖင့ ်အာရကန၊် ရက္ခ ေရူနငှ့ ်ရခိငုဟ်၍ူေင ်အဓေိ� ါယရ်ေညဟ်ဆုိေုည။် 
အရင်းစစ်လျှ င် ရိုဟင်ဂျာဟူပောအမည်မှာ ဘင်္  ဂါလီဘာောစကား တစ်ခုြဖစ်ပေီး စစ်တပကာင်းတွင် ေုံးပော 
ဘာောစကားတစ်မျ ိုးမှ လာေည်ဟုဆိုေူလည်းရှိေည်။ ထိုအဆိုအရ ဤနယ်ပြမကို စစ်တပကာင်းဘက်က 
လူများပြောကကပော ဘာောစကားတွင် ရိုဟန်ဟုပခါ် ပောပကကာင့် အချိန်ပရ�့လျားလာေည်နှင့်အမျှ  လူများကို 
လည်း ရိုဟင်ဂျာ ေို့မဟုတ် ရိုဟန်မှလူများဟု ပခါ် ပဝါ် ကကြခင် ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။၇၆

 ၂၁ ရာစုထဲတွင် ဤအပြခအပနများမှာ ဝိဝါဒကွဲစရာ နှစ်ဖက်လွန်ဆွဲပော ကိစ္စ ြဖစ်ေည်။ တစ်ဖက်တွင် 
ြမနမ်ာြေည၌် ရိဟုငဂ်ျာ၏ ြဖစတ်ညမ်ှု ကိ ုလကမ်ခဟံပူောအြမင ်ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်လတွလ်ေပ်ရးရပေီးချနိက်တည်းက
ကကည့လ်ျှ င ်အစနွ်းအပရာကဆ်ုံးကာလေို ့ပရာကရ်ှပိနေည။် တစဖ်ကတ်ငွလ်ည်း ေဋေိက္ခ ၏ အတိငု်းအတာ ဆိုးရ�ားမှု ၊ 
ဆင်းရဲနာကျင်ရမှု များနှင့် လူ့အခွင့်အပရးကို ြငင်းေယ်မှု များပကကာင့် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အပရးမှာ ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက် 
အာရုံစိုက်အခံရဆုံး အပြခအပနတွင်ရှိပေီး ကမ� ာကလည်း အြမင့်ဆုံးအဆင့် အေိအမှတ်ြေုထားေည့် အပြခအပန 
ြဖစ်ေည်။ ဤအပြခအပနကို  ပရာက်လာပေီးပနာက် တရားမျှ တပော အားလုံးမ�ခွင်းမချန်  ေါဝင်နိုင်ပော 
ပြဖရှင်းနည်းများကိုလည်း ရှာပဖွပနခဲ့ ကကေါေည်။ ဤကမ်းကုန်ပအာင် ဆိုးရ�ားခဲ့ပော လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက် 
မှု များအပကကာင်း ပဆွးပနွးြငင်းခုံ ကကရာတွင် နာမည်တစ်လုံးအတွက် အချိန်ကုန်ကကြခင်းမှာ မြဖစ်ေင့်ခဲ့ေည့် 
ကိစ္စ ောြဖစ်ေည်။
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ကကုခံဲရ့ေည။် အထူးေြဖင့ ်ေုံးနိငုင် ံနယန်မိတိ ်ဆုခံျက ်ပနရာများတငွ ်ပနထိငုေ်မူျား ြဖစလ်ာခဲ့ ကကပော ချက� မ ၊ မဇီို
နငှ့ ်နာဂကဲေ့ို ့လမူျ ိုးများတငွ ်ဆကလ်ကတ်ိကုေ်ွဝဲငရ်ြခင်းများ ြဖစခ်ဲ့ ကကေည။် (ပဒေတငွ်း ေဋေိက္ခ  အရှု ေအ်ပထွးကိ ု
ကကည့်ေါ။) ြမန်မာနိုင်ငံမှ ချင်း၊ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အပရးတို့မှာ ထိုအြဖစ်များနှင့် များစွာဆင်တူေါေည်။၇၁ ရခိုင်နှင့်
ရိဟုငဂ်ျာလမူျ ိုးများကော ၎င်းတို့၏ လမူျ ိုးစ ုြဖစတ်ညမ်ှု  ေျကစ်ီးမညက်ိ ုပကကာကရ်�ံပ့နကကေညမ်ဟတုေ်ါ။ ေို့ပော ်
ြမန်မာြေည်မှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အပြခအပနမတူေည်မှာ လွတ်လေ်ပရးရပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် နိုင်ငံြဖစ်လာခဲ့ေည် 
အပရှ့ေါကစ္စ တန်တွင် ပနထိုင်ကကပော ရခိုင်အနွယ်ဝင်လူမျ ိုးများ၌ နိုင်ငံေားြဖစ်ခွင့်ရပရးအတွက် ချုေ်ချယ် 
ကန့်ေတ်မှု များနှင့် မကကုံခဲ့ရြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ လက်ရှိဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ဗုဒ� ဘာော ၁.၂ ေန်းခန့် ရှိေည်။ 
ထိေုတူိုက့ိ ု အာရကနမ်ှု  ပဖျာကထ်ားခရံပော အာရကနမ်ျားဟ ုပဖာြ်ေကကပေီး အကကီးဆုံး ရခိငုအ်ေုစ်ကုိ ုမရမာ Marma 
ဟု ပခါ် ကကေည်။ ထိုအမည်မှာ ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ခွာေည့်အချိန် ၁၉၄၀ ပနာက်ေိုင်းတွင် ေို၍အေုံးများလာခဲ့ပောာ 
အမည်ြဖစ်ေည်။၇၂

 လွန်ခဲ့ပော နှစ်များအတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်အပေိုင် ေဋိေက္ခ အပြခအပနဆိုးလာပော နယ်စေ်တစ်ခုမှာ 
အာေံြေည်နယ် ြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၉ ကေဂုတ်လတွင် အိန� ိယအစိုးရကက ၁.၉ ေန်းခန့်ရှိပော အိန� ိယတွင် ပနထိုင် 
ပနေမူျားကိ ုပနထိငုခ်ငွ့ ်အပထာကအ်ထားမြေနိငုလ်ျှ င ်နိငုင်မံဲမ့ျားြဖစေ်ွားပေဟီ ုပကကညာလိကုေ်ည။် ၇၃ ၁၈၂၃-၁၈၂၄ 
မတိုင်မီက ြမန်မာနိုင်ငံေို့ ပရာက်ရှိပနထိုင်ေူများက ဆင်းေက်မှော အလိုအပလျာက် နိုင်ငံေားြဖစ်မည်ဟူပော 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေတ်မှတ်ချက်နှင့် မတူေည်မှာ အိန� ိယကေတ်မှတ်ပော အချိန်ကာလမှာ ထိုမျှ ပလာက် ပရှးမကျ 
ြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်က ေါကစ္စ တန်က ခွဲထွက်ခဲ့ပော ၁၉၇၁ မတိုင်မီကတည်းက အိန� ိယတွင် 
ပနထိုင်ခဲ့ပကကာင်း ြေေနိုင်ရမည်ဟု ပကကညာေည်။ ထိုပကကညာချက်ပကကာင့် အမျ ိုးမျ ိုးပော အဓိေ� ါယ်ဖွင့်ဆိုမှု များ 
ရှိလာေကဲ့ေို့ ပဝဖန်ြေစ်တင်မှု များလည်း ကျယ်ပလာင်လာေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် တူေည်မှာ 
ထိုေို့အိန� ိယက နိုင်ငံမဲ့အြဖစ် ေတ်မှတ်လိုက်ပော မွတ်ဆလင်များကို ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ကလည်း နိုင်ငံေားဟူ၍ 
မေတ်မှတ်ထားပေ။
 ရိုဟင်ဂျာတို့အမည်၏ မူလဇစ်ြမစ်နှင့်ေတ်ေက်ပေီး ပမးခွန်းများရှိပနပေးေည်။ မကကာပေးခင်က 
ထွက်ခဲ့ပော ေုပတေနများတွင်မူ ထိုအပခါ် အပဝါ်  ဇစ်ြမစ်ကို ေို၍ စက်ဝိုင်းချဲ့ ကကည့်လာကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာ 
ဟူပောစာလုံးမှာ အာရေ်ဘာောစကားြဖင့် ‘Rahm’ ပခါ်  “Mercy” ေနားကရုဏာ” ဟူပော စကားလုံးမှ 
ဆင်းေက်လာပေီး Ramree ရမ်းပဗဲက� န်းေည်ေင်လျှ င် ထိုအမည်ကို စွဲ၍ မှည့်ြခင်းြဖစ်ပကာင်းြဖစ်လိမ့်မည်ဟု 
ဆိုလာကကေူများေင်ရှိေည်။၇၄ အချ ို့ကမူ ရိုဟင်ဂျာဟူပော အမည်မှာ အာရကန်စကား ရိုဟန် “Rohang” or 
“Rohan” မှ မူလဘူတ ဆင်းေက်လာပေီး ပြမာက်ဉီးပမို့ (ပမို့ပဟာင်း)မှ လာပော အေုံးအနှု န်းြဖစ်ေည်ဟူ၍ 
ပြောဆိုကကေည်။၇၅ နာမည်၏ အရင်းအြမစ်က မည်ေို့ေင်ရှိေါပစ ရိုဟင်ဂျာ လှု ေ်ရှားမှု ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည့် 
ေူများကမူ ေို၍ရိုးရှင်းပော ဖွင့်ဆိုချက်ကိုော အေုံး ြေုေည်။ ရိုဟင်ဂျာနှင့်  ရိုဟန်ဆိုပော အဓိေ� ါယ်မှာ 
တစပ်နရာတည်းမလှာပေီး ရခိုငဘ်ာောစကားြဖင့ ်အာရကန၊် ရက္ခ ေရူနငှ့ ်ရခိငုဟ်၍ူေင ်အဓေိ� ါယရ်ေညဟ်ဆုိုေည။် 
အရင်းစစ်လျှ င် ရိုဟင်ဂျာဟူပောအမည်မှာ ဘင်္  ဂါလီဘာောစကား တစ်ခုြဖစ်ပေီး စစ်တပကာင်းတွင် ေုံးပော 
ဘာောစကားတစ်မျ ိုးမှ လာေည်ဟုဆိုေူလည်းရှိေည်။ ထိုအဆိုအရ ဤနယ်ပြမကို စစ်တပကာင်းဘက်က 
လူများပြောကကပော ဘာောစကားတွင် ရိုဟန်ဟုပခါ် ပောပကကာင့် အချိန်ပရ�့လျားလာေည်နှင့်အမျှ  လူများကို 
လည်း ရိုဟင်ဂျာ ေို့မဟုတ် ရိုဟန်မှလူများဟု ပခါ် ပဝါ် ကကြခင် ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။၇၆

 ၂၁ ရာစုထဲတွင် ဤအပြခအပနများမှာ ဝိဝါဒကွဲစရာ နှစ်ဖက်လွန်ဆွဲပော ကိစ္စ ြဖစ်ေည်။ တစ်ဖက်တွင် 
ြမနမ်ာြေည၌် ရိဟုငဂ်ျာ၏ ြဖစတ်ညမ်ှု ကိ ုလကမ်ခဟံပူောအြမင ်ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်လတွလ်ေပ်ရးရပေီးချနိက်တည်းက
ကကည့လ်ျှ င ်အစနွ်းအပရာကဆ်ုံးကာလေို ့ပရာကရ်ှပိနေည။် တစဖ်ကတ်ငွလ်ည်း ေဋေိက္ခ ၏ အတိငု်းအတာ ဆိုးရ�ားမှု ၊ 
ဆင်းရဲနာကျင်ရမှု များနှင့် လူ့အခွင့်အပရးကို ြငင်းေယ်မှု များပကကာင့် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အပရးမှာ ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက် 
အာရုံစိုက်အခံရဆုံး အပြခအပနတွင်ရှိပေီး ကမ� ာကလည်း အြမင့်ဆုံးအဆင့် အေိအမှတ်ြေုထားေည့် အပြခအပန 
ြဖစ်ေည်။ ဤအပြခအပနကို  ပရာက်လာပေီးပနာက် တရားမျှ တပော အားလုံးမ�ခွင်းမချန်  ေါဝင်နိုင်ပော 
ပြဖရှင်းနည်းများကိုလည်း ရှာပဖွပနခဲ့ ကကေါေည်။ ဤကမ်းကုန်ပအာင် ဆိုးရ�ားခဲ့ပော လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက် 
မှု များအပကကာင်း ပဆွးပနွးြငင်းခုံ ကကရာတွင် နာမည်တစ်လုံးအတွက် အချိန်ကုန်ကကြခင်းမှာ မြဖစ်ေင့်ခဲ့ေည့် 
ကိစ္စ ောြဖစ်ေည်။
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နိုင်ငံတစ်ခု ပတာခိုေွားြခင်း

ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးမှာ ြေည်တွင်းစစ်နှင့်အတူ ပမွးဖွား 
လာ ခဲေ့ည။် ၁၉၄၈ - ၄၉ ကာလအတငွ်း တေမ်ပတာအ်တငွ်း 
၌ အာဏာဖီဆန် ေုန်ကန်မှု များနှင့်အတူ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ် 
ေါတ၊ီ ကရငအ်မျ ိုးေား အစည်းအရုံးနငှ့ ်အြခားပော လမူျ ိုးစ ု
များ လက်နက်ကိုင် ပတာခို ကကေည့်ေတင်းမှာ ထိုနှစ်၏
ပခါင်းကကီး ေတင်းများြဖစ်ကကေည်။ အာရကန်တွင် ြဖစ်ပေါ်  
ခဲ့ပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး အကွဲအပေဲများေည်လည်း ြေည်မ 
ထကမ်ပလျာေ့ါ၊ လတွလ်ေပ်ရးရပေီး တစန်စှအ်တငွ်း အာရကန ်
ြေည်ေူ့ လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ၊ အလံြဖူနှင့် အလံနီ ကွန်ြမူ
နစ်တို့နှင့်  ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တို့၏ အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်ေို့  ပမို့ 
ရ�ာများစွာ ကျပရာက်ခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်ေါတီဟု ေိကက 
ပောအဖွဲ့မှာ လတွလ်ေပ်ရးရကာစ ဆယစု်နစှအ်တငွ်း ြမနမ်ာ 
နိုင်ငံ၏ ပမို့ရ�ာများစွာတွင် ကေဇာရှိပော လှု ေ်ရှားမှု အြဖစ် 
ဆက်လက်ရေ်တည်ခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်တွင် ဂျဖာရ်ကာ၀ယ် 
၏ မူဂျာဟစ်ေါတီက အာရကန်ပြမာက်ဖျားေိုင်း ယခင် ပမယု
နယ်ြခားခရိုင်ကို စီးမိထားေည်။ 
 ထို ေို့  ရ ေ် ရ�ာ အု ေ် ချု ေ် ပရး  ကွဲ ြေား ပန ချိ န် တွ င်  
အာရကန်ရှိ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများကို ထိ
ပရာက်ပစခဲ့ေည်မှာ ကွန်ြမူနစ်ေါတီ၏ အုေ်စုနှစ်ခုစလုံးက 
ပထာက်ခံပနပော တေ်ပေါင်းစု  မဟာဗျူဟာြဖစ်ေည်။ 
၁၉၄၉ မှစကာ ြေည်ေူ့ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီးက အာရကန်
နယ်တစ်ခွင်လုံး၏ အုေ်ချုေ်ပရးကို စီမံခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်က 
ပခါင်းပဆာင်များမှာလည်း ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းတွင် 
တစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီး ရင်းနှီးပေီးေားလူများော ြဖစ်ကကေည်။ 
ထင်ရှားပော ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင် ဉီးစိန�  ာ APLP၊ 
ပကျာ်ြမ (အလံြဖူကွန်ြမူနစ်)၊ ဘုံပေါက်ောပကျာ် (အလံနီ 
ကွန် ြမူနစ်) နှင့်  ဗိုလ်စံောပကျာ်နှင့်  ဗိုလ် ကကာလှပအာင် 
(ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့) တို့ ြဖစ်ကကေည်။၁  ပအာင်ြမင်ပော
အခါ ၁၉၅၂တွင် အလံြဖူကွန်ြမူနစ်ေါတီက အာရကန်တွင် 
ထိုတေ်ပေါင်းစု နည်းဗျူဟာကို ပထာက်ခံပေီး တစ်ြေည်လုံး
တွင်ကျင့်ေုံးရန် အလံနီ၊ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တို့နှင့် ေုံးေွင့်ဆိုင် 
မဟာမိတ် ေပဘာတူညီချက်ြဖင့် တိုးချဲ့ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော် ထို တေ်ပေါင်းစုအစီအစဉ်မှာ အာရကန် အပနာက် 
ဘက်နယ်ပြမ များနှင့် ကေ်လျက်ရှိပော ချင်းပတာင်တန်း 
များတွင်ော ပြခကုတ်ယူနိုင်ခဲ့ေည်။၂

 အာရကနန်ိငုင်ပံရး၌ ထိေုိုေ့ါတအီချင်းချင်း စပုေါင်း 
ပဆာငရ်�ကြ်ခင်းမှာ  အနာဂတအ်ာရကန ်နိငုင်ပံရးတငွ ်အပရး
ေါပော အပမတွစရ်ေအ်ြဖစက်ျနရ်စေ်ည။်  ပဗတိေိျှ  ထကွေ်ွား 
ပေီးပနာက်ေိုင်း အာရကန်တွင်ော အဖွဲ့အချင်းချင်း ပေါင်း စစ
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3/ ygvDrefacwf (1948 - 62)

နိုင်ငံတစ်ခု ပတာခိုေွားြခင်း

ြမန်မာနိုင်ငံလွတ်လေ်ပရးမှာ ြေည်တွင်းစစ်နှင့်အတူ ပမွးဖွား 
လာ ခဲေ့ည။် ၁၉၄၈ - ၄၉ ကာလအတငွ်း တေမ်ပတာအ်တငွ်း 
၌ အာဏာဖီဆန် ေုန်ကန်မှု များနှင့်အတူ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ် 
ေါတ၊ီ ကရငအ်မျ ိုးေား အစည်းအရုံးနငှ့ ်အြခားပော လမူျ ိုးစ ု
များ လက်နက်ကိုင် ပတာခို ကကေည့်ေတင်းမှာ ထိုနှစ်၏
ပခါင်းကကီး ေတင်းများြဖစ်ကကေည်။ အာရကန်တွင် ြဖစ်ပေါ်  
ခဲ့ပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး အကွဲအပေဲများေည်လည်း ြေည်မ 
ထကမ်ပလျာေ့ါ၊ လတွလ်ေပ်ရးရပေီး တစန်စှအ်တငွ်း အာရကန ်
ြေည်ေူ့ လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ၊ အလံြဖူနှင့် အလံနီ ကွန်ြမူ
နစ်တို့နှင့်  ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တို့၏ အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်ေို့  ပမို့ 
ရ�ာများစွာ ကျပရာက်ခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်ေါတီဟု ေိကက 
ပောအဖွဲ့မှာ လတွလ်ေပ်ရးရကာစ ဆယစု်နစှအ်တငွ်း ြမနမ်ာ 
နိုင်ငံ၏ ပမို့ရ�ာများစွာတွင် ကေဇာရှိပော လှု ေ်ရှားမှု အြဖစ် 
ဆက်လက်ရေ်တည်ခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်တွင် ဂျဖာရ်ကာ၀ယ် 
၏ မူဂျာဟစ်ေါတီက အာရကန်ပြမာက်ဖျားေိုင်း ယခင် ပမယု
နယ်ြခားခရိုင်ကို စီးမိထားေည်။ 
 ထို ေို့  ရ ေ် ရ�ာ အု ေ် ချု ေ် ပရး  ကွဲ ြေား ပန ချိ န် တွ င်  
အာရကန်ရှိ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများကို ထိ
ပရာက်ပစခဲ့ေည်မှာ ကွန်ြမူနစ်ေါတီ၏ အုေ်စုနှစ်ခုစလုံးက 
ပထာက်ခံပနပော တေ်ပေါင်းစု  မဟာဗျူဟာြဖစ်ေည်။ 
၁၉၄၉ မှစကာ ြေည်ေူ့ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီးက အာရကန်
နယ်တစ်ခွင်လုံး၏ အုေ်ချုေ်ပရးကို စီမံခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်က 
ပခါင်းပဆာင်များမှာလည်း ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းတွင် 
တစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီး ရင်းနှီးပေီးေားလူများော ြဖစ်ကကေည်။ 
ထင်ရှားပော ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင် ဉီးစိန�  ာ APLP၊ 
ပကျာ်ြမ (အလံြဖူကွန်ြမူနစ်)၊ ဘုံပေါက်ောပကျာ် (အလံနီ 
ကွန် ြမူနစ်) နှင့်  ဗိုလ်စံောပကျာ်နှင့်  ဗိုလ် ကကာလှပအာင် 
(ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့) တို့ ြဖစ်ကကေည်။၁  ပအာင်ြမင်ပော
အခါ ၁၉၅၂တွင် အလံြဖူကွန်ြမူနစ်ေါတီက အာရကန်တွင် 
ထိုတေ်ပေါင်းစု နည်းဗျူဟာကို ပထာက်ခံပေီး တစ်ြေည်လုံး
တွင်ကျင့်ေုံးရန် အလံနီ၊ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်တို့နှင့် ေုံးေွင့်ဆိုင် 
မဟာမိတ် ေပဘာတူညီချက်ြဖင့် တိုးချဲ့ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော် ထို တေ်ပေါင်းစုအစီအစဉ်မှာ အာရကန် အပနာက် 
ဘက်နယ်ပြမ များနှင့် ကေ်လျက်ရှိပော ချင်းပတာင်တန်း 
များတွင်ော ပြခကုတ်ယူနိုင်ခဲ့ေည်။၂

 အာရကနန်ိငုင်ပံရး၌ ထိေုိုေ့ါတအီချင်းချင်း စပုေါင်း 
ပဆာငရ်�ကြ်ခင်းမှာ  အနာဂတအ်ာရကန ်နိငုင်ပံရးတငွ ်အပရး
ေါပော အပမတွစရ်ေအ်ြဖစက်ျနရ်စေ်ည။်  ပဗတိေိျှ  ထကွေ်ွား 
ပေီးပနာက်ေိုင်း အာရကန်တွင်ော အဖွဲ့အချင်းချင်း ပေါင်း စစ
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နိုင် ကကပောပကကာင့်  မတ်စ်ဝါဒီများနှင့်  မိရိုးဖလာ ဗုဒ�   
ဘာောများေါ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို အရှိန်တင် 
နိုငခ်ဲ့ ကကေည။် တစန်ိုငင်လံုံး အပနြဖင့မ် ူ ဖ.ဆ.ေ.လ၊ ဗ.က.ေ
နငှ့ ်တေမ်ပတာတ်ိုမ့ှာ ဗမာကကီးစိုးပော ပခါင်းပဆာငမ်ှု ေုစံ ံရှခိဲ ့
ကကေည။် ေိုရ့ာတငွ ်အာရကနန်ငှ့ ်အြခားလနူည်းစ ုလမူျ ိုးများ 
ပဒေများတငွ ်ကနွြ်မူနစပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်အမျ ိုးေား
ပရးဝါဒမီျား၏ ပြမရငှေ်ပဒေရာဇ ်စနစ ်ဆန့က်ျငပ်ရးနငှ့ ်ကိယု ်
ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်ရပရးလှု ေ်ရှားမှု များတွင် လူထုက အားပေး 
ပထာက်ခံနိုင်ပအာင် တာဝန်ယူပေးခဲ့ ကကေည်။၃ အမျ ိုးေား 
လတွလ်ေပ်ရး လှု ေရ်ှားမှု တိကုေ်ွမဲျား အာရ၌ှ ြေင်းထနပ်နချနိ်
တွင် လူတန်းစားတိုက်ေွဲများကို အပြခခံေည့် လှု ေ်ရှားမှု  
များမှာ အပြခအပန အချိန်အခါနှင့် အံကိုက်ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။ 
ရခိုင်မှ လွတ်လေ်ပရးတိုက်ေွဲဝင်ေူအများစုေည် ြေည်ေူ့ 
ဒီမိုကပရစီအားြဖင့်ောလျှ င် လွတ်လေ်ပရးကို  အြမန်ဆုံး 
ရနိငုမ်ညဟ် ုယုကံကညခ်ဲ့ ကကေည။် ယခုထကတ်ိငုေ်င ်ကိယုေ်ိုင ်
ြေဌာန်းခွင့်ရှိပော အာရကန်ေမ� တနိုင်ငံ တည်ပထာင်ရန် 
ဟူပော ေန်းတိုင်မှာ အမျ ိုးေားပရး ဝါဒီများ ကကားတွင်  
ပရေန်းစား ပနပမဲြဖစ်ေည်။ (လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ 
ေမိုင်းပကကာင်းကို ရှု ေါ။)
 ဗဒု� ဘာောေည ်အာရကနအ်မျ ိုးေားပရး လှု ေရ်ှား 
မှု များ နိုးကကားလာပရးတွင် အပရးေါခဲ့ေည်။ APLP နှင့် 
ဉီးစိန� ာမှ အစြေု၍ နိုင်ငံပရးအေိုင်းအဝိုင်းတွင် ေညာတတ် 
များနှင့် ဗုဒ� ဘာောဝင်များ၏ အစဉ်အလာ အရှိန်အဝါများ 
ပေါင်းစည်းပနပမြဲဖစေ်ည။်  အာရကန၏် ဗုဒ� ောေနာအပမကွို 
ဂဏုယ်ဝူင့�်ကွားြခင်းမှာလည်း အာရကနအ်မျ ိုးေားပရးတငွ ်
အပရးကကီးပော အစိတ်အေိုင်းြဖစ်ေည်။ ထိုကာလများတွင် 
ကွန် ြမူနစ်များအေါအဝင် နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များမှာ 
ရဟန်းဝတ်နှင့် ပနခဲ့ ကကဖူးေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ဗုဒ� ဘာော 
ေည ်နိငုင်ပံရးလှု ေရ်ှားမှု များ၏ အယအူဆပရးရာ  ပရပောက ်
ြမစ်အြဖစ် ခိုင်မာစွာရှိေည်။၄ ယခု ကာလထိတိုင်ပအာင် ဗုဒ�  
ဘာော ဘနု်းကကီးပကျာင်းများေည ်နိငုင်ပံရးထ�က ွလှု ေရ်ှား 
ေူများ ဝင်ထွက်ေွားလာနိုင်ကကပော လုံပခုံရာပနရ များြဖစ် 
ပနကကပေးေည်။
 ပနာ က် ဆုံး တွ င် မူ  အ ပြခ အ ပန များ  ပြော င်း လဲ  
လာကာ အစိုးရဘက်ကိုပရစီးောလာခဲ့ေည်။ အစေိုင်း  
တငွ ်တေမ်ပတာေ်စမ်တှ ်ရနေ်မူှာ အာရကနပ်ြမာကဖ်ျားေိငု်း
မူဂျာဟစ်ေါတီ ြဖစ်ေည်။ ဂျဖာရ်  ကာဝယ် ၁၉၅၁တွင်
လုေ်ကကံခံရပေီးပနာက် ယပန့ပမာင်ပတာဟုပခါ် ပော နယ်ပြမ
တငွ ်မဂူျာဟစလ်ှု ေရ်ှားမှု မှာ ဌာနနစှခ်ကုွေဲွားခဲေ့ည။် ၁၉၅၄
မုတ်ေုံစစ်ပကကာင်း ြဖင့်  တေ်မပတာ်က ထိုးစစ်ဆင်လာ 
ပောအခါ မူဂျာဟစ်တို့၏ နတ်ြမစ်နယ်ြခားတစ်ပလ ျှာက်ရှိ 
ပနာက်ဆုံးပြခကုတ်များကို ေိမ်းယူခဲ့ေည်။ မူဂျာဟစ်တို့၏ 
လေူအိများဆုံးပခါင်းပဆာင ်ကာဆငေ်ည ်နယစ်ေက်ိ ုကူး၍

တစ်ဖက်တွင် ခိုလှု ံခွင့်ပတာင်းခံရေည်။ ပနာက်ေိုင်းတွင်မူ 
စစ်ဆင်ပရးပအာင်ြမင်မှု  ပလျာ့ကျလာပေီး ပမယုပတာင်ကကား 
တွင် မူဂျာဟစ် ပြောက်ကျားများ ဆက်လက်လှု ေ်ရှားနိုင်ခဲ့ 
ကကေည်။၅ တစ်ချိန်တည်းတွင် အာရကန်၏ အလယ်ေိုင်းနှင့် 
ပတာငေ်ိငု်းမ ှအမ်းနငှ့ဂ်ပွမို့များမှာ ဗ.က.ေ၊ ြေညေ်ူ့ရပဲဘာန်ငှ့ ်
APLP ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်တွင် ရှိခဲ့ေည်မှာ အမ်းပမို့ဆိုလျှ င် 
၁၉၅၆ ခုနစှအ်ထြိဖစပ်ေီး ဂပွမို့မှာ ၁၉၅၈ အထ ိရှခိဲေ့ည။် ၁၉၅၇ 
တွင် ချင်းပတာင်တန်းပေါ် မှ ချင်းများနှင့် အြခားပတာင်ပေါ်  
လူမျ ိုးစုများအားလုံး ေူးပေါင်းကာ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း၏ 
လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ (Tribal Nationalities 
Organization) ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။၆

 ဒုတိယကမ� ာစစ် ကကီး၏ ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှု  
များပေီး၍ မကကာမီ ေါလီမန်ပခတ်အတွင်း တစ်ြေည်လုံးေို့ 
ေျံန့ှံ့ခဲ့ပော ြေည်တွင်းစစ်မှာ ပကကမွေျက်ြေုန်းမှု ကို ယူပဆာင် 
လာခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်များ၌ စစ်ေွဲများပကကာင့် အေက်ဆုံးရှု ံး 
ခဲ့ ကကေူ မည်မျှ ရှိပကကာင်းေင် အပထာက်အထား မရှိပေ။ 
အစိုးရ၏ အဓိက အာရုံစိုက်ရာပနရာမှာ ရန်ကုန်၊ မန� ပလး 
နှင့်  အထက်အညာတစ်ပကကာရှိ  ပမို့ရ�ာများြဖစ် ကကေည်။ 
တရတုတ်ငွ ်ပမာစ်တီုံးဉီးပဆာငပ်ော ကနွြ်မူနစမ်ျားပအာငေ်ွ ဲ
ခံပေီးပနာက် ရှမ်းြေည်နယ်ထဲေို့ ကူမင်တန်များ ဝင်ပရာက် 
လာြခင်းကလည်း အစိုးရအာဏာေိုင်များအတွက် ေို၍ ဝန်ေိ 
ပစခဲ့ေည်။
 အစိုးရအတွက်မူ မည်ေည့်ြေည်တွင်း စစ်ေွဲကိုနိုင်
နိုင် အေျက်အစီးေုံထဲမှ အရှု ံးြေပော အနိုင်မျ ိုးချည်းော။ 
လတွလ်ေပ်ရး ရကာစ အပရးကကီးပော တိငု်းြေညထ်ပူထာငရ်
မည့်နှစ်များတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးကို တည်ပဆာက်ရမည့်အစား 
ပနာက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအထိ မပငိမ်းမည့် အပငိုးအပတး 
ရန်မီးများနှင့်  မတည်ပငိမ်မှု များကို  မျ ိုးပစ့ချခဲ့ ကကေည်။ 
အန� ရာယလ်မ်းကိ ုခင်းခဲ့ ကကေည။် ြေညပ်ထာငစ် ုြမနမ်ာနိငုင် ံ
ပတာ်ေစ်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ြခင်းေည် လုေ်ရိုး 
လုေ်စဉ် ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ပရ�းပကာက်ေွဲလှု ေ်ရှားမှု များ ြေန်လည် 
အေက်ဝင်ြခင်း

 တိုက်ခိုက်ပနကကြခင်းများကို မရေ်နိုင်ပော်လည်း
ေါလီမန်ပခတ် နိုင်ငံပရးတွင် ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ခွာပေီးပနာက် 
ေိငု်း အပရးကကီးပော ဖွဲ့စည်းေု ံအပြောင်းအလမဲျားကိ ုလေုန်ိငု ်
ခဲေ့ည။် APLP နငှ့ ်လကန်ကက်ိငု ်အတိကုအ်ခ ံလှု ေရ်ှားမှု များ 
အပနနှင့် အာရကန်ေမိုင်းတွင်  ထူးြခားပော မှတ်တိုင်များ 
စိုက်ခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင်ေါတီများထဲတွင် ကွန်ဆာပဗးတစ် 
အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများ လှု ေ်ရှားမှု များေည် လွတ်လေ်ပရး 
ရပေီးပခတ်တွင် ပအာင် ြမင်ေည်ဟု ဆိုနိုင်ေည်။ ၁၉၅၁ 
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နိုင် ကကပောပကကာင့်  မတ်စ်ဝါဒီများနှင့်  မိရိုးဖလာ ဗုဒ�   
ဘာောများေါ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို အရှိန်တင် 
နိုငခ်ဲ့ ကကေည။် တစန်ိုငင်လံုံး အပနြဖင့မ် ူ ဖ.ဆ.ေ.လ၊ ဗ.က.ေ
နငှ့ ်တေမ်ပတာတ်ိုမ့ှာ ဗမာကကီးစိုးပော ပခါင်းပဆာငမ်ှု ေုစံ ံရှခိဲ ့
ကကေည။် ေိုရ့ာတငွ ်အာရကနန်ငှ့ ်အြခားလနူည်းစ ုလမူျ ိုးများ 
ပဒေများတငွ ်ကနွြ်မူနစပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်အမျ ိုးေား
ပရးဝါဒမီျား၏ ပြမရငှေ်ပဒေရာဇ ်စနစ ်ဆန့က်ျငပ်ရးနငှ့ ်ကိယု ်
ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်ရပရးလှု ေ်ရှားမှု များတွင် လူထုက အားပေး 
ပထာက်ခံနိုင်ပအာင် တာဝန်ယူပေးခဲ့ ကကေည်။၃ အမျ ိုးေား 
လတွလ်ေပ်ရး လှု ေရ်ှားမှု တိကုေ်ွမဲျား အာရ၌ှ ြေင်းထနပ်နချနိ်
တွင် လူတန်းစားတိုက်ေွဲများကို အပြခခံေည့် လှု ေ်ရှားမှု  
များမှာ အပြခအပန အချိန်အခါနှင့် အံကိုက်ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။ 
ရခိုင်မှ လွတ်လေ်ပရးတိုက်ေွဲဝင်ေူအများစုေည် ြေည်ေူ့ 
ဒီမိုကပရစီအားြဖင့်ောလျှ င် လွတ်လေ်ပရးကို  အြမန်ဆုံး 
ရနိငုမ်ညဟ် ုယုကံကညခ်ဲ့ ကကေည။် ယခုထကတ်ိငုေ်င ်ကိယုေ်ိုင ်
ြေဌာန်းခွင့်ရှိပော အာရကန်ေမ� တနိုင်ငံ တည်ပထာင်ရန် 
ဟူပော ေန်းတိုင်မှာ အမျ ိုးေားပရး ဝါဒီများ ကကားတွင်  
ပရေန်းစား ပနပမဲြဖစ်ေည်။ (လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ 
ေမိုင်းပကကာင်းကို ရှု ေါ။)
 ဗဒု� ဘာောေည ်အာရကနအ်မျ ိုးေားပရး လှု ေရ်ှား 
မှု များ နိုးကကားလာပရးတွင် အပရးေါခဲ့ေည်။ APLP နှင့် 
ဉီးစိန� ာမှ အစြေု၍ နိုင်ငံပရးအေိုင်းအဝိုင်းတွင် ေညာတတ် 
များနှင့် ဗုဒ� ဘာောဝင်များ၏ အစဉ်အလာ အရှိန်အဝါများ 
ပေါင်းစည်းပနပမြဲဖစေ်ည။်  အာရကန၏် ဗုဒ� ောေနာအပမကွို 
ဂဏုယ်ဝူင့�်ကွားြခင်းမှာလည်း အာရကနအ်မျ ိုးေားပရးတငွ ်
အပရးကကီးပော အစိတ်အေိုင်းြဖစ်ေည်။ ထိုကာလများတွင် 
ကွန် ြမူနစ်များအေါအဝင် နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များမှာ 
ရဟန်းဝတ်နှင့် ပနခဲ့ ကကဖူးေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ဗုဒ� ဘာော 
ေည ်နိငုင်ပံရးလှု ေရ်ှားမှု များ၏ အယအူဆပရးရာ  ပရပောက ်
ြမစ်အြဖစ် ခိုင်မာစွာရှိေည်။၄ ယခု ကာလထိတိုင်ပအာင် ဗုဒ�  
ဘာော ဘနု်းကကီးပကျာင်းများေည ်နိငုင်ပံရးထ�က ွလှု ေရ်ှား 
ေူများ ဝင်ထွက်ေွားလာနိုင်ကကပော လုံပခုံရာပနရ များြဖစ် 
ပနကကပေးေည်။
 ပနာ က် ဆုံး တွ င် မူ  အ ပြခ အ ပန များ  ပြော င်း လဲ  
လာကာ အစိုးရဘက်ကိုပရစီးောလာခဲ့ေည်။ အစေိုင်း  
တငွ ်တေမ်ပတာေ်စမ်တှ ်ရနေ်မူှာ အာရကနပ်ြမာကဖ်ျားေိငု်း
မူဂျာဟစ်ေါတီ ြဖစ်ေည်။ ဂျဖာရ်  ကာဝယ် ၁၉၅၁တွင်
လုေ်ကကံခံရပေီးပနာက် ယပန့ပမာင်ပတာဟုပခါ် ပော နယ်ပြမ
တငွ ်မဂူျာဟစလ်ှု ေရ်ှားမှု မှာ ဌာနနစှခ်ကုွေဲွားခဲေ့ည။် ၁၉၅၄
မုတ်ေုံစစ်ပကကာင်း ြဖင့်  တေ်မပတာ်က ထိုးစစ်ဆင်လာ 
ပောအခါ မူဂျာဟစ်တို့၏ နတ်ြမစ်နယ်ြခားတစ်ပလ ျှာက်ရှိ 
ပနာက်ဆုံးပြခကုတ်များကို ေိမ်းယူခဲ့ေည်။ မူဂျာဟစ်တို့၏ 
လေူအိများဆုံးပခါင်းပဆာင ်ကာဆငေ်ည ်နယစ်ေက်ိ ုကူး၍

တစ်ဖက်တွင် ခိုလှု ံခွင့်ပတာင်းခံရေည်။ ပနာက်ေိုင်းတွင်မူ 
စစ်ဆင်ပရးပအာင်ြမင်မှု  ပလျာ့ကျလာပေီး ပမယုပတာင်ကကား 
တွင် မူဂျာဟစ် ပြောက်ကျားများ ဆက်လက်လှု ေ်ရှားနိုင်ခဲ့ 
ကကေည်။၅ တစ်ချိန်တည်းတွင် အာရကန်၏ အလယ်ေိုင်းနှင့် 
ပတာငေ်ိငု်းမ ှအမ်းနငှ့ဂ်ပွမို့များမှာ ဗ.က.ေ၊ ြေညေ်ူ့ရပဲဘာန်ငှ့ ်
APLP ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်တွင် ရှိခဲ့ေည်မှာ အမ်းပမို့ဆိုလျှ င် 
၁၉၅၆ ခုနစှအ်ထြိဖစပ်ေီး ဂပွမို့မှာ ၁၉၅၈ အထ ိရှခိဲေ့ည။် ၁၉၅၇ 
တွင် ချင်းပတာင်တန်းပေါ် မှ ချင်းများနှင့် အြခားပတာင်ပေါ်  
လူမျ ိုးစုများအားလုံး ေူးပေါင်းကာ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း၏ 
လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ (Tribal Nationalities 
Organization) ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။၆

 ဒုတိယကမ� ာစစ် ကကီး၏ ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှု  
များပေီး၍ မကကာမီ ေါလီမန်ပခတ်အတွင်း တစ်ြေည်လုံးေို့ 
ေျံန့ှံ့ခဲ့ပော ြေည်တွင်းစစ်မှာ ပကကမွေျက်ြေုန်းမှု ကို ယူပဆာင် န့ှံ့ခဲ့ပော ြေည်တွင်းစစ်မှာ ပကကမွေျက်ြေုန်းမှု ကို ယူပဆာင် ့
လာခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်များ၌ စစ်ေွဲများပကကာင့် အေက်ဆုံးရှု ံး 
ခဲ့ ကကေူ မည်မျှ ရှိပကကာင်းေင် အပထာက်အထား မရှိပေ။ 
အစိုးရ၏ အဓိက အာရုံစိုက်ရာပနရာမှာ ရန်ကုန်၊ မန� ပလး 
နှင့်  အထက်အညာတစ်ပကကာရှိ  ပမို့ရ�ာများြဖစ် ကကေည်။ 
တရတုတ်ငွ ်ပမာစ်တီုံးဉီးပဆာငပ်ော ကနွြ်မူနစမ်ျားပအာငေ်ွ ဲ
ခံပေီးပနာက် ရှမ်းြေည်နယ်ထဲေို့ ကူမင်တန်များ ဝင်ပရာက် 
လာြခင်းကလည်း အစိုးရအာဏာေိုင်များအတွက် ေို၍ ဝန်ေိ 
ပစခဲ့ေည်။
 အစိုးရအတွက်မူ မည်ေည့်ြေည်တွင်း စစ်ေွဲကိုနိုင်
နိုင် အေျက်အစီးေုံထဲမှ အရှု ံးြေပော အနိုင်မျ ိုးချည်းော။ 
လတွလ်ေပ်ရး ရကာစ အပရးကကီးပော တိငု်းြေညထ်ပူထာငရ်
မည့်နှစ်များတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးကို တည်ပဆာက်ရမည့်အစား 
ပနာက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအထိ မပငိမ်းမည့် အပငိုးအပတး 
ရန်မီးများနှင့်  မတည်ပငိမ်မှု များကို  မျ ိုးပစ့ချခဲ့ ကကေည်။ 
အန� ရာယလ်မ်းကိ ုခင်းခဲ့ ကကေည။် ြေညပ်ထာငစ် ုြမနမ်ာနိငုင် ံ
ပတာ်ေစ်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ြခင်းေည် လုေ်ရိုး 
လုေ်စဉ် ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ေည်။

ပရ�းပကာက်ေွဲလှု ေ်ရှားမှု များ ြေန်လည် 
အေက်ဝင်ြခင်း
ပရ�းပကာက်ေွဲလှု ေ်ရှားမှု များ ြေန်လည် 
အေက်ဝင်ြခင်း
ပရ�းပကာက်ေွဲလှု ေ်ရှားမှု များ ြေန်လည် 

 တိုက်ခိုက်ပနကကြခင်းများကို မရေ်နိုင်ပော်လည်း
ေါလီမန်ပခတ် နိုင်ငံပရးတွင် ပဗိတိေျှ တို့ ထွက်ခွာပေီးပနာက် 
ေိငု်း အပရးကကီးပော ဖွဲ့စည်းေု ံအပြောင်းအလမဲျားကိ ုလေုန်ိငု ်
ခဲေ့ည။် APLP နငှ့ ်လကန်ကက်ိငု ်အတိကုအ်ခ ံလှု ေရ်ှားမှု များ 
အပနနှင့် အာရကန်ေမိုင်းတွင်  ထူးြခားပော မှတ်တိုင်များ 
စိုက်ခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင်ေါတီများထဲတွင် ကွန်ဆာပဗးတစ် 
အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများ လှု ေ်ရှားမှု များေည် လွတ်လေ်ပရး 
ရပေီးပခတ်တွင် ပအာင် ြမင်ေည်ဟု ဆိုနိုင်ေည်။ ၁၉၅၁ 
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အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဖ.ဆ.ေ.လ က အာရကန်တွင် 
ေုံးပနရာော နိုင်ခဲ့ပော်လည်း ၎င်းတို့က ၁၇ ပနရာ အနိုင် 
ရခဲ့ေည်။ တစ်ေီးေုဂ� လ ရခိုင်ေါလီမန်အဖွဲ့ဟုလည်း ေိကက 
ပော (IAPG - ပနာင်တွင် ရခိုင်ြေည်တိုင်းရင်းေား ညီ��တ် 
ပရးအဖွဲ့ ရ.တ.ည ြဖစ်လာေည့် )ေူများေည် ြေည်ပထာင်စု 
အာရကနက်ိ ုြေညန်ယတ်စခု်ြဖစလ်ာရန ်အပရးဆိုခဲ့ ကကေည။် 
၎င်းတို ့ပရ�းပကာကေ်ွပဲအာငြ်မငမ်ှု မှာ လုံးလုံး အံ့ ကေစရာပတာ ့
မဟုတ်ပေ။ ေမိုင်းဆရာတစ်ဉီးြဖစ်ပော Hugh Tinker 
က တစ်နယ်တစ်ပကျးမှ ရခိုင်ေို့လာပေိုင်ပော ဖ.ဆ.ေ.လ 
အမတ်များေည် အြခားနယ်များေို့ေွားပော အမတ်များ 
ထက ်ေိ၍ုစွာကျယပ်ေီး အနိငု့အ်ထက ်အာဏာရငှဟ်န ်ေိပုေါက ်
ေည်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၇

 အစိုးရေည် ရခိုင်၏အပြခအပနအပေါ်  တုံ့ ြေန်ရာ 
တွင် လွန်စွာပနှးပကွးေါေည်။ အာဏာေိုင်များေည် တိုင်း 
ြေည်တစ်ြေည်လုံး၌ ကကုံပနရပော ေဋိေက္ခ အတိုင်းအတာ 
ပကကာင့ ် ရခိငုက်ိ ုအာရုမံကျနိငုပ်ေ။ ထိုထ့ကေ်ိပုော အပကကာင်း 
ရင်းတစ်ခု ရှိပနေါပေးေည်။ ဝန်ကကီးချုေ်ဉီးနုေည် ရခိုင် 
များ မွန်များနှင့် ကရင်များအတွက် ြေည်နယ်အေစ်များ 
ဖွဲ့စည်းပေးရန် တစ်ရာရာခိုင်နှု န်း ေပဘာမတူဟု ရှင်းရှင်း 
ပြောထားေူ ြဖစ်ေည်။၈ ဤအပြခအပနတွင် လူမျ ိုးစုအပရး
လှု ေ်ရှားေူများ၏ ပတာင်းဆိုချက်များကို ပြဖရှင်းပေးရာ
တွင် တိုးတက်မှု  အနည်းငယ်ော ရှိခဲ့ေည်။ ၁၉၄၈တွင် 
ပဒေဆိုင်ရာ အုေ်ချုေ်ခွင့် စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်ကို စတင် 
ခဲ့ချိန်တွင် အာရကန်၊ ကရင်နှင့် မွန်တို့မှ ြေည်နယ်အဆင့် 
ရရှိပရး ပတာင်းဆိုချက်များ အေါအဝင် တင်ြေလာပော 
အချက်များကို စစ်ပဆးခဲ့ေါေည်။၉ ေို့ပော် ရလဒ်မှာ ၁၉၅၂ 
တွင် ကရင်ြေည်နယ် ြဖစ်ပေါ် လာပရးအတွက် ပြမေုံအကကမ်း 
ထွက်လာြခင်းော ြဖစ်ေည်။ ြေည်ပထာင်စုအတွင်း ပနထိုင် 
ပော ကရင်လူဉီးပရ၏ ပလးေုံတစ်ေုံထက်နည်းပော 
နယ်ပြမကိုပေးရန် ရည်ရ�ယ်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ရာ KNU က ပတာင်း 
ဆိုပော ေမာဏနှင့် များစွာကွာဟပနေည်။ KNU ေည် 
ပနာက်ထေ် အနှစ် ၆၀ ကကာ ရုန်းကန်ရြေန်ေည်။
 မွတ်ဆလင်တို့၏ နိုင်ငံပရးတွင်လည်း ထိုကဲ့ေို့ေင် 
တိုးတက်မှု မရှိ ပော အပြခအပနနှင့်  ကကုံ ပတွ့ရေည်။ 
မွတ်ဆလင်တို့ေည် ေါလီမန်ပခတ်နိုင်ငံပရးတွင် ပအာင်ြမင် 
ခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇၊ ၁၉၅၁ နှင့် ၁၉၅၆ ပရ�းပကာက်ေွဲများတွင် 
မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်းများေည် ပမာင်ပတာနှင့် ဘူးေီး 
ပတာင်  ပမို့နယ်များ၌ ဂျမီယာတူ - အူလမာ - အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်း (တစ်ပနရာတွင်မူ ဗမာမွတ်ဆလင်ကွန်ဂရက်) 
၏ ပထာက်ခံမှု ြဖင့် ဝင်ပရာက်အပရ�းခံရာ အနိုင်ရခဲ့ေည်။၁၀ 
ကွန်ဆာပဗးတစ်  မွတ်ဆလင်တို့ေည်  မူဂျာဟစ်တို့၏ 
လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို  ဖယ်ချခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင် 
ေါလီမန် ပခါင်းပဆာင်များြဖစ်ကကပော ဆူလတန် အာမက်

နှင့် အဗ� ဒူဂါဖားရ်တို့က မူဂျာဟစ်များ၏ နိုင်ငံပရးပတာင်း 
ဆိုချက်များကို လက်ခံစဉ်းစားနိုင်ကကပရးအတွက် လက်နက်
ချ ကကရန ်မဂူျာဟစမ်ျားကိ ုနားချခဲရ့ာတငွ ်ေါဝငခ်ဲ့ ကကေည။် ၁၁

ေို့ ပော်လည်း  မွတ်ဆလင်နို င် ငံ ပရး  ေမားများေည်  
နိုင်ငံပရးေါတီတစ်ခုကို မဖွဲ့ခဲ့ ကကပေ။ တစ်ချိန်တည်းတွင် 
တစေ်ီးေုဂ� လ ရခိငုေ်ါလမီနအ်ဖွဲ့ IAPG နငှ့ ်ရ.တ.ည ANUO 
ပခါင်းပဆာင်များနှင့်  ေူးပေါင်းကာ အာရကန်လုံးဆိုင်ရာ 
မဟာမိတ်ကို  ဖွဲ့စည်းပေီး အာရကန်ြေည်နယ် ပေါ် ပေါက် 
လာပရး ဝိငု်းဝန်းပတာင်းဆိကုကရနက်ိလုည်း ၎င်းတိုက့ လကမ် 
ခခံဲ့ ကကပေ။၁၂  ၎င်းတို၏့မဟာဗျူဟာအရ  အစိုးရနငှ့ ်အတိုက ်
အခံ နှစ်ဖက်စလုံးက ေါလီမန်အမတ်များနှင့် ပတွ့ဆုံကာ 
မွတ်ဆလင်များ၏ အခွင့်အပရးကို တင်ြေအပရးဆိုပရးကို 
ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်။
 ၎င်းတို့ ပရ�းချယ်ခဲ့ပော ေါလီမန်လမ်းပကကာင်းမှာ 
လူကကိုက်များပော်လည်း ကကုံလာပတာ့မည့် ြေဿနာအရိေ် 
အပယာင်များကို  ပတွ့ပနရေည်။  မွတ်ဆလင်တို့ေည် 
အြခားအုေ်စုများနှင့် အာရကန်ြေည်နယ်ရရှိပရး လှု ေ်ရှားမှု  
တွင် မေူးပေါင်းဟု ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများက ထင်ပနကက 
ေည်။ ပနာက်တစ်ချက်မှာ ဗဟိုအစိုးရအတွင်း၌ ြဖစ်ေွားပန 
ပော ြေဿနာြဖစပ်ေီး ဖ.ဆ.ေ.လ ပအာကေ်ို ့ဝငပ်စချငေ်ည။် 
မတွဆ်လငပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားေညလ်ည်း ယခုအခါ ရခိုငေ်ါတ ီ
များကကုရံေကဲေ့ို့ အကျေအ်တည်းနငှ့ ်အလားတ ူကကုပံနရပေီ
ြဖစ်ေည်။ မိမိတို့အပနနှင့် မွတ်ဆလင်အပရးကို ဗမာကကီးစိုး
ပော ေါတီများနှင့် ဗဟိုအစိုးရ၏ အရိေ်ပအာက်တွင် ခိုကာ 
လှု ေရ်ှားမညပ်လာ၊ အြေငဘ်ကမ်ရှေတ်ည ်လှု ေရ်ှားမညပ်လာ 
ဟူေည့် ပမးခွန်းကို ရင်ဆိုင်ရပေီ။
 ဤအပရးမှာ ပဗိတိေျှ တို့  ထွက်ေွားကတည်းက 
မကိုင်တွယ်လာခဲ့ေည့် မွတ်ဆလင်တို့၏ အခွင့်အပရးနှင့် 
လူမျ ိုးစု ဝိပေေြေဿနာကို ပရှ့တန်းပရာက်လာပစေည်။ 
ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်ကုန်ခါနီးနှစ်များနှင့် ၁၉၅၀ 
ဆယ်စုနှစ် အပစာေိုင်းကာလများတွင် ရိုဟင်ဂျာဟူပော 
ကိစ္စ ကို မှတ်တမ်းထဲတွင် ေိုပတွ့ရေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ
နှင့်အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကိုရှု ေါ)။ လူမျ ိုးစုြဖစ်တည်မှု နှင့် 
ေတ်ေက်၍ ရိုဟင်ဂျာဟုပခါ် ပခါ်  အာရကန်မွတ်ဆလင် 
ဟုပခါ် ပခါ်  အပကကာင်းအရာက အတူတူေင် ြဖစ်ပနတတ် 
ေည့်အခါများရှိေည်။ ေို့ပော်မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်း
တွင်လည်း မိမိတို့လူမျ ိုးအား မည်ေို့တင်ြေမည်ဆိုေည်နှင့် 
ေတ်ေက်၍ နိုင်ငံပရးအြမင်များ ကွဲပနကကေည်။
 အထူးေြဖင့ ်စစပ်တရွှ ိမတွဆ်လငအ်များအြေားနငှ့ ်
ရခိုင်အလယ်ေိုင်းနှင့် ပတာင်ေိုင်းရှိပဒေများတွင် ပနထိုင်ေူ
မတွဆ်လငမ်ျားက ရခိငုမ်တွဆ်လငဟ်ပူော အပခါ် အပဝါ် ကိ ု
ဆက်လက်ေုံးစွဲကကေည်။ ဥေမာ - ရခိုင်မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ 
ဟူ ၍ ြဖ စ် ေ ည် ။  ပယ ယု ယျ အား ြဖ င့်  ထို ပန ရာ များ မှ  
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အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဖ.ဆ.ေ.လ က အာရကန်တွင် 
ေုံးပနရာော နိုင်ခဲ့ပော်လည်း ၎င်းတို့က ၁၇ ပနရာ အနိုင် 
ရခဲ့ေည်။ တစ်ေီးေုဂ� လ ရခိုင်ေါလီမန်အဖွဲ့ဟုလည်း ေိကက 
ပော (IAPG - ပနာင်တွင် ရခိုင်ြေည်တိုင်းရင်းေား ညီ��တ် 
ပရးအဖွဲ့ ရ.တ.ည ြဖစ်လာေည့် )ေူများေည် ြေည်ပထာင်စု 
အာရကနက်ိ ုြေညန်ယတ်စခု်ြဖစလ်ာရန ်အပရးဆိုခဲ့ ကကေည။် 
၎င်းတို ့ပရ�းပကာကေ်ွပဲအာငြ်မငမ်ှု မှာ လုံးလုံး အံ့ ကေစရာပတာ ့
မဟုတ်ပေ။ ေမိုင်းဆရာတစ်ဉီးြဖစ်ပော Hugh Tinker 
က တစ်နယ်တစ်ပကျးမှ ရခိုင်ေို့လာပေိုင်ပော ဖ.ဆ.ေ.လ 
အမတ်များေည် အြခားနယ်များေို့ေွားပော အမတ်များ 
ထက ်ေိ၍ုစွာကျယပ်ေီး အနိငု့အ်ထက ်အာဏာရငှဟ်န ်ေိပုေါက ်
ေည်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၇

 အစိုးရေည် ရခိုင်၏အပြခအပနအပေါ်  တုံ့ ြေန်ရာ 
တွင် လွန်စွာပနှးပကွးေါေည်။ အာဏာေိုင်များေည် တိုင်း 
ြေည်တစ်ြေည်လုံး၌ ကကုံပနရပော ေဋိေက္ခ အတိုင်းအတာ 
ပကကာင့ ် ရခိငုက်ိ ုအာရုမံကျနိငုပ်ေ။ ထိုထ့ကေ်ိပုော အပကကာင်း 
ရင်းတစ်ခု ရှိပနေါပေးေည်။ ဝန်ကကီးချုေ်ဉီးနုေည် ရခိုင် 
များ မွန်များနှင့် ကရင်များအတွက် ြေည်နယ်အေစ်များ 
ဖွဲ့စည်းပေးရန် တစ်ရာရာခိုင်နှု န်း ေပဘာမတူဟု ရှင်းရှင်း 
ပြောထားေူ ြဖစ်ေည်။၈ ဤအပြခအပနတွင် လူမျ ိုးစုအပရး
လှု ေ်ရှားေူများ၏ ပတာင်းဆိုချက်များကို ပြဖရှင်းပေးရာ
တွင် တိုးတက်မှု  အနည်းငယ်ော ရှိခဲ့ေည်။ ၁၉၄၈တွင် 
ပဒေဆိုင်ရာ အုေ်ချုေ်ခွင့် စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်ကို စတင် 
ခဲ့ချိန်တွင် အာရကန်၊ ကရင်နှင့် မွန်တို့မှ ြေည်နယ်အဆင့် 
ရရှိပရး ပတာင်းဆိုချက်များ အေါအဝင် တင်ြေလာပော 
အချက်များကို စစ်ပဆးခဲ့ေါေည်။၉ ေို့ပော် ရလဒ်မှာ ၁၉၅၂ 
တွင် ကရင်ြေည်နယ် ြဖစ်ပေါ် လာပရးအတွက် ပြမေုံအကကမ်း 
ထွက်လာြခင်းော ြဖစ်ေည်။ ြေည်ပထာင်စုအတွင်း ပနထိုင် 
ပော ကရင်လူဉီးပရ၏ ပလးေုံတစ်ေုံထက်နည်းပော 
နယ်ပြမကိုပေးရန် ရည်ရ�ယ်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ရာ KNU က ပတာင်း 
ဆိုပော ေမာဏနှင့် များစွာကွာဟပနေည်။ KNU ေည် 
ပနာက်ထေ် အနှစ် ၆၀ ကကာ ရုန်းကန်ရြေန်ေည်။
 မွတ်ဆလင်တို့၏ နိုင်ငံပရးတွင်လည်း ထိုကဲ့ေို့ေင် 
တိုးတက်မှု မရှိ ပော အပြခအပနနှင့်  ကကုံ ပတွ့ရေည်။ 
မွတ်ဆလင်တို့ေည် ေါလီမန်ပခတ်နိုင်ငံပရးတွင် ပအာင်ြမင် 
ခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇၊ ၁၉၅၁ နှင့် ၁၉၅၆ ပရ�းပကာက်ေွဲများတွင် 
မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်းများေည် ပမာင်ပတာနှင့် ဘူးေီး 
ပတာင်  ပမို့နယ်များ၌ ဂျမီယာတူ - အူလမာ - အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်း (တစ်ပနရာတွင်မူ ဗမာမွတ်ဆလင်ကွန်ဂရက်) 
၏ ပထာက်ခံမှု ြဖင့် ဝင်ပရာက်အပရ�းခံရာ အနိုင်ရခဲ့ေည်။၁၀

ကွန်ဆာပဗးတစ်  မွတ်ဆလင်တို့ေည်  မူဂျာဟစ်တို့၏ 
လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို  ဖယ်ချခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင် 
ေါလီမန် ပခါင်းပဆာင်များြဖစ်ကကပော ဆူလတန် အာမက်

နှင့် အဗ� ဒူဂါဖားရ်တို့က မူဂျာဟစ်များ၏ နိုင်ငံပရးပတာင်း 
ဆိုချက်များကို လက်ခံစဉ်းစားနိုင်ကကပရးအတွက် လက်နက်
ချ ကကရန ်မဂူျာဟစမ်ျားကိ ုနားချခဲရ့ာတငွ ်ေါဝငခ်ဲ့ ကကေည။် ၁၁

ေို့ ပော်လည်း  မွတ်ဆလင်နို င် ငံ ပရး  ေမားများေည်  
နိုင်ငံပရးေါတီတစ်ခုကို မဖွဲ့ခဲ့ ကကပေ။ တစ်ချိန်တည်းတွင် 
တစေ်ီးေုဂ� လ ရခိငုေ်ါလမီနအ်ဖွဲ့ IAPG နငှ့ ်ရ.တ.ည ANUO 
ပခါင်းပဆာင်များနှင့်  ေူးပေါင်းကာ အာရကန်လုံးဆိုင်ရာ 
မဟာမိတ်ကို  ဖွဲ့စည်းပေီး အာရကန်ြေည်နယ် ပေါ် ပေါက် 
လာပရး ဝိငု်းဝန်းပတာင်းဆိကုကရနက်ိလုည်း ၎င်းတိုက့ လကမ် 
ခခံဲ့ ကကပေ။၁၂  ၎င်းတို၏့မဟာဗျူဟာအရ  အစိုးရနငှ့ ်အတိုက ်
အခံ နှစ်ဖက်စလုံးက ေါလီမန်အမတ်များနှင့် ပတွ့ဆုံကာ 
မွတ်ဆလင်များ၏ အခွင့်အပရးကို တင်ြေအပရးဆိုပရးကို 
ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်။
 ၎င်းတို့ ပရ�းချယ်ခဲ့ပော ေါလီမန်လမ်းပကကာင်းမှာ 
လူကကိုက်များပော်လည်း ကကုံလာပတာ့မည့် ြေဿနာအရိေ် 
အပယာင်များကို  ပတွ့ပနရေည်။  မွတ်ဆလင်တို့ေည် 
အြခားအုေ်စုများနှင့် အာရကန်ြေည်နယ်ရရှိပရး လှု ေ်ရှားမှု  
တွင် မေူးပေါင်းဟု ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများက ထင်ပနကက 
ေည်။ ပနာက်တစ်ချက်မှာ ဗဟိုအစိုးရအတွင်း၌ ြဖစ်ေွားပန 
ပော ြေဿနာြဖစပ်ေီး ဖ.ဆ.ေ.လ ပအာကေ်ို ့ဝငပ်စချငေ်ည။် 
မတွဆ်လငပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားေညလ်ည်း ယခုအခါ ရခိုငေ်ါတ ီ
များကကုရံေကဲေ့ို့ အကျေအ်တည်းနငှ့ ်အလားတ ူကကုပံနရပေီ
ြဖစ်ေည်။ မိမိတို့အပနနှင့် မွတ်ဆလင်အပရးကို ဗမာကကီးစိုး
ပော ေါတီများနှင့် ဗဟိုအစိုးရ၏ အရိေ်ပအာက်တွင် ခိုကာ 
လှု ေရ်ှားမညပ်လာ၊ အြေငဘ်ကမ်ရှေတ်ည ်လှု ေရ်ှားမညပ်လာ 
ဟူေည့် ပမးခွန်းကို ရင်ဆိုင်ရပေီ။
 ဤအပရးမှာ ပဗိတိေျှ တို့  ထွက်ေွားကတည်းက 
မကိုင်တွယ်လာခဲ့ေည့် မွတ်ဆလင်တို့၏ အခွင့်အပရးနှင့် 
လူမျ ိုးစု ဝိပေေြေဿနာကို ပရှ့တန်းပရာက်လာပစေည်။ 
ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်ကုန်ခါနီးနှစ်များနှင့် ၁၉၅၀ 
ဆယ်စုနှစ် အပစာေိုင်းကာလများတွင် ရိုဟင်ဂျာဟူပော 
ကိစ္စ ကို မှတ်တမ်းထဲတွင် ေိုပတွ့ရေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ
နှင့်အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကိုရှု ေါ)။ လူမျ ိုးစုြဖစ်တည်မှု နှင့် 
ေတ်ေက်၍ ရိုဟင်ဂျာဟုပခါ် ပခါ်  အာရကန်မွတ်ဆလင် 
ဟုပခါ် ပခါ်  အပကကာင်းအရာက အတူတူေင် ြဖစ်ပနတတ် 
ေည့်အခါများရှိေည်။ ေို့ပော်မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်း
တွင်လည်း မိမိတို့လူမျ ိုးအား မည်ေို့တင်ြေမည်ဆိုေည်နှင့် 
ေတ်ေက်၍ နိုင်ငံပရးအြမင်များ ကွဲပနကကေည်။
 အထူးေြဖင့ ်စစပ်တရွှ ိမတွဆ်လငအ်များအြေားနငှ့ ်
ရခိုင်အလယ်ေိုင်းနှင့် ပတာင်ေိုင်းရှိပဒေများတွင် ပနထိုင်ေူ
မတွဆ်လငမ်ျားက ရခိငုမ်တွဆ်လငဟ်ပူော အပခါ် အပဝါ် ကိ ု
ဆက်လက်ေုံးစွဲကကေည်။ ဥေမာ - ရခိုင်မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ 
ဟူ ၍ ြဖ စ် ေ ည် ။  ပယ ယု ယျ အား ြဖ င့်  ထို ပန ရာ များ မှ  
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ပခါင်းပဆာင်များက ဖ.ဆ.ေ.လ၊ BMC နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
အြခားပဒေများမှ  မွတ်ဆလင်များနှင့်  အဆင်ပြေပော 
ဆက်ဆံပရးကို တည်ပဆာက်ရန် ဉီးစားပေးလိုကကေည်။၁၃ 
၁၉၅၆  တငွ ် ဖဆေလ အတငွ်းေို ့ BMC  က ေူးပေါင်း ပောအခါ 
အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရေ်တည်နိုင်ရမည့်အစား 
BMC ကော ဖ.ဆ.ေ.လ ၏ ဝါးမျ ိုြခင်းခံရပေီး အဖွဲ့ပေျာက် 
ေွားခဲ့ေည်။
 အလားတူကိစ္စ မျ ိုးမှာ အာရကန်တွင်လည်း ပေါ်  
ပေါက်လာခဲ့ေည်။ နိုင်ငံပရးအပြခအပန အပြောင်းအလဲ 
များမှာ ပအာက်ပြခတွင် ေို၍အရှိန် ြေင်းေါေည်။ လူမျ ိုးစု 
အချင်းချင်း ကကား ဆက်ဆံပရးများမှာ  ဒုတိယကမ� ာစစ်  
ကတည်းက ခေ်တန်းတန်းြဖစ်ပနကကပေီး ပဗိတိေျှ တို့ထွက် 
ေွား ပော အ ခါ တွ င် လ ည်း  န ယ် ပြမ ေ စ် ေို င်း ြခား မှု များ
ပကကာင့် နယ်ြခားတစ်ပလ ျှာက် ေဋိေက္ခ များ ြဖစ်ခဲ့ ကကပော 
ပကကာင့် တစ်ဉီးကိုတစ်ဉီး ေိနားလည်ရန် ခက်ကကေည်။
မွတ်ဆလင် ကိုယ်စားလှယ်များတွင်လည်း စိုးရိမ်ပနေည့်
ကိစ္စ များစွာ ရှိေါေည်။ ေဋိေက္ခ များ အချိန်ကကာလာေည်နှင့် 
အမျှ  ပြမာက်ေိုင်း  မွတ်ဆလင်အဖွဲ့များအား စွေ်စွဲမှု များ
လည်းရှိလာေည်။ ထိုစွေ်စွဲချက်များတွင်  နယ်ပြမထဲေို့  
ေါကစ္စ တနမ်ျားကိ ုပခါ် ေငွ်းလာေညဟ်ပူော အချကလ်ည်း
ေါရှိေည်။ ဘင်္  ဂလားနှင့် အဆက်အဆံရှိပော ကွန်ြမူနစ်ပြခ 
ကတုစ်ခန်းတစခု်ကိ ုမဂူျာဟစမ်ျားက တညပ်ဆာကပ်နေည ်
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။ 

ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၅၁ တွင် အာရကန် မွတ်ဆလင် ကွန်ဖရင့် 
က ဖဆေလအစိုးရေို့ “အာရကန်တွင် ကွန်ြမူနစ်နှင့် ဒီမို 
ကပရစီ ကကား  ထီးတည်းရေ်တည်ပနပော မွတ်ဆလင်  
များအား ဂျီနိုဆိုက်လုေ် ြခင်းကို  ရေ်တန့်ေါ ”ဟု  အယူခံ
စာတစ်ပစာင်ကို ပေးေို့ခဲ့ေည်။၁၅ ဤစာထဲတွင် ြဖစ်လာမည့် 
ပဘးကို  ကာကွယ်နိုင် ကကရန်  ေတိပေးထားပေီး  ၎င်းတို့
ပကကာက်လန့်ပနေည်မှာ “လက်နက်ကိုင် ေုန်ကန်ေူများ 
ထက်” “အာရကန်” များြဖစ်ကကပကကာင်း၊ အထူးေြဖင့် အစိုးရ 
စစ်တေ်ထဲတွင် ေါဝင်ပော အာရကန်များကို အထူးစိုးရိမ် 
ပကကာင်း ရည�်� န်းခဲေ့ည။်၁၆ ေထမအကကမိ ်ဂျနီိဆုိကုဟ်ပူော 
စကားလုံးကို ထိုစာ၌ အေုံးြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။
 နည်းဗျူဟာ ပြောင်းလဲအေုံးြေုရန် လိုအေ်ပနပေီ 
ဆို ပော အချက်ကို  ေတိထားမိခဲ့ ကကပော အာရကန်  
ပြမာက်ေိုင်းရှိ  မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များေည် မိမိတို့  
ပနထိုင်ရာအရေ်မှ  မွတ်ဆလင်များ၏ အခွင့်အပရးကို  
ကာကွယ်ရန် ပြခလှမ်းစတင်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်အထိ
ဂျမီယာတူ- အူလမာ (အာရကန် ပြမာက်ေိုင်း) ကို ရခိုင် 
မတွဆ်လငအ်ဖွဲ့ဟ ုအများအားြဖင့ ်ရည�်� န်းပလရ့ှကိကေည။် 
ေို့ရာတွင် ယခုအခါ မူဝါဒ ပြောင်းရပတာ့မည်ဟု ယူဆကက 
ေ ည် ။   မ ဟာ ဗျူ ဟာ ေ စ် အ ရ  ပမ ယု န ယ် ြခား ခ ရို င် မှ   
မွတ်ဆလင်တို့ ကကုံပနရေည့် ဒုက္ခ များကို ေို၍ အပလးထား 
ရပတာ့မည်ဟု ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာ 
နိုင်ငံပတာ်ေစ်တွင် တန်းတူရည်တူ နိုင်ငံေားအြဖစ် အခွင့် 
အပရးရရှရိနမ်ှာ ၎င်းတို၏့ အပြခခ ံပတာင်းဆိခုျကြ်ဖစေ်ည။်
 မဟာဗျူဟာေစ်အရ အဓိကပတာင်းဆိုပော 
အရာနှစ်ခုမှာ လူမျ ိုးကိုအေိအမှတ်ြေုပရးနှင့် နယ်ပြမကို 
အေိအမှတ် ြေုပရး ြဖစ်ေည်။ ေထမဉီးစွာ  မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာင်တို့ေည် အိန� ိယမွတ်ဆလင်များနှင့် မိမိတို့မှာ 
မတူပကကာင်းကို ကွဲြေားရန် ရိုဟင်ဂျာဟူပော ြဖစ်တည်မှု ကို 
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ပခါင်းပဆာင်များက ဖ.ဆ.ေ.လ၊ BMC နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
အြခားပဒေများမှ  မွတ်ဆလင်များနှင့်  အဆင်ပြေပော 
ဆက်ဆံပရးကို တည်ပဆာက်ရန် ဉီးစားပေးလိုကကေည်။၁၃

၁၉၅၆  တငွ ် ဖဆေလ အတငွ်းေို ့ BMC  က ေူးပေါင်း ပောအခါ 
အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရေ်တည်နိုင်ရမည့်အစား 
BMC ကော ဖ.ဆ.ေ.လ ၏ ဝါးမျ ိုြခင်းခံရပေီး အဖွဲ့ပေျာက် 
ေွားခဲ့ေည်။
 အလားတူကိစ္စ မျ ိုးမှာ အာရကန်တွင်လည်း ပေါ်  
ပေါက်လာခဲ့ေည်။ နိုင်ငံပရးအပြခအပန အပြောင်းအလဲ 
များမှာ ပအာက်ပြခတွင် ေို၍အရှိန် ြေင်းေါေည်။ လူမျ ိုးစု 
အချင်းချင်း ကကား ဆက်ဆံပရးများမှာ  ဒုတိယကမ� ာစစ်  
ကတည်းက ခေ်တန်းတန်းြဖစ်ပနကကပေီး ပဗိတိေျှ တို့ထွက် 
ေွား ပော အ ခါ တွ င် လ ည်း  န ယ် ပြမ ေ စ် ေို င်း ြခား မှု များ
ပကကာင့် နယ်ြခားတစ်ပလ ျှာက် ေဋိေက္ခ များ ြဖစ်ခဲ့ ကကပော 
ပကကာင့် တစ်ဉီးကိုတစ်ဉီး ေိနားလည်ရန် ခက်ကကေည်။
မွတ်ဆလင် ကိုယ်စားလှယ်များတွင်လည်း စိုးရိမ်ပနေည့်
ကိစ္စ များစွာ ရှိေါေည်။ ေဋိေက္ခ များ အချိန်ကကာလာေည်နှင့် 
အမျှ  ပြမာက်ေိုင်း  မွတ်ဆလင်အဖွဲ့များအား စွေ်စွဲမှု များ
လည်းရှိလာေည်။ ထိုစွေ်စွဲချက်များတွင်  နယ်ပြမထဲေို့  
ေါကစ္စ တနမ်ျားကိ ုပခါ် ေငွ်းလာေညဟ်ပူော အချကလ်ည်း
ေါရှိေည်။ ဘင်္  ဂလားနှင့် အဆက်အဆံရှိပော ကွန်ြမူနစ်ပြခ 
ကတုစ်ခန်းတစခု်ကိ ုမဂူျာဟစမ်ျားက တညပ်ဆာကပ်နေည ်
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။ 

ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၅၁ တွင် အာရကန် မွတ်ဆလင် ကွန်ဖရင့် 
က ဖဆေလအစိုးရေို့ “အာရကန်တွင် ကွန်ြမူနစ်နှင့် ဒီမို 
ကပရစီ ကကား  ထီးတည်းရေ်တည်ပနပော မွတ်ဆလင်  
များအား ဂျီနိုဆိုက်လုေ် ြခင်းကို  ရေ်တန့်ေါ ”ဟု  အယူခံ
စာတစ်ပစာင်ကို ပေးေို့ခဲ့ေည်။၁၅ ဤစာထဲတွင် ြဖစ်လာမည့် 
ပဘးကို  ကာကွယ်နိုင် ကကရန်  ေတိပေးထားပေီး  ၎င်းတို့
ပကကာက်လန့်ပနေည်မှာ “လက်နက်ကိုင် ေုန်ကန်ေူများ 
ထက်” “အာရကန်” များြဖစ်ကကပကကာင်း၊ အထူးေြဖင့် အစိုးရ 
စစ်တေ်ထဲတွင် ေါဝင်ပော အာရကန်များကို အထူးစိုးရိမ် 
ပကကာင်း ရည�်� န်းခဲေ့ည။်၁၆ ေထမအကကမိ ်ဂျနီိဆုိကုဟ်ပူော 
စကားလုံးကို ထိုစာ၌ အေုံးြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။
 နည်းဗျူဟာ ပြောင်းလဲအေုံးြေုရန် လိုအေ်ပနပေီ 
ဆို ပော အချက်ကို  ေတိထားမိခဲ့ ကကပော အာရကန်  
ပြမာက်ေိုင်းရှိ  မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များေည် မိမိတို့  
ပနထိုင်ရာအရေ်မှ  မွတ်ဆလင်များ၏ အခွင့်အပရးကို  
ကာကွယ်ရန် ပြခလှမ်းစတင်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်အထိ
ဂျမီယာတူ- အူလမာ (အာရကန် ပြမာက်ေိုင်း) ကို ရခိုင် 
မတွဆ်လငအ်ဖွဲ့ဟ ုအများအားြဖင့ ်ရည�်� န်းပလရ့ှကိကေည။် 
ေို့ရာတွင် ယခုအခါ မူဝါဒ ပြောင်းရပတာ့မည်ဟု ယူဆကက 
ေ ည် ။   မ ဟာ ဗျူ ဟာ ေ စ် အ ရ  ပမ ယု န ယ် ြခား ခ ရို င် မှ   
မွတ်ဆလင်တို့ ကကုံပနရေည့် ဒုက္ခ များကို ေို၍ အပလးထား 
ရပတာ့မည်ဟု ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာ 
နိုင်ငံပတာ်ေစ်တွင် တန်းတူရည်တူ နိုင်ငံေားအြဖစ် အခွင့် 
အပရးရရှရိနမ်ှာ ၎င်းတို၏့ အပြခခ ံပတာင်းဆိခုျကြ်ဖစေ်ည။်
 မဟာဗျူဟာေစ်အရ အဓိကပတာင်းဆိုပော 
အရာနှစ်ခုမှာ လူမျ ိုးကိုအေိအမှတ်ြေုပရးနှင့် နယ်ပြမကို 
အေိအမှတ် ြေုပရး ြဖစ်ေည်။ ေထမဉီးစွာ  မွတ်ဆလင် 
ပခါင်းပဆာင်တို့ေည် အိန� ိယမွတ်ဆလင်များနှင့် မိမိတို့မှာ 
မတူပကကာင်းကို ကွဲြေားရန် ရိုဟင်ဂျာဟူပော ြဖစ်တည်မှု ကို 
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အများေိပစမည့် ပြခလှမ်းများကို စတင်ကကေည်။၁၇ လူမျ ိုး 
ပရးကို အပြခြေုပော ြမန်မာနိုင်ငံပရးတွင် ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်း 
ပဆာငမ်ျားေည ်၎င်းတို၏့ နိငုင်ပံရးလှု ေရ်ှားမှု ကိ ုမတွဆ်လင ်
ဘာောပရးနှင့်  တွဲ၍မ ြမင် ကကပစလိုဘဲ  လူမျ ိုးနှင့်တွဲ၍  
အေိအမှတ်  ြေုပစလိုခဲ့ ကကေည်။  လွတ်လေ်ပရးရ ပေီး  
ပနာက်ေိုင်းတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ ေါလီမန်အမတ် 
အဗ� ဒူဂဖားရ်နှင့် အြခားမွတ်ဆလင် နိုင်ငံပရးေမားများက 
၎င်းတို့၏ တင်ြေချက်များ၊ ပဆွးပနွးခန်းများ၊ ပကကညာစာ 
များတငွ ် ရိဟုငဂ်ျာဟပူော အမညက်ိ ုများများေုံးလာြခင်းက 
ဤအချက်ကို ေိောပစေါေည်။ လူမျ ိုးစု ေိမှတ်ေုံအားြဖင့် 
ရိုဟင်ဂျာမှာ အာရကန်တွင်ရှိပော အဓိက လူမျ ိုးကကီးနှစ်စု
တွင် တစ်ခုြဖစ်ေည် ဟူ၍ ပကကညာခဲ့ ကကေည်။၁၈ အချ ို့ပော 
အပရးအေားများတွင် ရိုဟင်ဂျာကို “Rwangya” ဟု ပတွ့ခဲ့ 
ရပော်လည်း ၁၉၅၀ ခုနှစ်ပနာက်ေိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာကိုော 
ေိုမိုအေုံးြေုလာကကေည်။
 အပစာေိငု်းတငွ ်ထိရုိဟုငဂ်ျာလှု ေရ်ှားမှု ကိ ုေေိေ်တ ိ
မထားမိကကပေ။  ေို့ရာတွင် ပနာက်နှစ်ကကာ လာပောအခါ 
၁၉၅၆ တွင်ဖွဲ့ပော ညီ��တ်ပော ရိုဟင်ဂျာအစည်းအရုံးနှင့် 
၁၉၅၉ တွင် တည်ပထာင်ပော  ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များအစည်း
အရုံးတို့ကဲ့ေို့  ကွန်ရက်များပကကာင့်အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း
အြေင ်အြခားပော ြမနမ်ာနိငုင်ပံဒေများေို ့ရိဟုငဂ်ျာ အပရး 
ဆို မှု များ ေျံန့ှံ့လာခဲ့ေည်။၁၉ 
 ရိုဟင်ဂျာအပရးပဆာ်ကေမှု များ ခရီးဆက်လာေည် 
နှင့်အမျှ  ရိုဟင်ဂျာပခါင်းပဆာင်များက ၎င်းတို့၏ ဒုတိယ 
မူဝါဒေန်းတိုင်ကို  ဖိ၍ပတာင်းဆိုခဲ့ ကကေည်။ ကိုယ်ေိုင်  
အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ နယ်ပြမတစ်ရေ် တည်ပထာင်ရန် ြဖစ်ေည်။
ထိုအချက်ကိုမူ ကန့်ကွက်မှု များ ချက်ချင်းကကုံပတွ့ရေည်။ 
ပမယုပတာင် ကကားခရိုင်တွင် မွတ်ဆလင်ြေည်နယ်တစ်ခု 
ပေါ် ပေါကလ်ာမညက်ိ ုရခိငုြ်ေညေ်မူျားက လကမ်ခနံိငုပ်ေ။၂၀

မူဂျာဟစ် ေုန်ကန်ေူများကလည်း ဆက်လက်တိုက်ေွဲ ဝင်ကက 
ေည်။ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းတွင် အူရဒူဘာော စကား 
ကိေုာ ေုံးရမညဟ်ပူော စတိက်ူးစတိေ်န်းလည်း ပေါ် ထကွ ်
လာရာ မွတ်ဆလင်မဟုတ်ပော ေူများကကားတွင် စိုးရိမ်မှု 
ေိုတိုးလာခဲ့ေည်။၂၁ စိုးရိမ်စရာပကာင်းလှစွာေင် စိတ်ဝမ်းကွဲ
လာကကပေီး နားလည်မှု  အလွဲများမှာလည်း လျင်ြမန်စွာေျံ န့ှံ့ 
လာေည်။ ယပန့ထက်တိုင် ထိုကဲ့ေို့ အချင်းချင်း စိုးရိမ်မှု  
များကို ပြဖရှင်းရန်အတွက် အဓိကလိုအေ်ပော မျက်နှာစုံညီ 
နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင် ပဆွးပနွးြခင်းမျ ိုးကို မည်ေည့်အခါကမျှ  
မလုေ်နိုင်ခဲ့ ကကပေးေါ။
 အမှန်စင်စစ်  အာရကန်ရှိ  မွတ်ဆလင်များမှာ  
ရိုဟင်ဂျာဟူ၍ အေိအမှတ်ခံရရန်  ပဆာင်ရ�က်ရာတွင်  
ြဖစ်ပစ အာရကန်မွတ်ဆလင်ဟူ၍ ပနထိုင်ကကလျှ င်ြဖစ်ပစ 
အား လုံး မှာ  ပချာ င် ေိ တ် မိ ပန ကက ေ ည် ော  ြဖ စ် ေ ည် ။

ရိုဟင်ဂျာဟူပော ြဖစ်တည်မှု ကို  ပတာင်းဆိုခဲ့ ကကစဉ်က 
အနည်းဆုံး မွတ်ဆလင် ပခါင်းပဆာင်များေည် ေါလီမန် 
ပခတ်တွင် ပအာင်ြမင်မှု  အထိုက်အေင့်ရရှိခဲ့ ကကေည်။ နိုင်ငံ 
ပရး လှို  င်းထတဲငွလ်ည်းပကာင်း  မဒီယီာထတဲငွလ်ည်းပကာင်း 
ရိုဟင်ဂျာမှာ နာမည်ရလာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထိုကဲ့ေို့  
အေိအမှတ်ြေုခံရမှု ကို ကကည့်လျှ င် ေတိထား၍ ေုံးေေ်ရန် 
လိုေါေည်။ အာရကန်ပဒေရှိ လူအပေါင်းတို့၏ နိုင်ငံပရး
ပမ ျှာ်မှန်းချက်များေည် ၁၉၅၀ပကျာ်ကာလ တစ်နိုင်ငံလုံး 
ကပောင်းကနင်းြဖစ်ပနချိန်တွင် ဗဟိုအစိုးရ၏ အဓိက 
ဉီးစားပေးကိစ္စ များ မဟုတ်ကကပေ။ ြေည်ပထာင်စုေစ်၏ 
အစိုးရအတွက်မူ ရိုဟင်ဂျာြဖစ်ပစ ရခိုင်ြဖစ်ပစ ြေည်တွင်းစစ် 
မီးပလာက် အပရးမကကီးရာ အာရကန်တွင်  ေဋိေက္ခ များ 
ရှိပနပော်လည်း ပချာင်ထိုးခံခဲ့ရပော ေဋိေက္ခ  ပဒေော 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ထိုအချိန်တွင်  ဝန် ကကီးချုေ်ဉီးနုက “ဒီမိုကပရစီ
အတွက် လက်နက်ချပရး” ဟူ၍ လွတ်ပငိမ်းချမ်းောခွင့်  
ပေးရန် ၁၉၅၈ တွင် ပကကညာခဲ့ရာ ပမ ျှာ်လင့်ြခင်း ပရာင်ြခည် 
ေန်းလာြေနေ်ည။် လတွလ်ေပ်ရးရပေီးကတည်းက ေထမဆုံး 
အကကမိအ်ြဖစ ်နိငုင်ပံရးအပြဖ ပတွ့ ကကပတာမ့ညဟ် ုအပကာင်း 
ဘက်ေို့ ပမ ျှာ်လင့်လာကကြေန်ေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုပမ ျှာ်လင့် 
ချက်များမှာ ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။ ထိုပငိမ်းချမ်းပရးရပော 
ကကားကာလမှာ အလနွတ်ိပုတာင်းလပှေီး ေိကုကမ်းပော မနုတ်ိငု်း 
မလာမီ ပခတ� မျှ  ပငိမ်ကျေွားြခင်းော ြဖစ်ခဲ့ေည်။

“လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး” 
ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစနှင့် နိုင်ငံပရးကျဆုံးြခင်း

 ၁၉၅၀ ပကျာ်ကာလတစ်ဝိုက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး 
စစ်ေန်းပနကကပေီ ြဖစ်ေည်။ ဒုတိယကမ� ာစစ်ကေင် စစ်မီး 
ေည် ယခုထက်တိုင် မပငိမ်းပေးပောပကကာင့် ရေ်ရ�ာများ 
ပအးချမ်းတည်ပငိမ်ေည်ဟူ၍ မရှိခဲ့ပေ။ အစိုးရနှင့် မျက်နှာ 
ချင်းဆိုင်  ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးေည့်အကကိမ်မှာလည်း
ရှား ရှား ေါး ေါး န ည်း လှ ေ ည် ။  အ င်း စိ န် ကို  ေိ မ်း ပော  
အပရးပကကာင့ ်KNU နငှ့ ်၁၉၄၆ ပလာကက် အပရး အကကီးဆုံး
ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များ ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ အားရစရာ မရှိပော
ဤအပြခအပနထဲတွင် ၁၉၅၅ ပလာက်ပရာက်ပောအခါ 
ပငိမ်းချမ်းပရးမှာ  အရှိန်ရစ ြေုလာေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရး 
လမ်းစကို  အလံ ြဖူကွန် ြမူနစ်များက စယူလာခဲ့ေည်။ 
“ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ညီ��တ်ပရး” ကို  ပရှးရှု ကကဖို့  ဟူပော
မူဝါဒေစ်ကို  ၁၉၅၅ ပမလတွင်  ရခိုင်ရိုးမ အပရှ့ဘက် 
တွင်ရှိပော ပစတုတ� ရာပမို့၏ ေါတီအစည်းအပဝးတွင်  
ချမှတ်ခဲ့ေည်။၂၂ ဗ.က.ေ တို့၏ ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆာ်ကေမှု  
ပကကာင့် ြေည်ပထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး 
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အများေိပစမည့် ပြခလှမ်းများကို စတင်ကကေည်။၁၇ လူမျ ိုး 
ပရးကို အပြခြေုပော ြမန်မာနိုင်ငံပရးတွင် ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်း 
ပဆာငမ်ျားေည ်၎င်းတို၏့ နိငုင်ပံရးလှု ေရ်ှားမှု ကိ ုမတွဆ်လင ်
ဘာောပရးနှင့်  တွဲ၍မ ြမင် ကကပစလိုဘဲ  လူမျ ိုးနှင့်တွဲ၍  
အေိအမှတ်  ြေုပစလိုခဲ့ ကကေည်။  လွတ်လေ်ပရးရ ပေီး  
ပနာက်ေိုင်းတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ ေါလီမန်အမတ် 
အဗ� ဒူဂဖားရ်နှင့် အြခားမွတ်ဆလင် နိုင်ငံပရးေမားများက 
၎င်းတို့၏ တင်ြေချက်များ၊ ပဆွးပနွးခန်းများ၊ ပကကညာစာ 
များတငွ ် ရိဟုငဂ်ျာဟပူော အမညက်ိ ုများများေုံးလာြခင်းက 
ဤအချက်ကို ေိောပစေါေည်။ လူမျ ိုးစု ေိမှတ်ေုံအားြဖင့် 
ရိုဟင်ဂျာမှာ အာရကန်တွင်ရှိပော အဓိက လူမျ ိုးကကီးနှစ်စု
တွင် တစ်ခုြဖစ်ေည် ဟူ၍ ပကကညာခဲ့ ကကေည်။၁၈ အချ ို့ပော 
အပရးအေားများတွင် ရိုဟင်ဂျာကို “Rwangya” ဟု ပတွ့ခဲ့ 
ရပော်လည်း ၁၉၅၀ ခုနှစ်ပနာက်ေိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာကိုော 
ေိုမိုအေုံးြေုလာကကေည်။
 အပစာေိငု်းတငွ ်ထိရုိဟုငဂ်ျာလှု ေရ်ှားမှု ကိ ုေေိေ်တ ိ
မထားမိကကပေ။  ေို့ရာတွင် ပနာက်နှစ်ကကာ လာပောအခါ 
၁၉၅၆ တွင်ဖွဲ့ပော ညီ��တ်ပော ရိုဟင်ဂျာအစည်းအရုံးနှင့် 
၁၉၅၉ တွင် တည်ပထာင်ပော  ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များအစည်း
အရုံးတို့ကဲ့ေို့  ကွန်ရက်များပကကာင့်အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း
အြေင ်အြခားပော ြမနမ်ာနိငုင်ပံဒေများေို ့ရိဟုငဂ်ျာ အပရး 
ဆို မှု များ ေျံန့ှံ့လာခဲ့ေည်။န့ှံ့လာခဲ့ေည်။့ ၁၉

 ရိုဟင်ဂျာအပရးပဆာ်ကေမှု များ ခရီးဆက်လာေည် 
နှင့်အမျှ  ရိုဟင်ဂျာပခါင်းပဆာင်များက ၎င်းတို့၏ ဒုတိယ 
မူဝါဒေန်းတိုင်ကို  ဖိ၍ပတာင်းဆိုခဲ့ ကကေည်။ ကိုယ်ေိုင်  
အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ နယ်ပြမတစ်ရေ် တည်ပထာင်ရန် ြဖစ်ေည်။
ထိုအချက်ကိုမူ ကန့်ကွက်မှု များ ချက်ချင်းကကုံပတွ့ရေည်။ 
ပမယုပတာင် ကကားခရိုင်တွင် မွတ်ဆလင်ြေည်နယ်တစ်ခု 
ပေါ် ပေါကလ်ာမညက်ိ ုရခိငုြ်ေညေ်မူျားက လကမ်ခနံိငုပ်ေ။၂၀

မူဂျာဟစ် ေုန်ကန်ေူများကလည်း ဆက်လက်တိုက်ေွဲ ဝင်ကက 
ေည်။ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းတွင် အူရဒူဘာော စကား 
ကိေုာ ေုံးရမညဟ်ပူော စတိက်ူးစတိေ်န်းလည်း ပေါ် ထကွ ်
လာရာ မွတ်ဆလင်မဟုတ်ပော ေူများကကားတွင် စိုးရိမ်မှု 
ေိုတိုးလာခဲ့ေည်။၂၁ စိုးရိမ်စရာပကာင်းလှစွာေင် စိတ်ဝမ်းကွဲ
လာကကပေီး နားလည်မှု  အလွဲများမှာလည်း လျင်ြမန်စွာေျံ န့ှံ့ န့ှံ့ ့
လာေည်။ ယပန့ထက်တိုင် ထိုကဲ့ေို့ အချင်းချင်း စိုးရိမ်မှု  
များကို ပြဖရှင်းရန်အတွက် အဓိကလိုအေ်ပော မျက်နှာစုံညီ 
နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင် ပဆွးပနွးြခင်းမျ ိုးကို မည်ေည့်အခါကမျှ  
မလုေ်နိုင်ခဲ့ ကကပေးေါ။
 အမှန်စင်စစ်  အာရကန်ရှိ  မွတ်ဆလင်များမှာ  
ရိုဟင်ဂျာဟူ၍ အေိအမှတ်ခံရရန်  ပဆာင်ရ�က်ရာတွင်  
ြဖစ်ပစ အာရကန်မွတ်ဆလင်ဟူ၍ ပနထိုင်ကကလျှ င်ြဖစ်ပစ 
အား လုံး မှာ  ပချာ င် ေိ တ် မိ ပန ကက ေ ည် ော  ြဖ စ် ေ ည် ။

ရိုဟင်ဂျာဟူပော ြဖစ်တည်မှု ကို  ပတာင်းဆိုခဲ့ ကကစဉ်က 
အနည်းဆုံး မွတ်ဆလင် ပခါင်းပဆာင်များေည် ေါလီမန် 
ပခတ်တွင် ပအာင်ြမင်မှု  အထိုက်အေင့်ရရှိခဲ့ ကကေည်။ နိုင်ငံ 
ပရး လှို  င်းထတဲငွလ်ည်းပကာင်း  မဒီယီာထတဲငွလ်ည်းပကာင်း 
ရိုဟင်ဂျာမှာ နာမည်ရလာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထိုကဲ့ေို့  
အေိအမှတ်ြေုခံရမှု ကို ကကည့်လျှ င် ေတိထား၍ ေုံးေေ်ရန် 
လိုေါေည်။ အာရကန်ပဒေရှိ လူအပေါင်းတို့၏ နိုင်ငံပရး
ပမ ျှာ်မှန်းချက်များေည် ၁၉၅၀ပကျာ်ကာလ တစ်နိုင်ငံလုံး 
ကပောင်းကနင်းြဖစ်ပနချိန်တွင် ဗဟိုအစိုးရ၏ အဓိက 
ဉီးစားပေးကိစ္စ များ မဟုတ်ကကပေ။ ြေည်ပထာင်စုေစ်၏ 
အစိုးရအတွက်မူ ရိုဟင်ဂျာြဖစ်ပစ ရခိုင်ြဖစ်ပစ ြေည်တွင်းစစ် 
မီးပလာက် အပရးမကကီးရာ အာရကန်တွင်  ေဋိေက္ခ များ 
ရှိပနပော်လည်း ပချာင်ထိုးခံခဲ့ရပော ေဋိေက္ခ  ပဒေော 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ထိုအချိန်တွင်  ဝန် ကကီးချုေ်ဉီးနုက “ဒီမိုကပရစီ
အတွက် လက်နက်ချပရး” ဟူ၍ လွတ်ပငိမ်းချမ်းောခွင့်  
ပေးရန် ၁၉၅၈ တွင် ပကကညာခဲ့ရာ ပမ ျှာ်လင့်ြခင်း ပရာင်ြခည် 
ေန်းလာြေနေ်ည။် လတွလ်ေပ်ရးရပေီးကတည်းက ေထမဆုံး 
အကကမိအ်ြဖစ ်နိငုင်ပံရးအပြဖ ပတွ့ ကကပတာမ့ညဟ် ုအပကာင်း 
ဘက်ေို့ ပမ ျှာ်လင့်လာကကြေန်ေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုပမ ျှာ်လင့် 
ချက်များမှာ ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။ ထိုပငိမ်းချမ်းပရးရပော 
ကကားကာလမှာ အလနွတ်ိပုတာင်းလပှေီး ေိကုကမ်းပော မနုတ်ိငု်း 
မလာမီ ပခတ� မျှ  ပငိမ်ကျေွားြခင်းော ြဖစ်ခဲ့ေည်။

“လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး” 
ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစနှင့် နိုင်ငံပရးကျဆုံးြခင်း

 ၁၉၅၀ ပကျာ်ကာလတစ်ဝိုက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး 
စစ်ေန်းပနကကပေီ ြဖစ်ေည်။ ဒုတိယကမ� ာစစ်ကေင် စစ်မီး 
ေည် ယခုထက်တိုင် မပငိမ်းပေးပောပကကာင့် ရေ်ရ�ာများ 
ပအးချမ်းတည်ပငိမ်ေည်ဟူ၍ မရှိခဲ့ပေ။ အစိုးရနှင့် မျက်နှာ 
ချင်းဆိုင်  ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးေည့်အကကိမ်မှာလည်း
ရှား ရှား ေါး ေါး န ည်း လှ ေ ည် ။  အ င်း စိ န် ကို  ေိ မ်း ပော  
အပရးပကကာင့ ်KNU နငှ့ ်၁၉၄၆ ပလာကက် အပရး အကကီးဆုံး
ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များ ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ အားရစရာ မရှိပော
ဤအပြခအပနထဲတွင် ၁၉၅၅ ပလာက်ပရာက်ပောအခါ 
ပငိမ်းချမ်းပရးမှာ  အရှိန်ရစ ြေုလာေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရး 
လမ်းစကို  အလံ ြဖူကွန် ြမူနစ်များက စယူလာခဲ့ေည်။ 
“ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ညီ��တ်ပရး” ကို  ပရှးရှု ကကဖို့  ဟူပော
မူဝါဒေစ်ကို  ၁၉၅၅ ပမလတွင်  ရခိုင်ရိုးမ အပရှ့ဘက် 
တွင်ရှိပော ပစတုတ� ရာပမို့၏ ေါတီအစည်းအပဝးတွင်  
ချမှတ်ခဲ့ေည်။၂၂ ဗ.က.ေ တို့၏ ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆာ်ကေမှု  
ပကကာင့် ြေည်ပထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး 
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တေ်ဉီး ေ.မ.ည.တ (National United Front) ပေါ် ပေါက် 
လာပေီး ၁၉၅၆ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဖ.ဆ.ေ.လ 
ကို က ေ် ပေီး  ရှု ံး ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၃ ေါ တီ အ ချ င်း ချ င်း  စ ည်း လုံး  
ညီ��တ်ပရးကို တည်ပဆာက်ကကရန် အခါပတာ်ပေးပနချိန် 
ြဖစ်ပောပကကာင့်  ရခိုင် ြေည်တိုင်းရင်းေား ညီ��တ်ပရး 
အဖွဲ့နှင့် ဗမာမွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက်တို့က ေ.မ.ည.တ ၏ 
ပငိမ်းချမ်းပရး ပရှးရှု ပောမူကိုပထာက်ခံခဲ့ ကကေည်။
 ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ  နို င် ငံ ပရး ပလာ က  ေူး ပေါ င်း  

ပဆာင်ရ�က်မှု  အရှိန်ရလာြေန်ေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ အစိုးရေည် 
တံခါးေိတ် အစည်းအပဝးများတွင်  ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး 
က တိ က ဝ တ် များ  ြေု ခဲ့ ပေီး  ထို က တိ များ တွ င်  ၁ ၉ ၅ ၈ 
လွတ် ပငိမ်းချမ်းောခွင့်  မပကကညာမီေင်  အာရကန်နှင့်  
မွန် ြေည်နယ်များ ဖွဲ့စည်းခွင့်  ပေးမည်ဟုေင်ေါရှိေည်။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  
တစပ်ထာင ်နငှ့အ်တ ူတကပ်ရာကခ်ဲေ့ည။် ေအိုဝ့၊် ရမှ်း၊ မနွန်ငှ့ ်
ြေည်ေူ့ ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့များေည်လည်း နိုင်ငံ၏ ပနရာပဒေ 
အနှံ့ အြေားတငွ ်လကန်ကန်ငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းပရး လလဲယှခ်ဲ့ ကကရာ 

အာရကနမ် ှဉီးကကာလပှအာင၏် ြေညေ်ူ့ရပဲဘာ ်တေဖ်ွဲ့လည်း 
ေါဝင်ခဲ့ေည်။
 စစ်ပတွခရိုင်တွင် အလံြဖူကွန်ြမူနစ် ပထာက်ခံေူ
ရာပေါင်းများစွာေည် ေါတီမှ နှု တ်ထွက်ကကရာ ကွန်ြမူနစ် 
လှု ေ်ရှားမှု မှာ အဓိကပြခကုတ်ယူထားပော နယ်များတွင် 
လူထုပထာက်ခံမှု  အင်အားများစွာ ပလျာ့ကျလာခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော်လည်း အြခားပော အလံြဖူနှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ် 
ေစ္စ ာခ ံေမူျားေည ်ပကျးလကပ်ဒေ အေီးေီးတငွ ်ပထာက်
ခံပနကကပေးေည်။ ထိုနှစ်ပနာက်ေိုင်းတွင်မူ  အစိုးရကို  
ဆက်လက်၍ အတိုက်အခံလုေ် ြခင်းအားြဖင့်  ၎င်းတို့၏ 
လကန်ကက်ိငု ်လမ်းစဉက်ိ ုဆကလ်ကက်ိငုစ်ွ ဲထားခဲ့ ကကေည။် 
ရနြ်ဖစလ်ာခဲေ့ည။် ယပန့ အချနိထ်တိိုငပ်အာငေ်င ်အာရကန ်
နငှ့ ်လကန်ကက်ိငု ်ပတာလ်နှပ်ရးမှာ အဆကမ်ြေတပ်တာပ့ေ။
 ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစအတွက် ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ  
ခဏတာမျှ ော ခေံါေည။် ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာငေ်ိုင်းတငွ ်
အကွဲအြေားများပေါ် လာခဲ့ ပေီး  တေ်မပတာ်ကာကွယ်ပရး 
ဉီးစီးချုေ် ဗိုလ်ချုေ် ကကီးပနဝင်းက ထိုနှစ် ပအာက်တိုဘာ 
လတငွေ်င ်အပရးပေါ် ၀နက်ကီးချုေြ်ဖစလ်ာရန ်အြမန ်လှု ေရ်ှား 
ခဲေ့ည။် စစအ်စိုးရ ေို့မဟတု ်အမိပ်စာင့ ်အစိုးရ အေုခ်ျုေပ်ရး 
ကိ ုဖွဲ့စည်းပေီးချနိတ်ငွ ်APLP  အေါ အ၀င ်အစိုးရ အတိကုအ်ခ ံ
များ၊ ကွန်ြမူနစ်များနှင့် အြခားလက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင် 
ပနေူအုေ်စုများ စုပေါင်းမဟာ မိတ်ဖွဲ့ ကကြခင်းကို ေါလီမန် 
ထဲဝင်ပရာက်ေည့် နည်းလမ်းြဖင့် အာဏာလုရန်  ြေင်ပနကက 
ေူများဟု  ၎င်းကစွေ်စွဲေည်။ ထို  စွေ်စွဲချက်ကိုေုံးကာ 
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်များ ြေန်စခဲ့ေည်။ ပနာက်ထေ် ၁၈လ
အတွင်းတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ  ပနရာအေီးေီးမှ အလံြဖူ 
နှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ်များ၊ KNU နှင့် အြခား လက်နက်ကိုင် 
အုေ်စုများနှင့် တိုက်ေွဲများ ဆက်လက် ဆင်န� ဲပတာ့ေည်။
 အကျ ိုးဆက်မှာ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက ဤတစ်ကကိမ် 
စစတ်ေြ်ဖင့ ်အမိပ်စာင့အ်စိုးရဖွဲ့လိကုြ်ခင်းမှာ ပနာကတ်စက်ကမိ ်
အာဏာေိမ်းရန်အတွက်  အစမ်းပလ့ကျင့် ြခင်းေဖွယ်  
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အများေတိမထားနိုင်ခင်မှာေင် အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်၏ ဗျူဟာမှူးကကီးများက စစ် 
ပြမြေင်တစ်ရေ်ကို ဖန်တီးရန် အစီအစဉ်ပရးဆွဲပနပေီ ြဖစ် 
ေည။် အမိပ်စာင့အ်စိုးရေည ်နယြ်ခားပဒေများ အေုခ်ျုေပ်ရး
ကို  ဖွဲ့စည်းပေီး အပရှ့ေါကစ္စ တန်နယ်ြခားကို  ကင်းလှည့်
ပစာင့် ကကည့်ကာ ထို ပဒေအတွင်း  လှု ေ်ရှားပန ကကပော 
မူဂျာဟစ် အုေ်စုများကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ေည်။၂၅ ယပန့ပခတ် 
တငွလ်ည်း အချ ို့ ြေညန်ယမ်ျားတငွ ်“အထူးကိယုေ်ိငု ်အေုခ်ျုေ ်
ခွင့်ရပဒေ” များဟူ၍ တေ်မပတာ်က အမည်ပေးထားပော 
ပနရာများ တည်ရှိပနကကေည်။ ထိုနည်းဗျူဟာမှာ အစိုးရ 
အာဏာေက်ပရာက်မှု  အားနည်းပေီး လက်နက်ကိုင် အတိုက် 
အခံများ အားပကာင်းပော ပနရာများတွင် အစိုးရ၏ ဗဟိုမှ 
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တေ်ဉီး ေ.မ.ည.တ (National United Front) ပေါ် ပေါက် 
လာပေီး ၁၉၅၆ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဖ.ဆ.ေ.လ 
ကို က ေ် ပေီး  ရှု ံး ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၃ ေါ တီ အ ချ င်း ချ င်း  စ ည်း လုံး  
ညီ��တ်ပရးကို တည်ပဆာက်ကကရန် အခါပတာ်ပေးပနချိန် 
ြဖစ်ပောပကကာင့်  ရခိုင် ြေည်တိုင်းရင်းေား ညီ��တ်ပရး 
အဖွဲ့နှင့် ဗမာမွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက်တို့က ေ.မ.ည.တ ၏ 
ပငိမ်းချမ်းပရး ပရှးရှု ပောမူကိုပထာက်ခံခဲ့ ကကေည်။
 ထို အ ချိ န် မှ စ ကာ  နို င် ငံ ပရး ပလာ က  ေူး ပေါ င်း  

ပဆာင်ရ�က်မှု  အရှိန်ရလာြေန်ေည်။ ဖ.ဆ.ေ.လ အစိုးရေည် 
တံခါးေိတ် အစည်းအပဝးများတွင်  ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး 
က တိ က ဝ တ် များ  ြေု ခဲ့ ပေီး  ထို က တိ များ တွ င်  ၁ ၉ ၅ ၈ 
လွတ် ပငိမ်းချမ်းောခွင့်  မပကကညာမီေင်  အာရကန်နှင့်  
မွန် ြေည်နယ်များ ဖွဲ့စည်းခွင့်  ပေးမည်ဟုေင်ေါရှိေည်။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  
တစပ်ထာင ်နငှ့အ်တ ူတကပ်ရာကခ်ဲေ့ည။် ေအိုဝ့၊် ရမှ်း၊ မနွန်ငှ့ ်
ြေည်ေူ့ ရဲပဘာ်တေ်ဖွဲ့များေည်လည်း နိုင်ငံ၏ ပနရာပဒေ 
အနှံ့ အြေားတငွ ်လကန်ကန်ငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းပရး လလဲယှခ်ဲ့ ကကရာ 

အာရကနမ် ှဉီးကကာလပှအာင၏် ြေညေ်ူ့ရပဲဘာ ်တေဖ်ွဲ့လည်း 
ေါဝင်ခဲ့ေည်။
 စစ်ပတွခရိုင်တွင် အလံြဖူကွန်ြမူနစ် ပထာက်ခံေူ
ရာပေါင်းများစွာေည် ေါတီမှ နှု တ်ထွက်ကကရာ ကွန်ြမူနစ် 
လှု ေ်ရှားမှု မှာ အဓိကပြခကုတ်ယူထားပော နယ်များတွင် 
လူထုပထာက်ခံမှု  အင်အားများစွာ ပလျာ့ကျလာခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော်လည်း အြခားပော အလံြဖူနှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ် 
ေစ္စ ာခ ံေမူျားေည ်ပကျးလကပ်ဒေ အေီးေီးတငွ ်ပထာက်
ခံပနကကပေးေည်။ ထိုနှစ်ပနာက်ေိုင်းတွင်မူ  အစိုးရကို  
ဆက်လက်၍ အတိုက်အခံလုေ် ြခင်းအားြဖင့်  ၎င်းတို့၏ 
လကန်ကက်ိငု ်လမ်းစဉက်ိ ုဆကလ်ကက်ိငုစ်ွ ဲထားခဲ့ ကကေည။် 
ရနြ်ဖစလ်ာခဲေ့ည။် ယပန့ အချနိထ်တိိုငပ်အာငေ်င ်အာရကန ်
နငှ့ ်လကန်ကက်ိငု ်ပတာလ်နှပ်ရးမှာ အဆကမ်ြေတပ်တာပ့ေ။
 ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစအတွက် ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ  
ခဏတာမျှ ော ခေံါေည။် ဖ.ဆ.ေ.လ ပခါင်းပဆာငေ်ိုင်းတငွ ်
အကွဲအြေားများပေါ် လာခဲ့ ပေီး  တေ်မပတာ်ကာကွယ်ပရး 
ဉီးစီးချုေ် ဗိုလ်ချုေ် ကကီးပနဝင်းက ထိုနှစ် ပအာက်တိုဘာ 
လတငွေ်င ်အပရးပေါ် ၀နက်ကီးချုေြ်ဖစလ်ာရန ်အြမန ်လှု ေရ်ှား 
ခဲေ့ည။် စစအ်စိုးရ ေို့မဟတု ်အမိပ်စာင့ ်အစိုးရ အေုခ်ျုေပ်ရး 
ကိ ုဖွဲ့စည်းပေီးချနိတ်ငွ ်APLP  အေါ အ၀င ်အစိုးရ အတိကုအ်ခ ံ
များ၊ ကွန်ြမူနစ်များနှင့် အြခားလက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင် 
ပနေူအုေ်စုများ စုပေါင်းမဟာ မိတ်ဖွဲ့ ကကြခင်းကို ေါလီမန် 
ထဲဝင်ပရာက်ေည့် နည်းလမ်းြဖင့် အာဏာလုရန်  ြေင်ပနကက 
ေူများဟု  ၎င်းကစွေ်စွဲေည်။ ထို  စွေ်စွဲချက်ကိုေုံးကာ 
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်များ ြေန်စခဲ့ေည်။ ပနာက်ထေ် ၁၈လ
အတွင်းတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ  ပနရာအေီးေီးမှ အလံြဖူ 
နှင့် အလံနီကွန်ြမူနစ်များ၊ KNU နှင့် အြခား လက်နက်ကိုင် 
အုေ်စုများနှင့် တိုက်ေွဲများ ဆက်လက် ဆင်န� ဲပတာ့ေည်။
 အကျ ိုးဆက်မှာ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက ဤတစ်ကကိမ် 
စစတ်ေြ်ဖင့ ်အမိပ်စာင့အ်စိုးရဖွဲ့လိကုြ်ခင်းမှာ ပနာကတ်စက်ကမိ ်
အာဏာေိမ်းရန်အတွက်  အစမ်းပလ့ကျင့် ြခင်းေဖွယ်  
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အများေတိမထားနိုင်ခင်မှာေင် အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်၏ ဗျူဟာမှူးကကီးများက စစ် 
ပြမြေင်တစ်ရေ်ကို ဖန်တီးရန် အစီအစဉ်ပရးဆွဲပနပေီ ြဖစ် 
ေည။် အမိပ်စာင့အ်စိုးရေည ်နယြ်ခားပဒေများ အေုခ်ျုေပ်ရး
ကို  ဖွဲ့စည်းပေီး အပရှ့ေါကစ္စ တန်နယ်ြခားကို  ကင်းလှည့်
ပစာင့် ကကည့်ကာ ထို ပဒေအတွင်း  လှု ေ်ရှားပန ကကပော 
မူဂျာဟစ် အုေ်စုများကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ေည်။၂၅ ယပန့ပခတ် 
တငွလ်ည်း အချ ို့ ြေညန်ယမ်ျားတငွ ်“အထူးကိယုေ်ိငု ်အေုခ်ျုေ ်
ခွင့်ရပဒေ” များဟူ၍ တေ်မပတာ်က အမည်ပေးထားပော 
ပနရာများ တည်ရှိပနကကေည်။ ထိုနည်းဗျူဟာမှာ အစိုးရ 
အာဏာေက်ပရာက်မှု  အားနည်းပေီး လက်နက်ကိုင် အတိုက် 
အခံများ အားပကာင်းပော ပနရာများတွင် အစိုးရ၏ ဗဟိုမှ 
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ထိန်းချုေ်မှု လက်တံ တစ်နည်းတစ်ဖုံေက်ပရာက်ပနပစ
ေည့ ်နည်းဗျူဟာ ြဖစေ်ည။် ေိုပ့ော ်၁၉၅၈ - ၁၉၆၀ အတငွ်း 
တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များက ပမယုနယ်ြခားခရိုင်ကို  
အြခားမွတ်ဆလင် အများစုပနထိုင်ပော ယခုပမာင်ပတာဟု 
ပခါ် ေည့်  ခရိုင်မှ ပမို့နယ်များနှင့်မတူ ခွဲ ြခားြမင်ခဲ့ ကကပေီး 
နိုင်ငံအတွင်း၌ ယခုထက်ထိ ရန်မီးမပငိမ်းဆုံး ပနရာတစ်ခု 
အြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိေည်။
 ထိုအချိန်များတွင် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းေည် နိုင်ငံပရး
ရည်မှန်းချက်ကို လျှ ု့ိ ဝှက်စွာထားခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲများြဖင့် 
အတိုက်အခံ အင်အားများကို  ပဖိုခွင်းပေီးချိန်တွင် ၁၉၆၀ 
အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ ြဖင့်  ေါလီမန် အစိုးရက ဉီးနု၏ 
ဉီးပဆာင်မှု ြဖင့်  ြေန်လည်အုေ်ချုေ်ေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ကာလအတွင်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး 
စကားဝိငု်းများတငွ ်ကတပိေးခဲေ့ည့အ်တိငု်း မနွန်ငှ့ ်အာရကန ်
ြေည်နယ်များ ထူပထာင်ခွင့် ြေုမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ေည်။
ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များစွာေည် ေူ့စကားကို ေံေယရှိကက 
ေည်။ ေို့ပော် ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့ ြေန်ေွားမည် ဆိုပော 
ပရ�းပကာကေ်ွကဲတမိှာ လကူကိုကမ်ျားပနပောပကကာင့ ်ဉီးန၏ု 
ေန့်ရှင်း ဖ.ဆ.ေ.လ မှာ မဲဆန� နယ်အများစုတွင် အနိုင် 
ရခဲ့ေည်။
 ထို့ပနာက်တွင်ကား လွတ်လေ်ရပေီးပခတ်  ြမန်မာ
နိုင်ငံပရးတွင် အပရးကကီးပော ကာလတစ်ရေ်ေို့ ပရာက်လာ 
ခဲ့ ပေီးြဖစ်ေည်။ ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ကကရန် ပစ့ပဆာ်မှု 
များေည် ဉီးနုအစိုးရထံမှ  မလာဘဲ လူမျ ိုးစု  အပြခ ြေု  
နိုင်ငံပရး ေါတီများက အပရးဆိုပနကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ၁၉၆၀ 
တွင် ပဗိတိေျှ တို့လက်ပအာက်တွင် ပတာင်ပေါ်  အစဉ်အလာ 
အုေ်ချုေ်ပရးြဖင့် ပနလာခဲ့ ကကပောပဒေများမှ ရှမ်းများနှင့် 
အြခားလူမျ ိုးစု  ပခါင်းပဆာင်များက နိုင်ငံပရးလှု ံပဆာ်မှု  
များစတင်လာခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇ ေင်လုံစာချုေ်အရ ြေုြေင် 
ပြောင်းလပဲရးအစအီစဉမ်ျားကိ ုချင်း၊ ကချင၊် ရမှ်းအစရှေိည့ ်
နယ်ပြမများက စတင်ရန် အပရးဆိုလာကကေည်။ ထို့ပနာက်
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု များတွင် မူလ ေင်လုံ ညီလာခံတွင်
မေါပော အာရကန်၊ ကရင်၊ ကရင်နီနှင့် မွန်လူမျ ိုးတို့က
လည်း ထိုေင်လုံအပကာင်အထည်ပဖာ်ပရး လှု ေ်ရှားမှု တွင် 
ေါဝင်လာကကေည်။၂၇ (အခန်း ၂ကိုရှု ေါ။) လူမျ ိုးစုများ 
စပုေါင်းကာ ပနာကဆ်ုံးတငွ ် ဖကဒ်ရယစ်နစ ်တညပ်ထာငပ်ရး 
အဆိုြေုချက် တစ်ရေ်ကို ြေင်ဆင်ကကပတာ့ေည်။၂၈ 
 ၁၉၆၁ ဇွန်လတွင်ဘုံပေါက်ောပကျာ်၊ ဉီးပမာင်ဉီး 
ပကျာ်နှင့် အြခားရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များက ပတာင်ကကီးတွင် 
ဖက်ဒရယ်စနစ်  တည်ပဆာက်ပရး  “ ြေည်နယ်ပေါင်း စုံ  
ညီလာခံ” ကို  တက်ပရာက်ခဲ့ေည့်ကာလမှာ ဖက်ဒရယ် 
လှု ေ်ရှားမှု  အရှိန်အြမင့်ဆုံးဟု ဆိုရမည်။၂၉ ချင်း၊ မွန် နှင့် 
ရခိငု ်လမူျ ိုးများအတကွ ် ြေညန်ယအ်ေစက်ိ ုတညပ်ထာငပ်ေး

ရန် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးက အစိုးရကို တိုက်တွန်း 
ခဲ့ ကကေည။် ၃၀ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား ပတာင်းဆိခုဲေ့ညမ်ှာ ေငလ်ု ံ
စာချုေအ်တိငု်း ြေညပ်ထာငစ်ကုိ ုဖွဲ့စည်းကာ အားလုံး ောနာ 
ညီမျှ စွာ ေါဝင်နိုင်မည်ဟူပော ကတိကို  ပဖာ်ပဆာင်မည့်  
ဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုဆီေို့ ဉီးတည် ပြောင်းလဲကကရန် 
ြဖစ်ေည်။ ၃၁ ထိုအချိ န်မှစကာ ရခို င်အဖွဲ့အစည်းများ
ကလည်း  မိမိတို့ ြေည်နယ်  ရေ်တည်နိုင်မည့်  နိုင်ငံပရး  
စနစ်အမျ ိုးမျ ိုးကို  စဉ်းစားခဲ့ ကကရာ လုံးဝလွတ်လေ်ပရး
မှေည် ဆိုဗီယက်စတိုင် ေမ� တနိုင်ငံ အထိေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ ပော်  ထို ြေည်နယ်ပေါင်းစုံညီလာခံမှာ  ဖက်ဒရယ်ေို့
ဉီးတည ်ပြောင်းလပဲရးကိ ုပထာကခ်ရံန ်ြမနမ်ာနိငုင် ံတစဝ်မှ်း 
လုံးမှ အြခားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ေထမဆုံးအကကိမ် 
အြဖစ် အာရကန်ကိုယ်စားလှယ်များက တက်ပရာက်ခဲ့ ြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ 
 ထိလုှု ေရ်ှားမမူျား ြဖစပ်ေါ် ပနချနိတ်ငွ ်ဉီးန၏ု အစိုးရ 
ေည် လူမျ ိုးစုြေည်နယ်အေစ်များ ဖွဲ့စည်းပေးမည်ဟူပော 
၎င်းတို့၏ ပရ�းပကာက်ေွဲကတိကို အပကာင်အထည်ပေါ် ရန် 
စို င်း ြေ င်း လာ ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။  အ စိုး ရ  ြဖ စ် လာ ပေီး ပနာ က်  
အာရကန် စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပေီး အာရကန် 
နှင့် မွန်ြေည်နယ်ကို ၁၉၆၂ စက်တင်ဘာလတွင် ဖွဲ့စည်းပေး 
မည်ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။ အာရကန်အပရးကို ေုံေေ်ပနဆဲ 
ကာလတွင် အာရကန်တွင် ပနထိုင်ကကေူအားလုံး တစ်ညီ 
တ��တ်တည်း အာရကန်ြေည်နယ်ေစ်ကို တည်ပထာင်ရန်
လိုလားကကေည် မဟုတ်ပေ။ အာရကန် အမျ ိုးေားပရး 
စိတ်မှာ အာရကန်ပတာင်ေိုင်းနှင့်  ေံတွဲနှင့်နှို  င်းစာလျှ င်
ပြမာက်ဘက်ေိုင်းရှိ ပဒေများနှင့်စစ်ပတွတွင် ေို၍ ြေင်းထန် 
ေည်။ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တို့ကလည်း ဤအပြခအပနကို
အေုံးချကာ မွတ်ဆလင်အများစုေါဝင်ပော အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်းနယ်ပြမကို  ဖွဲ့စည်းပေးရန်  အပရးဆိုေည်။ 
(ပအာက်တွင်ရှု ေါ )  ေို့ရာတွင်  အာရကန်နှင့်  မွန်တို့ကို  
ြေည်နယ်အြဖစ်ပေးရန်  ေပဘာတူခဲ့ရာ၌ အစိုးရပခါင်း
ပဆာင်များေည် ၁၉၄၈ခုနှစ် ေထမဆုံး ပဒေန� ရကိုယ်ေိုင် 
အုေ်ချုေ်ခွင့်  စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင် ဖွဲ့ကတည်းကေင်လျှ င် 
အာရကန် နှင့် မွန်တို့အပေါ် ထားရှိပော ကတိကဝတ်များကို 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် လိုအေ်ပကကာင်း အေိအမှတ်ြေုခဲ့ 
ကကေုံရေါေည်။ လူ့အေက်များဆုံးရှု ံးရပေီး ဆင်းရဲဒုက္ခ များ
ပေွခဲ့ပောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာအပေီးတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်
ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး အစီအစဉ်များမှာ အရှိန်ရလာဟန် 
တူေည်။ 
 ေို့ရာတွင် စိုးရိမ်စရာပကာင်းပော အရိေ်အပယာင် 
များကို ပတွ့ပနရပေီြဖစ်ေည်။ တိုင်းြေည်၏ အြခားပနရာ 
များတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြောင်းအလဲများက အာရကန် 
၏ နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းကို ရိုက်ခတ်လာတတ်ေည်မှာ 
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ထိန်းချုေ်မှု လက်တံ တစ်နည်းတစ်ဖုံေက်ပရာက်ပနပစ
ေည့ ်နည်းဗျူဟာ ြဖစေ်ည။် ေိုပ့ော ်၁၉၅၈ - ၁၉၆၀ အတငွ်း 
တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များက ပမယုနယ်ြခားခရိုင်ကို  
အြခားမွတ်ဆလင် အများစုပနထိုင်ပော ယခုပမာင်ပတာဟု 
ပခါ် ေည့်  ခရိုင်မှ ပမို့နယ်များနှင့်မတူ ခွဲ ြခားြမင်ခဲ့ ကကပေီး 
နိုင်ငံအတွင်း၌ ယခုထက်ထိ ရန်မီးမပငိမ်းဆုံး ပနရာတစ်ခု 
အြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိေည်။
 ထိုအချိန်များတွင် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းေည် နိုင်ငံပရး
ရည်မှန်းချက်ကို လျှ ု့ိ ဝှက်စွာထားခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲများြဖင့် 
အတိုက်အခံ အင်အားများကို  ပဖိုခွင်းပေီးချိန်တွင် ၁၉၆၀ 
အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ ြဖင့်  ေါလီမန် အစိုးရက ဉီးနု၏ 
ဉီးပဆာင်မှု ြဖင့်  ြေန်လည်အုေ်ချုေ်ေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ကာလအတွင်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ဒီမိုကပရစီလဲလှယ်ပရး 
စကားဝိငု်းများတငွ ်ကတပိေးခဲေ့ည့အ်တိငု်း မနွန်ငှ့ ်အာရကန ်
ြေည်နယ်များ ထူပထာင်ခွင့် ြေုမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ေည်။
ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များစွာေည် ေူ့စကားကို ေံေယရှိကက 
ေည်။ ေို့ပော် ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့ ြေန်ေွားမည် ဆိုပော 
ပရ�းပကာကေ်ွကဲတမိှာ လကူကိုကမ်ျားပနပောပကကာင့ ်ဉီးန၏ု 
ေန့်ရှင်း ဖ.ဆ.ေ.လ မှာ မဲဆန� နယ်အများစုတွင် အနိုင် 
ရခဲ့ေည်။
 ထို့ပနာက်တွင်ကား လွတ်လေ်ရပေီးပခတ်  ြမန်မာ
နိုင်ငံပရးတွင် အပရးကကီးပော ကာလတစ်ရေ်ေို့ ပရာက်လာ 
ခဲ့ ပေီးြဖစ်ေည်။ ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ကကရန် ပစ့ပဆာ်မှု 
များေည် ဉီးနုအစိုးရထံမှ  မလာဘဲ လူမျ ိုးစု  အပြခ ြေု  
နိုင်ငံပရး ေါတီများက အပရးဆိုပနကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ၁၉၆၀ 
တွင် ပဗိတိေျှ တို့လက်ပအာက်တွင် ပတာင်ပေါ်  အစဉ်အလာ 
အုေ်ချုေ်ပရးြဖင့် ပနလာခဲ့ ကကပောပဒေများမှ ရှမ်းများနှင့် 
အြခားလူမျ ိုးစု  ပခါင်းပဆာင်များက နိုင်ငံပရးလှု ံပဆာ်မှု  
များစတင်လာခဲ့ေည်။ ၁၉၄၇ ေင်လုံစာချုေ်အရ ြေုြေင် 
ပြောင်းလပဲရးအစအီစဉမ်ျားကိ ုချင်း၊ ကချင၊် ရမှ်းအစရှေိည့ ်
နယ်ပြမများက စတင်ရန် အပရးဆိုလာကကေည်။ ထို့ပနာက်
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု များတွင် မူလ ေင်လုံ ညီလာခံတွင်
မေါပော အာရကန်၊ ကရင်၊ ကရင်နီနှင့် မွန်လူမျ ိုးတို့က
လည်း ထိုေင်လုံအပကာင်အထည်ပဖာ်ပရး လှု ေ်ရှားမှု တွင် 
ေါဝင်လာကကေည်။၂၇ (အခန်း ၂ကိုရှု ေါ။) လူမျ ိုးစုများ 
စပုေါင်းကာ ပနာကဆ်ုံးတငွ ် ဖကဒ်ရယစ်နစ ်တညပ်ထာငပ်ရး 
အဆိုြေုချက် တစ်ရေ်ကို ြေင်ဆင်ကကပတာ့ေည်။၂၈

 ၁၉၆၁ ဇွန်လတွင်ဘုံပေါက်ောပကျာ်၊ ဉီးပမာင်ဉီး 
ပကျာ်နှင့် အြခားရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များက ပတာင်ကကီးတွင် 
ဖက်ဒရယ်စနစ်  တည်ပဆာက်ပရး  “ ြေည်နယ်ပေါင်း စုံ  
ညီလာခံ” ကို  တက်ပရာက်ခဲ့ေည့်ကာလမှာ ဖက်ဒရယ် 
လှု ေ်ရှားမှု  အရှိန်အြမင့်ဆုံးဟု ဆိုရမည်။၂၉ ချင်း၊ မွန် နှင့် 
ရခိငု ်လမူျ ိုးများအတကွ ် ြေညန်ယအ်ေစက်ိ ုတညပ်ထာငပ်ေး

ရန် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးက အစိုးရကို တိုက်တွန်း 
ခဲ့ ကကေည။် ၃၀ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား ပတာင်းဆိခုဲေ့ညမ်ှာ ေငလ်ု ံ
စာချုေအ်တိငု်း ြေညပ်ထာငစ်ကုိ ုဖွဲ့စည်းကာ အားလုံး ောနာ 
ညီမျှ စွာ ေါဝင်နိုင်မည်ဟူပော ကတိကို  ပဖာ်ပဆာင်မည့်  
ဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုဆီေို့ ဉီးတည် ပြောင်းလဲကကရန် 
ြဖစ်ေည်။ ၃၁ ထိုအချိ န်မှစကာ ရခို င်အဖွဲ့အစည်းများ
ကလည်း  မိမိတို့ ြေည်နယ်  ရေ်တည်နိုင်မည့်  နိုင်ငံပရး  
စနစ်အမျ ိုးမျ ိုးကို  စဉ်းစားခဲ့ ကကရာ လုံးဝလွတ်လေ်ပရး
မှေည် ဆိုဗီယက်စတိုင် ေမ� တနိုင်ငံ အထိေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ ပော်  ထို ြေည်နယ်ပေါင်းစုံညီလာခံမှာ  ဖက်ဒရယ်ေို့
ဉီးတည ်ပြောင်းလပဲရးကိ ုပထာကခ်ရံန ်ြမနမ်ာနိငုင် ံတစဝ်မှ်း 
လုံးမှ အြခားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ေထမဆုံးအကကိမ် 
အြဖစ် အာရကန်ကိုယ်စားလှယ်များက တက်ပရာက်ခဲ့ ြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ 
 ထိလုှု ေရ်ှားမမူျား ြဖစပ်ေါ် ပနချနိတ်ငွ ်ဉီးန၏ု အစိုးရ 
ေည် လူမျ ိုးစုြေည်နယ်အေစ်များ ဖွဲ့စည်းပေးမည်ဟူပော 
၎င်းတို့၏ ပရ�းပကာက်ေွဲကတိကို အပကာင်အထည်ပေါ် ရန် 
စို င်း ြေ င်း လာ ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။  အ စိုး ရ  ြဖ စ် လာ ပေီး ပနာ က်  
အာရကန် စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပေီး အာရကန် 
နှင့် မွန်ြေည်နယ်ကို ၁၉၆၂ စက်တင်ဘာလတွင် ဖွဲ့စည်းပေး 
မည်ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။ အာရကန်အပရးကို ေုံေေ်ပနဆဲ 
ကာလတွင် အာရကန်တွင် ပနထိုင်ကကေူအားလုံး တစ်ညီ 
တ��တ်တည်း အာရကန်ြေည်နယ်ေစ်ကို တည်ပထာင်ရန်
လိုလားကကေည် မဟုတ်ပေ။ အာရကန် အမျ ိုးေားပရး 
စိတ်မှာ အာရကန်ပတာင်ေိုင်းနှင့်  ေံတွဲနှင့်နှို  င်းစာလျှ င်
ပြမာက်ဘက်ေိုင်းရှိ ပဒေများနှင့်စစ်ပတွတွင် ေို၍ ြေင်းထန် 
ေည်။ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တို့ကလည်း ဤအပြခအပနကို
အေုံးချကာ မွတ်ဆလင်အများစုေါဝင်ပော အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်းနယ်ပြမကို  ဖွဲ့စည်းပေးရန်  အပရးဆိုေည်။ 
(ပအာက်တွင်ရှု ေါ )  ေို့ရာတွင်  အာရကန်နှင့်  မွန်တို့ကို  
ြေည်နယ်အြဖစ်ပေးရန်  ေပဘာတူခဲ့ရာ၌ အစိုးရပခါင်း
ပဆာင်များေည် ၁၉၄၈ခုနှစ် ေထမဆုံး ပဒေန� ရကိုယ်ေိုင် 
အုေ်ချုေ်ခွင့်  စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင် ဖွဲ့ကတည်းကေင်လျှ င် 
အာရကန် နှင့် မွန်တို့အပေါ် ထားရှိပော ကတိကဝတ်များကို 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် လိုအေ်ပကကာင်း အေိအမှတ်ြေုခဲ့ 
ကကေုံရေါေည်။ လူ့အေက်များဆုံးရှု ံးရပေီး ဆင်းရဲဒုက္ခ များ
ပေွခဲ့ပောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာအပေီးတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်
ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး အစီအစဉ်များမှာ အရှိန်ရလာဟန် 
တူေည်။ 
 ေို့ရာတွင် စိုးရိမ်စရာပကာင်းပော အရိေ်အပယာင် 
များကို ပတွ့ပနရပေီြဖစ်ေည်။ တိုင်းြေည်၏ အြခားပနရာ 
များတွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြောင်းအလဲများက အာရကန် 
၏ နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းကို ရိုက်ခတ်လာတတ်ေည်မှာ 
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ယခုအခါ ေထမဆုံးအကကိမ်လည်း မဟုတ်ေလို ပနာက်ဆုံး 
အကကိမ်လည်း မဟုတ်ေါ။ ဤအြဖစ်အေျက်များကို ကကည့် 
လျှ ငလ်နွခ်ဲပ့ော နစှပ်ေါင်း ၅၀ ပကျာက်ြဖစေ်ွားခဲပ့ောလ်ည်း 
ယပန့ ြဖစ်ေျက်ပနပော ေဋိေက္ခ များနှင့်  များစွာအလား 
ေဏ� ာန်တူေါေည်။ ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့  ြေန်ပရာက် ပေီ  
ြဖစပ်ောလ်ည်း တေမ်ပတာက်ိပုရာ အစိုးရ ပခါင်းပဆာငက်ိေုါ 
မယုံကကည်နိုင်ကကြခင်းက ကဲပနပော အပြခအပနြဖစ်ေည်။
 ၁၉၆၀ပကျာ်နှစ်များ၏ အပစာေိုင်းတွင် လူမျ ိုးစု 
ပဒေများစွာတငွ ်အပြခအပနမှာ မပငမိေ်ကလ်ပှေ။ ရမှ်းြေည ်
နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များမှေည် မျ ိုးဆက်ေစ် 
လူငယ်ပတာ်လှန်ပရးေမားများကို ပမွးထုတ်လျက်ရှိေည်။ 
ထိုအထဲတွင် ရှမ်း၊ တအာင်းနှင့် ဝ လူမျ ိုးအုေ်စုများ ေါဝင် 
ကကေည်။ ၁၉၆၁ တွင် ဉီးနု၏ ဗုဒ� ဘာောကို နိုင်ငံပတာ် 
ဘာောအြဖစ်  ပြောင်းရန်အကကံကို  ဆန့်ကျင်၍ ကချင်  
လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ KIO ကို တရုတ်နယ်စေ်တွင် ဖွဲ့စည်း 
လိုက်ေည်။ ကချင်အများစုမှာ ခရစ်ယာန် ဘာောဝင်များ
ြဖစပ်နပောပကကာင့ေ်င။် တစခ်ျနိတ်ည်းမှာေင ်လတွလ်ေပ်ရး 
နငှ့အ်တ ူပေါ် ပေါကလ်ာပော  ဗ.က.ေ၊ KNU  နငှ့ ်အြခားအစိုးရ
ကို  အတိုက်အခံ ြေုပနပော အဖွဲ့များ၏ လက်နက်ကိုင်  
တိုက်ေွဲများ  ပခတ�  မျှ  အရှိန်ပလ ျှာ့ထား  ကကပောကာလ 
ြဖစ်ေည်။၃၂

 အဆိုေါ  မပရရာ မပေချာမှု များက အာရကန်  
ကိလုည်း ရိကုခ်တေ်ါေည။် ဒုတယိကမ� ာစစြ်ေန ်ဦးပမာငစ်နိ ်
��န့် ေည် ၁၉၆၀ ဇွန်လတွင် APLP ရဲပဘာ်ပဟာင်းများနှင့် 
အတူ မတ်စ်ဝါဒီကို ပထာက်ခံပော အာရကန် အမျ ိုးေား 
လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ANLP ကို  ဖွဲ့စည်းရန် ပတာြေန်
ခို ေွား ခဲ့ ေ ည် ။  ထို ကာ လ အ တွ င်း  ( ရဲ နီ ) ဦး ပကျာ် ဇံ ရှီ  
ပခါင်းပဆာင်ပော အလံနီကွန် ြမူနစ်  အဖွဲ့ဝင်များက 
လွတ်လေ်ပော အာရကန် ကွန်ြမူနစ်ေါတီ CPA ကို တည် 
ပထာင်ရန် ကကံစည်ေည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ေင် CPA 
ကို စတင် အေက်ေွင်းပတာ့မည့်အချိန်မှာ ြမန်မာ့ေမိုင်း
တွင် မှတ်မှတ်ရရရှိလှပော ၁၉၆၂ပမလတွင် ြဖစ်ပနေည်။ 
(အာရကန် လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းပကကာင်းကို 
ရှု ေါ။)
 ဤအပြခအပနတွင် ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများေည် 
ြဖစ်လာနိုင်ေည့် ေဋိေက္ခ များကို အစိုးရအား ေတိပေးရန် 
ကကိုးစားခဲ့ ကကေည။် အာရကနစ်ုစံမ်းစစပ်ဆးပရး ပကာမ်ရငှ ်
ေို ့ပရးပော အစရီငခ်ခံျကထ်တဲငွ ်ယခင ်ဖ.ဆ.ေ.လ ဝနက်ကီး
ဉီးပအာင်ဇံပဝက ြဖစ်ေင့်ြဖစ်ထိုက်ေည်ကို ြေတ်ြေတ်ေင်
ပတာင်းဆိခုဲေ့ည။် လတွလ်ေပ်ရးရပေီး ပနာကဆ်ယ့ပ်လးနစှ ်
တာကာလအတွင်း  အာရကန်ေည် လျစ်လျူရှု ခံခဲ့ရ ပေီး  
ပနာက်ကျကျန်ရစ်ပော ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ပကကာင်း၊ 
“အာရကန်-ဗမာ” ဂယက်မှာ အရှိန်ြမင့်လာပေီ ြဖစ်ပကကာင်း၊ 

အကယ်၍ ြေည်ေူများက တရားမျှ တမှု ကို မရခဲ့လျှ င် ရန်မီး
များဆီေို့  ဉီးတည်ေွားနိုင်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ေည်။၃၃

ထိုစကားများေည် ကွယ်လွန်ခဲ့ ပေီြဖစ်ပော ဉီးပအာင်ဆန်း 
၏ လုေ် ပဖာ်ကို င်ဖက်ပဟာင်းတစ်ဉီး  စစ် ကကိုပခတ်က
အာရကနအ်မျ ိုးေား ကနွဂ်ရကက်ို တညပ်ထာငခ်ဲေ့ ူတစဉ်ီး 
ထံမှ ြေင်းထန်ပော ေတိပေးစကားများေင်။
 အ စိုး ရ ပခါ င်း ပဆာင် များ ဘ က် က မူ  အာရ က န်  
ြေည်နယ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်လျှ င် အာရကန်အမျ ိုးေား 
တို့၏ လိုလားချက်များကို လိုက်ပလျာပေီးြဖစ်လိမ့်မည်ဟု 
ယူဆခဲ့ေုံရေါေည်။ စင်စစ် ြေည်နယ်ဖွဲ့ရုံမျှ ဆိုလျှ င် အပြခ 
အပနကို ထိန်းနိုင်ဖို့  ပဝးစွ၊ အချိန်အားြဖင့်လည်း များစွာ 
ပနာ က် ကျ ခဲ့ ပေီ တ ည်း ။  ထို့ ြေ င်  ဗို လ် ချု ေ် ပန ဝ င်း နှ င့်
တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များေည် ြမန်မာနိုင်ငံအနာဂတ် 
အတွက် ၎င်းတို့ ဘာော ပရးဆွဲထားပော အစီအစဉ်ရှိပေီး 
ြဖစ်ပကကာင်း ေမိုင်းပကကာင်းတွင် မကကာမီ ပေါ် ထွက်လာခဲ့ 
ေါပတာ့ေည်။ ယခုအခါတွင်မူ အာရကန်ြေည် နယ်ေစ် 
အစီအစဉ်ကို ဆိုင်းထားကကပေဉီးမည်။

ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ 
အာဏာေိမ်းြခင်း

 ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း အာဏာမေိမ်းမီ အချိန်ကပလး 
တငွ ် အာရကနပ်ြမပေါ်  အကျ ိုးဆက ်ရညှလ်ျားစွာ  ေကပ်ရာက ်
ပစမည့် အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြေန်ေည်။ ပမယု 
နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး MFA ပေါ်  ပေါက်လာြခင်း ြဖစ်ေည်။
MFA ကို ဖွဲ့စည်းရေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်အမှန်ကို မည်ေည့် 
အခါကမျှ  ရှင်းြေခဲ့ေည် မဟုတ်ေါ။ ထိုအချိန်က မီဒီယာ 
များကလည်း ဤေတင်းကို များစွာ အာရုံမကျခဲ့ ကကေါ။ 
ေို့ရာတွင် MFA ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ြခင်းက မတူညီေည့် အဖွဲ့
အစည်းေုံးခုအတွက်မူ  စိတ်ဝင်စားစရာ  အပရး ြဖစ်ေုံ  
ရေါေည်။ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်ေိုင်း၊ အစိုးရအတွင်းမှ 
နိုင်ငံပရးေမားများနှင့် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင် 
အပရးလှု ေ်ရှား ေူများကမူ ဂရုစိုက်ကကေည်။ ထိုလူစုေုံးခု 
၏ ရှု ြမင်ေုံများမှာ မတူနိုင် ကကေါ။ အချင်းချင်း ပဆွးပနွး 
တိငုေ်င် ပနြခင်းလည်း မရှကိကေါ။ အချင်းေွားဖယွရ်ာ ပြဖရှင်း 
နည်းြဖစ်ပော်လည်း MFA ကို ပနရာချ လိုက်ြခင်းပကကာင့် 
ြဖစ်လာနိုင်ေည့် အလားအလာများကိုမူ ပစာင့် ကကည့်ရန် 
အပကကာင်းြေချက်များ ေုံးဖွဲ့စလုံးတွင် ရှိပနကကေည်။
 ပနာက်ခံ အပြခအပနမှာလည်း ရှု ေ်ပထွးလှေည်။ 
အာရကန် စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မရှင်ေို့ တင်ြေကကရာ၌ 
အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာအပရး လှု ေ်ရှားေူများ၏ 
အေံနှင့်  အာရကန်မွတ်ဆလင်ဟု ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့  
ပခါ် ပော အဖွဲ့များ၏တင် ြေလာပောအေံများမှာ မတူ 
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ယခုအခါ ေထမဆုံးအကကိမ်လည်း မဟုတ်ေလို ပနာက်ဆုံး 
အကကိမ်လည်း မဟုတ်ေါ။ ဤအြဖစ်အေျက်များကို ကကည့် 
လျှ ငလ်နွခ်ဲပ့ော နစှပ်ေါင်း ၅၀ ပကျာက်ြဖစေ်ွားခဲပ့ောလ်ည်း 
ယပန့ ြဖစ်ေျက်ပနပော ေဋိေက္ခ များနှင့်  များစွာအလား 
ေဏ� ာန်တူေါေည်။ ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့  ြေန်ပရာက် ပေီ  
ြဖစပ်ောလ်ည်း တေမ်ပတာက်ိပုရာ အစိုးရ ပခါင်းပဆာငက်ိေုါ 
မယုံကကည်နိုင်ကကြခင်းက ကဲပနပော အပြခအပနြဖစ်ေည်။
 ၁၉၆၀ပကျာ်နှစ်များ၏ အပစာေိုင်းတွင် လူမျ ိုးစု 
ပဒေများစွာတငွ ်အပြခအပနမှာ မပငမိေ်ကလ်ပှေ။ ရမှ်းြေည ်
နယ်တွင် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များမှေည် မျ ိုးဆက်ေစ် 
လူငယ်ပတာ်လှန်ပရးေမားများကို ပမွးထုတ်လျက်ရှိေည်။ 
ထိုအထဲတွင် ရှမ်း၊ တအာင်းနှင့် ဝ လူမျ ိုးအုေ်စုများ ေါဝင် 
ကကေည်။ ၁၉၆၁ တွင် ဉီးနု၏ ဗုဒ� ဘာောကို နိုင်ငံပတာ် 
ဘာောအြဖစ်  ပြောင်းရန်အကကံကို  ဆန့်ကျင်၍ ကချင်  
လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ KIO ကို တရုတ်နယ်စေ်တွင် ဖွဲ့စည်း 
လိုက်ေည်။ ကချင်အများစုမှာ ခရစ်ယာန် ဘာောဝင်များ
ြဖစပ်နပောပကကာင့ေ်င။် တစခ်ျနိတ်ည်းမှာေင ်လတွလ်ေပ်ရး 
နငှ့အ်တ ူပေါ် ပေါကလ်ာပော  ဗ.က.ေ၊ KNU  နငှ့ ်အြခားအစိုးရ
ကို  အတိုက်အခံ ြေုပနပော အဖွဲ့များ၏ လက်နက်ကိုင်  
တိုက်ေွဲများ  ပခတ�  မျှ  အရှိန်ပလ ျှာ့ထား  ကကပောကာလ 
ြဖစ်ေည်။၃၂

 အဆိုေါ  မပရရာ မပေချာမှု များက အာရကန်  
ကိလုည်း ရိကုခ်တေ်ါေည။် ဒုတယိကမ� ာစစြ်ေန ်ဦးပမာငစ်နိ ်
��န့် ေည် ၁၉၆၀ ဇွန်လတွင် APLP ရဲပဘာ်ပဟာင်းများနှင့် 
အတူ မတ်စ်ဝါဒီကို ပထာက်ခံပော အာရကန် အမျ ိုးေား 
လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ANLP ကို  ဖွဲ့စည်းရန် ပတာြေန်
ခို ေွား ခဲ့ ေ ည် ။  ထို ကာ လ အ တွ င်း  ( ရဲ နီ ) ဦး ပကျာ် ဇံ ရှီ  
ပခါင်းပဆာင်ပော အလံနီကွန် ြမူနစ်  အဖွဲ့ဝင်များက 
လွတ်လေ်ပော အာရကန် ကွန်ြမူနစ်ေါတီ CPA ကို တည် 
ပထာင်ရန် ကကံစည်ေည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ေင် CPA 
ကို စတင် အေက်ေွင်းပတာ့မည့်အချိန်မှာ ြမန်မာ့ေမိုင်း
တွင် မှတ်မှတ်ရရရှိလှပော ၁၉၆၂ပမလတွင် ြဖစ်ပနေည်။ 
(အာရကန် လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းပကကာင်းကို 
ရှု ေါ။)
 ဤအပြခအပနတွင် ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမားများေည် 
ြဖစ်လာနိုင်ေည့် ေဋိေက္ခ များကို အစိုးရအား ေတိပေးရန် 
ကကိုးစားခဲ့ ကကေည။် အာရကနစ်ုစံမ်းစစပ်ဆးပရး ပကာမ်ရငှ ်
ေို ့ပရးပော အစရီငခ်ခံျကထ်တဲငွ ်ယခင ်ဖ.ဆ.ေ.လ ဝနက်ကီး
ဉီးပအာင်ဇံပဝက ြဖစ်ေင့်ြဖစ်ထိုက်ေည်ကို ြေတ်ြေတ်ေင်
ပတာင်းဆိခုဲေ့ည။် လတွလ်ေပ်ရးရပေီး ပနာကဆ်ယ့ပ်လးနစှ ်
တာကာလအတွင်း  အာရကန်ေည် လျစ်လျူရှု ခံခဲ့ရ ပေီး  
ပနာက်ကျကျန်ရစ်ပော ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ပကကာင်း၊ 
“အာရကန်-ဗမာ” ဂယက်မှာ အရှိန်ြမင့်လာပေီ ြဖစ်ပကကာင်း၊ 

အကယ်၍ ြေည်ေူများက တရားမျှ တမှု ကို မရခဲ့လျှ င် ရန်မီး
များဆီေို့  ဉီးတည်ေွားနိုင်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ေည်။၃၃

ထိုစကားများေည် ကွယ်လွန်ခဲ့ ပေီြဖစ်ပော ဉီးပအာင်ဆန်း 
၏ လုေ် ပဖာ်ကို င်ဖက်ပဟာင်းတစ်ဉီး  စစ် ကကိုပခတ်က
အာရကနအ်မျ ိုးေား ကနွဂ်ရကက်ို တညပ်ထာငခ်ဲေ့ ူတစဉ်ီး 
ထံမှ ြေင်းထန်ပော ေတိပေးစကားများေင်။
 အ စိုး ရ ပခါ င်း ပဆာင် များ ဘ က် က မူ  အာရ က န်  
ြေည်နယ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်လျှ င် အာရကန်အမျ ိုးေား 
တို့၏ လိုလားချက်များကို လိုက်ပလျာပေီးြဖစ်လိမ့်မည်ဟု 
ယူဆခဲ့ေုံရေါေည်။ စင်စစ် ြေည်နယ်ဖွဲ့ရုံမျှ ဆိုလျှ င် အပြခ 
အပနကို ထိန်းနိုင်ဖို့  ပဝးစွ၊ အချိန်အားြဖင့်လည်း များစွာ 
ပနာ က် ကျ ခဲ့ ပေီ တ ည်း ။  ထို့ ြေ င်  ဗို လ် ချု ေ် ပန ဝ င်း နှ င့်
တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များေည် ြမန်မာနိုင်ငံအနာဂတ် 
အတွက် ၎င်းတို့ ဘာော ပရးဆွဲထားပော အစီအစဉ်ရှိပေီး 
ြဖစ်ပကကာင်း ေမိုင်းပကကာင်းတွင် မကကာမီ ပေါ် ထွက်လာခဲ့ 
ေါပတာ့ေည်။ ယခုအခါတွင်မူ အာရကန်ြေည် နယ်ေစ် 
အစီအစဉ်ကို ဆိုင်းထားကကပေဉီးမည်။

ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ 
အာဏာေိမ်းြခင်း
ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ 
အာဏာေိမ်းြခင်း
ပမယုနယ်ြခားခရိုင်နှင့် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ 

 ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း အာဏာမေိမ်းမီ အချိန်ကပလး 
တငွ ် အာရကနပ်ြမပေါ်  အကျ ိုးဆက ်ရညှလ်ျားစွာ  ေကပ်ရာက ်
ပစမည့် အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြေန်ေည်။ ပမယု 
နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး MFA ပေါ်  ပေါက်လာြခင်း ြဖစ်ေည်။
MFA ကို ဖွဲ့စည်းရေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်အမှန်ကို မည်ေည့် 
အခါကမျှ  ရှင်းြေခဲ့ေည် မဟုတ်ေါ။ ထိုအချိန်က မီဒီယာ 
များကလည်း ဤေတင်းကို များစွာ အာရုံမကျခဲ့ ကကေါ။ 
ေို့ရာတွင် MFA ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ြခင်းက မတူညီေည့် အဖွဲ့
အစည်းေုံးခုအတွက်မူ  စိတ်ဝင်စားစရာ  အပရး ြဖစ်ေုံ  
ရေါေည်။ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်ေိုင်း၊ အစိုးရအတွင်းမှ 
နိုင်ငံပရးေမားများနှင့် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင် 
အပရးလှု ေ်ရှား ေူများကမူ ဂရုစိုက်ကကေည်။ ထိုလူစုေုံးခု 
၏ ရှု ြမင်ေုံများမှာ မတူနိုင် ကကေါ။ အချင်းချင်း ပဆွးပနွး 
တိငုေ်င် ပနြခင်းလည်း မရှကိကေါ။ အချင်းေွားဖယွရ်ာ ပြဖရှင်း 
နည်းြဖစ်ပော်လည်း MFA ကို ပနရာချ လိုက်ြခင်းပကကာင့် 
ြဖစ်လာနိုင်ေည့် အလားအလာများကိုမူ ပစာင့် ကကည့်ရန် 
အပကကာင်းြေချက်များ ေုံးဖွဲ့စလုံးတွင် ရှိပနကကေည်။
 ပနာက်ခံ အပြခအပနမှာလည်း ရှု ေ်ပထွးလှေည်။ 
အာရကန် စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မရှင်ေို့ တင်ြေကကရာ၌ 
အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာအပရး လှု ေ်ရှားေူများ၏ 
အေံနှင့်  အာရကန်မွတ်ဆလင်ဟု ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့  
ပခါ် ပော အဖွဲ့များ၏တင် ြေလာပောအေံများမှာ မတူ 
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ကကပေ။ အာရကန ်မတွဆ်လငမ်ျား အစည်းအရုံးက အာရကန ်
ြေည်နယ်ထူပထာင်ပရးကို ပထာက်ခံကကေည်။ ေို့ရာတွင် 
မွတ်ဆလင်နှင့် ဗုဒ� ဘာောြေည်နယ်အစိုးရ ပခါင်းပဆာင်ကို 
တစ်လှည့်စီ  အုေ်ချုေ်ပစပေီး ပနထိုင်ေူ အားလုံးအတွက် 
ဘာောပရး၊ ယဉ်ပကျးမှု နှင့် နိုင်ငံပရးအခွင့်အပရးများကို 
အာမခခံျကပ်ေးရန ်ပတာင်းဆိကုကေည။်၃၄ ထိအုစည်းအရုံးကိ ု
ဉီးနုအစိုးရနှင့် ရင်းနှီးပော ဘူးေီးပတာင် အမတ်ြဖစ်ပော 
ယခင်ကျန်းမာပရး ဝန် ကကီးပဟာင်း ဆူလတန်မာမွတ်က 
ဉီးပဆာင်ေည်။ ထိုအုေ်စုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာ ဂျမီယာတူ-အူလမာနှင့် အြခားမွတ်
ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များရှိကကပေီး ၎င်းတို့က ဗဟိုအစိုးရ၏ 
လက်ပအာက်တွင် “အထူးခရိုင်” အြဖစ်မွတ်ဆလင်အများစု 
ပနထိုင်ရာပဒေကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် ပတာင်းဆိုကကေည်။၃၅ 
ေို့ရာတငွ ်ရိဟုငဂ်ျာပခါင်းပဆာငမ်ျားက အာရကနြ်ေညန်ယ ်
ေစ ်ထပူထာငြ်ခင်းကိ ုထိစုာအရ မကန့က်ကွခ်ဲ့ ကကပေ။ ေို့ရာ 
တွင် ၎င်းတို့ေုံးစွဲခဲ့ပော အပရးအေားတွင်မူ ေတိထား 
ပကကာင်း ပေါ် လငွေ်ည။် အကယ၍်အာရကန ်ြေညန်ယတ်စခု်
တည်းကိုော အတင်းအကျေ် ဖွဲ့စည်းကကမည်ဆိုလျှ င် ပေွး 
ပချာင်းစီး မှု များ ထေြ်ဖစ ်လာနိငုေ်ါေည။်” ဟဆုိခုဲ့ ကကေည။်၃၆

 ပနာက်ထေ်အြငင်းေွားစရာကိစ္စ  မှာ ခွဲထွက်ပရး 
ြဖစ်ေည်။ အာရကန်ကို ြေည်နယ်ပေးပတာ့မည်ဟု 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  ဖွဲ့စည်းြခင်းအားြဖင့်  အားလုံးကို  အံ့အားေင့်ပစ 
ခဲ့ေည်။၃၇ ပမယုနယ် ြခားအုေ်ချုေ်ပရး အစီအစဉ်ကို  စ 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ချိန်တွင် Rauschid Bullah နှင့်  
Mustafiz တို့ ပခါင်းပဆာင်ပော မူဂျာဟစ် တေ်ေား ၅၀၀ 
ခန့် လက်နက်ချခဲ့ ကကေည်က မွတ်ဆလင်မှ လက်နက်ကိုင် 
ေုန်ကန်ြခင်း ပေီးဆုံးပကကာင်း ေိရှိပစခဲ့ေည်။၃၈ ေို့ရာတွင် 
ထိုအချိန်အထိ အာရကန်ြေည်နယ်ကို မဖွဲ့စည်းရပေးပေ။ 
၁၉၆၂ ခုနှစ်အပစာေို င်းတွင်  အာရကန် ြေည်နယ်ေစ်  
တည်ပထာင်  ပရးဥေပဒမူကကမ်းပရးဆွဲရာတွင်လည်း “ပမယု 
ခရိုင်” ကို အာရကန်ြေည်နယ် နယ်နိမိတ်ထဲတွင်မေါဘဲ 
ချန်လှေ်ထားခဲ့ေည်။
 MFA ကိုဖွဲ့ စည်းလိုက်ပော်လည်း  အာရကန်  
ပြမာက်ေိုင်းတွင် ရန်မီးပငိမ်းရန်မှာ အလှမ်းပဝးပေးပကကာင်း 
ကို မကကာမီကကုံလာရပော အြဖစ်အေျက်များက ြေေပန
ေည်။ ကိုလိုနီပခတ်ပနာက်ေိုင်းတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း
အပရးမှာ အကဲအဆတ်ဆုံးကိစ္စ  ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ပနာက်ဆုံး
တွင် အာရကန်၏ နိုင်ငံပရးေမားများေည်လည်းပကာင်း 
ဗဟိုအစိုးေည်လည်းပကာင်း ဤအပရးနှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ပကျနေ်ကကေည်မဟုတ်ပေ။ အပေးစိတ်ကို ပကကညာပော 

အခါ အေစ်ပေါ် လာပော MFA မှာ ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ 
ပဒေတစ်ခုအြဖစ် ဖွဲ့ပေးခဲ့ ြခင်းမဟုတ်ပကကာင်း ပေါ် လာ 
ေည်။ တေ်မပတာ်၏ လက်ပအာက်ထားရှိကာ အုေ်ချုေ်မည့် 
နယ်ပြမ ြဖစ်လာေည်။ MFA ေည် ဉီးပနဝင်း၏စစ်  
အိ မ် ပစာ င့် အ စိုး ရ  လ က် ထ က် က  အ ပရှ့ ေါ က စ္စ  တ န်  
နယ်ြခားကို အုေ်ချုေ်ရန် “နယ်ြခားပဒေများ အုေ်ချုေ်ပရး” 
ဟူ၍ စီမံခဲ့ရာ ယခု ထိုအစီအမံမျ ိုးကို  ပနရာချလာြခင်း 
ြဖစေ်ညဟ် ုJacques Leider က ဆိေုည။်၃၉  ဤရငှ်းြေချက်
မှာ ြဖစ်တန်ပြခရှိေါေည်။ မတ်ပစာက်ပော ပတာင်များ 
ကန့်လန့် ြဖတ်ခံပနပောပကကာင့်  ပမယုနယ် ြခားခရိုင်မှာ  
အစိုးရတေ်ဖွဲ့များ ထိန်းချုေ်ရန် ခက်ခဲေည်။
 အစိုးရအြမင်နှင့် အာရကန်ရှိ ပအာက်ပြခ ြေည်ေူ
များကကားမှ အြမင်ကွာြခားေါေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး
ဝါဒီများအတွက်မူ  အံ့ ကေတုန်လှု ေ်စရာ ြဖစ်ေည်။ ၎င်း
တို့၏ အြမင်တွင် MFA ကို ပကကညာလိုက်ြခင်းမှာ “ပေွးခွဲ
အုေ်ချုေ်ပရးနည်းလမ်းတစ်ခု Divide and Rule မျှ ောြဖစ်
ပေီး ဗမာလမူျ ိုး တိငု်းြေညပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်ကိယု့က်ကမ� ာ 
ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ပော အာရကန်ြေည်နယ်အြဖစ်ကို မရှု စိမ့်
၍လည်းပကာင်း၊  အားနည်းပစလိပုောပကကာင့ ်လည်းပကာင်း
ဤနည်းကို ေုံးြခင်းြဖစ်ေည်ဟု ယူဆကကေည်။ ထို့ ြေင်
အာရကန်ေမိုင်းတွင်  ကကုံလာေည့်  နိုင်ငံပရး အကူးအ
ပြောင်းတစ်ခုတွင် အာရကန်တို့  ကကုံလာရမည့် နိုင်ငံပရး 
စီးေွားပရး အနာဂတ်များကို အာရကန်တို့ ေပဘာမေါဘဲ 
ဝင်ပရာက် ဆုံး ြဖတ်ပနကကြေန် ပေီဟူပော ခံစားချက်မျ ိုး  
ကကီးထွားလာေည်။  အာရကန်များအဖို့  စိုးရိမ်ေည်မှာ  
နယပ်ြမ ကျုံ့ေွားမည့ ်အပရးြဖစေ်ည။် ၁၉၄၈ လတွလ်ေပ်ရး 
ရပောအခါ အာရကန်ထံမှ ချင်းလူမျ ိုးစုများကို  ခွဲထုတ် 
ခဲ့ ပေီး ပေီ။ ယခုပမယုနယ်ြခားပဒေကို  ဆုံးရှု ံးရပတာ့မည့်  
ေုံစံရှိေည်။
 ရို ဟ င် ဂျာ အ ပရး  လှု ေ် ရှား ေူ များ က မူ  M FA 
ပကကညာ ချက်ထွက်လာြခင်းနှင့်  မူဂျာဟစ်များနှင့်  အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲြခင်းမှာ လွတ်လေ်ပေီးပခတ် နိုင်ငံပရးတွင် လမ်း 
ေစ်တစ်ခုေွင့်ေည့် အမှတ်အေားဟု ထင်ြမင်ကကေည်။ 
ရိုဟင်ဂျာပခါင်းပဆာင်များထံတွင်  ထင်ပယာင်ထင်မှား  
ြဖစ်ကကြခင်းများလည်း ရှိခဲ့ေည်။ ၎င်းတို့က ထင်ကကေည်မှာ 
MFA ေည် တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်တွင်ရှိ ပေီး 
တကယ့က်ိယုေ်ိငု ်အေုခ်ျုေပ်ရးကိ ုပေးပေးေည ်မဟတုပ်ေ။
ေို့ပော် ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် တိုင်းြေည်တွင် ရိုဟင်ဂျာ 
ဟူပော ြဖစ်တည်မှု ကို  အေိအမှတ်ြေုြခင်းများ တိုးေွား 
လာေည်။ လုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များက မွတ်ဆလင် လူ့အဖွဲ့  
အစည်းများအား ဆက်ဆံေုံများမှာ အကကမ်းအားြဖင့် တိုး
တက်လာေည်ဟု ဆိုရမည်။ ရိုဟင်ဂျာဘာော စကားြဖင့်  
ပရဒီယိုအစီ အစဉ်များရှိလာေလို ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ပကျးမှု  
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ကကပေ။ အာရကန ်မတွဆ်လငမ်ျား အစည်းအရုံးက အာရကန ်
ြေည်နယ်ထူပထာင်ပရးကို ပထာက်ခံကကေည်။ ေို့ရာတွင် 
မွတ်ဆလင်နှင့် ဗုဒ� ဘာောြေည်နယ်အစိုးရ ပခါင်းပဆာင်ကို 
တစ်လှည့်စီ  အုေ်ချုေ်ပစပေီး ပနထိုင်ေူ အားလုံးအတွက် 
ဘာောပရး၊ ယဉ်ပကျးမှု နှင့် နိုင်ငံပရးအခွင့်အပရးများကို 
အာမခခံျကပ်ေးရန ်ပတာင်းဆိကုကေည။်၃၄ ထိအုစည်းအရုံးကိ ု
ဉီးနုအစိုးရနှင့် ရင်းနှီးပော ဘူးေီးပတာင် အမတ်ြဖစ်ပော 
ယခင်ကျန်းမာပရး ဝန် ကကီးပဟာင်း ဆူလတန်မာမွတ်က 
ဉီးပဆာင်ေည်။ ထိုအုေ်စုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် အာရကန် 
ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာ ဂျမီယာတူ-အူလမာနှင့် အြခားမွတ်
ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များရှိကကပေီး ၎င်းတို့က ဗဟိုအစိုးရ၏ 
လက်ပအာက်တွင် “အထူးခရိုင်” အြဖစ်မွတ်ဆလင်အများစု 
ပနထိုင်ရာပဒေကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် ပတာင်းဆိုကကေည်။၃၅

ေို့ရာတငွ ်ရိဟုငဂ်ျာပခါင်းပဆာငမ်ျားက အာရကနြ်ေညန်ယ ်
ေစ ်ထပူထာငြ်ခင်းကိ ုထိစုာအရ မကန့က်ကွခ်ဲ့ ကကပေ။ ေို့ရာ 
တွင် ၎င်းတို့ေုံးစွဲခဲ့ပော အပရးအေားတွင်မူ ေတိထား 
ပကကာင်း ပေါ် လငွေ်ည။် အကယ၍်အာရကန ်ြေညန်ယတ်စခု်
တည်းကိုော အတင်းအကျေ် ဖွဲ့စည်းကကမည်ဆိုလျှ င် ပေွး 
ပချာင်းစီး မှု များ ထေြ်ဖစ ်လာနိငုေ်ါေည။်” ဟဆုိခုဲ့ ကကေည။်၃၆

 ပနာက်ထေ်အြငင်းေွားစရာကိစ္စ  မှာ ခွဲထွက်ပရး 
ြဖစ်ေည်။ အာရကန်ကို ြေည်နယ်ပေးပတာ့မည်ဟု 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  ဖွဲ့စည်းြခင်းအားြဖင့်  အားလုံးကို  အံ့အားေင့်ပစ 
ခဲ့ေည်။၃၇ ပမယုနယ် ြခားအုေ်ချုေ်ပရး အစီအစဉ်ကို  စ 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ချိန်တွင် Rauschid Bullah နှင့်  
Mustafiz တို့ ပခါင်းပဆာင်ပော မူဂျာဟစ် တေ်ေား ၅၀၀ 
ခန့် လက်နက်ချခဲ့ ကကေည်က မွတ်ဆလင်မှ လက်နက်ကိုင် 
ေုန်ကန်ြခင်း ပေီးဆုံးပကကာင်း ေိရှိပစခဲ့ေည်။၃၈ ေို့ရာတွင် 
ထိုအချိန်အထိ အာရကန်ြေည်နယ်ကို မဖွဲ့စည်းရပေးပေ။ 
၁၉၆၂ ခုနှစ်အပစာေို င်းတွင်  အာရကန် ြေည်နယ်ေစ်  
တည်ပထာင်  ပရးဥေပဒမူကကမ်းပရးဆွဲရာတွင်လည်း “ပမယု 
ခရိုင်” ကို  အာရကန်ြေည်နယ် နယ်နိမိတ်ထဲတွင်မေါဘဲ 
ချန်လှေ်ထားခဲ့ေည်။
 MFA ကိုဖွဲ့ စည်းလိုက်ပော်လည်း  အာရကန်  
ပြမာက်ေိုင်းတွင် ရန်မီးပငိမ်းရန်မှာ အလှမ်းပဝးပေးပကကာင်း 
ကို မကကာမီကကုံလာရပော အြဖစ်အေျက်များက ြေေပန
ေည်။ ကိုလိုနီပခတ်ပနာက်ေိုင်းတွင် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်း
အပရးမှာ အကဲအဆတ်ဆုံးကိစ္စ  ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ပနာက်ဆုံး
တွင် အာရကန်၏ နိုင်ငံပရးေမားများေည်လည်းပကာင်း 
ဗဟိုအစိုးေည်လည်းပကာင်း ဤအပရးနှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ပကျနေ်ကကေည်မဟုတ်ပေ။ အပေးစိတ်ကို ပကကညာပော 

အခါ အေစ်ပေါ် လာပော MFA မှာ ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ 
ပဒေတစ်ခုအြဖစ် ဖွဲ့ပေးခဲ့ ြခင်းမဟုတ်ပကကာင်း ပေါ် လာ 
ေည်။ တေ်မပတာ်၏ လက်ပအာက်ထားရှိကာ အုေ်ချုေ်မည့် 
နယ်ပြမ ြဖစ်လာေည်။ MFA ေည် ဉီးပနဝင်း၏စစ်  
အိ မ် ပစာ င့် အ စိုး ရ  လ က် ထ က် က  အ ပရှ့ ေါ က စ္စ  တ န်  
နယ်ြခားကို အုေ်ချုေ်ရန် “နယ်ြခားပဒေများ အုေ်ချုေ်ပရး” 
ဟူ၍ စီမံခဲ့ရာ ယခု ထိုအစီအမံမျ ိုးကို  ပနရာချလာြခင်း 
ြဖစေ်ညဟ် ုJacques Leider က ဆိေုည။်၃၉  ဤရငှ်းြေချက်
မှာ ြဖစ်တန်ပြခရှိေါေည်။ မတ်ပစာက်ပော ပတာင်များ 
ကန့်လန့် ြဖတ်ခံပနပောပကကာင့်  ပမယုနယ် ြခားခရိုင်မှာ  
အစိုးရတေ်ဖွဲ့များ ထိန်းချုေ်ရန် ခက်ခဲေည်။
 အစိုးရအြမင်နှင့် အာရကန်ရှိ ပအာက်ပြခ ြေည်ေူ
များကကားမှ အြမင်ကွာြခားေါေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး
ဝါဒီများအတွက်မူ  အံ့ ကေတုန်လှု ေ်စရာ ြဖစ်ေည်။ ၎င်း
တို့၏ အြမင်တွင် MFA ကို ပကကညာလိုက်ြခင်းမှာ “ပေွးခွဲ
အုေ်ချုေ်ပရးနည်းလမ်းတစ်ခု Divide and Rule မျှ ောြဖစ်
ပေီး ဗမာလမူျ ိုး တိငု်းြေညပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်ကိယု့က်ကမ� ာ 
ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ပော အာရကန်ြေည်နယ်အြဖစ်ကို မရှု စိမ့်
၍လည်းပကာင်း၊  အားနည်းပစလိပုောပကကာင့ ်လည်းပကာင်း
ဤနည်းကို ေုံးြခင်းြဖစ်ေည်ဟု ယူဆကကေည်။ ထို့ ြေင်
အာရကန်ေမိုင်းတွင်  ကကုံလာေည့်  နိုင်ငံပရး အကူးအ
ပြောင်းတစ်ခုတွင် အာရကန်တို့  ကကုံလာရမည့် နိုင်ငံပရး 
စီးေွားပရး အနာဂတ်များကို အာရကန်တို့ ေပဘာမေါဘဲ 
ဝင်ပရာက် ဆုံး ြဖတ်ပနကကြေန် ပေီဟူပော ခံစားချက်မျ ိုး  
ကကီးထွားလာေည်။  အာရကန်များအဖို့  စိုးရိမ်ေည်မှာ  
နယပ်ြမ ကျုံ့ေွားမည့ ်အပရးြဖစေ်ည။် ၁၉၄၈ လတွလ်ေပ်ရး 
ရပောအခါ အာရကန်ထံမှ ချင်းလူမျ ိုးစုများကို  ခွဲထုတ် 
ခဲ့ ပေီး ပေီ။ ယခုပမယုနယ်ြခားပဒေကို  ဆုံးရှု ံးရပတာ့မည့်  
ေုံစံရှိေည်။
 ရို ဟ င် ဂျာ အ ပရး  လှု ေ် ရှား ေူ များ က မူ  M FA 
ပကကညာ ချက်ထွက်လာြခင်းနှင့်  မူဂျာဟစ်များနှင့်  အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲြခင်းမှာ လွတ်လေ်ပေီးပခတ် နိုင်ငံပရးတွင် လမ်း 
ေစ်တစ်ခုေွင့်ေည့် အမှတ်အေားဟု ထင်ြမင်ကကေည်။ 
ရိုဟင်ဂျာပခါင်းပဆာင်များထံတွင်  ထင်ပယာင်ထင်မှား  
ြဖစ်ကကြခင်းများလည်း ရှိခဲ့ေည်။ ၎င်းတို့က ထင်ကကေည်မှာ 
MFA ေည် တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်တွင်ရှိ ပေီး 
တကယ့က်ိယုေ်ိငု ်အေုခ်ျုေပ်ရးကိ ုပေးပေးေည ်မဟတုပ်ေ။
ေို့ပော် ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် တိုင်းြေည်တွင် ရိုဟင်ဂျာ 
ဟူပော ြဖစ်တည်မှု ကို  အေိအမှတ်ြေုြခင်းများ တိုးေွား 
လာေည်။ လုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များက မွတ်ဆလင် လူ့အဖွဲ့  
အစည်းများအား ဆက်ဆံေုံများမှာ အကကမ်းအားြဖင့် တိုး
တက်လာေည်ဟု ဆိုရမည်။ ရိုဟင်ဂျာဘာော စကားြဖင့်  
ပရဒီယိုအစီ အစဉ်များရှိလာေလို ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ပကျးမှု  



transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 46

နှင့် လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများလည်း တိုးလာေည်။၄၀ ပမယု 
နယ် ြခားအုေ်ချုေ်ပရး ြဖစ်တည်လာြခင်းက ပြမာက်ေိုင်း  
နယပ်ြမထမဲ ှမတွဆ်လငတ်ို့အတကွ ်လတွလ်ေခ်ငွ့န်ငှ့ ်အလေု ်
အကိုင်များ တိုးတက်လာမည့် အချိန် ြဖစ်ေည်ဟု ထင်ြမင် 
ခဲ့ ကကေည်။
 ေို၍အပရးကကီးေည်မှာ အစိုးရပခါင်းပဆာင်များ 
ကိုယ်တိုင်ေည်ေင် ရိုဟင်ဂျာများကို ရိုဟင်ဂျာဟု နာမည် 
တေ်၍ အေိအမှတ်ြေုလာကကေည်။ လူေိအများဆုံးမှာ 
တေ်မပတာ်၏ ဒုတိယကာကွယ်ပရး ဉီးစီးချုေ် ဗိုလ်မှူးချုေ်
ပအာင်ကကီးက ၁၉၆၁ ဇူလိုင်လ ပမာင်ပတာ်ပမို့တွင် ကျင်းေ
ပော မူဂျာဟစ် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး အခမ်းအနားတွင် 
ရိုဟင်ဂျာများမှာ  ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစု  
များအနက် တစ်ခုအေါအဝင် ြဖစ်ေည်ဟု ပကကညာခဲ့ ြခင်း 
ေင်ြဖစ်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့ေည် အြခားပော ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
နယ်ြခား တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ပနထိုင်ကကပော လူမျ ိုးစု 
များနှင့် အလားတူပကကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ် တွင် ေစ္စ ာ 
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 ကကီးက ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အပြခအပနကို  နိုင်ငံ ြခား 
တိုင်းြေည်များနှင့် နယ်စေ်များတစ်ပလ ျှာက် ြေန့်နှံ့ပနထိုင်
ကကပော အြခားလူမျ ိုးစုများြဖစ်ကကေည့် ကရင်၊ နာဂ၊ ရှမ်း
နှင့် တရုတ် အနွယ်ြဖစ်ပော  ကိုးကန့်ပဒေတွင်  ပနထိုင်ေူ
များ အလားေ�  ာန်တူပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။
 ေို့ရာတွင် ဤေည်တို့မှာ ဉီးနုအစိုးရလက်ထက် 
အာရကန်တွင် ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပော နိုင်ငံပရး အပြောင်း 
အလဲအကုန်ေင်ြဖစ်ေည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ေည် ြမန်မာေမိုင်း 

တွင်  အာဏာေိမ်း ြခင်းော မရှိခဲ့ပော် တိုင်း ြေည်အပြခ 
အပန မည်ေို့ ြဖစ်လာမည်နည်းဟူပော ပမးခွန်းမျ ိုး ြဖင့်
ြေည့်ပော နှစ်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေုံ ကကမ်းပဖာ်ပရးဆွဲ  
ထားခဲ့ပော ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ ပဘာင်တွင်းမှ လုေ်နိုင်ေည့် 
အပြောင်းအလဲများမှာ အပကာင်အထည် မပေါ် လိုက်နိုင်ခဲ့
ေါ။ ဖက်ဒရယ် အဆိုြေုချက်ေည်လည်းပကာင်း၊ အာရကန် 
ြေည်နယ် အေစ်ေည်လည်းပကာင်း ပမယုနယ်ြခားပဒေ 
အုေ်ချုေ်ပရးေည်လည်းပကာင်း  ေီေီ ြေင် ြေင်  အပကာင်
အထည်မပေါ် ခဲ့ပေ။ မတ်လ ၂ ရက်ပန့တွင်  ဉီး နုေည်
ဖက်ဒရယ်အပရး ပတာင်းဆိုပနပော လူမျ ိုးစု ပခါင်းပဆာင် 
များနှင့် ပတွ့ဆုံရန် ြေင်ဆင်ပနချိန်တွင် ဗိုလ်ချုေ်ကကီးပနဝင်း 
၏ စစ်တေ်က အာဏာေိမ်းယူလိုက်ေည်။၄၂ “ဖက်ဒရယ် 
စနစ်ဆိုတာ မြဖစ်နိုင်ဘူး၊ ြေည်ပထာင်စုကို ပဖိုခွဲမယ့် ကိစ္စ ေဲ”
ဟု ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့ေည်။၄၃  ပနာက်ရက်များတွင် ဉီးနုနှင့်
ကက်ဘိနက် ဝန်ကကီးအဖွဲ့လည်း အြခားလူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရး
ပခါင်းပဆာင်များစွာနှင့်အတူ အထိန်းေိမ်းခံခဲ့ရေည်။ 
အဖမ်းခံရေူများထဲတွင် ေင်လုံညီလာခံကို စီစဉ်ခဲ့ေူများ 
ထဲတွင် အေါအဝင်ြဖစ်ပော ေမ� တပဟာင်း စေ်ပရ �ေိုက် 
လည်းေါဝငေ်ည။် စေပ်ရ �ေိကုမ်ှာ များမကကာမ ီအထနိ်းေမိ်း
ခံပနရစဉ်ကာလအတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။
 ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ တိပုတာင်းပော ေါလမီန ်ဒမီိကုပရစ ီ
ပခတမ်ှာ နဌိတိေံွားပေပေ။ီ ေါတစီုနံိငုင်ပံရးစနစေ်ို့ ြေနလ်ည ်
ပရာက်ရှိရန် တိုင်းြေည်မှာ ပနာက်ထေ် နှစ်ငါးဆယ်ကကာခဲ့ 
ေါေည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ် ေို့မဟုတ် အာရကန်၏ကိုယ်ေိုင် 
ြေဌာန်းခွင့်မှာ မြဖစ်လာပတာ့ဘဲ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ေည်ော 
အစေျ ိုးခဲ့ပလပေီ။
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နှင့် လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများလည်း တိုးလာေည်။၄၀ ပမယု 
နယ် ြခားအုေ်ချုေ်ပရး ြဖစ်တည်လာြခင်းက ပြမာက်ေိုင်း  
နယပ်ြမထမဲ ှမတွဆ်လငတ်ို့အတကွ ်လတွလ်ေခ်ငွ့န်ငှ့ ်အလေု ်
အကိုင်များ တိုးတက်လာမည့် အချိန် ြဖစ်ေည်ဟု ထင်ြမင် 
ခဲ့ ကကေည်။
 ေို၍အပရးကကီးေည်မှာ အစိုးရပခါင်းပဆာင်များ 
ကိုယ်တိုင်ေည်ေင် ရိုဟင်ဂျာများကို ရိုဟင်ဂျာဟု နာမည် 
တေ်၍ အေိအမှတ်ြေုလာကကေည်။ လူေိအများဆုံးမှာ 
တေ်မပတာ်၏ ဒုတိယကာကွယ်ပရး ဉီးစီးချုေ် ဗိုလ်မှူးချုေ်
ပအာင်ကကီးက ၁၉၆၁ ဇူလိုင်လ ပမာင်ပတာ်ပမို့တွင် ကျင်းေ
ပော မူဂျာဟစ် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး အခမ်းအနားတွင် 
ရိုဟင်ဂျာများမှာ  ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစု  
များအနက် တစ်ခုအေါအဝင် ြဖစ်ေည်ဟု ပကကညာခဲ့ ြခင်း 
ေင်ြဖစ်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့ေည် အြခားပော ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
နယ်ြခား တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ပနထိုင်ကကပော လူမျ ိုးစု 
များနှင့် အလားတူပကကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ် တွင် ေစ္စ ာ 
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 ကကီးက ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အပြခအပနကို  နိုင်ငံ ြခား 
တိုင်းြေည်များနှင့် နယ်စေ်များတစ်ပလ ျှာက် ြေန့်နှံ့ပနထိုင်
ကကပော အြခားလူမျ ိုးစုများြဖစ်ကကေည့် ကရင်၊ နာဂ၊ ရှမ်း
နှင့် တရုတ် အနွယ်ြဖစ်ပော  ကိုးကန့်ပဒေတွင်  ပနထိုင်ေူ
များ အလားေ�  ာန်တူပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။
 ေို့ရာတွင် ဤေည်တို့မှာ ဉီးနုအစိုးရလက်ထက် 
အာရကန်တွင် ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပော နိုင်ငံပရး အပြောင်း 
အလဲအကုန်ေင်ြဖစ်ေည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ေည် ြမန်မာေမိုင်း 

တွင်  အာဏာေိမ်း ြခင်းော မရှိခဲ့ပော် တိုင်း ြေည်အပြခ 
အပန မည်ေို့ ြဖစ်လာမည်နည်းဟူပော ပမးခွန်းမျ ိုး ြဖင့်
ြေည့်ပော နှစ်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေုံ ကကမ်းပဖာ်ပရးဆွဲ  
ထားခဲ့ပော ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ ပဘာင်တွင်းမှ လုေ်နိုင်ေည့် 
အပြောင်းအလဲများမှာ အပကာင်အထည် မပေါ် လိုက်နိုင်ခဲ့
ေါ။ ဖက်ဒရယ် အဆိုြေုချက်ေည်လည်းပကာင်း၊ အာရကန် 
ြေည်နယ် အေစ်ေည်လည်းပကာင်း ပမယုနယ်ြခားပဒေ 
အုေ်ချုေ်ပရးေည်လည်းပကာင်း  ေီေီ ြေင် ြေင်  အပကာင်
အထည်မပေါ် ခဲ့ပေ။ မတ်လ ၂ ရက်ပန့တွင်  ဉီး နုေည်
ဖက်ဒရယ်အပရး ပတာင်းဆိုပနပော လူမျ ိုးစု ပခါင်းပဆာင် 
များနှင့် ပတွ့ဆုံရန် ြေင်ဆင်ပနချိန်တွင် ဗိုလ်ချုေ်ကကီးပနဝင်း 
၏ စစ်တေ်က အာဏာေိမ်းယူလိုက်ေည်။၄၂ “ဖက်ဒရယ် 
စနစ်ဆိုတာ မြဖစ်နိုင်ဘူး၊ ြေည်ပထာင်စုကို ပဖိုခွဲမယ့် ကိစ္စ ေဲ”
ဟု ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့ေည်။၄၃  ပနာက်ရက်များတွင် ဉီးနုနှင့်
ကက်ဘိနက် ဝန်ကကီးအဖွဲ့လည်း အြခားလူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရး
ပခါင်းပဆာင်များစွာနှင့်အတူ အထိန်းေိမ်းခံခဲ့ရေည်။ 
အဖမ်းခံရေူများထဲတွင် ေင်လုံညီလာခံကို စီစဉ်ခဲ့ေူများ 
ထဲတွင် အေါအဝင်ြဖစ်ပော ေမ� တပဟာင်း စေ်ပရ �ေိုက် 
လည်းေါဝငေ်ည။် စေပ်ရ �ေိကုမ်ှာ များမကကာမ ီအထနိ်းေမိ်း
ခံပနရစဉ်ကာလအတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။
 ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ တိပုတာင်းပော ေါလမီန ်ဒမီိကုပရစ ီ
ပခတမ်ှာ နဌိတိေံွားပေပေ။ီ ေါတစီုနံိငုင်ပံရးစနစေ်ို့ ြေနလ်ည ်
ပရာက်ရှိရန် တိုင်းြေည်မှာ ပနာက်ထေ် နှစ်ငါးဆယ်ကကာခဲ့ 
ေါေည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ် ေို့မဟုတ် အာရကန်၏ကိုယ်ေိုင် 
ြေဌာန်းခွင့်မှာ မြဖစ်လာပတာ့ဘဲ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ေည်ော 
အစေျ ိုးခဲ့ပလပေီ။
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စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခ များ 
တစ်ပကျာ့ ြေန်လာြခင်း

 ဗိလုခ်ျုေပ်နဝင်း၏ ‘ဗမာန့ည်း ဗမာဟ့န ်ဆိရုယှလ်စ ်
လမ်းစဉ် ’  ေည်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးနှင့်  လူ့အဖွဲ့  
အစည်းအတွက် ပကာင်းကျ ိုးမပေးပကကာင်း မကကာမီေင် ေိရှိ 
လာကကပတာ့ေည်။ ေပဘာတရားပရးရာအရ ဗုဒ� ဘာော၊ 
မတ်စ်ဝါဒီနှင့်  အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ ေီအိုရီများကို အပြခခံ 
ပရာစေ်ထားပော ပနဝင်း၏ ဒဿနမှာ နက်နဲြခင်း အလျဉ်း 
ကင်းမဲ့ေည်။ ၂၆ နှစ်တာ ကာလအတွင်း တိုင်းြေည်ေည် 
ကမ� ာပေါ် တွင် အထီးအကျန်ဆုံးနှင့် စစ်အာဏာရှင် အဆန် 
ဆုံး နိငုင်တံစခ်ြုဖစလ်ာခဲေ့ည။် တေမ်ပတာေ်ည ်ဗဟိကု ဉီးစီး 
ချုေ်ကိုင်ပော တစ်ေါတီစနစ်ကို ေွတ်ေွင်းခဲ့ေည်။ ယပန့ 
ထက်တိုင်ေင် ပနဝင်းပခတ်က ကျန်ရစ်ပော အပမွများကို 
ပနရာအနှံ့တွင် ထင်ထင်ရှားရှား ပတွ့နိုင်ပေးေည်။ အထူး 
ေြဖင့် တေ်မပတာ်က နယ်ပြမထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားလာ 
ချိန်တွင် အဓိကစစ်ပြမြေင် တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ပော အာရကန်
တွင် ယပန့ထက်တိုင် ပတွ့ ြမင်ပနရပေးေည်။ 
 ပနဝင်း၏ အဓိကနိုင်ငံပရးယန�  ရားမှာ  ြမန်မာ 
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ေါတီ BSPP ြဖစ်ေည်။ BSPP ကို 
မချြေမီက ဉီးပနဝင်းေည် ဗမာြေည်ကွန် ြမူနစ်ေါတီနှင့်
အြခား လက်ဝဲနိုင်ငံပရးေမားများကို ၎င်း၏ဒဿန အေစ် 
ြဖင့် အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်ေုံရေါေည်။  ထို့ပကကာင့် 
ေင်လျှ င် ၁၉၆၃ - ၆၄ တွင် ရန်ကုန်၌ ကျင်းေပော ပငိမ်းချမ်း 
ပရးပဆွးပနွးေွဲများေို့  တစ်နိုင်ငံလုံးမှ ပတာခိုပနကကပော 
အတိုက်အခံနိုင်ငံပရး အုေ်စုများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား 
ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ ၁ ထိုကိုယ်စားလှယ်များတွင်  အလံနီ  
ပခါင်းပဆာင် ေခင်စိုးေည် ေါတီအပြခစိုက်ရာ အာရကန်မှ 
ပရာကရ်ှလိာြခင်းြဖစေ်ည။် ထိပုဆွးပနွးေွမဲျားတငွ ်အာရကန ်
ကို ကိုယ်စားြေု၍ တက်ပရာက်လာပော တစ်ခုတည်းပော 
အဖွဲ့မှာ မကကာပေးခင်က ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော အာရကန်
ကွန် ြမူနစ်ေါတီ CPA ြဖစ်ေည်။ အာရကန် ကွန် ြမူနစ် 
ေါတီက  ြေည်ပထာင်စုမှခွဲထွက်ပေီး အာရကန်ေမ� တနိုင်ငံ 
ထူပထာင်ပရးကို ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်။၂ ဤပတာင်းဆိုချက်ကို 
ရှင်းရှင်းေိရချိန်တွင် ဉီးပနဝင်းေည် ဆက်လက်ပဆွးပနွး 
ညှိနှို  င်း လိုဟန်မရှိပတာ့ဘဲ ပငိမ်းချမ်းပရး စကားဝိုင်းကို  
ြမနြ်မနေ်င ်အဆုံးေတခ်ဲေ့ည။် ပနာကဆ်ုံးတငွ ်ပငမိ်းချမ်းပရး 
ကို ေပဘာတူခဲ့ေည်မှာ ကရင်အမျ ိုးေား အစည်းအရုံးက 
ခွဲထွက်လာခဲ့ ပော အတိုက်အခံအဖွဲ့  တစ်ခုတည်းော
ရှိေည်။ စစ
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စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခ များ 
တစ်ပကျာ့ ြေန်လာြခင်း
စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခ များ 
တစ်ပကျာ့ ြေန်လာြခင်း
စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ြဖတ်ပလးြဖတ်နှင့် ေဋိေက္ခ များ 

 ဗိလုခ်ျုေပ်နဝင်း၏ ‘ဗမာန့ည်း ဗမာဟ့န ်ဆိရုယှလ်စ ်
လမ်းစဉ် ’  ေည်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးနှင့်  လူ့အဖွဲ့  
အစည်းအတွက် ပကာင်းကျ ိုးမပေးပကကာင်း မကကာမီေင် ေိရှိ 
လာကကပတာ့ေည်။ ေပဘာတရားပရးရာအရ ဗုဒ� ဘာော၊ 
မတ်စ်ဝါဒီနှင့်  အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ ေီအိုရီများကို အပြခခံ 
ပရာစေ်ထားပော ပနဝင်း၏ ဒဿနမှာ နက်နဲြခင်း အလျဉ်း 
ကင်းမဲ့ေည်။ ၂၆ နှစ်တာ ကာလအတွင်း တိုင်းြေည်ေည် 
ကမ� ာပေါ် တွင် အထီးအကျန်ဆုံးနှင့် စစ်အာဏာရှင် အဆန် 
ဆုံး နိငုင်တံစခ်ြုဖစလ်ာခဲေ့ည။် တေမ်ပတာေ်ည ်ဗဟိကု ဉီးစီး 
ချုေ်ကိုင်ပော တစ်ေါတီစနစ်ကို ေွတ်ေွင်းခဲ့ေည်။ ယပန့ 
ထက်တိုင်ေင် ပနဝင်းပခတ်က ကျန်ရစ်ပော အပမွများကို 
ပနရာအနှံ့တွင် ထင်ထင်ရှားရှား ပတွ့နိုင်ပေးေည်။ အထူး 
ေြဖင့် တေ်မပတာ်က နယ်ပြမထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားလာ 
ချိန်တွင် အဓိကစစ်ပြမြေင် တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ပော အာရကန်
တွင် ယပန့ထက်တိုင် ပတွ့ ြမင်ပနရပေးေည်။ 
 ပနဝင်း၏ အဓိကနိုင်ငံပရးယန�  ရားမှာ  ြမန်မာ 
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ေါတီ BSPP ြဖစ်ေည်။ BSPP ကို 
မချြေမီက ဉီးပနဝင်းေည် ဗမာြေည်ကွန် ြမူနစ်ေါတီနှင့်
အြခား လက်ဝဲနိုင်ငံပရးေမားများကို ၎င်း၏ဒဿန အေစ် 
ြဖင့် အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်ေုံရေါေည်။  ထို့ပကကာင့် 
ေင်လျှ င် ၁၉၆၃ - ၆၄ တွင် ရန်ကုန်၌ ကျင်းေပော ပငိမ်းချမ်း 
ပရးပဆွးပနွးေွဲများေို့  တစ်နိုင်ငံလုံးမှ ပတာခိုပနကကပော 
အတိုက်အခံနိုင်ငံပရး အုေ်စုများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား 
ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ ၁ ထိုကိုယ်စားလှယ်များတွင်  အလံနီ  
ပခါင်းပဆာင် ေခင်စိုးေည် ေါတီအပြခစိုက်ရာ အာရကန်မှ 
ပရာကရ်ှလိာြခင်းြဖစေ်ည။် ထိပုဆွးပနွးေွမဲျားတငွ ်အာရကန ်
ကို ကိုယ်စားြေု၍ တက်ပရာက်လာပော တစ်ခုတည်းပော 
အဖွဲ့မှာ မကကာပေးခင်က ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော အာရကန်
ကွန် ြမူနစ်ေါတီ CPA ြဖစ်ေည်။ အာရကန် ကွန် ြမူနစ် 
ေါတီက  ြေည်ပထာင်စုမှခွဲထွက်ပေီး အာရကန်ေမ� တနိုင်ငံ 
ထူပထာင်ပရးကို ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်။၂ ဤပတာင်းဆိုချက်ကို 
ရှင်းရှင်းေိရချိန်တွင် ဉီးပနဝင်းေည် ဆက်လက်ပဆွးပနွး 
ညှိနှို  င်း လိုဟန်မရှိပတာ့ဘဲ ပငိမ်းချမ်းပရး စကားဝိုင်းကို  
ြမနြ်မနေ်င ်အဆုံးေတခ်ဲေ့ည။် ပနာကဆ်ုံးတငွ ်ပငမိ်းချမ်းပရး 
ကို ေပဘာတူခဲ့ေည်မှာ ကရင်အမျ ိုးေား အစည်းအရုံးက 
ခွဲထွက်လာခဲ့ ပော အတိုက်အခံအဖွဲ့  တစ်ခုတည်းော
ရှိေည်။ စစ
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ပငိမ်းချမ်းပရးစကားဝိုင်းများ ေျက်ေွားပေီးပနာက် ဗိုလ်ချုေ် 
ပနဝင်းကဗမာ့ဆို ရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို  ေွတ်ေွင်းရန်
နိုင်ငံပရးနှင့်စစ်ပရး နှစ်ဘက်ညှေ် ြခင်းအားြဖင့်  ကကိုးစား 
ခဲ့ေည်။ မ.ဆ.လ ေါတီနှင့်  တေ်မပတာ်တို့ေည် မ�  ိုင်
ကကီး  နှစ်ရေ်အြဖစ်  ရေ်တည် ကကေည်။  မ.ဆ.လေါတီ  
အစိုးရေည်နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးပေီး ရက်စက်ကကမ်းကကုတ် 
ေ ည့် ေုံ ရှိ ေ ည် ။  ဖွဲ့ စ ည်း ေုံ အ ပြခ ခံ  ဥ ေ ပဒ ကို အ ေ က်  
မဝင်ပအာင် လုေ်ခဲ့ ပေီး အဓိကစီးေွားပရးက�  ကကီး များကို 
ြေည်ေူေိုင်ေိမ်းခဲ့ေည်။ လွတ်လေ်ပောမီဒီယာများကို  
ေိ တ် ေ စ် ခဲ့ ပေီး  လူ မျ ိုး စု  ဘာ ော စ ကား များ  ေ င် ကကား  
ြခင်းကို ပလးတန်အထက် အတန်းများတွင်တားြမစ် ေိတ်ေင် 
ခဲ့ေည်။ ၁၉၆၃ - ၆၇ ကာလများအတွင်း အိန� ိယအနွယ်ဟု 
ယူဆရေူပေါင်း  ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်နှင့် တရုတ် 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
 ၎င်းတို့၏ ေိုင်ဆိုင်မှု များကို ြေည်ေူေိုင်ေိမ်းယူခဲ့ေည်။ 
ထို အ ချိ န် က  “ ဗ မာ ကကီး စိုး ပရး မူ များ ” နှ င့်  ေ တ် ေ က် ၍ 
အတိအလင်း ပကကညာချက်တစ်စုံ တစ်ရာမရှိခဲ့ပော်လည်း 
ဗမာကကီးစိုးပရးမူများေည် များမကကာမီနှစ်များအတွင်း  
ရုေ်လုံးပေါ် လာခဲ့ေည်။၃

 မ.ဆ.လကို မိတ်ဆက်ခဲ့ ပေီးပနာက် တေ်မပတာ်၏
ဗိုလ်ချုေ်များေည် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ မဟာဗျူဟာကို
ဒုတိယေိုင်းကို ဆက်လက်အပကာင်အထည်ပဖာ်ကကပတာ့ 
ေည်။ ထိုဒုတိယေိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ပနေူ 
များကို နှိမ်နှင်းပရးေင်ြဖစ်ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရး စကားဝိုင်း
များ ေျက်ေွားပေီးပနာက် တေ်မပတာ်ထိုးစစ်များ ေိုမို ြေင်း 
ထနလ်ာပေီး တစန်ိငုင်လံုံးကိ ုဗဟိအုစိုးရက ချုေက်ိငု ်နိငုမ်ည့ ်
မဟာဗျူဟာကို  အရှိန် ြမှင့်လာခဲ့ေည်။  တေ်မပတာ်၏ 
စစ်ပကကာင်းများေည်  စစ်ပရးနည်းဗျူဟာေစ်  အြဖစ်  
“ြဖတ်ပလးြဖတ်” ကို ေုံးလာခဲ့ေည်။၄ ြဖတ်ပလးြဖတ်မှာ 
အပမရိကန်တေ်များ ဗီယက်နမ်စစ်အတွင်း၌ ေုံးခဲ့ပော 
နည်းဗျူဟာအပေါ် တငွ ်နီးနီးစေစ်ေအ်ပြခခထံားပေီး ရညရ်�ယ ်
ချက်မှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံတေ်များထံ အရေ်ေား 
ြေညေ်မူျားထကံ ပေးပနပော အထာကအ်ေံက့ိ ုြဖတပ်တာက ်
ေစ်ရန်ြဖစ်ေည်။
 အစီအစဉ်ကို  အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန်  ၁၉၈၈ 
တွင်  ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ပော ပြခ ြမန်တေ်မ  ၉၉ ကဲ့ေို့  အထူး  
ပြခြမန်တေ်မ LIDS များကို ြေင်ဆင်ခဲ့ေည်။ ယပန့တွင် 
ထိုနည်းဗျူဟာကို  ပယဘုယျအားြဖင့်  ြမန်မာနိုင်ငံ  တွင်  
“နယ်ပြမ ရှင်းလင်းပရး” စစ်ဆင်ပရးများဟု ပခါ် ကကေည်။၅ 
ထိုစစ်ဆင်ပရးများကို  လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များ
နှင့် ယှဉ်၍ ရှု ြမင်ကကေည်။ ေို့ပော် ၂၁ ရာစုေို့  ပရာက်ပေီး 
ရိုဟင်ဂျာရ�ာများကို အကကီးအကျယ် ဖျက်ဆီးေစ်ပော 

အ ချိ န် ပရာ က် မှ ော  နို င် ငံ တ ကာ  အ ေို င်း အ ဝို င်း ၏ 
အိေ်ပေျာ်ပနြခင်းကို လှု ေ်နိုးနိုင်ပတာ့ေည်။၆ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ 
ကာလများတွင်  ပြခ ြမန်တေ်မ ၉၉ ေည် လျှ ေ်တြေက်  
တိုက်ခိုက်ပရး အဖွဲ့များထဲမှ တစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည် 
နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင်  ထိုတေ်ဖွဲ့များက တိုက်ခိုက်မှု များ 
ြေုလုေ်ခဲ့ရာ ထိုအထဲတွင် ပဒေခံတို့အပေါ်  စစ်ရာဇဝတ် 
မှု နှင့် လူေားမျ ိုးနွယ်အား ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှု မျ ိုးဟု 
စွေ်စွဲနိုင်ပော လုေ်ရေ်များေါဝင်ခဲ့ေည်။၇

 ၁၉၆၀ ပကျာ်နှစ်များတွင်မူ  ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ 
စစ်ဆက်တိုက်ပနြခင်းမှာ နိုင်ငံပရးအပြောင်း အလဲများကို 
လုေ်ရန်အတွက် ြဖစ်လာပတာ့မည်မဟုတ်ပကကာင်း ထင်ရှား 
လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၀ ပကျာ်နှစ်များေို့  ပရာက်ပော
အခါ တေမ်ပတာေ်ည ်ဗ.က.ေများနငှ့ ်KNU တေဖ်ွဲ့များအား 
ဧရာဝတီ ြမစ်ဝက� န်းပေါ် နှင့် ေဲခူးရိုးမမှေည် ြမန်မာြေည် 
အလယ်ေိုင်းေို့ တွန်းထုတ်ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် နိုင်ငံ 
တကာနယ်စေ်များနှင့်  ထိစေ်ပနပော ပတာင်ပေါ် ပဒေ 
များေို့ တိမ်းပရှာင်ကာ ဆက်လက်တိုက်ေွဲဝင် ပနနိုင်ပော 
အစိုးရ အတိုက်အခံအုေ်စုများနှင့် အိုးအိမ် စွန့်ပြေးပနရပော 
ဒုက္ခ  ေည်များရှိရာ  ထိုနည်းဗျူဟာမျ ိုးမှာ  လူမျ ိုးစုများ  
ပနထိုင်ရာ ပတာင်တန်းပဒေများတွင် မည်ေည့်အခါကမျှ 
 အလုေ်မြဖစ်ခဲ့ေါ။ ေုန်ကန်ေူများကို ပချမှု န်းနိုင်ရန် ပဝးစွ၊ 
အတိုက်အခံများဘက်တွင်  အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမည့်  
မျ ိုးဆက်ေစ်များော ထေ်တိုးလာပေီး လက်နက်ကိုင်လာကက 
ေည်။ များမကကာမီေင် အချင်းချင်း ဆက်ပနပောလွတ် 
ပြမာက်နယ်ပြမများက တိုင်းြေည်၏ နယ်စေ်ပဒေများကို 
ဝန်းရံကာ ဝိုင်းေတ်ထားပောေုံစံမှာ ထင်ရှားလာပေီ ြဖစ်  
ေည်။ လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံ  အုေ်စုပေါင်းများစွာ 
တို့ေည် မိမိတို့၏နိုင်ငံပရး ရည်ရ�ယ်ချက်အမျ ိုးမျ ိုးကို  
ကိုင်စွဲလျှ က် ဉီးပနဝင်း၏ တစ်ေါတီစနစ် ကာလထဲတွင် 
ဆက်လက် အေက်ရှင်ပနခဲ့ ကကေည်။
 အတိုက်အခံတို့ဘက်တွင် မိမိတို့အင်အားကို ဤမျှ  
ဆက်ထိန်းထားနိုင်ေည်မှာ ၁၉၆၀ ပကျာ်နှစ်များ ပနှာင်း 
ေိုင်းတွင် ပေါပေါက်လာခဲ့ပော ြဖစ်ရေ်ကကီး ေုံးခုပကကာင့်  
ဟုလည်း ဆိုနိုင်ေည်။ ေထမြဖစ်ရေ်မှာ ရန်ကုန်တွင် တရုတ် 
ဆန့်ကျင်ပရး အဓိကရုဏ်းများ ြဖစ်ခဲ့ ပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း 
၁၉၆၈ မှ စ၍ ကွန်ြမူနစ်ြဖစ်လာပော တရုတ်ြေည်မေည် 
ဗ.က.ေတို့ကို  ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာမျှ  ပထာက်ေံ့ခဲ့ေည်။ 
တရတုအ်ကအူညြီဖင့ ်ဗ.က.ေ တို၏့ ြေညေ်ူ့တေမ်ပတာေ်ည ်
ယူနန်ြေည်နယ်နှင့် ထိစေ်ပနပော နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်ကို 
ထိန်းချုေ်ထားနိုင်ခဲ့ေည်။
 ဒုတိယြဖစ်ရေ်မှာ ထိန်းေိမ်းခံထားရရာမှ လွတ် 
ပြမာက်လာပေီးေည့်ပနာက် ရာထူးကျေွားပော ဉီးနုနှင့်  
အပေါင်းအေါများေည် ထိုင်းနယ်စေ်ေို့  ပရာက်ရှိ  လာခဲ့  
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ပငိမ်းချမ်းပရးစကားဝိုင်းများ ေျက်ေွားပေီးပနာက် ဗိုလ်ချုေ် 
ပနဝင်းကဗမာ့ဆို ရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို  ေွတ်ေွင်းရန်
နိုင်ငံပရးနှင့်စစ်ပရး နှစ်ဘက်ညှေ် ြခင်းအားြဖင့်  ကကိုးစား 
ခဲ့ေည်။ မ.ဆ.လ ေါတီနှင့်  တေ်မပတာ်တို့ေည် မ�  ိုင်
ကကီး  နှစ်ရေ်အြဖစ်  ရေ်တည် ကကေည်။  မ.ဆ.လေါတီ  
အစိုးရေည်နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးပေီး ရက်စက်ကကမ်းကကုတ် 
ေ ည့် ေုံ ရှိ ေ ည် ။  ဖွဲ့ စ ည်း ေုံ အ ပြခ ခံ  ဥ ေ ပဒ ကို အ ေ က်  
မဝင်ပအာင် လုေ်ခဲ့ ပေီး အဓိကစီးေွားပရးက�  ကကီး များကို 
ြေည်ေူေိုင်ေိမ်းခဲ့ေည်။ လွတ်လေ်ပောမီဒီယာများကို  
ေိ တ် ေ စ် ခဲ့ ပေီး  လူ မျ ိုး စု  ဘာ ော စ ကား များ  ေ င် ကကား  
ြခင်းကို ပလးတန်အထက် အတန်းများတွင်တားြမစ် ေိတ်ေင် 
ခဲ့ေည်။ ၁၉၆၃ - ၆၇ ကာလများအတွင်း အိန� ိယအနွယ်ဟု 
ယူဆရေူပေါင်း  ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်နှင့် တရုတ် 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
 ၎င်းတို့၏ ေိုင်ဆိုင်မှု များကို ြေည်ေူေိုင်ေိမ်းယူခဲ့ေည်။ 
ထို အ ချိ န် က  “ ဗ မာ ကကီး စိုး ပရး မူ များ ” နှ င့်  ေ တ် ေ က် ၍ 
အတိအလင်း ပကကညာချက်တစ်စုံ တစ်ရာမရှိခဲ့ပော်လည်း 
ဗမာကကီးစိုးပရးမူများေည် များမကကာမီနှစ်များအတွင်း  
ရုေ်လုံးပေါ် လာခဲ့ေည်။၃

 မ.ဆ.လကို မိတ်ဆက်ခဲ့ ပေီးပနာက် တေ်မပတာ်၏
ဗိုလ်ချုေ်များေည် ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ မဟာဗျူဟာကို
ဒုတိယေိုင်းကို ဆက်လက်အပကာင်အထည်ပဖာ်ကကပတာ့ 
ေည်။ ထိုဒုတိယေိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ပနေူ 
များကို နှိမ်နှင်းပရးေင်ြဖစ်ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရး စကားဝိုင်း
များ ေျက်ေွားပေီးပနာက် တေ်မပတာ်ထိုးစစ်များ ေိုမို ြေင်း 
ထနလ်ာပေီး တစန်ိငုင်လံုံးကိ ုဗဟိအုစိုးရက ချုေက်ိငု ်နိငုမ်ည့ ်
မဟာဗျူဟာကို  အရှိန် ြမှင့်လာခဲ့ေည်။  တေ်မပတာ်၏ 
စစ်ပကကာင်းများေည်  စစ်ပရးနည်းဗျူဟာေစ်  အြဖစ်  
“ြဖတ်ပလးြဖတ်” ကို ေုံးလာခဲ့ေည်။၄ ြဖတ်ပလးြဖတ်မှာ 
အပမရိကန်တေ်များ ဗီယက်နမ်စစ်အတွင်း၌ ေုံးခဲ့ပော 
နည်းဗျူဟာအပေါ် တငွ ်နီးနီးစေစ်ေအ်ပြခခထံားပေီး ရညရ်�ယ ်
ချက်မှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံတေ်များထံ အရေ်ေား 
ြေညေ်မူျားထကံ ပေးပနပော အထာကအ်ေံက့ိ ုြဖတပ်တာက ်
ေစ်ရန်ြဖစ်ေည်။
 အစီအစဉ်ကို  အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန်  ၁၉၈၈ 
တွင်  ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ပော ပြခ ြမန်တေ်မ  ၉၉ ကဲ့ေို့  အထူး  
ပြခြမန်တေ်မ LIDS များကို ြေင်ဆင်ခဲ့ေည်။ ယပန့တွင် 
ထိုနည်းဗျူဟာကို  ပယဘုယျအားြဖင့်  ြမန်မာနိုင်ငံ  တွင်  
“နယ်ပြမ ရှင်းလင်းပရး” စစ်ဆင်ပရးများဟု ပခါ် ကကေည်။၅

ထိုစစ်ဆင်ပရးများကို  လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များ
နှင့် ယှဉ်၍ ရှု ြမင်ကကေည်။ ေို့ပော် ၂၁ ရာစုေို့  ပရာက်ပေီး 
ရိုဟင်ဂျာရ�ာများကို အကကီးအကျယ် ဖျက်ဆီးေစ်ပော 

အ ချိ န် ပရာ က် မှ ော  နို င် ငံ တ ကာ  အ ေို င်း အ ဝို င်း ၏ 
အိေ်ပေျာ်ပနြခင်းကို လှု ေ်နိုးနိုင်ပတာ့ေည်။၆ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ 
ကာလများတွင်  ပြခ ြမန်တေ်မ ၉၉ ေည် လျှ ေ်တြေက်  
တိုက်ခိုက်ပရး အဖွဲ့များထဲမှ တစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည် 
နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင်  ထိုတေ်ဖွဲ့များက တိုက်ခိုက်မှု များ 
ြေုလုေ်ခဲ့ရာ ထိုအထဲတွင် ပဒေခံတို့အပေါ်  စစ်ရာဇဝတ် 
မှု နှင့် လူေားမျ ိုးနွယ်အား ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှု မျ ိုးဟု 
စွေ်စွဲနိုင်ပော လုေ်ရေ်များေါဝင်ခဲ့ေည်။၇

 ၁၉၆၀ ပကျာ်နှစ်များတွင်မူ  ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ 
စစ်ဆက်တိုက်ပနြခင်းမှာ နိုင်ငံပရးအပြောင်း အလဲများကို 
လုေ်ရန်အတွက် ြဖစ်လာပတာ့မည်မဟုတ်ပကကာင်း ထင်ရှား 
လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၀ ပကျာ်နှစ်များေို့  ပရာက်ပော
အခါ တေမ်ပတာေ်ည ်ဗ.က.ေများနငှ့ ်KNU တေဖ်ွဲ့များအား 
ဧရာဝတီ ြမစ်ဝက� န်းပေါ် နှင့် ေဲခူးရိုးမမှေည် ြမန်မာြေည် 
အလယ်ေိုင်းေို့ တွန်းထုတ်ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် နိုင်ငံ 
တကာနယ်စေ်များနှင့်  ထိစေ်ပနပော ပတာင်ပေါ် ပဒေ 
များေို့ တိမ်းပရှာင်ကာ ဆက်လက်တိုက်ေွဲဝင် ပနနိုင်ပော 
အစိုးရ အတိုက်အခံအုေ်စုများနှင့် အိုးအိမ် စွန့်ပြေးပနရပော 
ဒုက္ခ  ေည်များရှိရာ  ထိုနည်းဗျူဟာမျ ိုးမှာ  လူမျ ိုးစုများ  
ပနထိုင်ရာ ပတာင်တန်းပဒေများတွင် မည်ေည့်အခါကမျှ 
 အလုေ်မြဖစ်ခဲ့ေါ။ ေုန်ကန်ေူများကို ပချမှု န်းနိုင်ရန် ပဝးစွ၊ 
အတိုက်အခံများဘက်တွင်  အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမည့်  
မျ ိုးဆက်ေစ်များော ထေ်တိုးလာပေီး လက်နက်ကိုင်လာကက 
ေည်။ များမကကာမီေင် အချင်းချင်း ဆက်ပနပောလွတ် 
ပြမာက်နယ်ပြမများက တိုင်းြေည်၏ နယ်စေ်ပဒေများကို 
ဝန်းရံကာ ဝိုင်းေတ်ထားပောေုံစံမှာ ထင်ရှားလာပေီ ြဖစ်  
ေည်။ လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံ  အုေ်စုပေါင်းများစွာ 
တို့ေည် မိမိတို့၏နိုင်ငံပရး ရည်ရ�ယ်ချက်အမျ ိုးမျ ိုးကို  
ကိုင်စွဲလျှ က် ဉီးပနဝင်း၏ တစ်ေါတီစနစ် ကာလထဲတွင် 
ဆက်လက် အေက်ရှင်ပနခဲ့ ကကေည်။
 အတိုက်အခံတို့ဘက်တွင် မိမိတို့အင်အားကို ဤမျှ  
ဆက်ထိန်းထားနိုင်ေည်မှာ ၁၉၆၀ ပကျာ်နှစ်များ ပနှာင်း 
ေိုင်းတွင် ပေါပေါက်လာခဲ့ပော ြဖစ်ရေ်ကကီး ေုံးခုပကကာင့်  
ဟုလည်း ဆိုနိုင်ေည်။ ေထမြဖစ်ရေ်မှာ ရန်ကုန်တွင် တရုတ် 
ဆန့်ကျင်ပရး အဓိကရုဏ်းများ ြဖစ်ခဲ့ ပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း 
၁၉၆၈ မှ စ၍ ကွန်ြမူနစ်ြဖစ်လာပော တရုတ်ြေည်မေည် 
ဗ.က.ေတို့ကို  ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာမျှ  ပထာက်ေံ့ခဲ့ေည်။ 
တရတုအ်ကအူညြီဖင့ ်ဗ.က.ေ တို၏့ ြေညေ်ူ့တေမ်ပတာေ်ည ်
ယူနန်ြေည်နယ်နှင့် ထိစေ်ပနပော နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်ကို 
ထိန်းချုေ်ထားနိုင်ခဲ့ေည်။
 ဒုတိယြဖစ်ရေ်မှာ ထိန်းေိမ်းခံထားရရာမှ လွတ် 
ပြမာက်လာပေီးေည့်ပနာက် ရာထူးကျေွားပော ဉီးနုနှင့်  
အပေါင်းအေါများေည် ထိုင်းနယ်စေ်ေို့  ပရာက်ရှိ  လာခဲ့  
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ကကေည်။ ဉီးနုနှင့်အဖွဲ့ေည် KNU အေါအဝင် အြခား 
လူမျ ိုးစု အတိုက်အခံပဟာင်းများနှင့် ေူးပေါင်းကာ ၁၉၇၀ 
တွင်  ညီ��တ်ပော အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးတေ်ဉီး  
(National United Liberation Front – UNLF) ကို 
ဖွဲ့စည်းကာ မ.ဆ.လ အစိုးရကို စစ်အင်အားြဖင့် ြဖုတ်ချရန် 
ေူးပေါင်းခဲ့ ကကေည်။၈ - NULF  ေည် ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။ 
ေို့ပော် တစ်ြေည်လုံးတွင် အတိုက်အခံအင်အားစုများနှင့် 
ရင်ဆိုင်ပနရေည်ြဖစ်ရာ တေ်မပတာ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ  
အလယ်ေိုင်းနှင့်  အဓိကရုံးစိုက် ရာပမို့ ကကီးများမှလွဲလျှ င် 
အြခားပနရာများကို ပကာင်းစွာထိန်းချုေ်နိုင်ြခင်းမရှိေါ။၈

 တ တိ ယ ြဖ စ် ရ ေ် မှာ  ြမ န် မာ့ န ည်း ြမ န် မာ့ ဟ န်  
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်မှာ ပေိုလဲစြေုလာပေီး  လွတ်ပြမာက်
နယပ်ြမ များတငွရ်ှပိော လကန်ကက်ိငု ်အတိကုအ်ခ ံအငအ်ား 
စုများေည် နိုင်ငံ၏ နယ်ြခားပမှာင်ခို စီးေွားပရး တစ်ခုလုံး 
ကို ထိန်းချုေ်ထားလာနိုင်ကကေည်။ တရုတ်မှ လက်နက်များ 
ကိ ုခေလ်ယွလ်ယွ ်ရပနြခင်းပကကာင့လ်ည်းပကာင်း၊  ပဒေတငွ်း  
ပမှာင်ခိုပစျးကွက်ထဲတွင် ဗီယက်နမ်စစ်မှ ေိုလျှ ံလာပော  
လက်နက်များေည်လည်းပကာင်း အတိုက်အခံ အင်အားစု 
များစွာထ ံပရာကရ်ှပိနကကေည။် အထူးေြဖင့ ်ဗ.က.ေ - KNU 
နှင့် ကချင် လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့တို့ေည် တေ်မပတာ်ကို ေုံမှန်
စစ်ဆင်ပရးနည်းများြဖင့်ောမက ပြောက်ကျားနည်းြဖင့်ေါ 
ခံတိုက်နိုင်ခဲ့ ကကေည်။
 ထိုနှစ်များတွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော တိုက်ခိုက်မှု များ၌ 
ဆုံးရှု ံးခဲ့ရပော အေက်များကိုလည်းပကာင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ 
များကိုလည်းပကာင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ထားရှိနိုင်ခဲ့ ြခင်း 
မရှေိါ။ မညေ်ိုေ့ငြ်ဖစပ်စ အစိုးရပရာ အတိကုအ်ခေံါ အားေနွ ်
န� ဲခဲ့ ကကေည်။ စစ်ေွဲများေည် ကိုလိုနီပခတ်အလွန် ြမန်မာ 
နိငုင်၏ံ နိငုင်ပံရး၊ စီးေွားပရး ဗနု်းဗနု်း လမဲှု များဆေီို ့ဉီးတည်
ခဲ့ပေေည်။ တိုက်ေွဲများ၏ ပရချိန်အတက်အကျတိုင်းတွင်း 
ပကျးလက်ပတာရ�ာများ တိုက်ေွဲများကကား ပရ �့ပြောင်းပနရ 
ေြဖင့် တိုင်းြေည်အနှံ့တွင် ရေ်ရ�ာများ ပအးပအးချမ်းချမ်း 
မပနနို င် ကကပေ။  နှစ် ပေါင်းငါးဆယ်  ကကာ ြမင့်လာေည့်
တိုင်ပအာင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံတွင် စစ်ပဘာင် 
ချဲ့၍ မဆုံးနိုင်ပအာင်ရှိေည်။

အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ 
ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေုံ

 မ.ဆ.လ ပခတထ်တဲငွ ်အာရကနတ်ငွြ်ဖစေ်ွားခဲပ့ော 
လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲများအပကကာင်းကို ပယဘုယျအားြဖင့် 
အြေင်ကမ� ာေို့ ပရာက်ပအာင် တင်ြေနိုင်ြခင်းနည်းလှေည်။ 
အပေါ် ယံမှကကည့်လျှ င်  ဗဟိုအစိုးရေည်  အာရကန်ကို ထိန်း
ချုေ ်ထားနိုငေု်ရံေည။် ေိုရ့ာတငွ ်အာရကန၏် မပငမိမ်ေကမ်ှု  

များမှာ အြခားပော နိုင်ငံအနှံ့အြေားက လူမျ ိုးပရး နိုင်ငံ 
ပရး အတိုက်အခံြေုမှု များထက် မပလျာ့ေါ။ အတိုက်အခံ
အေုစ်မုျားကိ ုတရားမဝငဟ် ုပကကညာထားပောပကကာင့ ်ဖနိှေိ ်
ခံရေူများေည် လက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ေူအုေ်စုများကို 
ပထာကခ်ကံကေည။် ဗိလုခ်ျုေပ်နဝင်း၏ အာဏာေမိ်းပေီးေည့ ်
ပနာက်ေိုင်း ေါတီစုံစနစ်ကို ဖျက်ေိမ်းလိုက်ပေီး အာရကန်
ြေညန်ယအ်ေစပ်ေးမည့ ်ကစိ္စ မှာလည်း ပမပ့လျာေ့ွား ကကေည့ ်
ကိစ္စ တစ်ခု ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။ ပမယုနယ်ြခား အုေ်ချုေ်ပရး
(၁၉၆၁ - ၆၄) ကိစ္စ မှာလည်း အလားတူေင်  ရေ်တန့်ေွား 
ခဲ့ေည်။ ဤေို့ စိတ်ထင်တိုင်း ချဲခဲ့ပော လုေ်ရေ်များပကကာင့် 
စစ်အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုပေါင်းစုံတို့ 
ကကားရှိ ေဋိေက္ခ များကို မပငိမ်းချမ်းနိုင်ေလို နိုင်ငံပရးအရ 
ပရှ့မတိုးနိုင်ကကြခင်းမှာ ၂၅ နှစ်ခန့်ကကာြမင့်ခဲ့ေည်။
 ၁၉၆၀ ပကျာ်နှစ်များအစတွင်  အာရကန်တွင်  
အင်အားအပကာင်းဆုံး  အတိုက်အခံအဖွဲ့ မှာ  အလံ ြဖူ  
ကနွြ်မူနစမ်ျားြဖစက်ကေည။် အလြံဖူတို့မှာ အဓကိ ပြခကတု ်
စခန်းနှစ်ခုရှိေည်။ ေါတီ၏ အာရကန်ြေည်နယ် ရုံးချုေ်ကို 
ဗိုလ်ပကျာ်ြမက ဉီးစီးပေီး ပြမာက်ဘက်ေိုင်းရှိ စစ်ပတွခရိုင်
တငွတ်ညရ်ှေိည။် အပနာကပ်ြမာကတ်ေခ်ွကဲိ ုဗိလုေ်ကထ်နွ်း 
က အေုခ်ျုေပ်ေီး ရခိငုရ်ိုးမ၏ အပရှ့ဘကြ်ခမ်းမ ှပမို့နယမ်ျားနငှ့ ်
ပကျာက်ြဖူကိုလည်းပကာင်း၊ ထိုပမို့နယ်များနှင့် အပနာက် 
ဘက်ရှိ ပတာင်ကုတ်နှင့် လည်းပကာင်း ဆက်စေ်ရာပဒေ
တွင်ရှိေည်။ စစ်ပတွခရိုင် တွင် ရခိုင်ပကဒါများက အလံြဖူ 
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ကကေည်။ ဉီးနုနှင့်အဖွဲ့ေည် KNU အေါအဝင် အြခား 
လူမျ ိုးစု အတိုက်အခံပဟာင်းများနှင့် ေူးပေါင်းကာ ၁၉၇၀ 
တွင်  ညီ��တ်ပော အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးတေ်ဉီး  
(National United Liberation Front – UNLF) ကို 
ဖွဲ့စည်းကာ မ.ဆ.လ အစိုးရကို စစ်အင်အားြဖင့် ြဖုတ်ချရန် 
ေူးပေါင်းခဲ့ ကကေည်။၈ - NULF  ေည် ကကာကကာမခံလိုက်ေါ။ 
ေို့ပော် တစ်ြေည်လုံးတွင် အတိုက်အခံအင်အားစုများနှင့် 
ရင်ဆိုင်ပနရေည်ြဖစ်ရာ တေ်မပတာ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ  
အလယ်ေိုင်းနှင့်  အဓိကရုံးစိုက် ရာပမို့ ကကီးများမှလွဲလျှ င် 
အြခားပနရာများကို ပကာင်းစွာထိန်းချုေ်နိုင်ြခင်းမရှိေါ။၈

 တ တိ ယ ြဖ စ် ရ ေ် မှာ  ြမ န် မာ့ န ည်း ြမ န် မာ့ ဟ န်  
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်မှာ ပေိုလဲစြေုလာပေီး  လွတ်ပြမာက်
နယပ်ြမ များတငွရ်ှပိော လကန်ကက်ိငု ်အတိကုအ်ခ ံအငအ်ား 
စုများေည် နိုင်ငံ၏ နယ်ြခားပမှာင်ခို စီးေွားပရး တစ်ခုလုံး 
ကို ထိန်းချုေ်ထားလာနိုင်ကကေည်။ တရုတ်မှ လက်နက်များ 
ကိ ုခေလ်ယွလ်ယွ ်ရပနြခင်းပကကာင့လ်ည်းပကာင်း၊  ပဒေတငွ်း  
ပမှာင်ခိုပစျးကွက်ထဲတွင် ဗီယက်နမ်စစ်မှ ေိုလျှ ံလာပော  
လက်နက်များေည်လည်းပကာင်း အတိုက်အခံ အင်အားစု 
များစွာထ ံပရာကရ်ှပိနကကေည။် အထူးေြဖင့ ်ဗ.က.ေ - KNU 
နှင့် ကချင် လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့တို့ေည် တေ်မပတာ်ကို ေုံမှန်
စစ်ဆင်ပရးနည်းများြဖင့်ောမက ပြောက်ကျားနည်းြဖင့်ေါ 
ခံတိုက်နိုင်ခဲ့ ကကေည်။
 ထိုနှစ်များတွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော တိုက်ခိုက်မှု များ၌ 
ဆုံးရှု ံးခဲ့ရပော အေက်များကိုလည်းပကာင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ 
များကိုလည်းပကာင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ထားရှိနိုင်ခဲ့ ြခင်း 
မရှေိါ။ မညေ်ိုေ့ငြ်ဖစပ်စ အစိုးရပရာ အတိကုအ်ခေံါ အားေနွ ်
န� ဲခဲ့ ကကေည်။ စစ်ေွဲများေည် ကိုလိုနီပခတ်အလွန် ြမန်မာ 
နိငုင်၏ံ နိငုင်ပံရး၊ စီးေွားပရး ဗနု်းဗနု်း လမဲှု များဆေီို ့ဉီးတည်
ခဲ့ပေေည်။ တိုက်ေွဲများ၏ ပရချိန်အတက်အကျတိုင်းတွင်း 
ပကျးလက်ပတာရ�ာများ တိုက်ေွဲများကကား ပရ �့ပြောင်းပနရ 
ေြဖင့် တိုင်းြေည်အနှံ့တွင် ရေ်ရ�ာများ ပအးပအးချမ်းချမ်း 
မပနနို င် ကကပေ။  နှစ် ပေါင်းငါးဆယ်  ကကာ ြမင့်လာေည့်
တိုင်ပအာင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံတွင် စစ်ပဘာင် 
ချဲ့၍ မဆုံးနိုင်ပအာင်ရှိေည်။

အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ 
ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေုံ
အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ 
ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေုံ
အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ 

 မ.ဆ.လ ပခတထ်တဲငွ ်အာရကနတ်ငွြ်ဖစေ်ွားခဲပ့ော 
လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲများအပကကာင်းကို ပယဘုယျအားြဖင့် 
အြေင်ကမ� ာေို့ ပရာက်ပအာင် တင်ြေနိုင်ြခင်းနည်းလှေည်။ 
အပေါ် ယံမှကကည့်လျှ င်  ဗဟိုအစိုးရေည်  အာရကန်ကို ထိန်း
ချုေ ်ထားနိုငေု်ရံေည။် ေိုရ့ာတငွ ်အာရကန၏် မပငမိမ်ေကမ်ှု  

များမှာ အြခားပော နိုင်ငံအနှံ့အြေားက လူမျ ိုးပရး နိုင်ငံ 
ပရး အတိုက်အခံြေုမှု များထက် မပလျာ့ေါ။ အတိုက်အခံ
အေုစ်မုျားကိ ုတရားမဝငဟ် ုပကကညာထားပောပကကာင့ ်ဖနိှေိ ်
ခံရေူများေည် လက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ေူအုေ်စုများကို 
ပထာကခ်ကံကေည။် ဗိလုခ်ျုေပ်နဝင်း၏ အာဏာေမိ်းပေီးေည့ ်
ပနာက်ေိုင်း ေါတီစုံစနစ်ကို ဖျက်ေိမ်းလိုက်ပေီး အာရကန်
ြေညန်ယအ်ေစပ်ေးမည့ ်ကစိ္စ မှာလည်း ပမပ့လျာေ့ွား ကကေည့ ်
ကိစ္စ တစ်ခု ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။ ပမယုနယ်ြခား အုေ်ချုေ်ပရး
(၁၉၆၁ - ၆၄) ကိစ္စ မှာလည်း အလားတူေင်  ရေ်တန့်ေွား 
ခဲ့ေည်။ ဤေို့ စိတ်ထင်တိုင်း ချဲခဲ့ပော လုေ်ရေ်များပကကာင့် 
စစ်အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုပေါင်းစုံတို့ 
ကကားရှိ ေဋိေက္ခ များကို မပငိမ်းချမ်းနိုင်ေလို နိုင်ငံပရးအရ 
ပရှ့မတိုးနိုင်ကကြခင်းမှာ ၂၅ နှစ်ခန့်ကကာြမင့်ခဲ့ေည်။
 ၁၉၆၀ ပကျာ်နှစ်များအစတွင်  အာရကန်တွင်  
အင်အားအပကာင်းဆုံး  အတိုက်အခံအဖွဲ့ မှာ  အလံ ြဖူ  
ကနွြ်မူနစမ်ျားြဖစက်ကေည။် အလြံဖူတို့မှာ အဓကိ ပြခကတု ်
စခန်းနှစ်ခုရှိေည်။ ေါတီ၏ အာရကန်ြေည်နယ် ရုံးချုေ်ကို 
ဗိုလ်ပကျာ်ြမက ဉီးစီးပေီး ပြမာက်ဘက်ေိုင်းရှိ စစ်ပတွခရိုင်
တငွတ်ညရ်ှေိည။် အပနာကပ်ြမာကတ်ေခ်ွကဲိ ုဗိလုေ်ကထ်နွ်း 
က အေုခ်ျုေပ်ေီး ရခိငုရ်ိုးမ၏ အပရှ့ဘကြ်ခမ်းမ ှပမို့နယမ်ျားနငှ့ ်
ပကျာက်ြဖူကိုလည်းပကာင်း၊ ထိုပမို့နယ်များနှင့် အပနာက် 
ဘက်ရှိ ပတာင်ကုတ်နှင့် လည်းပကာင်း ဆက်စေ်ရာပဒေ
တွင်ရှိေည်။ စစ်ပတွခရိုင် တွင် ရခိုင်ပကဒါများက အလံြဖူ 
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ကွန် ြမူနစ် အများဆုံး  ေါဝင် ကကပေီး နှစ်ပနရာစလုံးတွင်  
ချင်းနှင့်  အြခားလူမျ ိုးများထဲမှ အလံြဖူတို့ကို  ပထာက်ခံ 
ေူများရှိ ကကေည်။၉ တရုတ်မှ  ပမာ်စီတုံး၏ အယူအဆ 
ကဲ့ေို့ေင် “ယဉ်ပကျးမှု  ပတာ်လှန်ပရး” အငယ်စားကိုလည်း 
ြမနမ်ာမှု ြေုခဲ့ ကကရာ ၁၉၆၀ အပကျာမ်ျားတငွ ်ေါတ၏ီ ဂဏုေ်ဒု ်
မှာ ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ကျဆင်းလာေည။် ေိုရ့ာတငွ ်အာရကန၏်
ယဉပ်ကျးမှု   ပတာလ်နှပ်ရးမမူျားကိ ု ြေင်းြေင်းထနထ်န ်မကျင် ့
ေုံးခဲ့ပေ။ ကွန် ြမူနစ်ပခါင်းပဆာင်တို့ေည် ပကျးလက်
ပဒေများ၏ ၎င်းတို့၏ နယ်ပြမများကို ဆက်လက်လှု ေ်ရှား 
နိုင်ခဲ့ေည်။ ထို ဗ.က.ေ တို့က ယူနန်နယ်စေ်တွင် “ြေည်ေူ့ 
တေ်ဖွဲ့” အမည်ြဖင့် အင်အား ၁၅,၀၀၀ခန့်မျှ  စုမိချိန်တွင် 
ပထာကခ်ေံတူို့ကလည်း နိငုင်ပံရး ချနိခ်ငွလ်ျှ ာမှာ ကနွြ်မူနစ ်
များဘက်တွင် အပရးောပေီဟု ထွက်ခဲ့ ကကေည်။
 အလံနီကွန်ြမူနစ်တို့ကမူ ဉီးပနဝင်းအာဏာေိမ်း
ပေီး ေ ည့် ပနာ က် ေို င်း တွ င်  ကေ ဇာ လျှ င် ြမ န် စွာ  ကျ ဆ င်း
လာခဲ့ေည်။ ရ.က.ေနှင့် ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်
ပရးေါတ ီANLP တို ့ ၁၉၆၀ နစှမ်ျား အပစာေိငု်းတငွ ်ပေါ် ပေါက ်
လာြခင်းကလည်း အလံနီ ကေဇာ ကျဆင်းေွားရြခင်းနှင့်  
များစွာဆက်စေ်ေည်။ အာရကန်ေည် အလံနီတို့၏ပနာက်
ဆုံး ပြခကုတစ်ခန်းများထမဲ ှတစခု်ြဖစခ်ဲ့ ပေီး ရ.က.ေ က ၁၉၆၂ 
တွင် ခွဲထွက်ေွားပောအခါ ေါတီမှာ ကေဇာအာဏာ ကျဆင်း 
လာခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ကွန်ြမူနစ်ေါတီ ရ.က.ေ နှင့်
ရ ခို င် ြေ ည်  အ မျ ိုး ေား လွ တ် ပြမာ က် ပရး ေါ တီ  A N L P 
နှစ်ခုစလုံးမှာ မတ်စ်ဝါဒီများြဖစ်ကကေလို ရခိုင် အမျ ိုးေား 
ပရးဝါဒီများလည်း  ြဖစ် ကကေည်။ အလံနီပခါင်းပဆာင်  
ေခင်စိုး က အစိုးရထံ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ေွားပော 
အခါ အလံနီတို့၏ ပေိုလဲမှု မှာ ေို၍ေင် ြမန် ြမန်ဆန်ဆန် 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ၁၉၇၀ တွင် ရခိုင်ရိုးမအတွင်း၌ တေ်မပတာ် 
၏ စစပ်ဆးပရး ကာလများအတငွ်း ေခငစ်ိုးက “ပငမိ်းချမ်းပရး 
တမန်” ဟူပော အစီအစဉ်တစ်ခုကို လုေ်ခဲ့ချိန်တွင် ထိုကဲ့ေို့ 
မထင်မှတ်ထားပော အပြခအပနများ ြဖစ်ခဲ့ရာမှ အလံနီ 
တို့၏ ကျဆုံးြခင်း ခေ်ြမန်ြမန်ေင် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ထိုအချိန် 
မှစကာ အလံနီကွန်ြမူနစ်တို့မှာ ြမန်မာြေည်တွင်း၌ အရှိန် 
ပေေွားခဲ့ပော လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ၁၀

 ထိုအပရးကကီးပော အခိုက်အတန့်တွင်  လူမျ ိုးစု  
လက်နက်ကိုင်  တေ်ဖွဲ့များ အေစ်ပေါ် ထွက်လာြခင်းကို  
အပကကာင်းြေု၍ ပတာ်လှန်ပရးေုန်ကန်ရန် စိတ်ထက်ေန်
မှု များ  အာရကန်တွင်  အရှိန်တက်ခဲ့ေည်။ (အာရကန်  
လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကိုရှု ေါ။) ေထမဆုံး 
လှု ေ်ရှားမှု အေစ်မှာ ေက်ဆိုးမရှည်ခဲ့ပော ရခိုင်ြေည်နယ် 
အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးအဖွဲ့  (ယခင်ကရှိခဲ့ပော ANUO 
နှင့် အဆက်အစေ်မရှိေါ။) ယခုအဖွဲ့ကမူ ၁၉၅၈ ဉီးနုအစိုးရ 
လက်ထက် လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီ လဲလှယ်ပရး အစီအစဉ် 

တွင် လက်နက်စွန့်ခဲ့ပော အများပလးစားကကေည့် ြေည်ေူ့ 
ရဲပဘာ်ပခါင်းပဆာင် ဗိုလ် ကကာလှပအာင်က ၁၉၆၃ ခုနှစ်
တွင် ထူပထာင်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ မူဂျာဟစ်ေါတီမှာလည်း
ပြမာကေ်ိငု်းနယစ်ေပ်ဒေမ ှစစပ်ခါင်းပဆာငတ်စဉ်ီး ြဖစပ်ော 
စာနီဂျဖာ၏ ဉီးပဆာင်မှု ြဖင့်  ြေန်လည်အေက်ဝင်လာခဲ့
ေည်။၁၁ ရိုဟင်ဂျာ လွတ်လေ်ပရးတေ်ဉီး (၁၉၇၃ ခုနှစ် မှ 
စတင၍် ရိုဟငဂ်ျာ မျ ိုးချစတ်ေဉ်ီး RPF အြဖစ ်အမညပ်ြောင်း
ခဲ့) မှာလည်း အပရးကကီးေည့် လှု ေ်ရှားမှု  တစ်ခုေင်။  ရန်ကုန် 
တက� ေိုလ်မှ  ပကျာင်းေားတစ်ဉီးြဖစ်ပော မိုဟာမက်ဂျဖာ 
ဟာဘစက် ၁၉၆၄ ခနုစှတ်ငွ ်တညပ်ထာငခ်ဲပ့ော အဖွဲ့ ြဖစပ်ေီး
လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်တစ်ခုအပနနှင့် ရေ်တည်လာရန် နှစ်ပေါင်း
အပတာ်ကကာြမင့်ခဲ့ေည်။ ယပန့ ရိုဟင်ဂျာ အပရး လက်နက်
ကိငုလ်ှု ေရ်ှားေမူျားကမ ူ၎င်းတို့ေည ်ဂျဖာဟာဘစန်ငှ့ ်RPF
တို့၏ အဆက်အန� ယ်များြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။
 ပတာ်လှန်လိုစိတ်ကို ေို၍ဆွပေးပော အြဖစ်အေျက် 
တစ်ခုမှာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်  ကေဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင်  ြဖစ်ခဲ့  
ေည်။ ထိုပန့မှာ အာရကန်ေမိုင်းတွင် နာမည်ဆိုးပော
ပန့ရက်တစ်ခု ြဖစ် ပေီး ယပန့အထိ ထိုပန့တွင်  ြဖစ်ေျက်ခဲ့  
ေည်များကို လွတ်လေ်စွာ စုံစမ်းပဖာ်ထုတ်ခဲ့ ြခင်း မည်ေည့် 
အခါကမျှ  မရှိခဲ့ပေ။ ေို့ရာတွင် မျက်ြမင်ေက်ပေများက 
ြေန်ပြောင်း ပြောကကရာ၌ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ပမို့ပတာ်စစ်ပတွ
၌ ဆန်ြေတ်လေ်မှု များ ြဖစ်ပေါ် ေြဖင့် ဆန� ြေပောလူအုေ် 
ထဲေို့ စစ်တေ်က တည့်တည့်ေင်  ပေနတ်ြဖင့် ေစ်ခဲ့ရာ အချ ို့
ပေဆုံးပေီး အချ ို့ဒဏ်ရာရ ေို့မဟုတ် ပေျာက်ဆုံးေွားရာ 
အရေ်ေားလူပေါင်း ၄၀၀ ခန့် ထိခိုက်နစ်နာ ခဲ့ရေည်ဟု 
ဆိုေည်။၁၂ ဆန်ထွက်ပော ပဒေအြဖစ် လူေိများခဲ့ပော 
နယ်တွင် ထိုအြဖစ်မှာ အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များကို  
တစ်ဖန်ြေန်၍ မီးပတာက်ရန် စနတ်တံြဖုတ်လိုက်ြခင်းေင် 
ြဖစ်ေည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကေင် ၁၉၆၇ “ဆန်ြေဿနာ
လူေတ်ေွဲပန့ကို” ၁၇၈၄၊ ၁၈၂၄ နှင့်၊ ၁၉၄၂ ကျူးပကျာ်စစ် 
များနှင့် ပေွးပြမကျမှု များ ကဲ့ေို့ေင် အာရကန်အမျ ိုးေားတို့ 
ပကကကွဲဝမ်းနည်းစရာ ပန့တစ်ခု ြဖစ်လာပေီး မျ ိုးချစ်စိတ်ကို 
လှု ့ံပဆာ်ရန် အပရးကကီးေည့် အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်လာ 
ခဲ့ေည်။ 
 ထိုအြဖစ်အေျက်များ၏ တွန်းအားြဖင့် လှု ေ်ရှားမှု  
အေစ်နှစ်ခု ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ တစ်ခုမှာ ရခိုင် ြေည် 
လတွလ်ေပ်ရးအဖွဲ့ (Arakan Independence Organisation
– AIO)  နှင့် ရခိုင်ြေည် လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ(Arakan 
Liberation Party – ALP) တို့ ြဖစ်ကကေည်။ ထိုလှု ေ်ရှားမှု  
အေစမ်ျားကိ ုအဓကိ စတိခ်နွအ်ားပေးေမူှာ ေမိငု်းေညာရငှ ်
တစဉ်ီးြဖစပ်ော ဉီးဉီးောထနွ်းြဖစေ်ည။် လငူယမ်ျားအပေါ်  
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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ကွန် ြမူနစ် အများဆုံး  ေါဝင် ကကပေီး နှစ်ပနရာစလုံးတွင်  
ချင်းနှင့်  အြခားလူမျ ိုးများထဲမှ အလံြဖူတို့ကို  ပထာက်ခံ 
ေူများရှိ ကကေည်။၉ တရုတ်မှ  ပမာ်စီတုံး၏ အယူအဆ 
ကဲ့ေို့ေင် “ယဉ်ပကျးမှု  ပတာ်လှန်ပရး” အငယ်စားကိုလည်း 
ြမနမ်ာမှု ြေုခဲ့ ကကရာ ၁၉၆၀ အပကျာမ်ျားတငွ ်ေါတ၏ီ ဂဏုေ်ဒု ်
မှာ ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ကျဆင်းလာေည။် ေိုရ့ာတငွ ်အာရကန၏်
ယဉပ်ကျးမှု   ပတာလ်နှပ်ရးမမူျားကိ ု ြေင်းြေင်းထနထ်န ်မကျင် ့
ေုံးခဲ့ပေ။ ကွန် ြမူနစ်ပခါင်းပဆာင်တို့ေည် ပကျးလက်
ပဒေများ၏ ၎င်းတို့၏ နယ်ပြမများကို ဆက်လက်လှု ေ်ရှား 
နိုင်ခဲ့ေည်။ ထို ဗ.က.ေ တို့က ယူနန်နယ်စေ်တွင် “ြေည်ေူ့ 
တေ်ဖွဲ့” အမည်ြဖင့် အင်အား ၁၅,၀၀၀ခန့်မျှ  စုမိချိန်တွင် 
ပထာကခ်ေံတူို့ကလည်း နိငုင်ပံရး ချနိခ်ငွလ်ျှ ာမှာ ကနွြ်မူနစ ်
များဘက်တွင် အပရးောပေီဟု ထွက်ခဲ့ ကကေည်။
 အလံနီကွန်ြမူနစ်တို့ကမူ ဉီးပနဝင်းအာဏာေိမ်း
ပေီး ေ ည့် ပနာ က် ေို င်း တွ င်  ကေ ဇာ လျှ င် ြမ န် စွာ  ကျ ဆ င်း
လာခဲ့ေည်။ ရ.က.ေနှင့် ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်
ပရးေါတ ီANLP တို ့ ၁၉၆၀ နစှမ်ျား အပစာေိငု်းတငွ ်ပေါ် ပေါက ်
လာြခင်းကလည်း အလံနီ ကေဇာ ကျဆင်းေွားရြခင်းနှင့်  
များစွာဆက်စေ်ေည်။ အာရကန်ေည် အလံနီတို့၏ပနာက်
ဆုံး ပြခကုတစ်ခန်းများထမဲ ှတစခု်ြဖစခ်ဲ့ ပေီး ရ.က.ေ က ၁၉၆၂ 
တွင် ခွဲထွက်ေွားပောအခါ ေါတီမှာ ကေဇာအာဏာ ကျဆင်း 
လာခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ကွန်ြမူနစ်ေါတီ ရ.က.ေ နှင့်
ရ ခို င် ြေ ည်  အ မျ ိုး ေား လွ တ် ပြမာ က် ပရး ေါ တီ  A N L P 
နှစ်ခုစလုံးမှာ မတ်စ်ဝါဒီများြဖစ်ကကေလို ရခိုင် အမျ ိုးေား 
ပရးဝါဒီများလည်း  ြဖစ် ကကေည်။ အလံနီပခါင်းပဆာင်  
ေခင်စိုး က အစိုးရထံ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ေွားပော 
အခါ အလံနီတို့၏ ပေိုလဲမှု မှာ ေို၍ေင် ြမန် ြမန်ဆန်ဆန် 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ၁၉၇၀ တွင် ရခိုင်ရိုးမအတွင်း၌ တေ်မပတာ် 
၏ စစပ်ဆးပရး ကာလများအတငွ်း ေခငစ်ိုးက “ပငမိ်းချမ်းပရး 
တမန်” ဟူပော အစီအစဉ်တစ်ခုကို လုေ်ခဲ့ချိန်တွင် ထိုကဲ့ေို့ 
မထင်မှတ်ထားပော အပြခအပနများ ြဖစ်ခဲ့ရာမှ အလံနီ 
တို့၏ ကျဆုံးြခင်း ခေ်ြမန်ြမန်ေင် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ထိုအချိန် 
မှစကာ အလံနီကွန်ြမူနစ်တို့မှာ ြမန်မာြေည်တွင်း၌ အရှိန် 
ပေေွားခဲ့ပော လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ၁၀

 ထိုအပရးကကီးပော အခိုက်အတန့်တွင်  လူမျ ိုးစု  
လက်နက်ကိုင်  တေ်ဖွဲ့များ အေစ်ပေါ် ထွက်လာြခင်းကို  
အပကကာင်းြေု၍ ပတာ်လှန်ပရးေုန်ကန်ရန် စိတ်ထက်ေန်
မှု များ  အာရကန်တွင်  အရှိန်တက်ခဲ့ေည်။ (အာရကန်  
လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကိုရှု ေါ။) ေထမဆုံး 
လှု ေ်ရှားမှု အေစ်မှာ ေက်ဆိုးမရှည်ခဲ့ပော ရခိုင်ြေည်နယ် 
အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးအဖွဲ့  (ယခင်ကရှိခဲ့ပော ANUO 
နှင့် အဆက်အစေ်မရှိေါ။) ယခုအဖွဲ့ကမူ ၁၉၅၈ ဉီးနုအစိုးရ 
လက်ထက် လက်နက်နှင့် ဒီမိုကပရစီ လဲလှယ်ပရး အစီအစဉ် 

တွင် လက်နက်စွန့်ခဲ့ပော အများပလးစားကကေည့် ြေည်ေူ့ 
ရဲပဘာ်ပခါင်းပဆာင် ဗိုလ် ကကာလှပအာင်က ၁၉၆၃ ခုနှစ်
တွင် ထူပထာင်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ မူဂျာဟစ်ေါတီမှာလည်း
ပြမာကေ်ိငု်းနယစ်ေပ်ဒေမ ှစစပ်ခါင်းပဆာငတ်စဉ်ီး ြဖစပ်ော 
စာနီဂျဖာ၏ ဉီးပဆာင်မှု ြဖင့်  ြေန်လည်အေက်ဝင်လာခဲ့
ေည်။၁၁ ရိုဟင်ဂျာ လွတ်လေ်ပရးတေ်ဉီး (၁၉၇၃ ခုနှစ် မှ 
စတင၍် ရိုဟငဂ်ျာ မျ ိုးချစတ်ေဉ်ီး RPF အြဖစ ်အမညပ်ြောင်း
ခဲ့) မှာလည်း အပရးကကီးေည့် လှု ေ်ရှားမှု  တစ်ခုေင်။  ရန်ကုန် 
တက� ေိုလ်မှ  ပကျာင်းေားတစ်ဉီးြဖစ်ပော မိုဟာမက်ဂျဖာ 
ဟာဘစက် ၁၉၆၄ ခနုစှတ်ငွ ်တညပ်ထာငခ်ဲပ့ော အဖွဲ့ ြဖစပ်ေီး
လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်တစ်ခုအပနနှင့် ရေ်တည်လာရန် နှစ်ပေါင်း
အပတာ်ကကာြမင့်ခဲ့ေည်။ ယပန့ ရိုဟင်ဂျာ အပရး လက်နက်
ကိငုလ်ှု ေရ်ှားေမူျားကမ ူ၎င်းတို့ေည ်ဂျဖာဟာဘစန်ငှ့ ်RPF
တို့၏ အဆက်အန� ယ်များြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။
 ပတာ်လှန်လိုစိတ်ကို ေို၍ဆွပေးပော အြဖစ်အေျက် 
တစ်ခုမှာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်  ကေဂုတ်လ ၁၃ ရက်တွင်  ြဖစ်ခဲ့  
ေည်။ ထိုပန့မှာ အာရကန်ေမိုင်းတွင် နာမည်ဆိုးပော
ပန့ရက်တစ်ခု ြဖစ် ပေီး ယပန့အထိ ထိုပန့တွင်  ြဖစ်ေျက်ခဲ့  
ေည်များကို လွတ်လေ်စွာ စုံစမ်းပဖာ်ထုတ်ခဲ့ ြခင်း မည်ေည့် 
အခါကမျှ  မရှိခဲ့ပေ။ ေို့ရာတွင် မျက်ြမင်ေက်ပေများက 
ြေန်ပြောင်း ပြောကကရာ၌ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ပမို့ပတာ်စစ်ပတွ
၌ ဆန်ြေတ်လေ်မှု များ ြဖစ်ပေါ် ေြဖင့် ဆန� ြေပောလူအုေ် 
ထဲေို့ စစ်တေ်က တည့်တည့်ေင်  ပေနတ်ြဖင့် ေစ်ခဲ့ရာ အချ ို့
ပေဆုံးပေီး အချ ို့ဒဏ်ရာရ ေို့မဟုတ် ပေျာက်ဆုံးေွားရာ 
အရေ်ေားလူပေါင်း ၄၀၀ ခန့် ထိခိုက်နစ်နာ ခဲ့ရေည်ဟု 
ဆိုေည်။၁၂ ဆန်ထွက်ပော ပဒေအြဖစ် လူေိများခဲ့ပော 
နယ်တွင် ထိုအြဖစ်မှာ အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များကို  
တစ်ဖန်ြေန်၍ မီးပတာက်ရန် စနတ်တံြဖုတ်လိုက်ြခင်းေင် 
ြဖစ်ေည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကေင် ၁၉၆၇ “ဆန်ြေဿနာ
လူေတ်ေွဲပန့ကို” ၁၇၈၄၊ ၁၈၂၄ နှင့်၊ ၁၉၄၂ ကျူးပကျာ်စစ် 
များနှင့် ပေွးပြမကျမှု များ ကဲ့ေို့ေင် အာရကန်အမျ ိုးေားတို့ 
ပကကကွဲဝမ်းနည်းစရာ ပန့တစ်ခု ြဖစ်လာပေီး မျ ိုးချစ်စိတ်ကို 
လှု ့ံပဆာ်ရန် အပရးကကီးေည့် အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်လာ 
ခဲ့ေည်။ 
 ထိုအြဖစ်အေျက်များ၏ တွန်းအားြဖင့် လှု ေ်ရှားမှု  
အေစ်နှစ်ခု ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ တစ်ခုမှာ ရခိုင် ြေည် 
လတွလ်ေပ်ရးအဖွဲ့ (Arakan Independence Organisation
– AIO)  နှင့် ရခိုင် ြေည် လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ(Arakan 
Liberation Party – ALP) တို့ ြဖစ်ကကေည်။ ထိုလှု ေ်ရှားမှု  
အေစမ်ျားကိ ုအဓကိ စတိခ်နွအ်ားပေးေမူှာ ေမိငု်းေညာရငှ ်
တစဉ်ီးြဖစပ်ော ဉီးဉီးောထနွ်းြဖစေ်ည။် လငူယမ်ျားအပေါ်  
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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အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်ကို  ေူးတွဲတည်ပထာင်ေူ
တ စ် ဉီး ြဖ စ် ပေီး  ပထာ င် ထဲ တွ င်  ကွ ယ် လွ န် ခဲ့ ေ ည် ။ 
၁၉၆၈ ခုတွင်၎င်း၏ တေည့်တစ်ဉီး ြဖစ်ပော AIO ၏ 
ေထမဆုံးပခါင်းပဆာင် ဆရာစံပကျာ်ထွန်းက အာရကန်တို့
၏ဘဝအပြခကို �� န်းဆိုေည့်စကား “က� န်ေုန်းကိုလိုနီ” 
ကို စတင်ေုံးစွဲခဲ့ေူြဖစ်ေည်။၁၃ ရခိုင်တို့၏ ရုန်းကန်ရမှု ကို 
ဂရိတ်ပဗိတိန်မှ အိုင်ယာလန်လွတ်ပြမာက်ပရး လှု ေ်ရှားမှု နှင့် 
မ ကကာခဏ နှို  င်း ြေတတ် ကကေည်။ မျ ိုးဆက်ေစ်  ရခိုင်
လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များက ဗ.က.ေ နှင့် မ.ဆ.လ တို့၏
မတ်စ်ဝါဒီ အချုေ်အပနှာင်ကိုလည်း မခံကကပေ။ AIO လူငယ် 
များ၏ အယူအဆကမူ လူနည်းစု တိုင်းရင်းေားများအဖို့  
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်ဆိုင်ပနရပော အဓိကစိန်ပခါ် မှု ကကီး 
နစှခု်မှာ မတစ်ဝ်ါဒနီငှ့ ်မ.ဆ.လ ၏ “ဗမာ ဇာတေ်ငွ်းပော”  မဝူါဒ 
များေင်ြဖစ်ေည်ဟု ယူဆေည်။ ပနာင်တွင် AIO ၏ ဥက� ဌ 
ြဖစ်လာခဲ့ပော ေမိုင်းပကျာင်းေားတစ်ဉီးြဖစ်ေူ ပကျာ်လှို  င် 
က “လွတ်လေ်ပရးရချိန်က မတ်စ်ဝါဒကို အတိတ်က ဆုံးရှု ံးခဲ့ 
ဖူးပော အငေ်ါယာကိ ုြေနတ်ညပ်ထာငပ်ေးနိငုမ်ည့ ်ဝါဒတစခ် ု
အြဖစ် ဗမာအများက ထင်ခဲ့ ကကေည်” ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၁၄

 ပနာက်ဆယ် စုနှစ်တွင်မူ  A IO ပရာ  ALP ေါ  
လွတ်ပြမာက်နယ်ပြမကို တည်ပထာင်ရန် ကကိုးစားကကရာတွင်
မပအာင် ြမင်ခဲ့ ကကေါ။ ယပန့တွင်မူ ထိုေါတီနှစ်ခုစလုံးကို  
နိုင်ငံပရးနှင့်  ေတ်ေက်ပော အပရးဆိုပထာက် ြေမှု များ
ပကကာင့လ်ေူမိျားေါေည။် ေိုရ့ာတငွ ်ထိအုဖွဲ့များ၏ ကနွရ်က ်
ဖွဲ့ထားရှိနိုင်မှု နှင့် ဖွဲ့စည်းေုံကို ကကည့်လျှ င် ဤပဒေအတွင်း 
မှ  အ ြခားလက်နက်ကို င်များ  ပနာက်ေို င်းတွင် ပလ ျှာက်  
ခဲ့ပောလမ်းမှာ ၎င်းတို့၏ လမ်းစဉ်နှင့်  ခေ်ဆင်ဆင်ြဖစ် 
ပကကာင်းပတွ့ရမည်။  ေို့ ြဖစ်ရာ ၎င်းတို့၏ (ပမာ်ဒယ်) လုေ်
နည်းကိုင်နည်းများက အပရးေါခဲ့ေည်ဟု ဆိုရမည်။ ၁၉၇၀ 
တွင် မန� ပလးတက� ေိုလ်မှ လူေိေ်မများပော ပကျာင်းေား 
တစ်စုက AIO ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့  
ေည် တရုတ်နယ်စေ်ရှိ  KIO ထိန်းချုေ်မှု  ပအာက်တွင်  
ရှိပော စခန်းများေို့ေွားပရာက်ကာ စစ်ေညာကို စတင် 
ေင်ယူခဲ့ ကကေည်။ နှစ်နှစ်ခန့်အကကာတွင် ထို AIOတေ်ဖွဲ့
များေည် အာရကန်နယ်ထဲရှိ အိန� ိယနယ်စေ် တစ်ပလ ျှာက် 
ြေန်လည် ထိုးပဖာက် ဝင်ပရာက်လာကကပေီး ပကျာက်ပတာ်နှင့် 
ပြမာက်ဉီး ပမို့နယ်များတွင် ပြခကုတ်ရယူနိုင်ခဲ့ ကကေည်။
AIO ပခါင်းပဆာင်များေည် ယခုအခါ အာရကန်လွတ်လေ်
ပရးနှင့် ကိုယ့်ကကမ� ာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ပရးတို့ကို ပတာင်းဆို 
ပနကကေည်။ 
 ဒုတယိလကန်ကက်ိငု ်အငအ်ားစုကို တညပ်ထာငရ်န်
ကကိုးစားကကရာတွင် ALP ေည် ေို၍အချိန်ယူကာ ြဖည်းြဖည်း 
လှု ေ်ရှားခဲ့ေည်။ ၁၉၆၇ - ၆၈ တွင် ေထမအကကိမ် ကကိုးစားရာ
မပအာငြ်မငခ်ဲပ့ေ။ ပြမပအာက ်ပတာလ်နှပ်ရးကိ ုပထာကခ်ေံ ူ

များအား စစ်ပတွနှင့် ရပေ့ပတာင်ပမို့နယ်များတွင် အဖမ်းခံ 
လိုက်ရေည်။ ဖမ်းဆီးခံရေူများထဲတွင် ပနာင်တွင် ေါတီ 
ပခါင်းပဆာင်များြဖစ်လာမည့်  ခိုင်မိုးလင်း၊ ခိုင်ရဲခိုင်နှင့်  
ခိုင်စိုးနိုင်တို့ ေါဝင်ခဲ့ေည်။၁၅ ၁၉၇၂ - ၇၄ ေို့ပရာက်မှော  
ALP ကို  ထိုင်းနယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် KNU ၏အကူ 
အညီြဖင့်  အတည်တကျ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ေည်။ ပနာက်ထေ် 
ဆယ်စုနှစ်များတွင် ALP ေည် တေ်ပေါင်းစု အေိုင်းအဝိုင်း 
တွင် လူေိများပော အဖွဲ့တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ် 
ကိ ုတညပ်ထာငရ်န ်ပတာင်းဆိခုဲပ့ော လမူျ ိုးစ ုလကန်ကက်ိငု ်
တေ်ဖွဲ့များကို  အပြခြေုေည့်  အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ် 
တေ်ဉီး NDF ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။ KNU 
နယ်ပြမတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော NDF ေည် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ 
အြခားလက်နက်ကိုင် လူမျ ိုးစုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်
ချိတ်ဆက်ရန်  အားထုတ်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော်  ALP ေည်
အာရကန်တွင်မူ စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု  အေွင်ကိုယူရန် ကကိုးစား 
ခဲ့ေည်။ အစိုးရတေ်များက ေိတ်ထားပော လမ်းပကကာင်း
များကို ဖွင့်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ဤနည်းကိုပရ�းခဲ့ေည်။ 
(နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ဒုက္ခ ေည် 
အကျေ် အတည်းတို့ကို ရှု ေါ။)
 ဤအပတာအတွင်း  မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်း
များေည်လည်း လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံြေုရန် ြေန်ပေီး 
လမ်းစပဖာ်လာကကေည်။ ေါလီမန်ပခတ်မှ မူဂျာဟစ်ဒင်များ
၏ လှု ေ်ရှားဟန်ကိုယူကာ ၁၉၆၀ ပကျာ်ကာလများတွင် 
စစစ်ခန်းများ ပနရာချရာတငွ ်ဗဟိုဟ၍ူ မညေ်ည့ပ်နရာတငွ်
မှမထားဘဲ အုေ်ချုေ်ေည်။ မူဂျာဟစ် ေါတီအေစ်ေည် 
အငအ်ားအကကီးဆုံးြဖစပ်ေီး မတွဆ်လင ်(ေို့မဟတု ်ရိဟုငဂ်ျာ)
အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီဟုလည်း ပခါ် ကကေည်။ 
စာနီဂျာဖားရ်က ပခါင်းပဆာင်ပော ထိုလှု ေ်ရှားမှု မှာ ရခိုင်
ြေည်နယ်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ၊ NLP တို့နှင့် နတ်ြမစ်နယ်ြခား 
ပဒေတငွ ်မဟာမတိဖ်ွဲ့ခဲေ့ည။် ၁၉၇၀ ပကျာ ်ကာလများတငွ ်
အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းရှိ  မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်းများ
၏ လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်မှု  ပနရာတွင် မိုဟာမက်ဂျဖားရ် 
ဟာဗစ်နှင့် ပတာခိုေွားပော မျ ိုးဆက်ေစ် RPF လက်နက် 
ကိုင်များက အစားထိုး ဝင်ပရာက်ခဲ့ေည်။၁၆.
 မ.ဆ.လ အစိုးရ အုေ်ချုေ် ပေီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု 
အကကာတငွ ်မတွဆ်လငမ်ျားကကားတငွ ်လကန်ကက်ိငု ်လမ်းစဉ ်
ကို ပထာက်ခံရန် ဆန� ြေင်းြေလာကကေည်။ မည်ေည့်အပန 
အထားမှ လာေူြဖစ်ပစ၊ မွတ်ဆလင်များစွာေည် မ.ဆ.လ 
အစိုးရလက်ပအာက်တွင် မလုံမပခုံခံစားရေည်။ တရားဝင် 
ပကကညာချက်ြဖင့် ထုတ်ြေန်ြခင်း မရှိခဲ့ပော်လည်း နိုင်ငံြခား 
အနွယ် ပေွးပနှာဟု ယူဆပော မွတ်ဆလင်များထံမှ လက်ရှိ 
မှတ်ေုံတင်များကို ေိမ်းယူပေီး အေစ်ြေန်ထုတ်ပေးပတာ့မည်
မဟုတ်ဟူပော ေတင်းကလည်း ေျံလ့ွင့်လာခဲ့ေည်။၁၇ 
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အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်ကို  ေူးတွဲတည်ပထာင်ေူ
တ စ် ဉီး ြဖ စ် ပေီး  ပထာ င် ထဲ တွ င်  ကွ ယ် လွ န် ခဲ့ ေ ည် ။ 
၁၉၆၈ ခုတွင်၎င်း၏ တေည့်တစ်ဉီး ြဖစ်ပော AIO ၏ 
ေထမဆုံးပခါင်းပဆာင် ဆရာစံပကျာ်ထွန်းက အာရကန်တို့
၏ဘဝအပြခကို �� န်းဆိုေည့်စကား “က� န်ေုန်းကိုလိုနီ” 
ကို စတင်ေုံးစွဲခဲ့ေူြဖစ်ေည်။၁၃ ရခိုင်တို့၏ ရုန်းကန်ရမှု ကို 
ဂရိတ်ပဗိတိန်မှ အိုင်ယာလန်လွတ်ပြမာက်ပရး လှု ေ်ရှားမှု နှင့် 
မ ကကာခဏ နှို  င်း ြေတတ် ကကေည်။ မျ ိုးဆက်ေစ်  ရခိုင်
လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များက ဗ.က.ေ နှင့် မ.ဆ.လ တို့၏
မတ်စ်ဝါဒီ အချုေ်အပနှာင်ကိုလည်း မခံကကပေ။ AIO လူငယ် 
များ၏ အယူအဆကမူ လူနည်းစု တိုင်းရင်းေားများအဖို့  
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်ဆိုင်ပနရပော အဓိကစိန်ပခါ် မှု ကကီး 
နစှခု်မှာ မတစ်ဝ်ါဒနီငှ့ ်မ.ဆ.လ ၏ “ဗမာ ဇာတေ်ငွ်းပော”  မဝူါဒ 
များေင်ြဖစ်ေည်ဟု ယူဆေည်။ ပနာင်တွင် AIO ၏ ဥက� ဌ 
ြဖစ်လာခဲ့ပော ေမိုင်းပကျာင်းေားတစ်ဉီးြဖစ်ေူ ပကျာ်လှို  င် 
က “လွတ်လေ်ပရးရချိန်က မတ်စ်ဝါဒကို အတိတ်က ဆုံးရှု ံးခဲ့ 
ဖူးပော အငေ်ါယာကိ ုြေနတ်ညပ်ထာငပ်ေးနိငုမ်ည့ ်ဝါဒတစခ် ု
အြဖစ် ဗမာအများက ထင်ခဲ့ ကကေည်” ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၁၄

 ပနာက်ဆယ် စုနှစ်တွင်မူ  A IO ပရာ  ALP ေါ  
လွတ်ပြမာက်နယ်ပြမကို တည်ပထာင်ရန် ကကိုးစားကကရာတွင်
မပအာင် ြမင်ခဲ့ ကကေါ။ ယပန့တွင်မူ ထိုေါတီနှစ်ခုစလုံးကို  
နိုင်ငံပရးနှင့်  ေတ်ေက်ပော အပရးဆိုပထာက် ြေမှု များ
ပကကာင့လ်ေူမိျားေါေည။် ေိုရ့ာတငွ ်ထိအုဖွဲ့များ၏ ကနွရ်က ်
ဖွဲ့ထားရှိနိုင်မှု နှင့် ဖွဲ့စည်းေုံကို ကကည့်လျှ င် ဤပဒေအတွင်း 
မှ  အ ြခားလက်နက်ကို င်များ  ပနာက်ေို င်းတွင် ပလ ျှာက်  
ခဲ့ပောလမ်းမှာ ၎င်းတို့၏ လမ်းစဉ်နှင့်  ခေ်ဆင်ဆင်ြဖစ် 
ပကကာင်းပတွ့ရမည်။  ေို့ ြဖစ်ရာ ၎င်းတို့၏ (ပမာ်ဒယ်) လုေ်
နည်းကိုင်နည်းများက အပရးေါခဲ့ေည်ဟု ဆိုရမည်။ ၁၉၇၀ 
တွင် မန� ပလးတက� ေိုလ်မှ လူေိေ်မများပော ပကျာင်းေား 
တစ်စုက AIO ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့  
ေည် တရုတ်နယ်စေ်ရှိ  KIO ထိန်းချုေ်မှု  ပအာက်တွင်  
ရှိပော စခန်းများေို့ေွားပရာက်ကာ စစ်ေညာကို စတင် 
ေင်ယူခဲ့ ကကေည်။ နှစ်နှစ်ခန့်အကကာတွင် ထို AIOတေ်ဖွဲ့
များေည် အာရကန်နယ်ထဲရှိ အိန� ိယနယ်စေ် တစ်ပလ ျှာက် 
ြေန်လည် ထိုးပဖာက် ဝင်ပရာက်လာကကပေီး ပကျာက်ပတာ်နှင့် 
ပြမာက်ဉီး ပမို့နယ်များတွင် ပြခကုတ်ရယူနိုင်ခဲ့ ကကေည်။
AIO ပခါင်းပဆာင်များေည် ယခုအခါ အာရကန်လွတ်လေ်
ပရးနှင့် ကိုယ့်ကကမ� ာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ပရးတို့ကို ပတာင်းဆို 
ပနကကေည်။ 
 ဒုတယိလကန်ကက်ိငု ်အငအ်ားစုကို တညပ်ထာငရ်န်
ကကိုးစားကကရာတွင် ALP ေည် ေို၍အချိန်ယူကာ ြဖည်းြဖည်း 
လှု ေ်ရှားခဲ့ေည်။ ၁၉၆၇ - ၆၈ တွင် ေထမအကကိမ် ကကိုးစားရာ
မပအာငြ်မငခ်ဲပ့ေ။ ပြမပအာက ်ပတာလ်နှပ်ရးကိ ုပထာကခ်ေံ ူ

များအား စစ်ပတွနှင့် ရပေ့ပတာင်ပမို့နယ်များတွင် အဖမ်းခံ 
လိုက်ရေည်။ ဖမ်းဆီးခံရေူများထဲတွင် ပနာင်တွင် ေါတီ 
ပခါင်းပဆာင်များြဖစ်လာမည့်  ခိုင်မိုးလင်း၊ ခိုင်ရဲခိုင်နှင့်  
ခိုင်စိုးနိုင်တို့ ေါဝင်ခဲ့ေည်။၁၅ ၁၉၇၂ - ၇၄ ေို့ပရာက်မှော  
ALP ကို  ထိုင်းနယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် KNU ၏အကူ 
အညီြဖင့်  အတည်တကျ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ေည်။ ပနာက်ထေ် 
ဆယ်စုနှစ်များတွင် ALP ေည် တေ်ပေါင်းစု အေိုင်းအဝိုင်း 
တွင် လူေိများပော အဖွဲ့တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ် 
ကိ ုတညပ်ထာငရ်န ်ပတာင်းဆိခုဲပ့ော လမူျ ိုးစ ုလကန်ကက်ိငု ်
တေ်ဖွဲ့များကို  အပြခြေုေည့်  အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ် 
တေ်ဉီး NDF ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။ KNU 
နယ်ပြမတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော NDF ေည် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ 
အြခားလက်နက်ကိုင် လူမျ ိုးစုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်
ချိတ်ဆက်ရန်  အားထုတ်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော်  ALP ေည်
အာရကန်တွင်မူ စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု  အေွင်ကိုယူရန် ကကိုးစား 
ခဲ့ေည်။ အစိုးရတေ်များက ေိတ်ထားပော လမ်းပကကာင်း
များကို ဖွင့်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ဤနည်းကိုပရ�းခဲ့ေည်။ 
(နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့် ဒုက္ခ ေည် 
အကျေ် အတည်းတို့ကို ရှု ေါ။)
 ဤအပတာအတွင်း  မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်း
များေည်လည်း လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံြေုရန် ြေန်ပေီး 
လမ်းစပဖာ်လာကကေည်။ ေါလီမန်ပခတ်မှ မူဂျာဟစ်ဒင်များ
၏ လှု ေ်ရှားဟန်ကိုယူကာ ၁၉၆၀ ပကျာ်ကာလများတွင် 
စစစ်ခန်းများ ပနရာချရာတငွ ်ဗဟိုဟ၍ူ မညေ်ည့ပ်နရာတငွ်
မှမထားဘဲ အုေ်ချုေ်ေည်။ မူဂျာဟစ် ေါတီအေစ်ေည် 
အငအ်ားအကကီးဆုံးြဖစပ်ေီး မတွဆ်လင ်(ေို့မဟတု ်ရိဟုငဂ်ျာ)
အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီဟုလည်း ပခါ် ကကေည်။ 
စာနီဂျာဖားရ်က ပခါင်းပဆာင်ပော ထိုလှု ေ်ရှားမှု မှာ ရခိုင်
ြေည်နယ်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ၊ NLP တို့နှင့် နတ်ြမစ်နယ်ြခား 
ပဒေတငွ ်မဟာမတိဖ်ွဲ့ခဲေ့ည။် ၁၉၇၀ ပကျာ ်ကာလများတငွ ်
အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းရှိ  မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်းများ
၏ လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်မှု  ပနရာတွင် မိုဟာမက်ဂျဖားရ် 
ဟာဗစ်နှင့် ပတာခိုေွားပော မျ ိုးဆက်ေစ် RPF လက်နက် 
ကိုင်များက အစားထိုး ဝင်ပရာက်ခဲ့ေည်။၁၆.
 မ.ဆ.လ အစိုးရ အုေ်ချုေ် ပေီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု 
အကကာတငွ ်မတွဆ်လငမ်ျားကကားတငွ ်လကန်ကက်ိငု ်လမ်းစဉ ်
ကို ပထာက်ခံရန် ဆန� ြေင်းြေလာကကေည်။ မည်ေည့်အပန 
အထားမှ လာေူြဖစ်ပစ၊ မွတ်ဆလင်များစွာေည် မ.ဆ.လ 
အစိုးရလက်ပအာက်တွင် မလုံမပခုံခံစားရေည်။ တရားဝင် 
ပကကညာချက်ြဖင့် ထုတ်ြေန်ြခင်း မရှိခဲ့ပော်လည်း နိုင်ငံြခား 
အနွယ် ပေွးပနှာဟု ယူဆပော မွတ်ဆလင်များထံမှ လက်ရှိ 
မှတ်ေုံတင်များကို ေိမ်းယူပေီး အေစ်ြေန်ထုတ်ပေးပတာ့မည်
မဟုတ်ဟူပော ေတင်းကလည်း ေျံလ့ွင့်လာခဲ့ေည်။လ့ွင့်လာခဲ့ေည်။့ ၁၇
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 ဤကဲ့ေို့ အပြောင်းအလဲများ ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင်
အာရကန်ရှိ အတိုက်အခံများ၏ နိုင်ငံပရးကို ေို၍ အရှိန်ြမင့် 
ပစပော ထူးြခားြဖစ်စဉ်နှစ်ခုပကကာင့်လည်း အတိုက်အခံ 
တို့မှာ ေို၍ပနရာရလာခဲ့ေည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ေါကစ္စ တန်ကို 
ဆန့က်ျငပ်ေီး လတွလ်ေပ်ရး ပတာင်းယခူဲ့ ပေီးပနာက ်ဘင်္  ဂလား 
နယ်စေ်တွင် လက်နက်များစုေုံ ပနခဲ့ေည်။ ပတာ်လှန်ပရး
လမ်းစဉ်ေမားများကိုလည်း များစွာစာနာကကပောပကကာင့် 
အစိုးရအတိုက်အခံ  အုေ် စုများေည်  အလွယ်တကူေင်  
လှု ေ်ရှားေွားလာ နိုင်ကကေည်။ ဒုတိယြဖစ်စဉ်မှာ အိန� ိယ 
နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင်  လက်နက်ကိုင်  ပတာ်လှန်ပရး 
မီးပတာက် အရှိန်ြမင့်လာခဲ့ေည်။ အင်အား အပကာင်းဆုံး 
အဖွဲ့မှာ (၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် တည်ပထာင်ပော MNF) ပခါ်  
မဇီိအုမျ ိုးေား တေဉ်ီးြဖစပ်ေီး ထိအုဖွဲ့မှာ တရတု၏် အပထာက ်
အေံ့ကိုလည်းရေည်။၁၈ မူလအစတွင် MNF ေည် ြမန်မာ 
နိုင်ငံရှိ  ချင်းလူမျ ိုးစုများနှင့်  စုပေါင်း၍ “မီဇိုရမ်ကိုယ်ေိုင် 
အုေ်ချုေ်ခွင့်ရနယ်ပြမ” ကို ထူပထာင်ရန်ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော်
MNF ေည် ေုံးနိုင်ငံဆုံချက်နယ်ပြမတွင် ခိုလှု ံပနစဉ် မီဇို
စစ်ပခါင်းပဆာင်များေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ အလံြဖူ 
ကွန် ြမူနစ်များနှင့်  မဟာမိတ်ဖွဲ့  ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၀
နှစ်များအပစာေိုင်းတွင် ဗ.က.ေနှင့် MNF တို့ ရပေ့ပတာင် 
ပမို့နယ်ကို ဝင်စီးြခင်းအေါအဝင် ေူးတွဲစစ်ဆင်ပရးများကို 
ဆင်န� ဲခဲ့ ကကေည်။၁၉ 
 အကျ ိုးဆက်မှာ ေိောလှေည်။ ဗ.က.ေ၊ ရ.က.ေ 
နှင့် ANLP တို့ေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် အလယ်ေိုင်း 
တို့တွင်  လက်နက်ကိုင်  တိုက်ေွဲဝင်မှု များကို  ဆက်လက် 
ဆင်န� ဲပနကကချိန်တွင်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  အိန�  ိယနယ်စေ်  
များတွင် အတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု  အေစ်အမျ ိုးမျ ိုး ေက်ဝင် 
လှု ေ်ရှားပနခဲ့ေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  အခင်းအကျင်း 
ကိုရှု ေါ။)  အစိုးရထိန်းချုေ်ထားပော ပမို့နယ်များကမူ  
လက်နက်ကို င်များ၏ ေိေိောော ပခိမ်းပြခာက်မှု ကို  
မခံရပေ။ ေို့ပော် ေုံးနိုင်ငံနယ်စေ်ပဒေတွင် လှု ေ်ရှားမှု  
အေစ်၊ နယ်ပြမအေစ် ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းက ပနာက်ထေ်
နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်ြခင်း 
များ ဆက်လက်ရှိပနပစပော အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာ 
ပေေည။် ဗကေတိုေ့ည ်တစြ်ေညလ်ုံးတငွ ်မ.ဆ.လ အစိုးရ၏ 
အင်အားအကကီးဆုံး  အတိုက်အခံ ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ေို့ပော်
အြခားြမန်မာနိုင်ငံ  ပဒေများစွာတွင်ောမက အာရကန် 
တွင်ေါ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ အဖွဲ့ေစ်များ လှု ေ်ရှား 
လာကကေည်။ တေ်မပတာ်၏ ဗျူဟာပရးရာ တာဝန်ရှိေူ 
များကမူ ၎င်းတို့၏ လုေ်နည်းကိုင်နည်းများကို ြေန်စဉ်းစား 
ေင့ပ်ေြီဖစပ်ကကာင်း ေပဘာပေါကလ်ာေည့ ်အချနိြ်ဖစေ်ည။်

၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊ 
ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် လူဉီးပရ ေန်းပခါင်စာရင်း

 စစအ်စိုးရ အုေခ်ျုေေ်ည့ ်နစှင်ါးဆယက်ာလ (၁၉၆၂ 
- ၂၀၁၁) အတွင်း လက်နက်ကိုင် ေုန်ကန်ေူ အင်အားစုများ 
အရှိန်အြမင့်ဆုံး လှု ေ်ရှားနိုင်ခဲ့ ကကေည့် အချိန်မှာ ၁၉၇၅
တစ်ဝိုက်ကာလများြဖစ်ေည်ဟု လူမျ ိုးစုအပရး လှု ေ်ရှားခဲ့ 
ပော လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများက ဆိုကကေည်။ 
အာရကန် နယ်စေ်ပဒေ အများစုနှင့် အာရကန် အတွင်းေိုင်း
ပနရာအများစုကို  အစိုးရဆန့်ကျင်ပရး  လက်နက်ကိုင်  
အင်အားစုများက အုေ်စီးထားမိကကေည်။ ေို့ပော်အြခား 
ရှု ပထာင့်များမှ ကကည့်လျှ င် ထိုအချိန်ကရခဲ့ပော စစ်ပရး 
အင်အားဆိုေည်မှာ ထင်ပယာင်ထင်မှားြဖစ်စရာ ကိစ္စ တစ်ခု 
ေင်။ ၁၉၇၃ တွင် ြမန်မာနိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံ၌ တစ်ေီတစ်တန်း
ြဖစ်ခဲ့ပော အြဖစ်အေျက်တို့မှာ မ.ဆ.လ ကလိုရာေုံပဖာ်ကကိုး 
ဆွဲနိုင်ပော အပြခအပနကို ြေေပနခဲ့ေည်။ ဗကေတို့ေည် 
တရုတ်နယ်စေ်မှပန၍ ြေန်တိုက်ရန်မှာ အစိုးရစစ်တေ်နှင့် 
ရငဆ်ိငု ်တိကုေ်ွမဲျား ကကမ်းလနွ်းေြဖင့ ်ရေထ်ားရေည။် ထို့ ြေင်
ထိုင်းနယ်စေ်တွင်ရှိပော NULF တေ်ပေါင်းစု မဟာမိတ် 
များမှာ စစ်ေန်းပနပေီြဖစ်ေည်။ ထိုအင်အားနှစ်ရေ် ေိေိ 
ောော ပေျာ့ေွားချိန်တွင် တေ်မပတာ်ေည် ြေန်လည်စု
စည်းမိရန် အချိန်ရေွားခဲ့ေည်။ ပနာက်တစ်ကကိမ်အြဖစ် 
ဉီးပနဝင်းေည ်၎င်း၏ နိငုင်ပံရးမဟာဗျူဟာကိပုရာ စစပ်ရး 
မဟာဗျူဟာကိုေါ တပေိုင်တည်း စုံချခင်းတတ်ပော ေုံစံမျ ိုး
ကိုကကိုးေမ်းလာြေန်ေည်။ နည်းလမ်းပေါင်းစုံြဖင့် ထိုးနှက်
ရန် ြေင်ဆင်ထားခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။
 နိငုင်ပံရးမျကန်ှာစာတငွ ်အစိုးရေည ်အစအီစဉမ်ျား 
တစ်ခုပေီးတစ်ခု ခေ်ြမန်ြမန်ေင် အစဉ်လိုက် အပကာင်အထည် 
ပဖာခ်ဲေ့ည။် ြေညလ်ုံးက� တေ်န်းပခါငစ်ာရင်း၊ ြေညလ်ုံးက� တ်
ြေည်ေူ့ ဆန� ခံယူေွဲနှင့် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒေစ် 
တို ့ဆကတ်ိကုေ်င ်အပကာငအ်ထည ်ပေါ် လာေည။် အာရကန ်
အပရးကို ထိုအစီအစဉ်များ အားလုံးတွင် ထည့်ေွင်းစဉ်း
စားထားေည်။ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံ ဥေပဒေစ်ထဲ 
တွင်  ြမန်မာနိုင်ငံေည် တစ်ေါတီ အုေ်ချုေ်ပရးစနစ်ကို  
ကျင်ေ့ုံးမညြ်ဖစပ်ေီး နိငုင်ပံရးပြမေုပံေါ် တငွ ်ေထမဆုံး အကကမိ ်
အြဖစ ်လမူျ ိုးစု ံအချ ိုးကျေါဝငပ်နေုအံတိငု်း နယြ်ခားမျဉ်း ကိ ု
ေတ်မှတ်ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ ဆယ်စုနှစ် ေုံးခုစာမျှ  အပရး 
ဆို ပေီးေည့် ပနာက်တွင် အာရကန်ေည် ချင်း၊ မွန်တို့နှင့် 
အတူ ြေည်နယ်အြဖစ်ကို ရရှိလာပေီး လက်ရှိ ြေည်နယ်များ 
ြဖစ်ကကပော ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်းတို့နှင့် အဆင့်
အ တ န်း တူ  ြေ ည် န ယ်  ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ပနာ င် တွ င် မူ  
ြေည်နယ် ခုနှစ်ခုဟု ပခါ် ခဲ့ ပေီး လူနည်းစုြဖစ်ကကပော လူမျ ိုး 
များကို ကိုယ်စားြေုေည့် ြေည်နယ်များြဖစ် ကကပေီ။ တိုင်း 
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 ဤကဲ့ေို့ အပြောင်းအလဲများ ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင်
အာရကန်ရှိ အတိုက်အခံများ၏ နိုင်ငံပရးကို ေို၍ အရှိန်ြမင့် 
ပစပော ထူးြခားြဖစ်စဉ်နှစ်ခုပကကာင့်လည်း အတိုက်အခံ 
တို့မှာ ေို၍ပနရာရလာခဲ့ေည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ေါကစ္စ တန်ကို 
ဆန့က်ျငပ်ေီး လတွလ်ေပ်ရး ပတာင်းယခူဲ့ ပေီးပနာက ်ဘင်္  ဂလား 
နယ်စေ်တွင် လက်နက်များစုေုံ ပနခဲ့ေည်။ ပတာ်လှန်ပရး
လမ်းစဉ်ေမားများကိုလည်း များစွာစာနာကကပောပကကာင့် 
အစိုးရအတိုက်အခံ  အုေ် စုများေည်  အလွယ်တကူေင်  
လှု ေ်ရှားေွားလာ နိုင်ကကေည်။ ဒုတိယြဖစ်စဉ်မှာ အိန� ိယ 
နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင်  လက်နက်ကိုင်  ပတာ်လှန်ပရး 
မီးပတာက် အရှိန်ြမင့်လာခဲ့ေည်။ အင်အား အပကာင်းဆုံး 
အဖွဲ့မှာ (၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် တည်ပထာင်ပော MNF) ပခါ်  
မဇီိအုမျ ိုးေား တေဉ်ီးြဖစပ်ေီး ထိအုဖွဲ့မှာ တရတု၏် အပထာက ်
အေံ့ကိုလည်းရေည်။၁၈ မူလအစတွင် MNF ေည် ြမန်မာ 
နိုင်ငံရှိ  ချင်းလူမျ ိုးစုများနှင့်  စုပေါင်း၍ “မီဇိုရမ်ကိုယ်ေိုင် 
အုေ်ချုေ်ခွင့်ရနယ်ပြမ” ကို ထူပထာင်ရန်ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော်
MNF ေည် ေုံးနိုင်ငံဆုံချက်နယ်ပြမတွင် ခိုလှု ံပနစဉ် မီဇို
စစ်ပခါင်းပဆာင်များေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းမှ အလံြဖူ 
ကွန် ြမူနစ်များနှင့်  မဟာမိတ်ဖွဲ့  ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၀
နှစ်များအပစာေိုင်းတွင် ဗ.က.ေနှင့် MNF တို့ ရပေ့ပတာင် 
ပမို့နယ်ကို ဝင်စီးြခင်းအေါအဝင် ေူးတွဲစစ်ဆင်ပရးများကို 
ဆင်န� ဲခဲ့ ကကေည်။၁၉

 အကျ ိုးဆက်မှာ ေိောလှေည်။ ဗ.က.ေ၊ ရ.က.ေ 
နှင့် ANLP တို့ေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် အလယ်ေိုင်း 
တို့တွင်  လက်နက်ကိုင်  တိုက်ေွဲဝင်မှု များကို  ဆက်လက် 
ဆင်န� ဲပနကကချိန်တွင်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  အိန�  ိယနယ်စေ်  
များတွင် အတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု  အေစ်အမျ ိုးမျ ိုး ေက်ဝင် 
လှု ေ်ရှားပနခဲ့ေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  အခင်းအကျင်း 
ကိုရှု ေါ။)  အစိုးရထိန်းချုေ်ထားပော ပမို့နယ်များကမူ  
လက်နက်ကို င်များ၏ ေိေိောော ပခိမ်းပြခာက်မှု ကို  
မခံရပေ။ ေို့ပော် ေုံးနိုင်ငံနယ်စေ်ပဒေတွင် လှု ေ်ရှားမှု  
အေစ်၊ နယ်ပြမအေစ် ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းက ပနာက်ထေ်
နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်ြခင်း 
များ ဆက်လက်ရှိပနပစပော အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာ 
ပေေည။် ဗကေတိုေ့ည ်တစြ်ေညလ်ုံးတငွ ်မ.ဆ.လ အစိုးရ၏ 
အင်အားအကကီးဆုံး  အတိုက်အခံ ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ေို့ပော်
အြခားြမန်မာနိုင်ငံ  ပဒေများစွာတွင်ောမက အာရကန် 
တွင်ေါ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ အဖွဲ့ေစ်များ လှု ေ်ရှား 
လာကကေည်။ တေ်မပတာ်၏ ဗျူဟာပရးရာ တာဝန်ရှိေူ 
များကမူ ၎င်းတို့၏ လုေ်နည်းကိုင်နည်းများကို ြေန်စဉ်းစား 
ေင့ပ်ေြီဖစပ်ကကာင်း ေပဘာပေါကလ်ာေည့ ်အချနိြ်ဖစေ်ည။်

၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊ 
ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် လူဉီးပရ ေန်းပခါင်စာရင်း
၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊ 
ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် လူဉီးပရ ေန်းပခါင်စာရင်း
၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ၊ 

 စစအ်စိုးရ အုေခ်ျုေေ်ည့ ်နစှင်ါးဆယက်ာလ (၁၉၆၂ 
- ၂၀၁၁) အတွင်း လက်နက်ကိုင် ေုန်ကန်ေူ အင်အားစုများ 
အရှိန်အြမင့်ဆုံး လှု ေ်ရှားနိုင်ခဲ့ ကကေည့် အချိန်မှာ ၁၉၇၅
တစ်ဝိုက်ကာလများြဖစ်ေည်ဟု လူမျ ိုးစုအပရး လှု ေ်ရှားခဲ့ 
ပော လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများက ဆိုကကေည်။ 
အာရကန် နယ်စေ်ပဒေ အများစုနှင့် အာရကန် အတွင်းေိုင်း
ပနရာအများစုကို  အစိုးရဆန့်ကျင်ပရး  လက်နက်ကိုင်  
အင်အားစုများက အုေ်စီးထားမိကကေည်။ ေို့ပော်အြခား 
ရှု ပထာင့်များမှ ကကည့်လျှ င် ထိုအချိန်ကရခဲ့ပော စစ်ပရး 
အင်အားဆိုေည်မှာ ထင်ပယာင်ထင်မှားြဖစ်စရာ ကိစ္စ တစ်ခု 
ေင်။ ၁၉၇၃ တွင် ြမန်မာနိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံ၌ တစ်ေီတစ်တန်း
ြဖစ်ခဲ့ပော အြဖစ်အေျက်တို့မှာ မ.ဆ.လ ကလိုရာေုံပဖာ်ကကိုး 
ဆွဲနိုင်ပော အပြခအပနကို ြေေပနခဲ့ေည်။ ဗကေတို့ေည် 
တရုတ်နယ်စေ်မှပန၍ ြေန်တိုက်ရန်မှာ အစိုးရစစ်တေ်နှင့် 
ရငဆ်ိငု ်တိကုေ်ွမဲျား ကကမ်းလနွ်းေြဖင့ ်ရေထ်ားရေည။် ထို့ ြေင်
ထိုင်းနယ်စေ်တွင်ရှိပော NULF တေ်ပေါင်းစု မဟာမိတ် 
များမှာ စစ်ေန်းပနပေီြဖစ်ေည်။ ထိုအင်အားနှစ်ရေ် ေိေိ 
ောော ပေျာ့ေွားချိန်တွင် တေ်မပတာ်ေည် ြေန်လည်စု
စည်းမိရန် အချိန်ရေွားခဲ့ေည်။ ပနာက်တစ်ကကိမ်အြဖစ် 
ဉီးပနဝင်းေည ်၎င်း၏ နိငုင်ပံရးမဟာဗျူဟာကိပုရာ စစပ်ရး 
မဟာဗျူဟာကိုေါ တပေိုင်တည်း စုံချခင်းတတ်ပော ေုံစံမျ ိုး
ကိုကကိုးေမ်းလာြေန်ေည်။ နည်းလမ်းပေါင်းစုံြဖင့် ထိုးနှက်
ရန် ြေင်ဆင်ထားခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။
 နိငုင်ပံရးမျကန်ှာစာတငွ ်အစိုးရေည ်အစအီစဉမ်ျား 
တစ်ခုပေီးတစ်ခု ခေ်ြမန်ြမန်ေင် အစဉ်လိုက် အပကာင်အထည် 
ပဖာခ်ဲေ့ည။် ြေညလ်ုံးက� တေ်န်းပခါငစ်ာရင်း၊ ြေညလ်ုံးက� တ်
ြေည်ေူ့ ဆန� ခံယူေွဲနှင့် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒေစ် 
တို ့ဆကတ်ိကုေ်င ်အပကာငအ်ထည ်ပေါ် လာေည။် အာရကန ်
အပရးကို ထိုအစီအစဉ်များ အားလုံးတွင် ထည့်ေွင်းစဉ်း
စားထားေည်။ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံ ဥေပဒေစ်ထဲ 
တွင်  ြမန်မာနိုင်ငံေည် တစ်ေါတီ အုေ်ချုေ်ပရးစနစ်ကို  
ကျင်ေ့ုံးမညြ်ဖစပ်ေီး နိငုင်ပံရးပြမေုပံေါ် တငွ ်ေထမဆုံး အကကမိ ်
အြဖစ ်လမူျ ိုးစု ံအချ ိုးကျေါဝငပ်နေုအံတိငု်း နယြ်ခားမျဉ်း ကိ ု
ေတ်မှတ်ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ ဆယ်စုနှစ် ေုံးခုစာမျှ  အပရး 
ဆို ပေီးေည့် ပနာက်တွင် အာရကန်ေည် ချင်း၊ မွန်တို့နှင့် 
အတူ ြေည်နယ်အြဖစ်ကို ရရှိလာပေီး လက်ရှိ ြေည်နယ်များ 
ြဖစ်ကကပော ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်းတို့နှင့် အဆင့်
အ တ န်း တူ  ြေ ည် န ယ်  ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ပနာ င် တွ င် မူ  
ြေည်နယ် ခုနှစ်ခုဟု ပခါ် ခဲ့ ပေီး လူနည်းစုြဖစ်ကကပော လူမျ ိုး 
များကို ကိုယ်စားြေုေည့် ြေည်နယ်များြဖစ် ကကပေီ။ တိုင်း 
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ခုနှစ်တိုင်း (ပနာင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ 
တွင် အမည်ထေ်ပြောင်း) မှာ ဗမာအများစု ပနထိုင်ရာ အရေ် 
များြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်ဤအစီအမံများမှာ လူမျ ိုးစု 
အပရး လှု ေ်ရှားေူများအတွက် အားရစရာအပြဖ တစ်ခု  
မဟတုခ်ဲပ့ေ။ မ.ဆ.လ၏ အတိကုအ်ခမံျားအတကွမ် ူ“ပေွးခွ ဲ
အုေ်ချုေ်ြခင်း Divide and Rule” ေုံစံတစ်ရေ် အြဖစ်ော 
ြမင်ေည်။ ြေည်နယ်အေစ်၏အမည်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ် 
ဟုောပခါ် ပေီး လူများစုြဖစ်ပော�� န်းဆိုေည့် အာရကန် 
အမည်နှင့်  ြေည်နယ် မြဖစ်လာခဲ့ပေ။
 

 အစိုးရေည ်ထိနုိငုင်ပံရး အပြောင်းအလမဲျား ခိငုမ်ာ 
ပစရန်အတွက် နိုင်ငံအနှံ့တွင်လည်း လုံပခုံပရး အစီအမံများ
ကို ေိုမိုတင်းကျေ်ထားေည်။ ရန်ကုန်ရှိ ဉီးေန့်၏စျာေန 
တွင် ဆန� ြေပော ပကျာင်းေားများကို နှိမ်နင်းြခင်း၊ေဲခူး 
ရိုးမထဲတွင်  နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး စစ်ပကကာင်းများေို၍ 
အရှိန်တင်ထားြခင်းပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ပေီး  ၁၉၇၄ - ၇၅ မှာ 
တေ်မပတာ်က ဗ.က.ေ တို့နှင့် ကရင်တေ်များကို အထက် 
ြမန်မာြေည်မှ ကုန်စင်ပအာင် တွန်းထုတ်ရာတွင် ပအာင်ြမင် 
ခဲ့ပော ကာလလည်းြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏အပရှ့ဘက်
နှင့်  အပနာက်ဘက်တို့ရှိ  အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင်တို့
ကကားမှ ပထာက်ေံ့ေို့ပဆာင်ပရး လမ်းပကကာင်းများကိုလည်း

ထပိရာကစ်ွာ ြဖတပ်တာကေ်စခ်ဲေ့ည။် အစိုးရ၏ နည်းဗျူဟာ 
တငွ ်အငအ်ားကိ ုအလနွအ်က� ံေုံးခဲေ့ည။် တစခ်ျနိတ်ည်းတငွ ်
၁၉၇၃ ြေည်ေူ့ဆန� ခံယူေွဲ ကျင်းေြခင်းနှင့် ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်း 
အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ ဥေပဒြေဌာန်းြခင်းကို ပရှာပရှာရှု ရှု  ပေီး 
ပြမာက်ပအာင် လုေ်ပဆာင်ခဲ့ ကကေည်။
 ြမန်မာြေည်အလယ်ေိုင်းတွင် လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့ 
များ  ရှင်းလင်းေွားပောအခါ စစ်တေ်၏ အာရုံစိုက်မှု  
မှာ အြခားေဋေိက္ခ ပဒေများေို ့ပရာကရ်ှလိာခဲေ့ည။် အတိကု ်
အခံအုေ် စု  အများစုကလည်း တရုတ်နှင့်  ထိုင်းနယ်စေ်  
ပဒေများမှာ တေ်မပတာ်၏ ေစ်မှတ်များြဖစ်လာပတာ့မည်
ဟု မှန်းထားကကေည်။ ေို့ရာတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်အေစ်၏ 
အပရးက အားလုံးထဲတွင် ေို၍ အပရးကကီးပနဟန်ရှိေည်။
ထိုအချိန်မှစကာ မ.ဆ.လအာဏာရခဲ့ေည့်  ကာလတစ် 
ပလ ျှာက်လုံးတွင် တိုင်းြေည်လုံပခုံပရးကိစ္စ များတွင် အဓိက
ထားပော အပရးအရာတစ်ခုအြဖစ် ရခိုင်ကို ေပဘာထားခဲ့ 
ကကေည်။ 
 ထိုအချိန်ကမူ အာရကန်ကို တေ်များက အဘယ် 
ပကကာင့် အာရုံစိုက်ခဲ့ ကကေည်ကို တေ်မပတာ်၏ အကကီးအကဲ 
များက မရှင်း ြေခဲ့ ကကေါ။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိ  
ေည့်အနက် တရုတ်နှင့်  ထိုင်းနယ်စေ်တွင် ြဖစ်ပနပော 
တိုက်ေွဲ များထက်စာလျှ င်  စစ်ပရးအရ ရခိုင်ဘက်တွင်  
ြဖစ်ပနော ေဋိေက္ခ မှာ အရှိန်မြေင်းလှေါ။ ပေချာေည်မှာ 
ရန်ကုန်မှ  အစိုးရပခါင်းပဆာင်များအဖို့  အာရကန်တွင်  
အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အေစ်ပေါ် လာြခင်း
မှာ စိုးရိမ်စရာြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ အလံြဖူကွန်ြမူနစ်၊ ရ.က.ေ 
နှင့်  ANLP တို့ေည်  အာရကန်တစ်ခွင်  ပနရာများစွာ  
တငွ ်လှု ေရ်ှားပနဆြဲဖစေ်လိ ုAIO, ALP နငှ့ ်RPF တိုက့လည်း
၎င်းတို့၏ ဌာနချုေ်ပနရာ ချရန် စခန်းများရှာပနကကေည့်  
အပနအထားတွင်ရှိေည်။၂၀ ေို့ရာတွင် အတိုက်အခံအုေ်စု 
များကကား ညီ��တ်ပရးကို မတည်ပဆာက်နိုင်ြခင်းကလည်း 
မ . ဆ . လ အာ ဏာ တ ည် ပမဲ ရ ြခ င်း ၏  တ စ် ခု တ ည်း ပော  
အပကကာင်း ြဖစပ်ကာင်းြဖစန်ိငုေ်ါေည။် အချ ို့ ြဖစရ်ေမ်ျားတငွ ်
အတိုက်အခံအဖွဲ့ အချင်းချင်းဆုံမိပေီး ေစ်ကကခတ်ကကေည့်
အခါများေင်  ရှိ ေါေည်။  ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်  ြေည်နယ်  
ပြမာကေ်ိငု်း၌ လှု ေရ်ှားခဲပ့ော ပဒေခ ံလမူျ ိုးစုတံိငု်းရင်းေား
များအဖွဲ့ကို အလံြဖူကွန်ြမူနစ်တို့က ဖျက်ေိမ်းခဲ့ေည်။၂၁

(အာရကန်လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များေမိုင်းကို ရှု ေါ။)
 ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက အာရကန်ကို ထိေ်တန်း ဉီးစား
ပေးကိစ္စ တစ်ခုအြဖစ် စဉ်းစားခဲ့ရာတွင် အြခားအပကကာင်း 
တရားများ ရှိပေးပကကာင်းကို ၁၉၇၀ ပကျာ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့
ပောအြဖစ်အေျက်များက ြေေခဲ့ပေေည်။ အြဖစ်အေျက်
အားလုံးေည် လုံပခုံပရးနှင့် ဆေ်စေ်ပနေလို လူမျ ိုးစုပရးရာ 
များ (ethnicity)၊ လူမျ ိုးစုတို့၏ ြဖစ်တည်မှု  ဝိပေေ 
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ခုနှစ်တိုင်း (ပနာင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒ 
တွင် အမည်ထေ်ပြောင်း) မှာ ဗမာအများစု ပနထိုင်ရာ အရေ် 
များြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်ဤအစီအမံများမှာ လူမျ ိုးစု 
အပရး လှု ေ်ရှားေူများအတွက် အားရစရာအပြဖ တစ်ခု  
မဟတုခ်ဲပ့ေ။ မ.ဆ.လ၏ အတိကုအ်ခမံျားအတကွမ် ူ“ပေွးခွ ဲ
အုေ်ချုေ်ြခင်း Divide and Rule” ေုံစံတစ်ရေ် အြဖစ်ော 
ြမင်ေည်။ ြေည်နယ်အေစ်၏အမည်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ် 
ဟုောပခါ် ပေီး လူများစုြဖစ်ပော�� န်းဆိုေည့် အာရကန် 
အမည်နှင့်  ြေည်နယ် မြဖစ်လာခဲ့ပေ။

 အစိုးရေည ်ထိနုိငုင်ပံရး အပြောင်းအလမဲျား ခိငုမ်ာ 
ပစရန်အတွက် နိုင်ငံအနှံ့တွင်လည်း လုံပခုံပရး အစီအမံများ
ကို ေိုမိုတင်းကျေ်ထားေည်။ ရန်ကုန်ရှိ ဉီးေန့်၏စျာေန 
တွင် ဆန� ြေပော ပကျာင်းေားများကို နှိမ်နင်းြခင်း၊ေဲခူး 
ရိုးမထဲတွင်  နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး စစ်ပကကာင်းများေို၍ 
အရှိန်တင်ထားြခင်းပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ပေီး  ၁၉၇၄ - ၇၅ မှာ 
တေ်မပတာ်က ဗ.က.ေ တို့နှင့် ကရင်တေ်များကို အထက် 
ြမန်မာြေည်မှ ကုန်စင်ပအာင် တွန်းထုတ်ရာတွင် ပအာင်ြမင် 
ခဲ့ပော ကာလလည်းြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏အပရှ့ဘက်
နှင့်  အပနာက်ဘက်တို့ရှိ  အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင်တို့
ကကားမှ ပထာက်ေံ့ေို့ပဆာင်ပရး လမ်းပကကာင်းများကိုလည်း

ထပိရာကစ်ွာ ြဖတပ်တာကေ်စခ်ဲေ့ည။် အစိုးရ၏ နည်းဗျူဟာ 
တငွ ်အငအ်ားကိ ုအလနွအ်က� ံေုံးခဲေ့ည။် တစခ်ျနိတ်ည်းတငွ ်
၁၉၇၃ ြေည်ေူ့ဆန� ခံယူေွဲ ကျင်းေြခင်းနှင့် ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်း 
အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ ဥေပဒြေဌာန်းြခင်းကို ပရှာပရှာရှု ရှု  ပေီး 
ပြမာက်ပအာင် လုေ်ပဆာင်ခဲ့ ကကေည်။
 ြမန်မာြေည်အလယ်ေိုင်းတွင် လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့ 
များ  ရှင်းလင်းေွားပောအခါ စစ်တေ်၏ အာရုံစိုက်မှု  
မှာ အြခားေဋေိက္ခ ပဒေများေို ့ပရာကရ်ှလိာခဲေ့ည။် အတိကု ်
အခံအုေ် စု  အများစုကလည်း တရုတ်နှင့်  ထိုင်းနယ်စေ်  
ပဒေများမှာ တေ်မပတာ်၏ ေစ်မှတ်များြဖစ်လာပတာ့မည်
ဟု မှန်းထားကကေည်။ ေို့ရာတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်အေစ်၏ 
အပရးက အားလုံးထဲတွင် ေို၍ အပရးကကီးပနဟန်ရှိေည်။
ထိုအချိန်မှစကာ မ.ဆ.လအာဏာရခဲ့ေည့်  ကာလတစ် 
ပလ ျှာက်လုံးတွင် တိုင်းြေည်လုံပခုံပရးကိစ္စ များတွင် အဓိက
ထားပော အပရးအရာတစ်ခုအြဖစ် ရခိုင်ကို ေပဘာထားခဲ့ 
ကကေည်။ 
 ထိုအချိန်ကမူ အာရကန်ကို တေ်များက အဘယ် 
ပကကာင့် အာရုံစိုက်ခဲ့ ကကေည်ကို တေ်မပတာ်၏ အကကီးအကဲ 
များက မရှင်း ြေခဲ့ ကကေါ။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိ  
ေည့်အနက် တရုတ်နှင့်  ထိုင်းနယ်စေ်တွင် ြဖစ်ပနပော 
တိုက်ေွဲ များထက်စာလျှ င်  စစ်ပရးအရ ရခိုင်ဘက်တွင်  
ြဖစ်ပနော ေဋိေက္ခ မှာ အရှိန်မြေင်းလှေါ။ ပေချာေည်မှာ 
ရန်ကုန်မှ  အစိုးရပခါင်းပဆာင်များအဖို့  အာရကန်တွင်  
အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အေစ်ပေါ် လာြခင်း
မှာ စိုးရိမ်စရာြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ အလံြဖူကွန်ြမူနစ်၊ ရ.က.ေ 
နှင့်  ANLP တို့ေည်  အာရကန်တစ်ခွင်  ပနရာများစွာ  
တငွ ်လှု ေရ်ှားပနဆြဲဖစေ်လိ ုAIO, ALP နငှ့ ်RPF တိုက့လည်း
၎င်းတို့၏ ဌာနချုေ်ပနရာ ချရန် စခန်းများရှာပနကကေည့်  
အပနအထားတွင်ရှိေည်။၂၀ ေို့ရာတွင် အတိုက်အခံအုေ်စု 
များကကား ညီ��တ်ပရးကို မတည်ပဆာက်နိုင်ြခင်းကလည်း 
မ . ဆ . လ အာ ဏာ တ ည် ပမဲ ရ ြခ င်း ၏  တ စ် ခု တ ည်း ပော  
အပကကာင်း ြဖစပ်ကာင်းြဖစန်ိငုေ်ါေည။် အချ ို့ ြဖစရ်ေမ်ျားတငွ ်
အတိုက်အခံအဖွဲ့ အချင်းချင်းဆုံမိပေီး ေစ်ကကခတ်ကကေည့်
အခါများေင်  ရှိ ေါေည်။  ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်  ြေည်နယ်  
ပြမာကေ်ိငု်း၌ လှု ေရ်ှားခဲပ့ော ပဒေခ ံလမူျ ိုးစုတံိငု်းရင်းေား
များအဖွဲ့ကို အလံြဖူကွန်ြမူနစ်တို့က ဖျက်ေိမ်းခဲ့ေည်။၂၁

(အာရကန်လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များေမိုင်းကို ရှု ေါ။)
 ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းက အာရကန်ကို ထိေ်တန်း ဉီးစား
ပေးကိစ္စ တစ်ခုအြဖစ် စဉ်းစားခဲ့ရာတွင် အြခားအပကကာင်း 
တရားများ ရှိပေးပကကာင်းကို ၁၉၇၀ ပကျာ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့
ပောအြဖစ်အေျက်များက ြေေခဲ့ပေေည်။ အြဖစ်အေျက်
အားလုံးေည် လုံပခုံပရးနှင့် ဆေ်စေ်ပနေလို လူမျ ိုးစုပရးရာ 
များ (ethnicity)၊ လူမျ ိုးစုတို့၏ ြဖစ်တည်မှု  ဝိပေေ 
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(identity) ကစိ္စ များနငှ့လ်ည်း ယကှန်� ယပ်နကကေည။် ကိလုိနု ီ
ပခတ်လွန်နိုင်ငံများ၌ ထိုအပရးေုံးခုစလုံး ဖိုခပနာက်ဆိုင် 
ဆက်စေ်ပနြခင်းမှာ ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်လုံးေင် ြဖစ်ေည်။ 
နိုင်ငံ ြခားေားကို မုန်းတီးပောပခါင်းပဆာင်၊ အမျ ိုးေား 
ပရးဘက်ကိုယိုင်ပော ပခါင်းပဆာင်မှာ ဉီးပနဝင်းတစ်ဉီး 
တည်း မဟုတ်ပေ။ ြမန်မာေည် ဓနေဟာယ အဖွဲ့ ကကီးကို 
၁၉၄၉ ခုနစှတ်ငွ ်ဖွဲ့စည်းခဲစ့ဉက် အဖွဲ့ဝငအ်ြဖစ ်မေါဝငခ်ဲပ့ေ။ 
လွတ်လေ်ပေီး ပခတ်အဆက်ဆက်တွင် နိုင်ငံပရးေည် ေို၍ 
လူမျ ိုးပရးဆန်လာခဲ့ေည်။ ယပန့ပခတ်တွင် နိုင်ငံပတာ်၏
အတိုင်ေင်ခံ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကို ြမန်မာနိုင်ငံေား
မဟုတ်ေူကို လက်ထေ်ခဲ့ပောပကကာင့် မိေားစုဝင်ထဲတွင် 
နိုင်ငံြခားေားများေါပနေြဖင့် ေမ� တြဖစ်ခွင့်မရှိဟု ၂၀၀၈
ခုနစှ ်အပြခခဥံေပဒက တားြမစထ်ားေည။် (ေ၏ူ ကယွလ်နွ ်
ေူ ခင်ေွန်းမှာ ပဗိတိေျှ နိုင်ငံေားြဖစ်ေည်။) 
 ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးေည့် 
အြမင်ကို  ေိုဆိုးပစေည့်  ကိစ္စ  များစွာကလည်း မ.ဆ.လ 
ပခတ ်တစပ်လ ျှာကလ်ုံးတငွ ်ကကုကံကိုကပ်နခဲေ့ည။် ထိကုာလ 
မှာ စစ်ပအး၏အရှိန်အြမင့်ဆုံးကာလ ြဖစ်ပောပကကာင့်ေင်။
နိုင်ငံ၏နယ် ြခားပဒေများကို  အထူးအာရုံစိုက်ရာ၌ အ 
ပကကာင်းအရင်း နှစ်ရေ်ရှိေည်။ ြေည်တွင်းစစ်ပကကာင့် အေိုင်း 
ေိုင်းကွဲပနပော နိုင်ငံြဖစ်ရာ စူေါေါဝါများ၏ ေဋိေက္ခ များ 
အတွင်းေို့ ဆွဲေွင်းခံရပေီး ကိုရီးယားနှင့် ဗီယက်နမ် တို့ကဲ့ေို့
နှစ်ြခမ်းကွဲနိုင်ေည့်အပရးကို ဉီးပနဝင်းအပနနှင့် ေတိကကီး 
ကကီးထားဟန်ရှိေည်။ တရုတ်ေည် ဗ.က.ေ ကိုပထာက်ေံ့ 
လျက်ရှိပေီး အပမရိကန်တို့ေည် ရာထူးလက်လွတ် ြဖစ်ေွား 
ခဲ့ ပော  ဝန် ကကီးချုေ် ပဟာင်း  ဉီးနုကို  ကူညီလျက်ရှိ ရာ  
ထိုကဲ့ေို့ အန� ရာယ်မျ ိုးမှာလည်း တကယ်ြဖစ်လာနိုင်ေည့် 
ကိစ္စ မျ ိုးဟု ထင်စရာြဖစ်ေည်။ ဉီးပနဝင်းေည် ထိုကဲ့ေို့  
အချုေ်အြခာကို ပခိမ်းပြခာက်ပော အန� ရာယ်မျ ိုးကို အလွန် 
အ ပလး အ န က် ထား ကာ  ၁ ၉ ၇ ၉  တွ င်  ြမ န် မာ နို င် ငံ ကို  
ဘက်မလိုက်နိုင်ငံများ လှု ေ်ရှားမှု ထဲမှ နှု တ်ထွက်ခဲ့ေည်။
 ဒတုယိအပကကာင်းတစရ်ေမ်ှာ ဉီးပနဝင်း စိုးရမိေ်ည့ ်
အရာမှာ တရုတ်နှင့်  အပမရိကန်တို့ချည်းော မဟုတ်ဘဲ 
ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ဘက်မှ  အာရကန်နယ် ြခားတွင်  
ြဖစ်ေျက်ပနပော နယ်ပြမ မပငိမ်ေက်မှု များကိုလည်း စိုးရိမ်
ပနြခင်းြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံကို အိန� ိယ၏ ြေည်နယ်တစ်ခု 
အြဖစ် အုေ်ချုေ်ခံခဲ့ရေည့် အပတွ့အကကုံပကကာင့်  ကိုလိုနီ 
နယခ်ျဲ့ကိ ုမနု်းတီးြခင်းက တေမ်ပတာ၏် နိငုင်တံကာ ပရးရာ 
အြမင်ကို များစွာလ� မ်းမိုးထားေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ေုံးနိုင်ငံ 
နယ် ြခားပဒေတွင်  ေဋိေက္ခ  များ  ြေန့်ေွားလာပောအခါ 
အာရကန်အပရးမှာ ဉီးပနဝင်းအပတွးထဲ၌ ပရှ့တန်းပရာက် 
လာခဲ့ေည်။ မ.ဆ.လ အစိုးရေည် တိုင်းြေည်ကို လုံးဝေိတ် 
ေစ်ရန်ေင် ကကံစည်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော်ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်လွတ်

ပြမာက်ပရး စစ်ေွဲအပေီးတွင် အာရကန်ေည် အြေင်ကမ� ာနှင့် 
ဆကစ်ေပ်နပော မလုပံခုေံည့တ်ခံါးပေါက ်တစခ်ဟု ုြမငလ်ာ 
ြေန်ေည်။
 ထိုနှစ်များအလွန်တွင် အာရကန်နှင့် ေတ်ေက်၍ 
အစိုးရမူဝါဒများ  မည်ေို့ချမှတ်ထားခဲ့ေည်ကို  ပနာက်
ပကကာင်းြေန်လိုက်ရန် တရားဝင်ထုတ်ြေန်ချက်များ ရှာပတွ့
ဖို့ရာခက်ခဲလှေည်။ လျှ ု့ိ ဝှက်ြခင်းမှာ စစ်အစိုးရ၏အမှတ် 
အေားေင်။ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ အစိုးရအတိုက်အခံ လှု ေ်ရှား
မှု များကိုဖိနှိေ်လို ြခင်းနှင့်  အိန�  ိယအနွယ်များ ေို့မဟုတ် 
မတွဆ်လငမ်ျားကိ ုထနိ်းချုေြ်ခင်းများ စတငပ်ဆာငရ်�ကလ်ာ 
ြခင်းတည်းဟူပော ရည်ရ�ယ်ချက်နှစ်ခုကို  အဓိကပတွ့ရ
ေည်။ ဉီးပနဝင်း၏အြမင်တွင် ထိုအပရးကိစ္စ နှစ်ခုမှာ အြေန်
အလှန်  ချိတ်ဆက်ပနခဲ့ေည်။ ေို့ပကကာင့်ေင်  အာရကန် 
တွင်  ဖိနှိေ်မှု များစတင်ခဲ့ေည့်  အချိန်ကို  ြေန် ကကည့်လျှ င်  
ပဗိတိေျှ တို့  ထွက်ခွာေွား ပေီးပနာက်ေိုင်း  ေထမအကကိမ်
ပကာက်ယူခဲ့ပော ၁၉၇၃ ေန်ပခါင်းစာရင်း ပကာက်ချိန်
မှအစြေုေည်ကို ပတွ့ရမည်။ ေန်းပခါင်စာရင်း ရလဒ် 
များေည် တစ်ြေည်နယ်လုံးကို မလ� မ်းပခုံနိုင်ေလို အြငင်း 
ေွားစရာများလည်း များစွာေါဝင်ေည်။ ပကာက်ယူေုံနည်းစ
နစ်များကိုကကည့်လျှ င် လူမျ ိုးစုအပကကာင်းြခင်းရာများ လူမျ ိုး 
ဘာောနှင့် ေတ်ေက်၍ အမျ ိုးအစားေုံးခု ခွဲြခားပကာက် 
ယူခဲ့ ပေီး တိုင်းရင်းေားနှင့် နိုင်ငံြခားေားဟူ၍ အစိုးရ က 
ခွဲြခားေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။၂၂

 ထိုေို့ခွဲ ြခားပဖာ် ြေမှု ပကကာင့်  ေန်းပခါင်းစာရင်း  
ရလဒ်များက နိုင်ငံလူဉီးပရ အပြောင်းအလဲနှင့် ေတ်ေက်၍
ဉီး ပန ဝ င်း ၏ အ ြမ င် အ ပေါ် ေ က် ပရာ က် မှု ရှိ ခဲ့ ေ ည် ဟု
တွက်ဆပလ့ရှိ ကကေည်။  အမှန်တကယ်တွင်  လူဉီးပရ  
�� န်းကိန်းများကို ပရ �့ပြောင်းဝင်လာေူ အပရအတွက်မှာ 
တက်လာြခင်း မရှိရုံမျှ မက အပြဖမှာ အကျဘက်ေို့ေင်  
ပရာက်ပနပေးေည်။ အိန� ိယနှင့် တရုတ်ဘိုးဘွားမိဘများမှ 
ဆင်းေက်လာပော အဆက်အနွယ်များမှာ ဒုတိယကမ� ာစစ် 
အတွင်း အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ထွက်ပြေးခဲ့ ကကရပောပကကာင့်
အပရအတွက် ကျဆင်းလျက်ရှိေည်။၂၃ ထိုကဲ့ေို့ ရလဒ်များ 
ကိ ုပတွ့ရပောလ်ည်း ၁၉၇၀ ပကျာက်ာလများတငွ ်ဉီးပနဝင်း 
၏ လဉူီးပရအချ ိုးအစားအပေါ်  စိုးရမိမ်ှု  မှာ ပလျာမ့ေွားခဲပ့ေ။ 
တိုင်းရင်းေားနှင့်တိုင်းရင်းေား မဟုတ်ပော လူမျ ိုးများဟု 
ခွြဲခားြခင်းမှာအစိုးရ၏ေငမ်ရုံး ေုံးဘာောစကား ြဖစလ်ာပေီး 
မူဝါဒပရးရာများကို လ� မ်းမိုးပောဇာတ်ပကကာင်းများြဖစ်လာ
ေည။် ၁၉၄၇ တငွစ်တငက်ျင်ေ့ုံးခဲပ့ော “ြမနမ်ာနိငုင် ံလဝူငမ်ှု 
ကကီးကကေ်ပရး ဥေပဒ (အပရးပေါ် ြေ�  ာန်းချက်)” ကိုေိုမိုတင်း 
ကျေ်လိုက်ကာ နိုင်ငံတွင် ပနထိုင်ေူ မွတ်ဆလင်များထံမှ 
မှတ်ေုံတင်ကို  မကကာခဏစိစစ်ခဲ့ေလို  ြေန်လည်ေိမ်းယူ
ြခင်းများလည်း ရှိခဲ့ေည်။၂၄ အြေင်ေန်းအားြဖင့် အစိုးရ၏
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(identity) ကစိ္စ များနငှ့လ်ည်း ယကှန်� ယပ်နကကေည။် ကိလုိနု ီ
ပခတ်လွန်နိုင်ငံများ၌ ထိုအပရးေုံးခုစလုံး ဖိုခပနာက်ဆိုင် 
ဆက်စေ်ပနြခင်းမှာ ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်လုံးေင် ြဖစ်ေည်။ 
နိုင်ငံ ြခားေားကို မုန်းတီးပောပခါင်းပဆာင်၊ အမျ ိုးေား 
ပရးဘက်ကိုယိုင်ပော ပခါင်းပဆာင်မှာ ဉီးပနဝင်းတစ်ဉီး 
တည်း မဟုတ်ပေ။ ြမန်မာေည် ဓနေဟာယ အဖွဲ့ ကကီးကို 
၁၉၄၉ ခုနစှတ်ငွ ်ဖွဲ့စည်းခဲစ့ဉက် အဖွဲ့ဝငအ်ြဖစ ်မေါဝငခ်ဲပ့ေ။ 
လွတ်လေ်ပေီး ပခတ်အဆက်ဆက်တွင် နိုင်ငံပရးေည် ေို၍ 
လူမျ ိုးပရးဆန်လာခဲ့ေည်။ ယပန့ပခတ်တွင် နိုင်ငံပတာ်၏
အတိုင်ေင်ခံ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကို ြမန်မာနိုင်ငံေား
မဟုတ်ေူကို လက်ထေ်ခဲ့ပောပကကာင့် မိေားစုဝင်ထဲတွင် 
နိုင်ငံြခားေားများေါပနေြဖင့် ေမ� တြဖစ်ခွင့်မရှိဟု ၂၀၀၈
ခုနစှ ်အပြခခဥံေပဒက တားြမစထ်ားေည။် (ေ၏ူ ကယွလ်နွ ်
ေူ ခင်ေွန်းမှာ ပဗိတိေျှ နိုင်ငံေားြဖစ်ေည်။) 
 ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း၏ နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးေည့် 
အြမင်ကို  ေိုဆိုးပစေည့်  ကိစ္စ  များစွာကလည်း မ.ဆ.လ 
ပခတ ်တစပ်လ ျှာကလ်ုံးတငွ ်ကကုကံကိုကပ်နခဲေ့ည။် ထိကုာလ 
မှာ စစ်ပအး၏အရှိန်အြမင့်ဆုံးကာလ ြဖစ်ပောပကကာင့်ေင်။
နိုင်ငံ၏နယ် ြခားပဒေများကို  အထူးအာရုံစိုက်ရာ၌ အ 
ပကကာင်းအရင်း နှစ်ရေ်ရှိေည်။ ြေည်တွင်းစစ်ပကကာင့် အေိုင်း 
ေိုင်းကွဲပနပော နိုင်ငံြဖစ်ရာ စူေါေါဝါများ၏ ေဋိေက္ခ များ 
အတွင်းေို့ ဆွဲေွင်းခံရပေီး ကိုရီးယားနှင့် ဗီယက်နမ် တို့ကဲ့ေို့
နှစ်ြခမ်းကွဲနိုင်ေည့်အပရးကို ဉီးပနဝင်းအပနနှင့် ေတိကကီး 
ကကီးထားဟန်ရှိေည်။ တရုတ်ေည် ဗ.က.ေ ကိုပထာက်ေံ့ 
လျက်ရှိပေီး အပမရိကန်တို့ေည် ရာထူးလက်လွတ် ြဖစ်ေွား 
ခဲ့ ပော  ဝန် ကကီးချုေ် ပဟာင်း  ဉီးနုကို  ကူညီလျက်ရှိ ရာ  
ထိုကဲ့ေို့ အန� ရာယ်မျ ိုးမှာလည်း တကယ်ြဖစ်လာနိုင်ေည့် 
ကိစ္စ မျ ိုးဟု ထင်စရာြဖစ်ေည်။ ဉီးပနဝင်းေည် ထိုကဲ့ေို့  
အချုေ်အြခာကို ပခိမ်းပြခာက်ပော အန� ရာယ်မျ ိုးကို အလွန် 
အ ပလး အ န က် ထား ကာ  ၁ ၉ ၇ ၉  တွ င်  ြမ န် မာ နို င် ငံ ကို  
ဘက်မလိုက်နိုင်ငံများ လှု ေ်ရှားမှု ထဲမှ နှု တ်ထွက်ခဲ့ေည်။
 ဒတုယိအပကကာင်းတစရ်ေမ်ှာ ဉီးပနဝင်း စိုးရမိေ်ည့ ်
အရာမှာ တရုတ်နှင့်  အပမရိကန်တို့ချည်းော မဟုတ်ဘဲ 
ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ဘက်မှ  အာရကန်နယ် ြခားတွင်  
ြဖစ်ေျက်ပနပော နယ်ပြမ မပငိမ်ေက်မှု များကိုလည်း စိုးရိမ်
ပနြခင်းြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံကို အိန� ိယ၏ ြေည်နယ်တစ်ခု 
အြဖစ် အုေ်ချုေ်ခံခဲ့ရေည့် အပတွ့အကကုံပကကာင့်  ကိုလိုနီ 
နယခ်ျဲ့ကိ ုမနု်းတီးြခင်းက တေမ်ပတာ၏် နိငုင်တံကာ ပရးရာ 
အြမင်ကို များစွာလ� မ်းမိုးထားေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ေုံးနိုင်ငံ 
နယ် ြခားပဒေတွင်  ေဋိေက္ခ  များ  ြေန့်ေွားလာပောအခါ 
အာရကန်အပရးမှာ ဉီးပနဝင်းအပတွးထဲ၌ ပရှ့တန်းပရာက် 
လာခဲ့ေည်။ မ.ဆ.လ အစိုးရေည် တိုင်းြေည်ကို လုံးဝေိတ် 
ေစ်ရန်ေင် ကကံစည်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော်ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်လွတ်

ပြမာက်ပရး စစ်ေွဲအပေီးတွင် အာရကန်ေည် အြေင်ကမ� ာနှင့် 
ဆကစ်ေပ်နပော မလုပံခုေံည့တ်ခံါးပေါက ်တစခ်ဟု ုြမငလ်ာ 
ြေန်ေည်။
 ထိုနှစ်များအလွန်တွင် အာရကန်နှင့် ေတ်ေက်၍ 
အစိုးရမူဝါဒများ  မည်ေို့ချမှတ်ထားခဲ့ေည်ကို  ပနာက်
ပကကာင်းြေန်လိုက်ရန် တရားဝင်ထုတ်ြေန်ချက်များ ရှာပတွ့
ဖို့ရာခက်ခဲလှေည်။ လျှ ု့ိ ဝှက်ြခင်းမှာ စစ်အစိုးရ၏အမှတ် 
အေားေင်။ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ အစိုးရအတိုက်အခံ လှု ေ်ရှား
မှု များကိုဖိနှိေ်လို ြခင်းနှင့်  အိန�  ိယအနွယ်များ ေို့မဟုတ် 
မတွဆ်လငမ်ျားကိ ုထနိ်းချုေြ်ခင်းများ စတငပ်ဆာငရ်�ကလ်ာ 
ြခင်းတည်းဟူပော ရည်ရ�ယ်ချက်နှစ်ခုကို  အဓိကပတွ့ရ
ေည်။ ဉီးပနဝင်း၏အြမင်တွင် ထိုအပရးကိစ္စ နှစ်ခုမှာ အြေန်
အလှန်  ချိတ်ဆက်ပနခဲ့ေည်။ ေို့ပကကာင့်ေင်  အာရကန် 
တွင်  ဖိနှိေ်မှု များစတင်ခဲ့ေည့်  အချိန်ကို  ြေန် ကကည့်လျှ င်  
ပဗိတိေျှ တို့  ထွက်ခွာေွား ပေီးပနာက်ေိုင်း  ေထမအကကိမ်
ပကာက်ယူခဲ့ပော ၁၉၇၃ ေန်ပခါင်းစာရင်း ပကာက်ချိန်
မှအစြေုေည်ကို ပတွ့ရမည်။ ေန်းပခါင်စာရင်း ရလဒ် 
များေည် တစ်ြေည်နယ်လုံးကို မလ� မ်းပခုံနိုင်ေလို အြငင်း 
ေွားစရာများလည်း များစွာေါဝင်ေည်။ ပကာက်ယူေုံနည်းစ
နစ်များကိုကကည့်လျှ င် လူမျ ိုးစုအပကကာင်းြခင်းရာများ လူမျ ိုး 
ဘာောနှင့် ေတ်ေက်၍ အမျ ိုးအစားေုံးခု ခွဲြခားပကာက် 
ယူခဲ့ ပေီး တိုင်းရင်းေားနှင့် နိုင်ငံြခားေားဟူ၍ အစိုးရ က 
ခွဲြခားေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။၂၂

 ထိုေို့ခွဲ ြခားပဖာ် ြေမှု ပကကာင့်  ေန်းပခါင်းစာရင်း  
ရလဒ်များက နိုင်ငံလူဉီးပရ အပြောင်းအလဲနှင့် ေတ်ေက်၍
ဉီး ပန ဝ င်း ၏ အ ြမ င် အ ပေါ် ေ က် ပရာ က် မှု ရှိ ခဲ့ ေ ည် ဟု
တွက်ဆပလ့ရှိ ကကေည်။  အမှန်တကယ်တွင်  လူဉီးပရ  
�� န်းကိန်းများကို ပရ �့ပြောင်းဝင်လာေူ အပရအတွက်မှာ 
တက်လာြခင်း မရှိရုံမျှ မက အပြဖမှာ အကျဘက်ေို့ေင်  
ပရာက်ပနပေးေည်။ အိန� ိယနှင့် တရုတ်ဘိုးဘွားမိဘများမှ 
ဆင်းေက်လာပော အဆက်အနွယ်များမှာ ဒုတိယကမ� ာစစ် 
အတွင်း အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ထွက်ပြေးခဲ့ ကကရပောပကကာင့်
အပရအတွက် ကျဆင်းလျက်ရှိေည်။၂၃ ထိုကဲ့ေို့ ရလဒ်များ 
ကိ ုပတွ့ရပောလ်ည်း ၁၉၇၀ ပကျာက်ာလများတငွ ်ဉီးပနဝင်း 
၏ လဉူီးပရအချ ိုးအစားအပေါ်  စိုးရမိမ်ှု  မှာ ပလျာမ့ေွားခဲပ့ေ။ 
တိုင်းရင်းေားနှင့်တိုင်းရင်းေား မဟုတ်ပော လူမျ ိုးများဟု 
ခွြဲခားြခင်းမှာအစိုးရ၏ေငမ်ရုံး ေုံးဘာောစကား ြဖစလ်ာပေီး 
မူဝါဒပရးရာများကို လ� မ်းမိုးပောဇာတ်ပကကာင်းများြဖစ်လာ
ေည။် ၁၉၄၇ တငွစ်တငက်ျင်ေ့ုံးခဲပ့ော “ြမနမ်ာနိငုင် ံလဝူငမ်ှု 
ကကီးကကေ်ပရး ဥေပဒ (အပရးပေါ် ြေ�  ာန်းချက်)” ကိုေိုမိုတင်း 
ကျေ်လိုက်ကာ နိုင်ငံတွင် ပနထိုင်ေူ မွတ်ဆလင်များထံမှ 
မှတ်ေုံတင်ကို  မကကာခဏစိစစ်ခဲ့ေလို  ြေန်လည်ေိမ်းယူ
ြခင်းများလည်း ရှိခဲ့ေည်။၂၄ အြေင်ေန်းအားြဖင့် အစိုးရ၏
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ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ တရားမဝင်ပရာက်လာမှု ကို ပလ ျှာ့ချရန် 
ဟုထင်ရေည်။ ေို့ရာတွင် ပနာက်ေိုင်း၌ ပတွ့ရပော အြဖစ် 
အေျက်များက အိန�  ိယအနွယ်ဖွားများကို  ဤပြမပေါ် မှ  
ြငင်းဆန်ေည့် လက္ခ ဏာများကို အစိုးရ၏ ေပဘာတွင် 
ထင်ရှားစွာပတွ့ ြမင်လာရေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ယခုအခါ ဉီးပနဝင်း၏ မဆလ 
အေုခ်ျုေပ်ရးကိ ုအာဏာပမပဲအာငြ်ေုပရးတငွ ်ပရှ့တန်းပရာက ်
ပနပော အပရးကိစ္စ  ြဖစ်လာပေပေီ။  ပနထိုင်ရာအရေ်ကို  
မပဖာ်ြေပော်လည်း ၁၉၇၃ ေန်းပခါင်စာရင်း၌ အာရကန် 
(ရခိုင်) တို့ေည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စတုတ� ပြမာက် လူဉီးပရ 
အများဆုံး အုေ်စု ြဖစ်ေည်ဟု ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။ ထို့ ြေင် 
အနိ� ိယနငှ့ ်ေါကစ္စ တနအ်ေုစ်ဝုငမ်ျားမှာ တိငု်းြေည၏် လဉူီးပရ 
အများစု ဆဌမပနရာတွင်ရှိပကကာင်း ြေေခဲ့ေည်။၂၅ ၁၉၇၄ 
ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံဉေပဒကို  ြေဌာန်းပောအခါ
ေါလီမန်ပခတ်က ကျင့်ေုံးခဲ့ပော လူမျ ိုးပရးအြမင်များနှင့် 
ေတ်ေက်၍ ပယဘူယျအားြဖင့် ဖွဲ့စည်းေုံဆိုင်ရာ အပြောင်း 
အလဲကကီးေုံးရေ်ကို ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ ထိုလုေ်ရေ်များေည်
အာရကန်နိုင်ငံပရးနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်  အကျ ိုးဆက် 
များစွာ  ချန်ရစ်ခဲ့ေည်။  အာရကန် ြေည်နယ်အေစ်ကို  
‘’ရခိုင်”နိုင်ငံပရးနှင့် ယဉ်ပကျးမှု အပမွတို့ ြဖင့် ဆက်စေ်ကာ 
အေိအမှတ် ြေုခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင်အများစု တည်ရှိရာ 
ပမယနုယြ်ခား ပဒေဟပူော အစအီစဉက်ိ ုစနွ့လ်� တခ်ဲေ့ည။် 
ရိုဟင်ဂျာဟူပော လူမျ ိုးေို့မဟုတ် ြဖစ်တည်မှု ဝိပေေ 
လက္ခ ဏာကို အေိအမှတ်ြေု ြခင်းမရှိပတာ့ပေ။ မွတ်ဆလင် 
များစွာေည် နိုင်ငံေားမှတ်ေုံတင်ကို ကိုင်ထားပော်လည်း
ရခိုင်တွင်ပနထိုင်ေူ အများစုမှာ ယခုအခါ “တိုင်းရင်းေား 

မဟုတ်ေူ ေို့မဟုတ် ပေွးပနှာ” ဟူ၍လည်းပကာင်း အိန� ိယ 
ေို့မဟုတ် ေါကစ္စ တန်ဟူ၍လည်းပကာင်း ေတ်မှတ် ေုံးစွဲ 
လာကကေည။် နစှအ်နည်းငယအ်တငွ်း ထိေုူများ အားလုံးကိ ု 
ပခုံငုံမိပအာင် ဘင်္  ဂလီဟူပော အပခါ် အပဝါ် ကို အေုံးြေုခဲ့
ကက ေည်။
 ရခိငုြ်ေညန်ယ ်နိငုင်ပံရး၏ နကန်ရဲှု ေပ်ထွး မှု များစွာ 
ေည် ထိုပရပောက်ြမစ်များနှင့် ေက်ဆိုင်ပေေည်။ မဆလ 
အစိုးရေည်  ဆိုရှယ်လစ်ဝတ်ရုံကို  ပခုံထားပော်လည်း  
အမနှစ်ငစ်စ ်နိငုင်ပံရး အေုံးအနှု န်းများမှာ တရားလကလ်တွ်
မျ ိုးချစ်စိတ်ကဲ ပေီး  လူမျ ိုးပရးခွဲ ြခားမှု  ြေင်းထန်ခဲ့ေည်။ 
ဉီးပနဝင်း ကိယုတ်ိငုက်မ ူလပူရှ့ေပူရှ့တငွ ်ထိအုရေိအ်ပယာင ်
များကို ြေေပလ့မရှိပေ။ ေို့ပော် ၎င်း၏ လူမျ ိုးပရး ခွဲြခား 
မှု မှာ  ၁၉၇၉က လူမျ ိုးပရး  ေန့်စင်မှု နှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ရေတ်ညခ်ျကက်ိပုြောပော ပရဒယီိ ုေတင်းတစေ်ဒု၌် ရှားရှား 
ေါးေါး အမှတ်တမဲ့ ထွက်လာခဲ့ေည်။ ဉီးပနဝင်း၏ အြမင်၌ 
ဗမာမဟုတ်ပော ေူအားလုံး၏ ေစ္စ ာရှိမှု အပေါ်  ေံေယကို 
ပဖာ်ြေေည်။ 
 “ပေွးပနှာတဲ့ေူပတွကို  ပေပေချာချာ ပစာင့် ကကည့်  

ကက ရ မ ယ် ။  တ ချ ို့ ပတွ က ပတာ့  ဗ မာ စ စ် စ စ် ပေွး  
ြဖစ် ကကပေီး  နိုင်ငံေားစစ်စစ်ပတွကပန ဆင်းေက်
လာတဲ့  အပမွခံထိုက်ေူပတွ ြဖစ် ကကတယ်။ ကရင်၊
ကချင်  အစရှိတဲ့  လူမျ ိုးပတွဟာ ပေွးမပနှာဘူးလို့  
ပြောလို့ရတယ်။  ဒါပေမယ့်  ဒီလူ ပတွဟာ က� န်ပတာ်
တို့လူမျ ိုး၊ ြမန်မာလူမျ ိုး က� န်ပတာ်တို့နိုင်ငံ က� န်ပတာ်
တို့ဗမာစစ်စစ် ဟုတ် မဟုတ် က� န်ပတာ်တို့ စဉ်းစားဖို့ 
လိုတယ်။”၂၆
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ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ တရားမဝင်ပရာက်လာမှု ကို ပလ ျှာ့ချရန် 
ဟုထင်ရေည်။ ေို့ရာတွင် ပနာက်ေိုင်း၌ ပတွ့ရပော အြဖစ် 
အေျက်များက အိန�  ိယအနွယ်ဖွားများကို  ဤပြမပေါ် မှ  
ြငင်းဆန်ေည့် လက္ခ ဏာများကို အစိုးရ၏ ေပဘာတွင် 
ထင်ရှားစွာပတွ့ ြမင်လာရေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ယခုအခါ ဉီးပနဝင်း၏ မဆလ 
အေုခ်ျုေပ်ရးကိ ုအာဏာပမပဲအာငြ်ေုပရးတငွ ်ပရှ့တန်းပရာက ်
ပနပော အပရးကိစ္စ  ြဖစ်လာပေပေီ။  ပနထိုင်ရာအရေ်ကို  
မပဖာ်ြေပော်လည်း ၁၉၇၃ ေန်းပခါင်စာရင်း၌ အာရကန် 
(ရခိုင်) တို့ေည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စတုတ� ပြမာက် လူဉီးပရ 
အများဆုံး အုေ်စု ြဖစ်ေည်ဟု ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။ ထို့ ြေင် 
အနိ� ိယနငှ့ ်ေါကစ္စ တနအ်ေုစ်ဝုငမ်ျားမှာ တိငု်းြေည၏် လဉူီးပရ 
အများစု ဆဌမပနရာတွင်ရှိပကကာင်း ြေေခဲ့ေည်။၂၅ ၁၉၇၄ 
ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံဉေပဒကို  ြေဌာန်းပောအခါ
ေါလီမန်ပခတ်က ကျင့်ေုံးခဲ့ပော လူမျ ိုးပရးအြမင်များနှင့် 
ေတ်ေက်၍ ပယဘူယျအားြဖင့် ဖွဲ့စည်းေုံဆိုင်ရာ အပြောင်း 
အလဲကကီးေုံးရေ်ကို ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ ထိုလုေ်ရေ်များေည်
အာရကန်နိုင်ငံပရးနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်  အကျ ိုးဆက် 
များစွာ  ချန်ရစ်ခဲ့ေည်။  အာရကန် ြေည်နယ်အေစ်ကို  
‘’ရခိုင်”နိုင်ငံပရးနှင့် ယဉ်ပကျးမှု အပမွတို့ ြဖင့် ဆက်စေ်ကာ 
အေိအမှတ် ြေုခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင်အများစု တည်ရှိရာ 
ပမယနုယြ်ခား ပဒေဟပူော အစအီစဉက်ိ ုစနွ့လ်� တခ်ဲေ့ည။် 
ရိုဟင်ဂျာဟူပော လူမျ ိုးေို့မဟုတ် ြဖစ်တည်မှု ဝိပေေ 
လက္ခ ဏာကို အေိအမှတ်ြေု ြခင်းမရှိပတာ့ပေ။ မွတ်ဆလင် 
များစွာေည် နိုင်ငံေားမှတ်ေုံတင်ကို ကိုင်ထားပော်လည်း
ရခိုင်တွင်ပနထိုင်ေူ အများစုမှာ ယခုအခါ “တိုင်းရင်းေား 

မဟုတ်ေူ ေို့မဟုတ် ပေွးပနှာ” ဟူ၍လည်းပကာင်း အိန� ိယ 
ေို့မဟုတ် ေါကစ္စ တန်ဟူ၍လည်းပကာင်း ေတ်မှတ် ေုံးစွဲ 
လာကကေည။် နစှအ်နည်းငယအ်တငွ်း ထိေုူများ အားလုံးကိ ု 
ပခုံငုံမိပအာင် ဘင်္  ဂလီဟူပော အပခါ် အပဝါ် ကို အေုံးြေုခဲ့
ကက ေည်။
 ရခိငုြ်ေညန်ယ ်နိငုင်ပံရး၏ နကန်ရဲှု ေပ်ထွး မှု များစွာ 
ေည် ထိုပရပောက်ြမစ်များနှင့် ေက်ဆိုင်ပေေည်။ မဆလ 
အစိုးရေည်  ဆိုရှယ်လစ်ဝတ်ရုံကို  ပခုံထားပော်လည်း  
အမနှစ်ငစ်စ ်နိငုင်ပံရး အေုံးအနှု န်းများမှာ တရားလကလ်တွ်
မျ ိုးချစ်စိတ်ကဲ ပေီး  လူမျ ိုးပရးခွဲ ြခားမှု  ြေင်းထန်ခဲ့ေည်။ 
ဉီးပနဝင်း ကိယုတ်ိငုက်မ ူလပူရှ့ေပူရှ့တငွ ်ထိအုရေိအ်ပယာင ်
များကို ြေေပလ့မရှိပေ။ ေို့ပော် ၎င်း၏ လူမျ ိုးပရး ခွဲြခား 
မှု မှာ  ၁၉၇၉က လူမျ ိုးပရး  ေန့်စင်မှု နှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ရေတ်ညခ်ျကက်ိပုြောပော ပရဒယီိ ုေတင်းတစေ်ဒု၌် ရှားရှား 
ေါးေါး အမှတ်တမဲ့ ထွက်လာခဲ့ေည်။ ဉီးပနဝင်း၏ အြမင်၌ 
ဗမာမဟုတ်ပော ေူအားလုံး၏ ေစ္စ ာရှိမှု အပေါ်  ေံေယကို 
ပဖာ်ြေေည်။ 
 “ပေွးပနှာတဲ့ေူပတွကို  ပေပေချာချာ ပစာင့် ကကည့်  

ကက ရ မ ယ် ။  တ ချ ို့ ပတွ က ပတာ့  ဗ မာ စ စ် စ စ် ပေွး  
ြဖစ် ကကပေီး  နိုင်ငံေားစစ်စစ်ပတွကပန ဆင်းေက်
လာတဲ့  အပမွခံထိုက်ေူပတွ ြဖစ် ကကတယ်။ ကရင်၊
ကချင်  အစရှိတဲ့  လူမျ ိုးပတွဟာ ပေွးမပနှာဘူးလို့  
ပြောလို့ရတယ်။  ဒါပေမယ့်  ဒီလူ ပတွဟာ က� န်ပတာ်
တို့လူမျ ိုး၊ ြမန်မာလူမျ ိုး က� န်ပတာ်တို့နိုင်ငံ က� န်ပတာ်
တို့ဗမာစစ်စစ် ဟုတ် မဟုတ် က� န်ပတာ်တို့ စဉ်းစားဖို့ 
လိုတယ်။”၂၆
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 အာရတှိကုတ်ငွ ်လမူျ ိုးပေါင်းစုလံငလ်ပှော နိငုင်ထံမဲ ှ
တစ်ခုြဖစ်ေည့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျ ိုးတစ်ခုတည်းြဖစ်ရန် 
အစီအစဉ်ကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနပေပေီ။
 
နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင် ပရးနှင့် 
ဒုက္ခ ေည်အကျေ်အတည်း

 အစိုးရ၏ ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  ဖန်တီးခဲ့ ြခင်းမှာ  
ဒုတိယကမ�  ာစစ် ပေီးခဲ့ချိန်မှ  စ၍ ယခုထက်တိုင်ပအာင်  
ကကုံခဲ့ရပော စစ်များတွင် စနစ်တကျ အကွက်ကျကျ အြဖစ်
ဆုံး စီစဉ်ခဲ့ပော စစ်ဆင်ပရးများစတင်ရန် ပနရာချလိုက်
ြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ အတိုက်အခံ အုေ်စုအားလုံးကို  ဖိနှိေ်  
ြခင်း စတင်ပလပေီ။ ထိုစစ်ဆင်ပရး စတင်ရန် နည်းဗျူဟာ 
ဌာနနှစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ေထမဌာနဟု ေတ်မှတ်ထား 
ပောဌာနမှာ တေ်မပတာ်၏ ရခိုင်ြေည်နယ် အပနာက်ေိုင်း
တိုင်း စစ်ဌာနချုေ် လက်ပအာက်တွင်ထားရှိပေီး ဒုတိယဌာန 
ကို  မပကွးတိုင်းနှင့်ကေ်လျက်  ရခိုင်ရိုးမနယ်စေ်ရှိ  ၆၆
ပြခြမန်တေ်မဌာနချုေ် ပအာက်တွင်ထားရှိေည်။ ထိုဒုတိယ 
ဌာနမှာ ဗ.က.ေ တို့၏ အပနာက်ပြမာက်ဌာချုေ်နယ်ပြမြဖစ်ခဲ့
ပေီး၁၉၇၇ ခုနှစ်တေ်မပတာ်၏ ြဖတ်ပလးြဖတ် လုေ်ငန်းများ 
အကကမိက်ကမိ ်ပဆာကရ်�ကပ်နေည့အ်ချနိက် ေထမဆုံး ေစမ်တှ ်
ထားခဲ့ကာ လူမပနနိုင်ပအာင် ရှင်းထုတ်ခဲ့ေည့် ကျယ်ြေန့်
ပောဧရယိာကကီးြဖစေ်ည။်၂၇ ဗ.က.ေ ေည ်ထိုနယပ်ြမများကိ ု
ဆုံးရှု ံး ပေီးေည့်ပနာက်တွင်  တေ်အ�ကွင်းအကျန်များ ြဖင့်  
ပြမာက်ဘက်ေို့ အလုံးအရင်းဆုတ်ခွာခဲ့ရေည်။
 ထိုနှစ်တွင်ေင် AIO နှင့် ALP တို့ေည် တေ်မပတာ်
၏ လက်နက်ကိုင်တေ်များအား နှိမ်နင်းပရး ထိုးစစ်များနှင့် 
ရင်ဆိုင်ပတွ့ ကကေည်။ ခရီးရှည်ချီတက်ေွဲဟု ပခါ် ပော နှစ် 
အတွင်း၌ နှစ်ဖွဲ့စလုံးေည် တေ်မပတာ်၏ ထိုးနှက်ခံရပော
ဒဏရ်ာဒဏခ်ျကမ်ျားမ ှအမနှတ်ကယ ်နာလနြ်ေနထ်နူိုငေ်ည့ ်
အပြခအပနေို့ မပရာက်လာပတာ့ပေ။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်အတွင်း 
AIO တေ်များေည် ကချင်ြေည်နယ်မှပန၍ ထွက်လာခဲ့ရာ 
ေုံးနိငုင် ံနယြ်ခားဆုခံျကပ်ဒေေို ့ပရာကရ်ှပိနခဲ့ ပေီးြဖစေ်ည။် 
ေို့ပော် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအေုတ်က ယခင်လမ်း 
ပကကာင်းအတိငု်း ဆင်းလာခဲရ့ာ တေမ်ပတာ၏် ချုခံိတုိကုခ်ိကု ်
မှု နှင့်  ချင်း ြေည်နယ်နယ်စေ် ပဒေတွင် အိန� ိယတေ်များ 
နှင့် အြေန်အလှန်ေစ်ခတ်မှု များပကကာင့် တစ်တေ်လုံးြေုတ် 
ခဲ့ရေည်။ ကျဆုံးေူများထဲတွင် AIO ကို တည်ပထာင်ခဲ့ေူ 
လက်ရှိပခါင်းပဆာင် ဦးစံပကျာ်ထွန်းလည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။
  ထိုနှစ်တွင်ေင် ALP ေည်လည်း ထိုကဲ့ေို့ပော
ကံကကမ� ာကို ကကုံခဲ့ရေည်။ ထိုင်းနယ်စေ်တစ်ပနရာရှိ KUN 
စခန်းမှ ရခိုင်ေို့အြေန် ေိုမိုရှည်လျားပော လမ်းပေါ် တွင် 
အဖွဲ့၀င် ၁၂၀ခန့်ေါပော တေ်ဖွဲ့က ခရီးစခဲ့ ကကချိန်တွင်ြဖစ် 

ေည။်  ALP နငှ့အ်တ ူအပဖာေ်ါလာပော ဆလိငု်းချင်းတေစု်
ကို ဝီလျံကဉီးပဆာင်ပေီး ၎င်းမှာ ေုံးနိုင်ငံ ဆုံချက်နယ်ပြမ 
ပဒေတွင် ချင်းအမျ ိုးေားလှု ေ်ရှားမှု ကို  တည်ပထာင်ရန် 
ကကိုးစားပနေူ ြဖစ်ေည်။ ပတာင်တန်းများပေါ် မှ ၎င်းတို့  
ြဖတ်ေန်းပနစဉ်တွင် ALPတေ်ဖွဲ့ ၅၀ခန့် တေ်မပတာ်၏ 
အဆင့်ဆင့် တိုက်ခိုက်မှု များနှင့် အိန� ိယတေ်များနှင့် အြေန် 
အလှန် ေစ်ခတ်မှု များပအာက်တွင် ကျဆုံးခဲ့ ကကေည်။ ထိုကျ 
ဆုံးေူများထဲတွင် ယခင်ဗမာ့ပရတေ်မှ အရာရှိပဟာင်း တစ် 
ဉီးြဖစ်ပော ေါတီပခါင်းပဆာင် ခိုင်မိုးလင်းေါဝင်ခဲ့ေည်။၂၈ 

ထိုဆုံးရှု ံးမှု များအပေီးတွင် ALP ၏ပခါင်းပဆာင်ပနရာကို 
လကရ်ှဥိက� ဌ ခိငုရ်ခဲိငုက် တာဝနယ်ခူဲ့ ပေီး ၎င်းမှာ ထိအုချနိ ်က 
တည်းက တေ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်နှင့်အတူ အိန� ိယ -ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ်နယ်စေ် အနီးတွင် စခန်းချခဲ့ေည်။ ALP ၏ အဓိက 
တေမ်မှာမ ူအငအ်ား ၅၀ - ၁၀၀ ခန့ရ်ှပိေီး ထိုင်းနိငုင် ံနယစ်ေရ်ှ ိ
ပကာ်မူးရာစခန်းတွင် KUN နှင့်အတူ စခန်းချ ထားေည်။ 
 ရခိုင်နှင့် ဗ.က.ေ တေ်များ ဆုတ်ခွာရချိန် ၁၉၇၀ 
ခုနှစ်များ ကုန်ခါနီးတွင်  အစိုးရ၏လုံ ပခုံပရး အစီအစဉ် 
များက ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များထံေို့ အာရုံ 
ကျလာခဲ့ေည်။ နဂါးမင်းဟု အမည်ပေးထားပော စစ်ဆင် 
ပရးအတွင်း အစိုးရေည် ပဒေခံများကို ၁၉၇၈ - ပဖပဖါ်  
ဝါရီတွင်  ေန်းပခါင်စာရင်းပကာက်ယူမှု  စတင်ခဲ့ ပော်  
လည်း လူေတ်မှု အေါအဝင် လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက် 
မှု များကို ပတာက်ပလ ျှာက် ကျူးလွန်ခဲ့ေြဖင့် အပြခအပန
မပကာင်းေါ။၂၉ ပနာက်ဆက်တွဲအြဖစ် ထိုနှစ်အစေိုင်းတွင် 
မွတ်ဆလင်ရ�ာေား နှစ်ေိန်းခန့်ေည် နတ်ြမစ်ကိုြဖတ်ပကျာ်
၍ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ထဲေို့ ပြေးဝင်ကကရေည်။ ထိုေို့ နယ်စေ်ကို
ပကျာ်ပေီး ထွက်ပြေးရေူများထဲတွင် ယခင်ေါလီမန်အမတ် 
ပဟာင်း နှင့် လွတ်လေ်ပရးကာလတွင် အာရကန်မွတ်ဆလင် 
များကို ကိုယ်စားြေုခဲ့ေူ ဂျမီးယာတူ- အူလမာပခါင်းပဆာင် 
ဆူတန်အာမက်လည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ဆူတန်အာမက်ေည် 
ပနာက်ေုံးနှစ်အကကာတွင် ြေည်ေ၌ေင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။၃၀

 ထိုအချိန်က တေ်မပတာ်၏ထိုးစစ်မှာ တရားမဝင် 
နိုင်ငံကူးေူများကို နှိမ်နင်းရန် ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် ပဆာင် 
ရ�က်ပော ယာယီစစ်ဆင်ပရးတစ်ခုောြဖစ်ပကကာင်း တင်ြေခဲ့ 
ကကေည်။ ေို့ပော် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင်ရှိပော နိုင်ငံတကာ
အကူအညီပေးပရးအဖွဲ့အစည်းများကမူ ြမန်မာအစိုးရ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နိုင်ငံပရးအတိုက်အခံများကို ဖယ်ရှားလို
ြခင်းြဖစ်ပကကာင်း အပေအချာယူဆခဲ့ ကကေည်။ ကုလေမဂ� 
ဒုက္ခ  ေည်များဆိုင်ရာ  မဟာမင်း ကကီးရုံး  UNHCR က 
ဒုက္ခ ေည် အစုအပဝးကကီးထွက်ပြေးလာရြခင်းမှာ “ြမန်မာ့ 
တေ်မပတာ်နှင့်  ရေ်ရ�ာအုေ်ချုေ်ပရးဌာနတို့  နှစ်ခုပေါင်း၍ 
အာရကန်ရှိ ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး (ေို့) လွတ်လေ်ပရးကို 
ပတာင်းဆိုပနပော ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်များကို ပချ
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 အာရတှိကုတ်ငွ ်လမူျ ိုးပေါင်းစုလံငလ်ပှော နိငုင်ထံမဲ ှ
တစ်ခုြဖစ်ေည့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျ ိုးတစ်ခုတည်းြဖစ်ရန် 
အစီအစဉ်ကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနပေပေီ။

နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး၊ နဂါးမင်းစစ်ဆင် ပရးနှင့် 
ဒုက္ခ ေည်အကျေ်အတည်း

 အစိုးရ၏ ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  ဖန်တီးခဲ့ ြခင်းမှာ  
ဒုတိယကမ�  ာစစ် ပေီးခဲ့ချိန်မှ  စ၍ ယခုထက်တိုင်ပအာင်  
ကကုံခဲ့ရပော စစ်များတွင် စနစ်တကျ အကွက်ကျကျ အြဖစ်
ဆုံး စီစဉ်ခဲ့ပော စစ်ဆင်ပရးများစတင်ရန် ပနရာချလိုက်
ြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။ အတိုက်အခံ အုေ်စုအားလုံးကို  ဖိနှိေ်  
ြခင်း စတင်ပလပေီ။ ထိုစစ်ဆင်ပရး စတင်ရန် နည်းဗျူဟာ 
ဌာနနှစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ေထမဌာနဟု ေတ်မှတ်ထား 
ပောဌာနမှာ တေ်မပတာ်၏ ရခိုင်ြေည်နယ် အပနာက်ေိုင်း
တိုင်း စစ်ဌာနချုေ် လက်ပအာက်တွင်ထားရှိပေီး ဒုတိယဌာန 
ကို  မပကွးတိုင်းနှင့်ကေ်လျက်  ရခိုင်ရိုးမနယ်စေ်ရှိ  ၆၆
ပြခြမန်တေ်မဌာနချုေ် ပအာက်တွင်ထားရှိေည်။ ထိုဒုတိယ 
ဌာနမှာ ဗ.က.ေ တို့၏ အပနာက်ပြမာက်ဌာချုေ်နယ်ပြမြဖစ်ခဲ့
ပေီး၁၉၇၇ ခုနှစ်တေ်မပတာ်၏ ြဖတ်ပလးြဖတ် လုေ်ငန်းများ 
အကကမိက်ကမိ ်ပဆာကရ်�ကပ်နေည့အ်ချနိက် ေထမဆုံး ေစမ်တှ ်
ထားခဲ့ကာ လူမပနနိုင်ပအာင် ရှင်းထုတ်ခဲ့ေည့် ကျယ်ြေန့်
ပောဧရယိာကကီးြဖစေ်ည။်၂၇ ဗ.က.ေ ေည ်ထိုနယပ်ြမများကိ ု
ဆုံးရှု ံး ပေီးေည့်ပနာက်တွင်  တေ်အ�ကွင်းအကျန်များ ြဖင့်  
ပြမာက်ဘက်ေို့ အလုံးအရင်းဆုတ်ခွာခဲ့ရေည်။
 ထိုနှစ်တွင်ေင် AIO နှင့် ALP တို့ေည် တေ်မပတာ်
၏ လက်နက်ကိုင်တေ်များအား နှိမ်နင်းပရး ထိုးစစ်များနှင့် 
ရင်ဆိုင်ပတွ့ ကကေည်။ ခရီးရှည်ချီတက်ေွဲဟု ပခါ် ပော နှစ် 
အတွင်း၌ နှစ်ဖွဲ့စလုံးေည် တေ်မပတာ်၏ ထိုးနှက်ခံရပော
ဒဏရ်ာဒဏခ်ျကမ်ျားမ ှအမနှတ်ကယ ်နာလနြ်ေနထ်နူိုငေ်ည့ ်
အပြခအပနေို့ မပရာက်လာပတာ့ပေ။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်အတွင်း 
AIO တေ်များေည် ကချင်ြေည်နယ်မှပန၍ ထွက်လာခဲ့ရာ 
ေုံးနိငုင် ံနယြ်ခားဆုခံျကပ်ဒေေို ့ပရာကရ်ှပိနခဲ့ ပေီးြဖစေ်ည။် 
ေို့ပော် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအေုတ်က ယခင်လမ်း 
ပကကာင်းအတိငု်း ဆင်းလာခဲရ့ာ တေမ်ပတာ၏် ချုခံိတုိကုခ်ိကု ်
မှု နှင့်  ချင်း ြေည်နယ်နယ်စေ် ပဒေတွင် အိန� ိယတေ်များ 
နှင့် အြေန်အလှန်ေစ်ခတ်မှု များပကကာင့် တစ်တေ်လုံးြေုတ် 
ခဲ့ရေည်။ ကျဆုံးေူများထဲတွင် AIO ကို တည်ပထာင်ခဲ့ေူ 
လက်ရှိပခါင်းပဆာင် ဦးစံပကျာ်ထွန်းလည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။
  ထိုနှစ်တွင်ေင် ALP ေည်လည်း ထိုကဲ့ေို့ပော
ကံကကမ� ာကို ကကုံခဲ့ရေည်။ ထိုင်းနယ်စေ်တစ်ပနရာရှိ KUN 
စခန်းမှ ရခိုင်ေို့အြေန် ေိုမိုရှည်လျားပော လမ်းပေါ် တွင် 
အဖွဲ့၀င် ၁၂၀ခန့်ေါပော တေ်ဖွဲ့က ခရီးစခဲ့ ကကချိန်တွင်ြဖစ် 

ေည။်  ALP နငှ့အ်တ ူအပဖာေ်ါလာပော ဆလိငု်းချင်းတေစု်
ကို ဝီလျံကဉီးပဆာင်ပေီး ၎င်းမှာ ေုံးနိုင်ငံ ဆုံချက်နယ်ပြမ 
ပဒေတွင် ချင်းအမျ ိုးေားလှု ေ်ရှားမှု ကို  တည်ပထာင်ရန် 
ကကိုးစားပနေူ ြဖစ်ေည်။ ပတာင်တန်းများပေါ် မှ ၎င်းတို့  
ြဖတ်ေန်းပနစဉ်တွင် ALPတေ်ဖွဲ့ ၅၀ခန့် တေ်မပတာ်၏ 
အဆင့်ဆင့် တိုက်ခိုက်မှု များနှင့် အိန� ိယတေ်များနှင့် အြေန် 
အလှန် ေစ်ခတ်မှု များပအာက်တွင် ကျဆုံးခဲ့ ကကေည်။ ထိုကျ 
ဆုံးေူများထဲတွင် ယခင်ဗမာ့ပရတေ်မှ အရာရှိပဟာင်း တစ် 
ဉီးြဖစ်ပော ေါတီပခါင်းပဆာင် ခိုင်မိုးလင်းေါဝင်ခဲ့ေည်။၂၈ 

ထိုဆုံးရှု ံးမှု များအပေီးတွင် ALP ၏ပခါင်းပဆာင်ပနရာကို 
လကရ်ှဥိက� ဌ ခိငုရ်ခဲိငုက် တာဝနယ်ခူဲ့ ပေီး ၎င်းမှာ ထိအုချနိ ်က 
တည်းက တေ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်နှင့်အတူ အိန� ိယ -ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ်နယ်စေ် အနီးတွင် စခန်းချခဲ့ေည်။ ALP ၏ အဓိက 
တေမ်မှာမ ူအငအ်ား ၅၀ - ၁၀၀ ခန့ရ်ှပိေီး ထိုင်းနိငုင် ံနယစ်ေရ်ှ ိ
ပကာ်မူးရာစခန်းတွင် KUN နှင့်အတူ စခန်းချ ထားေည်။ 
 ရခိုင်နှင့် ဗ.က.ေ တေ်များ ဆုတ်ခွာရချိန် ၁၉၇၀ 
ခုနှစ်များ ကုန်ခါနီးတွင်  အစိုးရ၏လုံ ပခုံပရး အစီအစဉ် 
များက ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များထံေို့ အာရုံ 
ကျလာခဲ့ေည်။ နဂါးမင်းဟု အမည်ပေးထားပော စစ်ဆင် 
ပရးအတွင်း အစိုးရေည် ပဒေခံများကို ၁၉၇၈ - ပဖပဖါ်  
ဝါရီတွင်  ေန်းပခါင်စာရင်းပကာက်ယူမှု  စတင်ခဲ့ ပော်  
လည်း လူေတ်မှု အေါအဝင် လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက် 
မှု များကို ပတာက်ပလ ျှာက် ကျူးလွန်ခဲ့ေြဖင့် အပြခအပန
မပကာင်းေါ။၂၉ ပနာက်ဆက်တွဲအြဖစ် ထိုနှစ်အစေိုင်းတွင် 
မွတ်ဆလင်ရ�ာေား နှစ်ေိန်းခန့်ေည် နတ်ြမစ်ကိုြဖတ်ပကျာ်
၍ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ထဲေို့ ပြေးဝင်ကကရေည်။ ထိုေို့ နယ်စေ်ကို
ပကျာ်ပေီး ထွက်ပြေးရေူများထဲတွင် ယခင်ေါလီမန်အမတ် 
ပဟာင်း နှင့် လွတ်လေ်ပရးကာလတွင် အာရကန်မွတ်ဆလင် 
များကို ကိုယ်စားြေုခဲ့ေူ ဂျမီးယာတူ- အူလမာပခါင်းပဆာင် 
ဆူတန်အာမက်လည်း ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ဆူတန်အာမက်ေည် 
ပနာက်ေုံးနှစ်အကကာတွင် ြေည်ေ၌ေင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။၃၀

 ထိုအချိန်က တေ်မပတာ်၏ထိုးစစ်မှာ တရားမဝင် 
နိုင်ငံကူးေူများကို နှိမ်နင်းရန် ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် ပဆာင် 
ရ�က်ပော ယာယီစစ်ဆင်ပရးတစ်ခုောြဖစ်ပကကာင်း တင်ြေခဲ့ 
ကကေည်။ ေို့ပော် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင်ရှိပော နိုင်ငံတကာ
အကူအညီပေးပရးအဖွဲ့အစည်းများကမူ ြမန်မာအစိုးရ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နိုင်ငံပရးအတိုက်အခံများကို ဖယ်ရှားလို
ြခင်းြဖစ်ပကကာင်း အပေအချာယူဆခဲ့ ကကေည်။ ကုလေမဂ� 
ဒုက္ခ  ေည်များဆိုင်ရာ  မဟာမင်း ကကီးရုံး  UNHCR က 
ဒုက္ခ ေည် အစုအပဝးကကီးထွက်ပြေးလာရြခင်းမှာ “ြမန်မာ့ 
တေ်မပတာ်နှင့်  ရေ်ရ�ာအုေ်ချုေ်ပရးဌာနတို့  နှစ်ခုပေါင်း၍ 
အာရကန်ရှိ ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး (ေို့) လွတ်လေ်ပရးကို 
ပတာင်းဆိုပနပော ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်များကို ပချ
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မှု န်းကကပောပကကာင့်ြဖစ်ပကကာင်း” ပြောကကားခဲ့ေည်။၃၁

 ြမန်မာအစိုးရအရာရှိများဘက်မှ ပြောကကားပော 
အေုံးအနှု န်းများမှာ နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းများကို
ဘကမ်ျားကွပဲစပေီး အပြခအပနတိုမ့ျားစွာ မီးပလာငရ်ာ ပလေင့ ်
ြဖစ်ပစေည့် စကားများြဖစ်ေည်။ အစိုးရမီဒီယာများထဲမှ 
ပဆာင်းေါးများတွင်  အစိုးရက ြဖစ်ခဲ့ပော ကိစ္စ  များကို
ပဖာ်ြေရာ၌ လက်နက်ကိုင် ဘင်္  ဂါလီများဟူ၍လည်းပကာင်း၊ 
“အဖျက်ေမား ဘင်္  ဂလီအုေ်စုများ” ဟူ၍လည်းပကာင်း၊ 
ဗုဒ� ဘာောရ�ာများကို တိုက်ခိုက်ပော “မွတ်ဆလင် အစွန်း 
ပရာကမ်ျား” ဟ၍ူလည်းပကာင်း ေုံးစွခဲဲ့ ကကေည။်၃၂ အကကမ်း 
ဖက်မှု များအားလုံးမှာ တေ်မပတာ်၏ အြေစ်ပကကာင့် မဟုတ် 
ဘ ဲတစဘ်ကက်ိုော အြေစေု်ခံျေည။် ထိအုချနိမ်စှ၍ ဘင်္  ဂါလ ီ
ဟူပော စကားမှာ မွတ်ဆလင်များကို  ရည်�� န်းရာတွင် 
အစိုးရအရာရှိများက ေုံပေအေုံး ြေုပော အပခါ် အပဝါ်  
တစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ၁၉၇၀ နှစ်များကို ြေန် ကကည့်လျှ င်  နိုင်ငံတကာ 
အ ေို င်း အ ဝို င်း ေ ည်  ထို ဒု က္ခ  ေ ည်  အ ပရး အ ခ င်း နှ င့်  
ေတ်ေက်၍ မည်ေို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကို အလွန်မပရမရာ 
ြဖစ်ပနကကဟန်တူေည်။“ြမန်မာ့နည်း ြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ် 
လစ်လမ်းစဉ်” အရ ြမန်မာေည် ကမ� ာပေါ် တွင် နိုင်ငံတကာ
အေိုင်းအဝိုင်းနှင့် မေတ်ေက်ဘဲ အထီးအကျန်ဆုံး နိုင်ငံ 
ထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပနေည့် အချိန်လည်းြဖစ်ေည်။ ဆယ်စုနှစ် 
ပလးခုအကကာတွင်မူ ကုလေမဂ� ၏ စုံစမ်းစစ်ပဆးေူများ 
နှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အပရးအုေ်စုများေည် နဂါးမင်း 
စစ်ဆင်ပရး အပကကာင်းကို ပဖာ်ြေရာတွင် ထိုြဖစ်ရေ်မှာ ရခိုင် 
ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များကို ပမာင်းထုတ်ရန် 
အစိုးရလုံပခုံပရး တေ်များက ေထမဆုံးအကကိမ်အားထုတ်ခဲ့
ကကြခင်းြဖစ်ပကကာင်း တိတိလင်းလင်းရှင်းလင်းခဲ့ ကကပေီ။၃၃

 အ ပရး ကကီး ပော  မှ တ် ေား စ ရာ တ စ် ခု မှာ
မွတ်ဆလင် တို့အပေါ်  တေ်မပတာ်က ထိုေို့နှိမ်နင်းခဲ့မှု များ 
ြဖစ်လာချိန်က ရခိုင်များကကားတွင် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု များ 
ရှခိဲပ့ကကာင်းေငြ်ဖစေ်ည။် AIO ၏ အဆိုအရ “မ.ဆ.လ အာဏာ 
ရှင်များ” ေည် အာရကန်ဗုဒ� ဘာောများနှင့် မွတ်ဆလင် 
များ၏ ညီရင်းအစ်ကိုကဲ့ေို့ အပနအထားကို လူမျ ိုးပရးနှင့် 
ဘာ ော ပရး ေ ဋိ ေ က္ခ  များ ဖ န် တီး ပေီး  ညီ �� တ် မှု ကို ပရာ ၊ 
ပတာ်လှန်ပရးကိုပရာ ပချမှု န်းေစ်ရန် ကကိုးစားြခင်းဟုဆို  
ေည်။၃၄ ဤေဋိေက္ခ တွင်  အာရကန်လူမျ ိုးများအတွက် 
အပြဖမှာ မိမိတို့နှင့် ေက်ဆိုင်ပော အပရးအရာများတွင် 
မိမိတို့ လုေ်ေိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ပရးေင် ြဖစ်ေည်ဟု AIO က ဆိုေါ 
ေည်။၃၅

 ထိဖုနိှေိမ်ှု များပနာကေ်ိငု်းတငွ ်နိငုင်ပံရး ရငက်ကားပစ ့
မှု များ ြေုလုေ်ရန်၊ လူမျ ိုးစုများ အချင်းချင်း အြေန်အလှန် 
ပြောဆိုနှီးပနှာ ကကရန်  အခွင့်အပရးများ  တစ်ရံတစ်ခါမှ

မပေါ် လာပတာ့ေါ။ ထိုအချိန်တွင်  လက်နက်ကိုင်အုေ်စု  
များ ကို  နှိ မ် န င်း ရ န် ဖွဲ့ စ ည်း ထား ပော  စ စ် ဆ င် ပရး မှာ
နဂါးမင်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ ရဲေီဟစစ်ဆင်ပရးကို 
လည်း တေ်မပတာ်၏ စစ်ပတွခရိုင်ရှိ အပနာက်ေိုင်းတိုင်း 
စစ်ဌာနချုေ်ပအာက်တွင် စတင်ခဲ့ေည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ 
ပတာငပ်ေါ် ပဒေများတငွ ်လှု ေရ်ှားပနပော ဗ.က.ေ၊ ရ.က.ေ၊ 
AIO၊  ANLP  နငှ် ့RPF  တို၏့ လကက်ျနအ်ဖွဲ့ဝငမ်ျားအားလုံး
ကို ပထာင်ပချာက်ဆင်ပေီး ရှင်းေစ်ရန်ြဖစ်ေည်။ ပနာက်ထေ် 
နစှန်စှက်ာလအတငွ်း အစိုးရဘကက် ဖနိှေိမ်ှု များ ဆကတ်ိကု်
ြေုလုေ်လာခဲ့ေည်။ အဆက်မြေတ် တိုက်ခိုက်မှု များပကကာင့် 
အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်များနှင့်  ၎င်းတို့၏ မိေားစုဝင်  
များေည် ပြမာက်ဘက်ေို့ တြဖည်းြဖည်း ပနရာပရ�့လာခဲ့ ပေီး
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန� ိယတို့နှင့် ဆုံရာေုံးနိုင်ငံဆုံချက်နယ်ြခား 
ပဒေေို့ ပရာကလ်ာခဲေ့ည။် ပနာကဆ်ုံးတငွ ်ထိနုည်းဗျူဟာ 
များက အစိုးရအတွက် အလုေ် ြဖစ်ခဲ့ေည်ဟု ဆိုရမည်။ 
၁၉၈၀တငွ ်လတွပ်ငမိ်းချမ်းောခငွ့ရ်ပေီး အတိကုအ်ခမံျားထမဲ ှ
ထိတ်တန်းပခါင်းပဆာင်ေုံးဉီး လက်နက်နှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
လဲလှယ်ခဲ့ ကကေည်။ ၎င်းတို့မှာ ဗ.က.ေ ၏အပနာက်ပြမာက်
တိုင်းမှု းဉီး(ဗိုလ်)ေက်ထွန်း၊ ဗ.က.ေ ကို ေူးတွဲတည်ပထာင် 
ခဲ့ေည့်  ဉီးပကျာ်ဇံရှီ ၊  နှင့်  AIO ကို  ေူးတွဲတည်ပထာင်ေူ 
ဉီးထွန်းပရ �ပမာင်တို့ ြဖစ်ကကေည်။
 မဆလအစိုးရပခါင်းပဆာငမ်ျားအဖို ့အားရရ� ငလ်န်း 
စရာေင်။ အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ဆင်မှု များနှင့် နိုင်ငံပရး ပြခလှမ်း 
များနှစ်ခုပေါင်း၏ ရလဒ်က မဟာဗျူဟာအရ လမ်းေစ် 
ပဖာက်နိုင်ခဲ့ ပေီဟု ထင်စရာရှိေည်။ ထိုနှစ်တွင်ေင် ဝန်ကကီး 
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
နှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ ပေီး KIO နှင့်
လည်း ေီးြခားပတွ့ဆုံခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်လာမည့် နှစ်များ၌ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များရှိပနေလို လက်နက်ကိုင်
အတိုက်အခံများေည်လည်း  ဆက်လက်တည်ရှိ ပနပေ
ေည်။ တရုတ်၊ ထိုင်းတို့နှင့် ထိစေ်ပနပော နယ်စေ်ပဒေ 
များမှာ  အစိုးရအတိုက်အခံ နိုင်ငံပရးေမားများ၏ လှု ေ်ရှား
ရာ န ယ် ပြမ များ  ြဖ စ် ပန ကက ဆဲ ေ င် ။  အ စိုး ရ ၏  အ ဓိ က 
ရည်ရ�ယ်ချက်ကမူ ပအာင်ြမင်ခဲ့ေည်ဆိုရမည်။ တိုင်းြေည် 
နယ် ြခားပဒေများတွင်  မှန်းရန်ခက်ခဲပော မတည်ပငိမ်  
မှု များနှင့်  ြေည့်နှက်ပနချိန်တွင် အစိုးရေည် ြမန်မာြေည် 
အလယ်ေိုင်းရှိ  အချက်အချာပနရာများကို ထိန်းချုေ်ထား 
နိုင်ခဲ့ေည်။
 ၁ ၉ ၈ ၀ ပကျာ် ကာ လ များ တွ င်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်  
ပြမာက်ေိုင်းပဒေ၌ တိုက်ခိုက်မှု များ ကကို ကကား ကကို ကကား 
ြဖစ်ပနတုန်းေင် ြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်စစ်ဆင်ပရးက 
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မှု န်းကကပောပကကာင့်ြဖစ်ပကကာင်း” ပြောကကားခဲ့ေည်။၃၁

 ြမန်မာအစိုးရအရာရှိများဘက်မှ ပြောကကားပော 
အေုံးအနှု န်းများမှာ နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းများကို
ဘကမ်ျားကွပဲစပေီး အပြခအပနတိုမ့ျားစွာ မီးပလာငရ်ာ ပလေင့ ်
ြဖစ်ပစေည့် စကားများြဖစ်ေည်။ အစိုးရမီဒီယာများထဲမှ 
ပဆာင်းေါးများတွင်  အစိုးရက ြဖစ်ခဲ့ပော ကိစ္စ  များကို
ပဖာ်ြေရာ၌ လက်နက်ကိုင် ဘင်္  ဂါလီများဟူ၍လည်းပကာင်း၊ 
“အဖျက်ေမား ဘင်္  ဂလီအုေ်စုများ” ဟူ၍လည်းပကာင်း၊ 
ဗုဒ� ဘာောရ�ာများကို တိုက်ခိုက်ပော “မွတ်ဆလင် အစွန်း 
ပရာကမ်ျား” ဟ၍ူလည်းပကာင်း ေုံးစွခဲဲ့ ကကေည။်၃၂ အကကမ်း 
ဖက်မှု များအားလုံးမှာ တေ်မပတာ်၏ အြေစ်ပကကာင့် မဟုတ် 
ဘ ဲတစဘ်ကက်ိုော အြေစေု်ခံျေည။် ထိအုချနိမ်စှ၍ ဘင်္  ဂါလ ီ
ဟူပော စကားမှာ မွတ်ဆလင်များကို  ရည်�� န်းရာတွင် 
အစိုးရအရာရှိများက ေုံပေအေုံး ြေုပော အပခါ် အပဝါ်  
တစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ၁၉၇၀ နှစ်များကို ြေန် ကကည့်လျှ င်  နိုင်ငံတကာ 
အ ေို င်း အ ဝို င်း ေ ည်  ထို ဒု က္ခ  ေ ည်  အ ပရး အ ခ င်း နှ င့်  
ေတ်ေက်၍ မည်ေို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကို အလွန်မပရမရာ 
ြဖစ်ပနကကဟန်တူေည်။“ြမန်မာ့နည်း ြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ် 
လစ်လမ်းစဉ်” အရ ြမန်မာေည် ကမ� ာပေါ် တွင် နိုင်ငံတကာ
အေိုင်းအဝိုင်းနှင့် မေတ်ေက်ဘဲ အထီးအကျန်ဆုံး နိုင်ငံ 
ထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပနေည့် အချိန်လည်းြဖစ်ေည်။ ဆယ်စုနှစ် 
ပလးခုအကကာတွင်မူ ကုလေမဂ� ၏ စုံစမ်းစစ်ပဆးေူများ 
နှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အပရးအုေ်စုများေည် နဂါးမင်း 
စစ်ဆင်ပရး အပကကာင်းကို ပဖာ်ြေရာတွင် ထိုြဖစ်ရေ်မှာ ရခိုင် 
ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များကို ပမာင်းထုတ်ရန် 
အစိုးရလုံပခုံပရး တေ်များက ေထမဆုံးအကကိမ်အားထုတ်ခဲ့
ကကြခင်းြဖစ်ပကကာင်း တိတိလင်းလင်းရှင်းလင်းခဲ့ ကကပေီ။၃၃

 အ ပရး ကကီး ပော  မှ တ် ေား စ ရာ တ စ် ခု မှာ
မွတ်ဆလင် တို့အပေါ်  တေ်မပတာ်က ထိုေို့နှိမ်နင်းခဲ့မှု များ 
ြဖစ်လာချိန်က ရခိုင်များကကားတွင် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု များ 
ရှခိဲပ့ကကာင်းေငြ်ဖစေ်ည။် AIO ၏ အဆိုအရ “မ.ဆ.လ အာဏာ 
ရှင်များ” ေည် အာရကန်ဗုဒ� ဘာောများနှင့် မွတ်ဆလင် 
များ၏ ညီရင်းအစ်ကိုကဲ့ေို့ အပနအထားကို လူမျ ိုးပရးနှင့် 
ဘာ ော ပရး ေ ဋိ ေ က္ခ  များ ဖ န် တီး ပေီး  ညီ �� တ် မှု ကို ပရာ ၊ 
ပတာ်လှန်ပရးကိုပရာ ပချမှု န်းေစ်ရန် ကကိုးစားြခင်းဟုဆို  
ေည်။၃၄ ဤေဋိေက္ခ တွင်  အာရကန်လူမျ ိုးများအတွက် 
အပြဖမှာ မိမိတို့နှင့် ေက်ဆိုင်ပော အပရးအရာများတွင် 
မိမိတို့ လုေ်ေိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ပရးေင် ြဖစ်ေည်ဟု AIO က ဆိုေါ 
ေည်။၃၅

 ထိဖုနိှေိမ်ှု များပနာကေ်ိငု်းတငွ ်နိငုင်ပံရး ရငက်ကားပစ ့
မှု များ ြေုလုေ်ရန်၊ လူမျ ိုးစုများ အချင်းချင်း အြေန်အလှန် 
ပြောဆိုနှီးပနှာ ကကရန်  အခွင့်အပရးများ  တစ်ရံတစ်ခါမှ

မပေါ် လာပတာ့ေါ။ ထိုအချိန်တွင်  လက်နက်ကိုင်အုေ်စု  
များ ကို  နှိ မ် န င်း ရ န် ဖွဲ့ စ ည်း ထား ပော  စ စ် ဆ င် ပရး မှာ
နဂါးမင်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ ရဲေီဟစစ်ဆင်ပရးကို 
လည်း တေ်မပတာ်၏ စစ်ပတွခရိုင်ရှိ အပနာက်ေိုင်းတိုင်း 
စစ်ဌာနချုေ်ပအာက်တွင် စတင်ခဲ့ေည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ 
ပတာငပ်ေါ် ပဒေများတငွ ်လှု ေရ်ှားပနပော ဗ.က.ေ၊ ရ.က.ေ၊ 
AIO၊  ANLP  နငှ် ့RPF  တို၏့ လကက်ျနအ်ဖွဲ့ဝငမ်ျားအားလုံး
ကို ပထာင်ပချာက်ဆင်ပေီး ရှင်းေစ်ရန်ြဖစ်ေည်။ ပနာက်ထေ် 
နစှန်စှက်ာလအတငွ်း အစိုးရဘကက် ဖနိှေိမ်ှု များ ဆကတ်ိကု်
ြေုလုေ်လာခဲ့ေည်။ အဆက်မြေတ် တိုက်ခိုက်မှု များပကကာင့် 
အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်များနှင့်  ၎င်းတို့၏ မိေားစုဝင်  
များေည် ပြမာက်ဘက်ေို့ တြဖည်းြဖည်း ပနရာပရ�့လာခဲ့ ပေီး
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန� ိယတို့နှင့် ဆုံရာေုံးနိုင်ငံဆုံချက်နယ်ြခား 
ပဒေေို့ ပရာကလ်ာခဲေ့ည။် ပနာကဆ်ုံးတငွ ်ထိနုည်းဗျူဟာ 
များက အစိုးရအတွက် အလုေ် ြဖစ်ခဲ့ေည်ဟု ဆိုရမည်။ 
၁၉၈၀တငွ ်လတွပ်ငမိ်းချမ်းောခငွ့ရ်ပေီး အတိကုအ်ခမံျားထမဲ ှ
ထိတ်တန်းပခါင်းပဆာင်ေုံးဉီး လက်နက်နှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
လဲလှယ်ခဲ့ ကကေည်။ ၎င်းတို့မှာ ဗ.က.ေ ၏အပနာက်ပြမာက်
တိုင်းမှု းဉီး(ဗိုလ်)ေက်ထွန်း၊ ဗ.က.ေ ကို ေူးတွဲတည်ပထာင် 
ခဲ့ေည့်  ဉီးပကျာ်ဇံရှီ ၊  နှင့်  AIO ကို  ေူးတွဲတည်ပထာင်ေူ 
ဉီးထွန်းပရ �ပမာင်တို့ ြဖစ်ကကေည်။
 မဆလအစိုးရပခါင်းပဆာငမ်ျားအဖို ့အားရရ� ငလ်န်း 
စရာေင်။ အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ဆင်မှု များနှင့် နိုင်ငံပရး ပြခလှမ်း 
များနှစ်ခုပေါင်း၏ ရလဒ်က မဟာဗျူဟာအရ လမ်းေစ် 
ပဖာက်နိုင်ခဲ့ ပေီဟု ထင်စရာရှိေည်။ ထိုနှစ်တွင်ေင် ဝန်ကကီး 
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
နှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ ပေီး KIO နှင့်
လည်း ေီးြခားပတွ့ဆုံခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်လာမည့် နှစ်များ၌ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များရှိပနေလို လက်နက်ကိုင်
အတိုက်အခံများေည်လည်း  ဆက်လက်တည်ရှိ ပနပေ
ေည်။ တရုတ်၊ ထိုင်းတို့နှင့် ထိစေ်ပနပော နယ်စေ်ပဒေ 
များမှာ  အစိုးရအတိုက်အခံ နိုင်ငံပရးေမားများ၏ လှု ေ်ရှား
ရာ န ယ် ပြမ များ  ြဖ စ် ပန ကက ဆဲ ေ င် ။  အ စိုး ရ ၏  အ ဓိ က 
ရည်ရ�ယ်ချက်ကမူ ပအာင်ြမင်ခဲ့ေည်ဆိုရမည်။ တိုင်းြေည် 
နယ် ြခားပဒေများတွင်  မှန်းရန်ခက်ခဲပော မတည်ပငိမ်  
မှု များနှင့်  ြေည့်နှက်ပနချိန်တွင် အစိုးရေည် ြမန်မာြေည် 
အလယ်ေိုင်းရှိ  အချက်အချာပနရာများကို ထိန်းချုေ်ထား 
နိုင်ခဲ့ေည်။
 ၁ ၉ ၈ ၀ ပကျာ် ကာ လ များ တွ င်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်  
ပြမာက်ေိုင်းပဒေ၌ တိုက်ခိုက်မှု များ ကကို ကကား ကကို ကကား 
ြဖစ်ပနတုန်းေင် ြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်စစ်ဆင်ပရးက 
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ပမာင်းထုတ်လိုက်ေြဖင့်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့  ပြေးဝင်ခဲ့ ကက 
ပော ဒုက္ခ ေည်များမှာလည်း ကုလေမဂ� ၏ အစီအစဉ်ြဖင့် 
ြေန်လာနိုင်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်၁၉၈၂ မ.ဆ.လ အစိုးရ၏ 
နိုင်ငံေားဥေပဒေစ်အရ မွတ်ဆလင်များကို ချုေ်ချယ်မှု  
အဆင့်ဆင့်ကို ြေုလုေ်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့၏ ြေဿနာကို တရား
မျှ တစွာ ပြဖရှင်းနိုင်ရန် ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ ခေ် ြမန် ြမန်ေင် 
အဆုံးေတ် ေွားပတာ့ေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည် 
ေညာနိုင်ငံပရးကိုရှု ေါ။) ပနာက်ေိုင်းတွင် ြမန်မာြေည်ဖွား 
တိုင်းရင်းေားဟု ယူဆရေူများကိုော နိုင်ငံေားအဆင့်
အတန်းအြေည့်ပေးခဲ့ေည်။ တိုင်းရင်းေားမဟုတ်ေူများ 
အထူးေြဖင့်  အိန�  ိယနှင့်တရုတ်အနွယ်များမှာမူ  ၁၈၂၄ 
ပဗတိေိျှ တို ့အာရကနက်ိ ုေမိ်းေိကုခ်ျနိမ်တိငုမ်ကီေင ်မေိားစ ု
ဝင်များက ြမန်မာြေည်ေို့ပရာက်ရှိခဲ့ပကကာင်း ေက်ပေမြေ 
နိုင်ေါက “ဧည့်နိုင်ငံေား” (ေို့မဟုတ်) “နိုင်ငံေားြေုခွင့်ရေူ” 
ဟူပော အဆင့်ကိုော ရရှိနိုင်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာဟူပော 
အမည်ကိုမူ လုံးဝေုံးစွဲြခင်းမြေုကကပတာ့ပေ။
 ထိုအချိန်မှစကာ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  မွတ်ဆလင်
ပရ �့ပြောင်းပနထိငုေ်မူျားနငှ့ ်ဒကု္ခ ေညမ်ျား ြေညေ်ေို ့စီးထကွ်

ေွားရ ြခင်းများကိ ုြေနပ်တွ့လာရေည။် ေိုပ့ော ်ဤတစက်ကမိ ်
တွင်မူ ထိုထွက်ေွားေူများစွာမှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် 
ရေ်မပနကကပတာ့ေါ။ ပရ �့ပြောင်းအပြခချလိုေူတို့ ရည်ရ�ယ် 
ေည်မှာ ေါကစ္စ တန်၊ ပဆာ်ဒီအာပရဘီးယားနှင့်  အြခား
ြေည်ေနိုင်ငံေို့  ပရာက်ရှိလို ကကေည်။ ပခိမ်းပြခာက်မှု နှင့်  
ကိုယ်ထိ လက်ပရာက် ပစာ်ကားမှု များကို ပတာက်ပလ ျှာက် 
ခံခဲ့ ကကရပေီးပနာက် မွတ်ဆလင်များစွာေည် ၎င်းတို့၏ 
ပနရေက်ိ ုလုပံခုေံညဟ် ုမခစံားရပတာေ့ါ။၅၂  ၎င်းတို့ပြောပလ ့
ရှပိော စကားတစခ်နွ်းမှာ “ဗမာစစတ်ေက် ခငဗ်ျားကိ ုရ�ာထမဲှာ
ပတွ့ရင် ခင်ဗျားက နိုင်ငံ ြခားေား၊ ြမစ်ထဲမှာ ခင်ဗျားကို 
ပတွ့ရင် ခင်ဗျားက ပမှာင်ခိုေမား၊ ပတာထဲမှာ အလုေ်လုေ် 
ပနရင် ခင်ဗျားက ေူေုန်ေဲ” ပကကာက်စရာ ပကာင်းလှပော 
အတိုင်းအတာြဖင့် လူေားတို့၏ ပကကကွဲြခင်းများ ဆက်၍
ြဖစပ်ေါ် ပနဆေဲင။် လအူများ အစလုိကု ်အပေုလံိကု ်ထကွပ်ြေး
ရြခင်းများ တိုးလာေည်နှင့်အမျှ  ရိုဟင်ဂျာတို့ကို အာရှ၏  
ေါလက်စတိုင်းအေစ် ဟု လျင်ြမင်စွာေင် အများက ေိရှိလာ
ကကေည်။ ယပန့တွင် ြေည်ေပရာက် ရိုဟင်ဂျာ အေိုင်းအဝိုင်း 
ကို ကမ� ာတစ်လ� ားရှိ နိုင်ငံများစွာတွင် ပတွ့ ြမင်ပနရေည်။ 
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ပမာင်းထုတ်လိုက်ေြဖင့်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့  ပြေးဝင်ခဲ့ ကက 
ပော ဒုက္ခ ေည်များမှာလည်း ကုလေမဂ� ၏ အစီအစဉ်ြဖင့် 
ြေန်လာနိုင်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်၁၉၈၂ မ.ဆ.လ အစိုးရ၏ 
နိုင်ငံေားဥေပဒေစ်အရ မွတ်ဆလင်များကို ချုေ်ချယ်မှု  
အဆင့်ဆင့်ကို ြေုလုေ်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့၏ ြေဿနာကို တရား
မျှ တစွာ ပြဖရှင်းနိုင်ရန် ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ ခေ် ြမန် ြမန်ေင် 
အဆုံးေတ် ေွားပတာ့ေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည် 
ေညာနိုင်ငံပရးကိုရှု ေါ။) ပနာက်ေိုင်းတွင် ြမန်မာြေည်ဖွား 
တိုင်းရင်းေားဟု ယူဆရေူများကိုော နိုင်ငံေားအဆင့်
အတန်းအြေည့်ပေးခဲ့ေည်။ တိုင်းရင်းေားမဟုတ်ေူများ 
အထူးေြဖင့်  အိန�  ိယနှင့်တရုတ်အနွယ်များမှာမူ  ၁၈၂၄ 
ပဗတိေိျှ တို ့အာရကနက်ိ ုေမိ်းေိကုခ်ျနိမ်တိငုမ်ကီေင ်မေိားစ ု
ဝင်များက ြမန်မာြေည်ေို့ပရာက်ရှိခဲ့ပကကာင်း ေက်ပေမြေ 
နိုင်ေါက “ဧည့်နိုင်ငံေား” (ေို့မဟုတ်) “နိုင်ငံေားြေုခွင့်ရေူ” 
ဟူပော အဆင့်ကိုော ရရှိနိုင်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာဟူပော 
အမည်ကိုမူ လုံးဝေုံးစွဲြခင်းမြေုကကပတာ့ပေ။
 ထိုအချိန်မှစကာ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  မွတ်ဆလင်
ပရ �့ပြောင်းပနထိငုေ်မူျားနငှ့ ်ဒကု္ခ ေညမ်ျား ြေညေ်ေို ့စီးထကွ်

ေွားရ ြခင်းများကိ ုြေနပ်တွ့လာရေည။် ေိုပ့ော ်ဤတစက်ကမိ ်
တွင်မူ ထိုထွက်ေွားေူများစွာမှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံတွင် 
ရေ်မပနကကပတာ့ေါ။ ပရ �့ပြောင်းအပြခချလိုေူတို့ ရည်ရ�ယ် 
ေည်မှာ ေါကစ္စ တန်၊ ပဆာ်ဒီအာပရဘီးယားနှင့်  အြခား
ြေည်ေနိုင်ငံေို့  ပရာက်ရှိလို ကကေည်။ ပခိမ်းပြခာက်မှု နှင့်  
ကိုယ်ထိ လက်ပရာက် ပစာ်ကားမှု များကို ပတာက်ပလ ျှာက် 
ခံခဲ့ ကကရပေီးပနာက် မွတ်ဆလင်များစွာေည် ၎င်းတို့၏ 
ပနရေက်ိ ုလုပံခုေံညဟ် ုမခစံားရပတာေ့ါ။၅၂  ၎င်းတို့ပြောပလ ့
ရှပိော စကားတစခ်နွ်းမှာ “ဗမာစစတ်ေက် ခငဗ်ျားကိ ုရ�ာထမဲှာ
ပတွ့ရင် ခင်ဗျားက နိုင်ငံ ြခားေား၊ ြမစ်ထဲမှာ ခင်ဗျားကို 
ပတွ့ရင် ခင်ဗျားက ပမှာင်ခိုေမား၊ ပတာထဲမှာ အလုေ်လုေ် 
ပနရင် ခင်ဗျားက ေူေုန်ေဲ” ပကကာက်စရာ ပကာင်းလှပော 
အတိုင်းအတာြဖင့် လူေားတို့၏ ပကကကွဲြခင်းများ ဆက်၍
ြဖစပ်ေါ် ပနဆေဲင။် လအူများ အစလုိကု ်အပေုလံိကု ်ထကွပ်ြေး
ရြခင်းများ တိုးလာေည်နှင့်အမျှ  ရိုဟင်ဂျာတို့ကို အာရှ၏  
ေါလက်စတိုင်းအေစ် ဟု လျင်ြမင်စွာေင် အများက ေိရှိလာ
ကကေည်။ ယပန့တွင် ြေည်ေပရာက် ရိုဟင်ဂျာ အေိုင်းအဝိုင်း 
ကို ကမ� ာတစ်လ� ားရှိ နိုင်ငံများစွာတွင် ပတွ့ ြမင်ပနရေည်။ 
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ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး

 မကကာပေးခင်နှစ်များအတွင် အာရကန်အပေါ်  နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှု မှာ ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ 
အြငင်းေွားမှု များ အပေါ် တွင်လည်းပကာင်း ဗဟိုအစိုးရနှင့် ဆက်ဆံပရးအပေါ် တွင်လည်းပကာင်း 
ေက်ပရာက်လျက်ရှိေည်။ ေို့ပော် ယပန့ပခတ်ေစ် ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ေို့မဟုတ် ြေည်ေူများ 
အတွက် စိန်ပခါ် မှု မှာ ဤအပရးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ ပဗိတိေျှ တို့ထွက်ခွာေွားပေီး ကတည်းက 
ြမန်မာ၊  အိန�  ိယနှင့်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  ေုံးနိုင်ငံဆုံချက်  နယ် ြခားပဒေေည် မ ကကာခဏဆိုေလို  
ေဋိေက္ခ နှင့်  မပငိမ်းချမ်းေည့်ဒဏ်ကို  ခံစားခဲ့ရေည်။ ဤပဝးလံပခါင်ဖျားပော နယ်ပြမများတွင် 
လူမျ ိုးစုများ၏ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု  ေုံစံမျ ိုးစုံမှာ ကိုလိုနီပခတ် အလွန်နယ်ြခားပဒေများ၏ 
မျက်နှာစာအေီးေီးတွင် လက်နက်လှု ေ်ရှား တိုက်ေွဲဝင်မှု အေွင်ြဖင့် ဆက်ရှိပနကကေည်။၃၆ ယဉ်ပကျးမှု  
ပေါင်းစုံ  ယှက်န� ယ်စုဆုံပနပော အရေ်များတွင် ြဖစ်ပေါ် ပနပော ေဋိေက္ခ များကို  ဗုဒ�  ဘာောနှင့်  
မွတ်ဆလင် ကိုးကွယ်ယုံ ကကည်မှု ကကား ေို့မဟုတ် အိန�  ိယအနွယ်များနှင့်  ြမန်မာလူထု ကကားတွင်  
ြဖစ်ပေါ် ပနေည်ဟုဆိုလျှ င် လုံပလာက်မည်မဟုတ်ေါ။ ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်မှ အိန� ိယကိုြဖတ်ကာ 
တိဘက်ကုန်းြမင့်ေို့ တက်ေွားလျှ င် ကုန်းတွင်းေိုင်း၌ ထူးြခားေည့် ေမိုင်းပကကာင်း အပထွပထွြဖင့် 
လမူျ ိုးပေါင်းစုကံိ ုပတွ့ရမည။် မဇီိရုမမ်ေှည ်အပနာကပ်ြမာက ်အနိ� ိယမ ှအရနုာချယအ်ထလိည်းပကာင်း၊ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ စစ်တပကာင်းကုန်းြမင့်မှ မျ ိုးနွယ်စုများေည်လည်းပကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ရခိုင် 
ြေည်နယ်မှ ကချင်ြေည်နယ် အထိလည်းပကာင်း လူမျ ိုးစုအဖုံဖုံကို ပတွ့ ြမင်ရမည်။၃၇

 အာရကန်ေည် ထိုနယ်ြခားကမ� ာ၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုမျှ ော ြဖစ်ေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ 
အနိ� ိယတို့နငှ့ ်အာရကနစ်ဆုုပံော ေုံးနိငုင်ဆံုခံျကန်ယြ်ခားပဒေေည ်ဘာောရေဆ်ိငုရ်ာ အပခါ် အပဝါ်  
အားြဖင့် ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွးဟု အမည်တေ်နိုင်ပလာက်ပအာင် လက္ခ ဏာအရေ်ရေ်နှင့် 
ြေည့်စုံပနပေေည်။၃၈ နယ်ြခားမျဉ်းပေါ် တွင် ခွလျှ က် ေျံ န့ှံ့ပနထိုင်ကကပော ရခိုင် - မရမာကကီးအုေ်စု၊ 
ရိဟုငဂ်ျာ- စစတ်ပကာင်းေားအစရှေိည ်လမူျ ိုးစမုျားကကားတငွ ်နိငုင်ပံရးနငှ့ ်ယဉပ်ကျးမှု အရ အစိုးရကိ ု
အတိုက်အခံြေုေူအုေ်စုများ ပြခကုတ်ယူလှု ေ်ရှားနိုင်ေည့် ပနရာများရှိပနကကေည်။ ဗဟိုအစိုးရ၏ 
ပနရာမှဝင်ကကည့်လျှ င် နယ်စေ်ပဒေများတွင်ရှိပော စီးေွားပရးနှင့်  နိုင်ငံပရးအင်အားစုများေည် 
အစိုးရကိအုာခပံနေည့ ်“ေေူနုမ်ျား”၊ “ဓါးြေများ”၊ “ပမှာငခ်ိေုမားများ” နငှ့ ်“တရားမဝငဝ်ငပ်ရာကပ်နထိငု ်
ေူများ”ဟု မကကာမကကာေင် ေုံးစွဲပခါ် ပဝါ် ပလ့ရှိေါေည်။ ထိုအယူအဆတွင် ယပန့ပခတ်နိုင်ငံပတာ် 
အစိုးရများေည် ထိုနယ်ြခားမျဉ်များကို ပရးဆွဲခဲ့ပော ကိုလိုနီပခတ်က အုေ်ချုေ်ခဲ့ေူတို့၏ ပြခရာကို 
နင်းကကေါေည။်၃၉ မတညပ်ငမိေ်ည့ပ်နရာတငွ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်ေညလ်ည်း လတွလ်ေပ်ေီးေည့ပ်နာကေ်ိငု်း
တွင် ေါကစ္စ တန်မှ နိုင်ငံခွဲ  ထွက်ပရးကကုံခဲ့ေည့် နိုင်ငံ ြဖစ်ပကကာင်း အမှတ်ရေင့်ေါေည်။ ထို့ ြေင် 
အပရှ့ပြမာက် အိန� ိယမှ လူမျ ိုးစုငယ်အများအြေားမှာ ပတာ်လှန်ပရးထဲ ဝင်ပရာက်လာခဲ့ရာ ေုံးဖွဲ့မှ 
ယပန့အခါ ခုနှစ်ဖွဲ့ေို့ တိုးလာခဲ့ေည်ကို ပတွ့ရေည်။၄၀

 နယ်စေ်ြဖတ်ပကျာ်နိုင်ငံပရးတွင် နှစ်ဖက်စလုံးရှိ နယ်ပြမများမှ ြေည်ေူများ ေူးပေါင်းကကပော 
လှု ေရ်ှားမှု ကိ ုနာဂလမူျ ိုးများတငွ ်ပတွ့ရပေီး စစက်ိငု်းတိငု်းအတငွ်းရှ ိနာဂလမူျ ိုးများနငှ့ ်နယြ်ခားတစဖ်က ်
အိန� ိယမှ နာဂများဖွဲ့စည်းထားပော နာဂြေည်အမျ ိုးေားဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီ (The National 
Socialist Counil of Nagaland-NSCN) ြဖစ်ေည်။ ေိေ်မထင်ရှားပော လူမျ ိုးစုလှု ေ်ရှားမှု ပနာက်
တစ်ခုမှာလည်း ေုံးနိုင်ငံစလုံးရှိ ချင်းလူမျ ိုးများကကားတွင် ဆက်လက်တည်ရှိပနခဲ့ေည်။ တိဘက်တို-
ဘားမန်းဘာော စကားအုေ်စုများတွင် ထိုချင်းအုေ်စုကို ေမိုင်းပကကာင်းအရ အားလုံးပခုံငုံမိပော “ဇို” 
ဟူပော အမည်ြဖင့် ပခါ် ပဝါ် ကကေည်။ လွတ်လေ်ပရးရချိန်တွင် နိုင်ငံေုံးခုစလုံးမှ ချင်းလူမျ ိုးများ 
အားလုံးကို ရည်�� န်း၍ Pan- Chin ဟူ၍ ပခါ် ဆိုရန် အကကံပေးခဲ့ေည်များလည်း ရှိကကေည်။ ေို့ပော် 
ထိုလှု ေ်ရှားမှု မှာ ထိုေို့ေူးပေါင်း နိုင်ေည့် အရှိန်အဟုန်ေို့  မပရာက်လာခဲ့ေါ။၄၁ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး 
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ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး

 မကကာပေးခင်နှစ်များအတွင် အာရကန်အပေါ်  နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှု မှာ ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ 
အြငင်းေွားမှု များ အပေါ် တွင်လည်းပကာင်း ဗဟိုအစိုးရနှင့် ဆက်ဆံပရးအပေါ် တွင်လည်းပကာင်း 
ေက်ပရာက်လျက်ရှိေည်။ ေို့ပော် ယပန့ပခတ်ေစ် ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ေို့မဟုတ် ြေည်ေူများ 
အတွက် စိန်ပခါ် မှု မှာ ဤအပရးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ ပဗိတိေျှ တို့ထွက်ခွာေွားပေီး ကတည်းက 
ြမန်မာ၊  အိန�  ိယနှင့်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  ေုံးနိုင်ငံဆုံချက်  နယ် ြခားပဒေေည် မ ကကာခဏဆိုေလို  
ေဋိေက္ခ နှင့်  မပငိမ်းချမ်းေည့်ဒဏ်ကို  ခံစားခဲ့ရေည်။ ဤပဝးလံပခါင်ဖျားပော နယ်ပြမများတွင် 
လူမျ ိုးစုများ၏ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု  ေုံစံမျ ိုးစုံမှာ ကိုလိုနီပခတ် အလွန်နယ်ြခားပဒေများ၏ 
မျက်နှာစာအေီးေီးတွင် လက်နက်လှု ေ်ရှား တိုက်ေွဲဝင်မှု အေွင်ြဖင့် ဆက်ရှိပနကကေည်။၃၆ ယဉ်ပကျးမှု  
ပေါင်းစုံ  ယှက်န� ယ်စုဆုံပနပော အရေ်များတွင် ြဖစ်ပေါ် ပနပော ေဋိေက္ခ များကို  ဗုဒ�  ဘာောနှင့်  
မွတ်ဆလင် ကိုးကွယ်ယုံ ကကည်မှု ကကား ေို့မဟုတ် အိန�  ိယအနွယ်များနှင့်  ြမန်မာလူထု ကကားတွင်  
ြဖစ်ပေါ် ပနေည်ဟုဆိုလျှ င် လုံပလာက်မည်မဟုတ်ေါ။ ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်မှ အိန� ိယကိုြဖတ်ကာ 
တိဘက်ကုန်းြမင့်ေို့ တက်ေွားလျှ င် ကုန်းတွင်းေိုင်း၌ ထူးြခားေည့် ေမိုင်းပကကာင်း အပထွပထွြဖင့် 
လမူျ ိုးပေါင်းစုကံိ ုပတွ့ရမည။် မဇီိရုမမ်ေှည ်အပနာကပ်ြမာက ်အနိ� ိယမ ှအရနုာချယအ်ထလိည်းပကာင်း၊ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ စစ်တပကာင်းကုန်းြမင့်မှ မျ ိုးနွယ်စုများေည်လည်းပကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ရခိုင် 
ြေည်နယ်မှ ကချင်ြေည်နယ် အထိလည်းပကာင်း လူမျ ိုးစုအဖုံဖုံကို ပတွ့ ြမင်ရမည်။၃၇

 အာရကန်ေည် ထိုနယ်ြခားကမ� ာ၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုမျှ ော ြဖစ်ေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ 
အနိ� ိယတို့နငှ့ ်အာရကနစ်ဆုုပံော ေုံးနိငုင်ဆံုခံျကန်ယြ်ခားပဒေေည ်ဘာောရေဆ်ိငုရ်ာ အပခါ် အပဝါ်  
အားြဖင့် ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွးဟု အမည်တေ်နိုင်ပလာက်ပအာင် လက္ခ ဏာအရေ်ရေ်နှင့် 
ြေည့်စုံပနပေေည်။၃၈ နယ်ြခားမျဉ်းပေါ် တွင် ခွလျှ က် ေျံ န့ှံ့ပနထိုင်ကကပော ရခိုင် - မရမာကကီးအုေ်စု၊ န့ှံ့ပနထိုင်ကကပော ရခိုင် - မရမာကကီးအုေ်စု၊ ့
ရိဟုငဂ်ျာ- စစတ်ပကာင်းေားအစရှေိည ်လမူျ ိုးစမုျားကကားတငွ ်နိငုင်ပံရးနငှ့ ်ယဉပ်ကျးမှု အရ အစိုးရကိ ု
အတိုက်အခံြေုေူအုေ်စုများ ပြခကုတ်ယူလှု ေ်ရှားနိုင်ေည့် ပနရာများရှိပနကကေည်။ ဗဟိုအစိုးရ၏ 
ပနရာမှဝင်ကကည့်လျှ င် နယ်စေ်ပဒေများတွင်ရှိပော စီးေွားပရးနှင့်  နိုင်ငံပရးအင်အားစုများေည် 
အစိုးရကိအုာခပံနေည့ ်“ေေူနုမ်ျား”၊ “ဓါးြေများ”၊ “ပမှာငခ်ိေုမားများ” နငှ့ ်“တရားမဝငဝ်ငပ်ရာကပ်နထိငု ်
ေူများ”ဟု မကကာမကကာေင် ေုံးစွဲပခါ် ပဝါ် ပလ့ရှိေါေည်။ ထိုအယူအဆတွင် ယပန့ပခတ်နိုင်ငံပတာ် 
အစိုးရများေည် ထိုနယ်ြခားမျဉ်များကို ပရးဆွဲခဲ့ပော ကိုလိုနီပခတ်က အုေ်ချုေ်ခဲ့ေူတို့၏ ပြခရာကို 
နင်းကကေါေည။်၃၉ မတညပ်ငမိေ်ည့ပ်နရာတငွ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်ေညလ်ည်း လတွလ်ေပ်ေီးေည့ပ်နာကေ်ိငု်း
တွင် ေါကစ္စ တန်မှ နိုင်ငံခွဲ  ထွက်ပရးကကုံခဲ့ေည့် နိုင်ငံ ြဖစ်ပကကာင်း အမှတ်ရေင့်ေါေည်။ ထို့ ြေင် 
အပရှ့ပြမာက် အိန� ိယမှ လူမျ ိုးစုငယ်အများအြေားမှာ ပတာ်လှန်ပရးထဲ ဝင်ပရာက်လာခဲ့ရာ ေုံးဖွဲ့မှ 
ယပန့အခါ ခုနှစ်ဖွဲ့ေို့ တိုးလာခဲ့ေည်ကို ပတွ့ရေည်။၄၀

 နယ်စေ်ြဖတ်ပကျာ်နိုင်ငံပရးတွင် နှစ်ဖက်စလုံးရှိ နယ်ပြမများမှ ြေည်ေူများ ေူးပေါင်းကကပော 
လှု ေရ်ှားမှု ကိ ုနာဂလမူျ ိုးများတငွ ်ပတွ့ရပေီး စစက်ိငု်းတိငု်းအတငွ်းရှ ိနာဂလမူျ ိုးများနငှ့ ်နယြ်ခားတစဖ်က ်
အိန� ိယမှ နာဂများဖွဲ့စည်းထားပော နာဂြေည်အမျ ိုးေားဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီ (The National 
Socialist Counil of Nagaland-NSCN) ြဖစ်ေည်။ ေိေ်မထင်ရှားပော လူမျ ိုးစုလှု ေ်ရှားမှု ပနာက်
တစ်ခုမှာလည်း ေုံးနိုင်ငံစလုံးရှိ ချင်းလူမျ ိုးများကကားတွင် ဆက်လက်တည်ရှိပနခဲ့ေည်။ တိဘက်တို-
ဘားမန်းဘာော စကားအုေ်စုများတွင် ထိုချင်းအုေ်စုကို ေမိုင်းပကကာင်းအရ အားလုံးပခုံငုံမိပော “ဇို” 
ဟူပော အမည်ြဖင့် ပခါ် ပဝါ် ကကေည်။ လွတ်လေ်ပရးရချိန်တွင် နိုင်ငံေုံးခုစလုံးမှ ချင်းလူမျ ိုးများ 
အားလုံးကို ရည်�� န်း၍ Pan- Chin ဟူ၍ ပခါ် ဆိုရန် အကကံပေးခဲ့ေည်များလည်း ရှိကကေည်။ ေို့ပော် 
ထိုလှု ေ်ရှားမှု မှာ ထိုေို့ေူးပေါင်း နိုင်ေည့် အရှိန်အဟုန်ေို့  မပရာက်လာခဲ့ေါ။၄၁ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး 
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အယအူဆများအရ အုေစု်ဝငအ်များစုေည ်ခရစယ်ာနဘ်ာောဝငမ်ျား ြဖစက်ကပေီး ယပန့တငွ ်၎င်းတို့အား 
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ချင်းဟုပခါ် ကကပေီး အိန� ိယတွင် မီဇိုဟုပခါ် ေည်။ ကာလပဒေအလိုက် ေုံးစွဲပော 
ပနာက်ထေ် အပခါ် အပဝါ် များမှာ ကူကီးနှင့် ဇိုမီဟူ၍ ြဖစ်ကကေည်။ ြမန်မာတွင် ဇိုမီဟူပော အေုံးကို 
ေိုနှစ်ေက်ကကေည်။၄၂ ပမို-ခမီနှင့် ခူမီးလူမျ ိုးများေည်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် ချင်းြေည်နယ်တွင် 
ရှိကကပော ချင်းအနွယ်များြဖစ်ကကပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင်လည်း ပနထိုင်လျက်ရှိကကေည်။ 
  ထိုေို့  အဆက်အစေ်များရှိ ကကပေီး ချင်းနှင့်အာရကန်တို့ေည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  တိုက်ေွဲ  
ဝင်ပနကကချိန်၌ အိန�  ိယတွင်ရှိပော မီဇိုတို့မှာလည်း လွတ်လေ်ပရးပနာက်ေိုင်း  အပရးကကီးပော 
အချိန်များတွင်  အဆက်အေွယ်များရှိ ကကေည်။ ၁၉၆၀နှစ်များအပနှာင်းေိုင်းမှစ၍ ယပန့ထက်
ထိတိုင်ပအာင် မီဇိုအမျ ိုးေားတေ်ဉီးကို ပထာက်ခံေူများေည် ေုံးနိုင်ငံ ဆုံချက်နယ်စေ်ပဒေကို 
ြဖတ်ေန်း၍ နယ်စေ်မှတဆင့် စစ်တပကာင်းနှင့် အာရကန် ပတာင်ပေါ် ပဒေများေို့ ထွက်ပြေးခိုလှု ံ 
လာခဲ့ ကကေည်များ ရှိခဲ့ဖူးေည်။ (အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များ ြေန်လည် အေက်ဝင် 
လာြခင်းကို ကကည့်ေါ။) ၁၉၈၆ တွင် အိန� ိယအစိုးရနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးစာချုေ်ချုေ် ဆိုပေီးပနာက် MNF 
တေဖ်ွဲ့များေည ်မဇီိရုမေ်ို ့ြေနေ်ွားခဲ့ ကကေည။် ြမနမ်ာဘကြ်ခမ်းတငွလ်ည်း ချင်းအမျ ိုးေားတေဉ်ီး Chin 
National Front (CNF) ေည ်၂၀၁၂ ခုနစှတ်ငွ ်ပနြေညပ်တာမ် ှအစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရး စာချုေက်ိ ု
လက်မှတ်ပရးထိုးခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုစာချုေ်မှာ ၎င်းတို့၏ နယ်စေ်ပဒေများေို့ ပငိမ်းချမ်းပရး 
ကို ယူပဆာင်မလာနိုင်ပေ။ အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေရှိ ပြမမျက်နှာေွင်ြေင်မညီပော၊ အေွား 
အလာခကပ်ော နယပ်ြမတငွ ်ချင်းြေညန်ယက်ိ ုရခိငုန်ငှ့ ်နယြ်ခားမျဉ်းရှပိေီး ဤပနရာ၌ ယခအုခါ ချင်းနငှ့ ်
ရခိုင် အတိုက်အခံတေ်ဖွဲ့များ ယပန့အထိ လှု ေ်ရှားပနကကဆဲြဖစ်ေည်။၄၃

 အာရကန်၌လည်း လွတ်လေ်ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ချင်းနှင့် အြခားပတာင်ပေါ် လူမျ ိုးစုများ၏ 
လက်နက်ကိုင်  လှု ေ်ရှားမှု ငယ်များ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ပေးေည်။ ေါလီမန်ပခတ်တွင် လူေိအများဆုံး 
အဖွဲ့မှာ ၁၉၅၇ တွင် တည်ပထာင်ခဲ့ပော လူမျ ိုးစုံတိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ (Tribal Nationalities 
Organization) ြဖစ်ေည်။၄၄ ၁၉၆၂ အာဏာေိမ်းပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ဉီးဘပမာင်ပခါင်းပဆာင်ပော 
ချင်းအမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်ဉီးအေါအဝင် အဖွဲ့ေစ်အချ ို့လည်း ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။၄၅

ေို့ပော် ချင်းနှင့်အြခားလူမျ ိုးစုငယ်များရှိ နိုင်ငံပရးေမားများစွာေည် ဉီးပနဝင်းအုေ်ချုေ်ခဲ့ေည့်
ပခတ်တွင် မ.ဆ.လ ေို့မဟုတ် ဗ.က.ေ ကိုဝင်ပရာက်ေွားခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ဗ.က.ေ တို့က
လူမျ ိုးစုံတိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ကို ေါတီ၌ပမာ်စီတုံးအရှိန်တက်ပနစဉ် ကာလတွင်ေိတ်ေစ်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော်  ပတာင်ပေါ် ေားတို့၏ နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု ကိုမူ  မဟန့်ထားနိုင်ခဲ့ေါ။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်  
ချင်းနှင့်  ပမိုနိုင်ငံပရးေမားများက ဗ.က.ေ ထဲမှ ခွဲထွက်ေွားကာ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင် 
လူမျ ိုးစုံတိုင်းရင်းေားများေါတီ (Tribal Nationalities Party TNP) ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။
 လမူျ ိုးစနုိငုင်ပံရး အခင်းအကျင်းမှာ ၁၉၈၈ ခနုစှဉ်ီးပနဝင်း၏ မ.ဆ.လအေုခ်ျုေပ်ရးပေိုကျေွား
ပေီးေည့ ်ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်နယစ်ေေ်ုံးခဆုုခံျကပ်ဒေတငွ ်ပြောင်းလလဲာခဲ့ ြေနေ်ည။် ပရ�းပကာကေ်ွဝဲငမ်ည့ ်
ေါတီများမှာ အခွင့်အပရးရလာပောပကကာင့် ပမို-ခမီတို့အေါအဝင် ချင်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများစွာ 
ဆက်လက်လှု ေ်ရှား ကကြေန်ေည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဉေပဒအရ ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်လည်း 
ချင်းတိုင်းရင်းေားပရးရာ ဝန်ကကီးတစ်ဉီးရှိလာပေီး နယ်ပြမတစ်ခုလုံးတွင် ဤအဆင့်အတန်းြဖင့်  
အ ေိ အ မှ တ် ြေု ခံ ရ ပော  တ စ် ခု တ ည်း ပော  လူ မျ ိုး စု ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  ( ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် လ က် ရှိ  
အပြခအပနကိုရှု ေါ။) ခန့်မှန်းရန်ခက်ပော ေဋိက္ခ  အပြခအပနများေည် ပတာင်ပေါ် ပဒေများတွင် 
ရေ်ေွားြခင်း မရှိပေးေါ။ ထိုပဒေအတွင်း ရက္ခ ုိင်အမျ ိုးေား အဖွဲ့ချုေ် (United League of Arakan) 
နငှ့အ်တ ူအစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရး စာချုေခ်ျုေေ်ည့ ်အြခားအဖွဲ့ငယမ်ျားြဖစပ်ော ALP နငှ့ ်CNF 
တို့လည်း လှု ေ်ရှားပနကကေည်။
 ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ လူမျ ိုးစုငယ်များ၏ ရုန်းကန်ရမှု ကလည်း ြမန်မာနယ်စေ်ဘက်မှ ေဋိေက္ခ  
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အယအူဆများအရ အုေစု်ဝငအ်များစုေည ်ခရစယ်ာနဘ်ာောဝငမ်ျား ြဖစက်ကပေီး ယပန့တငွ ်၎င်းတို့အား 
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ချင်းဟုပခါ် ကကပေီး အိန� ိယတွင် မီဇိုဟုပခါ် ေည်။ ကာလပဒေအလိုက် ေုံးစွဲပော 
ပနာက်ထေ် အပခါ် အပဝါ် များမှာ ကူကီးနှင့် ဇိုမီဟူ၍ ြဖစ်ကကေည်။ ြမန်မာတွင် ဇိုမီဟူပော အေုံးကို 
ေိုနှစ်ေက်ကကေည်။၄၂ ပမို-ခမီနှင့် ခူမီးလူမျ ိုးများေည်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် ချင်းြေည်နယ်တွင် 
ရှိကကပော ချင်းအနွယ်များြဖစ်ကကပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင်လည်း ပနထိုင်လျက်ရှိကကေည်။ 
  ထိုေို့  အဆက်အစေ်များရှိ ကကပေီး ချင်းနှင့်အာရကန်တို့ေည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  တိုက်ေွဲ  
ဝင်ပနကကချိန်၌ အိန�  ိယတွင်ရှိပော မီဇိုတို့မှာလည်း လွတ်လေ်ပရးပနာက်ေိုင်း  အပရးကကီးပော 
အချိန်များတွင်  အဆက်အေွယ်များရှိ ကကေည်။ ၁၉၆၀နှစ်များအပနှာင်းေိုင်းမှစ၍ ယပန့ထက်
ထိတိုင်ပအာင် မီဇိုအမျ ိုးေားတေ်ဉီးကို ပထာက်ခံေူများေည် ေုံးနိုင်ငံ ဆုံချက်နယ်စေ်ပဒေကို 
ြဖတ်ေန်း၍ နယ်စေ်မှတဆင့် စစ်တပကာင်းနှင့် အာရကန် ပတာင်ပေါ် ပဒေများေို့ ထွက်ပြေးခိုလှု ံ 
လာခဲ့ ကကေည်များ ရှိခဲ့ဖူးေည်။ (အာရကန်တွင် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲဝင်မှု များ ြေန်လည် အေက်ဝင် 
လာြခင်းကို ကကည့်ေါ။) ၁၉၈၆ တွင် အိန� ိယအစိုးရနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးစာချုေ်ချုေ် ဆိုပေီးပနာက် MNF 
တေဖ်ွဲ့များေည ်မဇီိရုမေ်ို ့ြေနေ်ွားခဲ့ ကကေည။် ြမနမ်ာဘကြ်ခမ်းတငွလ်ည်း ချင်းအမျ ိုးေားတေဉ်ီး Chin 
National Front (CNF) ေည ်၂၀၁၂ ခုနစှတ်ငွ ်ပနြေညပ်တာမ် ှအစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရး စာချုေက်ို 
လက်မှတ်ပရးထိုးခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုစာချုေ်မှာ ၎င်းတို့၏ နယ်စေ်ပဒေများေို့ ပငိမ်းချမ်းပရး 
ကို ယူပဆာင်မလာနိုင်ပေ။ အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေရှိ ပြမမျက်နှာေွင်ြေင်မညီပော၊ အေွား 
အလာခကပ်ော နယပ်ြမတငွ ်ချင်းြေညန်ယက်ိ ုရခိငုန်ငှ့ ်နယြ်ခားမျဉ်းရှပိေီး ဤပနရာ၌ ယခအုခါ ချင်းနငှ့ ်
ရခိုင် အတိုက်အခံတေ်ဖွဲ့များ ယပန့အထိ လှု ေ်ရှားပနကကဆဲြဖစ်ေည်။၄၃

 အာရကန်၌လည်း လွတ်လေ်ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ချင်းနှင့် အြခားပတာင်ပေါ် လူမျ ိုးစုများ၏ 
လက်နက်ကိုင်  လှု ေ်ရှားမှု ငယ်များ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ပေးေည်။ ေါလီမန်ပခတ်တွင် လူေိအများဆုံး 
အဖွဲ့မှာ ၁၉၅၇ တွင် တည်ပထာင်ခဲ့ပော လူမျ ိုးစုံတိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ (Tribal Nationalities 
Organization) ြဖစ်ေည်။၄၄ ၁၉၆၂ အာဏာေိမ်းပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ဉီးဘပမာင်ပခါင်းပဆာင်ပော 
ချင်းအမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရး တေ်ဉီးအေါအဝင် အဖွဲ့ေစ်အချ ို့လည်း ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။၄၅

ေို့ပော် ချင်းနှင့်အြခားလူမျ ိုးစုငယ်များရှိ နိုင်ငံပရးေမားများစွာေည် ဉီးပနဝင်းအုေ်ချုေ်ခဲ့ေည့်
ပခတ်တွင် မ.ဆ.လ ေို့မဟုတ် ဗ.က.ေ ကိုဝင်ပရာက်ေွားခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ဗ.က.ေ တို့က
လူမျ ိုးစုံတိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ကို ေါတီ၌ပမာ်စီတုံးအရှိန်တက်ပနစဉ် ကာလတွင်ေိတ်ေစ်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော်  ပတာင်ပေါ် ေားတို့၏ နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု ကိုမူ  မဟန့်ထားနိုင်ခဲ့ေါ။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်  
ချင်းနှင့်  ပမိုနိုင်ငံပရးေမားများက ဗ.က.ေ ထဲမှ ခွဲထွက်ေွားကာ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင် 
လူမျ ိုးစုံတိုင်းရင်းေားများေါတီ (Tribal Nationalities Party TNP) ကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။
 လမူျ ိုးစနုိငုင်ပံရး အခင်းအကျင်းမှာ ၁၉၈၈ ခနုစှဉ်ီးပနဝင်း၏ မ.ဆ.လအေုခ်ျုေပ်ရးပေိုကျေွား
ပေီးေည့ ်ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်နယစ်ေေ်ုံးခဆုုခံျကပ်ဒေတငွ ်ပြောင်းလလဲာခဲ့ ြေနေ်ည။် ပရ�းပကာကေ်ွဝဲငမ်ည့ ်
ေါတီများမှာ အခွင့်အပရးရလာပောပကကာင့် ပမို-ခမီတို့အေါအဝင် ချင်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများစွာ 
ဆက်လက်လှု ေ်ရှား ကကြေန်ေည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဉေပဒအရ ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်လည်း 
ချင်းတိုင်းရင်းေားပရးရာ ဝန်ကကီးတစ်ဉီးရှိလာပေီး နယ်ပြမတစ်ခုလုံးတွင် ဤအဆင့်အတန်းြဖင့်  
အ ေိ အ မှ တ် ြေု ခံ ရ ပော  တ စ် ခု တ ည်း ပော  လူ မျ ိုး စု ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  ( ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် လ က် ရှိ  
အပြခအပနကိုရှု ေါ။) ခန့်မှန်းရန်ခက်ပော ေဋိက္ခ  အပြခအပနများေည် ပတာင်ပေါ် ပဒေများတွင် 
ရေ်ေွားြခင်း မရှိပေးေါ။ ထိုပဒေအတွင်း ရက္ခ ုိင်အမျ ိုးေား အဖွဲ့ချုေ် (United League of Arakan) 
နငှ့အ်တ ူအစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရး စာချုေခ်ျုေေ်ည့ ်အြခားအဖွဲ့ငယမ်ျားြဖစပ်ော ALP နငှ့ ်CNF 
တို့လည်း လှု ေ်ရှားပနကကေည်။
 ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ လူမျ ိုးစုငယ်များ၏ ရုန်းကန်ရမှု ကလည်း ြမန်မာနယ်စေ်ဘက်မှ ေဋိေက္ခ  
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များအပေါ်  အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု ရှိြေန်ေည်။ အထူးေြဖင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ဘက်မှ ဒိုင်းနက်လူမျ ိုးများနှင့် 
အမျ ိုးအနွယ် တူြဖစ်ပော ဗုဒ� ဘာောကို အများဆုံးကိုးကွယ်ကကေည့် စစ်တပကာင်းပတာင်ပေါ် ပဒေ
များမ ှChakma (ချက� မ) တို၏့ လှု ေရ်ှားမှု တငွ ်ပတွ့နိငုေ်ည။်၄၆  ၁၉၇၂ တငွ ်ရနှတ်ဘီာဟနိ၌ီ လကန်ကက်ိငု ်
ေနုက်နမ်ှု များ ပေါ် ပေါကရ်ာ ေုံးနိငုင်ဆံုခံျက ်နယြ်ခားပဒေအထ ိရိကုခ်တမ်ှု များ ရှခိဲေ့ည။် ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်
တေဖ်ွဲ့များ ဆတုေ်ွားပောအခါ ရခိငုြ်ေညန်ယမ် ှအတိကုအ်ခလံကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့များေည ်စစတ်ပကာင်း 
နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင်  အလိုလိုအုေ်ချုေ်ေူများ  ြဖစ်လာကကေည်။ ၁၉၉၇ ဒါကာအစိုးရနှင့်  
အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲေီးပနာက ်အနိ� ိယေို့ပြေးခဲရ့ပော ချက� မဒကု္ခ ေညပ်ေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့ြ်ေနလ်ာနိငုခ်ဲ့ ပေီး 
စစ်တပကာင်းပတာင်ပေါ်  ပဒေများရှိ လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခ များ အဆုံးေတ်နိုင်ခဲ့ေည်။၄၇ ေို့ရာတွင် 
ပဝးေီပခါင်လံလှပော ထိုပတာင်ပေါ် ပဒေများမှာ အစိုးရလုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ ခေ်ေါးေါးောရှိရာ 
ပတာ်လှန်ပရးအုေ်စုများအပနနှင့် ၎င်းတို့၏ လှု ေ်ရှားမှု များကို ဆက်လက်ပဆာင်ရ�က်နိုင်ခဲ့ ကကေည်။ 
ဆယ်စုနှစ်များစွာေင် နိုင်ငံေုံးခုလုံးမှ အစိုးရက ပစလ� တ်ပောတေ်များမှာ ထိုပဒေ၌ အြေင်လူကဲ့ေို့ 
ြဖစ်ပနခဲ့ ပေီး ပြမြေင်ကို တကယ်စိုးမိုးပနကကေူမှာ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များြဖစ်ကကေည်။
 ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထိုေုံးနိုင်ငံနယ်စေ်များဆုံချက်ပဒေရှိ နိုင်ငံပရးနှင့် လူမူပရးစိန်ပခါ် မှု များကို 
ပြဖရှင်းရန်ေို၍ အပရးတကကီးြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အြမန်ဆုံးပော ပြောင်းလဲမှု များနှင့် ကကုံပတွ့ပနရေည့် 
အာရှတိုက်၏ ဤပဒေ၌ ေထဝီနိုင်ငံပရးဖိအားများ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ အိန� ိယေည် ကုလားတန် 
ြမစ်ဝှမ်းတွင်  “ကုလားတန်ဘက် စုံေယ်ယူေို့ ပဆာင်ပရး  စီမံကိန်း  (Mul t i -Modal  Trans i t 
Transport Project) ကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေည် ပမာင်ပတာနယ်စေ်မှ 
ကညင်ပချာင်းစီးေွားပရးဇုံကို အပထာက်အေံ့ပေးပနေည်။ တရုတ်ေည် ပကျာက်ြဖူကို ရေ်ဝန်းနှင့် 
ေိုးလမ်းမ စမီကံနိ်းများ၏ ဗဟိခုျကတ်စခ် ုအြဖစအ်ေငွပ်ြောင်းလျှ က ်ရှေိည။် ြေငေ်စအ်စိုးရေညလ်ည်း 
ပလးပမို့ ြမစ်ပေါ် တွင် ပရအားလျှ စ်စစ် ထုတ်လ� တ်မည့် ဆည်စီမံကိန်းနှစ်ခုကို အကူအညီပေးပနေည်။၄၈ 
ပဒေခံတို့အဖို့မူ ပလးပမို့ ြမစ်ေည် ပရှးပဟာင်းပမို့ပတာ်ကကီးပလးခုကို ဆက်ေွယ်ထားေည့် ပရလမ်း 
ပကကာင်းေပ  �ဂတ နိမိတ်ေုံ ြဖစ်ေည်။ ယခုအခါတွင်မူ ပြမာက်ဉီး ၊မင်းြေား၊ ပြမေုံ၊ ပေါက်ပတာနှင့် 
စစ်ပတွပမို့နယ်များကို ဆယ်ေွယ်ထားပော ပရပကကာင်းလမ်း ြဖစ်ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေမှာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အလှမ်းပဝး
ပနေါပေးေည်။ ခန့်မှန်းပြခ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည် တစ်ေန်းပကျာ်မှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင် 
ရှိ ပန ကကပေးေည်။  ရခိုင် ြေည်နယ်နှင့်အတူကေ်လျက်  ချင်း ြေည်နယ်ထဲတွင်  ဗုဒ�  ဘာောပရာ 
မွတ်ဆလင်များေါ ေါဝင်ေည့် ၂၀၀,၀၀၀ ပကျာ်ေည် ပနရေ်စွန့်ခွာခဲ့ရပော ဒုက္ခ ေည်များြဖစ်ပန 
ကကေည်။၄၉ ဤပဒေနှင့် ကေ်လျက် အာေံြေည်နယ်တွင် အိန� ိယအစိုးရေည် ဘင်္  ဂါလီအနွယ်ပေါင်း 
၁.၉ ေန်းကို နိုင်ငံမဲ့အြဖစ် ပကကညာခဲ့ေည်။၅၀ ထိုေို့နိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေတွင် လက်နက်ကိုင် 
ေဋိက္ခ များမှာ ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနေည်။ ြမန်မာဘက်အြခမ်းတွင် ULA, ALP,
CNF, NSCN နှင့် အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ပရးတေ် ARSA တို့ လှု ေ်ရှားပနချိန်တွင် တစ်ဖက် 
အိန� ိယနယ်စေ်တွင် လူမျ ိုးစု အတိုက်အခံအုေ်စုများ ရှိပနကကဆဲြဖစ်ေည်။၅၁  ချင်း၊ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ 
အြခားဒုက္ခ ေည်များနှင့် ပရ �့ပြောင်းပနထိုင်ကကေူများေည် အိန� ိယ၊ ထိုင်းနှင့် မပလးရှားအစရှိေည် 
နိုင်ငံများတွင်လည်း ြေန့်ကျဲပနထိုင် ကကရာ အပရအတွက်အားြဖင့်  မည်ပရ�့မည်မျှ ဟု ပြောနိုင်ေည့် 
အချက်အလက်လုံးဝမရှိေါ။
 လနွခ်ဲပ့ော ဆယ့ရ်စှလ်အတငွ်း၌ ြမနမ်ာပရာ အနိ� ိယအစိုးရများောမက လကန်ကက်ိငု ်အတိကု ်
အခံအုေ်စုများကလည်း တိုက်ခိုက်ပနကကပောပကကာင့် နယ်စေ်ပဒေများတွင် ရင်ဆိုင်ေစ်ခတ်မှု များြမင့် 
တကလ်ာ ခဲေ့ည။် (အခန်း ၇ နငှ့ ်၈ ကိုကကည့ေ်ါ။) ဒုတယိကမ� ာစစပ်ေီးကတည်းက ယခုအထ ိဤပဒေများ၌ 
မပငမိ်းချမ်းေည့ ်ြေဿနာကိ ုမပြဖရငှ်းနိငုပ်ေးေါ။ အပြဖပတွ့ရနမ်ှာ ပဝးစ၊ွ ြေငေ်မကှကားဝင ်ပစစ့ေြ်ဖနပ်ြဖ 
မှု များေည ်တင်းမာမှု များကိ ုေိ၍ုေငဆ်ိုးပစပေီး လမူျ ိုးပရးနိငုင်ပံရး အကွအဲပေမဲျားကိ ုေိမုိြုဖစေ်ွားပစခဲေ့ည။်
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များအပေါ်  အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု ရှိြေန်ေည်။ အထူးေြဖင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ဘက်မှ ဒိုင်းနက်လူမျ ိုးများနှင့် 
အမျ ိုးအနွယ် တူြဖစ်ပော ဗုဒ� ဘာောကို အများဆုံးကိုးကွယ်ကကေည့် စစ်တပကာင်းပတာင်ပေါ် ပဒေ
များမ ှChakma (ချက� မ) တို၏့ လှု ေရ်ှားမှု တငွ ်ပတွ့နိငုေ်ည။်၄၆  ၁၉၇၂ တငွ ်ရနှတ်ဘီာဟနိ၌ီ လကန်ကက်ိငု ်
ေနုက်နမ်ှု များ ပေါ် ပေါကရ်ာ ေုံးနိငုင်ဆံုခံျက ်နယြ်ခားပဒေအထ ိရိကုခ်တမ်ှု များ ရှခိဲေ့ည။် ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်
တေဖ်ွဲ့များ ဆတုေ်ွားပောအခါ ရခိငုြ်ေညန်ယမ် ှအတိကုအ်ခလံကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့များေည ်စစတ်ပကာင်း 
နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင်  အလိုလို အုေ်ချုေ်ေူများ  ြဖစ်လာကကေည်။ ၁၉၉၇ ဒါကာအစိုးရနှင့်  
အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲေီးပနာက ်အနိ� ိယေို့ပြေးခဲရ့ပော ချက� မဒကု္ခ ေညပ်ေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့ြ်ေနလ်ာနိငုခ်ဲ့ ပေီး 
စစ်တပကာင်းပတာင်ပေါ်  ပဒေများရှိ လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခ များ အဆုံးေတ်နိုင်ခဲ့ေည်။၄၇ ေို့ရာတွင် 
ပဝးေီပခါင်လံလှပော ထိုပတာင်ပေါ် ပဒေများမှာ အစိုးရလုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ ခေ်ေါးေါးောရှိရာ 
ပတာ်လှန်ပရးအုေ်စုများအပနနှင့် ၎င်းတို့၏ လှု ေ်ရှားမှု များကို ဆက်လက်ပဆာင်ရ�က်နိုင်ခဲ့ ကကေည်။ 
ဆယ်စုနှစ်များစွာေင် နိုင်ငံေုံးခုလုံးမှ အစိုးရက ပစလ� တ်ပောတေ်များမှာ ထိုပဒေ၌ အြေင်လူကဲ့ေို့ 
ြဖစ်ပနခဲ့ ပေီး ပြမြေင်ကို တကယ်စိုးမိုးပနကကေူမှာ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များြဖစ်ကကေည်။
 ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထိုေုံးနိုင်ငံနယ်စေ်များဆုံချက်ပဒေရှိ နိုင်ငံပရးနှင့် လူမူပရးစိန်ပခါ် မှု များကို 
ပြဖရှင်းရန်ေို၍ အပရးတကကီးြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အြမန်ဆုံးပော ပြောင်းလဲမှု များနှင့် ကကုံပတွ့ပနရေည့် 
အာရှတိုက်၏ ဤပဒေ၌ ေထဝီနိုင်ငံပရးဖိအားများ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ အိန� ိယေည် ကုလားတန် 
ြမစ်ဝှမ်းတွင်  “ကုလားတန်ဘက် စုံေယ်ယူေို့ ပဆာင်ပရး  စီမံကိန်း  (Mul t i -Modal  Trans i t 
Transport Project) ကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေည် ပမာင်ပတာနယ်စေ်မှ 
ကညင်ပချာင်းစီးေွားပရးဇုံကို အပထာက်အေံ့ပေးပနေည်။ တရုတ်ေည် ပကျာက်ြဖူကို ရေ်ဝန်းနှင့် 
ေိုးလမ်းမ စမီကံနိ်းများ၏ ဗဟိခုျကတ်စခ် ုအြဖစအ်ေငွပ်ြောင်းလျှ က ်ရှေိည။် ြေငေ်စအ်စိုးရေညလ်ည်း 
ပလးပမို့ ြမစ်ပေါ် တွင် ပရအားလျှ စ်စစ် ထုတ်လ� တ်မည့် ဆည်စီမံကိန်းနှစ်ခုကို အကူအညီပေးပနေည်။၄၈

ပဒေခံတို့အဖို့မူ ပလးပမို့ ြမစ်ေည် ပရှးပဟာင်းပမို့ပတာ်ကကီးပလးခုကို ဆက်ေွယ်ထားေည့် ပရလမ်း 
ပကကာင်းေပ  �ဂတ နိမိတ်ေုံ ြဖစ်ေည်။ ယခုအခါတွင်မူ ပြမာက်ဉီး ၊မင်းြေား၊ ပြမေုံ၊ ပေါက်ပတာနှင့် 
စစ်ပတွပမို့နယ်များကို ဆယ်ေွယ်ထားပော ပရပကကာင်းလမ်း ြဖစ်ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေမှာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အလှမ်းပဝး
ပနေါပေးေည်။ ခန့်မှန်းပြခ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည် တစ်ေန်းပကျာ်မှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင် 
ရှိ ပန ကကပေးေည်။  ရခိုင် ြေည်နယ်နှင့်အတူကေ်လျက်  ချင်း ြေည်နယ်ထဲတွင်  ဗုဒ�  ဘာောပရာ 
မွတ်ဆလင်များေါ ေါဝင်ေည့် ၂၀၀,၀၀၀ ပကျာ်ေည် ပနရေ်စွန့်ခွာခဲ့ရပော ဒုက္ခ ေည်များြဖစ်ပန 
ကကေည်။၄၉ ဤပဒေနှင့် ကေ်လျက် အာေံြေည်နယ်တွင် အိန� ိယအစိုးရေည် ဘင်္  ဂါလီအနွယ်ပေါင်း 
၁.၉ ေန်းကို နိုင်ငံမဲ့အြဖစ် ပကကညာခဲ့ေည်။၅၀ ထိုေို့နိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေတွင် လက်နက်ကိုင် 
ေဋိက္ခ များမှာ ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနေည်။ ြမန်မာဘက်အြခမ်းတွင် ULA, ALP,
CNF, NSCN နှင့် အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ပရးတေ် ARSA တို့ လှု ေ်ရှားပနချိန်တွင် တစ်ဖက် 
အိန� ိယနယ်စေ်တွင် လူမျ ိုးစု အတိုက်အခံအုေ်စုများ ရှိပနကကဆဲြဖစ်ေည်။၅၁  ချင်း၊ ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ 
အြခားဒုက္ခ ေည်များနှင့် ပရ �့ပြောင်းပနထိုင်ကကေူများေည် အိန� ိယ၊ ထိုင်းနှင့် မပလးရှားအစရှိေည် 
နိုင်ငံများတွင်လည်း ြေန့်ကျဲပနထိုင် ကကရာ အပရအတွက်အားြဖင့်  မည်ပရ�့မည်မျှ ဟု ပြောနိုင်ေည့် 
အချက်အလက်လုံးဝမရှိေါ။
 လနွခ်ဲပ့ော ဆယ့ရ်စှလ်အတငွ်း၌ ြမနမ်ာပရာ အနိ� ိယအစိုးရများောမက လကန်ကက်ိငု ်အတိကု ်
အခံအုေ်စုများကလည်း တိုက်ခိုက်ပနကကပောပကကာင့် နယ်စေ်ပဒေများတွင် ရင်ဆိုင်ေစ်ခတ်မှု များြမင့် 
တကလ်ာ ခဲေ့ည။် (အခန်း ၇ နငှ့ ်၈ ကိုကကည့ေ်ါ။) ဒုတယိကမ� ာစစပ်ေီးကတည်းက ယခုအထ ိဤပဒေများ၌ 
မပငမိ်းချမ်းေည့ ်ြေဿနာကိ ုမပြဖရငှ်းနိငုပ်ေးေါ။ အပြဖပတွ့ရနမ်ှာ ပဝးစ၊ွ ြေငေ်မကှကားဝင ်ပစစ့ေြ်ဖနပ်ြဖ 
မှု များေည ်တင်းမာမှု များကိ ုေိ၍ုေငဆ်ိုးပစပေီး လမူျ ိုးပရးနိငုင်ပံရး အကွအဲပေမဲျားကိ ုေိမုိြုဖစေ်ွားပစခဲေ့ည။်
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 ပတွ့ ြမင်ပနရပော အပြခအပနမှာ ရှင်းလင်းလှေါေည်။ ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေတွင် 
ရှိပနခဲ့ပော ေဋိေက္ခ များေည် ပစာပစာကတည်းကေင် နိုင်ငံပရး ေဋိေက္ခ များြဖစ်ခဲ့ ကကပေီး တရားမျှ တမှု ၊ 
ောနာညီမျှ မှု ၊ လူ့အခွင့်အပရးနှင့် ပဒေခံတို့၏ ကိုယ်စားြေုနိုင်ခွင့်ကို ပတာင်းဆိုပနခဲ့ ကကြခင်းများနှင့် 
ဆိုင်ေါေည်။ လက်ရှိကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု များေည် နိုင်ငံေုံးခုစလုံး၌ ကိုလိုနီပခတ်အပေီး ကကုံရပော 
ြေဿနာမျာပကကာင့်  ြဖစ်လာရပကကာင်း ရှု ပထာင့်အမျ ိုးမျ ိုးမှ  ြမင်ပတွ့ပနရေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
နိုင်ငံပရးအရ ခွဲြခားဆက်ဆံမှု များ ကင်းေြခင်း မရှိေပရ�့ “ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး”မှာ ပရှ့ဆက် 
ပနဉီးမည် ြဖစ်ေည်။

အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊ 
လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့် 
မဆလအစိုးရပေိုကျြခင်း

  ၁၉၇၀နှစ်များ အပနှာင်းေိုင်း တေ်မပတာ်စစ်ဆင် 
ပရးများ  ပနာက်ေိုင်းတွင်  လက်နက်ကိုင်  အတိုက်အခံ  
လှု ေ်ရှားမှု များေည် ရခိုင်ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်းနှင့် ပတာင် 
ဘက်ေိုင်းတို့တွင်  ယခင်ကရှိခဲ့ ပော အရှိန်အဝါမျ ိုးကို  
ြေ န် မ ရ ပတာ့ ပေ ။  ေို့ ပော်  စ စ် ပရး အ ရ  ခု ခံ ြခ င်း က မူ
ရှိပနခဲ့ပေးေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် အိန� ိယနယ်စေ်ပဒေ 
များတွင်မူ လုံ ပခုံပရးနှင့် ေတ်ေက်ပော အပြခအပနများ 
မှာ  များ စွာ ကွာ ြခားေွား ခဲ့ ပေီ  ြဖ စ် ေ ည် ။  အ တို က် အ ခံ
အင်အားစုများကို ကူညီပနပော အပကကာင်းတရားေုံးရေ် 
ကလည်း အစုံလိုက်ရှိပနြေန်ေည်။ ခုခံနိုင်ကကပေးေည်ဟု 
ဆိုရာ၌လည်း ထိုအတိုက်အခံအင်အားစုများ၏ နိုင်ငံပရး
လမ်းစဉ်ကို ပထာက်ခံေူများ မြေတ်လေ်ေွားြခင်းပကကာင့်
ြဖစ်ေည်။ ြမန်မာ့နည်း ြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်မှာ 
မပအာင်ြမင်ပောပကကာင့် ပမှာင်ခိုပစျးကွက်မှာ ဆက်လက် 
ရှိပနခဲ့ ပေီး အတိုက်အခံအင်အားစုများက ပမှာင်ခိုကုန်ေွယ် 
ပရးလမ်းပကကာင်းများကို  ထိန်းချုေ်ထားြခင်း ေို့မဟုတ် 
ဆက်ပကကးပကာက် ြခင်းများကို  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ကကေည်။ 
ေုံးနို င်ငံ  ဆုံ ချက်နယ် ြခားပဒေမှာ  မည်ေူ့အုေ်ချုေ်မှု  
ပအာကတ်ငွမ် ှမရှဘိ ဲေုံးနိငုင်စံလုံးမ ှလုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့များက 
လက်လှမ်းမီပော ပနရာမဟုတ်ပေ။ ထိုပဝးလံပော ေီးြခား 
နယ်ပြမများထဲေို့ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ လက်နက်ကိုင် အတိုက် 
အခံများြဖစ်ပော ANLP, ရ.က.ေ၊ AIO၊ ALP၊ RPFနှင့် 
အလံ ြဖူကွန် ြမူနစ်  ပြခာက်ဖွဲ့စလုံး  ဆုတ်ဝင်ေွားခဲ့ ပေီး  
တေ်များြေန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။
 ၎င်းတို့၏ဆက်လက်ရှင်ေန်နိုင်မှု ကို အပထာက် 
အကြူေုပော ပနာကထ်ေအ်ြခင်းအရာတစခ်မုှာ နိငုင်ပံရးအရ 

ဤပဒေကို လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြခင်းများြဖစ်ေည်။ တရုတ်ေည် 
ဗကဗ ကိ ုအပထာကအ်ေံပ့ေးေည့က်စိ္စ  ရှပိနေညမ်ှာ မနှ၏်။
ေို့ပော် တရုတ်ကိုဖယ်ပေီး ကကည့်လျှ င်နယ်စေ်ရှိ အတိုက်အခံ 
အဖွဲ့များကို အပြခအပနပကာင်းပစေည်မှာဆက်ဆံပနရ 
ပော နိုင်ငံတကာပရးရာ အပြခအပနပကကာင့်ြဖစ်ေည်။ အိမ် 
နီးချင်းနိုင်ငံများထံတွင်လည်း  ထိုအဖွဲ့များနှင့် ေတ်ေက် 
ပေီး တရားဝင် မူဝါဒဟူ၍မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က အလိုလို 
အင်အားမေုံးနိုင်ပောပကကာင့် လက်ပရှာင်ရပော အြဖစ် 
များရှိ ြခင်းပကကာင့်ော ဤအဖွဲ့အစည်းများလွတ်လေ်ပန
ရ ြခင်းြဖစ် ေည်။ ၁၉၈၀ပကျာ် ကာလများတွင်မူ အိန� ိယ 
နှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နိုင်ငံနှစ်ခုကကား ေုံးနိုင်ငံဆုံချက် နယ်ြခား 
ပဒေမှာ အကကီးအကျယ် အကျေ်အတည်းနှင့်  ကကုံပတွ့ရ
ေည။် ဤ နယပ်ြမတငွ ်အစိုးရ  စစတ်ေအ်ငအ်ား နည်းလပှော ်
လည်း လုံပခုံပရးအဖွဲ့များေည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ေခုံးချင်း 
ယှဉ်ပနကကပောပကကာင့် ထိုဆုံချက် နယ်ြခားပဒေမှ ေဋိေက္ခ 
များ  ေို မို ဆိုး ရ�ား လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ( ပဘာ င် ခ တ် ထား ပော  
''ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး"ကို ရှု ေါ။)
 ရခိုင်ြေည်နယ်မှ လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ 
အပေါ်  ေက်ပရာက်မှု ရှိေည့် လှု ေ်ရှားမှု နှစ်ခုမှာ မီဇိုရမ်မှ
မီဇိုအမျ ိုးေားတေ်ဉီးနှင့် စစ်တပကာင်း ပတာင်ပေါ် ပဒေမှ 
ရှန်တီဘာဟိနီတို့ ြဖစ် ကကေည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စတင် 
တညပ်ထာငခ်ဲပ့ော ရနှတ်ဘီာဟနီ၏ီ ကေဇာမှာ ဒိငု်းနကမ်ျား 
နှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ဆုံချက်ပဒေမှ ဗုဒ� ဘာောဝင်များ၏ 
အဆကအ်နယွြ်ဖစပ်ော ချက� မလမူျ ိုးများကကားတငွ ်လျငြ်မန ်
စွာ ေျံ န့ှံ့ေွားေည်။ ရှန်တီဘာဟိနီလှု ေ်ရှားမှု  အရှိန်ရလာ 
ေည်နှင့်အမျှ ၊ ဒါကာမှ လုံပခုံပရးမဟာဗျူဟာ ချမှတ်ေူတို့ 
ကလည်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် အပရှ့ဘက်နယ်ြခား တစ်ပလ ျှာက် 
အိန� ိယနှင့် ြမန်မာမှ အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင် အင်အားစု 
များ ကကားခံအြဖစ် ရှိပနြခင်းမှာ မမှားဟုယူဆခဲ့ ကကေည်။ 
၁၉၇၁ ခုနှစ်ေါကစ္စ တန်မှ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ခွဲထွက်ပေီးချိန်တွင် 
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 ပတွ့ ြမင်ပနရပော အပြခအပနမှာ ရှင်းလင်းလှေါေည်။ ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေတွင် 
ရှိပနခဲ့ပော ေဋိေက္ခ များေည် ပစာပစာကတည်းကေင် နိုင်ငံပရး ေဋိေက္ခ များြဖစ်ခဲ့ ကကပေီး တရားမျှ တမှု ၊ 
ောနာညီမျှ မှု ၊ လူ့အခွင့်အပရးနှင့် ပဒေခံတို့၏ ကိုယ်စားြေုနိုင်ခွင့်ကို ပတာင်းဆိုပနခဲ့ ကကြခင်းများနှင့် 
ဆိုင်ေါေည်။ လက်ရှိကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု များေည် နိုင်ငံေုံးခုစလုံး၌ ကိုလိုနီပခတ်အပေီး ကကုံရပော 
ြေဿနာမျာပကကာင့်  ြဖစ်လာရပကကာင်း ရှု ပထာင့်အမျ ိုးမျ ိုးမှ  ြမင်ပတွ့ပနရေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
နိုင်ငံပရးအရ ခွဲြခားဆက်ဆံမှု များ ကင်းေြခင်း မရှိေပရ�့ “ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး”မှာ ပရှ့ဆက် 
ပနဉီးမည် ြဖစ်ေည်။

အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊ 
လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့် 
အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊ 
လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့် 
အတိုက်အခံများ အင်အား ပလျာ့လာြခင်း၊ 

မဆလအစိုးရပေိုကျြခင်း
လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့် 
မဆလအစိုးရပေိုကျြခင်း
လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရးဂိုဏ်းဂဏ ကွဲလာြခင်းနှင့် 

  ၁၉၇၀နှစ်များ အပနှာင်းေိုင်း တေ်မပတာ်စစ်ဆင် 
ပရးများ  ပနာက်ေိုင်းတွင်  လက်နက်ကိုင်  အတိုက်အခံ  
လှု ေ်ရှားမှု များေည် ရခိုင်ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်းနှင့် ပတာင် 
ဘက်ေိုင်းတို့တွင်  ယခင်ကရှိခဲ့ ပော အရှိန်အဝါမျ ိုးကို  
ြေ န် မ ရ ပတာ့ ပေ ။  ေို့ ပော်  စ စ် ပရး အ ရ  ခု ခံ ြခ င်း က မူ
ရှိပနခဲ့ပေးေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် အိန� ိယနယ်စေ်ပဒေ 
များတွင်မူ လုံ ပခုံပရးနှင့် ေတ်ေက်ပော အပြခအပနများ 
မှာ  များ စွာ ကွာ ြခားေွား ခဲ့ ပေီ  ြဖ စ် ေ ည် ။  အ တို က် အ ခံ
အင်အားစုများကို ကူညီပနပော အပကကာင်းတရားေုံးရေ် 
ကလည်း အစုံလိုက်ရှိပနြေန်ေည်။ ခုခံနိုင်ကကပေးေည်ဟု 
ဆိုရာ၌လည်း ထိုအတိုက်အခံအင်အားစုများ၏ နိုင်ငံပရး
လမ်းစဉ်ကို ပထာက်ခံေူများ မြေတ်လေ်ေွားြခင်းပကကာင့်
ြဖစ်ေည်။ ြမန်မာ့နည်း ြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်မှာ 
မပအာင်ြမင်ပောပကကာင့် ပမှာင်ခိုပစျးကွက်မှာ ဆက်လက် 
ရှိပနခဲ့ ပေီး အတိုက်အခံအင်အားစုများက ပမှာင်ခိုကုန်ေွယ် 
ပရးလမ်းပကကာင်းများကို  ထိန်းချုေ်ထားြခင်း ေို့မဟုတ် 
ဆက်ပကကးပကာက် ြခင်းများကို  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ကကေည်။ 
ေုံးနို င်ငံ  ဆုံ ချက်နယ် ြခားပဒေမှာ  မည်ေူ့အုေ်ချုေ်မှု  
ပအာကတ်ငွမ် ှမရှဘိ ဲေုံးနိငုင်စံလုံးမ ှလုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့များက 
လက်လှမ်းမီပော ပနရာမဟုတ်ပေ။ ထိုပဝးလံပော ေီးြခား 
နယ်ပြမများထဲေို့ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ လက်နက်ကိုင် အတိုက် 
အခံများြဖစ်ပော ANLP, ရ.က.ေ၊ AIO၊ ALP၊ RPFနှင့် 
အလံ ြဖူကွန် ြမူနစ်  ပြခာက်ဖွဲ့စလုံး  ဆုတ်ဝင်ေွားခဲ့ ပေီး  
တေ်များြေန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။
 ၎င်းတို့၏ဆက်လက်ရှင်ေန်နိုင်မှု ကို အပထာက် 
အကြူေုပော ပနာကထ်ေအ်ြခင်းအရာတစခ်မုှာ နိငုင်ပံရးအရ 

ဤပဒေကို လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြခင်းများြဖစ်ေည်။ တရုတ်ေည် 
ဗကဗ ကိ ုအပထာကအ်ေံပ့ေးေည့က်စိ္စ  ရှပိနေညမ်ှာ မနှ၏်။
ေို့ပော် တရုတ်ကိုဖယ်ပေီး ကကည့်လျှ င်နယ်စေ်ရှိ အတိုက်အခံ 
အဖွဲ့များကို အပြခအပနပကာင်းပစေည်မှာဆက်ဆံပနရ 
ပော နိုင်ငံတကာပရးရာ အပြခအပနပကကာင့်ြဖစ်ေည်။ အိမ် 
နီးချင်းနိုင်ငံများထံတွင်လည်း  ထိုအဖွဲ့များနှင့် ေတ်ေက် 
ပေီး တရားဝင် မူဝါဒဟူ၍မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က အလိုလို 
အင်အားမေုံးနိုင်ပောပကကာင့် လက်ပရှာင်ရပော အြဖစ် 
များရှိ ြခင်းပကကာင့်ော ဤအဖွဲ့အစည်းများလွတ်လေ်ပန
ရ ြခင်းြဖစ် ေည်။ ၁၉၈၀ပကျာ် ကာလများတွင်မူ အိန� ိယ 
နှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နိုင်ငံနှစ်ခုကကား ေုံးနိုင်ငံဆုံချက် နယ်ြခား 
ပဒေမှာ အကကီးအကျယ် အကျေ်အတည်းနှင့်  ကကုံပတွ့ရ
ေည။် ဤ နယပ်ြမတငွ ်အစိုးရ  စစတ်ေအ်ငအ်ား နည်းလပှော ်
လည်း လုံပခုံပရးအဖွဲ့များေည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ေခုံးချင်း 
ယှဉ်ပနကကပောပကကာင့် ထိုဆုံချက် နယ်ြခားပဒေမှ ေဋိေက္ခ 
များ  ေို မို ဆိုး ရ�ား လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ( ပဘာ င် ခ တ် ထား ပော  
''ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ်အပထွး"ကို ရှု ေါ။)
 ရခိုင်ြေည်နယ်မှ လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များ 
အပေါ်  ေက်ပရာက်မှု ရှိေည့် လှု ေ်ရှားမှု နှစ်ခုမှာ မီဇိုရမ်မှ
မီဇိုအမျ ိုးေားတေ်ဉီးနှင့် စစ်တပကာင်း ပတာင်ပေါ် ပဒေမှ 
ရှန်တီဘာဟိနီတို့ ြဖစ် ကကေည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စတင် 
တညပ်ထာငခ်ဲပ့ော ရနှတ်ဘီာဟနီ၏ီ ကေဇာမှာ ဒိငု်းနကမ်ျား 
နှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ဆုံချက်ပဒေမှ ဗုဒ� ဘာောဝင်များ၏ 
အဆကအ်နယွြ်ဖစပ်ော ချက� မလမူျ ိုးများကကားတငွ ်လျငြ်မန ်
စွာ ေျံ န့ှံ့ေွားေည်။ ရှန်တီဘာဟိနီလှု ေ်ရှားမှု  အရှိန်ရလာ န့ှံ့ေွားေည်။ ရှန်တီဘာဟိနီလှု ေ်ရှားမှု  အရှိန်ရလာ ့
ေည်နှင့်အမျှ ၊ ဒါကာမှ လုံပခုံပရးမဟာဗျူဟာ ချမှတ်ေူတို့ 
ကလည်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် အပရှ့ဘက်နယ်ြခား တစ်ပလ ျှာက် 
အိန� ိယနှင့် ြမန်မာမှ အတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင် အင်အားစု 
များ ကကားခံအြဖစ် ရှိပနြခင်းမှာ မမှားဟုယူဆခဲ့ ကကေည်။ 
၁၉၇၁ ခုနှစ်ေါကစ္စ တန်မှ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ခွဲထွက်ပေီးချိန်တွင် 
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တိုင်းြေည်ေစ်၏ပခါင်းပဆာင်များက ထိုကကားခံရှိပနြခင်း 
ကို မဟာဗျူဟာအရ လိုအေ်ချက်အြဖစ် ရှု ြမင်ခဲ့  ကကေည်။
 လုပံခုပံရးအြမငမ်ကှကည့က်ာ MNF ကိ ုဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်
တငွ ်စခန်းချခငွ့ပ်ေးလိုကပ်ေီး စစတ်ပကာင်း အာရကနန်ယစ်ေ ်
ကိလုည်း ြဖတေ်န်းခငွ့ြ်ေုခဲေ့ည။် အနိ� ိယနိငုင်ပံရး ေမားများ 
ကလည်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ခွဲထွက်ပရးလှု ေ်ရှားမှု ကို ပထာက်ခံ 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ထိုလွတ်ပြမာက်ပရး စစ်ေွဲပေီးဆုံးေွား 
ပောအခါ ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်ငှ့ ်အနိ� ိယတို၏့ နိငုင်ပံရးအဆငပ်ြေ
နားလည်မှု ကာလ ကုန်ဆုံးေွားပေီး MNF တို့အား ဒါကာ 
ကပနရာ ပေးထားြခင်းက နယူးပဒလီနှင့် ဆက်ဆံပရး ေိုမို 
ဆိုးရ�ားပစပော အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အြေန် 
အလှန်အားြဖင့် အိန� ိအစိုးရေည် ရှန်တီဘာဟိနီ အဖွဲ့ဝင် 
များနှင့်  ချက� မဒုက္ခ ေည်များကို မီဇိုရမ်နှင့် ကတိေူရနယ်ပြမ
ထဲေို့ ကူးေန်းခွင့်ြေုလိုက်ေည်။၅၃ ေဋိက္ခ အေွင်ချက်ချင်း 
ပဆာင်လာခဲ့ ပေီး MNF နှင့် ရှန်တီဘာဟိနီတို့ နှစ်ဖွဲ့စလုံး မှာ 
ကေ်လျက်ရှိပနပော အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံမှ အစိုးရများ၏ 
နယ်ြခားကာကွယ်ပရး အစီအစဉ်များတွင် ကကားခံကိုယ်ေွား 
များအြဖစ် အေုံးချခံခဲ့ ကကရေည်။ 
 ၁၉၇၀ နှစ်များအပနှာင်းေိုင်းတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌ 
တေမ်ပတာ၏် လုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့များနငှ့ ်နဂါးမင်းစစ ်ဆငပ်ရး 
ထိုးစစ်များပကကာင့် နယ်စေ်တွင်ေဋိေက္ခ များ တတိယအကကိမ် 
အရှိန်ြမင့်လာပောပကကာင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင် စိုးရိမ်ေူေန် 
မှု များ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။  နတ် ြမစ်နယ် ြခားကို  ြဖတ်  
ပကျာ်ကာ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည် ၂၀၀,၀၀၀ခန့် ြဖတ်ပြေး 
ကကချိန်တွင် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များ 
ကလည်း စစ်တပကာင်း ဝင်ပေါက်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ 
ဖရိုဖရဲအပြခအပနများ အတန်အရှိန်ပလျာ့ေွားချိန်တွင်  
ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှမ် ှလုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့များက နယစ်ေတ်ငွ ်ပရာကရ်ှ ိ
ပနေူတို့မှာ ြမန်မာြေည်တေ်မပတာ်မှစစ်ေားများ မဟုတ် 
ကကဘဲ ပဒေခံတို့နှင့်  ဆက်ဆံပရးေိုမို  ပကာင်းမွန်ပော 
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများြဖစ်ပကကာင်း မဆိုင်း
မတွ ရိေ်မိခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၈၀ တွင် ထိုဒုက္ခ ေည်အများစု 
အိမ် ြေန်ခွင့်ရခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်  မ.ဆ.လ အစိုးရ၏
ပဒါေမီးမှာ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဉပေဒနှင့်အတူ တစ်ဖန် 
ပတာက်ပလာင်လာြေန်ေည်။ ထိုဉေပဒြေဌာန်းလိုက်ပော 
ပကကာင့် ရိုဟင်ဂျာများ ပြောင်းပရ �့ပနထိုင်ကကြခင်းများ ြေန် 
လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ေလို စစ်တပကာင်း ြေည်နယ်ထဲေို့  
ဒုက္ခ ေည်များ ြေန်လည်ဝင်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ထိုေုံးနိုင်ငံ 
နယ်ြခားဆုံချက် ပဒေမှာ အစိုးရ ကကာကကာမအုေ်ချုေ်နိုင်
ပော ပဒေြဖစ်ရာ ချက� မ၊ မီဇို၊ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့များ 
အားလုံးမှာ လက်နက်ကိုင်ထားကကဆဲြဖစ်ေည်။ 
 နယ်စေ်ပဒေရှိ ေီးေန့်နယ်ပြမများတွင် အပြခ
ကတု ်ယထူားနိငုပ်ောလ်ည်း ရခိငုြ်ေညန်ယရ်ှ ိလကန်ကက်ိငု ်

အတိုက်အခံအုေ်စုများေည် မ.ဆ.လ အစိုးရကို ခုခံရန် 
၁၉၈၀ ပကျာန်စှမ်ျား တစပ်လ ျှာကလ်ုံး ရနု်းကနက်ကရေါေည။်
ခရီးေွားများ ၊  ရ�ာေားများ ၊ပမှာင်ခိုကုန်ကူးေူများဒုက္ခ   
ေညမ်ျားနငှ့ ်နိငုင်ပံရး တက�်ကလွှု ေရ်ှားေမူျားေည ်အာဏာ
ေိုင်အဖွဲ့အေီးေီးက ထိန်းချုေ်ထားပော နယ်ပြမများကို 
အေွားအြေန် ဥဒဟိုြဖတ်ေန်းပနကကေည်။.စစ်တပကာင်း၊ 
တက� နကဖ်န်ငှ့ ်ပကာဇ့ဘ်ဇားတိုမ့ှာ နယစ်ေက်ူးေန်း ေွားလာ
ပရးကွန်ရက် နယ်ပြမများြဖစ်ကကေည်။ ထိုလုံ ပခုံပရးချိန် 
ခွင်လျှ ာ မျှ ပနပော အပနအထားမှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် MNF 
ပခါင်းပဆာင် ေူလာဒင်းဂါ Pu Laldenga က အိန� ိယအစိုးရ 
နှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရးစာချုေ်  လက်မှတ်ပရးထိုးလိုက်ပော 
အခါတငွ ်ေေိေိာော အပြခယိငုေ်ွားခဲေ့ည။် နစှအ်စတိ ်မျှ  
လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ ပေီးပနာက် MNF ေည် မီဇိုနိုင်ငံ 
ပရးလှု ေ်ရှားမှု ကို အစိုးရက အေိအမှတ်ြေုလာပအာင် လုေ်
နိုင်ခဲ့ ပေီး  ေထမဆုံးမီဇိုရမ် ြေည်နယ် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  
ပရ�းပကာက်ေွဲကို  အနိုင်ရခဲ့ေည်။ လက်ရှိ  အချိန်အထိ 
မီဇိုရမ်၏ ရုန်းကန်အားထုတ်မှု ကို ပဒေ တွင်း၌ ကိုယ်ေိုင် 
အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်ကို ပတာင်းဆိုကကပော 
လူမျ ိုးစုလှု ေ်ရားမှု များကကားတွင် စံ ြေ ရလဒ်တစ်ခုအြဖစ် 
မှတ်ယူခဲ့ ကကေည်။၅၄ 
 MNF က ချန်ရစ်နိုင်ခဲ့ပော အပမွတစ်ခုလည်း ရှိေါ 
ပေးေည်။ MNF တေ်ဖွဲ့များ  ဆုတ်ခွာေွားပောအခါ 
ထိုေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ဆုံချက်ပဒေထဲတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပော 
အြခားအစိုးရ အတိုက်အခံ  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ 
စခန်းများ ေိမုိအုားပကာင်းလာပစခဲေ့ည။် MNF က မဇီိရုမေ်ို ့
ြေနေ်ွားပောအခါ ရခိငုြ်ေညန်ယမ် ှကျနတ်ေဖ်ွဲ့များက ၎င်းတို ့
၏ ပနရာကို ယူလာနိုင်ေည်။ အင်အား ၂၀၀ မျှ  လက်နက် 
တေ်ဆင်ပေီးရှိပော အလံြဖူကွန်ြမူနစ်များေည် အင်အား
အပကာင်းဆုံးအဖွဲ့ ြဖစေ်ည။် ေိုပ့ော ်ANLP ၊ ရ.က.ေ၊  AIO 
နှင့် RPF တို့ေည်လည်း လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ရှိကကပေီး
ပြမပအာက် လှု ေ်ရှားမှု များကိုဆက်ထိန်းထားခဲ့ ကကေည်။
ALPေည် ထိုင်းနယ်စေ်တွင် အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် 
တေ်ဉီးတွင် အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပနြခင်းအပေါ်  အပလးထားေည်။ 
၁၉၈၀ နစှမ်ျားအတငွ ်မာနယေ်ပလာတငွ ်ရှပိော KNU – NDF 
ဌာနချုေေ်ည ်တစြ်ေညလ်ုံးမ ှလမူျ ိုးစအုမျ ိုးေားပရး တေဖ်ွဲ့ 
များ၏ အဓိက တေ်စခန်းြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 အကျ ိုးဆက်မှာ စစ်ပရးအရ အားနည်းေွားပော် 
လည်း ရခိုင်ရှိ  နိုင်ငံပရးတက် �ကွ  လှု ေ်ရှားေူများေည် 
လကန်ကက်ိငု ်အတိကုအ်ခနံိငုင်ပံရးတငွ ်ထငရ်ှားပမ ဲထငရ်ှား 
ခဲေ့ည။်၅၅  ထိအုချကက် ၁၉၈၅ ခုနစှတ်ငွ ်အစိုးရအတိကုအ်ခ ံ
အင်အားစုကကီးနှစ်ခုြဖစ်ပော ဗ.က.ေနှင့် NDF တို့ တရုတ် 
နယစ်ေတ်ငွ ်ေမိငု်းဝငပ်တွ့ဆုေံွ ဲတစရ်ေက်ျင်းေစဉ ်ကိယုစ်ား 
လှယ်များ တက်ပရာက်ခဲ့ ကကရာ ရခိုင်အမျ ိုးေားတို့ ဤနယ် 
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တိုင်းြေည်ေစ်၏ပခါင်းပဆာင်များက ထိုကကားခံရှိပနြခင်း 
ကို မဟာဗျူဟာအရ လိုအေ်ချက်အြဖစ် ရှု ြမင်ခဲ့  ကကေည်။
 လုပံခုပံရးအြမငမ်ကှကည့က်ာ MNF ကိ ုဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်
တငွ ်စခန်းချခငွ့ပ်ေးလိုကပ်ေီး စစတ်ပကာင်း အာရကနန်ယစ်ေ ်
ကိလုည်း ြဖတေ်န်းခငွ့ြ်ေုခဲေ့ည။် အနိ� ိယနိငုင်ပံရး ေမားများ 
ကလည်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ခွဲထွက်ပရးလှု ေ်ရှားမှု ကို ပထာက်ခံ 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ထိုလွတ်ပြမာက်ပရး စစ်ေွဲပေီးဆုံးေွား 
ပောအခါ ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်ငှ့ ်အနိ� ိယတို၏့ နိငုင်ပံရးအဆငပ်ြေ
နားလည်မှု ကာလ ကုန်ဆုံးေွားပေီး MNF တို့အား ဒါကာ 
ကပနရာ ပေးထားြခင်းက နယူးပဒလီနှင့် ဆက်ဆံပရး ေိုမို 
ဆိုးရ�ားပစပော အပကကာင်းတစ်ရေ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အြေန် 
အလှန်အားြဖင့် အိန� ိအစိုးရေည် ရှန်တီဘာဟိနီ အဖွဲ့ဝင် 
များနှင့်  ချက� မဒုက္ခ ေည်များကို မီဇိုရမ်နှင့် ကတိေူရနယ်ပြမ
ထဲေို့ ကူးေန်းခွင့်ြေုလိုက်ေည်။၅၃ ေဋိက္ခ အေွင်ချက်ချင်း 
ပဆာင်လာခဲ့ ပေီး MNF နှင့် ရှန်တီဘာဟိနီတို့ နှစ်ဖွဲ့စလုံး မှာ 
ကေ်လျက်ရှိပနပော အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံမှ အစိုးရများ၏ 
နယ်ြခားကာကွယ်ပရး အစီအစဉ်များတွင် ကကားခံကိုယ်ေွား 
များအြဖစ် အေုံးချခံခဲ့ ကကရေည်။ 
 ၁၉၇၀ နှစ်များအပနှာင်းေိုင်းတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌ 
တေမ်ပတာ၏် လုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့များနငှ့ ်နဂါးမင်းစစ ်ဆငပ်ရး 
ထိုးစစ်များပကကာင့် နယ်စေ်တွင်ေဋိေက္ခ များ တတိယအကကိမ် 
အရှိန်ြမင့်လာပောပကကာင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင် စိုးရိမ်ေူေန် 
မှု များ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။  နတ် ြမစ်နယ် ြခားကို  ြဖတ်  
ပကျာ်ကာ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည် ၂၀၀,၀၀၀ခန့် ြဖတ်ပြေး 
ကကချိန်တွင် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များ 
ကလည်း စစ်တပကာင်း ဝင်ပေါက်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ 
ဖရိုဖရဲအပြခအပနများ အတန်အရှိန်ပလျာ့ေွားချိန်တွင်  
ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှမ် ှလုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့များက နယစ်ေတ်ငွ ်ပရာကရ်ှ ိ
ပနေူတို့မှာ ြမန်မာြေည်တေ်မပတာ်မှစစ်ေားများ မဟုတ် 
ကကဘဲ ပဒေခံတို့နှင့်  ဆက်ဆံပရးေိုမို  ပကာင်းမွန်ပော 
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများြဖစ်ပကကာင်း မဆိုင်း
မတွ ရိေ်မိခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၈၀ တွင် ထိုဒုက္ခ ေည်အများစု 
အိမ် ြေန်ခွင့်ရခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်  မ.ဆ.လ အစိုးရ၏
ပဒါေမီးမှာ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဉပေဒနှင့်အတူ တစ်ဖန် 
ပတာက်ပလာင်လာြေန်ေည်။ ထိုဉေပဒြေဌာန်းလိုက်ပော 
ပကကာင့် ရိုဟင်ဂျာများ ပြောင်းပရ �့ပနထိုင်ကကြခင်းများ ြေန် 
လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ေလို စစ်တပကာင်း ြေည်နယ်ထဲေို့  
ဒုက္ခ ေည်များ ြေန်လည်ဝင်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ထိုေုံးနိုင်ငံ 
နယ်ြခားဆုံချက် ပဒေမှာ အစိုးရ ကကာကကာမအုေ်ချုေ်နိုင်
ပော ပဒေြဖစ်ရာ ချက� မ၊ မီဇို၊ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့များ 
အားလုံးမှာ လက်နက်ကိုင်ထားကကဆဲြဖစ်ေည်။ 
 နယ်စေ်ပဒေရှိ ေီးေန့်နယ်ပြမများတွင် အပြခ
ကတု ်ယထူားနိငုပ်ောလ်ည်း ရခိငုြ်ေညန်ယရ်ှ ိလကန်ကက်ိငု ်

အတိုက်အခံအုေ်စုများေည် မ.ဆ.လ အစိုးရကို ခုခံရန် 
၁၉၈၀ ပကျာန်စှမ်ျား တစပ်လ ျှာကလ်ုံး ရနု်းကနက်ကရေါေည။်
ခရီးေွားများ ၊  ရ�ာေားများ ၊ပမှာင်ခိုကုန်ကူးေူများဒုက္ခ   
ေညမ်ျားနငှ့ ်နိငုင်ပံရး တက�်ကလွှု ေရ်ှားေမူျားေည ်အာဏာ
ေိုင်အဖွဲ့အေီးေီးက ထိန်းချုေ်ထားပော နယ်ပြမများကို 
အေွားအြေန် ဥဒဟိုြဖတ်ေန်းပနကကေည်။.စစ်တပကာင်း၊ 
တက� နကဖ်န်ငှ့ ်ပကာဇ့ဘ်ဇားတိုမ့ှာ နယစ်ေက်ူးေန်း ေွားလာ
ပရးကွန်ရက် နယ်ပြမများြဖစ်ကကေည်။ ထိုလုံ ပခုံပရးချိန် 
ခွင်လျှ ာ မျှ ပနပော အပနအထားမှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် MNF 
ပခါင်းပဆာင် ေူလာဒင်းဂါ Pu Laldenga က အိန� ိယအစိုးရ 
နှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရးစာချုေ်  လက်မှတ်ပရးထိုးလိုက်ပော 
အခါတငွ ်ေေိေိာော အပြခယိငုေ်ွားခဲေ့ည။် နစှအ်စတိ ်မျှ  
လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်ခဲ့ ပေီးပနာက် MNF ေည် မီဇိုနိုင်ငံ 
ပရးလှု ေ်ရှားမှု ကို အစိုးရက အေိအမှတ်ြေုလာပအာင် လုေ်
နိုင်ခဲ့ ပေီး  ေထမဆုံးမီဇိုရမ် ြေည်နယ် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  
ပရ�းပကာက်ေွဲကို  အနိုင်ရခဲ့ေည်။ လက်ရှိ  အချိန်အထိ 
မီဇိုရမ်၏ ရုန်းကန်အားထုတ်မှု ကို ပဒေ တွင်း၌ ကိုယ်ေိုင် 
အုေ်ချုေ်ပရးနှင့် ကိုယ်ေိုင်ြေဌာန်းခွင့်ကို ပတာင်းဆိုကကပော 
လူမျ ိုးစုလှု ေ်ရားမှု များကကားတွင် စံ ြေ ရလဒ်တစ်ခုအြဖစ် 
မှတ်ယူခဲ့ ကကေည်။၅၄

 MNF က ချန်ရစ်နိုင်ခဲ့ပော အပမွတစ်ခုလည်း ရှိေါ 
ပေးေည်။ MNF တေ်ဖွဲ့များ  ဆုတ်ခွာေွားပောအခါ 
ထိုေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ဆုံချက်ပဒေထဲတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပော 
အြခားအစိုးရ အတိုက်အခံ  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ 
စခန်းများ ေိမုိအုားပကာင်းလာပစခဲေ့ည။် MNF က မဇီိရုမေ်ို ့
ြေနေ်ွားပောအခါ ရခိငုြ်ေညန်ယမ် ှကျနတ်ေဖ်ွဲ့များက ၎င်းတို ့
၏ ပနရာကို ယူလာနိုင်ေည်။ အင်အား ၂၀၀ မျှ  လက်နက် 
တေ်ဆင်ပေီးရှိပော အလံြဖူကွန်ြမူနစ်များေည် အင်အား
အပကာင်းဆုံးအဖွဲ့ ြဖစေ်ည။် ေိုပ့ော ်ANLP ၊ ရ.က.ေ၊  AIO 
နှင့် RPF တို့ေည်လည်း လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ရှိကကပေီး
ပြမပအာက် လှု ေ်ရှားမှု များကိုဆက်ထိန်းထားခဲ့ ကကေည်။
ALPေည် ထိုင်းနယ်စေ်တွင် အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် 
တေ်ဉီးတွင် အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပနြခင်းအပေါ်  အပလးထားေည်။ 
၁၉၈၀ နစှမ်ျားအတငွ ်မာနယေ်ပလာတငွ ်ရှပိော KNU – NDF 
ဌာနချုေေ်ည ်တစြ်ေညလ်ုံးမ ှလမူျ ိုးစအုမျ ိုးေားပရး တေဖ်ွဲ့ 
များ၏ အဓိက တေ်စခန်းြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 အကျ ိုးဆက်မှာ စစ်ပရးအရ အားနည်းေွားပော် 
လည်း ရခိုင်ရှိ  နိုင်ငံပရးတက် �ကွ  လှု ေ်ရှားေူများေည် 
လကန်ကက်ိငု ်အတိကုအ်ခနံိငုင်ပံရးတငွ ်ထငရ်ှားပမ ဲထငရ်ှား 
ခဲေ့ည။်၅၅  ထိအုချကက် ၁၉၈၅ ခုနစှတ်ငွ ်အစိုးရအတိကုအ်ခ ံ
အင်အားစုကကီးနှစ်ခုြဖစ်ပော ဗ.က.ေနှင့် NDF တို့ တရုတ် 
နယစ်ေတ်ငွ ်ေမိငု်းဝငပ်တွ့ဆုေံွ ဲတစရ်ေက်ျင်းေစဉ ်ကိယုစ်ား 
လှယ်များ တက်ပရာက်ခဲ့ ကကရာ ရခိုင်အမျ ိုးေားတို့ ဤနယ် 
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ေယ ်အတငွ်းရှပိနေုကံိ ုမီးပမာင်းထိုးြေခဲေ့ည။် နစှဖ်ကစ်လုံးမ ှ
ပခါင်းပဆာင်များမှာ ရခိုင်လူမျ ိုးများ ြဖစ်ကကပေီး ဗ.က.ေ ၏ 
ပေါ် လစ်ြဗူရို  အဖွဲ့ဝင်ရဲပဘာ်ပကျာ် ြမနှင့်  KNU/NDF မှ 
ဉီးစိုးပအာင်တို့မှာ ထင်ရှားေည်။ 
 ေို့ပော် ဂိုဏ်းဂဏစွဲကကီးြခင်းနှင့် မညီ��တ်ြခင်း 
များေည် အပမဲလိုလိုြဖစ်ပနပော ြေဿနာတစ်ခု ြဖစ်ေည်။ 
ထိုအချက်ကေင်  ြေဿနာ ကကီး ကကီးမားမား  ပရာက်လာ 
ပတာ့မည်ဟု ကကိုတင်ေတိပေးချက်တစ်ခုြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၀ 
ပကျာ် နှစ်များ လူထုပထာက်ခံမှု  အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပနချိန်တွင် 
ရကေမှာ နစှြ်ခမ်းကွခဲဲေ့ည။် ရ.က.ေ အုေစု်ကကီးကိ ုအမျ ိုးေား
ပရးဝါဒီဟု အားလုံးေိကကပော (ဉီး) ပမာင်ဟန်က ဉီးပဆာင်
ေည်။ အုေ်စုငယ်ကို အလံနီ ကွန်ြမူနစ်များနှင့် နီးစေ်ပော
(ရဲနီ) (ဉီး) ပကျာ်ဇံရှီက ပခါင်းပဆာင်ေည်။၅၆ ၁၉၈၇တွင် 
ဖတီးြဖူ Pardi Phru ပခါင်းပဆာင်ပောလူမျ ိုးစုံ အမျ ိုး
ေားေါတီ (Tribal Nationalities Party) ကို ဖွဲ့စည်းရန် 
အလို့ငှာ ချင်းအုေ်စုက အလံြဖူ ကွန်ြမူနစ်တို့ထံမှ ခွဲထွက် 
ေွားချိန် ၁၉၈၅ တွင်အလံြဖူေည် အရှို  က်ထိ ေွားခဲ့ေည်။ 
ညီ��တ်မှု ကို ကကိုးစားတည်ပဆာက်နိုင်ပရးအတွက် AIO၊ 
ALP နငှ့ ်ရ.က.ေ တိုက့ ၁၉၈၅ တငွ ်မဟာမတိေ်စ ်အာရကန ်
အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရးတေ်ဉီး  NUFA ကို  ဖွဲ့စည်း ပေီး  
များမကကာမီ နှစ်များအတွင်း၌ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု ကို 
ပေွးေစ်ပလာင်းခဲ့ ကကေည်။ ေို့ရာတွင်  နိုင်ငံပရးအရ 
တိုးတက်မှု မှာ အလွန်ပနှးပကွးခဲ့ေည်။
 အပကကာင်းရင်းများတွင် အပရးကကီးပနပော အချိန် 
များတွင် မွတ်ဆလင်ပဒေ အပြခစိုက်ေါတီများနှင့် ေူးပေါင်း
ပဆာင်ရ�က်မှု  မရှိ ြခင်းလည်း ေါေည်။ ဘုံရန်ေူကို အတူ 
တိုက်ပနကကရပော်လည်း အဖွဲ့အချင်းချင်းကကား ညီ��တ်မှု  
မရှိခဲ့ေါ။ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရး ပနာက်ေိုင်းတွင် မွတ်ဆလင် 
တို့၏ အဓကိလကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့မှာ ရိဟုငဂ်ျာ မျ ိုးချစတ်ေဉ်ီး 
ပခါ်  RPF  ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော်  RPF ေည်လည်း ၁၉၈၀ 
ပကျာ်နှစ်များတွင် ဂိုဏ်းဂဏြေဿနာနှင့် အချင်းချင်းတိုက်
ခိကုမ်ှု များပကကာင့ ်များစွာ အားပေျာလ့ာခဲေ့ည။် ထိုပ့ကကာင့ေ်င ်
၁၉၈၂ တွင် ရိုဟင်ဂျာပေွးစည်း ညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ RSO က 
ဆရာဝန ်တစဉ်ီးြဖစခ်ဲပ့ော မိဟုာမကယ်နူတွ၏် ပခါင်းပဆာင ်
မှု ပအာက်မှ RPF ထဲက ခွဲထွက်ေွားခဲ့ေည်။
 နိုင်ငံတကာ မစ္စ လာမ� စ်  အေိုင်းအဝိုင်းများနှင့်  
အချိတ်အဆက် ကိုေုံးကာ RSO ေည် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ 
ထဲတွင် ေို၍အစွန်းပရာက်ပော အဖွဲ့ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ RSO 
ေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်ရှိ အူခီယာ Ukhia တွင် စခန်း 
ချေည်။ ဤပနရာတွင် ပဆာ်ဒီအာပရးဗီးယားမှ Rabitat 
– al –Aalam – al – Islam အကူအညီ ပေးပရးအဖွဲ့က 
ပဆးရုံလှု ဒါန်းထားပေီး မွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည်များအတွက် 
အကူအညီပေးပရး လုေ်ငန်းအစီအစဉ်များ ပဆာင်ရ�က်  

လျှ ကရ်ှေိည။်၅၇ ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်RSOေည ်ြေညေ်မ ှအစနွ်း 
ပရာက်အစ္စ လာမ� စ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  အချိတ်အဆက် 
ရှိလာပကကာင်း ေတင်းများပေါ် ထွက်လာခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့ 
များတငွ ်ေါကစ္စ တနန်ငှ့ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှမ် ှဂျမတအ်-ီအစ္စ လာမ� ီ၊ 
အာဖဂန်နစ္စ တန်ရှိ Hekmatyar ၏ Hizb-e-Islami နှင့် 
အိန� ိယမှ Hizb-ul-Mujahideen တို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။၅၈

 ေိုပ့ော ်RSO အဖွဲ့ေစ၏် စစပ်ရးလှု ေရ်ှားမှု များမှာ 
များ စွာ အ က န့် အ ေ တ် ရှိ ေါ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ထဲ မှ  
ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်းပဆာင်များစွာေည် ေါတီက ေိုမိုခက်ထန်
ပော လမ်းပကကာင်းပေါ်  ပရာက်ေွားြခင်းကို မနှစ်ပမို့ ကကေါ။ 
၁၉၈၆-၈၇ တွင် RSO ကို ေပဘာမကျပောပကကာင့် ရှဗ် 
ဗီးယား ဟစူနိ ်ပခါင်းပဆာငပ်ော RPF  ပရှ့ပနြဖစခ်ဲဖ့ူးပော 
နူရူး အစ္စ လာမ်တို့ဉီးပခါင်ပော RSO အုေ်စုခွဲတို့  နှစ်ဖွဲ့  
မဟာမိတ်ဖွဲ့ကာ အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ အစ္စ လာမ� စ် ARIF 
ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။၅၉ ယခင်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းများ 
ကဲ့ေို့ေင် ARIF ေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းရှိ မွတ်ဆလင် 
အများစု ပနထိုင်ရာ ပဒေများကိုကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ 
နယ်ပြမအြဖစ် ရရှိပရးကို အပရးဆိုေည်။ ထိုရည်ရ�ယ်ချက် 
ပအာင် ြမန်ရန် ဒီမိုကပရစီကို  လိုလားပော ေါတီများနှင့်
အြခားအမျ ိုးေားပရး အင်အားစုများနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်
ရ�က်ရန်ကကိုးစားေည်။၆၀ ARIF ၏ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ လူမျ ိုး 
ပေါင်းစုံေါဝင်ပော ြေည်ပထာင်စုတစ်ခုကို  ပမ ျှာ်ရည် ပေီး  
ပငိမ်းချမ်းပရး အစဉ်တည်ပမဲပော ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အပြခခံ 
ေည့် တိုးတက်ပော welfare state လူမှု ဘဝလုံပခုံပရး 
ဉီးစားပေးပော နိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်လာရန်ဟု နူရူးအစ္စ လာမ်က 
ပြောကကားခဲ့ဖူးေည်။၆၁ 
 ယပန့အခါတွင်မူ  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်ရှိ  ထို  
ရိုဟင်ဂျာတို့ ကကား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များနှင့်  အပေိုင်အဆိုင်  
ြဖစ်မှု များေည် မထင်ရှားေပယာင်ရှိေည်။ ေို့ပော်လည်း
ထိုကဲ့ေို့ ပနာက်ခံအပြခအပနတွင် အြငင်းေွားဖွယ် ကိစ္စ များ 
ြဖစ်ပော ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု နှင့်  အပတွးအပခါ်  
ေိုင်းများမှာ အပရးတကကီး ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရန် လိုအေ်လာ 
ေါေည်။ ပနာက်ေိုင်းြဖစ်ေျက်လာေည်များကို အပြခခံ၍ 
ေုံးေေ်ရလျှ င် ယပန့ပခတ်ရိုဟင်ဂျာအပရးလှု ေ်ရှားပနေူ
တို့ေည် ထိုရိုဟင်ဂျာများထဲ၌ရှိပော ဘက်အေီးေီး၏ 
လေုရ်ေမ်ျားကိ ုတနဖ်ိုးအတတူ ူဟ ုတန်းမညှမိရိနလ်ိေုါေည။် 
အထူးေြဖင့်  တူပနေပယာင်  မြေုေင့်ေါ။ ြဖစ်ရေ်များ 
ပနာက်တွင်  လိုက်ေါလာေည့်  ပရရှည်အကျ ိုးဆက်များ 
ကို ပထာက်ဆနှို  င်းချိန်ရန် အပလးထားရေါမည်။ လူ့အခွင့် 
အပရးေည် လူတိုင်းအတွက် အပြခခံလိုအေ်ချက်ြဖစ်ပေီး 
အားလုံးတစ်ပြေးတည်း ခံစားခွင့်ရှိရေါမည်။ ဤအချက် 
မှာ အာရကန်တွင်  အပမဲေင်  မရှိမ ြဖစ်  လိုအေ်ပနခဲ့ပော 
အရာြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၀ ပကျာ်နှစ်များတွင် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ 
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ေယ ်အတငွ်းရှပိနေုကံိ ုမီးပမာင်းထိုးြေခဲေ့ည။် နစှဖ်ကစ်လုံးမ ှ
ပခါင်းပဆာင်များမှာ ရခိုင်လူမျ ိုးများ ြဖစ်ကကပေီး ဗ.က.ေ ၏ 
ပေါ် လစ်ြဗူရို  အဖွဲ့ဝင်ရဲပဘာ်ပကျာ် ြမနှင့်  KNU/NDF မှ 
ဉီးစိုးပအာင်တို့မှာ ထင်ရှားေည်။ 
 ေို့ပော် ဂိုဏ်းဂဏစွဲကကီးြခင်းနှင့် မညီ��တ်ြခင်း 
များေည် အပမဲလိုလိုြဖစ်ပနပော ြေဿနာတစ်ခု ြဖစ်ေည်။ 
ထိုအချက်ကေင်  ြေဿနာ ကကီး ကကီးမားမား  ပရာက်လာ 
ပတာ့မည်ဟု ကကိုတင်ေတိပေးချက်တစ်ခုြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၀ 
ပကျာ် နှစ်များ လူထုပထာက်ခံမှု  အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပနချိန်တွင် 
ရကေမှာ နစှြ်ခမ်းကွခဲဲေ့ည။် ရ.က.ေ အုေစု်ကကီးကိ ုအမျ ိုးေား
ပရးဝါဒီဟု အားလုံးေိကကပော (ဉီး) ပမာင်ဟန်က ဉီးပဆာင်
ေည်။ အုေ်စုငယ်ကို အလံနီ ကွန်ြမူနစ်များနှင့် နီးစေ်ပော
(ရဲနီ) (ဉီး) ပကျာ်ဇံရှီက ပခါင်းပဆာင်ေည်။၅၆ ၁၉၈၇တွင် 
ဖတီးြဖူ Pardi Phru ပခါင်းပဆာင်ပောလူမျ ိုးစုံ အမျ ိုး
ေားေါတီ (Tribal Nationalities Party) ကို ဖွဲ့စည်းရန် 
အလို့ငှာ ချင်းအုေ်စုက အလံြဖူ ကွန်ြမူနစ်တို့ထံမှ ခွဲထွက် 
ေွားချိန် ၁၉၈၅ တွင်အလံြဖူေည် အရှို  က်ထိ ေွားခဲ့ေည်။ 
ညီ��တ်မှု ကို ကကိုးစားတည်ပဆာက်နိုင်ပရးအတွက် AIO၊ 
ALP နငှ့ ်ရ.က.ေ တိုက့ ၁၉၈၅ တငွ ်မဟာမတိေ်စ ်အာရကန ်
အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရးတေ်ဉီး  NUFA ကို  ဖွဲ့စည်း ပေီး  
များမကကာမီ နှစ်များအတွင်း၌ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု ကို 
ပေွးေစ်ပလာင်းခဲ့ ကကေည်။ ေို့ရာတွင်  နိုင်ငံပရးအရ 
တိုးတက်မှု မှာ အလွန်ပနှးပကွးခဲ့ေည်။
 အပကကာင်းရင်းများတွင် အပရးကကီးပနပော အချိန် 
များတွင် မွတ်ဆလင်ပဒေ အပြခစိုက်ေါတီများနှင့် ေူးပေါင်း
ပဆာင်ရ�က်မှု  မရှိ ြခင်းလည်း ေါေည်။ ဘုံရန်ေူကို အတူ 
တိုက်ပနကကရပော်လည်း အဖွဲ့အချင်းချင်းကကား ညီ��တ်မှု  
မရှိခဲ့ေါ။ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရး ပနာက်ေိုင်းတွင် မွတ်ဆလင် 
တို့၏ အဓကိလကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့မှာ ရိဟုငဂ်ျာ မျ ိုးချစတ်ေဉ်ီး 
ပခါ်  RPF  ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော်  RPF ေည်လည်း ၁၉၈၀ 
ပကျာ်နှစ်များတွင် ဂိုဏ်းဂဏြေဿနာနှင့် အချင်းချင်းတိုက်
ခိကုမ်ှု များပကကာင့ ်များစွာ အားပေျာလ့ာခဲေ့ည။် ထိုပ့ကကာင့ေ်င ်
၁၉၈၂ တွင် ရိုဟင်ဂျာပေွးစည်း ညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ RSO က 
ဆရာဝန ်တစဉ်ီးြဖစခ်ဲပ့ော မိဟုာမကယ်နူတွ၏် ပခါင်းပဆာင ်
မှု ပအာက်မှ RPF ထဲက ခွဲထွက်ေွားခဲ့ေည်။
 နိုင်ငံတကာ မစ္စ လာမ� စ်  အေိုင်းအဝိုင်းများနှင့်  
အချိတ်အဆက် ကိုေုံးကာ RSO ေည် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ 
ထဲတွင် ေို၍အစွန်းပရာက်ပော အဖွဲ့ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ RSO 
ေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်ရှိ အူခီယာ Ukhia တွင် စခန်း 
ချေည်။ ဤပနရာတွင် ပဆာ်ဒီအာပရးဗီးယားမှ Rabitat 
– al –Aalam – al – Islam အကူအညီ ပေးပရးအဖွဲ့က 
ပဆးရုံလှု ဒါန်းထားပေီး မွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည်များအတွက် 
အကူအညီပေးပရး လုေ်ငန်းအစီအစဉ်များ ပဆာင်ရ�က်  

လျှ ကရ်ှေိည။်၅၇ ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်RSOေည ်ြေညေ်မ ှအစနွ်း 
ပရာက်အစ္စ လာမ� စ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  အချိတ်အဆက် 
ရှိလာပကကာင်း ေတင်းများပေါ် ထွက်လာခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့ 
များတငွ ်ေါကစ္စ တနန်ငှ့ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှမ် ှဂျမတအ်-ီအစ္စ လာမ� ီ၊ 
အာဖဂန်နစ္စ တန်ရှိ Hekmatyar ၏ Hizb-e-Islami နှင့် 
အိန� ိယမှ Hizb-ul-Mujahideen တို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။၅၈

 ေိုပ့ော ်RSO အဖွဲ့ေစ၏် စစပ်ရးလှု ေရ်ှားမှု များမှာ 
များ စွာ အ က န့် အ ေ တ် ရှိ ေါ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ထဲ မှ  
ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်းပဆာင်များစွာေည် ေါတီက ေိုမိုခက်ထန်
ပော လမ်းပကကာင်းပေါ်  ပရာက်ေွားြခင်းကို မနှစ်ပမို့ ကကေါ။ 
၁၉၈၆-၈၇ တွင် RSO ကို ေပဘာမကျပောပကကာင့် ရှဗ် 
ဗီးယား ဟစူနိ ်ပခါင်းပဆာငပ်ော RPF  ပရှ့ပနြဖစခ်ဲဖ့ူးပော 
နူရူး အစ္စ လာမ်တို့ဉီးပခါင်ပော RSO အုေ်စုခွဲတို့  နှစ်ဖွဲ့  
မဟာမိတ်ဖွဲ့ကာ အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ အစ္စ လာမ� စ် ARIF 
ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။၅၉ ယခင်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းများ 
ကဲ့ေို့ေင် ARIF ေည် အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းရှိ မွတ်ဆလင် 
အများစု ပနထိုင်ရာ ပဒေများကိုကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရ 
နယ်ပြမအြဖစ် ရရှိပရးကို အပရးဆိုေည်။ ထိုရည်ရ�ယ်ချက် 
ပအာင် ြမန်ရန် ဒီမိုကပရစီကို  လိုလားပော ေါတီများနှင့်
အြခားအမျ ိုးေားပရး အင်အားစုများနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်
ရ�က်ရန်ကကိုးစားေည်။၆၀ ARIF ၏ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ လူမျ ိုး 
ပေါင်းစုံေါဝင်ပော ြေည်ပထာင်စုတစ်ခုကို  ပမ ျှာ်ရည် ပေီး  
ပငိမ်းချမ်းပရး အစဉ်တည်ပမဲပော ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အပြခခံ 
ေည့် တိုးတက်ပော welfare state လူမှု ဘဝလုံပခုံပရး 
ဉီးစားပေးပော နိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်လာရန်ဟု နူရူးအစ္စ လာမ်က 
ပြောကကားခဲ့ဖူးေည်။၆၁

 ယပန့အခါတွင်မူ  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်ရှိ  ထို  
ရိုဟင်ဂျာတို့ ကကား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များနှင့်  အပေိုင်အဆိုင်  
ြဖစ်မှု များေည် မထင်ရှားေပယာင်ရှိေည်။ ေို့ပော်လည်း
ထိုကဲ့ေို့ ပနာက်ခံအပြခအပနတွင် အြငင်းေွားဖွယ် ကိစ္စ များ 
ြဖစ်ပော ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု နှင့်  အပတွးအပခါ်  
ေိုင်းများမှာ အပရးတကကီး ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရန် လိုအေ်လာ 
ေါေည်။ ပနာက်ေိုင်းြဖစ်ေျက်လာေည်များကို အပြခခံ၍ 
ေုံးေေ်ရလျှ င် ယပန့ပခတ်ရိုဟင်ဂျာအပရးလှု ေ်ရှားပနေူ
တို့ေည် ထိုရိုဟင်ဂျာများထဲ၌ရှိပော ဘက်အေီးေီး၏ 
လေုရ်ေမ်ျားကိ ုတနဖ်ိုးအတတူ ူဟ ုတန်းမညှမိရိနလ်ိေုါေည။် 
အထူးေြဖင့်  တူပနေပယာင်  မြေုေင့်ေါ။ ြဖစ်ရေ်များ 
ပနာက်တွင်  လိုက်ေါလာေည့်  ပရရှည်အကျ ိုးဆက်များ 
ကို ပထာက်ဆနှို  င်းချိန်ရန် အပလးထားရေါမည်။ လူ့အခွင့် 
အပရးေည် လူတိုင်းအတွက် အပြခခံလိုအေ်ချက်ြဖစ်ပေီး 
အားလုံးတစ်ပြေးတည်း ခံစားခွင့်ရှိရေါမည်။ ဤအချက် 
မှာ အာရကန်တွင်  အပမဲေင်  မရှိမ ြဖစ်  လိုအေ်ပနခဲ့ပော 
အရာြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၀ ပကျာ်နှစ်များတွင် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ 
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တို့၏ ြဖစ်တည်မှု ဇာတ်ပကကာင်းများကို  ေုံပဖာ် ကကရာတွင် 
အယူအဆ အမျ ိုးမျ ိုး ပေါ် ပေါက်ခဲ့ ပေီး ေမိုင်းပကကာင်းအရ 
ပနာက်ြေန်ဆုတ်ခဲ့ ကကေလို အာရကန်နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ် မှ 
လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအပေါ်  ပရရှည်အကျ ိုးဆက်များ ချန်ရစ်ခဲ့ 
ကကေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကို 
ကကည့်ေါ။)
 ေို့ ြဖစရ်ာ အပရးတကကီး မတှေ်ားရနမ်ှာ  ြမနမ်ာနိငုင် ံ
မှာ လူမျ ိုးပရးေဋိေက္ခ များြဖင့် ြေည့်ပနပော ေမိုင်းပကကာင်း 
ရှိေည့် နိုင်ငံမျ ိုးြဖစ်ေည့်တိုင်  ပအာင် ရိုဟင်ဂျာအခွင့်အပရး 
နှင့်  ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု ဝိပေေလက္ခ ဏာများကိ
စ္စ မှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအလယ်အထိ ြငင်းခုံစရာကိစ္စ တစ်ခု 
မြဖစ်ခဲ့ပကကာင်း၊ ထိုကာလကိုလွန်မှော အြငင်းေွားစရာ 
ြဖစ်လာရပကကာင်း ပနာက်ပကကာင်း ြေန်ကကည့်လျှ င် ပတွ့ ကက 
ရမည်။ အပကကာင်းတစ်ခုမှာ ရခိုင်ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်း၏ 
ြေင်ေတွင် ပနေူများအဖို့ ပမာင်ပတာခရိုင်၏ ယပန့ပခတ် 
နိငုင်ပံရးကိ ုမေနိားမလညက်ကြခင်းပကကာင့လ်ည်း ြဖစေ်ည။်
 နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့်  ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဉေပဒက
လည်း ရိုဟင်ဂျာတို့ကို  ေို၍တင်းမာခက်ထန်ပော လမ်း 
ပကကာင်းကို ပရ�းချယ်ြခင်းအားြဖင့် တုံ့ ြေန်ကကရန် တွန်းအား 
ပေးခဲ့ေည့် ြဖစ်စဉ်များကို ပတွ့နိုင်ေလို လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ 
အကွဲအြေားကို ယပန့ပတွ့ ြမင်ရေည့် အတိုင်းအတာအထိ 
ြဖစ်ပစခဲ့ပော ဘက်စုံမှ  တန်ြေန်လှု ေ်ရှားမှု များကိုလည်း 
ြဖစ်ပစခဲ့ေည်ကို ပတွ့ရေည်။
 ထိုအြဖစ်အေျက်များ မည်ေည့်အချိန်က စတင်ခဲ့ 

ေ ည် ကို  ြေ န် ကက ည့် ရ န် ခ က် ေါ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  ရ ေ် ရ�ာ  
ပခါင်းပဆာင်များကမူ ၁၉၇၈နဂါးမင်း စစ်ဆင်ပရးေည် 
ေို၍ကကမ်းတမ်းပောလမ်းစဉ်ကို ပေါ် ပေါ် ထင်ထင် ပရ�းချယ် 
ရန် ပတာ်လှန်ပရးေမားများကို တွန်းေို့လိုက်ေည့်အချိန်
ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ၁၉၄၂ မှ လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်း
များ၊  အကကမ်းဖက်မှု များကာလက ရခဲ့ပော အဆိုးဆုံး
ပကကာက်ရ�ံ့မှု များဆီေို့ ြေန်ပရာက်ကကရေည်။ အကွဲအပေဲများ 
ကို အဆိုးဆုံးေို့ ပရာက်ပစခဲ့ေည့်အချိန်မှာ ြမန်မာအစိုးရ 
နငှ့အ်တ ူရခိငုမ်ျားနငှ့ ်ဗဒု� ဘာော အမျ ိုးေားပရးဝါဒမီျားက 
ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု ကို  လုံးဝ ြငင်းေယ်ပကကာင်း  
ပဖာ်ြေခဲ့ပော အချိန်ေင်ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ လူများစု 
မွတ်ဆလင်များကို ရည်�� န်းကကရာတွင် ဘင်္  ဂါလီဟု ပဖာ် 
ြေကကေည်။ အဓိေ� ါယ်မှာ အိန� ိယမှ ေို့မဟုတ် မကကာပေး 
ခငက် အပရှ့ေါကစ္စ တနဟ် ုပခါ် ပော ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှမ် ှ တရား 
မဝင် ကူးေန်းဝင်ပရာက်လာေူများဟု ဆိုလိုေည်။  တစ်
ဖက်တွင်လည်း  ရိုဟင်ဂျာ  အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများနှင့်  
ယပန့ပခတ် အစ္စ လာမ� စ် အစွန်းပရာက်ဝါဒီများက ရိုဟင်ဂျာ 
၏ ဝိပေေလက္ခ ဏာေရုေ်ကို ချဲ့ထွင်၍ Pan-Arakan
အာရကန်တစ်ခုလုံး၏ ေမိုင်းအပနနှင့် ဖန်တီးလိုြခင်းများ 
ရှိေည်။ ၎င်းတို့အြမင်တွင် ဗုဒ� ဘာော ေို့မဟုတ် ရခိုင်များ 
ထကစ်ာလျှ င ်မတွဆ်လငမ်ျားက ဤနယပ်ြမတငွ ်ယဉပ်ကျးမှု  
အရပော်လည်းပကာင်း လူမျ ိုးပရးအရပော်လည်းပကာင်း 
လ� မ်းမိုးနိုင်ခဲ့ေူများဟု ရှု ြမင်ကကေည်။
 နစှဖ်ကစ်လုံး၏ ပြောဆိခုျကမ်ျားတငွ ်ဖုံးမရပအာင ်
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တို့၏ ြဖစ်တည်မှု ဇာတ်ပကကာင်းများကို  ေုံပဖာ် ကကရာတွင် 
အယူအဆ အမျ ိုးမျ ိုး ပေါ် ပေါက်ခဲ့ ပေီး ေမိုင်းပကကာင်းအရ 
ပနာက်ြေန်ဆုတ်ခဲ့ ကကေလို အာရကန်နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ် မှ 
လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအပေါ်  ပရရှည်အကျ ိုးဆက်များ ချန်ရစ်ခဲ့ 
ကကေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကို 
ကကည့်ေါ။)
 ေို့ ြဖစရ်ာ အပရးတကကီး မတှေ်ားရနမ်ှာ  ြမနမ်ာနိငုင် ံ
မှာ လူမျ ိုးပရးေဋိေက္ခ များြဖင့် ြေည့်ပနပော ေမိုင်းပကကာင်း 
ရှိေည့် နိုင်ငံမျ ိုးြဖစ်ေည့်တိုင်  ပအာင် ရိုဟင်ဂျာအခွင့်အပရး 
နှင့်  ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု ဝိပေေလက္ခ ဏာများကိ
စ္စ မှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအလယ်အထိ ြငင်းခုံစရာကိစ္စ တစ်ခု 
မြဖစ်ခဲ့ပကကာင်း၊ ထိုကာလကိုလွန်မှော အြငင်းေွားစရာ 
ြဖစ်လာရပကကာင်း ပနာက်ပကကာင်း ြေန်ကကည့်လျှ င် ပတွ့ ကက 
ရမည်။ အပကကာင်းတစ်ခုမှာ ရခိုင်ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်း၏ 
ြေင်ေတွင် ပနေူများအဖို့ ပမာင်ပတာခရိုင်၏ ယပန့ပခတ် 
နိငုင်ပံရးကိ ုမေနိားမလညက်ကြခင်းပကကာင့လ်ည်း ြဖစေ်ည။်
 နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးနှင့်  ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဉေပဒက
လည်း ရိုဟင်ဂျာတို့ကို  ေို၍တင်းမာခက်ထန်ပော လမ်း 
ပကကာင်းကို ပရ�းချယ်ြခင်းအားြဖင့် တုံ့ ြေန်ကကရန် တွန်းအား 
ပေးခဲ့ေည့် ြဖစ်စဉ်များကို ပတွ့နိုင်ေလို လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ 
အကွဲအြေားကို ယပန့ပတွ့ ြမင်ရေည့် အတိုင်းအတာအထိ 
ြဖစ်ပစခဲ့ပော ဘက်စုံမှ  တန်ြေန်လှု ေ်ရှားမှု များကိုလည်း 
ြဖစ်ပစခဲ့ေည်ကို ပတွ့ရေည်။
 ထိုအြဖစ်အေျက်များ မည်ေည့်အချိန်က စတင်ခဲ့ 

ေ ည် ကို  ြေ န် ကက ည့် ရ န် ခ က် ေါ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  ရ ေ် ရ�ာ  
ပခါင်းပဆာင်များကမူ ၁၉၇၈နဂါးမင်း စစ်ဆင်ပရးေည် 
ေို၍ကကမ်းတမ်းပောလမ်းစဉ်ကို ပေါ် ပေါ် ထင်ထင် ပရ�းချယ် 
ရန် ပတာ်လှန်ပရးေမားများကို တွန်းေို့လိုက်ေည့်အချိန်
ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ၁၉၄၂ မှ လူမျ ိုးပရးအဓိကရုဏ်း
များ၊  အကကမ်းဖက်မှု များကာလက ရခဲ့ပော အဆိုးဆုံး
ပကကာက်ရ�ံ့မှု များဆီေို့ ြေန်ပရာက်ကကရေည်။ အကွဲအပေဲများ 
ကို အဆိုးဆုံးေို့ ပရာက်ပစခဲ့ေည့်အချိန်မှာ ြမန်မာအစိုးရ 
နငှ့အ်တ ူရခိငုမ်ျားနငှ့ ်ဗဒု� ဘာော အမျ ိုးေားပရးဝါဒမီျားက 
ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု ကို  လုံးဝ ြငင်းေယ်ပကကာင်း  
ပဖာ်ြေခဲ့ပော အချိန်ေင်ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ လူများစု 
မွတ်ဆလင်များကို ရည်�� န်းကကရာတွင် ဘင်္  ဂါလီဟု ပဖာ် 
ြေကကေည်။ အဓိေ� ါယ်မှာ အိန� ိယမှ ေို့မဟုတ် မကကာပေး 
ခငက် အပရှ့ေါကစ္စ တနဟ် ုပခါ် ပော ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှမ် ှ တရား 
မဝင် ကူးေန်းဝင်ပရာက်လာေူများဟု ဆိုလိုေည်။  တစ်
ဖက်တွင်လည်း  ရိုဟင်ဂျာ  အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများနှင့်  
ယပန့ပခတ် အစ္စ လာမ� စ် အစွန်းပရာက်ဝါဒီများက ရိုဟင်ဂျာ 
၏ ဝိပေေလက္ခ ဏာေရုေ်ကို ချဲ့ထွင်၍ Pan-Arakan
အာရကန်တစ်ခုလုံး၏ ေမိုင်းအပနနှင့် ဖန်တီးလိုြခင်းများ 
ရှိေည်။ ၎င်းတို့အြမင်တွင် ဗုဒ� ဘာော ေို့မဟုတ် ရခိုင်များ 
ထကစ်ာလျှ င ်မတွဆ်လငမ်ျားက ဤနယပ်ြမတငွ ်ယဉပ်ကျးမှု  
အရပော်လည်းပကာင်း လူမျ ိုးပရးအရပော်လည်းပကာင်း 
လ� မ်းမိုးနိုင်ခဲ့ေူများဟု ရှု ြမင်ကကေည်။
 နစှဖ်ကစ်လုံး၏ ပြောဆိခုျကမ်ျားတငွ ်ဖုံးမရပအာင ်
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ပေါ် ပနပော အြေစအ်နာအဆာများ ရှေိည။် အာရကနေ်ည ်
ပရှးကတည်းကေင် ယဉ်ပကျးမှု ပေါင်းစုံတည်ရာ အရေ်ြဖစ် 
ေည်။ ေို့ ပော်  လွန်ခဲ့ ပော ဆယ်စုနှစ်ပလးခုအတွင်း  
တစ်ဘက်ကို ဖိနှိေ်ရန်ကကိုးစားပော ဇာတ်ပကကာင်းများကို 
ေို၍ ေုံပဖာ် ြမှင့်တင်ပြောဆိုခဲ့ ကကေည်။ ပနာက်ဆုံးရလဒ် 
အ ြဖ စ်  လူ မျ ိုး စု များ အ ချ င်း ချ င်း ကကား  ဆ က် ဆံ ပရး မှာ  
ပေိုကျေျက်စီးခဲ့ရြခင်းေင်။ များစွာပောေူတို့ေည် ထိုကဲ့ေို့ 
အပတွးအြမငအ်မျ ိုးမျ ိုး စငပ်ေိုငရ်ှပိနကကေည ်ကိ ုြငင်းေယပ်န 
ကကြခင်းကိုလည်း မီးပမာင်းထိုး ြေ ကကရမည်။ ရန်မီးများ 
ေိုဆိုးလာချိန်တွင် ေပဘာထားပေျာ့ပေျာင်းေူများ၏ အြမင် 
များကိ ုပယဘယုျအားြဖင့ ်ပကျာေ်ွားတတက်ကေည။်  မ.ဆ.လ
အစိုးရလက်ထက်တွင် ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်နှစ်ဖက် 
စလုံးမှ  ပခါင်းပဆာင်များက ၎င်းတို့လက်ပတွ့ ကကုံပတွ့  
ပနရပော “ဗမာဇာတ်ေွင်းြခင်း ကိစ္စ များ” နှင့်ေတ်ေက်၍ 
စိုးရိမ်ေူေန်မှု များကို ပြောကကားခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၈၀ ပကျာ် 
နစှမ်ျားတငွမ် ူအချ ို့ရခိငု ်အမျ ိုးေားပရးဝါဒမီျားေညလ်ည်း 
ရိုဟင်ဂျာလှု ေ်ရှားမှု မှာလည်း အလားတူေင် နိုင်ငံပရးအရ 
ပခိမ်းပြခာက်ပနပကကာင်း ေုံပဖာ်ပြောဆိုလာကကေည်။
 ထိုနည်းတူေင်  ေို၍တင်းမာပော အြမင်များမှာ 
ရို ဟ င် ဂျာ နို င် ငံ ပရး  တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား ေူ များ  အ ေို င်း  
အ ဝို င်း တွ င် လ ည်း  ရှိ လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်  
ပြမာက်ေိုင်းတွင် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးပကကာင့် မွတ်ဆလင် 
များစွာအဖို ့ြမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိ၎င်းတိုအ့နာဂတအ်တကွ ်ပကကာကရ်�ံ ့
ေူေန်မှု များ  နက်ရှို  င်းစွာ ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။  ထို့ ပကကာင့်ေင်  
၁၉၇၈ ခုတွင် RPF တို့က ၁၉၅၀ ပကျာ်ကာလများတွင် 
ပြောခဲ့ဖူးပော ဂျီနိုဆိုက်စွေ်စွဲချက်ကို  ြေန်၍အစပကာက် 
ခဲ့ ကကေည်။၆၂ ပလးနှစ်ခန့်ကကာပောအခါ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေား
ဉေပဒကို  ြေဌာန်း ြေန် ပောအခါတွင်လည်း  ရိုဟင်ဂျာ
တို့၏ ေမိုင်းပကကာင်းနှင့် အမျ ိုးေားစရိုက်လက္ခ ဏာများ
ကိုေို၍ေတိထားမိပအာင် ပရးေားပြောဆို  လာြခင်းများ
ရှိလာခဲ့ေည်။ RPF ေည် ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံပတာ်ဟူ၍ ရခိုင် 
ြေည်နယ်တစ်ခုလုံးနှင့်  အာရကန် ပတာင်ပေါ် ပဒေများ 
ကိုေင် ထည့်ေွင်း၍ ပြမေုံပရးဆွဲကာ စတင်ပကကညာ ြဖန့်ြဖူး 
လာခဲ့ေည်။၆၃ ထို့ပနာက် ၁၉၈၄နိုဝင်ဘာလတွင်း RPF 
က အစ္စ  လာမ�  စ်နို င်ငံများ၏ နို င်ငံ ြခားပရးဝန် ကကီးများ  
ကွန်ဖရင့်တွင် ေန်ကကားလ� ာတစ်ပစာင်ကို တင်ေွင်းခဲ့ေည်။
ထိုစာတွင် အာရကန်ေည် မွတ်ဆလင်အများစု ပနထိုင်ရာ
ြေညန်ယြ်ဖစပ်ကကာင၊် RPF ၏ ဥက� ဌ မိုဟာမကဂ်ျဖာဟာဘစ်
က ပကကာညာခဲ့ ပေီး ၎င်း၏ေါတမီှာ “ ရိဟုငဂ်ျာ ကိယုေ်ိငုအ်ေုခ်ျုေ ်
ခွင့်ရ နယ်ပြမကို ြမန်မာဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုအတွင်း
တည်ပထာင်ရန် ဂျီဟတ်တိုက်ေွဲ ဆင်န� ဲပနပေီြဖစ်ပကကာင်း” 
ထည့်ေွင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၄ ထို့ ြေင် RSO ကလည်း 
အာရကန်တွင် မွတ်ဆလင်တို့ အား ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု 

မှာ  ဆယ့်နှစ်ရာေီလုံး  ြဖစ်ေွားပနပော ကိစ္စ  တစ်ခု ြဖစ်
ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၅

 ထိုပကကညာချက်များေည် နိုင်ငံတကာအေိုင်း  
အဝိငု်း ေရေိတအ်တကွေ်ာ ရညရ်�ယပ်ောလ်ည်း ြမနမ်ာနိငုင် ံ
ရှိ  အစိုးရပခါင်းပဆာင်များနှင့်  ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ
များက ေတိမထားမိဘဲမပနေါ။  ရခိုင်ေါတီတို့ထဲတွင်  
မွတ်ဆလင် အေိုင်းအဝိုင်းကို ရခိုင်တွင် ပရှးကတည်းက 
ပနထိုင်လာခဲ့ေူများြဖစ်ပကကာင်းကို ေယ်ချြငင်းဆန်မှု များ 
မရှေိါ။ ေိုပ့ော ်ဒတုယိကမ� ာစစက်ကီးအပေီး၌ နတြ်မစ ်နယြ်ခား 
ပဒေများတွင် ြေန်၍ မပငိမ်းချမ်းလာပတာ့ေါ။ မွတ်ဆလင် 
ေိုမ့ဟတု ်ရိဟုငဂ်ျာတို၏့ “ကိယုေ်ိငုအ်ေုခ်ျုေပ်ရး” ကိေုပဘာ 
မတူ နိုင်ကကေူများရှိေည်။ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတို့ကို “ပမရု 
နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး” ထူပထာင်ပေးမည်ဟူ၍ ြမှူခဲ့ ြခင်း 
ကိုလည်း  မပမ့နိုင် ကကပေးေါ။  ထို့ ြေင်  မူဂျာဟစ်တို့၏ 
စီစဉ်ပေးမှု ြဖင့် နတ်ြမစ်ကို ြဖတ်၍ တရားမဝင် ြဖတ်ေန်း 
ဝင်ပရာက်လာပော မွတ်ဆလင်အပြခချမှု များ ရှိပနပကကာင်း 
ပတာက်ပလ ျှာက် စွေ်စွဲချက်များလည်း ပေါ် ထွက်ပနပမဲေင်။
 ဤပနရာတွင်  ပရ �့ ပြောင်းဝင်ပရာက်လာမှု များ  
ေိေိောော ြမင့်မားလာခဲ့ေည့်ဟူပော အဆိုကို ပထာက်ခံ 
နိုင်ေည့်  ေက်ပေအပထာက်အထားများ  မရှိ ပနေည် 
ကိလုည်း မီးပမာင်းထိုးြေရနလ်ိေုါေည။် အမနှစ်ငစ်စ ်ပြမြေင ်
တွင် ကကီးကကီးမားမား ပြောင်းပရ �့ပနကကြခင်းများမှာ အြခား 
လမ်းပကကာင်းများကို ေုံး၍ြဖစ် ပေါ် ပနကကေည်။ ေို့ပော် 
ယပန့ရခို င် ြေည်နယ်တွင်  လူပြောများပော ရို ဟင်ဂျာ  
ဆန့်ကျင်ပရး ဇာတ်ပကကာင်း၏ အဓိက အစိတ်အေိုင်းအြဖစ် 
ဤအချက်ကို  ဆက်လက်စွေ်စွဲ  ပြောဆိုပနကကပေေည်။ 
ကမ� ာပေါ် တွင် လူဉီးပရ အများဆုံးနိုင်ငံကကီးထဲက တစ်ခုနှင့် 
ကေ်လျှ က်ရှိပော ပနရာတွင် တည်ပနြခင်းပကကာင့်လည်း 
မွတ်ဆလင်တို့နှင့်  နယ်စေ်ချင်း ကေ်ပနပောအရေ်တွင် 
ရခိုင်များ အားနည်းေွားပတာ့မည်ဟူ၍  စိုးရိမ် ြခင်းများ 
ကကီးကကီးမားမား ရှိပနကကပမဲ ြဖစ်ေည်။၆၆

 ထိုကာလများေည် ယပန့ထက်တိုင် ရခိုင်နှင့်ရိုဟင် 
ဂျာ အပရးလှု ေ်ရှားေူများ၏ အေုံးအနှု န်းများမှာ အစွန်း 
တစ်ဖက်ဆီေို့  ေိုကေ်ေွား ကကေည်။ “AIO ၏ အရာရှိ  
တစ်ဉီးကဆိုေည်မှာ “အာရကန်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်များရဲ့ 
အခွင့်အပရးကို  က� န်ပတာ်တို့  အေိအမှတ် ြေုေါတယ်။ 
ေူတို့ကိုလည်း လာပေီးေူးပေါင်းဖို့ ဖိတ်ပခါ် ေါတယ်။ ေူတို့ 
အ ပန နဲ့  ြမ င့် ြမ တ် တဲ့  ဘာ ော ပရး စ စ် ေွဲ ဆ င် န� ဲမ ယ် လို့  
ပြောပနတာပတွက လူပတွကို  ေူတို့နဲ့  ေိုပဝးေွားပစနိုင်  
တာ ကို  ေူ တို့ ေိ ေ င့် တ ယ် ”  ဟု ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ၆ ၇ ထို့ ြေ င်  
အာရကန် ပြမာက်ေိုင်းတွင်ရှိပော ရိုဟင်ဂျာများ ဟူပော
ြဖ စ် တ ည် မှု မှ ေ ည်  အာ ရ က န် တ စ် ခု လုံး  မွ တ် ဆ လ င်  
ဟူပော ေိမှတ်ေုံကို  ရိုက်ေွင်းလာြခင်းက ဤပဒေ၏ 

transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 66

ပေါ် ပနပော အြေစအ်နာအဆာများ ရှေိည။် အာရကနေ်ည ်
ပရှးကတည်းကေင် ယဉ်ပကျးမှု ပေါင်းစုံတည်ရာ အရေ်ြဖစ် 
ေည်။ ေို့ ပော်  လွန်ခဲ့ ပော ဆယ်စုနှစ်ပလးခုအတွင်း  
တစ်ဘက်ကို ဖိနှိေ်ရန်ကကိုးစားပော ဇာတ်ပကကာင်းများကို 
ေို၍ ေုံပဖာ် ြမှင့်တင်ပြောဆိုခဲ့ ကကေည်။ ပနာက်ဆုံးရလဒ် 
အ ြဖ စ်  လူ မျ ိုး စု များ အ ချ င်း ချ င်း ကကား  ဆ က် ဆံ ပရး မှာ  
ပေိုကျေျက်စီးခဲ့ရြခင်းေင်။ များစွာပောေူတို့ေည် ထိုကဲ့ေို့ 
အပတွးအြမငအ်မျ ိုးမျ ိုး စငပ်ေိုငရ်ှပိနကကေည ်ကိ ုြငင်းေယပ်န 
ကကြခင်းကိုလည်း မီးပမာင်းထိုး ြေ ကကရမည်။ ရန်မီးများ 
ေိုဆိုးလာချိန်တွင် ေပဘာထားပေျာ့ပေျာင်းေူများ၏ အြမင် 
များကိ ုပယဘယုျအားြဖင့ ်ပကျာေ်ွားတတက်ကေည။်  မ.ဆ.လ
အစိုးရလက်ထက်တွင် ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်နှစ်ဖက် 
စလုံးမှ  ပခါင်းပဆာင်များက ၎င်းတို့လက်ပတွ့ ကကုံပတွ့  
ပနရပော “ဗမာဇာတ်ေွင်းြခင်း ကိစ္စ များ” နှင့်ေတ်ေက်၍ 
စိုးရိမ်ေူေန်မှု များကို ပြောကကားခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၈၀ ပကျာ် 
နစှမ်ျားတငွမ် ူအချ ို့ရခိငု ်အမျ ိုးေားပရးဝါဒမီျားေညလ်ည်း 
ရိုဟင်ဂျာလှု ေ်ရှားမှု မှာလည်း အလားတူေင် နိုင်ငံပရးအရ 
ပခိမ်းပြခာက်ပနပကကာင်း ေုံပဖာ်ပြောဆိုလာကကေည်။
 ထိုနည်းတူေင်  ေို၍တင်းမာပော အြမင်များမှာ 
ရို ဟ င် ဂျာ နို င် ငံ ပရး  တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား ေူ များ  အ ေို င်း  
အ ဝို င်း တွ င် လ ည်း  ရှိ လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်  
ပြမာက်ေိုင်းတွင် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရးပကကာင့် မွတ်ဆလင် 
များစွာအဖို ့ြမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိ၎င်းတိုအ့နာဂတအ်တကွ ်ပကကာကရ်�ံ ့
ေူေန်မှု များ  နက်ရှို  င်းစွာ ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။  ထို့ ပကကာင့်ေင်  
၁၉၇၈ ခုတွင် RPF တို့က ၁၉၅၀ ပကျာ်ကာလများတွင် 
ပြောခဲ့ဖူးပော ဂျီနိုဆိုက်စွေ်စွဲချက်ကို  ြေန်၍အစပကာက် 
ခဲ့ ကကေည်။၆၂ ပလးနှစ်ခန့်ကကာပောအခါ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေား
ဉေပဒကို  ြေဌာန်း ြေန် ပောအခါတွင်လည်း  ရိုဟင်ဂျာ
တို့၏ ေမိုင်းပကကာင်းနှင့် အမျ ိုးေားစရိုက်လက္ခ ဏာများ
ကိုေို၍ေတိထားမိပအာင် ပရးေားပြောဆို  လာြခင်းများ
ရှိလာခဲ့ေည်။ RPF ေည် ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံပတာ်ဟူ၍ ရခိုင် 
ြေည်နယ်တစ်ခုလုံးနှင့်  အာရကန် ပတာင်ပေါ် ပဒေများ 
ကိုေင် ထည့်ေွင်း၍ ပြမေုံပရးဆွဲကာ စတင်ပကကညာ ြဖန့်ြဖူး 
လာခဲ့ေည်။၆၃ ထို့ပနာက် ၁၉၈၄နိုဝင်ဘာလတွင်း RPF 
က အစ္စ  လာမ�  စ်နို င်ငံများ၏ နို င်ငံ ြခားပရးဝန် ကကီးများ  
ကွန်ဖရင့်တွင် ေန်ကကားလ� ာတစ်ပစာင်ကို တင်ေွင်းခဲ့ေည်။
ထိုစာတွင် အာရကန်ေည် မွတ်ဆလင်အများစု ပနထိုင်ရာ
ြေညန်ယြ်ဖစပ်ကကာင၊် RPF ၏ ဥက� ဌ မိုဟာမကဂ်ျဖာဟာဘစ်
က ပကကာညာခဲ့ ပေီး ၎င်း၏ေါတမီှာ “ ရိဟုငဂ်ျာ ကိယုေ်ိငုအ်ေုခ်ျုေ ်
ခွင့်ရ နယ်ပြမကို ြမန်မာဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုအတွင်း
တည်ပထာင်ရန် ဂျီဟတ်တိုက်ေွဲ ဆင်န� ဲပနပေီြဖစ်ပကကာင်း” 
ထည့်ေွင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၄ ထို့ ြေင် RSO ကလည်း 
အာရကန်တွင် မွတ်ဆလင်တို့ အား ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု 

မှာ  ဆယ့်နှစ်ရာေီလုံး  ြဖစ်ေွားပနပော ကိစ္စ  တစ်ခု ြဖစ်
ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၅

 ထိုပကကညာချက်များေည် နိုင်ငံတကာအေိုင်း  
အဝိငု်း ေရေိတအ်တကွေ်ာ ရညရ်�ယပ်ောလ်ည်း ြမနမ်ာနိငုင် ံ
ရှိ  အစိုးရပခါင်းပဆာင်များနှင့်  ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ
များက ေတိမထားမိဘဲမပနေါ။  ရခိုင်ေါတီတို့ထဲတွင်  
မွတ်ဆလင် အေိုင်းအဝိုင်းကို ရခိုင်တွင် ပရှးကတည်းက 
ပနထိုင်လာခဲ့ေူများြဖစ်ပကကာင်းကို ေယ်ချြငင်းဆန်မှု များ 
မရှေိါ။ ေိုပ့ော ်ဒတုယိကမ� ာစစက်ကီးအပေီး၌ နတြ်မစ ်နယြ်ခား 
ပဒေများတွင် ြေန်၍ မပငိမ်းချမ်းလာပတာ့ေါ။ မွတ်ဆလင် 
ေိုမ့ဟတု ်ရိဟုငဂ်ျာတို၏့ “ကိယုေ်ိငုအ်ေုခ်ျုေပ်ရး” ကိေုပဘာ 
မတူ နိုင်ကကေူများရှိေည်။ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတို့ကို “ပမရု 
နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး” ထူပထာင်ပေးမည်ဟူ၍ ြမှူခဲ့ ြခင်း 
ကိုလည်း  မပမ့နိုင် ကကပေးေါ။  ထို့ ြေင်  မူဂျာဟစ်တို့၏ 
စီစဉ်ပေးမှု ြဖင့် နတ်ြမစ်ကို ြဖတ်၍ တရားမဝင် ြဖတ်ေန်း 
ဝင်ပရာက်လာပော မွတ်ဆလင်အပြခချမှု များ ရှိပနပကကာင်း 
ပတာက်ပလ ျှာက် စွေ်စွဲချက်များလည်း ပေါ် ထွက်ပနပမဲေင်။
 ဤပနရာတွင်  ပရ �့ ပြောင်းဝင်ပရာက်လာမှု များ  
ေိေိောော ြမင့်မားလာခဲ့ေည့်ဟူပော အဆိုကို ပထာက်ခံ 
နိုင်ေည့်  ေက်ပေအပထာက်အထားများ  မရှိ ပနေည် 
ကိလုည်း မီးပမာင်းထိုးြေရနလ်ိေုါေည။် အမနှစ်ငစ်စ ်ပြမြေင ်
တွင် ကကီးကကီးမားမား ပြောင်းပရ �့ပနကကြခင်းများမှာ အြခား 
လမ်းပကကာင်းများကို ေုံး၍ြဖစ် ပေါ် ပနကကေည်။ ေို့ပော် 
ယပန့ရခို င် ြေည်နယ်တွင်  လူပြောများပော ရို ဟင်ဂျာ  
ဆန့်ကျင်ပရး ဇာတ်ပကကာင်း၏ အဓိက အစိတ်အေိုင်းအြဖစ် 
ဤအချက်ကို  ဆက်လက်စွေ်စွဲ  ပြောဆိုပနကကပေေည်။ 
ကမ� ာပေါ် တွင် လူဉီးပရ အများဆုံးနိုင်ငံကကီးထဲက တစ်ခုနှင့် 
ကေ်လျှ က်ရှိပော ပနရာတွင် တည်ပနြခင်းပကကာင့်လည်း 
မွတ်ဆလင်တို့နှင့်  နယ်စေ်ချင်း ကေ်ပနပောအရေ်တွင် 
ရခိုင်များ အားနည်းေွားပတာ့မည်ဟူ၍  စိုးရိမ် ြခင်းများ 
ကကီးကကီးမားမား ရှိပနကကပမဲ ြဖစ်ေည်။၆၆

 ထိုကာလများေည် ယပန့ထက်တိုင် ရခိုင်နှင့်ရိုဟင် 
ဂျာ အပရးလှု ေ်ရှားေူများ၏ အေုံးအနှု န်းများမှာ အစွန်း 
တစ်ဖက်ဆီေို့  ေိုကေ်ေွား ကကေည်။ “AIO ၏ အရာရှိ  
တစ်ဉီးကဆိုေည်မှာ “အာရကန်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်များရဲ့ 
အခွင့်အပရးကို  က� န်ပတာ်တို့  အေိအမှတ် ြေုေါတယ်။ 
ေူတို့ကိုလည်း လာပေီးေူးပေါင်းဖို့ ဖိတ်ပခါ် ေါတယ်။ ေူတို့ 
အ ပန နဲ့  ြမ င့် ြမ တ် တဲ့  ဘာ ော ပရး စ စ် ေွဲ ဆ င် န� ဲမ ယ် လို့  
ပြောပနတာပတွက လူပတွကို  ေူတို့နဲ့  ေိုပဝးေွားပစနိုင်  
တာ ကို  ေူ တို့ ေိ ေ င့် တ ယ် ”  ဟု ဆို ခဲ့ ေ ည် ။ ၆ ၇ ထို့ ြေ င်  
အာရကန် ပြမာက်ေိုင်းတွင်ရှိပော ရိုဟင်ဂျာများ ဟူပော
ြဖ စ် တ ည် မှု မှ ေ ည်  အာ ရ က န် တ စ် ခု လုံး  မွ တ် ဆ လ င်  
ဟူပော ေိမှတ်ေုံကို  ရိုက်ေွင်းလာြခင်းက ဤပဒေ၏ 
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အနာဂတ် နိုင်ငံပရးအတွက် ေို၍စိုးရိမ်စရာြဖစ်ပစခဲ့ပကကာင်း 
ပဝဖန်ခဲ့ေည်။ ေပဘာထား တင်းမာပော မွတ်ဆလင် 
များ ေ ည်  အာ ရ က န် ေ မို င်း ကို  အ စ္စ  လာ မ် ေ မို င်း ြဖ စ်
ပအာင ်၊ ရိဟုငဂ်ျာေမိငု်း ြဖစပ်အာင ်ေုပံဖာဖ်နတ်ီးပနေညဟ်ု
ဆိုရပလာက်ပအာင်ေင် ဇာတ်ပကကာင်းေစ်ဖန်တီး ယူပနကက 
ေူများဟု  အာရကန်  အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်များက 
ယုံကကည်ပနကကေည်။၆၈

 မွတ်ဆလင်အုေ်စုများကကားတွင်လည်း အချင်းချင်း 
ေ ပဘာ ထား  ကွဲ လွဲ ပန ေ ည် များ ရှိ ကက ေ ည် ။  ၁ ၉ ၅ ၀ 
ပကျာက်ာလများတငွ ်ရိဟုငဂ်ျာတို၏့ လကန်ကက်ိငုလ်မ်းစဉ ်
ပခါင်းပထာင်လာချိန်တွင် ကမန်နှင့်  အြခား မွတ်ဆလင် 
များက ၎င်းတို့၏ အပရးကစိ္စ များအား အပကာင်းဆုံးမညေ်ို့ 
မညေ်ု ံတငြ်ေအပရးဆိမုညန်ည်းဟပူော ပမးခနွ်းကိ ုစဉ်းစား 
ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်တွင်ရှိပော မွတ်ဆလင်အားလုံးက 
ေမိုင်းပကကာင်းကို အပြခခံ၍ ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်း တို့ ရိုဟင်ဂျာ 
ဟုပခါ် ကကေည်မဟုတ်ပေ။ များစွာပော မွတ်ဆလင်တို့မှာ
၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ရခိုင် (အာရကန်မှ)မွတ်ဆလင်” ဟူ၍ 
ော ြမငက်ကေည။် ရခိငုမ်တွဆ်လငဟ် ုဆိလုိကုလ်ျှ င ်ရခိုငြ်ေည ်
နယ၏် ေိမုိကုျယြ်ေန့ပ်ော လမူှု ဘဝ ဝန်းကျငန်ငှ့ ်ေတေ်ကေ် ူ
များဟူ၍ ရည်�� န်းေုံးစွဲ ကက ြခင်း  ြဖစ်ေည်။  (အခန်း  
၃ကိုရှု ေါ။)
 ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၈၂ တွင် ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက် 
ပရးအဖွဲ့ (Arakam Liberation Organization ALO) ကို 
ဖွဲ့စည်းြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ စတင်တည်ပထာင်ေူမှာ အာရကန် 
မွတ်ဆလင်ဟုပခါ် ပော ကမန်လူမျ ိုး ဇနီးနှင့် အိမ်ပထာင်ြေု 
ထားေည့ ်ေညာတတတ်စဉ်ီးြဖစပ်ော ဉီးပကျာလ်ြှဖစေ်ည။် 
ဉီးပကျာ်လှမှာ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းအား ြဖုတ်ချရန် ကကံစည်ခဲ့ 
ပော်လည်း မပအာင်ြမင်ခဲ့ဘဲ ထိုင်းနယ်စေ်ေို့ ထွက်ပြေးေူ
အြဖစ် နိုင်ငံပရး ပလာကတွင် လူေိများေည်။ ထိုနှစ်များ 
မတိုင်မီက ALP ေည် RPF ကို အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ် 
တေ်ဉီးတွင် အဖွဲ့ဝင် ြဖစ်မလာပအာင် ေယ်ချပနခဲ့ေည်။ 
ALO ကို ဖွဲ့စည်းပေီးပောအခါတွင်မူ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်း   
မဟုတ်ဟူ၍ ခံယူပေီး ဉီးပကျာ်လှအပနနှင့် မာနယ်ေပလာရှိ 
KNU နှင့်   NDF ပခါင်းပဆာင်များေည် အာရကန်မှ    
မွတ်ဆလင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အြဖစ် မိမိတို့ကို အေိအမှတ် 
ြေုရန် ပမ ျှာ်လင့်ထားေည်။ ALO ၏ ရည်ရ�ယ်ချက် မှာ 
စစပ်တနွငှ့ ်ပြမာကဉ်ီးပဒေများမ ှမတွဆ်လငမ်ျားကိ ုစည်းရုံး 
၍ အင်အားချဲ့ရန် ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ALP က ALO 
ကိုလည်း ဆက်လက်ကန့်ကွက်ခဲ့ေည်။၆၉

 ALO ၏ တေဖ်ွဲ့ဝင ်အနည်းငယေ်ည ်မာနယေ်ပလာ 
ပြမာ က် ဘ က်  က ရ င် နီ အ မျ ိုး ေား  တိုး တ က် ပရး ေါ တီ  
KNPP က ထိန်းချုေ်ထားပော နယ်ပြမထဲတွင် ပလ့ကျင့် 
ေင်တန်းယူနိုင်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ရာတွင် ထင်ထင်ပေါ် ပေါ်  

လှု ေ်ရှားဖို့ရန်  အကန့်အေတ်များရှိေည်။ ALO ေည် 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်တွင် ပြခကုတ်စခန်းတစ်ခုကို ယူရန် 
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ကကိုးစားရာ ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များကို 
ရိုဟင်ဂျာတေ်ဖွဲ့များက လက်နက်ချခိုင်းခဲ့ရာမှ ALO တို့၏ 
လှု ေရ်ှားမှု  ပေီးဆုံးေွားခဲေ့ည။်၇၀  နစှန်စှခ်န့အ်ကကာတငွမ် ူALO 
ကို ဉီးပကျာ်လှက ြမန်မာမွတ်ဆလင် လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ 
(Muslim Liberation Organization of Burma – 
MLOB) အြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပေါ် ပေါက်လာပနပော 
ဒမီိကုပရစအီပရး ဆန� ြေေွမဲျားနငှ့ ်တစခ်ျနိတ်ည်း ပလာကတ်ငွ ်
အေငွပ်ြောင်းခဲေ့ည။် ပနာကထ်ေဆ်ယစု်နစှမ်ျားတငွ ်MLOB 
ေည ်အစိုးရကိ ုဆန့က်ျငပ်ော ည�ီ� တပ်ရးတေဉ်ီး နိငုင်ပံရး
လှု ေ်ရှားမှု များတွင် မွတ်ဆလင်တို့၏ အေံကို ဉီးပဆာင် 
ပဖါ် ထုတ်ပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
 ALO ကို  ေယ်ချခဲ့ ကကပော ရခိုင်နှင့်  ရိုဟင်ဂျာ 
အဖွဲ့များအပနနှင့် အာရကန်နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းတွင် 
မပကာင်းေည့ ်အကျ ိုးဆကမ်ျားကိေုာ ရရှခိဲေ့ည။်  ALO ကို
မြငင်းဆန်မီက ရိုဟင်ဂျာ အုေ်စုများကို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပရး 
ေါတီများထဲမှ တစ်ခုဟု အဖွဲ့အစည်းများစွာက ယူဆထား 
ခဲ့ ကကေည်။ ထို့ပနာက် ရိုဟင်ဂျာနှင့်  အြခားမွတ်ဆလင် 
နိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်းများကကား မေင့်ြမတ်ြခင်းက ရခိုင် 
အတိုက်အခံ အုေ်စုများကို ဒုက္ခ ပရာက်ပစေည်။၇၁ ALOကို
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများထဲမှ အာရကန်တွင် 
မွတ်ဆလင်များထဲမှ နိုင်ငံပရးပေိုင်ဘက်များ ရှိလာမည်ကို
မ လို လား ပော  ေ ပဘာ ထား  တ င်း မာ မှု များ က လ ည်း  
ပဝဖန်ရှု ့ံချခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၏ အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး 
ေါတီက ALO ၏ အပကကာင်းကို “ဒီအုေ်စုဟာ ေပဘာထား 
ပေျာ့ပေျာင်း ပေီး  တိုးတက်တဲ့အြမင်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်  
ေတူိုက့ိ ုရခိငုအ်စနွ်းပရာကပ်တနွဲ ့မတွဆ်လငအ်မျ ိုးေားပရး 
အစွန်းပရာက်ပတွက တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကကတယ်” ဟု မှတ်ချက် 
ချခဲ့ေည်။၇၂

 ALO ၏ ကျဆုံးြခင်းမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲရှည်ကကီးထဲ
မ ှတစစ်တိတ်စေ်ိငု်း ဇာတက်ကွတ်စခ်ကုဲေ့ို့ေင။် ေိ၍ုနကရ်ှို  င်း 
ပော အကွဲအြေားများ ပနာက်ထေ်လာစရာ ရှိပနပေးေည်။ 
ယပန့အချိန်ထိေင် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပော 
မွတ်ဆလင် ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများကို ပရ�း 
ပကာက်ေွဲခွင်ထဲမှ  ြဖစ်ပစ၊ မဟာမိတ်ဖွဲ့ရန် အြခားနိုင်ငံ
ပရးအဖွဲ့အစည်းများက လက်ခံပနရာပေးခဲ့ ြခင်း မရှိပေ။
အကျ ိုးဆက်မှာ ေမိုင်း၏ အပရးကကီးပော အချ ိုးအပကွ့ 
တစ်ခု ြဖစ်ပနေည့်အချိန်တွင် အာရကန်တွင် ပနထိုင်ေူတို့ 
ပေါ် ထွက်လာေည့် အမျ ိုးမျ ိုးပော နိုင်ငံပရးနှင့် လူမျ ိုးပရး 
ပတာင်းဆိုမှု များကို ပကျလည်ပအာင် မပဆွးပနွး၊ မပြဖရှင်း 
ခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ်ေည်။ အန� ရာယ်ကကီးပော ရန်ငါစည်းြခား 
ြခင်းများ ေို၍ ထင်ရှားလာကကေည်။ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရး၊ 
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အနာဂတ် နိုင်ငံပရးအတွက် ေို၍စိုးရိမ်စရာြဖစ်ပစခဲ့ပကကာင်း 
ပဝဖန်ခဲ့ေည်။ ေပဘာထား တင်းမာပော မွတ်ဆလင် 
များ ေ ည်  အာ ရ က န် ေ မို င်း ကို  အ စ္စ  လာ မ် ေ မို င်း ြဖ စ်
ပအာင ်၊ ရိဟုငဂ်ျာေမိငု်း ြဖစပ်အာင ်ေုပံဖာဖ်နတ်ီးပနေညဟ်ု
ဆိုရပလာက်ပအာင်ေင် ဇာတ်ပကကာင်းေစ်ဖန်တီး ယူပနကက 
ေူများဟု  အာရကန်  အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်များက 
ယုံကကည်ပနကကေည်။၆၈

 မွတ်ဆလင်အုေ်စုများကကားတွင်လည်း အချင်းချင်း 
ေ ပဘာ ထား  ကွဲ လွဲ ပန ေ ည် များ ရှိ ကက ေ ည် ။  ၁ ၉ ၅ ၀ 
ပကျာက်ာလများတငွ ်ရိဟုငဂ်ျာတို၏့ လကန်ကက်ိငုလ်မ်းစဉ ်
ပခါင်းပထာင်လာချိန်တွင် ကမန်နှင့်  အြခား မွတ်ဆလင် 
များက ၎င်းတို့၏ အပရးကစိ္စ များအား အပကာင်းဆုံးမညေ်ို့ 
မညေ်ု ံတငြ်ေအပရးဆိမုညန်ည်းဟပူော ပမးခနွ်းကိ ုစဉ်းစား 
ခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်တွင်ရှိပော မွတ်ဆလင်အားလုံးက 
ေမိုင်းပကကာင်းကို အပြခခံ၍ ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်း တို့ ရိုဟင်ဂျာ 
ဟုပခါ် ကကေည်မဟုတ်ပေ။ များစွာပော မွတ်ဆလင်တို့မှာ
၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ရခိုင် (အာရကန်မှ)မွတ်ဆလင်” ဟူ၍ 
ော ြမငက်ကေည။် ရခိငုမ်တွဆ်လငဟ် ုဆိလုိကုလ်ျှ င ်ရခိုငြ်ေည ်
နယ၏် ေိမုိကုျယြ်ေန့ပ်ော လမူှု ဘဝ ဝန်းကျငန်ငှ့ ်ေတေ်ကေ် ူ
များဟူ၍ ရည်�� န်းေုံးစွဲ ကက ြခင်း  ြဖစ်ေည်။  (အခန်း  
၃ကိုရှု ေါ။)
 ထို့ပကကာင့်ေင် ၁၉၈၂ တွင် ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက် 
ပရးအဖွဲ့ (Arakam Liberation Organization ALO) ကို 
ဖွဲ့စည်းြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ စတင်တည်ပထာင်ေူမှာ အာရကန် 
မွတ်ဆလင်ဟုပခါ် ပော ကမန်လူမျ ိုး ဇနီးနှင့် အိမ်ပထာင်ြေု 
ထားေည့ ်ေညာတတတ်စဉ်ီးြဖစပ်ော ဉီးပကျာလ်ြှဖစေ်ည။် 
ဉီးပကျာ်လှမှာ ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်းအား ြဖုတ်ချရန် ကကံစည်ခဲ့ 
ပော်လည်း မပအာင်ြမင်ခဲ့ဘဲ ထိုင်းနယ်စေ်ေို့ ထွက်ပြေးေူ
အြဖစ် နိုင်ငံပရး ပလာကတွင် လူေိများေည်။ ထိုနှစ်များ 
မတိုင်မီက ALP ေည် RPF ကို အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ် 
တေ်ဉီးတွင် အဖွဲ့ဝင် ြဖစ်မလာပအာင် ေယ်ချပနခဲ့ေည်။ 
ALO ကို ဖွဲ့စည်းပေီးပောအခါတွင်မူ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်း   
မဟုတ်ဟူ၍ ခံယူပေီး ဉီးပကျာ်လှအပနနှင့် မာနယ်ေပလာရှိ 
KNU နှင့်   NDF ပခါင်းပဆာင်များေည် အာရကန်မှ    
မွတ်ဆလင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အြဖစ် မိမိတို့ကို အေိအမှတ် 
ြေုရန် ပမ ျှာ်လင့်ထားေည်။ ALO ၏ ရည်ရ�ယ်ချက် မှာ 
စစပ်တနွငှ့ ်ပြမာကဉ်ီးပဒေများမ ှမတွဆ်လငမ်ျားကိ ုစည်းရုံး 
၍ အင်အားချဲ့ရန် ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ALP က ALO 
ကိုလည်း ဆက်လက်ကန့်ကွက်ခဲ့ေည်။၆၉

 ALO ၏ တေဖ်ွဲ့ဝင ်အနည်းငယေ်ည ်မာနယေ်ပလာ 
ပြမာ က် ဘ က်  က ရ င် နီ အ မျ ိုး ေား  တိုး တ က် ပရး ေါ တီ  
KNPP က ထိန်းချုေ်ထားပော နယ်ပြမထဲတွင် ပလ့ကျင့် 
ေင်တန်းယူနိုင်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ရာတွင် ထင်ထင်ပေါ် ပေါ်  

လှု ေ်ရှားဖို့ရန်  အကန့်အေတ်များရှိေည်။ ALO ေည် 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်တွင် ပြခကုတ်စခန်းတစ်ခုကို ယူရန် 
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ကကိုးစားရာ ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များကို 
ရိုဟင်ဂျာတေ်ဖွဲ့များက လက်နက်ချခိုင်းခဲ့ရာမှ ALO တို့၏ 
လှု ေရ်ှားမှု  ပေီးဆုံးေွားခဲေ့ည။်၇၀  နစှန်စှခ်န့အ်ကကာတငွမ် ူALO 
ကို ဉီးပကျာ်လှက ြမန်မာမွတ်ဆလင် လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ 
(Muslim Liberation Organization of Burma – 
MLOB) အြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပေါ် ပေါက်လာပနပော 
ဒမီိကုပရစအီပရး ဆန� ြေေွမဲျားနငှ့ ်တစခ်ျနိတ်ည်း ပလာကတ်ငွ ်
အေငွပ်ြောင်းခဲေ့ည။် ပနာကထ်ေဆ်ယစု်နစှမ်ျားတငွ ်MLOB 
ေည ်အစိုးရကိ ုဆန့က်ျငပ်ော ည�ီ� တပ်ရးတေဉ်ီး နိငုင်ပံရး
လှု ေ်ရှားမှု များတွင် မွတ်ဆလင်တို့၏ အေံကို ဉီးပဆာင် 
ပဖါ် ထုတ်ပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
 ALO ကို  ေယ်ချခဲ့ ကကပော ရခိုင်နှင့်  ရိုဟင်ဂျာ 
အဖွဲ့များအပနနှင့် အာရကန်နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းတွင် 
မပကာင်းေည့ ်အကျ ိုးဆကမ်ျားကိေုာ ရရှခိဲေ့ည။်  ALO ကို
မြငင်းဆန်မီက ရိုဟင်ဂျာ အုေ်စုများကို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပရး 
ေါတီများထဲမှ တစ်ခုဟု အဖွဲ့အစည်းများစွာက ယူဆထား 
ခဲ့ ကကေည်။ ထို့ပနာက် ရိုဟင်ဂျာနှင့်  အြခားမွတ်ဆလင် 
နိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်းများကကား မေင့်ြမတ်ြခင်းက ရခိုင် 
အတိုက်အခံ အုေ်စုများကို ဒုက္ခ ပရာက်ပစေည်။၇၁ ALOကို
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများထဲမှ အာရကန်တွင် 
မွတ်ဆလင်များထဲမှ နိုင်ငံပရးပေိုင်ဘက်များ ရှိလာမည်ကို
မ လို လား ပော  ေ ပဘာ ထား  တ င်း မာ မှု များ က လ ည်း  
ပဝဖန်ရှု ့ံချခဲ့ ကကေည်။ အာရကန်၏ အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး 
ေါတီက ALO ၏ အပကကာင်းကို “ဒီအုေ်စုဟာ ေပဘာထား 
ပေျာ့ပေျာင်း ပေီး  တိုးတက်တဲ့အြမင်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်  
ေတူိုက့ိ ုရခိငုအ်စနွ်းပရာကပ်တနွဲ ့မတွဆ်လငအ်မျ ိုးေားပရး 
အစွန်းပရာက်ပတွက တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကကတယ်” ဟု မှတ်ချက် 
ချခဲ့ေည်။၇၂

 ALO ၏ ကျဆုံးြခင်းမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲရှည်ကကီးထဲ
မ ှတစစ်တိတ်စေ်ိငု်း ဇာတက်ကွတ်စခ်ကုဲေ့ို့ေင။် ေိ၍ုနကရ်ှို  င်း 
ပော အကွဲအြေားများ ပနာက်ထေ်လာစရာ ရှိပနပေးေည်။ 
ယပန့အချိန်ထိေင် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပော 
မွတ်ဆလင် ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများကို ပရ�း 
ပကာက်ေွဲခွင်ထဲမှ  ြဖစ်ပစ၊ မဟာမိတ်ဖွဲ့ရန် အြခားနိုင်ငံ
ပရးအဖွဲ့အစည်းများက လက်ခံပနရာပေးခဲ့ ြခင်း မရှိပေ။
အကျ ိုးဆက်မှာ ေမိုင်း၏ အပရးကကီးပော အချ ိုးအပကွ့ 
တစ်ခု ြဖစ်ပနေည့်အချိန်တွင် အာရကန်တွင် ပနထိုင်ေူတို့ 
ပေါ် ထွက်လာေည့် အမျ ိုးမျ ိုးပော နိုင်ငံပရးနှင့် လူမျ ိုးပရး 
ပတာင်းဆိုမှု များကို ပကျလည်ပအာင် မပဆွးပနွး၊ မပြဖရှင်း 
ခဲ့ ကကြခင်း ြဖစ်ေည်။ အန� ရာယ်ကကီးပော ရန်ငါစည်းြခား 
ြခင်းများ ေို၍ ထင်ရှားလာကကေည်။ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ပရး၊ 



transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 68

နိုင်ငံေား ဉေပဒနှင့်  လက်နက်ကိုင်  တိုက်ေွဲဝင်မှု မျ ိုးစုံ  
ပေါ် ပေါကလ်ာခဲ့ ြခင်းများ အေါအဝင ်အြဖစအ်ေျကမ်ျားေည ်
ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ လူမျ ိုးစုများနှင့် အစိုးရကကား အမျ ိုးေား 
ရငက်ကားပစပ့ရးကိ ုရရှပိအာင ်မလေုန်ိငုခ်ဲ့ ကကေါ။၇၃  ထိေုိုအ့ား 
ထတုက်ကမည့အ်စား နိငုင်၏ံအပြောင်းအလမဲျားမှာ ဉီးပနဝင်း 
တေမ်ပတာ၏် အာဏာြဖင့ ်ပစခိငု်းေည့အ်တိငု်းော ပေါ် လာ 
ခဲ့ ကကေည်။
 ထိုေို့လမ်းစမရှိပော အပြခအပနတွင် ရခိုင်မှာ 
နက်ရှို  င်းလှပော အကျဉ်းအကျေ်ထဲ ပရာက်ရှိခဲ့ရေည်။ 
တေ်မပတာ်ေည် ထိုင်းနယ်စေ်တွင် KNU နှင့် NDF တေ်ဖွဲ့ 
များနှင့် ဆက်လက်တိုက်ခိုက် ပနေကဲ့ေို့  ယူနန်နယ်စေ် 
တွင်လည်း မီဒီယာကမပဖါ် ြေပော တေ်မပတာ်နှင့် KIO၊
ဗ.က.ေတို့နှင့် တိုက်ေွဲများ ဆက်ြဖစ်ပနခဲ့ေည်။ ဤအပြခ 
အပနထဲတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မပငိမ်ေက်မှု များကို ဟန့်တား 
နိုင်ရန် အလွန်ခက်ခဲေည့် အပြခအပနြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၅-၈၆ 
တွင် Amnesty Indernational အဖွဲ့ ကကီးက မွတ်ဆလင် 
လက်နက်ကိုင် အုေ်စုများနှင့် အဆက်အေွယ် ရှိေည်ဟု
စွေ်စွဲခံပနရပော ဘူးေီးပတာင်ရှိ အာရကန် မွတ်ဆလင် 
များအား ဖမ်းဆီးထားြခင်းကို ြေန်လ� တ်ပေးရန် ေထမဆုံး 
ပတာင်းဆိုမှု အား ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။၇၄ ထို့ပနာက် ၁၉၈၆ ပမလ 
တငွ ်ရကေ ပြောကက်ျားတေဖ်ွဲ့များက မင်းြေားပမို့ကိ ုေမိ်းယ ူ
လို က် ပေီး  နို င် ငံ ပရး ပြမ ေုံ ပေါ် တွ င်  အာ ရ က န် အ ပရး ကို  
တစ်ပကျာ့ ထင်လင်းလာပစပရးအတွက် စီးနင်းမှု များ ြမင်
ောထင်ော ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။၇၅ တေ်မပတာ်ေည် ထိုစီးနင်းမှု  
ကို လုံပခုံပရးအစီအမံများြဖင့် တုံ့ ြေန်ခဲ့ ပေီး လူဒါဇင်ပေါင်း 
များစွာ အဖမ်းခံရေည်။ ထိုအခါ Amnesty International 
ကပနာက်ထေ် ပကကညာချက်တစ်ပစာင်ကို ထုတ်ြေန်ခဲ့ ြေန် 
ေည်။၇၆ ထိမ်းေိမ်းခံရေည့် အထဲတွင် မ.ဆ.လ ပမို့နယ် 
ပကာင်စီဥက� ဌေင် ေါဝင်ေည်။
 ထိအုချနိက်တည်းကေငစ်တင၍် တရားလကလ်တွ ်
ဖမ်းဆီးမှု များနှင့် အြခားလူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များ 
အပကကာင်း ြေုစုထုတ်ြေန်ခဲ့ ကကေည်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ 
ရှိလာခဲ့ရာ ယပန့ထက်တိုင်ေင် ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်းေည် မပငိမ်းချမ်းမှု များ၊ လူ့အခွင့်အပရးချ ိုး
ပဖာက်မှု များပကကာင့် တိုင်းြေည်၏ အြခားနယ်ပြမများနှင့် 

ယှဉ်လျှ င်အဆိုးရ�ာဆုံးနှင့် အဆက်မြေတ်ဆုံးပဒေများထဲမှ 
တစခု်ြဖစလ်ာေည။်၇၇ ေမိငု်းကချနခ်ဲပ့ော အကွအဲပေမဲျားကိ ု
လည်း ကုစားရန်လိုအေ်ပနပေပေးေည်။ ၁၉၇၀ နှစ်များ 
အပနှာင်းေိုင်းတွင်ြဖစ်ခဲ့ပော တေ်မပတာ်၏ လက်နက်ကိုင် 
အဖွဲ့များ နှိမ်နင်းပရး ထိုးစစ်များမှာ မပအာင် ြမင်ခဲ့ပေ။ 
မင်းြေား စီးနင်းမှု ကို  ကကည့်လျှ င် ၁၉၈၀ ပကျာ်နှစ်များ၌
ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာ့နည်း ြမန်မာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ် 
လမ်းစဉ်၏ ဘက်စုံကျဆုံးမှု ကို ကကည့်ရန် စံနမူနာေင်ြဖစ် 
ေည်။ နိုင်ငံပရးအရ နှိေ်ကွေ်ြခင်းများ၊ စီးေွားပရး ကျဆင်း 
ပနြခင်းများ ၊  ပတာင်ပေါ် ပဒေများတွင်  လက်နက်ကိုင်  
အတိကု ် အခ ံအေုစ်မုျား ေုစံမံျ ိုးစု ံရှပိနြခင်းများက ဤအချက်
ကိုေိောပစေါေည်။ (အာရကန် လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု  
များ ေမိုင်းကို ကကည့်ေါ။)
 မ.ဆ.လ အစိုးရ နဌိတိပံတာမ့ည့ပ်န့ရကမ်ျားမှာ  နီး
ကေ်လာပေပေီ။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငံကို 
ကမ� ာပေါ် တွင် အဆင်းရဲဆုံး ဆယ်နိုင်ငံအနက်မှ တစ်နိုင်ငံ 
အြဖစ် ဖွံ့ ပဖိုးမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဆင့် ေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။ 
ဤြဖစ်ရေ်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကို မျက်နှာငယ်ပစခဲ့ပော ဆုတ် 
ယုတ်မှု  တစ်ရေ် ြဖစ်ပေီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ပကျာင်းေား 
များက ဉီးပဆာင်ပော ဆန� ြေမှု များ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ကက 
ေည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဉီးပနဝင်းရာထူးမှ အနား 
ယူခဲ့ ပေီး ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ အုေ်ချုေ်ပရး 
ပေီးဆုံး ပေီဟု အေိပေးခဲ့ေည်။ လူထုေည် လမ်းပေါ် ေို့  
ထွက်လာပေီး မ.ဆ.လ ပခတ် အဆုံးေတ်ကို ကကိုဆိုခဲ့ ကကပေီး 
ထိုအခိုက်အတန့်မှာ အမျ ိုးေားပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရး 
ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များကို ပနာက်ဆုံးမပတာ့ ပဆာင်ရ�က်နိုင် 
ပတာ့မည်ဟု ထင်စရာ ကာလြဖစ်ေည်။
 ယခင်  အခါများကဲ့ေို့ ေင်  အပကာင်းဘက်ကို  
ပမ ျှာ်လင့်နိုင်ချိန်မှာ တိုပတာင်းလွန်းလှေည်။ နှစ်လတာ 
ကာလအတငွ်း တေမ်ပတာ ်ဆန� ြေေမူျားအား နှေိက်ေွခ်ဲေ့လိ ု
ဉီးပနဝင်း၏ အစိုးရပဟာင်းကိုလည်း အေစ်တဖန် အေက် 
ဝင်လာပော စစ်အုေ်ချုေ်ပရးက အစားထိုးလိုက်ပေီး ြမန်မာ 
နိုင်ငံကို  မ.ဆ.လအုေ်ချုေ်ပရးပလာက်နီးနီး ကာလကကာ 
ပအာင် အုေ်ချုေ်ေွားခဲ့ေည်။
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နိုင်ငံေား ဉေပဒနှင့်  လက်နက်ကိုင်  တိုက်ေွဲဝင်မှု မျ ိုးစုံ  
ပေါ် ပေါကလ်ာခဲ့ ြခင်းများ အေါအဝင ်အြဖစအ်ေျကမ်ျားေည ်
ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ လူမျ ိုးစုများနှင့် အစိုးရကကား အမျ ိုးေား 
ရငက်ကားပစပ့ရးကိ ုရရှပိအာင ်မလေုန်ိငုခ်ဲ့ ကကေါ။၇၃  ထိေုိုအ့ား 
ထတုက်ကမည့အ်စား နိငုင်၏ံအပြောင်းအလမဲျားမှာ ဉီးပနဝင်း 
တေမ်ပတာ၏် အာဏာြဖင့ ်ပစခိငု်းေည့အ်တိငု်းော ပေါ် လာ 
ခဲ့ ကကေည်။
 ထိုေို့လမ်းစမရှိပော အပြခအပနတွင် ရခိုင်မှာ 
နက်ရှို  င်းလှပော အကျဉ်းအကျေ်ထဲ ပရာက်ရှိခဲ့ရေည်။ 
တေ်မပတာ်ေည် ထိုင်းနယ်စေ်တွင် KNU နှင့် NDF တေ်ဖွဲ့ 
များနှင့် ဆက်လက်တိုက်ခိုက် ပနေကဲ့ေို့  ယူနန်နယ်စေ် 
တွင်လည်း မီဒီယာကမပဖါ် ြေပော တေ်မပတာ်နှင့် KIO၊
ဗ.က.ေတို့နှင့် တိုက်ေွဲများ ဆက်ြဖစ်ပနခဲ့ေည်။ ဤအပြခ 
အပနထဲတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မပငိမ်ေက်မှု များကို ဟန့်တား 
နိုင်ရန် အလွန်ခက်ခဲေည့် အပြခအပနြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၅-၈၆ 
တွင် Amnesty Indernational အဖွဲ့ ကကီးက မွတ်ဆလင် 
လက်နက်ကိုင် အုေ်စုများနှင့် အဆက်အေွယ် ရှိေည်ဟု
စွေ်စွဲခံပနရပော ဘူးေီးပတာင်ရှိ အာရကန် မွတ်ဆလင် 
များအား ဖမ်းဆီးထားြခင်းကို ြေန်လ� တ်ပေးရန် ေထမဆုံး 
ပတာင်းဆိုမှု အား ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။၇၄ ထို့ပနာက် ၁၉၈၆ ပမလ 
တငွ ်ရကေ ပြောကက်ျားတေဖ်ွဲ့များက မင်းြေားပမို့ကိ ုေမိ်းယ ူ
လို က် ပေီး  နို င် ငံ ပရး ပြမ ေုံ ပေါ် တွ င်  အာ ရ က န် အ ပရး ကို  
တစ်ပကျာ့ ထင်လင်းလာပစပရးအတွက် စီးနင်းမှု များ ြမင်
ောထင်ော ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။၇၅ တေ်မပတာ်ေည် ထိုစီးနင်းမှု  
ကို လုံပခုံပရးအစီအမံများြဖင့် တုံ့ ြေန်ခဲ့ ပေီး လူဒါဇင်ပေါင်း 
များစွာ အဖမ်းခံရေည်။ ထိုအခါ Amnesty International 
ကပနာက်ထေ် ပကကညာချက်တစ်ပစာင်ကို ထုတ်ြေန်ခဲ့ ြေန် 
ေည်။၇၆ ထိမ်းေိမ်းခံရေည့် အထဲတွင် မ.ဆ.လ ပမို့နယ် 
ပကာင်စီဥက� ဌေင် ေါဝင်ေည်။
 ထိအုချနိက်တည်းကေငစ်တင၍် တရားလကလ်တွ ်
ဖမ်းဆီးမှု များနှင့် အြခားလူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များ 
အပကကာင်း ြေုစုထုတ်ြေန်ခဲ့ ကကေည်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ 
ရှိလာခဲ့ရာ ယပန့ထက်တိုင်ေင် ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်းေည် မပငိမ်းချမ်းမှု များ၊ လူ့အခွင့်အပရးချ ိုး
ပဖာက်မှု များပကကာင့် တိုင်းြေည်၏ အြခားနယ်ပြမများနှင့် 

ယှဉ်လျှ င်အဆိုးရ�ာဆုံးနှင့် အဆက်မြေတ်ဆုံးပဒေများထဲမှ 
တစခု်ြဖစလ်ာေည။်၇၇ ေမိငု်းကချနခ်ဲပ့ော အကွအဲပေမဲျားကိ ု
လည်း ကုစားရန်လိုအေ်ပနပေပေးေည်။ ၁၉၇၀ နှစ်များ 
အပနှာင်းေိုင်းတွင်ြဖစ်ခဲ့ပော တေ်မပတာ်၏ လက်နက်ကိုင် 
အဖွဲ့များ နှိမ်နင်းပရး ထိုးစစ်များမှာ မပအာင် ြမင်ခဲ့ပေ။ 
မင်းြေား စီးနင်းမှု ကို  ကကည့်လျှ င် ၁၉၈၀ ပကျာ်နှစ်များ၌
ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာ့နည်း ြမန်မာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ် 
လမ်းစဉ်၏ ဘက်စုံကျဆုံးမှု ကို ကကည့်ရန် စံနမူနာေင်ြဖစ် 
ေည်။ နိုင်ငံပရးအရ နှိေ်ကွေ်ြခင်းများ၊ စီးေွားပရး ကျဆင်း 
ပနြခင်းများ ၊  ပတာင်ပေါ် ပဒေများတွင်  လက်နက်ကိုင်  
အတိကု ် အခ ံအေုစ်မုျား ေုစံမံျ ိုးစု ံရှပိနြခင်းများက ဤအချက်
ကိုေိောပစေါေည်။ (အာရကန် လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု  
များ ေမိုင်းကို ကကည့်ေါ။)
 မ.ဆ.လ အစိုးရ နဌိတိပံတာမ့ည့ပ်န့ရကမ်ျားမှာ  နီး
ကေ်လာပေပေီ။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငံကို 
ကမ� ာပေါ် တွင် အဆင်းရဲဆုံး ဆယ်နိုင်ငံအနက်မှ တစ်နိုင်ငံ 
အြဖစ် ဖွံ့ ပဖိုးမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဆင့် ေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။ 
ဤြဖစ်ရေ်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံကို မျက်နှာငယ်ပစခဲ့ပော ဆုတ် 
ယုတ်မှု  တစ်ရေ် ြဖစ်ပေီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ပကျာင်းေား 
များက ဉီးပဆာင်ပော ဆန� ြေမှု များ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ကက 
ေည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဉီးပနဝင်းရာထူးမှ အနား 
ယူခဲ့ ပေီး ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ေါတီ အုေ်ချုေ်ပရး 
ပေီးဆုံး ပေီဟု အေိပေးခဲ့ေည်။ လူထုေည် လမ်းပေါ် ေို့  
ထွက်လာပေီး မ.ဆ.လ ပခတ် အဆုံးေတ်ကို ကကိုဆိုခဲ့ ကကပေီး 
ထိုအခိုက်အတန့်မှာ အမျ ိုးေားပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရး 
ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များကို ပနာက်ဆုံးမပတာ့ ပဆာင်ရ�က်နိုင် 
ပတာ့မည်ဟု ထင်စရာ ကာလြဖစ်ေည်။
 ယခင်  အခါများကဲ့ေို့ ေင်  အပကာင်းဘက်ကို  
ပမ ျှာ်လင့်နိုင်ချိန်မှာ တိုပတာင်းလွန်းလှေည်။ နှစ်လတာ 
ကာလအတငွ်း တေမ်ပတာ ်ဆန� ြေေမူျားအား နှေိက်ေွခ်ဲေ့လိ ု
ဉီးပနဝင်း၏ အစိုးရပဟာင်းကိုလည်း အေစ်တဖန် အေက် 
ဝင်လာပော စစ်အုေ်ချုေ်ပရးက အစားထိုးလိုက်ပေီး ြမန်မာ 
နိုင်ငံကို  မ.ဆ.လအုေ်ချုေ်ပရးပလာက်နီးနီး ကာလကကာ 
ပအာင် အုေ်ချုေ်ေွားခဲ့ေည်။
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ပရ�းပကာက်ေွဲကတိများနှင့် နိုင်ငံပရးနှိေ်ကွေ်မှု များ

 အာရကန်နိုင်ငံပရးေည် စစ်တေ်က နိုင်ငံပတာ် 
ပငိမ်ဝေ်ေိြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရးအဖွဲ့ SLORC  ကို ဖွဲ့ ပေီး 
အာဏာေိမ်းလိုက်ေည့် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ (၁၉၉၇ 
တွင်  နိုင်ငံပအးချမ်းောယာပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီ  
-SPDC ဟု အမည်ပြောင်း) မှ အစြေု၍ မတည်ပငိမ်မှု များ၊ ရု
န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်မှု များနှင့်ြေည့်ေည့် ပခတ်ေစ်တစ်ခုေို့ 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ ြေန်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး
ဇာတ်ခုံပေါ် တွင် ပနာက်ထေ်နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်း 
ြဖစလ်ာမည့ ်အပကကာင်းအရာများကိ ုေုေံငွ်းပေးပော ေမိငု်း
ဝင်အြဖစ်အေျက်များ တန်းစီ၍ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းက 
ရခိုင်နိုင်ငံပရးကိုလည်း နှို  းဆွခဲ့ေည်။ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်
လမ်းစဉ်ေါတီမှာ ပေိုကျေွားခဲ့ပလပေီ။ ပကျာင်းေားနှင့်  
အရေ်ေား တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူပေါင်း တစ်ပောင်းခန့်ေည် 
အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီးနှင့် အြခားလူမျ ိုးစုတေ်ဖွဲ့ 
များ ထိန်းချုေ်ထားရာ နယ်ပြမများထဲေို့ ထွက်ပြေးခဲ့ ကက 
ေည်။ ဗမာြေည် ကွန် ြမူနစ်ေါတီေည် တိုင်းရင်းေား 
တို့၏ တေ်တွင် ေုန်ကန်မှု ပကကာင့် တစစီပေိုလဲေွားခဲ့ ပေီ။ 
န.ဝ.တအစိုးရေည် လက်နက်ကိုင် လူမျ ိုးစုအဖွဲ့များနှင့် 
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး မူဝါဒေစ်ကို  ပကကညာခဲ့ေည်။ 
ထို့ပနာက် အေစ်စက်စက် ဖွဲ့စည်းထားပော အမျ ိုးေား 
ဒမီိကုပရစအီဖွဲ့ချုေက် နစှ၃်၀ အတငွ်း ေထမဆုံး ကျင်းေပော
၁၉၉၀ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ပောင်ပေိုကမ်းပေို 
မဲများြဖင့် အနိုင်ရခဲ့ေည်။
 အပြခအပနအနည်းငယ် တည်ပငိမ်လာပောအခါ 
အစိုးရအပြောင်းအလဲမှာ ပရ�းပကာက်ေွဲထက် မေိုပကကာင်း
ေိလာခဲ့ေည်။ ဖိနှိေ်မှု မှာ စနစ်ကျကျေင် ြေန်လည်စတင် 
လာခဲ့ေည်။ ပနာက်ထေ်နှစ် နှစ်ဆယ်အတွက် တေ်မပတာ်၊ 
NLD နငှ့ ်လမူျ ိုးစ ုအမျ ိုးေားပရးေါတမီျားကကား ေုံးေငွ့ဆ်ိငု်
ဆက်ဆံပရးေုံစံေစ် ပေါ် ထွက် လာခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်များမှစ၍ 
မျက်နှာစုံညီ ပတွ့ဆုံညှိနှို  င်းပရးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် ကုလေမဂ� နှင့် အြခား
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက မြဖစ်မပနလှမ်းကက ရမည့်
ပြခလမှ်းြဖစပ်ကကာင်း တိကုတ်နွ်းခဲေ့ည။် နစှပ်ေါင်းေုံးဆယ ်
ခန့အ်ကကာတငွလ်ည်း ထိစုနိပ်ခါ် မှု များအတိငု်း မပြောင်းမလ ဲ
ရင်ဆိုင်ပနရပမဲြဖစ်ေည်။ လက်ရှိအမျ ိုးေား နိုင်ငံပရးတွင် 
ရှိပနပော ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များစွာမှာ န.ဝ.တ- န.အ.ဖ 
အုေ်ချုေ်ပော ပခတ်ထဲတွင် အဖတ်တင်ခဲ့ပော ပေိုကွဲကျ
ဆင်းခဲ့ေည့် နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းက ဆင်းေက်လာခဲ့ ပမ
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tkyfcsKyfa&; (1988-2011)

ပရ�းပကာက်ေွဲကတိများနှင့် နိုင်ငံပရးနှိေ်ကွေ်မှု များ

 အာရကန်နိုင်ငံပရးေည် စစ်တေ်က နိုင်ငံပတာ် 
ပငိမ်ဝေ်ေိြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရးအဖွဲ့ SLORC  ကို ဖွဲ့ ပေီး 
အာဏာေိမ်းလိုက်ေည့် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ (၁၉၉၇ 
တွင်  နိုင်ငံပအးချမ်းောယာပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီ  
-SPDC ဟု အမည်ပြောင်း) မှ အစြေု၍ မတည်ပငိမ်မှု များ၊ ရု
န်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်မှု များနှင့်ြေည့်ေည့် ပခတ်ေစ်တစ်ခုေို့ 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ ြေန်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး
ဇာတ်ခုံပေါ် တွင် ပနာက်ထေ်နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်း 
ြဖစလ်ာမည့ ်အပကကာင်းအရာများကိ ုေုေံငွ်းပေးပော ေမိငု်း
ဝင်အြဖစ်အေျက်များ တန်းစီ၍ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းက 
ရခိုင်နိုင်ငံပရးကိုလည်း နှို  းဆွခဲ့ေည်။ ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်
လမ်းစဉ်ေါတီမှာ ပေိုကျေွားခဲ့ပလပေီ။ ပကျာင်းေားနှင့်  
အရေ်ေား တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူပေါင်း တစ်ပောင်းခန့်ေည် 
အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီးနှင့် အြခားလူမျ ိုးစုတေ်ဖွဲ့ 
များ ထိန်းချုေ်ထားရာ နယ်ပြမများထဲေို့ ထွက်ပြေးခဲ့ ကက 
ေည်။ ဗမာြေည် ကွန် ြမူနစ်ေါတီေည် တိုင်းရင်းေား 
တို့၏ တေ်တွင် ေုန်ကန်မှု ပကကာင့် တစစီပေိုလဲေွားခဲ့ ပေီ။ 
န.ဝ.တအစိုးရေည် လက်နက်ကိုင် လူမျ ိုးစုအဖွဲ့များနှင့် 
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး မူဝါဒေစ်ကို  ပကကညာခဲ့ေည်။ 
ထို့ပနာက် အေစ်စက်စက် ဖွဲ့စည်းထားပော အမျ ိုးေား 
ဒမီိကုပရစအီဖွဲ့ချုေက် နစှ၃်၀ အတငွ်း ေထမဆုံး ကျင်းေပော
၁၉၉၀ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ပောင်ပေိုကမ်းပေို 
မဲများြဖင့် အနိုင်ရခဲ့ေည်။
 အပြခအပနအနည်းငယ် တည်ပငိမ်လာပောအခါ 
အစိုးရအပြောင်းအလဲမှာ ပရ�းပကာက်ေွဲထက် မေိုပကကာင်း
ေိလာခဲ့ေည်။ ဖိနှိေ်မှု မှာ စနစ်ကျကျေင် ြေန်လည်စတင် 
လာခဲ့ေည်။ ပနာက်ထေ်နှစ် နှစ်ဆယ်အတွက် တေ်မပတာ်၊ 
NLD နငှ့ ်လမူျ ိုးစ ုအမျ ိုးေားပရးေါတမီျားကကား ေုံးေငွ့ဆ်ိငု်
ဆက်ဆံပရးေုံစံေစ် ပေါ် ထွက် လာခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်များမှစ၍ 
မျက်နှာစုံညီ ပတွ့ဆုံညှိနှို  င်းပရးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် ကုလေမဂ� နှင့် အြခား
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက မြဖစ်မပနလှမ်းကက ရမည့်
ပြခလမှ်းြဖစပ်ကကာင်း တိကုတ်နွ်းခဲေ့ည။် နစှပ်ေါင်းေုံးဆယ ်
ခန့အ်ကကာတငွလ်ည်း ထိစုနိပ်ခါ် မှု များအတိငု်း မပြောင်းမလ ဲ
ရင်ဆိုင်ပနရပမဲြဖစ်ေည်။ လက်ရှိအမျ ိုးေား နိုင်ငံပရးတွင် 
ရှိပနပော ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များစွာမှာ န.ဝ.တ- န.အ.ဖ 
အုေ်ချုေ်ပော ပခတ်ထဲတွင် အဖတ်တင်ခဲ့ပော ပေိုကွဲကျ
ဆင်းခဲ့ေည့် နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းက ဆင်းေက်လာခဲ့ ပမ
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ြခင်းြဖစ်ေည်။
 ရခိငုတ်ငွပ်တွ့ ကကုရံပော စနိပ်ခါ် မှု များကမ ူအြခား 
ပနရာများထက်ေို၍  နက်ရှို  င်းကျယ် ြေန့်  လွန်းေည်ဟု  
ဆိုနိုင်ေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲ 
များ ပနာက်တစ်ကကိမ် ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင် ဗဟိုအစိုးရ၏ 
မတည်ပငိမ်မှု များက ပဒေခံလူထုအပေါ် တွင် ဆိုးကျ ိုးများ 
ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ နိုင်ငံ ပေိုလဲြခင်းပကကာင့်   ပဒေခံလူထုမှာ 
ဖယ်ကျဉ်ခံရြခင်းနှင့် ဆုံးရှု ံးရြခင်းများ အေစ်တစ်ဖန် ြေန်
ကကုံလာရ ပေီး  မူလကတည်းက ရှိ ပနခဲ့ ပော အာရကန်
တို့အပနနှင့်  မိမိတို့ကိုယ်မိမိတို့  ကိုယ်စား ြေုနိုင်ပအာင်  
မည်ေို့  ပဆာင်ရ�က် ကကမည်နည်းဟူပော ြေဿနာဆီေို့  
တ စ် ေ တ် ြေ န် ပရာ က် ကက ြေ န် ေ ည် ။  မိ မိ တို့ ၏ ြေ ည် န ယ်  
တွင် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု များ အားပကာင်း ခိုင်မာလာပစ 
ြခင်းြဖင့် ပဆာင်ရ�က်ကကမည်ပလာ ေို့မဟုတ်နိုင်ငံပရး ဗဟို 
ချက်တွင်ရှိ ပနပော တေ်မပတာ်နို င်ငံ ပရးေါတီများနှင့်  
အတူ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ရမည်ပလာဆိုပော ပမးခွန်းကို 
ပြဖဆိုကကရမည်။ ဤပမးခွန်းမှာ ၂၁ ရာစုေို့ ပရာက်ပော 
အခါတွင်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်၌ ပြဖဆိုရန် လိုအေ်ပနဆဲေင်။
 မ.ဆ.လ အစိုးရပေိုကျေွားချနိတ်ငွ ်အပကာင်းဘက ်
ေို့ ပမ ျှာ်လင့်ြခင်းများ ြမင့်တက်လာကကေည်။ ပြမာက်ဉီး၊ 
ရပေပ့တာငန်ငှ့ ်ရခိငုြ်ေညန်ယ၏် အြခားပမို့နယမ်ျား၌ ၁၉၈၈ 
လူထု ဆန� ြေေွဲများကာလအတွင်း ဒီမိုကပရစီလှု ေ်ရှားမှု များ 
ပေါ် ပေါက်လာ ကကေည်။  ပကျာင်းေားများနှင့်  အစိုးရ   
အတိကုအ်ခလံှု ေရ်ှား တက�်ကေွမူျား စစုပုေါင်း ၇၀၀ ပလာက်
မှာ ပနာက်ေိုင်းတွင် န.ဝ.တ အစိုးရက လိုက်လံနှိမ်နင်း 
မှု ပကကာင့် အပနာက်ဘက်ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်ပဒေ 
ေို့ တိမ်းပရှာင်ခဲ့ ကကရေည်။၁ ဖိနှိေ်မှု များ ဆက်လက်ြဖစ်
ပနခဲ့ပော်လည်း ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ပရာက် ယှဉ်ပေိုင် 
ရန်  လူမျ ိုးစုေါတီ ကကီးနှစ်ခု  ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ေို၍ 
အားပကာင်းပော ေါတီမှာ အာရကန် ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် 
(Arakan League for Democracy – ALD) ြဖစ်ပေီး 
ပဒါက်တာပစာြမပအာင် နှင့် ေမိုင်းေညာရှင် ဉီးဉီးောထွန်း 
က ဉီးပဆာင်ေည်။ ထိုေါတီပလာက် အား မပကာင်းပော 
ပနာက်ေါတီတစ်ခုမှာ  လက်ဝဲယိမ်းပော ရခိုင် ြေည်ေူ့  
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) ြဖစ်ပေီး ဉီးပကျာ်ဇံရှီ ၊ ဉီးကကာလှပအာင်၊ 
ဘုံပေါက်ောပကျာ်နှင့်  အြခားပတာ်လှန်ပရးပခါင်းပဆာင်
များေါဝင်ေည်။ မွတ်ဆလင်များကကားတွင် အပရးေါပော 
ေါတီမှာ လူ့အခွင့်အပရးအတွက် အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်
ေါတီြဖစ်ပေီး (Nur Ahmed) ပနာအာမက်ပခါ်  ဉီးတင်ပမာင်၊ 
ဖာဇူး အာမက်၊ ဉီးပကျာ်မင်း(ဇူးရိန်း) နှင့်  အီဗရာဟင် 
( ဉီး ချ စ် လွ င် )  တို့ က ဉီး ပဆာ င် ေ ည် ။  အ ပစာ ေို င်း တွ င်  
ထိုေါတီကို ပထာက်ခံေူများက ရိုဟင်ဂျာဟူပော စကားလုံး 

ကို ေါတီနာမည်တွင် ထည့်ေွင်းလိုကကေည်။ ေို့ပော် ထို 
အမည်ကို အာဏာေိုင်များက လက်မခံခဲ့ပေ။ ပရ�းပကာက်ေွဲ 
မှာ ေဋကိ္ခ များအချနိ ်ဆယစ်နုစှန်ငှ့ခ်ျ၍ီ ကကာလာခဲ့ ပေီးချနိတ်ငွ ်
ရခိငုြ်ေညန်ယမ် ှြေညေ်မူျားအဖို ့၎င်းတို၏့ ဆန� ကိ ုထတုပ်ဖာ ်
နိုင်မည့် ရှားေါးပော အခွင့်အပရးေင် ြဖစ်ေည်။
 ပရ�းပကာကေ်ွပဲန့တငွ ်ဆန� မပဲေးြခင်းမှာ မပမ ျှာလ်င့ ်
ေါေဲ လွတ်လေ်ပေီး တရားမျှ တခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ အာရကန် 
အပြခစိုက်ေါတီများက ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အပကာင်းဆုံး 
ရလဒ် ပေါ် ထွက်လာခဲ့ ြခင်းမှာ အံ့ ကေစရာ မပကာင်းလှပေ။ 
ဉီးဉီးောထွန်းကိုမူ ပရ�းပကာက်ေွဲမတိုင်မီက ဖမ်းဆီးလိုက် 
ကကေည်။ ေို့ပော် ALD မှာ ြေည်နယ်အတွင်း အကကီးဆုံး 
ေါတီြဖစ်လာခဲ့ေည်။ လူမျ ိုးစုပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ဖက်ဒရယ် 
ဒီမိုကပရစီအတွက်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ ပေီးပော ထိုေါတီမှာ 
စုစုပေါင်းမဲဆန� နယ် ၂၆ ခုတွင် NLD က ၉ခုကို ရခဲ့ ပေီး ALD 
က (၁၁) ပနရာတွင် အနိုင်ရခဲ့ေည်။ ALD ၏ ပအာင်ေွဲမှာ 
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာတွင်ေင် အားရစရာ ြဖစ်ေည်။ 
ဤေါတီေည် NLD  နှင့် ရှမ်းအမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ 
ချုေ်တို့ ပေီးလျှ င် တတိယပြမာက် အပအာင်ြမင်ဆုံး ေါတီ ြဖစ်
လာေည။် ၂၈ နစှမ်ျှ  ြေတပ်တာကခ်ဲ့ ပေီးပနာကတ်ငွ ်အာရကန ်
အမျ ိုးေားပရးေည် နိုင်ငံပရးပြမေုံပေါ် ေို့  တရားဝင်ြေန်
လည် ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။၂

 အြခားပော လူမျ ိုးစု  နို င်ငံပရးေါတီများေည်
လည်း ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အပြခအပနပကာင်းကကေါေည်။ 
လွတ်လေ်ပရးပနာက်ေိုင်း ေါလီမန်ပခတ်က မွတ်ဆလင် 
အမတ်ပလာင်များ၏ ပအာင်ြမင်မှု ကို ယခု တစ်ဖန် ြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်းတွင် ြေန်ပတွ့ရေည်။ (အခန်း ၃ ကိုရှု ရန်။) 
ဘူးေီးပတာင်နှင့်  ပမာင်ပတာပမို့နယ်များတွင် NDPHR 
က ပလးပနရာ အနိုင်ရခဲ့ေည်။  ALD နှင့်  NDPHR 
တို့ ကကားက ဆက်ဆံပရးမှာ ပယဘုယျအားြဖင့် ပကာင်းမွန် 
ခဲ့ ပေီး  ေါတီနှစ်ခုစလုံးက လူ့အခွင့်အပရးဆိုင်ရာ ြေု ြေင်  
ပြောင်းလဲမှု များကို လိုလားေည်။ ALD ေည် ညီ��တ်ပော 
တိုင်းရင်းေား ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်  UNLD နှင့်အတူ  
အြခားြေည်နယ်အဆင့် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပော 
လူမျ ိုးစုေါတီနှစ်ခုြဖစ်ေည့် ပမို (ေို့မဟုတ်) ခမီအမျ ိုးေား 
ပေွးစည်း ညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ (Mro or Khami National 
Solidarity Organization) နှင့်  မွတ်ဆလင်အများစု 
ေါဝင်ပော ကမန်အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ် (Kamans 
National League for Democracy – KNLD) တို့နှင့် 
မ ဟာ မိ တ် ဖွဲ့ ခဲ့ ေ ည် ။  စု စု ပေါ င်း ရ ခို င် အ ပြခ စို က် ေါ တီ
များ ပနရာ ၆၅ ခု ရှိခဲ့ရာ ALD နှင့် UNLD ပခါင်းပဆာင် 
များက NLD နှင့် ေူးပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဉ
ေပဒေစ် ပရးဆွဲပရးတွင် ဉီးပဆာင်ေါဝင်နိုင် ပတာ့မည်ဟု 
ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။
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ြခင်းြဖစ်ေည်။
 ရခိငုတ်ငွပ်တွ့ ကကုရံပော စနိပ်ခါ် မှု များကမ ူအြခား 
ပနရာများထက်ေို၍  နက်ရှို  င်းကျယ် ြေန့်  လွန်းေည်ဟု  
ဆိုနိုင်ေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲ 
များ ပနာက်တစ်ကကိမ် ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင် ဗဟိုအစိုးရ၏ 
မတည်ပငိမ်မှု များက ပဒေခံလူထုအပေါ် တွင် ဆိုးကျ ိုးများ 
ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ နိုင်ငံ ပေိုလဲြခင်းပကကာင့်   ပဒေခံလူထုမှာ 
ဖယ်ကျဉ်ခံရြခင်းနှင့် ဆုံးရှု ံးရြခင်းများ အေစ်တစ်ဖန် ြေန်
ကကုံလာရ ပေီး  မူလကတည်းက ရှိ ပနခဲ့ ပော အာရကန်
တို့အပနနှင့်  မိမိတို့ကိုယ်မိမိတို့  ကိုယ်စား ြေုနိုင်ပအာင်  
မည်ေို့  ပဆာင်ရ�က် ကကမည်နည်းဟူပော ြေဿနာဆီေို့  
တ စ် ေ တ် ြေ န် ပရာ က် ကက ြေ န် ေ ည် ။  မိ မိ တို့ ၏ ြေ ည် န ယ်  
တွင် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု များ အားပကာင်း ခိုင်မာလာပစ 
ြခင်းြဖင့် ပဆာင်ရ�က်ကကမည်ပလာ ေို့မဟုတ်နိုင်ငံပရး ဗဟို 
ချက်တွင်ရှိ ပနပော တေ်မပတာ်နို င်ငံ ပရးေါတီများနှင့်  
အတူ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ရမည်ပလာဆိုပော ပမးခွန်းကို 
ပြဖဆိုကကရမည်။ ဤပမးခွန်းမှာ ၂၁ ရာစုေို့ ပရာက်ပော 
အခါတွင်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်၌ ပြဖဆိုရန် လိုအေ်ပနဆဲေင်။
 မ.ဆ.လ အစိုးရပေိုကျေွားချနိတ်ငွ ်အပကာင်းဘက ်
ေို့ ပမ ျှာ်လင့်ြခင်းများ ြမင့်တက်လာကကေည်။ ပြမာက်ဉီး၊ 
ရပေပ့တာငန်ငှ့ ်ရခိငုြ်ေညန်ယ၏် အြခားပမို့နယမ်ျား၌ ၁၉၈၈ 
လူထု ဆန� ြေေွဲများကာလအတွင်း ဒီမိုကပရစီလှု ေ်ရှားမှု များ 
ပေါ် ပေါက်လာ ကကေည်။  ပကျာင်းေားများနှင့်  အစိုးရ   
အတိကုအ်ခလံှု ေရ်ှား တက�်ကေွမူျား စစုပုေါင်း ၇၀၀ ပလာက်
မှာ ပနာက်ေိုင်းတွင် န.ဝ.တ အစိုးရက လိုက်လံနှိမ်နင်း 
မှု ပကကာင့် အပနာက်ဘက်ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်ပဒေ 
ေို့ တိမ်းပရှာင်ခဲ့ ကကရေည်။၁ ဖိနှိေ်မှု များ ဆက်လက်ြဖစ်
ပနခဲ့ပော်လည်း ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ပရာက် ယှဉ်ပေိုင် 
ရန်  လူမျ ိုးစုေါတီ ကကီးနှစ်ခု  ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ေို၍ 
အားပကာင်းပော ေါတီမှာ အာရကန် ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ချုေ် 
(Arakan League for Democracy – ALD) ြဖစ်ပေီး 
ပဒါက်တာပစာြမပအာင် နှင့် ေမိုင်းေညာရှင် ဉီးဉီးောထွန်း 
က ဉီးပဆာင်ေည်။ ထိုေါတီပလာက် အား မပကာင်းပော 
ပနာက်ေါတီတစ်ခုမှာ  လက်ဝဲယိမ်းပော ရခိုင် ြေည်ေူ့  
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) ြဖစ်ပေီး ဉီးပကျာ်ဇံရှီ ၊ ဉီးကကာလှပအာင်၊ 
ဘုံပေါက်ောပကျာ်နှင့်  အြခားပတာ်လှန်ပရးပခါင်းပဆာင်
များေါဝင်ေည်။ မွတ်ဆလင်များကကားတွင် အပရးေါပော 
ေါတီမှာ လူ့အခွင့်အပရးအတွက် အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်
ေါတီြဖစ်ပေီး (Nur Ahmed) ပနာအာမက်ပခါ်  ဉီးတင်ပမာင်၊ 
ဖာဇူး အာမက်၊ ဉီးပကျာ်မင်း(ဇူးရိန်း) နှင့်  အီဗရာဟင် 
( ဉီး ချ စ် လွ င် )  တို့ က ဉီး ပဆာ င် ေ ည် ။  အ ပစာ ေို င်း တွ င်  
ထိုေါတီကို ပထာက်ခံေူများက ရိုဟင်ဂျာဟူပော စကားလုံး 

ကို ေါတီနာမည်တွင် ထည့်ေွင်းလိုကကေည်။ ေို့ပော် ထို 
အမည်ကို အာဏာေိုင်များက လက်မခံခဲ့ပေ။ ပရ�းပကာက်ေွဲ 
မှာ ေဋကိ္ခ များအချနိ ်ဆယစ်နုစှန်ငှ့ခ်ျ၍ီ ကကာလာခဲ့ ပေီးချနိတ်ငွ ်
ရခိငုြ်ေညန်ယမ် ှြေညေ်မူျားအဖို ့၎င်းတို၏့ ဆန� ကိ ုထတုပ်ဖာ ်
နိုင်မည့် ရှားေါးပော အခွင့်အပရးေင် ြဖစ်ေည်။
 ပရ�းပကာကေ်ွပဲန့တငွ ်ဆန� မပဲေးြခင်းမှာ မပမ ျှာလ်င့ ်
ေါေဲ လွတ်လေ်ပေီး တရားမျှ တခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ အာရကန် 
အပြခစိုက်ေါတီများက ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အပကာင်းဆုံး 
ရလဒ် ပေါ် ထွက်လာခဲ့ ြခင်းမှာ အံ့ ကေစရာ မပကာင်းလှပေ။ 
ဉီးဉီးောထွန်းကိုမူ ပရ�းပကာက်ေွဲမတိုင်မီက ဖမ်းဆီးလိုက် 
ကကေည်။ ေို့ပော် ALD မှာ ြေည်နယ်အတွင်း အကကီးဆုံး 
ေါတီြဖစ်လာခဲ့ေည်။ လူမျ ိုးစုပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ဖက်ဒရယ် 
ဒီမိုကပရစီအတွက်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ ပေီးပော ထိုေါတီမှာ 
စုစုပေါင်းမဲဆန� နယ် ၂၆ ခုတွင် NLD က ၉ခုကို ရခဲ့ ပေီး ALD 
က (၁၁) ပနရာတွင် အနိုင်ရခဲ့ေည်။ ALD ၏ ပအာင်ေွဲမှာ 
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာတွင်ေင် အားရစရာ ြဖစ်ေည်။ 
ဤေါတီေည် NLD  နှင့် ရှမ်းအမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ အဖွဲ့ 
ချုေ်တို့ ပေီးလျှ င် တတိယပြမာက် အပအာင်ြမင်ဆုံး ေါတီ ြဖစ်
လာေည။် ၂၈ နစှမ်ျှ  ြေတပ်တာကခ်ဲ့ ပေီးပနာကတ်ငွ ်အာရကန ်
အမျ ိုးေားပရးေည် နိုင်ငံပရးပြမေုံပေါ် ေို့  တရားဝင်ြေန်
လည် ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။၂

 အြခားပော လူမျ ိုးစု  နို င်ငံပရးေါတီများေည်
လည်း ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အပြခအပနပကာင်းကကေါေည်။ 
လွတ်လေ်ပရးပနာက်ေိုင်း ေါလီမန်ပခတ်က မွတ်ဆလင် 
အမတ်ပလာင်များ၏ ပအာင်ြမင်မှု ကို ယခု တစ်ဖန် ြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်းတွင် ြေန်ပတွ့ရေည်။ (အခန်း ၃ ကိုရှု ရန်။) 
ဘူးေီးပတာင်နှင့်  ပမာင်ပတာပမို့နယ်များတွင် NDPHR 
က ပလးပနရာ အနိုင်ရခဲ့ေည်။  ALD နှင့်  NDPHR 
တို့ ကကားက ဆက်ဆံပရးမှာ ပယဘုယျအားြဖင့် ပကာင်းမွန် 
ခဲ့ ပေီး  ေါတီနှစ်ခုစလုံးက လူ့အခွင့်အပရးဆိုင်ရာ ြေု ြေင်  
ပြောင်းလဲမှု များကို လိုလားေည်။ ALD ေည် ညီ��တ်ပော 
တိုင်းရင်းေား ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်  UNLD နှင့်အတူ  
အြခားြေည်နယ်အဆင့် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပော 
လူမျ ိုးစုေါတီနှစ်ခုြဖစ်ေည့် ပမို (ေို့မဟုတ်) ခမီအမျ ိုးေား 
ပေွးစည်း ညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ (Mro or Khami National 
Solidarity Organization) နှင့်  မွတ်ဆလင်အများစု 
ေါဝင်ပော ကမန်အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ် (Kamans 
National League for Democracy – KNLD) တို့နှင့် 
မ ဟာ မိ တ် ဖွဲ့ ခဲ့ ေ ည် ။  စု စု ပေါ င်း ရ ခို င် အ ပြခ စို က် ေါ တီ
များ ပနရာ ၆၅ ခု ရှိခဲ့ရာ ALD နှင့် UNLD ပခါင်းပဆာင် 
များက NLD နှင့် ေူးပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဉ
ေပဒေစ် ပရးဆွဲပရးတွင် ဉီးပဆာင်ေါဝင်နိုင် ပတာ့မည်ဟု 
ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။
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 ေို့ပော် ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး၌ အကန့်အေတ် 
ရှိ ပန ပေ ေ ည် ။  ၁ ၉ ၆ ၂  ဖ က် ဒ ရ ယ် မူ ကို  အ ပရး ဆို စ ဉ်  
ကကဲ့ေို့ေင် တေ်မပတာ်၏ ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံပရး 
ေါတီများ အချင်းချင်းပတွ့ဆုံြခင်းအား တားြမစ်လိုက်ေည်။ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  အနိုင်ရလိုက်ပော ေါလီမန်အမတ်  
များေည် ေါလီမန် ပခါ် ယူခွင့်မရလိုက်ပေ။ လုံပခုံပရး တေ်ဖွဲ့ 
များေည် NLD၊ SNLD၊ ALD နှင့်  အြခားဒီမိုကပရစီ 
လိုလားပော ေါတီများ အားလုံးကို နှိေ်ကွေ်ရန် ကကာရှည် 
ကကာများ ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ် တွင်လည်း 
အ စိုး ရ ဖိ အား မှာ မ ြေ တ်  ဝ င် ပရာ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ဉီး ဉီး  
ောထွန်းေည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်  ပထာင်ထဲ၌ပေဆုံးခဲ့  
ရပေီး ALD, KNLD နှင့်  NDPHR တို့ကို  ၁၉၉၂ တွင်  
တရားမဝင်အေင်းများအြဖစ် ေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။ 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 ။ 
မွတ်ဆလင်များ၏ ပထာက်ခံမှု ကိုရပော NDPHR မှာ 
လည်း အလားတူေင် ြေင်းထန်စွာ နှိေ်ကွေ်ခံရေည်။ စစ်ပတွ 
ပမို့မှ NDPHR ေါတီ၏ ပရ�းပကာက်ခံအမတ် ဉီးပကျာ်လှ 
ပအာင်မှာ ၁၄ နှစ်ပထာင်ဒဏ် စီရင်ခံရပေီး ဘူးေီးပတာင်မဲ 
ဆန� နယပ်ြမ (၁) က ပရ�းပကာက ်တငပ်ြမှာကထ်ားပော  အမတ ်
ဉီးပကျာ်မင်းမှာ ေုံးလခန့် အချုေ်ခံခဲ့ရေည်။ ထိုအမတ်နှစ်
ဉီးစလုံးအဖို့  ထိုအပရးယူမှု မှာ ပနာက်ထေ် မကကာမကကာ 
ြဖစ်လာပတာ့မည့် နှိေ်စက်ကလူြေုမှု များ၊ ဖမ်းဆီးမှု များ၏ 
အစောြဖစ်ခဲ့ေည်။၃ 
 နိုင်ငံပရးေါတီများ ြေန်လည်ရှင်ေန်ခွင့် တစ်ဖန် 
ြေန်ရရန် ပနာက်ထေ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ကကာြမင့်ခဲ့ ပေေည်။ 
ေို့ရာတွင် ထိုဖိနှိေ်မှု များက အမျ ိုးေားပရး အတိုက်အခံ 
အငအ်ားများကိ ုအစပဖျာကရ်န ်မတတန်ိငုခ်ဲေ့ါ။ ပရ�းပကာက ်
ေွဲ ဝင်ေါတီများ  ဖိနှိ ေ်ခံရ ြခင်းနှင့်အတူ  အမျ ိုးေားပရး
လှု ေ်ရှားမှု  အရှိန်မှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံြေုပရးဘက်
ေို့ ချိန်ခွင် ညှာယိုင်ေွားြေန်ေည်။ စစ်ပရးအရ ခုခံပနကကရ 
ြခင်း၏ အဆုံးေတ်ကား ရှိလာဖွယ် လမ်းမြမင်ပတာ့ပေ။

ေဋိေက္ခ များြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်
ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ 
အစုလိုက် အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။

 နိုင်ငံပရးဖိနှိေ်မှု များ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင် 
တေ်မပတာ်၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းကလည်း လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံအုေ်စုများဘက်ေို့  တစ်ဖန်အာရုံကျ လာြေန် 
ေည်။ နိုင်ငံပတာ် ပငိမ်ဝေ်ေိ ြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရးအဖွဲ့  

န . ဝ . တ  က  အာ ဏာ ေိ မ်း အ ပေီး တွ င်  ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ 
နယ်စေ်ပဒေများမှာ ဖရိုဖရဲ မတည်ပငိမ်မှု များနှင့်  ကကုံပတွ့ 
ကကရေည်။ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ ပေိုလဲေွားပေီး ပနာက် 
န.ဝ.တ အစိုးရအဖို့အေက်ရှု ပချာင်စရာမှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် 
တွင် တရုတ်ြေည်နယ်ြခားတွင်ရှိပော ဗ.က.ဗ၏ ြေည်ေူ့ 
တေ်မပတာ်မှ  ခွဲထွက်ခဲ့ ကကေည့်  လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင်  
တေ်ဖွဲ့များနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးေပဘာတူနိုင်ခဲ့ ြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ ထိုအဖွဲ့များထဲမှ နှစ်ခုြဖစ်ပော ကိုးကန့်ြမန်မာ 
အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်ဖွဲ့ (Myanmar 
National Democratic Alliance Army-MNDAA) နှင့် 
ဝ ြေည်ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးတေ်မပတာ် (United Wa 
Stale Army-UWSA)၄ တို့မှာ ထင်ရှားေည်။ 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 ထိုလူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ေုံးဖွဲ့ EAOS 
များေည်  ပနာင်တွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်၌ လက်နက်ကိုင်  
ပတာ်လှန်မှု များ ြေန်လည်အေက်ဝင်လာပစပရးတွင် အပရး 
ကကီးပောပနရာမှ ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ (အခန်း ၆ ၊ ၇ နှင့်  
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 အာဏာရဗိုလ်ချုေ်များေည် တိုင်း ြေည်၏အြခား 
နယ်စေ်များကို  အချိန်ပေး ကိုင်တွယ်လာကကြေန်ေည်။ 
လူမျ ိုးစု ြေည်နယ်များတွင် အစိုးရအတိုက်အခံ အင်အား
များမှာလည်း စုစည်း မိလာကကေည်။
 တေ်မပတာ်၏ ပခါင်းပဆာင်တို့တွင် စိုးရိမ်စရာ 
အပကကာင်းြေချက်များစွာရှိေည်။ ၁၉၉၀ပကျာ် အပစာေိုင်း 
ကာလများတွင်  မဟာမိတ်အေစ်များနှင့်  အဖွဲ့အစည်း 
အေစ်များ အလျှ ံေယ် ပေါ် ပေါက်လာကကပေီး ြမန်မာနိုင်ငံ 
ထဲေို့ လှု ေ်ရှားမှု ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ယူပဆာင်လာကကရန် စိုင်ြေင်း 
ပနကကချိန်ြဖစ်ေည်။ အတိုက်အခံ အင်အားများ စုမိပော 
အ ဓိ က ပန ရာ တ စ် ခု မှာ  က ရ င် အ မျ ိုး ေား အ ဖွဲ့  K N U  
နှင့် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ တေ်ပေါင်းစု NDF မဟာမိတ် 
များ စုစည်းမိရာ ထိုင်းနယ်စေ်ြဖစ်ေည်။ အာရကန်လွတ် 
ပြမာက်ပရးေါတီ၏ အဓိကအင်အားစုမှာလည်း ထိုစခန်း 
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) နှင့်  ြေည်ေပရာက် ေါလီမန် 
အမတမ်ျားဖွဲ့စည်းေည့ ်ြေညပ်ထာငစ်ြုမနမ်ာနိငုင် ံအမျ ိုးေား 
��န့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB-၁၉၉၀) တို့မှာလည်း အေစ် 
ပေါ် ပေါက်လာပော လှု ေ်ရှားမှု များထဲမှ  ြဖစ် ကကေည်။ 
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 ေို့ပော် ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး၌ အကန့်အေတ် 
ရှိ ပန ပေ ေ ည် ။  ၁ ၉ ၆ ၂  ဖ က် ဒ ရ ယ် မူ ကို  အ ပရး ဆို စ ဉ်  
ကကဲ့ေို့ေင် တေ်မပတာ်၏ ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံပရး 
ေါတီများ အချင်းချင်းပတွ့ဆုံြခင်းအား တားြမစ်လိုက်ေည်။ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  အနိုင်ရလိုက်ပော ေါလီမန်အမတ်  
များေည် ေါလီမန် ပခါ် ယူခွင့်မရလိုက်ပေ။ လုံပခုံပရး တေ်ဖွဲ့ 
များေည် NLD၊ SNLD၊ ALD နှင့်  အြခားဒီမိုကပရစီ 
လိုလားပော ေါတီများ အားလုံးကို နှိေ်ကွေ်ရန် ကကာရှည် 
ကကာများ ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ် တွင်လည်း 
အ စိုး ရ ဖိ အား မှာ မ ြေ တ်  ဝ င် ပရာ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ဉီး ဉီး  
ောထွန်းေည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်  ပထာင်ထဲ၌ပေဆုံးခဲ့  
ရပေီး ALD, KNLD နှင့်  NDPHR တို့ကို  ၁၉၉၂ တွင်  
တရားမဝင်အေင်းများအြဖစ် ေတ်မှတ်ခဲ့ေည်။ 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 ။ 
မွတ်ဆလင်များ၏ ပထာက်ခံမှု ကိုရပော NDPHR မှာ 
လည်း အလားတူေင် ြေင်းထန်စွာ နှိေ်ကွေ်ခံရေည်။ စစ်ပတွ 
ပမို့မှ NDPHR ေါတီ၏ ပရ�းပကာက်ခံအမတ် ဉီးပကျာ်လှ 
ပအာင်မှာ ၁၄ နှစ်ပထာင်ဒဏ် စီရင်ခံရပေီး ဘူးေီးပတာင်မဲ 
ဆန� နယပ်ြမ (၁) က ပရ�းပကာက ်တငပ်ြမှာကထ်ားပော  အမတ ်
ဉီးပကျာ်မင်းမှာ ေုံးလခန့် အချုေ်ခံခဲ့ရေည်။ ထိုအမတ်နှစ်
ဉီးစလုံးအဖို့  ထိုအပရးယူမှု မှာ ပနာက်ထေ် မကကာမကကာ 
ြဖစ်လာပတာ့မည့် နှိေ်စက်ကလူြေုမှု များ၊ ဖမ်းဆီးမှု များ၏ 
အစောြဖစ်ခဲ့ေည်။၃

 နိုင်ငံပရးေါတီများ ြေန်လည်ရှင်ေန်ခွင့် တစ်ဖန် 
ြေန်ရရန် ပနာက်ထေ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ကကာြမင့်ခဲ့ ပေေည်။ 
ေို့ရာတွင် ထိုဖိနှိေ်မှု များက အမျ ိုးေားပရး အတိုက်အခံ 
အငအ်ားများကိ ုအစပဖျာကရ်န ်မတတန်ိငုခ်ဲေ့ါ။ ပရ�းပကာက ်
ေွဲ ဝင်ေါတီများ  ဖိနှိ ေ်ခံရ ြခင်းနှင့်အတူ  အမျ ိုးေားပရး
လှု ေ်ရှားမှု  အရှိန်မှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံြေုပရးဘက်
ေို့ ချိန်ခွင် ညှာယိုင်ေွားြေန်ေည်။ စစ်ပရးအရ ခုခံပနကကရ 
ြခင်း၏ အဆုံးေတ်ကား ရှိလာဖွယ် လမ်းမြမင်ပတာ့ပေ။

ေဋိေက္ခ များြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်
ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ 
ေဋိေက္ခ များြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်
ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ 
ေဋိေက္ခ များြေန်စြခင်း၊ စစ်အင်အားြေန်လည်

အစုလိုက် အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။
ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ 
အစုလိုက် အပေုံလိုက် ထွက်ပြေးရြခင်း။
ထူပထာင်ကကြခင်းနှင့် ၁၉၉၁-၉၂ ရိုဟင်ဂျာများ 

 နိုင်ငံပရးဖိနှိေ်မှု များ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင် 
တေ်မပတာ်၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းကလည်း လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံအုေ်စုများဘက်ေို့  တစ်ဖန်အာရုံကျ လာြေန် 
ေည်။ နိုင်ငံပတာ် ပငိမ်ဝေ်ေိ ြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရးအဖွဲ့  

န . ဝ . တ  က  အာ ဏာ ေိ မ်း အ ပေီး တွ င်  ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ 
နယ်စေ်ပဒေများမှာ ဖရိုဖရဲ မတည်ပငိမ်မှု များနှင့်  ကကုံပတွ့ 
ကကရေည်။ ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ ပေိုလဲေွားပေီး ပနာက် 
န.ဝ.တ အစိုးရအဖို့အေက်ရှု ပချာင်စရာမှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် 
တွင် တရုတ်ြေည်နယ်ြခားတွင်ရှိပော ဗ.က.ဗ၏ ြေည်ေူ့ 
တေ်မပတာ်မှ  ခွဲထွက်ခဲ့ ကကေည့်  လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင်  
တေ်ဖွဲ့များနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးေပဘာတူနိုင်ခဲ့ ြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ ထိုအဖွဲ့များထဲမှ နှစ်ခုြဖစ်ပော ကိုးကန့်ြမန်မာ 
အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်ဖွဲ့ (Myanmar 
National Democratic Alliance Army-MNDAA) နှင့် 
ဝ ြေည်ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးတေ်မပတာ် (United Wa 
Stale Army-UWSA)၄ တို့မှာ ထင်ရှားေည်။ 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 ထိုလူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ေုံးဖွဲ့ EAOS 
များေည်  ပနာင်တွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်၌ လက်နက်ကိုင်  
ပတာ်လှန်မှု များ ြေန်လည်အေက်ဝင်လာပစပရးတွင် အပရး 
ကကီးပောပနရာမှ ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ (အခန်း ၆ ၊ ၇ နှင့်  
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 အာဏာရဗိုလ်ချုေ်များေည် တိုင်း ြေည်၏အြခား 
နယ်စေ်များကို  အချိန်ပေး ကိုင်တွယ်လာကကြေန်ေည်။ 
လူမျ ိုးစု ြေည်နယ်များတွင် အစိုးရအတိုက်အခံ အင်အား
များမှာလည်း စုစည်း မိလာကကေည်။
 တေ်မပတာ်၏ ပခါင်းပဆာင်တို့တွင် စိုးရိမ်စရာ 
အပကကာင်းြေချက်များစွာရှိေည်။ ၁၉၉၀ပကျာ် အပစာေိုင်း 
ကာလများတွင်  မဟာမိတ်အေစ်များနှင့်  အဖွဲ့အစည်း 
အေစ်များ အလျှ ံေယ် ပေါ် ပေါက်လာကကပေီး ြမန်မာနိုင်ငံ 
ထဲေို့ လှု ေ်ရှားမှု ေုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ယူပဆာင်လာကကရန် စိုင်ြေင်း 
ပနကကချိန်ြဖစ်ေည်။ အတိုက်အခံ အင်အားများ စုမိပော 
အ ဓိ က ပန ရာ တ စ် ခု မှာ  က ရ င် အ မျ ိုး ေား အ ဖွဲ့  K N U  
နှင့် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီ တေ်ပေါင်းစု NDF မဟာမိတ် 
များ စုစည်းမိရာ ထိုင်းနယ်စေ်ြဖစ်ေည်။ အာရကန်လွတ် 
ပြမာက်ပရးေါတီ၏ အဓိကအင်အားစုမှာလည်း ထိုစခန်း 
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) နှင့်  ြေည်ေပရာက် ေါလီမန် 
အမတမ်ျားဖွဲ့စည်းေည့ ်ြေညပ်ထာငစ်ြုမနမ်ာနိငုင် ံအမျ ိုးေား 
��န့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB-၁၉၉၀) တို့မှာလည်း အေစ် 
ပေါ် ပေါက်လာပော လှု ေ်ရှားမှု များထဲမှ  ြဖစ် ကကေည်။ 
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ပနာက်ေိုင်းတွင်  ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ  အမျ ိုးေား
ပကာင်စီ  (Nat ional  Coal i t ion Union Burma-
NCUB:၁၉၉၂) ကိလုည်း တညပ်ထာငခ်ဲ့ ကကေည။် အာရကန ်
မွတ်ဆလင် ဦးပကျာ်လှ၏ ဦးပဆာင်မှု ြဖင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော 
ဗမာြေည် မွတ်ဆလင်လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ေည်လည်း 
DAB နှင့်  NCUB ကိုေူးတွဲတည်ပထာင်ေူများထဲတွင်  
ေါဝင်လာေည်။
 အဘက်ဘက်က အေိအမှတ်ြေုပနကကေကဲ့ေို့ေင် 
ညီ �� တ် ပရး တ ေ်  ပေါ င်း စု အ ေ စ် များ ေ ည်  အ မျ ိုး ေား  
နိုင်ငံပရးတွင် အကကီးအကျယ် ကေဇာရှိပနေည့် အချိန်မျ ိုး 
ြဖစ်ေည်။ NCGUB နှင့် NCUB တို့ေည် တစ်ြေည်လုံးမှ 
နိုင်ငံပရးေါတီများနှင့်  နိုင်ငံပရးေမားများကို  ကွန်ရက် 
ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပောအခါ အစိုးရ၏ လုံ ပခုံပရးအဖွဲ့  
များကလည်း ထိုအချိတ်အဆက်များကို လက်ဦးမှု ရယူကာ 
ဖျက်ဆီးလိုေည်။ မာနယ်ေပလာတွင်ရှိပော KNU-NDF 
ဌာနချုေ်မှ အေစ်ဖွဲ့ထားပော NCGUB ၏ ဝန်ကကီးချုေ်မှာ 
ပဒါက်တာစိန်ဝင်းြဖစ်ေည်။ ေူေည် ထိုအချိန်က ရန်ကုန် 
တွင် ပနအိမ်အကျယ်ချုေ်ခံပနရပော NLD ပခါင်းပဆာင် 
ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည ်နငှ့ ်ပမာငန်မှဝမ်းကွ ဲပတာစ်ေေ်ည။်
 ေ ထ မ တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  လ က် န က် ကို င်  
အဖွဲ့များ၏ လှု ေ်ရှားမှု များကို န.ဝ.တ အာဏာေိမ်းယူပေီး 
ခါစတွင် ေတိမထားမိခဲ့ ကကေါ။ တေ်မပတာ်၏ အပစာဆုံး 
ထိုးစစ်များမှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန် နှင့် ရှမ်းြေည် 
နယ်တို့ရှိ  NDF ထိန်းချုေ်ရာ နယ်ပြမများြဖစ် ကကေည်။
ေို့ပော်ရခိုင် ြေည်နယ်မှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖအုေ်ချုေ်ပရး 
ကာလအတွင်း  ေဋိေက္ခ  များနှင့်  အပြောင်းအလဲများ၏ 
စံချိန်ေစ်ချ ိုးရာ ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာပတာ့ေည်။ ေဋိေက္ခ  
များေျံ ေ့ွားလာပောအခါ ရခိုင် ြေည်ကိုလည်း မဆိုင်းဘဲ  
ကူး စ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ ကို  ေိ တ် ေ င်  
လိုက်ပေီးပနာက် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားမှု များ 
အား ပထာက်ခံမှု များဆက်လက် ြမင့်မားလာခဲေည်။ များ 
မကကာမီနှစ်များတွင် အစိုးရအတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု များတွင် 
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ 
အဓိကကျပော ပနရာများမှ ေါဝင်လာခဲ့ေည်။
 ၁ ၉ ၈ ၈ ခု နှ စ် က ေ င်  ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က်
ပဒေတွင်  ရခို င်တေ်ဖွဲ့ များက ဦးစွာလှု ေ်ရှားခဲ့ေည်။ 
ပြောင်းလဲလာေည့်  အပြခအပနကိုတွက်ဆပေီး  ထို နှ စ်  
စ က် တ င် ဘာ လ တွ င်  A L P ၊  ရ ခို င် ြေ ည် လွ တ် လ ေ် ပရး  
အဖွဲ့နှင့် ရခိုင် ြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတို့ေါ၀င်ပော လက်ရှိ 
ရ ခို င် ြေ ည် အ မျ ိုး ေား ညီ �� တ် ပရး တ ေ် ဦး  N U FA ကို  
အငအ်ားချဲ့ထငွခ်ဲ့ ကကေည။် ယခငပ်တာလ်နှပ်ရးအဖွဲ့ပဟာင်း 
ရခို င် ြေည်အမျ ိုးေား  လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ၊  လူမျ ိုးစုံ  
တို င်း ရ င်း ေား များ ေါ တီ နှ င့်  ေ က် ဆိုး မ ရှ ည် ခဲ့ ပော  

လူငယ်တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများ ဖွဲ့စည်းထားေည့် ရခိုင်  
ြေည် အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတို့ အေါအဝင် 
ပတာ်လှန်ပရးအဖွဲ့  ေုံးဖွဲ့ကလည်း လာပရာက် ေူးပေါင်း 
ကကေည်။ NUFA ၏ ဦးတည်ချက်မှာ ေုံးေိုင်းေါဝင်ေည်။ 
“ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့ ကူးပြောင်းပရး” “အာရကန်ကို ကိုလိုနီ 
အြဖစ်မှ လွတ်ပြမာက်ပအာင် ကယ်တင်ပရး” နှင့်“အချုေ် 
အ ြခာ ေို င်  အာ ရ က န် နို င် ငံ ပတာ် ေ စ်  ထူ ပထာ င် ပရး ”
တို့ ြဖစ် ကကေည်။၅ တစ်ပန့တည်းမှာေင်  AIO နှင့်  ALP 
တို့ယာယီမျှ  တစ်ေါတီတည်းအြဖစ်  ေူးပေါင်း ြဖစ်ခဲ့ ကက
ေည်။ မည်ေည့်မွတ်ဆလင်ေါတီကိုေါ ထည့်ေွင်းခဲ့ ြခင်း 
မရှိခဲ့ပော်လည်း ထိုလှု ေ်ရှားမှု ကကီးမှာ အာရကန် အမျ ိုးေား
ပရးပထာက်ခံေူများ ပရှးကေင် ပဆာ်ကေခဲ့ ကကပော အစိုးရ 
အ တို က် အ ခံ  အ င် အား စု များ  အား လုံး တ ပေါ င်း တ ည်း  
စည်းလုံး ကကရန်  ြဖစ်လာခဲ့ေည်။  ထိုအေစ်ပေါ် ပေါက်  
လာပော မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ စစ်လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့မှာ 
ရခိုင် ြေည်ေစ်တည်ပဆာက်ပရးတေ်မပတာ် (The New 
Arakan Construction Army)ဟု ပခါ် ေည်။ (အာရကန် 
လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကိုရှု ေါ။)
 နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု အရှိန်အဟုန်ကို ပမို့မှ အေစ် 
ပရာက်လာပော အဖွဲ့အစည်းများက စိုးမိုး ေွားကကေည်။ 
၁၉၈၈ နိုဝင်ဘာလတွင် အာရကန် ပကျာင်းေား ေမဂ�  
(All Arakan Students Union)ကို  ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 
ဆက်တိုက်ဆိုေလိုေင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ၊ အိန� ိယနှင့် ထိုင်း
နယ်စေ်မှ ABSDFအဖွဲ့ဝင်များက ၉၀၁ တေ်ခွဲကို တစ်နိုင်ငံ 
လုံးရှိ  နယ်စေ်များမှ  ABSDF တေ်ခွဲ၁၈ခုထဲမှ  တစ်ခု  
အ ြဖ စ် ထူ ပထာ င် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၆ A L D  နှ င့်  အ ြခား ပရ�း  
ပကာ က် ေွဲ ဝ င် ခဲ့ ပော  ေါ တီ များ ကို  အ စိုး ရ က  ပဖို ခွ င်း  
အပရးယူခဲ့ ပေီးပနာက် နယ် ြခားေုံးခုဆုံချက်တွင်  ALD 
(ြေည်ေ)အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့များ၏ နာယကမှာ 
ပရ�းပကာက်ခံအမတ် ဦးောနိုး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဤအပတာ
အတွင်း NDF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ြဖစ်ပော ALP က ABSDF
နှင့် NUFA တို့နှင့်အတူ ထိုင်းနယ်စေ်တွင် အဖွဲ့ပေါင်း ၂၂ 
ဖွဲ့ေါဝင်ပော DAB ၏ေူးတွဲတည်ပထာင်ေူ အဖွဲ့တစ်ခု 
အြဖစ် ေါဝင်ခဲ့ေည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် NDF နှင့် DAB 
အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပောအေစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော ချင်းအမျ ိုးေား
တစ်ဦးကလည်း ယခင်အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေများ
တွင် ေါဝင်ပော ေလက်ဝပမို့နယ်တွင်စ၍ အင်အားစုစည်း 
ခဲ့ေည်။၇ ၁၉၉၀ြေည့်နှစ်တွင် ပေချာေည်က နယ်စေ်ပဒေ 
အေီးေီး၌ အစိုးရ အတိုက်အခံ အင်အားစုများ ဖွဲ့စည်းေုံ 
အပြောင်းအလဲများြဖင့် ပနရာ ြေန်ယူပနကကပေီြဖစ်ေည်။
 ထိကုာလများမတိငုမ်တီငွ ်ဦးပစာထနွ်းဦး ဦးပဆာင ်
ပော ဗမာြေညက်နွြ်မူနစေ်ါတ၏ီ အာရကန ်အဖွဲ့ခွ ဲ(ဗ.က.ဗ 
ရခိုင် )က တရုတ်နယ်စေ်တွင်  မိခင်  ဗ.က.ေ တေ်များ 
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ပနာက်ေိုင်းတွင်  ြေည်ပထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငံ  အမျ ိုးေား
ပကာင်စီ  (Nat ional  Coal i t ion Union Burma-
NCUB:၁၉၉၂) ကိလုည်း တညပ်ထာငခ်ဲ့ ကကေည။် အာရကန ်
မွတ်ဆလင် ဦးပကျာ်လှ၏ ဦးပဆာင်မှု ြဖင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော 
ဗမာြေည် မွတ်ဆလင်လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ေည်လည်း 
DAB နှင့်  NCUB ကိုေူးတွဲတည်ပထာင်ေူများထဲတွင်  
ေါဝင်လာေည်။
 အဘက်ဘက်က အေိအမှတ်ြေုပနကကေကဲ့ေို့ေင် 
ညီ �� တ် ပရး တ ေ်  ပေါ င်း စု အ ေ စ် များ ေ ည်  အ မျ ိုး ေား  
နိုင်ငံပရးတွင် အကကီးအကျယ် ကေဇာရှိပနေည့် အချိန်မျ ိုး 
ြဖစ်ေည်။ NCGUB နှင့် NCUB တို့ေည် တစ်ြေည်လုံးမှ 
နိုင်ငံပရးေါတီများနှင့်  နိုင်ငံပရးေမားများကို  ကွန်ရက် 
ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပောအခါ အစိုးရ၏ လုံ ပခုံပရးအဖွဲ့  
များကလည်း ထိုအချိတ်အဆက်များကို လက်ဦးမှု ရယူကာ 
ဖျက်ဆီးလိုေည်။ မာနယ်ေပလာတွင်ရှိပော KNU-NDF 
ဌာနချုေ်မှ အေစ်ဖွဲ့ထားပော NCGUB ၏ ဝန်ကကီးချုေ်မှာ 
ပဒါက်တာစိန်ဝင်းြဖစ်ေည်။ ေူေည် ထိုအချိန်က ရန်ကုန် 
တွင် ပနအိမ်အကျယ်ချုေ်ခံပနရပော NLD ပခါင်းပဆာင် 
ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည ်နငှ့ ်ပမာငန်မှဝမ်းကွ ဲပတာစ်ေေ်ည။်
 ေ ထ မ တွ င် ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  လ က် န က် ကို င်  
အဖွဲ့များ၏ လှု ေ်ရှားမှု များကို န.ဝ.တ အာဏာေိမ်းယူပေီး 
ခါစတွင် ေတိမထားမိခဲ့ ကကေါ။ တေ်မပတာ်၏ အပစာဆုံး 
ထိုးစစ်များမှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန် နှင့် ရှမ်းြေည် 
နယ်တို့ရှိ  NDF ထိန်းချုေ်ရာ နယ်ပြမများြဖစ် ကကေည်။
ေို့ပော်ရခိုင် ြေည်နယ်မှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖအုေ်ချုေ်ပရး 
ကာလအတွင်း  ေဋိေက္ခ  များနှင့်  အပြောင်းအလဲများ၏ 
စံချိန်ေစ်ချ ိုးရာ ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာပတာ့ေည်။ ေဋိေက္ခ  
များေျံ ေ့ွားလာပောအခါ ရခိုင် ြေည်ကိုလည်း မဆိုင်းဘဲ  ေ့ွားလာပောအခါ ရခိုင် ြေည်ကိုလည်း မဆိုင်းဘဲ  ့
ကူး စ က် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ ကို  ေိ တ် ေ င်  
လိုက်ပေီးပနာက် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားမှု များ 
အား ပထာက်ခံမှု များဆက်လက် ြမင့်မားလာခဲေည်။ များ 
မကကာမီနှစ်များတွင် အစိုးရအတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု များတွင် 
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ 
အဓိကကျပော ပနရာများမှ ေါဝင်လာခဲ့ေည်။
 ၁ ၉ ၈ ၈ ခု နှ စ် က ေ င်  ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က်
ပဒေတွင်  ရခို င်တေ်ဖွဲ့ များက ဦးစွာလှု ေ်ရှားခဲ့ေည်။ 
ပြောင်းလဲလာေည့်  အပြခအပနကိုတွက်ဆပေီး  ထို နှ စ်  
စ က် တ င် ဘာ လ တွ င်  A L P ၊  ရ ခို င် ြေ ည် လွ တ် လ ေ် ပရး  
အဖွဲ့နှင့် ရခိုင် ြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီတို့ေါ၀င်ပော လက်ရှိ 
ရ ခို င် ြေ ည် အ မျ ိုး ေား ညီ �� တ် ပရး တ ေ် ဦး  N U FA ကို  
အငအ်ားချဲ့ထငွခ်ဲ့ ကကေည။် ယခငပ်တာလ်နှပ်ရးအဖွဲ့ပဟာင်း 
ရခို င် ြေည်အမျ ိုးေား  လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ၊  လူမျ ိုးစုံ  
တို င်း ရ င်း ေား များ ေါ တီ နှ င့်  ေ က် ဆိုး မ ရှ ည် ခဲ့ ပော  

လူငယ်တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများ ဖွဲ့စည်းထားေည့် ရခိုင်  
ြေည် အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတို့ အေါအဝင် 
ပတာ်လှန်ပရးအဖွဲ့  ေုံးဖွဲ့ကလည်း လာပရာက် ေူးပေါင်း 
ကကေည်။ NUFA ၏ ဦးတည်ချက်မှာ ေုံးေိုင်းေါဝင်ေည်။ 
“ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့ ကူးပြောင်းပရး” “အာရကန်ကို ကိုလိုနီ 
အြဖစ်မှ လွတ်ပြမာက်ပအာင် ကယ်တင်ပရး” နှင့်“အချုေ် 
အ ြခာ ေို င်  အာ ရ က န် နို င် ငံ ပတာ် ေ စ်  ထူ ပထာ င် ပရး ”
တို့ ြဖစ် ကကေည်။၅ တစ်ပန့တည်းမှာေင်  AIO နှင့်  ALP 
တို့ယာယီမျှ  တစ်ေါတီတည်းအြဖစ်  ေူးပေါင်း ြဖစ်ခဲ့ ကက
ေည်။ မည်ေည့်မွတ်ဆလင်ေါတီကိုေါ ထည့်ေွင်းခဲ့ ြခင်း 
မရှိခဲ့ပော်လည်း ထိုလှု ေ်ရှားမှု ကကီးမှာ အာရကန် အမျ ိုးေား
ပရးပထာက်ခံေူများ ပရှးကေင် ပဆာ်ကေခဲ့ ကကပော အစိုးရ 
အ တို က် အ ခံ  အ င် အား စု များ  အား လုံး တ ပေါ င်း တ ည်း  
စည်းလုံး ကကရန်  ြဖစ်လာခဲ့ေည်။  ထိုအေစ်ပေါ် ပေါက်  
လာပော မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ စစ်လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့မှာ 
ရခိုင် ြေည်ေစ်တည်ပဆာက်ပရးတေ်မပတာ် (The New 
Arakan Construction Army)ဟု ပခါ် ေည်။ (အာရကန် 
လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကိုရှု ေါ။)
 နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု အရှိန်အဟုန်ကို ပမို့မှ အေစ် 
ပရာက်လာပော အဖွဲ့အစည်းများက စိုးမိုး ေွားကကေည်။ 
၁၉၈၈ နိုဝင်ဘာလတွင် အာရကန် ပကျာင်းေား ေမဂ�  
(All Arakan Students Union)ကို  ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 
ဆက်တိုက်ဆိုေလိုေင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ၊ အိန� ိယနှင့် ထိုင်း
နယ်စေ်မှ ABSDFအဖွဲ့ဝင်များက ၉၀၁ တေ်ခွဲကို တစ်နိုင်ငံ 
လုံးရှိ  နယ်စေ်များမှ  ABSDF တေ်ခွဲ၁၈ခုထဲမှ  တစ်ခု  
အ ြဖ စ် ထူ ပထာ င် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၆ A L D  နှ င့်  အ ြခား ပရ�း  
ပကာ က် ေွဲ ဝ င် ခဲ့ ပော  ေါ တီ များ ကို  အ စိုး ရ က  ပဖို ခွ င်း  
အပရးယူခဲ့ ပေီးပနာက် နယ် ြခားေုံးခုဆုံချက်တွင်  ALD 
(ြေည်ေ)အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့များ၏ နာယကမှာ 
ပရ�းပကာက်ခံအမတ် ဦးောနိုး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဤအပတာ
အတွင်း NDF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ြဖစ်ပော ALP က ABSDF
နှင့် NUFA တို့နှင့်အတူ ထိုင်းနယ်စေ်တွင် အဖွဲ့ပေါင်း ၂၂ 
ဖွဲ့ေါဝင်ပော DAB ၏ေူးတွဲတည်ပထာင်ေူ အဖွဲ့တစ်ခု 
အြဖစ် ေါဝင်ခဲ့ေည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် NDF နှင့် DAB 
အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်ပောအေစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော ချင်းအမျ ိုးေား
တစ်ဦးကလည်း ယခင်အာရကန် ပတာင်တန်းပဒေများ
တွင် ေါဝင်ပော ေလက်ဝပမို့နယ်တွင်စ၍ အင်အားစုစည်း 
ခဲ့ေည်။၇ ၁၉၉၀ြေည့်နှစ်တွင် ပေချာေည်က နယ်စေ်ပဒေ 
အေီးေီး၌ အစိုးရ အတိုက်အခံ အင်အားစုများ ဖွဲ့စည်းေုံ 
အပြောင်းအလဲများြဖင့် ပနရာ ြေန်ယူပနကကပေီြဖစ်ေည်။
 ထိကုာလများမတိငုမ်တီငွ ်ဦးပစာထနွ်းဦး ဦးပဆာင ်
ပော ဗမာြေညက်နွြ်မူနစေ်ါတ၏ီ အာရကန ်အဖွဲ့ခွ ဲ(ဗ.က.ဗ 
ရခိုင် )က တရုတ်နယ်စေ်တွင်  မိခင်  ဗ.က.ေ တေ်များ 
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ပေိုကျခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ြေန်လည်လှု ေ်ရှားရန် အားထုတ် 
ခဲ့ပေးေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အင်အားရှိခဲ့ပော တစ်ချိန်
က ကကီးမားေည့်လှု ေ်ရှားမှု ကကီးမှာ ယခုအခါရခိုင် တစ်ပနရာ 
တည်းတွင်ော ပနာက်ဆုံးစခန်းအြဖစ်  ကျန်ရစ်ေည်။ 
ပနာကဆ်ုံးအကကမိ ်အငအ်ား စစုည်းရနအ်တကွ ်“လမူျ ိုးပေါင်း
စုံတို့ ေါဝင်ပော ဖိနှိေ်ခံရေူ လူတန်းစားများေည် ယခုအခါ
ပဒါေထွက်ပန ကကပလပေီ ။  ေူတို့အလှည့်ရဖို့  အချိန်ကို  
ပစာင့ပ်န ကကေါေည”် ဟ ု ရခိငုရ်ှ ိဗ.က.ေ ပေါ် လစြ်ဗူရိ ုအဖွဲ့ဝင ်
ဗိုလ်ပကျာ်ြမကဆိုခဲ့ေည်။၈ ေို့ပော်ယခုအခါတွင် ပတာ်လှန် 
ပရးပြမြေင်တွင် ဦးပဆာင်လှု ေ်ရှားကကေူတို့မှာ မျ ိုးဆက်
ေစ်များ ြဖစ်လာကကပလပေီ။ စစ်ပအးကာလ အပေီးတွင်  
ကွန်ြမူနစ် အပတွးအပခါ် များေည်လည်း ကေဇာကျဆင်း 
ခဲပ့လပေ။ီ လကရ်ှ ိပတာင်းဆိမုှု များမ ှဖကဒ်ရယြ်ေညပ်ထာငစ်၊ု 
လူ့အခွင့် အပရး နှင့် ဒီမိုကပရစီ အစရှိေည်တို့ ြဖစ်ကကကုန် 
ပလပေ။ီ ဗ.က.ေ ၏ အာရကနမ် ှပနာကဆ်ုံးလကက်ျန ်အဖွဲ့ဝင ်
များေည် ပနာက်ဆုံးတွင် ၁၉၉၇၌ တေ်မပတာ်နှင့် အေစ်
အခတ်ရေ်စဲပရး ေပဘာတူလိုက်ကကပေီး ပမာင်ပတာ အနီးရှိ 
ပငိမ်းချမ်းပရးရ�ာတွင် အပြခချခဲ့ ကကေည်။ နှစ်ပလးဆယ် 
ကကာခဲ့ပော လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရးကကီး အပေီးတွင်  
ဗ.က.ေ တို့၏ ပ�ကွးပကကာ်ေံများ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် အဆုံး
ေတ် ခဲ့ပလပေီ။
 ဤကာလများတွင်  မွတ်ဆလင်တို့၏ နိုင်ငံပရး 
မှာလည်း အပရးကကီးပော အပြောင်းအလဲများနှင့် ကကုံပတွ့ 

ပနရေည။် ရခိငုအ်ဖွဲ့များကဲေ့ို့ေင ်မတွဆ်လင ်ပခါင်းပဆာင ်
များေည်းလည်း အစေိငု်း၌ အေစပ်ေါ် လာပော ဒမီိကုပရစ ီ
ေါတီများအပေါ်  ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ ေုံခဲ့ ကကေည်။ အကယ်၍
၎ င်း တို့ ၏  နို င် ငံ ပရး ကံ ကက မ�  ာ ကို  အ ပကာ င်း ဘ က် ေို့  
ပြောင်းလဲနို င်မည့်  အ ြဖစ်အေျက်တစ်ခု  ပေါ် လာေည်  
ဆိုခဲ့ေါလျှ င်  ထိုအြဖစ်အေျက်မှာ  ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ေင်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၈ ဒုက္ခ ေည် 
များ  အစုလိုက်အ ပေုံလိုက်  ထွက်ပြေးရ ြခင်း  ၊  ၁၉၈၂ 
နို င် ငံ ေား  ဥ ေ ပဒ ြေ ဌာ န်း လို က် ြခ င်း  ပနာ က် ေို င်း တွ င်  
ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အပြခအပန
မှာ စိတ်ဓာတ်ေျက်ြေားဖွယ်အတိ ြဖစ်ေည်။ (အခန်း၄ကို 
ရှု ေါ။) အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ အစ္စ လာမ� စ်တေ်ဦး (Rohingya 
Islamic Front) နှင့်ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ 
(Rohingya Solidarity Organization )တို့မှာ လှု ေ်ရှား 
ပနကကဆြဲဖစပ်ောလ်ည်း အစိုးရ၏ အာဏာကိ ုပတာလ်နှရ်န ်
ေိေိောော ပခိမ်းပြခာက်နိုင်ြခင်းမရှိေါ။ ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့ 
ပြောင်းလဲြခင်းမှာ လူထု၏ ပမ ျှာ်မှန်းချက်ြဖစ်ပော်လည်း 
စစ်ပရးစစ်ရာ အေိုင်းအဝိုင်းထဲတွင်မူ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်ရှိ 
DAB ထဲမှ အြခားအစိုးရအတိုက်အခံအင်အားစုများနှင့်  
အတူရှိပနပော MLOB ကို အာရုံစိုက်ပနကကေည်။
 န.ဝ.တ  အစိုးရ၏ လုပံခုပံရး  အပြခအပနကိ ုေုံးေေမ်ှု  
များကမူ  များစွာကွာ ြခားေည်။  အစိုးရတစ်ရေ်အြဖစ်  
ရေ်တည်နိုင်ရန်  ကကိုးစားပနရပော စစ်အာဏာရှင်တို့
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ပေိုကျခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ြေန်လည်လှု ေ်ရှားရန် အားထုတ် 
ခဲ့ပေးေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အင်အားရှိခဲ့ပော တစ်ချိန်
က ကကီးမားေည့်လှု ေ်ရှားမှု ကကီးမှာ ယခုအခါရခိုင် တစ်ပနရာ 
တည်းတွင်ော ပနာက်ဆုံးစခန်းအြဖစ်  ကျန်ရစ်ေည်။ 
ပနာကဆ်ုံးအကကမိ ်အငအ်ား စစုည်းရနအ်တကွ ်“လမူျ ိုးပေါင်း
စုံတို့ ေါဝင်ပော ဖိနှိေ်ခံရေူ လူတန်းစားများေည် ယခုအခါ
ပဒါေထွက်ပန ကကပလပေီ ။  ေူတို့အလှည့်ရဖို့  အချိန်ကို  
ပစာင့ပ်န ကကေါေည”် ဟ ု ရခိငုရ်ှ ိဗ.က.ေ ပေါ် လစြ်ဗူရိ ုအဖွဲ့ဝင ်
ဗိုလ်ပကျာ်ြမကဆိုခဲ့ေည်။၈ ေို့ပော်ယခုအခါတွင် ပတာ်လှန် 
ပရးပြမြေင်တွင် ဦးပဆာင်လှု ေ်ရှားကကေူတို့မှာ မျ ိုးဆက်
ေစ်များ ြဖစ်လာကကပလပေီ။ စစ်ပအးကာလ အပေီးတွင်  
ကွန်ြမူနစ် အပတွးအပခါ် များေည်လည်း ကေဇာကျဆင်း 
ခဲပ့လပေ။ီ လကရ်ှ ိပတာင်းဆိမုှု များမ ှဖကဒ်ရယြ်ေညပ်ထာငစ်၊ု 
လူ့အခွင့် အပရး နှင့် ဒီမိုကပရစီ အစရှိေည်တို့ ြဖစ်ကကကုန် 
ပလပေ။ီ ဗ.က.ေ ၏ အာရကနမ် ှပနာကဆ်ုံးလကက်ျန ်အဖွဲ့ဝင ်
များေည် ပနာက်ဆုံးတွင် ၁၉၉၇၌ တေ်မပတာ်နှင့် အေစ်
အခတ်ရေ်စဲပရး ေပဘာတူလိုက်ကကပေီး ပမာင်ပတာ အနီးရှိ 
ပငိမ်းချမ်းပရးရ�ာတွင် အပြခချခဲ့ ကကေည်။ နှစ်ပလးဆယ် 
ကကာခဲ့ပော လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရးကကီး အပေီးတွင်  
ဗ.က.ေ တို့၏ ပ�ကွးပကကာ်ေံများ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် အဆုံး
ေတ် ခဲ့ပလပေီ။
 ဤကာလများတွင်  မွတ်ဆလင်တို့၏ နိုင်ငံပရး 
မှာလည်း အပရးကကီးပော အပြောင်းအလဲများနှင့် ကကုံပတွ့ 

ပနရေည။် ရခိငုအ်ဖွဲ့များကဲေ့ို့ေင ်မတွဆ်လင ်ပခါင်းပဆာင ်
များေည်းလည်း အစေိငု်း၌ အေစပ်ေါ် လာပော ဒမီိကုပရစ ီ
ေါတီများအပေါ်  ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ ေုံခဲ့ ကကေည်။ အကယ်၍
၎ င်း တို့ ၏  နို င် ငံ ပရး ကံ ကက မ�  ာ ကို  အ ပကာ င်း ဘ က် ေို့  
ပြောင်းလဲနို င်မည့်  အ ြဖစ်အေျက်တစ်ခု  ပေါ် လာေည်  
ဆိုခဲ့ေါလျှ င်  ထိုအြဖစ်အေျက်မှာ  ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ေင်ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ ကကေည်။ ၁၉၇၈ ဒုက္ခ ေည် 
များ  အစုလိုက်အ ပေုံလိုက်  ထွက်ပြေးရ ြခင်း  ၊  ၁၉၈၂ 
နို င် ငံ ေား  ဥ ေ ပဒ ြေ ဌာ န်း လို က် ြခ င်း  ပနာ က် ေို င်း တွ င်  
ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အပြခအပန
မှာ စိတ်ဓာတ်ေျက်ြေားဖွယ်အတိ ြဖစ်ေည်။ (အခန်း၄ကို 
ရှု ေါ။) အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ အစ္စ လာမ� စ်တေ်ဦး (Rohingya 
Islamic Front) နှင့်ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ 
(Rohingya Solidarity Organization )တို့မှာ လှု ေ်ရှား 
ပနကကဆြဲဖစပ်ောလ်ည်း အစိုးရ၏ အာဏာကိ ုပတာလ်နှရ်န ်
ေိေိောော ပခိမ်းပြခာက်နိုင်ြခင်းမရှိေါ။ ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့ 
ပြောင်းလဲြခင်းမှာ လူထု၏ ပမ ျှာ်မှန်းချက်ြဖစ်ပော်လည်း 
စစ်ပရးစစ်ရာ အေိုင်းအဝိုင်းထဲတွင်မူ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်ရှိ 
DAB ထဲမှ အြခားအစိုးရအတိုက်အခံအင်အားစုများနှင့်  
အတူရှိပနပော MLOB ကို အာရုံစိုက်ပနကကေည်။
 န.ဝ.တ  အစိုးရ၏ လုပံခုပံရး  အပြခအပနကိ ုေုံးေေမ်ှု  
များကမူ  များစွာကွာ ြခားေည်။  အစိုးရတစ်ရေ်အြဖစ်  
ရေ်တည်နိုင်ရန်  ကကိုးစားပနရပော စစ်အာဏာရှင်တို့
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အ တွ က် မူ  ပမို့ ပေါ် မှ ဒီ မို က ပရ စီ  ပထာ က် ခံ ေူ များ နှ င့်  
နယ်စေ်ပဒေမှ တိုင်းရင်းေား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ 
နှင့် ချိတ်ဆက်မိြခင်းမှာ ပကကာက်စရာပကာင်းဆုံး ြဖစ်ေည်။
စစ်အစိုးရေည်မည်ေည့်ကိစ္စ  ကိုမဆို  ထိုရှု ပထာင့်မှော 
ေုံးေေ်ေည်။ ၁၉၉၀-၉၁ကာလတွင် တေ်မပတာ် ပခါင်း 
ပဆာင်များေည်  အပရှ့ဘက်တရုတ်နှင့်  ထိုင်းနယ်စေ်  
ပဒေများရှိ လုံ ပခုံပရးကိစ္စ များကို အာရုံစိုက်ပနခဲ့ ကကရာမှ 
အပနာက်ဘက်ရှိ  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  အိန�  ိယနယ်စေ်ကို  
ေိုတင်းကျေ်လာခဲ့ ြခင်းမှာ အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်တို့၏ 
လှု ေ်ရှားမှု  ေုံးခုပကကာင့် ြဖစ်ေည်။ ထို နှစ်နှစ်တာအတွင်း 
ရခိငုြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်ဧရာဝတတီိငု်းတိုမ့ှာ လုပံခုပံရးကစိ္စ အတကွ ်
အစိုးရက အကကီးအကျယ် နှိေ်ကွေ်ရာ နယ်ပြမများအြဖစ် 
ခံစားခဲ့ရေည်။၉ ၁၉၇၀ပကျာ်ကာလများ အပနှာင်းေိုင်း  
ကကဲ့ေို့ေင် ပဒေခံလူထုရင်ဆိုင်ရပော အကျ ိုးဆက်မှာ 
ပကကမွေျက်ြေုန်းပော ဘဝများြဖစ်ေည်။
 ဖွဲ့စည်းေုံရှု ပထာင့်မှ ေုံးေေ်ရလျှ င် လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံအဖွဲ့များ၏ ထိုလှု ေ်ရှားမှု ေုံးခုမှာ တစ်ခုနှင့်  
တစ်ခု အဆက်စေ်မရှိေါ။ ေို့ပော် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင် 
များကမူ ထိုအချက်ကို တစ်စုံတစ်ရာ အတိုင်းအတာအထိ 
ေံေယရှိခဲ့ ကကေည်။ ေထမြဖစ်ရေ်မှာ  အေစ်ဖွဲ့စည်း  
လိုက်ပော ရခိုင်တေ်မပတာ် (AA) ေည် ၎င်း၏ပြခကုတ် 
စခန်းြဖစပ်ော KNU ထနိ်းချုေန်ယပ်ြမ ထားဝယ-်ပမတိခ်ရိငု ်
အတွင်းမှပန၍ ကေ� လီ ကမ်းရိုးတန်းမှတဆင့်  အိန�  ိယ-
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်ေို့  ပရာက်ရှိလာခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ 
ယခင် ALP ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း ခိုင်ရာဇာ ဦးပဆာင်ပော 
ထိုအဖွဲ့က NUFA နှင့်တကွ အြခားပော လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံအဖွဲ့များနှင့်  ချိတ်ဆက်လိုေည်။ ဒုတိယမှာ
RSO နှင့်  ARIF တို့ေည် လက်နက်အေစ်များ ရံေုံပငွ 
အေစ်များ ရှာပဖွရရှိလာခဲ့ ပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ် တွင် 
တေ်များကို ပလ့ကျင့်မှု  အရှိန်ြမှင့်လာခဲ့ပော ေတင်းများ 
ြဖစ်ေည်။၁၀ တတိယမှာ KNU ေည် ဧရာဝတီြမစ်ဝက� န်း 
ပေါ် တွင်  ြေန်လည်လှု ေ်ရှားရန် ပြခလှမ်း ြေင်လာခဲ့ ြခင်း 
ြဖစ်ေည်။
 ထိအုပြောင်းအလမဲျားအားလုံးကိ ုန.ဝ.တ အစိုးရက 
အပရးတကကီး အန� ရာယအ်ြဖစ ်စဉ်းစားေည။် လကန်ကက်ိုင ်
အတိကုအ်ခအံေုစ်မုျား နယစ်ေပ်ဒေအေီးေီး တိငု်းြေညအ်နှံ့ 
ကူးေန်းဆက်ေွယ်  ပနခဲ့ ကကေည်ကို  ၁၉၇၀ပကျာ်က 
KNU နှင့် ဗ.ေ.ကတို့ကို ေစ်မှတ်ထားပော တေ်မပတာ်၏ 
ြဖတ်ပလးြဖတ် အစီအမံများက ြဖတ်ပတာက်ေစ်လိုက်ေည်။ 
အကယ်၍ KNU ေည် ဧရာဝတီြမစ်ဝက� န်းပေါ် ပဒေတွင် 
ပြခကုတ် ြေန်လည်ရရှိခဲ့လျှ င်  KNU,DAB နှင့်  အြခား
လက်နက်ကိုင်  အတိုက်အခံအင်အားစုများ ေည်လည်း 
ထိုင်း နယ်စေ်နှင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ကို ကုန်းလမ်း၊ ပရလမ်းတို့မှ 

ြေနလ်ည ်ဆကေ်ယွလ်ာနိငုမ်ညြ်ဖစေ်ည။် ဤပခမိ်းပြခာကမ်ှု 
ကို တေ်မပတာ်က ၁၉၉၁-၉၂ တွင် စစ်ဆင်ပရးများ အကကီး 
အကျယ် ဆင်န� ဲကာ ဖယ်ရှားေစ်ေည်။
 လက်နက်ကိုင်များကို  ပဖိုခွဲ ရာတွင်  ေထမဆုံး  
ေစ်မှတ်ထားခံပောအဖွဲ့မှာ ခိုင်ရာဇာ၏ AA ြဖစ်ေည်။ 
ပေါက်ပတာပမို့နယ်တွင်  ၁၉၉၁ ဧပေီလထဲတွင်  ပရှ့ပြေး
တေ်ဖွဲ့တစ်ခုပရာက်လာခဲ့ေည်။  တေ်ဖွဲ့ကို  နှစ်ခုခွဲ ပေီး  
ပနာက်တစ်ဖွဲ့မှာ  ကုလားတန် ြမစ်ကို ြဖတ်ကာ ေုံးနိုင်ငံ  
နယ်ြခားဆုံချက်နှင့် NUFA ထိန်းချုေ် ပော နယ်ပြမထဲေို့ 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ဒုတိယအဖွဲ့ေည် ပြမာက်ဦးအနီးတွင် 
တေ်မပတာ်၏ တားဆီးြခင်းကိုခံလိုက်ရေည်။ အာရကန် 
နယ်ထဲေို့ AA ပရာက်လာပေီဆိုပော ေတင်းမှာ ချက်ချင်း 
ေျံေ့ွားေည်။ ထိုအခါ အစိုးရတေ်များေည် နယ်ပြမရှင်း
လင်းပရးလေုင်န်းများကိ ုမကကာမရီကေ်တ� ေတမ်ျားအတငွ်း 
ပြမာက်ဦး၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ဘူးေီးပတာင်၊ ရပေ့ပတာင်နှင့် 
ေုဏ� ားက� န်း ပမို့နယ်များ၏ အထက်ဘက် ြမစ်ညာတွင်  
စတင်ခဲ့ေည်။ န.ဝ.တ အစိုးရေည် AA နှင့် NUFA တို့မှ 
အဖွဲ့ဝင်များပေါင်းေွားပေီး ထိုပြမာက်ေိုင်းနယ်စေ်ရှိပတာင်
များပေါ် တွင် စခန်းချမည်ကို တားဆီးရန် ေိုင်းြဖတ်ထားပေီး 
ြဖ စ် ေ ည် ။  ( အာ ရ က န် ရှိ လ က် န က် ကို င် လှု ေ် ရှား မှု များ  
ေမိုင်းကိုကကည့်ေါ။)
 အစိုးရက လကန်ကက်ိငု ်အငအ်ားစမုျားကိ ုနှမိန်ငှ်း 
ရာတွင် ေထမဆုံးစစ်ဆင်ပရး၌ ေစ်မှတ်ထားခဲ့ရေူတို့မှာ 
ပဒေခံရခိုင်လူမျ ိုးများ ြဖစ် ကကေည်။ ရ�ာပေါင်းဒါဇင်ချီ  
၍  ပရ �့ ပြော င်း ခံ ရ ေ ည် ။ ၁ ၁ ထို့ ပနာ က်  တ ေ် မ ပတာ် ၏ 
ပနာက်တစ် ကကိမ်  ထိုးစစ်တွင်  အဆိုးရ�ားဆုံးခံလိုက်ရကက 
ေူများမှာ မွတ်ဆလင်များ ြဖစ် ကကေည်။ “ ြေည်ောယာ 
စစ်ဆင်ပရး ”တွင်  အစိုးရတေ်များေည်  ေို၍ပဝးပော 
ပြမာကေ်ိငု်းေို့ ဆနတ်ကလ်ာကကပေီး RSO အဖွဲ့ကိ ုတိကုခ်ိကု ်
ေည်။၁၂ ၁၄နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကကိမ်အြဖစ် ဒုက္ခ ေည်များ 
အကျေ်အတည်းကကုံကကရြေန်ေည်။ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ် 
များကို  ပရှာင်ရှားရန် နယ်ြခားကို ြဖတ်၍ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
ထဲေို့ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၂၆၀ဝ၀ဝခန့် ပြေးဝင် 
ခဲ့ ကကေည်။ ယခုအခါတွင် ၁၉၉၀ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ 
အပေီး ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ဒီမိုကပရစီ အပြောင်းအလဲအတွက် 
ပမ ျှာ်လင့်ချက်များမှာ နိဌိတံခဲ့ရပေီး ြဖစ်ေည်။ အာရကန်
ေမိုင်းတွင် ငါးကကိမ်ပြမာက်အြဖစ် အစိုးရအပြောင်းအလဲ 
ကာလအတွင်း နတ်ြမစ်နယ်ြခား တစ်ပလ ျှာက်တွင် ေဋိေက္ခ  
များ အကကီးအကျယ် ြဖစ်ေျက်လာခဲ့ ြေန်ေည်။ ၁၉၉၁-၉၂
တွင်ြဖစ်ခဲ့ပော ဒုက္ခ အပေါင်းနှင့် ပနရာပရ �့ ပြောင်းကကရြခင်း 
မျ ိုးမှာ ၁၇၈၄ ၊ ၁၈၂၄ ၊ ၁၉၄၂ နှင့် ၁၉၇၈ တွင်လည်းကကုံ
ပတွ့ ခဲ့ ပေီးပေီ ြဖစ်ေည်။
 ထိုးစစ်များ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင် အစိုးရ 
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အ တွ က် မူ  ပမို့ ပေါ် မှ ဒီ မို က ပရ စီ  ပထာ က် ခံ ေူ များ နှ င့်  
နယ်စေ်ပဒေမှ တိုင်းရင်းေား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ 
နှင့် ချိတ်ဆက်မိြခင်းမှာ ပကကာက်စရာပကာင်းဆုံး ြဖစ်ေည်။
စစ်အစိုးရေည်မည်ေည့်ကိစ္စ  ကိုမဆို  ထိုရှု ပထာင့်မှော 
ေုံးေေ်ေည်။ ၁၉၉၀-၉၁ကာလတွင် တေ်မပတာ် ပခါင်း 
ပဆာင်များေည်  အပရှ့ဘက်တရုတ်နှင့်  ထိုင်းနယ်စေ်  
ပဒေများရှိ လုံ ပခုံပရးကိစ္စ များကို အာရုံစိုက်ပနခဲ့ ကကရာမှ 
အပနာက်ဘက်ရှိ  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  အိန�  ိယနယ်စေ်ကို  
ေိုတင်းကျေ်လာခဲ့ ြခင်းမှာ အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်တို့၏ 
လှု ေ်ရှားမှု  ေုံးခုပကကာင့် ြဖစ်ေည်။ ထို နှစ်နှစ်တာအတွင်း 
ရခိငုြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်ဧရာဝတတီိငု်းတိုမ့ှာ လုပံခုပံရးကစိ္စ အတကွ ်
အစိုးရက အကကီးအကျယ် နှိေ်ကွေ်ရာ နယ်ပြမများအြဖစ် 
ခံစားခဲ့ရေည်။၉ ၁၉၇၀ပကျာ်ကာလများ အပနှာင်းေိုင်း  
ကကဲ့ေို့ေင် ပဒေခံလူထုရင်ဆိုင်ရပော အကျ ိုးဆက်မှာ 
ပကကမွေျက်ြေုန်းပော ဘဝများြဖစ်ေည်။
 ဖွဲ့စည်းေုံရှု ပထာင့်မှ ေုံးေေ်ရလျှ င် လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံအဖွဲ့များ၏ ထိုလှု ေ်ရှားမှု ေုံးခုမှာ တစ်ခုနှင့်  
တစ်ခု အဆက်စေ်မရှိေါ။ ေို့ပော် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင် 
များကမူ ထိုအချက်ကို တစ်စုံတစ်ရာ အတိုင်းအတာအထိ 
ေံေယရှိခဲ့ ကကေည်။ ေထမြဖစ်ရေ်မှာ  အေစ်ဖွဲ့စည်း  
လိုက်ပော ရခိုင်တေ်မပတာ် (AA) ေည် ၎င်း၏ပြခကုတ် 
စခန်းြဖစပ်ော KNU ထနိ်းချုေန်ယပ်ြမ ထားဝယ-်ပမတိခ်ရိငု ်
အတွင်းမှပန၍ ကေ� လီ ကမ်းရိုးတန်းမှတဆင့်  အိန�  ိယ-
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်ေို့  ပရာက်ရှိလာခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ 
ယခင် ALP ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်း ခိုင်ရာဇာ ဦးပဆာင်ပော 
ထိုအဖွဲ့က NUFA နှင့်တကွ အြခားပော လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံအဖွဲ့များနှင့်  ချိတ်ဆက်လိုေည်။ ဒုတိယမှာ
RSO နှင့်  ARIF တို့ေည် လက်နက်အေစ်များ ရံေုံပငွ 
အေစ်များ ရှာပဖွရရှိလာခဲ့ ပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ် တွင် 
တေ်များကို ပလ့ကျင့်မှု  အရှိန်ြမှင့်လာခဲ့ပော ေတင်းများ 
ြဖစ်ေည်။၁၀ တတိယမှာ KNU ေည် ဧရာဝတီြမစ်ဝက� န်း 
ပေါ် တွင်  ြေန်လည်လှု ေ်ရှားရန် ပြခလှမ်း ြေင်လာခဲ့ ြခင်း 
ြဖစ်ေည်။
 ထိအုပြောင်းအလမဲျားအားလုံးကိ ုန.ဝ.တ အစိုးရက 
အပရးတကကီး အန� ရာယအ်ြဖစ ်စဉ်းစားေည။် လကန်ကက်ိုင ်
အတိကုအ်ခအံေုစ်မုျား နယစ်ေပ်ဒေအေီးေီး တိငု်းြေညအ်နှံ့ 
ကူးေန်းဆက်ေွယ်  ပနခဲ့ ကကေည်ကို  ၁၉၇၀ပကျာ်က 
KNU နှင့် ဗ.ေ.ကတို့ကို ေစ်မှတ်ထားပော တေ်မပတာ်၏ 
ြဖတ်ပလးြဖတ် အစီအမံများက ြဖတ်ပတာက်ေစ်လိုက်ေည်။ 
အကယ်၍ KNU ေည် ဧရာဝတီြမစ်ဝက� န်းပေါ် ပဒေတွင် 
ပြခကုတ် ြေန်လည်ရရှိခဲ့လျှ င်  KNU,DAB နှင့်  အြခား
လက်နက်ကိုင်  အတိုက်အခံအင်အားစုများ ေည်လည်း 
ထိုင်း နယ်စေ်နှင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ကို ကုန်းလမ်း၊ ပရလမ်းတို့မှ 

ြေနလ်ည ်ဆကေ်ယွလ်ာနိငုမ်ညြ်ဖစေ်ည။် ဤပခမိ်းပြခာကမ်ှု 
ကို တေ်မပတာ်က ၁၉၉၁-၉၂ တွင် စစ်ဆင်ပရးများ အကကီး 
အကျယ် ဆင်န� ဲကာ ဖယ်ရှားေစ်ေည်။
 လက်နက်ကိုင်များကို  ပဖိုခွဲ ရာတွင်  ေထမဆုံး  
ေစ်မှတ်ထားခံပောအဖွဲ့မှာ ခိုင်ရာဇာ၏ AA ြဖစ်ေည်။ 
ပေါက်ပတာပမို့နယ်တွင်  ၁၉၉၁ ဧပေီလထဲတွင်  ပရှ့ပြေး
တေ်ဖွဲ့တစ်ခုပရာက်လာခဲ့ေည်။  တေ်ဖွဲ့ကို  နှစ်ခုခွဲ ပေီး  
ပနာက်တစ်ဖွဲ့မှာ  ကုလားတန် ြမစ်ကို ြဖတ်ကာ ေုံးနိုင်ငံ  
နယ်ြခားဆုံချက်နှင့် NUFA ထိန်းချုေ် ပော နယ်ပြမထဲေို့ 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ဒုတိယအဖွဲ့ေည် ပြမာက်ဦးအနီးတွင် 
တေ်မပတာ်၏ တားဆီးြခင်းကိုခံလိုက်ရေည်။ အာရကန် 
နယ်ထဲေို့ AA ပရာက်လာပေီဆိုပော ေတင်းမှာ ချက်ချင်း 
ေျံေ့ွားေည်။ ထိုအခါ အစိုးရတေ်များေည် နယ်ပြမရှင်းေ့ွားေည်။ ထိုအခါ အစိုးရတေ်များေည် နယ်ပြမရှင်း့
လင်းပရးလေုင်န်းများကိ ုမကကာမရီကေ်တ� ေတမ်ျားအတငွ်း 
ပြမာက်ဦး၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ဘူးေီးပတာင်၊ ရပေ့ပတာင်နှင့် 
ေုဏ� ားက� န်း ပမို့နယ်များ၏ အထက်ဘက် ြမစ်ညာတွင်  
စတင်ခဲ့ေည်။ န.ဝ.တ အစိုးရေည် AA နှင့် NUFA တို့မှ 
အဖွဲ့ဝင်များပေါင်းေွားပေီး ထိုပြမာက်ေိုင်းနယ်စေ်ရှိပတာင်
များပေါ် တွင် စခန်းချမည်ကို တားဆီးရန် ေိုင်းြဖတ်ထားပေီး 
ြဖ စ် ေ ည် ။  ( အာ ရ က န် ရှိ လ က် န က် ကို င် လှု ေ် ရှား မှု များ  
ေမိုင်းကိုကကည့်ေါ။)
 အစိုးရက လကန်ကက်ိငု ်အငအ်ားစမုျားကိ ုနှမိန်ငှ်း 
ရာတွင် ေထမဆုံးစစ်ဆင်ပရး၌ ေစ်မှတ်ထားခဲ့ရေူတို့မှာ 
ပဒေခံရခိုင်လူမျ ိုးများ ြဖစ် ကကေည်။ ရ�ာပေါင်းဒါဇင်ချီ  
၍  ပရ �့ ပြော င်း ခံ ရ ေ ည် ။ ၁ ၁ ထို့ ပနာ က်  တ ေ် မ ပတာ် ၏ 
ပနာက်တစ် ကကိမ်  ထိုးစစ်တွင်  အဆိုးရ�ားဆုံးခံလိုက်ရကက 
ေူများမှာ မွတ်ဆလင်များ ြဖစ် ကကေည်။ “ ြေည်ောယာ 
စစ်ဆင်ပရး ”တွင်  အစိုးရတေ်များေည်  ေို၍ပဝးပော 
ပြမာကေ်ိငု်းေို့ ဆနတ်ကလ်ာကကပေီး RSO အဖွဲ့ကိ ုတိကုခ်ိကု ်
ေည်။၁၂ ၁၄နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကကိမ်အြဖစ် ဒုက္ခ ေည်များ 
အကျေ်အတည်းကကုံကကရြေန်ေည်။ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ် 
များကို  ပရှာင်ရှားရန် နယ်ြခားကို ြဖတ်၍ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
ထဲေို့ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၂၆၀ဝ၀ဝခန့် ပြေးဝင် 
ခဲ့ ကကေည်။ ယခုအခါတွင် ၁၉၉၀ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ 
အပေီး ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ဒီမိုကပရစီ အပြောင်းအလဲအတွက် 
ပမ ျှာ်လင့်ချက်များမှာ နိဌိတံခဲ့ရပေီး ြဖစ်ေည်။ အာရကန်
ေမိုင်းတွင် ငါးကကိမ်ပြမာက်အြဖစ် အစိုးရအပြောင်းအလဲ 
ကာလအတွင်း နတ်ြမစ်နယ်ြခား တစ်ပလ ျှာက်တွင် ေဋိေက္ခ  
များ အကကီးအကျယ် ြဖစ်ေျက်လာခဲ့ ြေန်ေည်။ ၁၉၉၁-၉၂
တွင်ြဖစ်ခဲ့ပော ဒုက္ခ အပေါင်းနှင့် ပနရာပရ �့ ပြောင်းကကရြခင်း 
မျ ိုးမှာ ၁၇၈၄ ၊ ၁၈၂၄ ၊ ၁၉၄၂ နှင့် ၁၉၇၈ တွင်လည်းကကုံ
ပတွ့ ခဲ့ ပေီးပေီ ြဖစ်ေည်။
 ထိုးစစ်များ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနချိန်တွင် အစိုးရ 
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တေ်ေည် အတိုက်အခံတေ်များအား နှိမ်နှင်းြခင်း တတိယ 
အဆင့်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်ပနှာင်းေိုင်းတွင် 
KNU တေ်စိတ်တစ်ခု ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကပလး နယ်ထဲေို့ 
ဝင်လာပောအခါ တေ်မပတာ်၏ အပနာက်ပတာင်တိုင်း 
စစ်ဌာနချုေ်ေည် အင်အား မကကုံစဖူး အေုံး ြေုခဲ့ေည်။ 
တေ်မပတာ်တေ်ခွဲများနှင့် ရဟတ်ယာဉ်များေည် ဘင်္  ဂလား 
ေင်လယ်ပအာ်နှင့်  ကေ်လျက်ရှိပော ငေုပတာရှိ  ပကျးရ�ာ 
ကပလးများပေါ် ေို့ေင် ြဖန့်ကျက်ထားေည်။ ထိုအပတာ 
အတွင်း  အစိုးရက အကကမ်းဖက်ေမား လက်နက်ကိုင်  
ပောင်း ကျန်းေ ူ၃၁၇ ဦးကိ ုေတုေ်ငေ်စခ်ဲေ့ညဟ် ုပကကညာ 
ခဲ့ေည်။ ၁၃ မျက် ြမင်ေက်ပေများကမူ  ပေဆုံးခဲ့ ကကေူ  
အားလုံးနီးေါးမှာ အရေေ်ားများြဖစေ်ည ်ဟဆုိကုကေည။် ၁၄

အစိုးရကပေးချင်ပော ေတင်းစကားမှာ ရှင်းေါေည်။ 
တေ်မပတာ် ေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပနာက်ဘက်ကမ်းရိုးတ
န်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ကကိုးစားပော မည်ေည့် အတိုက်အခံ 
အုေ်စုကိုမဆို မတန်တဆ အင်အားေုံး၍ နှိမ်နှင်းေွားမည် 
မှာ ထင်ရှားေည်။
 အစိုးရ၏ နှိမ်နှင်းမှု များ ပေီးဆုံးေွားပောအခါ 
တွင်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ေိုင်းနှင့် 
အဆကြ်ေတပ်နေညမ်ှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အုေခ်ျုေပ်ရးကာလ 
တစ်ပလ ျှာက်လုံးေင်ြဖစ်ေည်။ ေို့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၏ 
အဆိုအရ ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များကို 
၎င်းတို့၏ပနရေ်မှ ပမာင်းထုတ်ရန် အစိုးရက ရည်ရ�ယ်ေည်
ဟုဆိုေည်။၁၅ ထိုမူဝါဒကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် ဌာန 
တစ်ခုကို ေီးေန့်ဖွဲ့စည်းေည်။ ထို “နယ်စေ်လူဝင်မှု  ကကီး
ကကေပ်ရးဌာနချုေမ်ျား” ပခါ်  န.စ.က ပအာကတ်ငွ ်ဌာနပေါင်း
စုံေါဝင်ပော ရဲ၊ ပထာက်လှမ်းပရး ၊ အပကာက်ခွန်ဦးစီး 
ဌာ န နှ င့်  တ ေ် မ ပတာ် မှ  အ ရာ ရှိ များ ေါ ဝ င် ကက ေ ည် ။ ၁ ၆

တစ်ချိန်တည်းတွင် န.တ.လ ပကျးရ�ာများဟုပခါ် ကကပော 
စံ ြေပကျးရ�ာများအား နယ်စေ်ပဒေနှင့်  တိုင်းရင်းေား 
လူမျ ိုးများ  ဖွံ့ ပဖိုး  တိုးတက်ပရးဝန် ကကီးဌာနက တည်
ပဆာက်ခဲ့ေည်။၁၇ ထိုရ�ာများတွင်  ရခိုင်ရ�ာေားများနှင့်  
ပြမာက်ေိုင်းရှိ  ပမို့နယ်များမှ  ဗမာလူမျ ိုးများကို  ပနရာ 
ချ ထား ပေီး  န ယ် စ ေ် တ ပလ ျှာ က် တွ င်  ကကား ခံ ဇုံ န ယ် များ
ရှိပနပအာင် ဖန်တီးခဲ့ ကကေည်။ ထိုလုေ်ငန်းများမှာ အချိန် 
ယူရန်လို ေါေည်။  ေို့ ပော်  အဆိုေါမူဝါဒများ  ချမှတ်  
ြခင်း၏ အကျ ိုးမှာ လူမျ ိုးစုများကို စိတ်မ� ာခွဲ ြခားေစ်ေည့် 
စနစ်တစ်ခုကို ပနရာချထားလိုက်ကကြခင်းော ြဖစ်လာေည်။ 
ပနာက်ဆယ်စုနှစ်များထဲတွင်မူ ဤေို့လူမျ ိုးစု အေီးေီး 

ေီးေန့်စီကွဲပနပအာင်  ထားလိုက် ြခင်းက Apartheid 
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း လူဦးပရထူထေ်ပော မွတ်ဆလင် 
ရေ်ရ�ာများကို လုံးဝပဖျာက်ဖျက်ေစ်ြခင်းဆီေို့ ဦးတည်ပော 
မူဝါဒများ ြဖစ်လာကကေည်။
 ထိုအချိန်က အစိုးရ၏ ဖိနှိေ်မှု များနှင့် ေတ်ေက် 
၍ စိုးရိမ်မကင်းပကကာင်း ထုတ်ပြောရန်ကကိုးစားခဲ့ ကကပော 
ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများရှိေါေည်။ ဒီမိုကပရစီကိုလိုလား 
ပော အု ေ် စု များ က မူ  အ စိုး ရ တ ေ် များ ေ ည်  လူ မျ ိုး ပရး  
တင်းမာ မှု များ ြဖစ်ပအာင်ဖန်တီးရန် ကကိုးစားပနကကေည်
ဟု ယုံ ကကည်ေည်။ အများြေည်ေူေို့  ထုတ်ြေန်ပော စာ 
တစ်ပစာင်၌ ABSDF (အာရကန်) ကပငိမ်းချမ်းပရးကို  
ပတာင်းဆိုခဲ့ ပေီး “တရားဥေပဒနှင့် မညီ��တ်ဘဲ အာဏာရ 
ယူထားပော စစ်အစိုးရကို ြဖုတ်ချရန်မှာ အပြခခံလိုအေ် 
ချက်ြဖစ်ပေီး အာရကန်တို့နှင့်  ဘင်္  ဂလီများ (ခ) ရိုဟင်ဂျာ 
မွတ်ဆလင်များကကားတွင် မြဖစ်မပန ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က် 
ကကရမည”် ြဖစပ်ကကာင်း ပြောကကားခဲေ့ည။်၁၈   ဤေို ့မတွဆ်လင ်
တို့အား စာနာပထာက်ထားပကကာင်း ြေေတိုင်းတွင်လည်း 
RSO နှင့် အြခားရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့များ လိုလားပော ေန်းတိုင်
နှင့်ေတ်ေက်၍ စိုးရိမ်ကကေည်။ “လူ့အခွင့်အပရး ဆိုင်ရာ 
အကျေ် အတည်းများကို ဒီမိုကရက်တစ်နည်းကျကျ ပငိမ်း
ချမ်းစွာ ပြဖရှင်းပရးမှာ လူ့အခွင့်အပရးအတွက် တိုက်ေွဲ  
ဝင်ပနကကြခင်းောြဖစ်ပေီး အစ္စ လာမ� စ် ဂျီဟတ်တိုက်ေွဲ အပန
နငှ့ ်ရေတ်ည၍် မရပကကာင်း” ABSDF က ေတပိေးခဲေ့ည။် ၁၉

ေို့ပော် ထိုစိတ်ခံစားချက်များ ယပန့အချိန်ထိ ကျယ်ြေန့်စွာ 
တည်ရှိပနပေးေည်။
 ရခိငုအ်မျ ိုးေားပရးဝါဒတိုတ့ငွ ်အြခားစိုးရမိရ်ေည့ ်
ကိစ္စ  တစ် ခုရှိ ပနပေးေည်။  ဒုက္ခ  ေည်များ  နယ်စေ်ကို  
ြဖတပ်ကျာ၍် ထကွပ်ြေးကကရလျှ င ်ဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင ်
များ ကကား  လူ မျ ိုး ပရး ေ ဋိ ေ က္ခ  များ  ြဖ စ် ေွား ြခ င်း ေ ည်  
စစ်တပကာင်းဘက်ေို့  ေတင်းေျံ ေ့ွားပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
မီဒီယာများထဲတွင်  ချဲ့ကားထားပော ေတင်းများပေါ်  
ထွက်လာကကမည်ကို ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများက စိုးရိမ် 
ေါေည်။ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်များကလည်း အင်အားေုံး 
ပောပကကာင့်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်စခန်း  တစ်ခုတွင်  
ရဲတေ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပေဆုံးေွားခဲ့ပောပကကာင့် တစ်ခါတွင်
နှစ်နိုင်ငံ စစ်ြဖစ်ေွားပကာင်းြဖစ်ေွားနိုင်ေည့် အပြခအပန 
ေို့ပရာက်ရှိခဲ့ေည်။ မရမာကကီး Marma ၊ ရခိုင်နှင့် အြခား 
ဗုဒ�  ဘာော အေိုင်းအဝိုင်းများကလည်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
ဘက်ရှိ  ၎င်းတို့ဌာပနတွင် ဘာောပရး အဓိကရုဏ်းများ 
ြဖစ်လာပေီး တစ်ဖက်က လက်တုံ့ ြေန်မှု များ ြဖစ်လာမည်ကို 
စိုးရ�ံ့ေည်။ နယ်ပြမပအးချမ်းပေီး တင်းမာမှု များ ပလျာ့ေါး 
ပစရန် အာရကန်၏ပတာ်လှန်ပရးအဖွဲ့ ကိုးဖွဲ့ေါဝင်ပော
ပကာ်မတီတစ်ရေ်က ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  ြေည်ေူများထံ
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တေ်ေည် အတိုက်အခံတေ်များအား နှိမ်နှင်းြခင်း တတိယ 
အဆင့်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်ပနှာင်းေိုင်းတွင် 
KNU တေ်စိတ်တစ်ခု ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကပလး နယ်ထဲေို့ 
ဝင်လာပောအခါ တေ်မပတာ်၏ အပနာက်ပတာင်တိုင်း 
စစ်ဌာနချုေ်ေည် အင်အား မကကုံစဖူး အေုံး ြေုခဲ့ေည်။ 
တေ်မပတာ်တေ်ခွဲများနှင့် ရဟတ်ယာဉ်များေည် ဘင်္  ဂလား 
ေင်လယ်ပအာ်နှင့်  ကေ်လျက်ရှိပော ငေုပတာရှိ  ပကျးရ�ာ 
ကပလးများပေါ် ေို့ေင် ြဖန့်ကျက်ထားေည်။ ထိုအပတာ 
အတွင်း  အစိုးရက အကကမ်းဖက်ေမား လက်နက်ကိုင်  
ပောင်း ကျန်းေ ူ၃၁၇ ဦးကိ ုေတုေ်ငေ်စခ်ဲေ့ညဟ် ုပကကညာ 
ခဲ့ေည်။ ၁၃ မျက် ြမင်ေက်ပေများကမူ  ပေဆုံးခဲ့ ကကေူ  
အားလုံးနီးေါးမှာ အရေေ်ားများြဖစေ်ည ်ဟဆုိကုကေည။် ၁၄

အစိုးရကပေးချင်ပော ေတင်းစကားမှာ ရှင်းေါေည်။ 
တေ်မပတာ် ေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပနာက်ဘက်ကမ်းရိုးတ
န်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်ကကိုးစားပော မည်ေည့် အတိုက်အခံ 
အုေ်စုကိုမဆို မတန်တဆ အင်အားေုံး၍ နှိမ်နှင်းေွားမည် 
မှာ ထင်ရှားေည်။
 အစိုးရ၏ နှိမ်နှင်းမှု များ ပေီးဆုံးေွားပောအခါ 
တွင်လည်း ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ေိုင်းနှင့် 
အဆကြ်ေတပ်နေညမ်ှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အုေခ်ျုေပ်ရးကာလ 
တစ်ပလ ျှာက်လုံးေင်ြဖစ်ေည်။ ေို့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၏ 
အဆိုအရ ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ မွတ်ဆလင်များကို 
၎င်းတို့၏ပနရေ်မှ ပမာင်းထုတ်ရန် အစိုးရက ရည်ရ�ယ်ေည်
ဟုဆိုေည်။၁၅ ထိုမူဝါဒကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် ဌာန 
တစ်ခုကို ေီးေန့်ဖွဲ့စည်းေည်။ ထို “နယ်စေ်လူဝင်မှု  ကကီး
ကကေပ်ရးဌာနချုေမ်ျား” ပခါ်  န.စ.က ပအာကတ်ငွ ်ဌာနပေါင်း
စုံေါဝင်ပော ရဲ၊ ပထာက်လှမ်းပရး ၊ အပကာက်ခွန်ဦးစီး 
ဌာ န နှ င့်  တ ေ် မ ပတာ် မှ  အ ရာ ရှိ များ ေါ ဝ င် ကက ေ ည် ။ ၁ ၆

တစ်ချိန်တည်းတွင် န.တ.လ ပကျးရ�ာများဟုပခါ် ကကပော 
စံ ြေပကျးရ�ာများအား နယ်စေ်ပဒေနှင့်  တိုင်းရင်းေား 
လူမျ ိုးများ  ဖွံ့ ပဖိုး  တိုးတက်ပရးဝန် ကကီးဌာနက တည်
ပဆာက်ခဲ့ေည်။၁၇ ထိုရ�ာများတွင်  ရခိုင်ရ�ာေားများနှင့်  
ပြမာက်ေိုင်းရှိ  ပမို့နယ်များမှ  ဗမာလူမျ ိုးများကို  ပနရာ 
ချ ထား ပေီး  န ယ် စ ေ် တ ပလ ျှာ က် တွ င်  ကကား ခံ ဇုံ န ယ် များ
ရှိပနပအာင် ဖန်တီးခဲ့ ကကေည်။ ထိုလုေ်ငန်းများမှာ အချိန် 
ယူရန်လို ေါေည်။  ေို့ ပော်  အဆိုေါမူဝါဒများ  ချမှတ်  
ြခင်း၏ အကျ ိုးမှာ လူမျ ိုးစုများကို စိတ်မ� ာခွဲ ြခားေစ်ေည့် 
စနစ်တစ်ခုကို ပနရာချထားလိုက်ကကြခင်းော ြဖစ်လာေည်။ 
ပနာက်ဆယ်စုနှစ်များထဲတွင်မူ ဤေို့လူမျ ိုးစု အေီးေီး 

ေီးေန့်စီကွဲပနပအာင်  ထားလိုက် ြခင်းက Apartheid 
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း လူဦးပရထူထေ်ပော မွတ်ဆလင် 
ရေ်ရ�ာများကို လုံးဝပဖျာက်ဖျက်ေစ်ြခင်းဆီေို့ ဦးတည်ပော 
မူဝါဒများ ြဖစ်လာကကေည်။
 ထိုအချိန်က အစိုးရ၏ ဖိနှိေ်မှု များနှင့် ေတ်ေက် 
၍ စိုးရိမ်မကင်းပကကာင်း ထုတ်ပြောရန်ကကိုးစားခဲ့ ကကပော 
ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများရှိေါေည်။ ဒီမိုကပရစီကိုလိုလား 
ပော အု ေ် စု များ က မူ  အ စိုး ရ တ ေ် များ ေ ည်  လူ မျ ိုး ပရး  
တင်းမာ မှု များ ြဖစ်ပအာင်ဖန်တီးရန် ကကိုးစားပနကကေည်
ဟု ယုံ ကကည်ေည်။ အများြေည်ေူေို့  ထုတ်ြေန်ပော စာ 
တစ်ပစာင်၌ ABSDF (အာရကန်) ကပငိမ်းချမ်းပရးကို  
ပတာင်းဆိုခဲ့ ပေီး “တရားဥေပဒနှင့် မညီ��တ်ဘဲ အာဏာရ 
ယူထားပော စစ်အစိုးရကို ြဖုတ်ချရန်မှာ အပြခခံလိုအေ် 
ချက်ြဖစ်ပေီး အာရကန်တို့နှင့်  ဘင်္  ဂလီများ (ခ) ရိုဟင်ဂျာ 
မွတ်ဆလင်များကကားတွင် မြဖစ်မပန ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က် 
ကကရမည”် ြဖစပ်ကကာင်း ပြောကကားခဲေ့ည။်၁၈   ဤေို ့မတွဆ်လင ်
တို့အား စာနာပထာက်ထားပကကာင်း ြေေတိုင်းတွင်လည်း 
RSO နှင့် အြခားရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့များ လိုလားပော ေန်းတိုင်
နှင့်ေတ်ေက်၍ စိုးရိမ်ကကေည်။ “လူ့အခွင့်အပရး ဆိုင်ရာ 
အကျေ် အတည်းများကို ဒီမိုကရက်တစ်နည်းကျကျ ပငိမ်း
ချမ်းစွာ ပြဖရှင်းပရးမှာ လူ့အခွင့်အပရးအတွက် တိုက်ေွဲ  
ဝင်ပနကကြခင်းောြဖစ်ပေီး အစ္စ လာမ� စ် ဂျီဟတ်တိုက်ေွဲ အပန
နငှ့ ်ရေတ်ည၍် မရပကကာင်း” ABSDF က ေတပိေးခဲေ့ည။် ၁၉

ေို့ပော် ထိုစိတ်ခံစားချက်များ ယပန့အချိန်ထိ ကျယ်ြေန့်စွာ 
တည်ရှိပနပေးေည်။
 ရခိငုအ်မျ ိုးေားပရးဝါဒတိုတ့ငွ ်အြခားစိုးရမိရ်ေည့ ်
ကိစ္စ  တစ် ခုရှိ ပနပေးေည်။  ဒုက္ခ  ေည်များ  နယ်စေ်ကို  
ြဖတပ်ကျာ၍် ထကွပ်ြေးကကရလျှ င ်ဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင ်
များ ကကား  လူ မျ ိုး ပရး ေ ဋိ ေ က္ခ  များ  ြဖ စ် ေွား ြခ င်း ေ ည်  
စစ်တပကာင်းဘက်ေို့  ေတင်းေျံ ေ့ွားပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  ေ့ွားပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  ့
မီဒီယာများထဲတွင်  ချဲ့ကားထားပော ေတင်းများပေါ်  
ထွက်လာကကမည်ကို ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများက စိုးရိမ် 
ေါေည်။ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်များကလည်း အင်အားေုံး 
ပောပကကာင့်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်စခန်း  တစ်ခုတွင်  
ရဲတေ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပေဆုံးေွားခဲ့ပောပကကာင့် တစ်ခါတွင်
နှစ်နိုင်ငံ စစ်ြဖစ်ေွားပကာင်းြဖစ်ေွားနိုင်ေည့် အပြခအပန 
ေို့ပရာက်ရှိခဲ့ေည်။ မရမာကကီး Marma ၊ ရခိုင်နှင့် အြခား 
ဗုဒ�  ဘာော အေိုင်းအဝိုင်းများကလည်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
ဘက်ရှိ  ၎င်းတို့ဌာပနတွင် ဘာောပရး အဓိကရုဏ်းများ 
ြဖစ်လာပေီး တစ်ဖက်က လက်တုံ့ ြေန်မှု များ ြဖစ်လာမည်ကို 
စိုးရ�ံ့ေည်။ နယ်ပြမပအးချမ်းပေီး တင်းမာမှု များ ပလျာ့ေါး 
ပစရန် အာရကန်၏ပတာ်လှန်ပရးအဖွဲ့ ကိုးဖွဲ့ေါဝင်ပော
ပကာ်မတီတစ်ရေ်က ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  ြေည်ေူများထံ
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ေို့ ပကက ညာ ချ က် တ စ် ပစာ င်  ပေး ေို့ ခဲ့ ေ ည် ။ ထို စာ တွ င်
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် ြမန်မာနှစ်နိုင်ငံရှိ ြေည်ေူများကကား တစ်ဦး 
အကျ ိုးကိုတစ်ဦး လိုလားေူများ ြဖစ် ကကပေီး  ယဉ်ပကျးမှု  
ေမိုင်းပကကာင်း အရလည်းပကာင်း၊ ေထဝီနိုင်ငံပရးအရ 
လည်းပကာင်း စိတ်ဝမ်းမကွဲေါပကကာင်း အေိပေးခဲ့ေည်။၂၀

ြေန်လည်ပအာက်ပမ့ရလျှ င် ထိုလုေ်ရေ်များမှာ ထိပရာက်ခဲ့ 
ေညဟ် ုဆိနုိငုေ်ည။် ေို့ပော ်အစဉအ်ပမလဲိလုိ ုြဖစလ်ာပော 
နယ်စေ်ပဒေ၏ မတည်ပငိမ်မှု များအပေါ်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
အစိုးရ၏ စိတ်ရှည်မှု ကမူ တြဖည်းြဖည်း ေါးလျလာပေီ ြဖစ် 
ေည်။ (အစိုးရ အကူးအပြောင်းနှင့် အတိုက်အခံတို့ အပန 
အထားြေန်ညှိရြခင်းကို ပအာက်တွင်ရှု ေါ။)
 ဤကဲ့ေို့ပော အပြခအပနမျ ိုးမှေည် ရန်ကုန်နှင့် 
ဒါကာကကား အစိုးရအချင်းချင်း ဆက်ဆံပရးမှာ တြဖည်း 
ြဖည်း ြေန်လည်တိုးတက်လာေည်။ န.ဝ.တ ၏ဥက� �   ဗိုလ် 
ချုေ်မှူးကကီးပစာပမာင်၏ပနရာကို ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ �
က  အ စား ဝ င် ခဲ့ ေ ည် ။  ၁ ၉ ၉ ၂  ခု နှ စ် ပနာ က် ေို င်း တွ င်  
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်အစိုးရနှင့်  ဒုက္ခ ေည်များ၏ ြေန်လည်လ� ဲ 
ပြောင်းပေးပရး နှစ်နိုင်ငံစာချုေ်ကို  ချုေ်ဆို၍ တရားဝင်
စတင် ြေန်လည်ပနရာချထားခဲ့ ြခင်းက အစြဖစ်ေည်။ ထိုစဉ် 
က  လူ ေိ ေ် မ ေိ ခဲ့ ပော  ဗို လ် ချု ေ် မှု း ကကီး ေ န်း ပရ � ေ ည်  
လာမည့် နှစ်များတွင် န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အစိုးရ၏အေွင်ကူး
ပြောင်းပရး၏ ဗိေုကာအြဖစ် ပေါ် လွင်လာပတာ့မည်ြဖစ် 
ေည်။ ၁၉၉၆တွင် UNHCR အစီအစဉ်ြဖင့် ရခိုင်ြေည်နယ်
ေို့  ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၁၉၀ဝ၀ဝ တရားဝင် ြေန်လည်ဝင်
ပရာက်လာခဲ့ေည်။
 အ ပေါ် ယံ ကို ကက ည့် လျှ င်  အ ပြခ အ ပန များ မှာ  
လမ်းပကကာင်းမှန် ပေါ် ပရာက်ပနေလိုရှိေည်။  ေို့ ပော်
ဗို လ် ချု ေ် မှု း ကကီး ေ န်း ပရ � လ က် ထ က် ၏  အ ြခား မူ ဝါ ဒ 
များစွာနှင့်  အလားတူစွာေင်  ရိုဟင်ဂျာတို့  ဒုက္ခ  ေည်တို့  
အပရးကိ ုပြဖရငှ်းရာတငွလ်ည်း အစေိငု်းတငွ ်ထငထ်ားေလိ ု
ြဖ စ် မ လာ ခဲ့ ေါ ။  ြေ န် ဝ င် လာ ပော  ဒု က္ခ  ေ ည် များ အား  
၎င်းတို့၏ ပနအိမ်များေို့  ြေန်ေွားရန် ခွင့်မြေုေည့်ကိစ္စ 
များ  အများအ ြေားေင်ရှိေည် ။  ေူတို့  ြေန်လာရေည့်  
အပြခအပနမှာ တင်းကျေ်ပော လုံ ပခုံပရးစည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများကို  လိုက်နာရပေီး  အစိုးရ၏နယ်စေ်လုံ ပခုံပရး
အစီအမံများ၏ ပစာင့်ကကည့်မှု ပအာက်တွင် ပနထိုင်ရေည်။
 နိုင်ငံေား မှတ်ေုံတင်ကတ်များ ထုတ်ပေးြခင်းကို 
တင်းကျေ်ထားပောပကကာင့် မွတ်ဆလင်များစွာ၏ အခွင့် 
အပရးများလည်း ယတုပ်လျာလ့ာခဲေ့ည။် ၁၉၈၉တငွ ်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  

မွတ်ဆလင်များကို  ထုတ်ပေးရန် ေယ်ချခဲ့ေည်။ အစိုးရ 
အရာရှိများက ၎င်းတို့ကိုယာယီ အြဖူပရာင်ကတ်များကို 
ထုတ်ပေးပေီး  အေက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းြေုခွင့်နှင့် လုံပခုံပရး 
ကို  ဤကတ်ြဖင့်  အာမခံပေးခဲ့ေည်။ ဤအပြခအပနကို 
ပတွ့ ြမင်ပနရပောအခါ ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၅၀ဝ၀ဝ ေည် 
ရခိုင် ြေည်နယ်ေို့  ြေန်မလာကကပတာ့ေါ။ မွတ်ဆလင်များ 
အစုလိုက်အပေုံလိုက်  စွန့် ခွာထွက်ပြေးရ ြခင်းများေည်
လည်း ရေ်တန့်မေွားခဲ့ေါ။ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နိုင်ငံ တစ်ခုတည်းတွင်ေင် ရိုဟင်ဂျာဟု ၎င်းကိုယ်၎င်းတို့ 
ပခါ် တွင်ပော တရားမဝင် ပနထိုင်ေူပေါင်း ၁၀ဝ,၀ဝ၀ခန့်
ရှိေည်ဟု ခန့်မှန်းကကေည်။၂၁ ရိုဟင်ဂျာများထဲတွင် အြခား
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများအထိ ပရာက်ပအင်ေွား ခဲ့ ကကေူများ
လည်းရှိေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများတွင် ေထမဆုံးအကကိမ် 
အြဖစ် အပနာက်ကမ� ာပရာက် ရိုဟင်ဂျာ အပြခချေူ အပရ 
အတွက် တိုးေွားလာခဲ့ေည်။
 အစိုးရများနှင့်  လူေားချင်းစာနာပထာက်ထားမှု  
အကူအညီပေးပရးအဖွဲ့များကမူ န.ဝ.တ ၏ လုေ်ရေ်များ 
ကို  ရ�ံ့ ပကကာက် ကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းမှာ  
ထိုအချိန်က ြမန်မာြေည်တွင် ြဖစ်ပနပော လူ့အခွင့်အပရး
ြေဿနာများအနက်  တစ် ခုော ြဖစ်ေည်။  ဒီမိုကပရစီ  
လှု ေ်ရှားမှု များအား ပချမှု န်းခဲ့ေလို ကရင် ၊ ကရင်နီ၊မွန်
အ စ ရှိ ေ ည့်  ဒု က္ခ  ေ ည် အ ပရ အ တွ က် မှာ လ ည်း  ထို င်း  
နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် တိုးလာခဲ့ေည်။ ဤအပြခအပန 
တွင်  ရိုဟင်ဂျာများ  ပနရေ်စွန့်ခွာ  ထွက်ပြေးရ ြခင်းနှင့်  
ေတ်ေက်၍ အစိုးရကပေးပော ပြဖရှင်းချက်များမှာ လုံးလုံး
လက်ခံနိုင်စရာ အချက်များမဟုတ် ကကပေ။ ဤကိစ္စ  နှင့်  
ေတ်ေက်၍ ပြဖရှင်းရေည့် အခါတိုင်းတွင် မူဂျာဟစ် အစွန်း 
ပရာက်များက ပခိမ်းပြခာက်လာေည့်ရန်ကို  နှိမ်နင်း ြခင်း 
ြဖစေ်ညဟ် ုန.ဝ.တ အရာရှမိျားက ဆိုပလရ့ှေိည။် နဂါးမင်း
စစ်ဆင်ပရးနှင့်  ၁၉၇၈ထိုးစစ်ကာလများကလည်း  ထို  
မူဂျာဟစ်များြဖစ်ပောပကကာင့် တိုက်ထုတ်ရေည်ဟူပော 
ပြဖရှင်းချက်ကိုောပေးခဲ့ေည်။  (အခန်း  ၄  ကိုရှု ေါ ။ ) 
“ရိုဟင်ဂျာြေဿနာမှာ တရားမဝင် အပထာက်အထားမရှိ၊ 
ဝငပ်ရာကလ်ာေမူျား၏ ြေဿနာထက ်ေိပုကကာင်း” အစိုးရက 
ထုတ်ပော လုေ်ေားပန့စဉ်ေတင်းစာက ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၂၂

အပရးပေါ် အပြခအပနများ  ေို မိုဆိုးရ�ားလာ ြခင်းပကကာင့်  
၁၉၉၂ တငွ ်ကလုေမဂ�  လူ့အခငွ့အ်ပရး အထူးကိုယစ်ားလယှ ်
ရာထူးကို ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ခန့်ထားပေီး ပစလ� တ်ရေည်။ 
ထို ကို ယ်စားလှယ်မှာ  နို င် ငံ၏ လူမှု ပရးနှင့်  နို င် ငံ ပရး  
တိုးတက်မှု များကို ကုလေမဂ� ေို့ ေုံမှန်အစီရင်ခံ တင်ြေရန် 
ြဖစ်ေည်။ ပနာက်ထေ် နှစ်အစိတ်ော ကကာလာခဲ့ေည်။ 
အဆိုေါ  အစီရင်ခံစာေို့ ရေည့်  အလုေ်များဆက်လက်  
တည်ရှိပနတုန်းေင်။၂၃
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ေို့ ပကက ညာ ချ က် တ စ် ပစာ င်  ပေး ေို့ ခဲ့ ေ ည် ။ ထို စာ တွ င်
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် ြမန်မာနှစ်နိုင်ငံရှိ ြေည်ေူများကကား တစ်ဦး 
အကျ ိုးကိုတစ်ဦး လိုလားေူများ ြဖစ် ကကပေီး  ယဉ်ပကျးမှု  
ေမိုင်းပကကာင်း အရလည်းပကာင်း၊ ေထဝီနိုင်ငံပရးအရ 
လည်းပကာင်း စိတ်ဝမ်းမကွဲေါပကကာင်း အေိပေးခဲ့ေည်။၂၀

ြေန်လည်ပအာက်ပမ့ရလျှ င် ထိုလုေ်ရေ်များမှာ ထိပရာက်ခဲ့ 
ေညဟ် ုဆိနုိငုေ်ည။် ေို့ပော ်အစဉအ်ပမလဲိလုိ ုြဖစလ်ာပော 
နယ်စေ်ပဒေ၏ မတည်ပငိမ်မှု များအပေါ်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  
အစိုးရ၏ စိတ်ရှည်မှု ကမူ တြဖည်းြဖည်း ေါးလျလာပေီ ြဖစ် 
ေည်။ (အစိုးရ အကူးအပြောင်းနှင့် အတိုက်အခံတို့ အပန 
အထားြေန်ညှိရြခင်းကို ပအာက်တွင်ရှု ေါ။)
 ဤကဲ့ေို့ပော အပြခအပနမျ ိုးမှေည် ရန်ကုန်နှင့် 
ဒါကာကကား အစိုးရအချင်းချင်း ဆက်ဆံပရးမှာ တြဖည်း 
ြဖည်း ြေန်လည်တိုးတက်လာေည်။ န.ဝ.တ ၏ဥက� �   ဗိုလ် 
ချုေ်မှူးကကီးပစာပမာင်၏ပနရာကို ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ �
က  အ စား ဝ င် ခဲ့ ေ ည် ။  ၁ ၉ ၉ ၂  ခု နှ စ် ပနာ က် ေို င်း တွ င်  
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်အစိုးရနှင့်  ဒုက္ခ ေည်များ၏ ြေန်လည်လ� ဲ 
ပြောင်းပေးပရး နှစ်နိုင်ငံစာချုေ်ကို  ချုေ်ဆို၍ တရားဝင်
စတင် ြေန်လည်ပနရာချထားခဲ့ ြခင်းက အစြဖစ်ေည်။ ထိုစဉ် 
က  လူ ေိ ေ် မ ေိ ခဲ့ ပော  ဗို လ် ချု ေ် မှု း ကကီး ေ န်း ပရ � ေ ည်  
လာမည့် နှစ်များတွင် န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အစိုးရ၏အေွင်ကူး
ပြောင်းပရး၏ ဗိေုကာအြဖစ် ပေါ် လွင်လာပတာ့မည်ြဖစ် 
ေည်။ ၁၉၉၆တွင် UNHCR အစီအစဉ်ြဖင့် ရခိုင်ြေည်နယ်
ေို့  ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၁၉၀ဝ၀ဝ တရားဝင် ြေန်လည်ဝင်
ပရာက်လာခဲ့ေည်။
 အ ပေါ် ယံ ကို ကက ည့် လျှ င်  အ ပြခ အ ပန များ မှာ  
လမ်းပကကာင်းမှန် ပေါ် ပရာက်ပနေလိုရှိေည်။  ေို့ ပော်
ဗို လ် ချု ေ် မှု း ကကီး ေ န်း ပရ � လ က် ထ က် ၏  အ ြခား မူ ဝါ ဒ 
များစွာနှင့်  အလားတူစွာေင်  ရိုဟင်ဂျာတို့  ဒုက္ခ  ေည်တို့  
အပရးကိ ုပြဖရငှ်းရာတငွလ်ည်း အစေိငု်းတငွ ်ထငထ်ားေလိ ု
ြဖ စ် မ လာ ခဲ့ ေါ ။  ြေ န် ဝ င် လာ ပော  ဒု က္ခ  ေ ည် များ အား  
၎င်းတို့၏ ပနအိမ်များေို့  ြေန်ေွားရန် ခွင့်မြေုေည့်ကိစ္စ 
များ  အများအ ြေားေင်ရှိေည် ။  ေူတို့  ြေန်လာရေည့်  
အပြခအပနမှာ တင်းကျေ်ပော လုံ ပခုံပရးစည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများကို  လိုက်နာရပေီး  အစိုးရ၏နယ်စေ်လုံ ပခုံပရး
အစီအမံများ၏ ပစာင့်ကကည့်မှု ပအာက်တွင် ပနထိုင်ရေည်။
 နိုင်ငံေား မှတ်ေုံတင်ကတ်များ ထုတ်ပေးြခင်းကို 
တင်းကျေ်ထားပောပကကာင့် မွတ်ဆလင်များစွာ၏ အခွင့် 
အပရးများလည်း ယတုပ်လျာလ့ာခဲေ့ည။် ၁၉၈၉တငွ ်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  

မွတ်ဆလင်များကို  ထုတ်ပေးရန် ေယ်ချခဲ့ေည်။ အစိုးရ 
အရာရှိများက ၎င်းတို့ကိုယာယီ အြဖူပရာင်ကတ်များကို 
ထုတ်ပေးပေီး  အေက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းြေုခွင့်နှင့် လုံပခုံပရး 
ကို  ဤကတ်ြဖင့်  အာမခံပေးခဲ့ေည်။ ဤအပြခအပနကို 
ပတွ့ ြမင်ပနရပောအခါ ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၅၀ဝ၀ဝ ေည် 
ရခိုင် ြေည်နယ်ေို့  ြေန်မလာကကပတာ့ေါ။ မွတ်ဆလင်များ 
အစုလိုက်အပေုံလိုက်  စွန့် ခွာထွက်ပြေးရ ြခင်းများေည်
လည်း ရေ်တန့်မေွားခဲ့ေါ။ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နိုင်ငံ တစ်ခုတည်းတွင်ေင် ရိုဟင်ဂျာဟု ၎င်းကိုယ်၎င်းတို့ 
ပခါ် တွင်ပော တရားမဝင် ပနထိုင်ေူပေါင်း ၁၀ဝ,၀ဝ၀ခန့်
ရှိေည်ဟု ခန့်မှန်းကကေည်။၂၁ ရိုဟင်ဂျာများထဲတွင် အြခား
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများအထိ ပရာက်ပအင်ေွား ခဲ့ ကကေူများ
လည်းရှိေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများတွင် ေထမဆုံးအကကိမ် 
အြဖစ် အပနာက်ကမ� ာပရာက် ရိုဟင်ဂျာ အပြခချေူ အပရ 
အတွက် တိုးေွားလာခဲ့ေည်။
 အစိုးရများနှင့်  လူေားချင်းစာနာပထာက်ထားမှု  
အကူအညီပေးပရးအဖွဲ့များကမူ န.ဝ.တ ၏ လုေ်ရေ်များ 
ကို  ရ�ံ့ ပကကာက် ကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းမှာ  
ထိုအချိန်က ြမန်မာြေည်တွင် ြဖစ်ပနပော လူ့အခွင့်အပရး
ြေဿနာများအနက်  တစ် ခုော ြဖစ်ေည်။  ဒီမိုကပရစီ  
လှု ေ်ရှားမှု များအား ပချမှု န်းခဲ့ေလို ကရင် ၊ ကရင်နီ၊မွန်
အ စ ရှိ ေ ည့်  ဒု က္ခ  ေ ည် အ ပရ အ တွ က် မှာ လ ည်း  ထို င်း  
နယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် တိုးလာခဲ့ေည်။ ဤအပြခအပန 
တွင်  ရိုဟင်ဂျာများ  ပနရေ်စွန့်ခွာ  ထွက်ပြေးရ ြခင်းနှင့်  
ေတ်ေက်၍ အစိုးရကပေးပော ပြဖရှင်းချက်များမှာ လုံးလုံး
လက်ခံနိုင်စရာ အချက်များမဟုတ် ကကပေ။ ဤကိစ္စ  နှင့်  
ေတ်ေက်၍ ပြဖရှင်းရေည့် အခါတိုင်းတွင် မူဂျာဟစ် အစွန်း 
ပရာက်များက ပခိမ်းပြခာက်လာေည့်ရန်ကို  နှိမ်နင်း ြခင်း 
ြဖစေ်ညဟ် ုန.ဝ.တ အရာရှမိျားက ဆိုပလရ့ှေိည။် နဂါးမင်း
စစ်ဆင်ပရးနှင့်  ၁၉၇၈ထိုးစစ်ကာလများကလည်း  ထို  
မူဂျာဟစ်များြဖစ်ပောပကကာင့် တိုက်ထုတ်ရေည်ဟူပော 
ပြဖရှင်းချက်ကိုောပေးခဲ့ေည်။  (အခန်း  ၄  ကိုရှု ေါ ။ ) 
“ရိုဟင်ဂျာြေဿနာမှာ တရားမဝင် အပထာက်အထားမရှိ၊ 
ဝငပ်ရာကလ်ာေမူျား၏ ြေဿနာထက ်ေိပုကကာင်း” အစိုးရက 
ထုတ်ပော လုေ်ေားပန့စဉ်ေတင်းစာက ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၂၂

အပရးပေါ် အပြခအပနများ  ေို မိုဆိုးရ�ားလာ ြခင်းပကကာင့်  
၁၉၉၂ တငွ ်ကလုေမဂ�  လူ့အခငွ့အ်ပရး အထူးကိုယစ်ားလယှ ်
ရာထူးကို ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ခန့်ထားပေီး ပစလ� တ်ရေည်။ 
ထို ကို ယ်စားလှယ်မှာ  နို င် ငံ၏ လူမှု ပရးနှင့်  နို င် ငံ ပရး  
တိုးတက်မှု များကို ကုလေမဂ� ေို့ ေုံမှန်အစီရင်ခံ တင်ြေရန် 
ြဖစ်ေည်။ ပနာက်ထေ် နှစ်အစိတ်ော ကကာလာခဲ့ေည်။ 
အဆိုေါ  အစီရင်ခံစာေို့ ရေည့်  အလုေ်များဆက်လက်  
တည်ရှိပနတုန်းေင်။၂၃
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 ပနာင်နှစ်များ၌လည်း စစ်အစိုးရ၏ အြေုအမူမှာ 
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာြခင်း မရှိပေ။ ဥပရာေေမဂ� ၊ အပမရိ 
ကန်နှင့် အြခားအပနာက်နိုင်ငံများက စီးေွားပရး ေိတ်ဆို့မှု  
များ  တိုး ြမှင့် ြေုလုေ် ကကပေီး  န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အစိုးရမှာ  
တစ်ကမ� ာလုံးတွင် ြေစ်တင်ရှု ့ံချြခင်း အခံရဆုံး အစိုးရထဲမှ 
တစခ်ြုဖစလ်ာေည။် လူ့အခငွ့အ်ပရးချ ိုးပဖာကမ်ှု  စာရင်းကကီး 
မှာ  ရှည်ေထက်ရှည်လျားလာေည်။  ပဒါ် ပအာင်ဆန်း  
စုကကည်နှင့် အြခားဒီမိုကပရစီ ပခါင်းပဆာင်များ ပတာက် 
ပလ ျှာ က်  ထိ ေါး ပနှာင့် ယှ က် ခံ ရ ြခင်း ၊  ဖ မ်း ဆီး ခံ ရ ြခ င်း  
များရှိ ခဲ့ ကကေည်။  ထို့ ြေင်  ရိုဟင်ဂျာ  မွတ်ဆလင်များ  
အပေါ်  လူမျ ိုးကို  လက်စတုံးလုေ်ေစ်ရန်  ကကံစည်ေည်
ဟူ၍ ေထမဆုံးအကကိမ် စွေ်စွဲခံရေည်။၂၄ နယ်စေ်ပဒေများ 
စွာတွင် တိုက်ေွဲများြဖစ်ေွားပနဆဲေင်။ ၂၀ရာစုကုန်ဆုံးချိန်
တွင် နိုင်ငံပရး အကျဉ်းေား ရာပေါင်းများစွာ ပထာင်ထဲ 
တွင်ရှိပနကကဆဲေင်။၂၅ တေ်မပတာ်၏မဟာဗျူဟာ ပရးရာ 
ပခါင်းပဆာင်များ၏ အြမင်၌မူ  ထိုရက်စက် ကကမ်း ကကုေ်  
လှပော လုံပခုံပရးနည်း ဗျူဟာများမှာ အကျ ိုးရှိပနေည်ဟု 
ြမင်ကကေည်။ စစ်အစိုးရေည် ၁၉၄၀ပကျာ် ကာလများနှင့် 
၁၉၆၀ပကျာ်ကာလများက မတည်ပငိမ်မှု များကဲ့ေို့ ြေင်းထန် 
ပောြဖစ်ရေ်များနှင့်  ကကုံခဲ့ရပော်လည်း စစ်အစိုးရေည် 
ထိုအရာတို့ကို ပကျာ်ြဖတ်ခဲ့ ပေီ။
 အာ ရ က န် အ ပရး မှာ  ထို ြဖ စ် ရ ေ် များ ကကား တွ င်  
ပရှ့တန်းေို့ပရာက်လာြေန်ေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ေည့် 
နည်းလမ်းေည်လည်းပကာင်း၊ လက်နက်ကိုင် အမျ ိုးေား 
ပရးအုေ်စုများ ထူပထာင်ခဲ့ ြခင်းေည်လည်းပကာင်း နိုင်ငံ 
ပရးကို  ပြောင်းလဲပအာင်မလုေ်နိုင်ခဲ့ ကကပေ။ အစိုးရထဲမှ 
စစ်ဗိုလ်ချုေ်များကောလျှ င်  အာဏာကို  ထိန်းချုေ်ထား 
ကကေည်။ အတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု များကို ထိန်းချုေ်လိုက်နိုင် 
ချနိတ်ငွ ်တေမ်ပတာေ်ည ်ယခင ်အစအီစဉမ်ျားနငှ့ ်မတပူော 
အချိန်ဇယားနှင့်  ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရးလမ်းစဉ်များအား 
ြေင်ဆင်ပရးဆွဲပနပလပေီ။ 

အစိုးရစေ်ကူးမေ်ကူးကာလနှင့် အတိုက်အခံတို့ 
အပနအထားြေန်ညှိရြခင်း

 ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ � အာဏာရလာပေီးပနာက် 
စစ်အစိုးရေည် “စည်းကမ်းြေည့်ဝပော ဒီမိုကပရစီ” ဟု 
ပခါင်းပဆာင်များကပခါ် ပော စနစ်ေစ်ဆီေို့ ပရာက်ပအာင် 
ေွားမည်ဟုဆိုကာ ကာလကကာြမင့်စွာ အချိန်ယူခဲ့ေည်။ 
တေ်မပတာ်၏ အကူးအပြောင်းကာလ ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး 
အစီအစဉ်များတွင် အဓိကကျပော အြဖစ်အေျက်ကကီးပလး
ရေ်ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ထိုပလးရေ်စလုံးကေင် ရခိုင်ြေည်နယ်ပေါ်  
တွင် အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။ ေထမတစ်ခုမှာ 

မ.ဆ.လ ေါတီ ပေိုကျပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် 
ြေည်ပထာင်စုကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးအေင်းကကီး (USDA) 
ကို လူထုလှု ေ်ရှားမှု အေွင်ြဖင့် တေ်မပတာ်ကို ပထာက်ခံရန်
ဖွဲ့စည်းခဲေ့ည။် ဒတုယိမှာ ထိနုစှတ်ငွေ်င ်အမျ ိုးေား ညလီာခ ံ
ကို လက်ေင့်ရာ ပရ�းချယ်ထားပော ကိုယ်စားလှယ်များ 
တက်ပရာက်ပစလျှ က် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံဥေပဒ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပရးဆွဲပစခဲ့ေည်။ တတိယမှာ 
အစိုးရ၏ ြေညပ်ထာငစ် ုပငမိ်းချမ်းပရး ြဖစစ်ဉအ်ရ ပနာကထ်ေ ်
လူမျ ိုးစု တေ်ဖွဲ့များအား အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရး ေပဘာတူ
ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ေည်။ စတုတ� မှာ ပဒေအတွင်း ေထဝီနိုင်ငံ 
ပရး ြေန်ညှိကကေည့် အပနအထားများ စတင်ခဲ့ေည်။
 ဤြဖစ်ရေ်များပကကာင့်  နိုင်ငံတကာပရးရာဘက် 
တွင်လည်း အပြောင်းအလဲများြဖစ်ေွားခဲ့ရာ အစိုးရေည် 
ကိုလိုနီပခတ်အလွန် မ.ဆ.လ ပခတ် အဆုံးေတ် ပရှ့ခရီး 
တငွ ်ြမနမ်ာြေည၏် နိငုင်ြံခားဆကဆ်မံှု  ဗဟိကုိ ုပခတပ်ဟာင်း 
ကကဲ့ေို့  အိန�  ိယေို့မှီရပောအြဖစ်မှေည် အပရှ့ပတာင်  
အာရှနှင့်  အပရှ့အာရှဘက်ေို့ေို၍ တိမ်း��တ်လာခဲ့ပတာ့ 
ေည်။ ပဘဂျင်းေည် ယခုအခါ ဗ.က.ေ တို့အား အပထာက် 
အေံ့ ြဖတ်ပတာက် လိုက်ပေီ ြဖစ်ရာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အပရး 
အကကီးဆုံးကုန်ေွယ်ဘက် နိုင်ငံတစ်ခု လျင်လျင် ြမန်ြမန် 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ၁၉၉၇တွင် ြမန်မာက အပရှ့ပတာင်အာရှနိုင်
ငံများအေင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ြမ န် မာ နို င် ငံ ထဲ တွ င် မူ  ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ မှု များ
ပနှးပကွးပနပမေဲင။် ၁၉၉၇ခုနစှတ်ငွ ်န.ဝ.တ ေည ်နိုငင်ပံတာ ်
ပအးချမ်းောယာပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပကာင်စီဟု အမည်
ပြောင်းလိုက်ပော်လည်း အုေ်ချုေ်ေည့် စတိုင်မှာ တစ်ေုံစံ 
တည်းေင်ြဖစ်ေည်။ ယပန့ထက်ထိ ေိောြမင်ော ရှု ေ်ပထွး
လှပော ဝ�  ဂေါလို ြေုြေင်ပြောင်လဲပရး လမ်းစဉ်ကို အုတ်ြမစ် 
ချနိုင်ခဲ့ေည်။ ထိုအြဖစ်များမှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အတိုက်အခံ
အဖွဲ့များအဖိုမ့ှာမ ူပရှ့အတကွ ်မညက်ဲေ့ို ့ မဝူါဒလမ်းပကကာင်း
ကို ပရ�းချယ်ရမည်မှန်း မေိပအာင်ေင် စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရ 
ကျေ်ခဲ့ေည်။ ယခင်အစိုးရများ လက်ထက်က အမျ ိုးေား 
နိုင်ငံပရးမှာ ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များပကကာင့် လူမျ ိုးပရးနှင့် နိုင်ငံ 
ပရးလှု ေ်ရှားမှု များ အချင်းချင်းကကားတွင် ဘုံေပဘာတူညီ 
ချက်ကို ရှာပတွ့ရန် ခက်ခဲခဲ့ေည်။ ယခုတစ်ကကိမ်တွင်ကား 
အကကီးအကျယ် ဘက်ကွဲပနကကေည်မှာ အစိုးရနှင့် ၁၉၉၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပော NLD ေါတီြဖစ်ေည်။ 
နိုင်ငံပရး အတိုက်အခံများအဖို့ အတူလက်တွဲဖက်ကို ပရ�းရာ 
တွင် ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ေူြဖစ်ပစ လက်နက်ကိုင်ေူ ြဖစ်ပစ 
တစ်ခုကို  ပရ�းချယ်ရပတာ့မည်။ လက်ထဲတွင် အာဏာရှိ  
ပနပော န.ဝ.တ-န.အ.ဖ နှင့်ပစ့စေ်၍အလုေ် ြဖစ်ပအာင်
ကကိုးစားမည်ပလာ၊ အားနည်းပေီးပဘး ဖယ်ခံထားရေည့် 
NLD ကို ပထာက်ခံမည်ပလာဟူ၍ ြဖစ်ေည်။
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 ပနာင်နှစ်များ၌လည်း စစ်အစိုးရ၏ အြေုအမူမှာ 
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာြခင်း မရှိပေ။ ဥပရာေေမဂ� ၊ အပမရိ 
ကန်နှင့် အြခားအပနာက်နိုင်ငံများက စီးေွားပရး ေိတ်ဆို့မှု  
များ  တိုး ြမှင့် ြေုလုေ် ကကပေီး  န.ဝ.တ-န.အ.ဖ အစိုးရမှာ  
တစ်ကမ� ာလုံးတွင် ြေစ်တင်ရှု ့ံချြခင်း အခံရဆုံး အစိုးရထဲမှ 
တစခ်ြုဖစလ်ာေည။် လူ့အခငွ့အ်ပရးချ ိုးပဖာကမ်ှု  စာရင်းကကီး 
မှာ  ရှည်ေထက်ရှည်လျားလာေည်။  ပဒါ် ပအာင်ဆန်း  
စုကကည်နှင့် အြခားဒီမိုကပရစီ ပခါင်းပဆာင်များ ပတာက် 
ပလ ျှာ က်  ထိ ေါး ပနှာင့် ယှ က် ခံ ရ ြခင်း ၊  ဖ မ်း ဆီး ခံ ရ ြခ င်း  
များရှိ ခဲ့ ကကေည်။  ထို့ ြေင်  ရိုဟင်ဂျာ  မွတ်ဆလင်များ  
အပေါ်  လူမျ ိုးကို  လက်စတုံးလုေ်ေစ်ရန်  ကကံစည်ေည်
ဟူ၍ ေထမဆုံးအကကိမ် စွေ်စွဲခံရေည်။၂၄ နယ်စေ်ပဒေများ 
စွာတွင် တိုက်ေွဲများြဖစ်ေွားပနဆဲေင်။ ၂၀ရာစုကုန်ဆုံးချိန်
တွင် နိုင်ငံပရး အကျဉ်းေား ရာပေါင်းများစွာ ပထာင်ထဲ 
တွင်ရှိပနကကဆဲေင်။၂၅ တေ်မပတာ်၏မဟာဗျူဟာ ပရးရာ 
ပခါင်းပဆာင်များ၏ အြမင်၌မူ  ထိုရက်စက် ကကမ်း ကကုေ်  
လှပော လုံပခုံပရးနည်း ဗျူဟာများမှာ အကျ ိုးရှိပနေည်ဟု 
ြမင်ကကေည်။ စစ်အစိုးရေည် ၁၉၄၀ပကျာ် ကာလများနှင့် 
၁၉၆၀ပကျာ်ကာလများက မတည်ပငိမ်မှု များကဲ့ေို့ ြေင်းထန် 
ပောြဖစ်ရေ်များနှင့်  ကကုံခဲ့ရပော်လည်း စစ်အစိုးရေည် 
ထိုအရာတို့ကို ပကျာ်ြဖတ်ခဲ့ ပေီ။
 အာ ရ က န် အ ပရး မှာ  ထို ြဖ စ် ရ ေ် များ ကကား တွ င်  
ပရှ့တန်းေို့ပရာက်လာြေန်ေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ေည့် 
နည်းလမ်းေည်လည်းပကာင်း၊ လက်နက်ကိုင် အမျ ိုးေား 
ပရးအုေ်စုများ ထူပထာင်ခဲ့ ြခင်းေည်လည်းပကာင်း နိုင်ငံ 
ပရးကို  ပြောင်းလဲပအာင်မလုေ်နိုင်ခဲ့ ကကပေ။ အစိုးရထဲမှ 
စစ်ဗိုလ်ချုေ်များကောလျှ င်  အာဏာကို  ထိန်းချုေ်ထား 
ကကေည်။ အတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု များကို ထိန်းချုေ်လိုက်နိုင် 
ချနိတ်ငွ ်တေမ်ပတာေ်ည ်ယခင ်အစအီစဉမ်ျားနငှ့ ်မတပူော 
အချိန်ဇယားနှင့်  ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရးလမ်းစဉ်များအား 
ြေင်ဆင်ပရးဆွဲပနပလပေီ။ 

အစိုးရစေ်ကူးမေ်ကူးကာလနှင့် အတိုက်အခံတို့ 
အပနအထားြေန်ညှိရြခင်း

 ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ � အာဏာရလာပေီးပနာက် 
စစ်အစိုးရေည် “စည်းကမ်းြေည့်ဝပော ဒီမိုကပရစီ” ဟု 
ပခါင်းပဆာင်များကပခါ် ပော စနစ်ေစ်ဆီေို့ ပရာက်ပအာင် 
ေွားမည်ဟုဆိုကာ ကာလကကာြမင့်စွာ အချိန်ယူခဲ့ေည်။ 
တေ်မပတာ်၏ အကူးအပြောင်းကာလ ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး 
အစီအစဉ်များတွင် အဓိကကျပော အြဖစ်အေျက်ကကီးပလး
ရေ်ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ထိုပလးရေ်စလုံးကေင် ရခိုင်ြေည်နယ်ပေါ်  
တွင် အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။ ေထမတစ်ခုမှာ 

မ.ဆ.လ ေါတီ ပေိုကျပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် 
ြေည်ပထာင်စုကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးအေင်းကကီး (USDA) 
ကို လူထုလှု ေ်ရှားမှု အေွင်ြဖင့် တေ်မပတာ်ကို ပထာက်ခံရန်
ဖွဲ့စည်းခဲေ့ည။် ဒတုယိမှာ ထိနုစှတ်ငွေ်င ်အမျ ိုးေား ညလီာခ ံ
ကို လက်ေင့်ရာ ပရ�းချယ်ထားပော ကိုယ်စားလှယ်များ 
တက်ပရာက်ပစလျှ က် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံဥေပဒ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပရးဆွဲပစခဲ့ေည်။ တတိယမှာ 
အစိုးရ၏ ြေညပ်ထာငစ် ုပငမိ်းချမ်းပရး ြဖစစ်ဉအ်ရ ပနာကထ်ေ ်
လူမျ ိုးစု တေ်ဖွဲ့များအား အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရး ေပဘာတူ
ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ေည်။ စတုတ� မှာ ပဒေအတွင်း ေထဝီနိုင်ငံ 
ပရး ြေန်ညှိကကေည့် အပနအထားများ စတင်ခဲ့ေည်။
 ဤြဖစ်ရေ်များပကကာင့်  နိုင်ငံတကာပရးရာဘက် 
တွင်လည်း အပြောင်းအလဲများြဖစ်ေွားခဲ့ရာ အစိုးရေည် 
ကိုလိုနီပခတ်အလွန် မ.ဆ.လ ပခတ် အဆုံးေတ် ပရှ့ခရီး 
တငွ ်ြမနမ်ာြေည၏် နိငုင်ြံခားဆကဆ်မံှု  ဗဟိကုိ ုပခတပ်ဟာင်း 
ကကဲ့ေို့  အိန�  ိယေို့မှီရပောအြဖစ်မှေည် အပရှ့ပတာင်  
အာရှနှင့်  အပရှ့အာရှဘက်ေို့ေို၍ တိမ်း��တ်လာခဲ့ပတာ့ 
ေည်။ ပဘဂျင်းေည် ယခုအခါ ဗ.က.ေ တို့အား အပထာက် 
အေံ့ ြဖတ်ပတာက် လိုက်ပေီ ြဖစ်ရာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အပရး 
အကကီးဆုံးကုန်ေွယ်ဘက် နိုင်ငံတစ်ခု လျင်လျင် ြမန်ြမန် 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ၁၉၉၇တွင် ြမန်မာက အပရှ့ပတာင်အာရှနိုင်
ငံများအေင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ြမ န် မာ နို င် ငံ ထဲ တွ င် မူ  ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ မှု များ
ပနှးပကွးပနပမေဲင။် ၁၉၉၇ခုနစှတ်ငွ ်န.ဝ.တ ေည ်နိုငင်ပံတာ ်
ပအးချမ်းောယာပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပကာင်စီဟု အမည်
ပြောင်းလိုက်ပော်လည်း အုေ်ချုေ်ေည့် စတိုင်မှာ တစ်ေုံစံ 
တည်းေင်ြဖစ်ေည်။ ယပန့ထက်ထိ ေိောြမင်ော ရှု ေ်ပထွး
လှပော ဝ�  ဂေါလို ြေုြေင်ပြောင်လဲပရး လမ်းစဉ်ကို အုတ်ြမစ် 
ချနိုင်ခဲ့ေည်။ ထိုအြဖစ်များမှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အတိုက်အခံ
အဖွဲ့များအဖိုမ့ှာမ ူပရှ့အတကွ ်မညက်ဲေ့ို ့ မဝူါဒလမ်းပကကာင်း
ကို ပရ�းချယ်ရမည်မှန်း မေိပအာင်ေင် စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရ 
ကျေ်ခဲ့ေည်။ ယခင်အစိုးရများ လက်ထက်က အမျ ိုးေား 
နိုင်ငံပရးမှာ ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များပကကာင့် လူမျ ိုးပရးနှင့် နိုင်ငံ 
ပရးလှု ေ်ရှားမှု များ အချင်းချင်းကကားတွင် ဘုံေပဘာတူညီ 
ချက်ကို ရှာပတွ့ရန် ခက်ခဲခဲ့ေည်။ ယခုတစ်ကကိမ်တွင်ကား 
အကကီးအကျယ် ဘက်ကွဲပနကကေည်မှာ အစိုးရနှင့် ၁၉၉၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပော NLD ေါတီြဖစ်ေည်။ 
နိုင်ငံပရး အတိုက်အခံများအဖို့ အတူလက်တွဲဖက်ကို ပရ�းရာ 
တွင် ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ေူြဖစ်ပစ လက်နက်ကိုင်ေူ ြဖစ်ပစ 
တစ်ခုကို  ပရ�းချယ်ရပတာ့မည်။ လက်ထဲတွင် အာဏာရှိ  
ပနပော န.ဝ.တ-န.အ.ဖ နှင့်ပစ့စေ်၍အလုေ် ြဖစ်ပအာင်
ကကိုးစားမည်ပလာ၊ အားနည်းပေီးပဘး ဖယ်ခံထားရေည့် 
NLD ကို ပထာက်ခံမည်ပလာဟူ၍ ြဖစ်ေည်။
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 ယင်းကိစ္စ အပေါ် အပြခခံကာ အမျ ိုးေား နိုင်ငံပရး 
တွ င်  ဂို ဏ်း ဂ ဏ ကွဲ ြေား မှု  အ ကကီး စား တ စ် ခု ပေါ် ပေါ က်  
လာခဲ့ေည်။ တစ်ဖက်တွင် NLD ဒီမိုကပရစီပထာက်ခံေူ
ေါတီများနှင့် NDF နှင့် NCUB ကဲ့ေို့ မဟာမိတ်အဖွဲ့များ 
မှ  လူမျ ိုးစု  လက်နက်ကိုင်  အဖွဲ့အစည်းများ ကကားတွင်  
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကပရစီကို တည်ပဆာက်ရန်ဟူေည့် ရည်ရ�ယ် 
ချက်ရှိေည်။  အြခားတစ်ဖက်တွင်မှု  USDA နှင့်  အေစ် 
အခတ် ရေ်စဲထားပော လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက 
တေ်မပတာ်နှင့်  ေူးပေါင်း၍ အမျ ိုးောညီလာခံတွင်  ဖွဲ့
စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒကို  ပရးဆွဲလျက်ရှိေည်။
အတိုက်အခိုက်များ ၊  ရင်ဆိုင် ပနရပော စိန် ပခါ် မှု များ  
ထဲတွင်  ေို၍ပေွးကွဲပစပော ရင် ကကားပစ့ရန်  ခဲယဉ်းလှ 
ပော အပြခအပနကို လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချ ို့က
အစိုးရနှင့်အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးများ စတင်ေပဘာတူ 
လာကကချိန် ၁၉၉၀ပကျာ်နှစ်များ ထက်ဝက်ကျ ိုးလာပော 
အခါတွင် ပေါ် ပေါ် ထင်ထင်ပတွ့ ြမင်လာရေည်။ ကချင် 
လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ နှ င့်  မွ န် ြေည်ေစ်ေါတီ  NMSPတို့  
အေစ်အခတ်ရေ်စဲလို ကကြခင်းမှာ NDFနှင့် NCUB မဟာ 
မိ တ် များ ကကား  စ ည်း လုံး မှု ရှိ နို င် ေ ည့်  အ ပန အ ထား ကို
အကကီးအကျယ် ထိခိုက်ပစခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ကိုယ်စားြေုမှု  
နှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု တို့အတွက်တေ်မပတာ်နှင့် ေူးပေါင်း 
ရမည်ပလာ၊ NLD နှင့်ေူးပေါင်းရမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်း 
အတွက် မည်ေည့်အခါကမျှ  အပြဖ အြေည့်အဝမရှိခဲ့ေါ။ 
နှစ် ပေါင်းအစိတ်မျှ  ကကာခဲ့ ပော်လည်း  တေ်မပတာ်နှင့်  
NLD တို့၏ အာဏာကစားေွဲမှာ အစိုးရ၏ ထိေ်ေီးအပရး 

တကကီးကိစ္စ  အြဖစ်  ဆက်လက်တည်ရှိပနေလို  လူမျ ိုးစု  
ပငိမ်းချမ်းပရး ြဖစ်စဉ်မှာလည်း ခရီးဆက်ပနရတုန်းေင်။ 
 ထိုနိုင်ငံပရး  ဖိအားများ၏ ရခိုင် ြေည်နယ်ပေါ် 
ရိုက်ခတ်မှု များမှာ အပတာ်ေင် ြေင်းထန်ေါေည်။ န.ဝ.တ- 
န.အ.ဖ အစိုးရကို အများအားြဖင့် မလိုလားကကပော်လည်း 
ပဒေခံအစုအဖွဲ့များကကားတွင် ပနာက်ထေ် မနှစ် ပမို့စရာ 
အပြောင်းလဲနှစ်ခု  ရှိ ပနပေေည်။  ေထမမှာ  ရခို င်နှင့်  
ရိုဟင်ဂျာ အုေ်စုများကကားတွင် ဆက်ဆံပရး တင်းမာပန
ကကေည်။ ဒုတိယမှာ လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအဖွဲ့အစည်းများ 
ေည် NLD၊ အြခား ဗမာေါတီများနှင့်  ခေ်လှမ်းလှမ်း  
တငွေ်ာ ပနလိကုကေည။် ဤအချကက်ို ၁၉၉၀ ပရ�းပကာကေ်ွ ဲ
ကာလလွင် ALD၊ NDPHR နှင့် အြခား ဗမာမဟုတ်ပော 
နိုင်ငံပရးေါတီများက ရခိုင်တွင်  အမတ်ပနရာ အများစု  
ရခဲ့ ြခင်းကို ကကည့်လျှ င် ေိနိုင်ေည်။ ေို့ပော် န.ဝ.တ၏ 
ဖိနှိေ်မှု များရှိလာချိန်တွင်မူ ထိုေါတီများအချင်းချင်း စုစည်း 
နိုင်ေည့် အင်အား ကန့်ေတ်ခံရပတာ့ေည်။
 ထိုေို့၁၉၉၀ပကျာ်ကာလများ၌ မလှု ေ်ရှားနိုင်ေည့် 
အပြခအပနတွင် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပရး လုေ်ငန်းများကို
ဆက်လုေ်ပနနိုင်ကကေူများမှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ 
အုေ်စုများ ြဖစ် ကကေည်။  ေို့ ပော်  ထိထိပရာက်ပရာက်  
အင်အားြေနိုင်ပော တစ်စုံတစ်ရာ လှု ေ်ရှားမှု  ထွက်ပေါ်  
လာနိုင်ေည့်  အပြခအပနကားမရှိေါ။  တစ်ခါတရံတွင်  
လုပံခုပံရးဘကက် ဖအိားများပကကာင့ ်အားနည်းေွားရေည။် 
ေို့ ပော်  အချ ို့အချိန်များတွင်မူ  ထိုအတိုက်အခံ  အုေ်စု  
များကကား ဂိဏု်းဂဏကွပဲနြခင်းပကကာင့ ်အားမရှြိခင်း ြဖစေ်ည။်
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 ယင်းကိစ္စ အပေါ် အပြခခံကာ အမျ ိုးေား နိုင်ငံပရး 
တွ င်  ဂို ဏ်း ဂ ဏ ကွဲ ြေား မှု  အ ကကီး စား တ စ် ခု ပေါ် ပေါ က်  
လာခဲ့ေည်။ တစ်ဖက်တွင် NLD ဒီမိုကပရစီပထာက်ခံေူ
ေါတီများနှင့် NDF နှင့် NCUB ကဲ့ေို့ မဟာမိတ်အဖွဲ့များ 
မှ  လူမျ ိုးစု  လက်နက်ကိုင်  အဖွဲ့အစည်းများ ကကားတွင်  
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကပရစီကို တည်ပဆာက်ရန်ဟူေည့် ရည်ရ�ယ် 
ချက်ရှိေည်။  အြခားတစ်ဖက်တွင်မှု  USDA နှင့်  အေစ် 
အခတ် ရေ်စဲထားပော လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက 
တေ်မပတာ်နှင့်  ေူးပေါင်း၍ အမျ ိုးောညီလာခံတွင်  ဖွဲ့
စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒကို  ပရးဆွဲလျက်ရှိေည်။
အတိုက်အခိုက်များ ၊  ရင်ဆိုင် ပနရပော စိန် ပခါ် မှု များ  
ထဲတွင်  ေို၍ပေွးကွဲပစပော ရင် ကကားပစ့ရန်  ခဲယဉ်းလှ 
ပော အပြခအပနကို လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချ ို့က
အစိုးရနှင့်အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးများ စတင်ေပဘာတူ 
လာကကချိန် ၁၉၉၀ပကျာ်နှစ်များ ထက်ဝက်ကျ ိုးလာပော 
အခါတွင် ပေါ် ပေါ် ထင်ထင်ပတွ့ ြမင်လာရေည်။ ကချင် 
လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ နှ င့်  မွ န် ြေည်ေစ်ေါတီ  NMSPတို့  
အေစ်အခတ်ရေ်စဲလို ကကြခင်းမှာ NDFနှင့် NCUB မဟာ 
မိ တ် များ ကကား  စ ည်း လုံး မှု ရှိ နို င် ေ ည့်  အ ပန အ ထား ကို
အကကီးအကျယ် ထိခိုက်ပစခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ကိုယ်စားြေုမှု  
နှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု တို့အတွက်တေ်မပတာ်နှင့် ေူးပေါင်း 
ရမည်ပလာ၊ NLD နှင့်ေူးပေါင်းရမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်း 
အတွက် မည်ေည့်အခါကမျှ  အပြဖ အြေည့်အဝမရှိခဲ့ေါ။ 
နှစ် ပေါင်းအစိတ်မျှ  ကကာခဲ့ ပော်လည်း  တေ်မပတာ်နှင့်  
NLD တို့၏ အာဏာကစားေွဲမှာ အစိုးရ၏ ထိေ်ေီးအပရး 

တကကီးကိစ္စ  အြဖစ်  ဆက်လက်တည်ရှိပနေလို  လူမျ ိုးစု  
ပငိမ်းချမ်းပရး ြဖစ်စဉ်မှာလည်း ခရီးဆက်ပနရတုန်းေင်။ 
 ထိုနိုင်ငံပရး  ဖိအားများ၏ ရခိုင် ြေည်နယ်ပေါ် 
ရိုက်ခတ်မှု များမှာ အပတာ်ေင် ြေင်းထန်ေါေည်။ န.ဝ.တ- 
န.အ.ဖ အစိုးရကို အများအားြဖင့် မလိုလားကကပော်လည်း 
ပဒေခံအစုအဖွဲ့များကကားတွင် ပနာက်ထေ် မနှစ် ပမို့စရာ 
အပြောင်းလဲနှစ်ခု  ရှိ ပနပေေည်။  ေထမမှာ  ရခို င်နှင့်  
ရိုဟင်ဂျာ အုေ်စုများကကားတွင် ဆက်ဆံပရး တင်းမာပန
ကကေည်။ ဒုတိယမှာ လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအဖွဲ့အစည်းများ 
ေည် NLD၊ အြခား ဗမာေါတီများနှင့်  ခေ်လှမ်းလှမ်း  
တငွေ်ာ ပနလိကုကေည။် ဤအချကက်ို ၁၉၉၀ ပရ�းပကာကေ်ွ ဲ
ကာလလွင် ALD၊ NDPHR နှင့် အြခား ဗမာမဟုတ်ပော 
နိုင်ငံပရးေါတီများက ရခိုင်တွင်  အမတ်ပနရာ အများစု  
ရခဲ့ ြခင်းကို ကကည့်လျှ င် ေိနိုင်ေည်။ ေို့ပော် န.ဝ.တ၏ 
ဖိနှိေ်မှု များရှိလာချိန်တွင်မူ ထိုေါတီများအချင်းချင်း စုစည်း 
နိုင်ေည့် အင်အား ကန့်ေတ်ခံရပတာ့ေည်။
 ထိုေို့၁၉၉၀ပကျာ်ကာလများ၌ မလှု ေ်ရှားနိုင်ေည့် 
အပြခအပနတွင် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပရး လုေ်ငန်းများကို
ဆက်လုေ်ပနနိုင်ကကေူများမှာ လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ 
အုေ်စုများ ြဖစ် ကကေည်။  ေို့ ပော်  ထိထိပရာက်ပရာက်  
အင်အားြေနိုင်ပော တစ်စုံတစ်ရာ လှု ေ်ရှားမှု  ထွက်ပေါ်  
လာနိုင်ေည့်  အပြခအပနကားမရှိေါ။  တစ်ခါတရံတွင်  
လုပံခုပံရးဘကက် ဖအိားများပကကာင့ ်အားနည်းေွားရေည။် 
ေို့ ပော်  အချ ို့အချိန်များတွင်မူ  ထိုအတိုက်အခံ  အုေ်စု  
များကကား ဂိဏု်းဂဏကွပဲနြခင်းပကကာင့ ်အားမရှြိခင်း ြဖစေ်ည။်
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 ေို့ ရာ တွ င်  ြဖ စ် လာ ပတာ့ မ ည့်  အ ပြခ အ ပန ကို  
ကကိုတင်ေတိြေုနိုင်စရာ အပြခအပနများ ရှိပနြေန်ေည်။ 
NUFA မဟာမိတ်များ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလတွင် တိုးချဲ့ 
ခဲ့ ပေီး ပနာက်ပလးလအကကာတွင် ALP အဖွဲ့ထဲမှ  ဥက� ဌ 
ခိုင်ရဲခို င်  လက်ပအာက်မှ  အုေ် စုတစ် ခုေည်  A IOနှင့်
�� န့် ပေါ င်း ထဲ မှ  ခွဲ ထွ က် ေွား ပေီး  အိ န�  ိ ယ နှ င့် နီး ပော
ပြမာက်ဘက်ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ေို့ ပရ �့ေွားခဲ့ေည်။၂၆ 
မိမိတို့လှု ေ်ရှားမှု ၏ အမှတ်ေပ  �ဂတကို  ထိန်းထားလို  
ေည်ကို အပကကာင်းြေု၍ ထိုခွဲထွက်ေွားပော ပခါင်းပဆာင် 
များ အပရးစိုက်ေည်က ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်စေ်မှ အင်အား 
များြဖစ်ေည်။ ဤအရေ်တွင် မိမိတို့အဖွဲ့မှာ NDF ၊DAB 
နှင့် NCUB မဟာမိတ်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ေါဝင်ပနေည်။ 
အဖွဲ့အရ�ယ်အစားအားြဖင့် ပေးငယ်ပော်ြငားလည်း ALP 
ခွဲထွက်ေွားြခင်းက ရခိုင် ြေည်နယ် နိုင်ငံပရးပလာက၏ 
စည်းလုံးညီ��တ်မှု ကို များစွာအားပလျာ့ပစေည်။ ပနာက် 
ဆယ်စုနှစ်ေုံးခုအကကာတွင် ALP ေည် အစိုးရက တရားဝင် 
အေိအမှတ်ြေုပော ရခိုင် ြေည်နယ်မှ တစ်ခုတည်းပော 
လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ (လူမျ ိုးစု လက်နက် 
ကိုင် အဖွဲ့များ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ဇယားကိုကကည့်ေါ)
 အစေိုင်းတွင် ALP ၏ ခွဲထွက်ေွားမှု ကို ေတိထား 
မိေူ အလွန်နည်းေါးေည်။ န.ဝ.တ အာဏာရလာပေီးေည့် 
ပနာက်ေိုင်းတွင် NUFA မှာ ပစတနာအပလျာက် စစ်မှု ထမ်း 
ပော အင်အားများ ေိုများလာေြဖင့်  အားေိုရှိလာေည်။ 
NUFA နငှ့ ်ေူးပေါင်းရန ်ခိငုရ်ာဇာ၏ AA ကလ� တလ်ိကုပ်ော 
တေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် လက်နက်များ ထိုင်းနယ်စေ်က ပရာက်ရှိ 
လာြခင်းပကကာင့်လည်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ ေိုပတာက်ေလာခဲ့ 
ေည်။ ပယဘုယျအားြဖင့် တေ်မပတာ်၏ လက်နက်ကိုင် 
နှိမ်နင်းပရး တိုက်ေွဲများပကကာင့် ၁၉၉၀-၉၁ ကာလအတွင်း 
လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ စုစည်းလှု ေ်ရှားနိုင်စွမ်း ကျ 
ဆင်းေွားခဲ့ ြခင်းလည်း ရှိေါေည်။ NUFA  ၏ ပခါင်းပဆာင် 
များကမူ ထိုအတားအဆီးများကို မပဖုံကကေါ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် 
ပရာက်ပောအခါ NUFA ေည်လည်း ALP ကဲ့ေို့ေင်  
ဌာနချုေ်ကို  ပြမာက်ဘက်ေိုင်းေို့ပရ �့ကာ မီဇိုရမ်နယ်စေ်
နားေို့  ပရာက်ရှိခဲ့ပလပေီ။ ဤပနရာတွင်အိန�  ိယနယ်စေ်  
“ေါဗာရ်” စခန်း၌ ဌာနချုေ်အေစ်ကိုစတင်တည်ပထာင်ခဲ့ေ
ည်။
 ထို ဆုံး ြဖ တ် ချ က် ကို ချ မှ တ် ရာ တွ င်  N U F A 
ပခါင်းပဆာင်များအဖို့  အိမ်နီးချင်း  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံ
အစိုးရ၏ မဟာဗျူဟာအေစ်ကို  ပြောင်းခဲ့ ပေီကိုလည်း  
အမှတ်ထင်ထင် ေိရှိလိုက်ရေည်။ ၁၉၉၂ ပနာက်ေိုင်း
တွင် စစ်တပကာင်းနယ်ြခားရှိ မည်ေူ့ထိန်းချုေ်မှု  ပအာက်
တွင်မှမရှိပော နယ်ပြမများတွင် လက်နက်ကိုင်အတိုက် 
အခံအဖွဲ့များ စခန်းချ ြခင်းမြေုရန် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တေ်မှ 

အရာရှိများက တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်  ပြောလာခဲ့ေည်။
၁၉၉၂ ဒုက္ခ ေည် အကျေ်အတည်းပကကာင့်  ြဖစ်လာပော 
ပနာက်ဆက်တွဲ  မတည်ပငိမ်မှု များပကကာင့်လည်း ြဖစ်မည် 
ထင်ေါေည်။  ေို့ ပော်  ဒါကာဘက်တွင်လည်း  ချက�  မ 
ေဋိေက္ခ  ကို  ကိုင်တွယ်ရာတွင်  မဟာဗျူဟာအေစ်များ
ရှိလာပောပကကာင့် ြဖစ်ေည်။ ၁၉၉၇တွင်  ရှန်တီဘီဟီနီ  
အဖွဲ့နှင့် ေို၍ပေျာ့ပေျာင်းပော အစိုးရတို့ ကကား အေစ် အခတ် 
ရေစ်ပဲရး ေပဘာတညူခီျက ်ရှလိာခဲေ့ည။် ထိအုခါ အာရကန ်
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား ကကားခံဇုန်အြဖစ်  ထားရန်  
ပနာက်ထေ်မလိုပတာ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  
အရှု ေ်အပထွးကိုရှု ေါ) 
 အ ပစာ ေို င်း တွ င်  N U FA  ဌာ န ချု ေ် ကို  ပန ရာ  
ပရ �့ပြောင်းခဲ့ ြခင်းမှာ ြေဿနာကကီးကကီးမားမား ရှိေုံမပေါ်  
ရေါ။ ၁၉၉၀ပကျာ်ကာလများတွင်  အိန�  ိယအပရှ့ပြမာက်
ေိုင်းနယ်စေ်များေည် အစိုးရအတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားမှု များ၏ 
ဗဟိုချက် ြဖစ်ပနပေပေးေည်။  အစွန်းအဖျားကျပော 
ပတာင်တန်းများနှင့်  ေစ်ပတာများထဲတွင်  ရှု ေ်ပထွးများ
ြေား လှ ပော  လ က် န က် ကို င်  လူ မျ ိုး စု တ ေ် ဖွဲ့ များ ေ ည်  
ြမန်မာနယ်ြခားတစ်ဖက်မှ တေ်ဖွဲ့များနှင့်အပေိုင် တည်ရှိ  
ေည်။ ေါရ်ဗာစခန်း၌ NUFA အဖွဲ့ဝင်များ  ြေန်လည် 
ြေင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပရးမှာ အပြခအပနပကာင်းေုံ ပေါ် ေါေည်။ 
၁၉၉၄ ဇန်နဝါရီတွင် ANLP, CPA, TNPနှင့် AIO-ALP 
အဖွဲ့ဝင်ပလးဖွဲ့တို့က The National United Party Of 
Arakan (NUPA) ပခါ်  ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး
ေါတီအြဖစ်  ေါတီတစ် ခုတည်းအေွင်  တစ် စုတစ်စည်း
တည်းအေွင်ပြောင်းရန် ေမိုင်းဝင်ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရေ်ကို 
ချမှတ်ခဲ့ ကကေည်။ ထိုေါတီေစ်ကို တည်ပထာင်ေူများထဲ
တွင် ANLP မှ ဦးပမာင်စိန်��န့်၊ ဗ.က.ေအဖွဲ့မှ ဦးပရ �ော၊ 
AEO မှ  ဦးခင်ပမာင်တို့ေါဝင်ေည်။ ထိုအချိန်တွင်ေင်  
AA က ရခိုင်စကားြဖင့်  အမည်ကို  “ရခိုင်တေ်မပတာ်” 
မှ  “ ရ ခို င် ြေ ည် တ ေ် မ ပတာ် ”  ဟူ ၍  ပြော င်း လဲ ခဲ့ ေ ည် ။ 
အမည်ေစ်မှာ အာရကန်ြေည်တွင် ပနထိုင်ကကေူအားလုံး
ကို  ကိုယ်စား ြေုေည့်  တေ်မပတာ်ဟု  ရည်�� န်းလို ြခင်း
ြဖစ်ေည်။ ယခုတစ်ကကိမ်တွင်အေစ်ပေါ် ပေါက်လာပော 
AA ကို အင်္  ဂလိေ်လို Arakan Army ေို့မဟုတ် Arakan 
State Army ဟူ၍ နှစ်မျ ိုးလုံးြဖင့် ရည်�� န်း ကကေည်။ (အာ
ရကန်လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းပကကာင်းကိုရှု ေါ)
 ြေ ည် န ယ် တ စ် ခု လုံး မှ  ပထာ က် ခံ အား ပေး မှု ကို  
ရခဲ့ပော NUPA- AA ေည် ၁၉၆၀ကတည်းက ယပန့တိုင် 
ပအာင် အာရကန်နိုင်ငံပရးတွင် အဓိကအကျဆုံး လက်နက် 
ကိုင် ဆန့်ကျင်ပရးအင်အားစုအေစ်အြဖစ် မှတ်တမ်းဝင် 
လာပတာ့ေည်။ ေို့ပော် ထိုအဖွဲ့၏ လှု ေ်ရှားမှု  ပြခလှမ်းေစ် 
များ စလျှ င်စြခင်းေင် အြခားအခက်အခဲများနှင့် ကကုံပတွ့ 
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 ေို့ ရာ တွ င်  ြဖ စ် လာ ပတာ့ မ ည့်  အ ပြခ အ ပန ကို  
ကကိုတင်ေတိြေုနိုင်စရာ အပြခအပနများ ရှိပနြေန်ေည်။ 
NUFA မဟာမိတ်များ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလတွင် တိုးချဲ့ 
ခဲ့ ပေီး ပနာက်ပလးလအကကာတွင် ALP အဖွဲ့ထဲမှ  ဥက� ဌ 
ခိုင်ရဲခို င်  လက်ပအာက်မှ  အုေ် စုတစ် ခုေည်  A IOနှင့်
�� န့် ပေါ င်း ထဲ မှ  ခွဲ ထွ က် ေွား ပေီး  အိ န�  ိ ယ နှ င့် နီး ပော
ပြမာက်ဘက်ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ေို့ ပရ �့ေွားခဲ့ေည်။၂၆

မိမိတို့လှု ေ်ရှားမှု ၏ အမှတ်ေပ  �ဂတကို  ထိန်းထားလို  
ေည်ကို အပကကာင်းြေု၍ ထိုခွဲထွက်ေွားပော ပခါင်းပဆာင် 
များ အပရးစိုက်ေည်က ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်စေ်မှ အင်အား 
များြဖစ်ေည်။ ဤအရေ်တွင် မိမိတို့အဖွဲ့မှာ NDF ၊DAB 
နှင့် NCUB မဟာမိတ်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ေါဝင်ပနေည်။ 
အဖွဲ့အရ�ယ်အစားအားြဖင့် ပေးငယ်ပော်ြငားလည်း ALP 
ခွဲထွက်ေွားြခင်းက ရခိုင် ြေည်နယ် နိုင်ငံပရးပလာက၏ 
စည်းလုံးညီ��တ်မှု ကို များစွာအားပလျာ့ပစေည်။ ပနာက် 
ဆယ်စုနှစ်ေုံးခုအကကာတွင် ALP ေည် အစိုးရက တရားဝင် 
အေိအမှတ်ြေုပော ရခိုင် ြေည်နယ်မှ တစ်ခုတည်းပော 
လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ (လူမျ ိုးစု လက်နက် 
ကိုင် အဖွဲ့များ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ဇယားကိုကကည့်ေါ)
 အစေိုင်းတွင် ALP ၏ ခွဲထွက်ေွားမှု ကို ေတိထား 
မိေူ အလွန်နည်းေါးေည်။ န.ဝ.တ အာဏာရလာပေီးေည့် 
ပနာက်ေိုင်းတွင် NUFA မှာ ပစတနာအပလျာက် စစ်မှု ထမ်း 
ပော အင်အားများ ေိုများလာေြဖင့်  အားေိုရှိလာေည်။ 
NUFA နငှ့ ်ေူးပေါင်းရန ်ခိငုရ်ာဇာ၏ AA ကလ� တလ်ိကုပ်ော 
တေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် လက်နက်များ ထိုင်းနယ်စေ်က ပရာက်ရှိ 
လာြခင်းပကကာင့်လည်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ ေိုပတာက်ေလာခဲ့ 
ေည်။ ပယဘုယျအားြဖင့် တေ်မပတာ်၏ လက်နက်ကိုင် 
နှိမ်နင်းပရး တိုက်ေွဲများပကကာင့် ၁၉၉၀-၉၁ ကာလအတွင်း 
လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ စုစည်းလှု ေ်ရှားနိုင်စွမ်း ကျ 
ဆင်းေွားခဲ့ ြခင်းလည်း ရှိေါေည်။ NUFA  ၏ ပခါင်းပဆာင် 
များကမူ ထိုအတားအဆီးများကို မပဖုံကကေါ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် 
ပရာက်ပောအခါ NUFA ေည်လည်း ALP ကဲ့ေို့ေင်  
ဌာနချုေ်ကို  ပြမာက်ဘက်ေိုင်းေို့ပရ �့ကာ မီဇိုရမ်နယ်စေ်
နားေို့  ပရာက်ရှိခဲ့ပလပေီ။ ဤပနရာတွင်အိန�  ိယနယ်စေ်  
“ေါဗာရ်” စခန်း၌ ဌာနချုေ်အေစ်ကိုစတင်တည်ပထာင်ခဲ့ေ
ည်။
 ထို ဆုံး ြဖ တ် ချ က် ကို ချ မှ တ် ရာ တွ င်  N U F A 
ပခါင်းပဆာင်များအဖို့  အိမ်နီးချင်း  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံ
အစိုးရ၏ မဟာဗျူဟာအေစ်ကို  ပြောင်းခဲ့ ပေီကိုလည်း  
အမှတ်ထင်ထင် ေိရှိလိုက်ရေည်။ ၁၉၉၂ ပနာက်ေိုင်း
တွင် စစ်တပကာင်းနယ်ြခားရှိ မည်ေူ့ထိန်းချုေ်မှု  ပအာက်
တွင်မှမရှိပော နယ်ပြမများတွင် လက်နက်ကိုင်အတိုက် 
အခံအဖွဲ့များ စခန်းချ ြခင်းမြေုရန် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တေ်မှ 

အရာရှိများက တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်  ပြောလာခဲ့ေည်။
၁၉၉၂ ဒုက္ခ ေည် အကျေ်အတည်းပကကာင့်  ြဖစ်လာပော 
ပနာက်ဆက်တွဲ  မတည်ပငိမ်မှု များပကကာင့်လည်း ြဖစ်မည် 
ထင်ေါေည်။  ေို့ ပော်  ဒါကာဘက်တွင်လည်း  ချက�  မ 
ေဋိေက္ခ  ကို  ကိုင်တွယ်ရာတွင်  မဟာဗျူဟာအေစ်များ
ရှိလာပောပကကာင့် ြဖစ်ေည်။ ၁၉၉၇တွင်  ရှန်တီဘီဟီနီ  
အဖွဲ့နှင့် ေို၍ပေျာ့ပေျာင်းပော အစိုးရတို့ ကကား အေစ် အခတ် 
ရေစ်ပဲရး ေပဘာတညူခီျက ်ရှလိာခဲေ့ည။် ထိအုခါ အာရကန ်
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား ကကားခံဇုန်အြဖစ်  ထားရန်  
ပနာက်ထေ်မလိုပတာ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  
အရှု ေ်အပထွးကိုရှု ေါ) 
 အ ပစာ ေို င်း တွ င်  N U FA  ဌာ န ချု ေ် ကို  ပန ရာ  
ပရ �့ပြောင်းခဲ့ ြခင်းမှာ ြေဿနာကကီးကကီးမားမား ရှိေုံမပေါ်  
ရေါ။ ၁၉၉၀ပကျာ်ကာလများတွင်  အိန�  ိယအပရှ့ပြမာက်
ေိုင်းနယ်စေ်များေည် အစိုးရအတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားမှု များ၏ 
ဗဟိုချက် ြဖစ်ပနပေပေးေည်။  အစွန်းအဖျားကျပော 
ပတာင်တန်းများနှင့်  ေစ်ပတာများထဲတွင်  ရှု ေ်ပထွးများ
ြေား လှ ပော  လ က် န က် ကို င်  လူ မျ ိုး စု တ ေ် ဖွဲ့ များ ေ ည်  
ြမန်မာနယ်ြခားတစ်ဖက်မှ တေ်ဖွဲ့များနှင့်အပေိုင် တည်ရှိ  
ေည်။ ေါရ်ဗာစခန်း၌ NUFA အဖွဲ့ဝင်များ  ြေန်လည် 
ြေင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပရးမှာ အပြခအပနပကာင်းေုံ ပေါ် ေါေည်။ 
၁၉၉၄ ဇန်နဝါရီတွင် ANLP, CPA, TNPနှင့် AIO-ALP 
အဖွဲ့ဝင်ပလးဖွဲ့တို့က The National United Party Of 
Arakan (NUPA) ပခါ်  ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး
ေါတီအြဖစ်  ေါတီတစ် ခုတည်းအေွင်  တစ် စုတစ်စည်း
တည်းအေွင်ပြောင်းရန် ေမိုင်းဝင်ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ရေ်ကို 
ချမှတ်ခဲ့ ကကေည်။ ထိုေါတီေစ်ကို တည်ပထာင်ေူများထဲ
တွင် ANLP မှ ဦးပမာင်စိန်��န့်၊ ဗ.က.ေအဖွဲ့မှ ဦးပရ �ော၊ 
AEO မှ  ဦးခင်ပမာင်တို့ေါဝင်ေည်။ ထိုအချိန်တွင်ေင်  
AA က ရခိုင်စကားြဖင့်  အမည်ကို  “ရခိုင်တေ်မပတာ်” 
မှ  “ ရ ခို င် ြေ ည် တ ေ် မ ပတာ် ”  ဟူ ၍  ပြော င်း လဲ ခဲ့ ေ ည် ။ 
အမည်ေစ်မှာ အာရကန်ြေည်တွင် ပနထိုင်ကကေူအားလုံး
ကို  ကိုယ်စား ြေုေည့်  တေ်မပတာ်ဟု  ရည်�� န်းလို ြခင်း
ြဖစ်ေည်။ ယခုတစ်ကကိမ်တွင်အေစ်ပေါ် ပေါက်လာပော 
AA ကို အင်္  ဂလိေ်လို Arakan Army ေို့မဟုတ် Arakan 
State Army ဟူ၍ နှစ်မျ ိုးလုံးြဖင့် ရည်�� န်း ကကေည်။ (အာ
ရကန်လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းပကကာင်းကိုရှု ေါ)
 ြေ ည် န ယ် တ စ် ခု လုံး မှ  ပထာ က် ခံ အား ပေး မှု ကို  
ရခဲ့ပော NUPA- AA ေည် ၁၉၆၀ကတည်းက ယပန့တိုင် 
ပအာင် အာရကန်နိုင်ငံပရးတွင် အဓိကအကျဆုံး လက်နက် 
ကိုင် ဆန့်ကျင်ပရးအင်အားစုအေစ်အြဖစ် မှတ်တမ်းဝင် 
လာပတာ့ေည်။ ေို့ပော် ထိုအဖွဲ့၏ လှု ေ်ရှားမှု  ပြခလှမ်းေစ် 
များ စလျှ င်စြခင်းေင် အြခားအခက်အခဲများနှင့် ကကုံပတွ့ 
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ခဲ့ရေည်။ တစ်နှစ်ခန့်အကကာတွင် နိုင်ငံပရးေပဘာတရား 
ပရးရာေမား တစ်ဦးြဖစ်ပော ဦးေိန်းပဖ ပခါင်းပဆာင် 
ေည့် ဗကေအုေ်စုမှ အဖွဲ့ဝင် ၇၀ ဦးေည် NUPA ထံမှ
လက်နက်များေိမ်းယူပေီး အဖွဲ့ေစ် ရခိုင် ြေည်ဒီမိုကရက်
တစ ်ေါတ ီDemocratic Party of Arakan (DPA) ထပူထာင်
ရန် ခွဲထွက်ေွားခဲ့ ကကေည်။၂၇ အြခား ဗ.က.ေ အဖွဲ့ဝင်များ 
ြဖ စ် ကက ပေီး  ဦး ပရ � ော ၏  ပခါ င်း ပဆာ င် မှု ပအာ က် တွ င်  
ကျန်ပနေူများကမူ NUPA နှင့်အတူ ကျန်ပနရစ်ေည်။ 
ေို့ရာတွင် DPA က ေစ္စ ာပဖာက်ေွားြခင်းမှာ အာရကန် 
အ မျ ိုး ေား ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ အ ဖို့  ညီ �� တ် ပရး ကို  
တည်ပဆာက်ရန် ကကိုးစားပနကကေည့် အချိန်မျ ိုးတွင် အာရုံ 
ပနာက်စရာလည်းြဖစ်ေည်။ ထိုနှစ်တွင်ေင် NUPA ေည်
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်တွင် ဌာနချုေ်တည်ထားပောDAB မှ 
နှု တ်ထွက်လိုက်ေည်။ ၎င်းတို့အဆိုအရ အာရကန်လွတ်
ပြမာက်ပရး  လမ်းပကကာင်းပေါ် ေို့  ြေန်ေွားရန်ဟူပော 
ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် နှု တ်ထွက်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။၂၈ 
 ထိုအြဖစ်အေျက်များကို  ပစာင့် ကကည့်ပနေူတို့မှာ 
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူများထဲမှ  လူငယ်လူရ�ယ်  
မျ ိုးဆက်များြဖစ်ကကေည်။ လူကကီးများကကားတွင် ေပဘာ 
တရားပရးရာနှင့်  ေတ်ေက်၍ စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်ကကြခင်း 
အပေါ်  လူငယ်တို့ေည် ေိုမိုစိတ်ေျက်လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။
အရေ်ပဒေများစွာတွင်  စားဝတ်ပနပရး ကျေ်တည်း ပေီး  
အတဒိကု္ခ  ပရာကပ်နရေည ်လေူားချင်းစာနာ ပထာကထ်ား 
စရာ လိုအေ်လှေည့် အပြခအပနမျ ိုးကို စိတ်ေျက်ဖွယ်ရာ 
ပတွ့ ြမင်ပနကကရေည်။ ထိုဒုက္ခ များကို  မွတ်ဆလင်များ 
တွင်ော ခံစားပနရေည်မဟုတ်ပေ။ မဆလပခတ် အလွန်၌ 
ြမန်မာြေည်တွင်း ရခိုင်များထဲတွင်လည်း ပမွးရေ်ပြမကို  
စွန့် ခွာေူ  အပရအတွက်  များ ြေားလာေည်။  အချ ို့မှာ  
နိုင်ငံပရးပကကာင့် ြေည်ေတွင် ခိုလှု ံရေူများနှင့်  ဒုက္ခ ေည်
များ ြဖစ် ကကေည်။ လူငယ်များကမူ  ကချင်  ြေည်နယ်ရှိ
ပကျာက်စိမ်းတွင်းများတွင် အလုေ်ရှာပဖွရန် ထွက်ခွာကက
ရေလို ထိုင်း၊ မပလးရှား၊ အိန� ိယနှင့် အြခားေိုပဝးလံပော
နို င်ငံများရှိ  ပရ �့ ပြောင်းလုေ်ေားများကို  ခန့်ထားေည့်
အလုေ်များေို့လည်း  ပရာက်ရှိ ကကရေည်။ ထိုအချိန်က
ြမန်မာနိုင်ငံလူဦးပရ ပရ�့လျားပြောင်းလဲမှု ြဖစ်စဉ်၏ အပစာ
ေိုင်းြဖစ်ရာ ရခိုင်တို့ပမွးရေ်ပြမမှထွက်ခွာ ေွားကကေည်ကို
မှတ်မှတ်မှတ်ေားေား ရှိ ြခင်းနည်းလှေည်။ ထိုကာလ
တွင်ေင် ချင်း၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရှမ်းနှင့်  ဗမာအစရှိေည်တို့ 
ေါဝင်ပော ြမန်မာြေည်ေူ လူမျ ိုးစုအမျ ိုးမျ ိုးေည် နယ်စေ် 
များကိုပကျာ် ြဖတ် ပေီး  ဒုက္ခ  ေည်များနှင့်  ပရ �့ပြောင်းလုေ်  
ေား 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  
အေစ်များ  ေိေိောော အင်အားပတာင့်တင်းလာပေီး  

လက်ရှိ ယပန့ပခတ် အာရကန်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု တွင် 
အဓိကကျပောပနရာမှ ေါဝင်လာခဲ့ေည်။
 ပတာ်လှန်ပရးမျ ိုးဆက်ေစ်များ တိုးေွားလာပစ 
ပရးအတွက် ေထမဆုံးပြခလှမ်းကို NUPA စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ 
ေည်။ ၁၉၉၀ပကျာ်နှစ်များတွင် စတင်ခဲ့ေည်။ ALDCE 
တွင် လူငယ်တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများမှာ ထင်ရှား လူေိများ 
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 
အဖွဲ့ပနရာကို  ယပန့  ရခိုင် ြေည်လုံးဆိုင်ရာပကျာင်းေား
များ နှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး AASYC ဟု ေိကကပော 
အဖွဲ့က ဘန်ပကာက်ပမို့အစည်းအပဝးတစ်ခုတွင် အစားထိုး 
ဝင်ပရာက်ခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် ABSDF (Arakan) နှင့် 
အတူ ရခိုင်ြေည်နယ် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန� ိယနှင့် ထိုင်းတို့မှ 
ရဟန်းေျ ိုများ၊ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ကွန်ကရက်ဖွဲ့စည်းပကကာင်းပကကညာစာတမ်းတွင် AASYC 
က ဒီမိုကပရစီ၊ လူ့အခွင့်အပရး၊ အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရးနှင့် 
“အာရကနြ်ေည၏် ဆုံးရှု ံးခဲရ့ပော အချုေအ်ြခာ” ကိ ုြေနလ်ည ်
ရယူပရးတို့  ေါဝင်ခဲ့ေည်။၂၉ ေို့ပော် ထိုလူငယ်တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားေူများမှာ  လက်ရှိတို င်း ြေည်၏ ြေဿနာများ  
တင်း ကကမ်း ြေည့်ပနချိန်တွင်  အဖွဲ့အတွက် မဟာဗျူဟာ 
အရ စိန်ပခါ် မှု များရှိနိုင်ေည့်အချက်ကိုလက်ခံခဲ့ ကကေည်။ 
စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု အပနနှင့် အာရကန်ကိုယ်စားြေု ABSDF
မှာ မည်ေည့်အခါကမျှ  ေီ ြေင်လာခဲ့ ြခင်းမရှိပော်လည်း 
၁၉၉၅ တွင်မူ AASYC ထဲေို့ ပေါင်းထည့်ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။ 
ေို့ ြဖစ်ရာ  AASYC ေည်  နို င်ငံ ပရးလှု ေ်ရှားမှု တစ်ခု  
ေိုမ့ဟတု ်အပရးကစိ္စ တစခ်ကုိ ုေီးေန့လ်ှု ေရ်ှားအားပေးြခင်း 
မျ ိုး မဟုတ်ပတာ့ဘဲ ပတာ်လှန်ပရးအင်အားစုများအားလုံးနှ
င့် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ရန် ေန� ိဌာန်ြေုေည်။ အထူးေြဖင့် 
ALP နှင့် NUPA တို့အေါအ၀င် အာရကန်အဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုးကို 
စုစည်းမိပအာင် ပဆာင်ရ�က်ပေးနိုင်ရန် AASYCကိုတည် 
ပထာင်ကကေူများက ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ေည်။ ထိုအပတာအတွင်း
နို င် ငံ ပရးအာဏာကို  ဒီမိုကပရစီနည်းကျ  ပရ�းပကာက်  
တင်ပြမှာက်ခံထားရပော NLD ထံေို့ော  လ� ဲပြောင်း  
ေင့်ေည်ဟု ယူဆပကကာင်း AASYC က ထုတ်ပြောခဲ့ပေး 
ေည်။၃၀

 ေို့ရာတွင် ထိုကဲ့ေို့ လွတ်လွတ်လေ်လေ် ရေ်တည် 
နို င် ေ ည့်  A A S Y C  ၏  အ ပန အ ထား မှာ  မ ကကာ မီ ေ င်  
စိန်ပခါ် မှု များနှင့် ရင်ဆိုင်ရပတာ့ေည်။ လူရ�ယ်များကကား 
စစ်မက်ပရးရာ နည်းလမ်းကို  ပထာက်ခံလိုပော ဆန� က
ြေင်းထန်လာပောပကကာင့် ြဖစ်ေည်။  အစိုးရ၏ ဖိနှိ ေ်
မှု များ နှ င့်  ပနှး ပကွး လှ ပော  ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ ပရး များ
ပကကာင့်  ပဒါေထွက်ပန ကကေည်။  AASYC အဖွဲ့ ဝင်  
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ခဲ့ရေည်။ တစ်နှစ်ခန့်အကကာတွင် နိုင်ငံပရးေပဘာတရား 
ပရးရာေမား တစ်ဦးြဖစ်ပော ဦးေိန်းပဖ ပခါင်းပဆာင် 
ေည့် ဗကေအုေ်စုမှ အဖွဲ့ဝင် ၇၀ ဦးေည် NUPA ထံမှ
လက်နက်များေိမ်းယူပေီး အဖွဲ့ေစ် ရခိုင် ြေည်ဒီမိုကရက်
တစ ်ေါတ ီDemocratic Party of Arakan (DPA) ထပူထာင်
ရန် ခွဲထွက်ေွားခဲ့ ကကေည်။၂၇ အြခား ဗ.က.ေ အဖွဲ့ဝင်များ 
ြဖ စ် ကက ပေီး  ဦး ပရ � ော ၏  ပခါ င်း ပဆာ င် မှု ပအာ က် တွ င်  
ကျန်ပနေူများကမူ NUPA နှင့်အတူ ကျန်ပနရစ်ေည်။ 
ေို့ရာတွင် DPA က ေစ္စ ာပဖာက်ေွားြခင်းမှာ အာရကန် 
အ မျ ိုး ေား ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ အ ဖို့  ညီ �� တ် ပရး ကို  
တည်ပဆာက်ရန် ကကိုးစားပနကကေည့် အချိန်မျ ိုးတွင် အာရုံ 
ပနာက်စရာလည်းြဖစ်ေည်။ ထိုနှစ်တွင်ေင် NUPA ေည်
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်တွင် ဌာနချုေ်တည်ထားပောDAB မှ 
နှု တ်ထွက်လိုက်ေည်။ ၎င်းတို့အဆိုအရ အာရကန်လွတ်
ပြမာက်ပရး  လမ်းပကကာင်းပေါ် ေို့  ြေန်ေွားရန်ဟူပော 
ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် နှု တ်ထွက်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။၂၈

 ထိုအြဖစ်အေျက်များကို  ပစာင့် ကကည့်ပနေူတို့မှာ 
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူများထဲမှ  လူငယ်လူရ�ယ်  
မျ ိုးဆက်များြဖစ်ကကေည်။ လူကကီးများကကားတွင် ေပဘာ 
တရားပရးရာနှင့်  ေတ်ေက်၍ စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်ကကြခင်း 
အပေါ်  လူငယ်တို့ေည် ေိုမိုစိတ်ေျက်လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။
အရေ်ပဒေများစွာတွင်  စားဝတ်ပနပရး ကျေ်တည်း ပေီး  
အတဒိကု္ခ  ပရာကပ်နရေည ်လေူားချင်းစာနာ ပထာကထ်ား 
စရာ လိုအေ်လှေည့် အပြခအပနမျ ိုးကို စိတ်ေျက်ဖွယ်ရာ 
ပတွ့ ြမင်ပနကကရေည်။ ထိုဒုက္ခ များကို  မွတ်ဆလင်များ 
တွင်ော ခံစားပနရေည်မဟုတ်ပေ။ မဆလပခတ် အလွန်၌ 
ြမန်မာြေည်တွင်း ရခိုင်များထဲတွင်လည်း ပမွးရေ်ပြမကို  
စွန့် ခွာေူ  အပရအတွက်  များ ြေားလာေည်။  အချ ို့မှာ  
နိုင်ငံပရးပကကာင့် ြေည်ေတွင် ခိုလှု ံရေူများနှင့်  ဒုက္ခ ေည်
များ ြဖစ် ကကေည်။ လူငယ်များကမူ  ကချင်  ြေည်နယ်ရှိ
ပကျာက်စိမ်းတွင်းများတွင် အလုေ်ရှာပဖွရန် ထွက်ခွာကက
ရေလို ထိုင်း၊ မပလးရှား၊ အိန� ိယနှင့် အြခားေိုပဝးလံပော
နို င်ငံများရှိ  ပရ �့ ပြောင်းလုေ်ေားများကို  ခန့်ထားေည့်
အလုေ်များေို့လည်း  ပရာက်ရှိ ကကရေည်။ ထိုအချိန်က
ြမန်မာနိုင်ငံလူဦးပရ ပရ�့လျားပြောင်းလဲမှု ြဖစ်စဉ်၏ အပစာ
ေိုင်းြဖစ်ရာ ရခိုင်တို့ပမွးရေ်ပြမမှထွက်ခွာ ေွားကကေည်ကို
မှတ်မှတ်မှတ်ေားေား ရှိ ြခင်းနည်းလှေည်။ ထိုကာလ
တွင်ေင် ချင်း၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရှမ်းနှင့်  ဗမာအစရှိေည်တို့ 
ေါဝင်ပော ြမန်မာြေည်ေူ လူမျ ိုးစုအမျ ိုးမျ ိုးေည် နယ်စေ် 
များကိုပကျာ် ြဖတ် ပေီး  ဒုက္ခ  ေည်များနှင့်  ပရ �့ပြောင်းလုေ်  
ေား 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  
အေစ်များ  ေိေိောော အင်အားပတာင့်တင်းလာပေီး  

လက်ရှိ ယပန့ပခတ် အာရကန်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု တွင် 
အဓိကကျပောပနရာမှ ေါဝင်လာခဲ့ေည်။
 ပတာ်လှန်ပရးမျ ိုးဆက်ေစ်များ တိုးေွားလာပစ 
ပရးအတွက် ေထမဆုံးပြခလှမ်းကို NUPA စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ 
ေည်။ ၁၉၉၀ပကျာ်နှစ်များတွင် စတင်ခဲ့ေည်။ ALDCE 
တွင် လူငယ်တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများမှာ ထင်ရှား လူေိများ 
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 
အဖွဲ့ပနရာကို  ယပန့  ရခိုင် ြေည်လုံးဆိုင်ရာပကျာင်းေား
များ နှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး AASYC ဟု ေိကကပော 
အဖွဲ့က ဘန်ပကာက်ပမို့အစည်းအပဝးတစ်ခုတွင် အစားထိုး 
ဝင်ပရာက်ခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် ABSDF (Arakan) နှင့် 
အတူ ရခိုင်ြေည်နယ် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊ အိန� ိယနှင့် ထိုင်းတို့မှ 
ရဟန်းေျ ိုများ၊ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ကွန်ကရက်ဖွဲ့စည်းပကကာင်းပကကညာစာတမ်းတွင် AASYC 
က ဒီမိုကပရစီ၊ လူ့အခွင့်အပရး၊ အမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရးနှင့် 
“အာရကနြ်ေည၏် ဆုံးရှု ံးခဲရ့ပော အချုေအ်ြခာ” ကိ ုြေနလ်ည ်
ရယူပရးတို့  ေါဝင်ခဲ့ေည်။၂၉ ေို့ပော် ထိုလူငယ်တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားေူများမှာ  လက်ရှိတို င်း ြေည်၏ ြေဿနာများ  
တင်း ကကမ်း ြေည့်ပနချိန်တွင်  အဖွဲ့အတွက် မဟာဗျူဟာ 
အရ စိန်ပခါ် မှု များရှိနိုင်ေည့်အချက်ကိုလက်ခံခဲ့ ကကေည်။ 
စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု အပနနှင့် အာရကန်ကိုယ်စားြေု ABSDF
မှာ မည်ေည့်အခါကမျှ  ေီ ြေင်လာခဲ့ ြခင်းမရှိပော်လည်း 
၁၉၉၅ တွင်မူ AASYC ထဲေို့ ပေါင်းထည့်ြဖစ်ခဲ့ ကကေည်။ 
ေို့ ြဖစ်ရာ  AASYC ေည်  နို င်ငံ ပရးလှု ေ်ရှားမှု တစ်ခု  
ေိုမ့ဟတု ်အပရးကစိ္စ တစခ်ကုိ ုေီးေန့လ်ှု ေရ်ှားအားပေးြခင်း 
မျ ိုး မဟုတ်ပတာ့ဘဲ ပတာ်လှန်ပရးအင်အားစုများအားလုံးနှ
င့် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ရန် ေန� ိဌာန်ြေုေည်။ အထူးေြဖင့် 
ALP နှင့် NUPA တို့အေါအ၀င် အာရကန်အဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုးကို 
စုစည်းမိပအာင် ပဆာင်ရ�က်ပေးနိုင်ရန် AASYCကိုတည် 
ပထာင်ကကေူများက ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ေည်။ ထိုအပတာအတွင်း
နို င် ငံ ပရးအာဏာကို  ဒီမိုကပရစီနည်းကျ  ပရ�းပကာက်  
တင်ပြမှာက်ခံထားရပော NLD ထံေို့ော  လ� ဲပြောင်း  
ေင့်ေည်ဟု ယူဆပကကာင်း AASYC က ထုတ်ပြောခဲ့ပေး 
ေည်။၃၀

 ေို့ရာတွင် ထိုကဲ့ေို့ လွတ်လွတ်လေ်လေ် ရေ်တည် 
နို င် ေ ည့်  A A S Y C  ၏  အ ပန အ ထား မှာ  မ ကကာ မီ ေ င်  
စိန်ပခါ် မှု များနှင့် ရင်ဆိုင်ရပတာ့ေည်။ လူရ�ယ်များကကား 
စစ်မက်ပရးရာ နည်းလမ်းကို  ပထာက်ခံလိုပော ဆန� က
ြေင်းထန်လာပောပကကာင့် ြဖစ်ေည်။  အစိုးရ၏ ဖိနှိ ေ်
မှု များ နှ င့်  ပနှး ပကွး လှ ပော  ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ ပရး များ
ပကကာင့်  ပဒါေထွက်ပန ကကေည်။  AASYC အဖွဲ့ ဝင်  
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များမှာ ALP, NUPA နှင့် အြခားလူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့များနှင့်  ပတွ့ဆုံ ြဖစ်ပနကကေည်။ ထိုေို့ ပတွ့ပနကက 
ြခင်းကစ၍ နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု  ေန်းတိုင်နှင့် ေတ်ေက်၍
ခေ်ပစာပစာေင် စိတ်ဝမ်းကွဲ ကကမည့် အပြခအပနတစ်ခုေို့  
ဦးတည်လာပနပေီြဖစ်ေည်။ ရခိုင်မျ ိုးဆက်ေစ် တေ်မပတာ်
ဟု ပခါ် ပော  လ က် န က် ကို င် လှု ေ် ရှား မှု  အ ေ စ် တ စ် ခု
ပေါ် ထွက်လာခဲ့ ပေီး ၁၉၉၇ မတ်လတွင် ဦးခိုင် ြမတ်ပကျာ် 
ဦးပဆာင်ပော AASYC အုေ်စုတစ်ခုကလည်း NUPA 
ထဲေို့  ေူးပေါင်းေွားခဲ့ေည်။၃၁ AASYC ကမူ  လူငယ် 
အပြခြေု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရေ်တည် 
ခဲ့ေည်။  မ ကကာခင်နှစ်များအတွင်း၌ အြခား AASYC 
အဖွဲ့ဝင်များက အြခားေါတီများ အဖွဲ့များေို့  ဆက်တိုက် 
ဝ င် ပရာ က် ေွား ကက ေ ည် ။  လ က် ရှိ  ရ က္ခ  ို င် အ မျ ိုး ေား  
အဖွဲ့ချုေ် -  ရက္ခ ိုင့်တေ်ပတာ်၏ တေ်မှူးနှင့်  အပထွပထွ 
အတငွ်းပရးမှူးများြဖစက်ကေည့ ်ထနွ်းြမတန်ိငုန်ငှ့ ်ပကျာဟ်န ်
တို့မှာ ယခင် AASYC ပခါင်းပဆာင်များ ြဖစ် ကကေည်။ 
(ပကျာ်ဟန်မှာ ဥက� ဌြဖစ်ေည်။)
 အြေန်အလှန်ဆက်ဆံမှု များ  ရှိ ပန ကကေည်နှင့်  
တ စ် ပေို င် န က် တွ င်  အာ ရ က န်  အ မျ ိုး ေား လှု ေ် ရှား မှု ၌ 
အတိကု ်အခ ံအဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုး ကွပဲနကကေညမ်ှာ လတွလ်ေပ်ရး 
ပနာက်ေိုင်း တက်လာေည့် အစိုးရ လက်ထက်တိုင်းတွင် 
ပတွ့ရပော ဝိပေေလက္ခ ဏာတစ်ရေ်ြဖစ်ေည်။ ALD ကို
အား ပေး ပထာ က် ခံ ေူ များ ေ ည်  ေ က် ဆို င် ရာ ပမို့ န ယ်  
များတွင် ဒီမိုကပရစီလှု ေ်ရှားမှု များ ရှင်ေန်ပအာင် ဆက် 

ထိန်းထားရန်  ကကိုးစားကကေလို  တစ်ချိန်တည်းတွင်ေင်  
AASYC, ALD (ြေည်ေ), ALP, DPA နှင့်  NUPA တို့  
ေါဝင်ပော အင်အားစုတစ်တွဲလုံးေည် ပတာင်ပေါ် ပဒေမှ 
အစိုးရ ဆန့်ကျင်ပရးလုေ်ငန်းများကို  အင်အားြဖည့်ပေး 
ပနကကေည်။ အပေါ် ယံတွင် ထိုကဲ့ေို့ အဖွဲ့များကွဲပနြခင်းက 
အစိုးရက အေားစီးရပနေုံကို  ထင်ဟေ်ေလိုရှိေည်။ 
ေို့ပော် တေ်မပတာ် အရာရှိများ၏ အတွင်းစကားအရမူ 
ထိုေို့ အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အုေ်စုများ ကွဲပနြခင်းက 
အ စိုး ရ တ ေ် များ အ ဖို့  ပြခ ရာ ခံ လို က် ရ န်  ထိ န်း ချု ေ် ရ န်  
အလွန်ခက်ခဲပော အပနအထားကို  ပရာက်ပစေည်ဟု  
ေိရေည်။ 
 ေို့ရာတွင် ဆိုခဲ့ေါအာရကန်ရှိ  တက်�ကွလှု ေ်ရှား 
မှု များတွင်  လူထုထဲမှ  အစိတ်အေို င်းတစ်ခုအပကကာင်း  
မေါဝင်ပေးေါ။ ဤအဆင့်တွင် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ 
အ စ ည်း များ ကကား  အ မှ န် တ က ယ်  အ နှ စ် ော ရ ရှိ ပော  
ပြောဆိုဆက်စေ်ြခင်းမျ ိုးမရှိခဲ့ ကကေါ။ ၁၉၉၁-၉၂ စစ်ဆင် 
ပရးများပနာက်ေိုင်းတွင် RSO ၏ ဘင်္  ဂလားပဒရှ့်နယ်စေ်မှ 
စခန်းမှာပထာင်းပထာင်းပကကပအာင် ေျက်စီးခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ 
ေို့ ပော်  ရိုဟင်ဂျာ  လက်နက်ကိုင်များမှာ  ဆက်လက်
လှု ေရ်ှား ပနကကဆေဲင။်   ARIF  နငှ့ ်RSO   တိုေ့ည ်တေအ်ငအ်ား
အနည်းငယ်စီရှိ ကကပေီး  ၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်း  RSO က 
ပမာင်ပတာပဒေထဲတွင် ပြောက်ကျားတိုက်ေွဲအချ ို့ စတင် 
ခဲ့ေည်။၃၂ ၎င်းတို့ကို အစိုးရတေ်များက ြေန်လည် ပဖိုခွင်း 
တို က် ခို က် ကက ရာ  တို က် ေွဲ အ တွ င်း  တ ေ် ဖွဲ့ ဝ င်  ၃ ၀  ဦး  
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များမှာ ALP, NUPA နှင့် အြခားလူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့များနှင့်  ပတွ့ဆုံ ြဖစ်ပနကကေည်။ ထိုေို့ ပတွ့ပနကက 
ြခင်းကစ၍ နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု  ေန်းတိုင်နှင့် ေတ်ေက်၍
ခေ်ပစာပစာေင် စိတ်ဝမ်းကွဲ ကကမည့် အပြခအပနတစ်ခုေို့  
ဦးတည်လာပနပေီြဖစ်ေည်။ ရခိုင်မျ ိုးဆက်ေစ် တေ်မပတာ်
ဟု ပခါ် ပော  လ က် န က် ကို င် လှု ေ် ရှား မှု  အ ေ စ် တ စ် ခု
ပေါ် ထွက်လာခဲ့ ပေီး ၁၉၉၇ မတ်လတွင် ဦးခိုင် ြမတ်ပကျာ် 
ဦးပဆာင်ပော AASYC အုေ်စုတစ်ခုကလည်း NUPA 
ထဲေို့  ေူးပေါင်းေွားခဲ့ေည်။၃၁ AASYC ကမူ  လူငယ် 
အပြခြေု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရေ်တည် 
ခဲ့ေည်။  မ ကကာခင်နှစ်များအတွင်း၌ အြခား AASYC 
အဖွဲ့ဝင်များက အြခားေါတီများ အဖွဲ့များေို့  ဆက်တိုက် 
ဝ င် ပရာ က် ေွား ကက ေ ည် ။  လ က် ရှိ  ရ က္ခ  ို င် အ မျ ိုး ေား  
အဖွဲ့ချုေ် -  ရက္ခ ိုင့်တေ်ပတာ်၏ တေ်မှူးနှင့်  အပထွပထွ 
အတငွ်းပရးမှူးများြဖစက်ကေည့ ်ထနွ်းြမတန်ိငုန်ငှ့ ်ပကျာဟ်န ်
တို့မှာ ယခင် AASYC ပခါင်းပဆာင်များ ြဖစ် ကကေည်။ 
(ပကျာ်ဟန်မှာ ဥက� ဌြဖစ်ေည်။)
 အြေန်အလှန်ဆက်ဆံမှု များ  ရှိ ပန ကကေည်နှင့်  
တ စ် ပေို င် န က် တွ င်  အာ ရ က န်  အ မျ ိုး ေား လှု ေ် ရှား မှု ၌ 
အတိကု ်အခ ံအဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုး ကွပဲနကကေညမ်ှာ လတွလ်ေပ်ရး 
ပနာက်ေိုင်း တက်လာေည့် အစိုးရ လက်ထက်တိုင်းတွင် 
ပတွ့ရပော ဝိပေေလက္ခ ဏာတစ်ရေ်ြဖစ်ေည်။ ALD ကို
အား ပေး ပထာ က် ခံ ေူ များ ေ ည်  ေ က် ဆို င် ရာ ပမို့ န ယ်  
များတွင် ဒီမိုကပရစီလှု ေ်ရှားမှု များ ရှင်ေန်ပအာင် ဆက် 

ထိန်းထားရန်  ကကိုးစားကကေလို  တစ်ချိန်တည်းတွင်ေင်  
AASYC, ALD (ြေည်ေ), ALP, DPA နှင့်  NUPA တို့  
ေါဝင်ပော အင်အားစုတစ်တွဲလုံးေည် ပတာင်ပေါ် ပဒေမှ 
အစိုးရ ဆန့်ကျင်ပရးလုေ်ငန်းများကို  အင်အားြဖည့်ပေး 
ပနကကေည်။ အပေါ် ယံတွင် ထိုကဲ့ေို့ အဖွဲ့များကွဲပနြခင်းက 
အစိုးရက အေားစီးရပနေုံကို  ထင်ဟေ်ေလိုရှိေည်။ 
ေို့ပော် တေ်မပတာ် အရာရှိများ၏ အတွင်းစကားအရမူ 
ထိုေို့ အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အုေ်စုများ ကွဲပနြခင်းက 
အ စိုး ရ တ ေ် များ အ ဖို့  ပြခ ရာ ခံ လို က် ရ န်  ထိ န်း ချု ေ် ရ န်  
အလွန်ခက်ခဲပော အပနအထားကို  ပရာက်ပစေည်ဟု  
ေိရေည်။ 
 ေို့ရာတွင် ဆိုခဲ့ေါအာရကန်ရှိ  တက်�ကွလှု ေ်ရှား 
မှု များတွင်  လူထုထဲမှ  အစိတ်အေို င်းတစ်ခုအပကကာင်း  
မေါဝင်ပေးေါ။ ဤအဆင့်တွင် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ 
အ စ ည်း များ ကကား  အ မှ န် တ က ယ်  အ နှ စ် ော ရ ရှိ ပော  
ပြောဆိုဆက်စေ်ြခင်းမျ ိုးမရှိခဲ့ ကကေါ။ ၁၉၉၁-၉၂ စစ်ဆင် 
ပရးများပနာက်ေိုင်းတွင် RSO ၏ ဘင်္  ဂလားပဒရှ့်နယ်စေ်မှ 
စခန်းမှာပထာင်းပထာင်းပကကပအာင် ေျက်စီးခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ 
ေို့ ပော်  ရိုဟင်ဂျာ  လက်နက်ကိုင်များမှာ  ဆက်လက်
လှု ေရ်ှား ပနကကဆေဲင။်   ARIF  နငှ့ ်RSO   တိုေ့ည ်တေအ်ငအ်ား
အနည်းငယ်စီရှိ ကကပေီး  ၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်း  RSO က 
ပမာင်ပတာပဒေထဲတွင် ပြောက်ကျားတိုက်ေွဲအချ ို့ စတင် 
ခဲ့ေည်။၃၂ ၎င်းတို့ကို အစိုးရတေ်များက ြေန်လည် ပဖိုခွင်း 
တို က် ခို က် ကက ရာ  တို က် ေွဲ အ တွ င်း  တ ေ် ဖွဲ့ ဝ င်  ၃ ၀  ဦး  
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ပေဆုံးခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်မှစကာ ARIF နှင့်  RSO ကို  
စစ်ပရးရည်မှန်းချက်များကို  အားမတန်မာန်ပလ ျှာ့ရ ပေီး  
နိုင်ငံပရး ပလာ်ဘီဘက်တွင် ြေန်၍ အားထည့်လာကကေည်။ 
 အတိုက်အခံအုေ်စုများကို ပတာင်ပေါ် ပဒေများေို့
ပမာင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ ပေီးေည့်အခါ တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင် 
များက မုန်တိုင်း၏အကကမ်းဆုံးကာလကို  ပလပကကာင်း  
ပြောင်းနို င် ခဲ့ ပေီဟု  စတင်ပမ ျှာ်လ င့် ခဲ့ ေုံ ရ ေ ည်။  အမှန်  
စင်စစ် ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ �၏ပခတ်မှာ တစ်ဝက်ေင် 
မကျ ိုးပေးပေ။ နိုင်ငံပတာ်ပငိမ်၀ေ်ေိြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရး 
အဖွဲ့ေည် ၁၉၉၇ တွင် နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရး 
နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပော်လည်း
အစိုးရေည်  တစ် ြေည်လုံး၌  နက်နဲလှပော စိန်ပခါ် မှု 
အ ြေ ည့် နှ င့်  ရ င် ဆို င် ပန ရ ဆဲ ြဖ စ် ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ၏ 
အပြခအပနကို  ထိန်းထားပော်လည်း မ.ဆ.လ ေါတီ၏ 
ပနရာကို ြေည်ပထာင်စုကကံ့ခိုင်ပရး နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးအေင်းနှင့် 
အစားထိုးရန်  လုေ်ငန်းမစတင် ရပေးေလို   နိုင်ငံပရး 
စနစ်အေစ် တစ်ခုကိုလည်း စတင်နိုင်ခဲ့ပေးြခင်း မရှိပေ။
ေဋိေက္ခ များကို ပြဖရှင်းရန်၊ ပရှ့မတိုးနိုင်ြခင်း၊ စစ်အုေ်ချုေ်
ပရးေက်ဆိုးရှည်ပနြခင်းတို့မှာ န.အ.ဖ ပခတ် ြမန်မာနိုင်ငံ 
နို င် ငံ ပရး ဇာ တ် ခုံ ၏  ထ င် ရှား ပော  လ က္ခ  ဏာ များ ေ င်  
ြဖစ်ေည်။ 

ေင်လယ်ပမ ျှာ့ 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 
ေညမ်ှာ မမိတိို ့ရေတ်ညရ်ငှေ်နန်ိငု ်ပရးြဖစေ်ည။် စစအ်စိုးရ 
၏ အုေ်ချုေ်ပရးပအာက်တွင်မူ  အတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားေူ 
တို့မှာ အပြခအပနပေးမည့် အချိန်ကို ထိုင်ပစာင့်ပနေူများ 
မ ဟု တ် ကက ေါ ။  ဒီ မို က ပရ စီ ကို  ပတာ င်း ဆို မ ည် ဟူ ပော  
ရေ်တည်ချက်ကို  မြေတ်ရှင်ေန်ပနပစရန် ပြခလှမ်းများ 
တစ်ခု ပေီးတစ်ခု  လှမ်းခဲ့ေည်။ ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေမျှ  မဟာ 
ဗျူဟာများေည်  အစိုးရ ြေု ြေင် ပြောင်းလဲပရးလုေ်ငန်း
များ ၏  အ ရှိ န် ကို လ ည်း ပကာ င်း ၊  လား ရာ အ ရ ေ် ကို  
လည်းပကာင်း မပြောင်းလနဲိငုခ်ဲေ့ါ။ ေို့ပော ်လကရ်ှနိိငုင်ပံရး 
အခင်းအကျင်းတွင်  ပတွ့ ြမင်ပနရေည့်  ကိစ္စ  များစွာမှာ 
န.အ.ဖ လက်ထက်တွင်  ေပန �တည်ခဲ့ေည်ကို  ပတွ့နိုင်
ေါေည်။  အထူးေြဖင့်  အိန�  ိယ၊  ပတာင်ကိုရီးယားနှင့်  
တရုတ်စီးေွားပရး အကျ ိုးစီးေွားများ  ရခိုင် ြေည်နယ်ေို့  
ပရာက်လာခဲ့ေည်က ရခိုင်ြေည်နယ်နိုင်ငံပရး၏ စာမျက်နှာ 
အခန်းေစ်တစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်ရုံမျှ ော ရှိပေးေည်။ 

 ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်အတွင်း အာရကန်နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှား 
မှု များကို  ြေန်လည်အား ြေည့် ပစရန်  အဖွဲ့အေီးေီးက 
ကကိုးေမ်း ကကေည်များထဲတွင်  အြဖစ်အေျက်ပြခာက်ခုက 
အပရးေါခဲေ့ါေည။် ထိအုြဖစအ်ေျကမ်ျားေည ်န.အ.ဖ ပခတ ်
တစ်ပလ ျှာက်လုံး ြဖစ်ပနေည့် ေဋိေက္ခ အရှိန်ကို တစ်ဟုန်ထိုး 
ြမင့်တက်လာပစရန် အပထာက်အေံ့  ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ ထို  
အ ြဖ စ် အ ေျ က် များ ကို  ပအာ က် ေါ အ တို င်း  အ ကျ ဉ်း ချုံ့  
ပဖာ်ြေနိုင်ေည်။ 

 • NUPA  လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များကို 
အရှိန်ြေန်တင်ရန် ကကိုးစားခဲ့ ြခင်း

 • ေါတီနီုင်ငံပရး ြေန်လည်အေက်ဝင်ပအာင် ALD 
ကကကိုးစားခဲ့ ြခင်း 

 • MUPA နှင့် လက်နက်ကိုင် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့များ 
မဟာမိတ်ဖွဲ့ရာတွင် မပအာင်ြမင်ြခင်း

 • ယပန့ ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားပကာင်စီဟု ေိကကပော 
အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် 
လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံပရးထဲက မဟုတ်ပော 
အဖွဲ့များအားလုံးကို စုစည်းရန်ကကိုးစားြခင်း 

 • အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားမှု များ အရှိန်ရလာြခင်း 

 • ရခိုင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ် - ရခိုင့်တေ်မပတာ်က 
နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု အေစ်အြဖစ် ပေါ် ပေါက်လာြခင်း 

 အဆိုေါ  ကကိုးေမ်းမှု များတွင်  အထူး ြခားဆုံးမှာ  
ေ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  
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးဟု အမည်ပေးထားပော စစ်ပရး
လှု ေ်ရှားမှု ြဖင့်  NUPA ကို  ပထာင်ပချာက်ဆင်ဖမ်းေည့်  
အ ြဖ စ် ကို  ကကုံ ကကို က် ခဲ့ ရ ေ ည် ။  ထို အ ြဖ စ် အ ေျ က် ထဲ မှ  
အစိတ်အေိုင်းများစွာေည် ယပန့ထက်တိုင် နားလည်ရန် 
ခက်ပနဆဲေင် ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ြဖစ်ေျက်ေုံ  အကျ ိုး 
အပကကာင်းနှင့် ေတ်ေက်ပောအချက်များကမူ အြငင်းေွား 
စရာမရှိေါ။ ၁၉၉၈ခုနှစ် ပဖပဖါ် ဝါရီတွင် NUPA- KNU 
အဖွဲ့ေည် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်မှ  လက်မှတ်များကို  စက် 
ပလှနှစ်စီး  အြေည့်တင်လာခဲ့ ပေီး  ကေ�  လီေင်လယ်ထဲမှ  
လန်ပဖာက� န်း Landfall Island ေို့ ေယ်ယူကကေည်။၃၃

ထိုခရီးစဉ်တွင်  အိန�  ိယပထာက်လှမ်းပရးအဖွဲ့မှ  ြမန်မာ 
တွင်ပမွးဖွားခဲ့ပော လူတစ်ပယာက်၏ အကူအညီကိုရခဲ့
ကကေည်။ လန်းပဖာက� န်းေို့  ပရာက်ပောအခါ MUPA 
စစ်ဦးစီးချုေ် ခိုင်ရာဇာနှင့် အြခားငါးဦးတို့ကို အိန� ိယ လုံပခုံ
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ပေဆုံးခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်မှစကာ ARIF နှင့်  RSO ကို  
စစ်ပရးရည်မှန်းချက်များကို  အားမတန်မာန်ပလ ျှာ့ရ ပေီး  
နိုင်ငံပရး ပလာ်ဘီဘက်တွင် ြေန်၍ အားထည့်လာကကေည်။ 
 အတိုက်အခံအုေ်စုများကို ပတာင်ပေါ် ပဒေများေို့
ပမာင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ ပေီးေည့်အခါ တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင် 
များက မုန်တိုင်း၏အကကမ်းဆုံးကာလကို  ပလပကကာင်း  
ပြောင်းနို င် ခဲ့ ပေီဟု  စတင်ပမ ျှာ်လ င့် ခဲ့ ေုံ ရ ေ ည်။  အမှန်  
စင်စစ် ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ �၏ပခတ်မှာ တစ်ဝက်ေင် 
မကျ ိုးပေးပေ။ နိုင်ငံပတာ်ပငိမ်၀ေ်ေိြေားမှု  တည်ပဆာက်ပရး 
အဖွဲ့ေည် ၁၉၉၇ တွင် နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရး 
နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးပကာင်စီဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပော်လည်း
အစိုးရေည်  တစ် ြေည်လုံး၌  နက်နဲလှပော စိန်ပခါ် မှု 
အ ြေ ည့် နှ င့်  ရ င် ဆို င် ပန ရ ဆဲ ြဖ စ် ေ ည် ။ တ ေ် မ ပတာ် ၏ 
အပြခအပနကို  ထိန်းထားပော်လည်း မ.ဆ.လ ေါတီ၏ 
ပနရာကို ြေည်ပထာင်စုကကံ့ခိုင်ပရး နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးအေင်းနှင့် 
အစားထိုးရန်  လုေ်ငန်းမစတင် ရပေးေလို   နိုင်ငံပရး 
စနစ်အေစ် တစ်ခုကိုလည်း စတင်နိုင်ခဲ့ပေးြခင်း မရှိပေ။
ေဋိေက္ခ များကို ပြဖရှင်းရန်၊ ပရှ့မတိုးနိုင်ြခင်း၊ စစ်အုေ်ချုေ်
ပရးေက်ဆိုးရှည်ပနြခင်းတို့မှာ န.အ.ဖ ပခတ် ြမန်မာနိုင်ငံ 
နို င် ငံ ပရး ဇာ တ် ခုံ ၏  ထ င် ရှား ပော  လ က္ခ  ဏာ များ ေ င်  
ြဖစ်ေည်။ 

ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် ပရ �ဓါတ်ပငွ့ - 
စစ်မျက်နှာေစ်များ နှင့် အကျေ်အတည်းေစ်များ
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် ပရ �ဓါတ်ပငွ့ - 
စစ်မျက်နှာေစ်များ နှင့် အကျေ်အတည်းေစ်များ
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် ပရ �ဓါတ်ပငွ့ - 

 ၁ ၉ ၉ ၀ ပကျာ် နှ စ် များ အ ပနှာ င်း ေို င်း မှာ  အ စိုး ရ 
အတိုက်အခံအုေ်စုများအဖို့ ခက်ခဲပောအချိန်ေင် ြဖစ်ေည်။ 
မဆလပခတ်တွင် အတိုက်အခံအုေ်စုများအားလုံး ရင်ဆိုင်ရ 
ေညမ်ှာ မမိတိို ့ရေတ်ညရ်ငှေ်နန်ိငု ်ပရးြဖစေ်ည။် စစအ်စိုးရ 
၏ အုေ်ချုေ်ပရးပအာက်တွင်မူ  အတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားေူ 
တို့မှာ အပြခအပနပေးမည့် အချိန်ကို ထိုင်ပစာင့်ပနေူများ 
မ ဟု တ် ကက ေါ ။  ဒီ မို က ပရ စီ ကို  ပတာ င်း ဆို မ ည် ဟူ ပော  
ရေ်တည်ချက်ကို  မြေတ်ရှင်ေန်ပနပစရန် ပြခလှမ်းများ 
တစ်ခု ပေီးတစ်ခု  လှမ်းခဲ့ေည်။ ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေမျှ  မဟာ 
ဗျူဟာများေည်  အစိုးရ ြေု ြေင် ပြောင်းလဲပရးလုေ်ငန်း
များ ၏  အ ရှိ န် ကို လ ည်း ပကာ င်း ၊  လား ရာ အ ရ ေ် ကို  
လည်းပကာင်း မပြောင်းလနဲိငုခ်ဲေ့ါ။ ေို့ပော ်လကရ်ှနိိငုင်ပံရး 
အခင်းအကျင်းတွင်  ပတွ့ ြမင်ပနရေည့်  ကိစ္စ  များစွာမှာ 
န.အ.ဖ လက်ထက်တွင်  ေပန �တည်ခဲ့ေည်ကို  ပတွ့နိုင်
ေါေည်။  အထူးေြဖင့်  အိန�  ိယ၊  ပတာင်ကိုရီးယားနှင့်  
တရုတ်စီးေွားပရး အကျ ိုးစီးေွားများ  ရခိုင် ြေည်နယ်ေို့  
ပရာက်လာခဲ့ေည်က ရခိုင်ြေည်နယ်နိုင်ငံပရး၏ စာမျက်နှာ 
အခန်းေစ်တစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်ရုံမျှ ော ရှိပေးေည်။ 

 ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်အတွင်း အာရကန်နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှား 
မှု များကို  ြေန်လည်အား ြေည့် ပစရန်  အဖွဲ့အေီးေီးက 
ကကိုးေမ်း ကကေည်များထဲတွင်  အြဖစ်အေျက်ပြခာက်ခုက 
အပရးေါခဲေ့ါေည။် ထိအုြဖစအ်ေျကမ်ျားေည ်န.အ.ဖ ပခတ ်
တစ်ပလ ျှာက်လုံး ြဖစ်ပနေည့် ေဋိေက္ခ အရှိန်ကို တစ်ဟုန်ထိုး 
ြမင့်တက်လာပစရန် အပထာက်အေံ့  ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ ထို  
အ ြဖ စ် အ ေျ က် များ ကို  ပအာ က် ေါ အ တို င်း  အ ကျ ဉ်း ချုံ့  
ပဖာ်ြေနိုင်ေည်။ 
• NUPA  လက်နက်ကိုင် တိုက်ေွဲဝင်မှု များကို 

အရှိန်ြေန်တင်ရန် ကကိုးစားခဲ့ ြခင်း
• ေါတီနီုင်ငံပရး ြေန်လည်အေက်ဝင်ပအာင် ALD 

ကကကိုးစားခဲ့ ြခင်း 
• MUPA နှင့် လက်နက်ကိုင် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့များ 

မဟာမိတ်ဖွဲ့ရာတွင် မပအာင်ြမင်ြခင်း
• ယပန့ ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားပကာင်စီဟု ေိကကပော 

အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် 
လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံပရးထဲက မဟုတ်ပော 
အဖွဲ့များအားလုံးကို စုစည်းရန်ကကိုးစားြခင်း 

• အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားမှု များ အရှိန်ရလာြခင်း 

• ရခိုင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ် - ရခိုင့်တေ်မပတာ်က 
နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု အေစ်အြဖစ် ပေါ် ပေါက်လာြခင်း 

 အဆိုေါ  ကကိုးေမ်းမှု များတွင်  အထူး ြခားဆုံးမှာ  
ေ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  
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးဟု အမည်ပေးထားပော စစ်ပရး
လှု ေ်ရှားမှု ြဖင့်  NUPA ကို  ပထာင်ပချာက်ဆင်ဖမ်းေည့်  
အ ြဖ စ် ကို  ကကုံ ကကို က် ခဲ့ ရ ေ ည် ။  ထို အ ြဖ စ် အ ေျ က် ထဲ မှ  
အစိတ်အေိုင်းများစွာေည် ယပန့ထက်တိုင် နားလည်ရန် 
ခက်ပနဆဲေင် ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ြဖစ်ေျက်ေုံ  အကျ ိုး 
အပကကာင်းနှင့် ေတ်ေက်ပောအချက်များကမူ အြငင်းေွား 
စရာမရှိေါ။ ၁၉၉၈ခုနှစ် ပဖပဖါ် ဝါရီတွင် NUPA- KNU 
အဖွဲ့ေည် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်မှ  လက်မှတ်များကို  စက် 
ပလှနှစ်စီး  အြေည့်တင်လာခဲ့ ပေီး  ကေ�  လီေင်လယ်ထဲမှ  
လန်ပဖာက� န်း Landfall Island ေို့ ေယ်ယူကကေည်။၃၃

ထိုခရီးစဉ်တွင်  အိန�  ိယပထာက်လှမ်းပရးအဖွဲ့မှ  ြမန်မာ 
တွင်ပမွးဖွားခဲ့ပော လူတစ်ပယာက်၏ အကူအညီကိုရခဲ့
ကကေည်။ လန်းပဖာက� န်းေို့  ပရာက်ပောအခါ MUPA 
စစ်ဦးစီးချုေ် ခိုင်ရာဇာနှင့် အြခားငါးဦးတို့ကို အိန� ိယ လုံပခုံ
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ပရးတေ်များမှ အဖွဲ့ဝင်များဟု ယူဆရေူများက ပခါ် ပဆာင် 
ေွားကကပေီး ေတ်ေစ်လိုက်ကကေည်။ 
 အိန�  ိယအစိုးရ မည်ေို့ေါ၀င်ခဲ့ေည်ဆို ြခင်းနှင့်  
ေတ်ေက်၍ အြငင်းေွားစရာများ ဆက်လက်ရှိပနခဲ့ေည်။ 
ကျန်ရှိ ပော NUPA နှင့်  KNU  အဖွဲ့ဝင်  ၃၄ ဦးမှာ  
ကေ� လီက� န်းများပေါ် တွင် ရှစ်နှစ်မျှ  ချုေ်ပနှာင်ထားြခင်း 
ခံ ရ ေ ည် ။  ထို့ ပနာ က်  ၎ င်း တို့ ကို  က လ က တ�  ား ပမို့ ေို့  
အမှု ဆိုင်ရန်  ေို့လိုက်ကာ ပနာက်ဆုံးတွင်  ၂၀၁၁ ခုနှစ်  
ပရာက်မှ UNHCR ၏ ပတာင်းဆိုမှု ပကကာင့် လွတ်ပြမာက် 
ခဲ့ေည်။၃၄ အိန� ိယအာဏာေိုင်တို့ေည် NUPA ကို ထိုေို့  
ပထာင်ပချာက်ဆင် ဖမ်းခဲ့ ြခင်းမှာ အထူးေြဖင့် အိန� ိယအေိုင် 
နာဂပဒေ (Nagaland)  မှ  အမျ ိုးေား  ဆိုရှယ်လစ်  
ပကာင်စီ အေါအဝင် အြခားပော လက်နက်ကိုင်များနှင့်  
အိန�  ိယနယ် ြခားတွင်  စေ်စေ်ယှက်ယှက်ရှိ ပန ကကမည်ကို
စိုးရိမ်ပောပကကာင့် ြဖစ်မည်ဟု  ယူဆကကေည်။  (ပဒေ 
တွ င်း ေ ဋိ ေ က္ခ   အ ရှု ေ် အ ပထွး ကို ကက ည့် ေါ ) ။  အ ြခား  
တစ်ဘက်တွင်လည်း  NUPA မှ  ပခါင်းပဆာင်များက 
၎င်းတို့မှာ အိန� ိယအာဏာေိုင်များနှင့်ဆက်ဆံပရး ပကာင်း 
မွန်ပနေည်ဟု  ယုံ ကကည်ခဲ့ ကကေည်။  မီဇိုရမ်နယ်စေ်ရှိ  
ေါ ရ် ဗာ တွ င်  N U PA ၏  ဌာ န ချု ေ် ကို  ဖွ င့် လှ စ် နို င် ရ န်
မှာ အိန�  ိယအစိုးရ၏ ေပဘာတူညီချက်မေါဘဲ ြဖစ်နိုင်
ေည့် ကိစ္စ မဟုတ်ခဲ့ေါဟု ြငင်းစရာလည်းရှိေည်။ ထိုေို့  
အိန�  ိယက လှည့်စားခဲ့ေည်ဟူပော အပတွးက NUPA 
ပခါင်းပဆာင်များကို အကကီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်ပစေည်။ 
ထိုအြဖစ်အေျက်များအပေီးတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိေင် 
ေင်လယ်ပမ ျှာ့စစ်ဆင်ပရးတွင် ြမန်မာ့တေ်မပတာ် လက်ချက်
ေါဝင်ခဲ့ေည်ဟူ၍လည်းပကာင်း ၊ NUPA ၏ နိုင်ငံပရး 
ပေိုင်ဘက်များက အကွက်ချ ကကံစည်ခဲ့ေည်ဟူ၍ လည်း 
ပကာင်း ပကာလဟလများ ရှိပနခဲ့ေည်။၃၅ 
 ပနာက်ေိုင်းတွင် အြခားြဖစ်နိုင်ေည့် အပကကာင်း 
အရင်း  တစ်ရေ်ပေါ် ပေါက်လာပေးေည်။  ထိုအရာမှာ  
ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့  လုေ်ကွက်ြဖစ်ေည်။ အိန� ိယ၏ စီး
ေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်ရနိုင်ေုံကို ထည့်စဉ်းစားကကည့် လျှ င် 
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးကို ပနာက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်း 
ဆင်ခဲ့ ြခင်းက NUPA ကို ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ထဲမှ လုံပခုံပရး 
အန� ရာယ်တစ်ခုအြဖစ် ရှု ြမင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်ပလာဟု ေံေယ 
ြဖစ်စရာ ရှိလာေည်။ ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ လုေ်ကွက်ကို 
၂၀ဝ၀ခုနှစ်တွင်  စတင်ဖွင့်လှစ်ချိ န်၌  န .အ.ဖအစိုးရ 
ေည် အာရှရင်းနှီး ြမုေ်နှံေူများအတွက် ရခိုင် ြေည်နယ် 
တံခါးကို  ဖွင့်လှစ်ပေးပတာ့မည် ြဖစ်ေည်။ အာရကန်က 
ရနိုင်ေည့် စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်များကို  ထိုအချိန်က 
အိန�  ိယ၊ တရုတ်နှင့်  ပတာင်ကိုရီးယားတို့၏ စီးေွားပရး 
အကျ ိုးအြမတ်များရှာပဖွပရး ပရဒါများပအာက်ေို့ ပရာက် 

လာခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်အစစ်အမှန်က မည်ေို့ရှိ 
ခဲ့ေည်ြဖစ်ပစ ေင်လယ်ပမ ျှာ့စစ်ဆင်ပရးမှာ ရခိုင်နိုင်ငံပရး 
အေိုင်းအဝိုင်းများ၏ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံပရးအပေါ် ရှိ  
ပောအြမင်ကို အဆိုးဘက်ေို့ ပရာက်ေွားပစခဲ့ေည်။ယပန့ 
ထက်ထိတိုင်ပအာင်ေင် ြေင်ေနှင့် ဆက်ဆံေည့်အခါတိုင်း
အြေင်လူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရည်ရ�ယ်ချက် များကို ေံေယ 
ြဖစ်ပနတတ် ကကဆဲ ြဖစ်ေည်။ စကတည်းက ယဉ်ေကို  
ဆိုေကဲ့ေို့ေင်  ပဒေခံတို့နှင့်  တိုင်ေင်ပဆွးပနွး ြခင်းများ 
ေါဝင်ခဲ့ပောလုေ်ရေ်များ  မဟုတ် ကကပေ။၃၆ NUPAနှင့်  
AASYC တို့ေည်  ပနာက်ေိုင်းတွင်  မိမိတို့ရဲပဘာ်များ  
လွတ်ပြမာက်ပရးအတွက် ဆယ်နှစ်မျှ  ပဆာ်ကေတိုက်တွန်း 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်  NUPA မှာ အဖွဲ့အပနနှင့်  ယခင်  
ရခဲ့ဖူးပော အင်အားကို ြေန်မရပတာ့ပေ။၃၇

 အာရကန်အပရးလှု ေ်ရှားမှု များေည် န.ဝ.တ ပခတ် 
အတွင်း၌ ပနာက်ထေ် လှု ေ်ရှားမှု  မျက်နှာစာတစ်ခုတွင်  
ေါဝင်ရန်အချိန်ပစာင့်ပနခဲ့ ကကေည်။ ထိုမျက်နှာမှာ ေါတီ 
နိုင်ငံပရးေင်ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးေါတီများကို ၁၉၉၂တွင် 
ေိတ်ေင်ခဲ့ ပေီးပနာက် ALD (ြေည်ေ)ေည် နယ်စေ်ပဒေများ
တွင် နိုင်ငံပရးအတွက် လှု ေ်ရှားအပရးဆိုမှု များ ြေုလုေ်ခဲ့  
ေည်။ ေို့ပော် ALD ၏ မဟာဗျူဟာမှာ NLD၊ အြခား 
ဒီမိုကပရစီလိုလားေူ  အုေ်စုများနှင့်အတူ  လက်တွဲရန်  
ကကိုးစားပေီး အတူေူးပေါင်းရန်ြဖစ်ေည်။ အပစာေိုင်းတွင် 
အတန်ေင် ပအာင်ြမင်ခဲ့ေည်။  ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလတွင်မူ 
ALD ေည် ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲကို ဝင်ခဲ့ ကကပော နိုင်ငံပရး 
ေါတမီျားြဖစေ်ည။် NLD၊ SNLD မနွအ်မျ ိုးေား ဒမီိုကပရစ ီ
တေ်ဦးနှင့်  ဇိုမီးအမျ ိုးေား ကွန်ဂရက်တို့နှင့်  ေူး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
ကိုလည်း လာပရာက်ေါဝင်ရန် ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ ေို့ပော် 
အစိုးရ လုံပခုံပရးအဖွဲ့များ၏ တုံ့ ြေန်မှု မှာ အလွန်ြမန်ေည် 
ALD ဥက� ဌပဒါ် ပစာြမပအာင်ကို နှစ်နှစ်ပကျာ် ထိန်းေိမ်း 
လိကုပ်ေီး ALD   နငှ့ ်CRPP  အတငွ်းပရးမှူး ဦးပအးောပအာင ်
ကို ပထာင်၂၁နှစ် ချခဲ့ေည်။၃၈

 ပလးနှစ်ခန့်ကကာပောအခါ  ALD ေည် ၂၀ဝ၂ခုနှစ် 
ညီ��တ်ပော တိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများမဟာမိတ် UNA 
တ ည် ပထာ င် ရ န်  ကို ယ် တို င် ကို ယ် ကျ  ေါ ဝ င် ရ ချိ န် တွ င်  
ALD ပခါင်းပဆာင်များေည် ေါတီနိုင်ငံပရးကို ြေန်လည် 
အေက်ေွင်းရန် ကကိုးစားခဲ့ ြေန်ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် 
အများနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖစ်ပေီး ယခုအချိန်တွင် 
လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအပြခြေုေါတီကိုးခု ေါဝင်ေည့် ဖက်ဒရယ်
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ပရးတေ်များမှ အဖွဲ့ဝင်များဟု ယူဆရေူများက ပခါ် ပဆာင် 
ေွားကကပေီး ေတ်ေစ်လိုက်ကကေည်။ 
 အိန�  ိယအစိုးရ မည်ေို့ေါ၀င်ခဲ့ေည်ဆို ြခင်းနှင့်  
ေတ်ေက်၍ အြငင်းေွားစရာများ ဆက်လက်ရှိပနခဲ့ေည်။ 
ကျန်ရှိ ပော NUPA နှင့်  KNU  အဖွဲ့ဝင်  ၃၄ ဦးမှာ  
ကေ� လီက� န်းများပေါ် တွင် ရှစ်နှစ်မျှ  ချုေ်ပနှာင်ထားြခင်း 
ခံ ရ ေ ည် ။  ထို့ ပနာ က်  ၎ င်း တို့ ကို  က လ က တ�  ား ပမို့ ေို့  
အမှု ဆိုင်ရန်  ေို့လိုက်ကာ ပနာက်ဆုံးတွင်  ၂၀၁၁ ခုနှစ်  
ပရာက်မှ UNHCR ၏ ပတာင်းဆိုမှု ပကကာင့် လွတ်ပြမာက် 
ခဲ့ေည်။၃၄ အိန� ိယအာဏာေိုင်တို့ေည် NUPA ကို ထိုေို့  
ပထာင်ပချာက်ဆင် ဖမ်းခဲ့ ြခင်းမှာ အထူးေြဖင့် အိန� ိယအေိုင် 
နာဂပဒေ (Nagaland)  မှ  အမျ ိုးေား  ဆိုရှယ်လစ်  
ပကာင်စီ အေါအဝင် အြခားပော လက်နက်ကိုင်များနှင့်  
အိန�  ိယနယ် ြခားတွင်  စေ်စေ်ယှက်ယှက်ရှိ ပန ကကမည်ကို
စိုးရိမ်ပောပကကာင့် ြဖစ်မည်ဟု  ယူဆကကေည်။  (ပဒေ 
တွ င်း ေ ဋိ ေ က္ခ   အ ရှု ေ် အ ပထွး ကို ကက ည့် ေါ ) ။  အ ြခား  
တစ်ဘက်တွင်လည်း  NUPA မှ  ပခါင်းပဆာင်များက 
၎င်းတို့မှာ အိန� ိယအာဏာေိုင်များနှင့်ဆက်ဆံပရး ပကာင်း 
မွန်ပနေည်ဟု  ယုံ ကကည်ခဲ့ ကကေည်။  မီဇိုရမ်နယ်စေ်ရှိ  
ေါ ရ် ဗာ တွ င်  N U PA ၏  ဌာ န ချု ေ် ကို  ဖွ င့် လှ စ် နို င် ရ န်
မှာ အိန�  ိယအစိုးရ၏ ေပဘာတူညီချက်မေါဘဲ ြဖစ်နိုင်
ေည့် ကိစ္စ မဟုတ်ခဲ့ေါဟု ြငင်းစရာလည်းရှိေည်။ ထိုေို့  
အိန�  ိယက လှည့်စားခဲ့ေည်ဟူပော အပတွးက NUPA 
ပခါင်းပဆာင်များကို အကကီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်ပစေည်။ 
ထိုအြဖစ်အေျက်များအပေီးတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိေင် 
ေင်လယ်ပမ ျှာ့စစ်ဆင်ပရးတွင် ြမန်မာ့တေ်မပတာ် လက်ချက်
ေါဝင်ခဲ့ေည်ဟူ၍လည်းပကာင်း ၊ NUPA ၏ နိုင်ငံပရး 
ပေိုင်ဘက်များက အကွက်ချ ကကံစည်ခဲ့ေည်ဟူ၍ လည်း 
ပကာင်း ပကာလဟလများ ရှိပနခဲ့ေည်။၃၅

 ပနာက်ေိုင်းတွင် အြခားြဖစ်နိုင်ေည့် အပကကာင်း 
အရင်း  တစ်ရေ်ပေါ် ပေါက်လာပေးေည်။  ထိုအရာမှာ  
ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့  လုေ်ကွက်ြဖစ်ေည်။ အိန� ိယ၏ စီး
ေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်ရနိုင်ေုံကို ထည့်စဉ်းစားကကည့် လျှ င် 
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးကို ပနာက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်း 
ဆင်ခဲ့ ြခင်းက NUPA ကို ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ထဲမှ လုံပခုံပရး 
အန� ရာယ်တစ်ခုအြဖစ် ရှု ြမင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်ပလာဟု ေံေယ 
ြဖစ်စရာ ရှိလာေည်။ ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ လုေ်ကွက်ကို 
၂၀ဝ၀ခုနှစ်တွင်  စတင်ဖွင့်လှစ်ချိ န်၌  န .အ.ဖအစိုးရ 
ေည် အာရှရင်းနှီး ြမုေ်နှံေူများအတွက် ရခိုင် ြေည်နယ် 
တံခါးကို  ဖွင့်လှစ်ပေးပတာ့မည် ြဖစ်ေည်။ အာရကန်က 
ရနိုင်ေည့် စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်များကို  ထိုအချိန်က 
အိန�  ိယ၊ တရုတ်နှင့်  ပတာင်ကိုရီးယားတို့၏ စီးေွားပရး 
အကျ ိုးအြမတ်များရှာပဖွပရး ပရဒါများပအာက်ေို့ ပရာက် 

လာခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်အစစ်အမှန်က မည်ေို့ရှိ 
ခဲ့ေည်ြဖစ်ပစ ေင်လယ်ပမ ျှာ့စစ်ဆင်ပရးမှာ ရခိုင်နိုင်ငံပရး 
အေိုင်းအဝိုင်းများ၏ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံပရးအပေါ် ရှိ  
ပောအြမင်ကို အဆိုးဘက်ေို့ ပရာက်ေွားပစခဲ့ေည်။ယပန့ 
ထက်ထိတိုင်ပအာင်ေင် ြေင်ေနှင့် ဆက်ဆံေည့်အခါတိုင်း
အြေင်လူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရည်ရ�ယ်ချက် များကို ေံေယ 
ြဖစ်ပနတတ် ကကဆဲ ြဖစ်ေည်။ စကတည်းက ယဉ်ေကို  
ဆိုေကဲ့ေို့ေင်  ပဒေခံတို့နှင့်  တိုင်ေင်ပဆွးပနွး ြခင်းများ 
ေါဝင်ခဲ့ပောလုေ်ရေ်များ  မဟုတ် ကကပေ။၃၆ NUPAနှင့်  
AASYC တို့ေည်  ပနာက်ေိုင်းတွင်  မိမိတို့ရဲပဘာ်များ  
လွတ်ပြမာက်ပရးအတွက် ဆယ်နှစ်မျှ  ပဆာ်ကေတိုက်တွန်း 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်  NUPA မှာ အဖွဲ့အပနနှင့်  ယခင်  
ရခဲ့ဖူးပော အင်အားကို ြေန်မရပတာ့ပေ။၃၇

 အာရကန်အပရးလှု ေ်ရှားမှု များေည် န.ဝ.တ ပခတ် 
အတွင်း၌ ပနာက်ထေ် လှု ေ်ရှားမှု  မျက်နှာစာတစ်ခုတွင်  
ေါဝင်ရန်အချိန်ပစာင့်ပနခဲ့ ကကေည်။ ထိုမျက်နှာမှာ ေါတီ 
နိုင်ငံပရးေင်ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးေါတီများကို ၁၉၉၂တွင် 
ေိတ်ေင်ခဲ့ ပေီးပနာက် ALD (ြေည်ေ)ေည် နယ်စေ်ပဒေများ
တွင် နိုင်ငံပရးအတွက် လှု ေ်ရှားအပရးဆိုမှု များ ြေုလုေ်ခဲ့  
ေည်။ ေို့ပော် ALD ၏ မဟာဗျူဟာမှာ NLD၊ အြခား 
ဒီမိုကပရစီလိုလားေူ  အုေ်စုများနှင့်အတူ  လက်တွဲရန်  
ကကိုးစားပေီး အတူေူးပေါင်းရန်ြဖစ်ေည်။ အပစာေိုင်းတွင် 
အတန်ေင် ပအာင်ြမင်ခဲ့ေည်။  ၁၉၉၈ စက်တင်ဘာလတွင်မူ 
ALD ေည် ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက်ေွဲကို ဝင်ခဲ့ ကကပော နိုင်ငံပရး 
ေါတမီျားြဖစေ်ည။် NLD၊ SNLD မနွအ်မျ ိုးေား ဒမီိုကပရစ ီ
တေ်ဦးနှင့်  ဇိုမီးအမျ ိုးေား ကွန်ဂရက်တို့နှင့်  ေူး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
ကိုလည်း လာပရာက်ေါဝင်ရန် ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ ေို့ပော် 
အစိုးရ လုံပခုံပရးအဖွဲ့များ၏ တုံ့ ြေန်မှု မှာ အလွန်ြမန်ေည် 
ALD ဥက� ဌပဒါ် ပစာြမပအာင်ကို နှစ်နှစ်ပကျာ် ထိန်းေိမ်း 
လိကုပ်ေီး ALD   နငှ့ ်CRPP  အတငွ်းပရးမှူး ဦးပအးောပအာင ်
ကို ပထာင်၂၁နှစ် ချခဲ့ေည်။၃၈

 ပလးနှစ်ခန့်ကကာပောအခါ  ALD ေည် ၂၀ဝ၂ခုနှစ် 
ညီ��တ်ပော တိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများမဟာမိတ် UNA 
တ ည် ပထာ င် ရ န်  ကို ယ် တို င် ကို ယ် ကျ  ေါ ဝ င် ရ ချိ န် တွ င်  
ALD ပခါင်းပဆာင်များေည် ေါတီနိုင်ငံပရးကို ြေန်လည် 
အေက်ေွင်းရန် ကကိုးစားခဲ့ ြေန်ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် 
အများနှင့် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖစ်ပေီး ယခုအချိန်တွင် 
လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးအပြခြေုေါတီကိုးခု ေါဝင်ေည့် ဖက်ဒရယ်
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ြေည်ပထာင်စု ထူပထာင်ရန် ဦးတည်ပော လှု ေ်ရှားမှု အြဖစ် 
ယပန့ထက်တိုင် တည်ရှိေည်။၃၉ UNA ၏ လှု ေ်ရှားမှု များမှာ 
CRPP ထက်စာလျှ င် ပအာင်ြမင်မှု အနည်းငယ် ရှိခဲ့ေည်ဟု 
ဆိုနိုင်ေည်။ လွတ်လေ်စွာ ထုတ်ပဖါ် ပြောဆိုခွင့်များကို  
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ေိတ်ေင်ထားခဲ့ေည့် ၂၀ဝ၅ခုနှစ်တွင် SNLD 
နှင့်  UNA ပခါင်းပဆာင်  ဦးခွန်ထွန်းဦးကို  နိုင်ငံပတာ်  
ေစ္စ ာပဖာက်မှု ြဖင့် ပထာင်ဒဏ် ၉၃နှစ် ချမှတ်လိုက်ေည်။ 
ထိုနှစ်တွင်ေင် NDPHR ဦးပကျာ်မင်းကိုလည်း ရန်ကုန်တွင် 
တရားဝငခ်ငွ့ြ်ေုချကမ်ရှဘိ ဲပနထိငုေ်ည့အ်တကွ ်ပထာငဒ်ဏ ်
၄၇နှစ် ချမှတ်ခဲ့ေည်။၄၀ ထိုအြဖစ်အေျက်များက အတိုက် 
အခံအုေ်စုများကို ြေတ်ြေတ်ေားေား ေတိပေးပနခဲ့ေည်။ 
နှစ်ဦးစလုံးေည် အစိုးရက အမျ ိုးေားညီလာခံကို ယခင်က 
တကပ်ရာကခ်ဲေ့မူျား ြဖစက်ကေည။်၄၁  အစိုးရက ခငွ့မ်ြေုေည့ ်
နိုင်ငံပရးမျ ိုးကို လုေ်ရန်မှာ အန� ရာယ်များလှပကကာင်းရှင်း
ရှင်းကကီးပဖါ် ြေပနေည်။ 
 နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ  လ မ်း ေိ တ် ေွား ပော အ ခါ  
န.ဝ.တ ပခတအ်တငွ်း၌ ရခိငုတ်ို၏့ အမျ ိုးေားပရး လှု ေရ်ှားမှု  
အေံများ  အဓိကထုတ်ပဖာ်ရာပနရာမှာ  အမျ ိုးေားပရး 
တတိယ မျက်နှာစာြဖစ်ပော ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အ
စည်းများြဖစ်ကကေည်။ ALP ေည် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်မှ 
NCUB  ၏ နိုင်ငံပရးလုေ်ငန်းများတွင်ေါဝင်ခဲ့ ပေီး NUPA 
ကမူ အိန� ိယ-ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်ြခားပဒေတွင် ဦးပဆာင်မှု  
ပေးခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်များအတွင်း ေါရ်ဗာဌာနချုေ်ရှိ NUPA 
ပခါင်းပဆာင်များက ရိုဟင်ဂျာနှင့် ေတ်ေက်၍ ယခင်နှင့် 
များစွာ ကွ ဲြေားြခားနားပော မဟာဗျူဟာကိ ုကျင့ေ်ုံးခဲေ့ည။် 
ယပန့ထိတိုင်ပအာင်  ရခိုင်နှင့်  ရိုဟင်ဂျာေါတီများ ကကား 
အဆက်အေွယ်လုေ်မည်ဟူပော စိတ်ကူးစိတ်ေန်းမှာ  
နှစ်ဖက်လူထုကကားတွင် အြငင်းေွားစရာ ြဖစ်ပနပမဲေင်။ ယပန့ 
အခါတွင်  NUPA အဖို့  မွတ်ဆလင် အေိုင်းအဝိုင်းနှင့်  
ဆက်ဆံပရး ပကာင်းမွန်ပအာင် ကကိုးစားပရး၊ နားလည်မှု  
ပေါင်းကူး တတံားများ တညပ်ဆာကပ်ရးမှာ အပြခအပနအရ 
အ ပြမာ် အ ြမ င် ရှိ ပော  လု ေ် ရ ေ် ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  
ပနာက်ေိုင်း ဆက်ြဖစ်လာပော ကိစ္စ များပကကာင့် ဗုဒ� ဘာော
နှင့်  မွတ်ဆလင်များ ကကား၌ ဆက်ဆံပရးြေတ်ပတာက်မှု  
အက်ပကကာင်း မည်မျှ နက်ရှို  င်းေည်ကို ပတွ့လာရေည်။
 လွန်ခဲ့ပော အနှစ်နှစ်ဆယ်ကော စတင်ခဲ့လျှ င် 
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ဖက်အတူဆုံပစပေီး ေါ၀င်ပဆွး ပနွး 
နိုင်ေည့်  နည်းလမ်းများစွာ ပတွ့နိုင်ပြခ ေိုရှိနိုင်ဦးမည်။  
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ အများစုေည် ရိုဟင်ဂျာအမည် 
ေါပနပော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရ�က် 
ရန် ၀န်ပလးခဲ့ ကကေည်။ မွတ်ဆလင် ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့် 
ပဒေကို လက်မခံေလို ဂျီဟတ်ောောပရး စစ်ကိုလည်း
ပကကာက်ရ�ံ့ေည်။ မွတ်ဆလင် ဘာောပရး ဥေပဒရှာရီယာ 

အေက် ဝင်လာမည့် အပရးကို စိုးရိမ်ပကကာင်းလည်း မကကာ
ခဏ ထုတ်ပြောေည်။ ေို့ပော် အာရကန်တွင် မွတ်ဆလင် 
ရေ်ရ�ာများေမိုင်းနှင့်ချီ၍ တည်ရှိခဲ့ေည့်အချက်ကို အေိ
အမှတ် ြေုေည့်အ ြေင်  တေ်မပတာ်၏ စစ်ပကကာင်းများ
ပကကာင့်  အိုးအိမ်ဆုံးရှု ံးပေီး အပြခအပနမဲ့  ြဖစ်ေူတို့အပေါ်  
ကိယုခ်ျင်း စာနာမှု ကိ ုြေေည။် ALD  နငှ့ ်NLD နစှေ်ါတစီလုံး
က NDPHR ကို  ဒီမိုကပရစီ လိုလားပော ေါတီအြဖစ် 
လက်တွဲပဆာင်ရ�က်ရန်အပရးကို  လက်ခံကကေည်။ ေို့ရာ
တွင်  NDHR ကို  ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု  
အေွင်ြဖင့် လက်မခံနိုင်ပေ။
 ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာနှင့် ေတ်ေက်၍ ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပြမာ က် ေို င်း ရှိ  နို င် ငံ ပရး တ က် �ကွ  လှု ေ် ရှား ေူ များ က မူ  
အ ပြခ အ ပန ကို  အ န ည်း င ယ် ကွဲ ြေား စွာ ေုံး ေ ေ် ေ ည် ။ 
အမျ ိုးေားပရးကစိ္စ ကိ ုေိ၍ုနားလညမ်ှု  ရှေိည ်ဟဆုိနုိငုေ်ည။် 
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာနှစ်ဖက်စလုံးမှ ပခါင်းပဆာင်များေည် 
အ များ အား ြဖ င့်  တ စ် ပယာ က် နှ င့် တ စ် ပယာ က်  ေိ ပန  
ကကေည်။ နယ်စေ်တွင် ေွားလာပနကကချိန်၌လည်း ေုံမှန် 
လိုလို ြဖတ်ေွားြဖတ်လာဆုံပနကကေည်။ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင် 
ဂျာနိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု  အုေ်စုနှစ်စုစလုံးတွင် အစိုးရက 
လူမျ ိုးပရးနှင့် ယဉ်ပကျးမှု အရ စိတ်ဝမ်းကွဲပအာင် ဖန်တီးပေီး 
ရခိုင်၏ြဖစ်တည်မှု ကို ေဲ့ထွက်ပအာင် ပဆာင်ရ�က်ပနေည်
ဟုခံစားရေည်။ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်နှစ်ဖက်စလုံး
ေည် ပြမာက်ေိုင်းတွင်အစိုးရတေ်နှင့် လက်နက်ချင်းယှဉ်ပေီး 
တိုက်ခိုက်ပနရေည်ြဖစ်ရာ အာဏာေိုင်တို့ေည် ပြမာက် 
ေိုင်းကို ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အြခားပော အစိတ်အေိုင်းများနှင့် 
စိတ်ဝမ်းကွဲပစေည်ဟု ယုံကကည်ကကေည်။
 အထူးေြဖင့်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အလယ်ေိုင်းနှင့်  
ပတာင်ေိုင်းရှိ  အမ်း ပမို့နယ်နှင့်  ေံတွဲ ပမို့နယ်များေည်  
ဗမာတို့ နှင့် ေိုနီးစေ်ပေီး အညာဗမာတို့၏ နိုင်ငံပရးလ� မ်းမိုးမှု  
ေိုြေင်းေည်ဟု ယူဆကကေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်း 
ရှိ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်များကကား စိတ်ဝမ်းကွဲပနကက 
ြခင်းမှာ  အာရကန်အပရးကို ပရှ့ပရာက်ဖို့ ကကိုးစားရာတွင် 
ခက်ခဲပော အတားအဆီးတစ်ခုဟု ရခိုင်ပရာ ရိုဟင်ဂျာ 
ကွန်ရက်များထဲမှ ပခါင်းပဆာင် အပတာ်များများက ပတွး
ပတာကကေည်။
 ဤအပြခအပနတွင် ၁၉၉၀ ပကျာ်နှစ်များအတွင်း၌ 
ရိုဟင်ဂျာ  နိုင်ငံပရးတွင်  အြောင်းအလဲများရှိခဲ့ ပေီး  ထို  
အပြောင်းအလဲများက လူမျ ိုးစု  လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း 
များ၏ အပနအထားနှင့်  ြေည်လည်ချိန်ညှိရန် တွန်းအား 
ပေး ခဲ့ ေ ည် ။  ထို ဆုံး ြဖ တ် ချ က် ေို့  ပရာ က် ရှိ ပစ ပော ၊ 
အပကကာင်းရင်းများစွာ  ရှိခဲ့ေါေည်။ ထိုအပကကာင်းရင်း  
များထဲတွင်  လက်နက်ကိုင်  အတိုက်အခံအုေ်စုမျာတွင်  
စစ်အင်အား ပလ ျှာ့လာခဲ့ ြခင်း ၊  ြေည်ေပရာက် နိုင်ငံပရး 
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ြေည်ပထာင်စု ထူပထာင်ရန် ဦးတည်ပော လှု ေ်ရှားမှု အြဖစ် 
ယပန့ထက်တိုင် တည်ရှိေည်။၃၉ UNA ၏ လှု ေ်ရှားမှု များမှာ 
CRPP ထက်စာလျှ င် ပအာင်ြမင်မှု အနည်းငယ် ရှိခဲ့ေည်ဟု 
ဆိုနိုင်ေည်။ လွတ်လေ်စွာ ထုတ်ပဖါ် ပြောဆိုခွင့်များကို  
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ေိတ်ေင်ထားခဲ့ေည့် ၂၀ဝ၅ခုနှစ်တွင် SNLD 
နှင့်  UNA ပခါင်းပဆာင်  ဦးခွန်ထွန်းဦးကို  နိုင်ငံပတာ်  
ေစ္စ ာပဖာက်မှု ြဖင့် ပထာင်ဒဏ် ၉၃နှစ် ချမှတ်လိုက်ေည်။ 
ထိုနှစ်တွင်ေင် NDPHR ဦးပကျာ်မင်းကိုလည်း ရန်ကုန်တွင် 
တရားဝငခ်ငွ့ြ်ေုချကမ်ရှဘိ ဲပနထိငုေ်ည့အ်တကွ ်ပထာငဒ်ဏ ်
၄၇နှစ် ချမှတ်ခဲ့ေည်။၄၀ ထိုအြဖစ်အေျက်များက အတိုက် 
အခံအုေ်စုများကို ြေတ်ြေတ်ေားေား ေတိပေးပနခဲ့ေည်။ 
နှစ်ဦးစလုံးေည် အစိုးရက အမျ ိုးေားညီလာခံကို ယခင်က 
တကပ်ရာကခ်ဲေ့မူျား ြဖစက်ကေည။်၄၁  အစိုးရက ခငွ့မ်ြေုေည့ ်
နိုင်ငံပရးမျ ိုးကို လုေ်ရန်မှာ အန� ရာယ်များလှပကကာင်းရှင်း
ရှင်းကကီးပဖါ် ြေပနေည်။ 
 နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ  လ မ်း ေိ တ် ေွား ပော အ ခါ  
န.ဝ.တ ပခတအ်တငွ်း၌ ရခိငုတ်ို၏့ အမျ ိုးေားပရး လှု ေရ်ှားမှု  
အေံများ  အဓိကထုတ်ပဖာ်ရာပနရာမှာ  အမျ ိုးေားပရး 
တတိယ မျက်နှာစာြဖစ်ပော ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အ
စည်းများြဖစ်ကကေည်။ ALP ေည် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်မှ 
NCUB  ၏ နိုင်ငံပရးလုေ်ငန်းများတွင်ေါဝင်ခဲ့ ပေီး NUPA 
ကမူ အိန� ိယ-ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်ြခားပဒေတွင် ဦးပဆာင်မှု  
ပေးခဲ့ေည်။ ထိုနှစ်များအတွင်း ေါရ်ဗာဌာနချုေ်ရှိ NUPA 
ပခါင်းပဆာင်များက ရိုဟင်ဂျာနှင့် ေတ်ေက်၍ ယခင်နှင့် 
များစွာ ကွ ဲြေားြခားနားပော မဟာဗျူဟာကိ ုကျင့ေ်ုံးခဲေ့ည။် 
ယပန့ထိတိုင်ပအာင်  ရခိုင်နှင့်  ရိုဟင်ဂျာေါတီများ ကကား 
အဆက်အေွယ်လုေ်မည်ဟူပော စိတ်ကူးစိတ်ေန်းမှာ  
နှစ်ဖက်လူထုကကားတွင် အြငင်းေွားစရာ ြဖစ်ပနပမဲေင်။ ယပန့ 
အခါတွင်  NUPA အဖို့  မွတ်ဆလင် အေိုင်းအဝိုင်းနှင့်  
ဆက်ဆံပရး ပကာင်းမွန်ပအာင် ကကိုးစားပရး၊ နားလည်မှု  
ပေါင်းကူး တတံားများ တညပ်ဆာကပ်ရးမှာ အပြခအပနအရ 
အ ပြမာ် အ ြမ င် ရှိ ပော  လု ေ် ရ ေ် ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  
ပနာက်ေိုင်း ဆက်ြဖစ်လာပော ကိစ္စ များပကကာင့် ဗုဒ� ဘာော
နှင့်  မွတ်ဆလင်များ ကကား၌ ဆက်ဆံပရးြေတ်ပတာက်မှု  
အက်ပကကာင်း မည်မျှ နက်ရှို  င်းေည်ကို ပတွ့လာရေည်။
 လွန်ခဲ့ပော အနှစ်နှစ်ဆယ်ကော စတင်ခဲ့လျှ င် 
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ဖက်အတူဆုံပစပေီး ေါ၀င်ပဆွး ပနွး 
နိုင်ေည့်  နည်းလမ်းများစွာ ပတွ့နိုင်ပြခ ေိုရှိနိုင်ဦးမည်။  
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ အများစုေည် ရိုဟင်ဂျာအမည် 
ေါပနပော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လုေ်ကိုင်ပဆာင်ရ�က် 
ရန် ၀န်ပလးခဲ့ ကကေည်။ မွတ်ဆလင် ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့် 
ပဒေကို လက်မခံေလို ဂျီဟတ်ောောပရး စစ်ကိုလည်း
ပကကာက်ရ�ံ့ေည်။ မွတ်ဆလင် ဘာောပရး ဥေပဒရှာရီယာ 

အေက် ဝင်လာမည့် အပရးကို စိုးရိမ်ပကကာင်းလည်း မကကာ
ခဏ ထုတ်ပြောေည်။ ေို့ပော် အာရကန်တွင် မွတ်ဆလင် 
ရေ်ရ�ာများေမိုင်းနှင့်ချီ၍ တည်ရှိခဲ့ေည့်အချက်ကို အေိ
အမှတ် ြေုေည့်အ ြေင်  တေ်မပတာ်၏ စစ်ပကကာင်းများ
ပကကာင့်  အိုးအိမ်ဆုံးရှု ံးပေီး အပြခအပနမဲ့  ြဖစ်ေူတို့အပေါ်  
ကိယုခ်ျင်း စာနာမှု ကိ ုြေေည။် ALD  နငှ့ ်NLD နစှေ်ါတစီလုံး
က NDPHR ကို  ဒီမိုကပရစီ လိုလားပော ေါတီအြဖစ် 
လက်တွဲပဆာင်ရ�က်ရန်အပရးကို  လက်ခံကကေည်။ ေို့ရာ
တွင်  NDHR ကို  ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု  
အေွင်ြဖင့် လက်မခံနိုင်ပေ။
 ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာနှင့် ေတ်ေက်၍ ရခိုင်ြေည်နယ် 
ပြမာ က် ေို င်း ရှိ  နို င် ငံ ပရး တ က် �ကွ  လှု ေ် ရှား ေူ များ က မူ  
အ ပြခ အ ပန ကို  အ န ည်း င ယ် ကွဲ ြေား စွာ ေုံး ေ ေ် ေ ည် ။ 
အမျ ိုးေားပရးကစိ္စ ကိ ုေိ၍ုနားလညမ်ှု  ရှေိည ်ဟဆုိနုိငုေ်ည။် 
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာနှစ်ဖက်စလုံးမှ ပခါင်းပဆာင်များေည် 
အ များ အား ြဖ င့်  တ စ် ပယာ က် နှ င့် တ စ် ပယာ က်  ေိ ပန  
ကကေည်။ နယ်စေ်တွင် ေွားလာပနကကချိန်၌လည်း ေုံမှန် 
လိုလို ြဖတ်ေွားြဖတ်လာဆုံပနကကေည်။ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင် 
ဂျာနိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု  အုေ်စုနှစ်စုစလုံးတွင် အစိုးရက 
လူမျ ိုးပရးနှင့် ယဉ်ပကျးမှု အရ စိတ်ဝမ်းကွဲပအာင် ဖန်တီးပေီး 
ရခိုင်၏ြဖစ်တည်မှု ကို ေဲ့ထွက်ပအာင် ပဆာင်ရ�က်ပနေည်
ဟုခံစားရေည်။ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်နှစ်ဖက်စလုံး
ေည် ပြမာက်ေိုင်းတွင်အစိုးရတေ်နှင့် လက်နက်ချင်းယှဉ်ပေီး 
တိုက်ခိုက်ပနရေည်ြဖစ်ရာ အာဏာေိုင်တို့ေည် ပြမာက် 
ေိုင်းကို ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အြခားပော အစိတ်အေိုင်းများနှင့် 
စိတ်ဝမ်းကွဲပစေည်ဟု ယုံကကည်ကကေည်။
 အထူးေြဖင့်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အလယ်ေိုင်းနှင့်  
ပတာင်ေိုင်းရှိ  အမ်း ပမို့နယ်နှင့်  ေံတွဲ ပမို့နယ်များေည်  
ဗမာတို့ နှင့် ေိုနီးစေ်ပေီး အညာဗမာတို့၏ နိုင်ငံပရးလ� မ်းမိုးမှု  
ေိုြေင်းေည်ဟု ယူဆကကေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်း 
ရှိ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်များကကား စိတ်ဝမ်းကွဲပနကက 
ြခင်းမှာ  အာရကန်အပရးကို ပရှ့ပရာက်ဖို့ ကကိုးစားရာတွင် 
ခက်ခဲပော အတားအဆီးတစ်ခုဟု ရခိုင်ပရာ ရိုဟင်ဂျာ 
ကွန်ရက်များထဲမှ ပခါင်းပဆာင် အပတာ်များများက ပတွး
ပတာကကေည်။
 ဤအပြခအပနတွင် ၁၉၉၀ ပကျာ်နှစ်များအတွင်း၌ 
ရိုဟင်ဂျာ  နိုင်ငံပရးတွင်  အြောင်းအလဲများရှိခဲ့ ပေီး  ထို  
အပြောင်းအလဲများက လူမျ ိုးစု  လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း 
များ၏ အပနအထားနှင့်  ြေည်လည်ချိန်ညှိရန် တွန်းအား 
ပေး ခဲ့ ေ ည် ။  ထို ဆုံး ြဖ တ် ချ က် ေို့  ပရာ က် ရှိ ပစ ပော ၊ 
အပကကာင်းရင်းများစွာ  ရှိခဲ့ေါေည်။ ထိုအပကကာင်းရင်း  
များထဲတွင်  လက်နက်ကိုင်  အတိုက်အခံအုေ်စုမျာတွင်  
စစ်အင်အား ပလ ျှာ့လာခဲ့ ြခင်း ၊  ြေည်ေပရာက် နိုင်ငံပရး 
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လှု ေ်ရှားမှု များက ေိုမို ကေဇာကျယ် ြေန့်လာြခင်း ၊အတူပန 
ဗု ဒ�  ဘာ ော များ နှ င့်  ဆ က် ဆံ ပရး ကို  တိုး တ က် ပကာ င်း
မွန်ပအာင်လုေ်ရန် လိုအေ်ေည်ဟု အေိအမှတ်ြေုလာြခင်း
တို့ ေါဝင်ေည်။ ေထမဆုံးပြခလှမ်းကို ရိုဟင်ဂျာအမျ ိုးေား 
မဟာမိတ် Rohingya National Alliance  ဟူပော 
အဖွဲ့အေစ်ကို  ၁၉၉၅တွင်  တည်ပထာင်လိုက် ြခင်း ြဖင့်
စတင်ခဲ့ေည်။ထိုေို့  ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင် ြခင်းက ရိုဟင်ဂျာ
လူ မျ ိုး စု  လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အ စ ည်း နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော
ARIF နှင့် RSO တို့ကို အတူဆွဲပခါ်  လာနိုင်ခဲ့ေည်။ ေုံးနှစ်
ခန့် ကကာပောအခါ ပနာက်ထေ်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ပော 
ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားပကာင်စီနှင့်  အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ 
အမျ ိုးေား အစည်းအရုံး (Arakan Rohingya National 
Organization-ARNO) ဟူေည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ 
အေစ်နှစ်ခုကို  တည်ပထာင် ြခင်း ြဖင့်  ေို၍ ခိုင်မာပော 
မဟာဗျူဟာတစ်ရေ်ကို ချမှတ်ခဲ့ေည်။၄၂ ရည်ရ�ယ်ချက်ကမူ 
အ ြခား  R S O  အ ဖွဲ့  နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော  နူ ရူး အ စ္စ  လာ မ်
ဦးပဆာင်ပော ARIF နှင့်  ပဒါက်တာ မိုဟာမက်ယူနွတ် 
နှင့် ေါပမာက္ခ  မိုဟာမက်ဇာကာရီးရားတို့ ကိုယ်စီဦးပဆာင် 
ပနကကပော အတိုက်အခံများကိုေါ ပေါင်းပေီးေုံးဖွဲ့ စလုံးကို 
စုစည်းရန် ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းေို့ ပေါက် 
ပရာက် ပေီး  ပထာက်ခံမှု ရလာပော ထိုအဖွဲ့ေစ်နှစ်ခုမှာ  
ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း ၁၉၆၂ခုနှစ်  အာဏာေိမ်းကတည်းက 
ရိုဟင်ဂျာအပရး လှု ေ်ရှားအပရးဆိုမှု  ေမိုင်းတွင်အထင် 
ရှားဆုံး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ေို့ ရာ တွ င်  ရို ဟ င် ဂျာ  စ ည်း လုံး ညီ �� တ် ပရး  
ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ ပဒေအတွင်း ေက်ဆိုးမရှည်ခဲ့ေါ။ ၁၉၈၀ 
ပကျာ်နှစ်များတွင်  RSO ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများထဲတွင်  
ည�ီ�တပ်ော နိုငင်ပံရးအငအ်ားစု တစခု်ြဖစလ်ာရန ်မညေ်ည့ ်
အခါကမျှ  စိတ်အားထက်ေန်ကာ ြေင်ဆင်ခဲ့ ကကြခင်း မရှိ
ခဲ့ေါ။ ပနာက်ေိုင်းတွင်မှု  ပမာ်လဝီဒင်း မိုဟာမက် ဦးပဆာင် 
ပော ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများေည်နတ်ြမစ်နယ်ြခားပဒေ 
တွင် မထင်မရှား အစ္စ လာမ်အဖွဲ့အစည်းအြဖစ်ပနကကရန် 
ခွဲ ထွ က် ေွား ကက ေ ည် ။ ၄ ၃ နူ ရူး အ စ္စ  လာ မ်  နှ င့်  A R N O  
ပခါင်းပဆာင်များကမူ လုံးလုံးမတူေည့် မဟာဗျူဟာကို
ပရ�း ပေီး  ကျင့်ေုံးခဲ့ ကကေည်။ ၎င်းတို့  ရည်မှန်းေည်က 
အြခားပော လူမျ ိူ းစု နိုင်ငံပရးအဖွဲ့အစည်းများ ဒီမိုကပရစီ 
လို လား ေူ  အု ေ် စု များ နှ င့်  ေူး ပေါ င်း ပဆာ င် ရ� က် ရ န်
ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်ကို ARNO ၏ အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်း 
တွင်  ထင်ထင်ရှားရှားေင်  ပဖာ် ြေထားပေီး ၊  ဒီမိုကပရစီ ၊ 
လူ့အခွင့်အပရး၊ ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရပရးနှင့် ဗဟိုအစိုး၏ 
ဗမာဇာတ်ေွင်းပရး မူဝါဒများကို  အဆုံးေတ်နိုင်ပရးတို့
ကိုအပလးပေးထားေည်။ ၄၄ ဤအပြခခံများပကကာင့်ေင်  
ရိုဟင်ဂျာလှု ေ်ရှားမှု  အေစ်ေည် ပနာက်နှစ် အနည်းငယ် 

အတွင်း၌ ပအာင်ြမင်မှု များရှိခဲ့ေည်။ ယပန့တွင် ARNO 
ကို တစ်ကမ� ာလုံးမှ နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု  စည်းဝိုင်းအတွင်း 
အများေိကကေည်။
 ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ARNO နှင့် NUPA ပခါင်းပဆာင် 
များ ေူးပေါင်းပေီး Arakan Independence Alliance
 (AIA) အဖွဲ့ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပောအခါတွင် ပနာက်ထေ်အကူး 
အပြောင်းတစ်ခုကို ြမင်လာရေည်။ ထို ြဖစ်ရေ်မှာ ၁၉၄၈ 
လွတ်လေ်ပရး ရပေီးကတည်းက ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် 
ရခိုင်-  ရိုဟင်ဂျာ အင်အားစု ထေ်မံပေါ် ထွက်လာြခင်းြဖစ်
ေည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးက ပနာင်တွင် စစ်ပရး
လှု ေ်ရှားမှု များကို ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ကကေည်။ ၎င်းတို့ 
က လူမျ ိုးစုနှစ်ခုကကား နားလည်မှု  ေိုမိုရရှိလာပရး အဓိက 
ဦးစားပေးေည်။ နယူးပယာက်ပမို့ စက်တင်ဘာလ ၉/၁၁ 
တိုက်ခိုက်မှု အပေီးတွင် လူမျ ိုးစုနှစ်ဖက်ကကား တင်းမာမှု များ
 က ြမင့်တက်လာေည့် အပနအထားကို ေူးတွဲ ပကကညာချက်
များထတု၍် ရေရ်�ာလထူကု ေတထိားမပိအာင ်ထိအုဖွဲ့နစှဖ်ွဲ့ 
က စပုေါင်း ပဆာငရ်�ကခ်ဲ့ ကကေည။်၄၅  AIA က ပကကညာခဲေ့ုမံှာ
 “AIA ေည် အာရကန် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စုံလင် ပော 

လူမျ ိုးများ  ပနထိုင် ကကေည့်  ဓပလ့ကို  ပကာင်းစွာ
ထိန်းေိမ်းပစာင့်ပရှာက်ေွား ပေီး  အာရကန်ပြမပေါ်  
တွင် ပနထိုင်ကကပော လူမျ ိုးစု အေီးေီး (ေို့မဟုတ်)
လူမျ ိုးစုမှာ  အားလုံး ကကားတွင်  ပငိမ်းချမ်းစွာအတူ  
ယှဉ်တွဲပနထိုင် နိုင်ပရးမူကို ကျင့်ေုံးေွားရန် ရည်ေန် 
ေါေည်။ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်များ အတူကကိုး
စားရုန်းကန်မှု များမှာ ဤအာရန်ကန်ပြမကို  လွတ် 
ပြမာ က် ခွ င့်  ပဆာ င် ကျ ဉ်း ပေး ရာ တွ င်  အ �ကွ င်း မဲ့  
လိုအေ်ပော ကိစ္စ ြဖစ်ပကကာင်း ယုံကကည်ေါေည်။”၄၆

 ပနာကန်စှမ်ျားတငွမ် ူထိငု်းနိငုင်နံယစ်ေတ်ငွရ်ှပိော 
NCUB အဖွဲ့များ၏ အမျ ိုးေားရင် ကကားပစ့ပရး  အစီ  
အစဉ်  အစည်းအပဝးများတွင်  ARNO ကိုယ်စားလှယ်  
များလည်း တက်ပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ ဤအစည်းအပဝးများ၌ 
၎င်းတို့က ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ပထာက်ခံကာ ပငိမ်းချမ်းစွာ
အတူယှဉ်တွဲပနထိုင်ပရးမူ ြဖင့်  ရေ်တည်ကာ “ပေွးစည်း 
ညီ��တ်ပော အာရကန်ပြမ”ကို ထိန်းေိမ်းကကရန် ကတိ
ကဝတ်ထားခဲ့ ကကေည်။၄၇   ထို တိုပတာင်းပောကာလအ
တွင်း၌ နှစ်ဖက်ရေ်ရ�ာ လူထုများ အချင်းချင်းနားလည်ေုံရှိ 
လာကကဟန်တူေည်။ အြခား ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း 
ထိုကဲ့ေို့ပော ေတင်းစကားမျ ိုးကိုေင် ေါးလာကကေည်။ 
၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင်  ကျပရာက်ပော အာရကန်  ဘုရင့်  
နိုင်ငံပတာ်  ပေိုလဲခဲ့ေည့်  ၂၂၄ နှစ် ြေည့်တွင်  AASYC
က “အြမင်ကျဉ်းပြမာင်းပော လူမျ ိုး ပရး  ဘာောပရး  
ဘက်လိုက် ြခင်းများ  တြဖည်း ြဖည်း  စိမ့်ဝင်ပစ ြခင်း ြဖင့်  
ဗဟိုအစိုးရ အဆက်ဆက်တို့ေည် ၁၉၄၇ခုနှစ်စ၍ ယပန့ 
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လှု ေ်ရှားမှု များက ေိုမို ကေဇာကျယ် ြေန့်လာြခင်း ၊အတူပန 
ဗု ဒ�  ဘာ ော များ နှ င့်  ဆ က် ဆံ ပရး ကို  တိုး တ က် ပကာ င်း
မွန်ပအာင်လုေ်ရန် လိုအေ်ေည်ဟု အေိအမှတ်ြေုလာြခင်း
တို့ ေါဝင်ေည်။ ေထမဆုံးပြခလှမ်းကို ရိုဟင်ဂျာအမျ ိုးေား 
မဟာမိတ် Rohingya National Alliance  ဟူပော 
အဖွဲ့အေစ်ကို  ၁၉၉၅တွင်  တည်ပထာင်လိုက် ြခင်း ြဖင့်
စတင်ခဲ့ေည်။ထိုေို့  ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင် ြခင်းက ရိုဟင်ဂျာ
လူ မျ ိုး စု  လ က် န က် ကို င် အ ဖွဲ့ အ စ ည်း နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော
ARIF နှင့် RSO တို့ကို အတူဆွဲပခါ်  လာနိုင်ခဲ့ေည်။ ေုံးနှစ်
ခန့် ကကာပောအခါ ပနာက်ထေ်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ပော 
ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားပကာင်စီနှင့်  အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ 
အမျ ိုးေား အစည်းအရုံး (Arakan Rohingya National 
Organization-ARNO) ဟူေည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ 
အေစ်နှစ်ခုကို  တည်ပထာင် ြခင်း ြဖင့်  ေို၍ ခိုင်မာပော 
မဟာဗျူဟာတစ်ရေ်ကို ချမှတ်ခဲ့ေည်။၄၂ ရည်ရ�ယ်ချက်ကမူ 
အ ြခား  R S O  အ ဖွဲ့  နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော  နူ ရူး အ စ္စ  လာ မ်
ဦးပဆာင်ပော ARIF နှင့်  ပဒါက်တာ မိုဟာမက်ယူနွတ် 
နှင့် ေါပမာက္ခ  မိုဟာမက်ဇာကာရီးရားတို့ ကိုယ်စီဦးပဆာင် 
ပနကကပော အတိုက်အခံများကိုေါ ပေါင်းပေီးေုံးဖွဲ့ စလုံးကို 
စုစည်းရန် ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းေို့ ပေါက် 
ပရာက် ပေီး  ပထာက်ခံမှု ရလာပော ထိုအဖွဲ့ေစ်နှစ်ခုမှာ  
ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း ၁၉၆၂ခုနှစ်  အာဏာေိမ်းကတည်းက 
ရိုဟင်ဂျာအပရး လှု ေ်ရှားအပရးဆိုမှု  ေမိုင်းတွင်အထင် 
ရှားဆုံး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ေို့ ရာ တွ င်  ရို ဟ င် ဂျာ  စ ည်း လုံး ညီ �� တ် ပရး  
ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ ပဒေအတွင်း ေက်ဆိုးမရှည်ခဲ့ေါ။ ၁၉၈၀ 
ပကျာ်နှစ်များတွင်  RSO ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများထဲတွင်  
ည�ီ�တပ်ော နိုငင်ပံရးအငအ်ားစု တစခု်ြဖစလ်ာရန ်မညေ်ည့ ်
အခါကမျှ  စိတ်အားထက်ေန်ကာ ြေင်ဆင်ခဲ့ ကကြခင်း မရှိ
ခဲ့ေါ။ ပနာက်ေိုင်းတွင်မှု  ပမာ်လဝီဒင်း မိုဟာမက် ဦးပဆာင် 
ပော ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများေည်နတ်ြမစ်နယ်ြခားပဒေ 
တွင် မထင်မရှား အစ္စ လာမ်အဖွဲ့အစည်းအြဖစ်ပနကကရန် 
ခွဲ ထွ က် ေွား ကက ေ ည် ။ ၄ ၃ နူ ရူး အ စ္စ  လာ မ်  နှ င့်  A R N O  
ပခါင်းပဆာင်များကမူ လုံးလုံးမတူေည့် မဟာဗျူဟာကို
ပရ�း ပေီး  ကျင့်ေုံးခဲ့ ကကေည်။ ၎င်းတို့  ရည်မှန်းေည်က 
အြခားပော လူမျ ိူ းစု နိုင်ငံပရးအဖွဲ့အစည်းများ ဒီမိုကပရစီ 
လို လား ေူ  အု ေ် စု များ နှ င့်  ေူး ပေါ င်း ပဆာ င် ရ� က် ရ န်
ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်ကို ARNO ၏ အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်း 
တွင်  ထင်ထင်ရှားရှားေင်  ပဖာ် ြေထားပေီး ၊  ဒီမိုကပရစီ ၊ 
လူ့အခွင့်အပရး၊ ကိုယ်ေိုင် အုေ်ချုေ်ခွင့်ရပရးနှင့် ဗဟိုအစိုး၏ 
ဗမာဇာတ်ေွင်းပရး မူဝါဒများကို  အဆုံးေတ်နိုင်ပရးတို့
ကိုအပလးပေးထားေည်။ ၄၄ ဤအပြခခံများပကကာင့်ေင်  
ရိုဟင်ဂျာလှု ေ်ရှားမှု  အေစ်ေည် ပနာက်နှစ် အနည်းငယ် 

အတွင်း၌ ပအာင်ြမင်မှု များရှိခဲ့ေည်။ ယပန့တွင် ARNO 
ကို တစ်ကမ� ာလုံးမှ နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု  စည်းဝိုင်းအတွင်း 
အများေိကကေည်။
 ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ARNO နှင့် NUPA ပခါင်းပဆာင် 
များ ေူးပေါင်းပေီး Arakan Independence Alliance
 (AIA) အဖွဲ့ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပောအခါတွင် ပနာက်ထေ်အကူး 
အပြောင်းတစ်ခုကို ြမင်လာရေည်။ ထို ြဖစ်ရေ်မှာ ၁၉၄၈ 
လွတ်လေ်ပရး ရပေီးကတည်းက ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် 
ရခိုင်-  ရိုဟင်ဂျာ အင်အားစု ထေ်မံပေါ် ထွက်လာြခင်းြဖစ်
ေည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးက ပနာင်တွင် စစ်ပရး
လှု ေ်ရှားမှု များကို ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ကကေည်။ ၎င်းတို့ 
က လူမျ ိုးစုနှစ်ခုကကား နားလည်မှု  ေိုမိုရရှိလာပရး အဓိက 
ဦးစားပေးေည်။ နယူးပယာက်ပမို့ စက်တင်ဘာလ ၉/၁၁ 
တိုက်ခိုက်မှု အပေီးတွင် လူမျ ိုးစုနှစ်ဖက်ကကား တင်းမာမှု များ
 က ြမင့်တက်လာေည့် အပနအထားကို ေူးတွဲ ပကကညာချက်
များထတု၍် ရေရ်�ာလထူကု ေတထိားမပိအာင ်ထိအုဖွဲ့နစှဖ်ွဲ့ 
က စပုေါင်း ပဆာငရ်�ကခ်ဲ့ ကကေည။်၄၅  AIA က ပကကညာခဲေ့ုမံှာ
 “AIA ေည် အာရကန် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စုံလင် ပော 

လူမျ ိုးများ  ပနထိုင် ကကေည့်  ဓပလ့ကို  ပကာင်းစွာ
ထိန်းေိမ်းပစာင့်ပရှာက်ေွား ပေီး  အာရကန်ပြမပေါ်  
တွင် ပနထိုင်ကကပော လူမျ ိုးစု အေီးေီး (ေို့မဟုတ်)
လူမျ ိုးစုမှာ  အားလုံး ကကားတွင်  ပငိမ်းချမ်းစွာအတူ  
ယှဉ်တွဲပနထိုင် နိုင်ပရးမူကို ကျင့်ေုံးေွားရန် ရည်ေန် 
ေါေည်။ ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်များ အတူကကိုး
စားရုန်းကန်မှု များမှာ ဤအာရန်ကန်ပြမကို  လွတ် 
ပြမာ က် ခွ င့်  ပဆာ င် ကျ ဉ်း ပေး ရာ တွ င်  အ �ကွ င်း မဲ့  
လိုအေ်ပော ကိစ္စ ြဖစ်ပကကာင်း ယုံကကည်ေါေည်။”၄၆

 ပနာကန်စှမ်ျားတငွမ် ူထိငု်းနိငုင်နံယစ်ေတ်ငွရ်ှပိော 
NCUB အဖွဲ့များ၏ အမျ ိုးေားရင် ကကားပစ့ပရး  အစီ  
အစဉ်  အစည်းအပဝးများတွင်  ARNO ကိုယ်စားလှယ်  
များလည်း တက်ပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ ဤအစည်းအပဝးများ၌ 
၎င်းတို့က ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ပထာက်ခံကာ ပငိမ်းချမ်းစွာ
အတူယှဉ်တွဲပနထိုင်ပရးမူ ြဖင့်  ရေ်တည်ကာ “ပေွးစည်း 
ညီ��တ်ပော အာရကန်ပြမ”ကို ထိန်းေိမ်းကကရန် ကတိ
ကဝတ်ထားခဲ့ ကကေည်။၄၇   ထို တိုပတာင်းပောကာလအ
တွင်း၌ နှစ်ဖက်ရေ်ရ�ာ လူထုများ အချင်းချင်းနားလည်ေုံရှိ 
လာကကဟန်တူေည်။ အြခား ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း 
ထိုကဲ့ေို့ပော ေတင်းစကားမျ ိုးကိုေင် ေါးလာကကေည်။ 
၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင်  ကျပရာက်ပော အာရကန်  ဘုရင့်  
နိုင်ငံပတာ်  ပေိုလဲခဲ့ေည့်  ၂၂၄ နှစ် ြေည့်တွင်  AASYC
က “အြမင်ကျဉ်းပြမာင်းပော လူမျ ိုး ပရး  ဘာောပရး  
ဘက်လိုက် ြခင်းများ  တြဖည်း ြဖည်း  စိမ့်ဝင်ပစ ြခင်း ြဖင့်  
ဗဟိုအစိုးရ အဆက်ဆက်တို့ေည် ၁၉၄၇ခုနှစ်စ၍ ယပန့ 
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တို င် ပအာ င်  အာ ရ က န် တို့ နှ င့်  ဤ ပြမ ပေါ် မှ  လူ မျ ိုး စု  
အုေ်စုငယ်များကကား ၊ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ပတာင်ေိုင်း 
ကကား၊ မျ ိုးနွယ်စု အမျ ိုးမျ ိုးကကား၊.ဘာောပရး အုေ်စုအမျ ိုး
မျ ိုးကကား ေေ်လျှ ုိပေွးခွဲခဲ့ ကကေည်” ဟုဆိုခဲ့ေည်။၄၈

 ေို့ ရာတွင်  AIA ပေါ် ပေါက်လာေည်ကို  ရခိုင်  
အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက ေပဘာမျှ ကကေည်ပတာ့ မဟုတ်ပေ။ 
ဤေို့ ေပဘာမကျြခင်းမှာ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်များ အပစာေိုင်း 
တွင်  NUPA-ARNO ပခါင်းပဆာင်များ ထိုင်းနယ်စေ်  
တွင် စစ်ပရးပလ့ကျင့်မှု  စခန်းေစ်ကို စတည်ရန်ကကိုးစား 
ချိန်၌ ALP နှင့်   DPA  တို့က ကန့်ကွက် ကကပောအခါ 
ပေါ် လွင်လာခဲ့ေည်။ ထို ြငင်းေယ်မှု ကို  ကကုံရေည့်အချိန် 
ကလည်း AIA အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ခက်ခဲေည့်အခိုက်နှင့် 
တို က် ဆို င် ပန ေ ည် ။  ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား  ဆုံ ချ က် တွ င်  
တေ်မပတာ်က စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များ  ြမှင့်တင်လာချိန်  
ြဖစ်ပနေည့်အြေင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ကလည်း စက်တင်ဘာ 
လ ၁၁ အကကမ်းဖက်မှု  ြဖစ်ေွားပနာက်ေိုင်းတွင်  ခါတိုင်း 
ကဲ့ေို့ စစ်တပကာင်းနယ်ြခားအနီးတွင် ြေည်ေတိမ်းပရှာင် 
လာေူများနှင့်  ဒုက္ခ  ေည်များကို  မ ြမင်ဟန် ြေုထား ပေီး  
လွ တ် လ ေ် စွာ ပန ပစ ေ ည့် မူ ကို  ရ ေ် တ န့် ေ စ် လို က် ချိ န်  
ြဖစ်ေည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ြဖစ်ေွားပေီး ပနာက် 
ေိုင်းတငွ ်ြမနမ်ာနယစ်ေ ်တစပ်လ ျှာကရ်ှ ိလကန်ကက်ိငု ်အုေစု် 
များထဲမှ ဂျီဟတ်ဘာောပရးစစ်ေွဲနှင့်  ဆက်စေ်နိုင်ေည် 
ဟု  ထင်ရေည့်  အဖွဲ့များအား ပစာင့် ကကည့်မှု များလည်း 
တိုးြမင့်လာခဲ့ေည်။၄၉

 ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်အတွင်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင်ရှိပော  
ARNO  ၏ရုံးများကို  ဝင်ပရာက်စီးနင်းခံရပေီး စာရ�က် 
စာတမ်းများကို ယူေွားပောအခါ ထိုကဲေို့ နိုင်ငံတကာက 
စိုး ရိ မ် ပကကာ င့် ကက ြခ င်း မှာ  ေိ ေိ ော ော  ပေါ် လွ င် လာ  
ခဲ့ေည်။၅၀ ထိုနှစ်ထဲမှာေင် ARNOပခါင်းပဆာင်များက 
လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရးကို  စွန့်လ� တ်ပေီး အပငိမ်းစား 
ယူကာ နိုင်ငံပရး လမ်းပကကာင်းပေါ် မှော စည်းရုံးအပရး 
ဆိုပတာ့မည်ဟု ဆုံး ြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ဒါကာက 
စိုးရိမ်ပနေည့် ကိစ္စ ထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာ “ပလှစီးခရီးေည်” 
အပရအတွက်ေိုတိုးလာပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်မှေည် ထိုင်းနိုင်ငံ 
ေို့  အန�  ရာယ်များလှေည့်  ခရီးကို  စွန့်စားလာကကေည့်  
အပရးြဖစ်ေည်။၅၁ စစ်ပတွ၌၂၀ဝ၁ခုနှစ်  ပဖပဖာ်ဝါရီလ 
အတွင်းက လူအချ ို့ပေပကျေျက်စီးခဲ့ပော ဗုဒ�  ဘာော 
နှင့်  မွတ်ဆလင်တို့ ကကား အကကမ်းဖက်မှု များ ပေါ် ပေါက် 
လာကကပေီးပနာက် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ချုေ်ချယ်မှု များေို၍ 
တင်းကျေ် လာခဲ့ေည်။ အြဖူပရာင်ကဒ်ြဖင့် ရိုဟင်ဂျာများ
ကို  မှတ်ေုံတင်ေည့်  စနစ်ေစ်မှာလည်း ရခိုင် ြေည်နယ်
အတွင်း ပနထိုင်ေည့် ရိုဟင်ဂျာများကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် 
နိုင်ငံမဲ့များဟု  ခံစားပစပေီး  မိမိတို့  ဇာတိရေ်ရ�ာတွင်ေင်  

ပနရင်း ထိုင်ရင်း နိုင်ငံေားလည်း မဟုတ် ၊ နိုင်ငံြခားေား
လည်း မြဖစ်ပော အပြခအပနနှင့်ကကုံလာရေည်။၅၂

 NUPA ပခါင်းပဆာင်  ဦးခင်ပမာင်  အပနနှင့်  
အန� ရာယ်ကို ခေ်ပစာပစာကေင်ရိေ်မိခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၆ခုနစ်
တွင် ဘန်ပကာက်၌ ကျင်းေပော ပငိမ်းချမ်းပရးညီလာခံတွင် 
၎င်းက ေတပိေးခဲေ့ညမ်ှာ ၂၀ဝ၀ ခုနစှ ် AIA  ဖွဲ့စည်း လိကုစ်ဉ ်
ကစ၍ ရခိုင်တွင်  လူမျ ိုးစုများအား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု  ေို၍  
ဆိုးရ�ားလာေည် ောမက အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ေည်လည်း 
ဤေို့  ပေွးကွဲမှု ကို  အေုံးချကာ အာရကန်၏ အချုေ်  
အြခာကို ထိေါးပနေည်ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။၅၃ နိုင်ငံပရးတွင် 
ေပဘာထား ပေျာ့ပေျာင်းေူများ ပမ ျှာ်လင့်ထားေလို ဒီမို 
ကရက်တစ်နိုင်ငံပတာ် ထူပထာင်ြခင်းအားြဖင့်  ရိုဟင်ဂျာ 
ြေဿနာ ပြဖရှင်းေွားလိမ့်မည်ဟု  ထင်ပနြခင်းက မှား  
နိုင်ပကကာင်း ၎င်းက ယုံကကည်ပနပေီြဖစ်ေည်။ 
 “ကံဆိုးတာကပတာ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက် ကတည်းက

ရိုဟင်ဂျာအပရးနဲ့ ေတ်ေက်ပေီး ြငင်းခုန်ရတာပတွက
ေိပုေီး အေျကဘ်ကက်ိပုရာကလ်ာတယ။် နစှဖ်ကစ်လုံးက 
အစွန်းမှာရေ်ပနကကတဲ့ေူပတွက ရခိုင်ဘက်ကဆို ရခိုင် 
ကကီးစိုးပရး  ဒါမှမဟုတ်  ရိုဟင်ဂျာဘက်က ဆိုရင်  
ရိုဟင်ဂျာ နယ်ပြမချဲ့ထွင်ပရးကိုေဲ ပြဖရှင်းနည်း ပတွလို့ 
ပြောပနကကတယ်။“၅၄

 ဤကာလအတွင်း ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်းပဆာင် 
များ လူမျ ိုးစုအချင်းချင်းကကား နားလည်မှု  တည်ပဆာက်ပရး 
အတွက်  အားထုတ် ကကရန်  ပဆာ် ကေမှု များကို  ေိေ်ဂရု  
မစိုက်ခဲ့ ကကေါ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု အကကာတွင် ဦးခင်ပမာင် 
ေတပိေးခဲပ့ော နစှဖ်ကစ်လုံး အစနွ်းဘကတ်ငွ ်ရေက်ကေည့ ်
အန� ရာယ်ရှိေည်ဟူပော စကားမှာ မှန်လာခဲ့ပလပေီ။
 ၂၀ဝ၀ခုနှစ်ထဲ  ေီေီ ြေင် ြေင်ပရာက်လာချိန်တွင်  
ရခိုင်နှင့်  ရိုဟင်ဂျာဆက်ဆံပရး အြငင်းေွားမှု များေည် 
န.ဝ.တပခတ ်ကတည်းက စတုတ� အကကမိပ်ြမာက ်ည�ီ�တပ်ရး 
ကကိုးေမ်းမှု ကို  အရိေ်ထိုးပနခဲ့ေည်။ ထို ကကိုးေမ်းချက်မှာ 
လက်နက်ကိုင်နှင့် လက်နက်ကိုင်မဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်း 
များကိုေါ ညီ��တ်ပော အင်အားစု တစ်ရေ်အပနနှင့် ဖွဲ့စည်း 
ရန်ြဖစ်ေည်။ မိမိတို့၏အေံကို အများကကားပစလိုကကပော 
အစုအဖွဲ့များ အပရအတွက်ကလည်း ေိုများလာခဲ့ေည်။ 
 ေထမအဆင့်တွင် အာရကန် အမျ ိုးေားပကာင်စီ 
ANC ကို ၂၀ဝ၄ခုနှစ် မတ်လတွင် နယူးပဒလီ၌ ဖွဲ့စည်း 
ခဲ့ေည်။ ၁၉၃၀အပကျာ်တွင်  ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော အာရကန် 
အမျ ိုးေား ကွန်ဂရက်ကို  နမူနာယူလျှ က်  (အခန်း၂ကို  
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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တို င် ပအာ င်  အာ ရ က န် တို့ နှ င့်  ဤ ပြမ ပေါ် မှ  လူ မျ ိုး စု  
အုေ်စုငယ်များကကား ၊ အာရကန်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ပတာင်ေိုင်း 
ကကား၊ မျ ိုးနွယ်စု အမျ ိုးမျ ိုးကကား၊.ဘာောပရး အုေ်စုအမျ ိုး
မျ ိုးကကား ေေ်လျှ ုိပေွးခွဲခဲ့ ကကေည်” ဟုဆိုခဲ့ေည်။၄၈

 ေို့ ရာတွင်  AIA ပေါ် ပေါက်လာေည်ကို  ရခိုင်  
အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက ေပဘာမျှ ကကေည်ပတာ့ မဟုတ်ပေ။ 
ဤေို့ ေပဘာမကျြခင်းမှာ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်များ အပစာေိုင်း 
တွင်  NUPA-ARNO ပခါင်းပဆာင်များ ထိုင်းနယ်စေ်  
တွင် စစ်ပရးပလ့ကျင့်မှု  စခန်းေစ်ကို စတည်ရန်ကကိုးစား 
ချိန်၌ ALP နှင့်   DPA  တို့က ကန့်ကွက် ကကပောအခါ 
ပေါ် လွင်လာခဲ့ေည်။ ထို ြငင်းေယ်မှု ကို  ကကုံရေည့်အချိန် 
ကလည်း AIA အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ခက်ခဲေည့်အခိုက်နှင့် 
တို က် ဆို င် ပန ေ ည် ။  ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား  ဆုံ ချ က် တွ င်  
တေ်မပတာ်က စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များ  ြမှင့်တင်လာချိန်  
ြဖစ်ပနေည့်အြေင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ကလည်း စက်တင်ဘာ 
လ ၁၁ အကကမ်းဖက်မှု  ြဖစ်ေွားပနာက်ေိုင်းတွင်  ခါတိုင်း 
ကဲ့ေို့ စစ်တပကာင်းနယ်ြခားအနီးတွင် ြေည်ေတိမ်းပရှာင် 
လာေူများနှင့်  ဒုက္ခ  ေည်များကို  မ ြမင်ဟန် ြေုထား ပေီး  
လွ တ် လ ေ် စွာ ပန ပစ ေ ည့် မူ ကို  ရ ေ် တ န့် ေ စ် လို က် ချိ န်  
ြဖစ်ေည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ြဖစ်ေွားပေီး ပနာက် 
ေိုင်းတငွ ်ြမနမ်ာနယစ်ေ ်တစပ်လ ျှာကရ်ှ ိလကန်ကက်ိငု ်အုေစု် 
များထဲမှ ဂျီဟတ်ဘာောပရးစစ်ေွဲနှင့်  ဆက်စေ်နိုင်ေည် 
ဟု  ထင်ရေည့်  အဖွဲ့များအား ပစာင့် ကကည့်မှု များလည်း 
တိုးြမင့်လာခဲ့ေည်။၄၉

 ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်အတွင်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တွင်ရှိပော  
ARNO  ၏ရုံးများကို  ဝင်ပရာက်စီးနင်းခံရပေီး စာရ�က် 
စာတမ်းများကို ယူေွားပောအခါ ထိုကဲေို့ နိုင်ငံတကာက 
စိုး ရိ မ် ပကကာ င့် ကက ြခ င်း မှာ  ေိ ေိ ော ော  ပေါ် လွ င် လာ  
ခဲ့ေည်။၅၀ ထိုနှစ်ထဲမှာေင် ARNOပခါင်းပဆာင်များက 
လက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရးကို  စွန့်လ� တ်ပေီး အပငိမ်းစား 
ယူကာ နိုင်ငံပရး လမ်းပကကာင်းပေါ် မှော စည်းရုံးအပရး 
ဆိုပတာ့မည်ဟု ဆုံး ြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ဒါကာက 
စိုးရိမ်ပနေည့် ကိစ္စ ထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာ “ပလှစီးခရီးေည်” 
အပရအတွက်ေိုတိုးလာပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်မှေည် ထိုင်းနိုင်ငံ 
ေို့  အန�  ရာယ်များလှေည့်  ခရီးကို  စွန့်စားလာကကေည့်  
အပရးြဖစ်ေည်။၅၁ စစ်ပတွ၌၂၀ဝ၁ခုနှစ်  ပဖပဖာ်ဝါရီလ 
အတွင်းက လူအချ ို့ပေပကျေျက်စီးခဲ့ပော ဗုဒ�  ဘာော 
နှင့်  မွတ်ဆလင်တို့ ကကား အကကမ်းဖက်မှု များ ပေါ် ပေါက် 
လာကကပေီးပနာက် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ချုေ်ချယ်မှု များေို၍ 
တင်းကျေ် လာခဲ့ေည်။ အြဖူပရာင်ကဒ်ြဖင့် ရိုဟင်ဂျာများ
ကို  မှတ်ေုံတင်ေည့်  စနစ်ေစ်မှာလည်း ရခိုင် ြေည်နယ်
အတွင်း ပနထိုင်ေည့် ရိုဟင်ဂျာများကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် 
နိုင်ငံမဲ့များဟု  ခံစားပစပေီး  မိမိတို့  ဇာတိရေ်ရ�ာတွင်ေင်  

ပနရင်း ထိုင်ရင်း နိုင်ငံေားလည်း မဟုတ် ၊ နိုင်ငံြခားေား
လည်း မြဖစ်ပော အပြခအပနနှင့်ကကုံလာရေည်။၅၂

 NUPA ပခါင်းပဆာင်  ဦးခင်ပမာင်  အပနနှင့်  
အန� ရာယ်ကို ခေ်ပစာပစာကေင်ရိေ်မိခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၆ခုနစ်
တွင် ဘန်ပကာက်၌ ကျင်းေပော ပငိမ်းချမ်းပရးညီလာခံတွင် 
၎င်းက ေတပိေးခဲေ့ညမ်ှာ ၂၀ဝ၀ ခုနစှ ် AIA  ဖွဲ့စည်း လိကုစ်ဉ ်
ကစ၍ ရခိုင်တွင်  လူမျ ိုးစုများအား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု  ေို၍  
ဆိုးရ�ားလာေည် ောမက အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ေည်လည်း 
ဤေို့  ပေွးကွဲမှု ကို  အေုံးချကာ အာရကန်၏ အချုေ်  
အြခာကို ထိေါးပနေည်ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။၅၃ နိုင်ငံပရးတွင် 
ေပဘာထား ပေျာ့ပေျာင်းေူများ ပမ ျှာ်လင့်ထားေလို ဒီမို 
ကရက်တစ်နိုင်ငံပတာ် ထူပထာင်ြခင်းအားြဖင့်  ရိုဟင်ဂျာ 
ြေဿနာ ပြဖရှင်းေွားလိမ့်မည်ဟု  ထင်ပနြခင်းက မှား  
နိုင်ပကကာင်း ၎င်းက ယုံကကည်ပနပေီြဖစ်ေည်။ 
 “ကံဆိုးတာကပတာ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက် ကတည်းက

ရိုဟင်ဂျာအပရးနဲ့ ေတ်ေက်ပေီး ြငင်းခုန်ရတာပတွက
ေိပုေီး အေျကဘ်ကက်ိပုရာကလ်ာတယ။် နစှဖ်ကစ်လုံးက 
အစွန်းမှာရေ်ပနကကတဲ့ေူပတွက ရခိုင်ဘက်ကဆို ရခိုင် 
ကကီးစိုးပရး  ဒါမှမဟုတ်  ရိုဟင်ဂျာဘက်က ဆိုရင်  
ရိုဟင်ဂျာ နယ်ပြမချဲ့ထွင်ပရးကိုေဲ ပြဖရှင်းနည်း ပတွလို့ 
ပြောပနကကတယ်။“၅၄

 ဤကာလအတွင်း ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ပခါင်းပဆာင် 
များ လူမျ ိုးစုအချင်းချင်းကကား နားလည်မှု  တည်ပဆာက်ပရး 
အတွက်  အားထုတ် ကကရန်  ပဆာ် ကေမှု များကို  ေိေ်ဂရု  
မစိုက်ခဲ့ ကကေါ။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု အကကာတွင် ဦးခင်ပမာင် 
ေတပိေးခဲပ့ော နစှဖ်ကစ်လုံး အစနွ်းဘကတ်ငွ ်ရေက်ကေည့ ်
အန� ရာယ်ရှိေည်ဟူပော စကားမှာ မှန်လာခဲ့ပလပေီ။
 ၂၀ဝ၀ခုနှစ်ထဲ  ေီေီ ြေင် ြေင်ပရာက်လာချိန်တွင်  
ရခိုင်နှင့်  ရိုဟင်ဂျာဆက်ဆံပရး အြငင်းေွားမှု များေည် 
န.ဝ.တပခတ ်ကတည်းက စတုတ� အကကမိပ်ြမာက ်ည�ီ�တပ်ရး 
ကကိုးေမ်းမှု ကို  အရိေ်ထိုးပနခဲ့ေည်။ ထို ကကိုးေမ်းချက်မှာ 
လက်နက်ကိုင်နှင့် လက်နက်ကိုင်မဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်း 
များကိုေါ ညီ��တ်ပော အင်အားစု တစ်ရေ်အပနနှင့် ဖွဲ့စည်း 
ရန်ြဖစ်ေည်။ မိမိတို့၏အေံကို အများကကားပစလိုကကပော 
အစုအဖွဲ့များ အပရအတွက်ကလည်း ေိုများလာခဲ့ေည်။ 
 ေထမအဆင့်တွင် အာရကန် အမျ ိုးေားပကာင်စီ 
ANC ကို ၂၀ဝ၄ခုနှစ် မတ်လတွင် နယူးပဒလီ၌ ဖွဲ့စည်း 
ခဲ့ေည်။ ၁၉၃၀အပကျာ်တွင်  ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော အာရကန် 
အမျ ိုးေား ကွန်ဂရက်ကို  နမူနာယူလျှ က်  (အခန်း၂ကို  
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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ဗုဒ� ဘာော ရခိုင်ေံဃာ့ ေမဂ� ၊ အာရကန်အမျ ိုးေမီးများ
ဖွံ့ ပဖိုးပရးအဖွဲ့ နှင့်  ရခိုင်အမျ ိုးေမီးများအစည်းအရုံးတို့
ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ယခင်က ရည်ရ�ယ်ချက် အေီးေီးအတွက် 
ဦးတည်လှု ေ်ရှားခဲ့ ကကပော အဖွဲ့  အေီးေီးေါဝင်ပော 
ပကာငစ်အီေစက် ဖကဒ်ရယြ်ေညပ်ထာငစု် ထပူထာငပ်ရးကိ ု
ဘုံရည်မှန်းချက်အြဖစ် ေပဘာတူခဲ့ ကကေည်။ ေို့ရာတွင် 
ထိအုဖွဲ့ေစ၌် မတွဆ်လင ်ေို့မဟတု ်ရိဟုငဂ်ျာ ကိယုစ်ားြေုမှု  
မေါဝင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်  ထိုအချိန်က မွတ်ဆလင်ဘက်မှ  
ပဝ ဖ န် ေုံး ေ ေ် ေူ များ က  ြေ စ် တ င် ခဲ့ ကက ြခ င်း ရှိ ေ ည် ။ 
(အာရကန် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကိုရှု ရန်)၅၅

  ထိုေို့အစြေုေည့် အချိန်မှစကာ ရိုဟင်ဂျာတို့နှင့် 
ဆက်ဆံပရးမှာ ပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်များကကား အြမင်အမျ ိုးမျ ိုး 
အယူအဆအမျ ိုးမျ ိုး ကွဲပစပော ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်လာေည်။ 
၂၀ဝ၆ခုနှစ် နယူးပဒလီတွင် AMC ညီလာခံကို ကျင်းေချိန်၌ 
ပကာင်စီ၏ အြခားအဖွဲ့ဝင်များက NUPA  အား ARNO နှင့် 
မတိဖ်ွဲ့ထားြခင်းကိ ုအဆုံးေတေ်စရ်န ်ပတာင်းဆိကုကချနိတ်ငွ ်
ဤကိစ္စ  မှာ ေို၍ ပရှ့တန်းပရာက်လာခဲ့ေည်။၅၆ NUPA 
ပခါင်းပဆာင်များက ြငင်းဆန်ခဲ့ ကကပေီး ပနာက်နှစ်နှစ်ခန့်  
အတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲစရာများ အကကိမ် ကကိမ်  ပေါ် ပေါက်ခဲ့  
ြခင်းက NUPA ကိုပရာ ANC၏ လှု ေ်ရှားမှု များကိုေါ  
အပနှာင့်အယှက် ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ ၅၇

 ထိုအချိန်က လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း 
များ၏ မူဝါဒပရးရာ ဆုံး ြဖတ်ချက်များကို  အချ ို့ ပော 
နိုင်ငံပရး ဂိုဏ်းဂဏများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်လက် 
ရေ်တည်နိုင်ပရး ဦးစားပေးလုေ်ငန်းများကလည်း တစ်စိတ် 
တ စ် ေို င်း  လ� မ်း မိုး ပန ေ ည် ။  န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ တွ င်  
ပတာ်လှန်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို  ဆက်လက်ရေ်တည်နိုင်  
ပအာင် လုေ်ရေည်မှာမလွယ်ေါ။ အထူးေြဖင့်  ေုံးနိုင်ငံ 
နယ်ြခား ဆုံချက်ပဒေတွင် လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ
ပကကာင့် အစိုးရများ၏ ဖိအားမှာ ြေင်းထန်စွာရှိပနေည်။ 
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးအတွင်း၌ အိန� ိယနှင့်ဆက်ဆံပရး 
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ထိခိုက်ခဲ့ ပေီးြဖစ်ကာ ၂၀ဝ၀ြေည့်လွန်နှစ်များ
၌ ဘင်္  ဂလားပဒရှ့် အာဏာေိုင်များကလည်း ဆက်လက်၍ 
လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အေီးေီးအား ဖိအားေိုပေး 
လာခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၅ခုနှစ်  ဇွန်လတွင်  NUPA တေ်မှူး
ဦးောပကျာ်ထွန်းကိုယ်တိုင်  စစ်တပကာင်းပတာင်တန်း  
ပဒေတငွ ်အဖမ်းခခံဲရ့ေည။် အဖွဲ့တိငု်းတငွ ်အခကအ်ခမဲျား 
ကကုံ ပန ရ ပော် လ ည်း  နို င် ငံ ပရး အ ရ  ကွဲ ြေား မှု များ တွ င်  
ထိုအခက်အခဲများက တံတားမထိုးပေးနိုင်ခဲ့ေါ။ ေို့ ြဖစ်ရာ
အကျ ိုးဆက်မှာ  ရခိုင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ေဋိေက္ခ  အခင်း  
အကျင်းတွင် ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များ ထေ်ြဖစ်ခဲ့ ပေီး လက်ရှိတွင် 
ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံနိုင်ငံပရးတွင် ANP၊ ANC 
နငှ့ ်UCA  ဟပူော အဖွဲ့ေုံးခကု ကိယုစ်ားြေုပနြခင်းြဖစေ်ည။် 

 ANPဘက်ကကကည့်လျှ င်  ၎င်းေည်  ANCနှင့်  
မည်ေည့်အခါကမျှ  ထဲထဲဝင်ဝင်မေတ်ေက်ခဲ့ပေ။ ေါတီ 
၏ အဓကိ လှု ေရ်ှားမှု များမှာ KNU  နငှ့ ်အြခားတိငု်းရင်းေား 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ စခန်းချရာ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်တွင် 
ရှိေည်။  ၂၀ဝ၀ြေည့်နှစ်များအတွင်း  ခိုင်စိုးနိုင် ပအာင်  
က NDF၊ DAP နှင့်  NCUB တို့၏ ဒုတိယဥက� ဌ ြဖစ် 
လာခဲ့ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအပနာက်ဘက်နယ်ြခား ပဒေရှိ 
ပတာ် လှ န် ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ မှာ  အား ပေျာ့ ပကာ င်း ပေျာ့  
ပနခဲ့နိုင်ပော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံး  အပနြဖင့်မူ  NCUB  
ေည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပနရာရပနပော အတိုက် 
အခံမဟာမိတ်  အဖွဲ့ ကကီးတစ် ခု  ြဖစ်ေည်။  NCUB၏
အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အစိုးရအား နိုင်ငံပရးအရ အာခံချင် 
ေမူျားက လကန်ကက်ိငုြ်ခင်း၊ အကကမ်းဖကအ်ကကေက်ိငုြ်ခင်း၊ 
နိုင်ငံပရးနည်းများေုံးြခင်း၊ ေံတမန်ပရးရာနည်းများေုံး
ြခင်းနှင့်  ြေည်ေူ့အားြဖင့်  တန် ြေန် ြခင်းများ ပဆာင်ရ�က် 
ရန်ေင်ြဖစ်ေည်ဟု အစိုးရ မီဒီယာက ေတိပေးပကကညာ 
ခဲ့ဘူးေည်။၅၈ 
 NUPA နှင့်  ANC မှာ ၂၀ဝ၇ နှစ်ခုနှင့်   ပဒလီ 
အုေ်စုနှင့် စစ်တပကာင်းအုေ်စုဟူ၍ ေိကကပော အဖွဲ့များ 
အြဖစ ်နစှြ်ခမ်းကွေဲွားခဲေ့ည။် ထိနုစှြ်ခမ်းစလုံးက အာရကန ်
လှု ေ်ရှားမှု များမှာ ကိုယ့်ပြခပထာက်ပေါ်  ကိုယ်ရေ်ေင့် ပေီ  
ဟပူော အဆိကုိ ုတငခ်ဲ့ ကကေည။်၅၉ တင်းမာမှု များ ပြေပလျာ ့
ေွားေ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
ပရးအတွက် ဆန� များ ြေန်လည် ခိုင်မာလာကကြေန်ေည်။ 
ထိုကွန်ဂရက်အား  တက်ပရာက်ခဲ့ေူများတွင်  NUPA 
“စစ်တပကာင်းအုေ်စု” မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ALD  (ြေည်ေ)၊
AASYC နှင့်  ရခိုင်ေံဃာ ေမဂ�  Rakhine Sangha 
Union-Rsu ၊ KNU  နှင့်  ABSDF တို့ေါဝင်ကကေည်။  
ANC ေည် အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံပရးကိုယ်စားြေုမှု အတွက် 
ဦး ပဆာ င် ေ ည့်  အ ခ န်း က �  မှ  ပန ရာ ယူ ေွား မ ည် ဟု  
ေပဘာတူကကပေီး လက်ရှိ NUPA ၏ ရခိုင့်တေ်မပတာ်မှာ 
စစ်ပရးပတာင်ေံအြဖစ် တာဝန်ယူြဖစ်ေည်။ ယပန့ အချိန် 
အခါတွင် ထိုအြဖစ်အေျက်များ ပေါ် ပေါက်လာေုံမှာ မထင် 
မရှား ရှိပကာင်းရှိမည်ြဖစ်ပော်လည်း ရခိုင်နိုင်ငံပရး တွင် 
အြမင်အားြဖင့်  ခေ်ဆင်ဆင်ရှိပော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့  
အ စ ည်း နှ စ် ခု မှ ြဖ စ် ပော  ၁ ၉ ၆ ၀ နှ စ် များ က  စ ခဲ့ ပော  
နို င်ငံ ပရး  အပမွခံများ ြဖစ်ေည်  ဆို ကကပော ANPနှင့်  
ANC မှာ ယပန့အချိန်ထိ အခုကဲ့ေို့ ြဖစ်တည်ပနေည်ကို 
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ဗုဒ� ဘာော ရခိုင်ေံဃာ့ ေမဂ� ၊ အာရကန်အမျ ိုးေမီးများ
ဖွံ့ ပဖိုးပရးအဖွဲ့ နှင့်  ရခိုင်အမျ ိုးေမီးများအစည်းအရုံးတို့
ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ယခင်က ရည်ရ�ယ်ချက် အေီးေီးအတွက် 
ဦးတည်လှု ေ်ရှားခဲ့ ကကပော အဖွဲ့  အေီးေီးေါဝင်ပော 
ပကာငစ်အီေစက် ဖကဒ်ရယြ်ေညပ်ထာငစု် ထပူထာငပ်ရးကိ ု
ဘုံရည်မှန်းချက်အြဖစ် ေပဘာတူခဲ့ ကကေည်။ ေို့ရာတွင် 
ထိအုဖွဲ့ေစ၌် မတွဆ်လင ်ေို့မဟတု ်ရိဟုငဂ်ျာ ကိယုစ်ားြေုမှု  
မေါဝင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်  ထိုအချိန်က မွတ်ဆလင်ဘက်မှ  
ပဝ ဖ န် ေုံး ေ ေ် ေူ များ က  ြေ စ် တ င် ခဲ့ ကက ြခ င်း ရှိ ေ ည် ။ 
(အာရကန် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကိုရှု ရန်)၅၅

  ထိုေို့အစြေုေည့် အချိန်မှစကာ ရိုဟင်ဂျာတို့နှင့် 
ဆက်ဆံပရးမှာ ပကာင်စီအဖွဲ့ဝင်များကကား အြမင်အမျ ိုးမျ ိုး 
အယူအဆအမျ ိုးမျ ိုး ကွဲပစပော ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်လာေည်။ 
၂၀ဝ၆ခုနှစ် နယူးပဒလီတွင် AMC ညီလာခံကို ကျင်းေချိန်၌ 
ပကာင်စီ၏ အြခားအဖွဲ့ဝင်များက NUPA  အား ARNO နှင့် 
မတိဖ်ွဲ့ထားြခင်းကိ ုအဆုံးေတေ်စရ်န ်ပတာင်းဆိကုကချနိတ်ငွ ်
ဤကိစ္စ  မှာ ေို၍ ပရှ့တန်းပရာက်လာခဲ့ေည်။၅၆ NUPA 
ပခါင်းပဆာင်များက ြငင်းဆန်ခဲ့ ကကပေီး ပနာက်နှစ်နှစ်ခန့်  
အတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲစရာများ အကကိမ် ကကိမ်  ပေါ် ပေါက်ခဲ့  
ြခင်းက NUPA ကိုပရာ ANC၏ လှု ေ်ရှားမှု များကိုေါ  
အပနှာင့်အယှက် ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ ၅၇

 ထိုအချိန်က လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း 
များ၏ မူဝါဒပရးရာ ဆုံး ြဖတ်ချက်များကို  အချ ို့ ပော 
နိုင်ငံပရး ဂိုဏ်းဂဏများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်လက် 
ရေ်တည်နိုင်ပရး ဦးစားပေးလုေ်ငန်းများကလည်း တစ်စိတ် 
တ စ် ေို င်း  လ� မ်း မိုး ပန ေ ည် ။  န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ တွ င်  
ပတာ်လှန်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို  ဆက်လက်ရေ်တည်နိုင်  
ပအာင် လုေ်ရေည်မှာမလွယ်ေါ။ အထူးေြဖင့်  ေုံးနိုင်ငံ 
နယ်ြခား ဆုံချက်ပဒေတွင် လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ
ပကကာင့် အစိုးရများ၏ ဖိအားမှာ ြေင်းထန်စွာရှိပနေည်။ 
ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးအတွင်း၌ အိန� ိယနှင့်ဆက်ဆံပရး 
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား ထိခိုက်ခဲ့ ပေီးြဖစ်ကာ ၂၀ဝ၀ြေည့်လွန်နှစ်များ
၌ ဘင်္  ဂလားပဒရှ့် အာဏာေိုင်များကလည်း ဆက်လက်၍ 
လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အေီးေီးအား ဖိအားေိုပေး 
လာခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၅ခုနှစ်  ဇွန်လတွင်  NUPA တေ်မှူး
ဦးောပကျာ်ထွန်းကိုယ်တိုင်  စစ်တပကာင်းပတာင်တန်း  
ပဒေတငွ ်အဖမ်းခခံဲရ့ေည။် အဖွဲ့တိငု်းတငွ ်အခကအ်ခမဲျား 
ကကုံ ပန ရ ပော် လ ည်း  နို င် ငံ ပရး အ ရ  ကွဲ ြေား မှု များ တွ င်  
ထိုအခက်အခဲများက တံတားမထိုးပေးနိုင်ခဲ့ေါ။ ေို့ ြဖစ်ရာ
အကျ ိုးဆက်မှာ  ရခိုင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ေဋိေက္ခ  အခင်း  
အကျင်းတွင် ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များ ထေ်ြဖစ်ခဲ့ ပေီး လက်ရှိတွင် 
ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံနိုင်ငံပရးတွင် ANP၊ ANC 
နငှ့ ်UCA  ဟပူော အဖွဲ့ေုံးခကု ကိယုစ်ားြေုပနြခင်းြဖစေ်ည။် 

 ANPဘက်ကကကည့်လျှ င်  ၎င်းေည်  ANCနှင့်  
မည်ေည့်အခါကမျှ  ထဲထဲဝင်ဝင်မေတ်ေက်ခဲ့ပေ။ ေါတီ 
၏ အဓကိ လှု ေရ်ှားမှု များမှာ KNU  နငှ့ ်အြခားတိငု်းရင်းေား 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ စခန်းချရာ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စေ်တွင် 
ရှိေည်။  ၂၀ဝ၀ြေည့်နှစ်များအတွင်း  ခိုင်စိုးနိုင် ပအာင်  
က NDF၊ DAP နှင့်  NCUB တို့၏ ဒုတိယဥက� ဌ ြဖစ် 
လာခဲ့ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအပနာက်ဘက်နယ်ြခား ပဒေရှိ 
ပတာ် လှ န် ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ မှာ  အား ပေျာ့ ပကာ င်း ပေျာ့  
ပနခဲ့နိုင်ပော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံး  အပနြဖင့်မူ  NCUB  
ေည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပနရာရပနပော အတိုက် 
အခံမဟာမိတ်  အဖွဲ့ ကကီးတစ် ခု  ြဖစ်ေည်။  NCUB၏
အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အစိုးရအား နိုင်ငံပရးအရ အာခံချင် 
ေမူျားက လကန်ကက်ိငုြ်ခင်း၊ အကကမ်းဖကအ်ကကေက်ိငုြ်ခင်း၊ 
နိုင်ငံပရးနည်းများေုံးြခင်း၊ ေံတမန်ပရးရာနည်းများေုံး
ြခင်းနှင့်  ြေည်ေူ့အားြဖင့်  တန် ြေန် ြခင်းများ ပဆာင်ရ�က် 
ရန်ေင်ြဖစ်ေည်ဟု အစိုးရ မီဒီယာက ေတိပေးပကကညာ 
ခဲ့ဘူးေည်။၅၈

 NUPA နှင့်  ANC မှာ ၂၀ဝ၇ နှစ်ခုနှင့်   ပဒလီ 
အုေ်စုနှင့် စစ်တပကာင်းအုေ်စုဟူ၍ ေိကကပော အဖွဲ့များ 
အြဖစ ်နစှြ်ခမ်းကွေဲွားခဲေ့ည။် ထိနုစှြ်ခမ်းစလုံးက အာရကန ်
လှု ေ်ရှားမှု များမှာ ကိုယ့်ပြခပထာက်ပေါ်  ကိုယ်ရေ်ေင့် ပေီ  
ဟပူော အဆိကုိ ုတငခ်ဲ့ ကကေည။်၅၉ တင်းမာမှု များ ပြေပလျာ ့
ေွားေ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
ပရးအတွက် ဆန� များ ြေန်လည် ခိုင်မာလာကကြေန်ေည်။ 
ထိုကွန်ဂရက်အား  တက်ပရာက်ခဲ့ေူများတွင်  NUPA 
“စစ်တပကာင်းအုေ်စု” မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ALD  (ြေည်ေ)၊
AASYC နှင့်  ရခိုင်ေံဃာ ေမဂ�  Rakhine Sangha 
Union-Rsu ၊ KNU  နှင့်  ABSDF တို့ေါဝင်ကကေည်။  
ANC ေည် အနာဂတ်တွင် နိုင်ငံပရးကိုယ်စားြေုမှု အတွက် 
ဦး ပဆာ င် ေ ည့်  အ ခ န်း က �  မှ  ပန ရာ ယူ ေွား မ ည် ဟု  
ေပဘာတူကကပေီး လက်ရှိ NUPA ၏ ရခိုင့်တေ်မပတာ်မှာ 
စစ်ပရးပတာင်ေံအြဖစ် တာဝန်ယူြဖစ်ေည်။ ယပန့ အချိန် 
အခါတွင် ထိုအြဖစ်အေျက်များ ပေါ် ပေါက်လာေုံမှာ မထင် 
မရှား ရှိပကာင်းရှိမည်ြဖစ်ပော်လည်း ရခိုင်နိုင်ငံပရး တွင် 
အြမင်အားြဖင့်  ခေ်ဆင်ဆင်ရှိပော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့  
အ စ ည်း နှ စ် ခု မှ ြဖ စ် ပော  ၁ ၉ ၆ ၀ နှ စ် များ က  စ ခဲ့ ပော  
နို င်ငံ ပရး  အပမွခံများ ြဖစ်ေည်  ဆို ကကပော ANPနှင့်  
ANC မှာ ယပန့အချိန်ထိ အခုကဲ့ေို့ ြဖစ်တည်ပနေည်ကို 
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ရှင်းြေနိုင်ပော ြဖစ်ရေ်များ ြဖစ်ကကေါလိမ့်မည်။
 ပနာက်နှစ်များတွင်  ANPနှင့်  ANC အဖွဲ့ဝင်  
များေည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်ြခားပဒေများရှိ အစွန်အဖျား 
ပနရာများတွင် ဆက်လက်လှု ေ်ရှားတိုက်ေွဲဝင် ပနကကေည်။
ALP ေည် ထိုင်းနယ်စေ်တွင် အပြခစိုက်စခန်း ရှိပော် 
လည်း ေုံးနိုင်ငံ  နယ် ြခားဆုံချက်တွင်မူ  ဆက်ေွယ်ပရး 
တာဝန်ခံများထားရှိေည်။ ANC တွင် AA ဟူပောအမည်
ကို ေုံးပနေည့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု ရှိေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်-
အိန�  ိယနယ်စေ်တွင်ရှိပော NUPA ေည်လည်းပကာင်း 
ထိုင်းနယ်စေ်တွင်ရှိပော AASYC ေည်လည်းပကာင်း 
AAအမညက်ိ ုေုံးပနကကေည။် ၆၀    ဤအပတာအတငွ်း ဘင်္  ဂလား
ပဒ့ရှ်အာဏာေိုင်များဘက်ကပေးပော ဖိအားမှာလည်း  
မ ြေတ်ကျပရာက်ပနပေီး  ARNO နှင့်  NUPA တို့ ကကား
မှ AIA မဟာမိတ်ေပဘာတူညီချက်မှာလည်း အားပေျာ့  
လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ RSO အမာခံများေည် နတ်ြမစ်နယ် 
ြခားပဒေတွင်အား ေက်ပရာက်မှု  မြေင်းလှပော လှု ေ်ရှားမှု  
များကို  ဆက်လက်ပဆာင်ရ�က်ပန ပေီး  ထို ပနရာမှ ပန၍ 
အာဖဂန်နစ္စ တန်နှင့်  အြခားအစွန်းပရာက် ကွန်ရက်များ 
ရှိရာ အရေ်များနှင့် အဆက်အေွယ် ြေုပနကကေည် ဟူပော
ေတင်းများ ပေါ် ထွက်လာေည်။၆၁ ARNO ပခါင်းပဆာင် 
များကမူ ၎င်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်လမ်းြဖစ်ပော လက်နက် 
မကိုင်ေည့် လမ်းစဉ်ကို ပရ�းချယ်ခဲ့ ပေီြဖစ်၍ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် 
ပနာက်ေိုင်းတွင် ြေည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ရိုဟင်ဂျာ 
တို့အပကကာင်းကို အများေိပစရန် အားထုတ်ခဲ့ေည်။၆၂

 အ ြေ င် ေ န်း မှ ကက ည့် လျှ င်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု များကို ကကည့်လျှ င်
အရှိန်ကုန်ပနေည်နှင့်  တူေါေည်။ အစိတ်စိတ်အမ� ာမ� ာ 
ကွဲပနပော နိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ် တွင် မည်ေို့မျှ  မပမ ျှာ်လင့် 
ထား ပော  ကိ စ္စ  ြဖ စ် ပကာ င်း ြဖ စ် ေါ လိ မ့် မ ည် ။  ေို့ ပော်  
အာရကန်နိုင်ငံပရးတွင် လက်နက်ကိုင် အုေ်စုနှစ်ခု အရှိန် 
ရလာခဲ့ ပေီး နှစ်များစွာအတွင်း အကကမ်းတမ်းဆုံးတိုက်ေွဲ
ြဖစ်စဉ်များဆီေို့  ဦးတည်လာခဲ့ေည်။ ထိုအုေ်စုနှစ်ခုမှာ 
ရက္ခ ိုင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ် United League of Arakan 
နှင့်  အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရးတေ်မပတာ် The 
Araken Rohingya Salvation Army တို့ ြဖစ်ကကေည်။ 
ထိုလှု ေ်ရှားမှု နှစ်ခုမှာ အေွင်အြေင်နှင့် ထားရှိပောေန်းတိုင် 
များ များစွာကွဲြေားကကပော်လည်း နှစ်ဖွဲ့စလုံးတွင် ပတွ့ရ 
ပော စရိုက်လက္ခ ဏာတစ်ခုမှာ “ဗဟိုအစိုးရ၏ နိုင်ငံပရး
လမ်းစဉ်ကို မလိုက်ရန်နှင့် အာရကန် အပရးကို လျစ်လျူရှု  
ထား ြခင်းအား  နှု တ်ဆိတ်မပန ကကရန်  လူငယ်များအား  
စည်းရုံးကကြခင်းြဖစ်ေည်။ စစ်တေ်အုေ်ချုေ်ပရးမှ အေွင် 
ကူးပြောင်းေို့ ပရာက်လာပောအခါတွင်လည်း ၎င်းတို့ေည်
ဗ မာ ဦး ပဆာ င် ပော  အ ဖွဲ့ များ ဆို လျှ င်  တ ေ် မ ပတာ် ကို  

လည်းပကာင်း၊ USDA ကိုလည်းပကာင်း၊ NLD ကိုလည်း 
ပကာင်း  ေိုမိုေံေယြဖစ်လာခဲ့ေည်။  ဗမာ ကကီးစိုးပော 
ဖွဲ့စည်းေုံရှိေည့်  ေါတီများအားလုံးကို  လူမျ ိုးစုအြမင်မှ  
ပစာင့်ကကည့်ပလ့ရှိေည်။
 ထိုလှု ေ်ရှားမှု များ  မည်ေို့ ကကီးထွားလာေည်ကို  
နားလည်ရန်မှာ န.ဝ.တ လက်ထက်အတွင်း အာရကန် 
အမျ ိုးေားပရးစိတ်ဓာတ်ကို ဖွံ့ ပဖိုးပစခဲ့ပော ေ�္စ မပြမာက်
အပရးေါေည့် အခင်းအကျင်းကို  ပလ့လာရန်အပရးကကီး 
ပေေည်။  ထိုအရာမှာ  အရေ်ဘက်  လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ 
တက�်ကလွှု ေရ်ှားမှု များ ကျယြ်ေန့လ်ာြခင်း ြဖစေ်ည။် န.ဝ.တ
အာဏာေိမ်းပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ြမန်မာ့နည်းြမန်မာ့ဟန် 
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပအာက် အိေ်ပမာကျပနပော ပန့ရက် 
များမှ  လူ့အဖွဲ့အစည်းကို  အေွင်ကူးပြောင်း ကကရာတွင်  
အပစာေိုင်း၌ ပနှးပကွးခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ပဗိတိေျှ ကိုလိုနီ
တို့  လက်ပအာက်တွင် ပနခဲ့ရစဉ်ကတည်းက ဗုဒ� ဘာော 
အေိုင်းအဝိုင်း၌ ရေ်ကျ ိုးရ�ာကျ ိုးအတွက် တက်�ကွလှု ေ်ရှား
မှု များ  အား ပကာ င်း ပမာ င်း ေ န် ရှိ ခဲ့ ေ ည့်  အ စ ဉ် အ လာ  
ရှိေည်။ (အခန်း ၂ကို ရှု ေါ။) ၁၉၈၈ လူထုလှု ေ်ရှားမှု များ 
အ တွ င်း က လ ည်း  ပကျာ င်း ေား များ နှ င့်  ရ ဟ န်း များ  
တက်�ကွစွာ ေါဝင်ခဲ့ ကကပေီး ဆက်တိုက်ဆိုေလို ABSDF 
(ရခိုင်ြေည်)၊ AASYC နှင့် ရခိုင်ေံဃာ့ေမဂ� တို့ကလည်း 
နယ်စေ် ပဒေများအထိပရာက်ပအာင် လှု ေ်ရှားခဲ့ ကကေည်။ 
ဆင်းရဲနွမ်းေါးြခင်းနှင့် အစိုးရ၏ ဖိနှိေ်မှု များ မရေ်တန့်ခဲ့
ပောအခါ ပနရေ်ကိုစွန့်ခွာပေီး ဒုက္ခ ေည်အြဖစ် ခံယူပော 
အ ြခား ပန ရာ များ တွ င်  အ ခွ င့် အ ပရး များ  စွ န့် စား ရှာ ပဖွ  
ရြခင်းစပော အာရကန်လူငယ်လူရ�ယ် အပရအတွက်မှာ 
များစွာ ြမင့်မားလာေည် ၁၉၉၀ပကျာ် ကာလအပနှာင်းေိုင်း 
ရေ်ရ�ာအပြခြေု တက်�ကွလှု ေ်ရှားမှု များ၏ ေုံစံမှာ အစိုးရ 
မဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပဆာင်ရ�က်မှု များနှင့်  
ပမို့ ြေ ပနရာများတွင် စတင်ဆက်စေ်လာခဲ့ေည်။ န.ဝ.တ-
န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ပရးက NGOများကို နှစ်ေုံးဆယ် အကကာ 
ေိတ်ေင်ထား ပေီးပနာက်  ြေန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့် ြေုလိုက် ၆၃

ေည့်  အခါတွင်  ရေ်ရ�ာအပြခြေု တက်�ကွလှု ေ်ရှားမှု များ
အတကွ ်ေမိငု်းအချ ိုးအပကွ့ တစရ်ေေ်ို့ ပရာကရ်ှလိာ ေည။်
 အရေဘ်ကလ်ူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှု ေရ်ှားမှု များမှာ 
ကချင်ြေည်နယ်တွင် ပမတ� ာဖွံ့ ပဖိုးပရး ပဖာင်ပဒးရှင်းနှင့်  
ရှာလုမ်ပဖာင်ပဒးရှင်းတို့က စတင်ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ 
ေထမတွင်  အစိုးရေည်  NGO တို့ကို  ခွင့် ြေုရာတွင်  
၎င်းတို့၏ အခန်းက�  မှာ ကျန်းမာပရးနှင့်  လူေားချင်း 
စာနာပထာက်ထားမှု  အကူအညီများပေးပရးအတွက်ော 
အကန့်အေတ်ြဖင့် ခွင့်ြေုပေီး NGO တို့ကို ထိန်းချုေ်ထား 
နိုင်လိမ့်မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ေည်။ အထူးေြဖင့် ဘာောပရး 
အပြခခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေတ်ေက်၍ အစိုးရလုံပခုံပရး 
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ရှင်းြေနိုင်ပော ြဖစ်ရေ်များ ြဖစ်ကကေါလိမ့်မည်။
 ပနာက်နှစ်များတွင်  ANPနှင့်  ANC အဖွဲ့ဝင်  
များေည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်ြခားပဒေများရှိ အစွန်အဖျား 
ပနရာများတွင် ဆက်လက်လှု ေ်ရှားတိုက်ေွဲဝင် ပနကကေည်။
ALP ေည် ထိုင်းနယ်စေ်တွင် အပြခစိုက်စခန်း ရှိပော် 
လည်း ေုံးနိုင်ငံ  နယ် ြခားဆုံချက်တွင်မူ  ဆက်ေွယ်ပရး 
တာဝန်ခံများထားရှိေည်။ ANC တွင် AA ဟူပောအမည်
ကို ေုံးပနေည့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခု ရှိေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်-
အိန�  ိယနယ်စေ်တွင်ရှိပော NUPA ေည်လည်းပကာင်း 
ထိုင်းနယ်စေ်တွင်ရှိပော AASYC ေည်လည်းပကာင်း 
AAအမညက်ိ ုေုံးပနကကေည။် ၆၀    ဤအပတာအတငွ်း ဘင်္  ဂလား
ပဒ့ရှ်အာဏာေိုင်များဘက်ကပေးပော ဖိအားမှာလည်း  
မ ြေတ်ကျပရာက်ပနပေီး  ARNO နှင့်  NUPA တို့ ကကား
မှ AIA မဟာမိတ်ေပဘာတူညီချက်မှာလည်း အားပေျာ့  
လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ RSO အမာခံများေည် နတ်ြမစ်နယ် 
ြခားပဒေတွင်အား ေက်ပရာက်မှု  မြေင်းလှပော လှု ေ်ရှားမှု  
များကို  ဆက်လက်ပဆာင်ရ�က်ပန ပေီး  ထို ပနရာမှ ပန၍ 
အာဖဂန်နစ္စ တန်နှင့်  အြခားအစွန်းပရာက် ကွန်ရက်များ 
ရှိရာ အရေ်များနှင့် အဆက်အေွယ် ြေုပနကကေည် ဟူပော
ေတင်းများ ပေါ် ထွက်လာေည်။၆၁ ARNO ပခါင်းပဆာင် 
များကမူ ၎င်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်လမ်းြဖစ်ပော လက်နက် 
မကိုင်ေည့် လမ်းစဉ်ကို ပရ�းချယ်ခဲ့ ပေီြဖစ်၍ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် 
ပနာက်ေိုင်းတွင် ြေည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ရိုဟင်ဂျာ 
တို့အပကကာင်းကို အများေိပစရန် အားထုတ်ခဲ့ေည်။၆၂

 အ ြေ င် ေ န်း မှ ကက ည့် လျှ င်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု များကို ကကည့်လျှ င်
အရှိန်ကုန်ပနေည်နှင့်  တူေါေည်။ အစိတ်စိတ်အမ� ာမ� ာ 
ကွဲပနပော နိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ် တွင် မည်ေို့မျှ  မပမ ျှာ်လင့် 
ထား ပော  ကိ စ္စ  ြဖ စ် ပကာ င်း ြဖ စ် ေါ လိ မ့် မ ည် ။  ေို့ ပော်  
အာရကန်နိုင်ငံပရးတွင် လက်နက်ကိုင် အုေ်စုနှစ်ခု အရှိန် 
ရလာခဲ့ ပေီး နှစ်များစွာအတွင်း အကကမ်းတမ်းဆုံးတိုက်ေွဲ
ြဖစ်စဉ်များဆီေို့  ဦးတည်လာခဲ့ေည်။ ထိုအုေ်စုနှစ်ခုမှာ 
ရက္ခ ိုင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ် United League of Arakan 
နှင့်  အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရးတေ်မပတာ် The 
Araken Rohingya Salvation Army တို့ ြဖစ်ကကေည်။ 
ထိုလှု ေ်ရှားမှု နှစ်ခုမှာ အေွင်အြေင်နှင့် ထားရှိပောေန်းတိုင် 
များ များစွာကွဲြေားကကပော်လည်း နှစ်ဖွဲ့စလုံးတွင် ပတွ့ရ 
ပော စရိုက်လက္ခ ဏာတစ်ခုမှာ “ဗဟိုအစိုးရ၏ နိုင်ငံပရး
လမ်းစဉ်ကို မလိုက်ရန်နှင့် အာရကန် အပရးကို လျစ်လျူရှု  
ထား ြခင်းအား  နှု တ်ဆိတ်မပန ကကရန်  လူငယ်များအား  
စည်းရုံးကကြခင်းြဖစ်ေည်။ စစ်တေ်အုေ်ချုေ်ပရးမှ အေွင် 
ကူးပြောင်းေို့ ပရာက်လာပောအခါတွင်လည်း ၎င်းတို့ေည်
ဗ မာ ဦး ပဆာ င် ပော  အ ဖွဲ့ များ ဆို လျှ င်  တ ေ် မ ပတာ် ကို  

လည်းပကာင်း၊ USDA ကိုလည်းပကာင်း၊ NLD ကိုလည်း 
ပကာင်း  ေိုမိုေံေယြဖစ်လာခဲ့ေည်။  ဗမာ ကကီးစိုးပော 
ဖွဲ့စည်းေုံရှိေည့်  ေါတီများအားလုံးကို  လူမျ ိုးစုအြမင်မှ  
ပစာင့်ကကည့်ပလ့ရှိေည်။
 ထိုလှု ေ်ရှားမှု များ  မည်ေို့ ကကီးထွားလာေည်ကို  
နားလည်ရန်မှာ န.ဝ.တ လက်ထက်အတွင်း အာရကန် 
အမျ ိုးေားပရးစိတ်ဓာတ်ကို ဖွံ့ ပဖိုးပစခဲ့ပော ေ�္စ မပြမာက်
အပရးေါေည့် အခင်းအကျင်းကို  ပလ့လာရန်အပရးကကီး 
ပေေည်။  ထိုအရာမှာ  အရေ်ဘက်  လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ 
တက�်ကလွှု ေရ်ှားမှု များ ကျယြ်ေန့လ်ာြခင်း ြဖစေ်ည။် န.ဝ.တ
အာဏာေိမ်းပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ြမန်မာ့နည်းြမန်မာ့ဟန် 
ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပအာက် အိေ်ပမာကျပနပော ပန့ရက် 
များမှ  လူ့အဖွဲ့အစည်းကို  အေွင်ကူးပြောင်း ကကရာတွင်  
အပစာေိုင်း၌ ပနှးပကွးခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ပဗိတိေျှ ကိုလိုနီ
တို့  လက်ပအာက်တွင် ပနခဲ့ရစဉ်ကတည်းက ဗုဒ� ဘာော 
အေိုင်းအဝိုင်း၌ ရေ်ကျ ိုးရ�ာကျ ိုးအတွက် တက်�ကွလှု ေ်ရှား
မှု များ  အား ပကာ င်း ပမာ င်း ေ န် ရှိ ခဲ့ ေ ည့်  အ စ ဉ် အ လာ  
ရှိေည်။ (အခန်း ၂ကို ရှု ေါ။) ၁၉၈၈ လူထုလှု ေ်ရှားမှု များ 
အ တွ င်း က လ ည်း  ပကျာ င်း ေား များ နှ င့်  ရ ဟ န်း များ  
တက်�ကွစွာ ေါဝင်ခဲ့ ကကပေီး ဆက်တိုက်ဆိုေလို ABSDF 
(ရခိုင်ြေည်)၊ AASYC နှင့် ရခိုင်ေံဃာ့ေမဂ� တို့ကလည်း 
နယ်စေ် ပဒေများအထိပရာက်ပအာင် လှု ေ်ရှားခဲ့ ကကေည်။ 
ဆင်းရဲနွမ်းေါးြခင်းနှင့် အစိုးရ၏ ဖိနှိေ်မှု များ မရေ်တန့်ခဲ့
ပောအခါ ပနရေ်ကိုစွန့်ခွာပေီး ဒုက္ခ ေည်အြဖစ် ခံယူပော 
အ ြခား ပန ရာ များ တွ င်  အ ခွ င့် အ ပရး များ  စွ န့် စား ရှာ ပဖွ  
ရြခင်းစပော အာရကန်လူငယ်လူရ�ယ် အပရအတွက်မှာ 
များစွာ ြမင့်မားလာေည် ၁၉၉၀ပကျာ် ကာလအပနှာင်းေိုင်း 
ရေ်ရ�ာအပြခြေု တက်�ကွလှု ေ်ရှားမှု များ၏ ေုံစံမှာ အစိုးရ 
မဟုတ်ပော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပဆာင်ရ�က်မှု များနှင့်  
ပမို့ ြေ ပနရာများတွင် စတင်ဆက်စေ်လာခဲ့ေည်။ န.ဝ.တ-
န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ပရးက NGOများကို နှစ်ေုံးဆယ် အကကာ 
ေိတ်ေင်ထား ပေီးပနာက်  ြေန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့် ြေုလိုက် ၆၃

ေည့်  အခါတွင်  ရေ်ရ�ာအပြခြေု တက်�ကွလှု ေ်ရှားမှု များ
အတကွ ်ေမိငု်းအချ ိုးအပကွ့ တစရ်ေေ်ို့ ပရာကရ်ှလိာ ေည။်
 အရေဘ်ကလ်ူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှု ေရ်ှားမှု များမှာ 
ကချင်ြေည်နယ်တွင် ပမတ� ာဖွံ့ ပဖိုးပရး ပဖာင်ပဒးရှင်းနှင့်  
ရှာလုမ်ပဖာင်ပဒးရှင်းတို့က စတင်ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ 
ေထမတွင်  အစိုးရေည်  NGO တို့ကို  ခွင့် ြေုရာတွင်  
၎င်းတို့၏ အခန်းက�  မှာ ကျန်းမာပရးနှင့်  လူေားချင်း 
စာနာပထာက်ထားမှု  အကူအညီများပေးပရးအတွက်ော 
အကန့်အေတ်ြဖင့် ခွင့်ြေုပေီး NGO တို့ကို ထိန်းချုေ်ထား 
နိုင်လိမ့်မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ေည်။ အထူးေြဖင့် ဘာောပရး 
အပြခခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေတ်ေက်၍ အစိုးရလုံပခုံပရး 
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တေ်ဖွဲ့များက စိုးရိမ်စိတ်ကဲေည်။ နိုင်ငံတွင် ဗုဒ� ဘာော 
ရဟန်းများ၏ ကေဇာအရှိန်အဝါမှာ ဆက်လက်အားကကီး
ပနဆဲြဖစ်ပကကာင်း ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော ပရ �ဝါ
ပရာင်ပတာ်လှန်ပရးကလည်း ြေေခဲ့ေည်။ အစိုးရေည် 
ရန်ကုန်တွင် ဆန� ြေမှု များကို  ြေင်းထန်စွာနှိမ်နင်းေည်။ 
လူမှု ပရးနှင့် နိုင်ငံပရးအပြခအပနများ ေိုမိုဆိုးရ�ားလာချိန်
တွင် အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှု ေ်ရှားမှု များက 
ြေ ည် ေူ လူ ထု ၏  အ ပရး အ ရာ များ ကို  ပဖာ် ြေ နို င် ေ ည့်
ပနရာများ ြဖစ်လာကကေည်။ ထို့ပနာက် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင် 
ဧရာဝတီ ြမစ်ဝက� န်းပေါ် ပဒေေို့ ဖျက်အားြေင်းလှပော 
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းပကကာင့် လူပေါင်း ၁၄၀ဝ၀ဝ 
ခန့် ပေပကျခဲ့ရပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် အရေ်ဘက်  လူ့အဖွဲ့ 
အစည်း၏ လှု ေ်ရှားမှု မှာ ေို၍အပရးေါလာခဲ့ေည်။
 ဤအပနအထားတွင် ရခိုင် ြေည်နယ်က ေီးြခား 
ြဖစ်ပနခဲ့ပေးေည်။ ေို့ပော်၂၀ ရာစုကုန်ချိန်  ကတည်းက
ေင် အာရကန်နယ်ပြမထဲေို့  ဝင်ပရာက်လာပော ြေင်ေမှ 
စီးေွားပရး လုေ်ငန်းများပကကာင့် ြေည်ေူလူထု၏ တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားမှု မှာ အရှိန်ရပနပေီြဖစ်ေည်။ လူမှု ဘဝများထဲတွင် 
မ ပကျ န ေ် မှု များ  ြေ ည့် ပန ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ေ ည်  
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံးနယ်ပြမများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပန
ဆဲြဖစ်ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရးြေုြေင် ပြောင်းလဲ 
မှု များကို မြမင်ကကရပေးပေ။ အာရကန် ရေ်ရ�ာပေါင်းများ
စွာေည် အေက်ရှင် ရေ်တည်နိုင်ေည်ဆိုရုံ အပနအထား 
ြဖင့်  ပနထိုင်ခဲ့ ကကရေည်။ ဤေို့ ြဖစ်ပနပော ရေ်ရ�ာ၏ 
ဒုက္ခ များထဲေို့  နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံေူများက ပရာက် 
လာပောအခါ ရေ်ရ�ာလူထုထဲတွင် ၎င်းတို့ကို မလိုလားေူ 
ရှေိလိ ု၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုေန်ှမံှု များ ပရာကလ်ာလမိ့မ်ညဟ် ု
မ ပမ ျှာ် လ င့် ထား ေူ များ လ ည်း  ေါ ဝ င် ေ ည် ။  န . အ . ဖ 
ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံ၏ပမို့ပတာ်ကို ရန်ကုန်မှေည် 
ပနြေည်ပတာ်ေို့  ပရ�့ပြောင်းလိုက်ပေီး ြမန်မာအစိုးရေည် 
ြေည်ေူတို့  ကကုံ ကကိုက်ပနရေမျှ  အပကကာင်းအရာများကို  
လက်လှမ်းမမီဟန်ရှိေည်။
 အာရကန်  ြေည်ေူတို့တွင်  စိတ်ညစ်ညူးစရာ  
အြဖစ်များ များြေားလာချိန်တွင် အာရကန်အပရးကို အများ 
ေိပအာင် လှု ေ်ရှားရာတွင် ြေည်ေပရာက် အဖွဲ့အစည်းများက 
အ ပရး ကကီး ပော  အ ခ န်း က �  မှ  ေါ ဝ င် ခဲ့ ေ ည် ။  ရ ခို င်  
ြေည်နယ်၏ အကျေ်အတည်းကို  ြေည်ေတွင်  ရှိပနပော 
မီဒီယာကွန်ရက်များက တစ်စတစ်စ ေိုမိုမှတ်တမ်းတင် 
လာနိုင်ခဲ့ေည်။၆၄ မှန်မှန်ေင်ြဖစ်ပလ့ရှိတတ်ပော လူအများ 
အစုလိုက်  အပေုံလိုက်  ပနရေ်စွန့် စွာရ ြခင်းများပကကာင့်  
မည်ပရ�့မည်မျှ  ထွက်ခွာခဲ့ရပေီကို ခန့်မှန်းရန်ခက်လှေည်။ 
၂၀ဝ၀ြေည့်နှစ်  အလွန်ကာလများတွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  
ထွက်လာခဲ့ပော ဒုက္ခ ေည်များနှင့်  ပရ�့ပြောင်းေူများမှာ 

ငါးေိန်းပကျာ်ခန့်ရှိနိုင်ေည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ေည်။ ရခိုင်  
ပရ�့ပြောင်း ထွက်ခွာေူများနှင့် ြေည်ေ၌ ခိုလှု ံကကေူများေည် 
အများအားြဖင့ ်မပလးရှား ၊ ထိငု်းနငှ့ ်ကချငြ်ေညန်ယတ်ို့တငွ ်
ပနထိုင်  ကကပေီး ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များကမူ ဘင်္  ဂလား 
ပဒရှ် ၊ မပလးရှားနှင့် အြခားကမ� ာ့နိုင်ငံများ၌ တြဖည်းြဖည်း 
များ ြေားလာေည်။ ေထမေိုင်းတွင်  ရခိုင်အပရးေတင်း 
များ ကို  ေုံ နှိ ေ် မီ ဒီ ယာ ြဖ င့် ော  ဖ တ် ရှု နို င် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ 
ပနာက်ေိုင်းတွင်  အင်တာနက်ရရှိမှု  ေျံ န့ှံ့လာေည့်အခါ  
ေတင်းနှင့် ထင်ြမင်ချက်များကို နိုင်ငံတွင်း၌ လည်းပကာင်း
နို င်ငံ ြေင်ေ၌လည်းပကာင်း  လျင် ြမန်စွာ  ြဖန့် ချိလာနိုင်  
ခဲ့ ကကေည်။ ထိုအပရ�့မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တင်းကျေ်လှပော 
စာ ပေ စိ စ စ် ပရး ရှိ ခဲ့ ေ ည့်  ေ မို င်း တွ င်  ကကီး ကျ ယ် ပော  
အပြောင်းအလဲ တစ် ခုေင် ြဖစ်ေည်။(Facebook နှင့်  
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အခန်းက�  ကို ရှု ေါ။)
 ဤ အ ချိ န် မှ စ ၍  တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား ေူ များ အား  
စုစည်းမိပစပော ကိစ္စ ရေ်တစ်ခုမှာ ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့  
လှု ေ်ရှားမှု ြဖစ်ေည်။ ထိုလှု ေ်ရှားမှု မှာ ရခိုင် ၊ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊
အိန� ိယနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ကွန်ရက်များေါဝင်ေည်။၆၅ NGO
မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခု ြဖစ်ေည်။ န.အ.ဖက ပရ �ေဘာဝ 
ဓါတ်ပငွ့စီမံကိန်းကို ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားနှင့် အိန� ိယ
မှကုမ� ဏီများေါဝင်ပော လုေ်ငန်းစုတစ်ခုနှင့်အတူ စတင် 
ေည်။၆၆ ေို့ပော် ၂၀ဝ၉ခုနှစ်ေို့  ပရာက်ပောအခါမှော  
ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ကို ေို့လ� တ်မည့် ခရီးလမ်းဆုံးကို ဆုံးြဖတ် 
ခဲ့ ကကရာ ထိုအရေ်မှ တရုတ်ြေည်ေူ့ေမ� တနိုင်ငံ ြဖစ်လာ 
ခဲ့ ေ ည် ။  ထို အ ချိ န် က  ဤ စီ မံ ကိ န်း ကကီး ကို  ချ စ် ကက ည်  
ရင်းနှီးပော နှစ်နိုင်ငံကကား အြေစ်ဆိုစရာမရှိေည့် ေူးပေါင်း 
ပဆာင်ရ�က်မှု အြဖစ် ဂုဏ်တင်ပြောဆိုခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာ 
အစိုးရက ဝငပ်ငရွရှပိေီး တရတုအ်စိုးရက လုပံခုပံရးနငှ့ ်စီးေွား 
ပရး စရိတ်စကများရှိေည့် စင်ကာေူကမ်းလွန် ေင်လယ်ြေင် 
က တစ်ဆင့် ေပ  �ဂာများြဖင့် ေယ်ယူရပော  မလက� ား 
အကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပေီးေားြဖစ်ေွားမည်။၆၇

 ယပန့အခါတွင် ဤဆုံးြဖတ်ချက်ကို ရခိုင် အမျ ိုး
ေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက အာရကန်၏ ေမိုင်းပကကာင်း၏ 
အပရးေါပော အချ ိုးအပကွ့တစ်ခုဟု  ယူဆကကေည်။ 
ထိုနားလည်မှု စာခ� န်လ� ာကို  တရုတ်ဘက်မှ  လက်မှတ်  
ပရးထိုးခဲ့ေူမှာ ထိုစဉ်က ဒုေမ� တ ရှီကျင့်ဖျင် ြဖစ်ခဲ့ေည်။ 
ဆယ်နှစ်ခန့်အကကာတွင် ၎င်းေည် ြမန်မာနှင့်တကွ အြခား
အာရှအိမ်နီးချင်းများအပရးတွင် ေို၍ကကီးကျယ်ပောပနရာ
မှ ေါဝင်လာရပေီ။ ေမ� တြဖစ်လာပောအခါ ေူေည် ရေ်ဝန်း
နှင့်  ေိုးလမ်းစီမံကိန်း ကကီးကို  ပမွးထုတ်လိုက်ေူြဖစ်လာခဲ့
ပေီး ပခတ်ေစ်တရုတ်နိုင်ငံမှေည် ကုန်းလမ်း၊ ပရလမ်းတို့
ြဖင့်  ဥပရာေ-အာရှစေည့် အြခားကမ� ာဆီေို့  ဆက်ေွယ်
မည့်  မဟာဗျူဟာပြမာက်  စီမံကိန်းကို  ချမှတ်ခဲ့ေည်။ 
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တေ်ဖွဲ့များက စိုးရိမ်စိတ်ကဲေည်။ နိုင်ငံတွင် ဗုဒ� ဘာော 
ရဟန်းများ၏ ကေဇာအရှိန်အဝါမှာ ဆက်လက်အားကကီး
ပနဆဲြဖစ်ပကကာင်း ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေွားခဲ့ပော ပရ �ဝါ
ပရာင်ပတာ်လှန်ပရးကလည်း ြေေခဲ့ေည်။ အစိုးရေည် 
ရန်ကုန်တွင် ဆန� ြေမှု များကို  ြေင်းထန်စွာနှိမ်နင်းေည်။ 
လူမှု ပရးနှင့် နိုင်ငံပရးအပြခအပနများ ေိုမိုဆိုးရ�ားလာချိန်
တွင် အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှု ေ်ရှားမှု များက 
ြေ ည် ေူ လူ ထု ၏  အ ပရး အ ရာ များ ကို  ပဖာ် ြေ နို င် ေ ည့်
ပနရာများ ြဖစ်လာကကေည်။ ထို့ပနာက် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင် 
ဧရာဝတီ ြမစ်ဝက� န်းပေါ် ပဒေေို့ ဖျက်အားြေင်းလှပော 
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းပကကာင့် လူပေါင်း ၁၄၀ဝ၀ဝ 
ခန့် ပေပကျခဲ့ရပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် အရေ်ဘက်  လူ့အဖွဲ့ 
အစည်း၏ လှု ေ်ရှားမှု မှာ ေို၍အပရးေါလာခဲ့ေည်။
 ဤအပနအထားတွင် ရခိုင် ြေည်နယ်က ေီးြခား 
ြဖစ်ပနခဲ့ပေးေည်။ ေို့ပော်၂၀ ရာစုကုန်ချိန်  ကတည်းက
ေင် အာရကန်နယ်ပြမထဲေို့  ဝင်ပရာက်လာပော ြေင်ေမှ 
စီးေွားပရး လုေ်ငန်းများပကကာင့် ြေည်ေူလူထု၏ တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားမှု မှာ အရှိန်ရပနပေီြဖစ်ေည်။ လူမှု ဘဝများထဲတွင် 
မ ပကျ န ေ် မှု များ  ြေ ည့် ပန ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ေ ည်  
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံးနယ်ပြမများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပန
ဆဲြဖစ်ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရးြေုြေင် ပြောင်းလဲ 
မှု များကို မြမင်ကကရပေးပေ။ အာရကန် ရေ်ရ�ာပေါင်းများ
စွာေည် အေက်ရှင် ရေ်တည်နိုင်ေည်ဆိုရုံ အပနအထား 
ြဖင့်  ပနထိုင်ခဲ့ ကကရေည်။ ဤေို့ ြဖစ်ပနပော ရေ်ရ�ာ၏ 
ဒုက္ခ များထဲေို့  နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံေူများက ပရာက် 
လာပောအခါ ရေ်ရ�ာလူထုထဲတွင် ၎င်းတို့ကို မလိုလားေူ 
ရှေိလိ ု၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးြမှုေန်ှမံှု များ ပရာကလ်ာလမိ့မ်ညဟ် ု
မ ပမ ျှာ် လ င့် ထား ေူ များ လ ည်း  ေါ ဝ င် ေ ည် ။  န . အ . ဖ 
ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံ၏ပမို့ပတာ်ကို ရန်ကုန်မှေည် 
ပနြေည်ပတာ်ေို့  ပရ�့ပြောင်းလိုက်ပေီး ြမန်မာအစိုးရေည် 
ြေည်ေူတို့  ကကုံ ကကိုက်ပနရေမျှ  အပကကာင်းအရာများကို  
လက်လှမ်းမမီဟန်ရှိေည်။
 အာရကန်  ြေည်ေူတို့တွင်  စိတ်ညစ်ညူးစရာ  
အြဖစ်များ များြေားလာချိန်တွင် အာရကန်အပရးကို အများ 
ေိပအာင် လှု ေ်ရှားရာတွင် ြေည်ေပရာက် အဖွဲ့အစည်းများက 
အ ပရး ကကီး ပော  အ ခ န်း က �  မှ  ေါ ဝ င် ခဲ့ ေ ည် ။  ရ ခို င်  
ြေည်နယ်၏ အကျေ်အတည်းကို  ြေည်ေတွင်  ရှိပနပော 
မီဒီယာကွန်ရက်များက တစ်စတစ်စ ေိုမိုမှတ်တမ်းတင် 
လာနိုင်ခဲ့ေည်။၆၄ မှန်မှန်ေင်ြဖစ်ပလ့ရှိတတ်ပော လူအများ 
အစုလိုက်  အပေုံလိုက်  ပနရေ်စွန့် စွာရ ြခင်းများပကကာင့်  
မည်ပရ�့မည်မျှ  ထွက်ခွာခဲ့ရပေီကို ခန့်မှန်းရန်ခက်လှေည်။ 
၂၀ဝ၀ြေည့်နှစ်  အလွန်ကာလများတွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  
ထွက်လာခဲ့ပော ဒုက္ခ ေည်များနှင့်  ပရ�့ပြောင်းေူများမှာ 

ငါးေိန်းပကျာ်ခန့်ရှိနိုင်ေည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ေည်။ ရခိုင်  
ပရ�့ပြောင်း ထွက်ခွာေူများနှင့် ြေည်ေ၌ ခိုလှု ံကကေူများေည် 
အများအားြဖင့ ်မပလးရှား ၊ ထိငု်းနငှ့ ်ကချငြ်ေညန်ယတ်ို့တငွ ်
ပနထိုင်  ကကပေီး ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များကမူ ဘင်္  ဂလား 
ပဒရှ် ၊ မပလးရှားနှင့် အြခားကမ� ာ့နိုင်ငံများ၌ တြဖည်းြဖည်း 
များ ြေားလာေည်။ ေထမေိုင်းတွင်  ရခိုင်အပရးေတင်း 
များ ကို  ေုံ နှိ ေ် မီ ဒီ ယာ ြဖ င့် ော  ဖ တ် ရှု နို င် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ 
ပနာက်ေိုင်းတွင်  အင်တာနက်ရရှိမှု  ေျံ န့ှံ့လာေည့်အခါ  န့ှံ့လာေည့်အခါ  ့
ေတင်းနှင့် ထင်ြမင်ချက်များကို နိုင်ငံတွင်း၌ လည်းပကာင်း
နို င်ငံ ြေင်ေ၌လည်းပကာင်း  လျင် ြမန်စွာ  ြဖန့် ချိလာနိုင်  
ခဲ့ ကကေည်။ ထိုအပရ�့မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ တင်းကျေ်လှပော 
စာ ပေ စိ စ စ် ပရး ရှိ ခဲ့ ေ ည့်  ေ မို င်း တွ င်  ကကီး ကျ ယ် ပော  
အပြောင်းအလဲ တစ် ခုေင် ြဖစ်ေည်။(Facebook နှင့်  
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အခန်းက�  ကို ရှု ေါ။)
 ဤ အ ချိ န် မှ စ ၍  တ က် �ကွ လှု ေ် ရှား ေူ များ အား  
စုစည်းမိပစပော ကိစ္စ ရေ်တစ်ခုမှာ ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့  
လှု ေ်ရှားမှု ြဖစ်ေည်။ ထိုလှု ေ်ရှားမှု မှာ ရခိုင် ၊ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၊
အိန� ိယနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ကွန်ရက်များေါဝင်ေည်။၆၅ NGO
မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခု ြဖစ်ေည်။ န.အ.ဖက ပရ �ေဘာဝ 
ဓါတ်ပငွ့စီမံကိန်းကို ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားနှင့် အိန� ိယ
မှကုမ� ဏီများေါဝင်ပော လုေ်ငန်းစုတစ်ခုနှင့်အတူ စတင် 
ေည်။၆၆ ေို့ပော် ၂၀ဝ၉ခုနှစ်ေို့  ပရာက်ပောအခါမှော  
ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ကို ေို့လ� တ်မည့် ခရီးလမ်းဆုံးကို ဆုံးြဖတ် 
ခဲ့ ကကရာ ထိုအရေ်မှ တရုတ်ြေည်ေူ့ေမ� တနိုင်ငံ ြဖစ်လာ 
ခဲ့ ေ ည် ။  ထို အ ချိ န် က  ဤ စီ မံ ကိ န်း ကကီး ကို  ချ စ် ကက ည်  
ရင်းနှီးပော နှစ်နိုင်ငံကကား အြေစ်ဆိုစရာမရှိေည့် ေူးပေါင်း 
ပဆာင်ရ�က်မှု အြဖစ် ဂုဏ်တင်ပြောဆိုခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာ 
အစိုးရက ဝငပ်ငရွရှပိေီး တရတုအ်စိုးရက လုပံခုပံရးနငှ့ ်စီးေွား 
ပရး စရိတ်စကများရှိေည့် စင်ကာေူကမ်းလွန် ေင်လယ်ြေင် 
က တစ်ဆင့် ေပ  �ဂာများြဖင့် ေယ်ယူရပော  မလက� ား 
အကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပေီးေားြဖစ်ေွားမည်။၆၇

 ယပန့အခါတွင် ဤဆုံးြဖတ်ချက်ကို ရခိုင် အမျ ိုး
ေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက အာရကန်၏ ေမိုင်းပကကာင်း၏ 
အပရးေါပော အချ ိုးအပကွ့တစ်ခုဟု  ယူဆကကေည်။ 
ထိုနားလည်မှု စာခ� န်လ� ာကို  တရုတ်ဘက်မှ  လက်မှတ်  
ပရးထိုးခဲ့ေူမှာ ထိုစဉ်က ဒုေမ� တ ရှီကျင့်ဖျင် ြဖစ်ခဲ့ေည်။ 
ဆယ်နှစ်ခန့်အကကာတွင် ၎င်းေည် ြမန်မာနှင့်တကွ အြခား
အာရှအိမ်နီးချင်းများအပရးတွင် ေို၍ကကီးကျယ်ပောပနရာ
မှ ေါဝင်လာရပေီ။ ေမ� တြဖစ်လာပောအခါ ေူေည် ရေ်ဝန်း
နှင့်  ေိုးလမ်းစီမံကိန်း ကကီးကို  ပမွးထုတ်လိုက်ေူြဖစ်လာခဲ့
ပေီး ပခတ်ေစ်တရုတ်နိုင်ငံမှေည် ကုန်းလမ်း၊ ပရလမ်းတို့
ြဖင့်  ဥပရာေ-အာရှစေည့် အြခားကမ� ာဆီေို့  ဆက်ေွယ်
မည့်  မဟာဗျူဟာပြမာက်  စီမံကိန်းကို  ချမှတ်ခဲ့ေည်။ 
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အာ ရ က န် ရှိ  ဓါ တ် ပငွ့ ေို က် လို င်း များ ပကကာ င့်  ြဖ စ် လာ  
ပောအကျ ိုးဆက်မှာ ကကီးကျယ်လှေည်။ ပကျာက်ြဖူကို 
ဆိေ်ကမ်းလုေ်ပေီး ကုန်းတွင်းေို့ ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ေယ်ယူမှု  
စတင်ရာပနရာအြဖစ်  အပြခချထားပောပကကာင့်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည်  ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ရှိ  ပရ �ေဘာဝ 
ဓါတ်ပငွ့ တွင်းမှ ဓါတ်ပငွ့များကို ယူနန်ြေည်နယ် ကူမင်း
ပမို့ေို့ ေယ်ယူရန် တံခါးဝြဖစ်လာေည်။ ထို့ ြေင် ထိုေိုက်
လိုင်းမှာ အပရှ့အလယ်ေိုင်းမှ ေပ  �ဂာြဖင့် ေယ်လာပော 
ပရ နံ ကို  ပကျာ က် ြဖူ က တ ဆ င့်  ေ ယ် ယူ ေို့ ပဆာ င် ပေး
မည့် ေိုက်လိုင်းလည်းြဖစ်လာေည်။ 
 ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များနှင့်  
လူအဖွဲ့အစည်းတွင်  ကေဇာ ကကီးေူများကို  ထို စီ မံကိန်း  
ကကီး၏ အတိုင်းအတာ ေမာဏပကကာင့် တုန်လှု ေ်ကကရေည်။ 
အာ ရ က န် ကို  စီး ေွား ပရး အ ရ  လျ စ် လျူ ရှု ထား ြခ င်း က 
အမျ ိုးေားပရး ပစ့ပဆာ်မှု များကို  ြဖစ်ပစပော အပြခခံ  
အပကကာင်းတရားြဖစ်ခဲ့ေည်။ အစိုးရ အဆက်ဆက်ေည် 
လွတ်လေ်ပရးရခဲ့ေည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဤနယ်ပြမ 
ကို  တမင်ေင် မဟာဗျူဟာအရ ဆင်းရဲပအာင် ေစ်ထား 
ခဲ့ ကကေည်ဟူပော အြမင်မျ ိုးကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ြေန့်ြေန့်
ပြောဆိုပနကကေည်။ အစိုးရတေ်ဖွဲ့များ ဝင်ပရာက်လာပေီး 
ပြမယာများေိမ်းယူကာ လုံ ပခုံပရးအစီအမံများ  ချထား 
ပေီးေည့်အချိန်တွင်လည်း ပဒေခံများအပနနှင့် ဤစီမံကိန်း 
ပကကာ င့်  ၎ င်း တို့  မ ည် ေို့ အ ကျ ိုး ပကျး ဇူး  ရ နို င် မ ည် ကို  
မေကိကရပေ။ ၂၀ဝ၀ ြေည့န်စှမ်ျားအတငွ်း၌ တေမ်ပတာေ်ည ်
အပနာက်ေိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုေ်ကို  အဆင့် ြမှင့် ပေီး လုံ ပခုံ  
ပရးတိုး ြမှင့်ခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၆ခုနှစ်တွင်  တေ်ရင်းေုံးခုနှင့်  
တေ်စခန်းပေါင်း ၄၃ ခုကို ပနရာ ချထားခဲ့ေည်။၆၈

 ပတွ့ရှိရပော အပထာက်အထားများမှာ စိတ်ေျက် 
ဖွယ်ေင်။  ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ကချင် ြေည်နယ်ပေီးလျှ င်  
န.ဝ.တ-န.အ.ဖ လက်ထက်၌ ဒုတိယအများဆုံး နိုင်ငံ
ြခားရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များ ဝင်ပရာက်ရာပဒေြဖစ်ေည်။၆၉ 
ေို့ပော်လည်း ပဒေအပနနှင့်ပော်လည်းပကာင်း၊ ပဒေခံ 
ြေည်ေူတို့  အပနနှင့်ပော်လည်းပကာင်း အကျ ိုးပကျးဇူး 
ဟူ၍ မြမင်ရေါ။ န.အ.ဖ လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ 
အစည်းများ ြဖစ်ကကပော AZG Ärzte ohne Grenzen
နှင့် ပရာဂါေုံးမျ ိုး ရံေုံပငွအဖွဲ့ Three Diseases Fund
အစရှိေည်တို့ကို ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် လူေားချင်း စာနာ 
ပထာကထ်ားမှု  အကအူညမီျား ပေးအေရ်န ်ခငွ့ြ်ေုခဲ့ ကကေည။် 
ေိုရ့ာတငွ ်ဤနယပ်ြမမှာ နိငုင်၏ံ အြခားပဒေများနငှ့စ်ာလျှ င ်
လူ မှု ပရး အ ဆ င့် အ တ န်း ၊  ကျ န်း မာ ပရး အ ဆ င့် အ တ န်း  
�� န်းကိန်းများအား ြဖင့်  အဆင်းရဲဆုံးထဲတွင်  ေါဝင်ပန 
ပေးေည်။ ငှက်ဖျား ြဖစ်ေွားမှု နှု န်း အြမင့်ဆုံး ြေည်နယ် 
လည်းြဖစ်ေည်။၇၀ မင်းြေားမှ ALD ေါတီက ပရ�းပကာက်ခံ 

အမတ် ဦးထွန်းဝင်း က ေတိပေးခဲ့ဖူးေည်မှာ
 “ဒမီှာပဆးဆရာဝန၊် ပဆးရုပံတ ွလုလံု ံပလာကပ်လာက်

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  
ပြမာက်ပြမာက်  မရှိဘူး။  ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ကရတဲ့  
ပငွကိုကျပတာ့ ပနြေည်ပတာ်ကို  ပဆာက်ဖို့အတွက်၊ 
လက်နက်ပတွ ဝယ်ဖို့အတွက် ေုံးပနတယ်။ ကုမ� ဏီ
ပတွအပနနဲ့ ဒီစီမံကိန်းပတွကို ဆက်လုေ်မယ်ဆိုရင် 
ေူတို့ အပနနဲ့ စစ်အစိုးရကို အပထာက်အေံ့ တိုက်ရိုက် 
ပေးတာေြဲဖစတ်ယ။် ြေညေ်ပူတ ွအတကွပ်တာ ့ပကာင်း 
ကျ ိုးြဖစ် လာစရာ အပကကာင်းမရှိဘူး။”၇၁

 စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်ကကရေည့် နိုင်ငံတကာ စီမံကိန်း 
ကကီးများမှာ တရုတ်မှ ပရနံနှင့် ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ ေိုက်လိုင်း
များ ောမကေါ။ ကုလားတန် ြမစ်ဘက်စုံေုံးေယ်ယူေို့
ပဆာငပ်ရး စမီကံနိ်းကိုလည်း အနိ� ိယအစိုးရနငှ့ ်န.အ.ဖအစိုးရ 
အု ေ် ချု ေ် ပရး ၏  ပနာ က် ဆုံး နှ စ် များ တွ င်  ေ ပဘာ တူ ခဲ့  
ကကေည်။ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပော ထိုစီမံကိန်း၌ 
စစ်ပတွကို  ကုန်ေွယ်ပရးဆိေ်ကမ်းအြဖစ်  ပနရာချ ပေီး
ကုန်ေွယ်ပရးလမ်းပကကာင်း နှစ်ခုအြဖစ် ကလကတ� ားေို့  
ေင်လယ်လမ်းမှလည်းပကာင်း ၊ အိန� ိယ အပနာက်ပြမာက် 
ေိုင်းေို့ ကုလားတန်လွင်ြေင်ကို ကုန်းလမ်းြဖင့် ြဖတ်ေန်း 
၍လည်းပကာင်း  ကုန်ေွယ်ပရးချဲ့ထွင်ရန်  ေါရှိေည်။ 
အိန� ိယအစိုးအရအတွက်မူ အကျ ိုးပကျးဇူးမှာ ရှင်းေါေည်။ 
ကာလကတ� ားမှ  မီဇိုရမ်ေို့ေွားရပော ခရီးစဉ်ကို  ရက် 
ပေါင်းများစွာ အချိန်ချုံ့ေစ်လိုက်နိုင်မည်။ ေို့ပော်  ေုံး  
နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ရ ေ် မှာ  ေ ဋိ ေ က္ခ  ဇု န်  ြဖ စ် ပန ပေး ရာ  
ထိုကဲ့ေို့ပော စီမံကိန်း အကကီးစားများကို အမှန်တကယ် 
ပငိမ်းချမ်း ပေီး ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များ စစ်စစ်မှန်မှန်  ပေါ် 
ပေါက်လာေည့် အချိန်မျ ိုးမှော စဉ်းစားေင့်ေည့် စီမံကိန်း 
များ ြဖစ် ကကေည်ဟု အတိုက်အခံ  ပခါင်းပဆာင်များက 
ဆင်ြခင်မိကကေည်။
 ေိုက်လိုင်းများနှင့်  နှို  င်းစာလျှ င် ကုလားတန်ြမစ် 
ဘက်စုံစီမံကိန်းက အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင်  ေိုပနှး
ေည်။ ေို့ပော် စီမံကိန်းကို ပကကညာပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း
တွင် ပဒေခံြေည်ေူတို့၏ မနှစ်ပမို့မှု များ တိုးလာခဲ့ေည်။ 
ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အနာဂတ်တွင် ပရရှည်ေက်ပရာက်မှု ရှိ
မည့်  ဆုံး ြဖတ်ချက်များကို  ချမှတ်ခဲ့ ကကေည်မှာ ြမန်မာ၊ 
တရုတ် နှင့် အိန� ိယအစိုးရများ ြဖစ်ကကေည်။ ေို့ပော်အများ 
ေါဝင်နိုင်ပော နည်းလမ်းြဖင့်ပဒေခံနှင့် တိုင်ေင် ပဆွးပနွး
ြခင်းများ မြေုခဲ့ ကကေါ။ထို့ ြေင် ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ဗဟို
အစိုးရနှင့်  အိမ်နီးချင်းနို င်ငံများ၏ စီးေွားပရးအကျ ိုး  
အြမတ်များအတွက် ကုန်းတွင်းစ�  ��  တစ်ခုအြဖစ် အေုံးချ 
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အာ ရ က န် ရှိ  ဓါ တ် ပငွ့ ေို က် လို င်း များ ပကကာ င့်  ြဖ စ် လာ  
ပောအကျ ိုးဆက်မှာ ကကီးကျယ်လှေည်။ ပကျာက်ြဖူကို 
ဆိေ်ကမ်းလုေ်ပေီး ကုန်းတွင်းေို့ ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ေယ်ယူမှု  
စတင်ရာပနရာအြဖစ်  အပြခချထားပောပကကာင့်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည်  ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ရှိ  ပရ �ေဘာဝ 
ဓါတ်ပငွ့ တွင်းမှ ဓါတ်ပငွ့များကို ယူနန်ြေည်နယ် ကူမင်း
ပမို့ေို့ ေယ်ယူရန် တံခါးဝြဖစ်လာေည်။ ထို့ ြေင် ထိုေိုက်
လိုင်းမှာ အပရှ့အလယ်ေိုင်းမှ ေပ  �ဂာြဖင့် ေယ်လာပော 
ပရ နံ ကို  ပကျာ က် ြဖူ က တ ဆ င့်  ေ ယ် ယူ ေို့ ပဆာ င် ပေး
မည့် ေိုက်လိုင်းလည်းြဖစ်လာေည်။ 
 ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များနှင့်  
လူအဖွဲ့အစည်းတွင်  ကေဇာ ကကီးေူများကို  ထို စီ မံကိန်း  
ကကီး၏ အတိုင်းအတာ ေမာဏပကကာင့် တုန်လှု ေ်ကကရေည်။ 
အာ ရ က န် ကို  စီး ေွား ပရး အ ရ  လျ စ် လျူ ရှု ထား ြခ င်း က 
အမျ ိုးေားပရး ပစ့ပဆာ်မှု များကို  ြဖစ်ပစပော အပြခခံ  
အပကကာင်းတရားြဖစ်ခဲ့ေည်။ အစိုးရ အဆက်ဆက်ေည် 
လွတ်လေ်ပရးရခဲ့ေည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဤနယ်ပြမ 
ကို  တမင်ေင် မဟာဗျူဟာအရ ဆင်းရဲပအာင် ေစ်ထား 
ခဲ့ ကကေည်ဟူပော အြမင်မျ ိုးကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ြေန့်ြေန့်
ပြောဆိုပနကကေည်။ အစိုးရတေ်ဖွဲ့များ ဝင်ပရာက်လာပေီး 
ပြမယာများေိမ်းယူကာ လုံ ပခုံပရးအစီအမံများ  ချထား 
ပေီးေည့်အချိန်တွင်လည်း ပဒေခံများအပနနှင့် ဤစီမံကိန်း 
ပကကာ င့်  ၎ င်း တို့  မ ည် ေို့ အ ကျ ိုး ပကျး ဇူး  ရ နို င် မ ည် ကို  
မေကိကရပေ။ ၂၀ဝ၀ ြေည့န်စှမ်ျားအတငွ်း၌ တေမ်ပတာေ်ည ်
အပနာက်ေိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုေ်ကို  အဆင့် ြမှင့် ပေီး လုံ ပခုံ  
ပရးတိုး ြမှင့်ခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၆ခုနှစ်တွင်  တေ်ရင်းေုံးခုနှင့်  
တေ်စခန်းပေါင်း ၄၃ ခုကို ပနရာ ချထားခဲ့ေည်။၆၈

 ပတွ့ရှိရပော အပထာက်အထားများမှာ စိတ်ေျက် 
ဖွယ်ေင်။  ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ကချင် ြေည်နယ်ပေီးလျှ င်  
န.ဝ.တ-န.အ.ဖ လက်ထက်၌ ဒုတိယအများဆုံး နိုင်ငံ
ြခားရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များ ဝင်ပရာက်ရာပဒေြဖစ်ေည်။၆၉

ေို့ပော်လည်း ပဒေအပနနှင့်ပော်လည်းပကာင်း၊ ပဒေခံ 
ြေည်ေူတို့  အပနနှင့်ပော်လည်းပကာင်း အကျ ိုးပကျးဇူး 
ဟူ၍ မြမင်ရေါ။ န.အ.ဖ လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ 
အစည်းများ ြဖစ်ကကပော AZG Ärzte ohne Grenzen
နှင့် ပရာဂါေုံးမျ ိုး ရံေုံပငွအဖွဲ့ Three Diseases Fund
အစရှိေည်တို့ကို ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် လူေားချင်း စာနာ 
ပထာကထ်ားမှု  အကအူညမီျား ပေးအေရ်န ်ခငွ့ြ်ေုခဲ့ ကကေည။် 
ေိုရ့ာတငွ ်ဤနယပ်ြမမှာ နိငုင်၏ံ အြခားပဒေများနငှ့စ်ာလျှ င ်
လူ မှု ပရး အ ဆ င့် အ တ န်း ၊  ကျ န်း မာ ပရး အ ဆ င့် အ တ န်း  
�� န်းကိန်းများအား ြဖင့်  အဆင်းရဲဆုံးထဲတွင်  ေါဝင်ပန 
ပေးေည်။ ငှက်ဖျား ြဖစ်ေွားမှု နှု န်း အြမင့်ဆုံး ြေည်နယ် 
လည်းြဖစ်ေည်။၇၀ မင်းြေားမှ ALD ေါတီက ပရ�းပကာက်ခံ 

အမတ် ဦးထွန်းဝင်း က ေတိပေးခဲ့ဖူးေည်မှာ
 “ဒမီှာပဆးဆရာဝန၊် ပဆးရုပံတ ွလုလံု ံပလာကပ်လာက်

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  
ပြမာက်ပြမာက်  မရှိဘူး။  ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ကရတဲ့  
ပငွကိုကျပတာ့ ပနြေည်ပတာ်ကို  ပဆာက်ဖို့အတွက်၊ 
လက်နက်ပတွ ဝယ်ဖို့အတွက် ေုံးပနတယ်။ ကုမ� ဏီ
ပတွအပနနဲ့ ဒီစီမံကိန်းပတွကို ဆက်လုေ်မယ်ဆိုရင် 
ေူတို့ အပနနဲ့ စစ်အစိုးရကို အပထာက်အေံ့ တိုက်ရိုက် 
ပေးတာေြဲဖစတ်ယ။် ြေညေ်ပူတ ွအတကွပ်တာ ့ပကာင်း 
ကျ ိုးြဖစ် လာစရာ အပကကာင်းမရှိဘူး။”၇၁

 စိုးရိမ်မကင်းြဖစ်ကကရေည့် နိုင်ငံတကာ စီမံကိန်း 
ကကီးများမှာ တရုတ်မှ ပရနံနှင့် ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ ေိုက်လိုင်း
များ ောမကေါ။ ကုလားတန် ြမစ်ဘက်စုံေုံးေယ်ယူေို့
ပဆာငပ်ရး စမီကံနိ်းကိုလည်း အနိ� ိယအစိုးရနငှ့ ်န.အ.ဖအစိုးရ 
အု ေ် ချု ေ် ပရး ၏  ပနာ က် ဆုံး နှ စ် များ တွ င်  ေ ပဘာ တူ ခဲ့  
ကကေည်။ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပော ထိုစီမံကိန်း၌ 
စစ်ပတွကို  ကုန်ေွယ်ပရးဆိေ်ကမ်းအြဖစ်  ပနရာချ ပေီး
ကုန်ေွယ်ပရးလမ်းပကကာင်း နှစ်ခုအြဖစ် ကလကတ� ားေို့  
ေင်လယ်လမ်းမှလည်းပကာင်း ၊ အိန� ိယ အပနာက်ပြမာက် 
ေိုင်းေို့ ကုလားတန်လွင်ြေင်ကို ကုန်းလမ်းြဖင့် ြဖတ်ေန်း 
၍လည်းပကာင်း  ကုန်ေွယ်ပရးချဲ့ထွင်ရန်  ေါရှိေည်။ 
အိန� ိယအစိုးအရအတွက်မူ အကျ ိုးပကျးဇူးမှာ ရှင်းေါေည်။ 
ကာလကတ� ားမှ  မီဇိုရမ်ေို့ေွားရပော ခရီးစဉ်ကို  ရက် 
ပေါင်းများစွာ အချိန်ချုံ့ေစ်လိုက်နိုင်မည်။ ေို့ပော်  ေုံး  
နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ရ ေ် မှာ  ေ ဋိ ေ က္ခ  ဇု န်  ြဖ စ် ပန ပေး ရာ  
ထိုကဲ့ေို့ပော စီမံကိန်း အကကီးစားများကို အမှန်တကယ် 
ပငိမ်းချမ်း ပေီး ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များ စစ်စစ်မှန်မှန်  ပေါ် 
ပေါက်လာေည့် အချိန်မျ ိုးမှော စဉ်းစားေင့်ေည့် စီမံကိန်း 
များ ြဖစ် ကကေည်ဟု အတိုက်အခံ  ပခါင်းပဆာင်များက 
ဆင်ြခင်မိကကေည်။
 ေိုက်လိုင်းများနှင့်  နှို  င်းစာလျှ င် ကုလားတန်ြမစ် 
ဘက်စုံစီမံကိန်းက အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင်  ေိုပနှး
ေည်။ ေို့ပော် စီမံကိန်းကို ပကကညာပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်း
တွင် ပဒေခံြေည်ေူတို့၏ မနှစ်ပမို့မှု များ တိုးလာခဲ့ေည်။ 
ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အနာဂတ်တွင် ပရရှည်ေက်ပရာက်မှု ရှိ
မည့်  ဆုံး ြဖတ်ချက်များကို  ချမှတ်ခဲ့ ကကေည်မှာ ြမန်မာ၊ 
တရုတ် နှင့် အိန� ိယအစိုးရများ ြဖစ်ကကေည်။ ေို့ပော်အများ 
ေါဝင်နိုင်ပော နည်းလမ်းြဖင့်ပဒေခံနှင့် တိုင်ေင် ပဆွးပနွး
ြခင်းများ မြေုခဲ့ ကကေါ။ထို့ ြေင် ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ဗဟို
အစိုးရနှင့်  အိမ်နီးချင်းနို င်ငံများ၏ စီးေွားပရးအကျ ိုး  
အြမတ်များအတွက် ကုန်းတွင်းစ�  ��  တစ်ခုအြဖစ် အေုံးချ 
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ခံရြခင်းော ြဖစ်မည်ဟူပော အယူအဆက အာရကန်တွင်
ေိုမိုကျယ်ြေန့်လာေည်။၇၂ ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ လှု ေ်ရှားမှု  
အဖွဲ့၏ အဆိုအရ စီမံကိန်းအေစ်များေည် လူ့အခွင့်အပရး 
ချ ိုး ပဖာ က် မှု များ ကို ော  ေို ၍ တိုး ပစ နို င် ပေီး  စ စ် တ ေ် က 
တိုင်းြေည်ကို ဓါးစာခံကဲ့ေို့ ချုေ်ထားနိုင်ေည့် အစွမ်းအစ
ကို ေို၍ြမှင့်တင်ပေးရာ ပရာက်ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၇၃

 ဤေို့အမျက်ပဒါေများ ေိုမိုတိုးေွားလာချိန်တွင် 
အာရကန်၏ အမျ ိုးေားပရးလမ်းစဉ်ကို  အားအပကာင်း 
ဆုံး ကိုင်လှု ေ်နိုင်ခဲ့ပော ပြခာက်ကကိမ်ပြမာက် ကကိုးေမ်းမှု  
တစ်ရေ်မှာ န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ေည့် ပနာက်ဆုံးနှစ်များတွင် 
ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ပေေည်။ ထိုအရာမှာ လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု  
အေစ်တစ်ခုြဖစ်ေည်။ ၂၀ဝ၉ခုနှစ် ဧပေီလတွင်“ရက္ခ ိုင့်  
တ ေ် မ ပတာ် ”  ( ပနာ က် ေို င်း တွ င်  ရ က္ခ  ို င့် တ ေ် ပတာ်  ဟု  
လည်းပခါ် ) လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု တစ်ရေ်ကို လူငယ် ၂၆
ဦးေါဝင်ပော အဖွဲ့တစ်ခုက ြမန်မာနိုင်ငံပြမာက်ဖျားေိုင်း 
တွင် ပကကညာခဲ့ေည်။၇၄ ၎င်း၏နိုင်ငံပရး မျက်နှာစာကိုမူ 
ရခိငု့အ်မျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ ်“The United League of Arakan
U L A ”  ဟု အ မ ည် ပေး ထား ေ ည် ။  ဦး ထွ န်း ြမ တ် နို င်  
ဦးပဆာငပ်ော ထိလုှု ေရ်ှားမှု အေစမ်ှာ လငူယမ်ျား ကကားတငွ်
ပထာ က် ခံ မှု  လျ င် ြမ န် စွာ ရ ရှိ လာ ေ ည် ။  အ ြေ င် ေ န်း မှ  
ကကည့လ်ျှ င ်ULA ေည ်ယခငက် ပေါ်  ပေါကခ်ဲပ့ော လကန်က ်
ကိုင်  လှု ေ်ရှားမှု များနှင့်  ကွာြခားေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေား 
ပရးကို အဓိကထားပေီး ယခင်က တေ်များကဲ့ေို့  ေပဘာ
တရားပရးရာနှင့် ယုံကကည်မှု အပေါ်  အပြခခံပော လမ်းစဉ် 
ကို မကျင့်ေုံးပေ။ အဖွဲ့၏ ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင် ယခင် 
ပကျာင်းေားများ ၊ ြေည်ေတွင်ခိုလုံခဲ့ေူများနှင့် နယ်စေ်ရှိ 
အြခား အစိုးရအတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားမှု များတွင် အပတွ့အကကုံ 
ရှိနှင့်ပေီးပော တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများ ေါဝင်ေည်။၇၅

 လွန်ခဲ့ပောနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း အလုေ်လက်မဲ့  
ရခို င်လူငယ်များ   အလုေ်ရှာပဖွရန်  ထွက်ခွာခဲ့ ရပော 
ကချင်ြေည်နယ်ရှိ KIO အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး အုေ်စုများ၏ 
နယ်ပြမထဲတွင် ULA ၏ စစ်ပရးပလ့ကျင့်မှု များကို စတင် 
ခဲ့ ကကေည်။ ဖားကန့်ပကျာက်စိမ်းတွင်းများေည် အစိုးရ၊ 
ခရိုနီလုေ်ငန်းရှင်များနှင့် တရုတ်စီးေွားပရးေမားများ၏ 
အကျ ိုးစီးေွားများ ပရာယှက်ပနပော အြမတ်အစွန်းများ 
လှေည့်  လုေ်ငန်းများ ြဖစ် ကကပေီး  ရခိုင်ေားတို့အတွက် 
အလေုအ်ကိငုရ်ှာပဖရွာ အဓကိပနရာ တစခု်ြဖစလ်ာခဲေ့ည။်၇၆ 
အဖွဲ့ကို  တည်ပထာင်ရန် စတင်ြေင်ဆင်ရာတွင် ULA၏ 
ပြခလှမ်းများမှာ ယခင်ရခိုင်လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားေူများ 
ြဖစ်ကကပော AIO, ALP နှင့် ABSDF (ရခိုင်ပြမ) တို့၏
ပြခရာကိုနင်းကာ ယခင်အြခားလူမျ ိုးစုတေ်များ လှု ေ်ရှား 
ခဲ့ပော နယ်ပြမများပေါ် တွင် စတင်လှု ေ်ရှားခဲ့ ကကေည်။ 
ဆယ်ခုနှစ် တစ်ခုအတွင်း ULA ၏ပြခလှမ်းများက ေိုမို  

ြမန်ဆန်ခဲ့ေည်ဟု ဆိုနိုင်ေည်။
 ေမိုင်းအချ ိုးအပကွ့တစ်ခု ြဖစ်ချိန်တန် လာပော 
အခါ အြခားအချကန်စှခု်ကလည်း ULA ၏ နိငုင်ပံရး လှု ေရ်ှား 
မှု များကို  အပထာက်အေံ့ပေးခဲ့ေည်။  ေထမအချက်မှာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်ေွယ်ပရးပခတ်ေစ်ေို့ ပရာက်လာပော 
အခါ ULA ပခါင်းပဆာင်များအပနနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် 
ပခတ်မီနည်းေညာများကို အေုံးြေုလာနိုင်ေည်။ များမကကာ
မီနှစ်များတွင် စစ်အုေ်ချုေ်ပရးပအာက်တွင် နှစ်ပေါင်း၅၀ 
ပနခဲ့ရပေီးပနာက် အပြောင်းအလဲကို ဆာပလာင်ပတာင့်တ 
ပနပေီးြဖစ်ပော လူငယ်များကကားတွင် ေါတီ၏ နုေျ ိုမှု ၊  ပခတ်
ပရစီးပကကာင်းနှင့်အတူ လိုက်ေါနိုင်မှု များပကကာင့်  ပရေန်း 
စားလာခဲ့ေည်။  ယခင်က ရှိခဲ့ ပောအဖွဲ့များနှင့်  မတူ  
ေည်မှာ ULA ၏ ပထာက်ခံေူများေည်၎င်းတို့၏ နိုင်ငံ
ပရးေတင်းစကားများကိုလျင်ြမန်စွာ ြဖန့်ချိနိုင်ကကေည်။၇၇

ဒုတိယ တစ်ချက်မှာ လှု ေ်ရှားမှု  စတင်လာခဲ့ချိန်မှာ ကချင် 
ြေည်နယ်တွင်  အေစ်အခတ် ရေ်စဲထားေည့်  အချိန် ြဖစ်  
ခဲ့ပော်လည်း အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းမှာ မကကာမီေင် ကကမ်းတမ်း 
ပောတိုက်ေွဲများတွင် ညှေ်မိပတာ့မည့် အပနအထားြဖစ်ရာ 
ULA ၏လူငယ် ပလ့ကျင့်ပရးတေ်ေားများေည် တိုက်ေွဲ
နှင့် ရင်ဆိုင်ရပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ အချိန်တို အတွင်းမှာေင် 
ULA  ၏ ရခိုင့တ်ေမ်ပတာမ်ှာ စစပ်ြမြေငအ်တကွ ်အဆငေ်င့ ်
ြဖစ်ပနပော တေ်များြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 အပစာေိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ လှု ေ်ရှားမှု ကို မီဒီယာ 
များက များစွာေတိမထားမိခဲ့ ကကပေ။ ထိုအချိန်တွင် ULA 
ပေါ် ထွက်လာမှု ကို န.အ.ဖ ၏ အစိုးရ အကူးအပြောင်း အစီ 
အစဉ်များကအရိေ်ထိုးပနဟန်ရှိေည်။ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း 
အပေီးတွင်  အစိုးရပြောင်းလဲပရးမှာ  နိုင်ငံတကာေံခင်း  
တစမ်နခ်င်းတငွ ်ပရေန်းစားပော စကားတစခ်နွ်းြဖစခ်ဲေ့ည။် 
KIO ေညလ်ည်း ULA  အပနနငှ့ ်ကချငတ်ို၏့ နယပ်ြမထတဲငွ ်
နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု  အြဖစ်ပေါ် ထွက်လာြခင်းနှင့် ေတ်ေက်၍ 
ေတိရှိခဲ့ေည်။၇၈ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း၌ လူမှု ဘဝ အပရ�့ 
များက  တူရူပေါင်းစုံေို့ ပရ�့လျားပနကကေည်။ စစ်အစိုးရ 
ပအာက်တွင် နှစ်နှစ်ဆယ်ပကျာ်ထေ်ပေီး ပနထိုင်ခဲ့ ပေီးပနာက် 
နိုင်ငံပရး တက်�ကွလှု ေ်ရှားများ တစ်ဖန်နိုးထလာြေန်ေည်။ 
“ရက္ခ ိတလမ်းစဉ်” ဟူပော ေင်မဒဿနကို အပြခခံကာ ULA 
က ရခိုင်၏ ေိုဆိုးလာပောအပြခအပနကို ဤေို့ပထာက်ြေ 
ခဲ့ေည်။
 “ဗမာကိလုိနုအီေုခ်ျုေပ်ရးနငှ့ ် လမူျ ိုးပရး ခွြဲခား ဆကဆ်ံ

ပော အ စိုး ရ များ  လ က် ပအာ က် တွ င်  အာ ရ က န်
လူမျ ိုးများေည် ဆင်းရဲြခင်း၊ တန်းတူညီမျှ မရှိ ြခင်း၊
င တ် မွ တ် ြခ င်း များ ြဖ င့်  အ ဆိုး ပကျာ့ ေံ ေ ရာ ထဲ ေို့  
ပရာက်ရှိေွားခဲ့ ပေီး အာရကန်ေည်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံ 
တွင် အဆင်းရဲဆုံးြေည်နယ် တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ ေည်။ 
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ခံရြခင်းော ြဖစ်မည်ဟူပော အယူအဆက အာရကန်တွင်
ေိုမိုကျယ်ြေန့်လာေည်။၇၂ ပရ �ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ လှု ေ်ရှားမှု  
အဖွဲ့၏ အဆိုအရ စီမံကိန်းအေစ်များေည် လူ့အခွင့်အပရး 
ချ ိုး ပဖာ က် မှု များ ကို ော  ေို ၍ တိုး ပစ နို င် ပေီး  စ စ် တ ေ် က 
တိုင်းြေည်ကို ဓါးစာခံကဲ့ေို့ ချုေ်ထားနိုင်ေည့် အစွမ်းအစ
ကို ေို၍ြမှင့်တင်ပေးရာ ပရာက်ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၇၃

 ဤေို့အမျက်ပဒါေများ ေိုမိုတိုးေွားလာချိန်တွင် 
အာရကန်၏ အမျ ိုးေားပရးလမ်းစဉ်ကို  အားအပကာင်း 
ဆုံး ကိုင်လှု ေ်နိုင်ခဲ့ပော ပြခာက်ကကိမ်ပြမာက် ကကိုးေမ်းမှု  
တစ်ရေ်မှာ န.အ.ဖ အုေ်ချုေ်ေည့် ပနာက်ဆုံးနှစ်များတွင် 
ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ပေေည်။ ထိုအရာမှာ လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု  
အေစ်တစ်ခုြဖစ်ေည်။ ၂၀ဝ၉ခုနှစ် ဧပေီလတွင်“ရက္ခ ိုင့်  
တ ေ် မ ပတာ် ”  ( ပနာ က် ေို င်း တွ င်  ရ က္ခ  ို င့် တ ေ် ပတာ်  ဟု  
လည်းပခါ် ) လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု တစ်ရေ်ကို လူငယ် ၂၆
ဦးေါဝင်ပော အဖွဲ့တစ်ခုက ြမန်မာနိုင်ငံပြမာက်ဖျားေိုင်း 
တွင် ပကကညာခဲ့ေည်။၇၄ ၎င်း၏နိုင်ငံပရး မျက်နှာစာကိုမူ 
ရခိငု့အ်မျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ ်“The United League of Arakan
U L A ”  ဟု အ မ ည် ပေး ထား ေ ည် ။  ဦး ထွ န်း ြမ တ် နို င်  
ဦးပဆာငပ်ော ထိလုှု ေရ်ှားမှု အေစမ်ှာ လငူယမ်ျား ကကားတငွ်
ပထာ က် ခံ မှု  လျ င် ြမ န် စွာ ရ ရှိ လာ ေ ည် ။  အ ြေ င် ေ န်း မှ  
ကကည့လ်ျှ င ်ULA ေည ်ယခငက် ပေါ်  ပေါကခ်ဲပ့ော လကန်က ်
ကိုင်  လှု ေ်ရှားမှု များနှင့်  ကွာြခားေည်။ ရခိုင်အမျ ိုးေား 
ပရးကို အဓိကထားပေီး ယခင်က တေ်များကဲ့ေို့  ေပဘာ
တရားပရးရာနှင့် ယုံကကည်မှု အပေါ်  အပြခခံပော လမ်းစဉ် 
ကို မကျင့်ေုံးပေ။ အဖွဲ့၏ ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင် ယခင် 
ပကျာင်းေားများ ၊ ြေည်ေတွင်ခိုလုံခဲ့ေူများနှင့် နယ်စေ်ရှိ 
အြခား အစိုးရအတိုက်အခံ လှု ေ်ရှားမှု များတွင် အပတွ့အကကုံ 
ရှိနှင့်ပေီးပော တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများ ေါဝင်ေည်။၇၅

 လွန်ခဲ့ပောနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း အလုေ်လက်မဲ့  
ရခို င်လူငယ်များ   အလုေ်ရှာပဖွရန်  ထွက်ခွာခဲ့ ရပော 
ကချင်ြေည်နယ်ရှိ KIO အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး အုေ်စုများ၏ 
နယ်ပြမထဲတွင် ULA ၏ စစ်ပရးပလ့ကျင့်မှု များကို စတင် 
ခဲ့ ကကေည်။ ဖားကန့်ပကျာက်စိမ်းတွင်းများေည် အစိုးရ၊ 
ခရိုနီလုေ်ငန်းရှင်များနှင့် တရုတ်စီးေွားပရးေမားများ၏ 
အကျ ိုးစီးေွားများ ပရာယှက်ပနပော အြမတ်အစွန်းများ 
လှေည့်  လုေ်ငန်းများ ြဖစ် ကကပေီး  ရခိုင်ေားတို့အတွက် 
အလေုအ်ကိငုရ်ှာပဖရွာ အဓကိပနရာ တစခု်ြဖစလ်ာခဲေ့ည။်၇၆

အဖွဲ့ကို  တည်ပထာင်ရန် စတင်ြေင်ဆင်ရာတွင် ULA၏ 
ပြခလှမ်းများမှာ ယခင်ရခိုင်လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားေူများ 
ြဖစ်ကကပော AIO, ALP နှင့် ABSDF (ရခိုင်ပြမ) တို့၏
ပြခရာကိုနင်းကာ ယခင်အြခားလူမျ ိုးစုတေ်များ လှု ေ်ရှား 
ခဲ့ပော နယ်ပြမများပေါ် တွင် စတင်လှု ေ်ရှားခဲ့ ကကေည်။ 
ဆယ်ခုနှစ် တစ်ခုအတွင်း ULA ၏ပြခလှမ်းများက ေိုမို  

ြမန်ဆန်ခဲ့ေည်ဟု ဆိုနိုင်ေည်။
 ေမိုင်းအချ ိုးအပကွ့တစ်ခု ြဖစ်ချိန်တန် လာပော 
အခါ အြခားအချကန်စှခု်ကလည်း ULA ၏ နိငုင်ပံရး လှု ေရ်ှား 
မှု များကို  အပထာက်အေံ့ပေးခဲ့ေည်။  ေထမအချက်မှာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်ေွယ်ပရးပခတ်ေစ်ေို့ ပရာက်လာပော 
အခါ ULA ပခါင်းပဆာင်များအပနနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် 
ပခတ်မီနည်းေညာများကို အေုံးြေုလာနိုင်ေည်။ များမကကာ
မီနှစ်များတွင် စစ်အုေ်ချုေ်ပရးပအာက်တွင် နှစ်ပေါင်း၅၀ 
ပနခဲ့ရပေီးပနာက် အပြောင်းအလဲကို ဆာပလာင်ပတာင့်တ 
ပနပေီးြဖစ်ပော လူငယ်များကကားတွင် ေါတီ၏ နုေျ ိုမှု ၊  ပခတ်
ပရစီးပကကာင်းနှင့်အတူ လိုက်ေါနိုင်မှု များပကကာင့်  ပရေန်း 
စားလာခဲ့ေည်။  ယခင်က ရှိခဲ့ ပောအဖွဲ့များနှင့်  မတူ  
ေည်မှာ ULA ၏ ပထာက်ခံေူများေည်၎င်းတို့၏ နိုင်ငံ
ပရးေတင်းစကားများကိုလျင်ြမန်စွာ ြဖန့်ချိနိုင်ကကေည်။၇၇

ဒုတိယ တစ်ချက်မှာ လှု ေ်ရှားမှု  စတင်လာခဲ့ချိန်မှာ ကချင် 
ြေည်နယ်တွင်  အေစ်အခတ် ရေ်စဲထားေည့်  အချိန် ြဖစ်  
ခဲ့ပော်လည်း အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းမှာ မကကာမီေင် ကကမ်းတမ်း 
ပောတိုက်ေွဲများတွင် ညှေ်မိပတာ့မည့် အပနအထားြဖစ်ရာ 
ULA ၏လူငယ် ပလ့ကျင့်ပရးတေ်ေားများေည် တိုက်ေွဲ
နှင့် ရင်ဆိုင်ရပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ အချိန်တို အတွင်းမှာေင် 
ULA  ၏ ရခိုင့တ်ေမ်ပတာမ်ှာ စစပ်ြမြေငအ်တကွ ်အဆငေ်င့ ်
ြဖစ်ပနပော တေ်များြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 အပစာေိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ လှု ေ်ရှားမှု ကို မီဒီယာ 
များက များစွာေတိမထားမိခဲ့ ကကပေ။ ထိုအချိန်တွင် ULA 
ပေါ် ထွက်လာမှု ကို န.အ.ဖ ၏ အစိုးရ အကူးအပြောင်း အစီ 
အစဉ်များကအရိေ်ထိုးပနဟန်ရှိေည်။ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း 
အပေီးတွင်  အစိုးရပြောင်းလဲပရးမှာ  နိုင်ငံတကာေံခင်း  
တစမ်နခ်င်းတငွ ်ပရေန်းစားပော စကားတစခ်နွ်းြဖစခ်ဲေ့ည။် 
KIO ေညလ်ည်း ULA  အပနနငှ့ ်ကချငတ်ို၏့ နယပ်ြမထတဲငွ ်
နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု  အြဖစ်ပေါ် ထွက်လာြခင်းနှင့် ေတ်ေက်၍ 
ေတိရှိခဲ့ေည်။၇၈ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်း၌ လူမှု ဘဝ အပရ�့ 
များက  တူရူပေါင်းစုံေို့ ပရ�့လျားပနကကေည်။ စစ်အစိုးရ 
ပအာက်တွင် နှစ်နှစ်ဆယ်ပကျာ်ထေ်ပေီး ပနထိုင်ခဲ့ ပေီးပနာက် 
နိုင်ငံပရး တက်�ကွလှု ေ်ရှားများ တစ်ဖန်နိုးထလာြေန်ေည်။ 
“ရက္ခ ိတလမ်းစဉ်” ဟူပော ေင်မဒဿနကို အပြခခံကာ ULA 
က ရခိုင်၏ ေိုဆိုးလာပောအပြခအပနကို ဤေို့ပထာက်ြေ 
ခဲ့ေည်။
 “ဗမာကိလုိနုအီေုခ်ျုေပ်ရးနငှ့ ် လမူျ ိုးပရး ခွြဲခား ဆကဆ်ံ

ပော အ စိုး ရ များ  လ က် ပအာ က် တွ င်  အာ ရ က န်
လူမျ ိုးများေည် ဆင်းရဲြခင်း၊ တန်းတူညီမျှ မရှိ ြခင်း၊
င တ် မွ တ် ြခ င်း များ ြဖ င့်  အ ဆိုး ပကျာ့ ေံ ေ ရာ ထဲ ေို့  
ပရာက်ရှိေွားခဲ့ ပေီး အာရကန်ေည်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံ 
တွင် အဆင်းရဲဆုံးြေည်နယ် တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ ေည်။ 
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ဆ င်း ရဲ ဒု က္ခ   ကကီး မား လှ ပော အ ြဖ စ် များ  ပကက ကွဲ  
စရာများက အာရကန်လူငယ်များကို  ပရ�းချယ်စရာ 
မရှိပော ဘဝေို့  တွန်းေို့လိုက် ပေီး အမျ ိုးေားလွတ် 
ပြမာက်မှု  ပတာ်လှန်ပရးကို စတင်ပစပတာ့ေည်။”၇၉

 ထိုကဲ့ေို့ပော ပတာ်လှန်ပရးစကားများကို ရခိုင်
ြေညန်ယမ် ှလကန်ကက်ိငု ်လှု ေရ်ှားမှု များစွာက အကကမိပ်ေါင်း
များစွာ ပြောခဲ့ ကကဖူးေါပေီ။ အပစာေိုင်းတွင် ထိုကဲ့ေို့ပော 
စကားမျ ိုးကို  အစိုးရအရာရှိများက ပလှာင်ပြောင်ခဲ့ ကက 
ပော်လည်းအြခားပောတေ်ဖွဲ့ပဟာင်းများက ဆက်လက် 
ရေ်တည်ရန် ရုန်းကန်ပနရချိန်တွင် ULA လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်
ေည် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို အေစ်တစ်ဖန်
လှု ေ်နှို  းခဲ့ ြေန်ေည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ေင်  ပမ့ပလျာ့ခံ  
ြဖစ်လုနီးေါး ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းကလည်း ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ် နယ်စေ်တွင် ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနေည်။ မွတ်ဆလင် 
လငူယမ်ျားစွာေည ်ပနရေက်ိ ုစနွ့ခ်ွာပနကကေည။် များမကကာမ ီ
တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း မြမင်ခဲ့ 
ရဖူးေည် အတိုင်းအတာြဖင့် ေဋိေက္ခ အရှိန်များ ပတာက် 
ပလာင် လာပတာ့မည် ြဖစ်ေည်။
 ဤကာလမှာ မုန်တိုင်းမလာမီကပလး ရာေီဥတု 
ပအး ချ မ်း ပန ပော  ပနာ က် ဆုံး  အ ချိ န် နာ ရီ များ နှ င့် ော  
တူေါေည်။ ထိုအချိန်တွင်  ULA ၏ အမည်မှာ  ြေင်ေ 
တက�်က ွလှု ေရ်ှားေမူျား အေိငု်းအဝိငု်းတငွ ်မေေိပလာက ်
ေင်ြဖစ်ေည်။ ရက္ခ ုိင့်တေ်ပတာ်က တိုက်ခိုက်မှု များ မစတင်မီ 
အတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံပရး၌ အပရးကကီးပော အပြောင်းအ
လဲကကီးတစ်ခုြဖစ်ပေါ် လာပလပေီ။ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ � 
နှင့် န.အ.ဖ ဗိုလ်ချုေ်များေည် ၂၀၁၁ တွင် ရာထူးမှ အနား 
ယူကကပေီး အရေ်ေားတစ်ဝက်တစ်ေျက် အုေ်ချုေ်ပော စနစ် 
ေစ်ကို စတင်ရန်စီစဉ်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ ဤေို့ ပဆာင်ရ�က် 
ရန်လည်း ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးကတည်းက ယခုအချိန် 
အထိ ြေဌာန်းခဲ့ပော တတိယပြမာက် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  
အပြခခံဥေပဒကို မိတ်ဆက်ခဲ့ေည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကကာ 
ဖိနှိေ်ခဲ့ ပေီးပနာက် ပရ�းပကာက်ေွဲ  နိုင်ငံပရးမှာ ြေန်လည်
လှု ေ်ရှား ေက်ဝင်ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။

၂၀ဝ၈  အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့် 
၂၀၁၀ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ 

 အ ေျ က် အ စီး များ လှ ပော  နာ ဂ စ် ဆို င် က လုံး
မနုတ်ိငု်း အပေီးတငွ ်နိငုင်ပံရးအပြောင်းအလမဲျား လျှ ငြ်မန ်စွာ 
အရှိန်ရလာခဲ့ေည်။ န.အ.ဖ ေည် နိုင်ငံပရးစနစ်အေစ်ကို 
စတင်ရန် ဆက်လက်ပဆာင်ရ�က်ပနချိန်တွင် ရခိုင်ြေည်နယ် 
အပနနှင့် များများမပမ ျှာ်လင့်ထားခဲ့ပေ။ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင်

အမျ ိုးေားညီလာခံက ၁၅ နှစ်အကကာတွင် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်
ေုံ  အ ပြခ ခံ ဥ ေ ပဒ ပရး ဆွဲ ြခ င်း ကို  အ ဆုံး ေ တ် ခဲ့ ပေ ပေီ ။ 
ေို့ပော် တေ်မပတာ်၏လက်ထဲတွင် အာဏာကို ေုံးနိုင်ခွင့် 
များ  ဆ က် လ က် ကျ န် ရှိ ပအာ င်  ြေ င် ဆ င် ထား ခဲ့ ေ ည် ။ 
အမျ ိုးေား နိုင်ငံပရးတွင် တေ်မပတာ်က ဦးပဆာင်ေူအြဖစ် 
ပနရာယထူားေည။် ( ြေညထ်ပဲရး ၊ ကာကယွပ်ရးနငှ့ ်နယစ်ေ ်
ပဒေပရးရာ ) ဝနက်ကီး ဌာနေုံးခကုိ ုတေမ်ပတာ၏် ထနိ်းချုေ်
မှု ပအာက်တွင် ဆက်လက်ထားရှိမည်ြဖစ်ပေီး ဥေပဒြေုပရး
အာဏာရှိပော လ� တ်ပတာ်၏အဆင့်ေုံးရေ် (အမျ ိုးေား 
လ� တ်ပတာ် ၊ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ်နှင့် ြေည်နယ်တိုင်းပဒေကကီး 
လ� တ်ပတာ်) များမှ ေုံပေအမတ်ပနရာ ၂၅ ရာခိုင်နှု န်းကို 
တေ်မပတာ်က ခန့်အေ်ထား ေူများကရယူမည်ြဖစ်ေည်။
 အြေင်ေန်းတွင်  နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းထဲ၌ 
ထင်ရှားပော အပြောင်းအလဲများစွာ ြဖစ်ပေါ် လာမည်ဟု 
ထင်စရာရှိေည်။ ဗမာအများစုပနထိုင်ရာ ပဒေများကို  
“တိုင်း” ဟုပခါ် တွင်မည့်အစား “တိုင်းပဒေကကီး” ဟုအမည် 
ပြောင်းလဲခဲ့ ပေီး လူမျ ိုးစုများ၏ “ြေည်နယ်” ခုနှစ်ခုကိုမူ  
ြေည်နယ်ဟု ဆက်လက်ပခါ် ပဝါ် ပစေည်။ ေို့ပော်အေစ် 
ထွက်  ပေါ် လာပော ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရးနယ်ပြမေစ်  
များတွင်  စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ  နာဂ၊ ဓနု ၊  ကိုးကန့် ၊ 
ေပလာင် (တအာင်း) ၊ ေအိုဝ့်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ရှိ  ဝလူမျ ိုး 
များအတွက် နယ်ပြမများ ေါဝင်ခဲ့ေည်။ အြခား အေစ် 
ဖန်တီးမှု  တစ်ရေ်မှာ ြေည်နယ်နှင့် တိုင်းလ� တ်ပတာ်များ၌ 
လူမျ ိုး စုတစ် ခုတွင်  လူဦးပရ ၅၁,၄၀ဝ ဦးထက်ပကျာ်  
ပော တိုင်းရင်းေားမျ ိုးနွယ်စုများအတွက် အမတ်ပနရာ
“၂၉” ပနရာကို ေီးေန့်ထားရှိေည်။၉၀ ထိုအမတ်ပနရာများ 
ထဲမှာေင်  တိုင်းရင်းေားပရးရာဝန် ကကီးများ ြဖစ်လာကက 
ေည်။ ေို့ပော် ဤပနရာတွင် အတိုင်အပဖာက်မညီပော 
ကစိ္စ များလည်း ရှကိကေည။် ဥေမာ - ရခိငုလ်မူျ ိုးများ အတကွ ်
ပနရာကိ ုဧရာဝတ ီ၊ ရနက်နုတ်ိငု်းပဒေကကီးများတငွ ်ချနလ်ေှ ်
ထား ပော် လ ည်း  က ချ င် ြေ ည် န ယ် တွ င် မူ  မ ပတွ့ ရ ပေ ။ 
အလားတေူင ်အံ့ ကေစရာပကာင်းေညမ်ှာ ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်
လူမျ ိုးများအတွက် အမတ်ပနရာများ ေတ်မှတ် အချ ိုးြဖင့် 
ထားရှိပော်လည်း ကမန်များ ၊ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အြခား
မွတ်ဆလင်နှင့်နွယ်ပော အစုအဖွဲ့များအတွက်  ပနရာ 
ေတ်မှတ်ပေးြခင်း မရှိေါ။ “ပမယုနယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး” ဟု 
ပေးမည်ဟူပော အယူအဆကိုလည်း ြေန်လည် ပဖာ်ထုတ် 
လာြခင်းမရှိေါ။
 ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ ကို  
ဖွဲ့စည်းေုအံပြခခ ံဥေပဒေစက် အကျေရ်ိကုပ်စေည။် အပြခခ ံ
အားြဖင့် အနာဂတ်တွင် ပေါ် လာမည့်နိုင်ငံပရး စနစ်ေစ်မှာ 
ဖယ်ဒရယ် (ေို့မဟုတ်)  ြေည်ပထာင် စုစနစ်  ြဖစ်ရမည့်  
အစား  “ တ စ် ြေည်ပထာ င် ”  စနစ်ော ြဖစ် ပေီး  နို င် ငံ ပရး  
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ဆ င်း ရဲ ဒု က္ခ   ကကီး မား လှ ပော အ ြဖ စ် များ  ပကက ကွဲ  
စရာများက အာရကန်လူငယ်များကို  ပရ�းချယ်စရာ 
မရှိပော ဘဝေို့  တွန်းေို့လိုက် ပေီး အမျ ိုးေားလွတ် 
ပြမာက်မှု  ပတာ်လှန်ပရးကို စတင်ပစပတာ့ေည်။”၇၉

 ထိုကဲ့ေို့ပော ပတာ်လှန်ပရးစကားများကို ရခိုင်
ြေညန်ယမ် ှလကန်ကက်ိငု ်လှု ေရ်ှားမှု များစွာက အကကမိပ်ေါင်း
များစွာ ပြောခဲ့ ကကဖူးေါပေီ။ အပစာေိုင်းတွင် ထိုကဲ့ေို့ပော 
စကားမျ ိုးကို  အစိုးရအရာရှိများက ပလှာင်ပြောင်ခဲ့ ကက 
ပော်လည်းအြခားပောတေ်ဖွဲ့ပဟာင်းများက ဆက်လက် 
ရေ်တည်ရန် ရုန်းကန်ပနရချိန်တွင် ULA လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်
ေည် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို အေစ်တစ်ဖန်
လှု ေ်နှို  းခဲ့ ြေန်ေည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ေင်  ပမ့ပလျာ့ခံ  
ြဖစ်လုနီးေါး ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းကလည်း ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ် နယ်စေ်တွင် ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် ပနေည်။ မွတ်ဆလင် 
လငူယမ်ျားစွာေည ်ပနရေက်ိ ုစနွ့ခ်ွာပနကကေည။် များမကကာမ ီ
တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း မြမင်ခဲ့ 
ရဖူးေည် အတိုင်းအတာြဖင့် ေဋိေက္ခ အရှိန်များ ပတာက် 
ပလာင် လာပတာ့မည် ြဖစ်ေည်။
 ဤကာလမှာ မုန်တိုင်းမလာမီကပလး ရာေီဥတု 
ပအး ချ မ်း ပန ပော  ပနာ က် ဆုံး  အ ချိ န် နာ ရီ များ နှ င့် ော  
တူေါေည်။ ထိုအချိန်တွင်  ULA ၏ အမည်မှာ  ြေင်ေ 
တက�်က ွလှု ေရ်ှားေမူျား အေိငု်းအဝိငု်းတငွ ်မေေိပလာက ်
ေင်ြဖစ်ေည်။ ရက္ခ ုိင့်တေ်ပတာ်က တိုက်ခိုက်မှု များ မစတင်မီ 
အတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံပရး၌ အပရးကကီးပော အပြောင်းအ
လဲကကီးတစ်ခုြဖစ်ပေါ် လာပလပေီ။ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးေန်းပရ � 
နှင့် န.အ.ဖ ဗိုလ်ချုေ်များေည် ၂၀၁၁ တွင် ရာထူးမှ အနား 
ယူကကပေီး အရေ်ေားတစ်ဝက်တစ်ေျက် အုေ်ချုေ်ပော စနစ် 
ေစ်ကို စတင်ရန်စီစဉ်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ ဤေို့ ပဆာင်ရ�က် 
ရန်လည်း ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးကတည်းက ယခုအချိန် 
အထိ ြေဌာန်းခဲ့ပော တတိယပြမာက် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  
အပြခခံဥေပဒကို မိတ်ဆက်ခဲ့ေည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကကာ 
ဖိနှိေ်ခဲ့ ပေီးပနာက် ပရ�းပကာက်ေွဲ  နိုင်ငံပရးမှာ ြေန်လည်
လှု ေ်ရှား ေက်ဝင်ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။

၂၀ဝ၈  အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့် 
၂၀၁၀ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ 
၂၀ဝ၈  အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့် 
၂၀၁၀ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ 
၂၀ဝ၈  အဖွဲ့အစည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့် 

 အ ေျ က် အ စီး များ လှ ပော  နာ ဂ စ် ဆို င် က လုံး
မနုတ်ိငု်း အပေီးတငွ ်နိငုင်ပံရးအပြောင်းအလမဲျား လျှ ငြ်မန ်စွာ 
အရှိန်ရလာခဲ့ေည်။ န.အ.ဖ ေည် နိုင်ငံပရးစနစ်အေစ်ကို 
စတင်ရန် ဆက်လက်ပဆာင်ရ�က်ပနချိန်တွင် ရခိုင်ြေည်နယ် 
အပနနှင့် များများမပမ ျှာ်လင့်ထားခဲ့ပေ။ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင်

အမျ ိုးေားညီလာခံက ၁၅ နှစ်အကကာတွင် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်
ေုံ  အ ပြခ ခံ ဥ ေ ပဒ ပရး ဆွဲ ြခ င်း ကို  အ ဆုံး ေ တ် ခဲ့ ပေ ပေီ ။ 
ေို့ပော် တေ်မပတာ်၏လက်ထဲတွင် အာဏာကို ေုံးနိုင်ခွင့် 
များ  ဆ က် လ က် ကျ န် ရှိ ပအာ င်  ြေ င် ဆ င် ထား ခဲ့ ေ ည် ။ 
အမျ ိုးေား နိုင်ငံပရးတွင် တေ်မပတာ်က ဦးပဆာင်ေူအြဖစ် 
ပနရာယထူားေည။် ( ြေညထ်ပဲရး ၊ ကာကယွပ်ရးနငှ့ ်နယစ်ေ ်
ပဒေပရးရာ ) ဝနက်ကီး ဌာနေုံးခကုိ ုတေမ်ပတာ၏် ထနိ်းချုေ်
မှု ပအာက်တွင် ဆက်လက်ထားရှိမည်ြဖစ်ပေီး ဥေပဒြေုပရး
အာဏာရှိပော လ� တ်ပတာ်၏အဆင့်ေုံးရေ် (အမျ ိုးေား 
လ� တ်ပတာ် ၊ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ်နှင့် ြေည်နယ်တိုင်းပဒေကကီး 
လ� တ်ပတာ်) များမှ ေုံပေအမတ်ပနရာ ၂၅ ရာခိုင်နှု န်းကို 
တေ်မပတာ်က ခန့်အေ်ထား ေူများကရယူမည်ြဖစ်ေည်။
 အြေင်ေန်းတွင်  နိုင်ငံပရး အခင်းအကျင်းထဲ၌ 
ထင်ရှားပော အပြောင်းအလဲများစွာ ြဖစ်ပေါ် လာမည်ဟု 
ထင်စရာရှိေည်။ ဗမာအများစုပနထိုင်ရာ ပဒေများကို  
“တိုင်း” ဟုပခါ် တွင်မည့်အစား “တိုင်းပဒေကကီး” ဟုအမည် 
ပြောင်းလဲခဲ့ ပေီး လူမျ ိုးစုများ၏ “ြေည်နယ်” ခုနှစ်ခုကိုမူ  
ြေည်နယ်ဟု ဆက်လက်ပခါ် ပဝါ် ပစေည်။ ေို့ပော်အေစ် 
ထွက်  ပေါ် လာပော ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရးနယ်ပြမေစ်  
များတွင်  စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ  နာဂ၊ ဓနု ၊  ကိုးကန့် ၊ 
ေပလာင် (တအာင်း) ၊ ေအိုဝ့်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ရှိ  ဝလူမျ ိုး 
များအတွက် နယ်ပြမများ ေါဝင်ခဲ့ေည်။ အြခား အေစ် 
ဖန်တီးမှု  တစ်ရေ်မှာ ြေည်နယ်နှင့် တိုင်းလ� တ်ပတာ်များ၌ 
လူမျ ိုး စုတစ် ခုတွင်  လူဦးပရ ၅၁,၄၀ဝ ဦးထက်ပကျာ်  
ပော တိုင်းရင်းေားမျ ိုးနွယ်စုများအတွက် အမတ်ပနရာ
“၂၉” ပနရာကို ေီးေန့်ထားရှိေည်။၉၀ ထိုအမတ်ပနရာများ 
ထဲမှာေင်  တိုင်းရင်းေားပရးရာဝန် ကကီးများ ြဖစ်လာကက 
ေည်။ ေို့ပော် ဤပနရာတွင် အတိုင်အပဖာက်မညီပော 
ကစိ္စ များလည်း ရှကိကေည။် ဥေမာ - ရခိငုလ်မူျ ိုးများ အတကွ ်
ပနရာကိ ုဧရာဝတ ီ၊ ရနက်နုတ်ိငု်းပဒေကကီးများတငွ ်ချနလ်ေှ ်
ထား ပော် လ ည်း  က ချ င် ြေ ည် န ယ် တွ င် မူ  မ ပတွ့ ရ ပေ ။ 
အလားတေူင ်အံ့ ကေစရာပကာင်းေညမ်ှာ ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်
လူမျ ိုးများအတွက် အမတ်ပနရာများ ေတ်မှတ် အချ ိုးြဖင့် 
ထားရှိပော်လည်း ကမန်များ ၊ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အြခား
မွတ်ဆလင်နှင့်နွယ်ပော အစုအဖွဲ့များအတွက်  ပနရာ 
ေတ်မှတ်ပေးြခင်း မရှိေါ။ “ပမယုနယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရး” ဟု 
ပေးမည်ဟူပော အယူအဆကိုလည်း ြေန်လည် ပဖာ်ထုတ် 
လာြခင်းမရှိေါ။
 ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  နို င် ငံ ပရး လှု ေ် ရှား ေူ များ ကို  
ဖွဲ့စည်းေုအံပြခခ ံဥေပဒေစက် အကျေရ်ိကုပ်စေည။် အပြခခ ံ
အားြဖင့် အနာဂတ်တွင် ပေါ် လာမည့်နိုင်ငံပရး စနစ်ေစ်မှာ 
ဖယ်ဒရယ် (ေို့မဟုတ်)  ြေည်ပထာင် စုစနစ်  ြဖစ်ရမည့်  
အစား  “ တ စ် ြေည်ပထာ င် ”  စနစ်ော ြဖစ် ပေီး  နို င် ငံ ပရး  
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ရခိုင်ြေည်ကာကွယ်ပရးတေ်မပတာ် (ADA)  ၁၉၄၂ - ၁၉၄၅

ရခိုင်ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (APLP)  ၁၉၄၅ - ၁၉၅၈

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (အလံနီ) (CPB- Red Flag)  ၁၉၄၅ - ၁၉၉၂

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (အလံြဖူ၊ ရခိုင်ြေည်) (CPB- White Flag-Arakan) ၁၉၄၅ - ၁၉၉၇

ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်အဖွဲ့၊ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်ေါတီ (PVO) ၁၉၄၅ - ၁၉၅၈

မူဂျာဟစ်ေါတီ (Mujahid Party) ၁၉၄၇ - ၁၉၆၁

လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ (စစ်ပတွခရိုင်) (TNO-Akyab District) ၁၉၅၇ - ၁၉၇၂

ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (ANLP)  ၁၉၆၀ - ၁၉၉၄

ရခိုင်ြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (CPA) ၁၉၆၂ - ၁၉၉၄

မူဂျာဟစ်ေါတီ/မူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာ) အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (MNLP) ၁၉၆၂ - ၁၉၇၃

ရိုဟင်ဂျာမျ ိုးချစ်တစ်ဉီး (ရိုဟင်ဂျာလွတ်လေ်ပရးတေ်ဉီး) (RPF/RIF)  ၁၉၇၃ (၆၃) - ၁၉၈၆

မီဇိုအမျ ိုးေားတစ်ဉီး (MNF)  ၁၉၆၆ (၆၁) - ၁၉၈၆၈၁

ရခိုင်ြေည်လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ (AIO)  ၁၉၇၀ - ၁၉၈၈ (၉၄)

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (ALP) ၁၉၇၃ (၆၈) - ယပန့ထိ

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ (ALO)  ၁၉၈၂ - ၁၉၈၈

ရိုဟင်ဂျာပေွးစည်းညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ (RSO) ၁၉၈၂ - ယပန့ထိ

ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ (NUFA) ၁၉၈၅ - ၁၉၉၄၈၂

အာရ်ကာန်ရိုဟင်ဂျာအစ္စ လမ်မစ်တေ်ဉီး (ARIF) ၁၉၈၆ - ၁၉၉၈၈၃

လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများေါတီ (ရခိုင်ြေည်) (TNO-Arakan) ၁၉၈၇ - ၁၉၉၄

ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဉီး (CNF)  ၁၉၈၈ - ယပန့ထိ၈၄

ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီး(ရခိုင်ြေည်) (ABSDF-Arakan) ၁၉၈၈ - ၁၉၉၅

ရခိုင့်တေ်မပတာ် (AA)  ၁၉၉၁ - ၁၉၉၄

ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးေါတီ၊ ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (NUPA/AA) ၁၉၉၄ - ၂၀၁၄၈၅

ရခိုင်ြေည်ဒီမိုကရက်တစ်ေါတီ (DPA) ၁၉၉၄ - ၂၀၁၄

ရခိုင်ြေည်လုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)  ၁၉၉၅ - ယပန့ထိ၈၆

အာရ်ကာန်ရိုဟင်ဂျာအမျ ိုးေားအဖွဲ့ (ARNO) ၁၉၉၈ - ယပန့ထိ၈၇

ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားပကာင်စီ၊ ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (ANC/AA) ၂၀၀၄ - ယပန့ထိ၈၈

ရက္ခ ုိင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ်၊ ရက္ခ ုိင့်တေ်ပတာ် (ULA/AA) ၂၀၀၉ - ယပန့ထိ

အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရးတေ်မပတာ် (ARSA) ၂၀၁၆ - ယပန့ထိ
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ရခိုင်ြေည်ကာကွယ်ပရးတေ်မပတာ် (ADA)  ၁၉၄၂ - ၁၉၄၅

ရခိုင်ြေည်ေူ့လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (APLP)  ၁၉၄၅ - ၁၉၅၈

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (အလံနီ) (CPB- Red Flag)  ၁၉၄၅ - ၁၉၉၂

ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (အလံြဖူ၊ ရခိုင်ြေည်) (CPB- White Flag-Arakan) ၁၉၄၅ - ၁၉၉၇

ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်အဖွဲ့၊ ြေည်ေူ့ရဲပဘာ်ေါတီ (PVO) ၁၉၄၅ - ၁၉၅၈

မူဂျာဟစ်ေါတီ (Mujahid Party) ၁၉၄၇ - ၁၉၆၁

လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများအဖွဲ့ (စစ်ပတွခရိုင်) (TNO-Akyab District) ၁၉၅၇ - ၁၉၇၂

ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (ANLP)  ၁၉၆၀ - ၁၉၉၄

ရခိုင်ြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီ (CPA) ၁၉၆၂ - ၁၉၉၄

မူဂျာဟစ်ေါတီ/မူဆလင်(ရိုဟင်ဂျာ) အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (MNLP) ၁၉၆၂ - ၁၉၇၃

ရိုဟင်ဂျာမျ ိုးချစ်တစ်ဉီး (ရိုဟင်ဂျာလွတ်လေ်ပရးတေ်ဉီး) (RPF/RIF)  ၁၉၇၃ (၆၃) - ၁၉၈၆

မီဇိုအမျ ိုးေားတစ်ဉီး (MNF)  ၁၉၆၆ (၆၁) - ၁၉၈၆၈၁

ရခိုင်ြေည်လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ (AIO)  ၁၉၇၀ - ၁၉၈၈ (၉၄)

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ (ALP) ၁၉၇၃ (၆၈) - ယပန့ထိ

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ (ALO)  ၁၉၈၂ - ၁၉၈၈

ရိုဟင်ဂျာပေွးစည်းညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ (RSO) ၁၉၈၂ - ယပန့ထိ

ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးအဖွဲ့ (NUFA) ၁၉၈၅ - ၁၉၉၄၈၂

အာရ်ကာန်ရိုဟင်ဂျာအစ္စ လမ်မစ်တေ်ဉီး (ARIF) ၁၉၈၆ - ၁၉၉၈၈၃

လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းေားများေါတီ (ရခိုင်ြေည်) (TNO-Arakan) ၁၉၈၇ - ၁၉၉၄

ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဉီး (CNF)  ၁၉၈၈ - ယပန့ထိ၈၄

ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီး(ရခိုင်ြေည်) (ABSDF-Arakan) ၁၉၈၈ - ၁၉၉၅

ရခိုင့်တေ်မပတာ် (AA)  ၁၉၉၁ - ၁၉၉၄

ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးေါတီ၊ ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (NUPA/AA) ၁၉၉၄ - ၂၀၁၄၈၅

ရခိုင်ြေည်ဒီမိုကရက်တစ်ေါတီ (DPA) ၁၉၉၄ - ၂၀၁၄

ရခိုင်ြေည်လုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)  ၁၉၉၅ - ယပန့ထိ၈၆

အာရ်ကာန်ရိုဟင်ဂျာအမျ ိုးေားအဖွဲ့ (ARNO) ၁၉၉၈ - ယပန့ထိ၈၇

ရခိုင်ြေည်အမျ ိုးေားပကာင်စီ၊ ရခိုင်ြေည်တေ်မပတာ် (ANC/AA) ၂၀၀၄ - ယပန့ထိ၈၈

ရက္ခ ုိင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ်၊ ရက္ခ ုိင့်တေ်ပတာ် (ULA/AA) ၂၀၀၉ - ယပန့ထိ

အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ပရးတေ်မပတာ် (ARSA) ၂၀၁၆ - ယပန့ထိ
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အတိုက်အခံေါတီများ လိုအေ်ပော ဖွဲ့စည်းေုံမျ ိုးကို ယူထား 
ေည်။ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ် ေုံ  အပြခခံဥေဒကို  အတည်ြဖစ်  
လာ ပအာ င်  အ စ စ  ကကို တ င် ြေ င် ဆ င်  ဇာ တ် တို က် ထား  
ေကဲ့ေို့ ြဖစ်ပအာင်  စီစဉ်ခဲ့ ကကပေီး  အေစ်အခတ်  ရေ်စဲ  
ထားပော ရခိုင်မှ  အဖွဲ့ငယ်နှစ် ခုကို  ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင်  
ြေန်စပော အမျ ိုးေားညီလာခံေို့ ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့ 
နှစ်ခုမှာ အာရကန်မှ ဗ.က.ေ အ�ကွင်းအကျန် အုေ်စုနှင့်   
NUPA  ခွထဲကွေ်ွားပော အေုစ်ငုယတ်စခ်တုို့ ြဖစက်ကေည။်၉၁

 ထိအုချကမ်ှာ အာရကနအ်တိကုအ်ခ ံအေုစ်မုျားအား 
ေို၍ေင် ပဒါေထွက်ပစေည်။ ရာဂဏန်းရှိပော နိုင်ငံပရး
အကျဉ်းေားများစွာမှာ ပထာင်ထဲတွင် ရှိပနဆဲ ြဖစ်ေည်။
အစိုးရအား မပကျမနေ် ပဝဖန်ေူများ၏ အေံများကိုလည်း 
ေိတ်ဆို့ထားေည်။၉၂ ပနာက်ထေ်ပဝဖန်ေံများ ပေါ် ထွက် 
လာပစေည့်  အပကကာင်းရင်းများတွင်  ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံ  
ဥေပဒကို ေပဘာတူရန် ြေည်လုံးက� တ် ြေည်ေူ့ဆန� ခံယူေွဲ
ကို  တင်းကျေ်စွာ  ထိန်းချုေ်မှု များ ြဖင့်  နာဂစ်မုန်တိုင်း  
ပေီးလျှ င် ပေီးချင်း  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။  ေို့ ပော်  
USDA ကို  ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရးေါတီ 
( U S D P ) ဟု  ပြော င်း လဲ လို က် ပေီး ပနာ က်  U S D P  နှ င့်  
တေ်မပတာ်တို့၏ နှစ်ေင်လိမ်ထားပော အင်အားစုမှာ  
ပရ�းပကာက်ေွဲအလွန်  အစိုးရေစ်ကို  အုေ်စိုး ပတာ့မည်  
ြဖစ်ပကကာင်း ပေချာပနပေီြဖစ် ေည်။
 လုံပခုံပရးမျက်နှာစာတွင်မူ စိုးရိမ်စရာများ ေိုတိုး
လာခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ဧပေီလတွင် န.အ.ဖေည် အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရး အုေ်စုအားလုံးကို  နယ်စေ်ကာကွယ်ပရး 
တေ်များ Border Guard Forces (BGFs) အြဖစ်  
တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်ေို့ ဝင်ပရာက်ရန် အမိန့် 
ပေးခဲ့ေည်။ KIO နှင့်  အားပကာင်းပော လက်နက်ကိုင် 
အဖွဲ့အစည်းများက ချက်ချင်းေင်  ြငင်းဆန်ခဲ့ ကကေည်။ 
ပလးလခန့်  ကကာပောအခါ တေ်မပတာ်က ရှမ်းြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်း ကိုးကန့်ပဒေရှိ ြမန်မာအမျ ိုးေား ဒီမိုကရက် 
တစ်  မဟာမိတ်တေ်မပတာ်   MNDAA ကို  တိုက်ခိုက်  
ခဲ့ေည်။ လူ၂၀ဝ ခန့်ကျဆုံးပေီး ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၃၇,၀ဝ၀ 
ခ န့်  တ ရု တ် ဘ က် ေို့  ထွ က် ပြေး တိ မ်း ပရှာ င် ရ ပကကာ င်း
ကကားရေည်။  တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်များ  ြမန်မာ ြေည်  
အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းတွင် အားအြေည့် ြဖင့်  ြေန်လည်ထိုးစစ်
ဆင်လာြခင်းပကကာင့်  ြဖစ်လာမည့်  အကျ ိုးဆက်များမှာ  
ချက်ချင်း မထင်ရှားေါ။ ထိုအချိန်တွင်  အဓိကနိုင်ငံပရး 
ရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ ကျင်းေနိုင်ပရးနှင့် 
အစိုး ရ  စန စ်အေ စ်ကို  ပဖာ် ပဆာင် နို င် ပရး ြဖစ် ေ ည် ။ 
ထို ြဖစ်ရေ်များအားလုံးက ကချင် ြေည်နယ်အနီး စခန်းချ 
ထား ပော  U L A  မျ ိုး ဆ က် ေ စ် ပခါ င်း ပဆာ င် များ  ပရှ့  
အနာဂတ်ခရီးအတွက် အပထာက်အကူများစွာ ြဖစ်ပစပော  

အပတွ့အကကုံများကို ပေးခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲများကို ပနာင်တွင်
တ ေ် မ ပတာ် ၏  စ စ် ဦး စီး ချု ေ်  ြဖ စ် လာ မ ည့်  ဗို လ် ချု ေ်  
မ င်း ပအာ င် လှို  င် က  ဦး ပဆာ င် ကာ  အ စိုး ရ တ ေ် များ ကို  
ကကီးကကေ်ခဲ့ေည်။ MNDAA ေည် ULA နှင့် ရင်းနှီးပော 
မဟာမိတ်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
 ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲရက်  နီးကေ်လာချိန်တွင်  
အာရကန်ပြမမှ အစိတ်စိတ်ကွဲပနပော နိုင်ငံပရး အင်အား 
စုများေည် ထုံးစံအတိုင်း ယခင်နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲ 
များတုန်းကကဲ့ေို့ေင် စစ်အစိုးရ ြေဌာန်းထားေည့် မိမိတို့ 
အတွက်  အပြခအပနမပကာင်းနို င်ေည့်  ဥေပဒ ြေုပရး  
စနစက်ကီးကိ ုဆန့က်ျငမ်ညပ်လာ ၊ ေိုမ့ဟတု ်အစအီစဉအ်တိုင်း 
လိုက်ေါ  ပဆာင်ရ�က် ကကမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်းနှင့်  
ရင်ဆိုင်ကကရေည်။
 ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်မူ အပြဖမှာ ရှင်းရှင်းထွက်ပေါ်  
လာ ပလ ပေီ ။  ဒီ မို က ပရ စီ ပခါ င်း ပဆာ င် များ ြဖ စ် ကက ပော  
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် SNLD မှ ဦးခွန်ထွန်းဦး တို့ကို 
ထိန်းေိမ်းထားဆဲကာလအတွင်း ALD ေည် UNA ကဲ့ေို့
ေင် NLD လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကာ ပရ�းပကာက်ေွဲကို ေေိတ် 
ပမှာက်ခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင်တို့ ပထာက်ခံပော NDPHR 
ကလည်း ပရ�းပကာက်ေွဲ မဝင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေည်။
 ေို့ပော်အံ့ ကေစရာပကာင်းေည်မှာ ေါတီအေစ် 
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 
Development Party  RNDP က ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ရန် 
ပရှ့ထွက်လာခဲ့ေည်။ နိုင်ငံပရးေမားပဟာင်း ပဒါက်တာ 
ပအးပမာင်၏ ပခါင်းပဆာင်မှု ပအာက်တွင် RNDP ေည် 
အာရကနေ်ါတမီျားထကစ်ာလျှ င ်“ရခိငု”် အပရးကိ ုဦးစားပေး 
ေူဟု ထင် ြမင်ခဲ့ ကကေည်။ အလားတူ အြခားရခိုင်များ၊
ပမိုများနှင့် ကမန်များေည်လည်း ပရ�းပကာက်ေွဲ ဝင်ပရာက်
ယှဉ်ပေိုင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ဦးပမာင်ပမာင်နီ ဦးပဆာင် 
ပော   A  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  f o r 
D e v e l o p m e n t  N D P D  ေ ည် လ ည်း  မွ တ် ဆ လ င်  
ရိုဟင်ဂျာများကကား ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ထိုေါတီတွင် 
ယ ခ င် ေိ တ် ေ င် ခံ ထား ရ ပော  N D P H R  ထဲ မှ  ၁ ၉ ၉ ၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  ပရ�းပကာက်တင်ပြမှာက်ခံခဲ့ရေူများ 
ေါဝင်ေည်။ ဤအချိန်တွင် 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  
ဦးပအာင်ပဇာ်မင်းက ဦးပဆာင်ခဲ့ေည်။ NDPD နှင့်မတူ 
ေ ည် မှာ  ပဒေ န�  ရ  နို င် ငံ ပရး တွ င်  အ ရှိ န် အ ဝါ  ပြောေ 
ပလာက်ပအာင် မရှိြခင်းြဖစ်ေည်။၉၃ 
 ဤအပြခအပနတွင် ဗုဒ� ဘာော နှင့် မွတ်ဆလင် 
ဆက်ဆံပရး မှာ  အပရး ကကီး ပောအေို င်းေို့  ပရာက်လာ 
ြေန်ေည်။ ပရှ့ပလ ျှာက်ြဖစ်လာခဲ့ေည့် ကိစ္စ များကို ကကည့်
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အတိုက်အခံေါတီများ လိုအေ်ပော ဖွဲ့စည်းေုံမျ ိုးကို ယူထား 
ေည်။ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ် ေုံ  အပြခခံဥေဒကို  အတည်ြဖစ်  
လာ ပအာ င်  အ စ စ  ကကို တ င် ြေ င် ဆ င်  ဇာ တ် တို က် ထား  
ေကဲ့ေို့ ြဖစ်ပအာင်  စီစဉ်ခဲ့ ကကပေီး  အေစ်အခတ်  ရေ်စဲ  
ထားပော ရခိုင်မှ  အဖွဲ့ငယ်နှစ် ခုကို  ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင်  
ြေန်စပော အမျ ိုးေားညီလာခံေို့ ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ ထိုအဖွဲ့ 
နှစ်ခုမှာ အာရကန်မှ ဗ.က.ေ အ�ကွင်းအကျန် အုေ်စုနှင့်   
NUPA  ခွထဲကွေ်ွားပော အေုစ်ငုယတ်စခ်တုို့ ြဖစက်ကေည။်၉၁

 ထိအုချကမ်ှာ အာရကနအ်တိကုအ်ခ ံအေုစ်မုျားအား 
ေို၍ေင် ပဒါေထွက်ပစေည်။ ရာဂဏန်းရှိပော နိုင်ငံပရး
အကျဉ်းေားများစွာမှာ ပထာင်ထဲတွင် ရှိပနဆဲ ြဖစ်ေည်။
အစိုးရအား မပကျမနေ် ပဝဖန်ေူများ၏ အေံများကိုလည်း 
ေိတ်ဆို့ထားေည်။၉၂ ပနာက်ထေ်ပဝဖန်ေံများ ပေါ် ထွက် 
လာပစေည့်  အပကကာင်းရင်းများတွင်  ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံ  
ဥေပဒကို ေပဘာတူရန် ြေည်လုံးက� တ် ြေည်ေူ့ဆန� ခံယူေွဲ
ကို  တင်းကျေ်စွာ  ထိန်းချုေ်မှု များ ြဖင့်  နာဂစ်မုန်တိုင်း  
ပေီးလျှ င် ပေီးချင်း  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။  ေို့ ပော်  
USDA ကို  ြေည်ပထာင်စု ကကံ့ခိုင်ပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရးေါတီ 
( U S D P ) ဟု  ပြော င်း လဲ လို က် ပေီး ပနာ က်  U S D P  နှ င့်  
တေ်မပတာ်တို့၏ နှစ်ေင်လိမ်ထားပော အင်အားစုမှာ  
ပရ�းပကာက်ေွဲအလွန်  အစိုးရေစ်ကို  အုေ်စိုး ပတာ့မည်  
ြဖစ်ပကကာင်း ပေချာပနပေီြဖစ် ေည်။
 လုံပခုံပရးမျက်နှာစာတွင်မူ စိုးရိမ်စရာများ ေိုတိုး
လာခဲ့ေည်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ဧပေီလတွင် န.အ.ဖေည် အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရး အုေ်စုအားလုံးကို  နယ်စေ်ကာကွယ်ပရး 
တေ်များ Border Guard Forces (BGFs) အြဖစ်  
တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်ေို့ ဝင်ပရာက်ရန် အမိန့် 
ပေးခဲ့ေည်။ KIO နှင့်  အားပကာင်းပော လက်နက်ကိုင် 
အဖွဲ့အစည်းများက ချက်ချင်းေင်  ြငင်းဆန်ခဲ့ ကကေည်။ 
ပလးလခန့်  ကကာပောအခါ တေ်မပတာ်က ရှမ်းြေည်နယ် 
ပြမာက်ေိုင်း ကိုးကန့်ပဒေရှိ ြမန်မာအမျ ိုးေား ဒီမိုကရက် 
တစ်  မဟာမိတ်တေ်မပတာ်   MNDAA ကို  တိုက်ခိုက်  
ခဲ့ေည်။ လူ၂၀ဝ ခန့်ကျဆုံးပေီး ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၃၇,၀ဝ၀ 
ခ န့်  တ ရု တ် ဘ က် ေို့  ထွ က် ပြေး တိ မ်း ပရှာ င် ရ ပကကာ င်း
ကကားရေည်။  တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်များ  ြမန်မာ ြေည်  
အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းတွင် အားအြေည့် ြဖင့်  ြေန်လည်ထိုးစစ်
ဆင်လာြခင်းပကကာင့်  ြဖစ်လာမည့်  အကျ ိုးဆက်များမှာ  
ချက်ချင်း မထင်ရှားေါ။ ထိုအချိန်တွင်  အဓိကနိုင်ငံပရး 
ရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ ကျင်းေနိုင်ပရးနှင့် 
အစိုး ရ  စန စ်အေ စ်ကို  ပဖာ် ပဆာင် နို င် ပရး ြဖစ် ေ ည် ။ 
ထို ြဖစ်ရေ်များအားလုံးက ကချင် ြေည်နယ်အနီး စခန်းချ 
ထား ပော  U L A  မျ ိုး ဆ က် ေ စ် ပခါ င်း ပဆာ င် များ  ပရှ့  
အနာဂတ်ခရီးအတွက် အပထာက်အကူများစွာ ြဖစ်ပစပော  

အပတွ့အကကုံများကို ပေးခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲများကို ပနာင်တွင်
တ ေ် မ ပတာ် ၏  စ စ် ဦး စီး ချု ေ်  ြဖ စ် လာ မ ည့်  ဗို လ် ချု ေ်  
မ င်း ပအာ င် လှို  င် က  ဦး ပဆာ င် ကာ  အ စိုး ရ တ ေ် များ ကို  
ကကီးကကေ်ခဲ့ေည်။ MNDAA ေည် ULA နှင့် ရင်းနှီးပော 
မဟာမိတ်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
 ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲရက်  နီးကေ်လာချိန်တွင်  
အာရကန်ပြမမှ အစိတ်စိတ်ကွဲပနပော နိုင်ငံပရး အင်အား 
စုများေည် ထုံးစံအတိုင်း ယခင်နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲ 
များတုန်းကကဲ့ေို့ေင် စစ်အစိုးရ ြေဌာန်းထားေည့် မိမိတို့ 
အတွက်  အပြခအပနမပကာင်းနို င်ေည့်  ဥေပဒ ြေုပရး  
စနစက်ကီးကိ ုဆန့က်ျငမ်ညပ်လာ ၊ ေိုမ့ဟတု ်အစအီစဉအ်တိုင်း 
လိုက်ေါ  ပဆာင်ရ�က် ကကမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်းနှင့်  
ရင်ဆိုင်ကကရေည်။
 ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်မူ အပြဖမှာ ရှင်းရှင်းထွက်ပေါ်  
လာ ပလ ပေီ ။  ဒီ မို က ပရ စီ ပခါ င်း ပဆာ င် များ ြဖ စ် ကက ပော  
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် SNLD မှ ဦးခွန်ထွန်းဦး တို့ကို 
ထိန်းေိမ်းထားဆဲကာလအတွင်း ALD ေည် UNA ကဲ့ေို့
ေင် NLD လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကာ ပရ�းပကာက်ေွဲကို ေေိတ် 
ပမှာက်ခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင်တို့ ပထာက်ခံပော NDPHR 
ကလည်း ပရ�းပကာက်ေွဲ မဝင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေည်။
 ေို့ပော်အံ့ ကေစရာပကာင်းေည်မှာ ေါတီအေစ် 
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 
Development Party  RNDP က ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်ရန် 
ပရှ့ထွက်လာခဲ့ေည်။ နိုင်ငံပရးေမားပဟာင်း ပဒါက်တာ 
ပအးပမာင်၏ ပခါင်းပဆာင်မှု ပအာက်တွင် RNDP ေည် 
အာရကနေ်ါတမီျားထကစ်ာလျှ င ်“ရခိငု”် အပရးကိ ုဦးစားပေး 
ေူဟု ထင် ြမင်ခဲ့ ကကေည်။ အလားတူ အြခားရခိုင်များ၊
ပမိုများနှင့် ကမန်များေည်လည်း ပရ�းပကာက်ေွဲ ဝင်ပရာက်
ယှဉ်ပေိုင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။ ဦးပမာင်ပမာင်နီ ဦးပဆာင် 
ပော   A  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  f o r 
D e v e l o p m e n t  N D P D  ေ ည် လ ည်း  မွ တ် ဆ လ င်  
ရိုဟင်ဂျာများကကား ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ထိုေါတီတွင် 
ယ ခ င် ေိ တ် ေ င် ခံ ထား ရ ပော  N D P H R  ထဲ မှ  ၁ ၉ ၉ ၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  ပရ�းပကာက်တင်ပြမှာက်ခံခဲ့ရေူများ 
ေါဝင်ေည်။ ဤအချိန်တွင် 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  
ဦးပအာင်ပဇာ်မင်းက ဦးပဆာင်ခဲ့ေည်။ NDPD နှင့်မတူ 
ေ ည် မှာ  ပဒေ န�  ရ  နို င် ငံ ပရး တွ င်  အ ရှိ န် အ ဝါ  ပြောေ 
ပလာက်ပအာင် မရှိြခင်းြဖစ်ေည်။၉၃

 ဤအပြခအပနတွင် ဗုဒ� ဘာော နှင့် မွတ်ဆလင် 
ဆက်ဆံပရး မှာ  အပရး ကကီး ပောအေို င်းေို့  ပရာက်လာ 
ြေန်ေည်။ ပရှ့ပလ ျှာက်ြဖစ်လာခဲ့ေည့် ကိစ္စ များကို ကကည့်
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လျှ င် လုေ်ရေ်အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ရလဒ်အမျ ိုးမျ ိုးကို ြဖစ်ပစေည့် 
ပနာက်ကွယ်က တွန်းအားများကို ထည့်ေွင်းေုံးေေ်ရန် 
လို ပေ ေ ည် ။  မ ပမ ျှာ် လ င့် ေါ ေဲ  ြေ ည် န ယ် ပြမာ က် ေို င်း ရှိ  
မွတ်ဆလင်များထဲတွင် အများအြေားမှာ နိုင်ငံေား ြဖစ်ခွင့် 
မရှိေူ ေို့မဟုတ် ပနရေ်မှ စွန့်ခွာပနရပော ဒုက္ခ ေည်များ 
ြဖစ်ပနကကပေးပော်လည်း ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  မဲပေးရန် 
ခွ င့် ြေု လို က် ေ ည် ။  ဤ အ ချ က် မှာ  အ စိုး ရ က  U S D P 
မဲများပရးအတွက် များပစလိုပောပကကာင့် ခွင့်ြေုလိုက်ြခင်း 
ြဖစ်ေည်ဟု ယူဆခဲ့ ကကေည်။၉၄ မွတ်ဆလင် ပထာက်ခံမဲ 
များရရှိရန် ယာယီ မှတ်ေုံတင်ကတ် (အြဖူပရာင်ကတ်)
များ ကို  ပန ထို င် ပကကာ င်း  အ ပထာ က် အ ထား မ ရှိ ေူ များ
အတွက် ထုတ်ပေးခဲ့ ကကေည်။ မွတ်ဆလင်ထဲမှ လူေိများေူ 
အချ ို့ကလည်း USDP ေါတီကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ်  
ဝင်ပရာက် အပရ�းခံ ခဲ့ ကကေည်။ ၉၅  
 ဤအေိုင်းမှာ USDP ကို  မဲရပအာင် စုပေးရန်
အ စိုး ရ က  လုံ့ လ ထု တ် ကကိုး စား ပန ြခ င်း  အ စ ေို င်း ော  
ရှိ ေါပေးေည်။  န.အ.ဖအစိုးရေည်  အကူးအပြောင်း
အစီအစဉ်များကို  မည်ေည့်အပနှာင့်အယှက်မျှ  မဝင်ရ 
ပလပအာင် အားထုတ်ရန် စိတ်ေိုင်းြဖတ်ထားပေီးြဖစ်ေည်။ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ နီးလာပောအချိန်များတွင် NPDP အဖွဲ့ဝင် 
များ မကကာခဏဆိုေလို လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များနှင့် ပေိုင်ဖက် 
U S D P  ေါ တီ တို့ ၏  ပနှာ င့် ယှ က်  စ စ် ပဆး ြခ င်း ကို ခံ ရ 
ရေည။်၉၆ န.အ.ဖ ေည ်ထိအုချနိက် ပရ�းပကာကေ်ွ ဲမတိငုခ်င ်
ရက်များအတွင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းေို့  ဝင်ပရာက်တိုက် 
ခိုက်ခဲ့ပော ဂီရိမုန်တိုင်းအပေီး ရက်ပရ �့ပေးပစ လိုပကကာင်း 
RNDP ၏ ပတာင်းဆိုမှု ကို  မလိုက်ပလျာခဲ့ ပေ။ကုလ 
ေမဂ� ၏ ခန့်မှန်းချက်များအပရ လူဦးပရ ခုနှစ်ပောင်းခန့် 
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ကကရပေီး လူ၁၀ဝ ပကျာ်ပေဆုံးခဲ့ေည်။၉၇ 
မဲရုံများ ေိတ်ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် လည်း ကကိုတင်မဲများ
ကို မဲပရတွက်ချိန်တွင် လိမ်လည် ထည့်ေွင်းြခင်းြဖင့် USDP 
အတွက် မဲရလဒ် ပြောင်းပအာင် ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်ဟူပော 
ေံေယများ ေျံန့ှံ့လျှ က်ရှိေည်။၉၈

  ထိုေို့ အားထုတ်ြခင်းများမှာ အရာမပရာက်လှပေ။ 
မဲရလဒ်များ ထွက်ပေါ် လာပောအခါ ၁၉၉၀ တွင် ကကုံခဲ့  
ရေကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးစိတ်ဓါတ်များ မေျက်မ
ကကွ ်ြေေခဲေ့ည။် မဆဲန� ရငှမ်ျား၏ ေပဘာကိ ုေနိိငုေ်ည။် 
ALD က ပရ�းပကာက်ေွဲ မဝင်ပောပကကာင့် RNDP က ရခိုင်
တငွ ်မအဲများစကုိ ုအနိငုရ်ခဲ့ ပေီး လ� တပ်တာေ်ုံးဆင့စ်လုံးတငွ ်
စုစုပေါင်း၃၃ပနရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် 
စတုတ� ပြမာက် အမတ်အပရအတွက် အများဆုံးရရှိပော 
ေါတီ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၉၉ အလားတူေင် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
လ� တ် ပတာ်  တွ င် လ ည်း  အား ရ ပကျ န ေ် စ ရာ ြဖ စ် ခဲ့ ပေီး  
RNDP ေည်  အကကီးဆုံးအမတ်ပနရာ ပဝစုကိုရခဲ့ ပေီး  

တ စ် ြေ ည် လုံး တွ င်  လူ မျ ိုး စု ေါ တီ က  အ များ ဆုံး ပန ရာ  
ရ ပော  တ စ် ခု တ ည်း ပော  ြေ ည် န ယ် ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၀ ၀

RNDP  ေည် ရခိုင်ပရးရာ အမတ်ပနရာကိုလည်း ရန်ကုန် 
တိုင်း ပဒေကကီးအတွင်း ရရှိခဲ့ေည်။
 အြခားေါတီများအနက် NDPD က ြေည်နယ်  
လ� တ်ပတာ်တွင် အမတ်နှစ်ပနရာစာရရှိခဲ့ ပေီး USDP ၏ 
ကို ယ် စား လှ ယ် ပလာ င်း များ အ ြဖ စ်  အ ြခား မွ တ် ဆ လ င်
အမတ်ငါးဦးမှာ  ဥေပဒြေု  လ� တ်ပတာ်အဆင့်ေုံးခုစီေို့  
အေီးေီးပရာကရ်ှခိဲေ့ည။်၁၀၁ USDP  ၏ ေါလမီနအ်မတမ်ျား 
တငွ ်ရိဟုငဂ်ျာဟ ုမတှယ်ထူားပော မတွဆ်လင ်ပခါင်းပဆာင်
ဦးပရ �ပမာင်နှင့် စီးေွားပရးလုေ်ငန်းရှင် ဦးပအာင်ပဇာ်ဝင်း 
တို့  ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ထို့ ြေင် USDP ေည် ရခိုင် ြေည်နယ် 
၏ ချင်းလူမျ ိုးစုပရးရာ ဝန် ကကီးပနရာကိုလည်ပကာင်း
ဧရာဝတီတိုင်းပဒေကကီး၌ ရခိုင်အမတ် ပနရာကိုလည်း 
ပကာင်း ရရှိခဲ့ေည်။ အြေင်ေန်းအြမငတ်ငွ် ထိုမရဲလဒ်များမှာ 
ရှု ေ်ပထွးေည်ဟု ထင်ရေည်။ ေို့ပော် ၁၉၉၀တုန်းက 
ကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်လူမျ ိုးများ၏ နိုင်ငံပရး ပမ ျှာ်မှန်းချက်များနှင့် 
ယဉ်ပကျးမှု  စုံလင် ြခင်းများကို  ကိုယ်စားြေုပော ရလဒ် 
ြဖစ်ပနပေေည်။ 
 ပရ�းပကာက်ေွဲ ပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်းတွင် ြေန်လည် 
ေုံးေေ်ြခင်းများစွာ ပေါ် ထွက်လာခဲ့ေည်။ န.အ.ဖ နိုင်ငံ 
ပရးစင် ြမင့်ပေါ် မှ  အနားယူေွားပေီး လက်ရှိတွင်  အဓိက 
နိုင်ငံပရး အင်အားစုမှာ USDP နှင့် တေ်မပတာ်တို့ အတွဲော 
ကျန်ရစ်ေည်။ ယခင်ကဗိုလ်ချုေ်၊ ယခုေမ� တြဖစ်လာပော 
ဦးေိန်းစိန်ေည် အနားယူေွားခဲ့ပော န.အ.ဖ ၏ ဝန်ကကီး 
ချုေလ်ည်း ြဖစခ်ဲပ့ေးေည။် မည့ေ်ို့ေငြ်ဖစပ်စ ရခိငုြ်ေညန်ယ ်
တွင်ရှိပော ပခါင်းပဆာင်များ စွာေည် ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်
ကို အပလးအနက် ခံစားမပနခဲ့ ကကေါ။ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ခန့်
မျှ  စစအ်ေုခ်ျုေပ်ရးပအာကတ်ငွ ်ပနထိငုခ်ဲ့ ပေီးပနာက ်ယခအုခါ  
နိငုင်ပံရးစငပ်ေါ် တငွ ်လှု ေရ်ှားမည့ေ်အူများအြေား ပေါ် ပေါက ်
လာကကေည်။ အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားမှု များလည်း အေစ်အေစ် ထွက်ပေါ် လာကကေည်။ 
RNDP နငှ့ ်ULA  တိုေ့ည ်အာရကန ်အမျ ိုးေားပရးအတကွ ်
မတူညီပော လမ်းပကကာင်းပေါ် မှ လှု ေ်ရှားကာ အားေစ် 
ပလာင်းပနကကပေီ။
  ေို့ပော် အပြခအပနဆိုးလာနိုင်ေည့် အရိေ်အပြခ 
များကိုလည်း ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် ြမင်ပနရပေီ  ြဖစ်ေည်။
ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ပေါက်ကွဲလာပတာ့မည့်  ေဋိေက္ခ နှင့်  
များ စွာ နီး က ေ် လာ ေ ည့်  အ စွ န်း တ စ် ပန ရာ တွ င်  ရ ေ် မိ  
ပနလျက်ေားြဖစ်ပေီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ ဤနယ်ပြမ 
ထဲမှ မွတ်ဆလင်အများစု အစုလိုက်အပေုံလိုက် တိုင်းတေါး 
ေို့ ထွက်ခွာေွားရြခင်း ၊ အိုးအိမ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးရေည့် 
ဒုက္ခ ေည်များ ြဖစ်လာကကပတာ့မည်။ ၂၀၁၀ပရ�းပကာက်ေွဲ 
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လျှ င် လုေ်ရေ်အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ရလဒ်အမျ ိုးမျ ိုးကို ြဖစ်ပစေည့် 
ပနာက်ကွယ်က တွန်းအားများကို ထည့်ေွင်းေုံးေေ်ရန် 
လို ပေ ေ ည် ။  မ ပမ ျှာ် လ င့် ေါ ေဲ  ြေ ည် န ယ် ပြမာ က် ေို င်း ရှိ  
မွတ်ဆလင်များထဲတွင် အများအြေားမှာ နိုင်ငံေား ြဖစ်ခွင့် 
မရှိေူ ေို့မဟုတ် ပနရေ်မှ စွန့်ခွာပနရပော ဒုက္ခ ေည်များ 
ြဖစ်ပနကကပေးပော်လည်း ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  မဲပေးရန် 
ခွ င့် ြေု လို က် ေ ည် ။  ဤ အ ချ က် မှာ  အ စိုး ရ က  U S D P 
မဲများပရးအတွက် များပစလိုပောပကကာင့် ခွင့်ြေုလိုက်ြခင်း 
ြဖစ်ေည်ဟု ယူဆခဲ့ ကကေည်။၉၄ မွတ်ဆလင် ပထာက်ခံမဲ 
များရရှိရန် ယာယီ မှတ်ေုံတင်ကတ် (အြဖူပရာင်ကတ်)
များ ကို  ပန ထို င် ပကကာ င်း  အ ပထာ က် အ ထား မ ရှိ ေူ များ
အတွက် ထုတ်ပေးခဲ့ ကကေည်။ မွတ်ဆလင်ထဲမှ လူေိများေူ 
အချ ို့ကလည်း USDP ေါတီကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ်  
ဝင်ပရာက် အပရ�းခံ ခဲ့ ကကေည်။ ၉၅  
 ဤအေိုင်းမှာ USDP ကို  မဲရပအာင် စုပေးရန်
အ စိုး ရ က  လုံ့ လ ထု တ် ကကိုး စား ပန ြခ င်း  အ စ ေို င်း ော  
ရှိ ေါပေးေည်။  န.အ.ဖအစိုးရေည်  အကူးအပြောင်း
အစီအစဉ်များကို  မည်ေည့်အပနှာင့်အယှက်မျှ  မဝင်ရ 
ပလပအာင် အားထုတ်ရန် စိတ်ေိုင်းြဖတ်ထားပေီးြဖစ်ေည်။ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ နီးလာပောအချိန်များတွင် NPDP အဖွဲ့ဝင် 
များ မကကာခဏဆိုေလို လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များနှင့် ပေိုင်ဖက် 
U S D P  ေါ တီ တို့ ၏  ပနှာ င့် ယှ က်  စ စ် ပဆး ြခ င်း ကို ခံ ရ 
ရေည။်၉၆ န.အ.ဖ ေည ်ထိအုချနိက် ပရ�းပကာကေ်ွ ဲမတိငုခ်င ်
ရက်များအတွင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းေို့  ဝင်ပရာက်တိုက် 
ခိုက်ခဲ့ပော ဂီရိမုန်တိုင်းအပေီး ရက်ပရ �့ပေးပစ လိုပကကာင်း 
RNDP ၏ ပတာင်းဆိုမှု ကို  မလိုက်ပလျာခဲ့ ပေ။ကုလ 
ေမဂ� ၏ ခန့်မှန်းချက်များအပရ လူဦးပရ ခုနှစ်ပောင်းခန့် 
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ကကရပေီး လူ၁၀ဝ ပကျာ်ပေဆုံးခဲ့ေည်။၉၇

မဲရုံများ ေိတ်ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် လည်း ကကိုတင်မဲများ
ကို မဲပရတွက်ချိန်တွင် လိမ်လည် ထည့်ေွင်းြခင်းြဖင့် USDP 
အတွက် မဲရလဒ် ပြောင်းပအာင် ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်ဟူပော 
ေံေယများ ေျံန့ှံ့လျှ က်ရှိေည်။န့ှံ့လျှ က်ရှိေည်။့ ၉၈

  ထိုေို့ အားထုတ်ြခင်းများမှာ အရာမပရာက်လှပေ။ 
မဲရလဒ်များ ထွက်ပေါ် လာပောအခါ ၁၉၉၀ တွင် ကကုံခဲ့  
ရေကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးစိတ်ဓါတ်များ မေျက်မ
ကကွ ်ြေေခဲေ့ည။် မဆဲန� ရငှမ်ျား၏ ေပဘာကိ ုေနိိငုေ်ည။် 
ALD က ပရ�းပကာက်ေွဲ မဝင်ပောပကကာင့် RNDP က ရခိုင်
တငွ ်မအဲများစကုိ ုအနိငုရ်ခဲ့ ပေီး လ� တပ်တာေ်ုံးဆင့စ်လုံးတငွ ်
စုစုပေါင်း၃၃ပနရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ေည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် 
စတုတ� ပြမာက် အမတ်အပရအတွက် အများဆုံးရရှိပော 
ေါတီ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၉၉ အလားတူေင် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
လ� တ် ပတာ်  တွ င် လ ည်း  အား ရ ပကျ န ေ် စ ရာ ြဖ စ် ခဲ့ ပေီး  
RNDP ေည်  အကကီးဆုံးအမတ်ပနရာ ပဝစုကိုရခဲ့ ပေီး  

တ စ် ြေ ည် လုံး တွ င်  လူ မျ ိုး စု ေါ တီ က  အ များ ဆုံး ပန ရာ  
ရ ပော  တ စ် ခု တ ည်း ပော  ြေ ည် န ယ် ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၀ ၀

RNDP  ေည် ရခိုင်ပရးရာ အမတ်ပနရာကိုလည်း ရန်ကုန် 
တိုင်း ပဒေကကီးအတွင်း ရရှိခဲ့ေည်။
 အြခားေါတီများအနက် NDPD က ြေည်နယ်  
လ� တ်ပတာ်တွင် အမတ်နှစ်ပနရာစာရရှိခဲ့ ပေီး USDP ၏ 
ကို ယ် စား လှ ယ် ပလာ င်း များ အ ြဖ စ်  အ ြခား မွ တ် ဆ လ င်
အမတ်ငါးဦးမှာ  ဥေပဒြေု  လ� တ်ပတာ်အဆင့်ေုံးခုစီေို့  
အေီးေီးပရာကရ်ှခိဲေ့ည။်၁၀၁ USDP  ၏ ေါလမီနအ်မတမ်ျား 
တငွ ်ရိဟုငဂ်ျာဟ ုမတှယ်ထူားပော မတွဆ်လင ်ပခါင်းပဆာင်
ဦးပရ �ပမာင်နှင့် စီးေွားပရးလုေ်ငန်းရှင် ဦးပအာင်ပဇာ်ဝင်း 
တို့  ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ထို့ ြေင် USDP ေည် ရခိုင် ြေည်နယ် 
၏ ချင်းလူမျ ိုးစုပရးရာ ဝန် ကကီးပနရာကိုလည်ပကာင်း
ဧရာဝတီတိုင်းပဒေကကီး၌ ရခိုင်အမတ် ပနရာကိုလည်း 
ပကာင်း ရရှိခဲ့ေည်။ အြေင်ေန်းအြမငတ်ငွ် ထိုမရဲလဒ်များမှာ 
ရှု ေ်ပထွးေည်ဟု ထင်ရေည်။ ေို့ပော် ၁၉၉၀တုန်းက 
ကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်လူမျ ိုးများ၏ နိုင်ငံပရး ပမ ျှာ်မှန်းချက်များနှင့် 
ယဉ်ပကျးမှု  စုံလင် ြခင်းများကို  ကိုယ်စားြေုပော ရလဒ် 
ြဖစ်ပနပေေည်။ 
 ပရ�းပကာက်ေွဲ ပေီးေည့်ပနာက်ေိုင်းတွင် ြေန်လည် 
ေုံးေေ်ြခင်းများစွာ ပေါ် ထွက်လာခဲ့ေည်။ န.အ.ဖ နိုင်ငံ 
ပရးစင် ြမင့်ပေါ် မှ  အနားယူေွားပေီး လက်ရှိတွင်  အဓိက 
နိုင်ငံပရး အင်အားစုမှာ USDP နှင့် တေ်မပတာ်တို့ အတွဲော 
ကျန်ရစ်ေည်။ ယခင်ကဗိုလ်ချုေ်၊ ယခုေမ� တြဖစ်လာပော 
ဦးေိန်းစိန်ေည် အနားယူေွားခဲ့ပော န.အ.ဖ ၏ ဝန်ကကီး 
ချုေလ်ည်း ြဖစခ်ဲပ့ေးေည။် မည့ေ်ို့ေငြ်ဖစပ်စ ရခိငုြ်ေညန်ယ ်
တွင်ရှိပော ပခါင်းပဆာင်များ စွာေည် ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်
ကို အပလးအနက် ခံစားမပနခဲ့ ကကေါ။ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ခန့်
မျှ  စစအ်ေုခ်ျုေပ်ရးပအာကတ်ငွ ်ပနထိငုခ်ဲ့ ပေီးပနာက ်ယခအုခါ  
နိငုင်ပံရးစငပ်ေါ် တငွ ်လှု ေရ်ှားမည့ေ်အူများအြေား ပေါ် ပေါက ်
လာကကေည်။ အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တက်�ကွ 
လှု ေ်ရှားမှု များလည်း အေစ်အေစ် ထွက်ပေါ် လာကကေည်။ 
RNDP နငှ့ ်ULA  တိုေ့ည ်အာရကန ်အမျ ိုးေားပရးအတကွ ်
မတူညီပော လမ်းပကကာင်းပေါ် မှ လှု ေ်ရှားကာ အားေစ် 
ပလာင်းပနကကပေီ။
  ေို့ပော် အပြခအပနဆိုးလာနိုင်ေည့် အရိေ်အပြခ 
များကိုလည်း ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် ြမင်ပနရပေီ  ြဖစ်ေည်။
ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ပေါက်ကွဲလာပတာ့မည့်  ေဋိေက္ခ နှင့်  
များ စွာ နီး က ေ် လာ ေ ည့်  အ စွ န်း တ စ် ပန ရာ တွ င်  ရ ေ် မိ  
ပနလျက်ေားြဖစ်ပေီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ ဤနယ်ပြမ 
ထဲမှ မွတ်ဆလင်အများစု အစုလိုက်အပေုံလိုက် တိုင်းတေါး 
ေို့ ထွက်ခွာေွားရြခင်း ၊ အိုးအိမ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးရေည့် 
ဒုက္ခ ေည်များ ြဖစ်လာကကပတာ့မည်။ ၂၀၁၀ပရ�းပကာက်ေွဲ 
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ေည် မွတ်ဆလင်အမတ်များနှင့်  နိုင်ငံပရးေါတီများပရ�း 
ပကာက်ေွဲေါဝင်နိုင်ခဲ့ပော ပနာက်ဆုံးပရ�းပကာက်ေွဲ  ြဖစ် 
ေည်။  ထိုအချိန်တွင် တရုတ်နှင့်အိန� ိယတို့ကလည်း ေထဝီ 
နိုင်ငံပရးအရ လ� မ်းမိုးရန်နှင့် စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်များ 
ရရှိရန် မူဝါဒများတွင် ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  အပလးအနက် 
ထား ထည့်ေွင်းပေီး အစီအစဉ်များကို  အပကာင်အထည် 
ပဖာ်ရန် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပဆာင်ရ�က်ပနကကေည်။ 
စစ်ပတွ ၊ပကျာက် ြဖူ၊  ပြမာက်ဦးနှင့်  ငေလီအစရှိေည့်  
တစ်ချိန်က အိေ်ပေျာ်ပနေလို ပအးပဆးခဲ့ပော အာရကန်၏ 
ပဒေများမှာ  မကကာမီေင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်တွင် အက� မ်း 
တဝင်ရှိကကပော အမည်များ ြဖစ်လာကကေည်။

 ြေင်ေနှင့်  အဆက်အဆံနည်းနည်း ြဖင့်  ရာစုနှစ်  
တစ်ဝက်ကကာပအာင် အထီးကျန်ပနခဲ့ ြခင်းများမှာ မကကာမီ 
အဆုံးေတ်ပတာ့မည်။  ဤတစ်ကကိမ် အဆုံးေတ်ရာတွင်
လည်း စစ်အစိုးရေည် နက်ရှို  င်းစွာ အြမစ်တွယ်ပနပော 
ြမန်မာနို င်ငံရှိ  ေဋိေက္ခ  များနှင့်  လူမျ ိုးစုနို င်ငံ ပရး  စိန်  
ပခါ် မှု များကို  ပြဖရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ ြခင်း မရှိပေးပေ။ ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည် ယခင်ကကဲ့ေို့ နိုင်ငံတကာ၌ ထင်ရှားစွာ 
ရှိေည့်  အပနအထားကို  ြေန်လည် ပရာက်ရှိပတာ့မည်။ 
ေို့ပော် အနိုင်အထက်ပေိုင်ဆိုင်မှု ရှိပော အုေ်ချုေ်ပရး၏ 
ပခတ်တစ်ပခတ်၏ စလုံးပရးစလာပော အချိန်မျ ိုး ြဖစ်ပေ 
ေည်။
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ေည် မွတ်ဆလင်အမတ်များနှင့်  နိုင်ငံပရးေါတီများပရ�း 
ပကာက်ေွဲေါဝင်နိုင်ခဲ့ပော ပနာက်ဆုံးပရ�းပကာက်ေွဲ  ြဖစ် 
ေည်။  ထိုအချိန်တွင် တရုတ်နှင့်အိန� ိယတို့ကလည်း ေထဝီ 
နိုင်ငံပရးအရ လ� မ်းမိုးရန်နှင့် စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်များ 
ရရှိရန် မူဝါဒများတွင် ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  အပလးအနက် 
ထား ထည့်ေွင်းပေီး အစီအစဉ်များကို  အပကာင်အထည် 
ပဖာ်ရန် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပဆာင်ရ�က်ပနကကေည်။ 
စစ်ပတွ ၊ပကျာက် ြဖူ၊  ပြမာက်ဦးနှင့်  ငေလီအစရှိေည့်  
တစ်ချိန်က အိေ်ပေျာ်ပနေလို ပအးပဆးခဲ့ပော အာရကန်၏ 
ပဒေများမှာ  မကကာမီေင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်တွင် အက� မ်း 
တဝင်ရှိကကပော အမည်များ ြဖစ်လာကကေည်။

 ြေင်ေနှင့်  အဆက်အဆံနည်းနည်း ြဖင့်  ရာစုနှစ်  
တစ်ဝက်ကကာပအာင် အထီးကျန်ပနခဲ့ ြခင်းများမှာ မကကာမီ 
အဆုံးေတ်ပတာ့မည်။  ဤတစ်ကကိမ် အဆုံးေတ်ရာတွင်
လည်း စစ်အစိုးရေည် နက်ရှို  င်းစွာ အြမစ်တွယ်ပနပော 
ြမန်မာနို င်ငံရှိ  ေဋိေက္ခ  များနှင့်  လူမျ ိုးစုနို င်ငံ ပရး  စိန်  
ပခါ် မှု များကို  ပြဖရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ ြခင်း မရှိပေးပေ။ ရခိုင်  
ြေည်နယ်ေည် ယခင်ကကဲ့ေို့ နိုင်ငံတကာ၌ ထင်ရှားစွာ 
ရှိေည့်  အပနအထားကို  ြေန်လည် ပရာက်ရှိပတာ့မည်။ 
ေို့ပော် အနိုင်အထက်ပေိုင်ဆိုင်မှု ရှိပော အုေ်ချုေ်ပရး၏ 
ပခတ်တစ်ပခတ်၏ စလုံးပရးစလာပော အချိန်မျ ိုး ြဖစ်ပေ 
ေည်။
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6/ t&yfom;wpfydkif;tkyfcsKyfa&; or®w 

OD;odef;pdefvufxuf (2011-2016)

 နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရး 
ပကာင်စီက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လတွင် ဖျက်ေိမ်းေွားပေီး 
ေည့်ပနာက်တွင် ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရနှင့်ေတ်ေက်၍ နိုင်ငံ 
တကာအေိုင်းအဝိုင်းတွင် ပယဘုယျအားြဖင့် အြေုေပဘာ
ပဆာင်ပော မှတ်ချက်များကို  ပြောဆိုစြေုလာကကေည်။ 
ထိုပြောင်းလဲလာပော အြမင်ေစ်မှာ နိုင်ငံကို ေိုမိုပခတ်မီ 
ပေီး လွတ်လေ်ပောနိုင်ငံအြဖစ် ဖွင့်ပေးရန် ကကိုးစားခဲ့ပော 
လုေ်ရေ်များပကကာင့် ြဖစ်လာေည်ဟု ဆိုရမည်။ နိုင်ငံပရး
အကျဉ်းေားများကိ ုစတငလ်� တပ်ေးခဲ ့ပေီး လမူျ ိုးစ ုလကန်က်
ကိုင် တေ်ဖွဲ့များနှင့်လည်း အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအတွက် 
အေစ်တစ်ဖန် ကကိုးေမ်းလာခဲ့ေည် ။  ပဒါ် ပအာင်ဆန်း  
စု ကကည်နှင့်  အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်ေည် 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 
ချယ်ြခင်းများ ပလ ျှာ့ပေါ့ခဲ့ ပေီး အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်း 
များ၏ လေုက်ိငုခ်ငွ့က်ိလုည်း ပြဖပလ ျှာပ့ေးခဲေ့ည။် အစိုးရက 
ြေု ြေင် ပြောင်းလဲ ြခင်းများ  စတင် ပေီး  အရှိ န်ရလာပော 
အခါ အပနာက်နိုင်ငံများက စီးေွားပရးေိတ်ဆို့ မှု များကို ဖယ် 
ရှားပေးခဲ့ ကကေည်။ ပေချာေည်မှာ ရန်ကုန်နှင့်  အြခား 
ပမို့ ကကီး များ တွ င်  အ ပြော င်း အ လဲ များ က  ပဆာ င် ကျ ဉ်း  
လာပော လွတ်လေ်မှု ကို  ေိေိောော ခံစား ကကရပေီး  
ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စေ်တွင် ရာစုနှစ် တစ်ဝက်အတွင်း ေထမဆုံး
အကကိမ် အေစ်အခတ်များ ရေ်စဲေွားခဲ့ေည်။ 
 ထိုအချိ န်က ထည့်ေွင်း  မစဉ်းစားခဲ့ ကကပော 
အရာတစ်ခုမှာ လူမှု ပရးနှင့်နိုင်ငံပရး၏ ေုံစံများ တြခားစီ 
ကွဲ ြေားပောနယ်ပြမများ  ရှိ ပနပေးေည်ကို ြဖစ်ေည်။ 
စစ်တေ်က အုေ်ချုေ်ခဲ့ ပော ဆယ်စုနှစ်များအပေီးတွင်
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် အချိန်ယူ 
ရလိမ့်မည်ဟုလက်ခံ ထားကကေည်။ ေို့ပော်အစိုးရေစ် 
အပြခကျလာချနိတ်ငွ ်နိငုင်ပံရးစနစေ်စက်ိ ုအလုံးစုခံငွ့လ်� တ်
ေည်းခံ  ပေးခဲ့ ကကေူများအပနနှင့်  မ ြမင်ခဲ့ပောအချက်
မှာ ထိုအချိန်ကြဖစ်ပေါ် ပနခဲ့ပော အပြောင်းအလဲများကို 
မခံစားပနကက ရေူများရှိပနေည့်  အချက်ကို ြဖစ်ေည်။ 
၂၀၁၁- စက်တင်ဘာလတွင် ေမ� တဦးေိန်းစိန်ေည် တရုတ် 
အစိုးရက ပကျာပထာက် ပနာက်ခံပေးထားပော ကချင်ြေည် 
နယ်မှ ြမစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို  ပရ �့ဆိုင်းခဲ့ေည်။၁ ေို့ရာ 
တွင်  မ ကကာမီေင်  ေိလာ ကကရေည်မှာ  ထို့ေို့  ပရ �့ဆို င်း  
ခဲ့ ြခင်းမှာ ေထဝ ီနိငုင်ပံရးအပရ�့တငွ ်ြဖစခ်လဲပှော �ခငွ်းချက ်
တ စ် ခု ြဖ စ် ခဲ့ ပကကာ င်း ကို  ပနာ င် အ ခါ ေိ လာ ခဲ့ ရ ေ ည် ။ 
ထို ပရ �့ဆိုင်းမှု မှာ  အနာဂတ် ြမန်မာနို င်ငံတွင်  ပေိုင်ဆိုင်  က
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6/ t&yfom;wpfydkif;tkyfcsKyfa&; or6/ t&yfom;wpfydkif;tkyfcsKyfa&; or®6/ t&yfom;wpfydkif;tkyfcsKyfa&; orw 

OD;odef;pdefvufxuf (2011-2016)

 နိုင်ငံပတာ် ပအးချမ်းောယာပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရး 
ပကာင်စီက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လတွင် ဖျက်ေိမ်းေွားပေီး 
ေည့်ပနာက်တွင် ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရနှင့်ေတ်ေက်၍ နိုင်ငံ 
တကာအေိုင်းအဝိုင်းတွင် ပယဘုယျအားြဖင့် အြေုေပဘာ
ပဆာင်ပော မှတ်ချက်များကို  ပြောဆိုစြေုလာကကေည်။ 
ထိုပြောင်းလဲလာပော အြမင်ေစ်မှာ နိုင်ငံကို ေိုမိုပခတ်မီ 
ပေီး လွတ်လေ်ပောနိုင်ငံအြဖစ် ဖွင့်ပေးရန် ကကိုးစားခဲ့ပော 
လုေ်ရေ်များပကကာင့် ြဖစ်လာေည်ဟု ဆိုရမည်။ နိုင်ငံပရး
အကျဉ်းေားများကိ ုစတငလ်� တပ်ေးခဲ ့ပေီး လမူျ ိုးစ ုလကန်က်
ကိုင် တေ်ဖွဲ့များနှင့်လည်း အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအတွက် 
အေစ်တစ်ဖန် ကကိုးေမ်းလာခဲ့ေည် ။  ပဒါ် ပအာင်ဆန်း  
စု ကကည်နှင့်  အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်ေည် 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 
ချယ်ြခင်းများ ပလ ျှာ့ပေါ့ခဲ့ ပေီး အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်း 
များ၏ လေုက်ိငုခ်ငွ့က်ိလုည်း ပြဖပလ ျှာပ့ေးခဲေ့ည။် အစိုးရက 
ြေု ြေင် ပြောင်းလဲ ြခင်းများ  စတင် ပေီး  အရှိ န်ရလာပော 
အခါ အပနာက်နိုင်ငံများက စီးေွားပရးေိတ်ဆို့ မှု များကို ဖယ် 
ရှားပေးခဲ့ ကကေည်။ ပေချာေည်မှာ ရန်ကုန်နှင့်  အြခား 
ပမို့ ကကီး များ တွ င်  အ ပြော င်း အ လဲ များ က  ပဆာ င် ကျ ဉ်း  
လာပော လွတ်လေ်မှု ကို  ေိေိောော ခံစား ကကရပေီး  
ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စေ်တွင် ရာစုနှစ် တစ်ဝက်အတွင်း ေထမဆုံး
အကကိမ် အေစ်အခတ်များ ရေ်စဲေွားခဲ့ေည်။ 
 ထိုအချိ န်က ထည့်ေွင်း  မစဉ်းစားခဲ့ ကကပော 
အရာတစ်ခုမှာ လူမှု ပရးနှင့်နိုင်ငံပရး၏ ေုံစံများ တြခားစီ 
ကွဲ ြေားပောနယ်ပြမများ  ရှိ ပနပေးေည်ကို ြဖစ်ေည်။ 
စစ်တေ်က အုေ်ချုေ်ခဲ့ ပော ဆယ်စုနှစ်များအပေီးတွင်
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် အချိန်ယူ 
ရလိမ့်မည်ဟုလက်ခံ ထားကကေည်။ ေို့ပော်အစိုးရေစ် 
အပြခကျလာချနိတ်ငွ ်နိငုင်ပံရးစနစေ်စက်ိ ုအလုံးစုခံငွ့လ်� တ်
ေည်းခံ  ပေးခဲ့ ကကေူများအပနနှင့်  မ ြမင်ခဲ့ပောအချက်
မှာ ထိုအချိန်ကြဖစ်ပေါ် ပနခဲ့ပော အပြောင်းအလဲများကို 
မခံစားပနကက ရေူများရှိပနေည့်  အချက်ကို ြဖစ်ေည်။ 
၂၀၁၁- စက်တင်ဘာလတွင် ေမ� တဦးေိန်းစိန်ေည် တရုတ် 
အစိုးရက ပကျာပထာက် ပနာက်ခံပေးထားပော ကချင်ြေည် 
နယ်မှ ြမစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို  ပရ �့ဆိုင်းခဲ့ေည်။၁ ေို့ရာ 
တွင်  မ ကကာမီေင်  ေိလာ ကကရေည်မှာ  ထို့ေို့  ပရ �့ဆို င်း  
ခဲ့ ြခင်းမှာ ေထဝ ီနိငုင်ပံရးအပရ�့တငွ ်ြဖစခ်လဲပှော �ခငွ်းချက ်
တ စ် ခု ြဖ စ် ခဲ့ ပကကာ င်း ကို  ပနာ င် အ ခါ ေိ လာ ခဲ့ ရ ေ ည် ။ 
ထို ပရ �့ဆိုင်းမှု မှာ  အနာဂတ် ြမန်မာနို င်ငံတွင်  ပေိုင်ဆိုင်  က
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လာကကမည့် ြေည်တွင်းြေည်ေလုေ်ငန်းများ တစ်ပကျာ့ ြေန် 
လာချိန်  အစေိုင်း၌ ြဖစ်ခဲ့ပော  ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှု  ြဖစ်ခဲ့  
ေည်။ တေ်မပတာ်က ကကီးစိုးထားဆဲအစိုးရေည် ေဘာဝ 
ေယဇံာတ ထတုပ်ဖါ် ြခင်းများကိ ုဆကလ်က၍် ချဲ့ထငွပ်နပေီး
ြေငေ်မ ှရင်းနှီးြမုေန်ှေံမူျား အပလာတကကီး ဝငပ်ရာကလ်ာကက 
ချိန်တွင် ပြမယာေိမ်းယူြခင်းများ၂ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်ဟု 
ရေ်ရ�ာအပြခြေု အဖွဲ့များက ပြောကကားခဲ့ေည်။ ြမန်မာပြမ 
ပေါ် တွင် ပတွ့လာရပတာ့မည့်  “ကစားေွဲကကီး”မှာ စတင်ေည် 
ဆိုရုံမျှ ောရှိပေးေည်။ ၃

 ဦးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရး ကတိကဝတ် များရှိခဲ့ 
ပော်လည်း အချ ို့လူမျ ိုးစု  တေ်ဖွဲ့များနှင့်  အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲပရး စာချုေ်ချုေ်ဆိုပေီးပော  ပနရာများတွင် တိုက်ေွဲ
အေစမ်ျား ြေနလ်ည ်ြဖစေ်ွားလာြခင်းကလည်း အပရးတကကီး 
ကိစ္စ တစ်ခုေင်။ တစ်ဖန် အစိုးရစနစ် အပြောင်းအလဲများ 
ြဖစ်လာပေီးပနာက် နယ်စေ်လူမျ ိုးစု ပဒေများတွင် ေဋိေက္ခ  
နှင့်  မတည် ပငိမ်မှု များက တစ်ဆက်တည်း  ြေန် ြဖစ်လာ 
ြေန်ေည်။  ကနဦးတွင် ကချင်နှင့်  ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်
ေိုင်းတွင် ြဖစ်ပော တိုက်ေွဲများေည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ 
ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်တေမ်ပတာက် ကချငလ်တွလ်ေပ်ရးအဖွဲ့ချုေ ်
KIO ကို ထိုးစစ်များ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ပောပကကာင့် အဓိက 
ြမင့တ်ကလ်ာရြခင်း ြဖစေ်ည။်၄ ေိုပ့ော ်များမကကာမ ီေဋေိက္ခ 
များ အရှိန်လျင် ြမန်စွာ ေျံ န့ှံ့ေွားခဲ့ ပေီး ြမန်မာအမျ ိုးေား 
ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်များ Myanmar National
Democratic Alliance Army (ကိုးကန့်)နှင့် တအာင်း 
အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရးတေ်မပတာ် TNLA တို့နှင့်  
လည်း တိုက်ေွဲများ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေည်။၅ ထိုအဖွဲ့ေုံးခု 
စ လုံး မှာ  U L A - ရ က္ခ  ို င့် တ ေ် ပတာ် ၏ မ ဟာ မိ တ် များ  
ြဖစ်ကကေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကိုလည်း လ� တ်ပေး 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံပရးတွင် ထူးြခား 
ပော အပြောင်းအလဲကို  ြဖစ်ပစမည့်  နယ်ဆင်မန်ဒဲလား 
ေည်လည်းပကာင်း  “ဘာလင်တံတိုင်း  ပေိုကျမှု ”  ေည်  
လည်းပကာင်း ဤပြမပေါ် တွင် မပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေါ။ 
 ထိုအြဖစ်အေျက်များ ပေါ် ပေါက်လာပနချိန်တွင် 
ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  လူမှု ပရး နိုင်ငံပရးအခင်းများမှာ တစစ
မတည်ပငိမ်မှု များ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
လှု ေ်ရှားပနေူများတွင် လူော ကွာချင်ကွာေါမည် ြေဿနာ 
များြဖစ်ရပော အပကကာင်းအရင်းမှာ ယခင်ကနှင့် မကွာြခား 
ေါပေ။ မညီမျှ မှု များ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမှု များ၊ ဆင်းရဲြခင်းများ၊ 
လျစ်လျူရှု ခံရြခင်းများနှင့် ေဋိေက္ခ ပကကာင့် တိုးတက်မှု များ 
ဆု တ် ယု တ် ရ ြခ င်း တို့ မှာ  မ ပြော င်း မ လဲ တ ည် ရှိ ေ ည် ။ 
န.အ.ဖက အစိုးရပနရာမှ ဆင်းေွားချိန်တွင်  နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲများအတွက် ပမ ျှာ်လင့်ချက်များရှိခဲ့ ကကေါ
ေည်။ RNDP နှင့် NDPD တို့ ၂၀၁၀ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်

အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ဦးေိန်းစိန်၏ အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးမူဝါဒကို 
ပကကညာခဲ့ပောပကကာင့်  အပကာင်းဘက်ေို့  ေိုမိုပမ ျှာ်လင့်  
ခဲ့ ကကပေီး အမျ ိုးေားနိငုင်ပံရးအပြောင်းအလမဲျား ြဖစပ်စေည့ ်
န ည်း လ မ်း ေ စ် များ  ပတွ့ ပကာ င်း ပတွ့ နို င် လိ မ့် မ ည် ဟု  
ယူဆခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ 
ဥေပဒနှင့် အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်များမှာ ထို 
ရည်မှန်းချက်များကို အံဝင်ခွင်ကျ ြဖည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် 
စနစ်များ မဟုတ်ကကေါ။
 ထိုအချိန်  ပနာက်ေိုင်းတွင် ြဖစ်လာခဲ့ေည့်  ကိစ္စ  
များအတွက် မည်ေူ့ထံ၌ တာဝန်ရှိေည်ကို ြငင်းခုံပနကကဆဲ 
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင် 
ဖရိုဖရဲ  ကစဉ့်ကလျားအြဖစ်ဆုံး  ကာလတစ်ခုကို  ကကုံရ
ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင်လည်း ြဖစ်ပကကာင်း 
ကုန်စဉ်ကို ရှင်းြေကကရာတွင် ဇာတ်စုံခင်းေုံများ တစ်ခုနှင့် 
တစ်ခု  မတူ ကကေည်ကို  ပတွ့ရ ြေန်ေါ ပေီ ။  ပြမ ြေင်တွင်  
ပေါ် ပေါက်လာမည့် အြဖစ်အေျက်များကို ဆက်လက်တွန်း
အားပေးပနပော ြေဿနာပေါင်းများစွာ ပေါ် လာပနပော 
အချိန် ြဖစ်ေည်။ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်ထဲတွင်  အဆိုးဆုံး  
အပရးပေါ်  အပြခအပနကို  ြေည်နယ်၏ ပြမာက်ေိုင်းနှင့်  
အလယ်ေိုင်းတွင် ကကုံပတွ့ခဲ့ရေည်။ ေို့ပော် ပနာက်ဆက်
တွဲ  အကျ ိုးဆက်မှာ ပဒေတစ်ခုလုံး၌  မတည်ပငိမ်မှု ကို  
ခံ စား လာ ရ ေ ည် ။  အာ ရ က န် ၏  ေ မို င်း တ စ် ပလ ျှာ က်  
အဆိုးရ�ားဆုံး အိုးအိမ်မဲ့ထွက်ပြေးရေည့်  အြဖစ်အေျက် 
ကကီးမှာ ကျပရာက်လာပတာ့မည်။

၂၀၁၂ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက်မှု များ

 ပယဘုယျအားြဖင့် ေမ� တဦးေိန်းစိန်က အာဏာရ 
ယူချိန်တွင်  မွတ်ဆလင်ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာများ၏ လူ့  
အခွင့်အပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရးမှာ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်
အပနအထားြဖစ်ေည်။ ပဒေ၏ လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့  
များြဖစေ်ည့ ်Arakan Rohingya National Organization 
နှင့်  Rohingya Solidarity Organization တို့ေည် 
နိုင်ငံတကာတွင် ရိုဟင်ဂျာအပရးကို  ေတိထားမိပအာင် 
ပြောဆိုပနကကေည်မှလွဲ၍ ပငိမ်ေက်ပနေည်။ တစ်ချိန်  
တည်းတွင် ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ NDPD ၏ ပအာင်ြမင် 
မှု နှင့် USDP က မွတ်ဆလင်မဲဆန� ရှင်များကို ထည့်ေွင်း 
စဉ်းစားခဲ့ပောပကကာင့် ရိုဟင်ဂျာတို့က မိမိတို့၏ နိုင်ငံေား 
အခွင့်အပရးနှင့် လူမျ ိုးပရးြေဿနာ ပြဖရှင်း လာနိုင်ပတာ့ 
မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ ထက်ေန်လာေည်။ အမျ ိုး
ေား နို င် ငံ ပရး ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ မှု များ  အ လား အ လာ ရှိ
ပကကာင်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်များကိုလည်း ၂၀၁၂ တွင် ြဖစ်ေွား 
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လာကကမည့် ြေည်တွင်းြေည်ေလုေ်ငန်းများ တစ်ပကျာ့ ြေန် 
လာချိန်  အစေိုင်း၌ ြဖစ်ခဲ့ပော  ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှု  ြဖစ်ခဲ့  
ေည်။ တေ်မပတာ်က ကကီးစိုးထားဆဲအစိုးရေည် ေဘာဝ 
ေယဇံာတ ထတုပ်ဖါ် ြခင်းများကိ ုဆကလ်က၍် ချဲ့ထငွပ်နပေီး
ြေငေ်မ ှရင်းနှီးြမုေန်ှေံမူျား အပလာတကကီး ဝငပ်ရာကလ်ာကက 
ချိန်တွင် ပြမယာေိမ်းယူြခင်းများ၂ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်ဟု 
ရေ်ရ�ာအပြခြေု အဖွဲ့များက ပြောကကားခဲ့ေည်။ ြမန်မာပြမ 
ပေါ် တွင် ပတွ့လာရပတာ့မည့်  “ကစားေွဲကကီး”မှာ စတင်ေည် 
ဆိုရုံမျှ ောရှိပေးေည်။ ၃

 ဦးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရး ကတိကဝတ် များရှိခဲ့ 
ပော်လည်း အချ ို့လူမျ ိုးစု  တေ်ဖွဲ့များနှင့်  အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲပရး စာချုေ်ချုေ်ဆိုပေီးပော  ပနရာများတွင် တိုက်ေွဲ
အေစမ်ျား ြေနလ်ည ်ြဖစေ်ွားလာြခင်းကလည်း အပရးတကကီး 
ကိစ္စ တစ်ခုေင်။ တစ်ဖန် အစိုးရစနစ် အပြောင်းအလဲများ 
ြဖစ်လာပေီးပနာက် နယ်စေ်လူမျ ိုးစု ပဒေများတွင် ေဋိေက္ခ  
နှင့်  မတည် ပငိမ်မှု များက တစ်ဆက်တည်း  ြေန် ြဖစ်လာ 
ြေန်ေည်။  ကနဦးတွင် ကချင်နှင့်  ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်
ေိုင်းတွင် ြဖစ်ပော တိုက်ေွဲများေည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ 
ပနာကေ်ိငု်းတငွ ်တေမ်ပတာက် ကချငလ်တွလ်ေပ်ရးအဖွဲ့ချုေ ်
KIO ကို ထိုးစစ်များ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ပောပကကာင့် အဓိက 
ြမင့တ်ကလ်ာရြခင်း ြဖစေ်ည။်၄ ေိုပ့ော ်များမကကာမ ီေဋေိက္ခ 
များ အရှိန်လျင် ြမန်စွာ ေျံ န့ှံ့ေွားခဲ့ ပေီး ြမန်မာအမျ ိုးေား န့ှံ့ေွားခဲ့ ပေီး ြမန်မာအမျ ိုးေား ့
ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်များ Myanmar National
Democratic Alliance Army (ကိုးကန့်)နှင့် တအာင်း 
အမျ ိုးေား လွတ်ပြမာက်ပရးတေ်မပတာ် TNLA တို့နှင့်  
လည်း တိုက်ေွဲများ ြေန်လည်စတင်ခဲ့ေည်။၅ ထိုအဖွဲ့ေုံးခု 
စ လုံး မှာ  U L A - ရ က္ခ  ို င့် တ ေ် ပတာ် ၏ မ ဟာ မိ တ် များ  
ြဖစ်ကကေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကိုလည်း လ� တ်ပေး 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော်လည်း ြမန်မာနိုင်ငံပရးတွင် ထူးြခား 
ပော အပြောင်းအလဲကို  ြဖစ်ပစမည့်  နယ်ဆင်မန်ဒဲလား 
ေည်လည်းပကာင်း  “ဘာလင်တံတိုင်း  ပေိုကျမှု ”  ေည်  
လည်းပကာင်း ဤပြမပေါ် တွင် မပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေါ။ 
 ထိုအြဖစ်အေျက်များ ပေါ် ပေါက်လာပနချိန်တွင် 
ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  လူမှု ပရး နိုင်ငံပရးအခင်းများမှာ တစစ
မတည်ပငိမ်မှု များ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
လှု ေ်ရှားပနေူများတွင် လူော ကွာချင်ကွာေါမည် ြေဿနာ 
များြဖစ်ရပော အပကကာင်းအရင်းမှာ ယခင်ကနှင့် မကွာြခား 
ေါပေ။ မညီမျှ မှု များ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမှု များ၊ ဆင်းရဲြခင်းများ၊ 
လျစ်လျူရှု ခံရြခင်းများနှင့် ေဋိေက္ခ ပကကာင့် တိုးတက်မှု များ 
ဆု တ် ယု တ် ရ ြခ င်း တို့ မှာ  မ ပြော င်း မ လဲ တ ည် ရှိ ေ ည် ။ 
န.အ.ဖက အစိုးရပနရာမှ ဆင်းေွားချိန်တွင်  နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲများအတွက် ပမ ျှာ်လင့်ချက်များရှိခဲ့ ကကေါ
ေည်။ RNDP နှင့် NDPD တို့ ၂၀၁၀ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်

အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ဦးေိန်းစိန်၏ အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးမူဝါဒကို 
ပကကညာခဲ့ပောပကကာင့်  အပကာင်းဘက်ေို့  ေိုမိုပမ ျှာ်လင့်  
ခဲ့ ကကပေီး အမျ ိုးေားနိငုင်ပံရးအပြောင်းအလမဲျား ြဖစပ်စေည့ ်
န ည်း လ မ်း ေ စ် များ  ပတွ့ ပကာ င်း ပတွ့ နို င် လိ မ့် မ ည် ဟု  
ယူဆခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ 
ဥေပဒနှင့် အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်များမှာ ထို 
ရည်မှန်းချက်များကို အံဝင်ခွင်ကျ ြဖည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် 
စနစ်များ မဟုတ်ကကေါ။
 ထိုအချိန်  ပနာက်ေိုင်းတွင် ြဖစ်လာခဲ့ေည့်  ကိစ္စ  
များအတွက် မည်ေူ့ထံ၌ တာဝန်ရှိေည်ကို ြငင်းခုံပနကကဆဲ 
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင် 
ဖရိုဖရဲ  ကစဉ့်ကလျားအြဖစ်ဆုံး  ကာလတစ်ခုကို  ကကုံရ
ပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင်လည်း ြဖစ်ပကကာင်း 
ကုန်စဉ်ကို ရှင်းြေကကရာတွင် ဇာတ်စုံခင်းေုံများ တစ်ခုနှင့် 
တစ်ခု  မတူ ကကေည်ကို  ပတွ့ရ ြေန်ေါ ပေီ ။  ပြမ ြေင်တွင်  
ပေါ် ပေါက်လာမည့် အြဖစ်အေျက်များကို ဆက်လက်တွန်း
အားပေးပနပော ြေဿနာပေါင်းများစွာ ပေါ် လာပနပော 
အချိန် ြဖစ်ေည်။ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်ထဲတွင်  အဆိုးဆုံး  
အပရးပေါ်  အပြခအပနကို  ြေည်နယ်၏ ပြမာက်ေိုင်းနှင့်  
အလယ်ေိုင်းတွင် ကကုံပတွ့ခဲ့ရေည်။ ေို့ပော် ပနာက်ဆက်
တွဲ  အကျ ိုးဆက်မှာ ပဒေတစ်ခုလုံး၌  မတည်ပငိမ်မှု ကို  
ခံ စား လာ ရ ေ ည် ။  အာ ရ က န် ၏  ေ မို င်း တ စ် ပလ ျှာ က်  
အဆိုးရ�ားဆုံး အိုးအိမ်မဲ့ထွက်ပြေးရေည့်  အြဖစ်အေျက် 
ကကီးမှာ ကျပရာက်လာပတာ့မည်။

၂၀၁၂ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက်မှု များ

 ပယဘုယျအားြဖင့် ေမ� တဦးေိန်းစိန်က အာဏာရ 
ယူချိန်တွင်  မွတ်ဆလင်ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာများ၏ လူ့  
အခွင့်အပရးနှင့် အမျ ိုးေားပရးမှာ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်
အပနအထားြဖစ်ေည်။ ပဒေ၏ လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့  
များြဖစေ်ည့ ်Arakan Rohingya National Organization 
နှင့်  Rohingya Solidarity Organization တို့ေည် 
နိုင်ငံတကာတွင် ရိုဟင်ဂျာအပရးကို  ေတိထားမိပအာင် 
ပြောဆိုပနကကေည်မှလွဲ၍ ပငိမ်ေက်ပနေည်။ တစ်ချိန်  
တည်းတွင် ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ NDPD ၏ ပအာင်ြမင် 
မှု နှင့် USDP က မွတ်ဆလင်မဲဆန� ရှင်များကို ထည့်ေွင်း 
စဉ်းစားခဲ့ပောပကကာင့် ရိုဟင်ဂျာတို့က မိမိတို့၏ နိုင်ငံေား 
အခွင့်အပရးနှင့် လူမျ ိုးပရးြေဿနာ ပြဖရှင်း လာနိုင်ပတာ့ 
မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ ထက်ေန်လာေည်။ အမျ ိုး
ေား နို င် ငံ ပရး ြေု ြေ င် ပြော င်း လဲ မှု များ  အ လား အ လာ ရှိ
ပကကာင်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်များကိုလည်း ၂၀၁၂ တွင် ြဖစ်ေွား 
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ခဲ့ပော အြဖစ်အေျက်နှစ်ခုက ေို၍အပရာင် တင်ပေးြေန် 
ေည်။ အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အေိုင်း 
တစ်ခုအပနနှင့်  ရခိုင် ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ  ALP
၏ ဇန်နဝါရီလ အတွင်းက အစိုးရနှင့်  အေစ်အခတ်  
ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကိုချုေ်ဆိုခဲ့ ပေီး  ဧပေီလတွင်  NLD က 
ေါလီမန် အတွင်းေို့ ဝင်ပရာက်နိုင်ေည်။ ALP ကို ပတာက် 
ပလ ျှာက် ေံ့ေိုးလာခဲ့ပော KNU ေည်လည်း အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲပရးစာချုေ်ကို  ေပဘာတူခဲ့ရာ ALP ပခါင်းပဆာင် 
များေည်လည်း နိုင်ငံပရးအရ ေက်ဝင်လှု ေ်ရှားမှု  လုေ်  
နိုင်ေည့် အပြခအပနမျ ိုးတွင် ပနာက်ကျကျန် မပနလိုပေ။
(ပအာက်တွင်ေါရှိပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် အပြောင်း 
အလဲကာလအတွင်း စစ်ပဘာင်ချဲ့ လာြခင်းကိုရှု ေါ။)
 ၂၀၁၂ ခုနစှ ်ပမလတငွ ်လမူျ ိုးပရးအကကမ်းဖကမ်ှု များ 
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ရာ ရုတ်တရက် အကျေ်ရိုက် ကုန်ကကေည်။ 
ေဋိေက္ခ မီးပတာက်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်း ရမ်းပဗဲ 
က� န်းပမို့နယ်တွင် ဗုဒ�  ဘာော အမျ ိုးေမီး တစ်ပယာက် 
ကို မွတ်ဆလင်ေုံးဦးက ဗလက� ာယြေုပေီး လူေတ်ခဲ့ေည်
ဟူပော အမှု မှ စတင်ခဲ့ေည်။ လာမည့် ရက်ေတ� ေတ်များ 
အတွင်း  ပြမာက်ေိုင်းရှိ  ပမာင်ပတာ၊ ဘူးေီးပတာင်  နှင့်  
စစ်ပတွတို့ေို့  လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများ လျင် ြမန်စွာ  
ေျံန့ှံ့ေွားခဲ့ေည်။၆ အစေိုင်းကတည်းကေင် တိုက်ခိုက်မှု များ
မှာ ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာတင်းမာမှု ကို  ကိုယ်စားြေုပနေည်ဟု 
ယူဆခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ပအာက်တိုဘာလတွင် ပြမာက်ဦး၊ 
မင်းြေား၊ ေံတွဲနှင့် ြေည်နယ်၏ အြခားအစိတ်အေိုင်းများေို့
ေျံန့ှံ့ေွားပေီး ထိုနယ်များတွင် ပနထိုင်ကကပော ကမန်များနှင့် 

အြခားမွတ်ဆလင်များကိုလည်း ေစ်မှတ်ထားလာကကေည်။၇ 
၂၀၁၂ကုန်ဆုံးချိန်တွင် လူပေါင်း ၁၉၀ ခန့်ပေဆုံးခဲ့ေည်
ဟု ေိရပေီး အများဆုံးမှာ မွတ်ဆလင်များြဖစ် ကကေည်။ 
လူပေါင်း ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ခန့်မှာ အိုးအိမ်များမှ စွန့်ခွာရကာ ဒုက္ခ  
ေညမ်ျား ြဖစက်ကရေည။်၈ (ထိအုုေစု်တငွလ်ည်း မတွဆ်လငက်
 အများစုြဖစ်ေည်။)
 အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ကို  ြေ န် ပြော င်း ကက ည့် လျှ င်  
အ ပစာ ေို င်း  လူ မျ ိုး ပရး ဆ န့် ကျ င် မှု များ ကို  ဗု ဒ�  ဘာ ော  
ကိုးကွယ်ပော အုေ်စုများနှင့်  ေါလီမန်ထဲမှ  RNDP ကို  
ပထာက်ခံေူများ ေါဝင်ပော အဖွဲ့များထံမှ ပရာက်လာခဲ့  
ေုံရေည်ဟု လူ့အခွင့်အပရးအဖွဲ့အစည်းများက ပရးေား 
ကကေည်။၉ လက်နက်ကိုင် ALPက အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲပရး စာချုေ်ချုေ်ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင် 
ပရး အမုန်းစကားများကို နှို  းဆွပေးခဲ့ေည်ဟု စွေ်စွဲချက် 
များရှေိည။်၁၀  မတွဆ်လငမ်ျားကိ ုမပကျနေေ်ည့ ်အပကကာင်း 
များထဲတွင် USDP က မွတ်ဆလင် မဲများကို အပထွပထွ 
ပရ�းပကာက်ေွဲအတွင်း အေုံးချနိုင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင်း ရိုဟင်ဂျာ 
များအပနနှင့်  ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်ရရှိပရးကို  ြေန်လည် 
ပတာင်းဆိုလာဦးမည်ပလာ ဟူပော စိုးရိမ်မှု နှင့်အတူ  
တရားမဝင် နယ်စေ် ြဖတ်ပကျာ်ဝင်ပရာက်လာမှု များ ရှိေည် 
ဟပူော စေွစ်ွခဲျကမ်ျား ရှလိာေည။် ၁၉၆၀ ပကျာ ်ကာလများ 
အပစာေိုင်းက မွတ်ဆလင်အများစု နယ်ပြမအြဖစ် ပမယု 
နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရးဟူ၍ စိတ်ကူးခဲ့ ကကြခင်းကို ြေန်အမှတ်
ရကကပေီး ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းက ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျ ိုးစု 
အချင်းချင်းကကား အကကမ်းဖက်မှု များကို ထေ်မံြဖစ်ေွားမည်
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ခဲ့ပော အြဖစ်အေျက်နှစ်ခုက ေို၍အပရာင် တင်ပေးြေန် 
ေည်။ အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အေိုင်း 
တစ်ခုအပနနှင့်  ရခိုင် ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ  ALP
၏ ဇန်နဝါရီလ အတွင်းက အစိုးရနှင့်  အေစ်အခတ်  
ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကိုချုေ်ဆိုခဲ့ ပေီး  ဧပေီလတွင်  NLD က 
ေါလီမန် အတွင်းေို့ ဝင်ပရာက်နိုင်ေည်။ ALP ကို ပတာက် 
ပလ ျှာက် ေံ့ေိုးလာခဲ့ပော KNU ေည်လည်း အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲပရးစာချုေ်ကို  ေပဘာတူခဲ့ရာ ALP ပခါင်းပဆာင် 
များေည်လည်း နိုင်ငံပရးအရ ေက်ဝင်လှု ေ်ရှားမှု  လုေ်  
နိုင်ေည့် အပြခအပနမျ ိုးတွင် ပနာက်ကျကျန် မပနလိုပေ။
(ပအာက်တွင်ေါရှိပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် အပြောင်း 
အလဲကာလအတွင်း စစ်ပဘာင်ချဲ့ လာြခင်းကိုရှု ေါ။)
 ၂၀၁၂ ခုနစှ ်ပမလတငွ ်လမူျ ိုးပရးအကကမ်းဖကမ်ှု များ 
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ရာ ရုတ်တရက် အကျေ်ရိုက် ကုန်ကကေည်။ 
ေဋိေက္ခ မီးပတာက်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်း ရမ်းပဗဲ 
က� န်းပမို့နယ်တွင် ဗုဒ�  ဘာော အမျ ိုးေမီး တစ်ပယာက် 
ကို မွတ်ဆလင်ေုံးဦးက ဗလက� ာယြေုပေီး လူေတ်ခဲ့ေည်
ဟူပော အမှု မှ စတင်ခဲ့ေည်။ လာမည့် ရက်ေတ� ေတ်များ 
အတွင်း  ပြမာက်ေိုင်းရှိ  ပမာင်ပတာ၊ ဘူးေီးပတာင်  နှင့်  
စစ်ပတွတို့ေို့  လူမျ ိုးပရး အဓိကရုဏ်းများ လျင် ြမန်စွာ  
ေျံန့ှံ့ေွားခဲ့ေည်။န့ှံ့ေွားခဲ့ေည်။့ ၆ အစေိုင်းကတည်းကေင် တိုက်ခိုက်မှု များ
မှာ ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာတင်းမာမှု ကို  ကိုယ်စားြေုပနေည်ဟု 
ယူဆခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ပအာက်တိုဘာလတွင် ပြမာက်ဦး၊ 
မင်းြေား၊ ေံတွဲနှင့် ြေည်နယ်၏ အြခားအစိတ်အေိုင်းများေို့
ေျံန့ှံ့ေွားပေီး ထိုနယ်များတွင် ပနထိုင်ကကပော ကမန်များနှင့် န့ှံ့ေွားပေီး ထိုနယ်များတွင် ပနထိုင်ကကပော ကမန်များနှင့် ့

အြခားမွတ်ဆလင်များကိုလည်း ေစ်မှတ်ထားလာကကေည်။၇

၂၀၁၂ကုန်ဆုံးချိန်တွင် လူပေါင်း ၁၉၀ ခန့်ပေဆုံးခဲ့ေည်
ဟု ေိရပေီး အများဆုံးမှာ မွတ်ဆလင်များြဖစ် ကကေည်။ 
လူပေါင်း ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ခန့်မှာ အိုးအိမ်များမှ စွန့်ခွာရကာ ဒုက္ခ  
ေညမ်ျား ြဖစက်ကရေည။်၈ (ထိအုုေစု်တငွလ်ည်း မတွဆ်လငက်
 အများစုြဖစ်ေည်။)
 အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ကို  ြေ န် ပြော င်း ကက ည့် လျှ င်  
အ ပစာ ေို င်း  လူ မျ ိုး ပရး ဆ န့် ကျ င် မှု များ ကို  ဗု ဒ�  ဘာ ော  
ကိုးကွယ်ပော အုေ်စုများနှင့်  ေါလီမန်ထဲမှ  RNDP ကို  
ပထာက်ခံေူများ ေါဝင်ပော အဖွဲ့များထံမှ ပရာက်လာခဲ့  
ေုံရေည်ဟု လူ့အခွင့်အပရးအဖွဲ့အစည်းများက ပရးေား 
ကကေည်။၉ လက်နက်ကိုင် ALPက အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲပရး စာချုေ်ချုေ်ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင် 
ပရး အမုန်းစကားများကို နှို  းဆွပေးခဲ့ေည်ဟု စွေ်စွဲချက် 
များရှေိည။်၁၀  မတွဆ်လငမ်ျားကိ ုမပကျနေေ်ည့ ်အပကကာင်း 
များထဲတွင် USDP က မွတ်ဆလင် မဲများကို အပထွပထွ 
ပရ�းပကာက်ေွဲအတွင်း အေုံးချနိုင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင်း ရိုဟင်ဂျာ 
များအပနနှင့်  ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်ရရှိပရးကို  ြေန်လည် 
ပတာင်းဆိုလာဦးမည်ပလာ ဟူပော စိုးရိမ်မှု နှင့်အတူ  
တရားမဝင် နယ်စေ် ြဖတ်ပကျာ်ဝင်ပရာက်လာမှု များ ရှိေည် 
ဟပူော စေွစ်ွခဲျကမ်ျား ရှလိာေည။် ၁၉၆၀ ပကျာ ်ကာလများ 
အပစာေိုင်းက မွတ်ဆလင်အများစု နယ်ပြမအြဖစ် ပမယု 
နယ်ြခားအုေ်ချုေ်ပရးဟူ၍ စိတ်ကူးခဲ့ ကကြခင်းကို ြေန်အမှတ်
ရကကပေီး ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းက ြဖစ်ေွားခဲ့ပော လူမျ ိုးစု 
အချင်းချင်းကကား အကကမ်းဖက်မှု များကို ထေ်မံြဖစ်ေွားမည်
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ကို စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကခဲ့ ကကေည်များလည်းရှိေည်။၁၁ (အခန်း
၂ နှင့်  ၃ ကို ကကည့်ရန်။) ေို့ပော်  မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်  
မှု များမှာ မန� ပလးနှင့် ရန်ကုန်ေို့ေါ ေျံေ့ွားခဲ့ေည့် အချိန် 
တွင် ေိောရှင်းလင်းလာပော အချက်မှာ မွတ်ဆလင်ဆန့် 
ကျင်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များေည် များစွာေို၍ ကျယ်ြေန့်ပော 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗုဒ� ဘာော အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှား
မှု များထဲမှ အစိတ်အေိုင်း တစ်ခုောြဖစ်ပကကာင်း ရှင်းလင်း 
လာခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင် 
ပရး အကကမ်းဖက်မှု များ အြခားြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပဒေကကီး 
များတွင်လည်း ပေါ် ပေါက်ခဲ့ ပေီ။ ြမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ေိုင်းမှ 
မိတ� ီလာတွင် မွတ်ဆလင် ၄၀ ခန့် အေတ်ခံခဲ့ရေည်။၁၂

 မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး လှု ့ံပဆာ်မှု များ ေျံေ့ွားလာ 
ချိန်တွင် အြခားအစွန်းပရာက် အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ 
ရဟန်းများ ဦးပဆာင်ေည့်ပနရာမှ အဓိကကျကျ ေါဝင် 
ပနေည်မှာ ဦးဝီရေူနှင့် ၉၆၉ လှု ေ်ရှားမှု  မ.ဘ.ေ ေို့မဟုတ် 
အမျ ိုးဘာော၊ ောေနာ့ကာကွယ် ပစာင့်ပရှာက်ပရးအဖွဲ့
တို ့ြဖစက်ကေည။်၁၃  ယခင ်စစအ်ေုခ်ျုေပ်ရးပအာက၌် နိငုင်ပံရး 
လှု ေ်ရှားမှု တွင် ဗုဒ� ဘာောရဟန်းများ ေါဝင်ေည့် အစဉ် 
အလာ ကကီးမားပော်လည်း ဘာောပရး အပြခြေု လှု ေ်ရှားမှု  
များကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကန့်ေတ်ထိန်းချုေ် ထားခဲ့ေည်။ 
ြမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိအစ္စ လာမမ်ျား၏ အစဉအ်လာ ဓပလက့ိ ုပရှးရိုး 
ဆန်ပော မွတ်ဆလင်များဟု အများအားြဖင့်  ယူဆကက 
ေည်။ နိုင်ငံပရးအရ လှု ေ်ရှားခွင့်ရလာပော အချိန်တွင် 
ဗုဒ� ဘာော အစနွ်းပရာက ်ေုဂ� ုိလမ်ျားေညလ်ည်း မတွဆ်လင ်
တို့ကို ၂၁ရာစု ေုံးစကားလုံးများ ြဖစ်ကကပော “ယဉ်ပကျးမှု  
စစ်ေွဲ ” ၊  “ဂျီဟတ်ဘာောပရးစစ်၏ ပခိမ်းပြခာက်မှု ” အစ
ရှိေည့် ရှု ပထာင့်များမှ ပဘာင်ခတ်ပြောဆိုလာကကေည်။ 
ဦးဝီရေူက “ြေည်တွင်း မွတ်ဆလင်များကို အစွန်းပရာက် 
များေည် ပနာက်ကွယ်မှ ကကိုးဆွဲပနကကပေီး ပငွပကကးအရ 
လည်းပကာင်း၊ စစ်ပရးအရလည်းပကာင်း၊ နည်းေညာေိုင်း 
အရလည်းပကာင်း ပထာက်ေံ့ပနကကေည်” ဟု ပြောကကား 
ခဲ့ေည်။၁၄ 
 ြမန်မာနိုင်ငံပခါင်းပဆာင်များေည် ြဖစ်လာပော 
အပြခအပနများအပေါ်  တုံ့ ြေန်ရာတွင်များစွာ  ပနှးပကွး  
ေါေည။် တစန်ိငုင်လံုံးအဆင့တ်ငွ ်လည်းပကာင်း၊ ေကဆ်ိငု ်
ရာ  ေက်ဆိုင်ရာပဒေ နယ်ေယ်အတွင်း၌လည်းပကာင်း
 ကေဇာတိက� မ ကကီးမားေူတစ်ဦး တစ်ပယာက်ကမျှ  ခုံေမာဓိ 
ပနရာကိုယူ၍ အကကမ်းဖက်မှု များကို ရေ်တန့်ေွားပအာင် 
ဝင်ပရာက်ပြောဆို ြခင်း မရှိခဲ့ ကကေါ။ အစိုးရဘက်ကပရာ 
အ တို က် အ ခံ ဘ က် က ေါ  ပခါ င်း ပဆာ င် များ အား လုံး က 
အကကမ်းဖက်မှု များကို လျစ်လျှ ူ ရှု ခဲ့ ကကေည်။ တစ်စုံတစ်ရာ 
အပရးယူ ပဆာင်ရ�က် ကကရမည့်အစား နှစ်ဘက်စလုံးက
ဆိုခဲ့ေည်မှာ တရားဥေပဒစိုးမိုးမှု က အပရးကကီးပကကာင်း

မည်ေည့်ဘက်က ေါဝင်ေည်မဆို ြေစ်မှု ကျူးလွန်ေူများ 
အားလုံး အတူတူေင်ြဖစ်ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၅ ထို 
အချိန်တွင် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည် မည်ေို့တုံ့ ြေန်မည်ကို 
ကကည့်မိကကေူများလည်းရှိေါေည်။ ေို့ပော် အကူးအေန်း 
များလှပော နယ်စေ်ပဒေတွင်  နယ် ြခားနှစ်ဖက်စလုံး  
အပကကာက်တရားြဖင့် ပနထိုင်ပနကကရေူများ ရှိပနကကေည် 
မှာ ြေဿနာရှိပနပကကာင်းော ၎င်းကပြောကကားခဲ့ ေည်။၁၆

 တရားဥေပဒစိုးမိုးပရးမှာ ပေချာပေါက် ြေဿနာ 
ရှိပနေည်။ နဂိုကေင် မတည်ပငိမ်ပော အပြခအပနထဲ၌ 
မီးပလာင်ရာပလေင့် အြဖစ်အေျက်များမှာ အန� ရာယ်များ
လှပကကာင်း  ရေ်ရ�ာပခါင်းပဆာင်များက ေတိပေးပနကက
ေည်ကိုလည်း နားမလည်စရာ မရှိပော အပြခအပနြဖစ် 
ေါေည်။ ေို့ပော် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော အကကမ်းဖက်မှု  မည်ေည့် 
အပကကာင်းများပကကာင့်  ပေါ် ပေါက်လာရေါေည်ဟူပော 
ရှင်းြေြခင်းမျ ိုးမှာ မည်ေည့်အပြခအပနတွင်မဆို အပြခခံ 
လူ့အခွင့်အပရးများကို ကာကွယ်ပေးရမည်ဟူပော  အချက်
ကို  မျက်ကွယ် ြေု ြခင်းဆီေို့  ပရာက်ေါေည်။ ပနာက်နှစ်  
များတွင်လည်း ဤကဲ့ေို့လူ့အခွင့်အပရးကို အေိအမှတ်ြေု
ရန်မျက်ကွက် ြေု ြခင်းများက ေို၍ဆိုးရ�ားပော ပြမ ြေင်  
အပြခအပနများဆီေို့  တွန်းေို့ေွားခဲ့ေည်။ ြဖစ်လာပော 
အကျ ိုးဆက်အချ ို့ကို  ချက်ချင်း  ြမင်နို င် ခဲ့ ပော်လည်း  
အချ ို့မှာ အချိန် ကကာြမင့်မှော ေက်ပရာက်မှု များကို ြမင် 
ပတွ့ရေည်လည်းရှိေည်။ ၂၀၁၂ပနာက်ေိုင်းတွင် အိုးအိမ် 
စွန့်ခွာထွက်ပြေးရေူတို့ထဲမှ ရခိုင်များပရာ ၊ ရိုဟင်ဂျာများ
ေါ အိမ်ကိုမြေန် နိုင် ကကေည့်အပရအတွက် တိုးြမင့်လာခဲ့
ေလို  ရိုဟင်ဂျာ ပလှစီးဒုက္ခ ေည်များလည်း အန�  ရာယ်
ရှိပော ေင်လယ်ပရပကကာင်းခရီးကို ြေန်လည် စတင်လာ 
ကကေည်။ ထိုအချိန်တွင် (အေါ့ေိုက်)ကဲ့ေို့ လူမျ ိုးပရးခွဲြခား
ဆက်ဆံမှု များကိုလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း  ြဖစ်ရိုး  
ြဖစ်စဉ်လို အေားတကျပနခဲ့ ကကေည်။၁၇ တစ်နှစ်အတွင်း၌ 
ရခိုင်ြေည်နယ်၏ပမို့ပတာ် စစ်ပတွအတွင်း ယခင်ရှိခဲ့ပော 
မွတ်ဆလင် လူဦးပရ အားလုံးနီးေါးမရှိပတာ့ဘဲ ပမို့ ြေင်ရှိ 
ပြမစိုက်ဒုက္ခ  ေည်  စခန်းများတွင်ော အြခားေူတို့နှင့်  
အဆက်အစေ်မရှိ  ပနထိုင်ခဲ့ ကကရေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ  
ဒုက္ခ ေည် အပရအတွက်မှာလည်း ၂၃၀,ဝ၀ဝ အထက်ေို့ 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။၁၈

 နို င် ငံ တ ကာ ဖိ အား များ ပကကာ င့်  ဦး ေိ န်း စိ န် ၏ 
အစိုးရေည် ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  ြဖစ်ခဲ့ ပောလူမျ ိုးပရး 
အကကမ်းဖက်မှု များ စုံစမ်းစစ်ပဆးပရးပကာ်မရှင်ကို ၂၀၁၂
ခုနှစ် ကေဂုတ်လတွင် ခန့်အေ်ခဲ့ေည်။၁၉ ေို့ပော် ဦးေိန်းစိန် 
ေည် ထိုဇွန်လမတိုင်မီ URHCR ၏ အကကီးအကဲ António 
Guterres နှင့် ပတွ့ဆုံချိန်ကတည်းက အစည်းအပဝးတွင် 
အစိုးရဘက်က ေပဘာထားကို  ထုတ် ြေခဲ့ ပေီး ြဖစ်ေည်။ 
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ကို စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကခဲ့ ကကေည်များလည်းရှိေည်။၁၁ (အခန်း
၂ နှင့်  ၃ ကို ကကည့်ရန်။) ေို့ပော်  မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်  
မှု များမှာ မန� ပလးနှင့် ရန်ကုန်ေို့ေါ ေျံေ့ွားခဲ့ေည့် အချိန် ေ့ွားခဲ့ေည့် အချိန် ့
တွင် ေိောရှင်းလင်းလာပော အချက်မှာ မွတ်ဆလင်ဆန့် 
ကျင်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များေည် များစွာေို၍ ကျယ်ြေန့်ပော 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗုဒ� ဘာော အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှား
မှု များထဲမှ အစိတ်အေိုင်း တစ်ခုောြဖစ်ပကကာင်း ရှင်းလင်း 
လာခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင် 
ပရး အကကမ်းဖက်မှု များ အြခားြေည်နယ်နှင့် တိုင်းပဒေကကီး 
များတွင်လည်း ပေါ် ပေါက်ခဲ့ ပေီ။ ြမန်မာနိုင်ငံ အလယ်ေိုင်းမှ 
မိတ� ီလာတွင် မွတ်ဆလင် ၄၀ ခန့် အေတ်ခံခဲ့ရေည်။၁၂

 မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး လှု ့ံပဆာ်မှု များ ေျံေ့ွားလာ ေ့ွားလာ ့
ချိန်တွင် အြခားအစွန်းပရာက် အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ 
ရဟန်းများ ဦးပဆာင်ေည့်ပနရာမှ အဓိကကျကျ ေါဝင် 
ပနေည်မှာ ဦးဝီရေူနှင့် ၉၆၉ လှု ေ်ရှားမှု  မ.ဘ.ေ ေို့မဟုတ် 
အမျ ိုးဘာော၊ ောေနာ့ကာကွယ် ပစာင့်ပရှာက်ပရးအဖွဲ့
တို ့ြဖစက်ကေည။်၁၃  ယခင ်စစအ်ေုခ်ျုေပ်ရးပအာက၌် နိငုင်ပံရး 
လှု ေ်ရှားမှု တွင် ဗုဒ� ဘာောရဟန်းများ ေါဝင်ေည့် အစဉ် 
အလာ ကကီးမားပော်လည်း ဘာောပရး အပြခြေု လှု ေ်ရှားမှု  
များကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကန့်ေတ်ထိန်းချုေ် ထားခဲ့ေည်။ 
ြမနမ်ာနိငုင်ရံှ ိအစ္စ လာမမ်ျား၏ အစဉအ်လာ ဓပလက့ိ ုပရှးရိုး 
ဆန်ပော မွတ်ဆလင်များဟု အများအားြဖင့်  ယူဆကက 
ေည်။ နိုင်ငံပရးအရ လှု ေ်ရှားခွင့်ရလာပော အချိန်တွင် 
ဗုဒ� ဘာော အစနွ်းပရာက ်ေုဂ� ုိလမ်ျားေညလ်ည်း မတွဆ်လင ်
တို့ကို ၂၁ရာစု ေုံးစကားလုံးများ ြဖစ်ကကပော “ယဉ်ပကျးမှု  
စစ်ေွဲ ” ၊  “ဂျီဟတ်ဘာောပရးစစ်၏ ပခိမ်းပြခာက်မှု ” အစ
ရှိေည့် ရှု ပထာင့်များမှ ပဘာင်ခတ်ပြောဆိုလာကကေည်။ 
ဦးဝီရေူက “ြေည်တွင်း မွတ်ဆလင်များကို အစွန်းပရာက် 
များေည် ပနာက်ကွယ်မှ ကကိုးဆွဲပနကကပေီး ပငွပကကးအရ 
လည်းပကာင်း၊ စစ်ပရးအရလည်းပကာင်း၊ နည်းေညာေိုင်း 
အရလည်းပကာင်း ပထာက်ေံ့ပနကကေည်” ဟု ပြောကကား 
ခဲ့ေည်။၁၄

 ြမန်မာနိုင်ငံပခါင်းပဆာင်များေည် ြဖစ်လာပော 
အပြခအပနများအပေါ်  တုံ့ ြေန်ရာတွင်များစွာ  ပနှးပကွး  
ေါေည။် တစန်ိငုင်လံုံးအဆင့တ်ငွ ်လည်းပကာင်း၊ ေကဆ်ိငု ်
ရာ  ေက်ဆိုင်ရာပဒေ နယ်ေယ်အတွင်း၌လည်းပကာင်း
 ကေဇာတိက� မ ကကီးမားေူတစ်ဦး တစ်ပယာက်ကမျှ  ခုံေမာဓိ 
ပနရာကိုယူ၍ အကကမ်းဖက်မှု များကို ရေ်တန့်ေွားပအာင် 
ဝင်ပရာက်ပြောဆို ြခင်း မရှိခဲ့ ကကေါ။ အစိုးရဘက်ကပရာ 
အ တို က် အ ခံ ဘ က် က ေါ  ပခါ င်း ပဆာ င် များ အား လုံး က 
အကကမ်းဖက်မှု များကို လျစ်လျှ ူ ရှု ခဲ့ ကကေည်။ တစ်စုံတစ်ရာ 
အပရးယူ ပဆာင်ရ�က် ကကရမည့်အစား နှစ်ဘက်စလုံးက
ဆိုခဲ့ေည်မှာ တရားဥေပဒစိုးမိုးမှု က အပရးကကီးပကကာင်း

မည်ေည့်ဘက်က ေါဝင်ေည်မဆို ြေစ်မှု ကျူးလွန်ေူများ 
အားလုံး အတူတူေင်ြဖစ်ပကကာင်း ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၅ ထို 
အချိန်တွင် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည် မည်ေို့တုံ့ ြေန်မည်ကို 
ကကည့်မိကကေူများလည်းရှိေါေည်။ ေို့ပော် အကူးအေန်း 
များလှပော နယ်စေ်ပဒေတွင်  နယ် ြခားနှစ်ဖက်စလုံး  
အပကကာက်တရားြဖင့် ပနထိုင်ပနကကရေူများ ရှိပနကကေည် 
မှာ ြေဿနာရှိပနပကကာင်းော ၎င်းကပြောကကားခဲ့ ေည်။၁၆

 တရားဥေပဒစိုးမိုးပရးမှာ ပေချာပေါက် ြေဿနာ 
ရှိပနေည်။ နဂိုကေင် မတည်ပငိမ်ပော အပြခအပနထဲ၌ 
မီးပလာင်ရာပလေင့် အြဖစ်အေျက်များမှာ အန� ရာယ်များ
လှပကကာင်း  ရေ်ရ�ာပခါင်းပဆာင်များက ေတိပေးပနကက
ေည်ကိုလည်း နားမလည်စရာ မရှိပော အပြခအပနြဖစ် 
ေါေည်။ ေို့ပော် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော အကကမ်းဖက်မှု  မည်ေည့် 
အပကကာင်းများပကကာင့်  ပေါ် ပေါက်လာရေါေည်ဟူပော 
ရှင်းြေြခင်းမျ ိုးမှာ မည်ေည့်အပြခအပနတွင်မဆို အပြခခံ 
လူ့အခွင့်အပရးများကို ကာကွယ်ပေးရမည်ဟူပော  အချက်
ကို  မျက်ကွယ် ြေု ြခင်းဆီေို့  ပရာက်ေါေည်။ ပနာက်နှစ်  
များတွင်လည်း ဤကဲ့ေို့လူ့အခွင့်အပရးကို အေိအမှတ်ြေု
ရန်မျက်ကွက် ြေု ြခင်းများက ေို၍ဆိုးရ�ားပော ပြမ ြေင်  
အပြခအပနများဆီေို့  တွန်းေို့ေွားခဲ့ေည်။ ြဖစ်လာပော 
အကျ ိုးဆက်အချ ို့ကို  ချက်ချင်း  ြမင်နို င် ခဲ့ ပော်လည်း  
အချ ို့မှာ အချိန် ကကာြမင့်မှော ေက်ပရာက်မှု များကို ြမင် 
ပတွ့ရေည်လည်းရှိေည်။ ၂၀၁၂ပနာက်ေိုင်းတွင် အိုးအိမ် 
စွန့်ခွာထွက်ပြေးရေူတို့ထဲမှ ရခိုင်များပရာ ၊ ရိုဟင်ဂျာများ
ေါ အိမ်ကိုမြေန် နိုင် ကကေည့်အပရအတွက် တိုးြမင့်လာခဲ့
ေလို  ရိုဟင်ဂျာ ပလှစီးဒုက္ခ ေည်များလည်း အန�  ရာယ်
ရှိပော ေင်လယ်ပရပကကာင်းခရီးကို ြေန်လည် စတင်လာ 
ကကေည်။ ထိုအချိန်တွင် (အေါ့ေိုက်)ကဲ့ေို့ လူမျ ိုးပရးခွဲြခား
ဆက်ဆံမှု များကိုလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း  ြဖစ်ရိုး  
ြဖစ်စဉ်လို အေားတကျပနခဲ့ ကကေည်။၁၇ တစ်နှစ်အတွင်း၌ 
ရခိုင်ြေည်နယ်၏ပမို့ပတာ် စစ်ပတွအတွင်း ယခင်ရှိခဲ့ပော 
မွတ်ဆလင် လူဦးပရ အားလုံးနီးေါးမရှိပတာ့ဘဲ ပမို့ ြေင်ရှိ 
ပြမစိုက်ဒုက္ခ  ေည်  စခန်းများတွင်ော အြခားေူတို့နှင့်  
အဆက်အစေ်မရှိ  ပနထိုင်ခဲ့ ကကရေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ  
ဒုက္ခ ေည် အပရအတွက်မှာလည်း ၂၃၀,ဝ၀ဝ အထက်ေို့ 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။၁၈

 နို င် ငံ တ ကာ ဖိ အား များ ပကကာ င့်  ဦး ေိ န်း စိ န် ၏ 
အစိုးရေည် ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  ြဖစ်ခဲ့ ပောလူမျ ိုးပရး 
အကကမ်းဖက်မှု များ စုံစမ်းစစ်ပဆးပရးပကာ်မရှင်ကို ၂၀၁၂
ခုနှစ် ကေဂုတ်လတွင် ခန့်အေ်ခဲ့ေည်။၁၉ ေို့ပော် ဦးေိန်းစိန် 
ေည် ထိုဇွန်လမတိုင်မီ URHCR ၏ အကကီးအကဲ António 
Guterres နှင့် ပတွ့ဆုံချိန်ကတည်းက အစည်းအပဝးတွင် 
အစိုးရဘက်က ေပဘာထားကို  ထုတ် ြေခဲ့ ပေီး ြဖစ်ေည်။ 
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အစိုးရအပနနငှ့ ်ရိဟုငဂ်ျာတိုက့ိ ုြမနမ်ာနိငုင်၏ံ တိငု်းရင်းေား 
အြဖစ် အေိအမှတ်မြေုနိုင်ေါဟု ဆိုခဲ့ေည်။ ထိုေို့  အေိ 
အမှတ် ြေုမည့်အစား ရိုဟင်ဂျာများကို  အြခား တတိယ 
နို င် ငံ များ က  လ က် ခံ ရ န် လို လား ေ ည် ဆို လျှ င်  ၎ င်း ၏
အစိုးရအပနနှင့် လ� ဲပြောင်းပေးေါ့မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၂၀ 
အစိုးရ၏ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်ေုံကို  အေိအမှတ်  
မြေုေည့်မူနှင့် ပရလိုက်ငါးလိုက်ြဖစ်ပအာင် ပဆာင်ရ�က်ပေး 
ခဲေ့ည့ ်စုစံမ်းစစပ်ဆးပရး ပကာမ်ရငှက် နိငုင်ြံခားေားများဟ ု
အဓိေ� ါယ်ပဆာင်ပော ဘင်္  ဂါလီဟူပော စကားရေ်ကို ၆၂၂ 
ကကိမ်ခန့် အစီရင်ခံစာထဲတွင် ေုံးနှု န်းခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ထိုေို့
“ရိုဟင်ဂျာ”အမည်အား မေုံးစွဲရြခင်းကို အပကကာင်းြေချက် 
ပေးထားေည်။ အစိုးရက တရားဝင်  လက်ခံထားြခင်း  
မရှိေည့်အထဲကမှ ဘင်္  ဂါလီတို့ေည်  ကမ်ေိန်းများတွင်  
အေည်းအေန် အားထုတ်ကာ ထိုအမည်ကို ပဆွးပနွးစရာ 
ပခါင်းစဉ်တစ်ခုြဖစ်လာပအာင် အားထုတ်ပနြခင်းရှိပကကာင်း 
ေတိပေးခဲ့ေည်။၂၁

 ပလးနှစ်ခန့် ကကာခဲ့ ပေီးပနာက် ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် 
ယခင် ကုလေမဂ�  အပထွပထွအတွင်းပရးမှူးချုေ်  ကိုဖီ  
အာနန်  ဦးပဆာင်ပော အကကံပေးပကာ်မရှင်က စုံစမ်း  
စစ်ပဆးမှု ကို ဒုတိယအကကိမ်ပြမာက် ြေုလုေ်ခဲ့ရာ ယခင်နှင့် 
မတူ ြခားနားပော မှတ်ချက်များကို ပေးခဲ့ေည်။၂၂ ၂၀၁၂ 
ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော ကိစ္စ များမှာ လူမျ ိုးစု နှစ်ခုကကား 
တွင် ြဖစ်လာပတာ့မည့် ကကီးကျယ်လှပော အရှု ေ်အပထွး၏ 
တာထွက်ချိန်ေင် ြဖစ်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ေည်။ လူမျ ိုးစု 
အနွယ်အေီးေီးမှ  မွတ်ဆလင်များကို  ပမို့ ြေင်ပရာက်
ပအာင်  ပမာင်းထုတ်ခဲ့ ကကပေီး  အိုးအိမ်မဲ့  ဒုက္ခ  ေည်များ  
၁၂၀,ဝ၀ဝ ခန့်ကို ဒုက္ခ ေည်စခန်းများေို့ ပရ�့ပြောင်းပစခဲ့ ပေီး
၎င်းတို့၏ ခရီးေွားလာခွင့်များကို ေိတ်ေင်ေစ်ခဲ့ေည်။၂၃

ရခိုင်နှင့် အြခား လူမျ ိုးစုများေည်လည်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ရ 
ြခင်း၊ ဆုံးရှု ံးရြခင်းများကို ခံစားခဲ့ရပကကာင်း ပကာ်မရှင်က 
ထတုြ်ေနခ်ဲေ့ည။်  ေိုပ့ော ်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကွအဲပေမဲျားကို
ကုစားရမည့်အစား အာဏာေိုင်များက လုံပခုံပရးအပကကာင်း 
ြေုကာ တရကကမ်းတုံ့ ြေန်ြခင်းက နှစ်ဖက်အုေ်စု ကကားေို၍ 
ပဝးကွာေွားပစခဲ့ေည်။ အပရးပေါ် အပြခအပနကို ဇွန်လ 
၂၀၁၂တွင် ပကကညာစဲတွင် မတ်လ ၂၀၁၆ပရာက်မှ ြေန်လည် 
ဖယ်ရှားခဲ့ေည်။ ပကာ်မရှင်၏ အဆိုအရ အစိုးရ၏ တာဝန် 
မကင်း ေုံမှာ  ရှင်းလင်းလှေည်။  “အစိုးရေည်  လူမျ ိုး  
အချင်းချင်း ခွဲ ြခားဆက်ဆံြခင်းကို တက်�ကွစွာ အားပေး 
အားပြမှာက်ြေုခဲ့ ပေီး နယ်ပြမတည်ပငိမ်ပရးနှင့် လုံပခုံပရးမှာ 
ထိုေို့ နှစ်ဖက်ကို အုေ်စုများခွဲထားမှော အဆင်ပြေနိုင်မည်
ဟု အပကကာင်းြေခဲ့ ကကေည်။”၂၄

 ပနာက်တစ်နှစ်တွင်  ကုလေမဂ�  ၏ လွတ်လေ်   
ပော အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်ကလည်း အလားတူ 

ရှု ့ံချပြောဆိုခဲ့ေည်။  ဦးေိန်းစိန်အစိုးရ၏ ၂၀၁၂တွင်
ြဖစ်ခဲ့ပော အြဖစ်အေျက်များကို  ရှင်း ြေထားေုံမှာ အမှန်
ကို  ထင်ဟေ် ြခင်းမရှိဟုဆိုကာ ကုလေမဂ� က လက်မခံ
ခဲ့ေါ။၂၅ အကကမ်းဖက်မှု များမှာ ရေ်ရ�ာအဆင့် အချင်းချင်း
မေင့်မြမတ် ြဖစ် ပေီး တိုက်ခိုက် ကကြခင်းဟူပော အဆိုကို
ေယ်ချခဲ့ ပေီး အချက်အလက် ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်က “ရိုဟင်ဂျာ 
တို့အား လူေားအြဖစ်မှ  ပလျာ့ကျပအာင်  လုေ် ြခင်းနှင့်  
အမုန်းစကားများ ြဖန့်ြဖူးြခင်းမှာ လပေါင်းများစွာ ကကာြမင့် 
ခဲ့ ပကကာင်း ”  စွေ်စွဲခဲ့ေည်။  RNPP မှ  အဖွဲ့ဝင်  ရခိုင် ၊
ဗုဒ�  ဘာောနှင့်  အစိုးရအဖွဲ့  အစည်းများက အားလုံး၏
ပြခရာလက်ရာများေည်လည်း ထိုလှု ့ံပဆာ်မှု  ြဖစ်စဉ်များ
တွင် ေါဝင်ခဲ့ပကကာင်း ပရးေားခဲ့ေည်။၂၆ အစိုးရ လုံပခုံပရး 
တေ်ဖွဲ့များ၏ ဥေပဒမဲ့ လုေ်ရေ်များကိုလည်း ပနာက်ထေ်ြဖစ် 
ေွားလာပော အကကမ်းဖကမ်ှု များတငွ ်ပတွ့ရေည။်၂၇ အချက ်
အလက်  ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်က အကကံပေး  ပကာ်မတီနှင့်  
အလားတူ တင်ြေခဲ့ေည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကကမ်းဖက်မှု များ 
ပနာက်ေိုင်းတွင်  မွတ်ဆလင်များ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ များမှာ 
ေိုမိုဆိုးရ�ားလာခဲ့ပကကာင်း မီးပမာင်းထိုးြေခဲ့ေည်။  ဦးေိန်း
စိန်၏ ေမ�  တေက်တမ်းအတွင်း  မွတ်ဆလင်များနှင့်  
ရို ဟ င် ဂျာ များ ကို  ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ ခဲ့ ေ ည် မှာ  ြေ ည် ေူ တို့  
ကကားမှ  ပေါ် ထွက်လာခဲ့ေည့်  စိတ်ခံစားမှု ကို  အပြခခံခဲ့  
ြခင်း ေက်ေက်မဟုတ်ဘဲ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ကမကထ
ြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားဥေပဒကို အပြခခံကာ
၁၉၉၀ပကျာ်  န.ဝ.တ- န.အ.ဖ အစိုးရ လက်ပအာက်၌ 
စတင်ခဲ့ပော လူမှု ့အေိုက်အပမုံများကို ေုံစံခွက်ေွင်းပြောင်း 
လဲြခင်း မူဝါဒများမှာ ေိေိောောေင် တစ်ဖက်ပစာင်းနင်း
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၅ ကိုရူေါ)
 မွတ်ဆလင်များအား ချုေ်ချယ်ပောစည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ ြဖင့်  ကွေ်ညှေ်ရာတွင်  အာဏာေိုင်များက 
န ည်း လ မ်း ပလး ေွ ယ် ကို  အ ေုံး ြေု ခဲ့ ေ ည် ။  ရို ဟ င် ဂျာ  
ဟူပော အမည်နှင့်  ြဖစ်တည်မှု ကို  လက်မခံ ြခင်း၊ မဲပေး 
ခွင့်ကို လုံးဝဖယ်ရှားေစ်ရန် ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်များကို 
ြေန်လည်ရုေ်ေိမ်းလိုက် ြခင်း ၊  အမျ ိုးဘာောောေနာ 
ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပရး ဥေပဒများပေါ် ထွက် လာြခင်း 
နှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်တွင် လုံပခုံပရးအစီအမံများ ေိုမို 
တင်းကျေ်လာြခင်းတို့ ြဖစ်ကကေည်။ (၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်
မှု များအပေီးတွင် ေုံးခဲ့ပော ခွဲြခားဆက်ဆံေည့် နည်းလမ်း 
များကို ရှု ရန်။) 
 ကု လ ေ မ ဂ�   အ ပထွ ပထွ  အ တွ င်း ပရး မှူး ချု ေ်
ဘန်ကီမွန်း၃၃ ကလည်း ပအာက်ေါအတိုင်း ေတိပေးခဲ့ဘူး
ေည်။ “ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အြခားလူနည်းစုများ၏ မဲဆန�  
ပေးေိုင်ခွင့်အား တမင်တကာ ရုေ်ေိမ်းလိုက်ေည်ကို အလွန်
ေင် စိတ်ေျက်မိေည်။” အစိုးရက နားလည်ေည်ြဖစ်ပစ 
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အစိုးရအပနနငှ့ ်ရိဟုငဂ်ျာတိုက့ိ ုြမနမ်ာနိငုင်၏ံ တိငု်းရင်းေား 
အြဖစ် အေိအမှတ်မြေုနိုင်ေါဟု ဆိုခဲ့ေည်။ ထိုေို့  အေိ 
အမှတ် ြေုမည့်အစား ရိုဟင်ဂျာများကို  အြခား တတိယ 
နို င် ငံ များ က  လ က် ခံ ရ န် လို လား ေ ည် ဆို လျှ င်  ၎ င်း ၏
အစိုးရအပနနှင့် လ� ဲပြောင်းပေးေါ့မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၂၀

အစိုးရ၏ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်ေုံကို  အေိအမှတ်  
မြေုေည့်မူနှင့် ပရလိုက်ငါးလိုက်ြဖစ်ပအာင် ပဆာင်ရ�က်ပေး 
ခဲေ့ည့ ်စုစံမ်းစစပ်ဆးပရး ပကာမ်ရငှက် နိငုင်ြံခားေားများဟ ု
အဓိေ� ါယ်ပဆာင်ပော ဘင်္  ဂါလီဟူပော စကားရေ်ကို ၆၂၂ 
ကကိမ်ခန့် အစီရင်ခံစာထဲတွင် ေုံးနှု န်းခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ထိုေို့
“ရိုဟင်ဂျာ”အမည်အား မေုံးစွဲရြခင်းကို အပကကာင်းြေချက် 
ပေးထားေည်။ အစိုးရက တရားဝင်  လက်ခံထားြခင်း  
မရှိေည့်အထဲကမှ ဘင်္  ဂါလီတို့ေည်  ကမ်ေိန်းများတွင်  
အေည်းအေန် အားထုတ်ကာ ထိုအမည်ကို ပဆွးပနွးစရာ 
ပခါင်းစဉ်တစ်ခုြဖစ်လာပအာင် အားထုတ်ပနြခင်းရှိပကကာင်း 
ေတိပေးခဲ့ေည်။၂၁

 ပလးနှစ်ခန့် ကကာခဲ့ ပေီးပနာက် ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် 
ယခင် ကုလေမဂ�  အပထွပထွအတွင်းပရးမှူးချုေ်  ကိုဖီ  
အာနန်  ဦးပဆာင်ပော အကကံပေးပကာ်မရှင်က စုံစမ်း  
စစ်ပဆးမှု ကို ဒုတိယအကကိမ်ပြမာက် ြေုလုေ်ခဲ့ရာ ယခင်နှင့် 
မတူ ြခားနားပော မှတ်ချက်များကို ပေးခဲ့ေည်။၂၂ ၂၀၁၂ 
ခုနှစ်တွင် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော ကိစ္စ များမှာ လူမျ ိုးစု နှစ်ခုကကား 
တွင် ြဖစ်လာပတာ့မည့် ကကီးကျယ်လှပော အရှု ေ်အပထွး၏ 
တာထွက်ချိန်ေင် ြဖစ်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ေည်။ လူမျ ိုးစု 
အနွယ်အေီးေီးမှ  မွတ်ဆလင်များကို  ပမို့ ြေင်ပရာက်
ပအာင်  ပမာင်းထုတ်ခဲ့ ကကပေီး  အိုးအိမ်မဲ့  ဒုက္ခ  ေည်များ  
၁၂၀,ဝ၀ဝ ခန့်ကို ဒုက္ခ ေည်စခန်းများေို့ ပရ�့ပြောင်းပစခဲ့ ပေီး
၎င်းတို့၏ ခရီးေွားလာခွင့်များကို ေိတ်ေင်ေစ်ခဲ့ေည်။၂၃

ရခိုင်နှင့် အြခား လူမျ ိုးစုများေည်လည်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ရ 
ြခင်း၊ ဆုံးရှု ံးရြခင်းများကို ခံစားခဲ့ရပကကာင်း ပကာ်မရှင်က 
ထတုြ်ေနခ်ဲေ့ည။်  ေိုပ့ော ်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကွအဲပေမဲျားကို
ကုစားရမည့်အစား အာဏာေိုင်များက လုံပခုံပရးအပကကာင်း 
ြေုကာ တရကကမ်းတုံ့ ြေန်ြခင်းက နှစ်ဖက်အုေ်စု ကကားေို၍ 
ပဝးကွာေွားပစခဲ့ေည်။ အပရးပေါ် အပြခအပနကို ဇွန်လ 
၂၀၁၂တွင် ပကကညာစဲတွင် မတ်လ ၂၀၁၆ပရာက်မှ ြေန်လည် 
ဖယ်ရှားခဲ့ေည်။ ပကာ်မရှင်၏ အဆိုအရ အစိုးရ၏ တာဝန် 
မကင်း ေုံမှာ  ရှင်းလင်းလှေည်။  “အစိုးရေည်  လူမျ ိုး  
အချင်းချင်း ခွဲ ြခားဆက်ဆံြခင်းကို တက်�ကွစွာ အားပေး 
အားပြမှာက်ြေုခဲ့ ပေီး နယ်ပြမတည်ပငိမ်ပရးနှင့် လုံပခုံပရးမှာ 
ထိုေို့ နှစ်ဖက်ကို အုေ်စုများခွဲထားမှော အဆင်ပြေနိုင်မည်
ဟု အပကကာင်းြေခဲ့ ကကေည်။”၂၄

 ပနာက်တစ်နှစ်တွင်  ကုလေမဂ�  ၏ လွတ်လေ်   
ပော အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်ကလည်း အလားတူ 

ရှု ့ံချပြောဆိုခဲ့ေည်။  ဦးေိန်းစိန်အစိုးရ၏ ၂၀၁၂တွင်
ြဖစ်ခဲ့ပော အြဖစ်အေျက်များကို  ရှင်း ြေထားေုံမှာ အမှန်
ကို  ထင်ဟေ် ြခင်းမရှိဟုဆိုကာ ကုလေမဂ� က လက်မခံ
ခဲ့ေါ။၂၅ အကကမ်းဖက်မှု များမှာ ရေ်ရ�ာအဆင့် အချင်းချင်း
မေင့်မြမတ် ြဖစ် ပေီး တိုက်ခိုက် ကကြခင်းဟူပော အဆိုကို
ေယ်ချခဲ့ ပေီး အချက်အလက် ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်က “ရိုဟင်ဂျာ 
တို့အား လူေားအြဖစ်မှ  ပလျာ့ကျပအာင်  လုေ် ြခင်းနှင့်  
အမုန်းစကားများ ြဖန့်ြဖူးြခင်းမှာ လပေါင်းများစွာ ကကာြမင့် 
ခဲ့ ပကကာင်း ”  စွေ်စွဲခဲ့ေည်။  RNPP မှ  အဖွဲ့ဝင်  ရခိုင် ၊
ဗုဒ�  ဘာောနှင့်  အစိုးရအဖွဲ့  အစည်းများက အားလုံး၏
ပြခရာလက်ရာများေည်လည်း ထိုလှု ့ံပဆာ်မှု  ြဖစ်စဉ်များ
တွင် ေါဝင်ခဲ့ပကကာင်း ပရးေားခဲ့ေည်။၂၆ အစိုးရ လုံပခုံပရး 
တေ်ဖွဲ့များ၏ ဥေပဒမဲ့ လုေ်ရေ်များကိုလည်း ပနာက်ထေ်ြဖစ် 
ေွားလာပော အကကမ်းဖကမ်ှု များတငွ ်ပတွ့ရေည။်၂၇ အချက ်
အလက်  ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်က အကကံပေး  ပကာ်မတီနှင့်  
အလားတူ တင်ြေခဲ့ေည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကကမ်းဖက်မှု များ 
ပနာက်ေိုင်းတွင်  မွတ်ဆလင်များ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ များမှာ 
ေိုမိုဆိုးရ�ားလာခဲ့ပကကာင်း မီးပမာင်းထိုးြေခဲ့ေည်။  ဦးေိန်း
စိန်၏ ေမ�  တေက်တမ်းအတွင်း  မွတ်ဆလင်များနှင့်  
ရို ဟ င် ဂျာ များ ကို  ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ ခဲ့ ေ ည် မှာ  ြေ ည် ေူ တို့  
ကကားမှ  ပေါ် ထွက်လာခဲ့ေည့်  စိတ်ခံစားမှု ကို  အပြခခံခဲ့  
ြခင်း ေက်ေက်မဟုတ်ဘဲ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ကမကထ
ြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားဥေပဒကို အပြခခံကာ
၁၉၉၀ပကျာ်  န.ဝ.တ- န.အ.ဖ အစိုးရ လက်ပအာက်၌ 
စတင်ခဲ့ပော လူမှု ့အေိုက်အပမုံများကို ေုံစံခွက်ေွင်းပြောင်း 
လဲြခင်း မူဝါဒများမှာ ေိေိောောေင် တစ်ဖက်ပစာင်းနင်း
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၅ ကိုရူေါ)
 မွတ်ဆလင်များအား ချုေ်ချယ်ပောစည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများ ြဖင့်  ကွေ်ညှေ်ရာတွင်  အာဏာေိုင်များက 
န ည်း လ မ်း ပလး ေွ ယ် ကို  အ ေုံး ြေု ခဲ့ ေ ည် ။  ရို ဟ င် ဂျာ  
ဟူပော အမည်နှင့်  ြဖစ်တည်မှု ကို  လက်မခံ ြခင်း၊ မဲပေး 
ခွင့်ကို လုံးဝဖယ်ရှားေစ်ရန် ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်များကို 
ြေန်လည်ရုေ်ေိမ်းလိုက် ြခင်း ၊  အမျ ိုးဘာောောေနာ 
ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်ပရး ဥေပဒများပေါ် ထွက် လာြခင်း 
နှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်စေ်တွင် လုံပခုံပရးအစီအမံများ ေိုမို 
တင်းကျေ်လာြခင်းတို့ ြဖစ်ကကေည်။ (၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်
မှု များအပေီးတွင် ေုံးခဲ့ပော ခွဲြခားဆက်ဆံေည့် နည်းလမ်း 
များကို ရှု ရန်။) 
 ကု လ ေ မ ဂ�   အ ပထွ ပထွ  အ တွ င်း ပရး မှူး ချု ေ်
ဘန်ကီမွန်း၃၃ ကလည်း ပအာက်ေါအတိုင်း ေတိပေးခဲ့ဘူး
ေည်။ “ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အြခားလူနည်းစုများ၏ မဲဆန�  
ပေးေိုင်ခွင့်အား တမင်တကာ ရုေ်ေိမ်းလိုက်ေည်ကို အလွန်
ေင် စိတ်ေျက်မိေည်။” အစိုးရက နားလည်ေည်ြဖစ်ပစ 
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နားမလည်ေည်ြဖစ်ပစ ဤအပြခအပနများေည် လူမျ ိုးစု 
များကို ပဘးဖယ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေဋိေက္ခ များြဖင့် အတွင်းမှ 
လှို  က်စားပေိုလဲြခင်း မုန်တိုင်းကို ဖန်တီးပနပေီြဖစ်ေည်။ 
 ယပန့နိုင်ငံတကာက ြေစ်တင်ရှု ့ံချေံများမှာ တစ် 
ပလာကလုံး တညီထဲ ြဖစ်ခဲ့ပလပေီ။ အစိုးရ၏ မူဝါဒများ 
ကကုံလာရပတာ့မည့် လူမှု ပရးြေဿနာများနှင့် ပကကကွဲစရာ 
ေဋိေက္ခ  အပတွ့အကကုံများကို များစွာအပထာက်အေံ့ ြေုခဲ့ 
ပကကာင်း ရှင်းလင်းခဲ့ ကကပေီ။ ေို့ပော် ထိုအချိန်ကမူ အစိုးရ 
၏ လုေ်ရေ်များမှာ ြေည်တွင်းြေည်ေ၌ မည်ေို့ အကျ ိုးေက် 
ပရာက်နိုင်ေည်ကို  ဒီမိုကပရစီအပရး ပထာက်ခံေူများ 
အပနနှင့် အချိန်ပေး၍ မေုံးေေ်ခဲ့ ကကြခင်းမှာလည်း ေမိုင်း
မှတ်တမ်း  တစ် ခု ြဖစ်ပနအုံးမည်ေင် ။  ကချင် ြေည်နယ်  
နှင့်  ရှမ်းြေည်နယ်တွင် ြဖစ်ခဲ့ပော အစိုးရထိုးစစ်များနှင့်  
ကကမ်းတမ်းစွာ နှိမ်နှင်းမှု များကို ြဖစ်ပတာင့် ြဖစ်ခဲ ြဖစ်ရေ် 
များဟု ယူဆခဲ့ ကကပေီး မြဖစ်မပန ကိုင်တွယ်ရန် လိုပနေည့် 
အရာများကို  ကိုင်တွယ်ရန် အကကီးအကျယ် ေျက်ကွက်ခဲ့  
ကကေုံများကို ပဖာ်ြေပနေည့် ေက်ပေများအြဖစ် မြမင်ခဲ့  
ကကေါ။ ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်အစိုးရအပြောင်းအလ ဲရှားရှားေါးေါး 
ြဖစ်ပနချိန်တွင်  နို င်ငံတကာ၏ အဓိကအာရုံစိုက်မှု မှာ  
တေ်မပတာ်၏ နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု  ကတိကဝတ်များ 
ေင်ြဖစ်ေည်။ အကကမ်းဖက်မှု များနှင့်လူ့အခွင့်အပရးပဖာက်
ဖျကက်ျူးလနွမ်ှု များအပကကာင်းအထေထ်ေေ်တပိေးခဲ့ ကကေ
ည်များကို အပရးမလုေ်ခဲ့ ကကြခင်း၊ ပလ ျှာ့တွက်ခဲ့ ကကြခင်းများ 

ရှိခဲ့ ကကေည်။၃၄ အကျ ိုးရလဒ်မှာ တရားမျှ တမှု မရှိပော 
ေိုပနပမဲ ကျားပနပမဲ အပြခအပနကို ေို၍ေက်ဆိုးရှည်ပအာင် 
အားြဖည့်ပေးခဲ့ေလို ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီး ြေည်ေူများ၏ ကိုယ်စား 
ြေုမှု  ပကာင်းစွာေါ၀င်ပော နိုင်ငံပရးစနစ် တစ်ရေ်ပေါ်  
လာပအာင် မကူညီနိုင်ခဲ့ေါ။ ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရေည် 
ြေည်တွင်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးကို 
ကမကထ ြေုရမည့်အစား မပငိမ်းချမ်းမည့် လမ်းစဉ်ကိုော 
ပရ�းခဲ့ပကကာင်း တိုင်းြေည်၏ ပဒေများစွာရှိ အြဖစ်အေျက်
များက ေက်ပေခံ ပနပေေည်။ 
 ရခို င် ြေည်နယ်မှာလည်း  ထို ပဒေများထဲမှေင်  
မွတ်ဆလင် များဘက်ကော နစ်နာချက်များ ရှိပနေည်ဟု 
ခံစားပနရြခင်း မဟုတ်ပေ။ အစိုးရ အပြောင်းအလဲကာလ
တငွ ်မြမငခ်ဲ့ ကကေညမ်ှာ ရခိငုလ်ထူကုကားတငွလ်ည်း နာကကည်း 
မှု များ အစိုင်အခဲ တိုးလာပနပေီြဖစ်ေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး 
လက်ပအာက်တွင်  နှစ် ပေါင်းငါးဆယ်ပကျာ်  ပနလာပေီး  
ေည့်ပနာက်တွင် ြေည်ေူတို့ေည် လက်ရှိနိုင်ငံကို မည်ေည့် 
လမ်းပကကာင်းပေါ် ေို့ ပမာင်းနှင်ပနေည်ကို တိတိေေမခန့် 
မှန်းနိုင်ပေ။ နှစ်ပေါင်းများစွာေင် ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ားမတည် 
ပငိမ်မှု များကို တိုးပစေည့် အပကကာင်းတရားများ ကလည်း 
ထို မ ပေ ချာ ြခ င်း ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။  ဦး ေိ န်း စိ န်  အ စိုး ရ 
လက်ထက်တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ လူမျ ိုးစုအပြခြေု နိုင်ငံပရး
ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များ ေိုမိုနက်ရှို  င်းလာပေီး ေို၍ အန� ရာယ်များ 
ပော နည်းလမ်းများစွာပကကာင့ ်အပြခအပန ေိဆုိုးလာခဲေ့ည။် 
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နားမလည်ေည်ြဖစ်ပစ ဤအပြခအပနများေည် လူမျ ိုးစု 
များကို ပဘးဖယ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေဋိေက္ခ များြဖင့် အတွင်းမှ 
လှို  က်စားပေိုလဲြခင်း မုန်တိုင်းကို ဖန်တီးပနပေီြဖစ်ေည်။ 
 ယပန့နိုင်ငံတကာက ြေစ်တင်ရှု ့ံချေံများမှာ တစ် 
ပလာကလုံး တညီထဲ ြဖစ်ခဲ့ပလပေီ။ အစိုးရ၏ မူဝါဒများ 
ကကုံလာရပတာ့မည့် လူမှု ပရးြေဿနာများနှင့် ပကကကွဲစရာ 
ေဋိေက္ခ  အပတွ့အကကုံများကို များစွာအပထာက်အေံ့ ြေုခဲ့ 
ပကကာင်း ရှင်းလင်းခဲ့ ကကပေီ။ ေို့ပော် ထိုအချိန်ကမူ အစိုးရ 
၏ လုေ်ရေ်များမှာ ြေည်တွင်းြေည်ေ၌ မည်ေို့ အကျ ိုးေက် 
ပရာက်နိုင်ေည်ကို  ဒီမိုကပရစီအပရး ပထာက်ခံေူများ 
အပနနှင့် အချိန်ပေး၍ မေုံးေေ်ခဲ့ ကကြခင်းမှာလည်း ေမိုင်း
မှတ်တမ်း  တစ် ခု ြဖစ်ပနအုံးမည်ေင် ။  ကချင် ြေည်နယ်  
နှင့်  ရှမ်းြေည်နယ်တွင် ြဖစ်ခဲ့ပော အစိုးရထိုးစစ်များနှင့်  
ကကမ်းတမ်းစွာ နှိမ်နှင်းမှု များကို ြဖစ်ပတာင့် ြဖစ်ခဲ ြဖစ်ရေ် 
များဟု ယူဆခဲ့ ကကပေီး မြဖစ်မပန ကိုင်တွယ်ရန် လိုပနေည့် 
အရာများကို  ကိုင်တွယ်ရန် အကကီးအကျယ် ေျက်ကွက်ခဲ့  
ကကေုံများကို ပဖာ်ြေပနေည့် ေက်ပေများအြဖစ် မြမင်ခဲ့  
ကကေါ။ ြမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်အစိုးရအပြောင်းအလ ဲရှားရှားေါးေါး 
ြဖစ်ပနချိန်တွင်  နို င်ငံတကာ၏ အဓိကအာရုံစိုက်မှု မှာ  
တေ်မပတာ်၏ နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု  ကတိကဝတ်များ 
ေင်ြဖစ်ေည်။ အကကမ်းဖက်မှု များနှင့်လူ့အခွင့်အပရးပဖာက်
ဖျကက်ျူးလနွမ်ှု များအပကကာင်းအထေထ်ေေ်တပိေးခဲ့ ကကေ
ည်များကို အပရးမလုေ်ခဲ့ ကကြခင်း၊ ပလ ျှာ့တွက်ခဲ့ ကကြခင်းများ 

ရှိခဲ့ ကကေည်။၃၄ အကျ ိုးရလဒ်မှာ တရားမျှ တမှု မရှိပော 
ေိုပနပမဲ ကျားပနပမဲ အပြခအပနကို ေို၍ေက်ဆိုးရှည်ပအာင် 
အားြဖည့်ပေးခဲ့ေလို ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီး ြေည်ေူများ၏ ကိုယ်စား 
ြေုမှု  ပကာင်းစွာေါ၀င်ပော နိုင်ငံပရးစနစ် တစ်ရေ်ပေါ်  
လာပအာင် မကူညီနိုင်ခဲ့ေါ။ ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရေည် 
ြေည်တွင်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးကို 
ကမကထ ြေုရမည့်အစား မပငိမ်းချမ်းမည့် လမ်းစဉ်ကိုော 
ပရ�းခဲ့ပကကာင်း တိုင်းြေည်၏ ပဒေများစွာရှိ အြဖစ်အေျက်
များက ေက်ပေခံ ပနပေေည်။ 
 ရခို င် ြေည်နယ်မှာလည်း  ထို ပဒေများထဲမှေင်  
မွတ်ဆလင် များဘက်ကော နစ်နာချက်များ ရှိပနေည်ဟု 
ခံစားပနရြခင်း မဟုတ်ပေ။ အစိုးရ အပြောင်းအလဲကာလ
တငွ ်မြမငခ်ဲ့ ကကေညမ်ှာ ရခိငုလ်ထူကုကားတငွလ်ည်း နာကကည်း 
မှု များ အစိုင်အခဲ တိုးလာပနပေီြဖစ်ေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး 
လက်ပအာက်တွင်  နှစ် ပေါင်းငါးဆယ်ပကျာ်  ပနလာပေီး  
ေည့်ပနာက်တွင် ြေည်ေူတို့ေည် လက်ရှိနိုင်ငံကို မည်ေည့် 
လမ်းပကကာင်းပေါ် ေို့ ပမာင်းနှင်ပနေည်ကို တိတိေေမခန့် 
မှန်းနိုင်ပေ။ နှစ်ပေါင်းများစွာေင် ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ားမတည် 
ပငိမ်မှု များကို တိုးပစေည့် အပကကာင်းတရားများ ကလည်း 
ထို မ ပေ ချာ ြခ င်း ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။  ဦး ေိ န်း စိ န်  အ စိုး ရ 
လက်ထက်တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ လူမျ ိုးစုအပြခြေု နိုင်ငံပရး
ဂိုဏ်းဂဏကွဲမှု များ ေိုမိုနက်ရှို  င်းလာပေီး ေို၍ အန� ရာယ်များ 
ပော နည်းလမ်းများစွာပကကာင့ ်အပြခအပန ေိဆုိုးလာခဲေ့ည။် 
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ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒြေန်လည်ဦးပမာ့လာြခင်း

 ၂၀၁၁ ပနာက်ေိုင်း ရခိုင်ြေည်နယ်၏အြဖစ်အေျက်
များကို  ဆန်းစစ်ေုံးေေ် ကကပောအခါ အြေစ်တင်စရာ 
အပကကာင်းအရင်းနှစ်ခု ပရာယှက်ပနေုံကို ြမင်ကကရေည်။ 
လူ ပေိန်း ကကိုက်  မျ ိုးချစ်ဝါဒနှင့်  အစိုးရက တရားဥေပဒ 
စိုးမိုးမှု  အပရးကိစ္စ များကို ဖိဖိစီးစီးကိုင်တွယ်ရန် ေျက်ကွက် 
ြခင်းတိုမ့ှာ အပကကာင်းအရင်းများ ြဖစပ်နကကေည။်  ဗဟိအုစိုးရ 
နှင့် အာရကန်ြေည်ေူများကကား လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး ေပဘာ 
မမျှ မှု များ၏ ေပဘာေဘာဝောြဖစ်ေည်ဟု  အလွယ်  

ပကာက်ချက်ဆွဲလျှ င် ြေဿနာကို အလွန်အမင်း ပလ ျှာ့တွက် 
ြခင်းော ြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ န.အ.ဖက နိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ် မှ 
ဆ င်း ေွား ချိ န် တွ င်  ရ ခို င် အ မျ ိုး ေား ပရး  ဝါ ဒီ များ အ ဖို့  
စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး ပအာ က် တွ င်  ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ ြခ င်း နှ င့်  
ဖိနှိေ် ြခင်းများပကကာင့်  မိမိတို့မှာ ပဘးဖယ်ခံထားရပော 
လူမျ ိုးများဟု ခံစားရေည်။ ထိုမပကျမချမ်းမှု ကို   ေို၍ 
မီးပတာက်ပစေည်မှာ ြေင်ေမှ ပန၍ အာရကန်နယ်ပြမကို 
နိုင်ငံပရး၊ စီးေွားပရး အကျ ိုးအြမတ်များအတွက် ေမိုင်း 
တစ်ပလ ျှာက်လုံး  အ ြမတ်ထုတ်ထိန်းချုေ်ရန်  ကကိုးစား  
ပနကကေည်ဟူပော အပတွးြဖစ်ေည်။ ေမ� တဦးေိန်းစိန် 

2012 tMurf;zufrI aemufydkif;cGJjcm;qufqHaom tpDtrHrsm;

 ရခိုင် ြေည်နယ်အတွင်း  ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်များ အပေီးတွင်  ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရက မွတ်ဆလင်များကို  
ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု ကို  နည်းလမ်းပလးေွယ် ြဖင့်  ေို မိုတိုး ြမင့် ပဆာင်ရ�က်လာေည်။  ကုလေမဂ�  ၏ အချက်အလက်  
ရှာပဖပွရးမစရ်ငှန်ငှ့ ်နိငုင်တံာကာလူ့အခငွ့အ်ပရး အဖွဲ့အစည်းများက ထိမုဝူါဒများမှာ ြမနမ်ာနိငုင်မံ ှရိဟုငဂ်ျာတို၏့ ြဖစတ်ညမ်ှု ကိ ု
အေိအမှတ်ြေုပေးရန် ပတာင်းဆိုပနပော လူမျ ိုးစုကို ဖယ်ရှားေစ်ရန် စတင်ြေင်ဆင်ပနပော ပြခလှမ်းများ ြဖစ်ေည်ဟု 
ပဖာ်ထုတ်ခဲ့ ကကေည်။ ထိုမူဝါဒများကို ဗုဒ� ဘာောအစွန်းပရာက်အုေ်စုများကလည်း ပထာက်ခံခဲ့ ကကပေီး ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် 
အြခားပဒေများတွင်  ြဖစ်ပေါ် လာပော မွတ်ဆလင်  ဆန့်ကျင်ပရး ဆန�  ြေမှု များ  ဆက်တိုက် ြဖစ်ပေါ် ပနစဉ်တွင်ေင်  
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။
 ေထမဆုံး ၂၀၁၄ခုနှစ် လူဦးပရနှင့် အိမ်ရာေန်းပခါင်စာရင်းတွင်  ရိုဟင်ဂျာများကို လက်ရှိလူမျ ိုးစု ၁၃၅ မျ ိုး 
ထဲမှ ဖယ်ချန်ထားခဲ့ေည်။၂၈ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်အများစုကို ပရတွက်ရာတွင် ဘင်္  ဂါလီဟူ၍ော ပရတွက်ေွားခဲ့ေည်။ 
ဌာပနတိုင်းရင်းေားစာရင်းထဲ ထည့်ေွင်းထားေည်။ အကျ ိုးဆက်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ် လူဦးပရ၏ ခန့်မှန်းပြခ ေုံးေုံ  
တစ်ေုံပလာက်ရှိမည့် လူပေါင်း ၁,၀၉၀,ဝ၀ဝ ခန့်  ေန်းပခါင်းစာရင်း ပကာက်ေည့်ထဲတွင် ေါမေွားပေ။၂၉ ေန်းပခါင် 
စာရင်းထဲမေါေူများတွင် အများဆုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာများဟု ခံယူထားပော မွတ်ဆလင်များြဖစ်ကကေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် 
အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကိုရှု ေါ) 
ဒုတိယ- အစိုးရေည် ပနာက်တစ်နှစ်တွင်  မွတ်ဆလင်များစွာ၏ လက်ဝယ်တွင်ရရှိထားပော အြဖူပရာင်ကတ်ပခါ်  
ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်ကို ြေန်လည်ရုေ်ေိမ်းခဲ့ေည်။ အကျ ိုးဆက်မှာ အိန� ိယနှင့် တရုတ်အနွယ်လူပေါင်းများစွာ မဲပေးနိုင်ေည့် 
အခွင့်အပရးများ ဆုံးရှု ံးေွားခဲ့ေည်။၃၀ ခန့်မှန်းပြခ လူပေါင်း တစ်ေန်းခန့်ေည် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ေါဝင် ကိုယ်စားြေုခွင့် 
ဆုံးရှု ံးေွားကကပေီး ထိုလူဦးပရ၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ရိုဟင်ဂျာ များြဖစ်ကကေည်။၃၁ 
 တတိယမှာ ဦးေိန်းစိန်အစိုးရရာထူး ေက်တမ်းမကုန်မီကပလးတွင် ေါလီမန်၌ အမျ ိုးဘာော ောေနာကာကွယ်
ပစာင့ပ်ရှာကပ်ရးဥေပဒဟ၍ူ ဥေပဒပလးခကုိ ုြေဌာန်းခဲ့ ပေီး ဗဒု� ဘာောမဟတုေ်မူျား၏ လမူှု ပရးနငှ့ ်ရေပ်ရးရ�ာပရးနငှ့ဆ်ိငုပ်ော 
ကိစ္စ ရေ်များတွင် ေိုမိုတင်းကျေ်လာခဲ့ေည်။၃၂ ထိုဥေပဒများပကကာင့် မွတ်ဆလင်များနှင့် အြခားလူနည်းစု ဘာောဝင်များ၏ 
ကပလးပမွးနိုင်ပော အပရအတွက်နှင့် အိမ်ပထာင်ြေု ေည့် ကိစ္စ တွင် အစိုးရ၏ ထိန်းချုေ်မှု အားေက်ပရာက်လာခဲ့ေည်။
 စတတု� မှာ စစစ်ခန်းများ ချဲ့ထငွလ်ာခဲ့ ပေီး န.စ.က နယစ်ေလ်ုပံခုပံရးတေမ်ျားကိ ုဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်ယစ်ေ ်တစပ်လ ျှာကရ်ှ ိ
တေ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းေုံြေန်လည် ြေင်ဆင်ပနရာချခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်တွင်တေ်မပတာ်၏ စစ်ပရး ြေင်ဆင်မှု များကိုကကည့်လျှ င် 
၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု  ပနာက်ေိုင်းလုံပခုံပရး တင်းကျေ်လာခဲ့ေည့် ြဖစ်စဉ်ဟုော ထင်ခဲ့ ကကေည်။ ပလးနှစ်ခန့်အကကာတွင်မူ 
ဤကဲ့ေို့ စစ်ပရးအင်အားတည်ပဆာက်မှု များေည် ေဋိေက္ခ ေို့ ဦးတည်မည့် လူမျ ိုးပရးစိတ်ဝမ်းကွဲမှု များနှင့် လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး
ပေိုေျက်ြခင်းလမ်းကို ထွင်ပနေည့်လုေ်ရေ်များ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
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ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးဝါဒြေန်လည်ဦးပမာ့လာြခင်း

 ၂၀၁၁ ပနာက်ေိုင်း ရခိုင်ြေည်နယ်၏အြဖစ်အေျက်
များကို  ဆန်းစစ်ေုံးေေ် ကကပောအခါ အြေစ်တင်စရာ 
အပကကာင်းအရင်းနှစ်ခု ပရာယှက်ပနေုံကို ြမင်ကကရေည်။ 
လူ ပေိန်း ကကိုက်  မျ ိုးချစ်ဝါဒနှင့်  အစိုးရက တရားဥေပဒ 
စိုးမိုးမှု  အပရးကိစ္စ များကို ဖိဖိစီးစီးကိုင်တွယ်ရန် ေျက်ကွက် 
ြခင်းတိုမ့ှာ အပကကာင်းအရင်းများ ြဖစပ်နကကေည။်  ဗဟိအုစိုးရ 
နှင့် အာရကန်ြေည်ေူများကကား လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး ေပဘာ 
မမျှ မှု များ၏ ေပဘာေဘာဝောြဖစ်ေည်ဟု  အလွယ်  

ပကာက်ချက်ဆွဲလျှ င် ြေဿနာကို အလွန်အမင်း ပလ ျှာ့တွက် 
ြခင်းော ြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ န.အ.ဖက နိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ် မှ 
ဆ င်း ေွား ချိ န် တွ င်  ရ ခို င် အ မျ ိုး ေား ပရး  ဝါ ဒီ များ အ ဖို့  
စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး ပအာ က် တွ င်  ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ ြခ င်း နှ င့်  
ဖိနှိေ် ြခင်းများပကကာင့်  မိမိတို့မှာ ပဘးဖယ်ခံထားရပော 
လူမျ ိုးများဟု ခံစားရေည်။ ထိုမပကျမချမ်းမှု ကို   ေို၍ 
မီးပတာက်ပစေည်မှာ ြေင်ေမှ ပန၍ အာရကန်နယ်ပြမကို 
နိုင်ငံပရး၊ စီးေွားပရး အကျ ိုးအြမတ်များအတွက် ေမိုင်း 
တစ်ပလ ျှာက်လုံး  အ ြမတ်ထုတ်ထိန်းချုေ်ရန်  ကကိုးစား  
ပနကကေည်ဟူပော အပတွးြဖစ်ေည်။ ေမ� တဦးေိန်းစိန် 
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 ရခိုင် ြေည်နယ်အတွင်း  ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်များ အပေီးတွင်  ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရက မွတ်ဆလင်များကို  
ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု ကို  နည်းလမ်းပလးေွယ် ြဖင့်  ေို မိုတိုး ြမင့် ပဆာင်ရ�က်လာေည်။  ကုလေမဂ�  ၏ အချက်အလက်  
ရှာပဖပွရးမစရ်ငှန်ငှ့ ်နိငုင်တံာကာလူ့အခငွ့အ်ပရး အဖွဲ့အစည်းများက ထိမုဝူါဒများမှာ ြမနမ်ာနိငုင်မံ ှရိဟုငဂ်ျာတို၏့ ြဖစတ်ညမ်ှု ကိ ု
အေိအမှတ်ြေုပေးရန် ပတာင်းဆိုပနပော လူမျ ိုးစုကို ဖယ်ရှားေစ်ရန် စတင်ြေင်ဆင်ပနပော ပြခလှမ်းများ ြဖစ်ေည်ဟု 
ပဖာ်ထုတ်ခဲ့ ကကေည်။ ထိုမူဝါဒများကို ဗုဒ� ဘာောအစွန်းပရာက်အုေ်စုများကလည်း ပထာက်ခံခဲ့ ကကပေီး ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် 
အြခားပဒေများတွင်  ြဖစ်ပေါ် လာပော မွတ်ဆလင်  ဆန့်ကျင်ပရး ဆန�  ြေမှု များ  ဆက်တိုက် ြဖစ်ပေါ် ပနစဉ်တွင်ေင်  
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။
 ေထမဆုံး ၂၀၁၄ခုနှစ် လူဦးပရနှင့် အိမ်ရာေန်းပခါင်စာရင်းတွင်  ရိုဟင်ဂျာများကို လက်ရှိလူမျ ိုးစု ၁၃၅ မျ ိုး 
ထဲမှ ဖယ်ချန်ထားခဲ့ေည်။၂၈ ရခိုင်ြေည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်အများစုကို ပရတွက်ရာတွင် ဘင်္  ဂါလီဟူ၍ော ပရတွက်ေွားခဲ့ေည်။ 
ဌာပနတိုင်းရင်းေားစာရင်းထဲ ထည့်ေွင်းထားေည်။ အကျ ိုးဆက်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ် လူဦးပရ၏ ခန့်မှန်းပြခ ေုံးေုံ  
တစ်ေုံပလာက်ရှိမည့် လူပေါင်း ၁,၀၉၀,ဝ၀ဝ ခန့်  ေန်းပခါင်းစာရင်း ပကာက်ေည့်ထဲတွင် ေါမေွားပေ။၂၉ ေန်းပခါင် 
စာရင်းထဲမေါေူများတွင် အများဆုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာများဟု ခံယူထားပော မွတ်ဆလင်များြဖစ်ကကေည်။ (ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် 
အမည်ေညာ နိုင်ငံပရးကိုရှု ေါ) 
ဒုတိယ- အစိုးရေည် ပနာက်တစ်နှစ်တွင်  မွတ်ဆလင်များစွာ၏ လက်ဝယ်တွင်ရရှိထားပော အြဖူပရာင်ကတ်ပခါ်  
ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်ကို ြေန်လည်ရုေ်ေိမ်းခဲ့ေည်။ အကျ ိုးဆက်မှာ အိန� ိယနှင့် တရုတ်အနွယ်လူပေါင်းများစွာ မဲပေးနိုင်ေည့် 
အခွင့်အပရးများ ဆုံးရှု ံးေွားခဲ့ေည်။၃၀ ခန့်မှန်းပြခ လူပေါင်း တစ်ေန်းခန့်ေည် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ေါဝင် ကိုယ်စားြေုခွင့် 
ဆုံးရှု ံးေွားကကပေီး ထိုလူဦးပရ၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ရိုဟင်ဂျာ များြဖစ်ကကေည်။၃၁

 တတိယမှာ ဦးေိန်းစိန်အစိုးရရာထူး ေက်တမ်းမကုန်မီကပလးတွင် ေါလီမန်၌ အမျ ိုးဘာော ောေနာကာကွယ်
ပစာင့ပ်ရှာကပ်ရးဥေပဒဟ၍ူ ဥေပဒပလးခကုိ ုြေဌာန်းခဲ့ ပေီး ဗဒု� ဘာောမဟတုေ်မူျား၏ လမူှု ပရးနငှ့ ်ရေပ်ရးရ�ာပရးနငှ့ဆ်ိငုပ်ော 
ကိစ္စ ရေ်များတွင် ေိုမိုတင်းကျေ်လာခဲ့ေည်။၃၂ ထိုဥေပဒများပကကာင့် မွတ်ဆလင်များနှင့် အြခားလူနည်းစု ဘာောဝင်များ၏ 
ကပလးပမွးနိုင်ပော အပရအတွက်နှင့် အိမ်ပထာင်ြေု ေည့် ကိစ္စ တွင် အစိုးရ၏ ထိန်းချုေ်မှု အားေက်ပရာက်လာခဲ့ေည်။
 စတတု� မှာ စစစ်ခန်းများ ချဲ့ထငွလ်ာခဲ့ ပေီး န.စ.က နယစ်ေလ်ုပံခုပံရးတေမ်ျားကိ ုဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်ယစ်ေ ်တစပ်လ ျှာကရ်ှ ိ
တေ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းေုံြေန်လည် ြေင်ဆင်ပနရာချခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်တွင်တေ်မပတာ်၏ စစ်ပရး ြေင်ဆင်မှု များကိုကကည့်လျှ င် 
၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု  ပနာက်ေိုင်းလုံပခုံပရး တင်းကျေ်လာခဲ့ေည့် ြဖစ်စဉ်ဟုော ထင်ခဲ့ ကကေည်။ ပလးနှစ်ခန့်အကကာတွင်မူ 
ဤကဲ့ေို့ စစ်ပရးအင်အားတည်ပဆာက်မှု များေည် ေဋိေက္ခ ေို့ ဦးတည်မည့် လူမျ ိုးပရးစိတ်ဝမ်းကွဲမှု များနှင့် လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး
ပေိုေျက်ြခင်းလမ်းကို ထွင်ပနေည့်လုေ်ရေ်များ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
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ရာထူး လက်မခံမီကေင် အာရကန်တွင် လှု ေ်လှု ေ်ရှားရှား 
အပြခအပနများ ရှိပနပေီြဖစ်ေည်။ အစိုးရ အပြောင်းအလဲ 
ြဖစ်လာပောအခါ  ရခို င်  အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများေည်  
ပရှ့တန်း၌ လျင်ြမန်စွာ ပနရာယူလာကကြေန်ေည်။ အာရကန် 
၏ ဆုံးရှု ံးခဲ့ရပော ကိုယ်ေိုင်အချုေ်အြခာကို  ြေန်လည် 
ရရှိ ပရးမှာ  နို င်ငံ ပရးအေိုင်းအဝို င်းထဲတွင်  အ ပမဲစိုးမိုး  
ပနခဲ့ပော ဆန� ောြဖစ်ေည်။
 ၂ ၀ ၁ ၁  ခု နှ စ် တွ င်  အာ ရ က န် အ မျ ိုး ေား ပရး  
ပခါင်းပဆာင်များ၌ မပကျနေ်ချက်များ စာရင်းရှည်လျားစွာ 
ရှိေည်။ ထိုအထဲမှ အချက်ပလးချက်မှာ ြမင်ောေည်။ 
လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခ များမှာ ဆက်လက် ြဖစ်ပေါ် ပနဆဲ 
ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးများလည်း အကန့် 
အေတ်ရှိေည်။ အာရကန်မှ ထွက်ခွာပနကကရပော လူငယ် 
အပရအတွက်မှာ  တိုးေထက်တိုးလာေည်။ ရခိုင် ြေည်
နယ်မှာ ယခုအခါ  တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဒုတိယအဆင်းရဲဆုံး 
ြေည်နယ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၃၅ ပရှ့ဆက်၍ နိုင်ငံတကာ အကူ 
အညီနှင့်  ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များ ြမင့်မားလာခဲ့ ပေီး စွမ်းအင် 
ထုတ်လုေ်ပရးနှင့် ပရာဂါများ အြမစ်ြေတ်ပရး စီမံကိန်းများ 
တွင်လည်း ပအာင်ြမင်မှု များ ရလာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ရခိုင် 
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများအဖို့  ယခုကဲ့ေို့  အစိုးရက
အစေိုင်းကတည်းက လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် ြဖစ်လာပန 
ပော စီးေွားပရး၊ လူမှု ပရး အကျေ်အတည်းများကို ပြဖရှင်း 
ပေးေည့အ်တကွ ်ဗမာ၊ အစိုးရအပနနငှ့ ်ချီးကျူး ဂဏုြ်ေုမှု ကိ ု
ခံယူနိုင်စရာအပကကာင်းမရှိဟု ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှား
ေူများက ရှု ြမင်ကကေည်။
 ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ မှု နှ င့်  ပန ထို င် ခဲ့ ရ ေ ည် ဟူ ပော  
နာကျင်ေည့်စိတ်အခံပကကာင့်ေင်  လူမျ ိုးစုလွတ်ပြမာက်  
ပရးကို ပဖာ်�� န်းပော လှု ေ်ရှားမှု များမှာ ဦးေိန်းစိန် တက် 
လာပေီး မကကာမီေင် ရခိုင်လူထုကကား၌ လျင်ြမန်စွာ ပေါ် ပေါက် 
လာခဲ့ေည်။ အြေင်ေန်းမှ ကကည့်လျှ င်  ရခိုင်  နိုင်ငံပရးမှာ 
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အက်ပကကာင်းထ ပနေည်ဟု ထင်ရ 
ေည်။ ေို့ပော်လည်းပနရာများစွာတွင် ထိုအက်ပကကာင်း 
များပကကာင့်ေင် ဆက်လက် ရှင်ေန်ပနပော လှု ေ်ရှားမှု များ 
ြဖစ်ပနြေန်ေည်။ နိုင်ငံပရးအရဆိုရလျှ င် ရခိုင်အမျ ိုးေား 
ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ ကို  အ ကက မ်း အား ြဖ င့် ေုံး မျ ိုး  ခွဲ ြခား  
နိုင်ေည်။ RNDP နှင့်  အာရကန် အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီ 
အဖွဲ့ချုေ်ကဲ့ေို့  နိုင်ငံပရးေါတီများ ALP,ULA,NUPA 
နှင့် ANC၃၆ အစရှိေည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ေျံ န့ှံ့  
ကကီးထွားလာပော ဗုဒ� ဘာောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရေ် 
ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကွန်ရက်များဟူ၍ ပတွ့ ြမင်ရေည်။ 
ဤပနရာတွင် အပရးကကီးပောအချက်မှာ နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှား
တက်�ကွေူတို့မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပခတ်ေစ်တွင် လျင်ြမန် 
ေွက်လက်စွာ ေိုမိုလှု ေ်ရှားဆက်ေွယ်လာနိုင် ကကေည်။ 

န.အ.ဖ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး အလွန် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းေညာ 
အပြောင်းအလဲနှင့် မထိပတွ့ဘဲ ကျန်ပနခဲ့ေည့် ပနရာဟူ၍ 
မရှိပေ။ ( “Facebook  နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�  ” 
ကိုကကည့်ေါ။)
 ရခိငုအ်မျ ိုးေားပရးဝါဒမှာ မညေ်ည့လ်မ်းပကကာင်း 
ပေါ် ပရာက်လာမည်ကို  ထိုအချိန်က မှန်းဆရန်  ခက်လှ 
ေည်။ နိုင်ငံပရးတွင်ပြဖပလ ျှာ့မှု များ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်  
လာေည်နှင့်အမျှ  အမျ ိုးေားပရးဝါဒကလည်း  အေစ်  
တစ်ဖန် အစေျ ိုးလာေည်မှာ အံ့ ကေစရာမရှိပေ။ အာရကန် 
ေ ည်  အ စိုး ရ  အ ပြော င်း အ လဲ များ စွာ ကို  ကကုံ ခဲ့ ရ ပေီး ပေီ
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင်လည်း ြဖစ်ပေါ်  
ပနပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး အပြောင်း အလဲ၏ မျက်နှာစာ
တွင် ရှိချင်ကကေူများလည်း ေါဝင်ေည်။ မခန့်မှန်းနိုင်ေည်
မှာ အြဖစ်အေျက်များမည်မျှ  ရှု ေ်ပထွးနိုင်ေည်ကို ြဖစ်ေည်။ 
ယခင်နိုင်ငံပရး ပခတ်အဆက်ဆက်က �ကွင်းကျန်ခဲ့ပော 
ဂိဏု်းဂဏ ကွြဲေားမှု များကလည်း ပငမိ်းချမ်းပရးနငှ့ ်အမျ ိုးေား 
ြေန်လည် ရင်ကကားပစ့ပရးကို ပမှးမှိန်ပစေည်။ ပနာင်နှစ် 
အနည်းငယအ်တငွ်း၌ အစိုးရနငှ့ ်ရခိငုအ်တိကုအ်ခ ံလှု ေရ်ှားမှု  
များေည ်ြေဒါးတစလ်မ်း ေတံစလ်မ်းြဖစပ်ော လမ်းပကကာင်း 
များပေါ်  အပေိုငပ်လ ျှာကမ်ရိုေံာမက တစခ်ါ တစရ် ံဦးလညှ့ရ်ာ 
မတူပော လမ်းပကကာင်းများပေါ် တွင်ေင်  ပလ ျှာက် ြဖစ်ခဲ့  
ကကပေးေည်။
 ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အပြခအပနမှာ အေျက်ဘက် 
ေို့ယိုင်လာချိန်တွင်  ြဖစ်လာရပော အကျေ်အတည်းမှာ 
တစခ်တုည်းပော အပကကာင်းတရား ပကကာင့ဟ် ုလကည်ှိုးထိုး 
ရန်ခက်ေါေည်။ ေို့ပော် ကိုလိုနီ အတိတ်ကာလကေင် 
ပေိုကျမှု များ၏ လမ်းစကြမင်ပနရပေီ။ အုေ်ချုေ်မှု စနစ်ေည်  
ြေည်ေူတို့က မိမိတို့၏ လူမှု ပရး နိုင်ငံပရး စိန်ပခါ် မှု များကို 
အ တူ ပြဖ ရှ င်း နို င် ေ ည့်  ကို ယ် စား ြေု မှု  မ ရှိ နို င် ေ လို  
အားလုံးအတွက် ထည့်စဉ်းစားထားြခင်း မရှိပေ။ ပနာင်နှစ် 
များတွင် ထိုနိုင်ငံပရးစနစ်အေျက်မှာ ေို၍ေင် အပြခအပန 
ဆိုးလာခဲ့ေည်။ အာရကန်ြေည်ေူများအဖို့ ေို၍ ြေည်မနှင့် 
ပဝးကွာလာေည့် စိတ်အခံမှာ အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ေုံအလွဲ 
များ ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ေည့်  ြဖစ်ရေ်ေုံးခုနှင့်  ေက်ဆိုင်ေည်။ 
၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု များ၏ ပနာက်ဆက်တွဲများ၊ ြေည်နယ် 
အတွင်းေို့  ြေင်ေမှ  ဝင်ပရာက်ေူများ ၊  ဦးေိန်းစိန်၏ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်တွင် လူစုံတက်စုံ ေါဝင်နိုင်ေည့် 
အခွင့်အပရး မပေးခဲ့ ြခင်းများနှင့် ဆိုင်ေည်။ ဗုဒ� ဘာော
ြဖစ်ပစ၊ မွတ်ဆလင်ြဖစ်ပစ ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  ပနထိုင်  
ကကေူများအဖို့  ၎င်းတို့ေည် ကိုယ့်ပြမပေါ် ကိုယ်ပနထိုင်  
ရင်း ပနာက်တစ်ကကိမ် အစိုးရအပြောင်းအလဲတွင် ထေ်ပေီး 
ပဘးဖယ်ခံထားရပော အြဖစ်မျ ိုးနှင့် ကကုံရြေန်ပေီ ဟုယူဆ 
ကကေည်။
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ရာထူး လက်မခံမီကေင် အာရကန်တွင် လှု ေ်လှု ေ်ရှားရှား 
အပြခအပနများ ရှိပနပေီြဖစ်ေည်။ အစိုးရ အပြောင်းအလဲ 
ြဖစ်လာပောအခါ  ရခို င်  အမျ ိုးေားပရးဝါဒီများေည်  
ပရှ့တန်း၌ လျင်ြမန်စွာ ပနရာယူလာကကြေန်ေည်။ အာရကန် 
၏ ဆုံးရှု ံးခဲ့ရပော ကိုယ်ေိုင်အချုေ်အြခာကို  ြေန်လည် 
ရရှိ ပရးမှာ  နို င်ငံ ပရးအေိုင်းအဝို င်းထဲတွင်  အ ပမဲစိုးမိုး  
ပနခဲ့ပော ဆန� ောြဖစ်ေည်။
 ၂ ၀ ၁ ၁  ခု နှ စ် တွ င်  အာ ရ က န် အ မျ ိုး ေား ပရး  
ပခါင်းပဆာင်များ၌ မပကျနေ်ချက်များ စာရင်းရှည်လျားစွာ 
ရှိေည်။ ထိုအထဲမှ အချက်ပလးချက်မှာ ြမင်ောေည်။ 
လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခ များမှာ ဆက်လက် ြဖစ်ပေါ် ပနဆဲ 
ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးများလည်း အကန့် 
အေတ်ရှိေည်။ အာရကန်မှ ထွက်ခွာပနကကရပော လူငယ် 
အပရအတွက်မှာ  တိုးေထက်တိုးလာေည်။ ရခိုင် ြေည်
နယ်မှာ ယခုအခါ  တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဒုတိယအဆင်းရဲဆုံး 
ြေည်နယ် ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၃၅ ပရှ့ဆက်၍ နိုင်ငံတကာ အကူ 
အညီနှင့်  ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များ ြမင့်မားလာခဲ့ ပေီး စွမ်းအင် 
ထုတ်လုေ်ပရးနှင့် ပရာဂါများ အြမစ်ြေတ်ပရး စီမံကိန်းများ 
တွင်လည်း ပအာင်ြမင်မှု များ ရလာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ရခိုင် 
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများအဖို့  ယခုကဲ့ေို့  အစိုးရက
အစေိုင်းကတည်းက လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် ြဖစ်လာပန 
ပော စီးေွားပရး၊ လူမှု ပရး အကျေ်အတည်းများကို ပြဖရှင်း 
ပေးေည့အ်တကွ ်ဗမာ၊ အစိုးရအပနနငှ့ ်ချီးကျူး ဂဏုြ်ေုမှု ကိ ု
ခံယူနိုင်စရာအပကကာင်းမရှိဟု ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှား
ေူများက ရှု ြမင်ကကေည်။
 ခွဲ ြခား ဆ က် ဆံ မှု နှ င့်  ပန ထို င် ခဲ့ ရ ေ ည် ဟူ ပော  
နာကျင်ေည့်စိတ်အခံပကကာင့်ေင်  လူမျ ိုးစုလွတ်ပြမာက်  
ပရးကို ပဖာ်�� န်းပော လှု ေ်ရှားမှု များမှာ ဦးေိန်းစိန် တက် 
လာပေီး မကကာမီေင် ရခိုင်လူထုကကား၌ လျင်ြမန်စွာ ပေါ် ပေါက် 
လာခဲ့ေည်။ အြေင်ေန်းမှ ကကည့်လျှ င်  ရခိုင်  နိုင်ငံပရးမှာ 
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အက်ပကကာင်းထ ပနေည်ဟု ထင်ရ 
ေည်။ ေို့ပော်လည်းပနရာများစွာတွင် ထိုအက်ပကကာင်း 
များပကကာင့်ေင် ဆက်လက် ရှင်ေန်ပနပော လှု ေ်ရှားမှု များ 
ြဖစ်ပနြေန်ေည်။ နိုင်ငံပရးအရဆိုရလျှ င် ရခိုင်အမျ ိုးေား 
ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ ကို  အ ကက မ်း အား ြဖ င့် ေုံး မျ ိုး  ခွဲ ြခား  
နိုင်ေည်။ RNDP နှင့်  အာရကန် အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီ 
အဖွဲ့ချုေ်ကဲ့ေို့  နိုင်ငံပရးေါတီများ ALP,ULA,NUPA 
နှင့် ANC၃၆ အစရှိေည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ေျံ န့ှံ့  န့ှံ့  ့
ကကီးထွားလာပော ဗုဒ� ဘာောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရေ် 
ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကွန်ရက်များဟူ၍ ပတွ့ ြမင်ရေည်။ 
ဤပနရာတွင် အပရးကကီးပောအချက်မှာ နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှား
တက်�ကွေူတို့မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပခတ်ေစ်တွင် လျင်ြမန် 
ေွက်လက်စွာ ေိုမိုလှု ေ်ရှားဆက်ေွယ်လာနိုင် ကကေည်။ 

န.အ.ဖ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး အလွန် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းေညာ 
အပြောင်းအလဲနှင့် မထိပတွ့ဘဲ ကျန်ပနခဲ့ေည့် ပနရာဟူ၍ 
မရှိပေ။ ( “Facebook  နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�  ” 
ကိုကကည့်ေါ။)
 ရခိငုအ်မျ ိုးေားပရးဝါဒမှာ မညေ်ည့လ်မ်းပကကာင်း 
ပေါ် ပရာက်လာမည်ကို  ထိုအချိန်က မှန်းဆရန်  ခက်လှ 
ေည်။ နိုင်ငံပရးတွင်ပြဖပလ ျှာ့မှု များ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်  
လာေည်နှင့်အမျှ  အမျ ိုးေားပရးဝါဒကလည်း  အေစ်  
တစ်ဖန် အစေျ ိုးလာေည်မှာ အံ့ ကေစရာမရှိပေ။ အာရကန် 
ေ ည်  အ စိုး ရ  အ ပြော င်း အ လဲ များ စွာ ကို  ကကုံ ခဲ့ ရ ပေီး ပေီ
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ပခါင်းပဆာင်များထဲတွင်လည်း ြဖစ်ပေါ်  
ပနပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး အပြောင်း အလဲ၏ မျက်နှာစာ
တွင် ရှိချင်ကကေူများလည်း ေါဝင်ေည်။ မခန့်မှန်းနိုင်ေည်
မှာ အြဖစ်အေျက်များမည်မျှ  ရှု ေ်ပထွးနိုင်ေည်ကို ြဖစ်ေည်။ 
ယခင်နိုင်ငံပရး ပခတ်အဆက်ဆက်က �ကွင်းကျန်ခဲ့ပော 
ဂိဏု်းဂဏ ကွြဲေားမှု များကလည်း ပငမိ်းချမ်းပရးနငှ့ ်အမျ ိုးေား 
ြေန်လည် ရင်ကကားပစ့ပရးကို ပမှးမှိန်ပစေည်။ ပနာင်နှစ် 
အနည်းငယအ်တငွ်း၌ အစိုးရနငှ့ ်ရခိငုအ်တိကုအ်ခ ံလှု ေရ်ှားမှု  
များေည ်ြေဒါးတစလ်မ်း ေတံစလ်မ်းြဖစပ်ော လမ်းပကကာင်း 
များပေါ်  အပေိုငပ်လ ျှာကမ်ရိုေံာမက တစခ်ါ တစရ် ံဦးလညှ့ရ်ာ 
မတူပော လမ်းပကကာင်းများပေါ် တွင်ေင်  ပလ ျှာက် ြဖစ်ခဲ့  
ကကပေးေည်။
 ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အပြခအပနမှာ အေျက်ဘက် 
ေို့ယိုင်လာချိန်တွင်  ြဖစ်လာရပော အကျေ်အတည်းမှာ 
တစခ်တုည်းပော အပကကာင်းတရား ပကကာင့ဟ် ုလကည်ှိုးထိုး 
ရန်ခက်ေါေည်။ ေို့ပော် ကိုလိုနီ အတိတ်ကာလကေင် 
ပေိုကျမှု များ၏ လမ်းစကြမင်ပနရပေီ။ အုေ်ချုေ်မှု စနစ်ေည်  
ြေည်ေူတို့က မိမိတို့၏ လူမှု ပရး နိုင်ငံပရး စိန်ပခါ် မှု များကို 
အ တူ ပြဖ ရှ င်း နို င် ေ ည့်  ကို ယ် စား ြေု မှု  မ ရှိ နို င် ေ လို  
အားလုံးအတွက် ထည့်စဉ်းစားထားြခင်း မရှိပေ။ ပနာင်နှစ် 
များတွင် ထိုနိုင်ငံပရးစနစ်အေျက်မှာ ေို၍ေင် အပြခအပန 
ဆိုးလာခဲ့ေည်။ အာရကန်ြေည်ေူများအဖို့ ေို၍ ြေည်မနှင့် 
ပဝးကွာလာေည့် စိတ်အခံမှာ အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ေုံအလွဲ 
များ ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ေည့်  ြဖစ်ရေ်ေုံးခုနှင့်  ေက်ဆိုင်ေည်။ 
၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု များ၏ ပနာက်ဆက်တွဲများ၊ ြေည်နယ် 
အတွင်းေို့  ြေင်ေမှ  ဝင်ပရာက်ေူများ ၊  ဦးေိန်းစိန်၏ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်တွင် လူစုံတက်စုံ ေါဝင်နိုင်ေည့် 
အခွင့်အပရး မပေးခဲ့ ြခင်းများနှင့် ဆိုင်ေည်။ ဗုဒ� ဘာော
ြဖစ်ပစ၊ မွတ်ဆလင်ြဖစ်ပစ ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  ပနထိုင်  
ကကေူများအဖို့  ၎င်းတို့ေည် ကိုယ့်ပြမပေါ် ကိုယ်ပနထိုင်  
ရင်း ပနာက်တစ်ကကိမ် အစိုးရအပြောင်းအလဲတွင် ထေ်ပေီး 
ပဘးဖယ်ခံထားရပော အြဖစ်မျ ိုးနှင့် ကကုံရြေန်ပေီ ဟုယူဆ 
ကကေည်။
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 ထို စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကမှု များကို ေို၍ဆိုးပစေည်မှာ 
ေထမအချက်ြဖစ်ပော ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ေည်။ 
ဤအချက်မှာ မှတ်ေားစရာြဖစ်ပော်လည်း ပနာက်ထေ် 
ြဖ စ် ပေါ် လာ ပော  တို က် ခို က် မှု များ မှာ  ပဒ ေ ခံ တို့ ၏ 
စိတ်ထဲမှ  နာကျင်ခံစားမှု များပကကာင့်  ြဖစ်ရေါေည်ဟူ၍
အပကကာင်းြေပကာင်းေည့် အရာများ မဟုတ်ပချ။ ေို့ပော် 
ထိုရန်လို  တိုက်ခိုက်မှု များမှာ  စလျင်စချင်းေင်  ၂၀၁၂ 
အ ကက မ်း ဖ က် မှု ေ ည် လ ည်း  ၁ ၉ ၄ ၂ ၊  ၁ ၉ ၇ ၈ ၊  ၁ ၉ ၉ ၂ 
ခုနှစ်များက ြဖစ်ခဲ့ပော အိုးေစ်အိမ်ေစ် စွန့်ခွာထွက်ပြေး 
ရမှု များ၊ ကစဉ့်ကရဲ အပြခအပနများကဲ့ေို့ေင် အဆိုးများ
ကို ပနာက်တစ်ပကျာ့ယူပဆာင် လာဦးမည်ပလာဟု စိုးရိမ်
ပကကာက်လန့်ကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် ြေည်တွင်းကြဖစ်ပစ၊ 
ြေည်ေကြဖစ်ပစ အြေင်လူများက ပဒေခံအချင်းချင်းကကား 
မေင့် ြမတ်မှု များ ပေါ် လာပအာင်ဆွပေးပနေူများြဖစ် ကက 
ေည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။ မတူညီပော အေိုင်းအဝိုင်း 
မ ှလာကကေမူျားြဖစက်ကပောလ်ည်း ဗဒု� ဘာော ဘကက်ပရာ
မွတ်ဆလင်များဘက်ကေါ ထိုအြမင်ကို  လက်ခံထားကက
ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ မတည်ပငိမ်မှု များမှ အြမတ်ထုတ် 
နို င် မ ည့် ေူ မှာ  မ ည် ေူ န ည်း ဟု  အ ပမး ရှိ လာ ကက ေ ည် ။ 
ပကကကွဲစရာပကာင်းေည်မှာ ထိခိုက်နစ်နာေျက်စီးမှု များ
မှာ ြဖစ်ပေီးခဲ့ ကကပေီး ၂၀၁၂ခုနှစ် အကကမ်းဖက်မှု များ ပနာက် 
ေိုင်းတွင် အိမ်နီးနားချင်း အချင်းချင်းကကားတွင်ေင် အားလုံး
က တစ်ပယာက်ကိုတစ်ပယာက် ပကကာက်ရ�ံ့ ြခင်းရှိ ကကပေီး 
မလုံ ပခုံ ြခင်းကို  ခံစားရေည်။ ေို့ပော်  ထိုေို့ပနထိုင်ေူ  
အချင်းချင်း ကကား မယုံမ ကကည် စိတ်ဝမ်းကွဲပန ကကေည့်  
အပြခအပနကိ ုမညေ်ည့အ်ခါကမျှ  တည့တ်ည့ ်ရငဆ်ိငုခ်ဲ့ ြခင်း 
မရှိေလို ပြဖရှင်းခဲ့ ြခင်းလည်း မရှိေါ။
 ဤအပြခအပနတွင် ဗဟိုအစိုးရအပနနှင့် ရခိုင်တွင် 
“ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ပရး” Divide and Rule နည်းလမ်းများကို 
အေုံး ြေု ပေီး  ဗဟိုမှ  အာဏာေိုမိုတင်းကျေ်စွာ  ကျင့်ေုံး  
နိုင်ပအာင် ပဆာင်ရ�က်လျှ က်ရှိေည် ဟူပော  စွေ်စွဲချက် 
များ  မ ကကာ ခ ဏ ထွ က် ပေါ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ြမ င် ော ေ ည့်  
အပြောင်းအလဲ တစ်ခုမှာ USDP ေည် ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ
ြဖစ်လာခဲ့ ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် မွတ်ဆလင် မဲဆန� ရှင်ထဲမှ 
မဲ ပေးခွင့်ကို  လျင် ြမန်စွာ  ြေန်လည်  ရုေ်ေိမ်းခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော် ထိုေို့ ရုေ်ေိမ်းလိုက်ြခင်းက ရခိုင်တို့၏ ေံေယကို
မဖယ်ရှားနိုင်ပေ။ ဗုဒ� ဘာောဘက်နှင့် မွတ်ဆလင်ဘက်မှ 
အတိကုအ်ခ ံပခါင်းပဆာငန်စှရ်ေစ်လုံးက မတွဆ်လငမ်ျားကိ ု
ဆက်တိုက်ဆိုေလို  ဖိနှိေ်မှု များလုေ်လာေည်မှာ အစိုးရ 
အပနနှင့် ရခိုင်၏ ပထာက်ခံအားပေးမှု ကို ြေန်လည်ရရှိလို၍ 
အကွက်ဆင် ပနေည်ဟု ေံေယရှိ ကကေည်။ အာရကန် 
နိုင်ငံပရး၌လည်း ဗမာကကီးစိုးပော အဖွဲ့အစည်းများ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်ကို  ရာနှု န်း ြေည့်  ယုံ ကကည်၍မရပကကာင်း  

အမှတ်ရစရာ ေက်ပေများစွာ ေမိုင်းတွင်ရှိေည်။
 ထိုကဲ့ေို့  မယုံ ကကည်နိုင်မှု များက ဗုဒ�  ဘာောနှင့်  
မွတ်ဆလင် နှစ်ဖက်စလုံးမှ တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများကကား 
ေို၍ တင်းမာပောအြမင်များဆီေို့ အပရာက်ေို့ ြေန်ေည်။ 
အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ပရး ဘက်ေို့ လှည့်ေွားေည် 
ကလည်း ြမင်ောေည့်ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်ေည်။(၂၀၁၂အကကမ်း
ဖက်မှု အပေီး  ခွဲ ြခားဆက်ဆံ ြခင်းများကို  ရှု ေါ။)  ေို့ပော်  
လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု တိုးြမှင့်ပဆာင်ရ�က်ရန် စကားစခဲ့ 
ေည်မှာ ရခိုင်လူထုဘက်မှ ြဖစ်ေည်။ အမျ ိုးေားပရးဝါဒ 
ေည် ယခုအခါ ရခိုင်များထံေို့ အလှည့် ပရာက်လာပလပေီ။
 ၂ ၁ ရာ စု ေို့ ပရာ က် ပော အ ခါ  ရ ခို င် အ မျ ိုး ေား  
ပရးအတွက် အပရးဆိုေူများက ဇာတိရခိုင်ပြမေည် ပခိမ်း 
ပြခာက်ခံပနရပေီဟု ယူဆပေီး ပနာက်ထေ်ပဘာ်ကန် ပဒေ 
တစ်ခုလို အစိတ်စိတ်ကွဲကာ နယ်ပြမဆုံးရှု ံးရမည်ကို စိုးရိမ် 
လာကကေည်။ ဦးေိန်းစိန်လက်ထက်တွင် အပကကာက်တရား 
နှစ်မျ ိုးကို မကကာခဏပြောဆိုပလ့ရှိကကေည်။ တစ်ခုမှာ အစ္စ  
လာမ်အစွန်းပရာက်များြဖစ်ပေီး ပနာက်တစ်ခုမှာ ဗမာကကီး 
စိုးပရးဝါဒြဖစ်ေည်။ ANPက ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့် 
အေစအ်ခတ ်ရေစ်ပဲရးအတကွ ်ပဆွးပနွးကကချနိတ်ငွ ်ထိစုိုးရမိ်
မှု နှစ်ရေ်ကို  ထုတ်ပဖာ်ပဆွးပနွးခဲ့ေည်။  စိုးရိမ်ဖွယ်ဟု  
မိမိတို့ယူဆပော ဗမာဇာတ်ေွင်းြခင်းနှင့် အစ္စ လာမ်လ� မ်းမိုး 
ကကီးစိုး ြခင်းက အာရကန်လူမျ ိုးများ၏ ြဖစ်တည်မှု ကို  
ပခိမ်းပြခာက်ပနြခင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန် ANP က အစိုးရ 
စစ်တေ်ကို တိုက်တွန်းခဲ့ေည်။၃၇ ထို့ ြေင် ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် 
ပေါ် ပေါက်ခဲ့ပော လူမျ ိုးစု အချင်းချင်းကကား ေဋိေက္ခ မှာ 
လည်း ဘင်္  ဂလီတို့က ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  ေါကစ္စ တန်တို့၏
အကူအညီြဖင့် ရခိုင်ကို အစ္စ လာမ်နိုင်ငံ တစ်ခုြဖစ်ပအာင် 
လုေ်မည့် အစီအစဉ်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခု ြဖစ်နိုင်ေည်ဟု 
စွေ်စွဲခဲ့ ကကေည်။၃၈

 ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်နှင့်  ရခိုင် ြေည်နယ်တို့  
အပနာက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း၏ အဓိက စစ်ပြမြေင်တစ်ခု 
ြဖစ်လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးတင်းမာမှု များ ြမင့်တက် 
လာေည်နှင့်အမျှ  ရခိုင်၏ လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရးကို ဖရိုဖရဲြဖစ်
ပစခဲပ့ော ပနာကထ်ေအ်ပကကာင်းရင်း တစခ်ြုဖစေ်ည့ ်ြေငေ်မ ှ
ကကားဝင်စွက် ဖက်မှု များ၀င်လာမည်ကို ပကကာက်ကကရြခင်း
က စတငအ်ြမစတ်ယွပ်နခဲ့ ပေြီဖစေ်ည။် န.အ.ဖ လကထ်ကက် 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ခဲ့ပော ပရ �ေဘာဝဓာတ်ပငွ့ စီမံကိန်း 
တွင် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု များနှင့် ေတ်ေက်၍ ပဒေခံ 
များနငှ့ ်တိငုေ်ငပ်ဆွးပနွးြခင်းများ မရှခိဲ့ ကကြခင်းကိ ုဆန့က်ျင ်
ခဲ့ ကကြခင်းများကိုလည်း ြေခဲ့ ကကပေီး ြဖစ်ေည်။ (အခန်း၅
ကို ကကည့်ေါ။) ယခုအခါ ရခိုင်ေို့ ဝင်ပရာက်ရန် တံခါးကိုဖွင့်
လှစ်ခဲ့ပလပေီ။ ြေည်ေူတို့၏ စိုးရိမ်မှု မှာလည်း ပနာက်ထေ်
တစ်ဆင့်  အရှိန် ြမင့်လာပလပေီ။ ၎င်းတို့စိုးရိမ်မှု များတွင်  
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 ထို စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကမှု များကို ေို၍ဆိုးပစေည်မှာ 
ေထမအချက်ြဖစ်ပော ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ေည်။ 
ဤအချက်မှာ မှတ်ေားစရာြဖစ်ပော်လည်း ပနာက်ထေ် 
ြဖ စ် ပေါ် လာ ပော  တို က် ခို က် မှု များ မှာ  ပဒ ေ ခံ တို့ ၏ 
စိတ်ထဲမှ  နာကျင်ခံစားမှု များပကကာင့်  ြဖစ်ရေါေည်ဟူ၍
အပကကာင်းြေပကာင်းေည့် အရာများ မဟုတ်ပချ။ ေို့ပော် 
ထိုရန်လို  တိုက်ခိုက်မှု များမှာ  စလျင်စချင်းေင်  ၂၀၁၂ 
အ ကက မ်း ဖ က် မှု ေ ည် လ ည်း  ၁ ၉ ၄ ၂ ၊  ၁ ၉ ၇ ၈ ၊  ၁ ၉ ၉ ၂ 
ခုနှစ်များက ြဖစ်ခဲ့ပော အိုးေစ်အိမ်ေစ် စွန့်ခွာထွက်ပြေး 
ရမှု များ၊ ကစဉ့်ကရဲ အပြခအပနများကဲ့ေို့ေင် အဆိုးများ
ကို ပနာက်တစ်ပကျာ့ယူပဆာင် လာဦးမည်ပလာဟု စိုးရိမ်
ပကကာက်လန့်ကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် ြေည်တွင်းကြဖစ်ပစ၊ 
ြေည်ေကြဖစ်ပစ အြေင်လူများက ပဒေခံအချင်းချင်းကကား 
မေင့် ြမတ်မှု များ ပေါ် လာပအာင်ဆွပေးပနေူများြဖစ် ကက 
ေည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။ မတူညီပော အေိုင်းအဝိုင်း 
မ ှလာကကေမူျားြဖစက်ကပောလ်ည်း ဗဒု� ဘာော ဘကက်ပရာ
မွတ်ဆလင်များဘက်ကေါ ထိုအြမင်ကို  လက်ခံထားကက
ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ မတည်ပငိမ်မှု များမှ အြမတ်ထုတ် 
နို င် မ ည့် ေူ မှာ  မ ည် ေူ န ည်း ဟု  အ ပမး ရှိ လာ ကက ေ ည် ။ 
ပကကကွဲစရာပကာင်းေည်မှာ ထိခိုက်နစ်နာေျက်စီးမှု များ
မှာ ြဖစ်ပေီးခဲ့ ကကပေီး ၂၀၁၂ခုနှစ် အကကမ်းဖက်မှု များ ပနာက် 
ေိုင်းတွင် အိမ်နီးနားချင်း အချင်းချင်းကကားတွင်ေင် အားလုံး
က တစ်ပယာက်ကိုတစ်ပယာက် ပကကာက်ရ�ံ့ ြခင်းရှိ ကကပေီး 
မလုံ ပခုံ ြခင်းကို  ခံစားရေည်။ ေို့ပော်  ထိုေို့ပနထိုင်ေူ  
အချင်းချင်း ကကား မယုံမ ကကည် စိတ်ဝမ်းကွဲပန ကကေည့်  
အပြခအပနကိ ုမညေ်ည့အ်ခါကမျှ  တည့တ်ည့ ်ရငဆ်ိငုခ်ဲ့ ြခင်း 
မရှိေလို ပြဖရှင်းခဲ့ ြခင်းလည်း မရှိေါ။
 ဤအပြခအပနတွင် ဗဟိုအစိုးရအပနနှင့် ရခိုင်တွင် 
“ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ပရး” Divide and Rule နည်းလမ်းများကို 
အေုံး ြေု ပေီး  ဗဟိုမှ  အာဏာေိုမိုတင်းကျေ်စွာ  ကျင့်ေုံး  
နိုင်ပအာင် ပဆာင်ရ�က်လျှ က်ရှိေည် ဟူပော  စွေ်စွဲချက် 
များ  မ ကကာ ခ ဏ ထွ က် ပေါ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ြမ င် ော ေ ည့်  
အပြောင်းအလဲ တစ်ခုမှာ USDP ေည် ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ
ြဖစ်လာခဲ့ ပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် မွတ်ဆလင် မဲဆန� ရှင်ထဲမှ 
မဲ ပေးခွင့်ကို  လျင် ြမန်စွာ  ြေန်လည်  ရုေ်ေိမ်းခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော် ထိုေို့ ရုေ်ေိမ်းလိုက်ြခင်းက ရခိုင်တို့၏ ေံေယကို
မဖယ်ရှားနိုင်ပေ။ ဗုဒ� ဘာောဘက်နှင့် မွတ်ဆလင်ဘက်မှ 
အတိကုအ်ခ ံပခါင်းပဆာငန်စှရ်ေစ်လုံးက မတွဆ်လငမ်ျားကိ ု
ဆက်တိုက်ဆိုေလို  ဖိနှိေ်မှု များလုေ်လာေည်မှာ အစိုးရ 
အပနနှင့် ရခိုင်၏ ပထာက်ခံအားပေးမှု ကို ြေန်လည်ရရှိလို၍ 
အကွက်ဆင် ပနေည်ဟု ေံေယရှိ ကကေည်။ အာရကန် 
နိုင်ငံပရး၌လည်း ဗမာကကီးစိုးပော အဖွဲ့အစည်းများ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်ကို  ရာနှု န်း ြေည့်  ယုံ ကကည်၍မရပကကာင်း  

အမှတ်ရစရာ ေက်ပေများစွာ ေမိုင်းတွင်ရှိေည်။
 ထိုကဲ့ေို့  မယုံ ကကည်နိုင်မှု များက ဗုဒ�  ဘာောနှင့်  
မွတ်ဆလင် နှစ်ဖက်စလုံးမှ တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများကကား 
ေို၍ တင်းမာပောအြမင်များဆီေို့ အပရာက်ေို့ ြေန်ေည်။ 
အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ပရး ဘက်ေို့ လှည့်ေွားေည် 
ကလည်း ြမင်ောေည့်ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်ေည်။(၂၀၁၂အကကမ်း
ဖက်မှု အပေီး  ခွဲ ြခားဆက်ဆံ ြခင်းများကို  ရှု ေါ။)  ေို့ပော်  
လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု တိုးြမှင့်ပဆာင်ရ�က်ရန် စကားစခဲ့ 
ေည်မှာ ရခိုင်လူထုဘက်မှ ြဖစ်ေည်။ အမျ ိုးေားပရးဝါဒ 
ေည် ယခုအခါ ရခိုင်များထံေို့ အလှည့် ပရာက်လာပလပေီ။
 ၂ ၁ ရာ စု ေို့ ပရာ က် ပော အ ခါ  ရ ခို င် အ မျ ိုး ေား  
ပရးအတွက် အပရးဆိုေူများက ဇာတိရခိုင်ပြမေည် ပခိမ်း 
ပြခာက်ခံပနရပေီဟု ယူဆပေီး ပနာက်ထေ်ပဘာ်ကန် ပဒေ 
တစ်ခုလို အစိတ်စိတ်ကွဲကာ နယ်ပြမဆုံးရှု ံးရမည်ကို စိုးရိမ် 
လာကကေည်။ ဦးေိန်းစိန်လက်ထက်တွင် အပကကာက်တရား 
နှစ်မျ ိုးကို မကကာခဏပြောဆိုပလ့ရှိကကေည်။ တစ်ခုမှာ အစ္စ  
လာမ်အစွန်းပရာက်များြဖစ်ပေီး ပနာက်တစ်ခုမှာ ဗမာကကီး 
စိုးပရးဝါဒြဖစ်ေည်။ ANPက ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့် 
အေစအ်ခတ ်ရေစ်ပဲရးအတကွ ်ပဆွးပနွးကကချနိတ်ငွ ်ထိစုိုးရမိ်
မှု နှစ်ရေ်ကို  ထုတ်ပဖာ်ပဆွးပနွးခဲ့ေည်။  စိုးရိမ်ဖွယ်ဟု  
မိမိတို့ယူဆပော ဗမာဇာတ်ေွင်းြခင်းနှင့် အစ္စ လာမ်လ� မ်းမိုး 
ကကီးစိုး ြခင်းက အာရကန်လူမျ ိုးများ၏ ြဖစ်တည်မှု ကို  
ပခိမ်းပြခာက်ပနြခင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန် ANP က အစိုးရ 
စစ်တေ်ကို တိုက်တွန်းခဲ့ေည်။၃၇ ထို့ ြေင် ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် 
ပေါ် ပေါက်ခဲ့ပော လူမျ ိုးစု အချင်းချင်းကကား ေဋိေက္ခ မှာ 
လည်း ဘင်္  ဂလီတို့က ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  ေါကစ္စ တန်တို့၏
အကူအညီြဖင့် ရခိုင်ကို အစ္စ လာမ်နိုင်ငံ တစ်ခုြဖစ်ပအာင် 
လုေ်မည့် အစီအစဉ်၏ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခု ြဖစ်နိုင်ေည်ဟု 
စွေ်စွဲခဲ့ ကကေည်။၃၈

 ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်နှင့်  ရခိုင် ြေည်နယ်တို့  
အပနာက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း၏ အဓိက စစ်ပြမြေင်တစ်ခု 
ြဖစ်လာခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးတင်းမာမှု များ ြမင့်တက် 
လာေည်နှင့်အမျှ  ရခိုင်၏ လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရးကို ဖရိုဖရဲြဖစ်
ပစခဲပ့ော ပနာကထ်ေအ်ပကကာင်းရင်း တစခ်ြုဖစေ်ည့ ်ြေငေ်မ ှ
ကကားဝင်စွက် ဖက်မှု များ၀င်လာမည်ကို ပကကာက်ကကရြခင်း
က စတငအ်ြမစတ်ယွပ်နခဲ့ ပေြီဖစေ်ည။် န.အ.ဖ လကထ်ကက် 
အပကာင်အထည်ပဖာ်ခဲ့ပော ပရ �ေဘာဝဓာတ်ပငွ့ စီမံကိန်း 
တွင် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု များနှင့် ေတ်ေက်၍ ပဒေခံ 
များနငှ့ ်တိငုေ်ငပ်ဆွးပနွးြခင်းများ မရှခိဲ့ ကကြခင်းကိ ုဆန့က်ျင ်
ခဲ့ ကကြခင်းများကိုလည်း ြေခဲ့ ကကပေီး ြဖစ်ေည်။ (အခန်း၅
ကို ကကည့်ေါ။) ယခုအခါ ရခိုင်ေို့ ဝင်ပရာက်ရန် တံခါးကိုဖွင့်
လှစ်ခဲ့ပလပေီ။ ြေည်ေူတို့၏ စိုးရိမ်မှု မှာလည်း ပနာက်ထေ်
တစ်ဆင့်  အရှိန် ြမင့်လာပလပေီ။ ၎င်းတို့စိုးရိမ်မှု များတွင်  
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အဓိက ပတွ့ရပော အပကကာင်းရင်းေုံးရေ်မှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နယ်စေ်မှ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်ြေဿနာ၊ အိန� ိယ၏ ကုလား 
တန် ြမစ်ဝှမ်းဘက်မှ  ေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရး စီမံကိန်းနှင့်  
ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်မှ  ပရနံနှင့်  ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ကို  
ေိုက်လိုင်းများ ြဖင့်  ေယ်ယူမည့်  တရုတ်၏ စီမံကိန်းတို့  
ြဖစက်ကေည။်  ထိကုစိ္စ များ  အဝဝတငွ ်၎င်းတိုန့ငှ့ ် တိငုေ်ငခ်ဲ့ ြခင်း
အလျဉ်းမရှိဟု ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက ယူဆ 
ကကေည်။
 ထိအုချနိမ်စှ၍ လထူဆုန� ြေေွမဲျားစတင ်အရှနိယ်လူာ 
ကကေည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာ ၂၀၁၂ ပနာက်ေိုင်းတွင် ဆန�  
ြေေွဲများက ကုလေမဂ� နှင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးပရး 
အဖွဲ့အစည်းများကိ ုမတွဆ်လင ်များဘက ်မျကန်ှာလိကုပ်ော 
အဖွဲ့အစည်းများအြဖစ် စွေ်စွဲလာကကေည်။၃၉ ထိုဆန� ြေမှု များ
ကို  စီစဉ်ေည်ဟု ကကားေိရပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ 
ရခိုင်လူမှု ပရး ကွန်ရက် Rakhine Social Network 
ြဖစ်ေည်။၄၀ ၎င်းတို့၏စွေ်စွဲမှု များထဲတွင် ၂၀၁၄ လူဦးပရနှင့် 
အိမ်ရာ ေန်းပခါင်စာရင်းေည်  အပနာက်နိုင်ငံများ၏ 
အကူအညီနှင့် ပဆာင်ရ�က်ြခင်း ြဖစ်ပောပကကာင့် မွတ်ဆလင် 
အပရးကို  ဦးစားပေးလိမ့်မည်ဟူပော အချက်ကိုလည်း
 အထူးြေုေည်။၄၁ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး ဆန� ြေေွဲများ
ရလဒ်များ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပလပေီ။ စစ်ပတွရှိ နိုင်ငံြခားေား 
များ၏ ရုံးခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ ပေီးပနာက် နိုင်ငံတကာ 
အကအူညပီေးပရး အဖွဲ့အချ ို့ လေုင်န်းများ ရေဆ်ိငု်းခဲေ့ည။် 
မွတ်ဆလင်များကို ရိုဟင်ဂျာဟု ေုံးစွဲခွင့်မြေုဘဲ ေန်းပခါင် 

စာရင်းကိ ုပကာကခ်ခံဲ့ ပေီး စာရင်းပကာကယ်ြူခင်း လေုင်န်းစဉ ်
များ များစွာထိခိုက်ခဲ့ေည်။၄၂

 ေို့ရာတွင်  နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးပရးအဖွဲ့
များကိုော ထိုဆန� ြေေူများက မနှစ်ေက်ကကေည်မဟုတ်။ 
နိုင်ငံတကာ ပကာ်ေိုပရးရှင်းများ ပရာက်ရှိလာခဲ့ ြခင်းနှင့်  
ေ တ် ေ က် ၍ လ ည်း  မ ပကျ န ေ် ပကကာ င်း  မ ကကာ ခ ဏ ေ င်  
ထတုပ်ဖာ ်ြေေပလရ့ှကိကေည။် အထူးေြဖင့ ်တရတုေ်ို့ ရခိငု ်
ြေည်နယ်မှ  ပရနံနှင့်  ေဘာဝဓာတ်ပငွ့များ  တင်ေို့မည့်  
ေိုက်လိုင်းလျင်ြမန်စွာ ပဆာက်လုေ်ပေီးစီးေွားေုံကို ပဒေခံ
များက များစွာအံ့အားေင့်ခဲ့ေည်။ တရုတ်အစိုးရေည်  
ယခုအခါပကျာက် ြဖူ ပရနက်ဆိေ်ကမ်းနှင့်  ထိုမှတဆင့်  
ယူနန်ေို့  ြမန်မာ ြေည်ကို  ကန့်လန့် ြဖတ်ဆက်ေွယ်မည့်  
မီးရထားလမ်းကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် စိတ်အားထက် 
ေန်လျှ က် ရှိေည်ြဖစ်ရာ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု  ဝင်ပရာက် 
လာ မ ည့်  ပခ တ် ေ စ် တ စ် ခု မှာ  အ စ ြေု ေ ည် ဆို ရုံ မျှ ော  
ရှိပေးပကကာင်း ရှင်းလင်းလာပေေည်။ မိမိတို့ပဒေနှင့်  
ေတ်ေက်ပော ဆုံး ြဖတ်ချက်များ၌ မိမိတို့ေါဝင်ခွင့်  မရ 
ပအာင်ြေုထားေည်ဟူပော ခံစားချက်မျ ိုး ရှိပနကကချိန်တွင်
ပမးစရာရှိလာေည့် ပမးခွန်းမှာ ထိုနိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံ
မှု များက ပဒေခံတို့အား  မည်ေို့ေက်ပရာက်မှု ရှိ မည်
နည်းဟူပော ကိစ္စ  ြဖစ်ေည်။ မည်ေူတို့  အမှန်တကယ် 
အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိမည်နည်း။ RNDP ပခါင်းပဆာင်တစ်ဦး 
ြဖစပ်ော ဦးပအးပမာငက်မ ူရခိငုက်ိ ုအေုခ်ျုေေ်င့ေ်မူှာ ရခိငု ်
များောြဖစ်ေည်ဟု အပြဖကိုမဆိုင်းမတွေင်ဆိုခဲ့ေည်။၄၃
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အဓိက ပတွ့ရပော အပကကာင်းရင်းေုံးရေ်မှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နယ်စေ်မှ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်ြေဿနာ၊ အိန� ိယ၏ ကုလား 
တန် ြမစ်ဝှမ်းဘက်မှ  ေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရး စီမံကိန်းနှင့်  
ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်မှ  ပရနံနှင့်  ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ကို  
ေိုက်လိုင်းများ ြဖင့်  ေယ်ယူမည့်  တရုတ်၏ စီမံကိန်းတို့  
ြဖစက်ကေည။်  ထိကုစိ္စ များ  အဝဝတငွ ်၎င်းတိုန့ငှ့ ် တိငုေ်ငခ်ဲ့ ြခင်း
အလျဉ်းမရှိဟု ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက ယူဆ 
ကကေည်။
 ထိအုချနိမ်စှ၍ လထူဆုန� ြေေွမဲျားစတင ်အရှနိယ်လူာ 
ကကေည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာ ၂၀၁၂ ပနာက်ေိုင်းတွင် ဆန�  
ြေေွဲများက ကုလေမဂ� နှင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးပရး 
အဖွဲ့အစည်းများကိ ုမတွဆ်လင ်များဘက ်မျကန်ှာလိကုပ်ော 
အဖွဲ့အစည်းများအြဖစ် စွေ်စွဲလာကကေည်။၃၉ ထိုဆန� ြေမှု များ
ကို  စီစဉ်ေည်ဟု ကကားေိရပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ 
ရခိုင်လူမှု ပရး ကွန်ရက် Rakhine Social Network 
ြဖစ်ေည်။၄၀ ၎င်းတို့၏စွေ်စွဲမှု များထဲတွင် ၂၀၁၄ လူဦးပရနှင့် 
အိမ်ရာ ေန်းပခါင်စာရင်းေည်  အပနာက်နိုင်ငံများ၏ 
အကူအညီနှင့် ပဆာင်ရ�က်ြခင်း ြဖစ်ပောပကကာင့် မွတ်ဆလင် 
အပရးကို  ဦးစားပေးလိမ့်မည်ဟူပော အချက်ကိုလည်း
 အထူးြေုေည်။၄၁ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး ဆန� ြေေွဲများ
ရလဒ်များ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပလပေီ။ စစ်ပတွရှိ နိုင်ငံြခားေား 
များ၏ ရုံးခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ ပေီးပနာက် နိုင်ငံတကာ 
အကအူညပီေးပရး အဖွဲ့အချ ို့ လေုင်န်းများ ရေဆ်ိငု်းခဲေ့ည။် 
မွတ်ဆလင်များကို ရိုဟင်ဂျာဟု ေုံးစွဲခွင့်မြေုဘဲ ေန်းပခါင် 

စာရင်းကိ ုပကာကခ်ခံဲ့ ပေီး စာရင်းပကာကယ်ြူခင်း လေုင်န်းစဉ ်
များ များစွာထိခိုက်ခဲ့ေည်။၄၂

 ေို့ရာတွင်  နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးပရးအဖွဲ့
များကိုော ထိုဆန� ြေေူများက မနှစ်ေက်ကကေည်မဟုတ်။ 
နိုင်ငံတကာ ပကာ်ေိုပရးရှင်းများ ပရာက်ရှိလာခဲ့ ြခင်းနှင့်  
ေ တ် ေ က် ၍ လ ည်း  မ ပကျ န ေ် ပကကာ င်း  မ ကကာ ခ ဏ ေ င်  
ထတုပ်ဖာ ်ြေေပလရ့ှကိကေည။် အထူးေြဖင့ ်တရတုေ်ို့ ရခိငု ်
ြေည်နယ်မှ  ပရနံနှင့်  ေဘာဝဓာတ်ပငွ့များ  တင်ေို့မည့်  
ေိုက်လိုင်းလျင်ြမန်စွာ ပဆာက်လုေ်ပေီးစီးေွားေုံကို ပဒေခံ
များက များစွာအံ့အားေင့်ခဲ့ေည်။ တရုတ်အစိုးရေည်  
ယခုအခါပကျာက် ြဖူ ပရနက်ဆိေ်ကမ်းနှင့်  ထိုမှတဆင့်  
ယူနန်ေို့  ြမန်မာ ြေည်ကို  ကန့်လန့် ြဖတ်ဆက်ေွယ်မည့်  
မီးရထားလမ်းကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် စိတ်အားထက် 
ေန်လျှ က် ရှိေည်ြဖစ်ရာ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု  ဝင်ပရာက် 
လာ မ ည့်  ပခ တ် ေ စ် တ စ် ခု မှာ  အ စ ြေု ေ ည် ဆို ရုံ မျှ ော  
ရှိပေးပကကာင်း ရှင်းလင်းလာပေေည်။ မိမိတို့ပဒေနှင့်  
ေတ်ေက်ပော ဆုံး ြဖတ်ချက်များ၌ မိမိတို့ေါဝင်ခွင့်  မရ 
ပအာင်ြေုထားေည်ဟူပော ခံစားချက်မျ ိုး ရှိပနကကချိန်တွင်
ပမးစရာရှိလာေည့် ပမးခွန်းမှာ ထိုနိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံ
မှု များက ပဒေခံတို့အား  မည်ေို့ေက်ပရာက်မှု ရှိ မည်
နည်းဟူပော ကိစ္စ  ြဖစ်ေည်။ မည်ေူတို့  အမှန်တကယ် 
အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိမည်နည်း။ RNDP ပခါင်းပဆာင်တစ်ဦး 
ြဖစပ်ော ဦးပအးပမာငက်မ ူရခိငုက်ိ ုအေုခ်ျုေေ်င့ေ်မူှာ ရခိငု ်
များောြဖစ်ေည်ဟု အပြဖကိုမဆိုင်းမတွေင်ဆိုခဲ့ေည်။၄၃
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 ဤ ကဲ့ ေို့  အ ကဲ ဆ တ် ပော  အ ပန အ ထား တွ င်  
အာရကန်အကျေ်အတည်း၏ တတိယမျက်နှာစာမှာ ေိေိ 
ောော ထွက်ြေူလာြေန်ေည်။ ဦးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်း
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်များမှာ မပအာင်ြမင်ေါ။ အပစာေိုင်းတွင်
ေိေ်ေတိမထားမိခဲ့ ကကပော ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ကာလအတွင်း
 အစိုးရက ချမှတ်ထားခဲ့ေည် ပငိမ်းချမ်းပရးမူဝါဒေစ်
ပကကာင့် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ေဋိေက္ခ ကို လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်း 
များ စွာ အ တွ င်း  မ ပတွ့ ခဲ့ ရ ပော  အ ပြခ အ ပန မျ ိုး အ ထိ  
ြဖစ်လာပအာင် ဆိုးရ�ားေွားခဲ့ေည်။ အချ ို့ရှု ပထာင့်များ
မှေုံးေေ်လျှ င်  ဤအချက်မှာ  ကျ ိုးပကကာင်းမေင့်လှဟု
ထင်စရာရှိေည်။ ဦးေိန်းစိန်အုေ်ချုေ်ေည့်  ေက်တမ်း 
ေထမနစှ ်အတငွ်း၌ ပငမိ်းချမ်းပရး လမ်းေစက်ို စတငဖ်ငွ့လ်စှ ်
နိုင်မည်ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်မျ ိုးရှိခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် 
၂ ၀ ၁ ၂  ပနာ က် ေို င်း တွ င် မူ  ပဘး ဖ ယ် ခံ ထား ရ ေ ည် ဟု  
ယုံ ကကည်လာ ကကပော အဖွဲ့အစည်းများတွင်  ရိုဟင်ဂျာ  
ေို့မဟုတ် မွတ်ဆလင်အပြခြေု အဖွဲ့အစည်းများ ောမက 
ပေ။ အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များ ြေန်လည်နိုးကကားလာ 
ချိန်တွင် ဗဟိုအစိုးရေည် ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  အတိုက်အခံ 
အဖွဲ့အစည်းများအပရးကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား 
မူဝါဒ အမှားများကို ြေုလုေ်ခဲ့ ကကေည်။ ဤအမှားများေည် 
ပနာင်လာမည့် နှစ်များအတွက် အေျက်အစီးများလှပော 
အကျ ိုးရလဒ်များကို ချန်ရစ်ခဲ့ထားေည်။

အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် 
အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း 
စစ်ပရးနယ်ေယ်ချဲ့ထွင်လာကကြခင်း

 ေမ� တဦးေနိ်းစနိ ်စတငတ်ာဝနယ်ေူည့ ်အချနိတ်ငွ ်
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု တွင် ေါဝင်ေူများကို  အုေ်စု 
နှစ်မျ ိုးခွဲနိုင်ေည်။ နိုင်ငံပရးေါတီများနှင့်  လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ မည်ေို့ေင် 
ြဖစ်ပစ ထိုအုေ်စုနှစ်ခုကကားတွင် လူမှု ပရးအဆက်အဆံများ 
ရှိကကေည်။ လှု ေ်ရှားပတာင်းဆိုမှု များ ြေုလုေ်ေည့် နိုင်ငံပရး 
ဘက်တွင် RNDP က လ� တ်ပတာ်ထဲမှ ဦးပဆာင်ေည်။ 
ေို့ပော် USDPတို့  နှင့်  တေ်မပတာ်ဘက်က အရာရှိများ 
လ� မ်းမိုးထားပော အုေ်ချုေ်ပရးေိုင်းကိုကကည့်ကာ အာရကန် 
အတိုက်အခံ ပခါင်းပဆာင်များက ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်  ဖွဲ့စည်း 
အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒပအာက်တွင် ြဖစ်ပေါ် လာနိုင်ပော 
ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များမှာ အားရစရာမပကာင်းနိုင်ဟု ေိ 
လာခဲ့ ကကေည်။ ေိုမိုကျယ်ြေန့်ပော ပထာက်ခံမှု ကို ရရှိရန် 
RNDP က ဦးေိန်းစိန်အာဏာရပနေည့် ကာလအတွင်း 
ဖွဲ့ စည်းလိုက်ေည့်  ၂၀၁၀တွင်  ေါဝင်ယှဉ် ပေိုင်ခဲ့ ပော 
လူမျ ိုးစုအပြခြေုေါတီ ၂၃ခု  စုပေါင်း  ဖွဲ့စည်းထားေည့်  

Nationalities Brotherhood Federation NBF  ထဲတွင် 
ထင်ပေါ် ပော အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၄၄

 NBF ပခါင်းပဆာင်များကကားထဲတွင် RNPP ၏
အမတ် ဦးပအးပမာင်ကို အေံကျယ်ေူအြဖစ်၊ ပြောဆိုစရာ
ရှိက  ထွက်ပြောရေူအြဖစ် ေိ ကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင်  
ေူေည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲမတိုင်မီက 
ကျင်းေပော ဦးေိန်းစိန် ၊  ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်နှင့်  
အစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များ ေါဝင်ပော ပြခာက်ဦး မျက်နှာစုံညီ 
ပဆွးပနွးေွဲေို့  ဖိတ်ပခါ် ခံရပေီး တစ် ြေည်လုံးအဆင့်အထိ 
လူေိများလာခဲ့ေည်။ NBF အဖွဲ့ဝင်များေည် နိုင်ငံပရး
ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များ ပဆာင်ရ�က်ရန် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  
အပြခခံဥေပဒြေုြေင်ပရးနှင့်  ေတ်ေက်၍ ြေည်လုံးက� တ် 
ဆန� ခံယူေွဲြေုလုေ်ရန် အဆိုတင်ခဲ့ ကကေည်။ ဦးပအးပမာင် 
ကမ ူ၎င်း၏ ရညမ်နှ်းချကမ်ှာ တေမ်ပတာ၏် အခန်းက�  ကိ ု
နိငုင်ပံရးတငွ ်လုံးဝမေါဝငပ်တာေ့ည့ ်အထ ိြဖစပ်စလိပုကကာင်း 
ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၄၅

 ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒ ြေု ြေင်ပရးမှာ  
ပရှ့မတိုးလာပတာ့ဘဲရှိရာ ဦးေိန်းစိန်၏ လက်ထက်တွင် 
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများက နိုင်ငံပရးအရ ေို၍ 
အများအာရုံကျေည့်ပနရာေို့ ပရာက်လာခဲ့ေည်။ အပစာ
ေိငု်းတငွ ်အမျ ိုးေားြေနလ်ညေ်င့ြ်မတပ်ရး အလားအလာမှာ 
အားပကာင်းခဲ့ေည်။  ဦးေိန်းစိန်က ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကေဂုတ်လ 
ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစဉ်ကို  ပကကညာခဲ့ ပေီးပနာက် ရခဲ့ပော 
တုံ့ ြေန်မှု များမှာလည်း အားရစရာပကာင်းေည်။ လွတ်လေ် 
ပရးရပေီးကတည်းက စပရတွက်လျှ င်  ပလးကကိမ်ပြမာက် 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်တွင်  ဦးေိန်းစိန်၏ လူမျ ိုးစု  
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံများထံေို့ပရာက်ပအာင် ချဉ်း
ကေ်ေုံမှာ အားတက်စရာြဖစ်ပေီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးနှင့် အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရး ေန်းတိုင်ေို့ ပရာက်နိုင်
မ ည် ပလာ ဟု  ပမ ျှာ် လ င့် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၄ ၆ ဦး ေိ န်း စိ န် က 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ကို  ပနရာပေး ဆက်ဆံမှု များက
၂၀၁၁-၂၀၁၂ကာလတွင် ပမ ျှာ်လင့်ချက်များေို၍ ြမင့်တက် 
လာပစပေီး နိုင်ငံပရး ပခတ်ပြောင်းချိန်  ပရာက်ပေီပလာဟု 
မနှ်းဆခဲ့ ကကေည။်၄၇ ဦးေနိ်းစနိန်ငှ့ ်ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည ်
တို့ နှစ်ဦးစလုံးက ဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုေို့ ကူးပြောင်း 
နိုင်ပရးကို  ပထာက်ခံခဲ့ ကကပေီး  နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ် တွင်  
ပခတ်ပြောင်းချိန် ပရာက်လာပတာ့မလို အရိေ်အပယာင်များ 
ပတွ့ခဲ့ရေည်။ နိုင်ငံပရးတွင် တေ်မပတာ် NLD နှင့် လူမျ ိုးစု 
အပြခြေုေါတီများ ေုံးဦးေုံးဖလှယ် နှီးပနှာဖလှယ်ေွဲများ 
ပေါ် ပေါက်လာရန်မှာ ပရှ့ကေင် အတိုက်အခံများဘက်မှ 
ပတာင်းဆိုခဲ့ ကကပော အရာများမဟုတ်ေါပလာ။
 ထိုေို့  နို င်ငံ ပရး  အရှိန်အ ြမင့်ဆုံးပရာက်ခဲ့ ချိ န်
တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစမှာ အေစ်အခတ် 
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 ဤ ကဲ့ ေို့  အ ကဲ ဆ တ် ပော  အ ပန အ ထား တွ င်  
အာရကန်အကျေ်အတည်း၏ တတိယမျက်နှာစာမှာ ေိေိ 
ောော ထွက်ြေူလာြေန်ေည်။ ဦးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်း
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်များမှာ မပအာင်ြမင်ေါ။ အပစာေိုင်းတွင်
ေိေ်ေတိမထားမိခဲ့ ကကပော ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ကာလအတွင်း
 အစိုးရက ချမှတ်ထားခဲ့ေည် ပငိမ်းချမ်းပရးမူဝါဒေစ်
ပကကာင့် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ေဋိေက္ခ ကို လွန်ခဲ့ပော နှစ်ပေါင်း 
များ စွာ အ တွ င်း  မ ပတွ့ ခဲ့ ရ ပော  အ ပြခ အ ပန မျ ိုး အ ထိ  
ြဖစ်လာပအာင် ဆိုးရ�ားေွားခဲ့ေည်။ အချ ို့ရှု ပထာင့်များ
မှေုံးေေ်လျှ င်  ဤအချက်မှာ  ကျ ိုးပကကာင်းမေင့်လှဟု
ထင်စရာရှိေည်။ ဦးေိန်းစိန်အုေ်ချုေ်ေည့်  ေက်တမ်း 
ေထမနစှ ်အတငွ်း၌ ပငမိ်းချမ်းပရး လမ်းေစက်ို စတငဖ်ငွ့လ်စှ ်
နိုင်မည်ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်မျ ိုးရှိခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် 
၂ ၀ ၁ ၂  ပနာ က် ေို င်း တွ င် မူ  ပဘး ဖ ယ် ခံ ထား ရ ေ ည် ဟု  
ယုံ ကကည်လာ ကကပော အဖွဲ့အစည်းများတွင်  ရိုဟင်ဂျာ  
ေို့မဟုတ် မွတ်ဆလင်အပြခြေု အဖွဲ့အစည်းများ ောမက 
ပေ။ အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များ ြေန်လည်နိုးကကားလာ 
ချိန်တွင် ဗဟိုအစိုးရေည် ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  အတိုက်အခံ 
အဖွဲ့အစည်းများအပရးကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား 
မူဝါဒ အမှားများကို ြေုလုေ်ခဲ့ ကကေည်။ ဤအမှားများေည် 
ပနာင်လာမည့် နှစ်များအတွက် အေျက်အစီးများလှပော 
အကျ ိုးရလဒ်များကို ချန်ရစ်ခဲ့ထားေည်။

အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးနှင့် 
အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း 
စစ်ပရးနယ်ေယ်ချဲ့ထွင်လာကကြခင်း
အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း 
စစ်ပရးနယ်ေယ်ချဲ့ထွင်လာကကြခင်း
အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း 

 ေမ� တဦးေနိ်းစနိ ်စတငတ်ာဝနယ်ေူည့ ်အချနိတ်ငွ ်
ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားမှု တွင် ေါဝင်ေူများကို  အုေ်စု 
နှစ်မျ ိုးခွဲနိုင်ေည်။ နိုင်ငံပရးေါတီများနှင့်  လက်နက်ကိုင် 
အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ မည်ေို့ေင် 
ြဖစ်ပစ ထိုအုေ်စုနှစ်ခုကကားတွင် လူမှု ပရးအဆက်အဆံများ 
ရှိကကေည်။ လှု ေ်ရှားပတာင်းဆိုမှု များ ြေုလုေ်ေည့် နိုင်ငံပရး 
ဘက်တွင် RNDP က လ� တ်ပတာ်ထဲမှ ဦးပဆာင်ေည်။ 
ေို့ပော် USDPတို့  နှင့်  တေ်မပတာ်ဘက်က အရာရှိများ 
လ� မ်းမိုးထားပော အုေ်ချုေ်ပရးေိုင်းကိုကကည့်ကာ အာရကန် 
အတိုက်အခံ ပခါင်းပဆာင်များက ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်  ဖွဲ့စည်း 
အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဥေပဒပအာက်တွင် ြဖစ်ပေါ် လာနိုင်ပော 
ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များမှာ အားရစရာမပကာင်းနိုင်ဟု ေိ 
လာခဲ့ ကကေည်။ ေိုမိုကျယ်ြေန့်ပော ပထာက်ခံမှု ကို ရရှိရန် 
RNDP က ဦးေိန်းစိန်အာဏာရပနေည့် ကာလအတွင်း 
ဖွဲ့ စည်းလိုက်ေည့်  ၂၀၁၀တွင်  ေါဝင်ယှဉ် ပေိုင်ခဲ့ ပော 
လူမျ ိုးစုအပြခြေုေါတီ ၂၃ခု  စုပေါင်း  ဖွဲ့စည်းထားေည့်  

Nationalities Brotherhood Federation NBF  ထဲတွင် 
ထင်ပေါ် ပော အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၄၄

 NBF ပခါင်းပဆာင်များကကားထဲတွင် RNPP ၏
အမတ် ဦးပအးပမာင်ကို အေံကျယ်ေူအြဖစ်၊ ပြောဆိုစရာ
ရှိက  ထွက်ပြောရေူအြဖစ် ေိ ကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင်  
ေူေည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲမတိုင်မီက 
ကျင်းေပော ဦးေိန်းစိန် ၊  ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်နှင့်  
အစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များ ေါဝင်ပော ပြခာက်ဦး မျက်နှာစုံညီ 
ပဆွးပနွးေွဲေို့  ဖိတ်ပခါ် ခံရပေီး တစ် ြေည်လုံးအဆင့်အထိ 
လူေိများလာခဲ့ေည်။ NBF အဖွဲ့ဝင်များေည် နိုင်ငံပရး
ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များ ပဆာင်ရ�က်ရန် ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  
အပြခခံဥေပဒြေုြေင်ပရးနှင့်  ေတ်ေက်၍ ြေည်လုံးက� တ် 
ဆန� ခံယူေွဲြေုလုေ်ရန် အဆိုတင်ခဲ့ ကကေည်။ ဦးပအးပမာင် 
ကမ ူ၎င်း၏ ရညမ်နှ်းချကမ်ှာ တေမ်ပတာ၏် အခန်းက�  ကိ ု
နိငုင်ပံရးတငွ ်လုံးဝမေါဝငပ်တာေ့ည့ ်အထ ိြဖစပ်စလိပုကကာင်း 
ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၄၅

 ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံဥေပဒ ြေု ြေင်ပရးမှာ  
ပရှ့မတိုးလာပတာ့ဘဲရှိရာ ဦးေိန်းစိန်၏ လက်ထက်တွင် 
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုေ်စုများက နိုင်ငံပရးအရ ေို၍ 
အများအာရုံကျေည့်ပနရာေို့ ပရာက်လာခဲ့ေည်။ အပစာ
ေိငု်းတငွ ်အမျ ိုးေားြေနလ်ညေ်င့ြ်မတပ်ရး အလားအလာမှာ 
အားပကာင်းခဲ့ေည်။  ဦးေိန်းစိန်က ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကေဂုတ်လ 
ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစဉ်ကို  ပကကညာခဲ့ ပေီးပနာက် ရခဲ့ပော 
တုံ့ ြေန်မှု များမှာလည်း အားရစရာပကာင်းေည်။ လွတ်လေ် 
ပရးရပေီးကတည်းက စပရတွက်လျှ င်  ပလးကကိမ်ပြမာက် 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်တွင်  ဦးေိန်းစိန်၏ လူမျ ိုးစု  
လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံများထံေို့ပရာက်ပအာင် ချဉ်း
ကေ်ေုံမှာ အားတက်စရာြဖစ်ပေီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးနှင့် အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရး ေန်းတိုင်ေို့ ပရာက်နိုင်
မ ည် ပလာ ဟု  ပမ ျှာ် လ င့် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၄ ၆ ဦး ေိ န်း စိ န် က 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ကို  ပနရာပေး ဆက်ဆံမှု များက
၂၀၁၁-၂၀၁၂ကာလတွင် ပမ ျှာ်လင့်ချက်များေို၍ ြမင့်တက် 
လာပစပေီး နိုင်ငံပရး ပခတ်ပြောင်းချိန်  ပရာက်ပေီပလာဟု 
မနှ်းဆခဲ့ ကကေည။်၄၇ ဦးေနိ်းစနိန်ငှ့ ်ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည ်
တို့ နှစ်ဦးစလုံးက ဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုေို့ ကူးပြောင်း 
နိုင်ပရးကို  ပထာက်ခံခဲ့ ကကပေီး  နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ် တွင်  
ပခတ်ပြောင်းချိန် ပရာက်လာပတာ့မလို အရိေ်အပယာင်များ 
ပတွ့ခဲ့ရေည်။ နိုင်ငံပရးတွင် တေ်မပတာ် NLD နှင့် လူမျ ိုးစု 
အပြခြေုေါတီများ ေုံးဦးေုံးဖလှယ် နှီးပနှာဖလှယ်ေွဲများ 
ပေါ် ပေါက်လာရန်မှာ ပရှ့ကေင် အတိုက်အခံများဘက်မှ 
ပတာင်းဆိုခဲ့ ကကပော အရာများမဟုတ်ေါပလာ။
 ထိုေို့  နို င်ငံ ပရး  အရှိန်အ ြမင့်ဆုံးပရာက်ခဲ့ ချိ န်
တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစမှာ အေစ်အခတ် 
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ရေစ်မဲှု  ေပဘာတညူခီျကအ်ေစမ်ျား ရပနပော တစန်ိငုင်လံုံး 
နှင့်  ဆန့်ကျင်ဘက်ေို့  မျက်နှာမူေွားခဲ့ေည်။ ကချင်နှင့်  
ရှ မ်း ြေ ည် ပြမာ က် ေို င်း က ော လျှ င်  ရ ခို င် နှ င့် အ လား တူ  
ပငိမ်းချမ်းပရးတွင် ပနာက်ဆုတ်ေွားြခင်းရှိပနပော ကာလ 
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  ေဋိေက္ခ  များကို  အစိုးရက 
ကိုင်တွယ်ရန် ေျက်ကွက်ရုံမျှ မက စစ်ပရးအင်အားကိုေင် 
ထင်ောြမင်ော ချဲ့ေစ်ခဲ့ပေးေည်။ အဘယ့်ပကကာင့် ဤေို့ 
အစိုးရက စတိန်စှခ် ွြဖစလ်ာရေညက်ိ ုပတွးလျှ ငရ်ိုးစင်းပော 
အပြဖမရှိနိုင်ပချ။ အချင်း ြဖစ်ေွားပနပော ကချင်၊ ရခိုင်  
နှင့်  ရှမ်း ြေည်နယ်ေုံးခုစလုံးကို  ကကည့်လျှ င် ြေည်ေနိုင်ငံ  
များနှင့် ထိစေ်ပနပော ဂိတ်တံခါးကကီးများ ြဖစ်ပနကကေည် 
ဟူပော တူညီမှု ကိုပတွ့ရမည်။ ထိုအြဖစ်အေျက်များပကကာင့် 
တေ်မပတာ်ေည် မဟာဗျူဟာအရ တရုတ်နှင့်ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ် နယ်စေ်များကို အပရာက်ထိန်းချုေ်နိုင်ရန် လုံပခုံပရး 
အစီအမံများကို ဆန့်ထုတ်ပနြခင်းဟု အတိုက်အခံ ပခါင်း 
ပဆာင်များဘက်မှ  အပတွးပေါက်လာခဲ့ေည်။  ေို့ ပော်  
ဤလမ်းပကကာင်းပေါ် ေို့ ပရာက်ရှိလာေုံကို ပြောြေနိုင်ေည့်
မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အလွန်နည်းေါးေည်။ တေ်မပတာ်၏
စစဆ်ငပ်ရးများမှာ ထိြုေညန်ယေ်ုံးခကုိ ုေစမ်တှထ်ားလာြခင်း 
မှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖ လက်ထက်က အဓိက ေစ်မှတ်အြဖစ် 
ထိုင်းနယ်စေ်ကို အာရုံထားခဲ့ပော ေုံစံနှင့်  လုံးဝ ပြောင်းြေန် 
ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေဋိေက္ခ များ တစ်ဖန်ြေန် ရုန်း
�ကွလာမည်ဆိုေည့် ကိစ္စ မှာ  မထင်မှတ်ထားဆုံး ကိစ္စ မျ ိုး 
ေင်ြဖစ်ေည်။ ဦးေိန်းစိန်အာဏာရပေီး အပစာေိုင်း ကာလ 
များတငွ ်အတတိက် ဒဏရ်ာများကိ ုအပြခခေံည့ ်မတညပ်ငမိ ်
မှု များမှာ မည်ေည့်အခါကမျှ  အနာကျက်ပအာင် မပြဖရှင်း 
ခဲ့ ကကေြဖင့် အတိတ်ကအတိုင်း ကျန်ရှိပနေါေည်။ ေို့ရာ 
တွင် ရခိုင်ဘက်ပရာ ရိုဟင်ဂျာဘက်တွင်ေါ လက်နက်ကိုင် 
အုေ်စုများ စစ်ပြမြေင်တွင် လှု ေ်ရှားပနေည်မှာ  အနည်းငယ် 
မျှ ောရှိေါေည်။ ၂၀၁၂ တွင်  ဆက်တိုက် ြဖစ်လာပော 
အကကမ်းဖက်မှု များကိုကကည့်လျှ င် လာပတာ့မည့် အန� ရာယ်ကို 
ေတိပေးပနေလိုေင်။ ေို့ပော် ြေန်လည်ကုစားပေးနိုင်
ေည့် ပငိမ်းချမ်းမှု နှင့်  တရားမျှ တမှု ကို အပလးထားပော 
လုေ်ရေ်မျ ိုးကို မလုေ်ခဲ့ ကကေါ။ ရခိုင် လူမှု ဘဝများမှာ ေို၍ 
အ ပြခ အ ပန  ဆိုး ရ�ား လာ ခဲ့ ပေီး  ပနာ က် ဆုံး တွ င်  ေို ြေ င်း
ထနပ်ော  ပချမှု န်းတိကုခ်ိကုမ်ှု များဆေီို ့ ဦးတညေ်ွားခဲေ့ည။်
 ဤအပနအထားများ ြဖစ်ေျက်ပနချိန်တွင် ရခိုင်  
ြေ ည် န ယ် ရှိ  အ တို က် အ ခံ  လ က် န က် ကို င် တ ေ် များ မှာ  
ပဘးထွက်ရေ်ကာ ထိုင်ကကည့်ပနေူများြဖစ်ရန် ခက်ေါေည်။ 
န.အ.ဖရာထူးမှ ဆင်းေွားချိန်တွင် ရခိုင်လက်နက်ကိုင် 
တေ်ဖွဲ့များမှာ တိုက်ခိုက်ရန် ပြခလှမ်းေင် မြေင်ရပေးေါ။ 
နိုင်ငံအရေ်ရေ်တွင်ရှိပော အြခားလူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်

တေ်ဖွဲ့များကဲ့ေို့ေင် အုေ်ချုေ်ပရး အပြောင်းအလဲပကကာင့် 
ြဖစ်လာမည့် ေက်ပရာက်မှု များ မည်ေို့ ရှိမည်ကို ခန့်မှန်းရန် 
ခက်ခဲေည်။ ေို့ရာတွင် ြေင်ြေင်ဆင်ဆင်ရှိပနရန် NUPA 
က United Nationalities Federal Council UNFC ၏ 
အဖွဲ့တည်ပထာင်ေူ ၁၁ဦးတွင် ေါဝင်လာခဲ့ေည်။ (လူမျ ိုးစု 
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ၊နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ကို ရှု ေါ။) 
ထိုကာလမှာ ပခတ်ေစ်တစ်ခု အစေျ ိုးပောကာလဟုလည်း 
ဆိုနိုင်ေည်။ စာရ�က်ပေါ် တွင် UNFC  ေည် ၁၉၇၆တွင်
အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဦး တည်ပထာင်စဉ် ကတည်း 
က လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များထဲတွင် အပရးကကီးပော မဟာ 
မတိအ်ဖွဲ့ တစခု်ြဖစေ်ည။် (အခန်း၄ ကိရုှု ေါ) န.ဝ.တ - န.အ.ဖ 
လက်ထက်တွင် မဟာဗျူဟာ အပြောင်းအလဲတစ်ရေ်အပန
နှင့်  UNFC က အေစ်ရေ်အုေ်စုများကိုပရာ အေစ်မရေ် 
ထားပော ထေ်ဖွဲ့များကိုပရာ စုစည်းခဲ့ေည်။ ကနဦးအဖွဲ့
ဝင်များတွင် တရုတ်နယ်စေ်မှ KIA (ထိုအချိန်က အေစ်ရေ် 
အုေ်စု)၊ ထိုင်းနယ်စေ်မှ KNUC (အေစ်ရေ်အုေ်စုမဟုတ်)
နှင့် အိန� ိယနယ်စေ်မှ ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဦး (အေစ်ရေ်အုေ်စု 
မဟုတ်) တို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။၄၈ ထိုေို့လူမျ ိုးပေါင်းစုံမှ လက်နက် 
ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ညီ��တ်လာကကြခင်းမှာ တစ်နည်းအားြဖင့် 
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့်ေတ်ေက်၍ စိတ်မချမ်း
ော ကကေည့်အ ြဖစ်ကို  ထင်ဟေ်ပနေည်။  UNFC၏
ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နှစ်လမ်းေွားြဖစ်ေည်။ ဖက်ဒရယ် ဒီမို 
ကပရစီ အပရးနှင့် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံများကို ကိုယ်
စားြေုပော အဖွဲ့အစည်းအပနနှင့်  အစိုးရနှင့်  အနာဂတ် 
အပရး ပဆွးပနွးမှု များတွင် ဦးပဆာင်နိုင်ပရး ြဖစ်ေည်။
 ပနာက်ထေ်ေုံးလမျှ ကကာပောအခါ ရခိုင်အတိုက် 
အခံ အုေ်စုများေည်လည်း UNFC တွင် ေါဝင်ပနပော 
အာရကန် ကိုယ်စား ြေုမှု ကို  NUPA အပနနှင့်  ရှိခဲ့ရာမှ  
၂၀၁၁ ပမလမှစပေီး ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားပကာင်စီဟု ေိုမို 
ကျယ်ြေန့်ပစရန် (Arakan National Council- ANC) ဟု 
ရည်ရ�ယ်ပြောင်းလဲခဲ့ေည်။၄၉ ထိုအဆင့်တွင် ရခိုင် အများစု 
ေါဝင်ပော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ေုံးခု ြဖစ်ေည့်  NUPA-
ANC၊ ALP နှင့် ULA တို့ေည် အချင်းချင်း မဟာမိတ်ဖွဲ့ရန် 
မစဉ်းစားကကပေးေါ။ ULA ေည် ပနာင်တွင် UNFC၏ 
အဖွဲ့၀င်အြဖစ် တွဲဖက်လှု ေ်ရှားလာပော်လည်း ထိုရခိုင်  
အဖွဲ့အစည်း ေုံးခုစလုံးမှာ ၎င်းတို့၏ ေီး ြခားဝိပေေ 
လက္ခ ဏာများြဖင့် ရေ်တည်ကကေည်မှာ ယပန့ထက်တိုင်ေင် 
ြဖစ်ေည် (အာရကန်လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု  ေမိုင်းကို
ရှု ရန်)။ မူလဘူတအရ NUPA–ANC နှင့် ALPတို့ေည် 
ယခင်ပခတ်များမှ ကျန်ရစ်ခဲ့ေည့်  အပမွဟု ပြောနိုင် ပေီး
ULA ကမူ ၂၀ဝ၉ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော မျ ိုးဆက်ေစ် 
လှု ေ်ရှားမှု ဟု ဆိုနိုင်ေည်။ ( အခန်း၇ နှင့် ၈ ကိုရှု ေါ။) 
 ေိုရ့ာတငွအ်စိုးရနငှ့ ်UNFC တို့ ကကား၌  ပငမိ်းချမ်းပရး 
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ရေစ်မဲှု  ေပဘာတညူခီျကအ်ေစမ်ျား ရပနပော တစန်ိငုင်လံုံး 
နှင့်  ဆန့်ကျင်ဘက်ေို့  မျက်နှာမူေွားခဲ့ေည်။ ကချင်နှင့်  
ရှ မ်း ြေ ည် ပြမာ က် ေို င်း က ော လျှ င်  ရ ခို င် နှ င့် အ လား တူ  
ပငိမ်းချမ်းပရးတွင် ပနာက်ဆုတ်ေွားြခင်းရှိပနပော ကာလ 
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  ေဋိေက္ခ  များကို  အစိုးရက 
ကိုင်တွယ်ရန် ေျက်ကွက်ရုံမျှ မက စစ်ပရးအင်အားကိုေင် 
ထင်ောြမင်ော ချဲ့ေစ်ခဲ့ပေးေည်။ အဘယ့်ပကကာင့် ဤေို့ 
အစိုးရက စတိန်စှခ် ွြဖစလ်ာရေညက်ိ ုပတွးလျှ ငရ်ိုးစင်းပော 
အပြဖမရှိနိုင်ပချ။ အချင်း ြဖစ်ေွားပနပော ကချင်၊ ရခိုင်  
နှင့်  ရှမ်း ြေည်နယ်ေုံးခုစလုံးကို  ကကည့်လျှ င် ြေည်ေနိုင်ငံ  
များနှင့် ထိစေ်ပနပော ဂိတ်တံခါးကကီးများ ြဖစ်ပနကကေည် 
ဟူပော တူညီမှု ကိုပတွ့ရမည်။ ထိုအြဖစ်အေျက်များပကကာင့် 
တေ်မပတာ်ေည် မဟာဗျူဟာအရ တရုတ်နှင့်ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ် နယ်စေ်များကို အပရာက်ထိန်းချုေ်နိုင်ရန် လုံပခုံပရး 
အစီအမံများကို ဆန့်ထုတ်ပနြခင်းဟု အတိုက်အခံ ပခါင်း 
ပဆာင်များဘက်မှ  အပတွးပေါက်လာခဲ့ေည်။  ေို့ ပော်  
ဤလမ်းပကကာင်းပေါ် ေို့ ပရာက်ရှိလာေုံကို ပြောြေနိုင်ေည့်
မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အလွန်နည်းေါးေည်။ တေ်မပတာ်၏
စစဆ်ငပ်ရးများမှာ ထိြုေညန်ယေ်ုံးခကုိ ုေစမ်တှထ်ားလာြခင်း 
မှာ န.ဝ.တ-န.အ.ဖ လက်ထက်က အဓိက ေစ်မှတ်အြဖစ် 
ထိုင်းနယ်စေ်ကို အာရုံထားခဲ့ပော ေုံစံနှင့်  လုံးဝ ပြောင်းြေန် 
ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေဋိေက္ခ များ တစ်ဖန်ြေန် ရုန်း
�ကွလာမည်ဆိုေည့် ကိစ္စ မှာ  မထင်မှတ်ထားဆုံး ကိစ္စ မျ ိုး 
ေင်ြဖစ်ေည်။ ဦးေိန်းစိန်အာဏာရပေီး အပစာေိုင်း ကာလ 
များတငွ ်အတတိက် ဒဏရ်ာများကိ ုအပြခခေံည့ ်မတညပ်ငမိ ်
မှု များမှာ မည်ေည့်အခါကမျှ  အနာကျက်ပအာင် မပြဖရှင်း 
ခဲ့ ကကေြဖင့် အတိတ်ကအတိုင်း ကျန်ရှိပနေါေည်။ ေို့ရာ 
တွင် ရခိုင်ဘက်ပရာ ရိုဟင်ဂျာဘက်တွင်ေါ လက်နက်ကိုင် 
အုေ်စုများ စစ်ပြမြေင်တွင် လှု ေ်ရှားပနေည်မှာ  အနည်းငယ် 
မျှ ောရှိေါေည်။ ၂၀၁၂ တွင်  ဆက်တိုက် ြဖစ်လာပော 
အကကမ်းဖက်မှု များကိုကကည့်လျှ င် လာပတာ့မည့် အန� ရာယ်ကို 
ေတိပေးပနေလိုေင်။ ေို့ပော် ြေန်လည်ကုစားပေးနိုင်
ေည့် ပငိမ်းချမ်းမှု နှင့်  တရားမျှ တမှု ကို အပလးထားပော 
လုေ်ရေ်မျ ိုးကို မလုေ်ခဲ့ ကကေါ။ ရခိုင် လူမှု ဘဝများမှာ ေို၍ 
အ ပြခ အ ပန  ဆိုး ရ�ား လာ ခဲ့ ပေီး  ပနာ က် ဆုံး တွ င်  ေို ြေ င်း
ထနပ်ော  ပချမှု န်းတိကုခ်ိကုမ်ှု များဆေီို ့ ဦးတညေ်ွားခဲေ့ည။်
 ဤအပနအထားများ ြဖစ်ေျက်ပနချိန်တွင် ရခိုင်  
ြေ ည် န ယ် ရှိ  အ တို က် အ ခံ  လ က် န က် ကို င် တ ေ် များ မှာ  
ပဘးထွက်ရေ်ကာ ထိုင်ကကည့်ပနေူများြဖစ်ရန် ခက်ေါေည်။ 
န.အ.ဖရာထူးမှ ဆင်းေွားချိန်တွင် ရခိုင်လက်နက်ကိုင် 
တေ်ဖွဲ့များမှာ တိုက်ခိုက်ရန် ပြခလှမ်းေင် မြေင်ရပေးေါ။ 
နိုင်ငံအရေ်ရေ်တွင်ရှိပော အြခားလူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်

တေ်ဖွဲ့များကဲ့ေို့ေင် အုေ်ချုေ်ပရး အပြောင်းအလဲပကကာင့် 
ြဖစ်လာမည့် ေက်ပရာက်မှု များ မည်ေို့ ရှိမည်ကို ခန့်မှန်းရန် 
ခက်ခဲေည်။ ေို့ရာတွင် ြေင်ြေင်ဆင်ဆင်ရှိပနရန် NUPA 
က United Nationalities Federal Council UNFC ၏ 
အဖွဲ့တည်ပထာင်ေူ ၁၁ဦးတွင် ေါဝင်လာခဲ့ေည်။ (လူမျ ိုးစု 
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ၊နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ကို ရှု ေါ။) 
ထိုကာလမှာ ပခတ်ေစ်တစ်ခု အစေျ ိုးပောကာလဟုလည်း 
ဆိုနိုင်ေည်။ စာရ�က်ပေါ် တွင် UNFC  ေည် ၁၉၇၆တွင်
အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဦး တည်ပထာင်စဉ် ကတည်း 
က လက်နက်ကိုင်တေ်ဖွဲ့များထဲတွင် အပရးကကီးပော မဟာ 
မတိအ်ဖွဲ့ တစခု်ြဖစေ်ည။် (အခန်း၄ ကိရုှု ေါ) န.ဝ.တ - န.အ.ဖ 
လက်ထက်တွင် မဟာဗျူဟာ အပြောင်းအလဲတစ်ရေ်အပန
နှင့်  UNFC က အေစ်ရေ်အုေ်စုများကိုပရာ အေစ်မရေ် 
ထားပော ထေ်ဖွဲ့များကိုပရာ စုစည်းခဲ့ေည်။ ကနဦးအဖွဲ့
ဝင်များတွင် တရုတ်နယ်စေ်မှ KIA (ထိုအချိန်က အေစ်ရေ် 
အုေ်စု)၊ ထိုင်းနယ်စေ်မှ KNUC (အေစ်ရေ်အုေ်စုမဟုတ်)
နှင့် အိန� ိယနယ်စေ်မှ ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဦး (အေစ်ရေ်အုေ်စု 
မဟုတ်) တို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။၄၈ ထိုေို့လူမျ ိုးပေါင်းစုံမှ လက်နက် 
ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ညီ��တ်လာကကြခင်းမှာ တစ်နည်းအားြဖင့် 
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့်ေတ်ေက်၍ စိတ်မချမ်း
ော ကကေည့်အ ြဖစ်ကို  ထင်ဟေ်ပနေည်။  UNFC၏
ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နှစ်လမ်းေွားြဖစ်ေည်။ ဖက်ဒရယ် ဒီမို 
ကပရစီ အပရးနှင့် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံများကို ကိုယ်
စားြေုပော အဖွဲ့အစည်းအပနနှင့်  အစိုးရနှင့်  အနာဂတ် 
အပရး ပဆွးပနွးမှု များတွင် ဦးပဆာင်နိုင်ပရး ြဖစ်ေည်။
 ပနာက်ထေ်ေုံးလမျှ ကကာပောအခါ ရခိုင်အတိုက် 
အခံ အုေ်စုများေည်လည်း UNFC တွင် ေါဝင်ပနပော 
အာရကန် ကိုယ်စား ြေုမှု ကို  NUPA အပနနှင့်  ရှိခဲ့ရာမှ  
၂၀၁၁ ပမလမှစပေီး ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားပကာင်စီဟု ေိုမို 
ကျယ်ြေန့်ပစရန် (Arakan National Council- ANC) ဟု 
ရည်ရ�ယ်ပြောင်းလဲခဲ့ေည်။၄၉ ထိုအဆင့်တွင် ရခိုင် အများစု 
ေါဝင်ပော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ေုံးခု ြဖစ်ေည့်  NUPA-
ANC၊ ALP နှင့် ULA တို့ေည် အချင်းချင်း မဟာမိတ်ဖွဲ့ရန် 
မစဉ်းစားကကပေးေါ။ ULA ေည် ပနာင်တွင် UNFC၏ 
အဖွဲ့၀င်အြဖစ် တွဲဖက်လှု ေ်ရှားလာပော်လည်း ထိုရခိုင်  
အဖွဲ့အစည်း ေုံးခုစလုံးမှာ ၎င်းတို့၏ ေီး ြခားဝိပေေ 
လက္ခ ဏာများြဖင့် ရေ်တည်ကကေည်မှာ ယပန့ထက်တိုင်ေင် 
ြဖစ်ေည် (အာရကန်လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု  ေမိုင်းကို
ရှု ရန်)။ မူလဘူတအရ NUPA–ANC နှင့် ALPတို့ေည် 
ယခင်ပခတ်များမှ ကျန်ရစ်ခဲ့ေည့်  အပမွဟု ပြောနိုင် ပေီး
ULA ကမူ ၂၀ဝ၉ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပော မျ ိုးဆက်ေစ် 
လှု ေ်ရှားမှု ဟု ဆိုနိုင်ေည်။ ( အခန်း၇ နှင့် ၈ ကိုရှု ေါ။) 
 ေိုရ့ာတငွအ်စိုးရနငှ့ ်UNFC တို့ ကကား၌  ပငမိ်းချမ်းပရး 
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လမ်းစပေါ် လာြခင်းမှာ လုံးဝမရှိခဲ့ေါ။ ဤအချိန်မှစကာ 
ဦးေနိ်းစနိ၏် ပငမိ်းချမ်းပရးလေုင်န်းစဉမ်ျားေည ်ေုစံပံြောင်း 
ေွားပေီး ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ပရး “Divide and Rule” ြဖစ်ခဲ့ 
ေပလာ၊ ေို့မဟုတ် ပငိမ်းချမ်းပရးဇာတ်ထုတ် ကိုယ်၌က 
အလနွရ်ှု ေပ်ော ဇာတလ်မ်း တစေ်ဒုြ်ဖစခ်ဲေ့ပလာ ဆိေုညမ်ှာ 
ဆက်လက်အြငင်းေွားစရာပေ။ အပစာေိုင်းကတည်းကေင် 
အစိုးရဘက်က ပဆွးပနွးဖက်များ ပရ�းချယ်ေုံမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲ 
စရာများြဖစ်ပစပေီး ၎င်းတို့ရည်ရ�ယ်ထားေည့်အဖွဲ့များကို
ော ပရ�းပတွ့ေည့်ေပဘာရှိခဲ့ေည်။ ဤအပြခအပနကို  
ရခိငုြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်တစြ်ေညလ်ုံးတငွ ်ပတွ့နိငုေ်ည။် အထငရ်ှား 
ဆုံးမှာနိငုင်၏ံ အပရှ့ပြမာကဘ်ကတ်ငွ ်KIO နငှ့ ်၂၀၁၁ ဇနွလ် 
တွင် အေစ်ရေ် ေပဘာတူညီမှု  ေျက်ြေားပေီး တေ်မပတာ် 
နှင့် တိုက်ေွဲများ အရှိန်ြမင့်လာခဲ့ ြခင်းေင်။ တစ်ဖက်တွင်မူ 
အစိုးရေည်  KNU တြခား ထိုင်းနယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်မှ 
လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးေပဘာ 
တူညီချက်များ ရယူရာတွင်  အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း  
တိုးတက်မှု များ  ြဖစ်ထွန်းလာခဲ့ေည်။  အိန�  ိယနယ် ြခား  
ပဒေတငွမ် ူချင်းအမျ ိုးေားတေဦ်း CNF က ၂၀၁၂ ဇနန်ဝါရ ီ
တွင်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ်ကိုချုေ်ဆိုခဲ့ ပေီး  နာဂ 
အမျ ိုးေား ဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီ ကက်ေလန် နှင့် စာချုေ်ကို 
ထိုနှစ်ဧပေီလတွင်ေင် ပရးထိုးခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်လည်း အလားတူ ပဆွးပနွးဖက် 
ကကွက်ကားပရ�းချယြ်ခင်းမျ ိုးကိ ုကကုပံတွ့ရေည။် တေမ်ပတာ ်
အပနနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးေွဲများကို ရိုဟင်ဂျာအုေ်စု
များနှင့်ပော်လည်းပကာင်း၊ ANC နှင့်ပော်လည်းပကာင်း 
ULA နငှ့ပ်ောလ်ည်းပကာင်း မပဆာငရ်�ကလ်ိေုါ။ တေမ်ပတာ ်
က  ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်မှာ ဧပေီလ ၂၀၁၂ တွင် အေစ်အခတ်ရေ်စဲ
ပရး စာချုေ်လက်မှတ် ပရးထိုးခဲ့ပော ALP ကိုြဖစ်ေည်။ 
ALP ဒုတိယဥက�  ဌ ခိုင်စိုးနိုင်ပအာင်ေည်  အစိုးရနှင့်  
လက်မှတ်ထိုးရန် ထိုင်းနယ်စေ်မှ စစ်ပတွေို့  ထွက်လာခဲ့
ေည်။ အာရကန်နယ်ပြမကို လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု ရှိပော 
နယ်ပြမတစ်ခုအြဖစ်  အစိုးရက အေိအမှတ် ြေု ြခင်းမှာ  
အလွန်ရှားေါေည်။ KNU ၏ ရင်းနှီးပော မဟာမိတ် 
ြဖစ်ေည့် ALP အတွက် အေစ်အခတ်ရေ်စဲရန်မှာ ပမ ျှာ်လင့် 
ထားခဲ့ပော ကိစ္စ တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ေို့ပော် အစိုးရက ALP 
ကို  ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ်  ပရ�းချယ်လိုက်ပောအခါ ရခိုင်  
ြေည်နယ်မှ တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများအဖို့  အကကံအိုက်စရာ 
ကိစ္စ ြဖစ်လာေည်။ ALP တွင် အစိုးရနှင့် အေစ်ရေ်စာချုေ် 
ချုေ်ဆိုရန်  အခွင့်အပရးရှိေည်ကို  ြငင်းစရာမလို 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 
ထားေည။် ALPေညအ်စိုးရနငှ့ ်ပဆွးပနွးညှနိှို  င်းမှု  များတငွ ်

ဦးပဆာင်ပနပော UNFC ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း မဟုတ် 
ပေ။
 ပေချာေည်က အေစ်ရေ်စာချုေ်မှာ ALP ပခါင်း 
ပဆာင်များ၏ ကံ ကကမ�  ာ အလှည့်အပြောင်းကို  ြဖစ်ပစခဲ့  
ေည်ေင်။ နှစ်ပလးဆယ်ခန့် လက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ပရး
ထဲပနခဲ့ ပေီးပနာက် ALP ကို ရခိုင်ြေည်နယ်ထဲတွင် ပကျာက် 
ပတာန်ငှ့ ်ချင်းြေညန်ယ ်ေလကဝ်ပမို့နယမ်ျားတငွ ်ဆကေ်ယွ ်
ပရးရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြေုခဲ့ေည်။ ထိုေို့ ALP ကို
အနိ� ိယနယစ်ေပ်ဒေများတငွ ်ပနရာပေးလိကုြ်ခင်းမှာ အြငင်း 
ေွားစရာ ကိစ္စ ြဖစ်ပေီး တင်းမာမှု များကို ြဖစ်စေည့်အပကကာင်း
ရင်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်ေည်။ ယခင်က ပတာင်ပေါ် ပဒေ 
များတွင် ရခိုင်တေ်များ ဝင်ထွက်လှု ေ်ရှားပလ့ ရှိပော်လည်း 
၎င်းတို့ရှိပနြခင်းက လူမျ ိုးစုများ၏ ရေ်ရ�ာအေိုင်းအဝိုင်း 
အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပနခဲ့ေည် မဟုတ်ေါ။ ချင်း 
ပခါင်းပဆာင်များက အစိုးရ၏ ထိုဆုံးြဖတ်ချက် အပကကာင်း 
ကို ချက်ချင်းစုံစမ်းခဲ့ ကကေည်။၅၀ ထိုစဉ်က CNF ကလည်း 
ဇန်နဝါရီလ အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးအပေီးတွင် ေလက်ဝပမို့ 
နယ၌် အပြခစိကုစ်ခန်း တစခု် ဖငွ့လ်စှန်ိငုရ်န ်အခငွ့အ်ပရးကိ ု
ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်။၅၁

 အစိုးရလုေ်ေုံမှာ ပေွးခွဲအုေ်ချုေ် ြခင်း “Divide 
and Rule” ေုံစံ ြဖစ်ပနမည်လားဆိုပော စိုးရိမ်မှု များကို 
အ ပစာ ေို င်း တွ င်  ခ ေ် တိုး တိုး ော  ပဆွး ပနွး ခဲ့ ကက ေ ည် ။ 
ထိုစဉ်က စဉ်းစားခဲ့ ကကေုံမှာ ALP နှင့် အေစ်ရေ်စဲြခင်းမှာ 
က န ဦး  ပြခလှ မ်း ြဖစ် ပေီး  အ ြခား  E AO  များ ကို လ ည်း  
မ ကကာမီ  ထည့်ေွင်းစဉ်းစားလာနိုင်ေည်ဟူ၍ ြဖစ်၏။ 
ေို့ပော် ကချင်ြေည်နယ်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင် 
ေဋိေက္ခ များ ေို၍ဆိုးရ�ားလာချိန်တွင် စတင်၍ ေံေယ ြဖစ်
လာခဲ့ ပေီ  ြဖစ်ေည်။ လအတန်ကကာလာပောအခါ ANC 
ကိုလည်းပကာင်း ULA ကိုလည်းပကာင်း တေ်မပတာ်က 
အဆင့်အတန်းတူ ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ်ထည့်ေွင်း စဉ်းစား 
ပတာ့မည်မဟုတ်ဟူပော အချက်ကို ရှင်းလင်းလာခဲ့ေည်။
တရုတ်မှလွဲလျှ င် နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဤ 
အပြခအပနကို တုံ့ ြေန်ရာတွင် များစွာပနှးပကွးခဲ့ေါေည်။ 
တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းအားြဖင့်  ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ကိုော 
အာရုံစိုက် ပနကကပောပကကာင့်လည်း ြဖစ်ေည်။ ထို့ ြေင်  
ပနာက်တစ်ပကကာင်းမှာ ယခုအခါ အပနာက်နိုင်ငံ အစိုးရများ 
စွာက အပထာက်အေံ့ ြေုပနပော ခရီးမဆုံးပေးေည့်  
ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉအ်ပေါ် တငွ ်နိငုင်ြံခားေား အလှူရငှ ်
များက ေုံပအာထား ကကြခင်းပကကာင့်လည်း  ြဖစ်ေည်။ ၅၂

အရင်းစစလ်ိကုပ်ော ်ြမနမ်ာအစိုးရက ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်း 
စဉ်တွင် စာရင်းထဲ တည့်မထားေူများမှာ ြေဿနာ ရှိေူများ 
ဟု ေတ်မှတ်ခံရေူများ ြဖစ်ကကေည်။
 ပနာက်နှစ်များတွင်မူ ရခိုင်၊ ကချင်နှင့် ရှမ်းြေည် 
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လမ်းစပေါ် လာြခင်းမှာ လုံးဝမရှိခဲ့ေါ။ ဤအချိန်မှစကာ 
ဦးေနိ်းစနိ၏် ပငမိ်းချမ်းပရးလေုင်န်းစဉမ်ျားေည ်ေုစံပံြောင်း 
ေွားပေီး ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ပရး “Divide and Rule” ြဖစ်ခဲ့ 
ေပလာ၊ ေို့မဟုတ် ပငိမ်းချမ်းပရးဇာတ်ထုတ် ကိုယ်၌က 
အလနွရ်ှု ေပ်ော ဇာတလ်မ်း တစေ်ဒုြ်ဖစခ်ဲေ့ပလာ ဆိေုညမ်ှာ 
ဆက်လက်အြငင်းေွားစရာပေ။ အပစာေိုင်းကတည်းကေင် 
အစိုးရဘက်က ပဆွးပနွးဖက်များ ပရ�းချယ်ေုံမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲ 
စရာများြဖစ်ပစပေီး ၎င်းတို့ရည်ရ�ယ်ထားေည့်အဖွဲ့များကို
ော ပရ�းပတွ့ေည့်ေပဘာရှိခဲ့ေည်။ ဤအပြခအပနကို  
ရခိငုြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်တစြ်ေညလ်ုံးတငွ ်ပတွ့နိငုေ်ည။် အထငရ်ှား 
ဆုံးမှာနိငုင်၏ံ အပရှ့ပြမာကဘ်ကတ်ငွ ်KIO နငှ့ ်၂၀၁၁ ဇနွလ် 
တွင် အေစ်ရေ် ေပဘာတူညီမှု  ေျက်ြေားပေီး တေ်မပတာ် 
နှင့် တိုက်ေွဲများ အရှိန်ြမင့်လာခဲ့ ြခင်းေင်။ တစ်ဖက်တွင်မူ 
အစိုးရေည်  KNU တြခား ထိုင်းနယ်စေ်တစ်ပလ ျှာက်မှ 
လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးေပဘာ 
တူညီချက်များ ရယူရာတွင်  အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း  
တိုးတက်မှု များ  ြဖစ်ထွန်းလာခဲ့ေည်။  အိန�  ိယနယ် ြခား  
ပဒေတငွမ် ူချင်းအမျ ိုးေားတေဦ်း CNF က ၂၀၁၂ ဇနန်ဝါရ ီ
တွင်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ်ကိုချုေ်ဆိုခဲ့ ပေီး  နာဂ 
အမျ ိုးေား ဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီ ကက်ေလန် နှင့် စာချုေ်ကို 
ထိုနှစ်ဧပေီလတွင်ေင် ပရးထိုးခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်လည်း အလားတူ ပဆွးပနွးဖက် 
ကကွက်ကားပရ�းချယြ်ခင်းမျ ိုးကိ ုကကုပံတွ့ရေည။် တေမ်ပတာ ်
အပနနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးေွဲများကို ရိုဟင်ဂျာအုေ်စု
များနှင့်ပော်လည်းပကာင်း၊ ANC နှင့်ပော်လည်းပကာင်း 
ULA နငှ့ပ်ောလ်ည်းပကာင်း မပဆာငရ်�ကလ်ိေုါ။ တေမ်ပတာ ်
က  ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်မှာ ဧပေီလ ၂၀၁၂ တွင် အေစ်အခတ်ရေ်စဲ
ပရး စာချုေ်လက်မှတ် ပရးထိုးခဲ့ပော ALP ကိုြဖစ်ေည်။ 
ALP ဒုတိယဥက�  ဌ ခိုင်စိုးနိုင်ပအာင်ေည်  အစိုးရနှင့်  
လက်မှတ်ထိုးရန် ထိုင်းနယ်စေ်မှ စစ်ပတွေို့  ထွက်လာခဲ့
ေည်။ အာရကန်နယ်ပြမကို လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု ရှိပော 
နယ်ပြမတစ်ခုအြဖစ်  အစိုးရက အေိအမှတ် ြေု ြခင်းမှာ  
အလွန်ရှားေါေည်။ KNU ၏ ရင်းနှီးပော မဟာမိတ် 
ြဖစ်ေည့် ALP အတွက် အေစ်အခတ်ရေ်စဲရန်မှာ ပမ ျှာ်လင့် 
ထားခဲ့ပော ကိစ္စ တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ေို့ပော် အစိုးရက ALP 
ကို  ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ်  ပရ�းချယ်လိုက်ပောအခါ ရခိုင်  
ြေည်နယ်မှ တက်�ကွလှု ေ်ရှားေူများအဖို့  အကကံအိုက်စရာ 
ကိစ္စ ြဖစ်လာေည်။ ALP တွင် အစိုးရနှင့် အေစ်ရေ်စာချုေ် 
ချုေ်ဆိုရန်  အခွင့်အပရးရှိေည်ကို  ြငင်းစရာမလို 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 
ထားေည။် ALPေညအ်စိုးရနငှ့ ်ပဆွးပနွးညှနိှို  င်းမှု  များတငွ ်

ဦးပဆာင်ပနပော UNFC ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း မဟုတ် 
ပေ။
 ပေချာေည်က အေစ်ရေ်စာချုေ်မှာ ALP ပခါင်း 
ပဆာင်များ၏ ကံ ကကမ�  ာ အလှည့်အပြောင်းကို  ြဖစ်ပစခဲ့  
ေည်ေင်။ နှစ်ပလးဆယ်ခန့် လက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ပရး
ထဲပနခဲ့ ပေီးပနာက် ALP ကို ရခိုင်ြေည်နယ်ထဲတွင် ပကျာက် 
ပတာန်ငှ့ ်ချင်းြေညန်ယ ်ေလကဝ်ပမို့နယမ်ျားတငွ ်ဆကေ်ယွ ်
ပရးရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြေုခဲ့ေည်။ ထိုေို့ ALP ကို
အနိ� ိယနယစ်ေပ်ဒေများတငွ ်ပနရာပေးလိကုြ်ခင်းမှာ အြငင်း 
ေွားစရာ ကိစ္စ ြဖစ်ပေီး တင်းမာမှု များကို ြဖစ်စေည့်အပကကာင်း
ရင်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်ေည်။ ယခင်က ပတာင်ပေါ် ပဒေ 
များတွင် ရခိုင်တေ်များ ဝင်ထွက်လှု ေ်ရှားပလ့ ရှိပော်လည်း 
၎င်းတို့ရှိပနြခင်းက လူမျ ိုးစုများ၏ ရေ်ရ�ာအေိုင်းအဝိုင်း 
အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပနခဲ့ေည် မဟုတ်ေါ။ ချင်း 
ပခါင်းပဆာင်များက အစိုးရ၏ ထိုဆုံးြဖတ်ချက် အပကကာင်း 
ကို ချက်ချင်းစုံစမ်းခဲ့ ကကေည်။၅၀ ထိုစဉ်က CNF ကလည်း 
ဇန်နဝါရီလ အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးအပေီးတွင် ေလက်ဝပမို့ 
နယ၌် အပြခစိကုစ်ခန်း တစခု် ဖငွ့လ်စှန်ိငုရ်န ်အခငွ့အ်ပရးကိ ု
ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်။၅၁

 အစိုးရလုေ်ေုံမှာ ပေွးခွဲအုေ်ချုေ် ြခင်း “Divide 
and Rule” ေုံစံ ြဖစ်ပနမည်လားဆိုပော စိုးရိမ်မှု များကို 
အ ပစာ ေို င်း တွ င်  ခ ေ် တိုး တိုး ော  ပဆွး ပနွး ခဲ့ ကက ေ ည် ။ 
ထိုစဉ်က စဉ်းစားခဲ့ ကကေုံမှာ ALP နှင့် အေစ်ရေ်စဲြခင်းမှာ 
က န ဦး  ပြခလှ မ်း ြဖစ် ပေီး  အ ြခား  E AO  များ ကို လ ည်း  
မ ကကာမီ  ထည့်ေွင်းစဉ်းစားလာနိုင်ေည်ဟူ၍ ြဖစ်၏။ 
ေို့ပော် ကချင်ြေည်နယ်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင် 
ေဋိေက္ခ များ ေို၍ဆိုးရ�ားလာချိန်တွင် စတင်၍ ေံေယ ြဖစ်
လာခဲ့ ပေီ  ြဖစ်ေည်။ လအတန်ကကာလာပောအခါ ANC 
ကိုလည်းပကာင်း ULA ကိုလည်းပကာင်း တေ်မပတာ်က 
အဆင့်အတန်းတူ ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ်ထည့်ေွင်း စဉ်းစား 
ပတာ့မည်မဟုတ်ဟူပော အချက်ကို ရှင်းလင်းလာခဲ့ေည်။
တရုတ်မှလွဲလျှ င် နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဤ 
အပြခအပနကို တုံ့ ြေန်ရာတွင် များစွာပနှးပကွးခဲ့ေါေည်။ 
တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းအားြဖင့်  ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ကိုော 
အာရုံစိုက် ပနကကပောပကကာင့်လည်း ြဖစ်ေည်။ ထို့ ြေင်  
ပနာက်တစ်ပကကာင်းမှာ ယခုအခါ အပနာက်နိုင်ငံ အစိုးရများ 
စွာက အပထာက်အေံ့ ြေုပနပော ခရီးမဆုံးပေးေည့်  
ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉအ်ပေါ် တငွ ်နိငုင်ြံခားေား အလှူရငှ ်
များက ေုံပအာထား ကကြခင်းပကကာင့်လည်း  ြဖစ်ေည်။ ၅၂

အရင်းစစလ်ိကုပ်ော ်ြမနမ်ာအစိုးရက ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်း 
စဉ်တွင် စာရင်းထဲ တည့်မထားေူများမှာ ြေဿနာ ရှိေူများ 
ဟု ေတ်မှတ်ခံရေူများ ြဖစ်ကကေည်။
 ပနာက်နှစ်များတွင်မူ ရခိုင်၊ ကချင်နှင့် ရှမ်းြေည် 
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နယ်များ မှ ြေည်ေူများ၏ နစ်နာချက်မှာ ကကီးမားလှေည်။ 
အစိုးရေည ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရးအားြဖင့ ်နိငုင်ပံရးအပြဖကိ ု
မရပတာဟ့ ုထငေ်ည့အ်ခါ တေမ်ပတာ၏် ထိုးစစြ်ဖင့ ်စစပ်ရး 
အရ ထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားလာခဲ့ေည်ဟု ထင်ြမင်လာကက 
ေည။် ဦးေနိ်းစနိ ်လကထ်ကတ်ငွ ်ထိငု်းနယစ်ေတ်ငွ ်ကျင်ေ့ုံး 
ခဲ့ပော ပငိမ်းချမ်းပရးော ေထမဟူပောမူနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နှင့် တရုတ်နယ်စေ်တွင် ေုံးခဲ့ပော လုံပခုံပရးော ေဓာန
ဟူပောမူ နှစ်ခုမှာ ရှင်းလင်းစွာ ကွဲထွက်လာခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေဋိေက္ခ များဆီပရာက်ပအာင် 
မီးရှိန်ြမှင့်ပေးပော အပကကာင်းအရင်းနှစ်ခုလည်း ယခုအခါ 
ပေါ် ထကွလ်ာခဲေ့ည။် အပစာေိငု်းတငွ ်မထငရ်ှားပောလ်ည်း
နိုင်ငံပရး အဝန်းအဝိုင်းမှာ ေို၍ စစ်ပဘာင်ထဲေို့ ပရာက်ရှိလာ 
ကကြခင်းြဖစေ်ည။် ေထမဆုံးနငှ့ ်အထငရ်ှားဆုံး ပစပ့ဆာမ်ှု မှာ 
၂၀၁၂အတငွ်း  ြဖစေ်ွားခဲပ့ော ဗဒု� ဘာော- မတွဆ်လငတ်ို့ ကကား 
အကကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ေည်။  ေို့ ပော်  ေူချည်းမဟုတ်ေါ။ 
ဒုတိယ အပကကာင်းတစ်ရေ်ရှိ ပနေါပေးေည်။ စစ်ဘက်မှ 
ြေငဆ်ငမ်ှု များ စစအ်ငအ်ားများ ချဲ့တငွလ်ာခဲေ့ည။် ထိအုချနိ ်
မှာ အဓိက ဇာတ်ပကာင်ေုံးဦးြဖစ် ကကပော တေ်မပတာ် 
ULA  နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင်များက အစီအစဉ်များကို 
ပရှ့တိုးကာ ြဖစ်လာပတာ့မည့် တိုက်ေွဲများ အချိန် ြမှင့်ရန် 
ပြခလှမ်းစတင်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ 
 ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု အတွင်းေို့  ကျပရာက်ခဲ့  
ရြခင်းကို အစိုးရဘက်ကလည်း ေူ့အလိုလို ြဖစ်လာပော 
အြဖစ်အေျက်များ ဆက်တိုက်ကကုံခဲ့ရြခင်းမျ ိုးကဲ့ေို့ ေုံပဖာ် 
ပြောဆိုေါေည်။ ေို့ပော် လူအုေ်စုလိုက် တိုက်ခိုက်ပနြခင်း၊ 
ရန်စပနြခင်းြဖစ်စဉ်များတွင် တေ်မပတာ်က ပလ့ကျင်ပေး 
ပနပော  “ကာကယွပ်ရး”  ြေညေ်ူ့စစမ်ျား၏ လကစ်လကန်များ
ေါဝင်ပနေည့် ေက်ပေများရှိခဲ့ေည်။ ဤကာလအတွင်း 
တေ်မပတာ်က ြေည်ေူ့စစ်ကဲ့ေို့ပော အရေ်ေားများကို  
ပလ့ကျင့်ပေးေည့်  နည်းဗျူဟာများကို  အဘယ်ပကကာင့်  
ပရ�းချယ်ခဲ့ေနည်းဟူပော ပမးခွန်းအတွက် အပြဖမရှိပေ။
လွ တ် လ ေ် ပရး ရ က တ ည်း က  ေ မို င်း တ စ် ပလ ျှာ က် ကို  
ကကည့်လျှ င် တေ်မပတာ်က လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခ ရှိပော 
ပနရာများတွင် ပဒေခံ “တေ်ဖွဲ့” ေို့မဟုတ် “ ြေည်ေူ့စစ်” 
ကို  ဖွဲ့ပေးပေီး အစိုးရ အုေ်ချုေ်ပရးအားနည်း ပနြခင်းကို  
ပြဖရှင်းရန် ထိုေူတို့အား အခွင့်အာဏာပေးြခင်းြဖင့် ဗဟိုမှ 
အာဏာစက်ကို  ြဖန့်ကျက်ခဲ့ ကကေည်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် 
ဤမူဝါဒကို ပေွးေစ်ပလာင်းကာ ြေည်ေူ့စစ် မျ ိုးဆက်ေစ် 
များနှင့်  နယ် ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့များ အေွင် ြဖင့်  နိုင်ငံ၏ 
ပဒေများစွာတွင် အင်အားတိုးချဲ့ခဲ့ ေည်။
 အပစာေိုင်းတွင် နိုင်ငံ၌ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  ဆိုင်
ရာအပြောင်းအလဲများပဆာင်ရ�က်ပနစဉ်  ထိုနည်းလမ်း
အေစ်ကို  ပဆာင်ရ�က်ပနစဉ် ေဋိေက္ခ ကို  အေွင်ပြောင်း 

ပလ ျှာ့ချပရးအတွက် အေစ်ရေ်အုေ်စုများကို တေ်မပတာ်၏
ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်ေို့ ထည့်ေွင်းရန် မဟာဗျူဟာ တစ်ရေ်
အပနနငှ့ ်ေုံးပနြခင်း ြဖစန်ိငုေ်ညဟ် ုထငြ်မငခ်ဲ့ ကကပေးေည။် 
ေို့ပော်ထိုထင်ြမင်ချက်မှာ တစ်ဝက်ောမှန်ေည်။ ဆယ်စု 
နှ စ် တ စ် ခု  ကကာ ခဲ့ ပေီး ချိ န် တွ င်  B G F s  နှ င့်  န . အ . ဖ 
လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့ ပော ြေည်ေူ့စစ်များေည် 
နို င် ငံ ပရးေါတီများထက်စာလျှ င်  နယ်စေ် ပဒေများ၏ 
လုံပခုံပရးနှင့် ပဒေန� ရအုေ်ချုေ်ပရးတွင် ေို၍ကေဇာရှိပော 
အစိတ်အေိုင်းများ ြဖစ်ပနကကဆဲေင်။ တေ်မပတာ်မှ အရာရှိ 
တစဦ်း၏ အဆိုအရ ြေညေ်ူ့စစတ်ေဖ်ွဲ့ပေါင်း ၆၀၅၀ ခန့ရ်ှပိေီး 
တစ်ဖွဲ့လျှ င် ၂၀ မှ ၆၀ အထဲေါဝင်ပေီး လက်နက် တေ်ဆင် 
ပေးထားေည်။ ထို့ေူတို့မှာ တိုင်း ြေည်တစ်ြေည်လုံးအနှံ့
အြေားတွင်  ယပန့ထိတိုင်ပအာင် ပရှ့တန်းကာကွယ်ပရး 
တာဝန်ကို ယူပနကကေူများဟု တေ်မပတာ်အရာရှိတစ်ဦးက 
ဆိုေည်။၅၄ ဤအပရအတွက်မှာ BGFs များနှင့်ေို၍ အရ�ယ် 
အစားကကီးပော တိုက်ေွဲပရှ့တန်း ဧရိယာများမှ ြေည်ေူ့စစ် 
များကို ထည့်တွက်ထားြခင်းမရှိပေ။
 ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရလက်ထက်တွင် ြေည်ေူ့စစ် 
များေည် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အပရးေါပော အပြောင်းအလဲ 
ေစ်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့စစ်ကို တာ၀န်ပေးထား
ပော အပလ့အထမှာ အြခားြေည်နယ်များထက် စာလျှ င် 
ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် အပတွ့အကကုံနည်းေါးေည်။ ရခိုင်ပရာ 
ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ဖက်စလုံးကိုေါ အစိုးရက မယုံမကကည်ြဖစ်ဟန် 
တူေည်။ ဥေမာ ဗမာြေည်ကွန် ြမူနစ်ေါတီ (အာရကန်) 
ကို  ၁၉၉၇ အေစ်ရေ်စာချုေ်ချုေ်  ဆို ပေီးကတည်းကစ၍ 
ကိုယ်ေိုင်ြေည်ေူ့စစ် ပဒေထားရန် ခွင့်မြေုခဲ့ေါ။ ေို့ပော် 
တေ်မပတာ်ေည်  ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်မှစကာ ပမာင်ပတာနှင့်  
ဘူးေီးပတာင်ပမို့နယ်များတွင် ပဒေခံများကို ြေည်ေူ့စစ် 
အြဖစ် ပလ့ကျင့်ပေးခဲ့ရာ ထိုအထဲတွင် ရခိုင် ၊ ပမို၊ ေက် 
နှင့် အြခားပဒေခံ လူမျ ိုးများေါဝင်ခဲ့ေည်။ ပလ့ကျင့်ပေး 
ရာတွင် တေ်မပတာ်နှင့် န.စ.ခ ပခါ်  နယ်စေ်ပဒေ လုံပခုံပရး 
တေ်ဖွဲ့များလည်း  ေါဝင်ခဲ့ ကကပေီး  ရခိုင် ြေည်နယ်တစ်ခု  
လုံးတွင် ြေည်ေူ့စစ် ၆၉၀ဝမှ ၁၁၀ဝ၀ အထိ တိုးလာပအာင် 
ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။၅၅ အပရးကကီးပောအချက်မှာ ြေည်ေူ့ 
စစ်ထဲတွင် မွတ်ဆလင်တို့ကို မထည့်ေွင်းြခင်းြဖစ်ေည်။ 
အပေါ် ယံက ေုံးေေ်လျှ င် ထိုေို့ မွတ်ဆလင်ကို ချန်လှေ် 
ထား ြခင်းမှာ  USDP က မွတ်ဆလင်မဲများကို  ၂၀၁၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်ရရှိပအာင် ကကိုးစားခဲ့ပောမူနှင့် ဆန့်ကျင် 
ပနပေေည်။ အစိုးရ၏ရည်ရ�ယ်ချက်က မည်ေို့ေင်ရှိပစ၊ 
လမူျ ိုးစမုျားကိ ုစတိဝ်မ်းကွပဲစြခင်းနငှ့ ်စစလ်ကန်ကအ်ငအ်ား
ချဲ့ထွင်ြခင်းများက အန� ရာယ်မျ ိုးပစ့ကို ချခဲ့ ကကပေီးြဖစ်ေည်။
 အကျ ိုးဆက်များမှာ  မွတ်ဆလင်ရေ်ရ�ာများကို  
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကကစဉ်က ထိုြေည်ေူ့စစ်များ
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နယ်များ မှ ြေည်ေူများ၏ နစ်နာချက်မှာ ကကီးမားလှေည်။ 
အစိုးရေည ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရးအားြဖင့ ်နိငုင်ပံရးအပြဖကိ ု
မရပတာဟ့ ုထငေ်ည့အ်ခါ တေမ်ပတာ၏် ထိုးစစြ်ဖင့ ်စစပ်ရး 
အရ ထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားလာခဲ့ေည်ဟု ထင်ြမင်လာကက 
ေည။် ဦးေနိ်းစနိ ်လကထ်ကတ်ငွ ်ထိငု်းနယစ်ေတ်ငွ ်ကျင်ေ့ုံး 
ခဲ့ပော ပငိမ်းချမ်းပရးော ေထမဟူပောမူနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နှင့် တရုတ်နယ်စေ်တွင် ေုံးခဲ့ပော လုံပခုံပရးော ေဓာန
ဟူပောမူ နှစ်ခုမှာ ရှင်းလင်းစွာ ကွဲထွက်လာခဲ့ေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေဋိေက္ခ များဆီပရာက်ပအာင် 
မီးရှိန်ြမှင့်ပေးပော အပကကာင်းအရင်းနှစ်ခုလည်း ယခုအခါ 
ပေါ် ထကွလ်ာခဲေ့ည။် အပစာေိငု်းတငွ ်မထငရ်ှားပောလ်ည်း
နိုင်ငံပရး အဝန်းအဝိုင်းမှာ ေို၍ စစ်ပဘာင်ထဲေို့ ပရာက်ရှိလာ 
ကကြခင်းြဖစေ်ည။် ေထမဆုံးနငှ့ ်အထငရ်ှားဆုံး ပစပ့ဆာမ်ှု မှာ 
၂၀၁၂အတငွ်း  ြဖစေ်ွားခဲပ့ော ဗဒု� ဘာော- မတွဆ်လငတ်ို့ ကကား 
အကကမ်းဖက်မှု ြဖစ်ေည်။  ေို့ ပော်  ေူချည်းမဟုတ်ေါ။ 
ဒုတိယ အပကကာင်းတစ်ရေ်ရှိ ပနေါပေးေည်။ စစ်ဘက်မှ 
ြေငဆ်ငမ်ှု များ စစအ်ငအ်ားများ ချဲ့တငွလ်ာခဲေ့ည။် ထိအုချနိ ်
မှာ အဓိက ဇာတ်ပကာင်ေုံးဦးြဖစ် ကကပော တေ်မပတာ် 
ULA  နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင်များက အစီအစဉ်များကို 
ပရှ့တိုးကာ ြဖစ်လာပတာ့မည့် တိုက်ေွဲများ အချိန် ြမှင့်ရန် 
ပြခလှမ်းစတင်ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ 
 ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု အတွင်းေို့  ကျပရာက်ခဲ့  
ရြခင်းကို အစိုးရဘက်ကလည်း ေူ့အလိုလို ြဖစ်လာပော 
အြဖစ်အေျက်များ ဆက်တိုက်ကကုံခဲ့ရြခင်းမျ ိုးကဲ့ေို့ ေုံပဖာ် 
ပြောဆိုေါေည်။ ေို့ပော် လူအုေ်စုလိုက် တိုက်ခိုက်ပနြခင်း၊ 
ရန်စပနြခင်းြဖစ်စဉ်များတွင် တေ်မပတာ်က ပလ့ကျင်ပေး 
ပနပော  “ကာကယွပ်ရး”  ြေညေ်ူ့စစမ်ျား၏ လကစ်လကန်များ
ေါဝင်ပနေည့် ေက်ပေများရှိခဲ့ေည်။ ဤကာလအတွင်း 
တေ်မပတာ်က ြေည်ေူ့စစ်ကဲ့ေို့ပော အရေ်ေားများကို  
ပလ့ကျင့်ပေးေည့်  နည်းဗျူဟာများကို  အဘယ်ပကကာင့်  
ပရ�းချယ်ခဲ့ေနည်းဟူပော ပမးခွန်းအတွက် အပြဖမရှိပေ။
လွ တ် လ ေ် ပရး ရ က တ ည်း က  ေ မို င်း တ စ် ပလ ျှာ က် ကို  
ကကည့်လျှ င် တေ်မပတာ်က လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခ ရှိပော 
ပနရာများတွင် ပဒေခံ “တေ်ဖွဲ့” ေို့မဟုတ် “ ြေည်ေူ့စစ်” 
ကို  ဖွဲ့ပေးပေီး အစိုးရ အုေ်ချုေ်ပရးအားနည်း ပနြခင်းကို  
ပြဖရှင်းရန် ထိုေူတို့အား အခွင့်အာဏာပေးြခင်းြဖင့် ဗဟိုမှ 
အာဏာစက်ကို  ြဖန့်ကျက်ခဲ့ ကကေည်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် 
ဤမူဝါဒကို ပေွးေစ်ပလာင်းကာ ြေည်ေူ့စစ် မျ ိုးဆက်ေစ် 
များနှင့်  နယ် ြခားပစာင့်တေ်ဖွဲ့များ အေွင် ြဖင့်  နိုင်ငံ၏ 
ပဒေများစွာတွင် အင်အားတိုးချဲ့ခဲ့ ေည်။
 အပစာေိုင်းတွင် နိုင်ငံ၌ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  ဆိုင်
ရာအပြောင်းအလဲများပဆာင်ရ�က်ပနစဉ်  ထိုနည်းလမ်း
အေစ်ကို  ပဆာင်ရ�က်ပနစဉ် ေဋိေက္ခ ကို  အေွင်ပြောင်း 

ပလ ျှာ့ချပရးအတွက် အေစ်ရေ်အုေ်စုများကို တေ်မပတာ်၏
ထိန်းချုေ်မှု ပအာက်ေို့ ထည့်ေွင်းရန် မဟာဗျူဟာ တစ်ရေ်
အပနနငှ့ ်ေုံးပနြခင်း ြဖစန်ိငုေ်ညဟ် ုထငြ်မငခ်ဲ့ ကကပေးေည။် 
ေို့ပော်ထိုထင်ြမင်ချက်မှာ တစ်ဝက်ောမှန်ေည်။ ဆယ်စု 
နှ စ် တ စ် ခု  ကကာ ခဲ့ ပေီး ချိ န် တွ င်  B G F s  နှ င့်  န . အ . ဖ 
လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့ ပော ြေည်ေူ့စစ်များေည် 
နို င် ငံ ပရးေါတီများထက်စာလျှ င်  နယ်စေ် ပဒေများ၏ 
လုံပခုံပရးနှင့် ပဒေန� ရအုေ်ချုေ်ပရးတွင် ေို၍ကေဇာရှိပော 
အစိတ်အေိုင်းများ ြဖစ်ပနကကဆဲေင်။ တေ်မပတာ်မှ အရာရှိ 
တစဦ်း၏ အဆိုအရ ြေညေ်ူ့စစတ်ေဖ်ွဲ့ပေါင်း ၆၀၅၀ ခန့ရ်ှပိေီး 
တစ်ဖွဲ့လျှ င် ၂၀ မှ ၆၀ အထဲေါဝင်ပေီး လက်နက် တေ်ဆင် 
ပေးထားေည်။ ထို့ေူတို့မှာ တိုင်း ြေည်တစ်ြေည်လုံးအနှံ့
အြေားတွင်  ယပန့ထိတိုင်ပအာင် ပရှ့တန်းကာကွယ်ပရး 
တာဝန်ကို ယူပနကကေူများဟု တေ်မပတာ်အရာရှိတစ်ဦးက 
ဆိုေည်။၅၄ ဤအပရအတွက်မှာ BGFs များနှင့်ေို၍ အရ�ယ် 
အစားကကီးပော တိုက်ေွဲပရှ့တန်း ဧရိယာများမှ ြေည်ေူ့စစ် 
များကို ထည့်တွက်ထားြခင်းမရှိပေ။
 ဦးေိန်းစိန်၏ အစိုးရလက်ထက်တွင် ြေည်ေူ့စစ် 
များေည် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အပရးေါပော အပြောင်းအလဲ 
ေစ်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့စစ်ကို တာ၀န်ပေးထား
ပော အပလ့အထမှာ အြခားြေည်နယ်များထက် စာလျှ င် 
ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် အပတွ့အကကုံနည်းေါးေည်။ ရခိုင်ပရာ 
ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ဖက်စလုံးကိုေါ အစိုးရက မယုံမကကည်ြဖစ်ဟန် 
တူေည်။ ဥေမာ ဗမာြေည်ကွန် ြမူနစ်ေါတီ (အာရကန်) 
ကို  ၁၉၉၇ အေစ်ရေ်စာချုေ်ချုေ်  ဆို ပေီးကတည်းကစ၍ 
ကိုယ်ေိုင်ြေည်ေူ့စစ် ပဒေထားရန် ခွင့်မြေုခဲ့ေါ။ ေို့ပော် 
တေ်မပတာ်ေည်  ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်မှစကာ ပမာင်ပတာနှင့်  
ဘူးေီးပတာင်ပမို့နယ်များတွင် ပဒေခံများကို ြေည်ေူ့စစ် 
အြဖစ် ပလ့ကျင့်ပေးခဲ့ရာ ထိုအထဲတွင် ရခိုင် ၊ ပမို၊ ေက် 
နှင့် အြခားပဒေခံ လူမျ ိုးများေါဝင်ခဲ့ေည်။ ပလ့ကျင့်ပေး 
ရာတွင် တေ်မပတာ်နှင့် န.စ.ခ ပခါ်  နယ်စေ်ပဒေ လုံပခုံပရး 
တေ်ဖွဲ့များလည်း  ေါဝင်ခဲ့ ကကပေီး  ရခိုင် ြေည်နယ်တစ်ခု  
လုံးတွင် ြေည်ေူ့စစ် ၆၉၀ဝမှ ၁၁၀ဝ၀ အထိ တိုးလာပအာင် 
ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။၅၅ အပရးကကီးပောအချက်မှာ ြေည်ေူ့ 
စစ်ထဲတွင် မွတ်ဆလင်တို့ကို မထည့်ေွင်းြခင်းြဖစ်ေည်။ 
အပေါ် ယံက ေုံးေေ်လျှ င် ထိုေို့ မွတ်ဆလင်ကို ချန်လှေ် 
ထား ြခင်းမှာ  USDP က မွတ်ဆလင်မဲများကို  ၂၀၁၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်ရရှိပအာင် ကကိုးစားခဲ့ပောမူနှင့် ဆန့်ကျင် 
ပနပေေည်။ အစိုးရ၏ရည်ရ�ယ်ချက်က မည်ေို့ေင်ရှိပစ၊ 
လမူျ ိုးစမုျားကိ ုစတိဝ်မ်းကွပဲစြခင်းနငှ့ ်စစလ်ကန်ကအ်ငအ်ား
ချဲ့ထွင်ြခင်းများက အန� ရာယ်မျ ိုးပစ့ကို ချခဲ့ ကကပေီးြဖစ်ေည်။
 အကျ ိုးဆက်များမှာ  မွတ်ဆလင်ရေ်ရ�ာများကို  
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကကစဉ်က ထိုြေည်ေူ့စစ်များ
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က တမင်ရန်မီးေွားပအာင် ရန်စခဲ့ ကကေည့် အခန်းက�  မှ 
ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်ဟု အများက လက်ခံထားကကေည်။ (၂၀၁၂ 
မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက်မှု များ ကကည့်ေါ။) 
ေို့ ပော်  ြေည်ေူ့စစ်ေင်တန်းများကို  ရေ်ေစ်လိုက် ကက 
ရမည့်အစား ၂၀၁၂ပနာက်ေိုင်းတွင် ေို၍ေင် တိုးလာခဲ့ပေး 
ေည်။၅၆ နယ်ြခားလုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ န.စ.ခ ကို ၂၀၁၃ 
ခနုစှတ်ငွ ်နယြ်ခားပစာင့ရ်မဲျားြဖင့ ်အစားထိုးခဲေ့ည။်  ေိုပ့ော ်
ထိုအမည်နှစ်ခုစလုံးကို ဆက်လက်အေုံးြေုခဲ့ေည်။ လုံပခုံ
ပရး တေ်ဖွဲ့အချင်းချင်းကကား နီးနီးကေ်ကေ် ဆက်ဆံမှု များ 
ရှိကကပေီး န.ဝ.တ-န.အ.ဖ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ကာလအတွင်းက 
ြမနမ်ာြေည၏် အြခားပဒေများမ ှလမူျားကိ ုန.တ.လ ပကျးရ�ာ 
များတွင်  ဗုဒ�  ဘာောချည်း  ပနထိုင် ပစခဲ့ေည်။  ပမယု  
ပတာင်ကကားပဒေများတွင်  လမ်းမကကီးတစ်ခု ပဖာက်လုေ် 
ခဲ့ စ ဉ် က  အ စိုး ရ က  များ စွာ အာ ရုံ စို က် ခဲ့ ပေီး  လုံ ပခုံ ပရး  

တေ်ဖွဲ့များကိုလည်း ြေန်လည်ပနရာချထားခဲ့ေည်။၅၇ ထို 
အပထာက်အထားများမှာ ထင်ရှားလှ ပေီး  ၂၀၁၆-၂၀၁၈ 
တွင် တေ်မပတာ်က ပလ့ကျင့်ပေးခဲ့ပော ြေည်ေူ့စစ်များမှာ
အေစဖ်ွဲ့စည်းလိကုပ်ော အာရကနရ်ိဟုငဂ်ျာများ ကယတ်င ်
ပရးတေ်က ေထမဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ ပေီးပနာက် ဆက်တိုက်ြဖစ် 
လာပော မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက် လှု ေ်ရှားမှု  
များတွင် ပေွးဆူပအာင်ဆွပေးခဲ့ေူများတွင် အဓိကအုေ်စု 
အြဖစ ်ေါဝငခ်ဲ့ ကကပကကာင်း ကုလေမဂ�  အချကအ်လကရ်ှာပဖ ွ
ပရးမစ်ရှင်က ပတွ့ရှိခဲ့ေည်။၅၈

 ေဋိေက္ခ များ အတွင်းေို့ ေက်ဆင်းခဲ့ရေည့် အပြခ 
အပနတွင်  အြေစ်မကင်းေည်မှာ  ရခိုင်ပရာ ရိုဟင်ဂျာ  
အမျ ိုးေားပရး အု ေ်စု များ  နှစ် ဖက် စလုံး ေင် ြဖစ် ေ ည်။ 
ထိုအချိန်က မွတ်ဆလင်အုေ်စုများေည် ောမာန်အားြဖင့် 
တိတ်ဆိတ်ပနခဲ့ ကကပော်လည်း မျ ိုးဆက်ေစ် လှု ေ်ရှားေူ 
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ရက္ခ ုိင့်တေ်ပတာ် - ရခိုင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ် ၁၂၃၄ နာဂအမျ ိုးေားဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီ ကက်ေလန်၅*

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ၂၅၆ မွန်ြေည်ေစ်ေါတီ ၂၅၆၇

ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားပကာင်စီ ၁၂၇ ေအို့ဝ်အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ ၂၅၆၈

ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဉီး ၂၅၆၈ ရှမ်းြေည်ြေန်လည်ထူပထာင်ပရးပကာင်စီ ၅၆

ဒီမိုကပရစီအကျ ိုးြေု ကရင်တေ်မပတာ် ၂၅၆ ရှမ်းြေည်တိုးတက်ပရးေါတီ ၂၄၅၇

ကချင်လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ ၁၂၃၄၈ တအာင်းအမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးတေ်မပတာ် ၁၂၃၄

ကရင်အမျ ိုးေားအစည်းအရုံး ၂၅၆၈ ဝ ြေည်ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးတေ်မပတာ် ၄၅

ကရင်နီအမျ ိုးေားတိုးတက်ပရးေါတီ ၂၅၇ ဝ အမျ ိုးေားအစည်းအရုံး ၁၂၄၈

KNU/KNLA ပငိမ်းချမ်းပရးပကာင်စီ ၂၅၆ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ၂၆၇

ြမန်မာအမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်မပတာ် ၁၂၃၄ အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တေ်မပတာ် ၄၅

ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီး ၅**

၁။ အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စွဲပေီး
၂။ တစ်နိုင်ငံလုံးေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ညှိနှို  င်းပရးအဖွဲ့ (NCCT) 
၃။ ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ပကအိုင်ပအမှအေ ညီပနာင်တိုင်းရင်းေားများမဟာမိတ်)
၄။ ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းပရးပကာ်မတီ (FPNCC)
၅။ အစိုးရနှင့် အေစ်ခတ်ရေ်စဲပေီး
၆။ တနိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရး ေပဘာတူ စာချုေ်ပရးထိုးပေီး (NCA)
၇။ ညီ��တ်ပောတိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများ ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ (UNFC)
၈။ UNFCC အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်း
* အိန� ိယဘက်တွင်လည်း စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု ရှိေည်။
** လူမျ ိုးကို အပြခမခံဘဲ တိုင်းရင်းေားနယ်ပြမများတွင် လှု ေ်ရှားေည်။
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က တမင်ရန်မီးေွားပအာင် ရန်စခဲ့ ကကေည့် အခန်းက�  မှ 
ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်ဟု အများက လက်ခံထားကကေည်။ (၂၀၁၂ 
မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက်မှု များ ကကည့်ေါ။) 
ေို့ ပော်  ြေည်ေူ့စစ်ေင်တန်းများကို  ရေ်ေစ်လိုက် ကက 
ရမည့်အစား ၂၀၁၂ပနာက်ေိုင်းတွင် ေို၍ေင် တိုးလာခဲ့ပေး 
ေည်။၅၆ နယ်ြခားလုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ န.စ.ခ ကို ၂၀၁၃ 
ခနုစှတ်ငွ ်နယြ်ခားပစာင့ရ်မဲျားြဖင့ ်အစားထိုးခဲေ့ည။်  ေိုပ့ော ်
ထိုအမည်နှစ်ခုစလုံးကို ဆက်လက်အေုံးြေုခဲ့ေည်။ လုံပခုံ
ပရး တေ်ဖွဲ့အချင်းချင်းကကား နီးနီးကေ်ကေ် ဆက်ဆံမှု များ 
ရှိကကပေီး န.ဝ.တ-န.အ.ဖ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ကာလအတွင်းက 
ြမနမ်ာြေည၏် အြခားပဒေများမ ှလမူျားကိ ုန.တ.လ ပကျးရ�ာ 
များတွင်  ဗုဒ�  ဘာောချည်း  ပနထိုင် ပစခဲ့ေည်။  ပမယု  
ပတာင်ကကားပဒေများတွင်  လမ်းမကကီးတစ်ခု ပဖာက်လုေ် 
ခဲ့ စ ဉ် က  အ စိုး ရ က  များ စွာ အာ ရုံ စို က် ခဲ့ ပေီး  လုံ ပခုံ ပရး  

တေ်ဖွဲ့များကိုလည်း ြေန်လည်ပနရာချထားခဲ့ေည်။၅၇ ထို 
အပထာက်အထားများမှာ ထင်ရှားလှ ပေီး  ၂၀၁၆-၂၀၁၈ 
တွင် တေ်မပတာ်က ပလ့ကျင့်ပေးခဲ့ပော ြေည်ေူ့စစ်များမှာ
အေစဖ်ွဲ့စည်းလိကုပ်ော အာရကနရ်ိဟုငဂ်ျာများ ကယတ်င ်
ပရးတေ်က ေထမဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ ပေီးပနာက် ဆက်တိုက်ြဖစ် 
လာပော မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး အကကမ်းဖက် လှု ေ်ရှားမှု  
များတွင် ပေွးဆူပအာင်ဆွပေးခဲ့ေူများတွင် အဓိကအုေ်စု 
အြဖစ ်ေါဝငခ်ဲ့ ကကပကကာင်း ကုလေမဂ�  အချကအ်လကရ်ှာပဖ ွ
ပရးမစ်ရှင်က ပတွ့ရှိခဲ့ေည်။၅၈

 ေဋိေက္ခ များ အတွင်းေို့ ေက်ဆင်းခဲ့ရေည့် အပြခ 
အပနတွင်  အြေစ်မကင်းေည်မှာ  ရခိုင်ပရာ ရိုဟင်ဂျာ  
အမျ ိုးေားပရး အု ေ်စု များ  နှစ် ဖက် စလုံး ေင် ြဖစ် ေ ည်။ 
ထိုအချိန်က မွတ်ဆလင်အုေ်စုများေည် ောမာန်အားြဖင့် 
တိတ်ဆိတ်ပနခဲ့ ကကပော်လည်း မျ ိုးဆက်ေစ် လှု ေ်ရှားေူ 
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ရက္ခ ုိင့်တေ်ပတာ် - ရခိုင်အမျ ိုးေားအဖွဲ့ချုေ် ၁၂၃၄ နာဂအမျ ိုးေားဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီ ကက်ေလန်၅*

ရခိုင်ြေည်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ၂၅၆ မွန်ြေည်ေစ်ေါတီ ၂၅၆၇

ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားပကာင်စီ ၁၂၇ ေအို့ဝ်အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးအဖွဲ့ ၂၅၆၈

ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဉီး ၂၅၆၈ ရှမ်းြေည်ြေန်လည်ထူပထာင်ပရးပကာင်စီ ၅၆

ဒီမိုကပရစီအကျ ိုးြေု ကရင်တေ်မပတာ် ၂၅၆ ရှမ်းြေည်တိုးတက်ပရးေါတီ ၂၄၅၇

ကချင်လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ ၁၂၃၄၈ တအာင်းအမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးတေ်မပတာ် ၁၂၃၄

ကရင်အမျ ိုးေားအစည်းအရုံး ၂၅၆၈ ဝ ြေည်ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးတေ်မပတာ် ၄၅

ကရင်နီအမျ ိုးေားတိုးတက်ပရးေါတီ ၂၅၇ ဝ အမျ ိုးေားအစည်းအရုံး ၁၂၄၈

KNU/KNLA ပငိမ်းချမ်းပရးပကာင်စီ ၂၅၆ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ၂၆၇

ြမန်မာအမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တေ်မပတာ် ၁၂၃၄ အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တေ်မပတာ် ၄၅

ြမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားများ ဒီမိုကရက်တစ်တေ်ဉီး ၅**

၁။ အစိုးရနှင့် အေစ်အခတ်ရေ်စွဲပေီး
၂။ တစ်နိုင်ငံလုံးေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ညှိနှို  င်းပရးအဖွဲ့ (NCCT) 
၃။ ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ပကအိုင်ပအမှအေ ညီပနာင်တိုင်းရင်းေားများမဟာမိတ်)
၄။ ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းပရးပကာ်မတီ (FPNCC)
၅။ အစိုးရနှင့် အေစ်ခတ်ရေ်စဲပေီး
၆။ တနိုင်ငံလုံး ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု  ရေ်စဲပရး ေပဘာတူ စာချုေ်ပရးထိုးပေီး (NCA)
၇။ ညီ��တ်ပောတိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများ ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ (UNFC)
၈။ UNFCC အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်း
* အိန� ိယဘက်တွင်လည်း စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု ရှိေည်။
** လူမျ ိုးကို အပြခမခံဘဲ တိုင်းရင်းေားနယ်ပြမများတွင် လှု ေ်ရှားေည်။
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များေည ်၂၀၁၂အကကမ်းဖကမ်ှု  ပနာကေ်ိုင်းတငွ ်နယစ်ေပ်ဒေ
များ၌ စစ်ပရးြေင်ဆင်မှု များ ြေုလုေ်ပနခဲ့ေည်။ (အခန်း ၇  
ကိုရှု ေါ။) ။ ရခိုင်ဘက်တွင်လည်း ANC နှင့် ULA ပခါင်း
ပဆာင်များေည် မွတ်ဆလင် ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံပရး 
နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု နှင့် ေတ်ေက်ပော မီဒီယာ 
တို့၏ ပမးခွန်းများကိုပြဖကကားရာတွင် ေတိကကီးစွာ ပြဖဆို 
ခဲ့ ကကေည်။ အထူးေြဖင့် NUPA ေည် န.ဝ.တ- န.အ.ဖ 
လက်ထက် တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ ညီ��တ် 
ပရးကို ရရှိရန်ကကိုးစားရာတွင် အဓိက ပြောဆိုပနေည့် အဖွဲ့ 
တစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ေည်။ (အခန်း ၅ ကိုရှု ရန်)။ ALP ပခါင်းပဆာင် 
များကမ ူထိကုဲေ့ို့မဟတုဘ် ဲရိဟုငဂ်ျာတို့အား ဆန့က်ျငေ်ည့ ်
ေပဘာထားကို ထုတ်ြေရန် ဝန်မပလးခဲ့ပေ။ ၁၉၇၀ ြေည့် 
လွ န် နှ စ် များ တွ င်  A L P က  နို င် ငံ ပရး  အ စ ည်း အ ပဝး  
များတွင် ရိုဟင်ဂျာများ၏ ကိုယ်စားြေု ေါဝင်မှု ကိုေိတ်ေင် 
နိုင်ရန် အပမဲကကိုးစားခဲ့ေည်။ ၂၀၁၂ အေစ်အခတ် ရေ်စဲ ပေီး 
ပနာက်ေိုင်းတွင် ALP ေည် ရိုဟင်ဂျာများအား ေိတ်ေင် 
ပရးအတကွ ်အငအ်ားေုံးေင့ပ်ကကာင်း တစဆ်င့ြ်မငှ့ ်အပရးဆိ ု
လာခဲ့ေည်။ 
 “ရခိုင်လူမျ ိုးများေည် ြမန်မာနိုင်ငံကို ဘင်္  ဂါလီတို့၏ 

အန� ရာယ်မှကာကွယ်ရန် ပရှ့တန်း ခံစစ်မှူးများအြဖစ်
ပဆာင်ရ�က်ပနေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ALP ေည် ြမန်မာ 
အစိုးရနှင့် ြမန်မာလူမျ ိုးတို့အား ဤ ဘုံအန� ရာယ် ကို 
နှမိန်ငှ်းရန ်လကတ်ွ ဲပဆာငရ်�က ်ပစလိုေည။်  အကယ၍် 
အတူလက်မတွဲနိုင် လျှ င် လည်း ALP ေည် ရခိုင်ပြမကို 
အစွမ်းကုန် ကာကွယ်ရန် ေိုင်းြဖတ်ြေင်ဆင်ပေီး ြဖစ်ေါ 
ေည်။ “၅၉

 ထိုနိမိတ်ြေစကားများေည် ၂၀၁၂အကကမ်းဖက်မှု  
ပနာက်ေိုင်းတွင် အစိုးရအေိုင်းအဝိုင်းကို ပြမှာက်ပေးေလို 
ြဖစ်ခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ်ဥက� �  နှင့် ကကည်း ၊ ပရ ၊ ပလ 
ညှိနှို  င်းကွေ်ကဲပရးမှူး ြဖစ်ခဲ့ပော ေူရပရ �မန်းက ေွင့်ေွင့်
လင်းလင်းထုတ်ပြောခဲ့ဖူးေည်။ ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များနှင့် 
ပတွ့ဆုံပော ၂၀၁၃  အစည်းအပဝးတစ်ခုတွင်  ၎င်းက 
တိုင်းြေည်၏ အပနာက်ဘက်နယ်ြခားတွင် ြေည်ေူ့စစ်များ 
ဖွဲ့စည်း ပနရာချထားေည့်ကိစ္စ ကို ဖွင့်ဟချီးကျူးခဲ့ေည်။  
ရခိုင်လူမျ ိုးများက ြမန်မာနိုင်ငံကို ကာကွယ်ရန် ကကိုးေမ်း 
အားထုတ်ပနေည့်အတွက် များစွာ ပကျးဇူးတင်ေါပကကာင်း 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၀

 ထိုအချိန်မှာ အလွန်အပရးကကီးပော အချ ိုးအပကွ့ 
တစခု်လည်းြဖစေ်ည။် အာရကနတ်ငွ ်ဆယစု်နစှ ်ပြခာကခု်မျှ  
နိုင်ငံပရးနှင့် လူမျ ိုးပရး ေဋိေက္ခ များြဖစ်ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် 
အစိုးရထဲမှ ထိေ်တန်းေုဂ� ိုလ်ကကီးများက ရခိုင်လူမျ ိုးများကို 
လကန်ကက်ိငုရ်န ်အားပေးပနပချပေ။ီ အမျ ိုးေား ရငက်ကားပစ ့
ပရးကို လုေ်ရမည်ဟုထင် ထားကကပောအချိန်တွင် စစ်အင်

အားတိုးချဲ့ပရး စကားများက ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် ပခတ်စား 
လာြေန်ေည်။  အုေ်စုအားလုံးဘက်အားလုံးေည် စစ်တိုက်
ပရးခိုက်ပရး စကားများကိုော ပြောလာကကေည်။၆၀

တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်
ြေည်နယ်တွင်မပအာင်ြမင်ခဲ့ပောနိုင်ငံပရး

 မညမ်ျှ ေင ်အာဝဇ� န်းပကာင်းပစကာမ ူဦးေနိ်းစနိ၏် 
အစိုးရေည် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ နိုင်ငံပရး စိန်ပခါ် မှု များကို 
ေုံးေေ်ရာတွင် အကကီးအကျယ် လွဲပချာ်ခဲ့ ကကေည်။ အစိုးရ 
အရာရှိများေည် ရခိုင်လူမျ ိုးများကကား စစ်မက်ပရးရာတွင် 
ေိ၍ုထကေ်နလ်ာကကြခင်း၊ ဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လငတ်ို့ ကကား 
စိတ်ဝမ်းကွဲမှု ပကကာင့်ဟုလည်းပကာင်း ၊ အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ 
အစွန်းပရာက်များ၏ အကျိတ်အခဲများပကကာင့်ဟုလည်း 
ပကာင်း လက်ညှိုးထိုး အြေစ်ဖို့လိုက်ရုံနှင့် မပေီးပေ။ အစိုးရ
၏ အကကံပေးများကမူ ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ကာကွယ်ေည့် 
ေပဘာနှင့်  ALPနှင့်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ်ချုေ် 
လိုက် ပေီးေည့်ပနာက် ရခိုင် ြေည်နယ်၏ လက်နက်ကိုင်  
ြေဿနာကို  ပြဖရှင်းနိုင်ခဲ့ ပေီဟု ယူဆခဲ့ပကကာင်း ဆိုခဲ့ ကက 
ေည်။ ALP က ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးကို  ပခါင်းပဆာင်မှု  
ပေး ခဲ့ ေ ည် မှာ  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏  အ ြေ င် ဘ က် တ စ် ပန  
ရာမှော ြဖစ်၏။ ေို့ရာတွင် ANC ကိုလည်းပကာင်း၊ ULA 
ကိုလည်းပကာင်း ၊ ALP နှင့် အဆင့်အတန်းတစ်ခုတည်း
ထား၍ ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ် အစိုးရက ေတ်မှတ်ခဲ့ ြခင်း 
မရှိပေ။ လပေါင်းများစွာ ကကာလာေည်နှင့်အမျှ  ULA၏ 
ရက္ခ ိုင့်တေ်ပတာ်၏အင်အားကို အစိုးရလုံပခုံပရးတေ်များ
ဘက်က များစွာပလ ျှာ့တွက်ခဲ့ ကကပကကာင်း ထင်ရှားလာခဲ့  
ေည်။ တိုက်ပရးခိုက်ပရးအတွက် ြေင်ဆင်မှု များကို ြေုလုေ်
ပနခဲ့ေည်မှာ တေ်မပတာ် တစ်ခုတည်းက မဟုတ်ခဲ့ေါ။
 ကချင်ြေည်နယ်တွင် ဌာနချုေ်ထားရှိပော်လည်း 
ULA ေည် ၂၀ဝ၉ခုနှစ်  စတင်တည်ပထာင်စဉ်ကေင်  
အေံမထွက်ဘဲ ကကီးထွားလာခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ယခုအခါ ULA 
အဖွဲ့ေားတို့ေည် ရခိုင်နှင့် ေွားချည်ြေန်ချည်ရှိ ပနကကပေီး 
အဖွဲ့အေစ်တစ်ခုအပနနှင့်  ရခို င်ဇာတိပြမမှ  အားပေး  
ပထာက်ကူမှု ကို ရရန်အခက်အခဲေိေ်မရှိလှေါ။ မပေချာ 
မပရရာပော အပြောင်းအလဲကာလတွင် ULA က ရခိုင်၏
ကိုယ်ေိုင် ြေ�  ာန်းခွင့်ကို  ပတာင်းဆိုကာ ရခိုင်အပမွအနှစ် 
များကို ထိန်းေိမ်းရန်နှင့် လူမျ ိုးစုံပနထိုင်ပော အာရကန် 
တွင်  ရခိုင်တို့၏ အကျ ိုးစီးေွားကို  ြမှင့်တင်ရန်  ဟူပော 
ပ�ကွးပကကာ်ေံများက အာရကန်များကကား လူကကိုက်များပစ 
ေ ည် ။ ၆ ၁ ေို ၍  အ ပရး ကကီး ေ ည် မှာ  ရ က္ခ  ို င့် တ ေ် မ ပတာ်
၏ တေ်ဖွဲ့ဝင်များေည် တရုတ်နယ်စေ်တွင် အစိုးရနှင့် KIO,
MNDAA  နှင့် TNLA တို့နှင့် ေစ်ခတ်ကကပော တိုက်ေွဲများ 
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များေည ်၂၀၁၂အကကမ်းဖကမ်ှု  ပနာကေ်ိုင်းတငွ ်နယစ်ေပ်ဒေ
များ၌ စစ်ပရးြေင်ဆင်မှု များ ြေုလုေ်ပနခဲ့ေည်။ (အခန်း ၇  
ကိုရှု ေါ။) ။ ရခိုင်ဘက်တွင်လည်း ANC နှင့် ULA ပခါင်း
ပဆာင်များေည် မွတ်ဆလင် ေို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံပရး 
နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ြဖစ်တည်မှု နှင့် ေတ်ေက်ပော မီဒီယာ 
တို့၏ ပမးခွန်းများကိုပြဖကကားရာတွင် ေတိကကီးစွာ ပြဖဆို 
ခဲ့ ကကေည်။ အထူးေြဖင့် NUPA ေည် န.ဝ.တ- န.အ.ဖ 
လက်ထက် တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ ညီ��တ် 
ပရးကို ရရှိရန်ကကိုးစားရာတွင် အဓိက ပြောဆိုပနေည့် အဖွဲ့ 
တစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ေည်။ (အခန်း ၅ ကိုရှု ရန်)။ ALP ပခါင်းပဆာင် 
များကမ ူထိကုဲေ့ို့မဟတုဘ် ဲရိဟုငဂ်ျာတို့အား ဆန့က်ျငေ်ည့ ်
ေပဘာထားကို ထုတ်ြေရန် ဝန်မပလးခဲ့ပေ။ ၁၉၇၀ ြေည့် 
လွ န် နှ စ် များ တွ င်  A L P က  နို င် ငံ ပရး  အ စ ည်း အ ပဝး  
များတွင် ရိုဟင်ဂျာများ၏ ကိုယ်စားြေု ေါဝင်မှု ကိုေိတ်ေင် 
နိုင်ရန် အပမဲကကိုးစားခဲ့ေည်။ ၂၀၁၂ အေစ်အခတ် ရေ်စဲ ပေီး 
ပနာက်ေိုင်းတွင် ALP ေည် ရိုဟင်ဂျာများအား ေိတ်ေင် 
ပရးအတကွ ်အငအ်ားေုံးေင့ပ်ကကာင်း တစဆ်င့ြ်မငှ့ ်အပရးဆိ ု
လာခဲ့ေည်။ 
 “ရခိုင်လူမျ ိုးများေည် ြမန်မာနိုင်ငံကို ဘင်္  ဂါလီတို့၏ 

အန� ရာယ်မှကာကွယ်ရန် ပရှ့တန်း ခံစစ်မှူးများအြဖစ်
ပဆာင်ရ�က်ပနေူများ ြဖစ်ကကေည်။ ALP ေည် ြမန်မာ 
အစိုးရနှင့် ြမန်မာလူမျ ိုးတို့အား ဤ ဘုံအန� ရာယ် ကို 
နှမိန်ငှ်းရန ်လကတ်ွ ဲပဆာငရ်�က ်ပစလိုေည။်  အကယ၍် 
အတူလက်မတွဲနိုင် လျှ င် လည်း ALP ေည် ရခိုင်ပြမကို 
အစွမ်းကုန် ကာကွယ်ရန် ေိုင်းြဖတ်ြေင်ဆင်ပေီး ြဖစ်ေါ 
ေည်။ “၅၉

 ထိုနိမိတ်ြေစကားများေည် ၂၀၁၂အကကမ်းဖက်မှု  
ပနာက်ေိုင်းတွင် အစိုးရအေိုင်းအဝိုင်းကို ပြမှာက်ပေးေလို 
ြဖစ်ခဲ့ေည်။ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ်ဥက� �  နှင့် ကကည်း ၊ ပရ ၊ ပလ 
ညှိနှို  င်းကွေ်ကဲပရးမှူး ြဖစ်ခဲ့ပော ေူရပရ �မန်းက ေွင့်ေွင့်
လင်းလင်းထုတ်ပြောခဲ့ဖူးေည်။ ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များနှင့် 
ပတွ့ဆုံပော ၂၀၁၃  အစည်းအပဝးတစ်ခုတွင်  ၎င်းက 
တိုင်းြေည်၏ အပနာက်ဘက်နယ်ြခားတွင် ြေည်ေူ့စစ်များ 
ဖွဲ့စည်း ပနရာချထားေည့်ကိစ္စ ကို ဖွင့်ဟချီးကျူးခဲ့ေည်။  
ရခိုင်လူမျ ိုးများက ြမန်မာနိုင်ငံကို ကာကွယ်ရန် ကကိုးေမ်း 
အားထုတ်ပနေည့်အတွက် များစွာ ပကျးဇူးတင်ေါပကကာင်း 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၀

 ထိုအချိန်မှာ အလွန်အပရးကကီးပော အချ ိုးအပကွ့ 
တစခု်လည်းြဖစေ်ည။် အာရကနတ်ငွ ်ဆယစု်နစှ ်ပြခာကခု်မျှ  
နိုင်ငံပရးနှင့် လူမျ ိုးပရး ေဋိေက္ခ များြဖစ်ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် 
အစိုးရထဲမှ ထိေ်တန်းေုဂ� ိုလ်ကကီးများက ရခိုင်လူမျ ိုးများကို 
လကန်ကက်ိငုရ်န ်အားပေးပနပချပေ။ီ အမျ ိုးေား ရငက်ကားပစ ့
ပရးကို လုေ်ရမည်ဟုထင် ထားကကပောအချိန်တွင် စစ်အင်

အားတိုးချဲ့ပရး စကားများက ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် ပခတ်စား 
လာြေန်ေည်။  အုေ်စုအားလုံးဘက်အားလုံးေည် စစ်တိုက်
ပရးခိုက်ပရး စကားများကိုော ပြောလာကကေည်။၆၀

တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်
ြေည်နယ်တွင်မပအာင်ြမင်ခဲ့ပောနိုင်ငံပရး
တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်
ြေည်နယ်တွင်မပအာင်ြမင်ခဲ့ပောနိုင်ငံပရး
တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် ရခိုင်

 မညမ်ျှ ေင ်အာဝဇ� န်းပကာင်းပစကာမ ူဦးေနိ်းစနိ၏် 
အစိုးရေည် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ နိုင်ငံပရး စိန်ပခါ် မှု များကို 
ေုံးေေ်ရာတွင် အကကီးအကျယ် လွဲပချာ်ခဲ့ ကကေည်။ အစိုးရ 
အရာရှိများေည် ရခိုင်လူမျ ိုးများကကား စစ်မက်ပရးရာတွင် 
ေိ၍ုထကေ်နလ်ာကကြခင်း၊ ဗဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လငတ်ို့ ကကား 
စိတ်ဝမ်းကွဲမှု ပကကာင့်ဟုလည်းပကာင်း ၊ အမျ ိုးေားပရးဝါဒီ 
အစွန်းပရာက်များ၏ အကျိတ်အခဲများပကကာင့်ဟုလည်း 
ပကာင်း လက်ညှိုးထိုး အြေစ်ဖို့လိုက်ရုံနှင့် မပေီးပေ။ အစိုးရ
၏ အကကံပေးများကမူ ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ကာကွယ်ေည့် 
ေပဘာနှင့်  ALPနှင့်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ်ချုေ် 
လိုက် ပေီးေည့်ပနာက် ရခိုင် ြေည်နယ်၏ လက်နက်ကိုင်  
ြေဿနာကို  ပြဖရှင်းနိုင်ခဲ့ ပေီဟု ယူဆခဲ့ပကကာင်း ဆိုခဲ့ ကက 
ေည်။ ALP က ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးကို  ပခါင်းပဆာင်မှု  
ပေး ခဲ့ ေ ည် မှာ  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏  အ ြေ င် ဘ က် တ စ် ပန  
ရာမှော ြဖစ်၏။ ေို့ရာတွင် ANC ကိုလည်းပကာင်း၊ ULA 
ကိုလည်းပကာင်း ၊ ALP နှင့် အဆင့်အတန်းတစ်ခုတည်း
ထား၍ ပဆွးပနွးဖက်အြဖစ် အစိုးရက ေတ်မှတ်ခဲ့ ြခင်း 
မရှိပေ။ လပေါင်းများစွာ ကကာလာေည်နှင့်အမျှ  ULA၏ 
ရက္ခ ိုင့်တေ်ပတာ်၏အင်အားကို အစိုးရလုံပခုံပရးတေ်များ
ဘက်က များစွာပလ ျှာ့တွက်ခဲ့ ကကပကကာင်း ထင်ရှားလာခဲ့  
ေည်။ တိုက်ပရးခိုက်ပရးအတွက် ြေင်ဆင်မှု များကို ြေုလုေ်
ပနခဲ့ေည်မှာ တေ်မပတာ် တစ်ခုတည်းက မဟုတ်ခဲ့ေါ။
 ကချင်ြေည်နယ်တွင် ဌာနချုေ်ထားရှိပော်လည်း 
ULA ေည် ၂၀ဝ၉ခုနှစ်  စတင်တည်ပထာင်စဉ်ကေင်  
အေံမထွက်ဘဲ ကကီးထွားလာခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ယခုအခါ ULA 
အဖွဲ့ေားတို့ေည် ရခိုင်နှင့် ေွားချည်ြေန်ချည်ရှိ ပနကကပေီး 
အဖွဲ့အေစ်တစ်ခုအပနနှင့်  ရခို င်ဇာတိပြမမှ  အားပေး  
ပထာက်ကူမှု ကို ရရန်အခက်အခဲေိေ်မရှိလှေါ။ မပေချာ 
မပရရာပော အပြောင်းအလဲကာလတွင် ULA က ရခိုင်၏
ကိုယ်ေိုင် ြေ�  ာန်းခွင့်ကို  ပတာင်းဆိုကာ ရခိုင်အပမွအနှစ် 
များကို ထိန်းေိမ်းရန်နှင့် လူမျ ိုးစုံပနထိုင်ပော အာရကန် 
တွင်  ရခိုင်တို့၏ အကျ ိုးစီးေွားကို  ြမှင့်တင်ရန်  ဟူပော 
ပ�ကွးပကကာ်ေံများက အာရကန်များကကား လူကကိုက်များပစ 
ေ ည် ။ ၆ ၁ ေို ၍  အ ပရး ကကီး ေ ည် မှာ  ရ က္ခ  ို င့် တ ေ် မ ပတာ်
၏ တေ်ဖွဲ့ဝင်များေည် တရုတ်နယ်စေ်တွင် အစိုးရနှင့် KIO,
MNDAA  နှင့် TNLA တို့နှင့် ေစ်ခတ်ကကပော တိုက်ေွဲများ 
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တွင်အတူ  ဝင်တိုက်ခဲ့ ြခင်းအားြဖင့် တိုက်ေွဲ အပတွ့အကကုံ 
များကို ရရှိခဲ့ေည်။
 န.အ.ဖ အစိုးရ  ပအာကမ်ဟတုပ်တာေ့ည့ ်ထိုကာလ
တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌ အမျ ိုးေားပရး ပ�ကွးပကကာ်ေံများမှာ 
ေို၍ညံလာခဲ့ပေေည်။ ဦးထွန်း ြမတ်နိုင်နှင့်  ULA ပခါင်း
ပဆာင်များမှာ အာရကန် အမျ ိုးေားပရးကို  လှု ေ်ရှားေူ 
ပခါင်းပဆာင်များစွာထဲမှ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုော။ ဥေပဒ
ြေုပရး အေိုင်းတွင် RNDP ကလည်း ရခိုင်လူမျ ိုး လက်နက်
ကိုင် အတိုက်အခံအဖွဲ့များ ြဖစ်ကကပော ULA , ANC နှင့် 
ALP တို့နှင့် ပေိုင်တူအပရးဆိုလျှ က်ရှိေည်။ ဤနိုင်ငံပရး 
ပရချိန်အပေါ်  ေံေယတစုံတရာ ရှိေည်ဆိုခဲ့ေါလျှ င် ၂၀၁၄ 
ခုနှစ် ပမလတွင် ပကျာက်ြဖူ၌ ကျင်းေပော ရခိုင်အမျ ိုးေား 
ညီလာခံတွင် နိုင်ငံပရးနှင့် လူမှု ပရးဆိုင်ရာ ပဆွးပနွးချက် 
များကို ကကည့်နိုင်ေည်။ ထိုကွန်ဖရင့်မှာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များ
အပစာေိုင်းကစ၍ ရခိုင်တွင် မကကုံခဲ့ရေည့် အကကီးဆုံးနိုင်ငံ
ပရး စုရုံးမှု ကို ခွင့် ြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ပေီး ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရး
ထဲမှ  ေုဂ�  ိုလ်များနှင့်တကွ  လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံ
များကို ပထာက်ခံေူများေါ ေါဝင်ကကေည်။၆၂

 ကကီးထွားလာပော မပငိမ်ေက်မှု များကို ေတိပေး 
ကကေည့်အလား စိုးရိမ်စရာကိစ္စ  နှစ်ရေ်ကိုလည်း ပဆွးပနွးခဲ့ 
ေည်။ လုံပခုံပရးနှင့် စီးေွားပရးကိစ္စ များြဖစ်ေည်။ စစ်ပရး 
အြမင်ြဖင့် ရခိုင်အမျ ိုးေား ကာကွယ်ပရးတေ်ကိုလည်း ဗုဒ�  
ဘာောများအား လုံ ပခုံပရးပေးရန်  ဖွဲ့စည်းေင့်ပကကာင်း 
တငြ်ေခဲ့ ကကေည။်၆၃  စီးေွားပရးဘကတ်ငွ ်ရခိငုြ်ေညန်ယေ်ည ်
ေဘာဝေယံဇာတများ ထုတ်ယူြခင်းမှရလာပော အကျ ိုး 
အြမတ်ကို တရားမျှ တစွာ ခံစားခွင့်ရှိေင့်ေည်ဟု ပဆွးပနွး 
ခဲ့ ကက ေည်။ တရုတ်နှင့် အိန� ိယ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု များ ဝင်လာ 
တိုင်းတွင် ပဒေခံများ၏အြမင်၊ ခံစားချက်ကို ထည့်ေွင်း 
စဉ်းစားြခင်းမရှိဟု ခံစားရပောပကကာင့် မိမိတို့လူမျ ိုးများ 
မှာ အကျ ိုးအြမတ်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှု န်းကို  ရေင့်ေည်ဟု 
ထိုညီလာခံေို့ တက်ပရာက်လာပော ကိုယ်စားလှယ်များက 
ပတာင်းဆိခုဲ့ ကကေည။်၆၄ ေုံးလခန့အ်ကကာတငွ ်ပကျာကြ်ဖူမ ှ
တရတုန်ိငုင်အံတကွ ်ယနူနြ်ေညန်ယက်မူင်းပမို့ေို ့ဆကေ်ယွ ်
ပရးအတွက်  ရထားလမ်းပဆာက်လုေ်ရန်  ပဒါ် လာ ၂၀
ဘီလီယံတန် စီမံကိန်းကို ဆန� ြေေူများက ရေ်တန့်ေစ်ခဲ့ ကက 
ေည်။ ထိုြဖစ်ရေ်မှာ တရုတ်စီမံကိန်းများကို ပဒေခံများက 
မည်မျှ  ပဒါေထွက်ပနကကေည်ကို ြမင်နိုင်ေည့် ထင်ော 
ြမငေ်ာ ဥေမာတစခ်ေုင ်ြဖစပ်ကကာင်း ပရ �ဓါတပ်ငွ့လှု ေရ်ှားမှု မ ှ
ဦးဝင်းပအာင်က ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၅

 အဘကဘ်ကမ် ှေုံးေေက်ကည့လ်ျှ င ်ရခိငု ်အမျ ိုးေား 
ညီလာခံေည် ြဖစ်လာပတာ့မည့် ေို၍ကကီးမားပောအုံ�ကွမှု  
ကကီး၏ ပရှ့ပြေးောြဖစ်ပနေည်ကို ပတွ့နိုင်ေည်။ ရခိုင် 
နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်တစ်ခုအပနနှင့်  ေထမဆုံး  

လူေိရှင် ကကား စုစည်းမိ ကကပော အခင်းအကျင်း တစ်ခု  
ြဖ စ် ေ ည် နှ င့် အ ညီ  အာ ရ က န်  အ မျ ိုး ေား ေါ တီ  A N P 
ကလည်း ၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဝင်ပရာက် 
ယှ ဉ် ပေို င် ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၆ ၆  ( ပအာ က် တွ င် ပဖာ် ြေ ထား ) 
ဤတစ် ကကိမ်တွင်လည်း  အာဏာေိုင်တို့က ေတိမ ြေုမိ
ြေန်ပေ။ ဦးေိန်းစိန် ေမ� တေက်တမ်း ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် 
တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များ ပအာင် ြမင်  
နိုင်မည့် အလားအလာများမှာ စတင်ပမှးမှိန်လာပလပေီ။၆၇ 
၂၀၁၅ထဲဝင်လာချိန်တွင် အစိုးရက ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေုံးခဲ့ 
ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး နည်းဗျူဟာမှာ ပအာင် ြမင် 
ခဲ့ေည်ဟု ဦးေိန်းစိန်၏ အကကံပေးများက ထင်ပကာင်းထင်
ကကေါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အမှန် တကယ်ေင် ဤေို့ထင်ခဲ့
ကကေည်ဆိုလျှ င်လည်း ြဖစ်ပေီးခဲ့ေမျှ ကိုမူ ြေန်ြေင်၍ ရမည် 
မဟုတ်ေါ။ ေို့ပော် ဤအချက်က ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား အမှား
အချ ို့ ဦးေိန်းစိန်လက်ထက်တွင် မည်ေို့ ြဖစ်လာခဲ့ပကကာင်း
ကို ရှင်းြေနိုင်ေါလိမ့်မည်။
 ဗုဒ� ဘာော နှင့် မွတ်ဆလင်တို့ ကကား တင်းမာမှု များ 
ရှိပနပော်လည်း အတိုက်အခံ ပခါင်းပဆာင်များက အပစာ 
ေိငု်းတငွ ်ပမ ျှာလ်င့ခ်ဲ့ ကကေညက် ဦးေနိ်းစနိ၏် ပငမိ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်များက အာရကန်ရှိ မတူညီပော လူများ ၊ အုေ်စု
များ အေီးေီးကို အတူဆွဲပခါ် နိုင်ခဲ့ေည့် ေလက်ပဖာင်း 
တစခ်ကု် ုေံေ့ိုးပေးလမိ့မ်ညဟ် ုပမ ျှာလ်င့ခ်ဲ့ ကကေည။် ဤပနရာ 
တွင်  မှတ်ေားရန်  အပရးကကီးေည်မှာ  ရိုဟင်ဂျာအုေ်စု
များအား  မည်ေည့်အခါကမျှ  ထည့်ေွင်း  စဉ်းစား ကက
ြခင်းမရှိ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလတွင် 
ALP , ANC နှင့် ULA တို့အေါအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
၁၆ဖွဲ့က တစ်နိုင်ငံလုံး  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ၊ ညှိနှို  င်း 
ပဆာင်ရ�က်ပရးအဖွဲ့ NCCT ကို လိုင်ဇာရှိ KIO နယ်ပြမ 
ထဲတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကပေီး အစိုးရနှင့်နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးမှု  
များအတွက် ပငိမ်းချမ်းပရး မူပဘာင်များ ပဆွးပနွးကကရန် 
အပကကာင်းဖန်လာချိန်တွင် ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်  
အပကာင်းဘက်ေို့  ပမ ျှာ်လင့်မိ ကကြေန်ေည်။ ၆၈ ထို့ ြေင်  
ြမစ် ကကီးနားတွင်ကျင်းေပော အစိုးရနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး  
ပဆွး ပနွး ေွဲ တွ င် လ ည်း  ကု လ ေ မ ဂ�  အ ပထွ ပထွ အ တွ င်း
ပရးမှူးချုေ် ၏ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးေံတမန် မစ္စ တာ
ဗီပဂျးနမ်ဘီယားနှင့်တရုတ်ဘက်မှ အာရှအထူးကိုယ်စား
လယှ ်ဝမယ်ငဖ်နတ်ိုလ့ည်း တကပ်ရာကခ်ဲ့ ကကေည။် တစန်ိငုင် ံ
လုံး မှ  တ က် ပရာ က် လာ ပော  ပခါ င်း ပဆာ င် များ က
ဖက်ဒရယ် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးကို ပဆာင်ရ�က်ရန် ပဆာ်ကေ 
ခဲ့ ကကပေီး  နိုင်ငံပရးလမ်းေစ်မှာ  ပြဖာင့် ြဖူးပတာ့မည်ဟု  
ထင်စရာရှိေည်။ ၂၀၁၄ ပဖပဖာ်ဝါရီလ၏ ြေည်ပထာင်စု 
ပနတ့ငွ ်ေမ� တဦးေနိ်းစနိက် တေမ်ပတာက် ပြောပလပ့ြောထ 
ထုံးစံမရှိေည့် ”ေင်လုံစိတ်ဓာတ်” ဟူပော စကားလုံးကို 
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တွင်အတူ  ဝင်တိုက်ခဲ့ ြခင်းအားြဖင့် တိုက်ေွဲ အပတွ့အကကုံ 
များကို ရရှိခဲ့ေည်။
 န.အ.ဖ အစိုးရ  ပအာကမ်ဟတုပ်တာေ့ည့ ်ထိုကာလ
တွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌ အမျ ိုးေားပရး ပ�ကွးပကကာ်ေံများမှာ 
ေို၍ညံလာခဲ့ပေေည်။ ဦးထွန်း ြမတ်နိုင်နှင့်  ULA ပခါင်း
ပဆာင်များမှာ အာရကန် အမျ ိုးေားပရးကို  လှု ေ်ရှားေူ 
ပခါင်းပဆာင်များစွာထဲမှ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခုော။ ဥေပဒ
ြေုပရး အေိုင်းတွင် RNDP ကလည်း ရခိုင်လူမျ ိုး လက်နက်
ကိုင် အတိုက်အခံအဖွဲ့များ ြဖစ်ကကပော ULA , ANC နှင့် 
ALP တို့နှင့် ပေိုင်တူအပရးဆိုလျှ က်ရှိေည်။ ဤနိုင်ငံပရး 
ပရချိန်အပေါ်  ေံေယတစုံတရာ ရှိေည်ဆိုခဲ့ေါလျှ င် ၂၀၁၄ 
ခုနှစ် ပမလတွင် ပကျာက်ြဖူ၌ ကျင်းေပော ရခိုင်အမျ ိုးေား 
ညီလာခံတွင် နိုင်ငံပရးနှင့် လူမှု ပရးဆိုင်ရာ ပဆွးပနွးချက် 
များကို ကကည့်နိုင်ေည်။ ထိုကွန်ဖရင့်မှာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များ
အပစာေိုင်းကစ၍ ရခိုင်တွင် မကကုံခဲ့ရေည့် အကကီးဆုံးနိုင်ငံ
ပရး စုရုံးမှု ကို ခွင့် ြေုခဲ့ ြခင်းြဖစ်ပေီး ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရး
ထဲမှ  ေုဂ�  ိုလ်များနှင့်တကွ  လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံ
များကို ပထာက်ခံေူများေါ ေါဝင်ကကေည်။၆၂

 ကကီးထွားလာပော မပငိမ်ေက်မှု များကို ေတိပေး 
ကကေည့်အလား စိုးရိမ်စရာကိစ္စ  နှစ်ရေ်ကိုလည်း ပဆွးပနွးခဲ့ 
ေည်။ လုံပခုံပရးနှင့် စီးေွားပရးကိစ္စ များြဖစ်ေည်။ စစ်ပရး 
အြမင်ြဖင့် ရခိုင်အမျ ိုးေား ကာကွယ်ပရးတေ်ကိုလည်း ဗုဒ�  
ဘာောများအား လုံ ပခုံပရးပေးရန်  ဖွဲ့စည်းေင့်ပကကာင်း 
တငြ်ေခဲ့ ကကေည။်၆၃  စီးေွားပရးဘကတ်ငွ ်ရခိငုြ်ေညန်ယေ်ည ်
ေဘာဝေယံဇာတများ ထုတ်ယူြခင်းမှရလာပော အကျ ိုး 
အြမတ်ကို တရားမျှ တစွာ ခံစားခွင့်ရှိေင့်ေည်ဟု ပဆွးပနွး 
ခဲ့ ကက ေည်။ တရုတ်နှင့် အိန� ိယ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု များ ဝင်လာ 
တိုင်းတွင် ပဒေခံများ၏အြမင်၊ ခံစားချက်ကို ထည့်ေွင်း 
စဉ်းစားြခင်းမရှိဟု ခံစားရပောပကကာင့် မိမိတို့လူမျ ိုးများ 
မှာ အကျ ိုးအြမတ်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှု န်းကို  ရေင့်ေည်ဟု 
ထိုညီလာခံေို့ တက်ပရာက်လာပော ကိုယ်စားလှယ်များက 
ပတာင်းဆိခုဲ့ ကကေည။်၆၄ ေုံးလခန့အ်ကကာတငွ ်ပကျာကြ်ဖူမ ှ
တရတုန်ိငုင်အံတကွ ်ယနူနြ်ေညန်ယက်မူင်းပမို့ေို ့ဆကေ်ယွ ်
ပရးအတွက်  ရထားလမ်းပဆာက်လုေ်ရန်  ပဒါ် လာ ၂၀
ဘီလီယံတန် စီမံကိန်းကို ဆန� ြေေူများက ရေ်တန့်ေစ်ခဲ့ ကက 
ေည်။ ထိုြဖစ်ရေ်မှာ တရုတ်စီမံကိန်းများကို ပဒေခံများက 
မည်မျှ  ပဒါေထွက်ပနကကေည်ကို ြမင်နိုင်ေည့် ထင်ော 
ြမငေ်ာ ဥေမာတစခ်ေုင ်ြဖစပ်ကကာင်း ပရ �ဓါတပ်ငွ့လှု ေရ်ှားမှု မ ှ
ဦးဝင်းပအာင်က ပြောကကားခဲ့ေည်။၆၅

 အဘကဘ်ကမ် ှေုံးေေက်ကည့လ်ျှ င ်ရခိငု ်အမျ ိုးေား 
ညီလာခံေည် ြဖစ်လာပတာ့မည့် ေို၍ကကီးမားပောအုံ�ကွမှု  
ကကီး၏ ပရှ့ပြေးောြဖစ်ပနေည်ကို ပတွ့နိုင်ေည်။ ရခိုင် 
နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်တစ်ခုအပနနှင့်  ေထမဆုံး  

လူေိရှင် ကကား စုစည်းမိ ကကပော အခင်းအကျင်း တစ်ခု  
ြဖ စ် ေ ည် နှ င့် အ ညီ  အာ ရ က န်  အ မျ ိုး ေား ေါ တီ  A N P 
ကလည်း ၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဝင်ပရာက် 
ယှ ဉ် ပေို င် ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၆ ၆  ( ပအာ က် တွ င် ပဖာ် ြေ ထား ) 
ဤတစ် ကကိမ်တွင်လည်း  အာဏာေိုင်တို့က ေတိမ ြေုမိ
ြေန်ပေ။ ဦးေိန်းစိန် ေမ� တေက်တမ်း ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် 
တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များ ပအာင် ြမင်  
နိုင်မည့် အလားအလာများမှာ စတင်ပမှးမှိန်လာပလပေီ။၆၇

၂၀၁၅ထဲဝင်လာချိန်တွင် အစိုးရက ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေုံးခဲ့ 
ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး နည်းဗျူဟာမှာ ပအာင် ြမင် 
ခဲ့ေည်ဟု ဦးေိန်းစိန်၏ အကကံပေးများက ထင်ပကာင်းထင်
ကကေါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အမှန် တကယ်ေင် ဤေို့ထင်ခဲ့
ကကေည်ဆိုလျှ င်လည်း ြဖစ်ပေီးခဲ့ေမျှ ကိုမူ ြေန်ြေင်၍ ရမည် 
မဟုတ်ေါ။ ေို့ပော် ဤအချက်က ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ား အမှား
အချ ို့ ဦးေိန်းစိန်လက်ထက်တွင် မည်ေို့ ြဖစ်လာခဲ့ပကကာင်း
ကို ရှင်းြေနိုင်ေါလိမ့်မည်။
 ဗုဒ� ဘာော နှင့် မွတ်ဆလင်တို့ ကကား တင်းမာမှု များ 
ရှိပနပော်လည်း အတိုက်အခံ ပခါင်းပဆာင်များက အပစာ 
ေိငု်းတငွ ်ပမ ျှာလ်င့ခ်ဲ့ ကကေညက် ဦးေနိ်းစနိ၏် ပငမိ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်များက အာရကန်ရှိ မတူညီပော လူများ ၊ အုေ်စု
များ အေီးေီးကို အတူဆွဲပခါ် နိုင်ခဲ့ေည့် ေလက်ပဖာင်း 
တစခ်ကု် ုေံေ့ိုးပေးလမိ့မ်ညဟ် ုပမ ျှာလ်င့ခ်ဲ့ ကကေည။် ဤပနရာ 
တွင်  မှတ်ေားရန်  အပရးကကီးေည်မှာ  ရိုဟင်ဂျာအုေ်စု
များအား  မည်ေည့်အခါကမျှ  ထည့်ေွင်း  စဉ်းစား ကက
ြခင်းမရှိ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလတွင် 
ALP , ANC နှင့် ULA တို့အေါအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
၁၆ဖွဲ့က တစ်နိုင်ငံလုံး  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ၊ ညှိနှို  င်း 
ပဆာင်ရ�က်ပရးအဖွဲ့ NCCT ကို လိုင်ဇာရှိ KIO နယ်ပြမ 
ထဲတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကပေီး အစိုးရနှင့်နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးမှု  
များအတွက် ပငိမ်းချမ်းပရး မူပဘာင်များ ပဆွးပနွးကကရန် 
အပကကာင်းဖန်လာချိန်တွင် ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်  
အပကာင်းဘက်ေို့  ပမ ျှာ်လင့်မိ ကကြေန်ေည်။ ၆၈ ထို့ ြေင်  
ြမစ် ကကီးနားတွင်ကျင်းေပော အစိုးရနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး  
ပဆွး ပနွး ေွဲ တွ င် လ ည်း  ကု လ ေ မ ဂ�  အ ပထွ ပထွ အ တွ င်း
ပရးမှူးချုေ် ၏ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးေံတမန် မစ္စ တာ
ဗီပဂျးနမ်ဘီယားနှင့်တရုတ်ဘက်မှ အာရှအထူးကိုယ်စား
လယှ ်ဝမယ်ငဖ်နတ်ိုလ့ည်း တကပ်ရာကခ်ဲ့ ကကေည။် တစန်ိငုင် ံ
လုံး မှ  တ က် ပရာ က် လာ ပော  ပခါ င်း ပဆာ င် များ က
ဖက်ဒရယ် ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးကို ပဆာင်ရ�က်ရန် ပဆာ်ကေ 
ခဲ့ ကကပေီး  နိုင်ငံပရးလမ်းေစ်မှာ  ပြဖာင့် ြဖူးပတာ့မည်ဟု  
ထင်စရာရှိေည်။ ၂၀၁၄ ပဖပဖာ်ဝါရီလ၏ ြေည်ပထာင်စု 
ပနတ့ငွ ်ေမ� တဦးေနိ်းစနိက် တေမ်ပတာက် ပြောပလပ့ြောထ 
ထုံးစံမရှိေည့် ”ေင်လုံစိတ်ဓာတ်” ဟူပော စကားလုံးကို 
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ထည့်ပြောခဲ့ ပေီး ဖက်ဒရယ်စနစ်ြဖင့် ပငိမ်းချမ်းပော၊ ပခတ်မီ 
ပော ဒီမိုကပရစီနိုင်ငံပတာ်ေို့  အတူချီတက် ကကမည်ဟု  
ေုံးနှုန်းခဲ့ေည်။၆၉

 ေို့ ရာတွင်  များမ ကကာမီေင်  အတားအဆီးများ  
ပေါ်ပေါကလ်ာခဲေ့ည။် ဆကတ်ိကုက်ကုလံာပော မပအာငြ်မင ် 
မှုများမှာ မည်ေို့မည်ေုံြဖစ်ခဲ့ရေည်ကို အမျ ိုးမျ ိုး အပကကာင်း 
ြေချက်များ ရှိနိုင်ေါေည်။ ပနာင်နှစ်များတွင်မူ အေစ်ရေ် 
အုေ်စုနှင့် အေစ်မရေ်အုေ်စုဟူ၍ ခွဲြခားထားြခင်းမှာ ြမန်မာ  
တစန်ိငုင်လံုံးတငွ ်ေိ၍ုထငရ်ှား လာေည။်  အစိုးရ  ပငမိ်းချမ်းပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်ေည် အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးေို့  ဦးတည်  
နိုင်မည့်  လမ်းတစ်ခု ြဖစ်ရမည့်အစား ဘင်္ဂလားပဒ့ရှ်နှင့်  
တရုတ်နယ်စေ်များတွင် ေဋိေက္ခများကို ဆွပေးခဲ့ ပေီး ပနာင် 
လာမည့် ဆယ်ခုနှစ်များ၌ မတည်ပငိမ် ြခင်းများ၊ အေက်  
အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးရြခင်းများ အကကီးအကျယ် ြဖစ်လာပအာင်ော 
ကကိုလမ်းခင်းပေးခဲ့ေည်။ အာရကန်နိုင်ငံပရးနှင့် အာရကန် 
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ဖွဲ့စည်းေုံ အပေအချာ ပြောင်းလဲခဲ ့
ပလပေီ။ ထိုအဆိုးအေျက်များ အြမစ်တွယ်ခဲ့ေုံကို ကကည့်လျှင် 
အဓိက  ချ ို့ယွင်းချက်ကကီး တစ်ခုမှာ ေက်ဆိုင်ေူအားလုံး 
တို့ ကို  ေါ ဝ င် ခွ င့် ပေး ရ န်  ေျ က် ကွ က် ခဲ့ ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ။ 
ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်များ ၂၀၁၄တွင် အရှိန်ရပနခဲ့စဉ်က 
ဗိလုခ်ျုေမ်ှူးကကီးမင်းပအာငလ်ှိုငန်ငှ့ ်တေမ်ပတာ ်ပခါင်းပဆာင ်
များက တေ်မပတာ်ကောလျှင် စစ်ပရးနှင့်ေတ်ေက်ပော 
ညှိနှိုင်းချက်များနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်၏ နိုင်ငံပရး 

ဦးတညခ်ျကမ်ျားကိ ုအဆုံးအြဖတပ်ေးခငွ့ ်ရှေိညဟ် ုရငှ်းရငှ်း 
ပြောခဲ့ ကကေည။် ဤအချကေ်င ်ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉ၏် 
အဓိက ချ ို့ယွင်းချက်ကကီးြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကို 
ဆုံးြဖတ်ကကမည့်  နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးေွဲတွင် မိမိတို့လူမျ ိုးများ 
ကို ကိုယ်စားြေုနိငု်ရန် မညေ်ူက အခွင့်ရနိုငပ်တာမ့ညန်ည်း။
 ေက်ဆိုင်ရာများအပနနှင့် ေါဝင်ပဆွးပနွးနိုင်ခွင့် 
မရှေိည့ ်ကစိ္စမှာ ပငမိ်းချမ်းပရးလေုင်န်းစဉ ်ပရှ့ဆက ်မတိုးနိငု ်
ေည့် အေိတ်အဆို့ အတားအဆီးကကီးတစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် ၂၁ဖွဲ့ကို ၂၀၁၁ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ် 
ငန်းများစတင်စဉ်ကတည်းကေင် ပဆွးပနွးေွဲများတွင် ေါဝင် 
ပန ကက ေူ များ အ ြဖ စ်  ေ တ် မှ တ် ထား ေ ည် ။  ( လူ မျ ိုး စု  
လက်နက်ကိုင်  အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ကိုရှု) 
တေ်မပတာ်  အရာရှိ များက ြမစ် ကကီးနားအစည်းအပဝး
ပနာက်ေိုင်းတွင် ရခိုင်မှ ANC နှင့်   ULA ၊ MNDAA ၊ 
TNLA, လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ်ယူနီယံ LDU နှင့် ရှမ်းြေည် 
နယ်မှ  WNO ကို  တင်း ြေည့်  ပဆွးပနွးဖက်များအြဖစ်  
အေိအမှတ် မြေုနိုင်ဟု ဖိပြောလာခဲ့ေည်။ ဆိုလိုေည်မှာ 
ထိုအဖွဲ့ပြခာက်ခုအပနနှင့်  လက်နက်ြဖုတ်ေိမ်း ပေီးမှော 
ပဆွးပနွးေွဲေို့ ေါဝင်နိုင်မည်ဟု တစ်ခုတည်းပော နည်းလမ်း  
ပေးထားေည်။၇၀ ရိုဟင်ဂျာ ေို့မဟုတ် မွတ်ဆလင်များအား 
ကို ယ် စား ြေု ပော အ ဖွဲ့ ကို  ဖိ တ် ပခါ် ရ န်  အ ကကံ မျ ိုး က မူ  
ထိုပဆွးပနွးေွဲများတွင် မေါဝင်ခဲ့ပေ။ ရခိုင်နှင့်ေတ်ေက် 
လာလျှင်ကား ယခင် ALP  ၏ပခါင်းပဆာင်ပဟာင်းများ 
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ကော ရခိုင်မှ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများထဲမှ တစ်ခု 
တည်းပောအေံြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ယပန့အချိန်ထိလည်း ေက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များကို  
ေါဝငခ်ငွ့ ်မပေးထားြခင်းမှာ ပငမိ်းချမ်းပရးနငှ့ ်နိငုင်ပံရး ြေုြေင ်
ပြောင်းလဲမှု များအား ပနှာင့်ပနှးတုံ့ဆိုင်းမှု  ြဖစ်ပနပစတုန်း
ေင်။ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များေည် လွတ်လေ်ပရးရ 
ကတည်းက ပခတ်အဆက်ဆက်၌ ပဆွးပနွးဖက် ကိုယ်စား 
လယှအ်ဖွဲ့များကိ ုမထငလ်ျှ င ်မထငေ်လိလုေဲစရ်န ်ဝနမ်ပလး 
ခဲေ့ါဟ ုအဖွဲ့ပေါင်းစုကံ အေအိမတှြ်ေုထားကကေည။် လကရ်ှ ိ
ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉေ်ညေ်ငလ်ျှ င ်န.အ.ဖ အုေခ်ျုေပ်ရး
မှ ဦးေိန်းစိန် အစိုးရ အပြောင်းအလဲကကားတွင် ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ 
ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးများ ြေန်လည်ေုံးေေ် ြေင်ဆင် 
ကကေည့် ကာလတွင်ြဖစ်ခဲ့ေည့် အပြောင်းအလဲများအပေါ်  
အပြခခထံားြခင်း ြဖစေ်ည။် တေမ်ပတာ၏် ရေတ်ညခ်ျကက်ိ ု 
မထိခိုက်ပစရန် အရာရှိကကီးများက ပြောခဲ့ ကကေည်မှာ မိမိတို့ 
တေ်မပတာ်ေည်  လက်နက်ကိုင်  တေ်ဖွဲ့အေစ်များကို
လည်ပကာင်း ေို့မဟုတ် လှု ေ်ရှားေက်ဝင်ပနြခင်းမရှိပတာ့ 
ေည့် အဖွဲ့များကိုလည်းပကာင်းထည့်စဉ်းစာမည် မဟုတ်
ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့အပနနှင့် ယခင်ကာလများကတည်း
က လက်နက်ကိုင်ေည့် ေမိုင်းပကကာင်း ရှိခဲ့ေူများြဖင့်ော 
အညီအမျှ  ပနရာပေး၍ ညှိနှို  င်းနိုင်မည်ဟု ေပဘာရေည်။၇၁

 ဤကဲေ့ိုပ့ော အပကကာင်းြေချကမ်ျ ိုးမှာ အဖွဲ့များစွာ
တိုအ့တကွ ်အခကအ်ခပဲတွ့ပစေည။် ၁၉၈၉ခုနစှမ်စှ၍ ြမနမ်ာ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ေည် ကမ� ာပေါ် တွင် ဝ�  ဂေါကဲ့ေို့ 
အရှု ေပ်ထွးဆုံး လေုင်န်းစဉတ်စခ် ုြဖစေ်ည။် ပငမိ်းချမ်းပရးကိ ု
အေည်းအေန် လိုအေ်ပနပော နိုင်ငံတစ်ခုအဖို့ ထိုေို့ရှင်း
ရငှ်းလင်းလင်းမရှြိခင်းမှာ နိငုင်ြံေုြေင ်ပြောင်းလပဲရးအတကွ ်
အဓကိ အတားအဆီးတစခု်ြဖစေ်ည။်  အလားတေူင ်ပနာက ်
ထေ် ြေဿနာြဖစ်ပစပော အချက်တစ်ခုမှာ တေ်မပတာ် 
ပခါင်းပဆာင်များက အစိုးရထဲတွင် ကကီးစိုးပနဆဲြဖစ်ပော် 
လည်း ၎င်းတို့အပနနှင့် နိုင်ငံပရးကိစ္စ များကို ပဆွးပနွးညှိ 
နှို  င်းမည်မဟုတ်ဟု ဆိုတတ်ကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့၏ 
တာဝန်မှာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့်အညီ တရား
ဥေပဒ စိုးမိုးပရး၊ ရေ်ရ�ာများ ပနေားတကျရှိပရး တို့ကိုော
ပဆာငရ်�ကရ်နြ်ဖစေ်ညဟ် ုဆိခုဲေ့ည။် ထိကုဲေ့ို့ ညှနိှို  င်းမခဘံ ဲ
ပဆွးပနွးစရာများကိ ုတင်းကျေပ်အာင ်ပဘာငခ်တထ်ားြခင်း 
ကလည်း နိုင်ငံပရးအရ အများေါဝင်နိုင်ပော၊ အဓိေ� ါယ်ရှိ
ပော ညှိနှို  င်းပဆွးေွဲများကို မြဖစ်ပစေါ။
 ဤေို့ဆိုလျှ င်  ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်များ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နိုင်ငံပရးအရအပြဖကို ရှာကကရန်ပလာ၊ 
အစိုးရ လုံပခုံပရးဘက်က အာဏာတည်တံ့ပစရန်ပလာဟူ၍ 
ပမးစရာရှိေည်။ ထိုရေ်တည်ချက် နှစ်ခု ကကားတွင် ဟိုဒီ  
ပရ�့လျားပနပေီး ေုံပေမူဟူ၍ မရှိခဲ့ေည်များကိုလည်း ပတွ့ 

ရေည်။ အစိုးရ၏ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များတွင်
အဖွဲ့ ကကီးများမှ ခွဲထွက်ခဲ့ပော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်များ၊
အုေစု်ကပလးများေည ်အဖွဲ့အြဖစရ်ေတ်ညခ်ဲေ့ညမ်ှာ မကကာ 
ပေးပောလ်ည်း ေါဝငခ်ငွ့ရ်ကကေည။် ေိုပ့ော ်တေမ်ပတာက် 
အဖက် မတန်ေလို စဉ်းစားခဲ့ပော၊ ေိတ်ေင်ခဲ့ပော လူမျ ိုးစု 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပြခာက်ခုေည် တကယ်တမ်းအေစ်ဟု 
မဆိနုိငုဘ် ဲပရှးကေင ်တညရ်ှခိဲေ့ညဟ် ုဆိနုိငုပ်ော အပကကာင်း 
များနှင့် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု  အပမွများ ရှိပနကကေည်။၇၂ ထို 
ေိ တ် ေ င် ခံ ရ ပော  အ ဖွဲ့ များ တွ င်  U L A  တ စ် ဖွဲ့ တ ည်း
ောလျှ င် အေစ်ဟုပခါ် နိုင်ေည်။၇၃ ေို့ရာတွင် ထိုအဖွဲ့ကို
ပထာကခ်ေံမူျား အဆိုအရ  ULA   ေည ်ယခငက်  အဖွဲ့ပဟာင်း
များမှ ထွက်လာေူများ ေါဝင်ပနေလို ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရး 
ရပေီး ပနာကေ်ိငု်းကတည်းက စတငခ်ဲပ့ော ရခိငု ်လကန်ကက်ိငု ်
လှု ေ်ရှားမှု  အေီးေီးက ပနာက်ဆက်တွဲ အေစ်ပေါ် ထွက် 
လာပော အဖွဲ့အစည်းလည်း ြဖစ်ေည်။ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ 
ULA ေည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များထဲတွင်  အားအပကာင်းဆုံးတစ်ခု ြဖစ်လာ 
ပေေည်။ 
 ၂၀၁၉ ကုန်ခါနီးအထိ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင် 
လှို  င်နှင့် တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များေည် ANC, ULA 
နှင့်ေတ်ေက်ပေီး ၎င်းတို့၏ ရေ်တည်ချက်များကို မပြောင်း 
လဲခဲ့ေါ။ (အခန်း ၈ကိုရှု ေါ) ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ကာလကို ြေန် 
ကကည့်လျှ င်  ထိုအဖွဲ့  ၂၀ခုစလုံးမှာ အနည်းဆုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များတွင် တက်�ကွစွာ ေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ ပော်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် အ တွ က် ကို မူ  တ ေ် မ ပတာ် ၏ 
ညှိနှို  င်းပရးမှူးများက ALP တစ်ခုတည်းကိုော အေိ 
အမှတ်ြေုခံ EAOs များြဖစ်ကကပော KNU, CNF တို့နှင့် 
တစ်တန်းတည်းထား၍ ဆက်ဆံပေီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် ထည့်ေွင်းကာ အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး 
ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမည်ဟု တင်းခံခဲ့ေည်။၇၄ တစ်နည်းအားြဖင့် 
ရ န် မီး ေွား ကို  ဆွ ေ လို ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် မှာ  အ စိုး ရ ဘ က် မှ  
အရာရှိများေည် ANC နှင့် ULA ကိုယ်စားလှယ်များကို 
တံခါးေိတ်ပဆွးပနွးေွဲထဲတွင် ၎င်းတို့အပနနှင့်  လက်နက်
ကိုင်တိုက်ေွဲများတွင် ေါဝင်ရြခင်း မရှိခဲ့ေြဖင့် တေ်ဘက်မှ
ဖယ်ထု တ်  ထား ရ ြခင်း ြဖစ် ပကကာင်း  အပကကာင်း ြေချ က်  
ပေးခဲ့ေည်။ အမှန်စင်စစ် ANC ေည် NCCT ၏လှု ေ်ရှား 
မှု များတငွ ်အဓကိကျပော အခန်းက�  မ ှေါဝငခ်ဲ့ ပေီး ၎င်း၏
အပထပွထ ွအတငွ်းပရးမှူးချုေ ်ဦးထနွ်းပဇာမ်ှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
UNFC ပငိမ်းချမ်းပရး  ကိုယ်စားလှယ်များ  ရန်ကုန်ေို့  
လာပရာက်ခဲ့စဉ်က ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ေုံးကကိမ်မျှ  
ဆုံပတွ့ခဲ့ဖူးေည်။၇၅ ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးပော ရခိုင်အမျ ိုးေား
ပရးလှု ေ်ရှားများကို ကိုယ်စားြေု၍ဖွဲ့ထားပော အင်အားစု
တစ်ခု အပနနှင့် ANC ပခါင်းပဆာင်များက ပငိမ်းချမ်းပရး 
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ကော ရခိုင်မှ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများထဲမှ တစ်ခု 
တည်းပောအေံြဖစ်လာခဲ့ေည်။
 ယပန့အချိန်ထိလည်း ေက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များကို  
ေါဝငခ်ငွ့ ်မပေးထားြခင်းမှာ ပငမိ်းချမ်းပရးနငှ့ ်နိငုင်ပံရး ြေုြေင ်
ပြောင်းလဲမှု များအား ပနှာင့်ပနှးတုံ့ဆိုင်းမှု  ြဖစ်ပနပစတုန်း
ေင်။ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များေည် လွတ်လေ်ပရးရ 
ကတည်းက ပခတ်အဆက်ဆက်၌ ပဆွးပနွးဖက် ကိုယ်စား 
လယှအ်ဖွဲ့များကိ ုမထငလ်ျှ င ်မထငေ်လိလုေဲစရ်န ်ဝနမ်ပလး 
ခဲေ့ါဟ ုအဖွဲ့ပေါင်းစုကံ အေအိမတှြ်ေုထားကကေည။် လကရ်ှ ိ
ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉေ်ညေ်ငလ်ျှ င ်န.အ.ဖ အုေခ်ျုေပ်ရး
မှ ဦးေိန်းစိန် အစိုးရ အပြောင်းအလဲကကားတွင် ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ 
ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးများ ြေန်လည်ေုံးေေ် ြေင်ဆင် 
ကကေည့် ကာလတွင်ြဖစ်ခဲ့ေည့် အပြောင်းအလဲများအပေါ်  
အပြခခထံားြခင်း ြဖစေ်ည။် တေမ်ပတာ၏် ရေတ်ညခ်ျကက်ိ ု 
မထိခိုက်ပစရန် အရာရှိကကီးများက ပြောခဲ့ ကကေည်မှာ မိမိတို့ 
တေ်မပတာ်ေည်  လက်နက်ကိုင်  တေ်ဖွဲ့အေစ်များကို
လည်ပကာင်း ေို့မဟုတ် လှု ေ်ရှားေက်ဝင်ပနြခင်းမရှိပတာ့ 
ေည့် အဖွဲ့များကိုလည်းပကာင်းထည့်စဉ်းစာမည် မဟုတ်
ဟူ၍ ြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့အပနနှင့် ယခင်ကာလများကတည်း
က လက်နက်ကိုင်ေည့် ေမိုင်းပကကာင်း ရှိခဲ့ေူများြဖင့်ော 
အညီအမျှ  ပနရာပေး၍ ညှိနှို  င်းနိုင်မည်ဟု ေပဘာရေည်။၇၁

 ဤကဲေ့ိုပ့ော အပကကာင်းြေချကမ်ျ ိုးမှာ အဖွဲ့များစွာ
တိုအ့တကွ ်အခကအ်ခပဲတွ့ပစေည။် ၁၉၈၉ခုနစှမ်စှ၍ ြမနမ်ာ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ေည် ကမ� ာပေါ် တွင် ဝ�  ဂေါကဲ့ေို့ 
အရှု ေပ်ထွးဆုံး လေုင်န်းစဉတ်စခ် ုြဖစေ်ည။် ပငမိ်းချမ်းပရးကိ ု
အေည်းအေန် လိုအေ်ပနပော နိုင်ငံတစ်ခုအဖို့ ထိုေို့ရှင်း
ရငှ်းလင်းလင်းမရှြိခင်းမှာ နိငုင်ြံေုြေင ်ပြောင်းလပဲရးအတကွ ်
အဓကိ အတားအဆီးတစခု်ြဖစေ်ည။်  အလားတေူင ်ပနာက ်
ထေ် ြေဿနာြဖစ်ပစပော အချက်တစ်ခုမှာ တေ်မပတာ် 
ပခါင်းပဆာင်များက အစိုးရထဲတွင် ကကီးစိုးပနဆဲြဖစ်ပော် 
လည်း ၎င်းတို့အပနနှင့် နိုင်ငံပရးကိစ္စ များကို ပဆွးပနွးညှိ 
နှို  င်းမည်မဟုတ်ဟု ဆိုတတ်ကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့၏ 
တာဝန်မှာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဥေပဒနှင့်အညီ တရား
ဥေပဒ စိုးမိုးပရး၊ ရေ်ရ�ာများ ပနေားတကျရှိပရး တို့ကိုော
ပဆာငရ်�ကရ်နြ်ဖစေ်ညဟ် ုဆိခုဲေ့ည။် ထိကုဲေ့ို့ ညှနိှို  င်းမခဘံ ဲ
ပဆွးပနွးစရာများကိ ုတင်းကျေပ်အာင ်ပဘာငခ်တထ်ားြခင်း 
ကလည်း နိုင်ငံပရးအရ အများေါဝင်နိုင်ပော၊ အဓိေ� ါယ်ရှိ
ပော ညှိနှို  င်းပဆွးေွဲများကို မြဖစ်ပစေါ။
 ဤေို့ဆိုလျှ င်  ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်များ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နိုင်ငံပရးအရအပြဖကို ရှာကကရန်ပလာ၊ 
အစိုးရ လုံပခုံပရးဘက်က အာဏာတည်တံ့ပစရန်ပလာဟူ၍ 
ပမးစရာရှိေည်။ ထိုရေ်တည်ချက် နှစ်ခု ကကားတွင် ဟိုဒီ  
ပရ�့လျားပနပေီး ေုံပေမူဟူ၍ မရှိခဲ့ေည်များကိုလည်း ပတွ့ 

ရေည်။ အစိုးရ၏ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များတွင်
အဖွဲ့ ကကီးများမှ ခွဲထွက်ခဲ့ပော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်များ၊
အုေစု်ကပလးများေည ်အဖွဲ့အြဖစရ်ေတ်ညခ်ဲေ့ညမ်ှာ မကကာ 
ပေးပောလ်ည်း ေါဝငခ်ငွ့ရ်ကကေည။် ေိုပ့ော ်တေမ်ပတာက် 
အဖက် မတန်ေလို စဉ်းစားခဲ့ပော၊ ေိတ်ေင်ခဲ့ပော လူမျ ိုးစု 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပြခာက်ခုေည် တကယ်တမ်းအေစ်ဟု 
မဆိနုိငုဘ် ဲပရှးကေင ်တညရ်ှခိဲေ့ညဟ် ုဆိနုိငုပ်ော အပကကာင်း 
များနှင့် နိုင်ငံပရးလှု ေ်ရှားမှု  အပမွများ ရှိပနကကေည်။၇၂ ထို 
ေိ တ် ေ င် ခံ ရ ပော  အ ဖွဲ့ များ တွ င်  U L A  တ စ် ဖွဲ့ တ ည်း
ောလျှ င် အေစ်ဟုပခါ် နိုင်ေည်။၇၃ ေို့ရာတွင် ထိုအဖွဲ့ကို
ပထာကခ်ေံမူျား အဆိုအရ  ULA   ေည ်ယခငက်  အဖွဲ့ပဟာင်း
များမှ ထွက်လာေူများ ေါဝင်ပနေလို ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရး 
ရပေီး ပနာကေ်ိငု်းကတည်းက စတငခ်ဲပ့ော ရခိငု ်လကန်ကက်ိငု ်
လှု ေ်ရှားမှု  အေီးေီးက ပနာက်ဆက်တွဲ အေစ်ပေါ် ထွက် 
လာပော အဖွဲ့အစည်းလည်း ြဖစ်ေည်။ မည်ေို့ေင်ြဖစ်ပစ 
ULA ေည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များထဲတွင်  အားအပကာင်းဆုံးတစ်ခု ြဖစ်လာ 
ပေေည်။ 
 ၂၀၁၉ ကုန်ခါနီးအထိ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင် 
လှို  င်နှင့် တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များေည် ANC, ULA 
နှင့်ေတ်ေက်ပေီး ၎င်းတို့၏ ရေ်တည်ချက်များကို မပြောင်း 
လဲခဲ့ေါ။ (အခန်း ၈ကိုရှု ေါ) ၂၀၁၃-၂၀၁၅ ကာလကို ြေန် 
ကကည့်လျှ င်  ထိုအဖွဲ့  ၂၀ခုစလုံးမှာ အနည်းဆုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များတွင် တက်�ကွစွာ ေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ေို့ ပော်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် အ တွ က် ကို မူ  တ ေ် မ ပတာ် ၏ 
ညှိနှို  င်းပရးမှူးများက ALP တစ်ခုတည်းကိုော အေိ 
အမှတ်ြေုခံ EAOs များြဖစ်ကကပော KNU, CNF တို့နှင့် 
တစ်တန်းတည်းထား၍ ဆက်ဆံပေီး တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်း
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် ထည့်ေွင်းကာ အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး 
ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမည်ဟု တင်းခံခဲ့ေည်။၇၄ တစ်နည်းအားြဖင့် 
ရ န် မီး ေွား ကို  ဆွ ေ လို ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် မှာ  အ စိုး ရ ဘ က် မှ  
အရာရှိများေည် ANC နှင့် ULA ကိုယ်စားလှယ်များကို 
တံခါးေိတ်ပဆွးပနွးေွဲထဲတွင် ၎င်းတို့အပနနှင့်  လက်နက်
ကိုင်တိုက်ေွဲများတွင် ေါဝင်ရြခင်း မရှိခဲ့ေြဖင့် တေ်ဘက်မှ
ဖယ်ထု တ်  ထား ရ ြခင်း ြဖစ် ပကကာင်း  အပကကာင်း ြေချ က်  
ပေးခဲ့ေည်။ အမှန်စင်စစ် ANC ေည် NCCT ၏လှု ေ်ရှား 
မှု များတငွ ်အဓကိကျပော အခန်းက�  မ ှေါဝငခ်ဲ့ ပေီး ၎င်း၏
အပထပွထ ွအတငွ်းပရးမှူးချုေ ်ဦးထနွ်းပဇာမ်ှာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
UNFC ပငိမ်းချမ်းပရး  ကိုယ်စားလှယ်များ  ရန်ကုန်ေို့  
လာပရာက်ခဲ့စဉ်က ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ေုံးကကိမ်မျှ  
ဆုံပတွ့ခဲ့ဖူးေည်။၇၅ ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးပော ရခိုင်အမျ ိုးေား
ပရးလှု ေ်ရှားများကို ကိုယ်စားြေု၍ဖွဲ့ထားပော အင်အားစု
တစ်ခု အပနနှင့် ANC ပခါင်းပဆာင်များက ပငိမ်းချမ်းပရး 
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လေုင်န်းစဉ၏် အဓကိတာဝနမ်ှာ တစန်ိငုင်လံုံးမ ှအဖွဲ့အစည်း 
အေီးေီးကို ေါဝင်ပစြခင်းဟုော ယုံကကည်ေည်။၇၆

 ၂၀၁၄ ခုနစှတ်ငွ ်ေဋေိက္ခ များဘကေ်ို့ အရှနိ ်အဟနု ်
ြေင်းြေင်းနှင့် ပရ�့လျားလာပနပေီြဖစ်ေည်။ ရခိုင် အမျ ိုးေား 
ပရး ညီ လာ ခံ က  မီး ပမာ င်း ထိုး ြေ ခဲ့ ေ ည့်  အ တို င်း ေ င်
ဦးေိန်းစိန်အစိုးရက ရခိုင် ြေည်နယ်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို ချဉ်းကေ်ေုံပကကာင့် ေို၍ေင်ေူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် 
ကွဲပစလျက် အမှန်တကယ် အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် 
ြေုြေငပ်ြောင်းလပဲရးများ လိအုေပ်နပော ြေညန်ယတ်ို့ထတဲငွ ်
စိတ်ဝမ်းမညီ မစည်းမလုံး ြဖစ်ပစြခင်းကို ေို၍ေင် တိုးေွား 
ပစ ခဲ့ ေ ည် ။  ပတာ် လှ န် ခု ခံ ပရး ေ ည်  ရ ခို င် များ ထဲ တွ င်  
အေစ်တစ်ဖန် ြေန်လည် စတင်ခဲ့ ြေန်ပေီ။ တိုက်ေွဲများ ယာယီ 
ရေ်ခဲ့ထားပော ကာလအတွင်း  ၂၀၁၄ နို ဝင်ဘာတွင်  
KIO ၏ နယ်ပြမထဲတွင် ရှိပော စစ်ေင်တန်းပကျာင်းကို 
လကန်ကက်ကီးြဖင့ ်တေမ်ပတာက် ေစရ်ာ အရာရှပိလာင်း ၂၃ဦး 
ပေဆုံးခဲ့ ြခင်းမအှစ အမနု်း တရားေိ၍ု ြေင်းထနလ်ာခဲေ့ည။် ၇၇

ပေဆုံးေူများထဲတွင် ULA မှ ရှစ်ဦး ၊ TNLA မှ ၁၁ဦး၊
 CNF မှနှစ်ဦးနှင့်  ABSDF မှ နှစ်ဦးတို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ေါလီမန်တွင်ြဖစ်ပစ ပငိမ်းချမ်းပရးတွင်ြဖစ်ပစ ရခိုင်များကို 
ပဘးဖယထ်ားပေီး ဆကဆ်ေံညဟ် ုရခိငုပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားက 
ယုကံကည ်လာကက ေည။်  ULA  ပခါင်းပဆာင ်ဦးထနွ်းြမတန်ိငု်
က ေတိပေးေုံမှာ-
 “က� န်ပတာ်တို့ ြေဿနာပတွကို စကားဝိုင်းမှာ ပဆွးပနွး 

ပေီး  ပြဖရှင်းချင် ကကတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အစိုးရရဲ့  
ေပဘာထားက မရိုးပြဖာင့်ဘူးဆိုတာကို ြေပနတယ်။ 
ဒါ ပကကာ င့် မို့  အ ချိ န် နှ စ် နှ စ် ပလာ က်  အ ကု န် ခံ ပေီး  
စကားဝိုင်းမှာ မပရမရာပဝ့လည်ပကကာင်ေတ် ြဖစ်ပန 
ရတာက အချိန် ြဖုန်းတာေဲ။ အကျ ိုးလည်းမရှိဘူး၊ 
ရ လ ဒ် လ ည်း  မ ထွ က် လာ ဘူး ၊  ပရ ရာ တာ မ ရှိ ဘူး ၊ 
ဒါ့ပကကာင့်မို့  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးဆိုတာ အဖွဲ့ ပတွ 
ကွဲေွားပအာင်လုေ်ဖို့ နည်းလမ်းဗျူဟာ တစ်ခုလိုေဲ။”၇၈

 ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်တေ်မပတာ် တေ်ဖွဲ့များ 
ေည် ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်ေို့ တိတ်တဆိတ်ထိုးပဖာက် 
ဝင်ပရာက်လာကကေည်။ ပနာက်တစ်နှစ်တွင် ေလက်ဝနှင့် 
ပကျာက်ပတာ် ပမို့နယ်များ၌ ေထမဆုံး  တိုက်ခိုက်မှု များ 
ြေု လု ေ် ခဲ့ ကက ေ ည် ။  T h e  D i p l o m a t  မ ဂ�  ဇ င်း က ၇ ၉ 
တိုက်ေွဲပဟာင်းထဲက စစ်ပြမြေင်အေစ် New Front in an 
Old War” ဟုပခါင်းစီးတေ်၍ ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲများ 
ခေ်စိေ်စိေ်ြဖစ်လာချိန်တွင် တေ်မပတာ်က စစ်ပကကာင်းများ 
အြမန်ဝင်ပရာက်လာပေီး  ULA ဆက်မတက်နိုင်ပအာင်  
ဟန့်တားရန် ကကိုးစားေည်။ ၁၉၇၀ခုနှစ်များက တေ်မပတာ် 
ေည် ထိုကဲ့ေို့ေင် ALP နှင့်  ရခိုင် ြေည်လွတ်လေ်ပရးအ
ဖွဲ့တို့ကို  ယခုေုံးပော လမ်းပကကာင်းမှ  ြဖတ်တိုက်ကာ 

ဖျက်ဆီးေစ်နိုင်ခဲ့ဖူးေည်။ (အခန်း ၄ကိုရှု ေါ။) ေို့ပော် ၂၁
ရာစု တိုက်ေွဲတွင်မူ လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်တစ်ခု
အဖို့ မိမိကို ပထာက်ခံပနေူများနှင့် ပြမြေင်တွင် လျင်ြမန်စွာ 
ဆက်ေွယ်နိုင်ေည်။ ၂၀၁၆တွင် ရခိုင်တေ်မပတာ်အေစ်
ေည ်အငအ်ား ၃၀ဝ၀ခန့အ်ထ ိရှလိာပေ ီဟခုန့မ်နှ်းနိငုေ်ည။်၈၀ 
အ များ စု မှာ  က ချ င် န ယ် စ ေ် တွ င်  အ ပြခ စို က် ပန ကက ပေီး  
လစဉ်ေင်တြဖည်းြဖည်း ရခိုင်ေို့ တစ်ေုတ်ပေီး တစ်ေုတ် 
ြေန်ပရာက်လာကကေည်။
 တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်  ထို ေို့  A A  အ င် အား ကကီး  
ထွားလာေည်ကို စိုးရိမ်ေုံရခဲ့လျှ င်ေင် စိုးရိမ်ပကကာင်းမြေ
ခဲ့ေါ။ ယခုအချိန်ထိ ULA နှင့် ေတ်ေက်၍ တေ်မပတာ်၏ 
တရားဝင်မူဝါဒမှာ ေိေိောော အပြောင်းအလဲမရှိေါ။ 
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅တွင် မီဇိုအမျ ိုးေားတေ်ဦး၏ ဥက� ဌ Pu 
Zoramthanga က အစိုးရအရာရှမိျားနငှ့တ်က ွတစန်ိငုင်လံုံး 
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး  ညှိနှို  င်းပဆာင်ရ�က်ပရးအဖွဲ့နှင့်  
ပတွ့ဆုကံာ  အပရှ့ပြမာက ်အနိ� ိယမပှငမိ်းချမ်းပရး ပဖာပ်ဆာင်
မှု  အပတွ့အကကုံများ ပဝမျှ ပေးရန် လာပရာက်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် 
ပခတ� မျှ  ပမ ျှာ်လင့်ချက် ပရာင်ြခည်ေန်းခဲ့ရေလိုရှိေည်။၈၁

ALP, ANC နှင့်  ULA တို့အားလုံးမှာ NCCT အဖွဲ့ဝင် 
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  
အဆက်အေွယ်များ ရှိပနခဲ့ ကကေည်။ (အခန်း၄ကိုရှု ေါ။) 
ေို့ပော်ပနာက်လထဲတွင် အစိုးရနှင့် KNU,SSA,RCSS 
နှင့် KNU မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပောကရင်အဖွဲ့နှစ်ခု အားလုံးပေါင်း 
အဖွဲ့အစည်းပလးခုနှင့်ော အမျ ိုးေား ြေန်လည်ေင့်ြမတ်
ပရးအတွက် လိုက်နာရမည့်  ကျင့်ထုံးများကို  ေပဘာတူ 
လ က် မှ တ်  ပရး ထိုး ခဲ့ ကက ပော အ ခါ  ေို ၍  မ ပကျ မ န ေ်  
ြဖစ်လာခဲ့ ကကေည်။၈၂ ရခိုင်မှ ပရ�းပကာက်ေွဲ နိုင်ငံပရးထဲမှ 
ေါတီများကို ဖိတ်ကကားခဲ့ပော်လည်း (ပအာက်တွင် ပဖာ်ြေ 
ထား) လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များကို မထည့်ေွင်းခဲ့ေါ။ 
 ၂၀၁၅ခု  ပအာက်တိုဘာလ ဦးေိန်းစိန်အစိုးရ 
အပြောင်းအလဲ မြဖစ်မီကာလတွင် အစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံး
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကို  EAOs ရှစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ 
အစိုးရက ချုေ်ဆိုလိုက် ြခင်းကို  ရခိုင်တွင်ေို၍ စိတ်ေျက် 
ခဲ့ ကကေည်။၈၃ EAO အများစုမှာ ထိုစာချုေ်တွင် လက်မှတ် 
မထိုးခဲ့ေါ။ လက်မှတ် မထိုးခဲ့ေည့်  အဖွဲ့များတွင် KIO, 
UWSA နှင့်  ြမန်မာနို င်ငံအတွင်း  အင်အားအပတာင့်  
တင်းဆုံးဟ ုဆိနုိငုပ်ော လကန်ကက်ိငု ်အဖွဲ့များေါဝငေ်ည။် 
(လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ 
ဇယားကို  ကကည့်ေါ။ )  ဤအခင်းအကျင်းထဲတွင်  ALP 
ကမူ  လက်မှတ်ပရးထိုးခဲ့ေည်။  လက်မှတ်ထိုးခဲ့ ပော 
EAO, ရှစ်ခုထဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အပနနှင့် 
အပရးကကီးေည်ဟု ဆိုနိုင်ပောအဖွဲ့မှာ KNUနှင့်  SSA/
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လေုင်န်းစဉ၏် အဓကိတာဝနမ်ှာ တစန်ိငုင်လံုံးမ ှအဖွဲ့အစည်း 
အေီးေီးကို ေါဝင်ပစြခင်းဟုော ယုံကကည်ေည်။၇၆

 ၂၀၁၄ ခုနစှတ်ငွ ်ေဋေိက္ခ များဘကေ်ို့ အရှနိ ်အဟနု ်
ြေင်းြေင်းနှင့် ပရ�့လျားလာပနပေီြဖစ်ေည်။ ရခိုင် အမျ ိုးေား 
ပရး ညီ လာ ခံ က  မီး ပမာ င်း ထိုး ြေ ခဲ့ ေ ည့်  အ တို င်း ေ င်
ဦးေိန်းစိန်အစိုးရက ရခိုင် ြေည်နယ်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို ချဉ်းကေ်ေုံပကကာင့် ေို၍ေင်ေူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် 
ကွဲပစလျက် အမှန်တကယ် အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် 
ြေုြေငပ်ြောင်းလပဲရးများ လိအုေပ်နပော ြေညန်ယတ်ို့ထတဲငွ ်
စိတ်ဝမ်းမညီ မစည်းမလုံး ြဖစ်ပစြခင်းကို ေို၍ေင် တိုးေွား 
ပစ ခဲ့ ေ ည် ။  ပတာ် လှ န် ခု ခံ ပရး ေ ည်  ရ ခို င် များ ထဲ တွ င်  
အေစ်တစ်ဖန် ြေန်လည် စတင်ခဲ့ ြေန်ပေီ။ တိုက်ေွဲများ ယာယီ 
ရေ်ခဲ့ထားပော ကာလအတွင်း  ၂၀၁၄ နို ဝင်ဘာတွင်  
KIO ၏ နယ်ပြမထဲတွင် ရှိပော စစ်ေင်တန်းပကျာင်းကို 
လကန်ကက်ကီးြဖင့ ်တေမ်ပတာက် ေစရ်ာ အရာရှပိလာင်း ၂၃ဦး 
ပေဆုံးခဲ့ ြခင်းမအှစ အမနု်း တရားေိ၍ု ြေင်းထနလ်ာခဲေ့ည။် ၇၇

ပေဆုံးေူများထဲတွင် ULA မှ ရှစ်ဦး ၊ TNLA မှ ၁၁ဦး၊
 CNF မှနှစ်ဦးနှင့်  ABSDF မှ နှစ်ဦးတို့ေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
ေါလီမန်တွင်ြဖစ်ပစ ပငိမ်းချမ်းပရးတွင်ြဖစ်ပစ ရခိုင်များကို 
ပဘးဖယထ်ားပေီး ဆကဆ်ေံညဟ် ုရခိငုပ်ခါင်းပဆာငမ်ျားက 
ယုကံကည ်လာကက ေည။်  ULA  ပခါင်းပဆာင ်ဦးထနွ်းြမတန်ိငု်
က ေတိပေးေုံမှာ-
 “က� န်ပတာ်တို့ ြေဿနာပတွကို စကားဝိုင်းမှာ ပဆွးပနွး 

ပေီး  ပြဖရှင်းချင် ကကတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အစိုးရရဲ့  
ေပဘာထားက မရိုးပြဖာင့်ဘူးဆိုတာကို ြေပနတယ်။ 
ဒါ ပကကာ င့် မို့  အ ချိ န် နှ စ် နှ စ် ပလာ က်  အ ကု န် ခံ ပေီး  
စကားဝိုင်းမှာ မပရမရာပဝ့လည်ပကကာင်ေတ် ြဖစ်ပန 
ရတာက အချိန် ြဖုန်းတာေဲ။ အကျ ိုးလည်းမရှိဘူး၊ 
ရ လ ဒ် လ ည်း  မ ထွ က် လာ ဘူး ၊  ပရ ရာ တာ မ ရှိ ဘူး ၊ 
ဒါ့ပကကာင့်မို့  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးဆိုတာ အဖွဲ့ ပတွ 
ကွဲေွားပအာင်လုေ်ဖို့ နည်းလမ်းဗျူဟာ တစ်ခုလိုေဲ။”၇၈

 ၂၀၁၄ခုနှစ်အတွင်း ရခိုင်တေ်မပတာ် တေ်ဖွဲ့များ 
ေည် ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်ေို့ တိတ်တဆိတ်ထိုးပဖာက် 
ဝင်ပရာက်လာကကေည်။ ပနာက်တစ်နှစ်တွင် ေလက်ဝနှင့် 
ပကျာက်ပတာ် ပမို့နယ်များ၌ ေထမဆုံး  တိုက်ခိုက်မှု များ 
ြေု လု ေ် ခဲ့ ကက ေ ည် ။  T h e  D i p l o m a t  မ ဂ�  ဇ င်း က ၇ ၉

တိုက်ေွဲပဟာင်းထဲက စစ်ပြမြေင်အေစ် New Front in an 
Old War” ဟုပခါင်းစီးတေ်၍ ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲများ 
ခေ်စိေ်စိေ်ြဖစ်လာချိန်တွင် တေ်မပတာ်က စစ်ပကကာင်းများ 
အြမန်ဝင်ပရာက်လာပေီး  ULA ဆက်မတက်နိုင်ပအာင်  
ဟန့်တားရန် ကကိုးစားေည်။ ၁၉၇၀ခုနှစ်များက တေ်မပတာ် 
ေည် ထိုကဲ့ေို့ေင် ALP နှင့်  ရခိုင် ြေည်လွတ်လေ်ပရးအ
ဖွဲ့တို့ကို  ယခုေုံးပော လမ်းပကကာင်းမှ  ြဖတ်တိုက်ကာ 

ဖျက်ဆီးေစ်နိုင်ခဲ့ဖူးေည်။ (အခန်း ၄ကိုရှု ေါ။) ေို့ပော် ၂၁
ရာစု တိုက်ေွဲတွင်မူ လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု  အေစ်တစ်ခု
အဖို့ မိမိကို ပထာက်ခံပနေူများနှင့် ပြမြေင်တွင် လျင်ြမန်စွာ 
ဆက်ေွယ်နိုင်ေည်။ ၂၀၁၆တွင် ရခိုင်တေ်မပတာ်အေစ်
ေည ်အငအ်ား ၃၀ဝ၀ခန့အ်ထ ိရှလိာပေ ီဟခုန့မ်နှ်းနိငုေ်ည။်၈၀

အ များ စု မှာ  က ချ င် န ယ် စ ေ် တွ င်  အ ပြခ စို က် ပန ကက ပေီး  
လစဉ်ေင်တြဖည်းြဖည်း ရခိုင်ေို့ တစ်ေုတ်ပေီး တစ်ေုတ် 
ြေန်ပရာက်လာကကေည်။
 တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်  ထို ေို့  A A  အ င် အား ကကီး  
ထွားလာေည်ကို စိုးရိမ်ေုံရခဲ့လျှ င်ေင် စိုးရိမ်ပကကာင်းမြေ
ခဲ့ေါ။ ယခုအချိန်ထိ ULA နှင့် ေတ်ေက်၍ တေ်မပတာ်၏ 
တရားဝင်မူဝါဒမှာ ေိေိောော အပြောင်းအလဲမရှိေါ။ 
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅တွင် မီဇိုအမျ ိုးေားတေ်ဦး၏ ဥက� ဌ Pu 
Zoramthanga က အစိုးရအရာရှမိျားနငှ့တ်က ွတစန်ိငုင်လံုံး 
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး  ညှိနှို  င်းပဆာင်ရ�က်ပရးအဖွဲ့နှင့်  
ပတွ့ဆုကံာ  အပရှ့ပြမာက ်အနိ� ိယမပှငမိ်းချမ်းပရး ပဖာပ်ဆာင်
မှု  အပတွ့အကကုံများ ပဝမျှ ပေးရန် လာပရာက်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် 
ပခတ� မျှ  ပမ ျှာ်လင့်ချက် ပရာင်ြခည်ေန်းခဲ့ရေလိုရှိေည်။၈၁

ALP, ANC နှင့်  ULA တို့အားလုံးမှာ NCCT အဖွဲ့ဝင် 
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  
အဆက်အေွယ်များ ရှိပနခဲ့ ကကေည်။ (အခန်း၄ကိုရှု ေါ။) 
ေို့ပော်ပနာက်လထဲတွင် အစိုးရနှင့် KNU,SSA,RCSS 
နှင့် KNU မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပောကရင်အဖွဲ့နှစ်ခု အားလုံးပေါင်း 
အဖွဲ့အစည်းပလးခုနှင့်ော အမျ ိုးေား ြေန်လည်ေင့်ြမတ်
ပရးအတွက် လိုက်နာရမည့်  ကျင့်ထုံးများကို  ေပဘာတူ 
လ က် မှ တ်  ပရး ထိုး ခဲ့ ကက ပော အ ခါ  ေို ၍  မ ပကျ မ န ေ်  
ြဖစ်လာခဲ့ ကကေည်။၈၂ ရခိုင်မှ ပရ�းပကာက်ေွဲ နိုင်ငံပရးထဲမှ 
ေါတီများကို ဖိတ်ကကားခဲ့ပော်လည်း (ပအာက်တွင် ပဖာ်ြေ 
ထား) လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့များကို မထည့်ေွင်းခဲ့ေါ။ 
 ၂၀၁၅ခု  ပအာက်တိုဘာလ ဦးေိန်းစိန်အစိုးရ 
အပြောင်းအလဲ မြဖစ်မီကာလတွင် အစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံး
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကို  EAOs ရှစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ 
အစိုးရက ချုေ်ဆိုလိုက် ြခင်းကို  ရခိုင်တွင်ေို၍ စိတ်ေျက် 
ခဲ့ ကကေည်။၈၃ EAO အများစုမှာ ထိုစာချုေ်တွင် လက်မှတ် 
မထိုးခဲ့ေါ။ လက်မှတ် မထိုးခဲ့ေည့်  အဖွဲ့များတွင် KIO, 
UWSA နှင့်  ြမန်မာနို င်ငံအတွင်း  အင်အားအပတာင့်  
တင်းဆုံးဟ ုဆိနုိငုပ်ော လကန်ကက်ိငု ်အဖွဲ့များေါဝငေ်ည။် 
(လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ 
ဇယားကို  ကကည့်ေါ။ )  ဤအခင်းအကျင်းထဲတွင်  ALP 
ကမူ  လက်မှတ်ပရးထိုးခဲ့ေည်။  လက်မှတ်ထိုးခဲ့ ပော 
EAO, ရှစ်ခုထဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အပနနှင့် 
အပရးကကီးေည်ဟု ဆိုနိုင်ပောအဖွဲ့မှာ KNUနှင့်  SSA/
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RCSS နှစ်ဖွဲ့ောေါေည်။ အြခားအဖွဲ့များမှာ ALP ကဲ့ေို့ 
အဖွဲ့ခေပ်ေးပေး ေိုမ့ဟတု ်အြခားအဖွဲ့မ ှကွထဲကွလ်ာပော 
အုေ်စုငယ်များ ြဖစ်ကကေည်။၈၄ 
 ေံတမန်အေိုင်းအဝိုင်းက ဤစာချုေ် လက်မှတ် 
ပရးထိုးမှု ကို ချီးကျူးပထာမနာ ြေုကကပော်လည်း လူမျ ိုးစု 
အတိုက်အခံအဖွဲ့ များကမူ  ေတိ ကကီး ကကီးချထားရမည့်  
စာချုေဟ်ယုဆူေည။် နယစ်ေပ်ဒေ ပနရာများစွာတငွ ်တိကု ်
ေွဲများကဆက်လက်ြဖစ်ေွားပနေည်။ “တစ်နိုင်ငံလုံး” ဟု 
စာချုေ်တွင်ထဲ ထည့်ပရးထားြခင်းမှာ အချိန်မတန်ပေးဟု 
ထင်စရာရှိေည်။ နိုင်ငံပရးပဆွးပနွးမှု များလည်း စေင်  
မစရပေးပေ။ ယပန့အချိန်တွင်မူ ထိုတစ်နိုင်ငံလုံး အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရးဆိုပော အရာမှာ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင် 
များကော တကယ်လိုလားေါလျှ င်  ြမန် ြမန်ေင်  ရနို င်  
ပော ကိ စ္စ   ြဖ စ် ေ ည် ဟူ ပော  အ ြမ င် ကို  လ က် ခံ ေူ  
အများေင်ရှိကကေည်။ ေို့ပော် EAOs များထဲမှ လက်မှတ် 
မထိုးထားပော အဖွဲ့များကမူ  ရေ်တည်ချက်  တစ်မျ ိုး  
ြဖစ်ေည်။ ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များ မရှိဘဲ ULA နှင့် ANC 
ကဲ့ေို့ပော အဖွဲ့များအားလုံး ေါဝင်နိုင်ခွင့်  မရှိဘဲ NCA 
ကို  လက်မှတ်ထိုး ကကမည်  မဟုတ်ဟု  ေို င်း ြဖတ်ေည်။ 
ပနြေည်ပတာ်၏ ရေ်တည်ချက်ကမူ ၎င်းတို့နှင့်  ြခားနား 
ေည်။ အစိုးရအပနနှင့်  NCAကို  ဆက်လက် အပကာင် 
အထည်ပဖာ်ေွားမည် ြဖစ် ပေီး  ေါဝင်လို ပော မည်ေည့်  
အဖွဲ့နှင့် မဆို  ညှိနှို  င်းလက်မှတ်ပရးထိုးမည်ဟု  အစိုးရ 
အပထာက်အေံ့ရရှိ ပော ြမန်မာ ပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာမှ  
ဦးပအာင်နိုင်ဦးက ပြောကကားခဲ့ေည်။ “တစ်ဝက်ပလာက် 

နှ င့်  ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် ရ ထား ြခ င်း က  တ စ် ဖွဲ့ နှ င့် မျှ 
လက်မှတ်မထိုးရပေးေည်ထက်  ေိုပကာင်းေည်”  ဟု  
ဆိုေည်။၈၅ လက်ရှိအချိန်ထိေင် အစိုးရ၏ မူဝါဒများ၌
ထိုေပဘာ မပြောင်းလဲပေးေည်ကို ပတွ့ရေည်။ အေက်  
ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှု ံးရြခင်း ၊  ဘဝပေါင်းများစွာ နာကျင်
ခစံား ပနရြခင်းများကလည်း ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ေါ် လာခဲေ့ည။်
 ပနာ က် ေို င်း တွ င်  E A O  အ ဖွဲ့ နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော  
LDU နှင့် NMSP တို့က NCA ကို ၂၀၁၈တွင် လက်မှတ် 
ပရး ထိုး ခဲ့ ေ ည် ။  ေို့ ပော် ေ က် ဆို င် ေူ အား လုံး ေါ ဝ င်
ပအာင် မနှို  းပဆာ်နိုင် မဆွဲပခါ် နိုင်ြခင်းေည် ပငိမ်းချမ်းပရးကို 
တည်ပဆာက်လိုေည်ဟု ထင်စရာပကာင်းပော ဤအချိန် 
ကာလမျ ိုးတွင် ေမိုင်းနှင့်ချီ၍ လွဲမှားပော အမှားတစ်ရေ် 
ြဖစ်ခဲ့ေည်။ အဖွဲ့အစည်းများစွာမှာ အြေစ်မကင်းကကပေ။ 
နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များ ေက်ဆိုင်ေူအားလုံးကို 
ေါဝင်ပစရမည့်အစား ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်များေည်
စ စ် တု ရ င် ဆ န် ဆ န်  က စား ေွဲ များ ေ ဖွ ယ်  ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ 
ေုံးနှစ်ခန့်ကကာလာပေီးချိန်တွင် ေဋိေက္ခ ကို ပြဖရှင်းနိုင်ြခင်း 
မရှိေကဲ့ေို့  တိုင်းြေည်၏ ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး စိန်ပခါ် မှု  
များ ကို လ ည်း  ကို င် တွ ယ် နို င် ြခ င်း မ ရှိ ပေ ။  N C C T နှ င့်
UNFC ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းပရးမှူးများက အလွတ်ေပဘာ 
စကားပြောကကစဉ် ဤအပြခအပနကို ပဘာလုံး ကစားေွဲနှင့် 
နှို  င်းေည်။ “ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးေွဲများေည် ပဘာလုံး 
မေါပော ပဘာကန်ြခင်းမျ ိုး ကဲ့ေို့ေင်ြဖစ်ပေီး တေ်မပတာ်ထံ 
တွင်ော ခရာမှု တ်နိုင်ေည့် အခွင့်အပရး(ဝီစီ) ရှိပနေည်” 
ဟုဆိကုကေည။် ယခင ်ေဋေိက္ခ ဇုနမ်ျားြဖစက်ကပော ထိုင်းနယ ်
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RCSS နှစ်ဖွဲ့ောေါေည်။ အြခားအဖွဲ့များမှာ ALP ကဲ့ေို့ 
အဖွဲ့ခေပ်ေးပေး ေိုမ့ဟတု ်အြခားအဖွဲ့မ ှကွထဲကွလ်ာပော 
အုေ်စုငယ်များ ြဖစ်ကကေည်။၈၄

 ေံတမန်အေိုင်းအဝိုင်းက ဤစာချုေ် လက်မှတ် 
ပရးထိုးမှု ကို ချီးကျူးပထာမနာ ြေုကကပော်လည်း လူမျ ိုးစု 
အတိုက်အခံအဖွဲ့ များကမူ  ေတိ ကကီး ကကီးချထားရမည့်  
စာချုေဟ်ယုဆူေည။် နယစ်ေပ်ဒေ ပနရာများစွာတငွ ်တိကု ်
ေွဲများကဆက်လက်ြဖစ်ေွားပနေည်။ “တစ်နိုင်ငံလုံး” ဟု 
စာချုေ်တွင်ထဲ ထည့်ပရးထားြခင်းမှာ အချိန်မတန်ပေးဟု 
ထင်စရာရှိေည်။ နိုင်ငံပရးပဆွးပနွးမှု များလည်း စေင်  
မစရပေးပေ။ ယပန့အချိန်တွင်မူ ထိုတစ်နိုင်ငံလုံး အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရးဆိုပော အရာမှာ တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင် 
များကော တကယ်လိုလားေါလျှ င်  ြမန် ြမန်ေင်  ရနို င်  
ပော ကိ စ္စ   ြဖ စ် ေ ည် ဟူ ပော  အ ြမ င် ကို  လ က် ခံ ေူ  
အများေင်ရှိကကေည်။ ေို့ပော် EAOs များထဲမှ လက်မှတ် 
မထိုးထားပော အဖွဲ့များကမူ  ရေ်တည်ချက်  တစ်မျ ိုး  
ြဖစ်ေည်။ ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု များ မရှိဘဲ ULA နှင့် ANC 
ကဲ့ေို့ပော အဖွဲ့များအားလုံး ေါဝင်နိုင်ခွင့်  မရှိဘဲ NCA 
ကို  လက်မှတ်ထိုး ကကမည်  မဟုတ်ဟု  ေို င်း ြဖတ်ေည်။ 
ပနြေည်ပတာ်၏ ရေ်တည်ချက်ကမူ ၎င်းတို့နှင့်  ြခားနား 
ေည်။ အစိုးရအပနနှင့်  NCAကို  ဆက်လက် အပကာင် 
အထည်ပဖာ်ေွားမည် ြဖစ် ပေီး  ေါဝင်လို ပော မည်ေည့်  
အဖွဲ့နှင့် မဆို  ညှိနှို  င်းလက်မှတ်ပရးထိုးမည်ဟု  အစိုးရ 
အပထာက်အေံ့ရရှိ ပော ြမန်မာ ပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာမှ  
ဦးပအာင်နိုင်ဦးက ပြောကကားခဲ့ေည်။ “တစ်ဝက်ပလာက် 

နှ င့်  ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် ရ ထား ြခ င်း က  တ စ် ဖွဲ့ နှ င့် မျှ 
လက်မှတ်မထိုးရပေးေည်ထက်  ေိုပကာင်းေည်”  ဟု  
ဆိုေည်။၈၅ လက်ရှိအချိန်ထိေင် အစိုးရ၏ မူဝါဒများ၌
ထိုေပဘာ မပြောင်းလဲပေးေည်ကို ပတွ့ရေည်။ အေက်  
ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှု ံးရြခင်း ၊  ဘဝပေါင်းများစွာ နာကျင်
ခစံား ပနရြခင်းများကလည်း ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ေါ် လာခဲေ့ည။်
 ပနာ က် ေို င်း တွ င်  E A O  အ ဖွဲ့ နှ စ် ခု ြဖ စ် ပော  
LDU နှင့် NMSP တို့က NCA ကို ၂၀၁၈တွင် လက်မှတ် 
ပရး ထိုး ခဲ့ ေ ည် ။  ေို့ ပော် ေ က် ဆို င် ေူ အား လုံး ေါ ဝ င်
ပအာင် မနှို  းပဆာ်နိုင် မဆွဲပခါ် နိုင်ြခင်းေည် ပငိမ်းချမ်းပရးကို 
တည်ပဆာက်လိုေည်ဟု ထင်စရာပကာင်းပော ဤအချိန် 
ကာလမျ ိုးတွင် ေမိုင်းနှင့်ချီ၍ လွဲမှားပော အမှားတစ်ရေ် 
ြဖစ်ခဲ့ေည်။ အဖွဲ့အစည်းများစွာမှာ အြေစ်မကင်းကကပေ။ 
နိုင်ငံပရး ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များ ေက်ဆိုင်ေူအားလုံးကို 
ေါဝင်ပစရမည့်အစား ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်များေည်
စ စ် တု ရ င် ဆ န် ဆ န်  က စား ေွဲ များ ေ ဖွ ယ်  ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ 
ေုံးနှစ်ခန့်ကကာလာပေီးချိန်တွင် ေဋိေက္ခ ကို ပြဖရှင်းနိုင်ြခင်း 
မရှိေကဲ့ေို့  တိုင်းြေည်၏ ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး စိန်ပခါ် မှု  
များ ကို လ ည်း  ကို င် တွ ယ် နို င် ြခ င်း မ ရှိ ပေ ။  N C C T နှ င့်
UNFC ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းပရးမှူးများက အလွတ်ေပဘာ 
စကားပြောကကစဉ် ဤအပြခအပနကို ပဘာလုံး ကစားေွဲနှင့် 
နှို  င်းေည်။ “ပငိမ်းချမ်းပရးပဆွးပနွးေွဲများေည် ပဘာလုံး 
မေါပော ပဘာကန်ြခင်းမျ ိုး ကဲ့ေို့ေင်ြဖစ်ပေီး တေ်မပတာ်ထံ 
တွင်ော ခရာမှု တ်နိုင်ေည့် အခွင့်အပရး(ဝီစီ) ရှိပနေည်” 
ဟုဆိုကကေည။် ယခင ်ေဋေိက္ခ ဇုနမ်ျားြဖစက်ကပော ထိုင်းနယ ်
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စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် ပငိမ်းချမ်းြခင်းများ ေျံနှံ့လာေည်မှာ 
မနှေ်ါေည။် ယခုအချနိအ်ထ ိဦးေနိ်းစနိလ်ကထ်ကက် NCA 
၏ အဓိကအေီးအေွင့်များဟု ဆိုရမည်။ ေို့ပော် အစိုးရ 
အာဏာေိငုမ်ျားဘကတ်ငွမ် ူရခိငုြ်ေညေ်လူထူေုည ်မမိတိိုမ့ှာ 
ခွဲြခားဆက်ဆံခံရပေီး  ပဘးပရာက်ပနရေည်ဟူပော ခံစား 
ချက်မျ ိုးရှိပနေည်ကို အစိုးရက မှတ်မှတ်ရရရှိေုံ မြေပော 
အခါ ေို၍ေင် စိတ်နာလာခဲ့ေည်။
 ဤအပတာအတွင်း အစိုးရက ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  
မတွဆ်လငမ်ျားအပေါ် ေိ၍ု ဖနိှေိလ်ာခဲေ့ည။် (၂၀၁၂ အကကမ်း 
ဖက်မှု ပနာက်ေိုင်း 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  
ပေးေည။် ေို့ပော ်စစပ်တမွေှည ်ရနက်နုေ်ို့ ေျနံှံ့လာပော 
ဆန� ြေမှု များပကကာင့်  အစိုးရေည် ထိုအကကံကို  အြမန် ြေန် 
ရုေ်ေိမ်းခဲ့ ပေီး အြဖူပရာင်ကတ်များကိုေါ ဖျက်ေိမ်းခဲ့ေည်။ 
၁၈လအတွင်း ေင်လယ်ပရပကကာင်းမှ မပလးရှားေို့ ထွက်ခွာ 
ခဲ့ေူ အပရအတွက်မှာ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ အတွင်း၌ ၉၀ဝ၀ဝ
ပကျာ်ရှိခဲ့ေည်။၈၆ ဤြဖစ်ရေ်ကဲ့ေို့ေင် တုန်လှု ေ်စရာပကာင်း 
ေည်မှာ နိုင်ငံေားစိစစ်ပရးကတ်ြေား (မူလက အမျ ိုးေား 
မှတ်ေုံတင်ကတ်ြေား)များ ကိုင်ပဆာင်ခွင့်ရှိထားပော ကမန် 
များေည်လည်း အိုးအိမ် စွန့်ခွာကကရပေီး ရခိုင် ြေည်နယ်မှ 
မန� ပလးနှင့် ရန်ကုန်ေို့ပရ �့ပြောင်းလာကကေည်။၈၇ ေတိပေး
ပခါ င်း ပလာ င်း ေံ ကို  ကကား ပန ရ ပေ ပေီ ။  က မ န် တို့ ေ ည်  
လူဦးပရ ၅၀ဝ၀ဝ ခန့်ောရှိပော လူနည်းစုြဖစ်ရာ ၎င်းတို့၏
ပခါင်းပဆာင်များက ကမန်ယဉ်ပကျးမှု များ ကွယ်ပေျာက် 
ေွားပတာ့မှာကို  စိုးရိမ်ပန ကကေည်။ ၈၈ အကျ ိုးဆက်ကို  
ကကည့်လျှ င်  အာရကန်ရှိ  မွတ်ဆလင်များမှာ နိုင်ငံမဲ့များ 
ြဖစ်လာကကပတာ့ေည်။၈၉

 တစ်ဆင့်ပေီးတစ်ဆင့် ဆိုေလို လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရး 
မုန်တိုင်းများ  ရခိုင်ေို့ ဝင်ရန်  စိုင်း ြေင်းပနပလပေီ ။  ဗုဒ�   
ဘာ ော ပရာ  မွ တ် ဆ လ င် နှ စ် ဖ က် စ လုံး တွ င်  နို င် ငံ ပရး  
တွင် နိုးကကားေတိရှိကကေည်။ ေို့ပော် NCA မှာ ၎င်းတို့ 
အဓိက အာရုံစိုက်ေည့် ကိစ္စ မဟုတ်ပေ။ ၂၀၁၅ အပထွပထွ 
ပရ�းပကာက်ေွဲကကီး နီးလာပချပေီ။ ၂၀၁၀ တွင် ကျင်းေခဲ့ပော 
အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲေည် အစိုးရလက်ပအာက်တွင်  
ကျင်းေခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ အပြခအပနမှာ များစွာကွာြခားေည်။ 
ယခုအခါတွင်  ၂၀၁၅ ပရ�းပကာက်ေွဲပကကာင့် ြဖစ်လာမည့်  
နိုင်ငံပရးအပြောင်းအလဲနှင့် ေတ်ေက်၍ ပမ ျှာ်လင့်ချက်ကကီး
စွာထားရှိ ကကေည်။  ဒီမိုကပရစီကို  ပထာက်ခံေူများက 
ရိေ်မိကကေကဲ့ေို့ေင် ြမန်မာေည် နိုင်ငံပရး ပခတ်ေစ်တစ်ခု
၏အစကို ချဉ်းနင်းဝင်ပရာက်ရုံမျှ ော ရှိပေးေည်။ အဆုံး 
ေတ်ကို မပရာက်ပေးပေ။

၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊ 
အာရကန်အမျ ိုးေားေါတီနှင့် ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ 
ေက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း

ဦးေိန်းစိန်အုေ်ချုေ်ပော ကာလပေီးခါနီးလာပောအခါ 
၂၀၁၅ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ ပကကာင့်  နို င်ငံ ပရးအရ 
အားရစရာ လမ်းစ ရှိပကာင်းရှိလာနိုင်ေည်ဟု ပမ ျှာ်လင့် 
ခဲ့ ကကေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲေည် လွတ်လေ်ပေီး တရားမျှ တ 
ခဲ့ေါလျှ င် NLDေည် မုချနိုင်စရာရှိေည်။ ဤပနရာတွင်
ပရ�းပကာက်ေွဲ ခန့်မှန်းချက်များ လွန်စွာမှန်ကန်ခဲ့ေါေည်။ 
USDP နှင့်  တေ်မပတာ်  အစိုးရ၏ ငါးနှစ်ေက်တမ်း  
အပေီးတွင် NLD ကမဲအများစုြဖင့် အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ဒီမိုကပရစီ
အ ပရး ပထာ က် ခံ ေူ များ က  N L D  အ နို င် ရ လာ ခဲ့ ပေီ  
ြဖစ်ပောပကကာင့်  အမျ ိုးေား ပငိမ်းချမ်းပရး  နှင့်  ြေု ြေင်
ပြောင်းလဲပရးများ အြမန်ေင် အပကာင်အထည် ပေါ် လာ 
ပတာ့မည်ဟူပော ထင်ပကကးများကို ေိုခိုင်မာလာပစပတာ့ 
ေည်။ နိုင်ငံပရးတိုက်ေွဲများ အခက်အခဲများကို ဆယ်စုနှစ် 
ေုံးခု ရင်ဆိုင်ရပေီးပနာက် NLD အဖွဲ့ဝင်များေည် ပအာင်ေွဲ 
ပကကာင့် စိတ်လှု ေ်ရှား တက်�ကွပနကကေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်မူ ဤအပနအထားနှင့် ကွာြခား 
ေည်။ “အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲေည် ေဋိေက္ခ များ ြဖင့်  
အဆုံးေတ်ပေီး ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစပေါ် ရန်နှင့် နိုင်ငံပရး
ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု ြဖစ်ထွန်း  ပေါ် ပေါက်လာရန်  ဟူပော 
ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ လျင်ြမင်စွာေင် ပေျာက်ကွယ်ခဲ့ ကကေည်။” 
လူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားေူများကမူ ပရ�းပကာက်ေွဲကို
များစွာ အပရးမထားခဲ့ ကကပေ။ ေဋိေက္ခ များ ဆက်လက်ြဖစ် 
ပေါ် ပနဆဲြဖစ်ေလို ဒီမိုကပရစီယဉ်ပကျးမှု များလည်း အြမစ် 
တွယ်ရန် ပဝးလွန်းေါပေးေည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် 
ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် အထင်ရှားဆုံး ေါတီနှစ်ခုြဖစ်ပော NLD 
နှင့် RNDP တို့ နှစ်ခုေူးပေါင်း၍ အာရကန် အမျ ိုးေားေါတီ 
ANPကို  ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ ြခင်းကော ပအာင် ြမင်မှု တစ်ရေ်  
ြဖစေ်ည။်၉၀ အေစဖ်ွဲ့စည်းလိုကပ်ော ANP ကိ ုရခိငု ်ြေညေ် ူ
လူထုက ကကိုဆိုခဲ့ ကကပေီး ပခတ်ေစ်နိုင်ငံပရးတွင် ရခိုင်တို့
ညီ��တ်မှု ၏ ေပ  �ဂတဟု မှတ်ယူခဲ့ ကကေည်။ ALDမှ  
ဦးပအးောပအာင်နှင့်  RNDP မှ  ဦးပအးပမာင်တို့ေည် 
ေူးတွဲပခါင်းပဆာင်များ ြဖစ်လာကကပေီး ANP ၏ ရည်ရ�ယ် 
ချက်မှာ “ဖယ်ဒရယ်စနစ်” ကို တည်ပဆာက်ရန်၊ “ ဒီမိုကပရစီ 
လမ်းစဉ် အတိုင်းေွားရန်နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို အားပေးရန်"
တို့ ြဖစ်ကကေည်။၉၁

 ေါလီမန်နိုင်ငံပရးကို  အြခားလူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရး 
လှု ေ်ရှားေည့်  အဖွဲ့ များကလည်း  ပထာက်ခံခဲ့ ပကကာင်း  
ြေေခဲ့ ကကေါေည်။ ၂၀၁၅ ပဖပဖာ်ဝါရီတွင် ရခိုင်မှ ေါတီ 
ပြခာက်ခုေည် အစိုးရနှင့် လူမျ ိုးစုအတိုက်အခံ လက်နက် 
ကိုင်အဖွဲ့များ ေါဝင်ပော  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  အမျ ိုးေား 
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စေ်တစ်ပလ ျှာက်တွင် ပငိမ်းချမ်းြခင်းများ ေျံနှံ့လာေည်မှာ 
မနှေ်ါေည။် ယခုအချနိအ်ထ ိဦးေနိ်းစနိလ်ကထ်ကက် NCA 
၏ အဓိကအေီးအေွင့်များဟု ဆိုရမည်။ ေို့ပော် အစိုးရ 
အာဏာေိငုမ်ျားဘကတ်ငွမ် ူရခိငုြ်ေညေ်လူထူေုည ်မမိတိိုမ့ှာ 
ခွဲြခားဆက်ဆံခံရပေီး  ပဘးပရာက်ပနရေည်ဟူပော ခံစား 
ချက်မျ ိုးရှိပနေည်ကို အစိုးရက မှတ်မှတ်ရရရှိေုံ မြေပော 
အခါ ေို၍ေင် စိတ်နာလာခဲ့ေည်။
 ဤအပတာအတွင်း အစိုးရက ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  
မတွဆ်လငမ်ျားအပေါ် ေိ၍ု ဖနိှေိလ်ာခဲေ့ည။် (၂၀၁၂ အကကမ်း 
ဖက်မှု ပနာက်ေိုင်း 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  
ပေးေည။် ေို့ပော ်စစပ်တမွေှည ်ရနက်နုေ်ို့ ေျနံှံ့လာပော 
ဆန� ြေမှု များပကကာင့်  အစိုးရေည် ထိုအကကံကို  အြမန် ြေန် 
ရုေ်ေိမ်းခဲ့ ပေီး အြဖူပရာင်ကတ်များကိုေါ ဖျက်ေိမ်းခဲ့ေည်။ 
၁၈လအတွင်း ေင်လယ်ပရပကကာင်းမှ မပလးရှားေို့ ထွက်ခွာ 
ခဲ့ေူ အပရအတွက်မှာ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ အတွင်း၌ ၉၀ဝ၀ဝ
ပကျာ်ရှိခဲ့ေည်။၈၆ ဤြဖစ်ရေ်ကဲ့ေို့ေင် တုန်လှု ေ်စရာပကာင်း 
ေည်မှာ နိုင်ငံေားစိစစ်ပရးကတ်ြေား (မူလက အမျ ိုးေား 
မှတ်ေုံတင်ကတ်ြေား)များ ကိုင်ပဆာင်ခွင့်ရှိထားပော ကမန် 
များေည်လည်း အိုးအိမ် စွန့်ခွာကကရပေီး ရခိုင် ြေည်နယ်မှ 
မန� ပလးနှင့် ရန်ကုန်ေို့ပရ �့ပြောင်းလာကကေည်။၈၇ ေတိပေး
ပခါ င်း ပလာ င်း ေံ ကို  ကကား ပန ရ ပေ ပေီ ။  က မ န် တို့ ေ ည်  
လူဦးပရ ၅၀ဝ၀ဝ ခန့်ောရှိပော လူနည်းစုြဖစ်ရာ ၎င်းတို့၏
ပခါင်းပဆာင်များက ကမန်ယဉ်ပကျးမှု များ ကွယ်ပေျာက် 
ေွားပတာ့မှာကို  စိုးရိမ်ပန ကကေည်။ ၈၈ အကျ ိုးဆက်ကို  
ကကည့်လျှ င်  အာရကန်ရှိ  မွတ်ဆလင်များမှာ နိုင်ငံမဲ့များ 
ြဖစ်လာကကပတာ့ေည်။၈၉

 တစ်ဆင့်ပေီးတစ်ဆင့် ဆိုေလို လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရး 
မုန်တိုင်းများ  ရခိုင်ေို့ ဝင်ရန်  စိုင်း ြေင်းပနပလပေီ ။  ဗုဒ�   
ဘာ ော ပရာ  မွ တ် ဆ လ င် နှ စ် ဖ က် စ လုံး တွ င်  နို င် ငံ ပရး  
တွင် နိုးကကားေတိရှိကကေည်။ ေို့ပော် NCA မှာ ၎င်းတို့ 
အဓိက အာရုံစိုက်ေည့် ကိစ္စ မဟုတ်ပေ။ ၂၀၁၅ အပထွပထွ 
ပရ�းပကာက်ေွဲကကီး နီးလာပချပေီ။ ၂၀၁၀ တွင် ကျင်းေခဲ့ပော 
အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲေည် အစိုးရလက်ပအာက်တွင်  
ကျင်းေခဲ့ေည်ြဖစ်ရာ အပြခအပနမှာ များစွာကွာြခားေည်။ 
ယခုအခါတွင်  ၂၀၁၅ ပရ�းပကာက်ေွဲပကကာင့် ြဖစ်လာမည့်  
နိုင်ငံပရးအပြောင်းအလဲနှင့် ေတ်ေက်၍ ပမ ျှာ်လင့်ချက်ကကီး
စွာထားရှိ ကကေည်။  ဒီမိုကပရစီကို  ပထာက်ခံေူများက 
ရိေ်မိကကေကဲ့ေို့ေင် ြမန်မာေည် နိုင်ငံပရး ပခတ်ေစ်တစ်ခု
၏အစကို ချဉ်းနင်းဝင်ပရာက်ရုံမျှ ော ရှိပေးေည်။ အဆုံး 
ေတ်ကို မပရာက်ပေးပေ။

၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊ 
အာရကန်အမျ ိုးေားေါတီနှင့် ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ 
၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊ 
အာရကန်အမျ ိုးေားေါတီနှင့် ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ 
၂၀၁၅ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၊ 

ေက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း
အာရကန်အမျ ိုးေားေါတီနှင့် ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ 
ေက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်း
အာရကန်အမျ ိုးေားေါတီနှင့် ဦးေိန်းစိန် ေမ� တ 

ဦးေိန်းစိန်အုေ်ချုေ်ပော ကာလပေီးခါနီးလာပောအခါ 
၂၀၁၅ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲ ပကကာင့်  နို င်ငံ ပရးအရ 
အားရစရာ လမ်းစ ရှိပကာင်းရှိလာနိုင်ေည်ဟု ပမ ျှာ်လင့် 
ခဲ့ ကကေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲေည် လွတ်လေ်ပေီး တရားမျှ တ 
ခဲ့ေါလျှ င် NLDေည် မုချနိုင်စရာရှိေည်။ ဤပနရာတွင်
ပရ�းပကာက်ေွဲ ခန့်မှန်းချက်များ လွန်စွာမှန်ကန်ခဲ့ေါေည်။ 
USDP နှင့်  တေ်မပတာ်  အစိုးရ၏ ငါးနှစ်ေက်တမ်း  
အပေီးတွင် NLD ကမဲအများစုြဖင့် အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ဒီမိုကပရစီ
အ ပရး ပထာ က် ခံ ေူ များ က  N L D  အ နို င် ရ လာ ခဲ့ ပေီ  
ြဖစ်ပောပကကာင့်  အမျ ိုးေား ပငိမ်းချမ်းပရး  နှင့်  ြေု ြေင်
ပြောင်းလဲပရးများ အြမန်ေင် အပကာင်အထည် ပေါ် လာ 
ပတာ့မည်ဟူပော ထင်ပကကးများကို ေိုခိုင်မာလာပစပတာ့ 
ေည်။ နိုင်ငံပရးတိုက်ေွဲများ အခက်အခဲများကို ဆယ်စုနှစ် 
ေုံးခု ရင်ဆိုင်ရပေီးပနာက် NLD အဖွဲ့ဝင်များေည် ပအာင်ေွဲ 
ပကကာင့် စိတ်လှု ေ်ရှား တက်�ကွပနကကေည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်တွင်မူ ဤအပနအထားနှင့် ကွာြခား 
ေည်။ “အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲေည် ေဋိေက္ခ များ ြဖင့်  
အဆုံးေတ်ပေီး ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစပေါ် ရန်နှင့် နိုင်ငံပရး
ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု ြဖစ်ထွန်း  ပေါ် ပေါက်လာရန်  ဟူပော 
ပမ ျှာ်လင့်ချက်များ လျင်ြမင်စွာေင် ပေျာက်ကွယ်ခဲ့ ကကေည်။” 
လူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားေူများကမူ ပရ�းပကာက်ေွဲကို
များစွာ အပရးမထားခဲ့ ကကပေ။ ေဋိေက္ခ များ ဆက်လက်ြဖစ် 
ပေါ် ပနဆဲြဖစ်ေလို ဒီမိုကပရစီယဉ်ပကျးမှု များလည်း အြမစ် 
တွယ်ရန် ပဝးလွန်းေါပေးေည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် 
ရခိုင်နိုင်ငံပရးတွင် အထင်ရှားဆုံး ေါတီနှစ်ခုြဖစ်ပော NLD 
နှင့် RNDP တို့ နှစ်ခုေူးပေါင်း၍ အာရကန် အမျ ိုးေားေါတီ 
ANPကို  ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ ြခင်းကော ပအာင် ြမင်မှု တစ်ရေ်  
ြဖစေ်ည။်၉၀ အေစဖ်ွဲ့စည်းလိုကပ်ော ANP ကိ ုရခိငု ်ြေညေ် ူ
လူထုက ကကိုဆိုခဲ့ ကကပေီး ပခတ်ေစ်နိုင်ငံပရးတွင် ရခိုင်တို့
ညီ��တ်မှု ၏ ေပ  �ဂတဟု မှတ်ယူခဲ့ ကကေည်။ ALDမှ  
ဦးပအးောပအာင်နှင့်  RNDP မှ  ဦးပအးပမာင်တို့ေည် 
ေူးတွဲပခါင်းပဆာင်များ ြဖစ်လာကကပေီး ANP ၏ ရည်ရ�ယ် 
ချက်မှာ “ဖယ်ဒရယ်စနစ်” ကို တည်ပဆာက်ရန်၊ “ ဒီမိုကပရစီ 
လမ်းစဉ် အတိုင်းေွားရန်နှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို အားပေးရန်"
တို့ ြဖစ်ကကေည်။၉၁

 ေါလီမန်နိုင်ငံပရးကို  အြခားလူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရး 
လှု ေ်ရှားေည့်  အဖွဲ့ များကလည်း  ပထာက်ခံခဲ့ ပကကာင်း  
ြေေခဲ့ ကကေါေည်။ ၂၀၁၅ ပဖပဖာ်ဝါရီတွင် ရခိုင်မှ ေါတီ 
ပြခာက်ခုေည် အစိုးရနှင့် လူမျ ိုးစုအတိုက်အခံ လက်နက် 
ကိုင်အဖွဲ့များ ေါဝင်ပော  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  အမျ ိုးေား 
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ရင်ကကားပစ့ပရး လမ်းစဉ်ကို လက်မှတ်ပရးထိုး ခဲ့ ကကေူ လူ
မျ ိုးစု  နိုင်ငံပရးအဖွဲ့  ၃၄ ဖွဲ့  တွင်ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ရခိုင်မှ  
လက်နက်ကိုင် အင်အားစု တစ်ခုမှ ေါဝင်နိုင်ခဲ့ ြခင်း မရှိ  
ပော်လည်း အာရကန်နိုင်ငံပရး ေါတီများက စိတ်အားထက်
ေန်စွာ ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ ANP နှင့်အတူ အြခားနိုင်ငံပရး
ေါတီငယ်တစ်ခု ြဖစ် ကကပော ရခိုင် ြေည်နယ် အမျ ိုးေား 
ညီ��တ်ပရး ေါတီတို့အြေင်  ခမီအမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရး
ေါတီ၊ မွတ်ဆလင် အပြခြေုနိုင်ငံပရးေါတီ ေုံးခုြဖစ်ကကပော 
ကမန် အမျ ိုးေား တိုးတက်ပရးေါတီ KNPP၊ ဒီမိုကပရစီ 
နှင့် လူ့အခွင့်အပရးေါတီ  DHRP ယခင် ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက် 
ေွဲတွင်ေါဝင်ခဲ့ပော NDPHR နှင့် ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် 
နှစ်ပနရာနိုင်ခဲ့ပော အမျ ိုးေား ဖွံ့ ပဖိုးပရး ဒီမိုကရက်တစ်
ေါတီ NDPD တို့က အတူ လက်မှတ်ပရးထိုးခဲ့ ကကေည်။၉၂

 မကကာမီကာလတွင် နှိမ်နင်းမှု များ ြဖစ်လာပတာ့ 
မည့်ကာလြဖစ်ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အမျ ိုးေား ရင်ကကားပစ့ 
ပရးကို  အြခားနည်းလမ်းများ ြဖင့်  ရယူနိုင်ပေးေပလာ 
ဟူ၍လည်း ရင်နင့်စွာပမးခွန်းထုတ်စရာ အချိန်ြဖစ်ေည်။ 
ေို့ပော် ထိုကာလမှာေိေ်မကကာလိုက်ဘဲ ေို၍ စိုးရိမ်စရာ 
ပကာင်း ပော ေဋေိက္ခ များ အစဉလ်ိကု ်ြဖစပ်ေါ် လာပတာေ့ည။်
 ေထမအကျေ်အတည်းတစ်ခုမှာ ANP လှု ေ်ရှားမှု  
အတွင်း၌  အခက်အခဲများရှိ ပန ြခင်း ြဖစ်ေည်။  ယခင်  
ALD အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများစွာ ခွဲထွက်ေွားခဲ့ ကကပေီး ရခိုင် 
မျ ိုးချစ်ေါတီကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။ ANP ၏ တွဲဖက် 
ဥက�  ဌ ဦးပအးပမာင်မှာ  ေူအမတ်ပနရာ ရထားခဲ့ပော 
အမျ ိုးေားလ� တ်ပတာ်တွင် ထေ်ပေိုင်မည့်အစား ြေည်နယ် 
လ� တ်ပတာ်တွင်  အမတ်ပနရာ ဝင် ပေိုင်ရန်  ကကိုးစားြခင်း 
ပကကာင့် ပဝဖန်မှု များ ရှိလာခဲ့ေည်။ ထိုေို့နိုင်ငံပတာ်အဆင့် 
ေါတီမန်မှ  ြေည်နယ်အဆင့်  ေါလီမန်ေို့  ပနရာပြောင်း  
လိုက်ြခင်းအားြဖင့် ပရ�းပကာက်ေွဲ အပေီးတွင် ရခိုင်၏ဝန်ကကီး 
ချုေ်ပနရာကို ရည်မှန်းပနေည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ ကကေည်။၉၃

ထိုအြဖစ်အေျက်နှစ်ခုစလုံးမှာ အနာဂတ် ရခိုင် ြေည်နယ် 
နိုင်ငံပရးတွင် ပေါ် ပေါက်လာပတာ့မည့် အပေိုင်အဆိုင်များကို 
အချက်ပေးပနေလိုေင် ြဖစ်ေည်။
 ဒုတိယအကျေ်အတည်းမှာ ေို၍ အပလာေုံးဆယ် 
နိုင်ေည်။ ြမန်မာေည် မွတ်ဆလင်များစွာကို  လူ့အဖွဲ့  
အစည်းအတွင်းမှ  ေမိုင်း၀င်ပမာင်းထုတ်ေွဲ ကကီး ကျင်းေ 
ပတာ့ မ ည် ြဖ စ် ေ ည် ။  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ  ေို နီး လာ ချိ န် တွ င်  
ရခို င်ေါလီမန်  နို င် ငံ ပရးမှာ  မွတ်ဆလင်ပရ�းပကာက်ခံ  
အမတမ်ျားကိ ုပရ�းပကာကေ်ွမဲ ှဖယထ်တုရ်န ်မညေ်ို ့ကကိုးစား 
ရ မ ည် န ည်း ဟူ ပော  အ ပရး က  ေို ၍ လ� မ်း မိုး ပန ေ ည် ။ 
မွတ်ဆလင်များအပေါ်  ကန့်ေတ်ချုေ်ချယ်မှု များ တြဖည်း 
ြဖည်း တင်းကျေလ်ာေညက်ိလုည်း ရငှ်းလင်းစွာ ပတွ့လာရပေီ
ြဖစ်ေည်။ (၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ပနာက်ေိုင်း ခွဲြခား ဆက်ဆံ 

မှု များ )  ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်ော အကျ ိုးဆက်ကို  ခံစား  
ရေည် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးတွင်ေါ ေက်ပရာက်မှု  
ရှိ ပနေည်။  ဦးေိန်းစိန်အစိုးရက NDPD နှင့်တကွ
အြခားမတွဆ်လင ်ေါတမီျားနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉက်ို
လက်မှတ်  ပရးထိုးခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်တွင်  မွတ်ဆလင်
ငါးေိန်းခန့်မှာ ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်များကို အစိုးရက 
ရုေ်ေိမ်းခဲ့ေြဖင့် မဲပေးခွင့် နစ်နာခဲ့ရေည်။၉၄ ဤအပတာ 
အတွင်း မ.ဘ.ေ လှု ေ်ရှားမှု များက မွတ်ဆလင်းများအား 
ဆန့က်ျငပ်ရး ပလာဘ်မီျား အရှနိအ်ဟနုြ်မငှ့ခ်ဲ့ ပေီး ြမနမ်ာနိငုင်ံ
ပနရာအချ ို့တွင်  မွတ်ဆလင်များကို  အကကမ်းဖက်ေည့်  
လုေ်ရေ်များ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ေည်။၉၅

 ဤ အ ပန အ ထား တွ င်   မွ တ် ဆ လ င် ဘ က် မှ  
ပရ�းပကာက်ခံလိုေူများအဖို့  ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဝင်ေါရန်
မ ြဖ စ် နို င် ပတာ့ ပေ ။  ေိ ော ေ ည် မှာ  N L D နှ င့်  
USDP ထဲတွင်  မွတ်ဆလင်များစွာမှာ  ေါတီဝင်အြဖစ်  
ေါဝငပ်နကကပောလ်ည်း ပရ�းပကာကေ်ွတဲငွ ်ဝငပ်ေိုငရ်န ်အမတ ်
ပလာ င်း ပရ�း ချ ယ် ရာ တွ င်  အ ဓိ က ေါ တီ ကကီး  နှ စ် ခု စ လုံး
က မွတ်ဆလင် တစ်ဦးတစ်ပယာက်ကိုမျှ  မထည့်ေွင်းခဲ့ပေ။ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ နိုင်ငံပရးထဲတွင် ဘာောမတူေူများ ေါဝင် 
နိုင်ရန်မှာ  ပမ ျှာ်လင့်ချက်မဲ့ေွားခဲ့ပလပေီ။  မဲပေး ကကမည့်  
ပန့အတွက် မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်း ၈၀ ခန့်ကို၉၆ ေယ်ချ 
ခဲ့ ပေီး ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်အမတ်ပလာင်း ၆၀ဝ၀ ထဲတွင် ၂၈ဦး 
ောလျှ င ်မတွဆ်လငအ်ြဖစ ်ဝငပ်ရာက ်အပရ�းခခံငွ့ရ်ေည။်၉၇

 မတွဆ်လင-် ဆန့က်ျငပ်ရး အပတွးအပခါ် များေည ်
ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေို၍ေင် ေိောလာခဲ့ေည်။ ရခိုင်ေါတီ 
များေည်  ယခင်က စည်းလုံးညီ��တ်ပရး  စကားများ
ပြောဆိုခဲ့ ကကပော်လည်း ယခု ANP ၏အဖွဲ့ထဲမှ RNDP 
ပခါင်းပဆာင်များကမူ မိမိတို့၏ ALD မိတ်ဖက်များေည် 
လူမျ ိုးပရးကိစ္စ  တွင်  ေပဘာထား ြေတ်ေား ကကမည်ဟု  
ပမ ျှာ်လင့်ပကကာင်း ပြောကကားရင်း မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး 
ကို ထုတ်ြေခဲ့ေည်။ “ကိုယ်အမျ ိုးကိုယ်ချစ်ေါ၊ ပေွးမပနှာ 
ေါပစနှင့် ။  ရခို င် စစ်စစ် ြဖစ်ေါပစ ၊  ANP ကို မဲ ပေးေါ ”
ဆိုပော ပဆာင်ေုဒ်က ေါတီ၏ ပရ�းပကာက်ေွဲ ပ�ကွးပကကာ်ေံ 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၉၈ ဘင်္  ဂါလီများြဖစ် ကကေည်ဟု အထင်ခံ 
ရပော မွတ်ဆလင်များကို  အထူးေစ်မှတ် ထားခဲ့ေည်။ 
ANP ဒုတိယဥက� ဌြဖစ်လာပော RNDP ၏ အပထွပထွ 
အတွင်းပရးမှူး ဦးခိုင် ြေည်စိုးက “က� န်ပတာ်တို့  ေါတီ၏
မူဝါဒမှာ ဘင်္  ဂလီကိုလည်း လက်မခံေါ။ ရိုဟင်ဂျာနာမည် 
ကိုလည်း အေိအမှတ်မြေုေါ” ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၉၉

 ထိုေပဘာထားများ ေျံနှံ့လာချိန်တွင် မွတ်ဆလင် 
တိုက့ိ ုပဘးဖယထ်ားေည့အ်တကွ ်ရခိငုြ်ေညန်ယ ်ပြမာကေ်ိငု်း 
တွင်  ဆိုးကျ ိုးများ  စတင် ြဖစ်ပေါ် လာေည်။ပမာင်ပတာ 
ခရိုင်ထဲတွင်ရှိပော မဲဆန� နယ်ပြမများစွာတွင်  လူဦးပရ 
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ရင်ကကားပစ့ပရး လမ်းစဉ်ကို လက်မှတ်ပရးထိုး ခဲ့ ကကေူ လူ
မျ ိုးစု  နိုင်ငံပရးအဖွဲ့  ၃၄ ဖွဲ့  တွင်ေါဝင်ခဲ့ေည်။ ရခိုင်မှ  
လက်နက်ကိုင် အင်အားစု တစ်ခုမှ ေါဝင်နိုင်ခဲ့ ြခင်း မရှိ  
ပော်လည်း အာရကန်နိုင်ငံပရး ေါတီများက စိတ်အားထက်
ေန်စွာ ေါဝင်ခဲ့ ကကေည်။ ANP နှင့်အတူ အြခားနိုင်ငံပရး
ေါတီငယ်တစ်ခု ြဖစ် ကကပော ရခိုင် ြေည်နယ် အမျ ိုးေား 
ညီ��တ်ပရး ေါတီတို့အြေင်  ခမီအမျ ိုးေား ညီ��တ်ပရး
ေါတီ၊ မွတ်ဆလင် အပြခြေုနိုင်ငံပရးေါတီ ေုံးခုြဖစ်ကကပော 
ကမန် အမျ ိုးေား တိုးတက်ပရးေါတီ KNPP၊ ဒီမိုကပရစီ 
နှင့် လူ့အခွင့်အပရးေါတီ  DHRP ယခင် ၁၉၉၀ ပရ�းပကာက် 
ေွဲတွင်ေါဝင်ခဲ့ပော NDPHR နှင့် ၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် 
နှစ်ပနရာနိုင်ခဲ့ပော အမျ ိုးေား ဖွံ့ ပဖိုးပရး ဒီမိုကရက်တစ်
ေါတီ NDPD တို့က အတူ လက်မှတ်ပရးထိုးခဲ့ ကကေည်။၉၂

 မကကာမီကာလတွင် နှိမ်နင်းမှု များ ြဖစ်လာပတာ့ 
မည့်ကာလြဖစ်ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် အမျ ိုးေား ရင်ကကားပစ့ 
ပရးကို  အြခားနည်းလမ်းများ ြဖင့်  ရယူနိုင်ပေးေပလာ 
ဟူ၍လည်း ရင်နင့်စွာပမးခွန်းထုတ်စရာ အချိန်ြဖစ်ေည်။ 
ေို့ပော် ထိုကာလမှာေိေ်မကကာလိုက်ဘဲ ေို၍ စိုးရိမ်စရာ 
ပကာင်း ပော ေဋေိက္ခ များ အစဉလ်ိကု ်ြဖစပ်ေါ် လာပတာေ့ည။်
 ေထမအကျေ်အတည်းတစ်ခုမှာ ANP လှု ေ်ရှားမှု  
အတွင်း၌  အခက်အခဲများရှိ ပန ြခင်း ြဖစ်ေည်။  ယခင်  
ALD အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများစွာ ခွဲထွက်ေွားခဲ့ ကကပေီး ရခိုင် 
မျ ိုးချစ်ေါတီကို တည်ပထာင်ခဲ့ ကကေည်။ ANP ၏ တွဲဖက် 
ဥက�  ဌ ဦးပအးပမာင်မှာ  ေူအမတ်ပနရာ ရထားခဲ့ပော 
အမျ ိုးေားလ� တ်ပတာ်တွင် ထေ်ပေိုင်မည့်အစား ြေည်နယ် 
လ� တ်ပတာ်တွင်  အမတ်ပနရာ ဝင် ပေိုင်ရန်  ကကိုးစားြခင်း 
ပကကာင့် ပဝဖန်မှု များ ရှိလာခဲ့ေည်။ ထိုေို့နိုင်ငံပတာ်အဆင့် 
ေါတီမန်မှ  ြေည်နယ်အဆင့်  ေါလီမန်ေို့  ပနရာပြောင်း  
လိုက်ြခင်းအားြဖင့် ပရ�းပကာက်ေွဲ အပေီးတွင် ရခိုင်၏ဝန်ကကီး 
ချုေ်ပနရာကို ရည်မှန်းပနေည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ ကကေည်။၉၃

ထိုအြဖစ်အေျက်နှစ်ခုစလုံးမှာ အနာဂတ် ရခိုင် ြေည်နယ် 
နိုင်ငံပရးတွင် ပေါ် ပေါက်လာပတာ့မည့် အပေိုင်အဆိုင်များကို 
အချက်ပေးပနေလိုေင် ြဖစ်ေည်။
 ဒုတိယအကျေ်အတည်းမှာ ေို၍ အပလာေုံးဆယ် 
နိုင်ေည်။ ြမန်မာေည် မွတ်ဆလင်များစွာကို  လူ့အဖွဲ့  
အစည်းအတွင်းမှ  ေမိုင်း၀င်ပမာင်းထုတ်ေွဲ ကကီး ကျင်းေ 
ပတာ့ မ ည် ြဖ စ် ေ ည် ။  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ  ေို နီး လာ ချိ န် တွ င်  
ရခို င်ေါလီမန်  နို င် ငံ ပရးမှာ  မွတ်ဆလင်ပရ�းပကာက်ခံ  
အမတမ်ျားကိ ုပရ�းပကာကေ်ွမဲ ှဖယထ်တုရ်န ်မညေ်ို ့ကကိုးစား 
ရ မ ည် န ည်း ဟူ ပော  အ ပရး က  ေို ၍ လ� မ်း မိုး ပန ေ ည် ။ 
မွတ်ဆလင်များအပေါ်  ကန့်ေတ်ချုေ်ချယ်မှု များ တြဖည်း 
ြဖည်း တင်းကျေလ်ာေညက်ိလုည်း ရငှ်းလင်းစွာ ပတွ့လာရပေီ
ြဖစ်ေည်။ (၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ပနာက်ေိုင်း ခွဲြခား ဆက်ဆံ 

မှု များ )  ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်ော အကျ ိုးဆက်ကို  ခံစား  
ရေည် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးတွင်ေါ ေက်ပရာက်မှု  
ရှိ ပနေည်။  ဦးေိန်းစိန်အစိုးရက NDPD နှင့်တကွ
အြခားမတွဆ်လင ်ေါတမီျားနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉက်ို
လက်မှတ်  ပရးထိုးခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်တွင်  မွတ်ဆလင်
ငါးေိန်းခန့်မှာ ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ်များကို အစိုးရက 
ရုေ်ေိမ်းခဲ့ေြဖင့် မဲပေးခွင့် နစ်နာခဲ့ရေည်။၉၄ ဤအပတာ 
အတွင်း မ.ဘ.ေ လှု ေ်ရှားမှု များက မွတ်ဆလင်းများအား 
ဆန့က်ျငပ်ရး ပလာဘ်မီျား အရှနိအ်ဟနုြ်မငှ့ခ်ဲ့ ပေီး ြမနမ်ာနိငုင်ံ
ပနရာအချ ို့တွင်  မွတ်ဆလင်များကို  အကကမ်းဖက်ေည့်  
လုေ်ရေ်များ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ေည်။၉၅

 ဤ အ ပန အ ထား တွ င်   မွ တ် ဆ လ င် ဘ က် မှ  
ပရ�းပကာက်ခံလိုေူများအဖို့  ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ဝင်ေါရန်
မ ြဖ စ် နို င် ပတာ့ ပေ ။  ေိ ော ေ ည် မှာ  N L D နှ င့်  
USDP ထဲတွင်  မွတ်ဆလင်များစွာမှာ  ေါတီဝင်အြဖစ်  
ေါဝငပ်နကကပောလ်ည်း ပရ�းပကာကေ်ွတဲငွ ်ဝငပ်ေိုငရ်န ်အမတ ်
ပလာ င်း ပရ�း ချ ယ် ရာ တွ င်  အ ဓိ က ေါ တီ ကကီး  နှ စ် ခု စ လုံး
က မွတ်ဆလင် တစ်ဦးတစ်ပယာက်ကိုမျှ  မထည့်ေွင်းခဲ့ပေ။ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ နိုင်ငံပရးထဲတွင် ဘာောမတူေူများ ေါဝင် 
နိုင်ရန်မှာ  ပမ ျှာ်လင့်ချက်မဲ့ေွားခဲ့ပလပေီ။  မဲပေး ကကမည့်  
ပန့အတွက် မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်း ၈၀ ခန့်ကို၉၆ ေယ်ချ 
ခဲ့ ပေီး ပရ�းပကာက်ေွဲဝင်အမတ်ပလာင်း ၆၀ဝ၀ ထဲတွင် ၂၈ဦး 
ောလျှ င ်မတွဆ်လငအ်ြဖစ ်ဝငပ်ရာက ်အပရ�းခခံငွ့ရ်ေည။်၉၇

 မတွဆ်လင-် ဆန့က်ျငပ်ရး အပတွးအပခါ် များေည ်
ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေို၍ေင် ေိောလာခဲ့ေည်။ ရခိုင်ေါတီ 
များေည်  ယခင်က စည်းလုံးညီ��တ်ပရး  စကားများ
ပြောဆိုခဲ့ ကကပော်လည်း ယခု ANP ၏အဖွဲ့ထဲမှ RNDP 
ပခါင်းပဆာင်များကမူ မိမိတို့၏ ALD မိတ်ဖက်များေည် 
လူမျ ိုးပရးကိစ္စ  တွင်  ေပဘာထား ြေတ်ေား ကကမည်ဟု  
ပမ ျှာ်လင့်ပကကာင်း ပြောကကားရင်း မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး 
ကို ထုတ်ြေခဲ့ေည်။ “ကိုယ်အမျ ိုးကိုယ်ချစ်ေါ၊ ပေွးမပနှာ 
ေါပစနှင့် ။  ရခို င် စစ်စစ် ြဖစ်ေါပစ ၊  ANP ကို မဲ ပေးေါ ”
ဆိုပော ပဆာင်ေုဒ်က ေါတီ၏ ပရ�းပကာက်ေွဲ ပ�ကွးပကကာ်ေံ 
ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၉၈ ဘင်္  ဂါလီများြဖစ် ကကေည်ဟု အထင်ခံ 
ရပော မွတ်ဆလင်များကို  အထူးေစ်မှတ် ထားခဲ့ေည်။ 
ANP ဒုတိယဥက� ဌြဖစ်လာပော RNDP ၏ အပထွပထွ 
အတွင်းပရးမှူး ဦးခိုင် ြေည်စိုးက “က� န်ပတာ်တို့  ေါတီ၏
မူဝါဒမှာ ဘင်္  ဂလီကိုလည်း လက်မခံေါ။ ရိုဟင်ဂျာနာမည် 
ကိုလည်း အေိအမှတ်မြေုေါ” ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၉၉

 ထိုေပဘာထားများ ေျံနှံ့လာချိန်တွင် မွတ်ဆလင် 
တိုက့ိ ုပဘးဖယထ်ားေည့အ်တကွ ်ရခိငုြ်ေညန်ယ ်ပြမာကေ်ိငု်း 
တွင်  ဆိုးကျ ိုးများ  စတင် ြဖစ်ပေါ် လာေည်။ပမာင်ပတာ 
ခရိုင်ထဲတွင်ရှိပော မဲဆန� နယ်ပြမများစွာတွင်  လူဦးပရ 
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ကိန်းဂဏန်းများမှာ မွတ်ဆလင်မဲပေးခွင့် များကို အကကီး 
အကျယ် ေယ်ဖျက်လိုက်ပေီးပနာက် များစွာအပြောင်းအလဲ 
ရှိခဲ့ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင်  မွတ်ဆလင်  
အမတ်ပလာင်း၁၉ဦး ေယ်ချခံရပေီး အများစုမှာ နိုင်ငံေား 
မ ဟု တ် ဟူ ပော  အ ပကကာ င်း ြေ ချ က် ြဖ င့်  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ  
ဝင်ခွင့်မရြခင်း ြဖစ်ေည်။၁၀၀ တစ်ေီးေုဂ� လ ပရ�းပကာက်ခံ 
များအနက် တစ်ဦးမှာ USDP ၏ ဘူးေီးပတာင်အမတ် 
ြဖစ်ခဲ့ဖူးပော  ဦးပရ �ပမာင်မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာြဖစ်ပနြေန်
ေည်။ ဦးပရ �ပမာင်ကို  ထုတ်ေယ်ေစ်ြခင်းမှာ အထင်ကရ 
ြဖစ်ရေ်တစ်ခု ြဖစ်ေည်။ ၎င်းေည် ယခင်ကတေ်မပတာ်၏ 
အကကီးအကဲတစ်ဦးလည်းြဖစ် ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် ဥက� ဌ
လည်း ြဖစ်ခဲ့ဖူးပော ေူရဦးပရ �မန်းနှင့် နီးစေ်ေူြဖစ်ေည်။  
ပနာက်ထေ် ဖယ်ရှားခဲ့ရေည် မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်း 
တစဦ်းမှာ  DHRP  မ ှဦးပကျာမ်င်းြဖစပ်ေီး ၁၉၉၀ ပရ�းပကာကေ်ွ ဲ
တွင်  အနိုင်ရခဲ့ဖူးေူ ြဖစ်ေည်။ ထို့ ြေင် ၎င်းအား NLD၊ 
ALD  ေါတီများနှင့်အတူ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ်ကိုယ်စားြေု 
ပကာ်မတီထဲတွင်လည်း ေါဝင်ရန် ဖိတ်ပခါ် ခံရဖူးေည်။ 
(အခန်း ၅ ကိုရှု ေါ။) နိုင်ငံပရးအကျဉ်းေားပဟာင်း တစ်ဦး 
ြဖစပ်ော ဦးပကျာမ်င်းကမ ူမမိဖိယရ်ှားခရံေညမ်ှာ ရိဟုငဂ်ျာ 
တစ်ဦးြဖစ်ပနပောပကကာင့်ဟု ပေချာခဲ့ေည်။ “ဒီမိုကပရစီ 
အစိုးရလို့ပခါ် တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ က� န်ပတာ် နိုင်ငံေား
အ ခွ င့် အ ပရး  ဆုံး ရှု ံး ေွား တ ယ် ”  ဟု  ဦး ပကျာ် မ င်း က 
ဆိုေည်။၁၀၁

 ရခိုင်ြေည်နယ်၌ ဖိနှိေ်မှု များ ြေင်းထန်လာချိန်တွင်  
နိုင်ငံေားြဖစ်ြခင်း မြဖစ်ြခင်းဟူပော ရှု ပထာင့်မှ ကကည့်ကာ 
မွတ်ဆလင် အမတ်ပလာင်းများကို ခွင့်ြေုခဲ့ရာ KNPP ေါတီ
မှ မွတ်ဆလင်များော ယှဉ်ပေိုင်ခွင့်ရကကေည်။၁၀၂ ေို့ရာတွင် 

ကမန်ပခါင်းပဆာင်များကလည်း ၎င်းတို့၏ဒုက္ခ မှာ အနည်း 
ငယ်မျှ  ေက်ောရုံော ရှိေည်  ဟုဆိုခဲ့ေည်။  ၂၀၁၂
အဓိကရုဏ်းအတွင်း ကမန်များစွာေည် အိုးေစ်အိမ်ေစ် 
ပြေးခဲ့ ကကရေည့အ်ြေင ်ရိဟုငဂ်ျာများက ကမနဟ် ုနာမည ်၁၀၃

ခံပေီး နိုင်ငံေားစိစစ်ပရးကတ်များ ပလ ျှာက်ထားလာြခင်း 
ရှိေည်ဟု  စွေ်စွဲကာ ကမန်များကို  နိုင်ငံေားစိစစ်ပရး 
ကတ်အေစ် ထုတ်ပေးြခင်း ရေ်တန့်ေစ်ခဲ့ေည်။“ က� န်ပတာ် 
တို့ဟာ မွတ်ဆလင်ြဖစ်ရုံနဲ့  ခွဲ ြခားဆက်ဆံတာ ခံရတယ်” 
ဟု ေံတွဲပမို့မှ KNPP က အမတ်ပလာင်း ဦးေန်းဝင်းက 
ပြောဆိုခဲ့ေည်။၁၀၄

 အာရကန် ေမိုင်းတွင်  ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် 
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပရ�းပကာက်ေွဲတစ်ခုတွင်  မွတ်ဆလင်  
မဲ ဆ န�  ရှ င် များ ကို  လုံး လုံး လျား လျား  ေိ တ် ေ င် ခံ ပော  
ပရ�းပကာက်ေွဲ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင်များ မေါပတာ့ 
ပော ပကကာ င့်  လ စ် ဟာ ေွား ပော  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င်  
ပရ�းပကာက်ေွဲမှာ ANP , NLD နှင့်  USDP အစရှိေည့် 
ေါတီေုံးရေ်၏ အပေိုင်အဆိုင် ြမင်းေုံးပကာင်ပြေးေည့်ေွဲ 
ြဖစ်လာခဲ့ေည် ။  တစ်နို င် ငံလုံးအဆင့်တွင်  NLD က 
မဲအလုံးအရင်းြဖင့်  အနိုင်ရခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ရခိုင်တွင်မူ 
ANP က ေိုအပရးောခဲ့ေည်။ ALD နှင့် RNDP တို့ ၁၉၉၀ 
ပရ�းပကာကေ်ွနဲငှ့ ်၂၀၁၀ ပရ�းပကာကေ်ွ၌ဲ ရခဲပ့ော ရလဒထ်က ်
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 တစ်နိုင်ငံလုံးမဲအများဆုံးရေည့် NLD နှင့်
USDP တို့ပနာက်တွင် ယခင်က စတုတ� အမတ် အများဆုံး 
ေါတီအြဖစ်ော ရှိ ခဲ့ ရာမှ  ယခုအခါ  တတိယအင်အား  
အပကာင်းဆုံးေါတီ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ လ� တ်ပတာ်အဆင့်  
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ကိန်းဂဏန်းများမှာ မွတ်ဆလင်မဲပေးခွင့် များကို အကကီး 
အကျယ် ေယ်ဖျက်လိုက်ပေီးပနာက် များစွာအပြောင်းအလဲ 
ရှိခဲ့ေည်။ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင်  မွတ်ဆလင်  
အမတ်ပလာင်း၁၉ဦး ေယ်ချခံရပေီး အများစုမှာ နိုင်ငံေား 
မ ဟု တ် ဟူ ပော  အ ပကကာ င်း ြေ ချ က် ြဖ င့်  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ  
ဝင်ခွင့်မရြခင်း ြဖစ်ေည်။၁၀၀ တစ်ေီးေုဂ� လ ပရ�းပကာက်ခံ 
များအနက် တစ်ဦးမှာ USDP ၏ ဘူးေီးပတာင်အမတ် 
ြဖစ်ခဲ့ဖူးပော  ဦးပရ �ပမာင်မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာြဖစ်ပနြေန်
ေည်။ ဦးပရ �ပမာင်ကို  ထုတ်ေယ်ေစ်ြခင်းမှာ အထင်ကရ 
ြဖစ်ရေ်တစ်ခု ြဖစ်ေည်။ ၎င်းေည် ယခင်ကတေ်မပတာ်၏ 
အကကီးအကဲတစ်ဦးလည်းြဖစ် ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် ဥက� ဌ
လည်း ြဖစ်ခဲ့ဖူးပော ေူရဦးပရ �မန်းနှင့် နီးစေ်ေူြဖစ်ေည်။  
ပနာက်ထေ် ဖယ်ရှားခဲ့ရေည် မွတ်ဆလင်အမတ်ပလာင်း 
တစဦ်းမှာ  DHRP  မ ှဦးပကျာမ်င်းြဖစပ်ေီး ၁၉၉၀ ပရ�းပကာကေ်ွ ဲ
တွင်  အနိုင်ရခဲ့ဖူးေူ ြဖစ်ေည်။ ထို့ ြေင် ၎င်းအား NLD၊ 
ALD  ေါတီများနှင့်အတူ ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ်ကိုယ်စားြေု 
ပကာ်မတီထဲတွင်လည်း ေါဝင်ရန် ဖိတ်ပခါ် ခံရဖူးေည်။ 
(အခန်း ၅ ကိုရှု ေါ။) နိုင်ငံပရးအကျဉ်းေားပဟာင်း တစ်ဦး 
ြဖစပ်ော ဦးပကျာမ်င်းကမ ူမမိဖိယရ်ှားခရံေညမ်ှာ ရိဟုငဂ်ျာ 
တစ်ဦးြဖစ်ပနပောပကကာင့်ဟု ပေချာခဲ့ေည်။ “ဒီမိုကပရစီ 
အစိုးရလို့ပခါ် တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ က� န်ပတာ် နိုင်ငံေား
အ ခွ င့် အ ပရး  ဆုံး ရှု ံး ေွား တ ယ် ”  ဟု  ဦး ပကျာ် မ င်း က 
ဆိုေည်။၁၀၁

 ရခိုင်ြေည်နယ်၌ ဖိနှိေ်မှု များ ြေင်းထန်လာချိန်တွင်  
နိုင်ငံေားြဖစ်ြခင်း မြဖစ်ြခင်းဟူပော ရှု ပထာင့်မှ ကကည့်ကာ 
မွတ်ဆလင် အမတ်ပလာင်းများကို ခွင့်ြေုခဲ့ရာ KNPP ေါတီ
မှ မွတ်ဆလင်များော ယှဉ်ပေိုင်ခွင့်ရကကေည်။၁၀၂ ေို့ရာတွင် 

ကမန်ပခါင်းပဆာင်များကလည်း ၎င်းတို့၏ဒုက္ခ မှာ အနည်း 
ငယ်မျှ  ေက်ောရုံော ရှိေည်  ဟုဆိုခဲ့ေည်။  ၂၀၁၂
အဓိကရုဏ်းအတွင်း ကမန်များစွာေည် အိုးေစ်အိမ်ေစ် 
ပြေးခဲ့ ကကရေည့အ်ြေင ်ရိဟုငဂ်ျာများက ကမနဟ် ုနာမည ်၁၀၃

ခံပေီး နိုင်ငံေားစိစစ်ပရးကတ်များ ပလ ျှာက်ထားလာြခင်း 
ရှိေည်ဟု  စွေ်စွဲကာ ကမန်များကို  နိုင်ငံေားစိစစ်ပရး 
ကတ်အေစ် ထုတ်ပေးြခင်း ရေ်တန့်ေစ်ခဲ့ေည်။“ က� န်ပတာ် 
တို့ဟာ မွတ်ဆလင်ြဖစ်ရုံနဲ့  ခွဲ ြခားဆက်ဆံတာ ခံရတယ်” 
ဟု ေံတွဲပမို့မှ KNPP က အမတ်ပလာင်း ဦးေန်းဝင်းက 
ပြောဆိုခဲ့ေည်။၁၀၄

 အာရကန် ေမိုင်းတွင်  ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် 
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပရ�းပကာက်ေွဲတစ်ခုတွင်  မွတ်ဆလင်  
မဲ ဆ န�  ရှ င် များ ကို  လုံး လုံး လျား လျား  ေိ တ် ေ င် ခံ ပော  
ပရ�းပကာက်ေွဲ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ မွတ်ဆလင်များ မေါပတာ့ 
ပော ပကကာ င့်  လ စ် ဟာ ေွား ပော  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င်  
ပရ�းပကာက်ေွဲမှာ ANP , NLD နှင့်  USDP အစရှိေည့် 
ေါတီေုံးရေ်၏ အပေိုင်အဆိုင် ြမင်းေုံးပကာင်ပြေးေည့်ေွဲ 
ြဖစ်လာခဲ့ေည် ။  တစ်နို င် ငံလုံးအဆင့်တွင်  NLD က 
မဲအလုံးအရင်းြဖင့်  အနိုင်ရခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ရခိုင်တွင်မူ 
ANP က ေိုအပရးောခဲ့ေည်။ ALD နှင့် RNDP တို့ ၁၉၉၀ 
ပရ�းပကာကေ်ွနဲငှ့ ်၂၀၁၀ ပရ�းပကာကေ်ွ၌ဲ ရခဲပ့ော ရလဒထ်က ်
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 တစ်နိုင်ငံလုံးမဲအများဆုံးရေည့် NLD နှင့်
USDP တို့ပနာက်တွင် ယခင်က စတုတ� အမတ် အများဆုံး 
ေါတီအြဖစ်ော ရှိ ခဲ့ ရာမှ  ယခုအခါ  တတိယအင်အား  
အပကာင်းဆုံးေါတီ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ လ� တ်ပတာ်အဆင့်  
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ေုံးဆင့်အတွက် စုစုပေါင်း အမတ်ပနရာ ၄၅ ခုကို ANP 
က အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ရခိုင်ြေည်နယ်လ� တ်ပတာ် တစ်ခုလုံးတွင်
အမတ်ပနရာအများဆုံးပနရာကိုရရန် မဲဆန� နယ်တစ်ခုော 
လိုေွားခဲ့ေည်။၁၀၅ ANP ေည် ရန်ကုန်တိုင်းပဒေကကီးတွင်
လည်း ရခိုင်ပရးရာ ဝန်ကကီးပနရာကို အနိုင်ရခဲ့ေည်။
 ANP ပထာက်ခံေူများအဖို့ ထိုမဲရလဒ်မှာ ေါတီ၏ 
အင်အားနှင့် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး နိုးကကားမှု  မှတ်ပကျာက်
ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။  ဆ န�  မဲ ရာ ခို င် နှု န်း တိုး လာ ြခ င်း ကို ကက
ည့်လျှ င် ANPေည် မွတ်ဆလင် မဲဆန� ရှင်များကို  ဖိနှိေ်
လိုက်ေည့်  အစိုးရပကကာင့်  မဲရလဒ် ေိုအားပကာင်းေွား 
ခဲ့ေည်မှာ အမှန်ေင်။ အပရးကကီးပော မှတ်ေားစရာမှာ
မွ တ် ဆ လ င်  အ မ တ် ပလာ င်း များ အား  ချ န် ထား ခဲ့ ြခ င်း  
ပကကာင့်  NLD ပရာ USDP ေါရလဒ်များ  ေိုမပကာင်း
ေွားခဲ့ေါ။ ဗုဒ� ဘာောများထဲတွင် NLD ကို မွတ်ဆလင်
အကျ ိုးလိုလားပော ေါတီဟု  ထင်ပနကကေည်များရှိ ပေီး  
USDP ကမူ ၂၀၁၀ တွင် မွတ်ဆလင်မဲကို ရပအာင်ကကံဖန် 
ယူခဲ့ေည် ဟူပောနာမည်မှ မလွတ်ပြမာက်ပေးပေ။ အနိုင် 
ရခဲ့ ပော အမတ်ပနရာများကို ကကည့်လျှ င်  NLD ေည်  
ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်အလယအ်လတမ်ျှ  ြဖစခ်ဲ့ ပေီး ချင်းတိငု်းရင်း 
ေားပရးရာ ဝန်ကကီးပနရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ေည်။ NLD ေည် 
ြမန်မာြေည် အလယ်ေိုင်းက နိုင်ငံပရး လ� မ်းမိုးမှု ရှိပော
ရခိုင်ြေည်နယ် ပတာင်ေိုင်းတွင် ANP ထက်စာလျှ င် အမတ် 
ပနရာေိုရခဲ့ေည်။ ေို့ပော်ယခင် ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ ြဖစ်ခဲ့ေည့် 
ေုံစံအတိုင်းေင်  ဗမာအများစု  ကကီးစိုးပောေါတီတို့ေည် 
ရခိုင်များကကားတွင် အားပကာင်းပမာင်းေန် ပထာက်ခံမှု  

ကိုရရန်  ခဲယဉ်းေည်။  မဲဆန�  ရှင်အများစုေည်  ရခိုင်
ြေည်နယ်အပြခစိုက် ေါတီကို မဲပေးရန် ေို၍စဉ်းစားကကေည်။
 ေို့ရာတငွ ်ANP ၏ပအာငေ်ွကဲိ ုနိငုင်ပံရး ပခတေ်စ ်
တစ်ခု၏အစဟု မမှတ်ယူနိုင်ေါ။ ေထမ အပကကာင်းရင်းမှာ 
မွ တ် ဆ လ င် များ အား  အ စု လို က် အ ပေုံ လို က်  မဲ ပေး ခွ င့်  
ရုတ်ေိမ်းေစ်ြခင်းမှာ အလွန်စိတ်ဝမ်းကွဲပစပော ထိုးနှက် 
ချက်တစ်ခု ြဖစ် ပေီး ပနာက်လာပတာ့မည့်  ေဋိေက္ခ များ၏ 
ပရှ့ပြေးနိမိတ်ေင် ြဖစ်ေည်။ ဒုတိယမှာ- ရခိုင်ြေည်နယ်၏ 
နိုင်ငံပရးကလည်း အပြခအပနမတည်ပငိမ်ေါ။ နိုင်ငံပရး 
အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ကွဲြေားြခားနားမှု များ ဆက်လက်
ရှိပမဲရှိပနကကေလို ဦးပအးပမာင်က ြေည်နယ်လ� တ်ပတာ်ေို့
ပြောင်းရန်ကကိုးစားပော်လည်း မာန်ပအာင် ၂ မဲဆန� နယ်ပြမ 
တွင် မနိုင်ခဲ့ပောအခါ ေါတီအင်အား ဆုတ်ယုတ်ရေည်။ 
ရခိုင်တေ်မပတာ်နှင့် ြဖစ်ေွားပနပော ေဋိေက္ခ များ တင်းမာမှု  
အရှနိြ်မင့တ်က ်လာပေီး AA ၏အငအ်ားများ ေုံးနိငုင်နံယြ်ခား 
ဆုံချက်ေို့ တစစတိုးချဲ့ ဝင်ပရာက်လာ ေည်။၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 
အတွင်း၌ ရှစ်ရက်အတွင်း  နိုင်ငံေိုင်ေတင်းစာများ၏ 
ထုတ်ြေန်ချက်အရ ပကျာက်ပတာ်တွင် တေ်မပတာ်နှင့် AA 
တို့ တိုက်ေွဲပေါင်း ၁၅ ကကိမ်မျှ ြဖစ်ေွားခဲ့ ကကေည်။၁၀၆

 ထိုပဖာ်ြေေါ အပကကာင်းတရားများပကကာင့်ေင်လျှ င် 
တေ်မပတာ်ေည်တိုင်း ြေည်ကို  ဆယ်စုနှစ်ငါးခုပကျာ်မျှ  
အုေ်ချုေ်ခဲ့ ပေီးပနာက်  တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်လည်းပကာင်း ၊
ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်လည်းပကာင်း ေထမဆုံး ြေည်ေူ့မဲန�  
ြဖင့် တက်လာပော အစိုးရကို အမှန်တကယ် အာဏာလ� ဲပေး 
နိုင်ေါမည်ပလာဟု ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  ေံေယ အကကီး 
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ေုံးဆင့်အတွက် စုစုပေါင်း အမတ်ပနရာ ၄၅ ခုကို ANP 
က အနိုင်ရခဲ့ ပေီး ရခိုင်ြေည်နယ်လ� တ်ပတာ် တစ်ခုလုံးတွင်
အမတ်ပနရာအများဆုံးပနရာကိုရရန် မဲဆန� နယ်တစ်ခုော 
လိုေွားခဲ့ေည်။၁၀၅ ANP ေည် ရန်ကုန်တိုင်းပဒေကကီးတွင်
လည်း ရခိုင်ပရးရာ ဝန်ကကီးပနရာကို အနိုင်ရခဲ့ေည်။
 ANP ပထာက်ခံေူများအဖို့ ထိုမဲရလဒ်မှာ ေါတီ၏ 
အင်အားနှင့် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး နိုးကကားမှု  မှတ်ပကျာက်
ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။  ဆ န�  မဲ ရာ ခို င် နှု န်း တိုး လာ ြခ င်း ကို ကက
ည့်လျှ င် ANPေည် မွတ်ဆလင် မဲဆန� ရှင်များကို  ဖိနှိေ်
လိုက်ေည့်  အစိုးရပကကာင့်  မဲရလဒ် ေိုအားပကာင်းေွား 
ခဲ့ေည်မှာ အမှန်ေင်။ အပရးကကီးပော မှတ်ေားစရာမှာ
မွ တ် ဆ လ င်  အ မ တ် ပလာ င်း များ အား  ချ န် ထား ခဲ့ ြခ င်း  
ပကကာင့်  NLD ပရာ USDP ေါရလဒ်များ  ေိုမပကာင်း
ေွားခဲ့ေါ။ ဗုဒ� ဘာောများထဲတွင် NLD ကို မွတ်ဆလင်
အကျ ိုးလိုလားပော ေါတီဟု  ထင်ပနကကေည်များရှိ ပေီး  
USDP ကမူ ၂၀၁၀ တွင် မွတ်ဆလင်မဲကို ရပအာင်ကကံဖန် 
ယူခဲ့ေည် ဟူပောနာမည်မှ မလွတ်ပြမာက်ပေးပေ။ အနိုင် 
ရခဲ့ ပော အမတ်ပနရာများကို ကကည့်လျှ င်  NLD ေည်  
ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်အလယအ်လတမ်ျှ  ြဖစခ်ဲ့ ပေီး ချင်းတိငု်းရင်း 
ေားပရးရာ ဝန်ကကီးပနရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ေည်။ NLD ေည် 
ြမန်မာြေည် အလယ်ေိုင်းက နိုင်ငံပရး လ� မ်းမိုးမှု ရှိပော
ရခိုင်ြေည်နယ် ပတာင်ေိုင်းတွင် ANP ထက်စာလျှ င် အမတ် 
ပနရာေိုရခဲ့ေည်။ ေို့ပော်ယခင် ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ ြဖစ်ခဲ့ေည့် 
ေုံစံအတိုင်းေင်  ဗမာအများစု  ကကီးစိုးပောေါတီတို့ေည် 
ရခိုင်များကကားတွင် အားပကာင်းပမာင်းေန် ပထာက်ခံမှု  

ကိုရရန်  ခဲယဉ်းေည်။  မဲဆန�  ရှင်အများစုေည်  ရခိုင်
ြေည်နယ်အပြခစိုက် ေါတီကို မဲပေးရန် ေို၍စဉ်းစားကကေည်။
 ေို့ရာတငွ ်ANP ၏ပအာငေ်ွကဲိ ုနိငုင်ပံရး ပခတေ်စ ်
တစ်ခု၏အစဟု မမှတ်ယူနိုင်ေါ။ ေထမ အပကကာင်းရင်းမှာ 
မွ တ် ဆ လ င် များ အား  အ စု လို က် အ ပေုံ လို က်  မဲ ပေး ခွ င့်  
ရုတ်ေိမ်းေစ်ြခင်းမှာ အလွန်စိတ်ဝမ်းကွဲပစပော ထိုးနှက် 
ချက်တစ်ခု ြဖစ် ပေီး ပနာက်လာပတာ့မည့်  ေဋိေက္ခ များ၏ 
ပရှ့ပြေးနိမိတ်ေင် ြဖစ်ေည်။ ဒုတိယမှာ- ရခိုင်ြေည်နယ်၏ 
နိုင်ငံပရးကလည်း အပြခအပနမတည်ပငိမ်ေါ။ နိုင်ငံပရး 
အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ကွဲြေားြခားနားမှု များ ဆက်လက်
ရှိပမဲရှိပနကကေလို ဦးပအးပမာင်က ြေည်နယ်လ� တ်ပတာ်ေို့
ပြောင်းရန်ကကိုးစားပော်လည်း မာန်ပအာင် ၂ မဲဆန� နယ်ပြမ 
တွင် မနိုင်ခဲ့ပောအခါ ေါတီအင်အား ဆုတ်ယုတ်ရေည်။ 
ရခိုင်တေ်မပတာ်နှင့် ြဖစ်ေွားပနပော ေဋိေက္ခ များ တင်းမာမှု  
အရှနိြ်မင့တ်က ်လာပေီး AA ၏အငအ်ားများ ေုံးနိငုင်နံယြ်ခား 
ဆုံချက်ေို့ တစစတိုးချဲ့ ဝင်ပရာက်လာ ေည်။၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 
အတွင်း၌ ရှစ်ရက်အတွင်း  နိုင်ငံေိုင်ေတင်းစာများ၏ 
ထုတ်ြေန်ချက်အရ ပကျာက်ပတာ်တွင် တေ်မပတာ်နှင့် AA 
တို့ တိုက်ေွဲပေါင်း ၁၅ ကကိမ်မျှ ြဖစ်ေွားခဲ့ ကကေည်။၁၀၆

 ထိုပဖာ်ြေေါ အပကကာင်းတရားများပကကာင့်ေင်လျှ င် 
တေ်မပတာ်ေည်တိုင်း ြေည်ကို  ဆယ်စုနှစ်ငါးခုပကျာ်မျှ  
အုေ်ချုေ်ခဲ့ ပေီးပနာက်  တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်လည်းပကာင်း ၊
ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်လည်းပကာင်း ေထမဆုံး ြေည်ေူ့မဲန�  
ြဖင့် တက်လာပော အစိုးရကို အမှန်တကယ် အာဏာလ� ဲပေး 
နိုင်ေါမည်ပလာဟု ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  ေံေယ အကကီး 
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အကျယ် ရှိခဲ့ ကကေည်။ ေုံးေေ်ေူများက ခန့်မှန်းခဲ့ ကက 
ေလိုေင်  NCA ကို  ပအာက်တိုဘာလထဲတွင်  ALP က 
လကမ်တှ ် ပရးထိုးခဲ့ ြခင်းက ရခိငုြ်ေညန်ယ၏် အပနအထားကိ ု
မည်ေည့် အပြောင်းအလဲကိုမျှ  ပရပရရာရာ မြဖစ်ပစခဲ့ေါ။ 
ေို့ရာတွင် ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်အရ ထိုစဉ်ကမူ ANP နှင့် 
ULA အဖွဲ့နှစ်ခုစလုံးမှ  ပခါင်းပဆာင်များက နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲမှာ မိမိတို့ဘက်ေို့  ေါလာပေီဟု ထင်မှတ်ခံ 
ကကေည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များကတည်းက စ၍ပရတွက်လျှ င် 
အာရကနအ်မျ ိုးေားပရးတငွ ်ဦးပဆာငေ် ူအဖွဲ့ ကကီး နစှခ်မုှာ 
ကံဇာတာ အတက်ဘက်ေို့ ပရာက်ပနပေီဟု ဆိုနိုင်ေည်။
 ေမ� တဦးေိန်းစိန်ေည် ရာထူးမှ မစွန့်ခွာမီတွင် 
ပနာက်ဆုံးအပနနှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက်  ေူလက်ရာ 
ပြခရာကို ချန်ခဲ့ဦးမည့် ေပဘာရှိေည်။ NCA ကို အပကာင်
အထည်ပဖာ်ရာတွင် ေထမအဆင့်အပနနှင့် ြေည်ပထာင်စု 
ပငိမ်းချမ်းပရး ညီလာခံကို ကျင်းေပေီး NCA ကို လက်မှတ်
မ ထိုး ရ ပေး ေ ည့်  အ ဖွဲ့ များ ကို လ ည်း  တ က် ပရာ က် ေူ  
အဆင့်နှင့် မဟုတ်ဘဲ “ပလ့လာေူ” အြဖစ်ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ 
NCA လက်မှတ်မထိုးပေးပော အဖွဲ့အစည်းများဘက် 
က မူ  ဤ ေို့ အ ဆ င့် ခွဲ ထား ြခ င်း က  မိ မိ တို့ ကို  အ ပရး  
မလုေ် ြခင်းဟုော ယူဆေြဖင့်  ANC , ULA နှင့်တကွ 
အြခား UNFC အဖွဲ့ဝင်များက ေေိတ်ပမှာက်ခဲ့ ကကေည်။ 
NCA စာချုေ်လက်မှတ် မထိုးရပေးပောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကမျှ  
မတက်ပရာက်ခဲ့ေါ။
 UCA လက်မှတ်ထိုးထားေူများနှင့်  လက်မှတ် 

မထိုးရပေးပောေူဟူ၍ ခွဲ ြခားလိုက်ြခင်းကို တေ်မပတာ်
က ရည်ရ�ယ်ချက်ရှိရှိလုေ်ေည်ြဖစ်ပစ မလုေ်ေည်ြဖစ်ပစ 
လာမည့်နှစ်များတွင် ြဖစ်ပေါ် လာပတာ့မည့် ြေဿနာများ
ကို  ကကို တ င် လှ မ်း ြမ င် ပန ရ ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။  N C A  ေ ည်  
ပငိမ်းချမ်းပရးဆီ အပရာက်ေွားမည့် ယာဉ်တစ်စီးြဖစ်လာ
ရန် ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ ကကပော်လည်း ယခုအခါတွင်ကား ေို၍ 
စိတ်ဝမ်းကွဲပစေည့် အပကကာင်းတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ ပေီး ANC 
နှင့် UNFC တို့မှ ပခါင်းပဆာင်တစ်ဦးြဖစ်ပော ဦးထွန်းပဇာ်
က ြေင်းထန်စွာပဝဖန်ခဲ့ေည်။ “ေူတို့က က� န်ပတာ်တို့ကို
ခွဲ ြခားဆက်ဆံပနကကပေီ။ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ပတွက 
အစည်းအပဝးပတွမှာဝင် ပေီး ပဆွးပနွးဆုံး ြဖတ်ေိုင်ခွင့်ကို
ရပေီးပတာ့ အစိုးရကလည်း ေူတို့ကို  ပငိမ်းချမ်းပရးဆိုတဲ့  
ဆကုိပုေးတယ။် က� နပ်တာတ်ို ့အစိုးရဆကီ ရတာကကျပတာ ့
တိုက်ေွဲပတွ ထေ်တိုးလာတာေဲ” ဟု ၎င်းကဆိုခဲ့ေည်။၁၀၇

 ြေည်ပထာင်စု ပငိမ်းချမ်းပရး  ညီလာခံ  မပအာင်  
ြမင် ြခင်းနှင့်အတူ ဦးေိန်းစိန်၏ နိုင်ငံပရး ေက်တမ်း
မှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပလပေီ။ ယခုအချိန်မှစကာ ရခိုင်နှင့်အြခား 
လူမျ ိုးစုပခါင်းပဆာင်များက အေစ်တက်လာမည့် NLD
အစိုးရမှာ ေက်တမ်းပစ့ေွားပေီ ြဖစ်ေည့်  USDP ထက် 
စာလျှ င် နိုင်ငံပရးအပြောင်းအလဲကို ပဆာင်ကျဉ်းပေးနိုင် 
လိမ့်မည်ဟု  ပမ ျှာ်လင့်တကကီးရှိ ကကေည်။  ANP, ALD 
နှင့်  RNDP တို့ကဲ့ေို့ ေင်  NLD ေည်  အပမဲတပစေင်  
ဒီမိုကပရစီေန်းတိုင်ေို့ ဦးတည်ေည်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ပော 
ေါ တီ ြဖ စ် ပေီး  စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး မှ ေ ည်  လွ တ် လ ေ် ပော  

ပဒ
ါ် ပ

အ
ာင

်ဆ
န်း

စုကက
ည

်နှင
့် U

NF
C 

တ
ို့အ

စည
်းအ

ပဝ
း  

(ဝ
ဲမှယ

ာ) 
နိုင

်ဟ
ံေ

ာ (
NM

SP
)၊ A

be
l T

we
ed

 
(K

NP
P)

၊ D
av

id 
Th

ac
ke

rb
aw

 (K
NU

) န
ှင့် 

ထ
ွန်း

ပဇ
ာ် (

AN
C)

 (I
R)

transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 122

အကျယ် ရှိခဲ့ ကကေည်။ ေုံးေေ်ေူများက ခန့်မှန်းခဲ့ ကက 
ေလိုေင်  NCA ကို  ပအာက်တိုဘာလထဲတွင်  ALP က 
လကမ်တှ ် ပရးထိုးခဲ့ ြခင်းက ရခိငုြ်ေညန်ယ၏် အပနအထားကိ ု
မည်ေည့် အပြောင်းအလဲကိုမျှ  ပရပရရာရာ မြဖစ်ပစခဲ့ေါ။ 
ေို့ရာတွင် ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်အရ ထိုစဉ်ကမူ ANP နှင့် 
ULA အဖွဲ့နှစ်ခုစလုံးမှ  ပခါင်းပဆာင်များက နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲမှာ မိမိတို့ဘက်ေို့  ေါလာပေီဟု ထင်မှတ်ခံ 
ကကေည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များကတည်းက စ၍ပရတွက်လျှ င် 
အာရကနအ်မျ ိုးေားပရးတငွ ်ဦးပဆာငေ် ူအဖွဲ့ ကကီး နစှခ်မုှာ 
ကံဇာတာ အတက်ဘက်ေို့ ပရာက်ပနပေီဟု ဆိုနိုင်ေည်။
 ေမ� တဦးေိန်းစိန်ေည် ရာထူးမှ မစွန့်ခွာမီတွင် 
ပနာက်ဆုံးအပနနှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက်  ေူလက်ရာ 
ပြခရာကို ချန်ခဲ့ဦးမည့် ေပဘာရှိေည်။ NCA ကို အပကာင်
အထည်ပဖာ်ရာတွင် ေထမအဆင့်အပနနှင့် ြေည်ပထာင်စု 
ပငိမ်းချမ်းပရး ညီလာခံကို ကျင်းေပေီး NCA ကို လက်မှတ်
မ ထိုး ရ ပေး ေ ည့်  အ ဖွဲ့ များ ကို လ ည်း  တ က် ပရာ က် ေူ  
အဆင့်နှင့် မဟုတ်ဘဲ “ပလ့လာေူ” အြဖစ်ဖိတ်ပခါ် ခဲ့ေည်။ 
NCA လက်မှတ်မထိုးပေးပော အဖွဲ့အစည်းများဘက် 
က မူ  ဤ ေို့ အ ဆ င့် ခွဲ ထား ြခ င်း က  မိ မိ တို့ ကို  အ ပရး  
မလုေ် ြခင်းဟုော ယူဆေြဖင့်  ANC , ULA နှင့်တကွ 
အြခား UNFC အဖွဲ့ဝင်များက ေေိတ်ပမှာက်ခဲ့ ကကေည်။ 
NCA စာချုေ်လက်မှတ် မထိုးရပေးပောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကမျှ  
မတက်ပရာက်ခဲ့ေါ။
 UCA လက်မှတ်ထိုးထားေူများနှင့်  လက်မှတ် 

မထိုးရပေးပောေူဟူ၍ ခွဲ ြခားလိုက်ြခင်းကို တေ်မပတာ်
က ရည်ရ�ယ်ချက်ရှိရှိလုေ်ေည်ြဖစ်ပစ မလုေ်ေည်ြဖစ်ပစ 
လာမည့်နှစ်များတွင် ြဖစ်ပေါ် လာပတာ့မည့် ြေဿနာများ
ကို  ကကို တ င် လှ မ်း ြမ င် ပန ရ ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။  N C A  ေ ည်  
ပငိမ်းချမ်းပရးဆီ အပရာက်ေွားမည့် ယာဉ်တစ်စီးြဖစ်လာ
ရန် ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ ကကပော်လည်း ယခုအခါတွင်ကား ေို၍ 
စိတ်ဝမ်းကွဲပစေည့် အပကကာင်းတစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ ပေီး ANC 
နှင့် UNFC တို့မှ ပခါင်းပဆာင်တစ်ဦးြဖစ်ပော ဦးထွန်းပဇာ်
က ြေင်းထန်စွာပဝဖန်ခဲ့ေည်။ “ေူတို့က က� န်ပတာ်တို့ကို
ခွဲ ြခားဆက်ဆံပနကကပေီ။ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ပတွက 
အစည်းအပဝးပတွမှာဝင် ပေီး ပဆွးပနွးဆုံး ြဖတ်ေိုင်ခွင့်ကို
ရပေီးပတာ့ အစိုးရကလည်း ေူတို့ကို  ပငိမ်းချမ်းပရးဆိုတဲ့  
ဆကုိပုေးတယ။် က� နပ်တာတ်ို ့အစိုးရဆကီ ရတာကကျပတာ ့
တိုက်ေွဲပတွ ထေ်တိုးလာတာေဲ” ဟု ၎င်းကဆိုခဲ့ေည်။၁၀၇

 ြေည်ပထာင်စု ပငိမ်းချမ်းပရး  ညီလာခံ  မပအာင်  
ြမင် ြခင်းနှင့်အတူ ဦးေိန်းစိန်၏ နိုင်ငံပရး ေက်တမ်း
မှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပလပေီ။ ယခုအချိန်မှစကာ ရခိုင်နှင့်အြခား 
လူမျ ိုးစုပခါင်းပဆာင်များက အေစ်တက်လာမည့် NLD
အစိုးရမှာ ေက်တမ်းပစ့ေွားပေီ ြဖစ်ေည့်  USDP ထက် 
စာလျှ င် နိုင်ငံပရးအပြောင်းအလဲကို ပဆာင်ကျဉ်းပေးနိုင် 
လိမ့်မည်ဟု  ပမ ျှာ်လင့်တကကီးရှိ ကကေည်။  ANP, ALD 
နှင့်  RNDP တို့ကဲ့ေို့ ေင်  NLD ေည်  အပမဲတပစေင်  
ဒီမိုကပရစီေန်းတိုင်ေို့ ဦးတည်ေည်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ပော 
ေါ တီ ြဖ စ် ပေီး  စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး မှ ေ ည်  လွ တ် လ ေ် ပော  
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ကိုယ့် ကကမ� ာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ပော စနစ်တစ်ခု၁၀၈ အတွက် 
ရု န်း က န် ခဲ့ ေ ည့်  ေုံ ရိ ေ် ရှိ ခဲ့ ပေ ေ ည် ။  ေါ တီ ၏  ၂ ၀ ၁ ၅ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ  ပကကညာစာတမ်းတွင်ေင်လျှ င်  NLD က 
“စစ်မှန်ပောလွတ်လေ်ပော ညီမျှ ပော ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်း 
ခွင့်ရှိပော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် ြေည်ပထာင်စု တည် 
ပထာင်နိုင်ရန် ကကိုးေမ်းေွားမည်”၁၀၉ ဟူပော အဓိဌာန်ကို 
အေစ်တစ်ဖန် ြေ�  ာန်းခဲ့ပေးေည် မဟုတ်ေါပလာ။
 နိုင်ငံပရးနယ်ေယ်မှ  မျက်လုံးများအားလုံးေည် 
ယခုအခါ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ထံေို့  စူးစိုက်ပနကကပေီ 
ြဖစ်ေည်။ NLD က အာဏာ မရယူရပေးမီကပလးတွင် 

လူမျ ိုးစုအပရးနှင့် ေတ်ေက်၍ ရင်ပအးစရာ အရိေ်အပရာင်
ြေခဲ့ပေးေည်။ ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် လွတ်လေ်ပရး 
ပန့တွင် ေူမက နိုင်ငံေို့ ကတိတစ်ခု ရဲရင့်စွာေင် ပေးအေ်ခဲ့ 
ေည်။ “အစိုးရေစ်အပနနှင့်နဲ့ ေထမဆုံး ပဆာင်ရ�က်မယ့် 
အရာကပတာ့ တိုင်း ြေည်ရဲ့  ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ေဲ  
ြဖစ်ေါတယ်။ ေက်ဆိုင်ေူများအားလုံး ေါဝင်နိုင်တဲ့ အေစ် 
အခတရ်ေစ်ပဲရးစာချုေက်ိ ုရပအာင ်ကကိုးစားေွားေါမယ”် ၁၁၀

ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။ ပလးနှစ်ကကာခဲ့ ပေီးပော အခါတွင်ကား 
ထိုစကားတို့မှာ အထပြမာက်ပအာင်ြမင်ြခင်း မရှိပေးပေ။
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ကိုယ့် ကကမ� ာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ပော စနစ်တစ်ခု၁၀၈ အတွက် 
ရု န်း က န် ခဲ့ ေ ည့်  ေုံ ရိ ေ် ရှိ ခဲ့ ပေ ေ ည် ။  ေါ တီ ၏  ၂ ၀ ၁ ၅ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ  ပကကညာစာတမ်းတွင်ေင်လျှ င်  NLD က 
“စစ်မှန်ပောလွတ်လေ်ပော ညီမျှ ပော ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်း 
ခွင့်ရှိပော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် ြေည်ပထာင်စု တည် 
ပထာင်နိုင်ရန် ကကိုးေမ်းေွားမည်”၁၀၉ ဟူပော အဓိဌာန်ကို 
အေစ်တစ်ဖန် ြေ�  ာန်းခဲ့ပေးေည် မဟုတ်ေါပလာ။
 နိုင်ငံပရးနယ်ေယ်မှ  မျက်လုံးများအားလုံးေည် 
ယခုအခါ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ထံေို့  စူးစိုက်ပနကကပေီ 
ြဖစ်ေည်။ NLD က အာဏာ မရယူရပေးမီကပလးတွင် 

လူမျ ိုးစုအပရးနှင့် ေတ်ေက်၍ ရင်ပအးစရာ အရိေ်အပရာင်
ြေခဲ့ပေးေည်။ ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် လွတ်လေ်ပရး 
ပန့တွင် ေူမက နိုင်ငံေို့ ကတိတစ်ခု ရဲရင့်စွာေင် ပေးအေ်ခဲ့ 
ေည်။ “အစိုးရေစ်အပနနှင့်နဲ့ ေထမဆုံး ပဆာင်ရ�က်မယ့် 
အရာကပတာ့ တိုင်း ြေည်ရဲ့  ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ေဲ  
ြဖစ်ေါတယ်။ ေက်ဆိုင်ေူများအားလုံး ေါဝင်နိုင်တဲ့ အေစ် 
အခတရ်ေစ်ပဲရးစာချုေက်ိ ုရပအာင ်ကကိုးစားေွားေါမယ”် ၁၁၀

ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။ ပလးနှစ်ကကာခဲ့ ပေီးပော အခါတွင်ကား 
ထိုစကားတို့မှာ အထပြမာက်ပအာင်ြမင်ြခင်း မရှိပေးပေ။
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7/ NLD wyfrawmftpdk;& (2016rS 

,aeYtxd)

 အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်က ၂၀၁၆ခုနှစ်  
မတ်လတွင် အာဏာရယူပေီးပနာက် အစိုးရေစ်က ေျားရည် 
ဆမ်းကာလမှာ အလနွေ်င ်တိပုတာင်းလေှည။် ြေညပ်ထာငစု် 
ကကံ့ ခို င် ပရး နှ င့်  ဖွံ့ ပဖိုး ပရး ေါ တီ  အ စိုး ရ ဆ င်း ေွား ပေီး  
ချိန်တွင်လည်း အစိုးရ၏ လုေ်ေိုင်ခွင့်အာဏာမှာ အထူး 
တလည် ပြောင်းလဲေွားြခင်းမရှိပကကာင်း မကကာမီေင် ေိရှိ 
လာကကေည်။ အစိုးရေစ်ေည် အမှန်စင်စစ် NLD နှင့်  
တေ်မပတာ်တို့ပရာ၍ အုေ်ချုေ်ြခင်းေုံစံေင် ြဖစ်ေည်။ ဝန်ကကီး
ဌာနေုံးခုနှင့်အတူ ေါလီမန်အားလုံးတွင် အမတ်ဦးပရ၏ 
၂၅ ရာခိုင်နှု န်းကို  အုေ်စီးထားေည့်အတွက် တေ်မပတာ် 
နိုင်ငံပရးတွင်  လက်ဝါး ကကီးအုေ်ခွင့်  ရပနဆဲ ြဖစ်ေည်။ 
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ် ေုံ  အပြခခံဥေပဒ ၅၄(စ) အရ 
တေ်မပတာ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများေည် ပဒါ် ပအာင် 
ဆန်း စု ကကည်ကို  ေမ�  တမြဖစ်လာပအာင်  ေိတ်ေင်ထား  
နို င် ကက ေ ည် ။  ( ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် မှာ  ပဗိ တိ ေျှ  
နိုင်ငံေားနှင့် အိမ်ပထာင်ကျခဲ့ ပေီး မိေားစုဝင်ထဲတွင် နိုင်ငံ
ြခားေားများ ေါဝင်ပနပောပကကာင့်ဟူေည့်  အပကကာင်း 
ြေချကြ်ဖင့ ်ကန့က်ကွန်ိငု)် ေမ� တရာထူးအစား နိငုင်ပံတာ ်၏ 
အတိငုေ်ငခ်ရံာထူးကိ ုပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည ်ဝငပ်ရာကန်ိငု ်
ရန်  အေစ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ ြခင်း ြဖင့်  ပခါင်းပဆာင်ပနရာကို  
ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ေည်။ 
 NLD ၏ ပနာက်ထေ်တိုးလာပော ဒုက္ခ များထဲတွင် 
အစိုးရေစ်၏ လူအင်အားအရ မူဝါဒအရ ြေင်ြေင် ဆင်ဆင်
ရှိေုံ  မရြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်မှ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စု ကကည်က ယခင်စစ်တေ်ဘက်မှ  အရာရှိ ပဟာင်းများ  
အချ ို့ကို အစိုးရေစ်ထဲတွင် ခန့်အေ်ခဲ့ ြခင်းကို ကကည့်လျှ င် 
ေိောလှေည်။၁ တေ်မပတာ်၏ အာဏာေည် ကျုံ့ေွားရ 
မည့်အစား ေို၍ေင်  ခိုင်မာလာခဲ့ေည်။ ဤေို့ပနရာကို  
ရပအာင်ဝင်ယူ ြခင်းက ဗိုလ်ချုေ်မှူး ကကီးမင်းပအာင်လှို  င်
နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များ၏ နည်းဗျူဟာတစ်ရေ် 
ဟုတ်မဟုတ်  ဆိုေည်ကို  မည်ေည့်အခါကမျှ  မရှင်း ြေ 
ခဲ့ေါ။  ေို့ ပော်  ထိုေို့  ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်  ကကြခင်းမှာ
အနာဂတ် အစိုးရက လှမ်းမည့်ပြခလှမ်းများကို အရိေ်ထိုးပန 
ပေပတာ့ေည်။ NLD ပရာ တေ်မပတာ်ေါ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့်
စီမံခန့်ခွဲမှု ဘက်တွင် အထက်စီးမှ အမိန့်ပေးပော စနစ် 
ကိေုုံးပေီး အစိုးရ၏ ကကဘ်နိကအ်ေစမ်ှာ ြေုြေငပ်ြောင်းလမဲှု  
များကို ရဲရဲတင်းတင်း လုေ်နိုင်ခဲ့ ြခင်းမရှိေါ။
 ပနာက်နှစ်များတွင်မူ  လုေ်ငန်းက� မ်းကျင်မှု  မရှိ  
ြခင်း နှင့် အစီအစဉ်ပရးစွဲရာတွင် ညံ့ဖျင်းြခင်းတို့က NLD
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7/ NLD wyfrawmftpdk;& (2016rS 

,aeYtxd)

 အမျ ိုးေားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်က ၂၀၁၆ခုနှစ်  
မတ်လတွင် အာဏာရယူပေီးပနာက် အစိုးရေစ်က ေျားရည် 
ဆမ်းကာလမှာ အလနွေ်င ်တိပုတာင်းလေှည။် ြေညပ်ထာငစု် 
ကကံ့ ခို င် ပရး နှ င့်  ဖွံ့ ပဖိုး ပရး ေါ တီ  အ စိုး ရ ဆ င်း ေွား ပေီး  
ချိန်တွင်လည်း အစိုးရ၏ လုေ်ေိုင်ခွင့်အာဏာမှာ အထူး 
တလည် ပြောင်းလဲေွားြခင်းမရှိပကကာင်း မကကာမီေင် ေိရှိ 
လာကကေည်။ အစိုးရေစ်ေည် အမှန်စင်စစ် NLD နှင့်  
တေ်မပတာ်တို့ပရာ၍ အုေ်ချုေ်ြခင်းေုံစံေင် ြဖစ်ေည်။ ဝန်ကကီး
ဌာနေုံးခုနှင့်အတူ ေါလီမန်အားလုံးတွင် အမတ်ဦးပရ၏ 
၂၅ ရာခိုင်နှု န်းကို  အုေ်စီးထားေည့်အတွက် တေ်မပတာ် 
နိုင်ငံပရးတွင်  လက်ဝါး ကကီးအုေ်ခွင့်  ရပနဆဲ ြဖစ်ေည်။ 
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ် ေုံ  အပြခခံဥေပဒ ၅၄(စ) အရ 
တေ်မပတာ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ပလာင်းများေည် ပဒါ် ပအာင် 
ဆန်း စု ကကည်ကို  ေမ�  တမြဖစ်လာပအာင်  ေိတ်ေင်ထား  
နို င် ကက ေ ည် ။  ( ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် မှာ  ပဗိ တိ ေျှ  
နိုင်ငံေားနှင့် အိမ်ပထာင်ကျခဲ့ ပေီး မိေားစုဝင်ထဲတွင် နိုင်ငံ
ြခားေားများ ေါဝင်ပနပောပကကာင့်ဟူေည့်  အပကကာင်း 
ြေချကြ်ဖင့ ်ကန့က်ကွန်ိငု)် ေမ� တရာထူးအစား နိငုင်ပံတာ ်၏ 
အတိငုေ်ငခ်ရံာထူးကိ ုပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည ်ဝငပ်ရာကန်ိငု ်
ရန်  အေစ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ ြခင်း ြဖင့်  ပခါင်းပဆာင်ပနရာကို  
ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ေည်။ 
 NLD ၏ ပနာက်ထေ်တိုးလာပော ဒုက္ခ များထဲတွင် 
အစိုးရေစ်၏ လူအင်အားအရ မူဝါဒအရ ြေင်ြေင် ဆင်ဆင်
ရှိေုံ  မရြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်မှ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စု ကကည်က ယခင်စစ်တေ်ဘက်မှ  အရာရှိ ပဟာင်းများ  
အချ ို့ကို အစိုးရေစ်ထဲတွင် ခန့်အေ်ခဲ့ ြခင်းကို ကကည့်လျှ င် 
ေိောလှေည်။၁ တေ်မပတာ်၏ အာဏာေည် ကျုံ့ေွားရ 
မည့်အစား ေို၍ေင်  ခိုင်မာလာခဲ့ေည်။ ဤေို့ပနရာကို  
ရပအာင်ဝင်ယူ ြခင်းက ဗိုလ်ချုေ်မှူး ကကီးမင်းပအာင်လှို  င်
နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များ၏ နည်းဗျူဟာတစ်ရေ် 
ဟုတ်မဟုတ်  ဆိုေည်ကို  မည်ေည့်အခါကမျှ  မရှင်း ြေ 
ခဲ့ေါ။  ေို့ ပော်  ထိုေို့  ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်  ကကြခင်းမှာ
အနာဂတ် အစိုးရက လှမ်းမည့်ပြခလှမ်းများကို အရိေ်ထိုးပန 
ပေပတာ့ေည်။ NLD ပရာ တေ်မပတာ်ေါ အုေ်ချုေ်ပရးနှင့်
စီမံခန့်ခွဲမှု ဘက်တွင် အထက်စီးမှ အမိန့်ပေးပော စနစ် 
ကိေုုံးပေီး အစိုးရ၏ ကကဘ်နိကအ်ေစမ်ှာ ြေုြေငပ်ြောင်းလမဲှု  
များကို ရဲရဲတင်းတင်း လုေ်နိုင်ခဲ့ ြခင်းမရှိေါ။
 ပနာက်နှစ်များတွင်မူ  လုေ်ငန်းက� မ်းကျင်မှု  မရှိ  
ြခင်း နှင့် အစီအစဉ်ပရးစွဲရာတွင် ညံ့ဖျင်းြခင်းတို့က NLD
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ကို ြေန် ပေီး  ပြခာက်လှန့်လာြေန်ေည်။ အစိုးရအာဏာကို  
ရခဲ့ ပေီးပော်လည်း NLDေါတီေည် အလွန်မှားယွင်းပော 
အမှားအချ ို့ကို ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ် 
များ ကို  ပရှ့ ဆ က် ရာ တွ င်  ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က
ပခါင်းပဆာင်၍ အစိုးရဦးစီးပော ြေည်ပထာင်စုပငိမ်းချမ်း
ပရး ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲ ေူးတွဲပကာ်မတီ UPDJC ကိုဖွဲ့စည်း 
ခဲ့ ေ ည် ။  ထို အ ပတာ အ တွ င်း  အ မျ ိုး ေား ရ င်း ကကား  
ပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာ NRPC ဟု အဖွဲ့အေစ်ကို 
ဖွဲ့စည်းကာ ြမန်မာပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာ MPC ၏ ပနရာ၌
အစားထိုးပစေည်။ MPC ေည် ဦးေိန်းစိန် လက်ထက်က
ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းများတွင်  ကကားခံဆက်ေွယ်ပရး  
ရုံးအြဖစ် ရှိခဲ့ေည်။ အစိုးရ၏ လက်ပအာက်တွင်ရှိပော 
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုြဖစ်ပေီး MPC တွင်လည်း ြေစ်တင်ပဝဖန် 
စရာအပကကာင်းများရှိေည်။  ေို့ ရာတွင်  ပငိမ်းချမ်းပရး  
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 
တွင်  အခက်အခဲများြဖစ်ေွားပစေည်။ ယခုအချိန်ထိထို  
အမှား၏ ရလဒ်များကို  ြေန်လည်ြေင်ဆင် နိုင်ပေးြခင်း
မရှိေါ။ 
 ကနဦးတွင်း  စိတ်လှု ေ်ရှား  တက် �ကွခဲ့ ကကပော်  
လည်း NLD ၏ အမှားများမည်မျှ  အတိုင်းအဆကကီးမား 
ေည်ကိုေိရန်  ကာလအတန်ငယ် ကကာေါေည်။  ဤမျှ  
ပလာက် အချိန်ကိုက်ြဖစ်ပော အမှားမျ ိုးမရှိနိုင်ပတာ့ပေ။
လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးေမားများ အေိုင်းအဝိုင်းေည် NLD 
ကလူမျ ိုးစု  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  နိုင်ငံပရးြေုြေင် ပြောင်းလဲ 
ပရးများကို ဦးစားပေးကာ ကိုယ်စားြေုပဆာ်ကေ ပဆာင်ရ�က် 
ပေးမည်ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်များစွာ ထားခဲ့ ကကေည်။
NLD၏ ရှည်လျားစွာကကာြမင့်ပော နိုင်ငံပရးတိုက်ေွဲများ 
ကို လ ည်း  ပထာ က် ခံ အား ပေး ခဲ့ ကက ေူ များ  ြဖ စ် ေ ည့်  
အပလျာက် ထိုပမ ျှာ်လင့်ချက်ကို ထားခဲ့ ကကေည်။ ြေည်ေူ့ 
လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေုပကာ်မတီ၌ အတူပဆာင်ရ�က်ကက
ြခင်းအား ြဖင့်လည်းပကာင်း  ြေည်ပထာင်စု  ြမန်မာနိုင်ငံ  
အမျ ိုးေားပကာင်စီမှတစ်ဆင့် ေူးပေါင်းကကြခင်း အားြဖင့် 
လည်းပကာင်း အဖွဲ့အစည်း အေီးေီး၊ လူေုဂ� ိုလ်အေီးေီး 
တို့ေည် ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့  ကူးပြောင်းနိုင်ပရးအတွက် 
မဟာမိတ်အြဖစ် တိုက်ေွဲအတူ ဝင်ခဲ့ ကကေည်။ (အခန်း ၅ 
ကို ကကည့်ေါ။) တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးပော ကာလအတွင်းမှာေင် 
ထိပုမ ျှာလ်င့ခ်ျကမ်ျားမှာ  စတိေ်ျကြ်ခင်းများအြဖစ ်ပြောင်းလ ဲ
ကကကုန်ပေီး နိုင်ငံ၏ပဒေများစွာတွင် ေဋိေက္ခ များ အရှိန် 
ေိုြမင့်လာကကေည်။
 အြခားပနရာများထက်စာလျှ င်  ရခို င် ြေည်နယ်  
ေ ည်  အ စိုး ရ ေ စ် ၏  ေျ က် ကွ က် ြခ င်း များ ၏  ဒ ဏ် ကို  

ေိုခံရပော ြေည်နယ် ြဖစ်ေည်။ NLDက အာဏာရလာ 
ပောအခါ ရခိုင်ပဒေအတွင်း ြဖစ်ေွားပနပော လက်နက် 
ကိုင်တိုက်ေွဲများက စိန်ပခါ် မှု ကို အစိုးရက ြမန်မာနိုင်ငံဟာ 
ေဋေိက္ခ ရေဝ်န်းတငွ ်ခေပ်ေးပေး ကစိ္စ ဟုော အထငပ်ရာက ်
ခဲ့ေည်။  တေ်မပတာ်အရာရှိ များက ရခို င် ြေည်နယ်ကို  
“အြဖူပရာင်” နယ်ပြမဟု ဆက်လက် မှတ်ယူနိုင်ေည်။ 
အြဖူပရာင်နယ်ပြမဟုဆိုလျှ င် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများ 
က င်း စ င် ခဲ့ ပေီး ပော  န ယ် ပြမ ဟု ဆို လို ေ ည် ။  တ စ် ဖ န်  
ြမန်မာနိုင်ငံက အစိုးရေစ်ေည် တကယ်ပြမ ြေင်ပေါ် မှ   
လူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်း၏ အတိုင်းအဆကို  
ပလ ျှာ့တွက်ခဲ့ေည်။ အကကိမ်ကကိမ် ေတိပေးခဲ့ ြခင်းများကို 
လျစ်လျူရှု ခဲ့ ကကပောပကကာင့်  အ ကကမ်းဖက်မှု များေည်  
ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းကကကုံခဲ့ပော အုံ�ကွမှု နှင့် အတူတူ 
ဟု ပခါ် ပလာက်ပော အဆိုးဆုံးပေါက်ကွဲမှု ဆီေို့ ြေန်လည် 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။

၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများ 
မပအာင်ြမင်ရြခင်း

 NLD  အစိုးရအပေါ်  အပစာေိငု်း၌ ရှခိဲပ့ော ပမ ျှာလ်င့်
ချ က် များ မှာ  ပနာ က် ေို င်း တွ င် ြဖ စ် လာ ခဲ့ ပော  အ ပြခ
အပနနှင့်  များစွာကွာ ြခားေါေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်
ပကကာင့် ပအာင်ေွဲနှင့် ပမာ်�ကွားနိုင်ခဲ့ ပေီးပနာက် ြေည်ေူ တို့က 
ယုံ ကကည်မှု များလည်း  တစ်မျ ိုးေားလုံး၏ ပငိမ်းချမ်းပရး 
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 မျ ိုး စု  
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးတို့ကို ၂၁ ရာစု 
ေင်လုံညီလာခံကျင်းေ၍ ပဖာ်ပဆာင်ပေးရန်ြဖစ်ပေီး ဒုတိယ 
အစီအစဉ်မှာ  ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တို့၏ ြေဿနာကို  
ပြဖရှင်းရန်အတွက် အကကံ� ဏ်များ ပေးနိုင်ရန် ကုလေမဂ�  
အ ပထွ ပထွ  အ တွ င်း ပရး မှူး ချု ေ် ပဟာ င်း  ကို ဖီ အာ န န်  
ဦးပဆာင်ပော “ရခိုင် ြေည်နယ်အကကံပေးပကာ်မရှင် ”ကို  
ကို ခ န့် အ ေ် မ ည် ြဖ စ် ပကကာ င်း  နှ စ် ချ က် ပကက ညာ ခဲ့ ေ ည် ။ 
ထိုပြဖရှင်းနည်း နှစ်ရေ်စလုံးကို ကကည့်လျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
နို င် ငံ ပရး ပခါ င်း ပဆာ င် များ အ ပန နှ င့်  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  
အမျ ိုးေား ြေန်လည်ရင် ကကားပစပရးကို  အေတ်တကုတ်
အားထုတ် ကကရန် ြေင်ဆင်ထားပေီ ြဖစ်ပကကာင်း ြေပနေကဲ့
ေို့ေင် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ ဖခင် လွန်ပလပေီးပော 
ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းက ကမကထြေုခဲ့ပော ၁၉၄၇ ေင်လုံ 
စာချုေ် ကကီးေည် တိုင်း ြေည်ကို  ြေည်ပထာင်စု ကကီးအြဖစ်  
တည်ပဆာက်ရန် လူေားအားလုံး ညီမျှ စွာ ပနထိုင်နိုင်ေည့် 
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ြဖစ်လာပစရန် ရည်ေန်ခဲ့ ကကေည့် 
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ကို ြေန် ပေီး  ပြခာက်လှန့်လာြေန်ေည်။ အစိုးရအာဏာကို  
ရခဲ့ ပေီးပော်လည်း NLDေါတီေည် အလွန်မှားယွင်းပော 
အမှားအချ ို့ကို ြေုလုေ်ခဲ့ေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ် 
များ ကို  ပရှ့ ဆ က် ရာ တွ င်  ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က
ပခါင်းပဆာင်၍ အစိုးရဦးစီးပော ြေည်ပထာင်စုပငိမ်းချမ်း
ပရး ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲ ေူးတွဲပကာ်မတီ UPDJC ကိုဖွဲ့စည်း 
ခဲ့ ေ ည် ။  ထို အ ပတာ အ တွ င်း  အ မျ ိုး ေား ရ င်း ကကား  
ပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာ NRPC ဟု အဖွဲ့အေစ်ကို 
ဖွဲ့စည်းကာ ြမန်မာပငိမ်းချမ်းပရးစင်တာ MPC ၏ ပနရာ၌
အစားထိုးပစေည်။ MPC ေည် ဦးေိန်းစိန် လက်ထက်က
ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းများတွင်  ကကားခံဆက်ေွယ်ပရး  
ရုံးအြဖစ် ရှိခဲ့ေည်။ အစိုးရ၏ လက်ပအာက်တွင်ရှိပော 
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုြဖစ်ပေီး MPC တွင်လည်း ြေစ်တင်ပဝဖန် 
စရာအပကကာင်းများရှိေည်။  ေို့ ရာတွင်  ပငိမ်းချမ်းပရး  
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 
တွင်  အခက်အခဲများြဖစ်ေွားပစေည်။ ယခုအချိန်ထိထို  
အမှား၏ ရလဒ်များကို  ြေန်လည်ြေင်ဆင် နိုင်ပေးြခင်း
မရှိေါ။ 
 ကနဦးတွင်း  စိတ်လှု ေ်ရှား  တက် �ကွခဲ့ ကကပော်  
လည်း NLD ၏ အမှားများမည်မျှ  အတိုင်းအဆကကီးမား 
ေည်ကိုေိရန်  ကာလအတန်ငယ် ကကာေါေည်။  ဤမျှ  
ပလာက် အချိန်ကိုက်ြဖစ်ပော အမှားမျ ိုးမရှိနိုင်ပတာ့ပေ။
လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးေမားများ အေိုင်းအဝိုင်းေည် NLD 
ကလူမျ ိုးစု  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  နိုင်ငံပရးြေုြေင် ပြောင်းလဲ 
ပရးများကို ဦးစားပေးကာ ကိုယ်စားြေုပဆာ်ကေ ပဆာင်ရ�က် 
ပေးမည်ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်များစွာ ထားခဲ့ ကကေည်။
NLD၏ ရှည်လျားစွာကကာြမင့်ပော နိုင်ငံပရးတိုက်ေွဲများ 
ကို လ ည်း  ပထာ က် ခံ အား ပေး ခဲ့ ကက ေူ များ  ြဖ စ် ေ ည့်  
အပလျာက် ထိုပမ ျှာ်လင့်ချက်ကို ထားခဲ့ ကကေည်။ ြေည်ေူ့ 
လ� တ်ပတာ် ကိုယ်စားြေုပကာ်မတီ၌ အတူပဆာင်ရ�က်ကက
ြခင်းအား ြဖင့်လည်းပကာင်း  ြေည်ပထာင်စု  ြမန်မာနိုင်ငံ  
အမျ ိုးေားပကာင်စီမှတစ်ဆင့် ေူးပေါင်းကကြခင်း အားြဖင့် 
လည်းပကာင်း အဖွဲ့အစည်း အေီးေီး၊ လူေုဂ� ိုလ်အေီးေီး 
တို့ေည် ဒီမိုကပရစီစနစ်ေို့  ကူးပြောင်းနိုင်ပရးအတွက် 
မဟာမိတ်အြဖစ် တိုက်ေွဲအတူ ဝင်ခဲ့ ကကေည်။ (အခန်း ၅ 
ကို ကကည့်ေါ။) တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးပော ကာလအတွင်းမှာေင် 
ထိပုမ ျှာလ်င့ခ်ျကမ်ျားမှာ  စတိေ်ျကြ်ခင်းများအြဖစ ်ပြောင်းလ ဲ
ကကကုန်ပေီး နိုင်ငံ၏ပဒေများစွာတွင် ေဋိေက္ခ များ အရှိန် 
ေိုြမင့်လာကကေည်။
 အြခားပနရာများထက်စာလျှ င်  ရခို င် ြေည်နယ်  
ေ ည်  အ စိုး ရ ေ စ် ၏  ေျ က် ကွ က် ြခ င်း များ ၏  ဒ ဏ် ကို  

ေိုခံရပော ြေည်နယ် ြဖစ်ေည်။ NLDက အာဏာရလာ 
ပောအခါ ရခိုင်ပဒေအတွင်း ြဖစ်ေွားပနပော လက်နက် 
ကိုင်တိုက်ေွဲများက စိန်ပခါ် မှု ကို အစိုးရက ြမန်မာနိုင်ငံဟာ 
ေဋေိက္ခ ရေဝ်န်းတငွ ်ခေပ်ေးပေး ကစိ္စ ဟုော အထငပ်ရာက ်
ခဲ့ေည်။  တေ်မပတာ်အရာရှိ များက ရခို င် ြေည်နယ်ကို  
“အြဖူပရာင်” နယ်ပြမဟု ဆက်လက် မှတ်ယူနိုင်ေည်။ 
အြဖူပရာင်နယ်ပြမဟုဆိုလျှ င် လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများ 
က င်း စ င် ခဲ့ ပေီး ပော  န ယ် ပြမ ဟု ဆို လို ေ ည် ။  တ စ် ဖ န်  
ြမန်မာနိုင်ငံက အစိုးရေစ်ေည် တကယ်ပြမ ြေင်ပေါ် မှ   
လူမျ ိုးစု  နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်း၏ အတိုင်းအဆကို  
ပလ ျှာ့တွက်ခဲ့ေည်။ အကကိမ်ကကိမ် ေတိပေးခဲ့ ြခင်းများကို 
လျစ်လျူရှု ခဲ့ ကကပောပကကာင့်  အ ကကမ်းဖက်မှု များေည်  
ဒုတိယကမ� ာစစ်အတွင်းကကကုံခဲ့ပော အုံ�ကွမှု နှင့် အတူတူ 
ဟု ပခါ် ပလာက်ပော အဆိုးဆုံးပေါက်ကွဲမှု ဆီေို့ ြေန်လည် 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။

၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများ 
မပအာင်ြမင်ရြခင်း
၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများ 
မပအာင်ြမင်ရြခင်း
၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံနှင့် ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများ 

 NLD  အစိုးရအပေါ်  အပစာေိငု်း၌ ရှခိဲပ့ော ပမ ျှာလ်င့်
ချ က် များ မှာ  ပနာ က် ေို င်း တွ င် ြဖ စ် လာ ခဲ့ ပော  အ ပြခ
အပနနှင့်  များစွာကွာ ြခားေါေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်
ပကကာင့် ပအာင်ေွဲနှင့် ပမာ်�ကွားနိုင်ခဲ့ ပေီးပနာက် ြေည်ေူ တို့က 
ယုံ ကကည်မှု များလည်း  တစ်မျ ိုးေားလုံး၏ ပငိမ်းချမ်းပရး 
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 မျ ိုး စု  
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးတို့ကို ၂၁ ရာစု 
ေင်လုံညီလာခံကျင်းေ၍ ပဖာ်ပဆာင်ပေးရန်ြဖစ်ပေီး ဒုတိယ 
အစီအစဉ်မှာ  ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တို့၏ ြေဿနာကို  
ပြဖရှင်းရန်အတွက် အကကံ� ဏ်များ ပေးနိုင်ရန် ကုလေမဂ�  
အ ပထွ ပထွ  အ တွ င်း ပရး မှူး ချု ေ် ပဟာ င်း  ကို ဖီ အာ န န်  
ဦးပဆာင်ပော “ရခိုင် ြေည်နယ်အကကံပေးပကာ်မရှင် ”ကို  
ကို ခ န့် အ ေ် မ ည် ြဖ စ် ပကကာ င်း  နှ စ် ချ က် ပကက ညာ ခဲ့ ေ ည် ။ 
ထိုပြဖရှင်းနည်း နှစ်ရေ်စလုံးကို ကကည့်လျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
နို င် ငံ ပရး ပခါ င်း ပဆာ င် များ အ ပန နှ င့်  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  
အမျ ိုးေား ြေန်လည်ရင် ကကားပစပရးကို  အေတ်တကုတ်
အားထုတ် ကကရန် ြေင်ဆင်ထားပေီ ြဖစ်ပကကာင်း ြေပနေကဲ့
ေို့ေင် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ ဖခင် လွန်ပလပေီးပော 
ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းက ကမကထြေုခဲ့ပော ၁၉၄၇ ေင်လုံ 
စာချုေ် ကကီးေည် တိုင်း ြေည်ကို  ြေည်ပထာင်စု ကကီးအြဖစ်  
တည်ပဆာက်ရန် လူေားအားလုံး ညီမျှ စွာ ပနထိုင်နိုင်ေည့် 
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ြဖစ်လာပစရန် ရည်ေန်ခဲ့ ကကေည့် 
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ေပ  �ဂတအြဖစ် ခိုင်မာပနတုန်းေင် ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၂ကို 
ရှု ေါ) ပအာင်ဆန်းနှင့်  ကိုဖီအာနန်ဆိုပော အင်အားကကီး 
ေည့်  အမည်နှစ်ခုကို  NLD က နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ် ေို့  
ပဆာင်ယူရန် ကကိုးစားခဲ့ပလပေီ။၂

 ေိုပ့ော ်ေေိမ်ကကာေါ။ NLD  ၏ အကကအံစည ်အေစ ်
များ မှာ  အ ခ က် အ ခဲ များ နှ င့်  ကကုံ ရ ပတာ့ ေ ည် ။  ေ င် လုံ  
ကိစ္စ တွင် ြဖစ်ခဲ့ေည်မှာ စိတ်ပစတနာ မေါခဲ့ပောပကကာင့်
အထမပြမာက်ခဲ့ ြခင်းမဟုတ်ပေ။ လူမျ ိုးစု  အဖွဲ့အစည်း 
များတွင်  ဦးေိန်းစိန်စတင်ခဲ့ပော တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်
အခတ် ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကိုဆက်လက် ပဆွးပနွးလိုစိတ် 
ရှိ ကကေည်။ (အခန်း ၆ ကိုရှု ေါ။) လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် 
အဖွဲ့အစည်း အနည်းငယ်ကောလျှ င် လက်မှတ် ထိုးရပေး 
ေည် ြဖစ်ရာ  အစိုးရပြောင်းေွားချိန်တွင်  ထိုစာချုေ်ေါ  
အချက်အလက်များမှာ အားလုံး ေါဝင်နိုင်ပအာင် ြေုြေင်၍ 
ရပကာင်းေည်ဟု လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးေမားများက ပမ ျှာ်လင့် 
ခဲ့ေည်။ ပငိမ်းချမ်းရန်  လုေ်ငန်းများကို  ြေန်လည်အရှိန်
ရ ပအာ င်  ဝို င်း ကကိုး စား ကက ရ န်  အ စီ အ စ ဉ် ေ စ် များ ြဖ င့်  
အားယူခဲ့ ကကြေန်ေည်။  
 ေထမဆုံးပြခလှမ်းမှာ  ၂၁ရာစုေင်လုံ  အစည်း  
အပဝး မတိုင်မီ  ၂၀၁၆  ဇူလိုင်လအတွင်း မိုင်ဂျာယန်ရှိ  
က ချ င် လွ တ် လ ေ် ပရး အ ဖွဲ့ န ယ် ပြမ ထဲ ၌  ကျ င်း ေ ပော  
အစည်းအပဝးတွင် EAO အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့တက်ပရာက်ခဲ့ရာ ALP, 
ANC နှင့်  ULA တို့ကလည်း ေါဝင်ခဲ့ ကကြခင်းြဖစ်ေည်။ 
ထိုပတွ့ဆုံေွဲမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများပရာ နိုင်ငံ
ပရးေါတီများအြဖစ်  ေမိုင်းရှိခဲ့ ကကေူများ  ေါဝင်လျက်  
ကိုယ်စားြေုမှု  အစုံလင်ဆုံး ြဖစ် ပေီး ေက်ဆိုင်ေူအားလုံး 
ေါဝင်နို င်ခဲ့ ပော အချိန်အခါ ြဖစ်ေည်။  ပငိမ်းချမ်းပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်ထဲတွင်  EAO ပေါင်း ၂၁ခုကို  တက်ပရာက် 
ရန် အေိအမှတ်ြေုထားပေီး ပလးဖွဲ့ကော မတက်ပရာက် 
ခဲ့ပေ။ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း 
များ  စာ ရ င်း ကို ကက ည့် ေါ ။ ) ၃  အ ြခား အ ဖွဲ့ ဝ င် များ တွ င်  
ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံထဲရှိပနပေီး ေါလီမန်ထဲတွင် အမတ်ပနရာ 
အ များ ဆုံး ယူ ထား ပော  ရ ခို င် အ မျ ိုး ေား ေါ တီ  A N P 
နှင့်  အြခားနိုင်ငံပရး အင်အားစုနှစ်ခု ြဖစ်ပော ညီပနာင် 
တိုင်းရင်းေားများ ဖက်ဒပရးရှင်း (၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲမှ
ေါတီများ) နှင့်  ညီ��တ်ပော တိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများ 
မဟာမိတ် (၁၉၉၀ ပရ�းပကာက် ေွဲဝင်ေါတီများ) တို့ေါဝင် 
ကကေည်။ အစည်းအပဝး အခမ်းအနားကို  ေို၍တန်ဆာ 
ဆ င် စိ မ့် ပော ငှာ  တ ရု တ် ၏  အာ ရှ အ ပရး ဆို င် ရာ  
အထူးေံအမတ် Sun Guozxiang နှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရး 
တမန်အြဖစ် ခန့်အေ်ထားပော ကုလေမဂ�  အပထွပထွ
အတွင်းပရးမှူး၏ အထူးအကကံပေး  ဗီပဂျးနမ်ဘီးယား  
တို့လည်း တက်ပရာက်ခဲ့ေည်။

 ထိုအစည်းအပဝးထဲတွင် အချ ို့ ရုေ်လုံးပေါ် ပနပေီ 
ြဖစ်ပော အစီအစဉ်များကို ပဆွးပနွးခဲ့ ကကေည်။ ဖက်ဒရယ် 
ဒီမိုကရက်တစ် ြေည်ပထာင်စုကို တည်ပထာင်ရန် အာမခံ 
ချက်ပေးထားပော ြေန်လည် ြေင်ဆင်ထားေည့်  NCA 
မူကကမ်းထဲတွင် ေါဝင်ရမည့်မူ ပဘာင်ရှစ်ချက်ကို ေပဘာတူ
ခဲ့ ကကေည်။ (UNFC ၏အပြခခံမူ ရှစ်ချက်ကိုကကည့်ေါ။)၄ 
ထိုအချိန်တွင်  ANP ၏ ဥက� ဌနှင့်  နိုင်ငံပရးေါတီအပန 
နှင့် UPDJC အဖွဲ့အြဖစ်တက်ပရာက်လာခဲ့ပော ဦးပအး 
ပမာင်က ေက်ဆိုင်ေူအားလုံး ေါဝင်နိုင်ပရးကို အပရးဆို 
ခဲေ့ည။် ထိေုို့ အားလုံး ေါဝငန်ိငုမ်ေှာ ULA  နငှ့ ်တေမ်ပတာ်
က ေိတ်ေင်ထားပော အြခား EAO များေါ ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်ထဲတွင်  အဆင့်တူ  ပဆွးပနွးဖက်များအြဖစ်  
ေါဝင်နိုင်မည် ြဖစ်ေည်။၅ အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်များ 
ဘက်က ထိုေပဘာတူညီချက်များက လာမည့်  ညီလာခံ 
တွင် နိုင်ငံပရး တစ်ပခတ်ဆန် ပစမည့် အပြခခံအုတ်ြမစ်များ 
ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။
 ကေဂုတ်လအကုန်တွင်  ပနြေည်ပတာ်၌ ကျင်းေ 
ေည့်  ၂၁ရာစုေင်လုံညီလာခံေို့  ထို နို င်ငံ ပရးအရှိန်မှာ  
လိုက်ေါ ေွားခဲ့ေါေည်။ အပစာေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်ဘက်မှ 
ANC၊ ULA နှင့် အြခား EAU မဟာမိတ်များကို ပငိမ်းချမ်း 
ပရးလေုင်န်းစဉထ်ေဲို့ ေါဝငခ်ငွ့ ်မပေးရန ်တင်းခပံနခဲ ့ေည။်၆

(အခန်း  ၆  ကိုရှု ေါ )  ေို့ ပော်  ပနာက်ဆုံးမိနစ်  ညှိနှို  င်း  
ကကချိန်တွင် စိတ်ပြောင်းကာ UNFC ၏ ကိုယ်စားြေုမှု  ကို 
ခွင့် ြေုလိုက်ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ အဓိေ� ါယ်မှာ ရခိုင်ရှိ အပရး 
ေါပော အုေ်စုများအားလုံးနှင့်  အြခားပဒေများမှ လက်
နက်ကိုင် အစုအဖွဲ့များအတွက် UNFC က ရေ်တည်နိုင် 
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  
�ခွင်းချက်အပနနှင့်  ရိုဟင်ဂျာဟူေည် မရှိဟူ၍ ြငင်းဆို
ထားရာ အစိုးရက ဘင်္  ဂါလဟီ ုယဆူထားေမူျားနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်း 
ပရး မပဆွးပနွးနိုင်ဟူပော ေပဘာထား ရှိခဲ့ေည်။၈

 ထို့ပနာက် ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးပေီးကတည်းက 
အကကီးဆုံး ညီလာခံဟုဆိုနိုင်ပော နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်
များနှင့်  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ  ေက်ဆိုင်ရာ  
လူ ေု ဂ�  ို လ် များ  တ က် ပရာ က် ပော အ စ ည်း အ ပဝး ကကီး  
ကျ င်း ေ ခဲ့ ကက ေ ည် ။  ၂ ၀ ၁ ၆  ကေ ဂု တ် လ  ညီ လာ ခံ ေို့  
ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၇၅၀ တက်ပရာက်ခဲ့ ကကပေီး အစိုးရ 
ဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နိုင်ငံပရးေါတီများ အရေ်ဘက် 
လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  EAO များ ေါဝင်ခဲ့ေည်။ အစီ 
အစဉ်တင်ြေမှု များ ြေုလုေ်ခဲ့ ကကပေီး နိုင်ငံတကာ၏ ေံ့ေိုးမှု  
ကိုလည်း မကကုံစဖူးရရှိခဲ့ေည်။ ကုလေမဂ�  အပထွအပထွ 
အတွင်းပရးမှူးချုေ် ဘန်ကီမွန်းက မိန့်ခွန်းပြောကကားခဲ့ ပေီး 
ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် အပလ ျှာ့ပေး ညှိနှို  င်းကကရန် လိုအေ် 
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ေပ  �ဂတအြဖစ် ခိုင်မာပနတုန်းေင် ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၂ကို 
ရှု ေါ) ပအာင်ဆန်းနှင့်  ကိုဖီအာနန်ဆိုပော အင်အားကကီး 
ေည့်  အမည်နှစ်ခုကို  NLD က နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ် ေို့  
ပဆာင်ယူရန် ကကိုးစားခဲ့ပလပေီ။၂

 ေိုပ့ော ်ေေိမ်ကကာေါ။ NLD  ၏ အကကအံစည ်အေစ ်
များ မှာ  အ ခ က် အ ခဲ များ နှ င့်  ကကုံ ရ ပတာ့ ေ ည် ။  ေ င် လုံ  
ကိစ္စ တွင် ြဖစ်ခဲ့ေည်မှာ စိတ်ပစတနာ မေါခဲ့ပောပကကာင့်
အထမပြမာက်ခဲ့ ြခင်းမဟုတ်ပေ။ လူမျ ိုးစု  အဖွဲ့အစည်း 
များတွင်  ဦးေိန်းစိန်စတင်ခဲ့ပော တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်
အခတ် ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကိုဆက်လက် ပဆွးပနွးလိုစိတ် 
ရှိ ကကေည်။ (အခန်း ၆ ကိုရှု ေါ။) လူမျ ိုးစုလက်နက်ကိုင် 
အဖွဲ့အစည်း အနည်းငယ်ကောလျှ င် လက်မှတ် ထိုးရပေး 
ေည် ြဖစ်ရာ  အစိုးရပြောင်းေွားချိန်တွင်  ထိုစာချုေ်ေါ  
အချက်အလက်များမှာ အားလုံး ေါဝင်နိုင်ပအာင် ြေုြေင်၍ 
ရပကာင်းေည်ဟု လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးေမားများက ပမ ျှာ်လင့် 
ခဲ့ေည်။ ပငိမ်းချမ်းရန်  လုေ်ငန်းများကို  ြေန်လည်အရှိန်
ရ ပအာ င်  ဝို င်း ကကိုး စား ကက ရ န်  အ စီ အ စ ဉ် ေ စ် များ ြဖ င့်  
အားယူခဲ့ ကကြေန်ေည်။  
 ေထမဆုံးပြခလှမ်းမှာ  ၂၁ရာစုေင်လုံ  အစည်း  
အပဝး မတိုင်မီ  ၂၀၁၆  ဇူလိုင်လအတွင်း မိုင်ဂျာယန်ရှိ  
က ချ င် လွ တ် လ ေ် ပရး အ ဖွဲ့ န ယ် ပြမ ထဲ ၌  ကျ င်း ေ ပော  
အစည်းအပဝးတွင် EAO အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့တက်ပရာက်ခဲ့ရာ ALP, 
ANC နှင့်  ULA တို့ကလည်း ေါဝင်ခဲ့ ကကြခင်းြဖစ်ေည်။ 
ထိုပတွ့ဆုံေွဲမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများပရာ နိုင်ငံ
ပရးေါတီများအြဖစ်  ေမိုင်းရှိခဲ့ ကကေူများ  ေါဝင်လျက်  
ကိုယ်စားြေုမှု  အစုံလင်ဆုံး ြဖစ် ပေီး ေက်ဆိုင်ေူအားလုံး 
ေါဝင်နို င်ခဲ့ ပော အချိန်အခါ ြဖစ်ေည်။  ပငိမ်းချမ်းပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်ထဲတွင်  EAO ပေါင်း ၂၁ခုကို  တက်ပရာက် 
ရန် အေိအမှတ်ြေုထားပေီး ပလးဖွဲ့ကော မတက်ပရာက် 
ခဲ့ပေ။ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း 
များ  စာ ရ င်း ကို ကက ည့် ေါ ။ ) ၃  အ ြခား အ ဖွဲ့ ဝ င် များ တွ င်  
ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံထဲရှိပနပေီး ေါလီမန်ထဲတွင် အမတ်ပနရာ 
အ များ ဆုံး ယူ ထား ပော  ရ ခို င် အ မျ ိုး ေား ေါ တီ  A N P 
နှင့်  အြခားနိုင်ငံပရး အင်အားစုနှစ်ခု ြဖစ်ပော ညီပနာင် 
တိုင်းရင်းေားများ ဖက်ဒပရးရှင်း (၂၀၁၀ ပရ�းပကာက်ေွဲမှ
ေါတီများ) နှင့်  ညီ��တ်ပော တိုင်းရင်းေားလူမျ ိုးများ 
မဟာမိတ် (၁၉၉၀ ပရ�းပကာက် ေွဲဝင်ေါတီများ) တို့ေါဝင် 
ကကေည်။ အစည်းအပဝး အခမ်းအနားကို  ေို၍တန်ဆာ 
ဆ င် စိ မ့် ပော ငှာ  တ ရု တ် ၏  အာ ရှ အ ပရး ဆို င် ရာ  
အထူးေံအမတ် Sun Guozxiang နှင့်  ပငိမ်းချမ်းပရး 
တမန်အြဖစ် ခန့်အေ်ထားပော ကုလေမဂ�  အပထွပထွ
အတွင်းပရးမှူး၏ အထူးအကကံပေး  ဗီပဂျးနမ်ဘီးယား  
တို့လည်း တက်ပရာက်ခဲ့ေည်။

 ထိုအစည်းအပဝးထဲတွင် အချ ို့ ရုေ်လုံးပေါ် ပနပေီ 
ြဖစ်ပော အစီအစဉ်များကို ပဆွးပနွးခဲ့ ကကေည်။ ဖက်ဒရယ် 
ဒီမိုကရက်တစ် ြေည်ပထာင်စုကို တည်ပထာင်ရန် အာမခံ 
ချက်ပေးထားပော ြေန်လည် ြေင်ဆင်ထားေည့်  NCA 
မူကကမ်းထဲတွင် ေါဝင်ရမည့်မူ ပဘာင်ရှစ်ချက်ကို ေပဘာတူ
ခဲ့ ကကေည်။ (UNFC ၏အပြခခံမူ ရှစ်ချက်ကိုကကည့်ေါ။)၄

ထိုအချိန်တွင်  ANP ၏ ဥက� ဌနှင့်  နိုင်ငံပရးေါတီအပန 
နှင့် UPDJC အဖွဲ့အြဖစ်တက်ပရာက်လာခဲ့ပော ဦးပအး 
ပမာင်က ေက်ဆိုင်ေူအားလုံး ေါဝင်နိုင်ပရးကို အပရးဆို 
ခဲေ့ည။် ထိေုို့ အားလုံး ေါဝငန်ိငုမ်ေှာ ULA  နငှ့ ်တေမ်ပတာ်
က ေိတ်ေင်ထားပော အြခား EAO များေါ ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်ထဲတွင်  အဆင့်တူ  ပဆွးပနွးဖက်များအြဖစ်  
ေါဝင်နိုင်မည် ြဖစ်ေည်။၅ အတိုက်အခံပခါင်းပဆာင်များ 
ဘက်က ထိုေပဘာတူညီချက်များက လာမည့်  ညီလာခံ 
တွင် နိုင်ငံပရး တစ်ပခတ်ဆန် ပစမည့် အပြခခံအုတ်ြမစ်များ 
ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။
 ကေဂုတ်လအကုန်တွင်  ပနြေည်ပတာ်၌ ကျင်းေ 
ေည့်  ၂၁ရာစုေင်လုံညီလာခံေို့  ထို နို င်ငံ ပရးအရှိန်မှာ  
လိုက်ေါ ေွားခဲ့ေါေည်။ အပစာေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်ဘက်မှ 
ANC၊ ULA နှင့် အြခား EAU မဟာမိတ်များကို ပငိမ်းချမ်း 
ပရးလေုင်န်းစဉထ်ေဲို့ ေါဝငခ်ငွ့ ်မပေးရန ်တင်းခပံနခဲ ့ေည။်၆

(အခန်း  ၆  ကိုရှု ေါ )  ေို့ ပော်  ပနာက်ဆုံးမိနစ်  ညှိနှို  င်း  
ကကချိန်တွင် စိတ်ပြောင်းကာ UNFC ၏ ကိုယ်စားြေုမှု  ကို 
ခွင့် ြေုလိုက်ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ အဓိေ� ါယ်မှာ ရခိုင်ရှိ အပရး 
ေါပော အုေ်စုများအားလုံးနှင့်  အြခားပဒေများမှ လက်
နက်ကိုင် အစုအဖွဲ့များအတွက် UNFC က ရေ်တည်နိုင် 
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  
�ခွင်းချက်အပနနှင့်  ရိုဟင်ဂျာဟူေည် မရှိဟူ၍ ြငင်းဆို
ထားရာ အစိုးရက ဘင်္  ဂါလဟီ ုယဆူထားေမူျားနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်း 
ပရး မပဆွးပနွးနိုင်ဟူပော ေပဘာထား ရှိခဲ့ေည်။၈

 ထို့ပနာက် ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးပေီးကတည်းက 
အကကီးဆုံး ညီလာခံဟုဆိုနိုင်ပော နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်
များနှင့်  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ  ေက်ဆိုင်ရာ  
လူ ေု ဂ�  ို လ် များ  တ က် ပရာ က် ပော အ စ ည်း အ ပဝး ကကီး  
ကျ င်း ေ ခဲ့ ကက ေ ည် ။  ၂ ၀ ၁ ၆  ကေ ဂု တ် လ  ညီ လာ ခံ ေို့  
ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၇၅၀ တက်ပရာက်ခဲ့ ကကပေီး အစိုးရ 
ဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နိုင်ငံပရးေါတီများ အရေ်ဘက် 
လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  EAO များ ေါဝင်ခဲ့ေည်။ အစီ 
အစဉ်တင်ြေမှု များ ြေုလုေ်ခဲ့ ကကပေီး နိုင်ငံတကာ၏ ေံ့ေိုးမှု  
ကိုလည်း မကကုံစဖူးရရှိခဲ့ေည်။ ကုလေမဂ�  အပထွအပထွ 
အတွင်းပရးမှူးချုေ် ဘန်ကီမွန်းက မိန့်ခွန်းပြောကကားခဲ့ ပေီး 
ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် အပလ ျှာ့ပေး ညှိနှို  င်းကကရန် လိုအေ် 
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ပကကာင်း တိုက်တွန်းခဲ့ေည်။၉

 ဝမ်းနည်းစရာပကာင်းေည်မှာ  ထိုတဒင်္  ဂေည်  
အစိုးရ ေစ်ေက်တမ်းအတွင်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲပရးအတွက် အပကာင်းဘက်ေို့  ပမ ျှာ်လင့်နိုင်ခဲ့  
ေည့ ်ပနာကဆ်ုံးအချနိက်ပလးြဖစေ်ည။် NLD  ၏ ရညရ်�ယ ်
ချက်ပကာင်းကို ေံေယြဖစ်စရာ မရှိပော်လည်း ထိုအစည်း 
အပဝးကာလအတွင်း စိုးရိမ်စရာကိစ္စ များ တန်းစီ၍ ပေါ် 
ပေါက်လာခဲ့ေည်။  နို င်ငံ ပရးကိစ္စ  များကို  အနည်းငယ်  
မျှ ော ပဆွးပနွးကကပေီး NLD နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင် 
များေည် “ေင်လုံ”ဟူပော အမှတ်တံဆိေ်ကို  ြေန်ေုံး ပေီး 
အပြခခ ံမေူစမ်ျားနငှ့အ်တ ူအေကြ်ေနေ်ငွ်း လိဟုနရ်ှေိည။် 
ဤညီလာခံမှာ အစိုးရဘက်က အာဝဇ� န်း ပကာင်းပကာင်း
ြဖင့ ်လမူျ ိုးစပုခါင်းပဆာငမ်ျားဘကေ်ို ့နှု တက်တမိျား ရ� န်းရ� န်း 
ပဝပအာင် ပေးပော်လည်း တကယ်အဓိေ� ါယ်ရှိပော ြေုြေင် 
ပြောင်းလမဲှု ကိ ုမလေုလ်ိေုည့ ်၁၉၅၀ ပကျာက် ေါလမီနပ်ခတ ်
ဗမာနိုင်ငံပရးေမားများကို အမှတ်ရပစေည်။၁၀ ပဆွးပနွး
ေူများကပကျာခိုင်းေွားခဲ့ ပေီ ြဖစ်ပောပကကာင့်  ေမိုင်းဝင် 
အြဖစ်အေျက်တစ်ခုအြဖစ် တွင်ကျန်နိုင်ပော ပငိမ်းချမ်းပရး 
အခွင့်အလမ်းမှာ ပမှးမှိန်စြေုခဲ့ ပေီ။
 ထို ညီ လာ ခံ ပနာ က် ေို င်း  ြဖ စ် လာ ပော  အ ြဖ စ်  

အေျက်များကလည်းေို၍  အြငင်းေွားစရာများေင်  ြဖစ်  
ေည်။ တိုင်းြေည်၏ မတူပောပဒေကကီးနှစ်ခုတွင် ေဋိေက္ခ  
များ အကကီးအကျယ် ပေါက်ကွဲပတာ့မည့် အပနအထားေို့  
ပရာက်လာပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ ၂၁ရာစုေင်လုံအပေီးတွင် 
ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က  ကာ ကွ ယ် ပရး ဦး စီး ချု ေ်  
ဗိုလ်ချုေ်မှူး ကကီး  မင်းပအာင်လှို  င်နှင့်  ဆုံ ပတွ့ခဲ့ေည်။ 
၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ ပဆွးပနွးေွဲအပကကာင်းကို  ြေည်ေူအား
ချမြေခဲ့ေါ။ ေို့ပော်ပနာက်ေိုင်းတွင် NLD နှင့်တေ်မပတာ်
တို့ေည် ဦးေိန်းစိန်၏ NCA စာချုေ်ကိုော ပငိမ်းချမ်း 
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ကို ပရှ့တိုးနိုင် ကကမည့် တစ်ခုတည်းပော 
လမ်းအြဖစ်  ခိုင်ခိုင်မာမာ ပရ�းချယ်ခဲ့ ကကေုံ  ရေါေည်။ 
အ ြေ န် အ လှ န် အား ြဖ င့်  တ ေ် မ ပတာ် မှ  ပခါ င်း ပဆာ င်  
များအပနနငှ့လ်ည်း ဤေပဘာတညူခီျကက်ိ ုတစန်ိငုင်လံုံးရှိ
အေစ်အခတ်ရေ်စဲထား ြခင်း  မရှိပော ဧရိယာများတွင်  
စစ်ဆင်ပရးများ ြေန်စရန် မီးစိမ်းြေလိုက်ေကဲ့ေို့ေင် မှတ် 
ယူခဲ့ဟန်ရှိေည်။ EAOs များဘက်က တင် ြေလာပော 
အပြခခံမူရှစ်ချက်ကဲ့ေို့ေင်  တေ်မပတာ်  ဘက်ကလည်း 
၎င်းတို့ ကိုင်စွဲပော အပြခခံမူ ပြခာက်ချက်ကို အထေ်ထေ် 
ပြောလာေည်။ ထိုပြခာက်ချက်မှာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်း အုေ်ချုေ် 
ေုံ  အပြခခံဥေပဒကို ကာကွယ်ပရးအပေါ် တွင် အပြခခံပေီး 
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ပကကာင်း တိုက်တွန်းခဲ့ေည်။၉

 ဝမ်းနည်းစရာပကာင်းေည်မှာ  ထိုတဒင်္  ဂေည်  
အစိုးရ ေစ်ေက်တမ်းအတွင်း ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲပရးအတွက် အပကာင်းဘက်ေို့  ပမ ျှာ်လင့်နိုင်ခဲ့  
ေည့ ်ပနာကဆ်ုံးအချနိက်ပလးြဖစေ်ည။် NLD  ၏ ရညရ်�ယ ်
ချက်ပကာင်းကို ေံေယြဖစ်စရာ မရှိပော်လည်း ထိုအစည်း 
အပဝးကာလအတွင်း စိုးရိမ်စရာကိစ္စ များ တန်းစီ၍ ပေါ် 
ပေါက်လာခဲ့ေည်။  နို င်ငံ ပရးကိစ္စ  များကို  အနည်းငယ်  
မျှ ော ပဆွးပနွးကကပေီး NLD နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင် 
များေည် “ေင်လုံ”ဟူပော အမှတ်တံဆိေ်ကို  ြေန်ေုံး ပေီး 
အပြခခ ံမေူစမ်ျားနငှ့အ်တ ူအေကြ်ေနေ်ငွ်း လိဟုနရ်ှေိည။် 
ဤညီလာခံမှာ အစိုးရဘက်က အာဝဇ� န်း ပကာင်းပကာင်း
ြဖင့ ်လမူျ ိုးစပုခါင်းပဆာငမ်ျားဘကေ်ို ့နှု တက်တမိျား ရ� န်းရ� န်း 
ပဝပအာင် ပေးပော်လည်း တကယ်အဓိေ� ါယ်ရှိပော ြေုြေင် 
ပြောင်းလမဲှု ကိ ုမလေုလ်ိေုည့ ်၁၉၅၀ ပကျာက် ေါလမီနပ်ခတ ်
ဗမာနိုင်ငံပရးေမားများကို အမှတ်ရပစေည်။၁၀ ပဆွးပနွး
ေူများကပကျာခိုင်းေွားခဲ့ ပေီ ြဖစ်ပောပကကာင့်  ေမိုင်းဝင် 
အြဖစ်အေျက်တစ်ခုအြဖစ် တွင်ကျန်နိုင်ပော ပငိမ်းချမ်းပရး 
အခွင့်အလမ်းမှာ ပမှးမှိန်စြေုခဲ့ ပေီ။
 ထို ညီ လာ ခံ ပနာ က် ေို င်း  ြဖ စ် လာ ပော  အ ြဖ စ်  

အေျက်များကလည်းေို၍  အြငင်းေွားစရာများေင်  ြဖစ်  
ေည်။ တိုင်းြေည်၏ မတူပောပဒေကကီးနှစ်ခုတွင် ေဋိေက္ခ  
များ အကကီးအကျယ် ပေါက်ကွဲပတာ့မည့် အပနအထားေို့  
ပရာက်လာပတာ့မည်ြဖစ်ေည်။ ၂၁ရာစုေင်လုံအပေီးတွင် 
ပဒါ် ပအာ င် ဆ န်း စု ကက ည် က  ကာ ကွ ယ် ပရး ဦး စီး ချု ေ်  
ဗိုလ်ချုေ်မှူး ကကီး  မင်းပအာင်လှို  င်နှင့်  ဆုံ ပတွ့ခဲ့ေည်။ 
၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ ပဆွးပနွးေွဲအပကကာင်းကို  ြေည်ေူအား
ချမြေခဲ့ေါ။ ေို့ပော်ပနာက်ေိုင်းတွင် NLD နှင့်တေ်မပတာ်
တို့ေည် ဦးေိန်းစိန်၏ NCA စာချုေ်ကိုော ပငိမ်းချမ်း 
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ကို ပရှ့တိုးနိုင် ကကမည့် တစ်ခုတည်းပော 
လမ်းအြဖစ်  ခိုင်ခိုင်မာမာ ပရ�းချယ်ခဲ့ ကကေုံ  ရေါေည်။ 
အ ြေ န် အ လှ န် အား ြဖ င့်  တ ေ် မ ပတာ် မှ  ပခါ င်း ပဆာ င်  
များအပနနငှ့လ်ည်း ဤေပဘာတညူခီျကက်ိ ုတစန်ိငုင်လံုံးရှိ
အေစ်အခတ်ရေ်စဲထား ြခင်း  မရှိပော ဧရိယာများတွင်  
စစ်ဆင်ပရးများ ြေန်စရန် မီးစိမ်းြေလိုက်ေကဲ့ေို့ေင် မှတ် 
ယူခဲ့ဟန်ရှိေည်။ EAOs များဘက်က တင် ြေလာပော 
အပြခခံမူရှစ်ချက်ကဲ့ေို့ေင်  တေ်မပတာ်  ဘက်ကလည်း 
၎င်းတို့ ကိုင်စွဲပော အပြခခံမူ ပြခာက်ချက်ကို အထေ်ထေ် 
ပြောလာေည်။ ထိုပြခာက်ချက်မှာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်း အုေ်ချုေ် 
ေုံ  အပြခခံဥေပဒကို ကာကွယ်ပရးအပေါ် တွင် အပြခခံပေီး 
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ဤအချက်ကို ထိခိုက်ပစမည့် အရာအားလုံးကို လက်မခံ 
နိုင်ဟု ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၁ ထိုကာလတွင် NLD အစိုးရ 
ကလည်း ပငိမ်းချမ်းပရးတမန်ကဲ့ေို့ တစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် 
စကားေယ်ယူပေးနိုင်ပော ကုလေမဂ�  အထူးအကကံပေး 
မစ္စ တာဗပီဂျးနမဗ်ီးယားကိ ုေကတ်မ်းထေ ်မတိုးရန ်ဆုံးြဖတ ်
ခဲ့ေည်။
 ရခိုင်၊ ကချင်နှင့်  အြခားလူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးေါတီ 
များမှာ တနုလ်ှု ေြ်ခင်းကကီးစွာ ြဖစရ်ေည။် ြမငရ်ပော လေုရ်ေ်
များေည် မကကာပေးခင်က မိမိတို့အားလုံးတက်ပရာက် 
ခဲ့ ကကေည့်  ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံတွင်  ဆိုခဲ့ ကကပော 
ေင်လုံစိတ်ဓါတ် ၊ ညီလာခံရည်ရ�ယ်ချက်များနှင့် လုံးလုံးကကီး 
ဆန့်ကျင်ပနေည်။ ပနာက်လာမည့် လများတွင် တေ်မပတာ် 
ေည် ကချင်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ အေစ်အခတ် 
မ ရ ေ် စဲ ထား ပော  ပန ရာ များ ကို  အ ကကီး အ ကျ ယ် ဆုံး  
ထိုးစစ်  ဆင်န� ဲပနပေီ ြဖစ်ေည်။ ယခု အကကိမ်တွင်  EAO 
ကလည်း အြေင်းအထန် ြေန်ခုခံ ကကေါေည်။ ULA ၏ 
ရခိုင့်တေ်မပတာ်ေည်လည်း KLO နှင့်အတူ ပြမာက်ေိုင်း 
မဟာမိတ်ထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ ပေီး အြခားအဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ပော 
ကိုးကန့်  ြမန်မာအမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်  မဟာမိတ်  
တ ေ် ပဟာ င်း  အ မျ ိုး ေား လွ တ် ပြမာ က် ပရး တ ေ် များ နှ င့်
ပေါင်းကာ  ြေန်တိုက်ေည်အထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲ
များ ကျယ်ြေန့်လာချိန်တွင် ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်များ၏ 
စပုေါင်းထားပော တေအ်ငအ်ားက တေမ်ပတာ ်ပလပကကာင်း 
မှ ဗုံးမကျဲမီတွင် တရုတ်နယ်စေ်ရှိ  မုန်းကိုးပမို့ကို ေိမ်းယူ
နိုင်လု နီးနီးြဖစ်ခဲ့ေည်။၁၂

 တိကုေ်ွမဲျား အေစတ်စဖ်နြ်ေနစ်လာြခင်း၏ အကျ ိုး 
ဆက်ကား ယခုထက်ဆိုးဖွယ်ရာ မရှိပတာ့ပေ။ ပကကကွဲစရာ 
ပကာင်းလှပော ဒုက္ခ များကို  ေဋိေက္ခ  ေံေရာလည်ကာ 
ြေန်ပတွ့ရပေီး လူေားချင်း စာနာပထာက်ထားမှု  အကူအညီ 
များ ြေန်စခဲ့ ကကရေည်။ ယခုတစ်ကကိမ် ေဋိေက္ခ ေံေရာမှာ 
NLD အစိုးရ၏ လက်ပအာက်တွင်  ြဖစ်ေျက်ပန ြခင်း  
ြဖစ်ေည်။ တိုက်ခိုက်မှု များေျံ န့ှံ့လာချိန်တွင် အိုးမဲ့  အိမ်မဲ့
ထွက်ပြေးရပော ဒုက္ခ ေည် အပရအတွက် လျင် ြမန်စွာ 
တိုးလာခဲ့ရာ နိုင်ငံ၏ အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းတွင်  လူပေါင်း  
တစ်ေိန်းပကျာ်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ယခုတစ်ကကိမ်တွင် 
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်များ၏ ပနာက်ကွယ်မှအပကကာင်းရင်း
မှာ နိုင်ငံပရး မဟုတ်ဘဲ စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်များြဖစ်ပန
ေည။်၁၃  စစတ်ေေ်ည ်လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု များအကကီး 
အကျယ်ကျူးလွန်ပနပကကာင်း  စွေ်စွဲ ချက်များ  များ ြေား  
လာခဲ့ေည်။ စုံးစမ်းပထာက်လှမ်းပေီးပနာက် တိုက်ေွဲများ 
ထံမှ “ ြမန်မာ နယ်စေ်” “Myanmar’s Borderlands 
on Fire” အစီရင်ခံစာကို  Amnesty International 
ကထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။၁၄

 ထိုအချိန်၌  ရခိုင် ြေည်နယ်မှာလည်း  ပေါက်ကွဲ  
ပတာ့မည့်  ေဋိေက္ခ  ထဲေို့  ပရာက်ရှိ ပနေည်။  ၂၁ ရာစု  
ေင်လုံပကကညာချက်နှင့် ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်ကို ေိုပကာင်း 
လာမည့်  အပြခအပနများြဖစ်လာနိုင်ပရး ပြခလှမ်းအြဖစ် 
ကကိုဆိုခဲ့ ကကေည်။၁၅

 ေို့ပော်ထိုကဲ့ေို့ ြေင်ဆင်ထားပော လုေ်ငန်းစဉ် 
အေစ်များ ရှိခဲ့ပော်လည်း အစိုးရေည် လုံ ပခုံပရးအရ 
စိတ်ချရပေီဟု  တလွဲယုံ ကကည်ရန် ပချာ့ပမာ့ခံလိုက်ရေုံ  ရ
ေါေည်။ အမှန်တကယ်တွင် ြေည်တွင်း၌ မပကျမနေ်မုန်း
တီးမှု များ  ြမင့်တက်လာခဲ့ ပေီ။ ၂၀၁၆ ဇွန်လတွင် ကုလေမဂ�  
လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ဆို င် ရာ  မ ဟာ မ င်း ကကီး က  ရို ဟ င် ဂျာ  
မွတ်ဆလင်များနှင့်  အ ြခားလူမျ ိုးစုများ၏ မပြေလည်  
ဆိုးရ�ားပနပော အပြခအပနကို ေတိပေးခဲ့ေည်။၁၆ ေို့ပော် 
အာဏာရ ပေီးပနာက် အစိုးရေစ်ေည် အမှားများကို စတင်
၍ တန်းစီကာ ကျုးလွန်ခဲ့ ပေီး ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် 
အေိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုကကား ေို၍ အလှမ်းကွာပစလာခဲ့ ပေီ။
 ဦးစွာ ရခိုင်လူမျ ိုးနိုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်းထဲတွင် 
ပဒါေထွက် ကကေည်မှာ NLD ၏ အမတ် ဦးညီေုအား 
အစိုးရက ရခိုင် ြေည်နယ်  ဝန် ကကီးချုေ်အြဖစ်  ပရ�းချယ်  
ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ရခိုင်လ� တ်ပတာ် အမတ်ပနရာ 
ထဲတွင် အများဆုံးအနိုင်ရခဲ့ပော ANP ကိုယ်စားလှယ်က 
ဝန်ကကီးချုေ် ြဖစ်ခွင့်  မရှိပတာ့ပေ။ NLD ေည် ေမ� တရုံး
၏ အမည်ကို  ေုံးကာ ၂၀ဝ၈ဖွဲ့စည်းေုံ  အပြခခံဥေပဒ 
ပအာက်မှ  ြေည်နယ်နှင့်  တိုင်းပဒေကကီး လ� တ်ပတာ်များ 
အားလုံးမှ ဝန်ကကီးချုေ်ပနရာများကို ပရ�းချယ်ရန် လုေ်ေိုင်
ခွင့်ကိုရယူခဲ့ေည်။ NLD ေည် တစ်တိုင်းတစ် ြေည်လုံး
ရှိ  ြေည်နယ်နှင့်တို င်း  ပဒေကကီး  ၁၄  ခုစလုံးတွင်  ထို  
လု ေ် ေို င် ခွ င့် ကို  ကျ င့် ေုံး ခဲ့ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င်  
ANP ၏ပအာင်ေွဲကို  အေိအမှတ်မ ြေုခဲ့ ြခင်းအား ြဖင့်  
NLD ေည် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး ဝါဒီများ၏ ေံေယ 
ကို ေိုခိုင်မာပစခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ နိုင်ငံပရးစနစ်ေစ်ထဲ
တွင် လူမျ ိုးစု အခွင့်အပရးနှင့် ကိုယ်စားြေုခွင့်ရရန် အပြခ 
အပနပေးမည်မဟုတ်ဟု ယူဆလာကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် 
ANP ေည် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ပတွ့ဆုံခဲ့ ပေီးပနာက် 
အစိုးရက အာဏာကို လက်ဝါးကကီးအုေ်ပနေည်ဟုယူဆ
ကာ ဆက်မပဆွးပနွးပတာ့ဘဲ  ထွက်ခွာေွားခဲ့ေည်။ ၁၇ 
A N P  ၏  အ တွ င်း ပရး မှူး  ဦး ထွ န်း ပအာ င် ပကျာ် က
''က� န်ပတာ်တို့က ကကိုးဆွဲရုေ်ပေးလို ကမယ့် ဝန်ကကီးချုေ် 
လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး''  ဟုပြောကကားခဲ့ေည်။၁၈

 ပနာက်တစ်ချက်မှာ  NLD ေည်  ေင်လုံကတိ  
ကဝတမ်ျား ပေးခဲပ့ောလ်ည်း ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉတ်ငွ ်
အာရကန်အဖွဲ့များကို ေါဝင်ခွင့်  မပေးခဲ့ပေ။ ဦးေိန်းစိန် 
အစိုးရကဲ့ေို့ေင် NLD ပခါင်းပဆာင်များက ULA နှင့် ANC 
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ဤအချက်ကို ထိခိုက်ပစမည့် အရာအားလုံးကို လက်မခံ 
နိုင်ဟု ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၁ ထိုကာလတွင် NLD အစိုးရ 
ကလည်း ပငိမ်းချမ်းပရးတမန်ကဲ့ေို့ တစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် 
စကားေယ်ယူပေးနိုင်ပော ကုလေမဂ�  အထူးအကကံပေး 
မစ္စ တာဗပီဂျးနမဗ်ီးယားကိ ုေကတ်မ်းထေ ်မတိုးရန ်ဆုံးြဖတ ်
ခဲ့ေည်။
 ရခိုင်၊ ကချင်နှင့်  အြခားလူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရးေါတီ 
များမှာ တနုလ်ှု ေြ်ခင်းကကီးစွာ ြဖစရ်ေည။် ြမငရ်ပော လေုရ်ေ်
များေည် မကကာပေးခင်က မိမိတို့အားလုံးတက်ပရာက် 
ခဲ့ ကကေည့်  ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံတွင်  ဆိုခဲ့ ကကပော 
ေင်လုံစိတ်ဓါတ် ၊ ညီလာခံရည်ရ�ယ်ချက်များနှင့် လုံးလုံးကကီး 
ဆန့်ကျင်ပနေည်။ ပနာက်လာမည့် လများတွင် တေ်မပတာ် 
ေည် ကချင်နှင့် ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ အေစ်အခတ် 
မ ရ ေ် စဲ ထား ပော  ပန ရာ များ ကို  အ ကကီး အ ကျ ယ် ဆုံး  
ထိုးစစ်  ဆင်န� ဲပနပေီ ြဖစ်ေည်။ ယခု အကကိမ်တွင်  EAO 
ကလည်း အြေင်းအထန် ြေန်ခုခံ ကကေါေည်။ ULA ၏ 
ရခိုင့်တေ်မပတာ်ေည်လည်း KLO နှင့်အတူ ပြမာက်ေိုင်း 
မဟာမိတ်ထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ ပေီး အြခားအဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ပော 
ကိုးကန့်  ြမန်မာအမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ်  မဟာမိတ်  
တ ေ် ပဟာ င်း  အ မျ ိုး ေား လွ တ် ပြမာ က် ပရး တ ေ် များ နှ င့်
ပေါင်းကာ  ြေန်တိုက်ေည်အထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ေည်။ တိုက်ေွဲ
များ ကျယ်ြေန့်လာချိန်တွင် ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်များ၏ 
စပုေါင်းထားပော တေအ်ငအ်ားက တေမ်ပတာ ်ပလပကကာင်း 
မှ ဗုံးမကျဲမီတွင် တရုတ်နယ်စေ်ရှိ  မုန်းကိုးပမို့ကို ေိမ်းယူ
နိုင်လု နီးနီးြဖစ်ခဲ့ေည်။၁၂

 တိကုေ်ွမဲျား အေစတ်စဖ်နြ်ေနစ်လာြခင်း၏ အကျ ိုး 
ဆက်ကား ယခုထက်ဆိုးဖွယ်ရာ မရှိပတာ့ပေ။ ပကကကွဲစရာ 
ပကာင်းလှပော ဒုက္ခ များကို  ေဋိေက္ခ  ေံေရာလည်ကာ 
ြေန်ပတွ့ရပေီး လူေားချင်း စာနာပထာက်ထားမှု  အကူအညီ 
များ ြေန်စခဲ့ ကကရေည်။ ယခုတစ်ကကိမ် ေဋိေက္ခ ေံေရာမှာ 
NLD အစိုးရ၏ လက်ပအာက်တွင်  ြဖစ်ေျက်ပန ြခင်း  
ြဖစ်ေည်။ တိုက်ခိုက်မှု များေျံ န့ှံ့လာချိန်တွင် အိုးမဲ့  အိမ်မဲ့န့ှံ့လာချိန်တွင် အိုးမဲ့  အိမ်မဲ့့
ထွက်ပြေးရပော ဒုက္ခ ေည် အပရအတွက် လျင် ြမန်စွာ 
တိုးလာခဲ့ရာ နိုင်ငံ၏ အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းတွင်  လူပေါင်း  
တစ်ေိန်းပကျာ်ေို့ ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ ယခုတစ်ကကိမ်တွင် 
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်များ၏ ပနာက်ကွယ်မှအပကကာင်းရင်း
မှာ နိုင်ငံပရး မဟုတ်ဘဲ စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ်များြဖစ်ပန
ေည။်၁၃  စစတ်ေေ်ည ်လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု များအကကီး 
အကျယ်ကျူးလွန်ပနပကကာင်း  စွေ်စွဲ ချက်များ  များ ြေား  
လာခဲ့ေည်။ စုံးစမ်းပထာက်လှမ်းပေီးပနာက် တိုက်ေွဲများ 
ထံမှ “ ြမန်မာ နယ်စေ်” “Myanmar’s Borderlands 
on Fire” အစီရင်ခံစာကို  Amnesty International 
ကထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။၁၄

 ထိုအချိန်၌  ရခိုင် ြေည်နယ်မှာလည်း  ပေါက်ကွဲ  
ပတာ့မည့်  ေဋိေက္ခ  ထဲေို့  ပရာက်ရှိ ပနေည်။  ၂၁ ရာစု  
ေင်လုံပကကညာချက်နှင့် ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်ကို ေိုပကာင်း 
လာမည့်  အပြခအပနများြဖစ်လာနိုင်ပရး ပြခလှမ်းအြဖစ် 
ကကိုဆိုခဲ့ ကကေည်။၁၅

 ေို့ပော်ထိုကဲ့ေို့ ြေင်ဆင်ထားပော လုေ်ငန်းစဉ် 
အေစ်များ ရှိခဲ့ပော်လည်း အစိုးရေည် လုံ ပခုံပရးအရ 
စိတ်ချရပေီဟု  တလွဲယုံ ကကည်ရန် ပချာ့ပမာ့ခံလိုက်ရေုံ  ရ
ေါေည်။ အမှန်တကယ်တွင် ြေည်တွင်း၌ မပကျမနေ်မုန်း
တီးမှု များ  ြမင့်တက်လာခဲ့ ပေီ။ ၂၀၁၆ ဇွန်လတွင် ကုလေမဂ�  
လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ဆို င် ရာ  မ ဟာ မ င်း ကကီး က  ရို ဟ င် ဂျာ  
မွတ်ဆလင်များနှင့်  အ ြခားလူမျ ိုးစုများ၏ မပြေလည်  
ဆိုးရ�ားပနပော အပြခအပနကို ေတိပေးခဲ့ေည်။၁၆ ေို့ပော် 
အာဏာရ ပေီးပနာက် အစိုးရေစ်ေည် အမှားများကို စတင်
၍ တန်းစီကာ ကျုးလွန်ခဲ့ ပေီး ဗုဒ� ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင် 
အေိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုကကား ေို၍ အလှမ်းကွာပစလာခဲ့ ပေီ။
 ဦးစွာ ရခိုင်လူမျ ိုးနိုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်းထဲတွင် 
ပဒါေထွက် ကကေည်မှာ NLD ၏ အမတ် ဦးညီေုအား 
အစိုးရက ရခိုင် ြေည်နယ်  ဝန် ကကီးချုေ်အြဖစ်  ပရ�းချယ်  
ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ရခိုင်လ� တ်ပတာ် အမတ်ပနရာ 
ထဲတွင် အများဆုံးအနိုင်ရခဲ့ပော ANP ကိုယ်စားလှယ်က 
ဝန်ကကီးချုေ် ြဖစ်ခွင့်  မရှိပတာ့ပေ။ NLD ေည် ေမ� တရုံး
၏ အမည်ကို  ေုံးကာ ၂၀ဝ၈ဖွဲ့စည်းေုံ  အပြခခံဥေပဒ 
ပအာက်မှ  ြေည်နယ်နှင့်  တိုင်းပဒေကကီး လ� တ်ပတာ်များ 
အားလုံးမှ ဝန်ကကီးချုေ်ပနရာများကို ပရ�းချယ်ရန် လုေ်ေိုင်
ခွင့်ကိုရယူခဲ့ေည်။ NLD ေည် တစ်တိုင်းတစ် ြေည်လုံး
ရှိ  ြေည်နယ်နှင့်တို င်း  ပဒေကကီး  ၁၄  ခုစလုံးတွင်  ထို  
လု ေ် ေို င် ခွ င့် ကို  ကျ င့် ေုံး ခဲ့ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် တွ င်  
ANP ၏ပအာင်ေွဲကို  အေိအမှတ်မ ြေုခဲ့ ြခင်းအား ြဖင့်  
NLD ေည် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး ဝါဒီများ၏ ေံေယ 
ကို ေိုခိုင်မာပစခဲ့ေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ နိုင်ငံပရးစနစ်ေစ်ထဲ
တွင် လူမျ ိုးစု အခွင့်အပရးနှင့် ကိုယ်စားြေုခွင့်ရရန် အပြခ 
အပနပေးမည်မဟုတ်ဟု ယူဆလာကကေည်။ ထို့ပကကာင့်ေင် 
ANP ေည် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်နှင့် ပတွ့ဆုံခဲ့ ပေီးပနာက် 
အစိုးရက အာဏာကို လက်ဝါးကကီးအုေ်ပနေည်ဟုယူဆ
ကာ ဆက်မပဆွးပနွးပတာ့ဘဲ  ထွက်ခွာေွားခဲ့ေည်။ ၁၇

A N P  ၏  အ တွ င်း ပရး မှူး  ဦး ထွ န်း ပအာ င် ပကျာ် က
''က� န်ပတာ်တို့က ကကိုးဆွဲရုေ်ပေးလို ကမယ့် ဝန်ကကီးချုေ် 
လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး''  ဟုပြောကကားခဲ့ေည်။၁၈

 ပနာက်တစ်ချက်မှာ  NLD ေည်  ေင်လုံကတိ  
ကဝတမ်ျား ပေးခဲပ့ောလ်ည်း ပငမိ်းချမ်းပရး လေုင်န်းစဉတ်ငွ ်
အာရကန်အဖွဲ့များကို ေါဝင်ခွင့်  မပေးခဲ့ပေ။ ဦးေိန်းစိန် 
အစိုးရကဲ့ေို့ေင် NLD ပခါင်းပဆာင်များက ULA နှင့် ANC 
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တို့  အမျ ိုးေားအဆင့် ပငိမ်းချမ်းပရး စကားဝိုင်းများတွင်  
တင်းြေည့်ေါဝင်နိုင်ခွင့်ကို ြငင်းဆန်ခဲ့ေည့် အတွက်ပကကာင့် 
ြဖ စ် လာ မ ည့်  အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  မ ြမ င် တ တ် ခဲ့ ြခ င်း  
ေို့ မဟုတ်  လျစ်လျှ ူ ရှု ြခင်းများ  ရှိ ခဲ့ေည်။  NC A ကို  
လက်မှတ်ထိုးထာပော ALP တစ်ဖွဲ့တည်းကိုောလျှ င်  
အေိအမှတ် ြေု  ေါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ေည်။ NLD အစိုးရက 
ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု ပကကာင့်  ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ 
တို့ကလည်း ရခိုင်ကိုပေွးခွဲပေီး အုေ်ချုေ်ပနပေီဟုေင် ယူဆ 
ကကေည်။ နိုင်ငံပရးအာရုံစိုက်မှု များကလည်း NLD ၏ ၂၁ 
ရာစုေင်လုံေို့ စုပေုံကျပနေည့်အချိန်ြဖစ်ရာ ထို့ကဲ့ေို့  ခွဲြခား 
ဖယ်ထုတ်ထားေည့်အြဖစ်များကို နားလည်ရန် ေို၍ခက်ခဲ 
ခဲေ့ည။် ရညှလ်ျှ ားပော အာရကန၏် လကန်ကက်ိငု ်တိကုေ်ွ ဲ
ဝင်မှု   ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင်  ပြမပေါ် နှင့်  ပြမပအာက်
နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားေူများကကားအပမဲေင် အဆက်အစေ် ရှိကက 
ေည်။ (အာရန်ကန် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု  ေမိုင်းကို 
ကကည့်ေါ။ )  ယခုလည်း  အဆက်အေွယ်  မ ြေတ် ကကေါ။ 
ရခိုင်နို င်ငံ ပရးတွင်  ဆယ်စုနှစ်များစွာ  စိုးမိုးထားပော 
အင်အားစုနှစ်ခုမှာ ANP နှင့် ULA ြဖစ်ပနကကရာ ယခုလည်း 
မပြောင်းလဲေါ။ အထူးေြဖင့် ရခိုင်လ� တ်ပတာ် ဥက� ဌ ေုဏ� ား
က� န်းမှ ANP အမတ်ဦးစံပကျာ်လှမှာ ULA ပခါင်းပဆာင် 
ဦးထွန်းြမတ်နိုင်၏ ပယာက္ခ မ ြဖစ်ေည်။၁၉

တ တိ ယ  -  နို င် ငံ ပရး  အ ဆီး အ တား များ  ြမ င့် တ က်  
လာချနိတ်ငွ ်NLD ေည ်ပြမြေငပ်ေါ် ရှ ိေဋေိက္ခ များကိ ုြဖစပ်စ 
ပော ပရပောက်ြမစ်များကို ေစ်စလက်ခတ်ေင် လျစ်လျူ 
ရှု ခဲ့ ကက ေ ည် ။  အ မျ ိုး ေား ကာ ကွ ယ် ပရး နှ င့်  လုံ ပခုံ ပရး  
ပကာင်စီေည်လည်း တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်မှု ပအာက် 
တွင်ောရှိပနရာ NLD အပနနှင့်  ကာလုံ၏ မဟာဗျူဟာ 
ဆုံးြဖတ်ချက်များတွင် မည်မျှ အတိုင်း အတာအထိ ကေဇာ 
ေ က် ပရာ က် ေ န ည်း  ဆို ပော အ ချ က် က  ပမး စ ရာ ြဖ စ်
ေည်။ NLD ေည် ရခိုင် ဗုဒ�  ဘာောများနှင့်  ရိုဟင်ဂျာ 
မွတ်ဆလင်တို့ ကကားတွင်ရှိ ပော ေို၍နက်ရှို  င်းလာပော 
နိုင်ငံပရးအကျိတ်အခဲများကို နားလည်ေုံ မရေါ။ ဦေိန်းစိန် 
အစိုးရလက်ပအာက်တွင်  စစ်ပရးအင်အား  တိုးချဲ့မှု ကို  
ပဇာင်းပေးလာခဲ့ ြေန်ေည်။  (အခန်း၆  ကို ကကည့်  ေါ ။ ) 
န ည်း ဗျူ ဟာ အ ရ  လ က် န က် ကို င် အ တို က် အ ခံ များ ကို  
တေမ်ပတာက် နှမိန်င်းနိငုရ်နပ်ဝးစ။ွ တေမ်ပတာက်ိ ုြေနပ်တာ ်
လှန်မည့် လက်နက်ကိုင်လုေ်ငန်းများအပေါ်   လူငယ်များက 
ေို၍ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ေည်။
 ULA ေည် ေထမဆုံး ပေါ် ပေါ် ထင်ထင် စစ်ပရး 
အငအ်ားကို ြေေရန ်အဆငေ်င့ြ်ဖစလ်ာပောအဖွဲ့ ြဖစေ်ည။်
အ စိုး ရ  အ ပြော င်း အ လဲ ကာ လ အ တွ င်း  အိ န�  ိ ယ ၊

ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် တို့နှင့် ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်တွင် တိုက်ေွဲ 
များ ေျံ န့ှံ့ ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။  ၂ ၀ ၁ ၆  ဇူ လို င် လ တွ င်  ရ ခို င့်  
တေ်မပတာ်ေည် မိမိတို့ပြခကုတ်ယူရာ ေလက်ဝ ပဒေမှ
 ဘူးေီးပတာင ်၊ ေဏု� ားက� န်း ၊ ရပေပ့တာင ်၊ ပကျာကပ်တာ၊်
ပြမာက်ဦးပမို့နယ်များေို့ ဝင်ပရာက် ပနရာယူလာရာ တေ်မ 
ပတာ်နှင့် ရင်ဆိုင်ေစ်ခတ်မှု  အကကိမ် ၇၀ ပကျာ်ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်
ဟု ULA က ထုတ်ပဖါ် ပြော ကကားခဲ့ေည်။၂၀ ULA ေည် 
ယခုအခါ အပမဲတမ်း စခန်းချနိုင်မည့်  ဧရိယာကို  ရှာပဖွ  
ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံ၏
အပနာက်ဘက် နယ်စေ်တွင် ြဖစ်ပေါ် ပနပော ေဋိေက္ခ များ 
၏  အ ပြခ အ ပန ကို  ခ ေ် ြမ န် ြမ န်  ရိ ေ် မိ ခဲ့ ြခ င်း မ ရှိ ေါ ။ ၂ ၁ 
ပြမာက်ေိုင်း  မဟာမိတ်ထံမှ  ရက္ခ ိုင့်တေ်ဖွဲ့ဝင်များေည်
လ ည်း  ြမ န် မာ နို င် ငံ  အ ပရှ့ ပြမာ က် န ယ် စ ေ် ရှိ  တို က် ေွဲ  
များတွင် ေါဝင်တိုက်ခိုက်ပနကကေည်။ NLD အာဏာရပေီး
အပကာင်းဘက်ေို့  ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ ကကပော အပစာေိုင်းလ 
များအတွင်း ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကော တစ်နိုင်ငံလုံး
အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးကို ပကကညာခဲ့လျှ င် အပြခအပနများ 
အားလုံး  တစ်မျ ိုးပြောင်းပကာင်းပြောင်းေွားနိုင်ေည်။
တိငု်းြေညအ်တငွ်း၌ ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည၏် ပခါင်းပဆာင ်
မှု ကို  အားကိုး ကကေူ အများေင်ရှိေည်။ ေို့ပော်ေူ့ထံမှ  
ထိုပကကညာချက်မျ ိုး ထွက်မလာခဲ့ေါ။
 အာရကနန်ိငုင်ပံရးနငှ့ ်လူ့အခငွ့အ်ပရးကစိ္စ များအား 
လျစ်လျူရှု ထားခဲ့ ကကြခင်းက စတုတ� အကကိမ်ပြမာက်လည်း 
ြဖစ်၊ ပနာက်ဆုံး အဆင့်လည်းြဖစ်ပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး 
ဖ ရို ဖ ရဲ ြဖ စ် မှု ကကီး ဆီ ေို့  ဦး တ ည် လာ  ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ 
ပနာက်ထေ် ေဋိေက္ခ များ အရှိန်တက်လာေည်မှာ ULA 
ပကကာင့် မဟုတ်ေလို ရခိုင်လူမျ ိုးများနှင့်လည်း မဆိုင်ေါ။ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  နယ်စေ်တွင်  အေစ်ပေါ် ပေါက်လာပော 
လကန်ကက်ိငု ်လှု ေရ်ှားမှု  အာရကန ်ရိဟုငဂ်ျာ ကယတ်ငပ်ရး
တေ်နှင့်ော  ေက်ဆိုင်ေည်။ ကိုဖီအာနန် အကကံပေးပကာ်မ
ရှင်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကေဂုတ်လတွင် ပကကညာခံြခင်းမှာ အချိန် 
ပနှာင်းခဲ့ ပေီ။  လုံပလာက်ေည့်  တုံ ြေန်မှု လည်း မြဖစ်နိုင်  
ပတာ့။ ၁၉၇၈ နှင့် ၁၉၉၂ ဒုက္ခ ေည်များ အကျေ်အတည်း 
များတုန်းကကဲ့ေို့ေင်  ထိုနယ်စေ်တွင်  ြဖစ်ပေါ် လာပော 
လုံ ပခုံပရး ြေဿနာများေည် ေိုဆိုးပော အပြခအပနဆီ 
ဦးတည်လာပနပေီ။ (အခန်း ၄ နှင့် ၅ ကိုရှု ေါ)။ ၂၀၁၂ ဗုဒ�  
ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်အကကမ်းဖက်မှု များအပေီး ရခိုင်တွင် 
ြဖစ်ခဲ့ေမျှ မှာ မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်းများကို ဖယ်ကျဉ် 
ထားြခင်းနှင့်  စစ်ပရးအင်အားများ တိုးချဲ့လာြခင်းတို့ော 
ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၆ကိုရှု ေါ။)
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တို့  အမျ ိုးေားအဆင့် ပငိမ်းချမ်းပရး စကားဝိုင်းများတွင်  
တင်းြေည့်ေါဝင်နိုင်ခွင့်ကို ြငင်းဆန်ခဲ့ေည့် အတွက်ပကကာင့် 
ြဖ စ် လာ မ ည့်  အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  မ ြမ င် တ တ် ခဲ့ ြခ င်း  
ေို့ မဟုတ်  လျစ်လျှ ူ ရှု ြခင်းများ  ရှိ ခဲ့ေည်။  NC A ကို  
လက်မှတ်ထိုးထာပော ALP တစ်ဖွဲ့တည်းကိုောလျှ င်  
အေိအမှတ် ြေု  ေါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ေည်။ NLD အစိုးရက 
ခွဲ ြခားဆက်ဆံမှု ပကကာင့်  ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ 
တို့ကလည်း ရခိုင်ကိုပေွးခွဲပေီး အုေ်ချုေ်ပနပေီဟုေင် ယူဆ 
ကကေည်။ နိုင်ငံပရးအာရုံစိုက်မှု များကလည်း NLD ၏ ၂၁ 
ရာစုေင်လုံေို့ စုပေုံကျပနေည့်အချိန်ြဖစ်ရာ ထို့ကဲ့ေို့  ခွဲြခား 
ဖယ်ထုတ်ထားေည့်အြဖစ်များကို နားလည်ရန် ေို၍ခက်ခဲ 
ခဲေ့ည။် ရညှလ်ျှ ားပော အာရကန၏် လကန်ကက်ိငု ်တိကုေ်ွ ဲ
ဝင်မှု   ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင်  ပြမပေါ် နှင့်  ပြမပအာက်
နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားေူများကကားအပမဲေင် အဆက်အစေ် ရှိကက 
ေည်။ (အာရန်ကန် လက်နက်ကိုင်လှု ေ်ရှားမှု  ေမိုင်းကို 
ကကည့်ေါ။ )  ယခုလည်း  အဆက်အေွယ်  မ ြေတ် ကကေါ။ 
ရခိုင်နို င်ငံ ပရးတွင်  ဆယ်စုနှစ်များစွာ  စိုးမိုးထားပော 
အင်အားစုနှစ်ခုမှာ ANP နှင့် ULA ြဖစ်ပနကကရာ ယခုလည်း 
မပြောင်းလဲေါ။ အထူးေြဖင့် ရခိုင်လ� တ်ပတာ် ဥက� ဌ ေုဏ� ား
က� န်းမှ ANP အမတ်ဦးစံပကျာ်လှမှာ ULA ပခါင်းပဆာင် 
ဦးထွန်းြမတ်နိုင်၏ ပယာက္ခ မ ြဖစ်ေည်။၁၉

တ တိ ယ  -  နို င် ငံ ပရး  အ ဆီး အ တား များ  ြမ င့် တ က်  
လာချနိတ်ငွ ်NLD ေည ်ပြမြေငပ်ေါ် ရှ ိေဋေိက္ခ များကိ ုြဖစပ်စ 
ပော ပရပောက်ြမစ်များကို ေစ်စလက်ခတ်ေင် လျစ်လျူ 
ရှု ခဲ့ ကက ေ ည် ။  အ မျ ိုး ေား ကာ ကွ ယ် ပရး နှ င့်  လုံ ပခုံ ပရး  
ပကာင်စီေည်လည်း တေ်မပတာ်၏ ထိန်းချုေ်မှု ပအာက် 
တွင်ောရှိပနရာ NLD အပနနှင့်  ကာလုံ၏ မဟာဗျူဟာ 
ဆုံးြဖတ်ချက်များတွင် မည်မျှ အတိုင်း အတာအထိ ကေဇာ 
ေ က် ပရာ က် ေ န ည်း  ဆို ပော အ ချ က် က  ပမး စ ရာ ြဖ စ်
ေည်။ NLD ေည် ရခိုင် ဗုဒ�  ဘာောများနှင့်  ရိုဟင်ဂျာ 
မွတ်ဆလင်တို့ ကကားတွင်ရှိ ပော ေို၍နက်ရှို  င်းလာပော 
နိုင်ငံပရးအကျိတ်အခဲများကို နားလည်ေုံ မရေါ။ ဦေိန်းစိန် 
အစိုးရလက်ပအာက်တွင်  စစ်ပရးအင်အား  တိုးချဲ့မှု ကို  
ပဇာင်းပေးလာခဲ့ ြေန်ေည်။  (အခန်း၆  ကို ကကည့်  ေါ ။ ) 
န ည်း ဗျူ ဟာ အ ရ  လ က် န က် ကို င် အ တို က် အ ခံ များ ကို  
တေမ်ပတာက် နှမိန်င်းနိငုရ်နပ်ဝးစ။ွ တေမ်ပတာက်ိ ုြေနပ်တာ ်
လှန်မည့် လက်နက်ကိုင်လုေ်ငန်းများအပေါ်   လူငယ်များက 
ေို၍ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ေည်။
 ULA ေည် ေထမဆုံး ပေါ် ပေါ် ထင်ထင် စစ်ပရး 
အငအ်ားကို ြေေရန ်အဆငေ်င့ြ်ဖစလ်ာပောအဖွဲ့ ြဖစေ်ည။်
အ စိုး ရ  အ ပြော င်း အ လဲ ကာ လ အ တွ င်း  အိ န�  ိ ယ ၊

ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် တို့နှင့် ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်တွင် တိုက်ေွဲ 
များ ေျံ န့ှံ့ ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။  ၂ ၀ ၁ ၆  ဇူ လို င် လ တွ င်  ရ ခို င့်  
တေ်မပတာ်ေည် မိမိတို့ပြခကုတ်ယူရာ ေလက်ဝ ပဒေမှ
 ဘူးေီးပတာင ်၊ ေဏု� ားက� န်း ၊ ရပေပ့တာင ်၊ ပကျာကပ်တာ၊်
ပြမာက်ဦးပမို့နယ်များေို့ ဝင်ပရာက် ပနရာယူလာရာ တေ်မ 
ပတာ်နှင့် ရင်ဆိုင်ေစ်ခတ်မှု  အကကိမ် ၇၀ ပကျာ်ြဖစ်ေွားခဲ့ေည်
ဟု ULA က ထုတ်ပဖါ် ပြော ကကားခဲ့ေည်။၂၀ ULA ေည် 
ယခုအခါ အပမဲတမ်း စခန်းချနိုင်မည့်  ဧရိယာကို  ရှာပဖွ  
ပနပေီ ြဖစ်ေည်။ NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် နိုင်ငံ၏
အပနာက်ဘက် နယ်စေ်တွင် ြဖစ်ပေါ် ပနပော ေဋိေက္ခ များ 
၏  အ ပြခ အ ပန ကို  ခ ေ် ြမ န် ြမ န်  ရိ ေ် မိ ခဲ့ ြခ င်း မ ရှိ ေါ ။ ၂ ၁

ပြမာက်ေိုင်း  မဟာမိတ်ထံမှ  ရက္ခ ိုင့်တေ်ဖွဲ့ဝင်များေည်
လ ည်း  ြမ န် မာ နို င် ငံ  အ ပရှ့ ပြမာ က် န ယ် စ ေ် ရှိ  တို က် ေွဲ  
များတွင် ေါဝင်တိုက်ခိုက်ပနကကေည်။ NLD အာဏာရပေီး
အပကာင်းဘက်ေို့  ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ ကကပော အပစာေိုင်းလ 
များအတွင်း ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကော တစ်နိုင်ငံလုံး
အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးကို ပကကညာခဲ့လျှ င် အပြခအပနများ 
အားလုံး  တစ်မျ ိုးပြောင်းပကာင်းပြောင်းေွားနိုင်ေည်။
တိငု်းြေညအ်တငွ်း၌ ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကည၏် ပခါင်းပဆာင ်
မှု ကို  အားကိုး ကကေူ အများေင်ရှိေည်။ ေို့ပော်ေူ့ထံမှ  
ထိုပကကညာချက်မျ ိုး ထွက်မလာခဲ့ေါ။
 အာရကနန်ိငုင်ပံရးနငှ့ ်လူ့အခငွ့အ်ပရးကစိ္စ များအား 
လျစ်လျူရှု ထားခဲ့ ကကြခင်းက စတုတ� အကကိမ်ပြမာက်လည်း 
ြဖစ်၊ ပနာက်ဆုံး အဆင့်လည်းြဖစ်ပော လူမှု ပရး၊ နိုင်ငံပရး 
ဖ ရို ဖ ရဲ ြဖ စ် မှု ကကီး ဆီ ေို့  ဦး တ ည် လာ  ပန ပေီ ြဖ စ် ေ ည် ။ 
ပနာက်ထေ် ေဋိေက္ခ များ အရှိန်တက်လာေည်မှာ ULA 
ပကကာင့် မဟုတ်ေလို ရခိုင်လူမျ ိုးများနှင့်လည်း မဆိုင်ေါ။ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်  နယ်စေ်တွင်  အေစ်ပေါ် ပေါက်လာပော 
လကန်ကက်ိငု ်လှု ေရ်ှားမှု  အာရကန ်ရိဟုငဂ်ျာ ကယတ်ငပ်ရး
တေ်နှင့်ော  ေက်ဆိုင်ေည်။ ကိုဖီအာနန် အကကံပေးပကာ်မ
ရှင်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကေဂုတ်လတွင် ပကကညာခံြခင်းမှာ အချိန် 
ပနှာင်းခဲ့ ပေီ။  လုံပလာက်ေည့်  တုံ ြေန်မှု လည်း မြဖစ်နိုင်  
ပတာ့။ ၁၉၇၈ နှင့် ၁၉၉၂ ဒုက္ခ ေည်များ အကျေ်အတည်း 
များတုန်းကကဲ့ေို့ေင်  ထိုနယ်စေ်တွင်  ြဖစ်ပေါ် လာပော 
လုံ ပခုံပရး ြေဿနာများေည် ေိုဆိုးပော အပြခအပနဆီ 
ဦးတည်လာပနပေီ။ (အခန်း ၄ နှင့် ၅ ကိုရှု ေါ)။ ၂၀၁၂ ဗုဒ�  
ဘာောနှင့် မွတ်ဆလင်အကကမ်းဖက်မှု များအပေီး ရခိုင်တွင် 
ြဖစ်ခဲ့ေမျှ မှာ မွတ်ဆလင်အေိုင်းအဝိုင်းများကို ဖယ်ကျဉ် 
ထားြခင်းနှင့်  စစ်ပရးအင်အားများ တိုးချဲ့လာြခင်းတို့ော 
ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၆ကိုရှု ေါ။)
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(၁) တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ် ရေ်စဲပကကာင်း ပကကညာြခင်းကို အစိုးရ၊ တေ်မပတာ်က ဤေပဘာတူညီချက် 
ရရှပိေီးပနာက ်၂၄ နာရအီတငွ်း ထတုြ်ေနပ်ေီး ည�ီ�တပ်ော တိငု်းရင်းေားလမူျ ိုးများ ဖကဒ်ရယပ်ကာငစ်ဝီင ်
အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများက ၄၈ နာရီအတွင်း အေီးေီး ထုတ်ြေန်ေွားရန်၊

(၂) လွတ်လေ်မှု ၊ တန်းတူညီမျှ မှု နှင့် တရားမျှ တမှု တို့ကို အပြခခံပေီး ေင်လုံစိတ်ဓာတ်နှင့်အညီ ဒီမိုကပရစီပရး၊ 
အမျ ိုးေားတန်းတပူရးနငှ့ ်ကိယုေ်ိငုြ်ေ�  ာန်းခငွ့ ်အခငွ့အ်ပရးများ အာမခခံျက ်အြေည့အ်ဝရှပိော ဖကဒ်ရယ ်
ဒီမိုကပရစီ ြေည်ပထာင်စုနိုင်ငံကို တည်ပဆာက်ေွားရန်၊ 

(၃) နိငုင်ပံရး ပတွ့ဆုပံဆွးပနွးေွ ဲအဆင့ဆ်င့တ်ငွ ်အစိုးရ၊ လ� တပ်တာန်ငှ့ ်တေမ်ပတာတ်ို၏့ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ 
တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရး  အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်  
တရားဝင်နိုင်ငံပရးေါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ ေါဝင်ပစပေီး တိုင်းရင်းေား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်  
အြခားေါဝင်ေင့် ေါဝင်ထိုက်ပော ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စေ်ပော က�  များတွင်ော 
ေါဝင်ပစရန်

(၄) ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံမှ ထွက်ပေါ် လာပော ဆုံးြဖတ်ချက်များအပေါ်  အပြခခံ၍ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဥေပဒ 
အေါအဝင် ဥေပဒများကို ပရးဆွဲြေ�  ာန်းရန်

(၅)  နိုင်ငံပရးပတွ့ဆုံ  ပဆွးပနွးမှု ဆိုင်ရာမူပဘာင်  အေါအဝင်  နှစ်ဖက်လိုက်နာရမည့်  အေစ်အခတ် 
ရေစ်ပဲရးဆိငုရ်ာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ တေေ်ိငု်းဆိငုရ်ာကျင်ဝ့တ ်COC  နငှ့ ်ပစာင့က်ကည့ပ်ရးလမ်း�� န ်
TOR နှင့် တေ်ပနရာ ြေန်လည်ချထားပရးတို့ကို ကကိုတင်ေပဘာတူညီမှု  ရယူရန်၊ 

(၆) အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ပရးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စား 
လှယ်များနှင့်  အများယုံ ကကည်ပလးစားပောေုဂ�  ိုလ်များေါဝင်ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးဆိုင်ရာ 
ေူးတွဲပစာင့်ကကည့်ပရး ပကာ်မတီတစ်ရေ်ကို နှစ်ဖက်ေပဘာတူ လက်ခံနိုင်ေည့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ 
ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့် ဖွဲ့စည်းပော ကကီးကကေ်ပစာင့်ကကည့်ပရးအဖွဲ့နှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းေွားရန်

(၇) တစန်ိငုင်လံုံးအေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရး ေပဘာတညူခီျက ်NCA  နငှ့ ်ဤေပဘာတညူခီျကေ်ါ လိုကန်ာရမည့ ်
တာဝနမ်ျား၊ စည်းကမ်းချကမ်ျားနငှ့ ်စေလ်ျဉ်း၍ မပြေလညမ်ှု  ပေါ် ပေါကလ်ျှ င ်ြေညတ်ငွ်းနငှ့ ်နိငုင်တံကာမ ှ
နှစ်ဖက်ေပဘာတူညီပော ဥေပဒေညာရှင်များနှင့်  တရားေူကကီးများ ေါဝင်ပော လွတ်လေ်ေည့် 
ဖျန်ပြဖပရး ပကာ်မရှင်၏ ဆုံးြဖတ်မှု ခံယူရန်၊ 

(၈) အေစ်ရေ်ပဒေအတွင်း ပဒေခံြေည်ေူလူထုအပေါ်  အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု  ကကီးမားပော စီမံကိန်းများကို 
ပဖာ်ပဆာင်ရန်ရှိေါက ေဘာဝေယံဇာတများ ေွင့်လင်းြမင်ောမှု  ပဖာ်ပဆာင်ပရးအဖွဲ့ (Extractive In-
dustries Transparency Initiative- EITI) ၏ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများအတိုင်း ပဒေခံြေည်ေူလူထုနှင့် 
ညှိနှို  င်းပဆာင်ရ�က်ေွားရန်နှင့်  ေက်ဆိုင်ရာ  တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင်  အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်
ညှိနှို  င်း ေပဘာတူညီချက် ရယူ၍ အပကာင်အထည်ပဖာ် ပဆာင်ရ�က်ရန်အြေင် နိုင်ငံတကာ လူေားချင်း 
စာနာမှု   အကူအညီများကို  ဤေပဘာတူညီချက်အရ အစိုးရနှင့်  တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင်  
ပတာ်လှန်ပရး အဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှို  င်းပဆာင်ရ�က်ရန်ြဖစ်ေည်။

* ANC နငှ့ ်အြခား UNFC အဖွဲ့ဝငမ်ျားက ၂၀၁၆ ကေဂုတလ်အတငွ်း အတညြ်ေုခဲပ့ော ထိအုချက ်ရစှခ်ျကက်ိ ု
၂၀၁၅ တစ်နိုင်ငံလုံး အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးေပဘာတူညီချက်ထဲေို့  လက်မှတ်မထိုး ကကမီ ြေန်လည် 
ြေ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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nDñGwfaomwdkif;&if;om;vlrsdK;rsm; zuf'&,faumifpD\ tajccHrl (8)csufñGwfaomwdkif;&if;om;vlrsdK;rsm; zuf'&,faumifpD\ tajccHrl (8)csufñ

(၁) တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ် ရေ်စဲပကကာင်း ပကကညာြခင်းကို အစိုးရ၊ တေ်မပတာ်က ဤေပဘာတူညီချက် 
ရရှပိေီးပနာက ်၂၄ နာရအီတငွ်း ထတုြ်ေနပ်ေီး ည�ီ�တပ်ော တိငု်းရင်းေားလမူျ ိုးများ ဖကဒ်ရယပ်ကာငစ်ဝီင ်
အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများက ၄၈ နာရီအတွင်း အေီးေီး ထုတ်ြေန်ေွားရန်၊

(၂) လွတ်လေ်မှု ၊ တန်းတူညီမျှ မှု နှင့် တရားမျှ တမှု တို့ကို အပြခခံပေီး ေင်လုံစိတ်ဓာတ်နှင့်အညီ ဒီမိုကပရစီပရး၊ 
အမျ ိုးေားတန်းတပူရးနငှ့ ်ကိယုေ်ိငုြ်ေ�  ာန်းခငွ့ ်အခငွ့အ်ပရးများ အာမခခံျက ်အြေည့အ်ဝရှပိော ဖကဒ်ရယ ်
ဒီမိုကပရစီ ြေည်ပထာင်စုနိုင်ငံကို တည်ပဆာက်ေွားရန်၊ 

(၃) နိငုင်ပံရး ပတွ့ဆုပံဆွးပနွးေွ ဲအဆင့ဆ်င့တ်ငွ ်အစိုးရ၊ လ� တပ်တာန်ငှ့ ်တေမ်ပတာတ်ို၏့ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား၊ 
တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင်ပတာ်လှန်ပရး  အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်  
တရားဝင်နိုင်ငံပရးေါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ ေါဝင်ပစပေီး တိုင်းရင်းေား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်  
အြခားေါဝင်ေင့် ေါဝင်ထိုက်ပော ကိုယ်စားလှယ်များကို ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စေ်ပော က�  များတွင်ော 
ေါဝင်ပစရန်

(၄) ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံမှ ထွက်ပေါ် လာပော ဆုံးြဖတ်ချက်များအပေါ်  အပြခခံ၍ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဥေပဒ 
အေါအဝင် ဥေပဒများကို ပရးဆွဲြေ�  ာန်းရန်

(၅)  နိုင်ငံပရးပတွ့ဆုံ  ပဆွးပနွးမှု ဆိုင်ရာမူပဘာင်  အေါအဝင်  နှစ်ဖက်လိုက်နာရမည့်  အေစ်အခတ် 
ရေစ်ပဲရးဆိငုရ်ာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ တေေ်ိငု်းဆိငုရ်ာကျင်ဝ့တ ်COC  နငှ့ ်ပစာင့က်ကည့ပ်ရးလမ်း�� န ်
TOR နှင့် တေ်ပနရာ ြေန်လည်ချထားပရးတို့ကို ကကိုတင်ေပဘာတူညီမှု  ရယူရန်၊ 

(၆) အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင် ပတာ်လှန်ပရးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စား 
လှယ်များနှင့်  အများယုံ ကကည်ပလးစားပောေုဂ�  ိုလ်များေါဝင်ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးဆိုင်ရာ 
ေူးတွဲပစာင့်ကကည့်ပရး ပကာ်မတီတစ်ရေ်ကို နှစ်ဖက်ေပဘာတူ လက်ခံနိုင်ေည့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ 
ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့် ဖွဲ့စည်းပော ကကီးကကေ်ပစာင့်ကကည့်ပရးအဖွဲ့နှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းေွားရန်

(၇) တစန်ိငုင်လံုံးအေစအ်ခတရ်ေစ်ပဲရး ေပဘာတညူခီျက ်NCA  နငှ့ ်ဤေပဘာတညူခီျကေ်ါ လိုကန်ာရမည့ ်
တာဝနမ်ျား၊ စည်းကမ်းချကမ်ျားနငှ့ ်စေလ်ျဉ်း၍ မပြေလညမ်ှု  ပေါ် ပေါကလ်ျှ င ်ြေညတ်ငွ်းနငှ့ ်နိငုင်တံကာမ ှ
နှစ်ဖက်ေပဘာတူညီပော ဥေပဒေညာရှင်များနှင့်  တရားေူကကီးများ ေါဝင်ပော လွတ်လေ်ေည့် 
ဖျန်ပြဖပရး ပကာ်မရှင်၏ ဆုံးြဖတ်မှု ခံယူရန်၊ 

(၈) အေစ်ရေ်ပဒေအတွင်း ပဒေခံြေည်ေူလူထုအပေါ်  အကျ ိုးေက်ပရာက်မှု  ကကီးမားပော စီမံကိန်းများကို 
ပဖာ်ပဆာင်ရန်ရှိေါက ေဘာဝေယံဇာတများ ေွင့်လင်းြမင်ောမှု  ပဖာ်ပဆာင်ပရးအဖွဲ့ (Extractive In-
dustries Transparency Initiative- EITI) ၏ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများအတိုင်း ပဒေခံြေည်ေူလူထုနှင့် 
ညှိနှို  င်းပဆာင်ရ�က်ေွားရန်နှင့်  ေက်ဆိုင်ရာ  တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင်  အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်
ညှိနှို  င်း ေပဘာတူညီချက် ရယူ၍ အပကာင်အထည်ပဖာ် ပဆာင်ရ�က်ရန်အြေင် နိုင်ငံတကာ လူေားချင်း 
စာနာမှု   အကူအညီများကို  ဤေပဘာတူညီချက်အရ အစိုးရနှင့်  တိုင်းရင်းေားလက်နက်ကိုင်  
ပတာ်လှန်ပရး အဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှို  င်းပဆာင်ရ�က်ရန်ြဖစ်ေည်။

* ANC နငှ့ ်အြခား UNFC အဖွဲ့ဝငမ်ျားက ၂၀၁၆ ကေဂုတလ်အတငွ်း အတညြ်ေုခဲပ့ော ထိအုချက ်ရစှခ်ျကက်ိ ု
၂၀၁၅ တစ်နိုင်ငံလုံး အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရးေပဘာတူညီချက်ထဲေို့  လက်မှတ်မထိုး ကကမီ ြေန်လည် 
ြေ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  
ကိဖုအီာနန၏် ပကာမ်ရငှေ်ည ်နိုငင်တံကာတငွ ်အပြဖတစခု် 
ထုတ်ပေးနိုင်ပကာင်းေည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် 
NLD ေည ်မတွဆ်လင ်လထူဘုကေ်ို့ ေလံငွခ်ကက်ိ ုမကမ်း 
ခဲ့ေါ။
 ပန ြေ ည် ပတာ် တွ င်  အ စိုး ရ  အ ရာ ရှိ များ ေ ည်  
မတွဆ်လင ်ပဒေများမှာ မပငမိေ်ကမ်ှု  ဒပီရတိုး လာပနေည်
ကို  အဆက်ြေတ်ပနကကေည်။ ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များက 
ဤအပြခအပနကို ပကာင်းစွာ ေိြမင်ေည်။ ၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ 
အတငွ်းက ရခိုငြ်ေညန်ယအ်စိုးရ ကကုံပနေည့ ်အခကအ်ခဆဲုံး 
တာဝန်မှာ မည်ေည့်ကိစ္စ ြဖစ်မည်နည်းဟူပော ပမးခွန်းကို 
ULA ၏ပခါင်းပဆာင် ဦးထွန်း ြမတ်နိုင်က ပြောကကားရာ 
“ဘင်္  ဂလ(ီရိုဟငဂ်ျာမတွဆ်လင)်အပရး” ဟပုြဖကကားခဲေ့ည။် ၂၂

၎င်းကမူ NLDေည် နိုင်ငံေားတို့၏ အကျေ်အတည်းကို 
တာဝန်ေိေိ “တာဝန်ခံမှု ရှိရှိ ”  ြဖင့်  ပြဖရှင်းပေးေင့် ပေီး  
“လူတိုင်း  ပကျနေ်ပအာင်  လုေ်ပေးရန်မှာ  လွယ်ကူမည်  
မဟတု”် ဟ ုေတပိေးထားခဲေ့ည။်၂၃ ပကကကွဲစရာေင်။  ထိုေို့ 
ကကိုတင် ထင်ြမင် ယူဆချက်မှာ မှန်ကန်လာခဲ့ပေေည်။

ARSA အရှိန်ရလာြခင်းနှင့် 
တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ 
အကျေ်အတည်း

 ပနာက်ထေ်ြဖစ်လာေည် အုံ�ကွမှု ၏ အကျ ိုးဆက် 
များကို ြမန်မာနိုင်ငံရှိ လူမျ ိုးပေါင်းစုံက ခံစားကက ရေါေည်။
ေို့ပော်  မွတ်ဆလင်များ၏ ဒုက္ခ  မှာများစွာ ေိုမိုဆိုးရ�ား 
ေါေည်။ ၂၀၁၆ အလယ်တွင် မွတ်ဆလင် အများစုြဖစ်ပော 
အိုးေစ်အိမ်ေစ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးကကေူပေါင်း ၁၂၀‚ဝ၀ဝခန့် 
ရှိလာပေီ ြဖစ်ပေီး ရမ်းပဗဲက� န်းနှင့်  ပမာင်ပတာပမို့နယ်တို့ရှိ  
ဒုက္ခ ေည်စခန်းများတွင် ရှိပနကကေည်။၂၄ ပနာက်ထေ် ဒုက္ခ 
ေည် ၂၃၂၉၇၄  ဦးမှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့ ပရာက်ရှိပနပေီြဖစ်
ေည။်၂၅ ကိဖုအီာနနပ်ကာမ်ရငှက်ိ ုခန့အ်ေလ်ိကုပ်ေဟီ ုပကကညာ 
ပေီးပနာက်တွင် အစိုးရေည် ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု အေစ်များ
ကိ ုလမ်းဖငွ့ပ်ေးရပတာမ့ည့ ်အချနိြ်ဖစေ်ည။် ေို့ပော ်၂၀၁၅ 
အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် မွတ်ဆလင် မဲဆန� ရှင်များကို 
က န့် ေ တ် ခဲ့ ြခ င်း ပကကာ င့်  မ ည် ေ ည့်  လူ မျ ိုး ေ င် ြဖ စ် ပစ  
မွတ်ဆလင်တို့၏ ကိုယ်စားြေုမှု  ရှိမပနခဲ့ ြခင်းမှာ တစ်တိုင်း 
ြေညလ်ုံး ေငြ်ဖစေ်ည။် ရိဟုငဂ်ျာဟ ုခယံထူားေ ူမတွဆ်လင ်
များထဲတွင်လည်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်မဲ့  စိတ်ေျက်မှု ကို အထူး 
ခံစားခဲ့ရေည်။
 မ .ဘ.ေ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူများေည်  
ဗု ဒ�  ဘာ ော  ကာ ကွ ယ် ပစာ င့် ပရှာ က် ပရး ဟူ ၍  လှု ့ံပဆာ်
မှု များ အရှိန်တင်ပဆာင်ရ�က်လာကကေည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် 

ပမလတွင် ရန်ကုန်ပမို့ အပမရိကန်ေံရုံး အြေင်ဘက်တွင်
ဆန� ြေေွဲ တစ်ခုကျင်းေခဲ့ ပေီး ေံရုံးဝန်ထမ်းများကို ရိုဟင်ဂျာ 
ဟူပောအမည်ကို ေုံးစွဲပနြခင်းမှ ရေ်ဆိုင်းရန် ပတာင်းဆို 
ခဲ့ ကကေည်။၂၆ NLD အစိုးရေည် ထိုလုေ်ရေ်များကိုဟန့်  
တားရန် ကကိုးစားပော်လည်း ယခုအခါတွင် မွတ်ဆလင် 
ဆ န့် ကျ င် ပရး  ဝါ ဒ ြဖ န့် မှု များ ကို  ထိ န်း ချု ေ် ရ န် ခ က် ခဲ  
ခဲေ့ည။်၂၇ မ.ဘ.ေ၏ပခါင်းပဆာင ်ဦးဝရိေကူ “ပဒါ်  ပအာင ်
ဆန်းစုကကည်က ဘင်္  ဂါလီပတွကို အကူအညီ ပေးချင်တယ်။ 
ဒါပေမဲ့ ကျုေ်က ဒါကိုေိတ် ထားတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၂၈ 
မကကာမီကေင် ဦးဝီရေူ၏ တရားပဟာခွင့်ကို  အြမင့်ဆုံး 
ဗုဒ�  ောေနာအဖွဲ့အစည်း  ြဖစ်ပော နိုင်ငံပတာ်  ေံဃာ 
မဟာနာယက က တစ်နှစ်ခန့်  ေိတ်ေင်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော် 
မ.ဘ.ေ ပထာက်ခံေူတို့၏ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး
ပ�ကွးပကကာ်ေံများမှာ  Facebook, Youtube နှင့် အြခား 
ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ် တွင် ဆက်လက်ြေန့်ေွားပနပေီး တစ် 
နိုင်ငံလုံးမှ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရးအင်အားများကို စုစည်း 
ပနခဲ့ေည်။ (Facebook  နှင့်  ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်း 
က�  ကို ကကည့်ေါ။) 
 ဤေို့ေိုဆိုးလာေည့် အပြခအပနများထဲတွင်ေင် 
ေဋိေက္ခ အရှိန် ရုတ်တရက် ထိုးတက်လာေည့် အြဖစ် အေျက် 
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု  
များေည ်၂၀၁၂ ခုနစှ ်အကကမ်းဖကမ် ူပနာကေ်ိုင်းတငွ ်လြူမင ်
ေြူမငမ်ရှဘိ ဲရေတ်န့ေ်ွားခဲေ့ည။် ၂၀၁၆ခုနစှ ်ပအာကတ်ိဘုာ 
၉ရက် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အေစ်တစ်ခုေည် နယ်စေ် ရပေ့ 
ပတာင်နှင့် ပမာင်ပတာရှိ လုံပခုံပရးစခန်းကို အငိုက်ြဖင့် ဝင် 
တို က် ခဲ့ ပေီး  ရဲ တ ေ် ေား  ၉ ဦး ကို  ေ တ် ေ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၉

အပစာေိုင်းတွင်ကို ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ေစ်ကို အမည် လျှ ု့ိ ဝှက် 
ထား ေ ည့်  စု တ် စု တ် ြေ တ် ြေ တ်  တ ေ် ဖွဲ့ တ စ် ခု ဟု ော  
ထင်စရာြဖစ်ေည်။ ဘာောပရး လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခုြဖစ်ပော 
(Harakah al-Yaqin ) ဟုေိထားကကပောအဖွဲ့တစ်ခုဟု 
ပေါ် ထွက်လာခဲ့ ပေီး အဖွဲ့ဝင်များမှာ လက်နက်မြေည့်မစုံနှင့် 
ပလ့ကျင့်မှု  ပကာင်းပကာင်း မရထားမှန်း  ေိောေည်။  
ေို့ပော်  ပနာက်ေိုင်းတွင် ထိုအဖွဲ့မှာ လူမျ ိုးပရး အမည်ကို
စွဲကာ “အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ပရးတေ်”ဟု အများ 
ေိပအာင ်ပကကညာလာေည။်၃၀ ေဋေိက္ခ  ေိကုကီးလာပောအခါ
ထိုအဖွဲ့ ၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာ
အချိတ်ဆက်များကို  ထုတ်ပြောလာေည်။  ေါကစ္စ  တန်
တွင်ပမွးပေီး ပဆာ်ဒီအာပရးဗီးယားတွင်ကကီးပော ရိုဟင်ဂျာ
(အတျူလာ အဘူ အမ်မာဂျူနူနီက) ပခါင်းပဆာင်ေည်။ 
ဤအဖွဲ့ေစေ်ည ်၁၉၅၀ပကျာန်စှမ်ျား နငှ့ ် မဂူျာဟစမ်ျားနငှ့ ်
ယခင်  မွတ်ဆလင်အဖွဲ့များထက်စာလျှ င်  ေို၍ အစွန်း  
ပရာက်ေည့် ဘက်ယိမ်းေည်။
 တစက်မ� ာလုံး၌ ဂျဟီတဘ်ာောပရးစစေ်ွကဲိ ုပကကာက ်
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 ြမ န် မာ့ ဒီ မို က ပရ စီ ကို  လို လား ခဲ့ ကက ေူ များ ကို  
ကိဖုအီာနန၏် ပကာမ်ရငှေ်ည ်နိုငင်တံကာတငွ ်အပြဖတစခု် 
ထုတ်ပေးနိုင်ပကာင်းေည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် 
NLD ေည ်မတွဆ်လင ်လထူဘုကေ်ို့ ေလံငွခ်ကက်ိ ုမကမ်း 
ခဲ့ေါ။
 ပန ြေ ည် ပတာ် တွ င်  အ စိုး ရ  အ ရာ ရှိ များ ေ ည်  
မတွဆ်လင ်ပဒေများမှာ မပငမိေ်ကမ်ှု  ဒပီရတိုး လာပနေည်
ကို  အဆက်ြေတ်ပနကကေည်။ ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များက 
ဤအပြခအပနကို ပကာင်းစွာ ေိြမင်ေည်။ ၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ 
အတငွ်းက ရခိုငြ်ေညန်ယအ်စိုးရ ကကုံပနေည့ ်အခကအ်ခဆဲုံး 
တာဝန်မှာ မည်ေည့်ကိစ္စ ြဖစ်မည်နည်းဟူပော ပမးခွန်းကို 
ULA ၏ပခါင်းပဆာင် ဦးထွန်း ြမတ်နိုင်က ပြောကကားရာ 
“ဘင်္  ဂလ(ီရိုဟငဂ်ျာမတွဆ်လင)်အပရး” ဟပုြဖကကားခဲေ့ည။် ၂၂

၎င်းကမူ NLDေည် နိုင်ငံေားတို့၏ အကျေ်အတည်းကို 
တာဝန်ေိေိ “တာဝန်ခံမှု ရှိရှိ ”  ြဖင့်  ပြဖရှင်းပေးေင့် ပေီး  
“လူတိုင်း  ပကျနေ်ပအာင်  လုေ်ပေးရန်မှာ  လွယ်ကူမည်  
မဟတု”် ဟ ုေတပိေးထားခဲေ့ည။်၂၃ ပကကကွဲစရာေင်။  ထိုေို့ 
ကကိုတင် ထင်ြမင် ယူဆချက်မှာ မှန်ကန်လာခဲ့ပေေည်။

ARSA အရှိန်ရလာြခင်းနှင့် 
တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ 
အကျေ်အတည်း
တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ 
အကျေ်အတည်း
တစ်ဖန်အေစ်ြဖစ်လာပော ရိုဟင်ဂျာ 

 ပနာက်ထေ်ြဖစ်လာေည် အုံ�ကွမှု ၏ အကျ ိုးဆက် 
များကို ြမန်မာနိုင်ငံရှိ လူမျ ိုးပေါင်းစုံက ခံစားကက ရေါေည်။
ေို့ပော်  မွတ်ဆလင်များ၏ ဒုက္ခ  မှာများစွာ ေိုမိုဆိုးရ�ား 
ေါေည်။ ၂၀၁၆ အလယ်တွင် မွတ်ဆလင် အများစုြဖစ်ပော 
အိုးေစ်အိမ်ေစ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးကကေူပေါင်း ၁၂၀‚ဝ၀ဝခန့် 
ရှိလာပေီ ြဖစ်ပေီး ရမ်းပဗဲက� န်းနှင့်  ပမာင်ပတာပမို့နယ်တို့ရှိ  
ဒုက္ခ ေည်စခန်းများတွင် ရှိပနကကေည်။၂၄ ပနာက်ထေ် ဒုက္ခ 
ေည် ၂၃၂၉၇၄  ဦးမှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့ ပရာက်ရှိပနပေီြဖစ်
ေည။်၂၅ ကိဖုအီာနနပ်ကာမ်ရငှက်ိ ုခန့အ်ေလ်ိကုပ်ေဟီ ုပကကညာ 
ပေီးပနာက်တွင် အစိုးရေည် ြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု အေစ်များ
ကိ ုလမ်းဖငွ့ပ်ေးရပတာမ့ည့ ်အချနိြ်ဖစေ်ည။် ေို့ပော ်၂၀၁၅ 
အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် မွတ်ဆလင် မဲဆန� ရှင်များကို 
က န့် ေ တ် ခဲ့ ြခ င်း ပကကာ င့်  မ ည် ေ ည့်  လူ မျ ိုး ေ င် ြဖ စ် ပစ  
မွတ်ဆလင်တို့၏ ကိုယ်စားြေုမှု  ရှိမပနခဲ့ ြခင်းမှာ တစ်တိုင်း 
ြေညလ်ုံး ေငြ်ဖစေ်ည။် ရိဟုငဂ်ျာဟ ုခယံထူားေ ူမတွဆ်လင ်
များထဲတွင်လည်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်မဲ့  စိတ်ေျက်မှု ကို အထူး 
ခံစားခဲ့ရေည်။
 မ .ဘ.ေ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူများေည်  
ဗု ဒ�  ဘာ ော  ကာ ကွ ယ် ပစာ င့် ပရှာ က် ပရး ဟူ ၍  လှု ့ံပဆာ်
မှု များ အရှိန်တင်ပဆာင်ရ�က်လာကကေည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် 

ပမလတွင် ရန်ကုန်ပမို့ အပမရိကန်ေံရုံး အြေင်ဘက်တွင်
ဆန� ြေေွဲ တစ်ခုကျင်းေခဲ့ ပေီး ေံရုံးဝန်ထမ်းများကို ရိုဟင်ဂျာ 
ဟူပောအမည်ကို ေုံးစွဲပနြခင်းမှ ရေ်ဆိုင်းရန် ပတာင်းဆို 
ခဲ့ ကကေည်။၂၆ NLD အစိုးရေည် ထိုလုေ်ရေ်များကိုဟန့်  
တားရန် ကကိုးစားပော်လည်း ယခုအခါတွင် မွတ်ဆလင် 
ဆ န့် ကျ င် ပရး  ဝါ ဒ ြဖ န့် မှု များ ကို  ထိ န်း ချု ေ် ရ န် ခ က် ခဲ  
ခဲေ့ည။်၂၇ မ.ဘ.ေ၏ပခါင်းပဆာင ်ဦးဝရိေကူ “ပဒါ်  ပအာင ်
ဆန်းစုကကည်က ဘင်္  ဂါလီပတွကို အကူအညီ ပေးချင်တယ်။ 
ဒါပေမဲ့ ကျုေ်က ဒါကိုေိတ် ထားတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့ေည်။၂၈

မကကာမီကေင် ဦးဝီရေူ၏ တရားပဟာခွင့်ကို  အြမင့်ဆုံး 
ဗုဒ�  ောေနာအဖွဲ့အစည်း  ြဖစ်ပော နိုင်ငံပတာ်  ေံဃာ 
မဟာနာယက က တစ်နှစ်ခန့်  ေိတ်ေင်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော် 
မ.ဘ.ေ ပထာက်ခံေူတို့၏ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး
ပ�ကွးပကကာ်ေံများမှာ  Facebook, Youtube နှင့် အြခား 
ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ် တွင် ဆက်လက်ြေန့်ေွားပနပေီး တစ် 
နိုင်ငံလုံးမှ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရးအင်အားများကို စုစည်း 
ပနခဲ့ေည်။ (Facebook  နှင့်  ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်း 
က�  ကို ကကည့်ေါ။) 
 ဤေို့ေိုဆိုးလာေည့် အပြခအပနများထဲတွင်ေင် 
ေဋိေက္ခ အရှိန် ရုတ်တရက် ထိုးတက်လာေည့် အြဖစ် အေျက် 
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု  
များေည ်၂၀၁၂ ခုနစှ ်အကကမ်းဖကမ် ူပနာကေ်ိငု်းတငွ ်လြူမင ်
ေြူမငမ်ရှဘိ ဲရေတ်န့ေ်ွားခဲေ့ည။် ၂၀၁၆ခုနစှ ်ပအာကတ်ိဘုာ 
၉ရက် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အေစ်တစ်ခုေည် နယ်စေ် ရပေ့ 
ပတာင်နှင့် ပမာင်ပတာရှိ လုံပခုံပရးစခန်းကို အငိုက်ြဖင့် ဝင် 
တို က် ခဲ့ ပေီး  ရဲ တ ေ် ေား  ၉ ဦး ကို  ေ တ် ေ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၉

အပစာေိုင်းတွင်ကို ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ေစ်ကို အမည် လျှ ု့ိ ဝှက် 
ထား ေ ည့်  စု တ် စု တ် ြေ တ် ြေ တ်  တ ေ် ဖွဲ့ တ စ် ခု ဟု ော  
ထင်စရာြဖစ်ေည်။ ဘာောပရး လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခုြဖစ်ပော 
(Harakah al-Yaqin ) ဟုေိထားကကပောအဖွဲ့တစ်ခုဟု 
ပေါ် ထွက်လာခဲ့ ပေီး အဖွဲ့ဝင်များမှာ လက်နက်မြေည့်မစုံနှင့် 
ပလ့ကျင့်မှု  ပကာင်းပကာင်း မရထားမှန်း  ေိောေည်။  
ေို့ပော်  ပနာက်ေိုင်းတွင် ထိုအဖွဲ့မှာ လူမျ ိုးပရး အမည်ကို
စွဲကာ “အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ပရးတေ်”ဟု အများ 
ေိပအာင ်ပကကညာလာေည။်၃၀ ေဋေိက္ခ  ေိကုကီးလာပောအခါ
ထိုအဖွဲ့ ၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာ
အချိတ်ဆက်များကို  ထုတ်ပြောလာေည်။  ေါကစ္စ  တန်
တွင်ပမွးပေီး ပဆာ်ဒီအာပရးဗီးယားတွင်ကကီးပော ရိုဟင်ဂျာ
(အတျူလာ အဘူ အမ်မာဂျူနူနီက) ပခါင်းပဆာင်ေည်။ 
ဤအဖွဲ့ေစေ်ည ်၁၉၅၀ပကျာန်စှမ်ျား နငှ့ ် မဂူျာဟစမ်ျားနငှ့ ်
ယခင်  မွတ်ဆလင်အဖွဲ့များထက်စာလျှ င်  ေို၍ အစွန်း  
ပရာက်ေည့် ဘက်ယိမ်းေည်။
 တစက်မ� ာလုံး၌ ဂျဟီတဘ်ာောပရးစစေ်ွကဲိ ုပကကာက ်
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ပန ကကချိန်တွင်  ARSA လှု ေ်ရှားမှု  ပရာက်လာ ြခင်းက 
ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားများအပေါ် ေို၍ 
အြမငပ်စာင်းပစေည့ ်အန� ရာယရ်ှေိည။် အာဖဂန ်နစ္စ တနန်ငှ့ ် 
ေါ 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  
ပြမြေင်တွင်  ယခုကဲ့ေို့ အပေအချာ လှု ေ်ရှားပဆာင်ရ�က်
ခဲ့ ြခင်းမရှိခဲ့ပေ။၃၁ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်ဆလင်တို့ေည် အစဉ် 
အလာအရ ြေင်းထန်ပော အစွန်းပရာက်များ မဟုတ်ကက 
ပေ။ ေို့ပော် ARSA ပေါ် လာချိန်တွင် မွတ်ဆလင်တို့အပေါ်  
ထား ပော  အ ြမ င် များ  ပြော င်း လဲ ေွား ကက ပတာ့ ေ ည် ။
အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားအဖွဲ့ေည် လက်နက်ကိုင် 
လှု ေ်ရှားမှု ထဲမှ ၂၀ဝ၀ြေည့် အလွန်နှစ်များတွင် အနားယူ 
ေွားခဲ့ ပေီး နိုင်ငံတကာတွင် အပရးဆိုပရးကိုော အာရုံစိုက် 
ခဲ့ေည်။၃၂ ထိုနည်းတူေင် ၁၉၉၀ အပထွပထွပရ�းပကာက် 
ေွဲတွင် အမတ်ပနရာပလးပနရာ အနိုင်ရခဲ့ဖူးပော  လူ့အခွင့်
အပရးအတွက် အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ်ေါတီေည် လည်း 
ဒီမိုကပရစီအပရး လှု ေ်ရှားပော ြေည်ေ အေိုင်အဝိုင်းထဲ 
ပရာက်ရှိ ပေီး  ြေည်ေတွင်ော ရုံးခွဲဖွင့်  လှစ် ြခင်းများော 
ရှိခဲ့ေည်။
 ရို ဟ င် ဂျာ  ပေွး စ ည်း ညီ �� တ် ပရး အ ဖွဲ့  T h e 
Rohingya Solidarity Organization ကောလျှ င် လက်ရှိ 
လက်နက်ကိုင်  တေ်ရှိပော အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင်  
ထိုအမည်မှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်တွင်ရှိပော ရိုဟင်ဂျာ 
လက်နက်ကိုင် လူအမျ ိုးမျ ိုးက အေုံးြေုကကပော အမည် 
ြဖစ်ေည်ဟု  In te rnat iona l  Cr is is   Group က 
ပထာက်ြေေည်။၃၃ အနည်းဆုံး ြေည်ေပရာက် ရိုဟင်ဂျာ 
အေိုင်းအဝိုင်းများနှင့် နိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင်
လည်း အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်း ပြခာက်ခုပလာက် 
ရှိ ေ ည် ။  အ ေ စ် ပေါ် ပေါ က် လာ ပော  A R S A  ေ ည်  
မကကာမီ ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ပနာက်ေိုင်းတွင် အိုးအိမ်မဲ့  
ဒုက္ခ ေည်ြဖစ်ရပော လူငယ်များကကားထဲတွင် ပထာက်ခံမှု  
ရရှိလာေည်။ အိမ်ပြခရာပြခမရှိ မိေားစုဝင်များ ဆုံးရှု ံးခဲ့ 
ရပော မျ ိုးဆက်ေစ်များေည် ဒုက္ခ ေည်စခန်း၊ အိုးအိမ်မဲ့
တို့၏ စခန်းများတွင် ကကီးြေင်းလာကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာထဲ
မှ လူကကီးများက ဝန်ခံပြောဆိုကကေည်မှာ လူငယ်တို့ေည် 
လည်း ARSA  ၏ ဝါဒြဖန့ခ်ျပိရး စကားြဖစေ်ည့ ်“ဆုံးရှု ံးစရာ 
ဘာမှမရှိပတာ့”  ဟူပောစကားကို  ေံေယဝင် ကကေည်
ဟု ဆိုေည်။
 လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲတွင် ပဘးဖယ် ခံထားရပော 
ရိုဟင်ဂျာ အေိုင်းအဝိုင်းများအတွက် စားဝတ်ပနပရးနှင့် 
လုံပခုံပရးပေိုလဲပစနိုင်ပော အစိတ်စိတ်ပြခမွမည့် ပေါက်ကွဲ 
မှု တစ်ခု  ထေ်မံပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။  တေ်မပတာ်ေည်  
ရိုဟင်ဂျာတို့ကို ထိုးစစ်ကကီးကကီးမားမားြဖင့် နှိမ်နင်းမှု  စတင် 

ချိန်တွင် အစိုးရ၏ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာအပရးကို ကိုင်တွယ်ေုံ 
များ က လ ည်း  တ ေ် နှ င့်  ချိ န် ေား ကို က် ပန ကက ေ ည် ။ 
ပအာက်တိုဘာ ၂၀၁၆ တိုက်ခိုက်မှု  မြဖစ်ပေါ် မီလများတွင် 
တေ်မပတာ်၏ အပနာက်ေိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုေ်ေည် တေ် 
အငအ်ားကိ ုတတိတ်တိြ်ဖည့ဆ်ည်းပနပေီး ULA    ဧရယိာချဲ့ထငွ်
လာမှု ကို တုံ့ ြေန့်ရန် ြေင်ဆင်ပနေည်။၃၄  ယခုအခါ လုံပခုံပရး 
လိအုေခ်ျကအ်ရ ရိဟုငဂ်ျာတို့ဘကေ်ို့ ဦးလညှ့ေ်ွားပေီးြဖစရ်ာ 
မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များက ထိုအချိန်က အပြခအပန
ကို များစွာပကကာက်ရ�ံ့ခဲ့ ကကပေီး အလွန်အက� ံများ ြဖစ်လာနိုင် 
ေည့် အန� ရာယ်ကို ေူေင်ခဲ့ ကကေည်ဟု ဆိုေည်။၃၅ ARSA 
၏ တိုက်ခိုက်မူများက အပေအပေျာက်များြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော် တိုက်ေွဲမှာ ပေးပေးမျှ ော။ အစိုးရတေ်ဖွဲ့များကမူ 
ရိုဟင်ဂျာရ�ာများထဲေို့ ြေန်ဝင်ကကပေီး ၁၉၇၀ ပကျာ်နှစ်များ 
ပနာက်ေိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ ြေည့်နှစ်များ အပစာေိုင်းကကဲ့ေို့ေင် 
အြေင်းအထန် ပြမလှန်ဝင်ပရာက်လာကကေည်။ ( အခန်း ၄ 
နှင့် ၅ ကိုကကည့်ေါ။) လူအပေ အပေျာက်မည်မျှ  ရှိေည်ကို 
အတိအကျ မည်ေို့မျှ  မေိနိုင်ေါ။ ပနာက်လများထဲတွင် 
ပမာင်ပတာမှ အိမ်ပြခပေါင်း ၁၅၀၀ ပကျာ် မီးရှို  ့ဖျက်ဆီးခံ
ခဲ့ရပေီး အရေ်ေားပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဒုက္ခ ေည် 
ြဖစ်လာကကေည်။ အေတ်ခံရပော ရိုဟင်ဂျာ ခန့်မှန်းပြခ 
တစပ်ထာငခ်န့ရ်ှေိည။်၃၆  ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှေ်ို ့ပရာကရ်ှလိာပော 
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ ေည် အပရအတွက်မှာ ေုံးေိန်းပကျာ်ခဲ့ ပေီ 
ြဖစ်ေည်။
 နိုင်ငံတကာမှ     ပဝဖန်ေံများ ဆူညံလာချိန်တွင်  
လူ့အခွင့်  အပရးချ ိုးပဖာက် ြခင်း  ေတင်းများမှာ  မမှန်  
ကနပ်ကကာင်း အစိုးရ အရာရှမိျားဘကက် ြငင်းဆနခ်ဲေ့ည။် ၃၇

အစိုးရဘက်က ပေးပောပြဖရှင်းချက်က ဘင်္  ဂါလီများေည် 
မိမိတို့အိမ်ကို  မိမိတို့ဘာော မီးရှို  ့ဖျက်ဆီးခဲ့ ကကေည်ဟု 
ဆိုေည်။ “တချ ို့ပတွက အိမ်အေစ်ရမယ်ထင်လို့ ဖျက်ဆီး 
ေစ်လိုက်ကကတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှို  င်က 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၃၈ ေို့ပော် ထိုေို့  အြဖစ်မှန်ကို ကာပေီး 
ပြောဆိုမှု များကို  ပချဖျက်ပနေည်မှာ တကယ့်ပြမြေင်က 
တ က် လာ ပော  အ ပထာ က် အ ထား များ ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။ 
အပနာကေ်ိငု်းတိငု်း စစဌ်ာနချုေေ်ည ်နယပ်ြမကိ ုတင်းကျေစ်ွာ 
ထိန်းချုေ်ထားပေီး လုေ်ပနကျနည်းဗျူဟာများကို ပရှ့ဆက် 
အရှိန် ြမှင့်  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ နယ်စေ်ပဒေကို ေိတ်ေစ် 
ပေီး နိငုင်ြံခားမဒီယီာများနငှ့ ်လေူားချင်းစာနာ ပထာကထ်ား
မှု  အကူအညီများကို ေိတ်ေစ်ေည်။ မွတ်ဆလင် မဟုတ်ေူ 
များအား ြေညေ်ူ့စစေ်ငတ်န်းများ ပေးြခင်းကိ ုပရှ့တိုးပဆာင ်
ရ�က်ေည်။ ၃၉

 ေို၍ ရှု ေ်ပထွးလာခဲ့ေည်မှာ အဖွဲ့ေစ် ARSA ေည် 
အစိုးရအတွက် ပခိမ်း ပြခာက်မှု  အမျ ိုးမျ ိုးကို ြဖစ်ပစေည်။ 
ULA နှင့် အြခား EAO များကဲ့ေို့ လွတ် ပြမာက်နယ်ပြမကို 
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ပန ကကချိန်တွင်  ARSA လှု ေ်ရှားမှု  ပရာက်လာ ြခင်းက 
ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားများအပေါ် ေို၍ 
အြမငပ်စာင်းပစေည့ ်အန� ရာယရ်ှေိည။် အာဖဂန ်နစ္စ တနန်ငှ့ ် 
ေါ 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  
ပြမြေင်တွင်  ယခုကဲ့ေို့ အပေအချာ လှု ေ်ရှားပဆာင်ရ�က်
ခဲ့ ြခင်းမရှိခဲ့ပေ။၃၁ ြမန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်ဆလင်တို့ေည် အစဉ် 
အလာအရ ြေင်းထန်ပော အစွန်းပရာက်များ မဟုတ်ကက 
ပေ။ ေို့ပော် ARSA ပေါ် လာချိန်တွင် မွတ်ဆလင်တို့အပေါ်  
ထား ပော  အ ြမ င် များ  ပြော င်း လဲ ေွား ကက ပတာ့ ေ ည် ။
အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားအဖွဲ့ေည် လက်နက်ကိုင် 
လှု ေ်ရှားမှု ထဲမှ ၂၀ဝ၀ြေည့် အလွန်နှစ်များတွင် အနားယူ 
ေွားခဲ့ ပေီး နိုင်ငံတကာတွင် အပရးဆိုပရးကိုော အာရုံစိုက် 
ခဲ့ေည်။၃၂ ထိုနည်းတူေင် ၁၉၉၀ အပထွပထွပရ�းပကာက် 
ေွဲတွင် အမတ်ပနရာပလးပနရာ အနိုင်ရခဲ့ဖူးပော  လူ့အခွင့်
အပရးအတွက် အမျ ိုးေား ဒီမိုကရက်တစ်ေါတီေည် လည်း 
ဒီမိုကပရစီအပရး လှု ေ်ရှားပော ြေည်ေ အေိုင်အဝိုင်းထဲ 
ပရာက်ရှိ ပေီး  ြေည်ေတွင်ော ရုံးခွဲဖွင့်  လှစ် ြခင်းများော 
ရှိခဲ့ေည်။
 ရို ဟ င် ဂျာ  ပေွး စ ည်း ညီ �� တ် ပရး အ ဖွဲ့  T h e 
Rohingya Solidarity Organization ကောလျှ င် လက်ရှိ 
လက်နက်ကိုင်  တေ်ရှိပော အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင်  
ထိုအမည်မှာ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်တွင်ရှိပော ရိုဟင်ဂျာ 
လက်နက်ကိုင် လူအမျ ိုးမျ ိုးက အေုံးြေုကကပော အမည် 
ြဖစ်ေည်ဟု  In te rnat iona l  Cr is is   Group က 
ပထာက်ြေေည်။၃၃ အနည်းဆုံး ြေည်ေပရာက် ရိုဟင်ဂျာ 
အေိုင်းအဝိုင်းများနှင့် နိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင်
လည်း အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်း ပြခာက်ခုပလာက် 
ရှိ ေ ည် ။  အ ေ စ် ပေါ် ပေါ က် လာ ပော  A R S A  ေ ည်  
မကကာမီ ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု ပနာက်ေိုင်းတွင် အိုးအိမ်မဲ့  
ဒုက္ခ ေည်ြဖစ်ရပော လူငယ်များကကားထဲတွင် ပထာက်ခံမှု  
ရရှိလာေည်။ အိမ်ပြခရာပြခမရှိ မိေားစုဝင်များ ဆုံးရှု ံးခဲ့ 
ရပော မျ ိုးဆက်ေစ်များေည် ဒုက္ခ ေည်စခန်း၊ အိုးအိမ်မဲ့
တို့၏ စခန်းများတွင် ကကီးြေင်းလာကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာထဲ
မှ လူကကီးများက ဝန်ခံပြောဆိုကကေည်မှာ လူငယ်တို့ေည် 
လည်း ARSA  ၏ ဝါဒြဖန့ခ်ျပိရး စကားြဖစေ်ည့ ်“ဆုံးရှု ံးစရာ 
ဘာမှမရှိပတာ့”  ဟူပောစကားကို  ေံေယဝင် ကကေည်
ဟု ဆိုေည်။
 လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲတွင် ပဘးဖယ် ခံထားရပော 
ရိုဟင်ဂျာ အေိုင်းအဝိုင်းများအတွက် စားဝတ်ပနပရးနှင့် 
လုံပခုံပရးပေိုလဲပစနိုင်ပော အစိတ်စိတ်ပြခမွမည့် ပေါက်ကွဲ 
မှု တစ်ခု  ထေ်မံပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။  တေ်မပတာ်ေည်  
ရိုဟင်ဂျာတို့ကို ထိုးစစ်ကကီးကကီးမားမားြဖင့် နှိမ်နင်းမှု  စတင် 

ချိန်တွင် အစိုးရ၏ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာအပရးကို ကိုင်တွယ်ေုံ 
များ က လ ည်း  တ ေ် နှ င့်  ချိ န် ေား ကို က် ပန ကက ေ ည် ။ 
ပအာက်တိုဘာ ၂၀၁၆ တိုက်ခိုက်မှု  မြဖစ်ပေါ် မီလများတွင် 
တေ်မပတာ်၏ အပနာက်ေိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုေ်ေည် တေ် 
အငအ်ားကိ ုတတိတ်တိြ်ဖည့ဆ်ည်းပနပေီး ULA    ဧရယိာချဲ့ထငွ်
လာမှု ကို တုံ့ ြေန့်ရန် ြေင်ဆင်ပနေည်။၃၄  ယခုအခါ လုံပခုံပရး 
လိအုေခ်ျကအ်ရ ရိဟုငဂ်ျာတို့ဘကေ်ို့ ဦးလညှ့ေ်ွားပေီးြဖစရ်ာ 
မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင်များက ထိုအချိန်က အပြခအပန
ကို များစွာပကကာက်ရ�ံ့ခဲ့ ကကပေီး အလွန်အက� ံများ ြဖစ်လာနိုင် 
ေည့် အန� ရာယ်ကို ေူေင်ခဲ့ ကကေည်ဟု ဆိုေည်။၃၅ ARSA 
၏ တိုက်ခိုက်မူများက အပေအပေျာက်များြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ 
ေို့ပော် တိုက်ေွဲမှာ ပေးပေးမျှ ော။ အစိုးရတေ်ဖွဲ့များကမူ 
ရိုဟင်ဂျာရ�ာများထဲေို့ ြေန်ဝင်ကကပေီး ၁၉၇၀ ပကျာ်နှစ်များ 
ပနာက်ေိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ ြေည့်နှစ်များ အပစာေိုင်းကကဲ့ေို့ေင် 
အြေင်းအထန် ပြမလှန်ဝင်ပရာက်လာကကေည်။ ( အခန်း ၄ 
နှင့် ၅ ကိုကကည့်ေါ။) လူအပေ အပေျာက်မည်မျှ  ရှိေည်ကို 
အတိအကျ မည်ေို့မျှ  မေိနိုင်ေါ။ ပနာက်လများထဲတွင် 
ပမာင်ပတာမှ အိမ်ပြခပေါင်း ၁၅၀၀ ပကျာ် မီးရှို  ့ဖျက်ဆီးခံ
ခဲ့ရပေီး အရေ်ေားပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဒုက္ခ ေည် 
ြဖစ်လာကကေည်။ အေတ်ခံရပော ရိုဟင်ဂျာ ခန့်မှန်းပြခ 
တစပ်ထာငခ်န့ရ်ှေိည။်၃၆  ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှေ်ို ့ပရာကရ်ှလိာပော 
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ ေည် အပရအတွက်မှာ ေုံးေိန်းပကျာ်ခဲ့ ပေီ 
ြဖစ်ေည်။
 နိုင်ငံတကာမှ     ပဝဖန်ေံများ ဆူညံလာချိန်တွင်  
လူ့အခွင့်  အပရးချ ိုးပဖာက် ြခင်း  ေတင်းများမှာ  မမှန်  
ကနပ်ကကာင်း အစိုးရ အရာရှမိျားဘကက် ြငင်းဆနခ်ဲေ့ည။် ၃၇

အစိုးရဘက်က ပေးပောပြဖရှင်းချက်က ဘင်္  ဂါလီများေည် 
မိမိတို့အိမ်ကို  မိမိတို့ဘာော မီးရှို  ့ဖျက်ဆီးခဲ့ ကကေည်ဟု 
ဆိုေည်။ “တချ ို့ပတွက အိမ်အေစ်ရမယ်ထင်လို့ ဖျက်ဆီး 
ေစ်လိုက်ကကတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှို  င်က 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၃၈ ေို့ပော် ထိုေို့  အြဖစ်မှန်ကို ကာပေီး 
ပြောဆိုမှု များကို  ပချဖျက်ပနေည်မှာ တကယ့်ပြမြေင်က 
တ က် လာ ပော  အ ပထာ က် အ ထား များ ေ င် ြဖ စ် ေ ည် ။ 
အပနာကေ်ိငု်းတိငု်း စစဌ်ာနချုေေ်ည ်နယပ်ြမကိ ုတင်းကျေစ်ွာ 
ထိန်းချုေ်ထားပေီး လုေ်ပနကျနည်းဗျူဟာများကို ပရှ့ဆက် 
အရှိန် ြမှင့်  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ေည်။ နယ်စေ်ပဒေကို ေိတ်ေစ် 
ပေီး နိငုင်ြံခားမဒီယီာများနငှ့ ်လေူားချင်းစာနာ ပထာကထ်ား
မှု  အကူအညီများကို ေိတ်ေစ်ေည်။ မွတ်ဆလင် မဟုတ်ေူ 
များအား ြေညေ်ူ့စစေ်ငတ်န်းများ ပေးြခင်းကိ ုပရှ့တိုးပဆာင ်
ရ�က်ေည်။ ၃၉

 ေို၍ ရှု ေ်ပထွးလာခဲ့ေည်မှာ အဖွဲ့ေစ် ARSA ေည် 
အစိုးရအတွက် ပခိမ်း ပြခာက်မှု  အမျ ိုးမျ ိုးကို ြဖစ်ပစေည်။ 
ULA နှင့် အြခား EAO များကဲ့ေို့ လွတ် ပြမာက်နယ်ပြမကို 
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ထိန်းချုေ်နိုင်ပရးအတွက်  ရည်ရ�ယ်ချက်မျ ိုး ြဖင့်  တိုက်  
ပနကကေည် မဟုတ်ပောပကကာင့်  ARSA ပခါင်းပဆာင်  
များေည် မှန်းရခက်ခဲေည်။ ထို့ ြေင် ရက်စက်ေည်ဆိုပော 
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  
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို  အေုံး ြေုကာ စည်းရုံးလှု ့ံပဆာ်မှု များ  
ြေုလုေ်ကကပေီး ေထမအကကိမ် တိုက်ေွဲအတွင်းက တုတ်နှင့်
ဓားများကိုော တတ်နိုင်ပော အရေ်ေား လက်နက်ကိုင် 
များကို ေစ်မှတ်ထား စည်းရုံးေည်။ ပနာက်လများတွင်မူ 
ARSA အဖွဲ့၀င်များေည် မွတ်ဆလင်ပရာ-  ဗုဒ� ဘာော 
နှစ်ဖက် စလုံးမှ လူပေါင်း ၇၀ခန့်  ကို  ဆွဲပခါ် ေွား ြခင်း၊ 
ေ တ် ေ စ် ြခ င်း များ  ကျူး လွ န် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၄ ၀ ထို့ ပနာ က်  
၎င်းတို့ေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ဘက်ရှိ  ဒုက္ခ ေည်စခန်းများ 
တငွလ်ည်း  လေူတမ်ှု ကျူးလနွထ်ားေည ်ဟပူော စေွစ်ွခဲျက ်
များရှိကကေည်။၄၁

 ရန်စမှု များရှိေင်ရှိပော်ြငားလည်း ြမန်မာအစိုးရ
၏  တုံ့ ြေ န် မှု များ မှာ  ပမို့ ရ�ာ ေျ က် နှု န်း ြမ င့် မား လှ ေ ြဖ င့်  
NLD ကို နာမည် ေျက်ပစေည်။ ARSA ေည် လုံပခုံပရး 
ြေဿနာ ကကီးတစ်ခု  အြဖစ်တည်ရှိလာြခင်းမှာ  မှန်၏။ 
ေို့ပော် ကချင်ြေည်နယ်တွင် စစ်တေ်က ထိုးစစ်များ ြေန်စခဲ့ 
ကကချိန်တွင် တေ်မပတာ်၏ လုေ်ေုံကိုင်ေုံများနှင့်  ေတ်ေက်၍ 
အဘယ့်ပကကာင့် NLD က ဤမျှ အေံတိတ် ပနရေည်ကို 
ြမ န် မာ့ ဒီ မို က ပရ စီ ကို  ပထာ က် ခံ ခဲ့ ကက ေူ များ အ ပန နှ င့်  
နားမလည်နိုင်ခဲ့ပေ။ ပဒေခံ လူမျ ိုးစုများေည် အချင်း 
ချင်း တစ်ဘက်တစ် ြေန်လက်တုံ့ ြေန်ပနကကပော အကကမ်း 

ဖက်မှု များကကားတွင် ညှေ်မိပနေည်။ ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု  
ြဖစ်ခဲ့စဉ်က တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြောရန်  ေျက်ကွက်ခဲ့  
ေကဲ့ေို့ေင် ယခုတစ်ကကိမ်၌လည်း NLD ေည် ကကားဝင် 
ပြဖနိုင်ေည့် အချိန်အခါေင့်ပော အခွင့်အပရးတစ်ခုကို  
ဆုံးရှု ံးခဲ့ရပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ဤေို့ ပနာက်ကျေွားြခင်း 
မှာလည်း  လုံးလုံးအပရးယူ  ပဆာင်ရ�က် ြခင်းမျ ိုးမလုေ်
ရန်အတွက် ဆင်ပြခတစ်ခုမဟုတ်ဟု NLD ကို နှစ်ပေါင်း 
များစွာ ပထာက်ခံခဲ့ ကကေူတို့က ဆိုေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည်၏ တိတ်ဆိတ်မှု ပကကာင့် အေဲကွဲရေည်ဟု လူအခွင့် 
အပရးလှု ေရ်ှားေ ူပဒါ် ခငဥ်မ� ာက ဆိခုဲေ့ည။် “ေရူဲ့ နိငုင်ပံရး 
ေီလပကကာင့် လူပတွက ေူ့ပနာက်ကို လိုက်ကကတယ်။ ေူရဲ့ 
ေါဝါက အဲဒီေီလမှာ တည်တယ်။ ေူက ဒါကိုပမ့လိုက်တာ 
လား၊ မရှိပတာ့တာလား။“၄၂

 NLD ၏ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ေည့်  အပနနှင့်  
ပြောဆိုပလ့ရှိေည်က မိမိတို့မှာ မဆိုင်ေါေဲ စွေ်စွဲ ခံရေည် 
ဟု ဆိုေည်။ မ.ဘ.ေတို့၏ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များကို  ေပဘာကျပနေည် ြေည်ေူများစွာရှိ  
ပကကာင်း NLD ပခါင်းပဆာင်များထဲကလည်း ပနာက်ကွယ် 
တငွ ်ဝနခ်ပံလရ့ှေိည။် ၂၀၁၅ ပရ�းပကာကေ်ွ ဲမဆဲယွက်ာလ တငွ ်
ေါတ၏ီပအာငန်ိငုပ်ရး မဟာဗျူဟာမှာ ထိ ုမ.ဘ.ေ ပထာကခ် ံ
ေူများ၏ အင်အားကို ထည့်စဉ်းစားရန် ြဖစ်ေည်။ NLD 
ေည် အစိုးရြဖစ်လာပေီးေည့်အခါတွင်လည်း ကိုဖီအာနန်၏
ပကာ်မရှင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ြခင်း ြဖင့်  ရခို င် ြေည်နယ်အပရးကို  
ပြဖရှင်းမည်ဟု ဆိုခဲ့ ကကပေီး ဤလမ်းပကကာင်းကို နိုင်ငံတကာ 
အေိုင်းအဝိုင်းက ပထာက်ခံမည့်လမ်းဟုယူဆ ခဲ့ေည်။
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ထိန်းချုေ်နိုင်ပရးအတွက်  ရည်ရ�ယ်ချက်မျ ိုး ြဖင့်  တိုက်  
ပနကကေည် မဟုတ်ပောပကကာင့်  ARSA ပခါင်းပဆာင်  
များေည် မှန်းရခက်ခဲေည်။ ထို့ ြေင် ရက်စက်ေည်ဆိုပော 
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  
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို  အေုံး ြေုကာ စည်းရုံးလှု ့ံပဆာ်မှု များ  
ြေုလုေ်ကကပေီး ေထမအကကိမ် တိုက်ေွဲအတွင်းက တုတ်နှင့်
ဓားများကိုော တတ်နိုင်ပော အရေ်ေား လက်နက်ကိုင် 
များကို ေစ်မှတ်ထား စည်းရုံးေည်။ ပနာက်လများတွင်မူ 
ARSA အဖွဲ့၀င်များေည် မွတ်ဆလင်ပရာ-  ဗုဒ� ဘာော 
နှစ်ဖက် စလုံးမှ လူပေါင်း ၇၀ခန့်  ကို  ဆွဲပခါ် ေွား ြခင်း၊ 
ေ တ် ေ စ် ြခ င်း များ  ကျူး လွ န် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ ၄ ၀ ထို့ ပနာ က်  
၎င်းတို့ေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ဘက်ရှိ  ဒုက္ခ ေည်စခန်းများ 
တငွလ်ည်း  လေူတမ်ှု ကျူးလနွထ်ားေည ်ဟပူော စေွစ်ွခဲျက ်
များရှိကကေည်။၄၁

 ရန်စမှု များရှိေင်ရှိပော်ြငားလည်း ြမန်မာအစိုးရ
၏  တုံ့ ြေ န် မှု များ မှာ  ပမို့ ရ�ာ ေျ က် နှု န်း ြမ င့် မား လှ ေ ြဖ င့်  
NLD ကို နာမည် ေျက်ပစေည်။ ARSA ေည် လုံပခုံပရး 
ြေဿနာ ကကီးတစ်ခု  အြဖစ်တည်ရှိလာြခင်းမှာ  မှန်၏။ 
ေို့ပော် ကချင်ြေည်နယ်တွင် စစ်တေ်က ထိုးစစ်များ ြေန်စခဲ့ 
ကကချိန်တွင် တေ်မပတာ်၏ လုေ်ေုံကိုင်ေုံများနှင့်  ေတ်ေက်၍ 
အဘယ့်ပကကာင့် NLD က ဤမျှ အေံတိတ် ပနရေည်ကို 
ြမ န် မာ့ ဒီ မို က ပရ စီ ကို  ပထာ က် ခံ ခဲ့ ကက ေူ များ အ ပန နှ င့်  
နားမလည်နိုင်ခဲ့ပေ။ ပဒေခံ လူမျ ိုးစုများေည် အချင်း 
ချင်း တစ်ဘက်တစ် ြေန်လက်တုံ့ ြေန်ပနကကပော အကကမ်း 

ဖက်မှု များကကားတွင် ညှေ်မိပနေည်။ ၂၀၁၂ အကကမ်းဖက်မှု  
ြဖစ်ခဲ့စဉ်က တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြောရန်  ေျက်ကွက်ခဲ့  
ေကဲ့ေို့ေင် ယခုတစ်ကကိမ်၌လည်း NLD ေည် ကကားဝင် 
ပြဖနိုင်ေည့် အချိန်အခါေင့်ပော အခွင့်အပရးတစ်ခုကို  
ဆုံးရှု ံးခဲ့ရပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ဤေို့ ပနာက်ကျေွားြခင်း 
မှာလည်း  လုံးလုံးအပရးယူ  ပဆာင်ရ�က် ြခင်းမျ ိုးမလုေ်
ရန်အတွက် ဆင်ပြခတစ်ခုမဟုတ်ဟု NLD ကို နှစ်ပေါင်း 
များစွာ ပထာက်ခံခဲ့ ကကေူတို့က ဆိုေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည်၏ တိတ်ဆိတ်မှု ပကကာင့် အေဲကွဲရေည်ဟု လူအခွင့် 
အပရးလှု ေရ်ှားေ ူပဒါ် ခငဥ်မ� ာက ဆိခုဲေ့ည။် “ေရူဲ့ နိငုင်ပံရး 
ေီလပကကာင့် လူပတွက ေူ့ပနာက်ကို လိုက်ကကတယ်။ ေူရဲ့ 
ေါဝါက အဲဒီေီလမှာ တည်တယ်။ ေူက ဒါကိုပမ့လိုက်တာ 
လား၊ မရှိပတာ့တာလား။“၄၂

 NLD ၏ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ေည့်  အပနနှင့်  
ပြောဆိုပလ့ရှိေည်က မိမိတို့မှာ မဆိုင်ေါေဲ စွေ်စွဲ ခံရေည် 
ဟု ဆိုေည်။ မ.ဘ.ေတို့၏ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ပရး 
လှု ေ်ရှားမှု များကို  ေပဘာကျပနေည် ြေည်ေူများစွာရှိ  
ပကကာင်း NLD ပခါင်းပဆာင်များထဲကလည်း ပနာက်ကွယ် 
တငွ ်ဝနခ်ပံလရ့ှေိည။် ၂၀၁၅ ပရ�းပကာကေ်ွ ဲမဆဲယွက်ာလ တငွ ်
ေါတ၏ီပအာငန်ိငုပ်ရး မဟာဗျူဟာမှာ ထိ ုမ.ဘ.ေ ပထာကခ် ံ
ေူများ၏ အင်အားကို ထည့်စဉ်းစားရန် ြဖစ်ေည်။ NLD 
ေည် အစိုးရြဖစ်လာပေီးေည့်အခါတွင်လည်း ကိုဖီအာနန်၏
ပကာ်မရှင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ြခင်း ြဖင့်  ရခို င် ြေည်နယ်အပရးကို  
ပြဖရှင်းမည်ဟု ဆိုခဲ့ ကကပေီး ဤလမ်းပကကာင်းကို နိုင်ငံတကာ 
အေိုင်းအဝိုင်းက ပထာက်ခံမည့်လမ်းဟုယူဆ ခဲ့ေည်။
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ေို့ပော် ေါတီအပနနှင့် မွတ်ဆလင်များကို  အဘယ့်ပကကာင့်
ပဘးဖယ်ထားရေနည်းဟူပော ပမးခွန်းကို  ဤလုေ်ရေ် 
အားြဖင့်  မပြဖရှင်းနိုင်ပော်လည်း ေံတမန်အေိုင်းအဝိုင်း 
ကမူ ထိုပြဖရှင်းချက်ကို လက်ခံပေးကကေါေည်။  ေို့ပော်
NLD ၏ ပနှာင့်ပနှးြခင်းများအတွက် ေို၍ ပလးနက်ပော
အပကကာင်းတရားများ ရှိေါေည်။ NLD ၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်း 
များထဲတွင် ပြောရဲဆိုရဲ မရှိကကပတာ့ ြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။ 
 ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလတွင် စစ်တေ်နှင့် အကျ ိုးစီးေွား 
ဆက် န� ယ်ပနေူ ပေနတ်ေမားတစ်ဦးက ရန်ကုန် ပလဆိေ် 
အြေင်ဘက်တွင် NLD ၏ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံ ဥေပဒပရးရာ 
ပရှ့ပနဦးကိုနီ  ကိုလုေ် ကကံခဲ့ ပေီးပနာက်တွင်  NLD ေည် 
အတိုက်အခိုက်ခံရမည့် အပရးကို များစွာစိုးရိမ်ခဲ့ေည်။၄၃

ထင်ရှားပော မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင် တစ်ဦးြဖစ်ပော 
ဦးကိနုေီည ်ေူ့အေကက်ိ ုရနရ်ှာပော စာများရရှပိနခဲေ့ည။် 
လူေတ်ေမားက ပေးချင်ပော ေတင်းစကားမှာ ထို့ထက် 
ေိုရှင်းစရာမရှိပတာ့ ပေီ။  ဦးကိုနီ ပေဆုံးေွားချိန်တွင် ဗုဒ�  
ဘာောပရာ မွတ်ဆလင်များေါ ေါဝင်ေည့်  အရေ်ေား 
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရအရာရှိများက အင်ဒိုနီးရှားမှ
အ ဖွဲ့ လို က်  ြေ န် လ ည် ပရာ က် ရှိ လာ ကက ပော  အ ချိ န် ြဖ စ်  
ေည်။ ၎င်းတို့၏ ခရီးစဉ် ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နိုင်ငံပရး အကူး 
အပြောင်းကာလ အပရးကိစ္စ နှင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ လူမျ ိုးစု
အချင်းချင်းကကား ရင်ကကားပစ့ပရး လုေ်ငန်းများပဆွးပနွးရန် 
ြဖစ်ေည်။၄၄ ယခုအခါတွင် ထိုပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ အဆုံးေတ် 
ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။
 ပကကာကစ်ရာ လန့စ်ရာကကုခံဲရ့ပော ထိအုကကမ်းဖက ်
ေည့်လုေ်ရေ်မှာ  ေထမနှစ်ေက်တမ်း  ကာလအတွက်  
အစိုးရ၏ စဉ်းစားေုံကို ြေဌာန်းလိုက်ေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည်နှင် NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် ေိေိောောေင် 
နှု တ် ဆိ တ် ေွား ကက ေ ည် ။  လူ မျ ိုး စု  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  
ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံ ဥေပဒြေုြေင်ပရးတို့မှာလည်း 
ဆိုင်းငံ့ပနပလပေီ။ အပမွးအပတာင်စုံကာစ အစိုးရေစ်တစ်ခု
၌  နို င်ငံ ပရး  အကျေ်အတည်းက နက်ရှို  င်းလာပလပေီ ။ 
မွတ်ဆလင်ပရှ့ပနတစ်ဦး အေတ်ခံလိုက်ြခင်းနှင့် ြမန်မာ့ 
အေိမ်က ်ပေိုကွြဲခင်းဟ ုရိကုတ်ာ ေတင်းပအဂျငစ်ကီ ပရးေား 
ခဲ့ေည်။၄၅

ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် နိုင်ငံပရးနှင့် 
တရုတ်ကဝင်ပရာက်လာေုံ

 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အကကမ်းဖက်မှု များ တစ်ဖန် ြေ
န်လည် ြဖစ်ပေါ် လာပေီးပနာက် ရခိုင် ြေည်နယ်၏ လူမျ ိုး  
တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကကား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု မှာ ေုံမုန်အပနအထား 
ြေန်ပရာက်ရန်ေင်ခက်ေည့်  အပြခအပနေို့  ပရာက်ေွား 

ခဲ့ေည်။ တိုင်းြေည်အတွင်းတွင် ြဖစ်ပနပော အပြခအပန 
များအပေါ်  ထင်ဟေ်၍ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံပရးတွင်လည်း 
NLD ၏ ရိုဟင်ဂျာအပရး ကိုင်တွယ်ေုံအပေါ်  ေပဘာထား 
အြမင်များ ကွဲြေားကကေည်။ ဒုတိယ ကမ� ာစစ်ကတည်းက 
ကကည့်လျှ င် ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် အာရကန်အပရးေည် 
နိုင်ငံတကာ ေထဝီနိုင်ငံပရးနှင့် ေံခင်းတမန်ခင်းများတွင် 
ပရှ့တန်းေို့ ြေန်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၂ ကို ဖတ်ေါ)။ 
အပနာကက်မ� ာနငှ့ ်အာဆယီအံတငွ်းမ ှနိငုင်မံျား ြဖစလ်ာပော 
အင်ဒိုနီးရှာနှင့်  မပလးရှားတို့မှ  နိုင်ငံပရးေမားများက
တေ်မပတာ်၏ လုေ်ရေ်ကို ေွင့်ေွင့်လင်းလင်း ရှု ့ံချကကေည်။  
တရုတ်ကမူ  ပနြေည်ပတာ်မှ  ြမန်မာအစိုးရ အရာရှိများ
ဖာပထးပေီး ပြောပလ့ရှိပော “လုံ ပခုံပရးနှင့်  တရားဥေပဒ 
စိုးမိုးပရး” ရှု ပထာင့်နှင့် ေိုနီးစေ်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာ အပရးတွင် 
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံပရး ေုံစံအကကီးအကျယ် ပြောင်းလဲမှု  
တစ်ရေ် ပေါ် ပေါက်လာပတာ့ မည်ြဖစ်ေည်။
 နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းေည် ြမန်မာနိုင်ငံကို  
ပစာင့် ကကည့်ပနချိန်တွင်  ၂၀၁၆ တေ်မပတာ်၏ အြေင်း  
အထန် ရိုဟင်ဂျာ နှိမ်နင်းမှု များ ပနာက်ေိုင်း၌ NLD ေည် 
အရုေ်ဆိုးစွာ  ခလုတ်တိုက်မိတတ်ေည်။  အတိုက်အခံ
အုေ်စုများေည်လည်း NLD အပနနှင့်  အလွန် ြေင်းထန်
ပော ဖိအားများပအာက်တွင်  လုေ်ကိုင်  ပဆာင်ရ�က်ပန
ရေည်များကို နားလည်ကကေါေည်။ ေို့ပော်တေ်မပတာ်
၏ နယ်စေ်ပဒေအေီးေီးတွင်  စစ်ေွဲများ  ဆက်လက် 
ဆ င် န� ဲပန ချိ န် တွ င်  N L D  အ ပန နှ င့်  အ ပရး ကကီး ပော  
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မှု 
ကိစ္စ များတွင် ဝင်ပရာက်ပထာက်ြေပြောဆိုရန် ေျက်ကွက် 
ခဲ့ပလေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ဤအပြခအပနအပေါ်  စိုးရိမ်လာ 
ကကေည်။ NLD ၏ ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းမှာ ြေုြေင်ပြောင်းလဲ 
ပရးထက်စာလျှ င်  တေ်မပတာ်နှင့်  ညှိ နှို  င်း ပရးကို  ေို၍ 
စဉ်းစားပနရပေီပလာဟူ၍ အပတွးပရာက်ပစေည်။ ထို့ ြေင် 
စစ်တေ်က အာဏာြေန်ေိမ်းနိုင်ေည်ဟူပော ပကာလဟလ 
လည်း ပေါ် ထွက်လာေည်။ စီးေွားပရး အစီအမံများကား 
ေိေိောောေင် ပရှ့မတိုးပတာ့ပေ။ ဤအပြခအပနတွင် 
ဒုတိယအကကိမ်ကျင်းေမည့် ေင်လုံညီလာခံကို အကကိမ်များစွာ 
ပရ �့ဆိငု်းခဲရ့ေည။် NLD  ကိစုတိေ်ျကမ်ှု များက ၂၀၁၇ ဧပေလီ 
တွင် ကျင်းေပော ေါလီမန်ကကားြဖတ် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် 
ပေါ် လွင်လာေည်။ NLD ေည် လူမျ ိုး စု  ပဒေပလးခု
တွင်  ဝင်ပရာက်ယှဉ် ပေိုင်ရာ ေုံးခုတွင်  ရှု ံးနိမ့်ခဲ့ေည်။ 
ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် NLD ကို တုံ ြေန်မှု မှာ ေို၍ေင် ေိော 
ပေးေည်။၄၆ ANP ၏ ပခါင်းပဆာင်  ဦးပအးပမာင်က 
၂ ၀ ၁ ၅  အ ပထွ ပထွ  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ တွ င်  ရှု ံး နိ မ့် ခဲ့ ပော  
ပနရာြဖစ်ေည်။ (အခန်း  ၆ ကိုရှု ေါ)။ ေို့ပော်  ၂၀၁၇ 
ကကား ြဖတ်ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  နို င်ငံ ပရး  ဇာတ်ခုံ ပေါ် ေို့  
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ေို့ပော် ေါတီအပနနှင့် မွတ်ဆလင်များကို  အဘယ့်ပကကာင့်
ပဘးဖယ်ထားရေနည်းဟူပော ပမးခွန်းကို  ဤလုေ်ရေ် 
အားြဖင့်  မပြဖရှင်းနိုင်ပော်လည်း ေံတမန်အေိုင်းအဝိုင်း 
ကမူ ထိုပြဖရှင်းချက်ကို လက်ခံပေးကကေါေည်။  ေို့ပော်
NLD ၏ ပနှာင့်ပနှးြခင်းများအတွက် ေို၍ ပလးနက်ပော
အပကကာင်းတရားများ ရှိေါေည်။ NLD ၏ပခါင်းပဆာင်ေိုင်း 
များထဲတွင် ပြောရဲဆိုရဲ မရှိကကပတာ့ ြခင်းေင်ြဖစ်ေည်။ 
 ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလတွင် စစ်တေ်နှင့် အကျ ိုးစီးေွား 
ဆက် န� ယ်ပနေူ ပေနတ်ေမားတစ်ဦးက ရန်ကုန် ပလဆိေ် 
အြေင်ဘက်တွင် NLD ၏ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံ ဥေပဒပရးရာ 
ပရှ့ပနဦးကိုနီ  ကိုလုေ် ကကံခဲ့ ပေီးပနာက်တွင်  NLD ေည် 
အတိုက်အခိုက်ခံရမည့် အပရးကို များစွာစိုးရိမ်ခဲ့ေည်။၄၃

ထင်ရှားပော မွတ်ဆလင်ပခါင်းပဆာင် တစ်ဦးြဖစ်ပော 
ဦးကိနုေီည ်ေူ့အေကက်ိ ုရနရ်ှာပော စာများရရှပိနခဲေ့ည။် 
လူေတ်ေမားက ပေးချင်ပော ေတင်းစကားမှာ ထို့ထက် 
ေိုရှင်းစရာမရှိပတာ့ ပေီ။  ဦးကိုနီ ပေဆုံးေွားချိန်တွင် ဗုဒ�  
ဘာောပရာ မွတ်ဆလင်များေါ ေါဝင်ေည့်  အရေ်ေား 
ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရအရာရှိများက အင်ဒိုနီးရှားမှ
အ ဖွဲ့ လို က်  ြေ န် လ ည် ပရာ က် ရှိ လာ ကက ပော  အ ချိ န် ြဖ စ်  
ေည်။ ၎င်းတို့၏ ခရီးစဉ် ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ နိုင်ငံပရး အကူး 
အပြောင်းကာလ အပရးကိစ္စ နှင့် ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ လူမျ ိုးစု
အချင်းချင်းကကား ရင်ကကားပစ့ပရး လုေ်ငန်းများပဆွးပနွးရန် 
ြဖစ်ေည်။၄၄ ယခုအခါတွင် ထိုပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ အဆုံးေတ် 
ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။
 ပကကာကစ်ရာ လန့စ်ရာကကုခံဲရ့ပော ထိအုကကမ်းဖက ်
ေည့်လုေ်ရေ်မှာ  ေထမနှစ်ေက်တမ်း  ကာလအတွက်  
အစိုးရ၏ စဉ်းစားေုံကို ြေဌာန်းလိုက်ေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည်နှင် NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် ေိေိောောေင် 
နှု တ် ဆိ တ် ေွား ကက ေ ည် ။  လူ မျ ိုး စု  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  
ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ  အပြခခံ ဥေပဒြေုြေင်ပရးတို့မှာလည်း 
ဆိုင်းငံ့ပနပလပေီ။ အပမွးအပတာင်စုံကာစ အစိုးရေစ်တစ်ခု
၌  နို င်ငံ ပရး  အကျေ်အတည်းက နက်ရှို  င်းလာပလပေီ ။ 
မွတ်ဆလင်ပရှ့ပနတစ်ဦး အေတ်ခံလိုက်ြခင်းနှင့် ြမန်မာ့ 
အေိမ်က ်ပေိုကွြဲခင်းဟ ုရိကုတ်ာ ေတင်းပအဂျငစ်ကီ ပရးေား 
ခဲ့ေည်။၄၅

ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် နိုင်ငံပရးနှင့် 
တရုတ်ကဝင်ပရာက်လာေုံ

 ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အကကမ်းဖက်မှု များ တစ်ဖန် ြေ
န်လည် ြဖစ်ပေါ် လာပေီးပနာက် ရခိုင် ြေည်နယ်၏ လူမျ ိုး  
တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကကား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု မှာ ေုံမုန်အပနအထား 
ြေန်ပရာက်ရန်ေင်ခက်ေည့်  အပြခအပနေို့  ပရာက်ေွား 

ခဲ့ေည်။ တိုင်းြေည်အတွင်းတွင် ြဖစ်ပနပော အပြခအပန 
များအပေါ်  ထင်ဟေ်၍ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံပရးတွင်လည်း 
NLD ၏ ရိုဟင်ဂျာအပရး ကိုင်တွယ်ေုံအပေါ်  ေပဘာထား 
အြမင်များ ကွဲြေားကကေည်။ ဒုတိယ ကမ� ာစစ်ကတည်းက 
ကကည့်လျှ င် ေထမဆုံးအကကိမ်အြဖစ် အာရကန်အပရးေည် 
နိုင်ငံတကာ ေထဝီနိုင်ငံပရးနှင့် ေံခင်းတမန်ခင်းများတွင် 
ပရှ့တန်းေို့ ြေန်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၂ ကို ဖတ်ေါ)။ 
အပနာကက်မ� ာနငှ့ ်အာဆယီအံတငွ်းမ ှနိငုင်မံျား ြဖစလ်ာပော 
အင်ဒိုနီးရှာနှင့်  မပလးရှားတို့မှ  နိုင်ငံပရးေမားများက
တေ်မပတာ်၏ လုေ်ရေ်ကို ေွင့်ေွင့်လင်းလင်း ရှု ့ံချကကေည်။  
တရုတ်ကမူ  ပနြေည်ပတာ်မှ  ြမန်မာအစိုးရ အရာရှိများ
ဖာပထးပေီး ပြောပလ့ရှိပော “လုံ ပခုံပရးနှင့်  တရားဥေပဒ 
စိုးမိုးပရး” ရှု ပထာင့်နှင့် ေိုနီးစေ်ေည်။ ရိုဟင်ဂျာ အပရးတွင် 
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံပရး ေုံစံအကကီးအကျယ် ပြောင်းလဲမှု  
တစ်ရေ် ပေါ် ပေါက်လာပတာ့ မည်ြဖစ်ေည်။
 နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းေည် ြမန်မာနိုင်ငံကို  
ပစာင့် ကကည့်ပနချိန်တွင်  ၂၀၁၆ တေ်မပတာ်၏ အြေင်း  
အထန် ရိုဟင်ဂျာ နှိမ်နင်းမှု များ ပနာက်ေိုင်း၌ NLD ေည် 
အရုေ်ဆိုးစွာ  ခလုတ်တိုက်မိတတ်ေည်။  အတိုက်အခံ
အုေ်စုများေည်လည်း NLD အပနနှင့်  အလွန် ြေင်းထန်
ပော ဖိအားများပအာက်တွင်  လုေ်ကိုင်  ပဆာင်ရ�က်ပန
ရေည်များကို နားလည်ကကေါေည်။ ေို့ပော်တေ်မပတာ်
၏ နယ်စေ်ပဒေအေီးေီးတွင်  စစ်ေွဲများ  ဆက်လက် 
ဆ င် န� ဲပန ချိ န် တွ င်  N L D  အ ပန နှ င့်  အ ပရး ကကီး ပော  
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်မှု 
ကိစ္စ များတွင် ဝင်ပရာက်ပထာက်ြေပြောဆိုရန် ေျက်ကွက် 
ခဲ့ပလေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ဤအပြခအပနအပေါ်  စိုးရိမ်လာ 
ကကေည်။ NLD ၏ ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းမှာ ြေုြေင်ပြောင်းလဲ 
ပရးထက်စာလျှ င်  တေ်မပတာ်နှင့်  ညှိ နှို  င်း ပရးကို  ေို၍ 
စဉ်းစားပနရပေီပလာဟူ၍ အပတွးပရာက်ပစေည်။ ထို့ ြေင် 
စစ်တေ်က အာဏာြေန်ေိမ်းနိုင်ေည်ဟူပော ပကာလဟလ 
လည်း ပေါ် ထွက်လာေည်။ စီးေွားပရး အစီအမံများကား 
ေိေိောောေင် ပရှ့မတိုးပတာ့ပေ။ ဤအပြခအပနတွင် 
ဒုတိယအကကိမ်ကျင်းေမည့် ေင်လုံညီလာခံကို အကကိမ်များစွာ 
ပရ �့ဆိငု်းခဲရ့ေည။် NLD  ကိစုတိေ်ျကမ်ှု များက ၂၀၁၇ ဧပေလီ 
တွင် ကျင်းေပော ေါလီမန်ကကားြဖတ် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် 
ပေါ် လွင်လာေည်။ NLD ေည် လူမျ ိုး စု  ပဒေပလးခု
တွင်  ဝင်ပရာက်ယှဉ် ပေိုင်ရာ ေုံးခုတွင်  ရှု ံးနိမ့်ခဲ့ေည်။ 
ရခိုင် ြေည်နယ်တွင် NLD ကို တုံ ြေန်မှု မှာ ေို၍ေင် ေိော 
ပေးေည်။၄၆ ANP ၏ ပခါင်းပဆာင်  ဦးပအးပမာင်က 
၂ ၀ ၁ ၅  အ ပထွ ပထွ  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ တွ င်  ရှု ံး နိ မ့် ခဲ့ ပော  
ပနရာြဖစ်ေည်။ (အခန်း  ၆ ကိုရှု ေါ)။ ေို့ပော်  ၂၀၁၇ 
ကကား ြဖတ်ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်  နို င်ငံ ပရး  ဇာတ်ခုံ ပေါ် ေို့  
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ဦးပအးပမာင်ေည် အမ်း ပမို့နယ်၏ ပအာက်လ� တ်ပတာ်  
အမတ်ပနရာကို ရရှိကာ ြေန်လည်ဝင်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ 
မပကွးတို င်းပဒေကကီးနှင့်  ထိစေ် ပနပော ရခို င် မဲဆန�   
နယ်ပြမတစ်ခုတွင်  ဦးပအးပမာင်  အနိုင်ရဖို့ကို  အပစာ 
ေို င်းတွင်  ပေချာပေါက်  မပမ ျှာ် မှ န်းနို င် ခဲ့ ေါ ။  ေို့ ပော်  
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရခိုင်မျ ိုးချစ်စိတ �ပ�ကွးပကကာ် 
ေံများက မည်မျှ လ� မ်းမိုးလာခဲ့ပကကာင်း ြေေပနေည်ဟု 
ပရ�းပကာကေ်ွပဲလလ့ာေမူျားက ဆိကုကေည။်၄၇  ဦးပအးပမာင ်
ေ ည်  ေိ ော စွာ ေ င်  ရ ခို င် အ ပရး  လှု ေ် ရှား ေူ ြဖ စ် ပေီး  
ဘင်္  ဂလီမွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရးတွင် တက်�ကွေူဟူပော 
အပနအထားြဖင့် အမ်းပမို့နယ်မှ မဲဆန� များ ရခဲ့ေည်။၄၈

  NLD ပခါင်းပဆာငမ်ျားက ၎င်းတို၏့ ပမ ျှာလ်င့ခ်ျက ်
ကိုြေည့်ဝရန် လုေ်ငန်းစဉ်ေုံးရေ်ြဖင့် အပြခအပန ြေန်ထိန်း 
နို င် ပအာ င်  ကကိုး စား ေ ည် ။  ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ ညီ လာ ခံ  
ရခိုင် ြေည်နယ်အပရးအတွက် ကိုဖီအာနန်၏ အကကံပေး 
ပကာမ်ရငှ ်နငှ့ ်တရတုန်ငှ့ ်ရင်းနှီးပော ဆကဆ်ပံရးြဖစေ်ည။် 
ထိုလုေ်ငန်းေုံးခု  အချင်းချင်း  အဆက်အစေ်ရှိ ပနေုံကို  
ဒု တိ ယ ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ  ညီ လာ ခံ အ ကကို ရ က် များ ြဖ စ် ကက
ပော ၂၀ဝ၇ပမလတွင်  ပဒါ် ပအာင်ဆန်း စု ကကည်ေည်  
ပဘ ကျ င်း ေို့  ေွား ပရာ က် ပေီး  ပြခ လှ မ်း ကျ ယ် လှ ပော  
တရုတ်နှင့် ဥပရာေ အာရှကုန်းတွင်းေိုင်းေို့ ဆက်ေွယ်မည့် 
ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမ စီမံကိန်းကကီး၏ ေထမဆုံး နိုင်ငံတကာ 
ဖိုရမ်တွင်  တရုတ်ေမ� တ ရှီကျင့်ဖျင်  မိန့်ခွန်းပြောပော 
အ ခ မ်း အ နား ေို့  တ က် ပရာ က် ခဲ့ ေ ည် ။  ြမ န် မာ တို င်း မ်  
ေတင်းစာကမူ BRI ေည် တစ်ကမ� ာလုံး ကိုင်လှု ေ်မည့် 
စီမံကိန်းဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၄၉

 BRI ေည် ပေချာပော ေန်းတိုင်တစ်ခုြဖစ်လာပေီ 
ဆိုပောအခါ ပဘကျင်း၏ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေတ်ေက်ပော 
မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်မှာ ဘင်္  ဂလား ေင်လယ်ပကွ့မှ 
ဓါ တ် ပငွ့  နှ င့်  ပရ နံ ေို က် လို င်း  ေွ ယ် ရ န် ထ က် ေို ပော  
အစအီစဉမ်ျား ေါဝငလ်ာပတာမ့ည။် အပစာေိငု်းတငွ ်ပကျာက ်
ြဖူ ကို  ပရ�းချယ်ခဲ့ရာတွင်  တရုတ်က မလက� ာပရလက် 
ကကားကို ြဖတ်၍ စင်ကာေူကို  ေပ  �ဂာနှင့်  တပကွ့တဝိုက် 
ေွားပနရပော လမ်းပကကာင်းကို ေုံးရန်မလိုဘဲ စွမ်းအင်ကို 
တ ရု တ် ေို့  ေ ယ် ယူ ရုံ ော ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၅ ၀ ( အ ခ န်း  ၅ 
ကိုကကည့်ေါ။) ယခုအခါတွင် ပဘကျင်း၏ ကုန်ေွယ်ပရးကို 
ြမှင့်တင်ရန် အပြခခံအပဆာက်အဦးလုေ်ငန်းများ ြမန်မာကို 
ကန့်လန့် ြဖတ်၍ ယူနန်မှ ြမန်မာ ြေည်  အပနာက်ဖက်ေို့  
ြဖန့်ကျက်ရန် ဆန� ြေည့်နိုင်ပရးအတွက် ရခိုင် ြေည်နယ်ကို 
အဓိက ဆုံချက်တစ်ခုအြဖစ် ေစ်မှတ်ထားပနကကပေီြဖစ်ေည်။
 ြမန်မာေည် ယခင်တရုတ်အစိုးရနှင့် ြမန်မာကကား 
ြဖစ်ခဲ့ပော ဆက်ဆံပရးဖုထုံးကို ြေန်ြဖည်မည်ဟု  တရုတ် 
အစိုးရဘက်က ကကိုတင်မခန့်မှန်း နိုင်ခဲ့ ကကေါ။ ဦးေိန်းစိန်

အစိုးရလက်ထက်တွင် ြမန်မာအစိုးရေည်တရုတ်၏အရိေ်
နှင့်  ခေ်လှမ်းလှမ်းပနလိုေုံရပကကာင်း အရိေ်အပြခများ ကို 
ပဘဂျင်းမှ အစိုးရက ြမင်ခဲ့ရေည်။ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာ 
တွင် ြမစ်ဆုံဆည် ရေ်စဲပကကာင်းနှင့်အတူ ပရာက်လာပော
ြမန်မာြေည်မှ တွန်းကန်အားကို တရုတ်နိုင်ငံပရး စီးေွားပရး 
အေိုင်းအဝိုင်းတွင် မှတ်မိပနကကပေးေည်။ ကချင် ြေည် 
နယ်မှ ဧရာဝတီ ြမစ်ဆုံတွင် တည်ပဆာက်မည့် ဧရာမဆည် 
စီမံကိန်းကကီးကို ဦးေိန်းစိန်က ရေ်တန့်ခဲ့ချိန်က ြဖစ်ေည်။ ၅၁

(အခန်း ၆ကိုကကည့်ေါ။)
 ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည် ဦးပဆာင်ပော အစိုးရ
ေည်  USDP နှင့်  တေ်မပတာ်မှ  အရာရှိ ပဟာင်းများ  
ဦးပဆာင်ပော အစိုးရထက်စာလျှ င် အပနာက်နိုင်ငံများနှင့် 
ေိုနီးစေ်မည်ဟု  တရုတ်အစိုးရအရာရှိများက ထင်မှတ်  
ခဲ့ ကကေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးပအာက်ပနခဲ့ရပော ဆယ်စုနှစ် 
များ အပေီးတွင် ဒီမိုကပရစီစနစ်ကို ြေင်းြေစွာ ပမ ျှာ်လင့်ြခင်း
မှာ  တို င်း ြေည်တစ်ခုလုံးတွင်  ပေါ် လွင်ထင်ရှားေည်။ 
ေို့ပော်  ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းက အပြခအပနဆိုး  
လာချိန်တွင် ပရ�းရခက်ပော အပြခအပနတစ်ရေ် ပေါ် ပေါက် 
လာခဲ့ေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများမှ အစိုးရများက နိုင်ငံပရး 
အကူးအပြောင်းကို “အုေ်ချုေ်မှု  ပကာင်းမွန်ေန့်ရှင်းြခင်း၊ 
လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ြမှင့်တင်ြခင်း” ဟူပော စံများြဖင့် 
အားပေးချိန်တွင် တရုတ်ဘက်ကမူ မည်ေည့် စည်းကမ်း
မျှ  မေတ်မှတ်ဘဲ ြမန်မာကို ချဉ်းကေ်ခဲ့ေည်။ ထို့ ြေင် တရုတ် 
အ စိုး ရ ေ ည်  ပရ အား လျှ ေ် စ စ် စီ မံ ကိ န်း များ မှ ေ ည်  
ြမန်နှု န်းြမင့် ရထားလမ်းစီမံကိန်းများအထိ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု 
အကကီးစားများကို ယူပဆာင်လာပေီး အပြခခံအပဆာက်အဦ
ဖွံ့ ပဖိုး ပရး ကို  ဦး စား ပေး ေ ည် ။ ထို အ ခါ  ပန ြေ ည် ပတာ်  
မှ  စစ်တေ်အဝိုင်းခံထားရပော အစိုးရအဖို့  တရုတ်မှာ  
ရုတ်တရက် အကူအညီအလွန်ပေးတတ်ပော မဟာမိတ်ပဆွ
ကကီး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၅၂

 တရုတ်အစိုးရထံတွင် ပနာက်ထေ်လိုလျှ င်ေုံးနိုင် 
ပော အပရးေါေည့် ဖဲတစ်ချေ်ရှိေါပေးေည်။ ထိုဖဲချေ် 
မှာ လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ေည်။ တရုတ် 
အာ ဏာ ေို င် များ အ ဖို့  ယူ န န် ြေ ည် န ယ် ၏  န ယ် စ ေ် တ စ်
ပလ ျှာက ်ဖွံ့ ပဖိုးပရးအတကွ ်လုပံခုပံရးနငှ့ ်စီးေွားပရး ကစိ္စ များ 
ကို ေူေင်တတ်ေည်မှာ အလွန် ေဘာဝကျပော ကိစ္စ ြဖစ် 
ေါေည်။ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီအား နှစ်ပေါင်းပလးဆယ် 
ခန့် အပထာက်အေံ့ပေးပေီးေည့်တိုင်ပအာင်ေင် အိမ်နီးချင်း 
ဒုက္ခ ေည်ြမန်မာြေည်ေည် ပဘကျင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံပရး 
မဟာဗျူဟာေမားများအတွက် အပရးတကကီးကိစ္စ  အြဖစ်
ပခါင်းထဲထည့်  ပနရတုန်းေင် ြဖစ်ေည်။ ဤြေဿနာကို  
ပြဖရှင်းရန်တရုတ်ေည် မူလက ကျင့်ေုံးခဲ့ပော “အစိုးရ 
အချင်းချင်း ဆကဆ်ပံရးေုစံမံ ှေါတအီဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း”
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ဦးပအးပမာင်ေည် အမ်း ပမို့နယ်၏ ပအာက်လ� တ်ပတာ်  
အမတ်ပနရာကို ရရှိကာ ြေန်လည်ဝင်ပရာက်လာခဲ့ေည်။ 
မပကွးတို င်းပဒေကကီးနှင့်  ထိစေ် ပနပော ရခို င် မဲဆန�   
နယ်ပြမတစ်ခုတွင်  ဦးပအးပမာင်  အနိုင်ရဖို့ကို  အပစာ 
ေို င်းတွင်  ပေချာပေါက်  မပမ ျှာ် မှ န်းနို င် ခဲ့ ေါ ။  ေို့ ပော်  
ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းမှ ရခိုင်မျ ိုးချစ်စိတ �ပ�ကွးပကကာ် 
ေံများက မည်မျှ လ� မ်းမိုးလာခဲ့ပကကာင်း ြေေပနေည်ဟု 
ပရ�းပကာကေ်ွပဲလလ့ာေမူျားက ဆိကုကေည။်၄၇  ဦးပအးပမာင ်
ေ ည်  ေိ ော စွာ ေ င်  ရ ခို င် အ ပရး  လှု ေ် ရှား ေူ ြဖ စ် ပေီး  
ဘင်္  ဂလီမွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ပရးတွင် တက်�ကွေူဟူပော 
အပနအထားြဖင့် အမ်းပမို့နယ်မှ မဲဆန� များ ရခဲ့ေည်။၄၈

  NLD ပခါင်းပဆာငမ်ျားက ၎င်းတို၏့ ပမ ျှာလ်င့ခ်ျက ်
ကိုြေည့်ဝရန် လုေ်ငန်းစဉ်ေုံးရေ်ြဖင့် အပြခအပန ြေန်ထိန်း 
နို င် ပအာ င်  ကကိုး စား ေ ည် ။  ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ ညီ လာ ခံ  
ရခိုင် ြေည်နယ်အပရးအတွက် ကိုဖီအာနန်၏ အကကံပေး 
ပကာမ်ရငှ ်နငှ့ ်တရတုန်ငှ့ ်ရင်းနှီးပော ဆကဆ်ပံရးြဖစေ်ည။် 
ထိုလုေ်ငန်းေုံးခု  အချင်းချင်း  အဆက်အစေ်ရှိ ပနေုံကို  
ဒု တိ ယ ၂ ၁ ရာ စု ေ င် လုံ  ညီ လာ ခံ အ ကကို ရ က် များ ြဖ စ် ကက
ပော ၂၀ဝ၇ပမလတွင်  ပဒါ် ပအာင်ဆန်း စု ကကည်ေည်  
ပဘ ကျ င်း ေို့  ေွား ပရာ က် ပေီး  ပြခ လှ မ်း ကျ ယ် လှ ပော  
တရုတ်နှင့် ဥပရာေ အာရှကုန်းတွင်းေိုင်းေို့ ဆက်ေွယ်မည့် 
ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမ စီမံကိန်းကကီး၏ ေထမဆုံး နိုင်ငံတကာ 
ဖိုရမ်တွင်  တရုတ်ေမ� တ ရှီကျင့်ဖျင်  မိန့်ခွန်းပြောပော 
အ ခ မ်း အ နား ေို့  တ က် ပရာ က် ခဲ့ ေ ည် ။  ြမ န် မာ တို င်း မ်  
ေတင်းစာကမူ BRI ေည် တစ်ကမ� ာလုံး ကိုင်လှု ေ်မည့် 
စီမံကိန်းဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၄၉

 BRI ေည် ပေချာပော ေန်းတိုင်တစ်ခုြဖစ်လာပေီ 
ဆိုပောအခါ ပဘကျင်း၏ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ေတ်ေက်ပော 
မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်မှာ ဘင်္  ဂလား ေင်လယ်ပကွ့မှ 
ဓါ တ် ပငွ့  နှ င့်  ပရ နံ ေို က် လို င်း  ေွ ယ် ရ န် ထ က် ေို ပော  
အစအီစဉမ်ျား ေါဝငလ်ာပတာမ့ည။် အပစာေိငု်းတငွ ်ပကျာက ်
ြဖူ ကို  ပရ�းချယ်ခဲ့ရာတွင်  တရုတ်က မလက� ာပရလက် 
ကကားကို ြဖတ်၍ စင်ကာေူကို  ေပ  �ဂာနှင့်  တပကွ့တဝိုက် 
ေွားပနရပော လမ်းပကကာင်းကို ေုံးရန်မလိုဘဲ စွမ်းအင်ကို 
တ ရု တ် ေို့  ေ ယ် ယူ ရုံ ော ြဖ စ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၅ ၀ ( အ ခ န်း  ၅ 
ကိုကကည့်ေါ။) ယခုအခါတွင် ပဘကျင်း၏ ကုန်ေွယ်ပရးကို 
ြမှင့်တင်ရန် အပြခခံအပဆာက်အဦးလုေ်ငန်းများ ြမန်မာကို 
ကန့်လန့် ြဖတ်၍ ယူနန်မှ ြမန်မာ ြေည်  အပနာက်ဖက်ေို့  
ြဖန့်ကျက်ရန် ဆန� ြေည့်နိုင်ပရးအတွက် ရခိုင် ြေည်နယ်ကို 
အဓိက ဆုံချက်တစ်ခုအြဖစ် ေစ်မှတ်ထားပနကကပေီြဖစ်ေည်။
 ြမန်မာေည် ယခင်တရုတ်အစိုးရနှင့် ြမန်မာကကား 
ြဖစ်ခဲ့ပော ဆက်ဆံပရးဖုထုံးကို ြေန်ြဖည်မည်ဟု  တရုတ် 
အစိုးရဘက်က ကကိုတင်မခန့်မှန်း နိုင်ခဲ့ ကကေါ။ ဦးေိန်းစိန်

အစိုးရလက်ထက်တွင် ြမန်မာအစိုးရေည်တရုတ်၏အရိေ်
နှင့်  ခေ်လှမ်းလှမ်းပနလိုေုံရပကကာင်း အရိေ်အပြခများ ကို 
ပဘဂျင်းမှ အစိုးရက ြမင်ခဲ့ရေည်။ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာ 
တွင် ြမစ်ဆုံဆည် ရေ်စဲပကကာင်းနှင့်အတူ ပရာက်လာပော
ြမန်မာြေည်မှ တွန်းကန်အားကို တရုတ်နိုင်ငံပရး စီးေွားပရး 
အေိုင်းအဝိုင်းတွင် မှတ်မိပနကကပေးေည်။ ကချင် ြေည် 
နယ်မှ ဧရာဝတီ ြမစ်ဆုံတွင် တည်ပဆာက်မည့် ဧရာမဆည် 
စီမံကိန်းကကီးကို ဦးေိန်းစိန်က ရေ်တန့်ခဲ့ချိန်က ြဖစ်ေည်။ ၅၁

(အခန်း ၆ကိုကကည့်ေါ။)
 ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည် ဦးပဆာင်ပော အစိုးရ
ေည်  USDP နှင့်  တေ်မပတာ်မှ  အရာရှိ ပဟာင်းများ  
ဦးပဆာင်ပော အစိုးရထက်စာလျှ င် အပနာက်နိုင်ငံများနှင့် 
ေိုနီးစေ်မည်ဟု  တရုတ်အစိုးရအရာရှိများက ထင်မှတ်  
ခဲ့ ကကေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးပအာက်ပနခဲ့ရပော ဆယ်စုနှစ် 
များ အပေီးတွင် ဒီမိုကပရစီစနစ်ကို ြေင်းြေစွာ ပမ ျှာ်လင့်ြခင်း
မှာ  တို င်း ြေည်တစ်ခုလုံးတွင်  ပေါ် လွင်ထင်ရှားေည်။ 
ေို့ပော်  ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းက အပြခအပနဆိုး  
လာချိန်တွင် ပရ�းရခက်ပော အပြခအပနတစ်ရေ် ပေါ် ပေါက် 
လာခဲ့ေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများမှ အစိုးရများက နိုင်ငံပရး 
အကူးအပြောင်းကို “အုေ်ချုေ်မှု  ပကာင်းမွန်ေန့်ရှင်းြခင်း၊ 
လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ြမှင့်တင်ြခင်း” ဟူပော စံများြဖင့် 
အားပေးချိန်တွင် တရုတ်ဘက်ကမူ မည်ေည့် စည်းကမ်း
မျှ  မေတ်မှတ်ဘဲ ြမန်မာကို ချဉ်းကေ်ခဲ့ေည်။ ထို့ ြေင် တရုတ် 
အ စိုး ရ ေ ည်  ပရ အား လျှ ေ် စ စ် စီ မံ ကိ န်း များ မှ ေ ည်  
ြမန်နှု န်းြမင့် ရထားလမ်းစီမံကိန်းများအထိ ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု 
အကကီးစားများကို ယူပဆာင်လာပေီး အပြခခံအပဆာက်အဦ
ဖွံ့ ပဖိုး ပရး ကို  ဦး စား ပေး ေ ည် ။ ထို အ ခါ  ပန ြေ ည် ပတာ်  
မှ  စစ်တေ်အဝိုင်းခံထားရပော အစိုးရအဖို့  တရုတ်မှာ  
ရုတ်တရက် အကူအညီအလွန်ပေးတတ်ပော မဟာမိတ်ပဆွ
ကကီး ြဖစ်လာခဲ့ေည်။၅၂

 တရုတ်အစိုးရထံတွင် ပနာက်ထေ်လိုလျှ င်ေုံးနိုင် 
ပော အပရးေါေည့် ဖဲတစ်ချေ်ရှိေါပေးေည်။ ထိုဖဲချေ် 
မှာ လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ေည်။ တရုတ် 
အာ ဏာ ေို င် များ အ ဖို့  ယူ န န် ြေ ည် န ယ် ၏  န ယ် စ ေ် တ စ်
ပလ ျှာက ်ဖွံ့ ပဖိုးပရးအတကွ ်လုပံခုပံရးနငှ့ ်စီးေွားပရး ကစိ္စ များ 
ကို ေူေင်တတ်ေည်မှာ အလွန် ေဘာဝကျပော ကိစ္စ ြဖစ် 
ေါေည်။ဗမာြေည်ကွန်ြမူနစ်ေါတီအား နှစ်ပေါင်းပလးဆယ် 
ခန့် အပထာက်အေံ့ပေးပေီးေည့်တိုင်ပအာင်ေင် အိမ်နီးချင်း 
ဒုက္ခ ေည်ြမန်မာြေည်ေည် ပဘကျင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံပရး 
မဟာဗျူဟာေမားများအတွက် အပရးတကကီးကိစ္စ  အြဖစ်
ပခါင်းထဲထည့်  ပနရတုန်းေင် ြဖစ်ေည်။ ဤြေဿနာကို  
ပြဖရှင်းရန်တရုတ်ေည် မူလက ကျင့်ေုံးခဲ့ပော “အစိုးရ 
အချင်းချင်း ဆကဆ်ပံရးေုစံမံ ှေါတအီဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း”
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ဟပူော ဆကဆ်ပံရးကိ ုတညပ်ဆာကခ်ဲ့ ပေီး ယခင ်ကတည်း က 
အစဉ်အလာအရ ေုံးခဲ့ပော ပဆွမျ ိုးပေါက်ပဖာ် ဆက်ဆံပရး 
မျ ိုးကို  နှစ်နိုင်ငံ ကကား တည်ပဆာက်ကကရန် ဟူပောနည်း 
လမ်းကို ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်။
 ယပန့အခါတွင် ဗ.က.ေများအတွက် တရုတ်၏ 
အပထာက်အေံ့ မရှိပတာ့ေည်မှာ ကကာပချပေီ။ ယခုအချိန်
အထိ တရုတ်ေည် ြမန်မာြေည်နှင့် ဆက်ဆံပရးတွင် NLD 
များ နှ င့် လ ည်း ပကာ င်း  တ ေ် မ ပတာ် နှ င့် လ ည်း ပကာ င်း
(EAOs) များနှင့်လည်းပကာင်း အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း 
ဟူပော ဆက်ဆံပရးေုံစံမျ ိုးကို ထိန်းထားနိုင်ေည့် တစ်ခု 
တည်းပော နိုင်ငံြဖစ်ေည်။ တရုတ်ကွန်ြမူနစ် ေါတီေည် 
အပမဲလိုေင် နိုင်ငံပရးအရ ပရရှည်ရလဒ်ကို  ကကည့်ေည်။ 
(ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ်-နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံတွင် 
ပရှ့တန်း ပရာက်လာပော အာရကန် ပြမကိုရှု ေါ။) ေို၍
အ ပရး ကကီး ပော  မှ တ် ေား စ ရာ မှာ  ြမ န် မာ ြေ ည် တွ င်  
မည်ေည့်  အစိုးရတက်ေည် ြဖစ်ပစ ၁၉၆၃ ၊  ၁၉၈၀ 
-၈၁ နှင့်  ၁၉၈၉ ပနာက်ေိုင်းတွင်ေါ ကျင်းေြေုလုေ်ပော 
ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးေွဲများတွင် တရုတ်က တက်ပရာက် 
ခဲ့ပော ေမိုင်းပကကာင်း  ရှည်လျှ ားစွာရှိေည်။၅၃ ၂၀၁၁ 
ခု နှ စ် တွ င်  ဦး ေိ န်း စိ န် က  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ်  
အေစ်ချမှတ်ပောအခါတွင်လည်း တရုတ်ေံတမန်များ
ေည် ေါဝင်ရန်များစွာ စိတ်ထက်ေန်ခဲ့ ကကေည်။၅၄

 ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု  လုေ်ငန်းအစီ  
အစဉ်များတွင် ထိပရာက်ပော လုေ်ေိုင်ခွင့်များ ထိန်းထား 

နိုင်ရန် တရုတ်တို့ေည် ြမန်မာနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံပရးကို 
တတ်နိုင်ေပလာက် အေုံးချခဲ့ေည်။ BRI အစီအစဉ်  
ပကကညာပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်အရာရှိများေည် 
ြမနမ်ာနငှ့ ်ေတေ်ကပ်ော အပရးအရာ ေုံးရေတ်ငွ ်တနွ်းတနွ်း 
တိုက်တိုက် ရေ်တည်ပြောဆိုလာခဲ့ေည်။ ရိုဟင်ဂျာအပရး
တွင်  ြမန်မာကို  နိုင်ငံတကာက ေိတ်ဆို့အပရးယူမှု များ  
မလုေ်ရန်  ြမန်မာအစိုးရဘက်မှ  ခုခံရေ်တည်ပေး ြခင်း ၊
ပကျာက် ြဖူကို  ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ရှိ  BRI ၏ဂိတ်  
ပေါက်အြဖစ်  ေတ်မှတ် ြခင်း  ၊  ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်း  
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  
ြေတ်ေားမှု နှင့် တေမတ်တည်းြဖစ်ပော ရေ်တည်မှု တွင် 
တရုတ်အစိုးရကို  အြခား မည်ေည့်နိုင်ငံမှ  အစိုးရကမျှ  
မယဉှန်ိငုေ်ါ။ အထူးေြဖင့ ်အပနာကန်ိငုင်မံျားမ ှအရာရှမိျားနငှ့ ်
အကအူညပီေးပရး အဖွဲ့အစည်းများအပနနငှ့ ်တရတုန်ယစ်ေ ်
တငွ ်ေဋေိက္ခ ပြဖရငှ်းပရး လေုင်န်းများ လာပရာကပ်ဆာငရ်�က ်
ပနကက မည်ကိုလည်း တရုတ်က စိုးရိမ်ေါေည်။ ယူနန်နယ် 
စေ်မှာ  နိုင်ငံ၏ မေျက်မစီးပော အစိတ်အေိုင်းအြဖစ်  
အထူးထိန်းေိမ်းထားပော နယ်ပြမဟု တရုတ်က ခံယူေါ 
ေည်။
 တရုတ်၏ တက်�ကွေုံကို ေထမဆုံးြမင်နိုင်ေည်မှာ 
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် တွ င်  ြဖ စ် ေ ည် ။  နို င် ငံ ပရး  
အခင်းအကျင်းကို ကကည့လ်ျှ င ်၂၀၁၇ နစှလ်ည ်ဒုတယိအကကမိ ်
၂၁ ရာစု ေင်လုံညီလာခံနီးလာပောအခါ စိတ်ေပဘာထား
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ဟပူော ဆကဆ်ပံရးကိ ုတညပ်ဆာကခ်ဲ့ ပေီး ယခင ်ကတည်း က 
အစဉ်အလာအရ ေုံးခဲ့ပော ပဆွမျ ိုးပေါက်ပဖာ် ဆက်ဆံပရး 
မျ ိုးကို  နှစ်နိုင်ငံ ကကား တည်ပဆာက်ကကရန် ဟူပောနည်း 
လမ်းကို ပရ�းချယ်ခဲ့ေည်။
 ယပန့အခါတွင် ဗ.က.ေများအတွက် တရုတ်၏ 
အပထာက်အေံ့ မရှိပတာ့ေည်မှာ ကကာပချပေီ။ ယခုအချိန်
အထိ တရုတ်ေည် ြမန်မာြေည်နှင့် ဆက်ဆံပရးတွင် NLD 
များ နှ င့် လ ည်း ပကာ င်း  တ ေ် မ ပတာ် နှ င့် လ ည်း ပကာ င်း
(EAOs) များနှင့်လည်းပကာင်း အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း 
ဟူပော ဆက်ဆံပရးေုံစံမျ ိုးကို ထိန်းထားနိုင်ေည့် တစ်ခု 
တည်းပော နိုင်ငံြဖစ်ေည်။ တရုတ်ကွန်ြမူနစ် ေါတီေည် 
အပမဲလိုေင် နိုင်ငံပရးအရ ပရရှည်ရလဒ်ကို  ကကည့်ေည်။ 
(ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ်-နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံတွင် 
ပရှ့တန်း ပရာက်လာပော အာရကန် ပြမကိုရှု ေါ။) ေို၍
အ ပရး ကကီး ပော  မှ တ် ေား စ ရာ မှာ  ြမ န် မာ ြေ ည် တွ င်  
မည်ေည့်  အစိုးရတက်ေည် ြဖစ်ပစ ၁၉၆၃ ၊  ၁၉၈၀ 
-၈၁ နှင့်  ၁၉၈၉ ပနာက်ေိုင်းတွင်ေါ ကျင်းေြေုလုေ်ပော 
ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးေွဲများတွင် တရုတ်က တက်ပရာက် 
ခဲ့ပော ေမိုင်းပကကာင်း  ရှည်လျှ ားစွာရှိေည်။၅၃ ၂၀၁၁ 
ခု နှ စ် တွ င်  ဦး ေိ န်း စိ န် က  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ်  
အေစ်ချမှတ်ပောအခါတွင်လည်း တရုတ်ေံတမန်များ
ေည် ေါဝင်ရန်များစွာ စိတ်ထက်ေန်ခဲ့ ကကေည်။၅၄

 ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု  လုေ်ငန်းအစီ  
အစဉ်များတွင် ထိပရာက်ပော လုေ်ေိုင်ခွင့်များ ထိန်းထား 

နိုင်ရန် တရုတ်တို့ေည် ြမန်မာနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံပရးကို 
တတ်နိုင်ေပလာက် အေုံးချခဲ့ေည်။ BRI အစီအစဉ်  
ပကကညာပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်အရာရှိများေည် 
ြမနမ်ာနငှ့ ်ေတေ်ကပ်ော အပရးအရာ ေုံးရေတ်ငွ ်တနွ်းတနွ်း 
တိုက်တိုက် ရေ်တည်ပြောဆိုလာခဲ့ေည်။ ရိုဟင်ဂျာအပရး
တွင်  ြမန်မာကို  နိုင်ငံတကာက ေိတ်ဆို့အပရးယူမှု များ  
မလုေ်ရန်  ြမန်မာအစိုးရဘက်မှ  ခုခံရေ်တည်ပေး ြခင်း ၊
ပကျာက် ြဖူကို  ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်ရှိ  BRI ၏ဂိတ်  
ပေါက်အြဖစ်  ေတ်မှတ် ြခင်း  ၊  ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်း  
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  
ြေတ်ေားမှု နှင့် တေမတ်တည်းြဖစ်ပော ရေ်တည်မှု တွင် 
တရုတ်အစိုးရကို  အြခား မည်ေည့်နိုင်ငံမှ  အစိုးရကမျှ  
မယဉှန်ိငုေ်ါ။ အထူးေြဖင့ ်အပနာကန်ိငုင်မံျားမ ှအရာရှမိျားနငှ့ ်
အကအူညပီေးပရး အဖွဲ့အစည်းများအပနနငှ့ ်တရတုန်ယစ်ေ ်
တငွ ်ေဋေိက္ခ ပြဖရငှ်းပရး လေုင်န်းများ လာပရာကပ်ဆာငရ်�က ်
ပနကက မည်ကိုလည်း တရုတ်က စိုးရိမ်ေါေည်။ ယူနန်နယ် 
စေ်မှာ  နိုင်ငံ၏ မေျက်မစီးပော အစိတ်အေိုင်းအြဖစ်  
အထူးထိန်းေိမ်းထားပော နယ်ပြမဟု တရုတ်က ခံယူေါ 
ေည်။
 တရုတ်၏ တက်�ကွေုံကို ေထမဆုံးြမင်နိုင်ေည်မှာ 
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် တွ င်  ြဖ စ် ေ ည် ။  နို င် ငံ ပရး  
အခင်းအကျင်းကို ကကည့လ်ျှ င ်၂၀၁၇ နစှလ်ည ်ဒုတယိအကကမိ ်
၂၁ ရာစု ေင်လုံညီလာခံနီးလာပောအခါ စိတ်ေပဘာထား
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များ  ကွဲ ပမဲ ကွဲ ပန ကက ေ ည် ။  န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ စွာ တွ င်  
တိကုေ်ွမဲျား ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ွားပနပေီး တေမ်ပတာေ်ညလ်ည်း 
ANC, ULA နှင့် အြခား UNFC ၏ မဟာမိတ်ပလးဖွဲ့ကို 
ပဆွးပနွးဖက်များအြဖစ် ဖိတ်ပခါ် ရန်ြငင်းဆန်ပနတုန်းေင်။ 
EAOsများ ကကားတွင်ေင် စိတ်ဝမ်းကွဲေည့် အြဖစ်အေျက် 
များရှိခဲ့ေည်။ အထူးေြဖင့် SSA/RCSSေည် NCAကို 
လ က် မှ တ် ထိုး ပေီး ပနာ က်  ၂ ၀ ၁ ၅ ခု နှ စ် ပနှာ င်း ေို င်း တွ င်  
ရမှ်းြေညပ်ြမာကေ်ိငု်းေို ့တေဖ်ွဲ့များကိ ုပနရာပရ �့ပြောင်းေည။် 
စခန်း  တစ်ပနရာတွင်  နယ်နိမိတ်  အြငင်းေွားမှု ပကကာင့်  
ထိုနယ်ပြမမှ ULA၏ ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်တေ်ဖွဲ့များနှင့် 
ေစ်ခတ်ကကေည်။၅၅

 ANC‚ULA နှင့် ၎င်းတို့၏ EAO မဟာမိတ်များက 
ထိုအပြခအပနမှ  လွတ်ပြမာက်ရာ လွတ်ပြမာက်ပကကာင်း  
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 ပအာင်ဆန်းစု ကကည်နှင့်  ပတွ့ဆုံ ပေီး  ဒုတိယအကကိမ်  
၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ  မတိုင်မီတွင်  NCA စာချုေ်ကို  
ြေင်ဆင်နိုင်ပရးအတွက် ၎င်းတို့ထည့်ပစလိုပော အပြခခံမူ 
ရှစ်ချက်အပကကာင်းပဆွးပနွးရန်  လာပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ 
(UNFC ၏ အပြခခံမူရှစ်ချက်ကို ကကည့်ေါ။)၅၆ ေို့ပော် 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်း စု ကကည်က ANC နှင့်  အြခား UNFC 
အဖွဲ့များက NCA ကို လက်မှတ်ထိုးပတာ့မည်ဟု ပကကညာ 
လိုက်ပောအခါ လာပရာက်ပောဖွဲ့မှာ နားပဝတိမ်ပတာင် 
ြဖစ်ခဲ့ရေည်။၅၇ နိုင်ငံပတာ်အတိုင်ေင်ခံေုဂ� ိုလ်၏ ထိုစကား 
အမှားမှာ လမူျ ိုးစနုိငုင်ပံရး အေိငု်းအဝိငု်းထေဲို ့ကျယြ်ေန့စ်ွာ 
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ားေျံ န့ှံ့ေွား ပေီး  ANC နှင့်  အြခား UNFC 
အဖွဲ့ဝင်များ စိတ်ထဲတွင်လည်း  မိမိတို့ကို နိုင်ငံပရးအရ 
အြမတ်ထုတ်ေွားခဲ့ေည်ဟု ယူဆမိကကေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ၂၁ 
ရာစု ေင်လုံညီလာခံ ကျင်းေပောအခါ မတက်ပရာက်ကကရန် 
ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။
 ထိုအချိန်တွင်  ANC နှင့်  UNFC မဟာမိတ်
များောလျှ င် ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ပကကာင့် စိတ်ညစ် 
ညူးကကရေူများမဟုတ်ပေ။ ၂၀၁၇အပစာေိုင်း ကာလတွင် 
ULA ေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပရှ့ ပြမာက်ဘက်မှ ပြမာက်ေိုင်း
မဟာမိတ်ရဲပဘာ်များနှင့်အတူ တရုတ်နယ်စေ်တွင် အေစ်ရေ် 
အုေ်စုများပရာ အေစ်မရေ်ရပေးေည့် အုေ်စုများပရာ ေါဝင် 
ေည့် ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရးပဆွးပနွး ညှိနှို  င်းပရးပကာ်မတီ
ကို FPNCC ကို အတူဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။၅၈ ၂၀၁၇ ဧပေီလ 
ပကကညာချက်တွင် FPNCC အဖွဲ့ေါဝင်လာခဲ့ ပေီး အဖွဲ့ဝင် 
များမှာ ဝြေည်ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးတေ်မပတာ်၊ ြမန်မာ
အ မျ ိုး ေား  ဒီ မို က ရ က် တ စ် မ ဟာ မိ တ်  တ ေ် မ ပတာ်
(မိုင်းလား) ရှမ်း ြေည်တေ်မပတာ်နှင့်  ရှမ်း ြေည်တိုးတက် 
ပရးေါတီ ၊ အေစ်ရေ်အုေ်စုများ မဟုတ်ကကပော အဖွဲ့ ပလးဖွဲ့ 

ြဖစေ်ည့ ်ULS‚ KIO‚ MNDAA  နငှ့ ်TNLA  တို့ ြဖစက်ကေည။် 
(လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ 
ကိုရှု ေါ။).
 FPNCC ေည် ထူးြခားပောြဖစ်စဉ် တစ်ခုေင်။ 
ပြမာ က် ေို င်း  မ ဟာ မိ တ် ပလး ဖွဲ့ ေ ည်  ထို အ ချိ န် က  
တေ်မပတာ်နှင့်  ေုံမှန်လိုေင်  ေစ်ခတ်မှု များ ြဖစ်ပနေည်။ 
နိုင်ငံအတွင်း အင်အားအပတာင့်တင်းဆုံး  EAO ြဖစ်ပော 
UWSA ကလည်း မဟာမတိအ်ဖွဲ့ေစတ်ငွ ်ေါဝငလ်ာခဲေ့ည။် 
UWSA ေည် ၁၉၈၉ စတင်ထူပထာင်စဉ်ကတည်းက 
အစိုးရနှင့်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲထားခဲ့ပော်လည်း TNLA 
နှင့်  FPNCC မဟာမိတ်များအား စစ်ပရးနှင့်နိုင်ငံပရး 
အပထာက်အေံ့များ  ပေးအေ်ပနေည်မှာလည်း  လူေိေ်  
မေိပော ကိစ္စ တစ်ခုေင် ြဖစ်ေည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာေင် 
ထိုUWSA ၏ စီးေွားပရးနို င် ငံ ပရး  အင်အားပကာင်း  
လာရန် အာြဖည့်ပေးပနေည့် တရုတ်ဘက်မှ  အကူအညီ 
ပေးပနေူများ ေုံစံမျ ိုးစုံရှိေည်။၅၉ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ 
ကို စတင်တည်ပထာင်ခဲ့စဉ်က ယခင် ဗကေ၏ ဌာနချုေ်
ကို နယ်ပြမကို အပမွရခဲ့ပော UWSA ေည် အိမ်နီးချင်း
တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံပရးပကာင်း မွန်စွာရှိခဲ့ေည်။ ဤအပြခ 
အ ပန ကို လ ည်း ြမ န် မာ အ စိုး ရ  အ ဆ က် ဆ က် က လ ည်း  
လာပရာက် စိန်ပခါ် ပခိမ်းပြခာက်မှု  မရှိခဲ့ေါ။ နယ်စေ်ချင်း 
ြဖတ်ပကျာ်ဆက်ဆံ  ကူးလူးပန ကကပေီး  နှစ်ဖက်လူထု၏ 
ယဉ်ပကျးမှု အရ နီးစေ်ပောယူနန်နှင့် နယ်ြခားနှစ်ဖက် စလုံး
၌ တရတုဘ်ာော စကားကိေုာ အများဆုံး အေုံးြေုကကေည။်
 ဒုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ ကျင်းေမည့် 
ပမလနှင့်နီးလာချိန်တွင် ပတွ့ ကကရပော အတိတ် နိမိတ်များ
မှာ မပကာင်းလှပေ။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေတိထားရမည့် 
ကိစ္စ များစွာရှိေည်။ စစ်ပရးလှု ေ် ရှားမှု များကို ULA ပရာ  
ARSA ပရာ နှစ်ဖက်စလုံးက ပဆာင်ရ�က်ပနကကေည်။ 
အစိုးရနှင့် အေစ်ရေ်ထားပော ALP မှ အရာရှိတစ်ဦးမှာ 
တေမ်ပတာ၏် လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု များကိ ုပဝဖနပ်ေီး 
ေည့်အတွက် အကကည်ညိုမဲ့ပအာင်ြေုေည်ဟူပော စွေ်စွဲ  
ချက်ြဖင့်  ဖမ်းဆီးခံထားရေည်။၆၀ NCA တွင်ေါရှိပော 
အပြခခံ  စည်းမျဉ်းများအရ လုေ်ေိုင်ခွင့်ရှိ ပော ရေ်ရ�ာ  
အ ဆ င့်  နို င် ငံ ပရး ပဆွး ပနွး ေွဲ များ ကို လ ည်း  လုံ ပခုံ ပရး
အပကကာင်း ြေချက် ြဖင့်  အစိုးရကေိတ်ေစ်ခဲ့ေည်။ ဤေို့  
ဒုံရင်းအပြခ အပနေို့  ြေန်ပရာက်လာြခင်းကို  ြေု ြေင်ရန်  
နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များက ရခိုင်EAOsများ ြဖစ် ကက 
ပော ALP‚ANC နှင့် ULA ေုံးဖွဲ့စလုံးကို ေင်လုံညီလာခံ
တွင် အတူတက်ပရာက်ပေီး ရခိုင်ကို  ကိုယ်စားြေုခွင့်ရပစ
 ချင်ကကေည်။ ေို့ပော်အကွဲအပေဲမှာ ေို၍ေင် နက်ရှို  င်းလာ 
ေည။် တေမ်ပတာေ်ည ်ULA  ကိ ုေတိဆ်ို့ထားဆ ဲြဖစေ်ည။် 
ANC ေည် UNFC နှင့်  တစ်ပေါင်းတည်း ညီလာခံကို  
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များ  ကွဲ ပမဲ ကွဲ ပန ကက ေ ည် ။  န ယ် စ ေ် ပဒ ေ များ စွာ တွ င်  
တိကုေ်ွမဲျား ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ွားပနပေီး တေမ်ပတာေ်ညလ်ည်း 
ANC, ULA နှင့် အြခား UNFC ၏ မဟာမိတ်ပလးဖွဲ့ကို 
ပဆွးပနွးဖက်များအြဖစ် ဖိတ်ပခါ် ရန်ြငင်းဆန်ပနတုန်းေင်။ 
EAOsများ ကကားတွင်ေင် စိတ်ဝမ်းကွဲေည့် အြဖစ်အေျက် 
များရှိခဲ့ေည်။ အထူးေြဖင့် SSA/RCSSေည် NCAကို 
လ က် မှ တ် ထိုး ပေီး ပနာ က်  ၂ ၀ ၁ ၅ ခု နှ စ် ပနှာ င်း ေို င်း တွ င်  
ရမှ်းြေညပ်ြမာကေ်ိငု်းေို ့တေဖ်ွဲ့များကိ ုပနရာပရ �့ပြောင်းေည။် 
စခန်း  တစ်ပနရာတွင်  နယ်နိမိတ်  အြငင်းေွားမှု ပကကာင့်  
ထိုနယ်ပြမမှ ULA၏ ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်တေ်ဖွဲ့များနှင့် 
ေစ်ခတ်ကကေည်။၅၅

 ANC‚ULA နှင့် ၎င်းတို့၏ EAO မဟာမိတ်များက 
ထိုအပြခအပနမှ  လွတ်ပြမာက်ရာ လွတ်ပြမာက်ပကကာင်း  
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 ပအာင်ဆန်းစု ကကည်နှင့်  ပတွ့ဆုံ ပေီး  ဒုတိယအကကိမ်  
၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ  မတိုင်မီတွင်  NCA စာချုေ်ကို  
ြေင်ဆင်နိုင်ပရးအတွက် ၎င်းတို့ထည့်ပစလိုပော အပြခခံမူ 
ရှစ်ချက်အပကကာင်းပဆွးပနွးရန်  လာပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ 
(UNFC ၏ အပြခခံမူရှစ်ချက်ကို ကကည့်ေါ။)၅၆ ေို့ပော် 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်း စု ကကည်က ANC နှင့်  အြခား UNFC 
အဖွဲ့များက NCA ကို လက်မှတ်ထိုးပတာ့မည်ဟု ပကကညာ 
လိုက်ပောအခါ လာပရာက်ပောဖွဲ့မှာ နားပဝတိမ်ပတာင် 
ြဖစ်ခဲ့ရေည်။၅၇ နိုင်ငံပတာ်အတိုင်ေင်ခံေုဂ� ိုလ်၏ ထိုစကား 
အမှားမှာ လမူျ ိုးစနုိငုင်ပံရး အေိငု်းအဝိငု်းထေဲို ့ကျယြ်ေန့စ်ွာ 
ဆိုးဆိုးရ�ားရ�ားေျံ န့ှံ့ေွား ပေီး  ANC နှင့်  အြခား UNFC န့ှံ့ေွား ပေီး  ANC နှင့်  အြခား UNFC ့
အဖွဲ့ဝင်များ စိတ်ထဲတွင်လည်း  မိမိတို့ကို နိုင်ငံပရးအရ 
အြမတ်ထုတ်ေွားခဲ့ေည်ဟု ယူဆမိကကေည်။ ေို့ ြဖစ်ရာ ၂၁ 
ရာစု ေင်လုံညီလာခံ ကျင်းေပောအခါ မတက်ပရာက်ကကရန် 
ဆုံးြဖတ်ခဲ့ ကကေည်။
 ထိုအချိန်တွင်  ANC နှင့်  UNFC မဟာမိတ်
များောလျှ င် ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ပကကာင့် စိတ်ညစ် 
ညူးကကရေူများမဟုတ်ပေ။ ၂၀၁၇အပစာေိုင်း ကာလတွင် 
ULA ေည် ြမန်မာနိုင်ငံအပရှ့ ပြမာက်ဘက်မှ ပြမာက်ေိုင်း
မဟာမိတ်ရဲပဘာ်များနှင့်အတူ တရုတ်နယ်စေ်တွင် အေစ်ရေ် 
အုေ်စုများပရာ အေစ်မရေ်ရပေးေည့် အုေ်စုများပရာ ေါဝင် 
ေည့် ြေည်ပထာင်စု နိုင်ငံပရးပဆွးပနွး ညှိနှို  င်းပရးပကာ်မတီ
ကို FPNCC ကို အတူဖွဲ့စည်းခဲ့ ကကေည်။၅၈ ၂၀၁၇ ဧပေီလ 
ပကကညာချက်တွင် FPNCC အဖွဲ့ေါဝင်လာခဲ့ ပေီး အဖွဲ့ဝင် 
များမှာ ဝြေည်ပေွးစည်းညီ��တ်ပရးတေ်မပတာ်၊ ြမန်မာ
အ မျ ိုး ေား  ဒီ မို က ရ က် တ စ် မ ဟာ မိ တ်  တ ေ် မ ပတာ်
(မိုင်းလား) ရှမ်း ြေည်တေ်မပတာ်နှင့်  ရှမ်း ြေည်တိုးတက် 
ပရးေါတီ ၊ အေစ်ရေ်အုေ်စုများ မဟုတ်ကကပော အဖွဲ့ ပလးဖွဲ့ 

ြဖစေ်ည့ ်ULS‚ KIO‚ MNDAA  နငှ့ ်TNLA  တို့ ြဖစက်ကေည။် 
(လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ 
ကိုရှု ေါ။).
 FPNCC ေည် ထူးြခားပောြဖစ်စဉ် တစ်ခုေင်။ 
ပြမာ က် ေို င်း  မ ဟာ မိ တ် ပလး ဖွဲ့ ေ ည်  ထို အ ချိ န် က  
တေ်မပတာ်နှင့်  ေုံမှန်လိုေင်  ေစ်ခတ်မှု များ ြဖစ်ပနေည်။ 
နိုင်ငံအတွင်း အင်အားအပတာင့်တင်းဆုံး  EAO ြဖစ်ပော 
UWSA ကလည်း မဟာမတိအ်ဖွဲ့ေစတ်ငွ ်ေါဝငလ်ာခဲေ့ည။် 
UWSA ေည် ၁၉၈၉ စတင်ထူပထာင်စဉ်ကတည်းက 
အစိုးရနှင့်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲထားခဲ့ပော်လည်း TNLA 
နှင့်  FPNCC မဟာမိတ်များအား စစ်ပရးနှင့်နိုင်ငံပရး 
အပထာက်အေံ့များ  ပေးအေ်ပနေည်မှာလည်း  လူေိေ်  
မေိပော ကိစ္စ တစ်ခုေင် ြဖစ်ေည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာေင် 
ထိုUWSA ၏ စီးေွားပရးနို င် ငံ ပရး  အင်အားပကာင်း  
လာရန် အာြဖည့်ပေးပနေည့် တရုတ်ဘက်မှ  အကူအညီ 
ပေးပနေူများ ေုံစံမျ ိုးစုံရှိေည်။၅၉ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ 
ကို စတင်တည်ပထာင်ခဲ့စဉ်က ယခင် ဗကေ၏ ဌာနချုေ်
ကို နယ်ပြမကို အပမွရခဲ့ပော UWSA ေည် အိမ်နီးချင်း
တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံပရးပကာင်း မွန်စွာရှိခဲ့ေည်။ ဤအပြခ 
အ ပန ကို လ ည်း ြမ န် မာ အ စိုး ရ  အ ဆ က် ဆ က် က လ ည်း  
လာပရာက် စိန်ပခါ် ပခိမ်းပြခာက်မှု  မရှိခဲ့ေါ။ နယ်စေ်ချင်း 
ြဖတ်ပကျာ်ဆက်ဆံ  ကူးလူးပန ကကပေီး  နှစ်ဖက်လူထု၏ 
ယဉ်ပကျးမှု အရ နီးစေ်ပောယူနန်နှင့် နယ်ြခားနှစ်ဖက် စလုံး
၌ တရတုဘ်ာော စကားကိေုာ အများဆုံး အေုံးြေုကကေည။်
 ဒုတိယအကကိမ် ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံ ကျင်းေမည့် 
ပမလနှင့်နီးလာချိန်တွင် ပတွ့ ကကရပော အတိတ် နိမိတ်များ
မှာ မပကာင်းလှပေ။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ေတိထားရမည့် 
ကိစ္စ များစွာရှိေည်။ စစ်ပရးလှု ေ် ရှားမှု များကို ULA ပရာ  
ARSA ပရာ နှစ်ဖက်စလုံးက ပဆာင်ရ�က်ပနကကေည်။ 
အစိုးရနှင့် အေစ်ရေ်ထားပော ALP မှ အရာရှိတစ်ဦးမှာ 
တေမ်ပတာ၏် လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု များကိ ုပဝဖနပ်ေီး 
ေည့်အတွက် အကကည်ညိုမဲ့ပအာင်ြေုေည်ဟူပော စွေ်စွဲ  
ချက်ြဖင့်  ဖမ်းဆီးခံထားရေည်။၆၀ NCA တွင်ေါရှိပော 
အပြခခံ  စည်းမျဉ်းများအရ လုေ်ေိုင်ခွင့်ရှိ ပော ရေ်ရ�ာ  
အ ဆ င့်  နို င် ငံ ပရး ပဆွး ပနွး ေွဲ များ ကို လ ည်း  လုံ ပခုံ ပရး
အပကကာင်း ြေချက် ြဖင့်  အစိုးရကေိတ်ေစ်ခဲ့ေည်။ ဤေို့  
ဒုံရင်းအပြခ အပနေို့  ြေန်ပရာက်လာြခင်းကို  ြေု ြေင်ရန်  
နိုင်ငံပရးပခါင်းပဆာင်များက ရခိုင်EAOsများ ြဖစ် ကက 
ပော ALP‚ANC နှင့် ULA ေုံးဖွဲ့စလုံးကို ေင်လုံညီလာခံ
တွင် အတူတက်ပရာက်ပေီး ရခိုင်ကို  ကိုယ်စားြေုခွင့်ရပစ
 ချင်ကကေည်။ ေို့ပော်အကွဲအပေဲမှာ ေို၍ေင် နက်ရှို  င်းလာ 
ေည။် တေမ်ပတာေ်ည ်ULA  ကိ ုေတိဆ်ို့ထားဆ ဲြဖစေ်ည။် 
ANC ေည် UNFC နှင့်  တစ်ပေါင်းတည်း ညီလာခံကို  
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ေေိတ်ပမှာက်ထားေည့်အထဲတွင်  ေါဝင်ေည်။  ALP 
ောလျှ င် တက်ပရာက်ရန် ဖိတ်ပခါ် ြခင်းခံရေည်။
 တ ရု တ် က  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် ထဲ တွ င်  
ေါပနပော ေူ့အခန်းက�  ကို ထုတ်ြေလိုက်ေည့် အချိန်မှာ
၎င်း၏အဖွဲ့များ ကကားဝင်ပေးေြဖင့်  FPNCC အဖွဲ့များ
ပနာ က် ဆုံး မိ န စ် တွ င်  ဖိ တ် ကကား ခံ ရ ပော  ဧ ည့် ေ ည်  
ပတာ် များ အ ြဖ စ်  ညီ လာ ခံ ေို့  ပရာ က် ရှိ လာ ကက ချိ န် တွ င်  
ြဖစ်ေည်။၆၁ တေ်မပတာ်၏ အကဲဆတ်မှု ပကကာင့် FPNCC 
ကိုယ်စားလှယ်များေည် ေင်လုံညီလာခံအတွင်း၌ အစိုးရ 
အရာရှိများနှင့်  ပဆွးပနွးစဉ်  နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍  ေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
KIO‚ NDAA‚ SSA/SSPP နှင့် UWSA တို့က တစ်ဖွဲ့ ၊ 
ULA‚ MNDAA နှင့် TNLA တို့က တစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ကကေည်။ 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကမူ နိုင်ငံပရးညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများ
မှာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရး ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် 
လိုအေ်ပကကာင်းကို ေပဘာတူပေးြခင်းအားြဖင့် ပမ ျှာ်လင့် 
ချက်ကို ြမှင့်တင်ပေးေါေည်။ အဖွင့်မိန့်ခွန်းတွင် ၎င်းက
NCA မှာ ေန်းတိုင်မဟုတ်ပေးေါဟု ပြောကကားခဲ့ေည်။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  
ြခင်းကို  ပနာင် ြေည်ပထာင်စု ပငိမ်းချမ်းပရး ေပဘာတူညီ
ချက ်Union Peace Accord  ကိ ုလကမ်တှပ်ရးထိုးေတူိငု်းက 
လက်ခံရမည်ဟု ပတာင်းဆိုေြဖင့် ညီလာခံမှာ အြငင်းေွားမှု  
များြဖင့် အဆုံးေတ်ေွားခဲ့ေည်။၆၃

 ပရှ့ မ တိုး ော  ပနာ က် မ ဆု တ် ော  အ ပြခ အ ပန  
တစ်ခုမှာ လျှ င်ြမန်စွာ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ALP‚ KNU 
နှင့် အြခား NCA ကို လက်မှတ်ပရးထိုးထားပော အုေ်စု 
များက အပလ ျှာ့မပေး ကကပေ။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်
နှင့် တေ်မပတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ညီမျှ ပရး၊ ဖက်ဒရယ် 
စနစ်နှင့်  ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်းခွင့်  အစရှိပော နိုင်ငံပရးကိစ္စ 
များအား ပဆွးပနွးခွင့်မပေးဘဲ ေိတ်ေင်ထားေည်။ အြငင်း 
အခုံများ ဆက်လက်ြဖစ်ေွားရခဲ့ ပေီး ပနာက်ဆုံးတွင် အပြခခံ 
စည်းမျဉ်းစည်ကမ်း ၃၇ ချက်အပေါ်  ေို့ပော် ထိုအချက် 
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 ေား  
အချက်များောြဖစ်ရာ အြငင်းေွားစရာ မလိုပတာ့ေည့်  
ေပဘာတူထား ပေီး  အချက်များ ြဖစ် ကကေည်။  လူမျ ိုးစု  
ကို ယ် စား လှ ယ် များ က  စိ တ် ေျ က် ရ ေ ည့်  ကိ စ္စ  များ ကို  
ချက်ချင်းေင် ဖွင့်ဟပြောဆို ကကေါေည်။ ၂၁ ရာစုေင်လုံ  
ေည်  နိုင်ငံပရး ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များကို  ပဆာင်ကျဉ်း  
ပေးလာရမည့်အစား NLD ၏ လုေ်ငန်းစဉ်မှာ န.ဝ.တ - 
န.အ.ဖ လက်ထက်က ၂၀ဝ၈ အပြခခံဥေပဒကို အတည်ြေု 
နို င်ရန်  ကျင်းေပစခဲ့ေည်  ဒုတိယအကကိမ်  အမျ ိုးေား  
ညီလာခံနှင့် ောတူပနပေပတာ့ေည်။(အခန်း ၅ ကိုရှု ေါ။) 

ေင်လုံ၌ ညီ��တ်ကကေါ၏ပလာ၊ မညီ��တ်ကကေါပေီပလာဟု 
Frontier Myanmar မဂ� ဇင်း ကပမးခွန်းထုတ်ခဲ့ေည်။၆၄

 တစခ်ပုောအဖွဲ့ကား ညလီာခတံငွ ်ပတွ့ ြမငရ်ေည့ ်
အြဖစ ်အေျကမ်ျားကိ ုပလလ့ာပေီး အားရစွာ ပနြေညပ်တာမ် ှြေန်
လ ည် ထွ က် ခွာ  ေွား ကက ေ ည် ။  ထို အ ဖွဲ့ မှာ  တ ရု တ်  
ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ တရုတ်အရာရှိများေည် 
ပငိမ်းချမ်းပရး လမ်းစကို မပတွ့ရေည့်အတွက် စိတ်ေျက် 
ေည်မှာမှန်၏။ ေို့ပော်တရုတ်ကေဇာေည် ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းများ၏ ကန့်လန့်ကာပနာက်ကွယ် ညှိနှို  င်းေည့်
ကိစ္စ  များတွင်  မည်မျှ ကကီးပကကာင်းကို  ြေေခဲ့ ပေီးပလပေီ ။ 
ထိုအချိန်မှစ၍ ြမန်မာပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များအ
ပကကာ င်း ပြော လျှ င်  ေ င် လုံ စိ တ် ဓါ တ် ေ ည်  ပဘ ဂျ င်း ၏
ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းအတွက် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က် 
ကကရာတွင်  အထူးလိုအေ်လာပတာ့ေည်။ ၆၅ ေို့ ရာတွင်
အခက်အခဲများစွာ ရှိပနေါပေးေည် ။( ကကီးကျယ်ပော 
ကစားေွဲ အေစ်-နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံတွင် ပရှ့တန်းပရာက် 
လာပော အာရကန်ပြမကိုဖတ်ေါ။ )  မည်ေို့ ေင် ြဖစ်ပစ 
တရုတ်အရာရှိများဘက်က ယုံကကည်ေွားေည်မှာ နှစ်နိုင်ငံ 
ကကား ယခင်ကကဲ့ေို့ ပေါက်ပဖာ်ဆက်ဆံပရးကို ြေန်လည် 
ထူပထာင်နိုင်ပေီဟူ၍ ြဖစ်ေည်။

ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက် 
အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးကကရြခင်း  

 ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံပေီးချိန်  ၂၀၁၇ နှစ်လည် 
ပလာက်တွင်  နိုင်ငံပရးရာေီဥတုမှာ မောယာဘဲ ေိုဆိုး  
လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ဗို လ် ချု ေ် မှူး ကကီး  မ င်း ပအာ င် လှို  င် ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်ကို မှန်းဆရန် ခက်ခဲပနတုန်းေင်။ ေို့ပော် 
တေ်မပတာ်ေည် NLD ၏ ေင်လုံညီလာခံကိုပအာင်ြမင်ပစ
လိုပော ဆန� မရှိဟု လူမျ ိုးစု  အဖွဲ့အစည်းများစွာက ယုံ  
ကကညပ်နကကေည။် ညလီာခပံေီးစီးေွားပေီးပနာက ် ပနာကထ်ေ ်
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်လှို  င်းလုံး တစ်လုံးက လူဦးပရ တစ်ေိန်း 
ခန့် ဒုက္ခ ေည် ြဖစ်နှင့်ပေီးပော ကချင်ြေည်နယ်နှင့် ရှမ်းြေည် 
နယ် ပြမာက်ေိုင်းေို့ ပရာက်ရှိလာြေန်ေည်။၆၆ Amnesty  
International အဖွဲ့ ကကီးကလူ့ အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု  
များအပေါ်  စိုးရိမ်ပကကာင်း ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။ အရေ်ေားများ
အားလုံး စစ်ဒဏ်ကို ခံစားပနရေည်ဟု ၎င်းကေတိပေး 
ခဲ့ေည်။၆၇

 ယခုအကကိမ်တွင်မူ NLD ကို နှု တ်ဆိတ်မှု အတွက် 
အြေစ်တင်ကကေူများရှိလာပေီ ြဖစ်ေည်။ NLD အစိုးရေည် 
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် များ တွ င်  ပရှ့ ကို  ကကို တ င်  
တကွဆ်ပေီး ထထ�က�ွကရွှေိင့ေ်ညဟ် ုUNFC  နငှ့ ် ANC တိုမ့ှ
ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းပဇာ်က ေတိပေးေည်။၆၈ အြေင်း 
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ေေိတ်ပမှာက်ထားေည့်အထဲတွင်  ေါဝင်ေည်။  ALP 
ောလျှ င် တက်ပရာက်ရန် ဖိတ်ပခါ် ြခင်းခံရေည်။
 တ ရု တ် က  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် ထဲ တွ င်  
ေါပနပော ေူ့အခန်းက�  ကို ထုတ်ြေလိုက်ေည့် အချိန်မှာ
၎င်း၏အဖွဲ့များ ကကားဝင်ပေးေြဖင့်  FPNCC အဖွဲ့များ
ပနာ က် ဆုံး မိ န စ် တွ င်  ဖိ တ် ကကား ခံ ရ ပော  ဧ ည့် ေ ည်  
ပတာ် များ အ ြဖ စ်  ညီ လာ ခံ ေို့  ပရာ က် ရှိ လာ ကက ချိ န် တွ င်  
ြဖစ်ေည်။၆၁ တေ်မပတာ်၏ အကဲဆတ်မှု ပကကာင့် FPNCC 
ကိုယ်စားလှယ်များေည် ေင်လုံညီလာခံအတွင်း၌ အစိုးရ 
အရာရှိများနှင့်  ပဆွးပနွးစဉ်  နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍  ေါဝင်ခဲ့ေည်။ 
KIO‚ NDAA‚ SSA/SSPP နှင့် UWSA တို့က တစ်ဖွဲ့ ၊ 
ULA‚ MNDAA နှင့် TNLA တို့က တစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ကကေည်။ 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကမူ နိုင်ငံပရးညှိနှို  င်းပဆွးပနွးေွဲများ
မှာ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် နိုင်ငံပရး ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရးအတွက် 
လိုအေ်ပကကာင်းကို ေပဘာတူပေးြခင်းအားြဖင့် ပမ ျှာ်လင့် 
ချက်ကို ြမှင့်တင်ပေးေါေည်။ အဖွင့်မိန့်ခွန်းတွင် ၎င်းက
NCA မှာ ေန်းတိုင်မဟုတ်ပေးေါဟု ပြောကကားခဲ့ေည်။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  
ြခင်းကို  ပနာင် ြေည်ပထာင်စု ပငိမ်းချမ်းပရး ေပဘာတူညီ
ချက ်Union Peace Accord  ကိ ုလကမ်တှပ်ရးထိုးေတူိငု်းက 
လက်ခံရမည်ဟု ပတာင်းဆိုေြဖင့် ညီလာခံမှာ အြငင်းေွားမှု  
များြဖင့် အဆုံးေတ်ေွားခဲ့ေည်။၆၃

 ပရှ့ မ တိုး ော  ပနာ က် မ ဆု တ် ော  အ ပြခ အ ပန  
တစ်ခုမှာ လျှ င်ြမန်စွာ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ ALP‚ KNU 
နှင့် အြခား NCA ကို လက်မှတ်ပရးထိုးထားပော အုေ်စု 
များက အပလ ျှာ့မပေး ကကပေ။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်
နှင့် တေ်မပတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ညီမျှ ပရး၊ ဖက်ဒရယ် 
စနစ်နှင့်  ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်းခွင့်  အစရှိပော နိုင်ငံပရးကိစ္စ 
များအား ပဆွးပနွးခွင့်မပေးဘဲ ေိတ်ေင်ထားေည်။ အြငင်း 
အခုံများ ဆက်လက်ြဖစ်ေွားရခဲ့ ပေီး ပနာက်ဆုံးတွင် အပြခခံ 
စည်းမျဉ်းစည်ကမ်း ၃၇ ချက်အပေါ်  ေို့ပော် ထိုအချက် 
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 ေား  
အချက်များောြဖစ်ရာ အြငင်းေွားစရာ မလိုပတာ့ေည့်  
ေပဘာတူထား ပေီး  အချက်များ ြဖစ် ကကေည်။  လူမျ ိုးစု  
ကို ယ် စား လှ ယ် များ က  စိ တ် ေျ က် ရ ေ ည့်  ကိ စ္စ  များ ကို  
ချက်ချင်းေင် ဖွင့်ဟပြောဆို ကကေါေည်။ ၂၁ ရာစုေင်လုံ  
ေည်  နိုင်ငံပရး ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များကို  ပဆာင်ကျဉ်း  
ပေးလာရမည့်အစား NLD ၏ လုေ်ငန်းစဉ်မှာ န.ဝ.တ - 
န.အ.ဖ လက်ထက်က ၂၀ဝ၈ အပြခခံဥေပဒကို အတည်ြေု 
နို င်ရန်  ကျင်းေပစခဲ့ေည်  ဒုတိယအကကိမ်  အမျ ိုးေား  
ညီလာခံနှင့် ောတူပနပေပတာ့ေည်။(အခန်း ၅ ကိုရှု ေါ။) 

ေင်လုံ၌ ညီ��တ်ကကေါ၏ပလာ၊ မညီ��တ်ကကေါပေီပလာဟု 
Frontier Myanmar မဂ� ဇင်း ကပမးခွန်းထုတ်ခဲ့ေည်။၆၄

တစခ်ပုောအဖွဲ့ကား ညလီာခတံငွ ်ပတွ့ ြမငရ်ေည့ ်
အြဖစ ်အေျကမ်ျားကိ ုပလလ့ာပေီး အားရစွာ ပနြေညပ်တာမ် ှြေန်
လ ည် ထွ က် ခွာ  ေွား ကက ေ ည် ။  ထို အ ဖွဲ့ မှာ  တ ရု တ်  
ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ တရုတ်အရာရှိများေည် 
ပငိမ်းချမ်းပရး လမ်းစကို မပတွ့ရေည့်အတွက် စိတ်ေျက် 
ေည်မှာမှန်၏။ ေို့ပော်တရုတ်ကေဇာေည် ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းများ၏ ကန့်လန့်ကာပနာက်ကွယ် ညှိနှို  င်းေည့်
ကိစ္စ  များတွင်  မည်မျှ ကကီးပကကာင်းကို  ြေေခဲ့ ပေီးပလပေီ ။ 
ထိုအချိန်မှစ၍ ြမန်မာပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်များအ
ပကကာ င်း ပြော လျှ င်  ေ င် လုံ စိ တ် ဓါ တ် ေ ည်  ပဘ ဂျ င်း ၏
ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းအတွက် ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က် 
ကကရာတွင်  အထူးလိုအေ်လာပတာ့ေည်။ ၆၅ ေို့ ရာတွင်
အခက်အခဲများစွာ ရှိပနေါပေးေည် ။( ကကီးကျယ်ပော 
ကစားေွဲ အေစ်-နိုင်ငံတကာ ဇာတ်ခုံတွင် ပရှ့တန်းပရာက် 
လာပော အာရကန်ပြမကိုဖတ်ေါ။ )  မည်ေို့ ေင် ြဖစ်ပစ 
တရုတ်အရာရှိများဘက်က ယုံကကည်ေွားေည်မှာ နှစ်နိုင်ငံ 
ကကား ယခင်ကကဲ့ေို့ ပေါက်ပဖာ်ဆက်ဆံပရးကို ြေန်လည် 
ထူပထာင်နိုင်ပေီဟူ၍ ြဖစ်ေည်။

ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက် 
အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးကကရြခင်း  
ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက် 
အပေုံလိုက်ထွက်ပြေးကကရြခင်း  
ကိုဖီအာနန်ပကာ်မရှင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အစုလိုက် 

 ၂၁ ရာစုေင်လုံညီလာခံပေီးချိန်  ၂၀၁၇ နှစ်လည် 
ပလာက်တွင်  နိုင်ငံပရးရာေီဥတုမှာ မောယာဘဲ ေိုဆိုး  
လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ဗို လ် ချု ေ် မှူး ကကီး  မ င်း ပအာ င် လှို  င် ၏ 
ရည်ရ�ယ်ချက်ကို မှန်းဆရန် ခက်ခဲပနတုန်းေင်။ ေို့ပော် 
တေ်မပတာ်ေည် NLD ၏ ေင်လုံညီလာခံကိုပအာင်ြမင်ပစ
လိုပော ဆန� မရှိဟု လူမျ ိုးစု  အဖွဲ့အစည်းများစွာက ယုံ  
ကကညပ်နကကေည။် ညလီာခပံေီးစီးေွားပေီးပနာက ် ပနာကထ်ေ ်
တေ်မပတာ် ထိုးစစ်လှို  င်းလုံး တစ်လုံးက လူဦးပရ တစ်ေိန်း 
ခန့် ဒုက္ခ ေည် ြဖစ်နှင့်ပေီးပော ကချင်ြေည်နယ်နှင့် ရှမ်းြေည် 
နယ် ပြမာက်ေိုင်းေို့ ပရာက်ရှိလာြေန်ေည်။၆၆ Amnesty  
International အဖွဲ့ ကကီးကလူ့ အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု  
များအပေါ်  စိုးရိမ်ပကကာင်း ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။ အရေ်ေားများ
အားလုံး စစ်ဒဏ်ကို ခံစားပနရေည်ဟု ၎င်းကေတိပေး 
ခဲ့ေည်။၆၇

 ယခုအကကိမ်တွင်မူ NLD ကို နှု တ်ဆိတ်မှု အတွက် 
အြေစ်တင်ကကေူများရှိလာပေီ ြဖစ်ေည်။ NLD အစိုးရေည် 
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး လု ေ် င န်း စ ဉ် များ တွ င်  ပရှ့ ကို  ကကို တ င်  
တကွဆ်ပေီး ထထ�က�ွကရွှေိင့ေ်ညဟ် ုUNFC  နငှ့ ် ANC တိုမ့ှ
ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းပဇာ်က ေတိပေးေည်။၆၈ အြေင်း 
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ဆုံး အရှဆုံးပဝဖန်ေံကမူ ကုလေမဂ� ၏ ြမန်မာနိုင်ငံ လူ့ 
အခွင့်အပရး အပြခအပနများ ပလ့လာပရး အထူးကိုယ်စား 
လှယ်မစ္စ ယန်ဟီးလီထံမှ ြဖစ်ေည်။ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ြေန် 
ပောပကကညာချက် တစ်ပစာင်၌ မစ္စ ယန်ဟီးလီက ယခင် 
အစိုးရလက်ထက်က အေုံး ြေုပနပော နည်းဗျူဟာများ 
ကို ယခု NLD အစိုးရက ဆက်ေုံးပနပမဲ ြဖစ်ေည် ဟုပြော 
ကကားခဲ့ေည်။၆၉ NLD ေည် ယမန်နှစ်ကမှ အာဏာရယူ 
လာပော အစိုးရြဖစ်ရာ ထိုေို့ ြေင်းထန်ပော ပဝဖန်ချက် 
မျ ိုးကို ြမန်မာ ဒီမိုကပရစီအပရး ပထာက်ခံ အားပေးေူအချ ို့ 
က ပမ ျှာ်ေင်မပမ ျှာ်လင့်ထားေါ။
 ေဋိေက္ခ များ၏ ဗဟိုချက်မှာ ယခုအခါ ရခိုင်ြေည် 
နယ်ေို့  ြေည်လည်ပရာက်ရှိ  ေွားပေ ပေီ ။  ရခို င်ေမို င်း  
တငွ ်ယခုမစှ ပနာကထ်ေြ်ဖစလ်ာေည့ ်အြဖစအ်ေျက ်များအား 
ေုံးေေ်ရာတွင်၌ ြေင်းထန်လှပော အကကမ်းဖက်မှု များ 
ဆီကို ဦးတည်ေွားေုံမှာ ဤေို့ ဤေုံဟု ြဖစ်ရေ်အချင်းအရာ 
များအား အစဉလ်ိကုေ်ုံးေေ ်ကကရာတငွ ်အလနွေ်တကိကီးရန်
လိုေါေည်။ ေို့ပော် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေည့် ဒုက္ခ အပေါင်းပကကာင့် 
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း၌ 
စစ်တေ်နယ်ပြမ ရှင်းလင်းပရးလှု ေ်ရှားမှု များမှာ တေ်မပတာ် 
၏ ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးရပေီး ပနာက်ေိုင်းနှစ်များ အားလုံး 
ထဲမှ စစ်ဆင်ပရးတိုက်ေွဲများတွင် စစ်ပကကာပစ့ငုကကြခင်း ကို 
အများဆုံးခံရပော တိုက်ေွဲများြဖစ်ေည်။ တစ်နှစ် အတွင်း 
အစိုးရက လုံ ပခုံ ပရး  တေ်ဖွဲ့များေည်  လူ့အခွင့်အပရး
ချ ိုးပဖာက်မှု များ ဆက်တိုက် ကျူးလွန်ခဲ့ ကကပေီး ထိုလုေ်ရေ် 
များပကကာင့် အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာတရားရုံးေို့ေင် အတိုင်ခံ 
ရေည်အထိ ြဖစ်ခဲ့ေည်။ ကုလေမဂ�   လူ့အခွင့်အပရး
ဆိုင်ရာမဟာမင်း ကကီး Zeid Ra'ad Al Hussein က 
တေ်မပတာ်လုေ်ရေ်များေည် “လူမျ ိုးစုေုတ် ေင်ရှင်းလင်း 
မှု ကို ြေဌာန်းစာအုေ်တွင်ေင် ထည့်ေွင်းနိုင်ေည့်  ဥေမာ” 
ဟုပြောဆိုခဲ့ေည်။၇၀ ထိုအြဖစ်အေျက်များ  မပေါ် လာမီ  
ကေင် လုံပခုံပရးအရ စစ်တေ်ဘက်မှ ြေင်ဆင်ပနခဲ့ပကကာင်း 
ေကပ်ေအပထာကအ်ထားများ ရှပိနခဲေ့ါေည။် ကလုေမဂ�  
၏ ြမနမ်ာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ အချကအ်လက ်ရှာပဖပွရး မစရ်ငှက်မူ
ဤကဲ့ေို့ ကကီးမားလှပော ပထာက်ေံ့ေို့ပဆာင်ပရးလုေ်ငန်း 
များ အင်တိုက်အားတိုက် လိုအေ်ပော၊ အချိန်ယူရပော၊
စဉ်းစားတကွခ်ျကရ်ပော နှမိန်င်းေတုေ်ငမ်ှု မျ ိုးကိ ုကကိုတင ်
တွက်ဆစီစဉ်မှု များမေါဘဲ ပဆာင်ရ�က်နိုင်ေည့် ကိစ္စ များ 
မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၇၁ 
 ဤေို့ လုပံခုပံရးအစအီမမံျား တိုးြမငှ့ ်တညပ်ဆာက ်
ထားခဲ့ေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။ လာမည့်လ 
များတွင် ဘင်္  ဂလားပဒရှ့်နှင့် အိန� ိယတို့နှင့် ဆက်စေ်ပနပော 
ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်တွင်ရှိပော လူမျ ိုးစုများက စိုးရိမ် 
ပောက ပရာက်ပနခဲ့ ကကေည်။ အပစာေိုင်းတွင် ULAက

အစိုးရ၏ အဓိကေစ်မှတ် ြဖစ်ေည်ဟု ထင်ထားခဲ့ ကကေည်။ 
ဒုတိယေင်လုံညီလာခံတွင် ဧည့်ေည်အဆင့်နှင့် ဖိတ်ပခါ်  
ခံရပော်လည်း လက်ပတွ့တွင်  တေ်မပတာ်ဘက်ကပရာ 
ULA ဘက်ကပရာ တိုက်ေွဲအရှိန်မပလ ျှာ့ခဲ့ ကကေါ။ ULA 
ကိုအဓိက ေစ်မှတ်ပနရာထားခဲ့ပောအချိန်မှာ ဇွန်လအတွင်း 
တေ်မပတာ်က အပနာက်ေိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုေ်ဘက်တွင်
တေ်ရင်းနှစ်ခု ထေ်မံတိုးချဲ့လိုက်ပေီး ဘူးေီးပတာင်ရှိ တေ်
ရင်း- ၁၅က AA တေ်များ ပကျာက်ပတာ်အထိ ပြမာက်ဦးနှင့် 
မင်း ြေားတို့အထိ  တေ်များ ြေန့်လာမည်ကို  တားဆီးရန်  
တိုက်ခိုက်ပနေည်။၇၂

 ထိုအချိန်က ေိေ်ေတိမထားမိကကေည်မှာ ချင်း 
ြေည်နယ်နှင့်  ထိစေ်ပနပော ပြမာက်ေိုင်းရှိ  ကုလားတန် 
ြမစ်ဝှမ်း ပဒေတွင်းတင်းမာမှု များ ြမင့်တက်လာေည်ကို 
ြဖစ်ေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ် အပထွးကိုရှု ေါ။) 
ရခိုင့်တေ်မပတာ် ေည် NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးထားေည် 
ALP ၏ စခန်းကို ၂၀၁၇ ကေဂုတ်လ အတွင်း၌ ေလက်ဝ 
ပမို့နယ်ထဲတွင် နှစ် ကကိမ်မျှ  တိုက်ခိုက်ခဲ့ပကကာင်း ေတင်း 
ထွက်လာေည်။၇၃ AA ေည် ALP ၏ စခန်း တိုက်ခိုက် 
ြခ င်း အား ြဖ င့်  အိ န�  ိ ယ န ယ် စ ေ် ပဒ ေ တွ င်  U L A  ၏ 
ထိန်းချုေ်မှု ကို  တိုးချဲ့လိုက် ြခင်းလည်း ြဖစ်ေည်။၇၄ ဤ 
အချနိတ်ငွ ် ANP  ၏ ပခါင်းပဆာင ်ဦးပအးပမာငက် အာရကန ်
နယ်ပြမထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ဖူးပော ချင်းပဒေများ၏ နိုင်ငံပရး 
ေပဘာထားကို  ပမး ြမန်းခဲ့ ပောပကကာင့်  ချင်းနိုင်ငံပရး
အေိုင်းအဝိုင်းတွင် မပကျမလည် ြဖစ်ပနခဲ့ချိန် ြဖစ်ေည်။၇၅ 
(အခန်း ၂ ကိုရှု ေါ။) ေဋိေက္ခ များ ြမင့်တက်လာချိန်တွင်  
ရ�ာ ေား များ စွာ မှာ  အိုး မဲ့ အိ မ် မဲ့  ြဖ စ် ကက ရ ပော ပကကာ င့်  
ဒုက္ခ ေည်အပရအတွက် ေိုတိုးလာေလို အိန�  ိယနယ်စေ် 
တစ်ပလ ျှာက် ခိုလှု ံရေူများ လည်း ေိုများလာခဲ့ေည်။၇၆ 
 ထို အ ချိ န် တွ င်  A R S A  ပခါ င်း ပဆာ င် များ က 
ကို ယ် ပယာ င် ပဖျာ က် ေွား ပေီ ြဖ စ် ပော် လ ည်း  စ စ် ပရး  
လှု ေရ်ှားမှု များကမ ူမြေတပ်ေးေါ။ ၂၀၁၇နစှလ်ယတ်ငွ ် ARSA 
ကိ ုပထာကခ်ေံ ူအေုစ်ကုပလးများေည ်ပမယ ုပတာငက်ကားနငှ့ ်
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် နယ်စေ်နတ်ြမစ်ဝန်းကျင်တွင် လှု ေ်ရှား 
ပနကကေည်ဟု ေိရေည်။ တေ်မပတာ်  ဘက်ကလည်း
ARSA  ကိ ုတုံ့ ြေနရ်န ်ပမို လမူျ ိုး ရ�ာေားများနငှ့ ်ဗဒု�  ဘာော 
ရ�ာ ေား များ  အ ေ တ် ခံ ခဲ့ ရ ေ ည့်  ဘူး ေီး ပတာ င်  နှ င့်  
ပမာင်ပတာပမို့နယ်များေို့  ကေဂုတ်လ အပစာေို င်းတွင်  
တေ်များ ထေ်မံပစလ� တ်ခဲ့ေည်။၇၇ လူမျ ိုးစုအချင်းချင်း 
ကကား  ရေ်ထဲရ�ာထဲတွင်  တိုက်ခိုက်မှု များ  ကကီးထွားလာ 
မည်ကို  စိုးရ�ံ့ ပန ကကချိန်  ြဖစ်ေည်။  ထိုေို့ ပကကာက်လန့်  
ပန ကက ချိ န် တွ င်  ဦး ပအး ပမာ င်  ဦး ပဆာ င် ပော  A N P 
ပခါင်းပဆာင်များက ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်နှင့် 
အတူတေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများကို  ပနြေည်ပတာ် 

transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 139

ဆုံး အရှဆုံးပဝဖန်ေံကမူ ကုလေမဂ� ၏ ြမန်မာနိုင်ငံ လူ့ 
အခွင့်အပရး အပြခအပနများ ပလ့လာပရး အထူးကိုယ်စား 
လှယ်မစ္စ ယန်ဟီးလီထံမှ ြဖစ်ေည်။ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ြေန် 
ပောပကကညာချက် တစ်ပစာင်၌ မစ္စ ယန်ဟီးလီက ယခင် 
အစိုးရလက်ထက်က အေုံး ြေုပနပော နည်းဗျူဟာများ 
ကို ယခု NLD အစိုးရက ဆက်ေုံးပနပမဲ ြဖစ်ေည် ဟုပြော 
ကကားခဲ့ေည်။၆၉ NLD ေည် ယမန်နှစ်ကမှ အာဏာရယူ 
လာပော အစိုးရြဖစ်ရာ ထိုေို့ ြေင်းထန်ပော ပဝဖန်ချက် 
မျ ိုးကို ြမန်မာ ဒီမိုကပရစီအပရး ပထာက်ခံ အားပေးေူအချ ို့ 
က ပမ ျှာ်ေင်မပမ ျှာ်လင့်ထားေါ။
 ေဋိေက္ခ များ၏ ဗဟိုချက်မှာ ယခုအခါ ရခိုင်ြေည် 
နယ်ေို့  ြေည်လည်ပရာက်ရှိ  ေွားပေ ပေီ ။  ရခို င်ေမို င်း  
တငွ ်ယခုမစှ ပနာကထ်ေြ်ဖစလ်ာေည့ ်အြဖစအ်ေျက ်များအား 
ေုံးေေ်ရာတွင်၌ ြေင်းထန်လှပော အကကမ်းဖက်မှု များ 
ဆီကို ဦးတည်ေွားေုံမှာ ဤေို့ ဤေုံဟု ြဖစ်ရေ်အချင်းအရာ 
များအား အစဉလ်ိကုေ်ုံးေေ ်ကကရာတငွ ်အလနွေ်တကိကီးရန်
လိုေါေည်။ ေို့ပော် ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေည့် ဒုက္ခ အပေါင်းပကကာင့် 
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ကာလအတွင်း ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း၌ 
စစ်တေ်နယ်ပြမ ရှင်းလင်းပရးလှု ေ်ရှားမှု များမှာ တေ်မပတာ် 
၏ ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးရပေီး ပနာက်ေိုင်းနှစ်များ အားလုံး 
ထဲမှ စစ်ဆင်ပရးတိုက်ေွဲများတွင် စစ်ပကကာပစ့ငုကကြခင်း ကို 
အများဆုံးခံရပော တိုက်ေွဲများြဖစ်ေည်။ တစ်နှစ် အတွင်း 
အစိုးရက လုံ ပခုံ ပရး  တေ်ဖွဲ့များေည်  လူ့အခွင့်အပရး
ချ ိုးပဖာက်မှု များ ဆက်တိုက် ကျူးလွန်ခဲ့ ကကပေီး ထိုလုေ်ရေ် 
များပကကာင့် အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာတရားရုံးေို့ေင် အတိုင်ခံ 
ရေည်အထိ ြဖစ်ခဲ့ေည်။ ကုလေမဂ�   လူ့အခွင့်အပရး
ဆိုင်ရာမဟာမင်း ကကီး Zeid Ra'ad Al Hussein က 
တေ်မပတာ်လုေ်ရေ်များေည် “လူမျ ိုးစုေုတ် ေင်ရှင်းလင်း 
မှု ကို ြေဌာန်းစာအုေ်တွင်ေင် ထည့်ေွင်းနိုင်ေည့်  ဥေမာ” 
ဟုပြောဆိုခဲ့ေည်။၇၀ ထိုအြဖစ်အေျက်များ  မပေါ် လာမီ  
ကေင် လုံပခုံပရးအရ စစ်တေ်ဘက်မှ ြေင်ဆင်ပနခဲ့ပကကာင်း 
ေကပ်ေအပထာကအ်ထားများ ရှပိနခဲေ့ါေည။် ကလုေမဂ�  
၏ ြမနမ်ာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ အချကအ်လက ်ရှာပဖပွရး မစရ်ငှက်မူ
ဤကဲ့ေို့ ကကီးမားလှပော ပထာက်ေံ့ေို့ပဆာင်ပရးလုေ်ငန်း 
များ အင်တိုက်အားတိုက် လိုအေ်ပော၊ အချိန်ယူရပော၊
စဉ်းစားတကွခ်ျကရ်ပော နှမိန်င်းေတုေ်ငမ်ှု မျ ိုးကိ ုကကိုတင ်
တွက်ဆစီစဉ်မှု များမေါဘဲ ပဆာင်ရ�က်နိုင်ေည့် ကိစ္စ များ 
မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၇၁

 ဤေို့ လုပံခုပံရးအစအီမမံျား တိုးြမငှ့ ်တညပ်ဆာက ်
ထားခဲ့ေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။ လာမည့်လ 
များတွင် ဘင်္  ဂလားပဒရှ့်နှင့် အိန� ိယတို့နှင့် ဆက်စေ်ပနပော 
ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်တွင်ရှိပော လူမျ ိုးစုများက စိုးရိမ် 
ပောက ပရာက်ပနခဲ့ ကကေည်။ အပစာေိုင်းတွင် ULAက

အစိုးရ၏ အဓိကေစ်မှတ် ြဖစ်ေည်ဟု ထင်ထားခဲ့ ကကေည်။ 
ဒုတိယေင်လုံညီလာခံတွင် ဧည့်ေည်အဆင့်နှင့် ဖိတ်ပခါ်  
ခံရပော်လည်း လက်ပတွ့တွင်  တေ်မပတာ်ဘက်ကပရာ 
ULA ဘက်ကပရာ တိုက်ေွဲအရှိန်မပလ ျှာ့ခဲ့ ကကေါ။ ULA 
ကိုအဓိက ေစ်မှတ်ပနရာထားခဲ့ပောအချိန်မှာ ဇွန်လအတွင်း 
တေ်မပတာ်က အပနာက်ေိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုေ်ဘက်တွင်
တေ်ရင်းနှစ်ခု ထေ်မံတိုးချဲ့လိုက်ပေီး ဘူးေီးပတာင်ရှိ တေ်
ရင်း- ၁၅က AA တေ်များ ပကျာက်ပတာ်အထိ ပြမာက်ဦးနှင့် 
မင်း ြေားတို့အထိ  တေ်များ ြေန့်လာမည်ကို  တားဆီးရန်  
တိုက်ခိုက်ပနေည်။၇၂

 ထိုအချိန်က ေိေ်ေတိမထားမိကကေည်မှာ ချင်း 
ြေည်နယ်နှင့်  ထိစေ်ပနပော ပြမာက်ေိုင်းရှိ  ကုလားတန် 
ြမစ်ဝှမ်း ပဒေတွင်းတင်းမာမှု များ ြမင့်တက်လာေည်ကို 
ြဖစ်ေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ အရှု ေ် အပထွးကိုရှု ေါ။) 
ရခိုင့်တေ်မပတာ် ေည် NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးထားေည် 
ALP ၏ စခန်းကို ၂၀၁၇ ကေဂုတ်လ အတွင်း၌ ေလက်ဝ 
ပမို့နယ်ထဲတွင် နှစ် ကကိမ်မျှ  တိုက်ခိုက်ခဲ့ပကကာင်း ေတင်း 
ထွက်လာေည်။၇၃ AA ေည် ALP ၏ စခန်း တိုက်ခိုက် 
ြခ င်း အား ြဖ င့်  အိ န�  ိ ယ န ယ် စ ေ် ပဒ ေ တွ င်  U L A  ၏ 
ထိန်းချုေ်မှု ကို  တိုးချဲ့လိုက် ြခင်းလည်း ြဖစ်ေည်။၇၄ ဤ 
အချနိတ်ငွ ် ANP  ၏ ပခါင်းပဆာင ်ဦးပအးပမာငက် အာရကန ်
နယ်ပြမထဲတွင် ေါဝင်ခဲ့ဖူးပော ချင်းပဒေများ၏ နိုင်ငံပရး 
ေပဘာထားကို  ပမး ြမန်းခဲ့ ပောပကကာင့်  ချင်းနိုင်ငံပရး
အေိုင်းအဝိုင်းတွင် မပကျမလည် ြဖစ်ပနခဲ့ချိန် ြဖစ်ေည်။၇၅

(အခန်း ၂ ကိုရှု ေါ။) ေဋိေက္ခ များ ြမင့်တက်လာချိန်တွင်  
ရ�ာ ေား များ စွာ မှာ  အိုး မဲ့ အိ မ် မဲ့  ြဖ စ် ကက ရ ပော ပကကာ င့်  
ဒုက္ခ ေည်အပရအတွက် ေိုတိုးလာေလို အိန�  ိယနယ်စေ် 
တစ်ပလ ျှာက် ခိုလှု ံရေူများ လည်း ေိုများလာခဲ့ေည်။၇၆

 ထို အ ချိ န် တွ င်  A R S A  ပခါ င်း ပဆာ င် များ က 
ကို ယ် ပယာ င် ပဖျာ က် ေွား ပေီ ြဖ စ် ပော် လ ည်း  စ စ် ပရး  
လှု ေရ်ှားမှု များကမ ူမြေတပ်ေးေါ။ ၂၀၁၇နစှလ်ယတ်ငွ ် ARSA 
ကိ ုပထာကခ်ေံ ူအေုစ်ကုပလးများေည ်ပမယ ုပတာငက်ကားနငှ့ ်
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် နယ်စေ်နတ်ြမစ်ဝန်းကျင်တွင် လှု ေ်ရှား 
ပနကကေည်ဟု ေိရေည်။ တေ်မပတာ်  ဘက်ကလည်း
ARSA  ကိ ုတုံ့ ြေနရ်န ်ပမို လမူျ ိုး ရ�ာေားများနငှ့ ်ဗဒု�  ဘာော 
ရ�ာ ေား များ  အ ေ တ် ခံ ခဲ့ ရ ေ ည့်  ဘူး ေီး ပတာ င်  နှ င့်  
ပမာင်ပတာပမို့နယ်များေို့  ကေဂုတ်လ အပစာေို င်းတွင်  
တေ်များ ထေ်မံပစလ� တ်ခဲ့ေည်။၇၇ လူမျ ိုးစုအချင်းချင်း 
ကကား  ရေ်ထဲရ�ာထဲတွင်  တိုက်ခိုက်မှု များ  ကကီးထွားလာ 
မည်ကို  စိုးရ�ံ့ ပန ကကချိန်  ြဖစ်ေည်။  ထိုေို့ ပကကာက်လန့်  
ပန ကက ချိ န် တွ င်  ဦး ပအး ပမာ င်  ဦး ပဆာ င် ပော  A N P 
ပခါင်းပဆာင်များက ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်နှင့် 
အတူတေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများကို  ပနြေည်ပတာ် 
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တွင် ပတွ့ဆုံခဲ့ ပေီး ပဒေခံြေည်ေူများကို  အကာအကွယ် 
ပေးေါရန် အကူအညီပတာင်းခဲ့ေည်။ ရခိုင်ပကျးရ�ာများ 
ကို ဘင်္  ဂါလီရ�ာများက ဝိုင်းထားရာ ဘင်္  ဂါလီကင်းမဲ့ဇုန်များ 
ထူပထာင်ပေးရန် ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်ဟု ANP ၏ကိုယ်စား 
လှယ်  အထက်လ� တ်ပတာ်အမတ် ဦးခင်ပမာင်လတ် က 
ပြောခဲ့ေည်။၇၈

 တ ေ် မ ပတာ် ပခါ င်း ပဆာ င် များ ေ ည်  ထို အ ကာ  
အကွယ်ပေးပရး အကူအညီပတာင်းခံချက်ကို လိုက်ပလျာခဲ့ 
ေုံရေါေည်။  ေို့ ပော်ရခိုင်ေို့   ပလပကကာင်းမှပရာက်ရှိ
လာပော လုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့ေစမ်ျားေည ်ရမဲျား မဟတုက်က ဘ ဲ
အြမန်တေ် မ ၃၃ နှင့် ၉၉ တို့မှ တေ်ဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ကကေည်။ 
ဤအချိန်တွင် တေ်မပတာ်၏ ရခိုင် ြေည်နယ်၌ တေ်များ 
ြဖန့်ထားေုံ  ပနရာချထားေုံ စံအားလုံး  ကွာ ြခားေွားခဲ့ ပေီ  
ြဖစ်ေည်။ ပြခြမန်တေ်မများေည် တေ်မပတာ်၏ ြ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 ကိုရှု ေါ။) ေို၍ဆိုးရ�ား လာပော 
ေဋိေက္ခ များကို ရိေ်စားမိပော ကုလေမဂ� အထူး ကိုယ်စား 
လှယ် ယန်ဟီးလီေည် အစိုးရ အာဏာေိုင်များအား အပြခ 
အပနကို  ေိုမဆိုးပစရန်  ေါးနေ်စွာတုံ့ ြေန်ရန်လိုပကကာင်း
ထေ်မံေတိပေးလာေည်။ ရခိုင်ရှိ လုံပခုံပရးကိစ္စ များတွင် 

တေ်မပတာ်လုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များေည် မည်ေည့်  အပြခ 
အ ပန တွ င် မ ဆို  လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ကို  ပလး စား လို က် နာ  
ရန်၈၀ အစိုးရအပနနှင့် ထိန်းကွေ်ေင့်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ 
ပော်လည်း ၎င်း၏ အပရးဆိုမှု များ အရာမထင်ခဲ့ေါ။
 ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းမှာ လက်ရှိကမ� ာတွင် 
အကကီးဆုံးပော အပရးပေါ်  ေဋိေက္ခ အပြခအပန တစ်ရေ်ေို့ 
အရှိန် ြမင့်ေွားခဲ့ေည်။ ဤအြဖစ်အေျက်ကို  ေမိုင်းတွင် 
ပမ့နိုင်ရန်  အချိန်အပတာ်ယူရမည့်  အြဖစ်မျ ိုး ြဖစ်ေည်။ 
ထိုေို့မြဖစ်မီလများတွင် ေဋိေက္ခ တွင် ဦးပဆာင်ေါဝင်ပန 
ကက ေူ  န ည်း န ည်း က ပလး က ော  ပစ့ စ ေ် ြေ န် ပြဖ ေူ တို့
၏ အေံများကိုနားပထာင်ေါေည်။ အားလုံးေည် ကိုဖီ
အာနန်ပကာ်မရှင်၏ အစီအရင်ခံစာကို ပစာင့်ဆိုင်းကကဟန်
တူေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုအစီအစဉ်ခံစာေည် ရန်မီးပငိမ်းနိုင်
မည့် တံခါးများကိုဖွင့်နိုင်ရန်ပဝးစွ။ ထိုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ြေန် 
ပော ၂၀၁၇ကေဂုတ်လ ၂၄ရက်ပန့ မှာ အကကမ်းဖက်မှု မှာ 
အဆိုးရ�ားဆုံးကကုံရေည့် ပန့တစ်ပန့ ြဖစ်ေည်။
 အ စီ ရ င် ခံ စာ ထဲ တွ င်  ေ ဋိ ေ က္ခ  ၏  မျ က် နှာ စာ  
အေီးေီးမှ  ပခါင်းပဆာင်များက လက်ခံ ပေီး  လိုက်နာ
ကျ င့် ကကံ အ ေ် ေ ည့်  အ ကကံ ြေု ချ က် များ  ေါ ဝ င် ေါ ေ ည် ။ 
ရခိငုြ်ေညန်ယရ်ှ ိလူ့အဖွဲ့အစည်းက ကကုပံနရပော နိငုင်ပံရးနငှ့်
အြခားစိန်ပခါ် မှု များကို  အပေအချာ ပထာက်လှမ်းပရး 

ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ ကူတူေါပလာင်စခန်းေို့ လာပရာက်ပော ကုလေမဂ�  အပထွပထွ အတွင်းပရးမှု းချုေ် António Guterres 
ကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည်များက ကကိုဆိုစဉ် (RS)
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တွင် ပတွ့ဆုံခဲ့ ပေီး ပဒေခံြေည်ေူများကို  အကာအကွယ် 
ပေးေါရန် အကူအညီပတာင်းခဲ့ေည်။ ရခိုင်ပကျးရ�ာများ 
ကို ဘင်္  ဂါလီရ�ာများက ဝိုင်းထားရာ ဘင်္  ဂါလီကင်းမဲ့ဇုန်များ 
ထူပထာင်ပေးရန် ပတာင်းဆိုခဲ့ေည်ဟု ANP ၏ကိုယ်စား 
လှယ်  အထက်လ� တ်ပတာ်အမတ် ဦးခင်ပမာင်လတ် က 
ပြောခဲ့ေည်။၇၈

 တ ေ် မ ပတာ် ပခါ င်း ပဆာ င် များ ေ ည်  ထို အ ကာ  
အကွယ်ပေးပရး အကူအညီပတာင်းခံချက်ကို လိုက်ပလျာခဲ့ 
ေုံရေါေည်။  ေို့ ပော်ရခိုင်ေို့   ပလပကကာင်းမှပရာက်ရှိ
လာပော လုပံခုပံရးတေဖ်ွဲ့ေစမ်ျားေည ်ရမဲျား မဟတုက်က ဘ ဲ
အြမန်တေ် မ ၃၃ နှင့် ၉၉ တို့မှ တေ်ဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ကကေည်။ 
ဤအချိန်တွင် တေ်မပတာ်၏ ရခိုင် ြေည်နယ်၌ တေ်များ 
ြဖန့်ထားေုံ  ပနရာချထားေုံ စံအားလုံး  ကွာ ြခားေွားခဲ့ ပေီ  
ြဖစ်ေည်။ ပြခြမန်တေ်မများေည် တေ်မပတာ်၏ ြ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 ကိုရှု ေါ။) ေို၍ဆိုးရ�ား လာပော 
ေဋိေက္ခ များကို ရိေ်စားမိပော ကုလေမဂ� အထူး ကိုယ်စား 
လှယ် ယန်ဟီးလီေည် အစိုးရ အာဏာေိုင်များအား အပြခ 
အပနကို  ေိုမဆိုးပစရန်  ေါးနေ်စွာတုံ့ ြေန်ရန်လိုပကကာင်း
ထေ်မံေတိပေးလာေည်။ ရခိုင်ရှိ လုံပခုံပရးကိစ္စ များတွင် 

တေ်မပတာ်လုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များေည် မည်ေည့်  အပြခ 
အ ပန တွ င် မ ဆို  လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး ကို  ပလး စား လို က် နာ  
ရန်၈၀ အစိုးရအပနနှင့် ထိန်းကွေ်ေင့်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ 
ပော်လည်း ၎င်း၏ အပရးဆိုမှု များ အရာမထင်ခဲ့ေါ။
 ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းမှာ လက်ရှိကမ� ာတွင် 
အကကီးဆုံးပော အပရးပေါ်  ေဋိေက္ခ အပြခအပန တစ်ရေ်ေို့ 
အရှိန် ြမင့်ေွားခဲ့ေည်။ ဤအြဖစ်အေျက်ကို  ေမိုင်းတွင် 
ပမ့နိုင်ရန်  အချိန်အပတာ်ယူရမည့်  အြဖစ်မျ ိုး ြဖစ်ေည်။ 
ထိုေို့မြဖစ်မီလများတွင် ေဋိေက္ခ တွင် ဦးပဆာင်ေါဝင်ပန 
ကက ေူ  န ည်း န ည်း က ပလး က ော  ပစ့ စ ေ် ြေ န် ပြဖ ေူ တို့
၏ အေံများကိုနားပထာင်ေါေည်။ အားလုံးေည် ကိုဖီ
အာနန်ပကာ်မရှင်၏ အစီအရင်ခံစာကို ပစာင့်ဆိုင်းကကဟန်
တူေည်။ ေို့ရာတွင် ထိုအစီအစဉ်ခံစာေည် ရန်မီးပငိမ်းနိုင်
မည့် တံခါးများကိုဖွင့်နိုင်ရန်ပဝးစွ။ ထိုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ြေန် 
ပော ၂၀၁၇ကေဂုတ်လ ၂၄ရက်ပန့ မှာ အကကမ်းဖက်မှု မှာ 
အဆိုးရ�ားဆုံးကကုံရေည့် ပန့တစ်ပန့ ြဖစ်ေည်။
 အ စီ ရ င် ခံ စာ ထဲ တွ င်  ေ ဋိ ေ က္ခ  ၏  မျ က် နှာ စာ  
အေီးေီးမှ  ပခါင်းပဆာင်များက လက်ခံ ပေီး  လိုက်နာ
ကျ င့် ကကံ အ ေ် ေ ည့်  အ ကကံ ြေု ချ က် များ  ေါ ဝ င် ေါ ေ ည် ။ 
ရခိငုြ်ေညန်ယရ်ှ ိလူ့အဖွဲ့အစည်းက ကကုပံနရပော နိငုင်ပံရးနငှ့်
အြခားစိန်ပခါ် မှု များကို  အပေအချာ ပထာက်လှမ်းပရး 

ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ ကူတူေါပလာင်စခန်းေို့ လာပရာက်ပော ကုလေမဂ�  အပထွပထွ အတွင်းပရးမှု းချုေ် António Guterres 
ကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည်များက ကကိုဆိုစဉ် (RS)
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ေားထားပော ေုံးေေ်ချက်နှင့်  ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်မှု  
ကိုရပေပတာ့မည်။၈၁ ညီမျှ ြခင်းနှင့် တရားမျှ တြခင်းတို့ကို 
အဓိကထားပော ပကာ်မရှင်အပနနှင့် အကကံြေုပော အချက် 
များထဲတွင် လူအများလွတ်လေ်စွာ ေွားလာနိုင်ခွင့်ရှိပရး၊ 
နိုင်ငံေားြဖစ်ခွင့်ရရှိပရး၊ နိုင်ငံပရးအရ ကိုယ်စားြေုခွင့်  
ရှိပရး၊  ြေန်လည်ပနရာချထားပရး၊ ယုံ ကကည်မှု ြေန်လည် 
တညပ်ဆာကပ်ရးနငှ့ ်ဖွံ့ ပဖိုးပရးလေုင်န်းများတို့ ေါဝငေ်ည။်
ပကာ်မရှင်ေည် အစိုးရ၏ လျစ်လျူရှု မှု ကို အကကီးအကျယ် 
ပဝဖနပ်ေီး ယပန့ ြမငပ်တွ့ပနရပော အာရကနေ်ည ်အဆင်းရ ဲ
ဆုံးအပန အထားတငွရ်ှပိေီး စာမတတက်ကြခင်းနငှ့ ်ကပလးငယ ်
များ အပေအပေျာက်နှု န်းတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အြမင့်ဆုံး 
ထဲေါပနပကကာင်း ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၈၂  ကိုဖီအာနန်ေည် စကား
လုံးကို  အရှင်းလင်းဆုံး ြဖစ်ပအာင်ပရ�း ပြောေွားခဲ့ေည်။ 
“တစ်ချိန်က စည်းကားတိုးတက်ပော ကုန်ေွယ်ရေ်ဝန်းနှင့် 
အာရှ၏ ဆန်တင်ေို့ရာ နယ်ပြမတစ်ခုြဖစ်ခဲ့ပော ရခိုင်ေည် 
ယပန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်များတွင် 
ေါဝင်ပနပေီး လူမျ ိုးစုများကကား တင်းမာမှု များနှင့် ေဋိေက္ခ  
များ၏ တိုက်စားြခင်းကို ခံပနရပေေည်။”၈၃

 ေို့ ြဖစ်ရာ  အစီအရင်ခံစာထွက်လာ ပေီးပနာက်  
နိုင်ငံပရးအရ ပြဖရှင်းနိုင်ေည့် လမ်းစပေါ်  လာနိုင်မည်ပလာ
ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ လျင် ြမန်စွာ ပမှးမှိန်ေွားခဲ့ ပေီ  
ြဖစ်ေည်။ အကကံပေးပကာ်မရှင်၏ အစီအရင်ခံစာထွက် 
လာပေီးေည့်ပန့တွင်ေင်  ပမာင်ပတာ၊ ဘူးဘီးပတာင်နှင့်  
ရပေ့ပတာင်ပမို့နယ်များရှိ  တေ်စခန်း ၂၄ ခု ကို ARSA 
က ထေမ်တံိုကခ်ိကုခ်ဲေ့ည။်၈၄ ဘင်္  ဂါလမီျားက အစ္စ လာမန်ိငုင် ံ၈၅

ထူ ပထာ င် ရ န်  ကကိုး စား ကက ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ဟု  စွ ေ် စွဲ ကာ  
တေ်မပတာ်က ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးပေီးကတည်းက အရှိန် 
အြေင်းဆုံးပော တန်ြေန်တိုက်ခိုက်မှု မျ ိုးြဖင့် နယ်ပြမရှင်း
လင်းပရး အစီအစဉ်များကို စတင်ကာ ေစ်မှတ်ထားပော  
လူတစ်စုအား တုံ့ ြေန်ပတာ့ေည်။ ပနာက်ရက်ေတ� ေတ် 
များအတွင်း အကကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု များနှင့်  ရ�ာမီးရှို  ့မှု  
များအတွင်း လူတစ်ပထာင်ခန့် ပေဆုံးခဲ့ေည်ဟု ခန့်မှန်း 
ကကပေီး ထိုလုေ်ရေ်များြဖင့် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်များအား 
တိုင်း ြေည်မှ ပမာင်းထုတ်ရန် ကကိုတင် အစီအစဉ်ပရးဆွဲ  
ထားေုံမျ ိုး ြဖင့်  တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။၈၆ ထိုတိုက်ခိုက်မှု များ 
၏ရလဒ်မှာ လူပေါင်း ၇၂၅,ဝ၀ဝ တို့ နယ်စေ်ေို့ ပြခလွတ် 
လကလ်တွထ်ကွပ်ြေးကကရပေီး မလူကတည်းက ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်
ဘက်တွင် ပရာက်ရှိပနပေီးပော ခန့်မှန်းပြခ ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း
၃၅၀,ဝ၀ဝ ခန့်ကဲ့ေို့ေင် တစ်ဘက်ကမ်း၌ ခိုလှု ံကကရ ေည်။၈၇ 
ေမို င်းတစ်ပလ ျှာက်၌  အာရကန်  နယ် ြခားပဒေေည်  
ေဋိေက္ခ  ပေါင်းစုံကို  ကကုံခဲ့ဖူးေါ ပေီ ။  ေို့ ပော်၂၀၁၇ တွင်
ကကုံရပော အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ထွက်ပြေး ကကရ ြခင်းနှင့်  အပေ 
အပေျာက်ရှိြခင်းတို့မှာ အဆိုးဆုံးြဖစ်ရေ်ထဲတွင် ေါဝင်ေည်။

 မီဒီယာပေါ် မှ ေတင်းများတွင် တေ်မပတာ် အရာရှိ 
များက စစဆ်ငပ်ရးများအတငွ်း လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု  
များ၊ နှိေ်စက်မှု များ မရှိခဲ့ပကကာင်း ေုံမှန်လိုေင် ြငင်းဆိုခဲ့ ကက
ပေီး ၎င်းတို့မှာ အစွန်းပရာက် အကကမ်းဖက်ေမားများကို၈၈ 
လုံပခုံပရးအရ ရှင်းလင်းပနရြခင်းဟု ဆိုေည်။ ARSA ၏ 
ကနဦး တိုက်ခိုက်မှု များတွင် လူအပေအပေျာက်ရှိခဲ့ေည်
မှာ ေံေယြဖစ်စရာမရှိပေ။ ထိုမှစကာ ပနာက်ေိုင်းအြဖစ်
အေျက်များတွင်လည်း ARSA လှု ေ်ရှားမှု အေစ်ေည် ေို၍ 
အကကမ်းဖက်လာေကဲ့ေို့ ပခိမ်းပြခာက်ြခင်းများ ရှိလာေည်။ 
လွန်ခဲ့ေည့် ေုံးနှစ်အတွင်း ARSA ၏ ေစ်မှတ်များထဲတွင် 
ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်နှင့် ပမိုလူမျ ိုး ရ�ာေားများေါေကဲ့ေို့ အစိုးရ
နှင့်  ေူးပေါင်းေည်ဟု စွေ်စွဲခံရေူ မွတ်ဆလင်များလည်း 
ေါဝင်ေည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အပစာေိုင်းက တိုက်ခိုက်မှု များတွင်
ARSA အဖွဲ့က ဟိန� ူ ရ�ာေား ၉၉ဦးကို အစုလိုက် အပေုံ 
လိုကေ်တေ်စခ်ဲ့ ကကေည။်၈၉   ထိ ု ARSA  တို့၏ ြေစခ်ျကမ်ျား
က အစိုးရအရာရှိများက ဂျီနိုဆိုက် ကျူးလွန်ေူဟူပော 
စွေ်စွဲချက်များ၊ လူမျ ိုးစုရှင်းလင်း ေုတ်ေင်ပရးကို ပဆာင်
ရ�က်ခဲ့ေည်ဟူပော စွတ်စွဲချက်များကို  တုံ့ ြေန်ရာတွင်  
မကကာခဏေုံးပော ပြဖရှင်းချက်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစုကကညက် BBC နငှ့ ်အငတ်ာဗျူးတစခု်တငွ ်
 “က� န်မကပတာ့  လူမျ ိုးစုရှင်းလင်း  ေုတ်ေင်ပရး

ြဖစ်ပနတယ်လို့  မထင်ေါဘူး၊ အခု ြဖစ်ပနရာပတွကို  
လူမျ ိုးစုရှင်းလင်း  ေုတ်ေင်ပရးလို့  ပြောဖို့ဆိုတာ 
စကားလုံး ေိေ် ြေင်းထန်လွန်းေါတယ်။ မုန်းတီးရန် 
လိုမှု ပတွက အများကကီးရှိေါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ေူးပေါင်း 
တယ်လို့ အထင်ခံရရင် မွတ်ဆလင်ကို မွတ်ဆလင်က 
ေတ်တာလည်း ရှိေါတယ်။”၉၀

 ေို့ရာတွင်  ယပန့ပခတ်၏ ပဂိုလ်တုဓါတ်ေုံများ၊ 
မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဆက်အေွယ်များပကကာင့် 
အစိုးရ အာဏာေိုင်များအပနနှင့် ထိုပဒေတွင်ြဖစ်ပနပော 
စစ်ေွဲ များ၏ ေမာဏကို  ဖုံးထားရန်  မ ြဖစ်နို င် ပတာ့ေါ  
(Facebook နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�  ကိုရှု ေါ။) 
နှစ်ပေါင်းများစွာေင်  တေ်မပတာ်၏ လက်နက်ကိုင်များ 
တိုက်ထုတ်ပရး စစ်ဆင်မှု များ ြမန်မာနိုင်ငံပဒေများစွာ၌ 
မ ည် ေို့ ြဖ စ် ေျ က် ခဲ့ ေ ည် ကို  ြေ န် ပြော င်း ပြော ြေ ေ ည့်  
မျ က် ြမင်  ေ က် ပေ ထွ က် ဆို ချ က်  များ စွာရှိ ခဲ့ ေါ ေ ည် ။
(အခန်း၄နှင့်  ၅ ကကည့်ေါ )။  ေို့ ပော်   ယခုတစ် ကကိမ်မှာ  
တ ေ် မ ပတာ် ၏  လု ေ် ရ ေ် များ ကို  ေျ က် ေျ က် ထ င် ထ င်  
ရှင်းလင်းစွာ ပဖာ်ထုတ်လိုက်နိုင်ေည့်  ေထမဆုံးအကကိမ် 
ြဖစ်ပေီး အပနအထားြဖစ်ပေီး လူ့အခွင့်အပရး ပထာက်လှမ်း 
စုံ စမ်းေူများကလည်း  ေူးပေါင်းပဖာ်ထုတ်ခဲ့ ကကေည်။ 
ပနာင်တွင်အနည်းဆုံး ရ�ာပေါင်း ၃၉၂ ရ�ာခန့် မှာ ရာနှု န်းြေည့် 
ေို့မဟတု ်တစစ်တိတ်စေ်ိငု်းမျှ  ဖျကဆ်ီးခရံဟ ုကလုေမဂ� ၏ 
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ေားထားပော ေုံးေေ်ချက်နှင့်  ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်မှု  
ကိုရပေပတာ့မည်။၈၁ ညီမျှ ြခင်းနှင့် တရားမျှ တြခင်းတို့ကို 
အဓိကထားပော ပကာ်မရှင်အပနနှင့် အကကံြေုပော အချက် 
များထဲတွင် လူအများလွတ်လေ်စွာ ေွားလာနိုင်ခွင့်ရှိပရး၊ 
နိုင်ငံေားြဖစ်ခွင့်ရရှိပရး၊ နိုင်ငံပရးအရ ကိုယ်စားြေုခွင့်  
ရှိပရး၊  ြေန်လည်ပနရာချထားပရး၊ ယုံ ကကည်မှု ြေန်လည် 
တညပ်ဆာကပ်ရးနငှ့ ်ဖွံ့ ပဖိုးပရးလေုင်န်းများတို့ ေါဝငေ်ည။်
ပကာ်မရှင်ေည် အစိုးရ၏ လျစ်လျူရှု မှု ကို အကကီးအကျယ် 
ပဝဖနပ်ေီး ယပန့ ြမငပ်တွ့ပနရပော အာရကနေ်ည ်အဆင်းရ ဲ
ဆုံးအပန အထားတငွရ်ှပိေီး စာမတတက်ကြခင်းနငှ့ ်ကပလးငယ ်
များ အပေအပေျာက်နှု န်းတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အြမင့်ဆုံး 
ထဲေါပနပကကာင်း ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။၈၂  ကိုဖီအာနန်ေည် စကား
လုံးကို  အရှင်းလင်းဆုံး ြဖစ်ပအာင်ပရ�း ပြောေွားခဲ့ေည်။ 
“တစ်ချိန်က စည်းကားတိုးတက်ပော ကုန်ေွယ်ရေ်ဝန်းနှင့် 
အာရှ၏ ဆန်တင်ေို့ရာ နယ်ပြမတစ်ခုြဖစ်ခဲ့ပော ရခိုင်ေည် 
ယပန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်များတွင် 
ေါဝင်ပနပေီး လူမျ ိုးစုများကကား တင်းမာမှု များနှင့် ေဋိေက္ခ  
များ၏ တိုက်စားြခင်းကို ခံပနရပေေည်။”၈၃

 ေို့ ြဖစ်ရာ  အစီအရင်ခံစာထွက်လာ ပေီးပနာက်  
နိုင်ငံပရးအရ ပြဖရှင်းနိုင်ေည့် လမ်းစပေါ်  လာနိုင်မည်ပလာ
ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ လျင် ြမန်စွာ ပမှးမှိန်ေွားခဲ့ ပေီ  
ြဖစ်ေည်။ အကကံပေးပကာ်မရှင်၏ အစီအရင်ခံစာထွက် 
လာပေီးေည့်ပန့တွင်ေင်  ပမာင်ပတာ၊ ဘူးဘီးပတာင်နှင့်  
ရပေ့ပတာင်ပမို့နယ်များရှိ  တေ်စခန်း ၂၄ ခု ကို ARSA 
က ထေမ်တံိုကခ်ိကုခ်ဲေ့ည။်၈၄ ဘင်္  ဂါလမီျားက အစ္စ လာမန်ိငုင် ံ၈၅

ထူ ပထာ င် ရ န်  ကကိုး စား ကက ြခ င်း ြဖ စ် ေ ည် ဟု  စွ ေ် စွဲ ကာ  
တေ်မပတာ်က ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပရးပေီးကတည်းက အရှိန် 
အြေင်းဆုံးပော တန်ြေန်တိုက်ခိုက်မှု မျ ိုးြဖင့် နယ်ပြမရှင်း
လင်းပရး အစီအစဉ်များကို စတင်ကာ ေစ်မှတ်ထားပော  
လူတစ်စုအား တုံ့ ြေန်ပတာ့ေည်။ ပနာက်ရက်ေတ� ေတ် 
များအတွင်း အကကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု များနှင့်  ရ�ာမီးရှို  ့မှု  
များအတွင်း လူတစ်ပထာင်ခန့် ပေဆုံးခဲ့ေည်ဟု ခန့်မှန်း 
ကကပေီး ထိုလုေ်ရေ်များြဖင့် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်များအား 
တိုင်း ြေည်မှ ပမာင်းထုတ်ရန် ကကိုတင် အစီအစဉ်ပရးဆွဲ  
ထားေုံမျ ိုး ြဖင့်  တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။၈၆ ထိုတိုက်ခိုက်မှု များ 
၏ရလဒ်မှာ လူပေါင်း ၇၂၅,ဝ၀ဝ တို့ နယ်စေ်ေို့ ပြခလွတ် 
လကလ်တွထ်ကွပ်ြေးကကရပေီး မလူကတည်းက ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်
ဘက်တွင် ပရာက်ရှိပနပေီးပော ခန့်မှန်းပြခ ဒုက္ခ ေည်ပေါင်း
၃၅၀,ဝ၀ဝ ခန့်ကဲ့ေို့ေင် တစ်ဘက်ကမ်း၌ ခိုလှု ံကကရ ေည်။၈၇

ေမို င်းတစ်ပလ ျှာက်၌  အာရကန်  နယ် ြခားပဒေေည်  
ေဋိေက္ခ  ပေါင်းစုံကို  ကကုံခဲ့ဖူးေါ ပေီ ။  ေို့ ပော်၂၀၁၇ တွင်
ကကုံရပော အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ထွက်ပြေး ကကရ ြခင်းနှင့်  အပေ 
အပေျာက်ရှိြခင်းတို့မှာ အဆိုးဆုံးြဖစ်ရေ်ထဲတွင် ေါဝင်ေည်။

 မီဒီယာပေါ် မှ ေတင်းများတွင် တေ်မပတာ် အရာရှိ 
များက စစဆ်ငပ်ရးများအတငွ်း လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု  
များ၊ နှိေ်စက်မှု များ မရှိခဲ့ပကကာင်း ေုံမှန်လိုေင် ြငင်းဆိုခဲ့ ကက
ပေီး ၎င်းတို့မှာ အစွန်းပရာက် အကကမ်းဖက်ေမားများကို၈၈

လုံပခုံပရးအရ ရှင်းလင်းပနရြခင်းဟု ဆိုေည်။ ARSA ၏ 
ကနဦး တိုက်ခိုက်မှု များတွင် လူအပေအပေျာက်ရှိခဲ့ေည်
မှာ ေံေယြဖစ်စရာမရှိပေ။ ထိုမှစကာ ပနာက်ေိုင်းအြဖစ်
အေျက်များတွင်လည်း ARSA လှု ေ်ရှားမှု အေစ်ေည် ေို၍ 
အကကမ်းဖက်လာေကဲ့ေို့ ပခိမ်းပြခာက်ြခင်းများ ရှိလာေည်။ 
လွန်ခဲ့ေည့် ေုံးနှစ်အတွင်း ARSA ၏ ေစ်မှတ်များထဲတွင် 
ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်နှင့် ပမိုလူမျ ိုး ရ�ာေားများေါေကဲ့ေို့ အစိုးရ
နှင့်  ေူးပေါင်းေည်ဟု စွေ်စွဲခံရေူ မွတ်ဆလင်များလည်း 
ေါဝင်ေည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အပစာေိုင်းက တိုက်ခိုက်မှု များတွင်
ARSA အဖွဲ့က ဟိန� ူ ရ�ာေား ၉၉ဦးကို အစုလိုက် အပေုံ 
လိုကေ်တေ်စခ်ဲ့ ကကေည။်၈၉   ထိ ု ARSA  တို့၏ ြေစခ်ျကမ်ျား
က အစိုးရအရာရှိများက ဂျီနိုဆိုက် ကျူးလွန်ေူဟူပော 
စွေ်စွဲချက်များ၊ လူမျ ိုးစုရှင်းလင်း ေုတ်ေင်ပရးကို ပဆာင်
ရ�က်ခဲ့ေည်ဟူပော စွတ်စွဲချက်များကို  တုံ့ ြေန်ရာတွင်  
မကကာခဏေုံးပော ပြဖရှင်းချက်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ 
ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစုကကညက် BBC နငှ့ ်အငတ်ာဗျူးတစခု်တငွ ်
 “က� န်မကပတာ့  လူမျ ိုးစုရှင်းလင်း  ေုတ်ေင်ပရး

ြဖစ်ပနတယ်လို့  မထင်ေါဘူး၊ အခု ြဖစ်ပနရာပတွကို  
လူမျ ိုးစုရှင်းလင်း  ေုတ်ေင်ပရးလို့  ပြောဖို့ဆိုတာ 
စကားလုံး ေိေ် ြေင်းထန်လွန်းေါတယ်။ မုန်းတီးရန် 
လိုမှု ပတွက အများကကီးရှိေါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ေူးပေါင်း 
တယ်လို့ အထင်ခံရရင် မွတ်ဆလင်ကို မွတ်ဆလင်က 
ေတ်တာလည်း ရှိေါတယ်။”၉၀

 ေို့ရာတွင်  ယပန့ပခတ်၏ ပဂိုလ်တုဓါတ်ေုံများ၊ 
မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဆက်အေွယ်များပကကာင့် 
အစိုးရ အာဏာေိုင်များအပနနှင့် ထိုပဒေတွင်ြဖစ်ပနပော 
စစ်ေွဲ များ၏ ေမာဏကို  ဖုံးထားရန်  မ ြဖစ်နို င် ပတာ့ေါ  
(Facebook နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�  ကိုရှု ေါ။) 
နှစ်ပေါင်းများစွာေင်  တေ်မပတာ်၏ လက်နက်ကိုင်များ 
တိုက်ထုတ်ပရး စစ်ဆင်မှု များ ြမန်မာနိုင်ငံပဒေများစွာ၌ 
မ ည် ေို့ ြဖ စ် ေျ က် ခဲ့ ေ ည် ကို  ြေ န် ပြော င်း ပြော ြေ ေ ည့်  
မျ က် ြမင်  ေ က် ပေ ထွ က် ဆို ချ က်  များ စွာရှိ ခဲ့ ေါ ေ ည် ။
(အခန်း၄နှင့်  ၅ ကကည့်ေါ )။  ေို့ ပော်   ယခုတစ် ကကိမ်မှာ  
တ ေ် မ ပတာ် ၏  လု ေ် ရ ေ် များ ကို  ေျ က် ေျ က် ထ င် ထ င်  
ရှင်းလင်းစွာ ပဖာ်ထုတ်လိုက်နိုင်ေည့်  ေထမဆုံးအကကိမ် 
ြဖစ်ပေီး အပနအထားြဖစ်ပေီး လူ့အခွင့်အပရး ပထာက်လှမ်း 
စုံ စမ်းေူများကလည်း  ေူးပေါင်းပဖာ်ထုတ်ခဲ့ ကကေည်။ 
ပနာင်တွင်အနည်းဆုံး ရ�ာပေါင်း ၃၉၂ ရ�ာခန့် မှာ ရာနှု န်းြေည့် 
ေို့မဟတု ်တစစ်တိတ်စေ်ိငု်းမျှ  ဖျကဆ်ီးခရံဟ ုကလုေမဂ� ၏ 
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အချကအ်လက ်ရှာပဖပွရးမစရ်ငှက် ပဖာြ်ေခဲေ့ည။် ထိပုကျးရ�ာ 
များထဲတွင် မွတ်ဆလင်အများဆုံး ပနထိုင်ပော ပမာင်ပတာ 
ပမို့နယ်မှ ပကျးရ�ာများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှု န်း ေါဝင်ေည်။၉၁ 
ေို့ပော်ရခိုင်ပမို့ရ�ာများကိုမူ မထိခိုက်ခဲ့ပေ။၉၂ 
 ပတွ့ရပော ေက်ပေအပထာက်အထားများမှာ 
ချည်ပေီးတုတ်ပေီး ြဖစ်ပစပော အပထာက်အထားများေင်။ 
အစိုးရက ဝနမ်ခပံောလ်ည်း ေဋေိက္ခ  နစှပ်ေါင်း ၇၀ ပကျာြ်ဖစ ်
ေွားပနခဲ့ေည့်ပနရာတွင် မွတ်ဆလင် များပနေည့် ပမယု 
ပတာင်ကကားပဒေ အပနာက်ဘက်ပဒေတစ်ခုလုံးကို ရှင်း 
လင်းေစ်ရန် ဆုံးြဖတ်ချက်ချခဲ့ ကကေုံရေါေည်။ ပြမာက်ေိုင်း
 အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ဂျမီယာတူ-အူလမာ ပခါင်းပဆာင်တို့ 
၁၉၃၀ ပကျာ်နှစ်က ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ပော မွတ်ဆလင် “ကိုယ်ေိုင်
အုေ်ချုေ်ခွင့်ရပဒေ” အိေ်မက်မှာ အဆုံးေတ်ခဲ့ပလပေီ။
ရိုဟင်ဂျာအုေ်စုများကမူ တေ်မပတာ်၏ ပြခာက်လှန့်ပမာင်း 
ထုတ်မှု များမှာ ကကိုတင်စီစဉ်ခဲ့မှု များ ြဖစ်ပကကာင်း မှတ်တမ်း 
တင်ရန်ကကိုးစားခဲ့ ကကေည်။၉၃

 လူေားချင်း  စာနာပထာက်ထားစရာ အပရးပေါ် 
အပြခအပန၏ အတိုင်းအဆကို  ရိေ်မိေွား ပေီး  ပနာက်  
နို င် ငံ တ ကာ က  ပဝ ဖ န် ြေ စ် တ င် မှု များ မှာ  မ ကကုံ စ ဖူး
အဆင့်အထိ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ အကျ ိုးအပကကာင်းကို
ေိပနေူများထံမှလာပော လူ့အခွင့်အပရး ပဆာ်ကေချက် 
များကို တေ်မပတာ်ပရာ NLD အစိုးရကေါ လျစ်လျူရှု ခဲ့  
ကကေည်။၉၄ ARSA ပခါင်းပဆာင်များတွင် ကိုဖီအာနန် ၏ 
အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ေည့်အချိန်ကို  အေုံးချ လိုေည့် 
ရည်ရ�ယ်ချက်ရှိမည်မှာ 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  
ြေင်ဆင်မှု  အစီအမံများက စနစ်ကျပေီး အစီအစဉ်တကျ 
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၆ ကိုကကည့်ေါ။) 
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တစ်ကကိမ်ထေ်ြဖစ်ခဲ့ ပေီးပနာက် အာဏာေိုင် 
များက ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေမျှ ကို  ဖုံးထားရန်  အေည်းအေန် 
ကကိုးစားြေန်ေည်။
 နိုင်ငံြခားမီဒီယာကိုလည်း ကန့်ေတ်ထား၊ လူေား 
ချင်းစာနာပထာက်ထားမှု  အကူအညီကိုလည်း ြေင်းထန်စွာ 
ချုေ်ချယ်ထားေည့်အြေင် ကုလေမဂ�  အထူးကိုယ်စားလှယ် 
ယန်ဟီးလီကိုယ်တိုင်ကို တိုင်းြေည်ထဲ အဝင်မခံေည့် အပြခ 
အပနြဖစ်ေည်။ ေို့ပော်ထိုလုေ်ရေ်များက ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နယ်စစ်မှ  ေတင်းစီးဆင်းမှု ကို  ြဖတ်ပတာက်နို င် ြခင်း  
မရှိေါ။ လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှု များ ဆက်တိုက် ြဖစ်  
ပေါ် ပနေည့ ်မတှတ်မ်းများ ဆကလ်က ်ထကွပ်ေါ် ပနေညက်ိ ု
မတားနိုင်ေါ။
 အလွန်အရုေ်ဆိုးပော မီဒီယာဖိနှိေ်မှု မှာ ရိုက်တာမှ 
ဂျာ န ယ် လ စ် နှ စ် ဦး ြဖ စ် ပော  ြမ န် မာ နို င် ငံ ေား များ ကို

ဖမ်းဆီးခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ ထိုေူတို့မှာ အင်ဒင်းရ�ာတွင်  
လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗုဒ� ဘာော အရေ်ေားများက 
ရိုဟင်ဂျာများအား  ေတ် ြဖတ်ေည့်ေတင်းကို  စုံ စမ်း  
ပထာက်လှမ်း ပနစဉ်တွင်  အဖမ်းခံရ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ ၉၅

၎င်းတို့ကို  စစ်ဘက်မှ  ပထာင်ဖမ်းေည့်  ေက်ပေများရှိ  
ခဲ့ ပော်လည်း  နို င်ငံ ပတာ်  လျှ ု့ိ ဝှက်မှု အက်ဥေပဒ အရ 
ပထာင်ခုနှစ်စီ အချခံခဲ့ရေည်။၉၆ ထိုအင်ဒင်း လူေတ်ေွဲတွင် 
တာဝန်ရှိပော စစ်ေားခုနှစ်ဦးမှာ  ထိုဂျာနယ်လစ်များထက် 
ပထာင်ဒဏ်ပလ ျှာ့ပေးပေီး ထိုေတင်းကိုပရးပော ဂျာနယ် 
လစ်များကို  ေိုရှည်လျားပော ပထာင်ဒဏ်ကိုရပောအခါ
ပဒါေ များ ေို၍ထွက်ခဲ့ ကကရေည်။၉၇ ထို့ ြေင်အြငင်းေွားစရာ 
ေို ြဖစ်ပော ကိစ္စ တစ်ခုမှာ တေ်မပတာ်၏ြေန်ကကားပရးနှင့် 
စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ပရးဌာနက ထုတ်ပဝပော စာအုေ်တွင်
ရဝမ်ဒါမှ  ေုံများကိုေုံးကာ ဘင်္  ဂါလီများက ြမန်မာနိုင်ငံ
အတွင်းေို့ တရားမဝင် ဝင်ပရာက်လာပေီး ပဒေခံတို့အား
ေတ်ြဖတ်ပနေုံဟု လီဆယ်ပဖာ် ြေ ထားြခင်းြဖစ်ေည်။၉၈ 
တေ်မပတာ်က ဘင်္  ဂါလီတို့ မှာ  အ ကကမ်းဖက်ေမားများ  
ြဖစ် ကကပေီး  ရိုဟင်ဂျာတို့၏ တိုင်း ြေည်ကို  “Ark istan” 
အာကစ္စ တန်ဟူပော အမည် ြဖင့်  ြမန်မာြေည်ကိုဖဲ့ထုတ်  
ေွားရန် ရည်ရ�ယ်ပကကာင်း စွေ်စွဲခဲ့ေည်။၉၉

 NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် အကျေ်အတည်းကို 
တုံ့ ြေန်ရန် အပရးပေါ် အစီအစဉ်အချ ို့ကို တင်ြေလာေည်။ 
ပနာက်တစ်နှစ်တွင်  အစိုးရက “ရခိုင် ြေည်နယ်အတွက် 
အကကံြေုချက်များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပရး ပကာ်မတီ” 
နှင့် “ရခိုင်ြေည်နယ် လူေားချင်းစာနာမှု  အကူအညီပေးပရး 
ြေန်လည်ပနရာချထားပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရး ြေည်ပထာင်စု
လုေ်ငန်းပကာ်မတီ”၁၀၀နှင့်  ထိုင်းနိုင်ငံမှ  နိုင်ငံပရးေမား 
ဆူ ရ ကီ  ရ တ် ဆ တ် ေီ ယာ ထို င်း  ဉီး ပဆာ င် ပော  နို င် ငံ  
တကာ ရခိုင် ြေည်နယ် အကကံပေးအဖွဲ့ ”၁၀၁ ကို  ဖွဲ့စည်းခဲ့  
ေည်။ ေို့ပော်  အပမရိကန်  ေံတမန်ပဟာင်း  မစ္စ  တာ 
ပဘလ်ရစ်ချတ်ဆန်က ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ စစ်တေ် 
ဘက်ကို မဆန့်ကျင်လိုပော ေပဘာထားပကကာင့် နှု တ်ထွက်
ေွားပေီးပနာက် အဖွဲ့၏ေိက္ခ ာမှာ အတန်ငယ်ကျဆင်း ခဲ့
ေည်။ ပဘလ်ရစ်ချစ်ဆန်က “ဤအဖွဲ့တွင်  လူ ြဖူ များ 
ေါေည်ဆိုရုံထည့်ထား ပေီး  အဓိေ�  ါယ်မရှိဘဲ  ေါဝင်ပေးရ 
ြခင်း”၁၀၂  မျ ိုး ကကုရံမညဟ် ုမထငထ်ားေါဟ ုပြောကကားခဲေ့ည။် 
ထို့ ပနာ က် တွ င်  ပနာ က် ထ ေ်  ပကာ် မ တီ တ စ် ခု ြဖ စ် ပော
ဖိလစ်ေိုင်  ေံတမန်တစ်ဉီး ြဖစ်ေည့်  ရိုဆာရီယိုမာနာလို  
ဉီးပဆာင်ပော “လွတ်လေ်ေည့် စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်”၁၀၃

တစ်ရေ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ြေန်ေည်။
 နိုင်ငံတကာမှ စိုးရိမ်မှု များက တရိေ်ရိေ်တက်လာ
ခဲ့ ပေ ပေီ ။  က မ�  ာ ေ ည်  အ ပရး ပေါ်  ေ ဋိ ေ က္ခ  များ စွာ ကို  
ကိုင်တွယ်ပနရပော်လည်း ရခိုင်ြေည်၏ အကျေ်အတည်း 
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အချကအ်လက ်ရှာပဖပွရးမစရ်ငှက် ပဖာြ်ေခဲေ့ည။် ထိပုကျးရ�ာ 
များထဲတွင် မွတ်ဆလင်အများဆုံး ပနထိုင်ပော ပမာင်ပတာ 
ပမို့နယ်မှ ပကျးရ�ာများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှု န်း ေါဝင်ေည်။၉၁

ေို့ပော်ရခိုင်ပမို့ရ�ာများကိုမူ မထိခိုက်ခဲ့ပေ။၉၂

 ပတွ့ရပော ေက်ပေအပထာက်အထားများမှာ 
ချည်ပေီးတုတ်ပေီး ြဖစ်ပစပော အပထာက်အထားများေင်။ 
အစိုးရက ဝနမ်ခပံောလ်ည်း ေဋေိက္ခ  နစှပ်ေါင်း ၇၀ ပကျာြ်ဖစ ်
ေွားပနခဲ့ေည့်ပနရာတွင် မွတ်ဆလင် များပနေည့် ပမယု 
ပတာင်ကကားပဒေ အပနာက်ဘက်ပဒေတစ်ခုလုံးကို ရှင်း 
လင်းေစ်ရန် ဆုံးြဖတ်ချက်ချခဲ့ ကကေုံရေါေည်။ ပြမာက်ေိုင်း
 အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ဂျမီယာတူ-အူလမာ ပခါင်းပဆာင်တို့ 
၁၉၃၀ ပကျာ်နှစ်က ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့ပော မွတ်ဆလင် “ကိုယ်ေိုင်
အုေ်ချုေ်ခွင့်ရပဒေ” အိေ်မက်မှာ အဆုံးေတ်ခဲ့ပလပေီ။
ရိုဟင်ဂျာအုေ်စုများကမူ တေ်မပတာ်၏ ပြခာက်လှန့်ပမာင်း 
ထုတ်မှု များမှာ ကကိုတင်စီစဉ်ခဲ့မှု များ ြဖစ်ပကကာင်း မှတ်တမ်း 
တင်ရန်ကကိုးစားခဲ့ ကကေည်။၉၃

 လူေားချင်း  စာနာပထာက်ထားစရာ အပရးပေါ် 
အပြခအပန၏ အတိုင်းအဆကို  ရိေ်မိေွား ပေီး  ပနာက်  
နို င် ငံ တ ကာ က  ပဝ ဖ န် ြေ စ် တ င် မှု များ မှာ  မ ကကုံ စ ဖူး
အဆင့်အထိ ြမင့်တက်လာခဲ့ေည်။ အကျ ိုးအပကကာင်းကို
ေိပနေူများထံမှလာပော လူ့အခွင့်အပရး ပဆာ်ကေချက် 
များကို တေ်မပတာ်ပရာ NLD အစိုးရကေါ လျစ်လျူရှု ခဲ့  
ကကေည်။၉၄ ARSA ပခါင်းပဆာင်များတွင် ကိုဖီအာနန် ၏ 
အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ေည့်အချိန်ကို  အေုံးချ လိုေည့် 
ရည်ရ�ယ်ချက်ရှိမည်မှာ 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  
ြေင်ဆင်မှု  အစီအမံများက စနစ်ကျပေီး အစီအစဉ်တကျ 
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၆ ကိုကကည့်ေါ။) 
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တစ်ကကိမ်ထေ်ြဖစ်ခဲ့ ပေီးပနာက် အာဏာေိုင် 
များက ြဖစ်ေျက်ခဲ့ေမျှ ကို  ဖုံးထားရန်  အေည်းအေန် 
ကကိုးစားြေန်ေည်။
 နိုင်ငံြခားမီဒီယာကိုလည်း ကန့်ေတ်ထား၊ လူေား 
ချင်းစာနာပထာက်ထားမှု  အကူအညီကိုလည်း ြေင်းထန်စွာ 
ချုေ်ချယ်ထားေည့်အြေင် ကုလေမဂ�  အထူးကိုယ်စားလှယ် 
ယန်ဟီးလီကိုယ်တိုင်ကို တိုင်းြေည်ထဲ အဝင်မခံေည့် အပြခ 
အပနြဖစ်ေည်။ ေို့ပော်ထိုလုေ်ရေ်များက ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
နယ်စစ်မှ  ေတင်းစီးဆင်းမှု ကို  ြဖတ်ပတာက်နို င် ြခင်း  
မရှိေါ။ လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှု များ ဆက်တိုက် ြဖစ်  
ပေါ် ပနေည့ ်မတှတ်မ်းများ ဆကလ်က ်ထကွပ်ေါ် ပနေညက်ိ ု
မတားနိုင်ေါ။
 အလွန်အရုေ်ဆိုးပော မီဒီယာဖိနှိေ်မှု မှာ ရိုက်တာမှ 
ဂျာ န ယ် လ စ် နှ စ် ဦး ြဖ စ် ပော  ြမ န် မာ နို င် ငံ ေား များ ကို

ဖမ်းဆီးခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ ထိုေူတို့မှာ အင်ဒင်းရ�ာတွင်  
လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗုဒ� ဘာော အရေ်ေားများက 
ရိုဟင်ဂျာများအား  ေတ် ြဖတ်ေည့်ေတင်းကို  စုံ စမ်း  
ပထာက်လှမ်း ပနစဉ်တွင်  အဖမ်းခံရ ြခင်း ြဖစ်ေည်။ ၉၅

၎င်းတို့ကို  စစ်ဘက်မှ  ပထာင်ဖမ်းေည့်  ေက်ပေများရှိ  
ခဲ့ ပော်လည်း  နို င်ငံ ပတာ်  လျှ ု့ိ ဝှက်မှု အက်ဥေပဒ အရ 
ပထာင်ခုနှစ်စီ အချခံခဲ့ရေည်။၉၆ ထိုအင်ဒင်း လူေတ်ေွဲတွင် 
တာဝန်ရှိပော စစ်ေားခုနှစ်ဦးမှာ  ထိုဂျာနယ်လစ်များထက် 
ပထာင်ဒဏ်ပလ ျှာ့ပေးပေီး ထိုေတင်းကိုပရးပော ဂျာနယ် 
လစ်များကို  ေိုရှည်လျားပော ပထာင်ဒဏ်ကိုရပောအခါ
ပဒါေ များ ေို၍ထွက်ခဲ့ ကကရေည်။၉၇ ထို့ ြေင်အြငင်းေွားစရာ 
ေို ြဖစ်ပော ကိစ္စ တစ်ခုမှာ တေ်မပတာ်၏ြေန်ကကားပရးနှင့် 
စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ပရးဌာနက ထုတ်ပဝပော စာအုေ်တွင်
ရဝမ်ဒါမှ  ေုံများကိုေုံးကာ ဘင်္  ဂါလီများက ြမန်မာနိုင်ငံ
အတွင်းေို့ တရားမဝင် ဝင်ပရာက်လာပေီး ပဒေခံတို့အား
ေတ်ြဖတ်ပနေုံဟု လီဆယ်ပဖာ် ြေ ထားြခင်းြဖစ်ေည်။၉၈

တေ်မပတာ်က ဘင်္  ဂါလီတို့ မှာ  အ ကကမ်းဖက်ေမားများ  
ြဖစ် ကကပေီး  ရိုဟင်ဂျာတို့၏ တိုင်း ြေည်ကို  “Ark istan” 
အာကစ္စ တန်ဟူပော အမည် ြဖင့်  ြမန်မာြေည်ကိုဖဲ့ထုတ်  
ေွားရန် ရည်ရ�ယ်ပကကာင်း စွေ်စွဲခဲ့ေည်။၉၉

 NLD ပခါင်းပဆာင်များေည် အကျေ်အတည်းကို 
တုံ့ ြေန်ရန် အပရးပေါ် အစီအစဉ်အချ ို့ကို တင်ြေလာေည်။ 
ပနာက်တစ်နှစ်တွင်  အစိုးရက “ရခိုင် ြေည်နယ်အတွက် 
အကကံြေုချက်များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပရး ပကာ်မတီ” 
နှင့် “ရခိုင်ြေည်နယ် လူေားချင်းစာနာမှု  အကူအညီပေးပရး 
ြေန်လည်ပနရာချထားပရးနှင့်  ဖွံ့ ပဖိုးပရး ြေည်ပထာင်စု
လုေ်ငန်းပကာ်မတီ”၁၀၀နှင့်  ထိုင်းနိုင်ငံမှ  နိုင်ငံပရးေမား 
ဆူ ရ ကီ  ရ တ် ဆ တ် ေီ ယာ ထို င်း  ဉီး ပဆာ င် ပော  နို င် ငံ  
တကာ ရခိုင် ြေည်နယ် အကကံပေးအဖွဲ့ ”၁၀၁ ကို  ဖွဲ့စည်းခဲ့  
ေည်။ ေို့ပော်  အပမရိကန်  ေံတမန်ပဟာင်း  မစ္စ  တာ 
ပဘလ်ရစ်ချတ်ဆန်က ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ စစ်တေ် 
ဘက်ကို မဆန့်ကျင်လိုပော ေပဘာထားပကကာင့် နှု တ်ထွက်
ေွားပေီးပနာက် အဖွဲ့၏ေိက္ခ ာမှာ အတန်ငယ်ကျဆင်း ခဲ့
ေည်။ ပဘလ်ရစ်ချစ်ဆန်က “ဤအဖွဲ့တွင်  လူ ြဖူ များ 
ေါေည်ဆိုရုံထည့်ထား ပေီး  အဓိေ�  ါယ်မရှိဘဲ  ေါဝင်ပေးရ 
ြခင်း”၁၀၂  မျ ိုး ကကုရံမညဟ် ုမထငထ်ားေါဟ ုပြောကကားခဲေ့ည။် 
ထို့ ပနာ က် တွ င်  ပနာ က် ထ ေ်  ပကာ် မ တီ တ စ် ခု ြဖ စ် ပော
ဖိလစ်ေိုင်  ေံတမန်တစ်ဉီး ြဖစ်ေည့်  ရိုဆာရီယိုမာနာလို  
ဉီးပဆာင်ပော “လွတ်လေ်ေည့် စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်”၁၀၃

တစ်ရေ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ြေန်ေည်။
 နိုင်ငံတကာမှ စိုးရိမ်မှု များက တရိေ်ရိေ်တက်လာ
ခဲ့ ပေ ပေီ ။  က မ�  ာ ေ ည်  အ ပရး ပေါ်  ေ ဋိ ေ က္ခ  များ စွာ ကို  
ကိုင်တွယ်ပနရပော်လည်း ရခိုင်ြေည်၏ အကျေ်အတည်း 
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အ ေ စ် မှာ  ပကကာ က် လ န့် စ ရာ  ေ တ င်း မျ ိုး ြဖ စ် ေ ည် ။ 
ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် က  ရ င် ဆို င် ရ ေ ည့်  စိ န် ပခါ် မှု မှာ လ ည်း  
မပေးေါ။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးပရး အဖွဲ့များေည် 
ဒုက္ခ ေည်များအတွက် လူေားချင်းစာနာပထာက်ထားမှု 
ဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးနိုင်ရန် ကကိုးစားပနကကေည်။ 
အပနာက်တိုင်း အစိုးရများက ကုလေမဂ� လုံပခုံပရးပကာင်စီ
မ ှတစဆ်င့ ်ြမနမ်ာနိငုင်အံား အပရးယမူည့ ်အပရးတငွလ်ည်း
ခါတိုင်းြမန်မာနိုင်ငံနှင့်ေတ်ေက်ေည့် နိုင်ငံတကာ အပရး 
ယူမှု များတွင် ြဖစ်ပနကျေုံစံအတိုင်းေင် တရုတ်နှင့် ရုရှား
တို့က ကာဆီးေိတ်ဆို့ထားပေေည်။၁၀၄

 တရုတ်အစိုးရက အဆို ြေုပော အဆင့် ေုံးဆင့် 
ေါေည့်  ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာပြဖရှင်းပရးအဆိုကို  ၂၀၁၇
နို ဝင်ဘာတွင်  တရုတ်  နို င် ငံ ြခားပရးဝန် ကကီး  ဝမ်ရီက 
တင်ြေခဲ့ေည်။ ထိုအဆင့်ေုံးဆင့်တွင် နိုင်ငံ တည်ပငိမ်မှု 
ရရှိပစရန် အေစ်အခတ်ရေ်စဲကကပရး၊ ြေန်လည်ပနရာ ချထား 
ပရးနှင့် ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းနိုင်ပရးကို အားပေးရန် နိုင်ငံတကာ 
က အကကံ� ဏ်နှင့် အပထာက်အေံ့များပေးပရးနှင့် ြေဿနာ 
၏ ပရပောက် ြမစ်များကို  ြဖတ်နို င်မည့်  မဟာဗျူဟာ 
များချမှတ်ကကပရး တို့ေါဝင်ေည်။၁၀၅  ေို့ပော် ယပန့အချိန် 
အထိ ထိုအကကံ� ဏ်များထဲတွင်  တကယ်လုေ် ြဖစ်ပော 
အေိုင်းမှာ  အလွန်နည်းေါးေည်။ (အခန်း  ၈ ကို ကကည့်  
ေါ။) နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှု မှာလည်း ကုလေမဂ�  
လူ့အခွင့်အပရးပကာင်စီက ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော လွတ်လေ်
ေည့်  နိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာပဖွပရးမစ်ရှစ်၏ 
စုံ စမ်းပဖာ်ထုတ်ပရး  အပေါ် တွင်ော  ရှိေည်။  ၂၀၁၈ 
စက်တင်ဘာလတွင် အချက်အလက်ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်၏ 
ပတွ့ရှိချက်များမှာ အစိုးရလုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ၏ အြေု 
အမူများကို  ကကမ်း ကကုတ်ပကကာင်း အြေင်းအထန် စွဲချက် 
တင်ထားေည်များ ေါဝင်ေည်။ ထိုအစီရင်ခံစာမှာ ဤ
အ ပရး အ ခ င်း နှ င့်  ေ တ် ေ က် ၍  နို င် ငံ တ ကာ အ ြမ င် ကို  
ခိုင်မာ ေွားပစပော ေမိုင်းဝင်အပထာက်အထား တစ်ခု 
ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  တ ေ် မ ပတာ် ပခါ င်း ပဆာ င်  ၆  ဉီး ေ ည်  
စစ်ရာဇဝတ်မှု  ကျူးလွန်ခဲ့ေူများဟု အမည်တေ် ထားပေီး
ဂျီနိုဆိုက် ပြမာက်မပြမာက်ကို စုံစမ်းစစ်ပဆးရန် အကကံြေု 
ထားေည်။ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်နှင့် ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး စိုးဝင်းနှင့် အမှတ် ၃ စစ်ဆင်ပရး အထူး 
အဖွဲ့မှူး ၊  အပနာက်ေိုင်း  တိုင်းစစ်ဌာနချုေ်  တိုင်းမှူး ၊ 
ပြခြမန်တေ်မ (၃၃) နှင့် (၉၉) တို့အား ပခါင်းပဆာင်များကို 
အဓကိ အြေစက်ျူးလနွ ်ခဲေ့မူျားအြဖစ ်ပဖာြ်ေထားေည။်၁၀၆

 ထိုစာရင်းမှာ အကုန်အစင်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ အြခား 
အပရးကကီးေည့် ကိစ္စ များကိုလည်း မီးပမာင်း ထိုးြေထား 
ေါ ေ ည် ။  ြမ န် မာ နို င် ငံ ရဲ တ ေ် ဖွဲ့ ၊  န . စ . ခ တ ေ် များ နှ င့်  
နယ်စေ်လုံပခုံပရးရဲများေည်လည်း အလားတူေင် လူ့အခွင့်

အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု ရှိခဲ့ပကကာင်း ပတွ့ရှိခဲ့ေည်။ “ပဒေခံ 
အာဏာေိုင်များ၊ ြေည်ေူစစ်များ၊ လက်နက်ကိုင်ထားပော
အရေ်ေားအုေ်စုများ၊  နိုင်ငံပရးေမားများနှင့်  ရဟန်း” 
များေည်လည်း  အထက်ေါ  လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်
မှု များ တွ င်  အ န ည်း နှ င့် အ များ  ေါ ဝ င် ခဲ့ ကက ေ ည် ဟု  
ဆိုေည်။၁၀၇ ရခိုင်အြေင်ကို လှမ်းကကည့်လျှ င်လည်း ထိုကဲ့ 
ေို့ လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များကို ကချင်နှင့် ရှမ်းြေည် 
နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ  တေ်မပတာ်၏ စစ်ဆင်ပရးအတွင်း  
ပတွ့ ရ ပကကာ င်း  ပရး ေား ထား ေ ည် ။  မွ တ် ဆ လ င် များ  
အပေါ်  အမုန်းတရား ေွားများပစပော ေတင်းစကားများ
ကို  ေျံ န့ှံ့ ပစ ခဲ့ ေ ည့် အ တွ က်  F a c e b o o k  နှ င့်  အ ြခား  
ဆိုရှယ်မီဒီယာများ ကိုလည်း ပဝဖန်ခဲ့ေည်။၁၀၈ 
 လေူတမ်ှု များနငှ့ ်အြခားလူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာက ်
မှု များအတွက် ARSA  တွင် တာဝန်ရှိေုံကိုလည်း မီးပမာင်း
ထိုးြေထားပော စုံစမ်းပထာက်လှမ်းမှု ြဖစ်ေည်။ အချက် 
အလက်ရှာပဖွပရး  မစ်ရှင်ေည်  ြဖစ်ခဲ့ ပော လူမှု ဒုက္ခ   
ဖရိုဖရဲ  အပြခအပနကို  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အပရးအရာများ
နှင့် ဆက်စေ်တင်ြေေည်။ နိဂုံးတွင်မူ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း 
ေကဆ်ိုး ရညှလ်ပှော စစပ်ဘာငခ်ျဲ့ ကကြခင်း၏ အတိငု်း အတာ 
ကို ေတိပေးခဲ့ေည်။ အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်က 
အကျဉ်းချုေ်ကို ပအာက်ေါအတိုင်း ပရးခဲ့ေည်။ 
 “ကချင် ၊  ရခိုင်နှင့်  ရှမ်း ြေည်နယ်တို့တွင်  ြဖစ်ပေါ်  

ခဲ့ပော အလွန်ဆိုးရ�ားလှေည့် လူ့ အခွင့်အပရး ချ ိုး 
ပဖာက်ြခင်းများနှင့် ကကမ်းတမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ခဲ့ ြခင်း 
များမှာ  ပကကာက်စရာပကာင်းလှ ပေီး  ပနရာအားလုံး  
တွင် တစ်ေုံစံတည်းေင် ြဖစ်ေည်။ ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော 
လူ့ အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်ြခင်းများမှာ နိုင်ငံတကာ 
ဉေပဒများအရ အကကီးပလးဆုံး ြေစ်မှု များ  ြဖစ်နိုင်ေည့် 
ကစိ္စ များြဖစေ်ည။်  ထိ ုြေဿနာများက လူ့အဖွဲ့အစည်း 
၏ ဖရိုဖရဲြဖစ်ပနေုံမှာ နက်ရှို  င်းလှပကကာင်းကို ြေပန 
ေကဲ့ေို့  ကာလကကာရှည်စွာရှိခဲ့ပော ဖွဲ့စည်းေုံအရ 
မမျှ မတမှု  များကလည်း ထင်ရှားပနပေီးဆယ်စုနှစ်များ 
စွာေင် လုံလုံပလာက်ပလာက် မကုစားဘဲေစ်ထားခဲ့  
ပကကာင်း ပေါ် လွင်ေည်။ ပကကာက်စရာပကာင်းေည်
မှာ ဤ လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များ ြဖစ်ေျက်ခဲ့ 
ေည်ကို  ြငင်းေယ် ြခင်း ၊  ေုံမှန် ြဖစ်ရိုး ြဖစ်စဉ်ကဲ့ေို့  
ပနေားကျပနကကြခင်း၊ အြေစ်ကျူးလွန်ေူများ အြေစ် 
ပေး မခံရဘဲလွတ်ပနြခင်းတို့ေင် ြဖစ်ေည်။ ယခုပတွ့ 
ရပော အနိုင်ကျင့်ေည့် လုေ်ရေ်မျ ိုးမှာ ယခင် အကကိမ် 
များက အြခားြမန်မာနိုင်ငံ အရေ်ပဒေများတွင် ြဖစ်ခဲ့ 
ေည့် ေဋိေက္ခ များနှင့်လည်း ေုံစံတူပကကာင်း ဤမစ်ရှင် 
အပနနှင့် ေုံးေေ်လိုပေေည်။”၁၀၉

 ဤစကားလုံးများက ြမန်မာနိုင်ငံပဒေများစွာတွင် 
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အ ေ စ် မှာ  ပကကာ က် လ န့် စ ရာ  ေ တ င်း မျ ိုး ြဖ စ် ေ ည် ။ 
ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် က  ရ င် ဆို င် ရ ေ ည့်  စိ န် ပခါ် မှု မှာ လ ည်း  
မပေးေါ။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးပရး အဖွဲ့များေည် 
ဒုက္ခ ေည်များအတွက် လူေားချင်းစာနာပထာက်ထားမှု 
ဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးနိုင်ရန် ကကိုးစားပနကကေည်။ 
အပနာက်တိုင်း အစိုးရများက ကုလေမဂ� လုံပခုံပရးပကာင်စီ
မ ှတစဆ်င့ ်ြမနမ်ာနိငုင်အံား အပရးယမူည့ ်အပရးတငွလ်ည်း
ခါတိုင်းြမန်မာနိုင်ငံနှင့်ေတ်ေက်ေည့် နိုင်ငံတကာ အပရး 
ယူမှု များတွင် ြဖစ်ပနကျေုံစံအတိုင်းေင် တရုတ်နှင့် ရုရှား
တို့က ကာဆီးေိတ်ဆို့ထားပေေည်။၁၀၄

 တရုတ်အစိုးရက အဆို ြေုပော အဆင့် ေုံးဆင့် 
ေါေည့်  ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာပြဖရှင်းပရးအဆိုကို  ၂၀၁၇
နို ဝင်ဘာတွင်  တရုတ်  နို င် ငံ ြခားပရးဝန် ကကီး  ဝမ်ရီက 
တင်ြေခဲ့ေည်။ ထိုအဆင့်ေုံးဆင့်တွင် နိုင်ငံ တည်ပငိမ်မှု 
ရရှိပစရန် အေစ်အခတ်ရေ်စဲကကပရး၊ ြေန်လည်ပနရာ ချထား 
ပရးနှင့် ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းနိုင်ပရးကို အားပေးရန် နိုင်ငံတကာ 
က အကကံ� ဏ်နှင့် အပထာက်အေံ့များပေးပရးနှင့် ြေဿနာ 
၏ ပရပောက် ြမစ်များကို  ြဖတ်နို င်မည့်  မဟာဗျူဟာ 
များချမှတ်ကကပရး တို့ေါဝင်ေည်။၁၀၅  ေို့ပော် ယပန့အချိန် 
အထိ ထိုအကကံ� ဏ်များထဲတွင်  တကယ်လုေ် ြဖစ်ပော 
အေိုင်းမှာ  အလွန်နည်းေါးေည်။ (အခန်း  ၈ ကို ကကည့်  
ေါ။) နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှု မှာလည်း ကုလေမဂ�  
လူ့အခွင့်အပရးပကာင်စီက ဖွဲ့စည်းလိုက်ပော လွတ်လေ်
ေည့်  နိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာပဖွပရးမစ်ရှစ်၏ 
စုံ စမ်းပဖာ်ထုတ်ပရး  အပေါ် တွင်ော  ရှိေည်။  ၂၀၁၈ 
စက်တင်ဘာလတွင် အချက်အလက်ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်၏ 
ပတွ့ရှိချက်များမှာ အစိုးရလုံ ပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ၏ အြေု 
အမူများကို  ကကမ်း ကကုတ်ပကကာင်း အြေင်းအထန် စွဲချက် 
တင်ထားေည်များ ေါဝင်ေည်။ ထိုအစီရင်ခံစာမှာ ဤ
အ ပရး အ ခ င်း နှ င့်  ေ တ် ေ က် ၍  နို င် ငံ တ ကာ အ ြမ င် ကို  
ခိုင်မာ ေွားပစပော ေမိုင်းဝင်အပထာက်အထား တစ်ခု 
ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  တ ေ် မ ပတာ် ပခါ င်း ပဆာ င်  ၆  ဉီး ေ ည်  
စစ်ရာဇဝတ်မှု  ကျူးလွန်ခဲ့ေူများဟု အမည်တေ် ထားပေီး
ဂျီနိုဆိုက် ပြမာက်မပြမာက်ကို စုံစမ်းစစ်ပဆးရန် အကကံြေု 
ထားေည်။ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်နှင့် ဒုတိယ 
ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး စိုးဝင်းနှင့် အမှတ် ၃ စစ်ဆင်ပရး အထူး 
အဖွဲ့မှူး ၊  အပနာက်ေိုင်း  တိုင်းစစ်ဌာနချုေ်  တိုင်းမှူး ၊ 
ပြခြမန်တေ်မ (၃၃) နှင့် (၉၉) တို့အား ပခါင်းပဆာင်များကို 
အဓကိ အြေစက်ျူးလနွ ်ခဲေ့မူျားအြဖစ ်ပဖာြ်ေထားေည။်၁၀၆

 ထိုစာရင်းမှာ အကုန်အစင်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ အြခား 
အပရးကကီးေည့် ကိစ္စ များကိုလည်း မီးပမာင်း ထိုးြေထား 
ေါ ေ ည် ။  ြမ န် မာ နို င် ငံ ရဲ တ ေ် ဖွဲ့ ၊  န . စ . ခ တ ေ် များ နှ င့်  
နယ်စေ်လုံပခုံပရးရဲများေည်လည်း အလားတူေင် လူ့အခွင့်

အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု ရှိခဲ့ပကကာင်း ပတွ့ရှိခဲ့ေည်။ “ပဒေခံ 
အာဏာေိုင်များ၊ ြေည်ေူစစ်များ၊ လက်နက်ကိုင်ထားပော
အရေ်ေားအုေ်စုများ၊  နိုင်ငံပရးေမားများနှင့်  ရဟန်း” 
များေည်လည်း  အထက်ေါ  လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်
မှု များ တွ င်  အ န ည်း နှ င့် အ များ  ေါ ဝ င် ခဲ့ ကက ေ ည် ဟု  
ဆိုေည်။၁၀၇ ရခိုင်အြေင်ကို လှမ်းကကည့်လျှ င်လည်း ထိုကဲ့ 
ေို့ လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များကို ကချင်နှင့် ရှမ်းြေည် 
နယ်ပြမာက်ေိုင်းရှိ  တေ်မပတာ်၏ စစ်ဆင်ပရးအတွင်း  
ပတွ့ ရ ပကကာ င်း  ပရး ေား ထား ေ ည် ။  မွ တ် ဆ လ င် များ  
အပေါ်  အမုန်းတရား ေွားများပစပော ေတင်းစကားများ
ကို  ေျံ န့ှံ့ ပစ ခဲ့ ေ ည့် အ တွ က်  F a c e b o o k  နှ င့်  အ ြခား  
ဆိုရှယ်မီဒီယာများ ကိုလည်း ပဝဖန်ခဲ့ေည်။၁၀၈

 လေူတမ်ှု များနငှ့ ်အြခားလူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာက ်
မှု များအတွက် ARSA  တွင် တာဝန်ရှိေုံကိုလည်း မီးပမာင်း
ထိုးြေထားပော စုံစမ်းပထာက်လှမ်းမှု ြဖစ်ေည်။ အချက် 
အလက်ရှာပဖွပရး  မစ်ရှင်ေည်  ြဖစ်ခဲ့ ပော လူမှု ဒုက္ခ   
ဖရိုဖရဲ  အပြခအပနကို  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အပရးအရာများ
နှင့် ဆက်စေ်တင်ြေေည်။ နိဂုံးတွင်မူ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း 
ေကဆ်ိုး ရညှလ်ပှော စစပ်ဘာငခ်ျဲ့ ကကြခင်း၏ အတိငု်း အတာ 
ကို ေတိပေးခဲ့ေည်။ အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်က 
အကျဉ်းချုေ်ကို ပအာက်ေါအတိုင်း ပရးခဲ့ေည်။ 
 “ကချင် ၊  ရခိုင်နှင့်  ရှမ်း ြေည်နယ်တို့တွင်  ြဖစ်ပေါ်  

ခဲ့ပော အလွန်ဆိုးရ�ားလှေည့် လူ့ အခွင့်အပရး ချ ိုး 
ပဖာက်ြခင်းများနှင့် ကကမ်းတမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ခဲ့ ြခင်း 
များမှာ  ပကကာက်စရာပကာင်းလှ ပေီး  ပနရာအားလုံး  
တွင် တစ်ေုံစံတည်းေင် ြဖစ်ေည်။ ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော 
လူ့ အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်ြခင်းများမှာ နိုင်ငံတကာ 
ဉေပဒများအရ အကကီးပလးဆုံး ြေစ်မှု များ  ြဖစ်နိုင်ေည့် 
ကစိ္စ များြဖစေ်ည။်  ထိ ုြေဿနာများက လူ့အဖွဲ့အစည်း 
၏ ဖရိုဖရဲြဖစ်ပနေုံမှာ နက်ရှို  င်းလှပကကာင်းကို ြေပန 
ေကဲ့ေို့  ကာလကကာရှည်စွာရှိခဲ့ပော ဖွဲ့စည်းေုံအရ 
မမျှ မတမှု  များကလည်း ထင်ရှားပနပေီးဆယ်စုနှစ်များ 
စွာေင် လုံလုံပလာက်ပလာက် မကုစားဘဲေစ်ထားခဲ့  
ပကကာင်း ပေါ် လွင်ေည်။ ပကကာက်စရာပကာင်းေည်
မှာ ဤ လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များ ြဖစ်ေျက်ခဲ့ 
ေည်ကို  ြငင်းေယ် ြခင်း ၊  ေုံမှန် ြဖစ်ရိုး ြဖစ်စဉ်ကဲ့ေို့  
ပနေားကျပနကကြခင်း၊ အြေစ်ကျူးလွန်ေူများ အြေစ် 
ပေး မခံရဘဲလွတ်ပနြခင်းတို့ေင် ြဖစ်ေည်။ ယခုပတွ့ 
ရပော အနိုင်ကျင့်ေည့် လုေ်ရေ်မျ ိုးမှာ ယခင် အကကိမ် 
များက အြခားြမန်မာနိုင်ငံ အရေ်ပဒေများတွင် ြဖစ်ခဲ့ 
ေည့် ေဋိေက္ခ များနှင့်လည်း ေုံစံတူပကကာင်း ဤမစ်ရှင် 
အပနနှင့် ေုံးေေ်လိုပေေည်။”၁၀၉

 ဤစကားလုံးများက ြမန်မာနိုင်ငံပဒေများစွာတွင် 
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လွတ်လေ်ပရးရေည့် ၁၉၄၈ ကတည်းကေင် ြဖစ်ေျက်ခဲ့
ပော အပြခအပနများကို ပဖာ်ကျူးပနေါေည်။ ဝမ်းနည်း 
စရာမှာ  ရခိုင် ြေည်နယ်နှင့်  တရုတ်နှင့်  ထိစေ်ပနပော 
အပရှ့ပြမာက် နယ်ြခားပဒေများတွင် ေဋိေက္ခ များပကကာင့် 
နာကျင်ခံစားမှု များ  မရေ်တန့်ေွားပေးြခင်း ြဖစ်ေည်။ 
ကိုဖီအာနန် အကကံပေးပကာ်မရှင်နှင့် ကုလေမဂ�  အချက် 
အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်နှစ်ခုစလုံး၏ အစီရင်ခံစာများမှာ 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်းများကို ပြဖရှင်းရန်
နိငုင်တံကာက ပေးထားပော အကကြံေုချက ်ကတတ်ပလာက ်

ထဲတွင် စာရင်းထေ်တိုးလာခဲ့ ပေီ။ ြမန်မာနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
အစိုးရများေည် ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလကစတင်ပေီး ဒုက္ခ ေည်
များအား ပနရာြေန်လည်ချထားရန်  ေပဘာတူညီချက်  
ရထားကကေည်။ ေို့ပော် ယခုအချိန်အထိ ြေန်လည်ပနရာ 
ချထားမှု များ မရှိခဲ့ပေးပေ။ (အခန်း ၈ ကိုရှု ေါ။) လတ်တ 
ပလာတွင် လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရး၊ စစ်ဘက်တွင် တာဝန်ခံမှု  
ရှိပရးနှင့် တရားဉေပဒနှင့်အညီ လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ် 
ပစာင့်ပရှာက်ပရးတို့မှာ ြမန်မာလူမျ ိုးများအတွက် ပေချာ 
ပရရာြခင်း မရှိပေးေါ။
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လွတ်လေ်ပရးရေည့် ၁၉၄၈ ကတည်းကေင် ြဖစ်ေျက်ခဲ့
ပော အပြခအပနများကို ပဖာ်ကျူးပနေါေည်။ ဝမ်းနည်း 
စရာမှာ  ရခိုင် ြေည်နယ်နှင့်  တရုတ်နှင့်  ထိစေ်ပနပော 
အပရှ့ပြမာက် နယ်ြခားပဒေများတွင် ေဋိေက္ခ များပကကာင့် 
နာကျင်ခံစားမှု များ  မရေ်တန့်ေွားပေးြခင်း ြဖစ်ေည်။ 
ကိုဖီအာနန် အကကံပေးပကာ်မရှင်နှင့် ကုလေမဂ�  အချက် 
အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်နှစ်ခုစလုံး၏ အစီရင်ခံစာများမှာ 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်းများကို ပြဖရှင်းရန်
နိငုင်တံကာက ပေးထားပော အကကြံေုချက ်ကတတ်ပလာက ်

ထဲတွင် စာရင်းထေ်တိုးလာခဲ့ ပေီ။ ြမန်မာနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
အစိုးရများေည် ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလကစတင်ပေီး ဒုက္ခ ေည်
များအား ပနရာြေန်လည်ချထားရန်  ေပဘာတူညီချက်  
ရထားကကေည်။ ေို့ပော် ယခုအချိန်အထိ ြေန်လည်ပနရာ 
ချထားမှု များ မရှိခဲ့ပေးပေ။ (အခန်း ၈ ကိုရှု ေါ။) လတ်တ 
ပလာတွင် လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရး၊ စစ်ဘက်တွင် တာဝန်ခံမှု  
ရှိပရးနှင့် တရားဉေပဒနှင့်အညီ လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ် 
ပစာင့်ပရှာက်ပရးတို့မှာ ြမန်မာလူမျ ိုးများအတွက် ပေချာ 
ပရရာြခင်း မရှိပေးေါ။
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Facebook  ESifh qdk&S,frD'D,m\ tcef;u@

 ကုလေမဂ� ၏ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လေ်ပော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာပဖွပရး 
မစ်ရှင်က ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  အကကမ်းဖက်မှု များ၏ ြဖစ်လာရြခင်း၏ အပကကာင်းတရားတစ်ခုမှာ 
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ြဖစ်ေည်ဟု  ြေစ်တင်ရှု ့ံချလိုက်ေည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့်  အင်တာနက်တို့ေည် 
ြမန်မာနိုင်ငံေို့ အပတာ်ပနာက်ကျမှ ပရာက်ေါေည်။ Facebook ေုံးစွဲေူ ၁၈ ေန်းရှိပောနိုင်ငံတွင် 
ေုံးစွဲေူများစွာ၏ အင်တာနက်မှာ Facebook ြဖစ်ပနေည်။ အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်က 
အစီရင်ခံရာတွင် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အကကမ်းဖက်မှု များြဖစ်ပေါ် ပနစဉ် ကာလအတွင်း အစိုးရမီဒီယာများ
နှင့် Facebook ပေါ် တွင် စစ်တေ်က မွတ်ဆလင်တို့အား နှိေ်ကွေ်ေည့် ကာလတစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် 
မွတ်ဆလင်  ဆန့်ကျင်ပရးတရားများ  လွတ်လွတ်လေ်လေ်ေင်  တင်ဆက်ပဖာ် ြေပန ကကေည်ဟု 
ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။
 အြငင်းေွားအြဖစ်ဆုံးကိစ္စ တစ်ခုမှာ ကာကွယ်ပရးဉီးစီးချုေ်ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်က 
တေမ်ပတာ၏် စစဆ်ငပ်ရးများမှာ ဒတုယိကမ� ာစစအ်တငွ်းက “မပေီးြေတခ်ဲပ့ော ကစိ္စ များ” ကိ ုရငှ်းပနြခင်း 
ြဖစ်ပကကာင်း (အခန်း ၂ ကိုရှု ေါ။) ပြောကကားခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်၁၁၀ တစ်ကမ� ာလုံးမှာ ထိုစကားပကကာင့် 
လန့်ဖျေ်ကကရေည်။ “နယူးပယာက် တိုင်းမ်၏ ေတင်းတစ်ေုဒ်က “Facebook ပေါ် တွင် လှု ့ံပဆာ်လာ
ပော ဂျီနိုဆိုက်နှင့် ြမန်မာစစ်တေ်၏ Facebook ပရးေားချက်များ” ဟုတင်ြေခဲ့ေည်။၁၁၁

 ထို့ပနာက်တွင် ေတင်းတု၊ ေတင်းပယာင်များနှင့်တကွ ရမ်းကားပော ခွဲြခားပော စကားလုံး 
အေုံးအနှု န်း ြေန့်နှံ့မှု ကို  တုံ့ ြေန်ရာတွင်  မိမိတို့အပနနှင့်  အလွန်ပနှးပကွးခဲ့ပကကာင်း Facebook 
က ေိရှိေွားခဲ့ေည်။၁၁၂ ထိုအချိန်မှစ၍ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်၏ စာမျက်နှာအေါအဝင် 
အချ ို့ Facebook  စာမျက်နှာများကို ဖယ်ရှားခဲ့ေည်။၁၁၃ အစိုးရ၏ ပတာင်းဆိုမှု ြဖင့် Facebook 
က အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကို လက်မှတ်မထိုးထားပော ULA, KIO နှင့်  MNDAA တို့၏ 
စာမျက်နှာများကိုေါ ဖယ်ရှားပေးခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ဆိုရှယ်မီဒီယာက လူမျ ိုးပရး စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များကို 
ြဖစ်ပစေည်၊ လူမျ ိုးစုများကကားေဋိေက္ခ များ တိုးပစေည်ဟူပော ကိစ္စ ကို အပရးတယူလုေ်လာကကချိန်မှာ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်ေို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပော ဒုက္ခ ေည်နှင့် အိုးအိမ်မဲ့ လူ တစ်ေန်းအတွက်မူ ပနာက် 
ကျလွန်းလှေည်။ 

နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခ နှင့် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး 

 နို င် ငံ တ ကာ က  ရို ဟ င် ဂျာ အ ပရး ကို  ဂ ရု စို က်  
ပနချိန်တွင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်ြခားမှ ေဋိေက္ခ မှာ ရခိုင်ြေည် 
၏ တစ်ခုတည်းပော အပရးပေါ် ကိစ္စ  မဟုတ်ခဲ့ေါ။ အြခား 
လူမျ ိုးစုများအပေါ်  တေ်မပတာ်၏ ဆက်ဆံေုံမှာ အထက် 
တွင် ပဖာ်ြေခဲ့ပော လုေ်ေုံကိုင်ေုံများနှင့် မထူးလှေါ။ ရခိုင် 
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ အများအြေားက မွတ်ဆလင် 
တို့အား အစိုးရက ဖိနှိေ်ေည်ကို ပထာက်ခံ ခဲ့ ကကပော်လည်း 
တစ်ဘက်တွင်  အဏာေိုင်များေည် အစိုးရအာဏာစက် 
ရခိုင်တွင် ကျယ်ြေန့်လာပအာင် ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို 
အေုံးချပနကကေည်ဟူပော အြမင်ကိုလည်း ကျယ်ြေန့်စွာ 
လက်ခံ ကကေည်။ အြခားလူမျ ိုးစုပဒေများတွင်  ရင်နှီး  
ပန ပေီး ေား ြဖ စ် ပော  တ ေ် မ ပတာ် ၏  လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး  

ချ ိုးပဖာက်ပောလုေ်ရေ်များမှာ ပဒေခံတို့၏ မပကျနေ် 
မှု များ  စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ြခ င်း များ ကို  မ ပြဖ ရှ င်း နို င် ရုံ မျှ မ က 
ေို၍ေင်  ဆိုးလာပော နည်းဗျူဟာများော ြဖစ်ေည်။ 
အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းပခါင်းပဆာင်  တစ်ဉီး ြဖစ်ေူ  
ပကျာဆ်န်းက က� နပ်တာတ်ို ့လူ့အဖွဲ့အစည်း မှာ အရငတ်နု်းက 
ထက်ပတာင် ေူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ေိုကွဲ လာကကတယ်” ဟု 
ဆိုခဲ့ေည်။၁၁၄

 မွတ်ဆလင်များနှင့် ေတ်ေက်၍ အပြခအပနများ 
ဆိုး ေ ထ က် ဆိုး လာ ပေီ ဟူ ပော  ေ တိ ပေး ချ က် များ ကို  
အကကိမ်ကကိမ် လျစ်လျူရှု ခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင်လူမျ ိုးများ အပေါ်  
တငွလ်ည်း လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု များ ဆိုးဆိုး ရ�ားရ�ား 
ကျူးလနွခ်ဲ့ ကကေါေည။်၁၁၅ ဤြဖစရ်ေမ်ျားပကကာင့ ်ဗမာလမူျ ိုး 
နိငုင် ံပခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်တမငတ်ကာေင ်ရခိငုက်ိ ုချ ိုးနှမိ ်
ထားေည်ဟူပော အြမင်ကို  ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များေို၍ 
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 ကုလေမဂ� ၏ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လေ်ပော နိုင်ငံတကာ အချက်အလက်ရှာပဖွပရး 
မစ်ရှင်က ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  အကကမ်းဖက်မှု များ၏ ြဖစ်လာရြခင်း၏ အပကကာင်းတရားတစ်ခုမှာ 
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ြဖစ်ေည်ဟု  ြေစ်တင်ရှု ့ံချလိုက်ေည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့်  အင်တာနက်တို့ေည် 
ြမန်မာနိုင်ငံေို့ အပတာ်ပနာက်ကျမှ ပရာက်ေါေည်။ Facebook ေုံးစွဲေူ ၁၈ ေန်းရှိပောနိုင်ငံတွင် 
ေုံးစွဲေူများစွာ၏ အင်တာနက်မှာ Facebook ြဖစ်ပနေည်။ အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်က 
အစီရင်ခံရာတွင် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အကကမ်းဖက်မှု များြဖစ်ပေါ် ပနစဉ် ကာလအတွင်း အစိုးရမီဒီယာများ
နှင့် Facebook ပေါ် တွင် စစ်တေ်က မွတ်ဆလင်တို့အား နှိေ်ကွေ်ေည့် ကာလတစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် 
မွတ်ဆလင်  ဆန့်ကျင်ပရးတရားများ  လွတ်လွတ်လေ်လေ်ေင်  တင်ဆက်ပဖာ် ြေပန ကကေည်ဟု 
ပဖာ်ြေခဲ့ေည်။
 အြငင်းေွားအြဖစ်ဆုံးကိစ္စ တစ်ခုမှာ ကာကွယ်ပရးဉီးစီးချုေ်ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်က 
တေမ်ပတာ၏် စစဆ်ငပ်ရးများမှာ ဒတုယိကမ� ာစစအ်တငွ်းက “မပေီးြေတခ်ဲပ့ော ကစိ္စ များ” ကိ ုရငှ်းပနြခင်း 
ြဖစ်ပကကာင်း (အခန်း ၂ ကိုရှု ေါ။) ပြောကကားခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်၁၁၀ တစ်ကမ� ာလုံးမှာ ထိုစကားပကကာင့် 
လန့်ဖျေ်ကကရေည်။ “နယူးပယာက် တိုင်းမ်၏ ေတင်းတစ်ေုဒ်က “Facebook ပေါ် တွင် လှု ့ံပဆာ်လာ
ပော ဂျီနိုဆိုက်နှင့် ြမန်မာစစ်တေ်၏ Facebook ပရးေားချက်များ” ဟုတင်ြေခဲ့ေည်။၁၁၁

 ထို့ပနာက်တွင် ေတင်းတု၊ ေတင်းပယာင်များနှင့်တကွ ရမ်းကားပော ခွဲြခားပော စကားလုံး 
အေုံးအနှု န်း ြေန့်နှံ့မှု ကို  တုံ့ ြေန်ရာတွင်  မိမိတို့အပနနှင့်  အလွန်ပနှးပကွးခဲ့ပကကာင်း Facebook 
က ေိရှိေွားခဲ့ေည်။၁၁၂ ထိုအချိန်မှစ၍ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်၏ စာမျက်နှာအေါအဝင် 
အချ ို့ Facebook  စာမျက်နှာများကို ဖယ်ရှားခဲ့ေည်။၁၁၃ အစိုးရ၏ ပတာင်းဆိုမှု ြဖင့် Facebook 
က အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ်ကို လက်မှတ်မထိုးထားပော ULA, KIO နှင့်  MNDAA တို့၏ 
စာမျက်နှာများကိုေါ ဖယ်ရှားပေးခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ဆိုရှယ်မီဒီယာက လူမျ ိုးပရး စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များကို 
ြဖစ်ပစေည်၊ လူမျ ိုးစုများကကားေဋိေက္ခ များ တိုးပစေည်ဟူပော ကိစ္စ ကို အပရးတယူလုေ်လာကကချိန်မှာ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နယ်စေ်ေို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပော ဒုက္ခ ေည်နှင့် အိုးအိမ်မဲ့ လူ တစ်ေန်းအတွက်မူ ပနာက် 
ကျလွန်းလှေည်။ 

နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခ နှင့် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး 

 နို င် ငံ တ ကာ က  ရို ဟ င် ဂျာ အ ပရး ကို  ဂ ရု စို က်  
ပနချိန်တွင် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်ြခားမှ ေဋိေက္ခ မှာ ရခိုင်ြေည် 
၏ တစ်ခုတည်းပော အပရးပေါ် ကိစ္စ  မဟုတ်ခဲ့ေါ။ အြခား 
လူမျ ိုးစုများအပေါ်  တေ်မပတာ်၏ ဆက်ဆံေုံမှာ အထက် 
တွင် ပဖာ်ြေခဲ့ပော လုေ်ေုံကိုင်ေုံများနှင့် မထူးလှေါ။ ရခိုင် 
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ အများအြေားက မွတ်ဆလင် 
တို့အား အစိုးရက ဖိနှိေ်ေည်ကို ပထာက်ခံ ခဲ့ ကကပော်လည်း 
တစ်ဘက်တွင်  အဏာေိုင်များေည် အစိုးရအာဏာစက် 
ရခိုင်တွင် ကျယ်ြေန့်လာပအာင် ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို 
အေုံးချပနကကေည်ဟူပော အြမင်ကိုလည်း ကျယ်ြေန့်စွာ 
လက်ခံ ကကေည်။ အြခားလူမျ ိုးစုပဒေများတွင်  ရင်နှီး  
ပန ပေီး ေား ြဖ စ် ပော  တ ေ် မ ပတာ် ၏  လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး  

ချ ိုးပဖာက်ပောလုေ်ရေ်များမှာ ပဒေခံတို့၏ မပကျနေ် 
မှု များ  စိ တ် ဝ မ်း ကွဲ ြခ င်း များ ကို  မ ပြဖ ရှ င်း နို င် ရုံ မျှ မ က 
ေို၍ေင်  ဆိုးလာပော နည်းဗျူဟာများော ြဖစ်ေည်။ 
အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းပခါင်းပဆာင်  တစ်ဉီး ြဖစ်ေူ  
ပကျာဆ်န်းက က� နပ်တာတ်ို ့လူ့အဖွဲ့အစည်း မှာ အရငတ်နု်းက 
ထက်ပတာင် ေူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ေိုကွဲ လာကကတယ်” ဟု 
ဆိုခဲ့ေည်။၁၁၄

 မွတ်ဆလင်များနှင့် ေတ်ေက်၍ အပြခအပနများ 
ဆိုး ေ ထ က် ဆိုး လာ ပေီ ဟူ ပော  ေ တိ ပေး ချ က် များ ကို  
အကကိမ်ကကိမ် လျစ်လျူရှု ခဲ့ ကကေည်။ ရခိုင်လူမျ ိုးများ အပေါ်  
တငွလ်ည်း လူ့အခငွ့အ်ပရး ချ ိုးပဖာကမ်ှု များ ဆိုးဆိုး ရ�ားရ�ား 
ကျူးလနွခ်ဲ့ ကကေါေည။်၁၁၅ ဤြဖစရ်ေမ်ျားပကကာင့ ်ဗမာလမူျ ိုး 
နိငုင် ံပခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်တမငတ်ကာေင ်ရခိငုက်ိ ုချ ိုးနှမိ ်
ထားေည်ဟူပော အြမင်ကို  ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များေို၍ 
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ယုံကကည်လာခဲ့ေည်။ အစိုးရအာဏာေိုင်များ၊ ဗုဒ� ဘာော 
ရခိုင်များနှင့် မွတ်ဆလင် လူနည်းစုများ ေုံးေွင့်ဆိုင် အပန 
အထား၌ ဘက်ေုံးဖက်စလုံးမှ  ြေည်ေူများမှာ  ညှေ်ေူး  
ညှေ်ေိတ်အပနအထားနှင့်  ကကုံရေည်။၁၁၆ ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို  
ေုံးေေ်  ပဆွးပနွးေူ  ရဲမင်းပဇာ်က “အပကကာက်တရား
ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှု ဘဝများထဲေို့  စိမ့်ဝင်ပနပေီး  
မ ေိ မ ော ရှိ ခဲ့ ပော  ဘ က် လို က် ြခ င်း များ မှာ  ယ ခု အ ခါ
ပေါ် လွင် လာကကပေီဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၁၁၇

 NLD အစိုးရလက်ပအာက်တွင်  ရခိုင်နိုင်ငံပရး 
ေါ တီ များ မှာ  မ လုံ ပခုံ မှု များ  ကကီး စိုး လာ ချိ န် တွ င် မ ေိ  
ချင်ပယာင် ြေု၍ တိတ်တိတ်ပနခဲ့ ကကေူများမဟုတ်ပေ။ 
၂၀၁၅ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲအ ပေီးတွင်  အာရကန်
အမျ ိုးေားပရး ပဆာ်ကေစည်းရုံး တိုက်တွန်းပရးတွင် အုေ်စု 
ကကီးနှစ်ခုက လ� မ်းမိုးထားေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရးထဲ
မှ ANP နှင့်  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ULA တို့ ြဖစ်ကကေည်။ 
အပစာေိုင်းတွင် ANP ေည် NLD အာဏာရလာပေီးပနာက်
ေိုင်း အရှိန်ပလျာ့ေွားေလို ရှိေည်။ ၂၀၁၅ ပရ�းပကာက် 
ေွဲတွင် ေါတီက အပြခအပန ပကာင်းခဲ့ပော်လည်း ဂိုဏ်းဂဏ 
အကွဲအပေဲများက ြေဿနာြဖစ်ပနပမဲေင်။ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ 
အတွင်း ALD အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများက ၎င်းတို့၏ ယခင် 
ေါတီပဟာင်းကို  ြေန်လည်ထူပထာင်ရန်  ခွဲထွက်ေွား ကက 
ေည်။၁၁၈ ကွဲေွားရေည့်အပကကာင်းမှာ  ပခါင်းပဆာင်မှု  
နှင့် ေတ်ေက်ေည်။ ေို့ပော် အြငင်းေွားကကေည်များတွင် 
NLD နှင့် ANP က မည်မျှ  နီးနီးကေ်ကေ် အတူလက်တွဲ 
ေင့်ေနည်းဟူပော ကိစ္စ လည်းေါေည်။ ဤအချက်မှာ 
အစိုးရ အဆက်ဆက် လက်ပအာက်၌ ကကုံခဲ့ရပော ကကာရှည် 
ကကာများရှိခဲ့ေည့်  အကကံအိုက်စရာ ကိစ္စ တစ်ခု ြဖစ်ေည်။
ယခင် အကကိမ်များကကဲ့ေို့ေင်  လူမျ ိုးစုေါတီများ အပန
နှင့်  မိမိတို့နိုင်ငံပရးလမ်းစဉ်ကို  ကိုယ်တိုင်လမ်းပဖာက် 
ရမည်ပလာ။ ဗဟိုမှ ဗမာကကီးစိုးပော ေါတီများနှင့် ေူးပေါင်း 
ရမည်ပလာ ဟူပော ပမးခွန်းကို ရင်ဆိုင်ကကရေည်။
 ထို့ ပနာက်တွင်  ANP ေည်  နိုင်ငံပရး  ပရချိန်  
ကို  ထိန်းထား ပေီး  ေါတီဉက�  ဌ ဉီးပအးပမာင်က ၂၀၁၇
ကကားြဖတ် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အမ်းပမို့နယ် ကိုယ်စားလှယ် 
အြဖစ် ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် အမတ်ပနရာကို အနိုင်ရချိန်ေို့ 
ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် ဉီးပအးပမာင်မှာ ဒီဇင်ဘာလ 
အတွင်း ရိုဟင်ဂျာြေဿနာ အြမင့်ဆုံးအရှိန်တက် ပနချိန် 
တွင်  ေါတီမှနှု တ်ထွက်ခဲ့ရာ ဤအြဖစ်အေျက်မှာ  ANP 
လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခုလုံးကို အံ့အားေင့်ေွားပစပော လုေ်ရေ်
ြဖစ်ခဲ့ေည်။၁၁၉ ေထမတွင် ထိုေို့ နှု တ်ထွက်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် 
ဉီးပအးပမာင်မှာ ပဘးပရာက်ေွားေလိုရှိေည်။ ေို့ပော် 
ဤအပတာအတွင်း ဉီးပအးပမာင်မှာ ရခိုင်ြေဿနာ ေိုဆိုး 
လာချိန်တွင် လူပြောများပော ပခါင်းပဆာင်တစ်ဉီးအြဖစ် 

ေို၍ေင် နာမည်ကကီးလာေည်။
 တစ်ချိန်တည်းမှာေင် ရခိုင်ြေည်နယ်အနှံ့အြေား၌ 
ULA ကို ပထာက်ခံမှု များလည်း ေို၍ြမင့်မားလာခဲ့ေည်။ 
၂၀၁၇အတွင်း ရက္ခ ိုင်တေ်မပတာ်ေည် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား
ဆုံချက်မှတစ်ဆင့် ေလက်ဝ၊ ဘူးေီးပတာင်နှင့် ပကျာက် 
ပတာ် ပမို့နယ်များတစ်ဝိုက် ပထာက်ေံ့  ေို့ပဆာင်ပရးလမ်း 
ပကကာ င်း များ  ရ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။  တ ေ် မ ပတာ် ဘ က် က လ ည်း  
ြေင်းထန်ပော တုံ့ ြေန်မှု များ ြေုလုေ်ရန်  အရှိန်ယူပနဆဲ  
အချိန် ြဖစ်ရာ ကေဂုတ်လ ARSA ၏ တိုက်ခိုက်မှု ပကကာင့် 
အ ဓိ က ေ စ် မှ တ် ထား ပော ကိ စ္စ  မှာ  ရို ဟ င် ဂျာ များ ဆီ ေို့  
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ အကယ်၍ ULA ၏အင်အား အပြခ 
အပနကို ရိေ်မိနိုင်ေည့်အချက်မှာ ကုလားတန်ြမစ်ပေါ် တွင် 
၂၀၁၇  နိဝုငဘ်ာလအတငွ်း ပခုခံိတုိကုခ်ိကုမ်ှု ပကကာင့ ်တေမ်ပတာ ်
ေား  ၁ ၁  ဉီး ပေ ဆုံး ပေီး  ၁ ၄  ဉီး ဒ ဏ် ရာ ရ ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၂ ၀ 
ထို မျှ  ပေဆုံးဒဏ်ရာရေည့်နှု န်းမှာ  နှစ် ပေါင်းများစွာ  
အတွင်း ရခိုင် EAO များပကကာင့် အစိုးရတေ်က ထိခိုက်ရ
ြခင်းများအနက် အြေင်းထန်ဆုံး ြဖစ်ေည်။
 ရက္ခ ိုင့်တေ်မပတာ် အင်အားကကီးထွားလာချိန်တွင် 
ULA ေည် လက်နက်နှင့်ပငွပကကးများကို မည်ေည့် အရေ် 
မှ ရ ပန ေ န ည်း ဟု  ပမး စ ရာ အ ပကကာ င်း ရှိ လာ ေ ည် ။ 
ထိုဝင်ပငွများတွင်  မူးယစ်ပဆးဝါးပရာင်းဝယ်မှု များ နှင့်
အတင်းခိငု်းပစ ြဖန့ခ်ျမိှု များ ေါဝငန်ိငုေ်ညဟ် ုဆိကုကေည။် ၁၂၁

ြမန်မာ့လက်နက်ကိုင်  ေဋိေက္ခ များ ေမိုင်းတွင် ထိုကဲ့ေို့  
စွေ်စွဲ မှု များနှင့်  တစ်ဖက်က အြေန်အလှန်  ြေန်စွေ်စွဲ မှု  
များေည် ပတာက်ပလ ျှာက်လိုေင် ပတာ်လှန်ပရးနှင့်အတူ 
ရှိခဲ့ ကကေည်။၁၂၂ ေဋိေက္ခ နှင့် မူးယစ်ပဆးဝါးကိစ္စ မှာ ခွဲြခား
မရပအာင်ေင် ယှက်န� ယ်ပနကကပေီး နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း 
မူးယစ်ပဆးဝါးကိစ္စ တွင် အဖွဲ့အစည်းမျ ိုးစုံက ေတ်ေက် 
ပနကကေည်။ ြမန်မာေည် ယပန့ပခတ်တွင် ဘိန်း ြဖူနှင့်  
မက်ောဖီတမင်းပဆးြေားများ တရားမဝင်ထုတ်လုေ်မှု တွင် 
ကမ� ာပေါ် တွင် ထိေ်တန်းပြေးပနေည်။ International 
Crisis Group ၏ မကကာပေးခင်က အစီရင်ခံစာတစ်ခု၌ 
ရှမ်းြေည်နယ်၏ မူးယစ်ပဆးဝါး ြေဿနာကို ဤေို့ပဖာ်ြေ 
ထားေည်။ “ြမန်မာ့တေ်မပတာ်ေည် ထိေ်တန်း အရာရှိ  
များကစ၍ လာဘ်စားမှု များကို  အြမစ်ကလှန်ေစ်ေင့် ပေီး 
ကကံပဖာ်ကကံဖက်ြေည်ေူ့စစ်များကိုလည်း လက်နက် ြဖုတ် 
လိုက်ေင့်ေည်” ဟု အကကံြေုခဲ့ေည်။၁၂၃

 အမှန်စင်စစ် လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခ ြဖစ်စဉ်များ 
လွတ်လေ်ပရးအပေီးတွင် ပေါ် ပေါက် လာကတည်းကေင် 
လက်နက်ကို ရှာပဖွရရှိရန် မည်ေည့်အခါကမျှ  မခက်ခဲ 
ခဲ့ ကကေါ။ ယပန့တွင် အစိုးရက ထူပထာင်ထားပော ြေည်ေူ့ 
စစ်တေ်ဖွဲ့များ၊ နယ်ြခားပစာင့်တေ်များနှင့် EAO အဖွဲ့ ၂၀ 
ပကျာ်ရှိပော နိုင်ငံတွင် ပငွရှာရန်လည်း မခက်ခဲခဲ့ ကကေါ။၁၂၄ 
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ယုံကကည်လာခဲ့ေည်။ အစိုးရအာဏာေိုင်များ၊ ဗုဒ� ဘာော 
ရခိုင်များနှင့် မွတ်ဆလင် လူနည်းစုများ ေုံးေွင့်ဆိုင် အပန 
အထား၌ ဘက်ေုံးဖက်စလုံးမှ  ြေည်ေူများမှာ  ညှေ်ေူး  
ညှေ်ေိတ်အပနအထားနှင့်  ကကုံရေည်။၁၁၆ ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို  
ေုံးေေ်  ပဆွးပနွးေူ  ရဲမင်းပဇာ်က “အပကကာက်တရား
ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှု ဘဝများထဲေို့  စိမ့်ဝင်ပနပေီး  
မ ေိ မ ော ရှိ ခဲ့ ပော  ဘ က် လို က် ြခ င်း များ မှာ  ယ ခု အ ခါ
ပေါ် လွင် လာကကပေီဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၁၁၇

 NLD အစိုးရလက်ပအာက်တွင်  ရခိုင်နိုင်ငံပရး 
ေါ တီ များ မှာ  မ လုံ ပခုံ မှု များ  ကကီး စိုး လာ ချိ န် တွ င် မ ေိ  
ချင်ပယာင် ြေု၍ တိတ်တိတ်ပနခဲ့ ကကေူများမဟုတ်ပေ။ 
၂၀၁၅ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲအ ပေီးတွင်  အာရကန်
အမျ ိုးေားပရး ပဆာ်ကေစည်းရုံး တိုက်တွန်းပရးတွင် အုေ်စု 
ကကီးနှစ်ခုက လ� မ်းမိုးထားေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရးထဲ
မှ ANP နှင့်  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ULA တို့ ြဖစ်ကကေည်။ 
အပစာေိုင်းတွင် ANP ေည် NLD အာဏာရလာပေီးပနာက်
ေိုင်း အရှိန်ပလျာ့ေွားေလို ရှိေည်။ ၂၀၁၅ ပရ�းပကာက် 
ေွဲတွင် ေါတီက အပြခအပန ပကာင်းခဲ့ပော်လည်း ဂိုဏ်းဂဏ 
အကွဲအပေဲများက ြေဿနာြဖစ်ပနပမဲေင်။ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ 
အတွင်း ALD အဖွဲ့ဝင်ပဟာင်းများက ၎င်းတို့၏ ယခင် 
ေါတီပဟာင်းကို  ြေန်လည်ထူပထာင်ရန်  ခွဲထွက်ေွား ကက 
ေည်။၁၁၈ ကွဲေွားရေည့်အပကကာင်းမှာ  ပခါင်းပဆာင်မှု  
နှင့် ေတ်ေက်ေည်။ ေို့ပော် အြငင်းေွားကကေည်များတွင် 
NLD နှင့် ANP က မည်မျှ  နီးနီးကေ်ကေ် အတူလက်တွဲ 
ေင့်ေနည်းဟူပော ကိစ္စ လည်းေါေည်။ ဤအချက်မှာ 
အစိုးရ အဆက်ဆက် လက်ပအာက်၌ ကကုံခဲ့ရပော ကကာရှည် 
ကကာများရှိခဲ့ေည့်  အကကံအိုက်စရာ ကိစ္စ တစ်ခု ြဖစ်ေည်။
ယခင် အကကိမ်များကကဲ့ေို့ေင်  လူမျ ိုးစုေါတီများ အပန
နှင့်  မိမိတို့နိုင်ငံပရးလမ်းစဉ်ကို  ကိုယ်တိုင်လမ်းပဖာက် 
ရမည်ပလာ။ ဗဟိုမှ ဗမာကကီးစိုးပော ေါတီများနှင့် ေူးပေါင်း 
ရမည်ပလာ ဟူပော ပမးခွန်းကို ရင်ဆိုင်ကကရေည်။
 ထို့ ပနာက်တွင်  ANP ေည်  နိုင်ငံပရး  ပရချိန်  
ကို  ထိန်းထား ပေီး  ေါတီဉက�  ဌ ဉီးပအးပမာင်က ၂၀၁၇
ကကားြဖတ် ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် အမ်းပမို့နယ် ကိုယ်စားလှယ် 
အြဖစ် ြေည်ေူ့လ� တ်ပတာ် အမတ်ပနရာကို အနိုင်ရချိန်ေို့ 
ပရာက်လာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင် ဉီးပအးပမာင်မှာ ဒီဇင်ဘာလ 
အတွင်း ရိုဟင်ဂျာြေဿနာ အြမင့်ဆုံးအရှိန်တက် ပနချိန် 
တွင်  ေါတီမှနှု တ်ထွက်ခဲ့ရာ ဤအြဖစ်အေျက်မှာ  ANP 
လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခုလုံးကို အံ့အားေင့်ေွားပစပော လုေ်ရေ်
ြဖစ်ခဲ့ေည်။၁၁၉ ေထမတွင် ထိုေို့ နှု တ်ထွက်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့် 
ဉီးပအးပမာင်မှာ ပဘးပရာက်ေွားေလိုရှိေည်။ ေို့ပော် 
ဤအပတာအတွင်း ဉီးပအးပမာင်မှာ ရခိုင်ြေဿနာ ေိုဆိုး 
လာချိန်တွင် လူပြောများပော ပခါင်းပဆာင်တစ်ဉီးအြဖစ် 

ေို၍ေင် နာမည်ကကီးလာေည်။
 တစ်ချိန်တည်းမှာေင် ရခိုင်ြေည်နယ်အနှံ့အြေား၌ 
ULA ကို ပထာက်ခံမှု များလည်း ေို၍ြမင့်မားလာခဲ့ေည်။ 
၂၀၁၇အတွင်း ရက္ခ ိုင်တေ်မပတာ်ေည် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား
ဆုံချက်မှတစ်ဆင့် ေလက်ဝ၊ ဘူးေီးပတာင်နှင့် ပကျာက် 
ပတာ် ပမို့နယ်များတစ်ဝိုက် ပထာက်ေံ့  ေို့ပဆာင်ပရးလမ်း 
ပကကာ င်း များ  ရ ရှိ ခဲ့ ေ ည် ။  တ ေ် မ ပတာ် ဘ က် က လ ည်း  
ြေင်းထန်ပော တုံ့ ြေန်မှု များ ြေုလုေ်ရန်  အရှိန်ယူပနဆဲ  
အချိန် ြဖစ်ရာ ကေဂုတ်လ ARSA ၏ တိုက်ခိုက်မှု ပကကာင့် 
အ ဓိ က ေ စ် မှ တ် ထား ပော ကိ စ္စ  မှာ  ရို ဟ င် ဂျာ များ ဆီ ေို့  
ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ အကယ်၍ ULA ၏အင်အား အပြခ 
အပနကို ရိေ်မိနိုင်ေည့်အချက်မှာ ကုလားတန်ြမစ်ပေါ် တွင် 
၂၀၁၇  နိဝုငဘ်ာလအတငွ်း ပခုခံိတုိကုခ်ိကုမ်ှု ပကကာင့ ်တေမ်ပတာ ်
ေား  ၁ ၁  ဉီး ပေ ဆုံး ပေီး  ၁ ၄  ဉီး ဒ ဏ် ရာ ရ ခဲ့ ေ ည် ။ ၁ ၂ ၀

ထို မျှ  ပေဆုံးဒဏ်ရာရေည့်နှု န်းမှာ  နှစ် ပေါင်းများစွာ  
အတွင်း ရခိုင် EAO များပကကာင့် အစိုးရတေ်က ထိခိုက်ရ
ြခင်းများအနက် အြေင်းထန်ဆုံး ြဖစ်ေည်။
 ရက္ခ ိုင့်တေ်မပတာ် အင်အားကကီးထွားလာချိန်တွင် 
ULA ေည် လက်နက်နှင့်ပငွပကကးများကို မည်ေည့် အရေ် 
မှ ရ ပန ေ န ည်း ဟု  ပမး စ ရာ အ ပကကာ င်း ရှိ လာ ေ ည် ။ 
ထိုဝင်ပငွများတွင်  မူးယစ်ပဆးဝါးပရာင်းဝယ်မှု များ နှင့်
အတင်းခိငု်းပစ ြဖန့ခ်ျမိှု များ ေါဝငန်ိငုေ်ညဟ် ုဆိကုကေည။် ၁၂၁

ြမန်မာ့လက်နက်ကိုင်  ေဋိေက္ခ များ ေမိုင်းတွင် ထိုကဲ့ေို့  
စွေ်စွဲ မှု များနှင့်  တစ်ဖက်က အြေန်အလှန်  ြေန်စွေ်စွဲ မှု  
များေည် ပတာက်ပလ ျှာက်လိုေင် ပတာ်လှန်ပရးနှင့်အတူ 
ရှိခဲ့ ကကေည်။၁၂၂ ေဋိေက္ခ နှင့် မူးယစ်ပဆးဝါးကိစ္စ မှာ ခွဲြခား
မရပအာင်ေင် ယှက်န� ယ်ပနကကပေီး နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း 
မူးယစ်ပဆးဝါးကိစ္စ တွင် အဖွဲ့အစည်းမျ ိုးစုံက ေတ်ေက် 
ပနကကေည်။ ြမန်မာေည် ယပန့ပခတ်တွင် ဘိန်း ြဖူနှင့်  
မက်ောဖီတမင်းပဆးြေားများ တရားမဝင်ထုတ်လုေ်မှု တွင် 
ကမ� ာပေါ် တွင် ထိေ်တန်းပြေးပနေည်။ International 
Crisis Group ၏ မကကာပေးခင်က အစီရင်ခံစာတစ်ခု၌ 
ရှမ်းြေည်နယ်၏ မူးယစ်ပဆးဝါး ြေဿနာကို ဤေို့ပဖာ်ြေ 
ထားေည်။ “ြမန်မာ့တေ်မပတာ်ေည် ထိေ်တန်း အရာရှိ  
များကစ၍ လာဘ်စားမှု များကို  အြမစ်ကလှန်ေစ်ေင့် ပေီး 
ကကံပဖာ်ကကံဖက်ြေည်ေူ့စစ်များကိုလည်း လက်နက် ြဖုတ် 
လိုက်ေင့်ေည်” ဟု အကကံြေုခဲ့ေည်။၁၂၃

 အမှန်စင်စစ် လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခ ြဖစ်စဉ်များ 
လွတ်လေ်ပရးအပေီးတွင် ပေါ် ပေါက် လာကတည်းကေင် 
လက်နက်ကို ရှာပဖွရရှိရန် မည်ေည့်အခါကမျှ  မခက်ခဲ 
ခဲ့ ကကေါ။ ယပန့တွင် အစိုးရက ထူပထာင်ထားပော ြေည်ေူ့ 
စစ်တေ်ဖွဲ့များ၊ နယ်ြခားပစာင့်တေ်များနှင့် EAO အဖွဲ့ ၂၀ 
ပကျာ်ရှိပော နိုင်ငံတွင် ပငွရှာရန်လည်း မခက်ခဲခဲ့ ကကေါ။၁၂၄
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အစိုးရဘက်ပရာ လူမျ ိုးစုအတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု  အားလုံး 
က တိုက်ခိုက်လိုစိတ် ြေင်း ြေခဲ့ ကကေည်မှာ အချိန် ကကာခဲ့  
ေါပေီ။ ULA ကမူ တရုတ်နယ်စေ်ပဒေ မဟာမိတ်များရှိရာ 
အရေ်တွင်လက်နက်များ ရနိုင်ပေီး ပလ့ကျင့်မှု များကို အုေ်စု 
လိုက်ပဆာင် ရ�က်နိုင်ကကေည်။ ULA မှတက်�ကွလှု ေ်ရှား   
ေူများေည်  ြေည်ေပန ရခိုင်  အေိုင်းအဝိုင်းများ ကကား 
အပထာက်အေံ့ရနိုင်ပရး ကွန်ရက်များ ချိတ်ဆက်မိခဲ့ ပေီး
လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံနယ်စေ် 
ပဒေများေို့  ခိုလှု ံပရာက်ရှိပနပော ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမား 
များကို  ြေန်လည်စုစည်းခဲ့ ကကေည်။ ၁၂၅ ယခုအခါတွင်  
ရခိုင်တေ်အင်အားများမှာ အနည်းဆုံး ရခိုင်၊ ချင်း၊ ကချင်၊ 
ရမှ်းနငှ့ ်ကရငြ်ေညန်ယတ်ို ့အေါအဝင ်ပဒေငါးခုတငွရ်ှေိည။်
 U L A  ၏  အ င် အား ကကီး မား လာ ေ ည် နှ င့် အ မျှ  
စဉ်းစားလာကကေည်မှာ  အဘယ်ပကကာင့်  ဤအဖွဲ့ေည်  
န .အ.ဖပခတ်  ပနာက်ေို င်းပရာက်ခါမှ  အဘယ့် ပကကာင့်  
ြေည်ေူ့ပထာက်ခံမှု ကို ဤမျှ  ြမန်ြမန်ရလာခဲ့ေနည်း ဟူပော 
ပမးခွန်းြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးအရ ALP နှင့် ANC  နှစ်ဖွဲ့ 
စလုံးမှာ  ၂၀၁၁ ဉီးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်း  
စဉ်များစကတည်းက တက်�ကွလှု ေ်ရှား ပနခဲ့ ကကေည်။ 
ေို့ပော် ထိုနှစ်ေါတီစလုံးမှာ ဤအပြောင်းအလဲ ကာလ နှစ်
များ အ တွ င်း  U L A  ပလာ က်  အ ေိ အ မှ တ် ြေု ခံ ရ ြခ င်း  
အင်အားအရှိန်အဟုန်ကို မရခဲ့ ကကေါ။ (အခန်း၈ ကိုရှု ေါ။)
  ဤေို့အကဆဲတပ်ော အပြခအပနတငွ ်ပနာကထ်ေ ်
ြေည်ေူတို့  ပဒါေထွက်စရာ မီးေွားတစ်ရေ်  ကျပရာက်  
လာြေန်ေည်။ ၂၀၁၈ အပစာေိုင်းတွင် ပမို့ပဟာင်းပြမာက်ဉီး 
၌ လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆန� ြေေူများကကား ထိေ်တိုက် 
ပတွ့ ကကရာ အရေ်ေားခုနှစ်ဉီး ပေဆုံးပေီး ရှစ်ဉီးပဆးရုံေို့ 
ပရာက်ခဲ့ချိန်တွင် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များေို၍ 
တက်�ကွလာကကေည်။ အစိုးရက လူစုပေီး အခမ်းအနား
များ လုေ်ခွင့်မရှိဟု ေိတ်ေင်လိုက်ပေီး နှစ်ရက်အကကာတွင် 
ကျင်းေခဲ့ပော ၁၇၈၄ အာရကန်မင်းပနြေည်ပတာ် ကျဆုံး
ေည့်  အထိမ်းအမှတ် နှစ်ေတ်လည်ပန့တွင်  ြဖစ်ေျက်ခဲ့  
ေည်ြဖစ်ရာ အခင်း ြဖစ်ေွားခဲ့ေည့်  ပနရာနှင့်  အချိန်မှာ 
ယခုထက် အမျ ိုးေားေပ  �ဂတများ ေိုအားပကာင်းပော 
အပြခအပန မရှိနိုင်ပတာ့ပေ။ ပနာက်ထေ် နှစ်ရက်အကကာ 
တွင် ယခင် ANP ပခါင်းပဆာင် ဉီးပအးပမာင်နှင့် စာပရး 
ဆရာ ပဝဟင်ပအာင်တို့ကို ရပေ့ပတာင် ပမို့နယ်ပဟာပြော 
ေွဲ တွ င်  ပြော ကကား ခဲ့ ပော မိ န့် ခွ န်း ကို  အ ပကကာ င်း ြေု ၍ 
ဖမ်းဆီးပေီး နှစ်ဉီးစလုံးကို  နိုင်ငံပတာ် ေစ္စ ာပဖာက်မှု နှင့်  
တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်း ထိန်းချုေ်ပရးဉေပဒတို့ ြဖင့် အပရး 
ယူခဲ့ေည်။ ထင်ရှားပော ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူ 
များ ြဖစ်ပောပကကာင့်  နှစ်ဉီးစလုံးကို  ULA ၏ ဆုံးရှု ံး
ခဲ့ရပော အာရကန်၏ အချုေ်အြခာကို ြေန်လည်ထူပထာင် 

ပရး ပ�ကွးပကကာ်ေံအား ယုံ ကကည်ပထာက်ခံေူများအြဖစ် 
စွေ်စွဲခဲ့ေည်။၁၂၆ ပဝဟင်ပအာင်၏ ပဟာပြောချက်ထဲတွင်  
“ယပန့အချိန်ဟာ အစိုးရက နိုင်ငံပရး အကျေ်အတည်း 
ပတွ့ပနတဲ့ အချိန်ေါ။ ဒါ့ပကကာင့်မို့  လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲ  
ဝင် ပေီး က� န်ပတာ်တို့ရဲ့  လွတ်လေ်ပရးကို  ြေန်ယူဖို့အချိန်  
ပကာင်းေါ။ က� နပ်တာတ်ို့အားလုံး ဒတီိကုေ်ွမဲှာ ေါဝင ်ကကေါစို့” 
ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၁၂၇

 ယပန့အချိန်တွင်မူ ထို ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ပြမာက်ဉီး
တွင် အရေ်ေားများ ပေဆုံးခဲ့ရြခင်းကို ရခိုင်တို့က စစ်ပတွ
တွင်  ၁၉၆၇ဆန် ြေဿနာပန့က လုံ ပခုံ ပရးများဘက်မှ  
အရေ်ေား လူအုေ်ထံ ေစ်ခတ်မှု များကဲ့ေို့ ေမိုင်းမှတ်တိုင် 
တစခု်ဟ ုမတှယ်လူာကကေည။်(အခန်း ၄ ကိ ုရှု ေါ။) တစဆ်ယ့ ်
ပလးလမျှ ကကာပောအခါ ဉီပအးပမာင်နှင့်  ပဝဟင်ပအာင်
တို့ကို  ပထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ဆယ်စီ ချမှတ်လိုက်ပောအခါ 
ရခိုင် အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များ ေိုမိုအုံ�ကွလာခဲ့ေည်။ 
“ရခိုင်ပတွဒီကိစ္စ ကို ပဒါေထွက်ပနကကတယ်” ဟု တရားခံ 
ဘက်မှ ပရှ့ပနပဒါ် ပအးနုစိန်က ပြောကကားေည်။၁၂၈

 ပြမာ က် ဉီး တွ င်  လူ ပေ ခဲ့ ပေီး ပနာ က်  နို င် ငံ ပရး  
ရာေီဉတုမှာ မှု န်မှို  င်းပနခဲ့ေည်။ ဆန� ြေေွဲကို  ကိုင်တွယ် 
ခဲ့ပော အစိုးရအရာရှိမှာ စစ်ပတွရှိ အစိုးရရုံးများအနီးတွင် 
ဗုံးေုံးလုံးပေါက်ကွဲစဉ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။ အာဏာေိုင် 
များက ပနာင်တွင် စစ်ပတွဗုံးပေါက်ကွဲမှု အတွက် ANC ၏
ကိုယ်စားလှယ်များ အေါအဝင် ေံေယရှိေူ ခုနှစ်ဉီးကို  
ဖမ်းဆီးခဲ့ေည်။၁၂၉ ထိုအဖမ်းခံရေူအားလုံးက မိမိတို့နှင့် 
မဆိုင်ပကကာင်း ထွက်ဆိုခဲ့ ကကေည်။ ပနာက်တစ်နှစ်ထဲတွင် 
ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ပြမာ က် ေို င်း ရှိ  အ ရ ေ် ေား များ ကကား ၌ 
လူေတ်ရန် ပခိမ်းပြခာက်ြခင်းများ၊ လူေတ်ေွားြခင်းများ 
ရှိခဲ့ ပေီး  အုေ်စုအမျ ိုးမျ ိုးက ြေုလုေ်ပကကာင်း စွေ်စွဲေံများ 
ရှိခဲ့ ကကေည်။၁၃၀ ြေည်တွင်းစစ်ထဲေို့ ရခိုင်က တိုးဝင်ရာတွင် 
အရှိန်ရလာပေပလပေီ။
 ထိုေို့အချင်းများစရာများ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် လာ 
ချိန်တွင် ပနြေည်ပတာ်၌လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းေ 
ေည့်  ေုံး ကကိမ် ပြမာက်  ၂၁ရာစု  ေင်လုံညီလာခံလည်း  
ကျင်းေ ပေီးခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ြဖစ်ြဖစ် ပြမာက်ပြမာက် 
ပအာင် ြမင်မှု မရခဲ့ေါ။၁၃၁ ပဖပဖာ်ဝါရီလအတွင်း  အြခား 
လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့နှစ်ခုြဖစ်ပော လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် 
ေမဂ� နှင့် မွန်ြေည်ေစ်ေါတီတို့က NCA ကိုလက်မှတ် ပရး 
ထိုးခဲ့ ြခင်းကောလျှ င ်အစိုးရအတကွ ်အားတကစ်ရာရှေိည။် 
ထိုနှစ်ဖွဲ့ေည် ALP အေါအဝင် အြခား NCA လက်မှတ် 
ထိုးထားပော အဖွဲ့များနှင့်အတူ ညီလာခံေို့ တက်ပရာက် 
ခဲ့ ကကေည်။ တေ်မပတာ်က ANC နှင့်  LDU တို့ကိုချန်  
လှေ် ထားလိုကကပော်လည်း အစိုးရဘက်မှ ပစ့စေ်ညှိနှို  င်း 
ပေးေူများက LDU နှင့်  NMSP တို့နှင့်အတူ အေစ်ရေ် 
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အစိုးရဘက်ပရာ လူမျ ိုးစုအတိုက်အခံလှု ေ်ရှားမှု  အားလုံး 
က တိုက်ခိုက်လိုစိတ် ြေင်း ြေခဲ့ ကကေည်မှာ အချိန် ကကာခဲ့  
ေါပေီ။ ULA ကမူ တရုတ်နယ်စေ်ပဒေ မဟာမိတ်များရှိရာ 
အရေ်တွင်လက်နက်များ ရနိုင်ပေီး ပလ့ကျင့်မှု များကို အုေ်စု 
လိုက်ပဆာင် ရ�က်နိုင်ကကေည်။ ULA မှတက်�ကွလှု ေ်ရှား   
ေူများေည်  ြေည်ေပန ရခိုင်  အေိုင်းအဝိုင်းများ ကကား 
အပထာက်အေံ့ရနိုင်ပရး ကွန်ရက်များ ချိတ်ဆက်မိခဲ့ ပေီး
လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ြမန်မာနိုင်ငံနယ်စေ် 
ပဒေများေို့  ခိုလှု ံပရာက်ရှိပနပော ရခိုင်နိုင်ငံပရးေမား 
များကို  ြေန်လည်စုစည်းခဲ့ ကကေည်။ ၁၂၅ ယခုအခါတွင်  
ရခိုင်တေ်အင်အားများမှာ အနည်းဆုံး ရခိုင်၊ ချင်း၊ ကချင်၊ 
ရမှ်းနငှ့ ်ကရငြ်ေညန်ယတ်ို ့အေါအဝင ်ပဒေငါးခုတငွရ်ှေိည။်
 U L A  ၏  အ င် အား ကကီး မား လာ ေ ည် နှ င့် အ မျှ  
စဉ်းစားလာကကေည်မှာ  အဘယ်ပကကာင့်  ဤအဖွဲ့ေည်  
န .အ.ဖပခတ်  ပနာက်ေို င်းပရာက်ခါမှ  အဘယ့် ပကကာင့်  
ြေည်ေူ့ပထာက်ခံမှု ကို ဤမျှ  ြမန်ြမန်ရလာခဲ့ေနည်း ဟူပော 
ပမးခွန်းြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးအရ ALP နှင့် ANC  နှစ်ဖွဲ့ 
စလုံးမှာ  ၂၀၁၁ ဉီးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်း  
စဉ်များစကတည်းက တက်�ကွလှု ေ်ရှား ပနခဲ့ ကကေည်။ 
ေို့ပော် ထိုနှစ်ေါတီစလုံးမှာ ဤအပြောင်းအလဲ ကာလ နှစ်
များ အ တွ င်း  U L A  ပလာ က်  အ ေိ အ မှ တ် ြေု ခံ ရ ြခ င်း  
အင်အားအရှိန်အဟုန်ကို မရခဲ့ ကကေါ။ (အခန်း၈ ကိုရှု ေါ။)
 ဤေို့အကဆဲတပ်ော အပြခအပနတငွ ်ပနာကထ်ေ ်
ြေည်ေူတို့  ပဒါေထွက်စရာ မီးေွားတစ်ရေ်  ကျပရာက်  
လာြေန်ေည်။ ၂၀၁၈ အပစာေိုင်းတွင် ပမို့ပဟာင်းပြမာက်ဉီး 
၌ လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆန� ြေေူများကကား ထိေ်တိုက် 
ပတွ့ ကကရာ အရေ်ေားခုနှစ်ဉီး ပေဆုံးပေီး ရှစ်ဉီးပဆးရုံေို့ 
ပရာက်ခဲ့ချိန်တွင် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များေို၍ 
တက်�ကွလာကကေည်။ အစိုးရက လူစုပေီး အခမ်းအနား
များ လုေ်ခွင့်မရှိဟု ေိတ်ေင်လိုက်ပေီး နှစ်ရက်အကကာတွင် 
ကျင်းေခဲ့ပော ၁၇၈၄ အာရကန်မင်းပနြေည်ပတာ် ကျဆုံး
ေည့်  အထိမ်းအမှတ် နှစ်ေတ်လည်ပန့တွင်  ြဖစ်ေျက်ခဲ့  
ေည်ြဖစ်ရာ အခင်း ြဖစ်ေွားခဲ့ေည့်  ပနရာနှင့်  အချိန်မှာ 
ယခုထက် အမျ ိုးေားေပ  �ဂတများ ေိုအားပကာင်းပော 
အပြခအပန မရှိနိုင်ပတာ့ပေ။ ပနာက်ထေ် နှစ်ရက်အကကာ 
တွင် ယခင် ANP ပခါင်းပဆာင် ဉီးပအးပမာင်နှင့် စာပရး 
ဆရာ ပဝဟင်ပအာင်တို့ကို ရပေ့ပတာင် ပမို့နယ်ပဟာပြော 
ေွဲ တွ င်  ပြော ကကား ခဲ့ ပော မိ န့် ခွ န်း ကို  အ ပကကာ င်း ြေု ၍ 
ဖမ်းဆီးပေီး နှစ်ဉီးစလုံးကို  နိုင်ငံပတာ် ေစ္စ ာပဖာက်မှု နှင့်  
တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်း ထိန်းချုေ်ပရးဉေပဒတို့ ြဖင့် အပရး 
ယူခဲ့ေည်။ ထင်ရှားပော ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူ 
များ ြဖစ်ပောပကကာင့်  နှစ်ဉီးစလုံးကို  ULA ၏ ဆုံးရှု ံး
ခဲ့ရပော အာရကန်၏ အချုေ်အြခာကို ြေန်လည်ထူပထာင် 

ပရး ပ�ကွးပကကာ်ေံအား ယုံ ကကည်ပထာက်ခံေူများအြဖစ် 
စွေ်စွဲခဲ့ေည်။၁၂၆ ပဝဟင်ပအာင်၏ ပဟာပြောချက်ထဲတွင်  
“ယပန့အချိန်ဟာ အစိုးရက နိုင်ငံပရး အကျေ်အတည်း 
ပတွ့ပနတဲ့ အချိန်ေါ။ ဒါ့ပကကာင့်မို့  လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲ  
ဝင် ပေီး က� န်ပတာ်တို့ရဲ့  လွတ်လေ်ပရးကို  ြေန်ယူဖို့အချိန်  
ပကာင်းေါ။ က� နပ်တာတ်ို့အားလုံး ဒတီိကုေ်ွမဲှာ ေါဝင ်ကကေါစို့” 
ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၁၂၇

 ယပန့အချိန်တွင်မူ ထို ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ပြမာက်ဉီး
တွင် အရေ်ေားများ ပေဆုံးခဲ့ရြခင်းကို ရခိုင်တို့က စစ်ပတွ
တွင်  ၁၉၆၇ဆန် ြေဿနာပန့က လုံ ပခုံ ပရးများဘက်မှ  
အရေ်ေား လူအုေ်ထံ ေစ်ခတ်မှု များကဲ့ေို့ ေမိုင်းမှတ်တိုင် 
တစခု်ဟ ုမတှယ်လူာကကေည။်(အခန်း ၄ ကိ ုရှု ေါ။) တစဆ်ယ့ ်
ပလးလမျှ ကကာပောအခါ ဉီပအးပမာင်နှင့်  ပဝဟင်ပအာင်
တို့ကို  ပထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ဆယ်စီ ချမှတ်လိုက်ပောအခါ 
ရခိုင် အမျ ိုးေားပရး စိတ်ဓာတ်များ ေိုမိုအုံ�ကွလာခဲ့ေည်။ 
“ရခိုင်ပတွဒီကိစ္စ ကို ပဒါေထွက်ပနကကတယ်” ဟု တရားခံ 
ဘက်မှ ပရှ့ပနပဒါ် ပအးနုစိန်က ပြောကကားေည်။၁၂၈

 ပြမာ က် ဉီး တွ င်  လူ ပေ ခဲ့ ပေီး ပနာ က်  နို င် ငံ ပရး  
ရာေီဉတုမှာ မှု န်မှို  င်းပနခဲ့ေည်။ ဆန� ြေေွဲကို  ကိုင်တွယ် 
ခဲ့ပော အစိုးရအရာရှိမှာ စစ်ပတွရှိ အစိုးရရုံးများအနီးတွင် 
ဗုံးေုံးလုံးပေါက်ကွဲစဉ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ေည်။ အာဏာေိုင် 
များက ပနာင်တွင် စစ်ပတွဗုံးပေါက်ကွဲမှု အတွက် ANC ၏
ကိုယ်စားလှယ်များ အေါအဝင် ေံေယရှိေူ ခုနှစ်ဉီးကို  
ဖမ်းဆီးခဲ့ေည်။၁၂၉ ထိုအဖမ်းခံရေူအားလုံးက မိမိတို့နှင့် 
မဆိုင်ပကကာင်း ထွက်ဆိုခဲ့ ကကေည်။ ပနာက်တစ်နှစ်ထဲတွင် 
ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ပြမာ က် ေို င်း ရှိ  အ ရ ေ် ေား များ ကကား ၌ 
လူေတ်ရန် ပခိမ်းပြခာက်ြခင်းများ၊ လူေတ်ေွားြခင်းများ 
ရှိခဲ့ ပေီး  အုေ်စုအမျ ိုးမျ ိုးက ြေုလုေ်ပကကာင်း စွေ်စွဲေံများ 
ရှိခဲ့ ကကေည်။၁၃၀ ြေည်တွင်းစစ်ထဲေို့ ရခိုင်က တိုးဝင်ရာတွင် 
အရှိန်ရလာပေပလပေီ။
 ထိုေို့အချင်းများစရာများ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် လာ 
ချိန်တွင် ပနြေည်ပတာ်၌လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းေ 
ေည့်  ေုံး ကကိမ် ပြမာက်  ၂၁ရာစု  ေင်လုံညီလာခံလည်း  
ကျင်းေ ပေီးခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် ြဖစ်ြဖစ် ပြမာက်ပြမာက် 
ပအာင် ြမင်မှု မရခဲ့ေါ။၁၃၁ ပဖပဖာ်ဝါရီလအတွင်း  အြခား 
လက်နက်ကိုင် တေ်ဖွဲ့နှစ်ခုြဖစ်ပော လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် 
ေမဂ� နှင့် မွန်ြေည်ေစ်ေါတီတို့က NCA ကိုလက်မှတ် ပရး 
ထိုးခဲ့ ြခင်းကောလျှ င ်အစိုးရအတကွ ်အားတကစ်ရာရှေိည။် 
ထိုနှစ်ဖွဲ့ေည် ALP အေါအဝင် အြခား NCA လက်မှတ် 
ထိုးထားပော အဖွဲ့များနှင့်အတူ ညီလာခံေို့ တက်ပရာက် 
ခဲ့ ကကေည်။ တေ်မပတာ်က ANC နှင့်  LDU တို့ကိုချန်  
လှေ် ထားလိုကကပော်လည်း အစိုးရဘက်မှ ပစ့စေ်ညှိနှို  င်း 
ပေးေူများက LDU နှင့်  NMSP တို့နှင့်အတူ အေစ်ရေ် 
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စာချုေက်ိ ုလကမ်တှထ်ိုးရန ်တိကုတ်နွ်းခဲ့ ကကေည။်  ေိုရ့ာတငွ ်
ထိုေူများ မပအာင်ြမင်ခဲ့ဘဲ ANC ေည် ယခင် ပတာင်းဆို 
ချက်များ ြဖစ်ကကပော NCA တွင် အားလုံးစုံညီစွာ ေါဝင် 
နိုင်ပရးနှင့် UNFC က ပတာင်းဆိုထားပော အပြခခံ   ထည့်
ေငွ်းပေးပရးတိုက့ိ ုဆကလ်ကက်ိငုစ်ွထဲားေည။် (UNFC ၏
အပြခခစံည်းမျဉ်းရစှခ်ျကက်ိ ုကကည့ေ်ါ။) ေငလ်ုညံလီာခ ံေည ်
ယခုတစ် ကကိမ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းကို
လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြေန်ေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့  ဒုက္ခ ေည်များ
အလုံးအရင်းနှင့်  ပရ �့ပြောင်းေွားရြခင်းမှာ ညီလာခံတွင် 
ပဆွးပနွးစရာ ကိစ္စ တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေုံ မရေါ။
 ပနာက်ဆုံးတွင် ALP နှင့် အြခား NCA လက်မှတ် 
ပရးထိုးထားေည့်အဖွဲ့များက ညီလာခံအတွင်း ပနာက်ထေ် 
အ ပြခ ခံ စ ည်း မျ ဉ်း  ၁ ၄  ခု ကို  လာ မ ည့်  ြေ ည် ပထာ င် စု  
ပငိမ်းချမ်းပရး စာချုေ်ထဲတွင် ထည့်ေွင်းရန် ေပဘာတူ 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ယခင်အစည်းအပဝး နှစ်ကကိမ်က ကဲ့
ေို့ေင် လူမျ ိုးစု ကိုယ်စားလှယ်များကမူ ညီလာခံမှာ တကယ့် 
အပရး ကကီးပော နိုင်ငံပရးနှင့်  လုံ ပခုံပရးကိစ္စ  ရေ်များကို  
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  
ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်၏ အဖွင့်အမှာစကားက 
အရိေ်လ� မ်းေွား ြေန်ေည်။ ၎င်းက ယပန့တိုင်း ြေည်က 
ရင်ဆိုင်ပနရပော စိန်ပခါ် မှု များကို  တေ်မပတာ်ကော 

ပြဖရှင်းနိုင်မည်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ေည်။
 “တချ ို့ပဒေက တိုင်းရင်းေား လက်နက်ကိုင်အုေ်စု 

ပတဟွာ  ၅၂ ေန်းပော ြမနမ်ာြေညေ်ပူတကွိ ုကိယုစ်ား 
မ ြေုေါဘူး။  နိုင်ငံပရးေါတီပတွကလည်း  ေူတို့ကို  
ပထာ က် ခံ တဲ့  လူ အု ေ် ကို ေဲ  ကို ယ် စား ြေု တာ ေါ ။ 
တေ်မပတာ် ကောလျှ င် တိုင်းရင်းေား ြေည်ေူပတွထဲ
က ပေါက်ဖွားလာတာ ြဖစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံပတာ်နဲ့  
ြေည်ေူကို ကိုယ်စားြေုတဲ့အဖွဲ့အစည်းြဖစ်တယ်” ဟု 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၃၂

 ထိုစကားမှာ ညီလာခံမှ အြေန်တွင်ေါလာခဲ့ပော 
အြငင်းအခုံြဖစ်ရစရာ စကားစုြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ ကိုယ်စား 
လှယ်များစွာေည် တရုတ်အရာရှိများ၏ ကေဇာကကီးမားေုံကို 
အံ့အားေင့်ြဖစ်ကကေည်။ တဖန်ယခု တစ်ကကိမ်တွင်လည်း 
အေစ်မရေ်ထားေည့် အုေ်စုများြဖစ်ပကကော ULA, KIO, 
TNLA, MNDAA  နှင့် အြခား FPNCC  အဖွဲ့ဝင်များအား 
ဧည့်ေည်အြဖစ် ဖိတ်ပခါ် ရန် ကကားဝင်စီစဉ်ပေးခဲ့ေည်။ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းများတွင် တရုတ်၏ အခန်းက�  မှာ 
တြဖည်းြဖည်း တိုးလာခဲ့ေည်။ NLD တေ်မပတာ်နှင့် EAOs 
များအေါအဝင် ေက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့မှာ
တ ရု တ် အ စိုး ရ ကို မူ  လို က် ပလျာ ရ ေ ည့်  အ ပြခ အ ပန  
ြဖစ်ပကကာင်း ပေါ် လွင်လာေည်။
 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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စာချုေက်ိ ုလကမ်တှထ်ိုးရန ်တိကုတ်နွ်းခဲ့ ကကေည။်  ေိုရ့ာတငွ ်
ထိုေူများ မပအာင်ြမင်ခဲ့ဘဲ ANC ေည် ယခင် ပတာင်းဆို 
ချက်များ ြဖစ်ကကပော NCA တွင် အားလုံးစုံညီစွာ ေါဝင် 
နိုင်ပရးနှင့် UNFC က ပတာင်းဆိုထားပော အပြခခံ   ထည့်
ေငွ်းပေးပရးတိုက့ိ ုဆကလ်ကက်ိငုစ်ွထဲားေည။် (UNFC ၏
အပြခခစံည်းမျဉ်းရစှခ်ျကက်ိ ုကကည့ေ်ါ။) ေငလ်ုညံလီာခ ံေည ်
ယခုတစ် ကကိမ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းကို
လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြေန်ေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့  ဒုက္ခ ေည်များ
အလုံးအရင်းနှင့်  ပရ �့ပြောင်းေွားရြခင်းမှာ ညီလာခံတွင် 
ပဆွးပနွးစရာ ကိစ္စ တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေုံ မရေါ။
 ပနာက်ဆုံးတွင် ALP နှင့် အြခား NCA လက်မှတ် 
ပရးထိုးထားေည့်အဖွဲ့များက ညီလာခံအတွင်း ပနာက်ထေ် 
အ ပြခ ခံ စ ည်း မျ ဉ်း  ၁ ၄  ခု ကို  လာ မ ည့်  ြေ ည် ပထာ င် စု  
ပငိမ်းချမ်းပရး စာချုေ်ထဲတွင် ထည့်ေွင်းရန် ေပဘာတူ 
ခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် ယခင်အစည်းအပဝး နှစ်ကကိမ်က ကဲ့
ေို့ေင် လူမျ ိုးစု ကိုယ်စားလှယ်များကမူ ညီလာခံမှာ တကယ့် 
အပရး ကကီးပော နိုင်ငံပရးနှင့်  လုံ ပခုံပရးကိစ္စ  ရေ်များကို  
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  
ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်၏ အဖွင့်အမှာစကားက 
အရိေ်လ� မ်းေွား ြေန်ေည်။ ၎င်းက ယပန့တိုင်း ြေည်က 
ရင်ဆိုင်ပနရပော စိန်ပခါ် မှု များကို  တေ်မပတာ်ကော 

ပြဖရှင်းနိုင်မည်ဟု ပ�ကွးပကကာ်ခဲ့ေည်။
 “တချ ို့ပဒေက တိုင်းရင်းေား လက်နက်ကိုင်အုေ်စု 

ပတဟွာ  ၅၂ ေန်းပော ြမနမ်ာြေညေ်ပူတကွိ ုကိယုစ်ား 
မ ြေုေါဘူး။  နိုင်ငံပရးေါတီပတွကလည်း  ေူတို့ကို  
ပထာ က် ခံ တဲ့  လူ အု ေ် ကို ေဲ  ကို ယ် စား ြေု တာ ေါ ။ 
တေ်မပတာ် ကောလျှ င် တိုင်းရင်းေား ြေည်ေူပတွထဲ
က ပေါက်ဖွားလာတာ ြဖစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံပတာ်နဲ့  
ြေည်ေူကို ကိုယ်စားြေုတဲ့အဖွဲ့အစည်းြဖစ်တယ်” ဟု 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၃၂

 ထိုစကားမှာ ညီလာခံမှ အြေန်တွင်ေါလာခဲ့ပော 
အြငင်းအခုံြဖစ်ရစရာ စကားစုြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ ကိုယ်စား 
လှယ်များစွာေည် တရုတ်အရာရှိများ၏ ကေဇာကကီးမားေုံကို 
အံ့အားေင့်ြဖစ်ကကေည်။ တဖန်ယခု တစ်ကကိမ်တွင်လည်း 
အေစ်မရေ်ထားေည့် အုေ်စုများြဖစ်ပကကော ULA, KIO, 
TNLA, MNDAA  နှင့် အြခား FPNCC  အဖွဲ့ဝင်များအား 
ဧည့်ေည်အြဖစ် ဖိတ်ပခါ် ရန် ကကားဝင်စီစဉ်ပေးခဲ့ေည်။ 
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းများတွင် တရုတ်၏ အခန်းက�  မှာ 
တြဖည်းြဖည်း တိုးလာခဲ့ေည်။ NLD တေ်မပတာ်နှင့် EAOs 
များအေါအဝင် ေက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့မှာ
တ ရု တ် အ စိုး ရ ကို မူ  လို က် ပလျာ ရ ေ ည့်  အ ပြခ အ ပန  
ြဖစ်ပကကာင်း ပေါ် လွင်လာေည်။
 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  
မင်းပအာင်လှို  င်ေည် KIO, NDAA, SSA/SSPP နှင့်  
UNSA အဖွဲ့များနှင့် ပတွ့ဆုံခဲ့ ပေီး ၎င်း၏ လက်ပထာက် 
ဒုတိယဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး စိုးဝင်က ULA, MNDAA, TNLA 
တို့နှင့် ေီးေန့်ပတွ့ဆုံခဲ့ေည်။ ထိုေို့ပဆွးပနွး ကကရာတွင် 
တ ေ် မ ပတာ် ဘ က် မှ  ရ ေ် တ ည် ချ က် များ မှာ  မ ပြော င်း  
မလဲရှိပနဆဲြဖစ် ပေီး ULA, MNDAA နှင့်  TNLA တို့ကို  
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ထဲ ေါဝင်ရန် လက်နက်ြဖုတ်ေိမ်း 
ရမည်ဟူပောမူကို ကိုင်စွဲထားေည်။ ထို့အတူ KIO နှင့်  
UWSA တို့ အေါအဝင ်အြခား FPNCC အဖွဲ့ဝငမ်ျားကိကုား 
NCA ကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲ
ပရးေန်းတိုင်ပရာက်ရှိရန် NCA  မှာ တစ်ခုတည်းပောလမ်း 
အြဖစ် လက်ခံရမည်ဟု တေ်မပတာ်က ပြောကကားခဲ့ေည်။
 ရခိုင်နှင့်  အြခားလူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်း 
များအတွက်မူ ရလဒ်မှာ စိတ်ပကျနေ်စရာမဟုတ်ေါ။ ၂၁ 
ရာစု ေင်လုံညီလာခံေုံးကကိမ်အပေီးတွင် NCA နှင့် ေင်လုံ 
ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ် အေစ်နှစ်ခုစလုံးမှာ နိုင်ငံပရးြေု
ြေင်ပြောင်းလဲမှု များအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးမည့် ဂိတ်ပေါက်
များမဟုတ်ကကဘဲ လမ်းကို ေိတ်ဆို့ထားပောအရာများော 
ြဖစ်ပနကကေည်။ ဉီးေိန်းစိန် ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်  
စတင်ေည့် နှစ်မှစပရတွက်လျှ င် ၇ နှစ်မျှ  ကကာပော အချိန်
တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စေ်ပဒေအချ ို့မှာ ေဋိေက္ခ များ
နှင့် ရင်ဆိုင်ပနရဆဲြဖစ်ပေီး အချ ို့မှာ ပငိမ်းချမ်းပရးပရာ၊ စစ်ေွဲ 
မှာမရှိေည့် ပောင်မတင်ပရမကျ အပနအထား ြဖစ်ေည်။
ပအာက်တိုဘာလတွင်  ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်၊ အစိုးရ 
နှင့်  NCA လက်မှတ်ထိုးထားပော ပခါင်းပဆာင်များ၏
အဆင့် ြမင့်  ထိေ်ေီး အစည်းအပဝးကို  ကျင်းေ၍ အြေန် 
အလှန်  ညှိ နို င်း ပဆွးပနွးမှု များ  ြေန်စရန် ကကိုးစားခဲ့ ကက 
ေည်။ ေို့ရာတွင် ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်ေည် 
အစိုးရအပနနှင့်  ခွဲထွက်ပရး ေို့မဟုတ် ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်း
ခငွ့ရ်ှပိရး အစရှေိည့ ်ပတာင်းဆိခုျကမ်ျားတငွ ်လိကုပ်လျာစရာ 
အပကကာင်းမရှိပကကာင်း ေိတ်ေင်ပောမိန့်ခွန်းကို ပြောကကား 
ခဲ့ ပေီး အစည်းအပဝးမှ ထွက်ခွာေွားခဲ့ေည်။၁၃၃ မကကာမီ 
ေင် EAOs ထဲမှ အေစ်ရေ်ထားပော KNU နှင့်  SSA/
R C S S  တို့ က  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး  လု ေ် င န်း စ ဉ် များ ၏ 
တိုးတက်ြခင်းမရှိေည်ကို ြေန်လည်ေုံးေေ်နိုင်ရန် NCA
အစည်းအပဝးများတွင် တက်ပရာက်ြခင်းပခတ�  ရေ်နားမည် 
ြဖစ်ပကကာင်း  ပကကညာခဲ့ေည်။၁၃၄  ALP ၏ ဉီးပဆာင်  
ပစ့စေ်ပရးမှူး  ပဒါ် ပစာ ြမရာဇာလင်းက ပငိမ်းချမ်းပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်ကကီး တစ်ခုလုံးမှာ ယခုအခါ ပနာက်ြေန်ဆုတ် 
ပနပေီ ြဖစ်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ေည်။ ၁၃၅

 NLD အစိုးရေက်တမ်းနှစ်နှစ်မျှ  ကကာခဲ့ ပေီးချိန်
တငွ ်ြမနမ်ာနိငုင်ပံဒေအေီးေီးရှ ိလမူျ ိုးစနုိငုင်ပံရး လှု ေရ်ှား 

မှု များထဲတွင် NLD နှင့် ေတ်ေက်၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို 
ေိ ြမင်လာ ကကပေီး ြဖစ်ေည်။  နို ဝင်ဘာလတွင်  ကျင်းေ 
ပော ကကားြဖတ်ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် NLD က (၁၃) ပနရာ 
တွင်  ဝင်ပရာက်ယှဉ် ပေိုင်ရာ (၇) ပနရာတွင်ော အနိုင်  
ရခဲ့ေည်။  အြခားပနရာများကိုမူ  တေ်မပတာ်က ပကျာ 
ပထာက်ပနာက်ခံြေုထားပော USDP နှင့် အြခားလူမျ ိုးစု 
ေါတီများမှ အမတ်ပလာင်းေုံးဉီးက အနိုင်ရေွားကကေည်။ 
ဤအထဲတွင် အမှတ်ထင်ထင် ရှိပောကိစ္စ မှာ ရခိုင်ြေည်နယ် 
ရပေ့ပတာင်  မဲဆန�  နယ်ပြမတွင်  ဖမ်းဆီးခံထားရပော 
အမတ်ပဟာင်း ဉီးပအးပမာင်၏ေား ဉီးတင်ပမာင်ဝင်းက 
အနိုင်ရခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။  တစ်ေီး ေုဂ�  လအမတ်အြဖစ်  
ယှဉ် ပေိုင်ပော ၎င်းအား ANP နှင့်  ALD ကိုပကျာ် ပေီး  
ရခိုင်ြေည်ေူများက မဲေိုပေးခဲ့ ကကေည်မှာ အဖမ်းခံရပော 
ဖခင်နှင့်အတူ  ရေ်တည်၍ စည်းလုံးမှု အားကို  ြေေကက 
ြခင်းြဖစ်ေည်။၁၃၆

 နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲအတွက် ပမ ျှာ်လင့်ချက်
များ ေိမုှနိလ်ာကကေည။် ြမနမ်ာနိငုင်ေံည ်ပနရာပဒေများစွာ
၌ မပငိမ်းချမ်းေည့် ြေဿနာများနှင့်  ရင်ဆိုင်ပနရေည်။ 
ေို့ပော ်နိငုင်၏ံ အပနာကဘ်ကန်ယစ်ေရ်ှ ိရခိငုန်ငှ့ ်ရိဟုငဂ်ျာ 
တို့၏ ဘဝကို ဆိုးရ�ားပစပော ေဋိေက္ခ များပလာက် မပေ 
ချာပော အနာဂတ်ကို  ေုံပဆာင်ပနပော အြဖစ်အေျက်
မရှိပတာ့ ပေီ။ အေက်အိုးအိမ်များ ဆုံးရှု ံးရြခင်းနှင့် ပနစရာ
မရှိ  ထွက်ပြေးပနရြခင်းများက ေို၍များ ြေားလာေည်။ 
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
ပရး ြေ ဿ နာ များ မှာ  ညှ ေ် ေူး ညှ ေ် ေိ တ်  အ ပြခ အ ပန ထဲ  
တွင်ောရှိေည်။ အမျ ိုးမျ ိုးပော နိုင်ငံတကာ အစီအစဉ်
များက ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းရန် ဆက်လက် 
ကကိုးစားကကေည်။  ေို့ပော် လူေားချင်းစာနာပထာက်ထား
မှု  အကူအညီနှင့် လူ့အခွင့်ပရး ချ ိုးပဖာက်ခံရမှု များကို စုံစမ်း 
ပထာက်လှမ်းရန်  ပထာက်ေံ့ပေးြခင်း ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် 
ထို ကကိုးေမ်းမှု များေည် ပအာက်ပြခတွင်  အပြောင်းအလဲ 
များကို မြဖစ်ပစနိုင်ေါ။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်မှာ ဒုက္ခ ေည်များ 
ြေန်လာနိုင် ေုံ  မရပေးေါ။ တရုတ်အစိုးရကမူ ဤအပြခ 
အပနမျ ိုးကိုေင်  ြမန်မာနိုင်ငံရှိ  နိုင်ငံပရးနှင့်  စီးေွားပရး 
မဟာဗျူဟာများ ေုံပဖာ်နိုင်ေည့်အချိန်ဟု  ယူဆေည်။ 
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အ ဖွဲ့ ဝ င် များ ကို  နှ စ် ဖွဲ့ ခွဲ ထား ေ ည် ။  ဗို လ် ချု ေ် မှူး ကကီး  
မင်းပအာင်လှို  င်ေည် KIO, NDAA, SSA/SSPP နှင့်  
UNSA အဖွဲ့များနှင့် ပတွ့ဆုံခဲ့ ပေီး ၎င်း၏ လက်ပထာက် 
ဒုတိယဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး စိုးဝင်က ULA, MNDAA, TNLA 
တို့နှင့် ေီးေန့်ပတွ့ဆုံခဲ့ေည်။ ထိုေို့ပဆွးပနွး ကကရာတွင် 
တ ေ် မ ပတာ် ဘ က် မှ  ရ ေ် တ ည် ချ က် များ မှာ  မ ပြော င်း  
မလဲရှိပနဆဲြဖစ် ပေီး ULA, MNDAA နှင့်  TNLA တို့ကို  
ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်ထဲ ေါဝင်ရန် လက်နက်ြဖုတ်ေိမ်း 
ရမည်ဟူပောမူကို ကိုင်စွဲထားေည်။ ထို့အတူ KIO နှင့်  
UWSA တို့ အေါအဝင ်အြခား FPNCC အဖွဲ့ဝငမ်ျားကိကုား 
NCA ကို တစ်နိုင်ငံလုံး ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင်ပြောင်းလဲ
ပရးေန်းတိုင်ပရာက်ရှိရန် NCA  မှာ တစ်ခုတည်းပောလမ်း 
အြဖစ် လက်ခံရမည်ဟု တေ်မပတာ်က ပြောကကားခဲ့ေည်။
 ရခိုင်နှင့်  အြခားလူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်း 
များအတွက်မူ ရလဒ်မှာ စိတ်ပကျနေ်စရာမဟုတ်ေါ။ ၂၁ 
ရာစု ေင်လုံညီလာခံေုံးကကိမ်အပေီးတွင် NCA နှင့် ေင်လုံ 
ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ် အေစ်နှစ်ခုစလုံးမှာ နိုင်ငံပရးြေု
ြေင်ပြောင်းလဲမှု များအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးမည့် ဂိတ်ပေါက်
များမဟုတ်ကကဘဲ လမ်းကို ေိတ်ဆို့ထားပောအရာများော 
ြဖစ်ပနကကေည်။ ဉီးေိန်းစိန် ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်းစဉ်  
စတင်ေည့် နှစ်မှစပရတွက်လျှ င် ၇ နှစ်မျှ  ကကာပော အချိန်
တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စေ်ပဒေအချ ို့မှာ ေဋိေက္ခ များ
နှင့် ရင်ဆိုင်ပနရဆဲြဖစ်ပေီး အချ ို့မှာ ပငိမ်းချမ်းပရးပရာ၊ စစ်ေွဲ 
မှာမရှိေည့် ပောင်မတင်ပရမကျ အပနအထား ြဖစ်ေည်။
ပအာက်တိုဘာလတွင်  ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်၊ အစိုးရ 
နှင့်  NCA လက်မှတ်ထိုးထားပော ပခါင်းပဆာင်များ၏
အဆင့် ြမင့်  ထိေ်ေီး အစည်းအပဝးကို  ကျင်းေ၍ အြေန် 
အလှန်  ညှိ နို င်း ပဆွးပနွးမှု များ  ြေန်စရန် ကကိုးစားခဲ့ ကက 
ေည်။ ေို့ရာတွင် ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င်ေည် 
အစိုးရအပနနှင့်  ခွဲထွက်ပရး ေို့မဟုတ် ကိုယ်ေိုင် ြေဌာန်း
ခငွ့ရ်ှပိရး အစရှေိည့ ်ပတာင်းဆိခုျကမ်ျားတငွ ်လိကုပ်လျာစရာ 
အပကကာင်းမရှိပကကာင်း ေိတ်ေင်ပောမိန့်ခွန်းကို ပြောကကား 
ခဲ့ ပေီး အစည်းအပဝးမှ ထွက်ခွာေွားခဲ့ေည်။၁၃၃ မကကာမီ 
ေင် EAOs ထဲမှ အေစ်ရေ်ထားပော KNU နှင့်  SSA/
R C S S  တို့ က  ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး  လု ေ် င န်း စ ဉ် များ ၏ 
တိုးတက်ြခင်းမရှိေည်ကို ြေန်လည်ေုံးေေ်နိုင်ရန် NCA
အစည်းအပဝးများတွင် တက်ပရာက်ြခင်းပခတ�  ရေ်နားမည် 
ြဖစ်ပကကာင်း  ပကကညာခဲ့ေည်။၁၃၄  ALP ၏ ဉီးပဆာင်  
ပစ့စေ်ပရးမှူး  ပဒါ် ပစာ ြမရာဇာလင်းက ပငိမ်းချမ်းပရး  
လုေ်ငန်းစဉ်ကကီး တစ်ခုလုံးမှာ ယခုအခါ ပနာက်ြေန်ဆုတ် 
ပနပေီ ြဖစ်ပကကာင်း ေတိပေးခဲ့ေည်။ ၁၃၅

 NLD အစိုးရေက်တမ်းနှစ်နှစ်မျှ  ကကာခဲ့ ပေီးချိန်
တငွ ်ြမနမ်ာနိငုင်ပံဒေအေီးေီးရှ ိလမူျ ိုးစနုိငုင်ပံရး လှု ေရ်ှား 

မှု များထဲတွင် NLD နှင့် ေတ်ေက်၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကို 
ေိ ြမင်လာ ကကပေီး ြဖစ်ေည်။  နို ဝင်ဘာလတွင်  ကျင်းေ 
ပော ကကားြဖတ်ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် NLD က (၁၃) ပနရာ 
တွင်  ဝင်ပရာက်ယှဉ် ပေိုင်ရာ (၇) ပနရာတွင်ော အနိုင်  
ရခဲ့ေည်။  အြခားပနရာများကိုမူ  တေ်မပတာ်က ပကျာ 
ပထာက်ပနာက်ခံြေုထားပော USDP နှင့် အြခားလူမျ ိုးစု 
ေါတီများမှ အမတ်ပလာင်းေုံးဉီးက အနိုင်ရေွားကကေည်။ 
ဤအထဲတွင် အမှတ်ထင်ထင် ရှိပောကိစ္စ မှာ ရခိုင်ြေည်နယ် 
ရပေ့ပတာင်  မဲဆန�  နယ်ပြမတွင်  ဖမ်းဆီးခံထားရပော 
အမတ်ပဟာင်း ဉီးပအးပမာင်၏ေား ဉီးတင်ပမာင်ဝင်းက 
အနိုင်ရခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။  တစ်ေီး ေုဂ�  လအမတ်အြဖစ်  
ယှဉ် ပေိုင်ပော ၎င်းအား ANP နှင့်  ALD ကိုပကျာ် ပေီး  
ရခိုင်ြေည်ေူများက မဲေိုပေးခဲ့ ကကေည်မှာ အဖမ်းခံရပော 
ဖခင်နှင့်အတူ  ရေ်တည်၍ စည်းလုံးမှု အားကို  ြေေကက 
ြခင်းြဖစ်ေည်။၁၃၆

 နိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲအတွက် ပမ ျှာ်လင့်ချက်
များ ေိမုှနိလ်ာကကေည။် ြမနမ်ာနိငုင်ေံည ်ပနရာပဒေများစွာ
၌ မပငိမ်းချမ်းေည့် ြေဿနာများနှင့်  ရင်ဆိုင်ပနရေည်။ 
ေို့ပော ်နိငုင်၏ံ အပနာကဘ်ကန်ယစ်ေရ်ှ ိရခိငုန်ငှ့ ်ရိဟုငဂ်ျာ 
တို့၏ ဘဝကို ဆိုးရ�ားပစပော ေဋိေက္ခ များပလာက် မပေ 
ချာပော အနာဂတ်ကို  ေုံပဆာင်ပနပော အြဖစ်အေျက်
မရှိပတာ့ ပေီ။ အေက်အိုးအိမ်များ ဆုံးရှု ံးရြခင်းနှင့် ပနစရာ
မရှိ  ထွက်ပြေးပနရြခင်းများက ေို၍များ ြေားလာေည်။ 
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 
ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ် - 
နိုင်ငံတကာဇာတ်ခုံတွင် ပရှ့တန်းပရာက်လာပော 
ကကီးကျယ်ပော ကစားေွဲအေစ် - 

အာရကန်ပြမ
နိုင်ငံတကာဇာတ်ခုံတွင် ပရှ့တန်းပရာက်လာပော 
အာရကန်ပြမ
နိုင်ငံတကာဇာတ်ခုံတွင် ပရှ့တန်းပရာက်လာပော 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကုန်ခါနီးတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်၏ နိုင်ငံ
ပရး ြေ ဿ နာ များ မှာ  ညှ ေ် ေူး ညှ ေ် ေိ တ်  အ ပြခ အ ပန ထဲ  
တွင်ောရှိေည်။ အမျ ိုးမျ ိုးပော နိုင်ငံတကာ အစီအစဉ်
များက ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းရန် ဆက်လက် 
ကကိုးစားကကေည်။  ေို့ပော် လူေားချင်းစာနာပထာက်ထား
မှု  အကူအညီနှင့် လူ့အခွင့်ပရး ချ ိုးပဖာက်ခံရမှု များကို စုံစမ်း 
ပထာက်လှမ်းရန်  ပထာက်ေံ့ပေးြခင်း ြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် 
ထို ကကိုးေမ်းမှု များေည် ပအာက်ပြခတွင်  အပြောင်းအလဲ 
များကို မြဖစ်ပစနိုင်ေါ။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်မှာ ဒုက္ခ ေည်များ 
ြေန်လာနိုင် ေုံ  မရပေးေါ။ တရုတ်အစိုးရကမူ ဤအပြခ 
အပနမျ ိုးကိုေင်  ြမန်မာနိုင်ငံရှိ  နိုင်ငံပရးနှင့်  စီးေွားပရး 
မဟာဗျူဟာများ ေုံပဖာ်နိုင်ေည့်အချိန်ဟု  ယူဆေည်။ 
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ဤေပဘာထားမျ ိုးကေင် အာရကန် အကျေ်အတည်းကို 
အပြခအပနေစ်တစ်ခုဆီေို့ တွန်းေို့လိုက်ေည်။ နိုင်ငံတကာ 
၏ ယှဉ်ပေိုင်မှု များ ြမင့်မားလာချိန်တွင် ရခိုင်ေည် ၁၉၄၈
လွတ်လေ်ပရးရပေီးကတည်းက ကကုံခဲ့ရေမျှ ထဲတွင် အပရး 
အကကီးဆုံး စီးေွားပရးနှင့် ေထဝီနိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲ 
တစ်ရေ်ကို ကကုံရပတာ့မည့် အပြခအပနြဖစ်ေည်။
 ထို အ ြဖ စ် အ ေျ က် များ  ပေါ် ပေါ က် လာ ချိ န် တွ င်  
အာရကန ်လမူျ ိုးများေည ်အြခားေတူိုက့ ၎င်းတို၏့ နိငုင်ပံရး 
နှ င့်  စီး ေွား ပရး အ နာ ဂ တ် များ အား  ေို င်း ြခား  ဆုံး ြဖ တ်  
ပနကကေည့်အပရးတွင် အြေင်လူကဲ့ေို့ ထိုင်ကကည့်ပနရေည့် 
ခံစားမှု မျ ိုး ြေန်ြဖစ်ရြေန်ေည်။ တရုတ်ေည် ထိုေို့ ရခိုင် 
အပရးကို အဓိက အဆုံးအြဖတ်ပေးပနေည့် နိုင်ငံတစ်ခု 
ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  ( အ ပေါ် တွ င်  ပဖာ် ြေ ထား ေ ကဲ့ ေို့ ေ င်  
နို င်ငံ ပရး  ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ်  အပြခအပနနှင့်  တရုတ်က 
ဝင်ပရာက်လာြခင်းကို ရှု ေါ။) ၂၀၁၆ ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာ 
ြေန်လည်ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းကကုံရပော အြဖစ် 
အ ေျ က် များ မှာ  တ ရု တ် နို င် ငံ အ တွ က်  အ ကျ ိုး ပကျး ဇူး  
ရ ရှိ ဖို့ ရာ  ြဖ စ် လာ ကက ေ ည် ။  အ ချိ န် ကာ လ အား ြဖ င့်  
တိုက်ဆိုင်မှု ဟု ဆိုနိုင်ပော်လည်း ဆက်တိုက်ြဖစ်လာပော 
အြဖစ်အေျက်များက စီစဉ်ထားေလို တရုတ် အာဏာေိုင် 
များနှင့်  ြမန်မာအစိုးရတို့  ဉီးေိန်းစိန်  လက်ထက်တွင်  
မပမ ျှာ်လင့်ဘဲ ဆက်ဆံပရး ပအးခဲေွားေည်ကို ြေန်လည်
လမ်းပကကာင်းတည့်၍ လက်ရှိ ြမန်မာအစိုးရနှင့်  ေိုမိုနီးစေ် 
ေွားပော အပြခအပနကို  ဖန်တီးပေးခဲ့ေည်။ (အခန်း  
၆ ကိုရှု ေါ။) အပစာေိုင်းကတည်းကေင်  တရုတ်အကျ ိုး  
စီးေွားများမှာ စုစုစည်းစည်းမဟုတ်ဘဲ ြေန့်ကျဲပနေည်။ 
၂၀၁၇ ပမလတွင် ေမ� တရှီကျင့်ဖျင်က BRI ကို  စတင် 
ခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်အာဏာေိုင်များက ေို၍ 
မဟာဗျူဟာကျကျ စဉ်းစားလာေည်။ အဓိကအားြဖင့်  
ဧရိယာေုံးခုကို  ေစ်မှတ်ထားေည်။  ထိုေုံးခုစလုံးမှာ  
ရခို င် ြေည်နယ်၏ အနာဂတ်အတွက်  အပရး ကကီးေည့်  
ဒုက္ခ ေည် ြေဿနာပြဖရှင်းပရးကိစ္စ ၊ လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရး
နှင့် စီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုး တိုးတက်မှု တို့ ြဖစ်ကကေည်။
 လက်ရှိတွင် ထိုနယ်ေယ်ေုံးခုစလုံးမှာ စလုံးပရ 
စေည် ဆိုရုံောရှိပေးေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့  အပရးတွင်  
၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ြခားပရးဝမ်ရီ 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 ၌ 
နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးများကို ဆန့်ကျင်ပရး ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ်  
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 ကကိုးေမ်းမှု များကို  ပလ ျှာ့မတွက်ေင့် ေါ ။  ေို့ ရာတွင်  

တရုတ်တို့အပနနှင့်  ဘက်ပေါင်းစုံမှ  လူမျ ိုးအစုအဖွဲ့များ 
ပကျနေ်ပလာက်ေည့် ပြဖရှင်းေုံမျ ိုးကို ပရာက်ရှိရန် အပတာ် 
ကကိုးစားရေါလိမ့်ဉီးမည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ 
အကျေ်အတည်းမှာ အာရှတွင် မပြဖရှင်းနိုင်ပော ြေဿနာ 
တစ်ခု ြဖစ်ပနပမဲေင်။ 
 ရိဟုငဂ်ျာကစိ္စ  ပြဖရငှ်းမရဘ ဲတန့ပ်နြခင်းမှာ အြခား 
ဦးစားပေးဧရိယာနှစ်ခုမှ မဟာဗျူဟာကိစ္စ များ ပနာက်ေို့ 
လိုက်ရာတွင်  တရုတ်အတွက်  အဟန့်အတား မြဖစ်ပစ 
ေါ။ လူမျ ိုးစုများကကား ပငိမ်းချမ်းပရး နှင့် စီးေွားပရး စီမံကိန်း 
များတွင်လည်း တရုတ်အစိုးရအရာရှိများက ယခင်နှင့်မတူ
ဘဲ ေါဝါအပေျာ့ကို ေုံးလာကကေည်။ အစိုးရအချင်းချင်းော 
ဆက်ဆံခဲ့ရမှ ယခုအခါ ြေည်ေူနှင့် ြေည်ေူကကားဟူပော 
ဆက်ဆံပရး တည်ပဆာက်ရန်ကိုေါ ထည့်စဉ်းစားလာေည်။ 
BRI ကို  စတင်ပကကညာစဉ်ကတည်းက အစိုးရ အချင်း 
ချင်းကကား အစည်းအပဝးများ ကျင်းေခဲ့ ကကေကဲ့ေို့ ြမန်မာ 
တရုတ်ချစ်ကကည်ပရး အေင်းများကလည်း ြေည်ေူ့အပြခြေု 
အစီအစဉ်များကို  ပဆာင်ရ�က်လာကကေည်။၁၃၈ တရုတ်  
အရာရှိများေည် အစိုးရကိုပရာ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်
အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ ကို ပရာ  တ စ် ြေ ည် လုံး  အ ေ စ် အ ခ တ်  
ရေ်စဲပရးစာချုေ်  အပကာင်အထည် ပေါ် နိုင်ပရးအတွက် 
ကန့်လန့်ကာ ပနာက်ကွယ်မှ  တိုက်တွန်း နှို  းပဆာ်ပေးေူ 
အဓိက ဇာတ်ပဆာင်များ ြဖစ်ကကေည်။
 တ ရု တ် က  လူ မျ ိုး စု ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ကိ စ္စ  များ တွ
င် ေိုမိုတက်�ကွလာြခင်းကို  အြခားေူများကလည်း ေတိ 
မထားမိဘဲ မပနေါ။ အြခားနိုင်ငံများကမူ ြမန်မာ့နိုင်ငံပရး 
အ ရှု ေ် အ ပထွး ထဲ တွ င်  တ ရု တ် အာ ဏာ ေို င် တို့ က  ဤ မျှ  
စိ တ် ဆ န�   ထ က် ေ န် ပန ကက ြခ င်း ကို  အံ့ ကေ ကက ေ ည် ။ 
“တရုတ်ေည်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုအပရး ပြဖရှင်း  
ရာတွင် အဘယ့်ပကကာင့် အားကုန်ထုတ် ပနရေနည်း” ဟု
ပတာင်အာရှပလ့လာပရးအဖွဲ့တစ်ခုက မကကာပေးခင်က 
ပမးြမန်းခဲ့ေည်။၁၃၉ ေို့ပော် အမှန်တကယ်တွင် တရုတ် 
ေ ည်  အ ြခား နို င် ငံ တ ကာ က  ြမ န် မာ နှ င့်  ဆ က် ဆံ ပန  
ကကေူများထက်စာလျှ င်  ဤနိုင်ငံတွင်  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
လူမျ ိုးအားလုံး တစည်းတလုံး ေါဝင်နိုင်ပရးအား လိုအေ် 
ပန ပကကာ င်း ကို  ေို ၍ နား လ ည် ခဲ့ ေ ည် မှာ  ပရှး က တ ည်း  
ကေင် ြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးတွင်  ၁၉၈၈-
၈၉ ခုနှစ်များ၌ ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော ြဖစ်ရေ်နှစ်ခုက နိုင်ငံြခား 
ပရး မူ ဝါ ဒ ပရး ရာ  ေုံး ေ ေ် ေူ များ ကို  အ ပရး ကကီး ေ ည့်
ေင်ခန်းစာများပေးခဲ့ေည်။ ထို ြဖစ်ရေ်နှစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုေ် 
ပနဝင်း၏ ြမန်မာနည်းြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နှင့် 
ဗမာြေည်ကွန် ြမူနစ်ေါတီတို့  ပရှ့ဆင့်ပနာက်ဆင့်  ပေိုကျ 
ေွားကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ဤအချိန်ကစ၍ တရုတ်အာဏာ 
ေိုင်များေည် မကကာခဏ ဖရိုဖရဲ ြဖစ်တတ်ပော အိမ်နီးချင်း 
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ဤေပဘာထားမျ ိုးကေင် အာရကန် အကျေ်အတည်းကို 
အပြခအပနေစ်တစ်ခုဆီေို့ တွန်းေို့လိုက်ေည်။ နိုင်ငံတကာ 
၏ ယှဉ်ပေိုင်မှု များ ြမင့်မားလာချိန်တွင် ရခိုင်ေည် ၁၉၄၈
လွတ်လေ်ပရးရပေီးကတည်းက ကကုံခဲ့ရေမျှ ထဲတွင် အပရး 
အကကီးဆုံး စီးေွားပရးနှင့် ေထဝီနိုင်ငံပရး အပြောင်းအလဲ 
တစ်ရေ်ကို ကကုံရပတာ့မည့် အပြခအပနြဖစ်ေည်။
 ထို အ ြဖ စ် အ ေျ က် များ  ပေါ် ပေါ က် လာ ချိ န် တွ င်  
အာရကန ်လမူျ ိုးများေည ်အြခားေတူိုက့ ၎င်းတို၏့ နိငုင်ပံရး 
နှ င့်  စီး ေွား ပရး အ နာ ဂ တ် များ အား  ေို င်း ြခား  ဆုံး ြဖ တ်  
ပနကကေည့်အပရးတွင် အြေင်လူကဲ့ေို့ ထိုင်ကကည့်ပနရေည့် 
ခံစားမှု မျ ိုး ြေန်ြဖစ်ရြေန်ေည်။ တရုတ်ေည် ထိုေို့ ရခိုင် 
အပရးကို အဓိက အဆုံးအြဖတ်ပေးပနေည့် နိုင်ငံတစ်ခု 
ြဖ စ် လာ ေ ည် ။  ( အ ပေါ် တွ င်  ပဖာ် ြေ ထား ေ ကဲ့ ေို့ ေ င်  
နို င်ငံ ပရး  ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ်  အပြခအပနနှင့်  တရုတ်က 
ဝင်ပရာက်လာြခင်းကို ရှု ေါ။) ၂၀၁၆ ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာ 
ြေန်လည်ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းကကုံရပော အြဖစ် 
အ ေျ က် များ မှာ  တ ရု တ် နို င် ငံ အ တွ က်  အ ကျ ိုး ပကျး ဇူး  
ရ ရှိ ဖို့ ရာ  ြဖ စ် လာ ကက ေ ည် ။  အ ချိ န် ကာ လ အား ြဖ င့်  
တိုက်ဆိုင်မှု ဟု ဆိုနိုင်ပော်လည်း ဆက်တိုက်ြဖစ်လာပော 
အြဖစ်အေျက်များက စီစဉ်ထားေလို တရုတ် အာဏာေိုင် 
များနှင့်  ြမန်မာအစိုးရတို့  ဉီးေိန်းစိန်  လက်ထက်တွင်  
မပမ ျှာ်လင့်ဘဲ ဆက်ဆံပရး ပအးခဲေွားေည်ကို ြေန်လည်
လမ်းပကကာင်းတည့်၍ လက်ရှိ ြမန်မာအစိုးရနှင့်  ေိုမိုနီးစေ် 
ေွားပော အပြခအပနကို  ဖန်တီးပေးခဲ့ေည်။ (အခန်း  
၆ ကိုရှု ေါ။) အပစာေိုင်းကတည်းကေင်  တရုတ်အကျ ိုး  
စီးေွားများမှာ စုစုစည်းစည်းမဟုတ်ဘဲ ြေန့်ကျဲပနေည်။ 
၂၀၁၇ ပမလတွင် ေမ� တရှီကျင့်ဖျင်က BRI ကို  စတင် 
ခဲ့ ပေီးေည့် ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်အာဏာေိုင်များက ေို၍ 
မဟာဗျူဟာကျကျ စဉ်းစားလာေည်။ အဓိကအားြဖင့်  
ဧရိယာေုံးခုကို  ေစ်မှတ်ထားေည်။  ထိုေုံးခုစလုံးမှာ  
ရခို င် ြေည်နယ်၏ အနာဂတ်အတွက်  အပရး ကကီးေည့်  
ဒုက္ခ ေည် ြေဿနာပြဖရှင်းပရးကိစ္စ ၊ လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရး
နှင့် စီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုး တိုးတက်မှု တို့ ြဖစ်ကကေည်။
 လက်ရှိတွင် ထိုနယ်ေယ်ေုံးခုစလုံးမှာ စလုံးပရ 
စေည် ဆိုရုံောရှိပေးေည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့  အပရးတွင်  
၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ြခားပရးဝမ်ရီ 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 ၌ 
နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးများကို ဆန့်ကျင်ပရး ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ်  
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 ကကိုးေမ်းမှု များကို  ပလ ျှာ့မတွက်ေင့် ေါ ။  ေို့ ရာတွင်  

တရုတ်တို့အပနနှင့်  ဘက်ပေါင်းစုံမှ  လူမျ ိုးအစုအဖွဲ့များ 
ပကျနေ်ပလာက်ေည့် ပြဖရှင်းေုံမျ ိုးကို ပရာက်ရှိရန် အပတာ် 
ကကိုးစားရေါလိမ့်ဉီးမည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ 
အကျေ်အတည်းမှာ အာရှတွင် မပြဖရှင်းနိုင်ပော ြေဿနာ 
တစ်ခု ြဖစ်ပနပမဲေင်။ 
 ရိဟုငဂ်ျာကစိ္စ  ပြဖရငှ်းမရဘ ဲတန့ပ်နြခင်းမှာ အြခား 
ဦးစားပေးဧရိယာနှစ်ခုမှ မဟာဗျူဟာကိစ္စ များ ပနာက်ေို့ 
လိုက်ရာတွင်  တရုတ်အတွက်  အဟန့်အတား မြဖစ်ပစ 
ေါ။ လူမျ ိုးစုများကကား ပငိမ်းချမ်းပရး နှင့် စီးေွားပရး စီမံကိန်း 
များတွင်လည်း တရုတ်အစိုးရအရာရှိများက ယခင်နှင့်မတူ
ဘဲ ေါဝါအပေျာ့ကို ေုံးလာကကေည်။ အစိုးရအချင်းချင်းော 
ဆက်ဆံခဲ့ရမှ ယခုအခါ ြေည်ေူနှင့် ြေည်ေူကကားဟူပော 
ဆက်ဆံပရး တည်ပဆာက်ရန်ကိုေါ ထည့်စဉ်းစားလာေည်။ 
BRI ကို  စတင်ပကကညာစဉ်ကတည်းက အစိုးရ အချင်း 
ချင်းကကား အစည်းအပဝးများ ကျင်းေခဲ့ ကကေကဲ့ေို့ ြမန်မာ 
တရုတ်ချစ်ကကည်ပရး အေင်းများကလည်း ြေည်ေူ့အပြခြေု 
အစီအစဉ်များကို  ပဆာင်ရ�က်လာကကေည်။၁၃၈ တရုတ်  
အရာရှိများေည် အစိုးရကိုပရာ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်
အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ ကို ပရာ  တ စ် ြေ ည် လုံး  အ ေ စ် အ ခ တ်  
ရေ်စဲပရးစာချုေ်  အပကာင်အထည် ပေါ် နိုင်ပရးအတွက် 
ကန့်လန့်ကာ ပနာက်ကွယ်မှ  တိုက်တွန်း နှို  းပဆာ်ပေးေူ 
အဓိက ဇာတ်ပဆာင်များ ြဖစ်ကကေည်။
 တ ရု တ် က  လူ မျ ိုး စု ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး ကိ စ္စ  များ တွ
င် ေိုမိုတက်�ကွလာြခင်းကို  အြခားေူများကလည်း ေတိ 
မထားမိဘဲ မပနေါ။ အြခားနိုင်ငံများကမူ ြမန်မာ့နိုင်ငံပရး 
အ ရှု ေ် အ ပထွး ထဲ တွ င်  တ ရု တ် အာ ဏာ ေို င် တို့ က  ဤ မျှ  
စိ တ် ဆ န�   ထ က် ေ န် ပန ကက ြခ င်း ကို  အံ့ ကေ ကက ေ ည် ။ 
“တရုတ်ေည်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုအပရး ပြဖရှင်း  
ရာတွင် အဘယ့်ပကကာင့် အားကုန်ထုတ် ပနရေနည်း” ဟု
ပတာင်အာရှပလ့လာပရးအဖွဲ့တစ်ခုက မကကာပေးခင်က 
ပမးြမန်းခဲ့ေည်။၁၃၉ ေို့ပော် အမှန်တကယ်တွင် တရုတ် 
ေ ည်  အ ြခား နို င် ငံ တ ကာ က  ြမ န် မာ နှ င့်  ဆ က် ဆံ ပန  
ကကေူများထက်စာလျှ င်  ဤနိုင်ငံတွင်  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
လူမျ ိုးအားလုံး တစည်းတလုံး ေါဝင်နိုင်ပရးအား လိုအေ် 
ပန ပကကာ င်း ကို  ေို ၍ နား လ ည် ခဲ့ ေ ည် မှာ  ပရှး က တ ည်း  
ကေင် ြဖစ်ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပရးတွင်  ၁၉၈၈-
၈၉ ခုနှစ်များ၌ ြဖစ်ေျက်ခဲ့ပော ြဖစ်ရေ်နှစ်ခုက နိုင်ငံြခား 
ပရး မူ ဝါ ဒ ပရး ရာ  ေုံး ေ ေ် ေူ များ ကို  အ ပရး ကကီး ေ ည့်
ေင်ခန်းစာများပေးခဲ့ေည်။ ထို ြဖစ်ရေ်နှစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုေ် 
ပနဝင်း၏ ြမန်မာနည်းြမန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နှင့် 
ဗမာြေည်ကွန် ြမူနစ်ေါတီတို့  ပရှ့ဆင့်ပနာက်ဆင့်  ပေိုကျ 
ေွားကကြခင်းြဖစ်ေည်။ ဤအချိန်ကစ၍ တရုတ်အာဏာ 
ေိုင်များေည် မကကာခဏ ဖရိုဖရဲ ြဖစ်တတ်ပော အိမ်နီးချင်း 
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နှင့် တည်ပငိမ်ပော ဆက်ဆံပရးကို ထူပထာင်ရန် ပရရှည် 
ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့ ကကေည်။ ြေဿနာတစ်ခုကို ဉီးတည် 
ပြဖရငှ်းပရးထကစ်ာလျှ င ်တရတုတ်ို့ အဓကိ ဉီးတညေ်ညမ်ှာ 
မိမိတို့အတွက် အပရးေါမည့် ေုဂ� ုိလ်များ နှင့် ဆက်ဆံပရးကို 
ထိန်းထိန်းေိမ်းေိမ်းထားရန် ြဖစ်ေည်။၁၄၀ 
 ထိုကဲ့ေို့  လက်ပတွ့ကျေုံမျ ိုးကိုေုံးကာ တရုတ် 
ေည် ၂၀၁၇ BRI စီမံကိန်းများစတင်ခဲ့ချိန်မှ  အစြေု၍ 
ယုံ ယုံ ကက ည် ကက ည် လှု ေ် ရှား ခဲ့ ေ ည် မှာ  စီး ေွား ပရး က �   
တွင် ြဖစ်ေည်။  ေို့ရာတွင်  တရုတ်တို့၏ မဟာဗျူဟာ 
လ က် တံ များ  ရှ ည် လျား မှု မှာ  ကု န် ေွ ယ် ပရး  ေ ပဘာ  
တူညီချက်အချ ို့ကိုရရှိရန်ထက် 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 
နှင့် အလွန်နီးကေ်ေည့် အပနအထားမျ ိုးမရှိပအာင် ေတိ
နှင့် ဆက်ဆံခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ေမ� တဉီးေိန်းစိန် 
လက်ထက်တွင် ကချင်ြေည်နယ်ရှိ ြမစ်ဆုံဆည်ကို ရေ်တန့်ခဲ့ 
ြခ င်း က လ ည်း  ထို ေ ပဘာ ကို  ထ င် ဟ ေ် ပန ပေ ေ ည် ။ 
ေို့ပော် ၂၀၁၆ ခုနစ်ပနာက်ေိုင်းတွင် ပဘကျင်းရှိ တရုတ် 
အစိုးရနှင့် ပနြေည်ပတာ်ရှိ ြမန်မာအစိုးရတို့မှာ ပဒါ် ပအာင် 
ဆန်းစု ကကည် အာဏာရခါစကဆိုလျှ င် ဤကဲ့ေို့  ြဖစ်လာ 
မည်ဟု မှန်းဆရန် အလွန်ခက်မည့်  ဆက်ဆံပရးမျ ိုးကို  
ြေန်လည် တည်ပဆာက်ရန် ေပဘာမျှ ခဲ့ ကကေည်။
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစပေီး  ဤေုံစံအတိုင်းေင် ြဖစ်ခဲ့
ေည်။  အပနာက်နိုင်ငံအစိုးရများေည်  NLD အပေါ်  
စိတ်ေျက်ခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာအစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များေည် 
တရတု ်ရင်းနှီးြမှုေန်ှမံှု များကိ ုစီးေွားပရး အခငွ့အ်လမ်းအြဖစ ်
ရှု ြမင်ခဲ့ ကကေည်။ တေ်မပတာ်အရာရှိများကိုမူ တရုတ်က 
စစ်ရာဇဝတ်မှု  စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး လုေ်ရန်အကကံများကို  
မပထာက်ခံေါဟူပောကတိြဖင့် နှစ်ေိမ့်ခဲ့ေည်။၁၄၂ တရုတ် 
စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ် ရမည့်ကိစ္စ များစွာမှာ BRI ဖွံ့ ပဖိုး
ပရး စီမံကိန်းများ ပခါင်းစဉ်ပအာက်တွင်ထည့်ကာ စည်းရုံး 
ခဲ့ေည်။ ထိုစီမံကိန်းများထဲတွင် ယခင်ကလုေ်ငန်း ြေန်စရန် 
အလွန်ေင်ခက်ခဲမည်ဟု ထင်ရပော ြမစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုေင် 
ြေန်လည်အပရးဆိုခဲ့ေည်။
 ပရှ့လာမည့်နှစ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံကကားရှိ နိုင်ငံပရး 
စီးေွားပရး  အပြခအပနများကွာဟပန ြခင်း  အေါအဝင်  
အခက်အခဲမှာ များစွာရှိနိုင်ေါေည်။ တရုတ်၏ ြမန်မာြေည် 
အတွက်  လမ်း ြေပြမေုံေည် NLD အစိုးရလက်ထဲတွင်  
ရှိပော ပမ ျှာ်မှန်းချက်ထက်ေင် ကကီးကျယ်ေည်မှာ ပေချာ 
ေါေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အစိတ်အေိုင်း အားလုံးမှာ BRI 
အ ဝ န်း အ ဝို င်း ထဲ မှ  လွ တ် ပော အ ေို င်း မ ရှိ ေါ ။  ေို့ ပော်  
ရခိုင် ြေည်နယ်အတွက်မှာမူ ကုန်းလမ်းခရီးပရာ ပရလမ်း
ခ ရီး အ တွ က် ေါ  အ လွ န် အ ပရး ကကီး ေ ည့်  ပန ရာ တ စ် ခု  

ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ေ ထ ဝီ နို င် ငံ ပရး အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  
ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်၌  ယခုေင်  စတင်ခံစားပနရပေီ  
ြဖစ်ေည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံတကာမှ  မျက်လုံးများေည် 
ရခိုင်ကို ပစာင့်ကကည့်ပနပလပေီ။
 NLD အာဏာရယူခဲ့စဉ်က နိုင်ငံတကာရင်းနှီး
ြမှုေ်နှံမှု များ တန့်ေွားခဲ့ေည်။ ယူနန်ေို့ေွားမည့် ပရနံနှင့် 
ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ေိုက်လို င်းများ  ပေီးစီးေွားပော်လည်း  
ပကျာက်ြဖူမှ ကူမင်းေို့  ပြေးဆွဲမည့် ြမန်နှု န်းြမင့် ရထား 
လမ်း ပဆာက်လုေ်ပရး စီမံကိန်းကို  ပဒေခံအရေ်ဘက် 
လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဆန�  ြေေြဖင့်  ရေ်တန့် ခဲ့ ကကေည်။ 
(အခန်း ၆ ကို ရှု ေါ။) NLD ေည် ဉီးေိန်းစိန်အစိုးရထံမှ 
စီမံကိန်းကကီးေုံးခုကို အပမွရခဲ့ေါ ေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်က 
ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမည့် ကညင်ပချာင်း စီးေွားပရးဇုန်နှင့် ေုဏ� ား 
က� န်းစက်မှု ဇုန် ၊  အိန�  ိယက ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမည့်  ကုလား 
တန် ြမစ်  ဘက်စုံေုံး  ေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရး စီမံကိန်းနှင့်  
တရုတ်၏ ပကျာက်ြဖူ ပရနက်ဆိေ်ကိမ်းတို့ ြဖစ်ကကေည်။ 
ထိုေုံးခုစလုံးမှာ ြေဿနာတက်ပနကကပေီး ARSA နှင့် ULA  
တို့၏ လှု ေ်ရှားမှု များပေါ် လာပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် နိုင်ငံြခား 
ေား ရင်းနှီးြမှုေ်နှံေူများက ေို၍ေင် စိုးရိမ်လာကကေည်။ 
ကုလားတန်ြမစ်ဝှမ်းအတွင်း ရက္ခ ိုင့်  တေ်မပတာ် က တိုက်
ခိုက်ပန ြခင်းများေည်  ြေင်းထန်ထက်ရှပောေတိပေး
ချ က် များ  ြဖ စ် ကက ေ ည် ။  ြမ န် မာ့ စီး ေွား ပရး ေ ညာ ရှ င်  
များ အပနနှင့်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အပရးေါေုံကို  ေံေယ
ြဖစ်စရာ ရှိမည်မဟုတ်ေါ။ ေို့ပော် ြေည်ပတာင်စုစက်မှု 
လကမ်ှု  လေုင်န်းရငှန်ငှ့ ်ကနုေ်ညက်ကီးများ အေင်း UMFCCI 
မှ ဉီးထွန်းနိုင်က “ြမန်မာ့စီးေွားပရးေည် ရခိုင်မှြေဿနာ 
များအား ပြဖရှင်းနိုင်မှု အပေါ် တွင် မူတည်ပနေည်ဟု” ၁၄၃

ဆိုခဲ့ေည်။ 
 တရုတ်အာဏာေိုင်များက ြမန်မာနှင့် ေံခင်းတမန် 
ခင်းများေိုမို တိုးချဲ့ပဆာင်ရ�က်လာချိန်တွင် အပြခ အပနမှာ 
မ ပကာ င်း လှ ေါ ။ ၁ ၄ ၄  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏  မ ဟာ ဗျူ ဟာ  
အချက်အချာကျေုံမှာ ထင်ရှားလှေါေည်။ ြမစ်ဆုံ ရေ်ဆိုင်း 
ခဲ့ေည့်ကိစ္စ ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်ဘက်ကလည်း များစွာ 
ြေင်ဆင်ထားေည်။၁၄၅ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ အပြခအပနများ 
တိုးတက်မှု မှာ နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ ပဖိုးမှု အတွက် မရှိမြဖစ် လိုအေ် 
ပနေကဲ့ေို့  ရခိုင်မှာ အိန� ိယေမုဒ� ရာမှ ဝင်ပေါက်တစ်ခု
အြဖစ် ရှီကျင့်ဖျင်၏ အစီအစဉ်ထဲတွင် ေါဝင်ပနြေန်ေည်။ 
BRI စတင်ကတည်းကေင် ပကျာက်ြဖူရှိ ပရနက် ဆိေ်ကမ်း 
မှာ အဓိက ဉီးစားပေးတစ်ခုြဖစ်ပေီး ေါကစ္စ တန်မှ ဂွါဒါနှင့် 
ေရီလိ�  ဂာမ ှဟမဘ်နတ်ိတုာ ဆေိက်မ်းများကဲေ့ို့ ရေဝ်န်းနငှ့ ်
ေိုး 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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နှင့် တည်ပငိမ်ပော ဆက်ဆံပရးကို ထူပထာင်ရန် ပရရှည် 
ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့ ကကေည်။ ြေဿနာတစ်ခုကို ဉီးတည် 
ပြဖရငှ်းပရးထကစ်ာလျှ င ်တရတုတ်ို့ အဓကိ ဉီးတညေ်ညမ်ှာ 
မိမိတို့အတွက် အပရးေါမည့် ေုဂ� ုိလ်များ နှင့် ဆက်ဆံပရးကို 
ထိန်းထိန်းေိမ်းေိမ်းထားရန် ြဖစ်ေည်။၁၄၀

 ထိုကဲ့ေို့  လက်ပတွ့ကျေုံမျ ိုးကိုေုံးကာ တရုတ် 
ေည် ၂၀၁၇ BRI စီမံကိန်းများစတင်ခဲ့ချိန်မှ  အစြေု၍ 
ယုံ ယုံ ကက ည် ကက ည် လှု ေ် ရှား ခဲ့ ေ ည် မှာ  စီး ေွား ပရး က �   
တွင် ြဖစ်ေည်။  ေို့ရာတွင်  တရုတ်တို့၏ မဟာဗျူဟာ 
လ က် တံ များ  ရှ ည် လျား မှု မှာ  ကု န် ေွ ယ် ပရး  ေ ပဘာ  
တူညီချက်အချ ို့ကိုရရှိရန်ထက် 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 
နှင့် အလွန်နီးကေ်ေည့် အပနအထားမျ ိုးမရှိပအာင် ေတိ
နှင့် ဆက်ဆံခဲ့ ကကေည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ေမ� တဉီးေိန်းစိန် 
လက်ထက်တွင် ကချင်ြေည်နယ်ရှိ ြမစ်ဆုံဆည်ကို ရေ်တန့်ခဲ့ 
ြခ င်း က လ ည်း  ထို ေ ပဘာ ကို  ထ င် ဟ ေ် ပန ပေ ေ ည် ။ 
ေို့ပော် ၂၀၁၆ ခုနစ်ပနာက်ေိုင်းတွင် ပဘကျင်းရှိ တရုတ် 
အစိုးရနှင့် ပနြေည်ပတာ်ရှိ ြမန်မာအစိုးရတို့မှာ ပဒါ် ပအာင် 
ဆန်းစု ကကည် အာဏာရခါစကဆိုလျှ င် ဤကဲ့ေို့  ြဖစ်လာ 
မည်ဟု မှန်းဆရန် အလွန်ခက်မည့်  ဆက်ဆံပရးမျ ိုးကို  
ြေန်လည် တည်ပဆာက်ရန် ေပဘာမျှ ခဲ့ ကကေည်။
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစပေီး  ဤေုံစံအတိုင်းေင် ြဖစ်ခဲ့
ေည်။  အပနာက်နိုင်ငံအစိုးရများေည်  NLD အပေါ်  
စိတ်ေျက်ခဲ့ ကကေည်။ ြမန်မာအစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များေည် 
တရတု ်ရင်းနှီးြမှုေန်ှမံှု များကိ ုစီးေွားပရး အခငွ့အ်လမ်းအြဖစ ်
ရှု ြမင်ခဲ့ ကကေည်။ တေ်မပတာ်အရာရှိများကိုမူ တရုတ်က 
စစ်ရာဇဝတ်မှု  စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး လုေ်ရန်အကကံများကို  
မပထာက်ခံေါဟူပောကတိြဖင့် နှစ်ေိမ့်ခဲ့ေည်။၁၄၂ တရုတ် 
စီးေွားပရးအကျ ိုးအြမတ် ရမည့်ကိစ္စ များစွာမှာ BRI ဖွံ့ ပဖိုး
ပရး စီမံကိန်းများ ပခါင်းစဉ်ပအာက်တွင်ထည့်ကာ စည်းရုံး 
ခဲ့ေည်။ ထိုစီမံကိန်းများထဲတွင် ယခင်ကလုေ်ငန်း ြေန်စရန် 
အလွန်ေင်ခက်ခဲမည်ဟု ထင်ရပော ြမစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုေင် 
ြေန်လည်အပရးဆိုခဲ့ေည်။
 ပရှ့လာမည့်နှစ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံကကားရှိ နိုင်ငံပရး 
စီးေွားပရး  အပြခအပနများကွာဟပန ြခင်း  အေါအဝင်  
အခက်အခဲမှာ များစွာရှိနိုင်ေါေည်။ တရုတ်၏ ြမန်မာြေည် 
အတွက်  လမ်း ြေပြမေုံေည် NLD အစိုးရလက်ထဲတွင်  
ရှိပော ပမ ျှာ်မှန်းချက်ထက်ေင် ကကီးကျယ်ေည်မှာ ပေချာ 
ေါေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အစိတ်အေိုင်း အားလုံးမှာ BRI 
အ ဝ န်း အ ဝို င်း ထဲ မှ  လွ တ် ပော အ ေို င်း မ ရှိ ေါ ။  ေို့ ပော်  
ရခိုင် ြေည်နယ်အတွက်မှာမူ ကုန်းလမ်းခရီးပရာ ပရလမ်း
ခ ရီး အ တွ က် ေါ  အ လွ န် အ ပရး ကကီး ေ ည့်  ပန ရာ တ စ် ခု  

ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  ေ ထ ဝီ နို င် ငံ ပရး အ ကျ ိုး ဆ က် များ ကို  
ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်၌  ယခုေင်  စတင်ခံစားပနရပေီ  
ြဖစ်ေည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံတကာမှ  မျက်လုံးများေည် 
ရခိုင်ကို ပစာင့်ကကည့်ပနပလပေီ။
 NLD အာဏာရယူခဲ့စဉ်က နိုင်ငံတကာရင်းနှီး
ြမှုေ်နှံမှု များ တန့်ေွားခဲ့ေည်။ ယူနန်ေို့ေွားမည့် ပရနံနှင့် 
ေဘာဝဓါတ်ပငွ့ေိုက်လို င်းများ  ပေီးစီးေွားပော်လည်း  
ပကျာက်ြဖူမှ ကူမင်းေို့  ပြေးဆွဲမည့် ြမန်နှု န်းြမင့် ရထား 
လမ်း ပဆာက်လုေ်ပရး စီမံကိန်းကို  ပဒေခံအရေ်ဘက် 
လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဆန�  ြေေြဖင့်  ရေ်တန့် ခဲ့ ကကေည်။ 
(အခန်း ၆ ကို ရှု ေါ။) NLD ေည် ဉီးေိန်းစိန်အစိုးရထံမှ 
စီမံကိန်းကကီးေုံးခုကို အပမွရခဲ့ေါ ေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်က 
ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမည့် ကညင်ပချာင်း စီးေွားပရးဇုန်နှင့် ေုဏ� ား 
က� န်းစက်မှု ဇုန် ၊  အိန�  ိယက ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမည့်  ကုလား 
တန် ြမစ်  ဘက်စုံေုံး  ေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရး စီမံကိန်းနှင့်  
တရုတ်၏ ပကျာက်ြဖူ ပရနက်ဆိေ်ကိမ်းတို့ ြဖစ်ကကေည်။ 
ထိုေုံးခုစလုံးမှာ ြေဿနာတက်ပနကကပေီး ARSA နှင့် ULA  
တို့၏ လှု ေ်ရှားမှု များပေါ် လာပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် နိုင်ငံြခား 
ေား ရင်းနှီးြမှုေ်နှံေူများက ေို၍ေင် စိုးရိမ်လာကကေည်။ 
ကုလားတန်ြမစ်ဝှမ်းအတွင်း ရက္ခ ိုင့်  တေ်မပတာ် က တိုက်
ခိုက်ပန ြခင်းများေည်  ြေင်းထန်ထက်ရှပောေတိပေး
ချ က် များ  ြဖ စ် ကက ေ ည် ။  ြမ န် မာ့ စီး ေွား ပရး ေ ညာ ရှ င်  
များ အပနနှင့်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ အပရးေါေုံကို  ေံေယ
ြဖစ်စရာ ရှိမည်မဟုတ်ေါ။ ေို့ပော် ြေည်ပတာင်စုစက်မှု 
လကမ်ှု  လေုင်န်းရငှန်ငှ့ ်ကနုေ်ညက်ကီးများ အေင်း UMFCCI 
မှ ဉီးထွန်းနိုင်က “ြမန်မာ့စီးေွားပရးေည် ရခိုင်မှြေဿနာ 
များအား ပြဖရှင်းနိုင်မှု အပေါ် တွင် မူတည်ပနေည်ဟု” ၁၄၃

ဆိုခဲ့ေည်။ 
 တရုတ်အာဏာေိုင်များက ြမန်မာနှင့် ေံခင်းတမန် 
ခင်းများေိုမို တိုးချဲ့ပဆာင်ရ�က်လာချိန်တွင် အပြခ အပနမှာ 
မ ပကာ င်း လှ ေါ ။ ၁ ၄ ၄  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ၏  မ ဟာ ဗျူ ဟာ  
အချက်အချာကျေုံမှာ ထင်ရှားလှေါေည်။ ြမစ်ဆုံ ရေ်ဆိုင်း 
ခဲ့ေည့်ကိစ္စ ပနာက်ေိုင်းတွင် တရုတ်ဘက်ကလည်း များစွာ 
ြေင်ဆင်ထားေည်။၁၄၅ ရခိုင် ြေည်နယ်မှ အပြခအပနများ 
တိုးတက်မှု မှာ နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ ပဖိုးမှု အတွက် မရှိမြဖစ် လိုအေ် 
ပနေကဲ့ေို့  ရခိုင်မှာ အိန� ိယေမုဒ� ရာမှ ဝင်ပေါက်တစ်ခု
အြဖစ် ရှီကျင့်ဖျင်၏ အစီအစဉ်ထဲတွင် ေါဝင်ပနြေန်ေည်။ 
BRI စတင်ကတည်းကေင် ပကျာက်ြဖူရှိ ပရနက် ဆိေ်ကမ်း 
မှာ အဓိက ဉီးစားပေးတစ်ခုြဖစ်ပေီး ေါကစ္စ တန်မှ ဂွါဒါနှင့် 
ေရီလိ�  ဂာမ ှဟမဘ်နတ်ိတုာ ဆေိက်မ်းများကဲေ့ို့ ရေဝ်န်းနငှ့ ်
ေိုး 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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ပကျာက်ြဖူမှာ တရုတ်ကို စစ်ပရးအရ အပရးောပစမည့်
ေုလဲတစ်လုံး ြဖစ် ပေီး  အာဖရိကအငူပဒေနှင့်  ေမုဒ�  ရာ 
ြဖတ်ပကျာ်  ကုန်ေွယ်စီးေွား  ဆက်ဆံပရးများအတွက်
လည်း အပရးေါလာမည်ြဖစ်ေည်။ 
 BRI ကို ဆက်လက် အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ရန်  
တရုတ်အာဏာေိုင်များက ၂၀၁၈ အတွင်း အပြခခံကျပော 
အစီအစဉ်နှစ်ရေ်ြဖင့် ထေ်မံတိုက်တွန်းလာေည်။ ထိုအစီ 
အစဉ်နှစ်ရေ်မှာ ပကျာက်ြဖူတွင် စီးေွားပရး ရေ်ဝန်းတစ်ခု 
တည်ပဆာက်ရန်နှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံတလ� ားနှင့်  ဆက်ေွယ် 
ခရီးဆန့်နိုင်ရန် လမ်းပကကာင်း တစ်ခုကို ထေ်မံ ြဖည့်စွက် 
ခဲ့ေည်။  ထိုနှစ်စက်တင်ဘာတွင် NLD အစိုးရနှင့် တရုတ်
ြမန်မာ စီးေွားပရး စ �  �� အစီအစဉ်အတွက်  နားလည်မှု 
စာ ခ� န်လ� ာကို လက်မှတ်ထိုးလိုက်ြခင်းက ဤအစီအစဉ်
များ အထပြမာက်ပကကာင်း ေပ  �ဂတေင်ြဖစ် ေည်။
 စီမံကိန်းများ၏ အတိုင်းအဆမှာ ကကီးမားလွန်းပေီး 
ြမန်မာနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကကား လူမှု ပရး နိုင်ငံပရး 
ဆက်စေ်မှု ေုံစံများကို 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  
တကယ့်လမ်းပကကာင်း ကကီးကို  အပကာင်အထည်ပဖာ်မည် 
ြဖစ်ေလို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများကကား စီးေွားပရးအရ ေူးပေါင်း 
ပဆာင်ရ�က်မည့်  အြခားအစီအစဉ်များ အခွန်အပကာက် 
ဆိုင်ရာ စာချုေ်များနှင့်  စက်မှု ဇုန်များေါ ေါဝင်လာမည့်  
စမီကံနိ်းလည်း ြဖစေ်ည။်၁၄၇  ကနဉီးတငွ ်တညပ်ဆာကစ်ရတိ ်
အပမရိကန်ပဒါ် လာ ၂ ဘီလီယံခန့်မှန်းထားပော စုစုပေါင်း 
စီမံကိန်း ၂၄ ခုမှာ CMEC ပအာက်တွင် ပေါ် လာရန် ရည်မှန်း 
ထား ကက ေ ည် ။ ၁ ၄ ၈  ေို့ ပော်  ထို ေ မာ ဏ မှာ  အ စ ေို င်း  
အတွက်ော ြဖစ်ပေီး BRI ကို ေီေီြေင်ြေင် အပကာင်အထည် 
ပဖာ် ကကေည့်  အချိန်တွင်  နှစ်နိုင်ငံအကကား မဟာဗျူဟာ
အရ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်မှု  တစ်ပခတ်ဆန်းေစ်မည် ြဖစ်ပေီး 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြေည်တွင်း ြေဿနာများကိုေင်  ပြဖရှင်း  
ပေးနိငုလ်မိ့မ်ညဟ် ုတရတုပ်ဆာင်းေါးရငှမ်ျားက ပရးေားကက 
ေည်။ “ရန်ကုန်မှ တရုတ်ေံအမတ် ဟုန်လျန်းက” BRI ကို 
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် တွန်းအားပေး အပကာင်အထည် ပဖာ်နိုင်
ေါက ပငိမ်းချမ်းပရး၊ ဖွံ့ ပဖိုးပရးနှင့် ြေည်ေူတို့ ပကာင်းစား 
ပရးေို့  လမ်းကို  နှစ်နိုင်ငံအတူ တည်ပဆာက်နိုင်မည်ဟု 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၄၉

 အဆိုေါကတိများကား ရဲတင်းလှေည်။ CMEC 
စာချုေ်ကို လက်မှတ်ထိုးေည့် အချိန်မှစ၍ တရုတ်ကုမ� ဏီ 
များနှင့်  အာဏာေိုင်များမှာ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ယုံ ကကည်မှု ေို ြမင့်မားလာေည်။ အပနာက်နိုင်ငံအစိုးရများ
၏ မူဝါဒများနှင့် လက်ပတွ့ လှု ေ်ရှားပဆာင်ရ�က်မှု များမှာ 
အလှမ်းေိုကွာလာေါေည်။ ၂၀၁ခုနှစ် အပနှာင်းေိုင်းတွင် 

ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရများကကား ဒုက္ခ ေည် 
လ� ဲပြောင်းမှု ဆိုင်ရာ ေပဘာတူညီချက် ရေွားခဲ့ ြခင်းက 
ရခိငုြ်ေညန်ယ ်ြေဿနာကိ ုပြဖရငှ်းနိငုမ်ည့ ်လမ်းစြဖစမ်ညဟ် ု
တ ရု တ် ၏  နို င် ငံ ြခား ပရး ဝ န် ကကီး  ဝ မ်း ရီ က  ပြော ကကား  
ခဲ့ေည်။ (အခန်း ၈ ကိုရှု ေါ။) ေို့ပော် ၎င်း၏စကားထဲတွင် 
ကု လ ေ မ ဂ�   လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး  ပအ ဂျ င် စီ များ ကို လ ည်း  
ထင်ထင်ရှားရှား ေုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ေည်။ “ကုလေမဂ� ၏
အထူးပအဂျင်စီများေည် ဤြေဿနာတွင် အြေုေပဘာ 
ပဆာင်ပော အခန်းက�  မှ ေါဝင်ေင့်ပေီး အေျက်ေပဘာ 
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 ။ 
ထိုနှစ်  ဒီဇင်ဘာတွင် နိုင်ငံပတာ် အတိုင်ေင်ခံပဒါ် ပအာင် 
ဆန်းစုကကည်အား BRI စီမံကိန်းများနှင့် ြမန်မာဘက်ြခမ်း
မှ CMEC ကကီးကကေ်ပရးအဖွဲ့တွင် ဥက� ဌခန့်ထားြခင်းြဖင့် 
တရုတ်၏ အစီအစဉ်များေို၍ အေက်ဝင်လာခဲ့ေည်။ 
ဤအဖွဲ့ဝင် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည် ဥက� ဌြဖစ်လာြခင်းက 
အလွန်ကကီးကျယ်ပော ပထာက်ခံချက်မျ ိုးေင်ြဖစ်ေည်။ 
 စီးေွားပရးနယ်ေယ်ဘက်မှ ကကည့်လျှ င် တရုတ်၏
အစီအစဉ်များမှာ  ပချာပမွ့ ပနေည်။  ၂၀၁၈ ခုနှစ်က 
တည်းကေင ်ဆိုကပ်ရာက ်ဗဇီာအစအီစဉြ်ဖင့ ်တရတုခ်ရီးေွား 
များ  အပရအတွက်တိုးလာခဲ့ ပေီး  NLD အစိုးရအဖွဲ့ဝင်  
များမှာလည်း တရုတ်ေို့မ ကကာခဏေင်  အလည်အေတ် 
ပရာက်ရှိခဲ့ ကကေည်။ “တရုတ်ေည် ြမန်မာ့ NLD  ကို ပေျာ်ေွဲ
စားလ� တ်၍ ြမှူပလပေီ” ဟု ရိုက်တာေတင်းပအဂျင်စီက 
ပရးေားခဲ့ေည်။၁၅၁  တိုးတိုးတိတ်တိတ် လှု ေ်ရှာမှု များ အပန
နှင့်မူ တရုတ်အစိုးရ အရာရှိများေည် ြမန်မာအစိုးရ၊ ULA 
ပြမာက်ေိုင်း မဟာမိတ်များနှင့် FPNCC တို့ကို ပငိမ်းချမ်းပရး 
စာချုေ ်တစခ်ခုျုေဆ်ိရုန ်တိကုတ်နွ်းပနခဲေ့ည။်၁၅၂  ပဘကျင်း
မှ တရုတ်နိုင်ငံေိုင်  မီဒီယာများတွင်ကား ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  စီးေွားပရးတိုးတက်မှု တို့တွင်  
တရုတ်၏ အခန်းက�  အပရးကကီးေုံကို မြေတ်မီးပမာင်းထိုး 
ြေပနခဲေ့ည။် ၂၀၁၈ ခုနစှ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်The Global Times 
ေတင်းစာက “တရုတ်နှင့်  တည်ပဆာက်မည့် စီးေွားပရး 
စ�  �� မှာ ြမန်မာ့ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် အဓိကကျ” ဟူပော 
ပခါင်းစဉ်ြဖင့် ပရးေားခဲ့ေည်။၁၅၃

 ြမနမ်ာနိငုင်နံငှ့ေ်တေ်က၍်  တရတု၏် အကျ ိုးစီးေွား 
များမှာ ဘက်စုံပထာင့်စုံတွင် ရှိေည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စေ်
အနီး ကရင်နယ်ြခားပစာင့်တေ်က ထိန်းချုေ်ပော နယ်ပြမ 
ထဲတွင်ရှိေည့် ပရ �ကုက� ို “တရုတ်ပမို့ေစ်" ဟု ပခါ် ကကပော
ဘလီယီပံဒါ် လာများစွာ တနပ်ော ပဆာကလ်ေုပ်ရး စမီကံနိ်း 
ထကေ်ိ၍ု ထငရ်ှားပော ဥေမာမရှပိတာ့ ပေ။ီ ယနူနန်ယစ်ေန်ငှ့ ်
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ပကျာက်ြဖူမှာ တရုတ်ကို စစ်ပရးအရ အပရးောပစမည့်
ေုလဲတစ်လုံး ြဖစ် ပေီး  အာဖရိကအငူပဒေနှင့်  ေမုဒ�  ရာ 
ြဖတ်ပကျာ်  ကုန်ေွယ်စီးေွား  ဆက်ဆံပရးများအတွက်
လည်း အပရးေါလာမည်ြဖစ်ေည်။ 
 BRI ကို ဆက်လက် အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုင်ရန်  
တရုတ်အာဏာေိုင်များက ၂၀၁၈ အတွင်း အပြခခံကျပော 
အစီအစဉ်နှစ်ရေ်ြဖင့် ထေ်မံတိုက်တွန်းလာေည်။ ထိုအစီ 
အစဉ်နှစ်ရေ်မှာ ပကျာက်ြဖူတွင် စီးေွားပရး ရေ်ဝန်းတစ်ခု 
တည်ပဆာက်ရန်နှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံတလ� ားနှင့်  ဆက်ေွယ် 
ခရီးဆန့်နိုင်ရန် လမ်းပကကာင်း တစ်ခုကို ထေ်မံ ြဖည့်စွက် 
ခဲ့ေည်။  ထိုနှစ်စက်တင်ဘာတွင် NLD အစိုးရနှင့် တရုတ်
ြမန်မာ စီးေွားပရး စ �  �� အစီအစဉ်အတွက်  နားလည်မှု 
စာ ခ� န်လ� ာကို လက်မှတ်ထိုးလိုက်ြခင်းက ဤအစီအစဉ်
များ အထပြမာက်ပကကာင်း ေပ  �ဂတေင်ြဖစ် ေည်။
 စီမံကိန်းများ၏ အတိုင်းအဆမှာ ကကီးမားလွန်းပေီး 
ြမန်မာနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကကား လူမှု ပရး နိုင်ငံပရး 
ဆက်စေ်မှု ေုံစံများကို 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  
တကယ့်လမ်းပကကာင်း ကကီးကို  အပကာင်အထည်ပဖာ်မည် 
ြဖစ်ေလို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများကကား စီးေွားပရးအရ ေူးပေါင်း 
ပဆာင်ရ�က်မည့်  အြခားအစီအစဉ်များ အခွန်အပကာက် 
ဆိုင်ရာ စာချုေ်များနှင့်  စက်မှု ဇုန်များေါ ေါဝင်လာမည့်  
စမီကံနိ်းလည်း ြဖစေ်ည။်၁၄၇  ကနဉီးတငွ ်တညပ်ဆာကစ်ရတိ ်
အပမရိကန်ပဒါ် လာ ၂ ဘီလီယံခန့်မှန်းထားပော စုစုပေါင်း 
စီမံကိန်း ၂၄ ခုမှာ CMEC ပအာက်တွင် ပေါ် လာရန် ရည်မှန်း 
ထား ကက ေ ည် ။ ၁ ၄ ၈  ေို့ ပော်  ထို ေ မာ ဏ မှာ  အ စ ေို င်း  
အတွက်ော ြဖစ်ပေီး BRI ကို ေီေီြေင်ြေင် အပကာင်အထည် 
ပဖာ် ကကေည့်  အချိန်တွင်  နှစ်နိုင်ငံအကကား မဟာဗျူဟာ
အရ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်မှု  တစ်ပခတ်ဆန်းေစ်မည် ြဖစ်ပေီး 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြေည်တွင်း ြေဿနာများကိုေင်  ပြဖရှင်း  
ပေးနိငုလ်မိ့မ်ညဟ် ုတရတုပ်ဆာင်းေါးရငှမ်ျားက ပရးေားကက 
ေည်။ “ရန်ကုန်မှ တရုတ်ေံအမတ် ဟုန်လျန်းက” BRI ကို 
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် တွန်းအားပေး အပကာင်အထည် ပဖာ်နိုင်
ေါက ပငိမ်းချမ်းပရး၊ ဖွံ့ ပဖိုးပရးနှင့် ြေည်ေူတို့ ပကာင်းစား 
ပရးေို့  လမ်းကို  နှစ်နိုင်ငံအတူ တည်ပဆာက်နိုင်မည်ဟု 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၄၉

 အဆိုေါကတိများကား ရဲတင်းလှေည်။ CMEC 
စာချုေ်ကို လက်မှတ်ထိုးေည့် အချိန်မှစ၍ တရုတ်ကုမ� ဏီ 
များနှင့်  အာဏာေိုင်များမှာ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ယုံ ကကည်မှု ေို ြမင့်မားလာေည်။ အပနာက်နိုင်ငံအစိုးရများ
၏ မူဝါဒများနှင့် လက်ပတွ့ လှု ေ်ရှားပဆာင်ရ�က်မှု များမှာ 
အလှမ်းေိုကွာလာေါေည်။ ၂၀၁ခုနှစ် အပနှာင်းေိုင်းတွင် 

ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရများကကား ဒုက္ခ ေည် 
လ� ဲပြောင်းမှု ဆိုင်ရာ ေပဘာတူညီချက် ရေွားခဲ့ ြခင်းက 
ရခိငုြ်ေညန်ယ ်ြေဿနာကိ ုပြဖရငှ်းနိုငမ်ည့ ်လမ်းစြဖစမ်ညဟ် ု
တ ရု တ် ၏  နို င် ငံ ြခား ပရး ဝ န် ကကီး  ဝ မ်း ရီ က  ပြော ကကား  
ခဲ့ေည်။ (အခန်း ၈ ကိုရှု ေါ။) ေို့ပော် ၎င်း၏စကားထဲတွင် 
ကု လ ေ မ ဂ�   လူ့ အ ခွ င့် အ ပရး  ပအ ဂျ င် စီ များ ကို လ ည်း  
ထင်ထင်ရှားရှား ေုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ေည်။ “ကုလေမဂ� ၏
အထူးပအဂျင်စီများေည် ဤြေဿနာတွင် အြေုေပဘာ 
ပဆာင်ပော အခန်းက�  မှ ေါဝင်ေင့်ပေီး အေျက်ေပဘာ 
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 ။ 
ထိုနှစ်  ဒီဇင်ဘာတွင် နိုင်ငံပတာ် အတိုင်ေင်ခံပဒါ် ပအာင် 
ဆန်းစုကကည်အား BRI စီမံကိန်းများနှင့် ြမန်မာဘက်ြခမ်း
မှ CMEC ကကီးကကေ်ပရးအဖွဲ့တွင် ဥက� ဌခန့်ထားြခင်းြဖင့် 
တရုတ်၏ အစီအစဉ်များေို၍ အေက်ဝင်လာခဲ့ေည်။ 
ဤအဖွဲ့ဝင် ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည် ဥက� ဌြဖစ်လာြခင်းက 
အလွန်ကကီးကျယ်ပော ပထာက်ခံချက်မျ ိုးေင်ြဖစ်ေည်။ 
 စီးေွားပရးနယ်ေယ်ဘက်မှ ကကည့်လျှ င် တရုတ်၏
အစီအစဉ်များမှာ  ပချာပမွ့ ပနေည်။  ၂၀၁၈ ခုနှစ်က 
တည်းကေင ်ဆိုကပ်ရာက ်ဗဇီာအစအီစဉြ်ဖင့ ်တရတုခ်ရီးေွား 
များ  အပရအတွက်တိုးလာခဲ့ ပေီး  NLD အစိုးရအဖွဲ့ဝင်  
များမှာလည်း တရုတ်ေို့မ ကကာခဏေင်  အလည်အေတ် 
ပရာက်ရှိခဲ့ ကကေည်။ “တရုတ်ေည် ြမန်မာ့ NLD  ကို ပေျာ်ေွဲ
စားလ� တ်၍ ြမှူပလပေီ” ဟု ရိုက်တာေတင်းပအဂျင်စီက 
ပရးေားခဲ့ေည်။၁၅၁  တိုးတိုးတိတ်တိတ် လှု ေ်ရှာမှု များ အပန
နှင့်မူ တရုတ်အစိုးရ အရာရှိများေည် ြမန်မာအစိုးရ၊ ULA 
ပြမာက်ေိုင်း မဟာမိတ်များနှင့် FPNCC တို့ကို ပငိမ်းချမ်းပရး 
စာချုေ ်တစခ်ခုျုေဆ်ိရုန ်တိကုတ်နွ်းပနခဲေ့ည။်၁၅၂  ပဘကျင်း
မှ တရုတ်နိုင်ငံေိုင်  မီဒီယာများတွင်ကား ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  စီးေွားပရးတိုးတက်မှု တို့တွင်  
တရုတ်၏ အခန်းက�  အပရးကကီးေုံကို မြေတ်မီးပမာင်းထိုး 
ြေပနခဲေ့ည။် ၂၀၁၈ ခုနစှ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်The Global Times 
ေတင်းစာက “တရုတ်နှင့်  တည်ပဆာက်မည့် စီးေွားပရး 
စ�  �� မှာ ြမန်မာ့ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် အဓိကကျ” ဟူပော 
ပခါင်းစဉ်ြဖင့် ပရးေားခဲ့ေည်။၁၅၃

 ြမနမ်ာနိငုင်နံငှ့ေ်တေ်က၍်  တရတု၏် အကျ ိုးစီးေွား 
များမှာ ဘက်စုံပထာင့်စုံတွင် ရှိေည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စေ်
အနီး ကရင်နယ်ြခားပစာင့်တေ်က ထိန်းချုေ်ပော နယ်ပြမ 
ထဲတွင်ရှိေည့် ပရ �ကုက� ို “တရုတ်ပမို့ေစ်" ဟု ပခါ် ကကပော
ဘလီယီပံဒါ် လာများစွာ တနပ်ော ပဆာကလ်ေုပ်ရး စမီကံနိ်း 
ထကေ်ိ၍ု ထငရ်ှားပော ဥေမာမရှပိတာ့ ပေ။ီ ယနူနန်ယစ်ေန်ငှ့ ်
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ကီလိုမီတာ ၈၀၀ မျှ ကွာပဝးပော ပနရာတွင်ရှိပေီး တရုတ် 
ရင်းနှီးြမှုေ်နှံေူများက ဤပမို့ေစ်စီမံကိန်းကို အာရှကုန်း 
မကကီး၏ ပနာကထ်ေ ်ဂတိပ်ေါကတ်စခု်ဟ ုမတှယ်ကူကေည။်၁၅၄ 
ြမန်မာနိုင်ငံကို အပကကာင်းြေု၍ တရုတ်ရည်မှန်းထားပော 
အကျ ိုးရလဒ်များ ြမင့်မားလှြခင်းက အချ ို့ပော ေူများ 
အတွက် စိတ်ေက်ောစရာမြဖစ်ေါ။ တရုတ်အစိုးရက 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
စင်တာအား ပငွပေးလှု ေည့် ေတင်းကို ဧရာဝတီမဂ� ဇင်းက 
တုံ့ ြေန်ပရးေားပော ပခါင်းစဉ်မှာ  “ ြမန်မာ ြေည် ကကီးကို  
ပငိမ်းချမ်းစွာထားခဲ့ေါ” ဟူ၍ြဖစ်ေည်။၁၅၅

 ပနာက်ထေ်လှမ်းလာမည့် တရုတ်၏ ပြခလှမ်းများ 
ကို  မှန်းဆရန်ခက်ေါေည်။  ေဋိေက္ခ  များ  ဆယ် စုနှစ်  
ပေါင်း များစွာရှိခဲ့ေည့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အြခားေူများက 
ဝင်မပြဖရှင်းပေးနိုင်ဘဲ တရုတ်ကော ဝင်ပြဖရှင်းပေးရန် 
တရုတ်တွင်လည်း  ေ�္စ  လက်ပဆး ကကိမ်လုံး  ရှိ ေုံ မရေါ။ 
နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းတွင်  ေံေယရှိ ကကပစကာမူ
တရုတ်အရာရှိများက ၎င်းတို့၏ မူဝါဒကို ကာကွယ်ပော
အားြဖင့် ြမန်မာြေည် အပရးတွင် ဝင်ပရာက်ပဆာင်ရ�က်ပေး
ရ န်  အ ပကကာ င်း ြေ ချ က် ခို င် လုံ ေ ည် ဟု  ဆို ပလ့ ရှိ ကက
ေ ည် ။  B R I  ေ ည်  မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ  ြမ န် မာ နို င် ငံ မှ  
ေက်ဆိုင်ရာ  လူေုဂ�  ိုလ်များအားလုံးကို  စုစည်းပေးနိုင်
မည့် အခင်းအကျင်း ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
BRI  စတင်ကတည်းက ပဒါ် ပအာင်ဆန်း စု ကကည်ေည်  
ြ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  
ြေည်ပထာင်စု  ပအာက်လ� တ်ပတာ်ေည် ရိုဟင်ဂျာအပေါ်  
လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ က  ကျူး လွ န် ခဲ့ ပော  အ မှု များ ကို  
ဂျီနိုဆိုက်ဟု ပကကညာခဲ့ ပေီး ဥပရာေေမဂ� နှင့် အပမရိကား 
နှစ်ဖက်စလုံးက တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များအပေါ်  ေိတ်
ဆို့မှု များြေုလုေ်ခဲ့ေည်။၁၅၆ ကမ� ာ့ဘဏ်၏ ပဒါ် လာေန်း
တစ်ရာတန်စီမံကိန်း ကကီး ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  စတင်ရန်  
မှာလည်း ဤပဒေ၏ လူမျ ိုးစုေဋိေက္ခ  များ၊ ဒုက္ခ ေည်
များထွက်ပြေးပနရြခင်းများနှင့် ြေည်တွင်းမှာေင် အိုးအိမ်
မဲ့ ြဖစ်ပနရြခင်းများ ရှိပနပေးပောပကကာင့်  နိုင်ငံတကာ
NGO များက ဝိုင်းကန့်ကွက်ခဲ့ ကကေည်။၁၅၇ ကုလေမဂ� 
လူ့အခွင့်အပရး ပကာင်စီကမူ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အပြခအပနကို 
မြေတ်ပစာင့်ကကည့် အကဲခတ်လျှ က်ရှိေည်။
 အဆုံးေတ်တွင် တရုတ်ဘက်က ြမန်မာ့နိုင်ငံပရး 
ပလာကတွင်  မည်မျှ ေတိရှိရှိ  အထိအခိုက် နည်းပအာင် 
လှု ေ်ရှားနိုင်မည်နည်းဟူပော အချက်ပေါ် တွင် များစွာမူ 
တည်ေည်။  တရုတ်တို့ေည်  အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ဝင်  
ပရာက်လာေူများြဖစ်ေည်ဟူပော အြမင်မျ ိုးကို တရုတ်တို့ 

ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ကကုံလာရနိုင်ေါေည်။၁၅၈ “တရုတ်ပတွ 
ဟာ ေူတို့ရင်နှီးြမှုေ်နှံမှု အတွက်ဆိုရင် အင်မတန်တဇွတ်
ထိုး နိုင်တယ်” ဟု ပြမာက်ဉီးပမို့ နယ် ANP ၏ ပအာက်လ� တ် 
ပတာ် အမတ် ဉီးဉီးလှပစာ က ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၅၉ ၂၀၁၉
တွင် ရခိုင်၌ အေစ်အခတ်များ ေို၍ကကုံ ကကိုက် လာရြခင်း 
ပကကာင့် BRI စီမံကိန်းများ မည်မျှ ြမန်ြမန် အပကာင်အထည် 
ပဖာ်နိုင်မည်နည်းဟု စဉ်းစားစရာ ြဖစ်ေည်။၁၆၀ ရိုဟင်ဂျာ 
အပရးနှင့်ေတ်ေက်၍ တရုတ်အစိုးရကမည်ေို့ ကမ်းလှမ်း
ေည်ကိုမူ  မေိနိုင်ေါ။  တရုတ်အစိုးရ အရာရှိများကမူ  
ဒုက္ခ ေည်များအား ြေန်လာပစရန် ပငွကမ်း လှမ်းခဲ့ေည် 
ဆိပုော ကစိ္စ မှာ မဟတုပ်ကကာင်း ရငှ်းလင်းခဲေ့ည။်၁၆၁  မကကာ
ပေးခင်က တရုတ်၊ ြမန်မာ၊ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့ ေုံးနိုင်ငံေူး
တွဲ အလုေ်အဖွဲ့ကို ရိုဟင်ဂျာများ ြေန်လည် လ� ဲပြောင်းပရး 
အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။  ေို့ပော် ပြမြေင်ပေါ် တွင် ေိော 
ပောအပြောင်းအလဲများ  ြဖစ်လာရန်  များစွာအားထုတ်  
ရပေဉီးမည်။၁၆၂

 တ ရု တ် ေ ည်  အ မှ န် တ က ယ်  ရိုး ပြဖာ င့် ပော  
ပငိမ်းချမ်းပရးေွဲစား ြဖစ်နိုင်ေါမည်လားဟု ပဒေခံတို့ ကကား 
တွင်  ေူေန်ပန ကကြခင်းလည်းရှိ ေါေည်။  ပခတ်ေစ် ဗုဒ�   
ဘာောနှင့်  မွတ်ဆလင်များကကားတွင်ရှိပော အကွဲအပေဲ  
ေည် ပေးငယ်ေည့် ြေဿနာမဟုတ်ပေ။ ရခိုင်၏အနာဂတ် 
နှင့် ဤြေဿနာမှာ ခွဲမရပအာင်ရှိပောပကကာင့် လျစ်လျူရှု 
ရန် မြဖစ်နိုင်ေါ။ အြခားနိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းများ 
ထကစ်ာလျှ င ်ဘာောပရးအပေါ်  တရတု၏်အြမငမ်ှာ တစမ်ျ ိုး 
ြဖစ်ေည်ဟု  ောေနာပရးဘက်မှ  ပခါင်းပဆာင်များက 
လည်း ေတိထားမိ ကကေည်။ တရုတ်ေမ� တရှီကျင့်ဖျင်  
လက်ထက်တွင် ဘာောပရးအုေ်စုများ၏ လှု ေ်ရှားမှု များကို 
အစွန်းပရာက်များဟူပော မျက်မှန် ြဖင့် ကကည့်ပလ့  ရှိ ပေီး  
မွတ်ဆလင်နှင့်  အြခားလူနည်းစုများ အပေါ် တွင်လည်း 
ေပဘာထားတင်းမာခဲ့ေည်။၁၆၃ အထူးေြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ 
ခရစ်ယာန် ဘာောပရးပခါင်းပဆာင်များေည် တရုတ်၏ 
တွ န်း တွ န်း တို က် တို က်  ဖိ အား ပေး စ ည်း ရုံး  တ တ် ေုံ ကို  
များစွာ  စိုးရိမ် ကကေည်။ ၁၆၄ တရုတ်  အရာရှိ များေည်  
ြမန်မာ အစိုးရကဲ့ေို့ေင် ရိုဟင်ဂျာဆိုပော အေုံးအနှု န်းကို 
ပရှာင်ကျဉ်ကကေည်။
 ပရ ရှ ည် တွ င်  ဤ ြေ ဿ နာ ကို  ပြဖ ရှ င်း ရ မ ည့်  
နည်းလမ်းများလိုအေ်လာမည် ြဖစ်ေည်။ BRI ၏ ကံကကမ� ာ 
ေည်  မည်ေို့ေင် ြဖစ်ပစ တရုတ်၏ လက်ထဲတွင်ရှိ ပေီး  
တရုတ်အစိုးရေည် ပနာက်ထေ်လှမ်းရမည့် ပြခလှမ်းများ 
အတွက်  ြေင်ဆင်ပန ပေီ ြဖစ်ေည်။  မည်ေည့်နို င်ငံကမှ  
အတိတ်က အြဖစ်အေျက်များကို  လုံးလုံး  ကန့်လန့်ကာ
ချပေီး အနာဂတ်ကို လွတ်လွတ်လေ် လေ်ဉီးတည်ေွားနိုင်ခဲ့ 
ကကေည်မဟုတ်ေါ။ BRI ေည် ပနာက်ထေ်စစ်ပဘာင်ချဲ့မှု 
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ကီလိုမီတာ ၈၀၀ မျှ ကွာပဝးပော ပနရာတွင်ရှိပေီး တရုတ် 
ရင်းနှီးြမှုေ်နှံေူများက ဤပမို့ေစ်စီမံကိန်းကို အာရှကုန်း 
မကကီး၏ ပနာကထ်ေ ်ဂတိပ်ေါကတ်စခု်ဟ ုမတှယ်ကူကေည။်၁၅၄

ြမန်မာနိုင်ငံကို အပကကာင်းြေု၍ တရုတ်ရည်မှန်းထားပော 
အကျ ိုးရလဒ်များ ြမင့်မားလှြခင်းက အချ ို့ပော ေူများ 
အတွက် စိတ်ေက်ောစရာမြဖစ်ေါ။ တရုတ်အစိုးရက 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျ ိုးေားရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရး 
စင်တာအား ပငွပေးလှု ေည့် ေတင်းကို ဧရာဝတီမဂ� ဇင်းက 
တုံ့ ြေန်ပရးေားပော ပခါင်းစဉ်မှာ  “ ြမန်မာ ြေည် ကကီးကို  
ပငိမ်းချမ်းစွာထားခဲ့ေါ” ဟူ၍ြဖစ်ေည်။၁၅၅

 ပနာက်ထေ်လှမ်းလာမည့် တရုတ်၏ ပြခလှမ်းများ 
ကို  မှန်းဆရန်ခက်ေါေည်။  ေဋိေက္ခ  များ  ဆယ် စုနှစ်  
ပေါင်း များစွာရှိခဲ့ေည့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အြခားေူများက 
ဝင်မပြဖရှင်းပေးနိုင်ဘဲ တရုတ်ကော ဝင်ပြဖရှင်းပေးရန် 
တရုတ်တွင်လည်း  ေ�္စ  လက်ပဆး ကကိမ်လုံး  ရှိ ေုံ မရေါ။ 
နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းတွင်  ေံေယရှိ ကကပစကာမူ
တရုတ်အရာရှိများက ၎င်းတို့၏ မူဝါဒကို ကာကွယ်ပော
အားြဖင့် ြမန်မာြေည် အပရးတွင် ဝင်ပရာက်ပဆာင်ရ�က်ပေး
ရ န်  အ ပကကာ င်း ြေ ချ က် ခို င် လုံ ေ ည် ဟု  ဆို ပလ့ ရှိ ကက
ေ ည် ။  B R I  ေ ည်  မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ  ြမ န် မာ နို င် ငံ မှ  
ေက်ဆိုင်ရာ  လူေုဂ�  ိုလ်များအားလုံးကို  စုစည်းပေးနိုင်
မည့် အခင်းအကျင်း ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုကကေည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
BRI  စတင်ကတည်းက ပဒါ် ပအာင်ဆန်း စု ကကည်ေည်  
ြ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  
ြေည်ပထာင်စု  ပအာက်လ� တ်ပတာ်ေည် ရိုဟင်ဂျာအပေါ်  
လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ က  ကျူး လွ န် ခဲ့ ပော  အ မှု များ ကို  
ဂျီနိုဆိုက်ဟု ပကကညာခဲ့ ပေီး ဥပရာေေမဂ� နှင့် အပမရိကား 
နှစ်ဖက်စလုံးက တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များအပေါ်  ေိတ်
ဆို့မှု များြေုလုေ်ခဲ့ေည်။၁၅၆ ကမ� ာ့ဘဏ်၏ ပဒါ် လာေန်း
တစ်ရာတန်စီမံကိန်း ကကီး ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  စတင်ရန်  
မှာလည်း ဤပဒေ၏ လူမျ ိုးစုေဋိေက္ခ  များ၊ ဒုက္ခ ေည်
များထွက်ပြေးပနရြခင်းများနှင့် ြေည်တွင်းမှာေင် အိုးအိမ်
မဲ့ ြဖစ်ပနရြခင်းများ ရှိပနပေးပောပကကာင့်  နိုင်ငံတကာ
NGO များက ဝိုင်းကန့်ကွက်ခဲ့ ကကေည်။၁၅၇ ကုလေမဂ� 
လူ့အခွင့်အပရး ပကာင်စီကမူ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အပြခအပနကို 
မြေတ်ပစာင့်ကကည့် အကဲခတ်လျှ က်ရှိေည်။
 အဆုံးေတ်တွင် တရုတ်ဘက်က ြမန်မာ့နိုင်ငံပရး 
ပလာကတွင်  မည်မျှ ေတိရှိရှိ  အထိအခိုက် နည်းပအာင် 
လှု ေ်ရှားနိုင်မည်နည်းဟူပော အချက်ပေါ် တွင် များစွာမူ 
တည်ေည်။  တရုတ်တို့ေည်  အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ဝင်  
ပရာက်လာေူများြဖစ်ေည်ဟူပော အြမင်မျ ိုးကို တရုတ်တို့ 

ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ကကုံလာရနိုင်ေါေည်။၁၅၈ “တရုတ်ပတွ 
ဟာ ေူတို့ရင်နှီးြမှုေ်နှံမှု အတွက်ဆိုရင် အင်မတန်တဇွတ်
ထိုး နိုင်တယ်” ဟု ပြမာက်ဉီးပမို့ နယ် ANP ၏ ပအာက်လ� တ် 
ပတာ် အမတ် ဉီးဉီးလှပစာ က ပြောကကားခဲ့ေည်။၁၅၉ ၂၀၁၉
တွင် ရခိုင်၌ အေစ်အခတ်များ ေို၍ကကုံ ကကိုက် လာရြခင်း 
ပကကာင့် BRI စီမံကိန်းများ မည်မျှ ြမန်ြမန် အပကာင်အထည် 
ပဖာ်နိုင်မည်နည်းဟု စဉ်းစားစရာ ြဖစ်ေည်။၁၆၀ ရိုဟင်ဂျာ 
အပရးနှင့်ေတ်ေက်၍ တရုတ်အစိုးရကမည်ေို့ ကမ်းလှမ်း
ေည်ကိုမူ  မေိနိုင်ေါ။  တရုတ်အစိုးရ အရာရှိများကမူ  
ဒုက္ခ ေည်များအား ြေန်လာပစရန် ပငွကမ်း လှမ်းခဲ့ေည် 
ဆိပုော ကစိ္စ မှာ မဟတုပ်ကကာင်း ရငှ်းလင်းခဲေ့ည။်၁၆၁  မကကာ
ပေးခင်က တရုတ်၊ ြမန်မာ၊ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့ ေုံးနိုင်ငံေူး
တွဲ အလုေ်အဖွဲ့ကို ရိုဟင်ဂျာများ ြေန်လည် လ� ဲပြောင်းပရး 
အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။  ေို့ပော် ပြမြေင်ပေါ် တွင် ေိော 
ပောအပြောင်းအလဲများ  ြဖစ်လာရန်  များစွာအားထုတ်  
ရပေဉီးမည်။၁၆၂

 တ ရု တ် ေ ည်  အ မှ န် တ က ယ်  ရိုး ပြဖာ င့် ပော  
ပငိမ်းချမ်းပရးေွဲစား ြဖစ်နိုင်ေါမည်လားဟု ပဒေခံတို့ ကကား 
တွင်  ေူေန်ပန ကကြခင်းလည်းရှိ ေါေည်။  ပခတ်ေစ် ဗုဒ�   
ဘာောနှင့်  မွတ်ဆလင်များကကားတွင်ရှိပော အကွဲအပေဲ  
ေည် ပေးငယ်ေည့် ြေဿနာမဟုတ်ပေ။ ရခိုင်၏အနာဂတ် 
နှင့် ဤြေဿနာမှာ ခွဲမရပအာင်ရှိပောပကကာင့် လျစ်လျူရှု 
ရန် မြဖစ်နိုင်ေါ။ အြခားနိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းများ 
ထကစ်ာလျှ င ်ဘာောပရးအပေါ်  တရတု၏်အြမငမ်ှာ တစမ်ျ ိုး 
ြဖစ်ေည်ဟု  ောေနာပရးဘက်မှ  ပခါင်းပဆာင်များက 
လည်း ေတိထားမိ ကကေည်။ တရုတ်ေမ� တရှီကျင့်ဖျင်  
လက်ထက်တွင် ဘာောပရးအုေ်စုများ၏ လှု ေ်ရှားမှု များကို 
အစွန်းပရာက်များဟူပော မျက်မှန် ြဖင့် ကကည့်ပလ့  ရှိ ပေီး  
မွတ်ဆလင်နှင့်  အြခားလူနည်းစုများ အပေါ် တွင်လည်း 
ေပဘာထားတင်းမာခဲ့ေည်။၁၆၃ အထူးေြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံရှိ 
ခရစ်ယာန် ဘာောပရးပခါင်းပဆာင်များေည် တရုတ်၏ 
တွ န်း တွ န်း တို က် တို က်  ဖိ အား ပေး စ ည်း ရုံး  တ တ် ေုံ ကို  
များစွာ  စိုးရိမ် ကကေည်။ ၁၆၄ တရုတ်  အရာရှိ များေည်  
ြမန်မာ အစိုးရကဲ့ေို့ေင် ရိုဟင်ဂျာဆိုပော အေုံးအနှု န်းကို 
ပရှာင်ကျဉ်ကကေည်။
 ပရ ရှ ည် တွ င်  ဤ ြေ ဿ နာ ကို  ပြဖ ရှ င်း ရ မ ည့်  
နည်းလမ်းများလိုအေ်လာမည် ြဖစ်ေည်။ BRI ၏ ကံကကမ� ာ 
ေည်  မည်ေို့ေင် ြဖစ်ပစ တရုတ်၏ လက်ထဲတွင်ရှိ ပေီး  
တရုတ်အစိုးရေည် ပနာက်ထေ်လှမ်းရမည့် ပြခလှမ်းများ 
အတွက်  ြေင်ဆင်ပန ပေီ ြဖစ်ေည်။  မည်ေည့်နို င်ငံကမှ  
အတိတ်က အြဖစ်အေျက်များကို  လုံးလုံး  ကန့်လန့်ကာ
ချပေီး အနာဂတ်ကို လွတ်လွတ်လေ် လေ်ဉီးတည်ေွားနိုင်ခဲ့ 
ကကေည်မဟုတ်ေါ။ BRI ေည် ပနာက်ထေ်စစ်ပဘာင်ချဲ့မှု 
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များနှင့် ေဋိေက္ခ များဆီေို့ ပရာက်မေွားရန် အလွန်အပရး 
ကကီေည်ဟု Transnational Institute က မကကာပေးခင်က 
ေတိပေးခဲ့ေည်။၁၆၅ BRI – CMEC ပအာင်ြမင်ဖို့အတွက်ဆို
လျှ င် တရုတ်အပနနှင့် ြမန်မာြေည်ေူများ ရင်ဆိုင်ပနရပော 
လ က် ပတွ့ အ ပြခ အ ပန များ နှ င့်  ြမ န် မာ ြေ ည် ေူ များ ၏ 
လိုအေ်ချက် အပေါ် မူတည်၍ ရည်မှန်းချက်ကို အပကာင် 
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  
များလည်းရှိလာေည်။ Stimson Center မှ Yun Sun  
က “အပေါ့စားBRI စီမံကိန်းများ”ကို ြေန်စဉ်းစားြခင်းြဖင့် 
ြမန်မာနိုင်ငံေည် ြေည်တွင်း၌ပရာ ပဒေတွင်း၌ေါ ဖွံ့ ပဖိုးပရး 
ပမာ်ဒယ် ြဖစ်လာနိုင်ပကကာင်း ပရးေားခဲ့ေည်။၁၆၆

 ပေချာေည်က ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းများက
မည်ေို့ တုံ့ ြေန်ကကမည်နည်း ဆိုေည်မှာ အပရးကကီးြခင်းေင်။
“ဖွံ့ ပဖိုးပရး” နှင့် “ပဒေတွင်း နီးကေ်စွာ ကူးလူး ဆက်ေွယ် 
နိုင်ြခင်း” တို့ဟူပော စကားလုံးများကို အာရှ၏ ဤအစိတ် 
အေိုင်းအတွင်း  အပေါင်းလက္ခ ဏာပဆာင်ပော အမှတ်
အေားအြဖစ် ယူဆကကေည်။ ေို့ပော် တရုတ်၏ ပေိုင်ဘက် 
များကမူ BRI ေည် ေမ� တရှီကျင့်ဖျင်၏ တရုတ်ေါဝါ 
ကကီးစိုးပရး အစီအစဉ် ြဖစ် ပေီး  ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို  ြဖစ်ပစမည့်  
မဟာဗျူဟာ တစ်ခုအြဖစ် မြမင်ကကပေ။ BRI ကို ၂၀၁၇ 
တွင် စတင်ေည့် အချိန်ကစ၍ ပဒေတွင်းရှိ မပလးရှား၊ 
ေီရိလ�  ဂာနှင့် အြခားနိုင်ငံများတွင် တရုတ်စီမံကိန်းများ 
အ ပ�ကွး  ပထာ င် ပချာ က် များ ြဖ စ် နို င် ြခ င်း ၊  တ ရု တ် ကို  
အမှီအခိုြေုလာြခင်းများနှင့် ပဒေတွင်း လုံပခုံပရး အန� ရာယ် 
ေိကုကီးလာြခင်းအစရှေိည့ ်အြမငမ်ျားဘကမ် ှေုံးေေြ်ခင်းများ 
ရှိလာေည်။၁၆၇

 အထူးေြဖင့် ဂျေန်၊ အိန� ိယနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့က 
ထိုစိုးရိမ်မှု ကို  ေို၍နက်နက်ရှို  င်းရှို  င်း  ခံစားပနရေည်။ 
ထိုနိုင်ငံေုံးခုစလုံးမှာ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်  ေမိုင်းတပလ ျှာက် 
ေတ်ေက်မှု ၊ ဆက်ဆံမှု များ ကိုယ်စီရှိ ပနကကပော နိုင်ငံများ 
ြဖစ် ကကေည်။ လာမည့်  နှစ်များတွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ 
ဖွံ့ ပဖိုးပရးအပေါ်  ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်မှု များပကကာင့်  ြဖစ်လာ 
ပော ပနာက်ဆက်တွဲများကို ပတွ့လာနိုင်ပေေည်။ NLD  
အာဏာရလာပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ဂျေန်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ
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 ။
အိန� ိယေည် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေတွင် ကုလား
တန်-စစ်ပတွ  ပရလမ်းပကကာင်းကို အပကာင်အထည်ပဖာ်
ပနပေီး ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှေ်ည ်ရိဟုငဂ်ျာ အကျေအ်တည်းပကကာင့ ်
ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စေ်ပြဖရှင်းပနရေည့် နိုင်ငံြဖစ်ေည်။ 
တ ရု တ် ၏ ကေ ဇာ ကျ ယ် ြေ န့် လာ ေ ည် နှ င့် အ မျှ  ထို နို င် ငံ
ေုံးခုစလုံးကလည်း ၂၀၁၆ ရခိုင်အပရးအခင်း အရှိန်ြမင့်

တက်လာပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ၎င်းတို့ လုေ်ငန်းများကို အရှိန် 
တင်ကာ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုး ေုံး၍ တုံ့ ြေန်လာခဲ့ ကကေည်။
 ဂျ ေ န် ေ ည်  တ ရု တ် နှ င့်  ဤ အာ ရှ ပဒ ေ တွ င်  
ေထဝီနိုင်ငံပရး  ပေိုင်က် ြဖစ် ပမဲ  ြဖစ်ပနဆဲေင် ။  ေို့ ပော်  
ရှင်ဇိုအာပဘး၏ အစိုးရေည် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ဂျေန်၏ 
ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု ကို ြမှင့်တင်လိုေည့် အရိေ် အပယာင်ကို ြေခဲ့ 
ေည။် ၂၀၁၉ ပဖပဖါ် ဝါရလီတငွ ်ဂျေနအ်စိုးရ ပအဂျငစ်မီျားက 
“ 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

 ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်ငှ့ ်အနိ� ိယတို့ကမ ူေိ၍ု နီးနီးကေက်ေ ်
ေါ ဝ င် ကက ရ မ ည့်  အ ပန အ ထား ရှိ ေ ည် ။  န ယ် စ ေ် ချ င်း  
ထိစေ်ပနပော နိုင်ငံများ ြဖစ်ပနကကြခင်းပကကာင့်  ေမိုင်း  
တ စ် ပလ ျှာ က် လုံး တွ င်  ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က် ပဒ ေ 
မ ပငိမ်းချမ်းေပရ�့  ရခိုင် ြေည်နယ် ပငိမ်းချမ်းပရး  ရစရာ 
မရှိပကကာင်း ေိခဲ့ ကကေါေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  အရှု ေ်
အပထွးကိုရှု ေါ။) ဤနိုင်ငံေုံးခုစလုံးမှ အစိုးရပခါင်းပဆာင် 
များေည် ဤပဒေကို ကာလကကာြမင့်စွာ လျစ်လျူရှု ထားခဲ့ 
ကကပော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ၎င်းတို့အတွက် အေူတြေင်း
အပြဖရှာရမည့်ကိစ္စ  ြဖစ်လာပေေည်။ BRI ကိုတည်ပထာင် 
လိုက်ကတည်းက ယခင် ၁၉၉၀ ပနာက်ေိုင်းကတည်းက 
ရှိ ခဲ့ ပော  ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် ၊  တ ရု တ် ၊  အိ န�  ိ ယ နှ င့် ြမ န် မာ   
စီးေွားပရးစ�  ��  စီမံကိန်း BCIM ေင်လျှ င် အရှိန်ရလာေါ 
ပကကာင်း BRI ကိုပထာက်ခံေည့် တရုတ်ေုံးေေ်ေူများ
က ပရးေားခဲ့ ကကေည်။၁၆၉ ေို့ပော် ယခုလက်ရှိတွင် BICM 
ေည် ပဘဂျင်း၏ BRI စီမံကိန်းများက ရည်မှန်းထားပော 
အတိငု်းအဆ၊ အလမှ်းကျယမ်ှု နငှ့ ်မညေ်ိုမ့ျှ  နှို  င်းယဉှန်ိငုေ်ည့ ်
ကိစ္စ မဟုတ်ပတာ့ေါ။
 ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် အ တွ က် ရှိ ပော  ပရ�း ချ ယ် စ ရာ  
လမ်းမှာ မများလှေါ။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် အစိုးရေည် ဒုက္ခ ေည် 
အကျေ်အတည်းတွင်  ဓါးစားခံေဖွယ်  ြဖစ်ပနခဲ့ေည်။ 
ရိဟုငဂ်ျာအပရးကိ ုမမိတိို့ဖာော ပြဖရငှ်းနိငုေ်ည့ ်နည်းလမ်း 
က နည်းေါးလွန်းေည်။ စစ်တပကာင်းခရိုင်ရှိ  ၎င်းတို့  
၏ ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှြ်ေညေ်မူျား ခစံားရပော ဝနထ်တုဝ်နေ်ိုး များ 
ထေ်တိုးလာခဲ့ပောပကကာင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၏ အဓိကဉီးစား 
ပေး မှာ  တ စ် ေ န်း နီး ေါး ရှိ ပန ပော  ဒု က္ခ  ေ ည် များ ကို  
နတ်ြမစ်၏ တစ်က်ကမ်းေို့ ြေန်ေို့နိုင်ရန်ြဖစ်ေည်။ 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  
ကကီးပနေါေည်။ BRI ကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပရးတွင် 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေည် တရုတ်စီမံကိန်းဆွဲရာတွင် အခန်းက�   
တစ်ခုမှ ေါဝင်ပနေည်။၁၇၀ တစ်ချိန်တည်းတွင် နိုင်ငံတကာ 

transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 154

များနှင့် ေဋိေက္ခ များဆီေို့ ပရာက်မေွားရန် အလွန်အပရး 
ကကီေည်ဟု Transnational Institute က မကကာပေးခင်က 
ေတိပေးခဲ့ေည်။၁၆၅ BRI – CMEC ပအာင်ြမင်ဖို့အတွက်ဆို
လျှ င် တရုတ်အပနနှင့် ြမန်မာြေည်ေူများ ရင်ဆိုင်ပနရပော 
လ က် ပတွ့ အ ပြခ အ ပန များ နှ င့်  ြမ န် မာ ြေ ည် ေူ များ ၏ 
လိုအေ်ချက် အပေါ် မူတည်၍ ရည်မှန်းချက်ကို အပကာင် 
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  
များလည်းရှိလာေည်။ Stimson Center မှ Yun Sun  
က “အပေါ့စားBRI စီမံကိန်းများ”ကို ြေန်စဉ်းစားြခင်းြဖင့် 
ြမန်မာနိုင်ငံေည် ြေည်တွင်း၌ပရာ ပဒေတွင်း၌ေါ ဖွံ့ ပဖိုးပရး 
ပမာ်ဒယ် ြဖစ်လာနိုင်ပကကာင်း ပရးေားခဲ့ေည်။၁၆၆

 ပေချာေည်က ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းများက
မည်ေို့ တုံ့ ြေန်ကကမည်နည်း ဆိုေည်မှာ အပရးကကီးြခင်းေင်။
“ဖွံ့ ပဖိုးပရး” နှင့် “ပဒေတွင်း နီးကေ်စွာ ကူးလူး ဆက်ေွယ် 
နိုင်ြခင်း” တို့ဟူပော စကားလုံးများကို အာရှ၏ ဤအစိတ် 
အေိုင်းအတွင်း  အပေါင်းလက္ခ ဏာပဆာင်ပော အမှတ်
အေားအြဖစ် ယူဆကကေည်။ ေို့ပော် တရုတ်၏ ပေိုင်ဘက် 
များကမူ BRI ေည် ေမ� တရှီကျင့်ဖျင်၏ တရုတ်ေါဝါ 
ကကီးစိုးပရး အစီအစဉ် ြဖစ် ပေီး  ဖွံ့ ပဖိုးပရးကို  ြဖစ်ပစမည့်  
မဟာဗျူဟာ တစ်ခုအြဖစ် မြမင်ကကပေ။ BRI ကို ၂၀၁၇ 
တွင် စတင်ေည့် အချိန်ကစ၍ ပဒေတွင်းရှိ မပလးရှား၊ 
ေီရိလ�  ဂာနှင့် အြခားနိုင်ငံများတွင် တရုတ်စီမံကိန်းများ 
အ ပ�ကွး  ပထာ င် ပချာ က် များ ြဖ စ် နို င် ြခ င်း ၊  တ ရု တ် ကို  
အမှီအခိုြေုလာြခင်းများနှင့် ပဒေတွင်း လုံပခုံပရး အန� ရာယ် 
ေိကုကီးလာြခင်းအစရှေိည့ ်အြမငမ်ျားဘကမ် ှေုံးေေြ်ခင်းများ 
ရှိလာေည်။၁၆၇

 အထူးေြဖင့် ဂျေန်၊ အိန� ိယနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့က 
ထိုစိုးရိမ်မှု ကို  ေို၍နက်နက်ရှို  င်းရှို  င်း  ခံစားပနရေည်။ 
ထိုနိုင်ငံေုံးခုစလုံးမှာ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့်  ေမိုင်းတပလ ျှာက် 
ေတ်ေက်မှု ၊ ဆက်ဆံမှု များ ကိုယ်စီရှိ ပနကကပော နိုင်ငံများ 
ြဖစ် ကကေည်။ လာမည့်  နှစ်များတွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ 
ဖွံ့ ပဖိုးပရးအပေါ်  ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်မှု များပကကာင့်  ြဖစ်လာ 
ပော ပနာက်ဆက်တွဲများကို ပတွ့လာနိုင်ပေေည်။ NLD  
အာဏာရလာပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ဂျေန်ေည် ြမန်မာနိုင်ငံ
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 ။
အိန� ိယေည် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေတွင် ကုလား
တန်-စစ်ပတွ  ပရလမ်းပကကာင်းကို အပကာင်အထည်ပဖာ်
ပနပေီး ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှေ်ည ်ရိဟုငဂ်ျာ အကျေအ်တည်းပကကာင့ ်
ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်စေ်ပြဖရှင်းပနရေည့် နိုင်ငံြဖစ်ေည်။ 
တ ရု တ် ၏ ကေ ဇာ ကျ ယ် ြေ န့် လာ ေ ည် နှ င့် အ မျှ  ထို နို င် ငံ
ေုံးခုစလုံးကလည်း ၂၀၁၆ ရခိုင်အပရးအခင်း အရှိန်ြမင့်

တက်လာပေီးပနာက်ေိုင်းတွင် ၎င်းတို့ လုေ်ငန်းများကို အရှိန် 
တင်ကာ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုး ေုံး၍ တုံ့ ြေန်လာခဲ့ ကကေည်။
 ဂျ ေ န် ေ ည်  တ ရု တ် နှ င့်  ဤ အာ ရှ ပဒ ေ တွ င်  
ေထဝီနိုင်ငံပရး  ပေိုင်က် ြဖစ် ပမဲ  ြဖစ်ပနဆဲေင် ။  ေို့ ပော်  
ရှင်ဇိုအာပဘး၏ အစိုးရေည် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ဂျေန်၏ 
ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု ကို ြမှင့်တင်လိုေည့် အရိေ် အပယာင်ကို ြေခဲ့ 
ေည။် ၂၀၁၉ ပဖပဖါ် ဝါရလီတငွ ်ဂျေနအ်စိုးရ ပအဂျငစ်မီျားက 
“ 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

 ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်ငှ့ ်အနိ� ိယတို့ကမ ူေိ၍ု နီးနီးကေက်ေ ်
ေါ ဝ င် ကက ရ မ ည့်  အ ပန အ ထား ရှိ ေ ည် ။  န ယ် စ ေ် ချ င်း  
ထိစေ်ပနပော နိုင်ငံများ ြဖစ်ပနကကြခင်းပကကာင့်  ေမိုင်း  
တ စ် ပလ ျှာ က် လုံး တွ င်  ေုံး နို င် ငံ န ယ် ြခား ဆုံ ချ က် ပဒ ေ 
မ ပငိမ်းချမ်းေပရ�့  ရခိုင် ြေည်နယ် ပငိမ်းချမ်းပရး  ရစရာ 
မရှိပကကာင်း ေိခဲ့ ကကေါေည်။ (ပဒေတွင်း ေဋိေက္ခ  အရှု ေ်
အပထွးကိုရှု ေါ။) ဤနိုင်ငံေုံးခုစလုံးမှ အစိုးရပခါင်းပဆာင် 
များေည် ဤပဒေကို ကာလကကာြမင့်စွာ လျစ်လျူရှု ထားခဲ့ 
ကကပော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ၎င်းတို့အတွက် အေူတြေင်း
အပြဖရှာရမည့်ကိစ္စ  ြဖစ်လာပေေည်။ BRI ကိုတည်ပထာင် 
လိုက်ကတည်းက ယခင် ၁၉၉၀ ပနာက်ေိုင်းကတည်းက 
ရှိ ခဲ့ ပော  ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် ၊  တ ရု တ် ၊  အိ န�  ိ ယ နှ င့် ြမ န် မာ   
စီးေွားပရးစ�  ��  စီမံကိန်း BCIM ေင်လျှ င် အရှိန်ရလာေါ 
ပကကာင်း BRI ကိုပထာက်ခံေည့် တရုတ်ေုံးေေ်ေူများ
က ပရးေားခဲ့ ကကေည်။၁၆၉ ေို့ပော် ယခုလက်ရှိတွင် BICM 
ေည် ပဘဂျင်း၏ BRI စီမံကိန်းများက ရည်မှန်းထားပော 
အတိငု်းအဆ၊ အလမှ်းကျယမ်ှု နငှ့ ်မညေ်ိုမ့ျှ  နှို  င်းယဉှန်ိငုေ်ည့ ်
ကိစ္စ မဟုတ်ပတာ့ေါ။
 ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ် အ တွ က် ရှိ ပော  ပရ�း ချ ယ် စ ရာ  
လမ်းမှာ မများလှေါ။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် အစိုးရေည် ဒုက္ခ ေည် 
အကျေ်အတည်းတွင်  ဓါးစားခံေဖွယ်  ြဖစ်ပနခဲ့ေည်။ 
ရိဟုငဂ်ျာအပရးကိ ုမမိတိို့ဖာော ပြဖရငှ်းနိငုေ်ည့ ်နည်းလမ်း 
က နည်းေါးလွန်းေည်။ စစ်တပကာင်းခရိုင်ရှိ  ၎င်းတို့  
၏ ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှြ်ေညေ်မူျား ခစံားရပော ဝနထ်တုဝ်နေ်ိုး များ 
ထေ်တိုးလာခဲ့ပောပကကာင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်၏ အဓိကဉီးစား 
ပေး မှာ  တ စ် ေ န်း နီး ေါး ရှိ ပန ပော  ဒု က္ခ  ေ ည် များ ကို  
နတ်ြမစ်၏ တစ်က်ကမ်းေို့ ြေန်ေို့နိုင်ရန်ြဖစ်ေည်။ 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  
ကကီးပနေါေည်။ BRI ကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ပရးတွင် 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေည် တရုတ်စီမံကိန်းဆွဲရာတွင် အခန်းက�   
တစ်ခုမှ ေါဝင်ပနေည်။၁၇၀ တစ်ချိန်တည်းတွင် နိုင်ငံတကာ 
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အေိုင်းအဝိုင်းေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ နိုင်ငံမှ မွတ်ဆလင် 
အစနွ်းပရာကမ်ျား၏ ြခမ်းပြခာကမ်ှု ကိ ုအလနွစ်ိုးရမိပ်နေည။် 
ARSA ပော်လည်းပကာင်း ULA ပော်လည်း ေုံးနိုင်ငံြခား 
ဆုံချက်တွင် လျှ ု့ိ ဝှက်လှု ေ်ရှားပနကကပော အဆက်အေွယ် 
များ၏ အပထာက်အေံ့ကို မရလျှ င် လှု ေ်ရှားရန် မလွယ်နိုင် 
ပကကာင်းကို  အများေိကကေါေည်။၁၇၁ အပြခအပနများမှာ 
၁၉၄၈ခုနှစ်  ပဗိတိေျှ တို့  ဤေုံးနိုင်ငံကို  နယ်နိမိတ်မျဉ်း
ေိုင်းြခား လိုက်ပေီးကတည်းက မပြောင်းမလဲ တည်ရှိပနပော 
နယ်စေ်ပဒေတစ်ခု၏ အခင်းအကျင်း ြဖစ်ေည်။
 အပရးပေါ် အပြခအပနကို  တုံ့ ြေန်ပောအား ြဖင့်  
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်အစိုးရက ဘာဆန်ချာက� န်းေို့  ရိုဟင်ဂျာ 
တစ်ေိန်းခန့်ကို ပရ �့ပြောင်းရန် စီစဉ်ခဲ့ပော်လည်း ရိုဟင်ဂျာ 
ပခါင်းပဆာငမ်ျားက ကန့က်ကွခ်ဲေ့ည။်၁၇၂ ေို့ပော ်ဘင်္  ဂလား
ပဒ့ရှ်အစိုးရ အတွက်မူ ယခုထိက် ေို၍လုေ်ပေးနိုင်ေည့် အရာ 
များများမရှိေါဟု  ဆိုခဲ့ေည်။ ြမန်မာအစိုးရ ကော လုံးလုံး
တာဝန် ယူရမည့် ကိစ္စ ြဖစ်ပကကာင်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် အရာရှိ
များက ပြောဆိုခဲ့ေည်။ “ြမန်မာနိုင်ငံက ြေန်မပခါ်  ရင်ပတာ့ 
ရိုဟင်ဂျာပတွဟာလည်း အစွန်းပရာက်လာနိုင်ေါတယ်ဟု 
ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်နိငုင်ြံခားပရးဝနက်ကီး ပဒါကတ်ာ အဗ� ဒမူိမုနက်
မကကာပေးခငက် ေတပိေးခဲေ့ည။်၁၇၃(အခန်း ၈ကိကုကည့ေ်ါ။)
 ဤေါဝါအပရ�့၏ အိန� ိယအပေါ် အကျ ိုးေက်ပရာ
က်ေုံကမူ ေုံစံတစ်မျ ိုးြဖစ်ပေီး နယ်စေ်ြဖတ်ပကျာ် ပဆာင်ရ�က်
ရမည့် အစီအစဉ်များနှင့်  ကေဇာချဲ့ထွင်စရာကိစ္စ များ ေို၍ 
ေါဝင်ေည်။ ပဗိတိေျှ လက်ပအာက် ြမန်မာြေည်နှင့် အိန� ိယ 
တို့ ကကားရှိခဲ့ပော ကိုလိုနီပခတ် ချည်ပနှာင်မှု ကို  ြမန်မာ 

အမျ ိုးေား ပရးပခါင်းပဆာင်များဘက်က မလိုလားအေ် 
ပော ဆက်ဆံပရးေုံစံဟု ြမင်ခဲ့ ကကေည်မှာ အချိန်အပတာ် 
ကကာေါေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးကာလ တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် 
အိန� ိယ ဆန့်ကျင်မုန်းတီးပရးကို ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း လက်ထက် 
တွင်ောမက ဗိုလ်ချုေ်မှု း ကကီးေန်းပရ �  လက်ထက်အထိ  
ကကီး စိုးခဲ့ေည်။ ယပန့ကာလတွင် ထိုနှစ်နိုင်ငံကို ပေါင်း၍
အုေ်ချုေ်ခဲ့ဖူးပကကာင်းကိုေင် အမှတ်ရပော ေူအနည်းငယ် 
မျှ ော ရှိ ပတာ့မည်ထင်ေည်။  ၂၀၁၁ ကတည်းကေင်  
နှစ်နိုင်ကကား ေံခင်းတမန်ခင်းများေို၍ တိုးတက် ပကာင်းမွန် 
လာခဲ့ေည်။ ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် လန်းပဖာက� န်း 
စစ်ဆင်ပရး ပန့ရက်များေည်လည်း ကကာြမင့်လာပေီ ြဖစ်
ေလို  (အခန်း ၅ ကိုကကည့်ေါ။) အိန�  ိယ၏ “အပရှ့ပမ ျှာ်” 
နိုင်ငံ ြခားပရးမူဝါဒကို ယခုအခါတွင် “အပရှ့နှင့်ဆက်ဆံ” 
ဟူပော မူဝါဒအြဖစ် ဝန်ကကီးချုေ် နာရန်ဒါမိုဒီ၏ လက်ထက် 
တွင် အဆင့်ြမှင့်ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၈ ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် 
ေမ� တ ရမ်နတ်ေ်ကိုဗင်က ြမန်မာနိုင်ငံေို့ လာပရာက်လည် 
ေတ်ခဲ့ ပေီး နယူးပဒလီနှင့်  ြမန်မာတို့ ကကား ချစ် ကကည်ပရး 
ခိုင်ပမဲရန် အပရးကကီးပကကာင်း အထူးြေုပဆွးပနွးခဲ့ေည်။
 အိန� ိယအစိုးရ အရာရှိများအတွက် အဓိကစိန်ပခါ် 
မှု  မှာ  တရုတ်၏ စီးေွားပရးနှင့်  နို င်ငံ ပရး ကေဇာေည်  
ြမန်မာအပေါ် တွင် အိန� ိယထက်များစွာ ပရှ့ပရာက်ပနြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ အပရှ့ပြမာက် အိန�  ိယနှင့်  ပရပကကာင်း ကုန်း
ပကကာင်းတို့ ြဖင့် ဆက်ေွယ်မည့် ကုလားတန်ြမစ် စီမံကိန်း 
ေည် ရှီကျင့်ဖျင်၏ BRI အစွန်းအဖျားမျှ ေင် မရှိပေ။ ြမန်မာ 
နိုင်ငံတွင်  ေို၍ ကကီးထွားလာပော တရုတ်၏ရင်းနှီး ြမှုေ်  
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အေိုင်းအဝိုင်းေည် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ရှိ နိုင်ငံမှ မွတ်ဆလင် 
အစနွ်းပရာကမ်ျား၏ ြခမ်းပြခာကမ်ှု ကိ ုအလနွစ်ိုးရမိပ်နေည။် 
ARSA ပော်လည်းပကာင်း ULA ပော်လည်း ေုံးနိုင်ငံြခား 
ဆုံချက်တွင် လျှ ု့ိ ဝှက်လှု ေ်ရှားပနကကပော အဆက်အေွယ် 
များ၏ အပထာက်အေံ့ကို မရလျှ င် လှု ေ်ရှားရန် မလွယ်နိုင် 
ပကကာင်းကို  အများေိကကေါေည်။၁၇၁ အပြခအပနများမှာ 
၁၉၄၈ခုနှစ်  ပဗိတိေျှ တို့  ဤေုံးနိုင်ငံကို  နယ်နိမိတ်မျဉ်း
ေိုင်းြခား လိုက်ပေီးကတည်းက မပြောင်းမလဲ တည်ရှိပနပော 
နယ်စေ်ပဒေတစ်ခု၏ အခင်းအကျင်း ြဖစ်ေည်။
 အပရးပေါ် အပြခအပနကို  တုံ့ ြေန်ပောအား ြဖင့်  
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်အစိုးရက ဘာဆန်ချာက� န်းေို့  ရိုဟင်ဂျာ 
တစ်ေိန်းခန့်ကို ပရ �့ပြောင်းရန် စီစဉ်ခဲ့ပော်လည်း ရိုဟင်ဂျာ 
ပခါင်းပဆာငမ်ျားက ကန့က်ကွခ်ဲေ့ည။်၁၇၂ ေို့ပော ်ဘင်္  ဂလား
ပဒ့ရှ်အစိုးရ အတွက်မူ ယခုထိက် ေို၍လုေ်ပေးနိုင်ေည့် အရာ 
များများမရှိေါဟု  ဆိုခဲ့ေည်။ ြမန်မာအစိုးရ ကော လုံးလုံး
တာဝန် ယူရမည့် ကိစ္စ ြဖစ်ပကကာင်း ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် အရာရှိ
များက ပြောဆိုခဲ့ေည်။ “ြမန်မာနိုင်ငံက ြေန်မပခါ်  ရင်ပတာ့ 
ရိုဟင်ဂျာပတွဟာလည်း အစွန်းပရာက်လာနိုင်ေါတယ်ဟု 
ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှ ်နိငုင်ြံခားပရးဝနက်ကီး ပဒါကတ်ာ အဗ� ဒမူိမုနက်
မကကာပေးခငက် ေတပိေးခဲေ့ည။်၁၇၃(အခန်း ၈ကိကုကည့ေ်ါ။)
 ဤေါဝါအပရ�့၏ အိန� ိယအပေါ် အကျ ိုးေက်ပရာ
က်ေုံကမူ ေုံစံတစ်မျ ိုးြဖစ်ပေီး နယ်စေ်ြဖတ်ပကျာ် ပဆာင်ရ�က်
ရမည့် အစီအစဉ်များနှင့်  ကေဇာချဲ့ထွင်စရာကိစ္စ များ ေို၍ 
ေါဝင်ေည်။ ပဗိတိေျှ လက်ပအာက် ြမန်မာြေည်နှင့် အိန� ိယ 
တို့ ကကားရှိခဲ့ပော ကိုလိုနီပခတ် ချည်ပနှာင်မှု ကို  ြမန်မာ 

အမျ ိုးေား ပရးပခါင်းပဆာင်များဘက်က မလိုလားအေ် 
ပော ဆက်ဆံပရးေုံစံဟု ြမင်ခဲ့ ကကေည်မှာ အချိန်အပတာ် 
ကကာေါေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးကာလ တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် 
အိန� ိယ ဆန့်ကျင်မုန်းတီးပရးကို ဗိုလ်ချုေ်ပနဝင်း လက်ထက် 
တွင်ောမက ဗိုလ်ချုေ်မှု း ကကီးေန်းပရ �  လက်ထက်အထိ  
ကကီး စိုးခဲ့ေည်။ ယပန့ကာလတွင် ထိုနှစ်နိုင်ငံကို ပေါင်း၍
အုေ်ချုေ်ခဲ့ဖူးပကကာင်းကိုေင် အမှတ်ရပော ေူအနည်းငယ် 
မျှ ော ရှိ ပတာ့မည်ထင်ေည်။  ၂၀၁၁ ကတည်းကေင်  
နှစ်နိုင်ကကား ေံခင်းတမန်ခင်းများေို၍ တိုးတက် ပကာင်းမွန် 
လာခဲ့ေည်။ ေင်လယ်ပမ ျှာ့ စစ်ဆင်ပရးနှင့် လန်းပဖာက� န်း 
စစ်ဆင်ပရး ပန့ရက်များေည်လည်း ကကာြမင့်လာပေီ ြဖစ်
ေလို  (အခန်း ၅ ကိုကကည့်ေါ။) အိန�  ိယ၏ “အပရှ့ပမ ျှာ်” 
နိုင်ငံ ြခားပရးမူဝါဒကို ယခုအခါတွင် “အပရှ့နှင့်ဆက်ဆံ” 
ဟူပော မူဝါဒအြဖစ် ဝန်ကကီးချုေ် နာရန်ဒါမိုဒီ၏ လက်ထက် 
တွင် အဆင့်ြမှင့်ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၈ ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် 
ေမ� တ ရမ်နတ်ေ်ကိုဗင်က ြမန်မာနိုင်ငံေို့ လာပရာက်လည် 
ေတ်ခဲ့ ပေီး နယူးပဒလီနှင့်  ြမန်မာတို့ ကကား ချစ် ကကည်ပရး 
ခိုင်ပမဲရန် အပရးကကီးပကကာင်း အထူးြေုပဆွးပနွးခဲ့ေည်။
 အိန� ိယအစိုးရ အရာရှိများအတွက် အဓိကစိန်ပခါ် 
မှု  မှာ  တရုတ်၏ စီးေွားပရးနှင့်  နို င်ငံ ပရး ကေဇာေည်  
ြမန်မာအပေါ် တွင် အိန� ိယထက်များစွာ ပရှ့ပရာက်ပနြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ အပရှ့ပြမာက် အိန�  ိယနှင့်  ပရပကကာင်း ကုန်း
ပကကာင်းတို့ ြဖင့် ဆက်ေွယ်မည့် ကုလားတန်ြမစ် စီမံကိန်း 
ေည် ရှီကျင့်ဖျင်၏ BRI အစွန်းအဖျားမျှ ေင် မရှိပေ။ ြမန်မာ 
နိုင်ငံတွင်  ေို၍ ကကီးထွားလာပော တရုတ်၏ရင်းနှီး ြမှုေ်  
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နှံ မှု  အစီအစဉ်များကို  ပလာပလာလတ်လတ်အိန�  ိယမှ  
စိန်ပခါ် မည့်ေူ  မရှိနိုင်ေါ။  တရုတ်ပလ့လာ ေုံးေေ်ေူ  
များက BRI ေည် အိန� ိယနှင့် ြမန်မာ နှစ်နိုင်ငံစလုံးေါဝင် 
ပနေည့် BCIM စီးေွားပရးစ�  �� ကိုေင် ြေန်လည် အေက် 
ဝင်လာပစနိုင်ေည်ဟု  ဆို ကကေည်။ ၁၇၄ ေို့ ပော်  ထိုေို့
ေူး ပေါ င်း ပဆာ င် ရ� က် မှု များ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ဘ က် တွ င်  
ြဖစ်လာရန်  မပေချာလှေါ ။  အဘယ့် ပကကာင့်  ဆို ပော်  
တရုတ်၏ ပရတေ်အင်အားေည် ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်
တွင် ေို၍ထင်ရှား လာဖွယ်ရှိေည်။ အိန� ိယ အစိုးရဘက်မှ 
ယခုအခါ စကားမက� ံပအာင် ေတိနှင့်ပနေည်။ ေို့ပော် 
Times of India ေတင်းစာက ပကျာက်ြဖူစီမံကိန်းမှာ 
အိန�  ိယ၏အကျ ိုးစီးေွားကို  ေါကစ္စ တန်ရှိ  ဂွါဒါထက်ေို၍ 
ကကီးကျယ်ပော ပခိမ်းပြခာက်မှု ြဖစ် ပေီး  အိန�  ိယလုံ ပခုံ ပရး  
အမှု ထမ်းများကို  ညညအိေ်မရ  ြဖစ် ပစမည့်  စီမံကိန်း  
ြဖစ်ေည်ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၁၇၅ ဤကဲ့ေို့ မတည်ပငိမ်ေည့် 
ကမ�  ာတွင်  ထိုကဲ့ေို့ ပောစကားမှာ  ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  
ြဖစ်ပေါ် လာမည့် အပြောင်းအလဲများပနာက်ကွယ်မှ ဒပရာ 
ပောေါး တွန်းအားများနှင့်  ေတ်ေက်၍ ပလးနက်ပော
ေတိပေးစကားများေင်ြဖစ်ေည်။
 အ ချိ န် အား ြဖ င့်  ပစာ ေ င် ပစာ ပန ပေး ပော် ြငား
လည်းအြဖစ်အေျက်တို့ပေါ် ပေါက်လာေုံမှာ အိန� ိယ၏မဟာ
ဗျူဟာပတွးဆချက်များအပေါ်  ေက်ပရာက်မှု ရှိမည်မှာ  
အမှန်ေင်။  BRI-CMEC ပေါ် လာကတည်းက အန�  ိယ 
နှ င့် ြမ န် မာ လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ ေ ည်  စ စ် ပရး ေူး ပေါ င်း
ပဆာင်ရ�က်မှု များကို  တိုး ြမှင့်လာ ကကေည်။  ဆယ်စုနှစ်  
များစွာအတွင်း ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်မှာ ေဋိေက္ခ များ 
ရှိပနြခင်းနှင့် မည်ေည့်အစိုးရကမျှ  ဝင်မစွက်နိုင်ပော လွတ် 
ပြမာက်နယ်ပြမ ြဖစ်ပနြခင်းတို့ပကကာင့်  နယ်စေ်နှစ်ဖက် 
နှစ်ချက်စလုံးတွင် EAO များ အမျ ိုးမျ ိုး လှု ေ်ရှား ေွားလာ
ပန ခဲ့ ကက ေ ည် ။  တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်  N a g a l a n d  – 
Khaplang အမျ ိုးေားဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီနှင့်  အေစ်  
အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် လက်မှတ်ထိုး ထားခဲ့ပော်လည်း 
တေ်မပတာ်က စစ်ကိုင်းတိုင်း အတွင်းရှိ  NSCN-K ၏ 
ဌာနချုေ်ကို ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလတွင် ေိမ်းေိုက်လိုက်ေည်။ 
ေို့ ြဖစ်ရာ အပရှ့ပြမာက် အိန� ိယနယ်စေ်မှ EAOs များမှ 
ကိုယ်စားလှယ်များစွာ ထွက်ပြေးကကရေည်။၁၇၆ ထို့ပနာက် 
NSCN-K  က NLD ပခါင်းပဆာငမ်ျားကို ဉီးေနိ်းစနိ ်အစိုးရ 
လက်ထက်က ချမှတ်ခဲ့ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး မူဝါဒ 
များအတိုင်း ပဆာင်ရ�က်ကကေါရန် ပမတ� ာရေ်ခံခဲ့ေည်။၁၇၇

ေို့ရာတွင် နာဂပခါင်းပဆာင်ငါးဉီးကို မဏိေူနှင့် အာေံတို့မှ 
လကန်ကက်ိငုအ်ေုစ်မုျားနငှ့ ်ဆကေ်ယွေ်ညဆ်ိကုာ တရားမ 
ဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ပော ေုဒ်မြဖင့် ြမန်မာ
နိုင်ငံ ပြမာက်ေိုင်းတွင် အကျဉ်းချခဲ့ေည်။၁၇၈

 ဤအချိန်မှစကာ အိန�  ိယပရာ  ြမန်မာနှစ်ဖက်  
စလုံးမှတေ်များေည် မိမိတို့ထိစေ်ပနပော နယ်စေ်တစ် 
ပလ ျှာက် လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံများကို ထေ်မံတိုက်ခိုက် 
ခဲ့ေည်။ မဏိေူ၊ အာေံနှင့်  နာဂပြမတို့မှ EAOs များကို 
ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကကပေီး အိန� ိယလုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ
ကလည်း ULA ကိုပနှာင့်ယှက်ခဲ့ ကကေည်။ အိန� ိယဘက်မှ 
မီဒီယာတို့ေည် စစ်တေ်၏ မဟာဗျူဟာများကို  အတိ 
အလင်းေင် “ကုလားတန်ြမစ် စီမံကိန်းကို အပကာင်အထည် 
ပဖာ်နိုင်ပရးအတွက် ြမန်မာ့တေ်မပတာ်အား ကူညီေည်”ဟု 
ပရးေားကကေည်။၁၇၉ ထို့ပကကာင့်ေင် ၂၀၁၉တွင် အိန� ိယ၏ 
အကျ ိုးစီးေွားကို ထိခိုက်စရာ အန� ရာယ်များြဖစ်လာခဲ့ ပေီး 
ကုလားတန် ြမစ်ဝှမ်းတစ်ပလ ျှာက်  တိုက်ခိုက်မှု များေို၍  
ပတွ့လာရေည်။ အရေ်ေားများနှင့်အတူ အိန� ိယမှ အလုေ် 
ေမားများ အြေန်အလှန်ေစ်ကကပော တိုက်ေွဲများတွင် ေိတ်မိ 
ြခင်းများ ေိုမိုြဖစ်ေွားလာခဲ့ေည်။ 
 ေို့ ပော်  တ ရု တ် ၊  အိ န�  ိ ယ နှ င့်  အ ြခာ အာ ရှ မှ  
ြမန်မာ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများေည် ခါတိုင်းကဲ့ေို့ေင် အကကံ 
အစညမ်ျားကိ ုအပကာငအ်ထညပ်ဖာပ်နကကပမေဲင။် ထိနုိငုင် ံများ 
လုံးလုံးလျားလျား လျစ်လျူရှု ထားပော အရာမှာ ရခိုင်ြေည် 
နယ်တွင် အမှန်တကယ် ပနထိုင်ပနကကပော ပဒေခံတို့၏ 
ကိုယ်စား ြေုမှု ၊  ပဒေခံတို့၏ ေါဝင်မှု ကိုေင် ြဖစ်ေည်။ 
မှတ်ပလာက်ေားပလာက်ပအာင်ေင် ထိုစီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုးမှု  
စီမံကိန်းများနှင့် လုံပခုံပရး ေူးပေါင်း ပဆာင်ရ�က်ြခင်းများ
ပေါ် ပေါက်လာချိန်မှာ ဤပဒေ၌ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ
အတွင်း ေဋိေက္ခ  အြေင်းထန်ဆုံးနှင့် လူအများအိုးေစ်အိမ်ေစ် 
စွန့်ခွာထွက်ပြေးရမှု များ အကကီးအကျယ်ဆုံးြဖစ်ေွားပနေည့် 
ကာလြဖစ်ပနေည်။ စစ်၏ ဒဏ်ကို ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ချင်း
ရေ်ရ�ာများထိခိုက်ခံစားပနကကရေည်။ တရုတ်၊  အိန�  ိယ 
နှင့်  ဂျေန်တို့တွင်  ဤစီမံကိန်း ကကီးများပေါ် မှ  ရနိုင်ပော 
အကျ ိုးအြမတ်များကို  စိတ်ကူးြဖင့်  အပကာင်း ြမင်ပနကက 
ချိန်တွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်အတွင်း၌မူ  ခုခံတွန်းကန်လိုမှု ၊ 
မပကျနေ်မှု များ တိုးေွားလာလျှ က်ရှိေည်။ BRI၊ CMFC၊
BCIM နှင့် ကုလားတန်ြမစ်ပကကာင်းအစရှိပော စီမံကိန်း 
ကကီးများ ပအာင်ြမင်ဖို့ရာမှာ ပဒေခံြေည်ေူတို့၏ ေါဝင်မှု  နှင့် 
အကျ ိုးပကျးဇူးကို ပဝမျှ ခံစားနိုင်မှု တို့ မေါဘဲ မြဖစ်နိုင်ပေ။ 
နိငုင်တံကာ ရင်းနှီးြမှုေန်ှမံှု များနငှ့ ်ေတေ်က၍် ရခိငု ်ြေညန်ယ်
တခုတည်းတငွေ်ာမဟတု ်ြမနမ်ာတစန်ိုငင်လံုံးနငှ့ ်ေတေ်က ်
လျှ င် အခွင့်အလမ်းကိုပရာ စွန့်စားစရာကိုေါ အပေအချာ 
တွက်ချက် စဉ်းစားကကရန် လိုအေ်ေည်။
 အပရးကကီးပော အခိုက်အတန့်တစ်ခု မကကာမီေင် 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ပေေည်။ ရန်ကုန်တွင် CMEC ၏ လုေ်ငန်း 
တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပော အခမ်းအနားတစ်ခု၌ ဤကဲ့ေို့ပော 
အပြခခံ အပဆာက်အဉီများ အတွဲလိုက် ေါဝင်မည့် စီမံကိန်း 
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နှံ မှု  အစီအစဉ်များကို  ပလာပလာလတ်လတ်အိန�  ိယမှ  
စိန်ပခါ် မည့်ေူ  မရှိနိုင်ေါ။  တရုတ်ပလ့လာ ေုံးေေ်ေူ  
များက BRI ေည် အိန� ိယနှင့် ြမန်မာ နှစ်နိုင်ငံစလုံးေါဝင် 
ပနေည့် BCIM စီးေွားပရးစ�  �� ကိုေင် ြေန်လည် အေက် 
ဝင်လာပစနိုင်ေည်ဟု  ဆို ကကေည်။ ၁၇၄ ေို့ ပော်  ထိုေို့
ေူး ပေါ င်း ပဆာ င် ရ� က် မှု များ ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ဘ က် တွ င်  
ြဖစ်လာရန်  မပေချာလှေါ ။  အဘယ့် ပကကာင့်  ဆို ပော်  
တရုတ်၏ ပရတေ်အင်အားေည် ဘင်္  ဂလားေင်လယ်ပအာ်
တွင် ေို၍ထင်ရှား လာဖွယ်ရှိေည်။ အိန� ိယ အစိုးရဘက်မှ 
ယခုအခါ စကားမက� ံပအာင် ေတိနှင့်ပနေည်။ ေို့ပော် 
Times of India ေတင်းစာက ပကျာက်ြဖူစီမံကိန်းမှာ 
အိန�  ိယ၏အကျ ိုးစီးေွားကို  ေါကစ္စ တန်ရှိ  ဂွါဒါထက်ေို၍ 
ကကီးကျယ်ပော ပခိမ်းပြခာက်မှု ြဖစ် ပေီး  အိန�  ိယလုံ ပခုံ ပရး  
အမှု ထမ်းများကို  ညညအိေ်မရ  ြဖစ် ပစမည့်  စီမံကိန်း  
ြဖစ်ေည်ဟု ပရးေားခဲ့ေည်။၁၇၅ ဤကဲ့ေို့ မတည်ပငိမ်ေည့် 
ကမ�  ာတွင်  ထိုကဲ့ေို့ ပောစကားမှာ  ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်  
ြဖစ်ပေါ် လာမည့် အပြောင်းအလဲများပနာက်ကွယ်မှ ဒပရာ 
ပောေါး တွန်းအားများနှင့်  ေတ်ေက်၍ ပလးနက်ပော
ေတိပေးစကားများေင်ြဖစ်ေည်။
 အ ချိ န် အား ြဖ င့်  ပစာ ေ င် ပစာ ပန ပေး ပော် ြငား
လည်းအြဖစ်အေျက်တို့ပေါ် ပေါက်လာေုံမှာ အိန� ိယ၏မဟာ
ဗျူဟာပတွးဆချက်များအပေါ်  ေက်ပရာက်မှု ရှိမည်မှာ  
အမှန်ေင်။  BRI-CMEC ပေါ် လာကတည်းက အန�  ိယ 
နှ င့် ြမ န် မာ လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ များ ေ ည်  စ စ် ပရး ေူး ပေါ င်း
ပဆာင်ရ�က်မှု များကို  တိုး ြမှင့်လာ ကကေည်။  ဆယ်စုနှစ်  
များစွာအတွင်း ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်မှာ ေဋိေက္ခ များ 
ရှိပနြခင်းနှင့် မည်ေည့်အစိုးရကမျှ  ဝင်မစွက်နိုင်ပော လွတ် 
ပြမာက်နယ်ပြမ ြဖစ်ပနြခင်းတို့ပကကာင့်  နယ်စေ်နှစ်ဖက် 
နှစ်ချက်စလုံးတွင် EAO များ အမျ ိုးမျ ိုး လှု ေ်ရှား ေွားလာ
ပန ခဲ့ ကက ေ ည် ။  တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်  N a g a l a n d  – 
Khaplang အမျ ိုးေားဆိုရှယ်လစ်ပကာင်စီနှင့်  အေစ်  
အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ် လက်မှတ်ထိုး ထားခဲ့ပော်လည်း 
တေ်မပတာ်က စစ်ကိုင်းတိုင်း အတွင်းရှိ  NSCN-K ၏ 
ဌာနချုေ်ကို ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလတွင် ေိမ်းေိုက်လိုက်ေည်။ 
ေို့ ြဖစ်ရာ အပရှ့ပြမာက် အိန� ိယနယ်စေ်မှ EAOs များမှ 
ကိုယ်စားလှယ်များစွာ ထွက်ပြေးကကရေည်။၁၇၆ ထို့ပနာက် 
NSCN-K  က NLD ပခါင်းပဆာငမ်ျားကို ဉီးေနိ်းစနိ ်အစိုးရ 
လက်ထက်က ချမှတ်ခဲ့ပော အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး မူဝါဒ 
များအတိုင်း ပဆာင်ရ�က်ကကေါရန် ပမတ� ာရေ်ခံခဲ့ေည်။၁၇၇

ေို့ရာတွင် နာဂပခါင်းပဆာင်ငါးဉီးကို မဏိေူနှင့် အာေံတို့မှ 
လကန်ကက်ိငုအ်ေုစ်မုျားနငှ့ ်ဆကေ်ယွေ်ညဆ်ိကုာ တရားမ 
ဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ပော ေုဒ်မြဖင့် ြမန်မာ
နိုင်ငံ ပြမာက်ေိုင်းတွင် အကျဉ်းချခဲ့ေည်။၁၇၈

 ဤအချိန်မှစကာ အိန�  ိယပရာ  ြမန်မာနှစ်ဖက်  
စလုံးမှတေ်များေည် မိမိတို့ထိစေ်ပနပော နယ်စေ်တစ် 
ပလ ျှာက် လက်နက်ကိုင်အတိုက်အခံများကို ထေ်မံတိုက်ခိုက် 
ခဲ့ေည်။ မဏိေူ၊ အာေံနှင့်  နာဂပြမတို့မှ EAOs များကို 
ေစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကကပေီး အိန� ိယလုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များ
ကလည်း ULA ကိုပနှာင့်ယှက်ခဲ့ ကကေည်။ အိန� ိယဘက်မှ 
မီဒီယာတို့ေည် စစ်တေ်၏ မဟာဗျူဟာများကို  အတိ 
အလင်းေင် “ကုလားတန်ြမစ် စီမံကိန်းကို အပကာင်အထည် 
ပဖာ်နိုင်ပရးအတွက် ြမန်မာ့တေ်မပတာ်အား ကူညီေည်”ဟု 
ပရးေားကကေည်။၁၇၉ ထို့ပကကာင့်ေင် ၂၀၁၉တွင် အိန� ိယ၏ 
အကျ ိုးစီးေွားကို ထိခိုက်စရာ အန� ရာယ်များြဖစ်လာခဲ့ ပေီး 
ကုလားတန် ြမစ်ဝှမ်းတစ်ပလ ျှာက်  တိုက်ခိုက်မှု များေို၍  
ပတွ့လာရေည်။ အရေ်ေားများနှင့်အတူ အိန� ိယမှ အလုေ် 
ေမားများ အြေန်အလှန်ေစ်ကကပော တိုက်ေွဲများတွင် ေိတ်မိ 
ြခင်းများ ေိုမိုြဖစ်ေွားလာခဲ့ေည်။ 
 ေို့ ပော်  တ ရု တ် ၊  အိ န�  ိ ယ နှ င့်  အ ြခာ အာ ရှ မှ  
ြမန်မာ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများေည် ခါတိုင်းကဲ့ေို့ေင် အကကံ 
အစညမ်ျားကိ ုအပကာငအ်ထညပ်ဖာပ်နကကပမေဲင။် ထိနုိငုင် ံများ 
လုံးလုံးလျားလျား လျစ်လျူရှု ထားပော အရာမှာ ရခိုင်ြေည် 
နယ်တွင် အမှန်တကယ် ပနထိုင်ပနကကပော ပဒေခံတို့၏ 
ကိုယ်စား ြေုမှု ၊  ပဒေခံတို့၏ ေါဝင်မှု ကိုေင် ြဖစ်ေည်။ 
မှတ်ပလာက်ေားပလာက်ပအာင်ေင် ထိုစီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုးမှု  
စီမံကိန်းများနှင့် လုံပခုံပရး ေူးပေါင်း ပဆာင်ရ�က်ြခင်းများ
ပေါ် ပေါက်လာချိန်မှာ ဤပဒေ၌ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ
အတွင်း ေဋိေက္ခ  အြေင်းထန်ဆုံးနှင့် လူအများအိုးေစ်အိမ်ေစ် 
စွန့်ခွာထွက်ပြေးရမှု များ အကကီးအကျယ်ဆုံးြဖစ်ေွားပနေည့် 
ကာလြဖစ်ပနေည်။ စစ်၏ ဒဏ်ကို ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ချင်း
ရေ်ရ�ာများထိခိုက်ခံစားပနကကရေည်။ တရုတ်၊  အိန�  ိယ 
နှင့်  ဂျေန်တို့တွင်  ဤစီမံကိန်း ကကီးများပေါ် မှ  ရနိုင်ပော 
အကျ ိုးအြမတ်များကို  စိတ်ကူးြဖင့်  အပကာင်း ြမင်ပနကက 
ချိန်တွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်အတွင်း၌မူ  ခုခံတွန်းကန်လိုမှု ၊ 
မပကျနေ်မှု များ တိုးေွားလာလျှ က်ရှိေည်။ BRI၊ CMFC၊
BCIM နှင့် ကုလားတန်ြမစ်ပကကာင်းအစရှိပော စီမံကိန်း 
ကကီးများ ပအာင်ြမင်ဖို့ရာမှာ ပဒေခံြေည်ေူတို့၏ ေါဝင်မှု  နှင့် 
အကျ ိုးပကျးဇူးကို ပဝမျှ ခံစားနိုင်မှု တို့ မေါဘဲ မြဖစ်နိုင်ပေ။ 
နိငုင်တံကာ ရင်းနှီးြမှုေန်ှမံှု များနငှ့ ်ေတေ်က၍် ရခိငု ်ြေညန်ယ်
တခုတည်းတငွေ်ာမဟတု ်ြမနမ်ာတစန်ိုငင်လံုံးနငှ့ ်ေတေ်က ်
လျှ င် အခွင့်အလမ်းကိုပရာ စွန့်စားစရာကိုေါ အပေအချာ 
တွက်ချက် စဉ်းစားကကရန် လိုအေ်ေည်။
 အပရးကကီးပော အခိုက်အတန့်တစ်ခု မကကာမီေင် 
ပရာက်ရှိလာခဲ့ပေေည်။ ရန်ကုန်တွင် CMEC ၏ လုေ်ငန်း 
တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပော အခမ်းအနားတစ်ခု၌ ဤကဲ့ေို့ပော 
အပြခခံ အပဆာက်အဉီများ အတွဲလိုက် ေါဝင်မည့် စီမံကိန်း 
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များမှာ လာမည့်နှစ်များတွင် ပဒေခံတို့အပေါ်  ကကီးပလးလှ 
ေည့် အကျ ိုးဆက်များစွာ ကျပရာက် လိမ့်မည်မှာ မလွဲေါဟု 
ဉီးေန့ြ်မင့ဉ်ီးက ေတပိေးခဲေ့ည။်  “ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ ထနွ်းေစ်
စ ဒီမိုကပရစီ ယဉ်ပကျးမှု ကို ချိနဲ့ပစမည့် အနာဂတ်စီမံကိန်း 
များ၊ အနာဂတ်လုေ်ငန်းကကီးများကို မလုေ်ကကေဲ ေိုမိုခိုင်မာ
ေန်စွမ်းလာပအာင် အားပေးနိုင်မည့်  စဉ်းစားဆုံး ြဖတ်မှု  
မျ ိုးကို  ပတွးဆရန်လိုအေ်ေါေည်” ဟု ၎င်းကပြောကကား 
ခဲေ့ည။်၁၈၀ အထူးေြဖင့ ်အပရးကကီးေည့အ်ချကမ်ှာ ေငွ့လ်င်း 
ြမင်ောမှု  ရှိပရးနှင့်  ပဒေခံ ြေည်ေူတို့နှင့်  အနှစ်ောရ 
ရှိပော ပဆွးပနွးြခင်းများ ပေါ် ပေါက်လာပရးအတွက် စည်း 
မျဉ်းမူပဘာင်များ  အားမပကာင်းပန ြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။
Transnational Institute က ေတိပေးထားေကဲ့ေို့ေင် 
စမီကံနိ်းများ ကျယြ်ေန့လ်ာ ေညန်ငှ့အ်မျှ  လမူှု ပရး၊ စီးေွားပရး 
နှင့် ေဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျ ိုးဆက်များအပေါ်  
စိုး ရိ မ် ပကကာ င့် ကက မှု များ  ကကီး လာ ခဲ့ လျှ င်  ပနာ က် ထ ေ်  
ေဋိေက္ခ  များဆီ  ဉီးတည်ေွားနို င်ေည်ကို  ေတိ ြေုရန်  
လိုေါေည်။၁၈၁

 လက်ရှိအချိန်တွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ နိုင်ငံပရး 
ပခါင်းပဆာင်များနှင့် ရေ်ရ�ာပခါင်းပဆာင်များက ေတိထား
ရမည့်အပကကာင်းများရှိပနေည်ဟု ယုံကကည်ထားကကေည်။ 
ြမန်မာအစိုးရေည် BRIနှင့်  ေတ်ေက်ပော ညှိနှို  င်းမှု  
များကို  လျှ ု့ိ ဝှက်စွာ  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ပေီး  ဤမျှ စုံလင်များ
ြေားရှု ေ်ပထွးလှပော စီမံကိန်းများမှ ရလာပေီး နိုင်ငံေား 
တို့အတွက် အကျ ိုးပကျးဇူး ေို့မဟုတ် ထိုအစီအစဉ်များ 
အားလုံးမ ှတစစ်တုည်း ထကွပ်ေါ် လာမည့ ်အကျ ိုးအြေစ ်တိုက့ိ ု
တွက်ချက်ထားေုံမရပေ။ ပကျာက်ြဖူတွင် အလုေ်အကိုင် 
ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ခန့်အထိ ရလာကကမည်ဟု ကတိြေုထား 
ေည်။ စီမံကိန်းတန်ဖိုးကို ယခင်အပမရိကန် ပဒါ် လာ ၇.၅ 
ဘီလီယံမှေည် ၁.၃ ဘီလီယံေို့  ပလ ျှာ့ချထားေည်။၁၈၂

ေိုင်ဆိုင်မှု အားြဖင့် ယခင်က တရုတ်နှင့် ြမန်မာ ၈၅:၁၅ အချ ိုး 
ြဖင့်  တရုတ်က အောစီးရပနခဲ့ရာမှ  ယခုအခါ ၇၀:၃၀ 
အချ ိုးေို့ပလ ျှာ့ ပေီး ပြောင်းလဲခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ချိန်ခွင်လျှ ာ 
တစ်ဘက်ေို့  ပလးပနေည့်ေပဘာမှာ ထင်ရှားေါေည်။ 
စီမံကိန်းအေစ်များမှ ထွက်ပေါ် လာနိုင်ေည့် အကျ ိုးဆက် 
များတွင် ပြမေိမ်းခံရြခင်းမှအစ ငါးမဖမ်းနိုင်ပတာ့ ြခင်း 
အလယ်၊ ေဘာဝေတ်ဝန်းကျင်အေျက်အစီးနှင့်  တရုတ် 
အလုေ်ေမားများက ြမန်မာနိုင်ငံေားတို့ထံမှ အလုေ်ကို  
အရယူေွားြခင်းအဆုံး ြဖစ်လာနိုင်ေမျှ  အတွက် ေူေန်မှု များ 
တိုး၍ောလာေည်။ 
 ဇူလိုင် ၂၀၁၉ တွင် တရုတ်ေံအမတ် ချန်းဟိုင်က 
ပကျာက် ြဖူေို့  အလည်အေတ်ေွားပရာက်ခဲ့ ပေီး  တရုတ် 
ြေည်ေူ့ဆက်ဆံပရးေုံရိေ်ကို  ြမှင့်တင်ခဲ့ေည်။ ေို့ ပော်  
ပဝ ဖ န် ပန ပော  အ ေံ များ ကို မူ  မ ရ ေ် တ န့် နို င် ခဲ့ ေါ ။ 

“တရုတ်စီမံကိန်းပတွကို  ဘယ်ေူကေဲ  လက်ခံလက်ခံ ၊ 
အာရကန်လူမျ ိုးပတွအတွက် ပကာင်းကျ ိုး  မြဖစ်ပစဘူး 
ဆိုလို့ရှိရင်  က� န်ပတာ်တို့က ြမစ်ဆုံပရကာတာတုန်းက 
ဆန့်ကျင် ကကေလို  ဆန့်ကျင်ရမှာေဲ ။ ”  ဟု  ပကျာက် ြဖူ
ပကျးလက်ဖွံ့ ပဖိုးပရးအဖွဲ့မှ  ဉီးထွန်း ကကည်က ပြောကကား 
ခဲ့ေည်။၁၈၃ တကယ်စစ်မှန်ပော ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေည်ေူ 
တို့ ေါဝင်နိုင်မှု မရှိလျှ င် ြေင်ေမှဝင်ပရာက်လာပော အပေ 
အချာပတွးဆ ဆင် ြခင် ပေီးမှ  ပဆာင်ရ�က် ြခင်း  မဟုတ်  
ေ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။ 
 “ရခိုင်ရှိအကကီးစား ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု  စီမံကိန်းကကီးများ

မှာ ပဒေခံတို့က ဗဟိုအစိုးရအပေါ်  မပကျနေ်ချက်
များ ေို၍ကကီးထွားလာ ပစေည့်အပကကာင်းရင်းများ 
ြဖစ်ပန ကကေည်။  ပဒေခံများကို  ထိုစီမံကိန်းများ  
ကို  ပရးဆွဲ ြခင်း  အပကာင်အထည်ပဖာ် ြခင်းတို့တွင်  
ေါဝင်ခွင့်မရဘဲ ဖယ်ချန်ထားြခင်းခံရေည်။ အကျ ိုး 
အြမတ်များကိုမူ ပနြေည်ပတာ်နှင့်  နိုင်ငံ ြခားကုမ� ဏီ 
များက မျှ ပဝခံစား ကကမည် ြဖစ်ရာ အကျ ိုးဆက်မှာ  
ဗဟိုအစိုးရေည် ပဒေခံတို့ အပေါ်  ပခါင်းေုံ ြဖတ်ပန 
ေည်ဟု အထင်ပရာက် ပလ့ရှိေည်။”၁၈၄

 ပဒေခံတို့အပေါ်  ေိနားလည်ြခင်းေည် စီးေွားပရး 
တွင် ပအာင်ြမင်ပော အပြခခံြဖစ်နုိင်ေည်။ အပရးကကီးဆုံးမှာ 
လူမျ ိုးစုပငိမ်းချမ်းပရး ြေဿနာြဖစ်ေည်။ ပရရှည်တွင် နိုင်ငံ 
ပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု ကို တက်လှမ်းနိုင်ရန် လမ်းအမျ ိုးမျ ိုး 
ကို ရှာပတွ့နိုင်ေါေည်။ ေို့ရာတွင် ပလာပလာဆယ် ပရတို၌ 
ေဋိေက္ခ ြဖစ်ပနရာ ပဒေေို့ အြေင်မှဝင်ပရာက်လာေူများ 
ဝင်လာမစဲြဖစ်ပနြခင်းက ပဒေခံတို့၏ တင်းမာမှု ကို ေိုဆိုးပစ 
နိုင်ေါေည်။ အိုးေစ် အိမ်ေစ်စွန့်ခွာပြေး ပနရပော ဒုက္ခ ေည် 
များ ပေဆုံးရေူများ ရှိပနချိန်တွင်စီးေွားပရးကိစ္စ ကိုေဋိေက္ခ 
ကို ြဖစ်ပစေည့် နိုင်ငံပရးအပကကာင်း တရားများမှ ဖယ်ထုတ် 
စဉ်းစားရန် မြဖစ်နိုင်ပေ။ 
 ေို့ရာတွင် တရုတ်၏ နိုင်ငံပရးအာေီေကိုပလ ျှာ့
မတွက်ေင့်ပေ။ တရုတ်အရာရှိများေည် စီးေွားပရး ဘက် 
ကို  ပကာင်းပေးပနပော်လည်း  အချင်းချင်း ကကားတွင်မူ  
ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အကကီးဆုံး စိန်ပခါ် မှု များြဖစ်ပော လူမျ ိုးစု 
အပရးနှင့် နိုင်ငံပရးအပြခခံ အပကကာင်းတရားများကို နား 
လည်ပနကကဟန်တူေါေည်။ အပေါ် ယံတွင် တရုတ်အဆို
ြေုပော ပဆးေုံးခွက်ြဖစ်ေည့် ဒုက္ခ ေည်များကို ြေန်လည် 
ပနရာချထားပရး၊ စီးေွားပရး ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးနှင့် တစ်
နိုင်ငံလုံးပငိမ်းချမ်းပရးတို့မှာ ပလလုံးထွားဟန်ရှိေါေည်။ 
ေို့ပော်  ြေန်စဉ်းစားကကည့်လျှ င်  ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ကာလ
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များမှာ လာမည့်နှစ်များတွင် ပဒေခံတို့အပေါ်  ကကီးပလးလှ 
ေည့် အကျ ိုးဆက်များစွာ ကျပရာက် လိမ့်မည်မှာ မလွဲေါဟု 
ဉီးေန့ြ်မင့ဉ်ီးက ေတပိေးခဲေ့ည။်  “ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ ထနွ်းေစ်
စ ဒီမိုကပရစီ ယဉ်ပကျးမှု ကို ချိနဲ့ပစမည့် အနာဂတ်စီမံကိန်း 
များ၊ အနာဂတ်လုေ်ငန်းကကီးများကို မလုေ်ကကေဲ ေိုမိုခိုင်မာ
ေန်စွမ်းလာပအာင် အားပေးနိုင်မည့်  စဉ်းစားဆုံး ြဖတ်မှု  
မျ ိုးကို  ပတွးဆရန်လိုအေ်ေါေည်” ဟု ၎င်းကပြောကကား 
ခဲေ့ည။်၁၈၀ အထူးေြဖင့ ်အပရးကကီးေည့အ်ချကမ်ှာ ေငွ့လ်င်း 
ြမင်ောမှု  ရှိပရးနှင့်  ပဒေခံ ြေည်ေူတို့နှင့်  အနှစ်ောရ 
ရှိပော ပဆွးပနွးြခင်းများ ပေါ် ပေါက်လာပရးအတွက် စည်း 
မျဉ်းမူပဘာင်များ  အားမပကာင်းပန ြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။
Transnational Institute က ေတိပေးထားေကဲ့ေို့ေင် 
စမီကံနိ်းများ ကျယြ်ေန့လ်ာ ေညန်ငှ့အ်မျှ  လမူှု ပရး၊ စီးေွားပရး 
နှင့် ေဘာဝေတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျ ိုးဆက်များအပေါ်  
စိုး ရိ မ် ပကကာ င့် ကက မှု များ  ကကီး လာ ခဲ့ လျှ င်  ပနာ က် ထ ေ်  
ေဋိေက္ခ  များဆီ  ဉီးတည်ေွားနို င်ေည်ကို  ေတိ ြေုရန်  
လိုေါေည်။၁၈၁

 လက်ရှိအချိန်တွင်  ရခိုင် ြေည်နယ်၏ နိုင်ငံပရး 
ပခါင်းပဆာင်များနှင့် ရေ်ရ�ာပခါင်းပဆာင်များက ေတိထား
ရမည့်အပကကာင်းများရှိပနေည်ဟု ယုံကကည်ထားကကေည်။ 
ြမန်မာအစိုးရေည် BRIနှင့်  ေတ်ေက်ပော ညှိနှို  င်းမှု  
များကို  လျှ ု့ိ ဝှက်စွာ  ပဆာင်ရ�က်ခဲ့ ပေီး  ဤမျှ စုံလင်များ
ြေားရှု ေ်ပထွးလှပော စီမံကိန်းများမှ ရလာပေီး နိုင်ငံေား 
တို့အတွက် အကျ ိုးပကျးဇူး ေို့မဟုတ် ထိုအစီအစဉ်များ 
အားလုံးမ ှတစစ်တုည်း ထကွပ်ေါ် လာမည့ ်အကျ ိုးအြေစ ်တိုက့ိ ု
တွက်ချက်ထားေုံမရပေ။ ပကျာက်ြဖူတွင် အလုေ်အကိုင် 
ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ခန့်အထိ ရလာကကမည်ဟု ကတိြေုထား 
ေည်။ စီမံကိန်းတန်ဖိုးကို ယခင်အပမရိကန် ပဒါ် လာ ၇.၅ 
ဘီလီယံမှေည် ၁.၃ ဘီလီယံေို့  ပလ ျှာ့ချထားေည်။၁၈၂

ေိုင်ဆိုင်မှု အားြဖင့် ယခင်က တရုတ်နှင့် ြမန်မာ ၈၅:၁၅ အချ ိုး 
ြဖင့်  တရုတ်က အောစီးရပနခဲ့ရာမှ  ယခုအခါ ၇၀:၃၀ 
အချ ိုးေို့ပလ ျှာ့ ပေီး ပြောင်းလဲခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ချိန်ခွင်လျှ ာ 
တစ်ဘက်ေို့  ပလးပနေည့်ေပဘာမှာ ထင်ရှားေါေည်။ 
စီမံကိန်းအေစ်များမှ ထွက်ပေါ် လာနိုင်ေည့် အကျ ိုးဆက် 
များတွင် ပြမေိမ်းခံရြခင်းမှအစ ငါးမဖမ်းနိုင်ပတာ့ ြခင်း 
အလယ်၊ ေဘာဝေတ်ဝန်းကျင်အေျက်အစီးနှင့်  တရုတ် 
အလုေ်ေမားများက ြမန်မာနိုင်ငံေားတို့ထံမှ အလုေ်ကို  
အရယူေွားြခင်းအဆုံး ြဖစ်လာနိုင်ေမျှ  အတွက် ေူေန်မှု များ 
တိုး၍ောလာေည်။ 
 ဇူလိုင် ၂၀၁၉ တွင် တရုတ်ေံအမတ် ချန်းဟိုင်က 
ပကျာက် ြဖူေို့  အလည်အေတ်ေွားပရာက်ခဲ့ ပေီး  တရုတ် 
ြေည်ေူ့ဆက်ဆံပရးေုံရိေ်ကို  ြမှင့်တင်ခဲ့ေည်။ ေို့ ပော်  
ပဝ ဖ န် ပန ပော  အ ေံ များ ကို မူ  မ ရ ေ် တ န့် နို င် ခဲ့ ေါ ။ 

“တရုတ်စီမံကိန်းပတွကို  ဘယ်ေူကေဲ  လက်ခံလက်ခံ ၊ 
အာရကန်လူမျ ိုးပတွအတွက် ပကာင်းကျ ိုး  မြဖစ်ပစဘူး 
ဆိုလို့ရှိရင်  က� န်ပတာ်တို့က ြမစ်ဆုံပရကာတာတုန်းက 
ဆန့်ကျင် ကကေလို  ဆန့်ကျင်ရမှာေဲ ။ ”  ဟု  ပကျာက် ြဖူ
ပကျးလက်ဖွံ့ ပဖိုးပရးအဖွဲ့မှ  ဉီးထွန်း ကကည်က ပြောကကား 
ခဲ့ေည်။၁၈၃ တကယ်စစ်မှန်ပော ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေည်ေူ 
တို့ ေါဝင်နိုင်မှု မရှိလျှ င် ြေင်ေမှဝင်ပရာက်လာပော အပေ 
အချာပတွးဆ ဆင် ြခင် ပေီးမှ  ပဆာင်ရ�က် ြခင်း  မဟုတ်  
ေ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။ 
 “ရခိုင်ရှိအကကီးစား ရင်းနှီးြမှုေ်နှံမှု  စီမံကိန်းကကီးများ

မှာ ပဒေခံတို့က ဗဟိုအစိုးရအပေါ်  မပကျနေ်ချက်
များ ေို၍ကကီးထွားလာ ပစေည့်အပကကာင်းရင်းများ 
ြဖစ်ပန ကကေည်။  ပဒေခံများကို  ထိုစီမံကိန်းများ  
ကို  ပရးဆွဲ ြခင်း  အပကာင်အထည်ပဖာ် ြခင်းတို့တွင်  
ေါဝင်ခွင့်မရဘဲ ဖယ်ချန်ထားြခင်းခံရေည်။ အကျ ိုး 
အြမတ်များကိုမူ ပနြေည်ပတာ်နှင့်  နိုင်ငံ ြခားကုမ� ဏီ 
များက မျှ ပဝခံစား ကကမည် ြဖစ်ရာ အကျ ိုးဆက်မှာ  
ဗဟိုအစိုးရေည် ပဒေခံတို့ အပေါ်  ပခါင်းေုံ ြဖတ်ပန 
ေည်ဟု အထင်ပရာက် ပလ့ရှိေည်။”၁၈၄

 ပဒေခံတို့အပေါ်  ေိနားလည်ြခင်းေည် စီးေွားပရး 
တွင် ပအာင်ြမင်ပော အပြခခံြဖစ်နုိင်ေည်။ အပရးကကီးဆုံးမှာ 
လူမျ ိုးစုပငိမ်းချမ်းပရး ြေဿနာြဖစ်ေည်။ ပရရှည်တွင် နိုင်ငံ 
ပရးြေုြေင်ပြောင်းလဲမှု ကို တက်လှမ်းနိုင်ရန် လမ်းအမျ ိုးမျ ိုး 
ကို ရှာပတွ့နိုင်ေါေည်။ ေို့ရာတွင် ပလာပလာဆယ် ပရတို၌ 
ေဋိေက္ခ ြဖစ်ပနရာ ပဒေေို့ အြေင်မှဝင်ပရာက်လာေူများ 
ဝင်လာမစဲြဖစ်ပနြခင်းက ပဒေခံတို့၏ တင်းမာမှု ကို ေိုဆိုးပစ 
နိုင်ေါေည်။ အိုးေစ် အိမ်ေစ်စွန့်ခွာပြေး ပနရပော ဒုက္ခ ေည် 
များ ပေဆုံးရေူများ ရှိပနချိန်တွင်စီးေွားပရးကိစ္စ ကိုေဋိေက္ခ 
ကို ြဖစ်ပစေည့် နိုင်ငံပရးအပကကာင်း တရားများမှ ဖယ်ထုတ် 
စဉ်းစားရန် မြဖစ်နိုင်ပေ။ 
 ေို့ရာတွင် တရုတ်၏ နိုင်ငံပရးအာေီေကိုပလ ျှာ့
မတွက်ေင့်ပေ။ တရုတ်အရာရှိများေည် စီးေွားပရး ဘက် 
ကို  ပကာင်းပေးပနပော်လည်း  အချင်းချင်း ကကားတွင်မူ  
ရခိုင်ြေည်နယ်၏ အကကီးဆုံး စိန်ပခါ် မှု များြဖစ်ပော လူမျ ိုးစု 
အပရးနှင့် နိုင်ငံပရးအပြခခံ အပကကာင်းတရားများကို နား 
လည်ပနကကဟန်တူေါေည်။ အပေါ် ယံတွင် တရုတ်အဆို
ြေုပော ပဆးေုံးခွက်ြဖစ်ေည့် ဒုက္ခ ေည်များကို ြေန်လည် 
ပနရာချထားပရး၊ စီးေွားပရး ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးနှင့် တစ်
နိုင်ငံလုံးပငိမ်းချမ်းပရးတို့မှာ ပလလုံးထွားဟန်ရှိေါေည်။ 
ေို့ပော်  ြေန်စဉ်းစားကကည့်လျှ င်  ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ကာလ
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အတွင်း BRI စီမံကိန်းများနှင့် ေတ်ေက်လျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံ
တငွ ်တိုးတကမ်ှု များစွာ ရရှခိဲေ့ညဟ် ုဆိနုိငုေ်ည။် စီးေွားပရး 
က�  ကို ပရှ့တိုးပနကာ ယခုအခါ ရှီကျင့်ဖျင်၏ စီမံကိန်း 
များကို  ေုံဆွဲေင်ေုန်းပေါ် မှေည် တကယ့်  ပြမြေင်ဆီေို့  
ချကာ ပရှ့တိုး အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနကကပေီး ြဖစ်ေည်။ 
ဤအပတာအတွင်း  တရုတ်အစိုးရေည် ြမန်မာနိုင်ငံမှ  
ဆိုင်ရာေိုင်ရာ ေုဂ�  ိုလ်အေီးေီးကို  နားချကာ တရုတ်၏
ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပမာ်ဒယ်က ြမန်မာြေည်နှင့်  ေို၍ေင့်ပတာ် ပေီး 
အပနာက်နိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အပရး အပြခြေု ပဆာင်ရ�က်  
ေုံများက တိုင်းြေည်၏ လူမှု စီးေွားတိုးတက်မှု များ အတွက်
အပြဖမဟုတ်ပကကာင်း  အင်တိုက်အားတိုက်  တိုက်တွန်း  
ပနခဲ့ေည်။
 ဤစဉ်းစားေုံကို အပြခခံကာ တရုတ်အရာရှိများ
ေည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ် ရေ်စဲပရး 
စာချုေ်ပေါ် ပေါက်ရန်အတွက် ပထာက်ခံခဲ့ ကကေည်။  ULA 
ကအဖွဲ့ဝင် အြဖစ်ေါဝင်ပနပော FPNCC မှာ ဤခရီးတွင် 
တရုတ်အတွက် အဓိကယာဉ်တစ်စီး ြဖစ်ေည်။ နှစ်ကုန်  
ေိုင်းတွင် အေံအကျယ်ဆုံးြဖစ် လာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် အဓိက 
ြေဿနာမှာ တေ်မပတာ်က FPNCC အဖွဲ့ဝင် များြဖစ်ကက 
ပော ULA, MNDAA နှင့် TNLA တို့အား ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်တွင်  တင်း ြေည့်  ေါဝင်ခွင့်မ ြေုဘဲ ြငင်းေယ် 
ပနပမဲြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ၂၀၁၈တွင် ထိုအဖွဲ့ ေုံးဖွဲ့စလုံးက 
နိုင်ငံပရးအရ ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းကာ “အမျ ိုးေားရင် ကကား 
ပစပ့ရး နငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းပရး”ကိ ုပဆာကရ်�ကရ်န ်ဆန� ရှပိကကာင်း
ပကက ညာ ချ က် အား  လ က် မှ တ် ပရး ထိုး  လို က် ချိ န် တွ င်  
တရုတ်၏ လ� မ်းမိုးနိုင်ပော အင်အားကို  ြမင်လိုက် ကက 
ရေည်။ ဇာတ်တိုက်ထားေည်နှင့် မြခားပော တုံ့ ြေန်မှု မှာ 
The Global Times က တရုတ်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးပဆာင်
ရ�က်ပေးပနေုံများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။
ယူနန်တက� ေိုလ်မှ ေါပမာက္ခ ဘီရှီပဟာင်း၏ ပဆာင်းေါးက
“ပဆမွျ ိုးပေါကပ်ဖာ”် နိငုင်တံစခ်ကု အဘယပ်ကကာင့ ်ြမနမ်ာ၏ 
အမျ ိုးေား ရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးကို လိုလားရ 
ပကကာင်း ရှင်းြေပရးေားခဲ့ေည်။၁၈၅ ပနာက်ထေ်ပြခလှမ်း 
များမှာ ပနြေည်ပတာ်အပေါ် တွင်ော မူတည်ေည်။
 ယခုအခါအြဖစ်အေျက်တို့မှာ လျင် ြမန်လှေည်။ 
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်ပန့တွင် ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးေွဲများ 
ကျင်းေပနစဉ် ကာလ ပလးလအချိန်အတွင်း ဧပေီလ၂၀၁၉ 
အထ ိေဋေိက္ခ နယပ်ြမများတငွ ်အေစအ်ခတ ်ရေစ်ထဲားမည ်၁၈၆

ြဖ စ် ပကကာ င်း  ပကက ညာ ချ က် ထွ က် လာ ပော  အ ချိ န် တွ င်  
တရုတ်၏ ကကိုးေမ်းမှု များ အရာထင်လာခဲ့ ပေီဟု ဆိုရမည်။ 
ေို့ ရာ တွ င်  စ စ် တို င်း ငါး ခု မှ  ပဒ ေ များ ော ေါ ဝ င် ခဲ့ ပေီး  
ပြမာက်ေိုင်းတိုင်း၊ အပရှ့ပြမာက်တိုင်း၊ အပရှ့ေိုင်းတိုင်း၊ 

အလယ်ေိုင်းတိုင်း ၊  ကတိဂံပဒေတို့ော အကျုံးဝင်ေည်။ 
အပနာက်တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန ချုေ်နယ်ပြမြဖစ်ပော ရခိုင် 
ြေည်နယ်နှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေများ မေါဝင်ပေ။ 
 ေို့ ြဖစ်ရာ  ထိုအေစ်အခတ်ရေ်စဲ ပရး  ပကကညာ 
ချက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးပငိမ်းချမ်းပရး ရရှိရန် ရည်ရ�ယ်ေည် 
ပလာ (ေို့မဟုတ်) ပေွးခွဲအုေ်ချုေ် ြခင်း မဟာဗျူဟာကို  
တစ်ဖက်တွင်ေုံးကာ အြခားပနရာတွင် ေုံးရန်မလိုပော 
စစ်အင်အားများကို ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် စုစည်း အေုံးချမည်
ပလာဆိုေည့် ပမးခွန်းမှာ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်  အဖွဲ့များ 
ကကားတွင် ချက်ချင်းပမးစရာ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဗိုလ်ချုေ်မှူး 
ကကီးမင်းပအာင်လှို  င်၏ အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရး ပကကညာ 
ချက်မှာ နည်းဗျူဟာအရ အချိန်ပကာင်းကို ပရ�းပကကညာခဲ့ 
ြခင်းြဖစ်ပလေည်။ NCA လုေ်ငန်းစဉ်များမှာ ပေိုကျပနပေီး 
တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များေည် ယခုအခါ နိုင်ငံတကာ 
ဉေပဒအရ စစ်ရာဇဝတ်မှု များ ကျူးလွန်ခဲ့ေည်ဟူပော 
စွေ်စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ပနရပေီြဖစ်ေည်။ အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲေည်ဟူပော ေတင်းမျ ိုး ေျံ လ့ွင့်ေွားြခင်းမှာ ယခု 
အချိန်တွင်  တေ်မပတာ်အား အကျ ိုးရှိပစမည့်  ေတင်း  
ပကာင်းေင်ြဖစ်ေည်။
 ေို့ရာတွင် ထို ပငိမ်းချမ်းပောကာလမှာ ကကာကကာ 
မခံလိုက်ေါ။ ဗိုလ်ချုေ်မှု း ကကီး မင်းပအာင်လှို  င်၏ အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရး ပကကညာချက်ထုတ်အပေီး လအနည်းငယ် 
အ ကကာတွင်  ရခို င် နှ င့်  ေုံးနို င် ငံ နယ် ြခား  ဆုံ ချက်တွင်  
တိုက်ေွဲများ အကကီးအကျယ်ြေန်စလာခဲ့ရာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ 
အတွင်း  အြေင်းထန်ဆုံး  ြဖစ်လာခဲ့ေည်။  ဧ ပေီလတွင်  
အစိုးရက ကချင် ြေည်နယ်နှင့်  ရှမ်း ြေည်နယ်တွင် အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရးကို  ေက်တမ်းတိုးပကကာင်း  ပကကညာခဲ့  
ပော်လည်း တကယ့်ြဖစ်ရေ်တွင် တရုတ်နယ်စေ်တွင်လည်း 
တိုက်ေွဲများြေန်လည် ြေင်းထန်လာေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ထေ်မံကျင်းေမည့် ၂၀၂၀ တွင် လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် 
ဒု က္ခ  ေ ည် များ  ြေ န် လ ည် ပန ရာ ချ ထား ပရး များ  ပန ရာ  
ကျလာလိမ့်မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ပနကကဆဲေင်။ ပငိမ်းချမ်းဖို့ရာ 
အတွက် အပလ ျှာ့ပေးညှိနှို  င်းကကရြခင်းမှာ အေည်းအေန်
လို အေ်ပော်လည်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်များနှင့် လွဲေည်မှာ NLD 
အာဏာရလာပော အချိန်တွင် ထိုကဲ့ေို့ မြဖစ်လာခဲ့ ြခင်းေင် 
ြဖစ်ေည်။
 ၂၀၁၉ ေည် မတည်ပငိမ်မှု များ ရှိခဲ့ပော တိုက်ေွဲ 
များပကကာင့် လူအများပေပကျကကရပော နှစ်တစ်နှစ် ထေ် 
ြဖစ်လာြေန်ေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ အစိုးရေည် 
တ က် လာ ချိ န် တွ င်  က တိ များ စွာ ပေး ခဲ့ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  
အာရကနရ်ှ ိေဋေိက္ခ များမှာ အဆုံးေတန်ိငုရ်န ်ပဝးပနဆေဲင။် 
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အတွင်း BRI စီမံကိန်းများနှင့် ေတ်ေက်လျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံ
တငွ ်တိုးတကမ်ှု များစွာ ရရှခိဲေ့ညဟ် ုဆိနုိငုေ်ည။် စီးေွားပရး 
က�  ကို ပရှ့တိုးပနကာ ယခုအခါ ရှီကျင့်ဖျင်၏ စီမံကိန်း 
များကို  ေုံဆွဲေင်ေုန်းပေါ် မှေည် တကယ့်  ပြမြေင်ဆီေို့  
ချကာ ပရှ့တိုး အပကာင်အထည်ပဖာ်ပနကကပေီး ြဖစ်ေည်။ 
ဤအပတာအတွင်း  တရုတ်အစိုးရေည် ြမန်မာနိုင်ငံမှ  
ဆိုင်ရာေိုင်ရာ ေုဂ�  ိုလ်အေီးေီးကို  နားချကာ တရုတ်၏
ဖွံ့ ပဖိုးပရး ပမာ်ဒယ်က ြမန်မာြေည်နှင့်  ေို၍ေင့်ပတာ် ပေီး 
အပနာက်နိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အပရး အပြခြေု ပဆာင်ရ�က်  
ေုံများက တိုင်းြေည်၏ လူမှု စီးေွားတိုးတက်မှု များ အတွက်
အပြဖမဟုတ်ပကကာင်း  အင်တိုက်အားတိုက်  တိုက်တွန်း  
ပနခဲ့ေည်။
 ဤစဉ်းစားေုံကို အပြခခံကာ တရုတ်အရာရှိများ
ေည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ် ရေ်စဲပရး 
စာချုေ်ပေါ် ပေါက်ရန်အတွက် ပထာက်ခံခဲ့ ကကေည်။  ULA 
ကအဖွဲ့ဝင် အြဖစ်ေါဝင်ပနပော FPNCC မှာ ဤခရီးတွင် 
တရုတ်အတွက် အဓိကယာဉ်တစ်စီး ြဖစ်ေည်။ နှစ်ကုန်  
ေိုင်းတွင် အေံအကျယ်ဆုံးြဖစ် လာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် အဓိက 
ြေဿနာမှာ တေ်မပတာ်က FPNCC အဖွဲ့ဝင် များြဖစ်ကက 
ပော ULA, MNDAA နှင့် TNLA တို့အား ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်တွင်  တင်း ြေည့်  ေါဝင်ခွင့်မ ြေုဘဲ ြငင်းေယ် 
ပနပမဲြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ၂၀၁၈တွင် ထိုအဖွဲ့ ေုံးဖွဲ့စလုံးက 
နိုင်ငံပရးအရ ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းကာ “အမျ ိုးေားရင် ကကား 
ပစပ့ရး နငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းပရး”ကိ ုပဆာကရ်�ကရ်န ်ဆန� ရှပိကကာင်း
ပကက ညာ ချ က် အား  လ က် မှ တ် ပရး ထိုး  လို က် ချိ န် တွ င်  
တရုတ်၏ လ� မ်းမိုးနိုင်ပော အင်အားကို  ြမင်လိုက် ကက 
ရေည်။ ဇာတ်တိုက်ထားေည်နှင့် မြခားပော တုံ့ ြေန်မှု မှာ 
The Global Times က တရုတ်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးပဆာင်
ရ�က်ပေးပနေုံများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ြခင်းေင် ြဖစ်ေည်။
ယူနန်တက� ေိုလ်မှ ေါပမာက္ခ ဘီရှီပဟာင်း၏ ပဆာင်းေါးက
“ပဆမွျ ိုးပေါကပ်ဖာ”် နိငုင်တံစခ်ကု အဘယပ်ကကာင့ ်ြမနမ်ာ၏ 
အမျ ိုးေား ရင်ကကားပစ့ပရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းပရးကို လိုလားရ 
ပကကာင်း ရှင်းြေပရးေားခဲ့ေည်။၁၈၅ ပနာက်ထေ်ပြခလှမ်း 
များမှာ ပနြေည်ပတာ်အပေါ် တွင်ော မူတည်ေည်။
 ယခုအခါအြဖစ်အေျက်တို့မှာ လျင် ြမန်လှေည်။ 
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်ပန့တွင် ပငိမ်းချမ်းပရး ပဆွးပနွးေွဲများ 
ကျင်းေပနစဉ် ကာလ ပလးလအချိန်အတွင်း ဧပေီလ၂၀၁၉ 
အထ ိေဋေိက္ခ နယပ်ြမများတငွ ်အေစအ်ခတ ်ရေစ်ထဲားမည ်၁၈၆

ြဖ စ် ပကကာ င်း  ပကက ညာ ချ က် ထွ က် လာ ပော  အ ချိ န် တွ င်  
တရုတ်၏ ကကိုးေမ်းမှု များ အရာထင်လာခဲ့ ပေီဟု ဆိုရမည်။ 
ေို့ ရာ တွ င်  စ စ် တို င်း ငါး ခု မှ  ပဒ ေ များ ော ေါ ဝ င် ခဲ့ ပေီး  
ပြမာက်ေိုင်းတိုင်း၊ အပရှ့ပြမာက်တိုင်း၊ အပရှ့ေိုင်းတိုင်း၊ 

အလယ်ေိုင်းတိုင်း ၊  ကတိဂံပဒေတို့ော အကျုံးဝင်ေည်။ 
အပနာက်တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာန ချုေ်နယ်ပြမြဖစ်ပော ရခိုင် 
ြေည်နယ်နှင့် ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်ပဒေများ မေါဝင်ပေ။ 
 ေို့ ြဖစ်ရာ  ထိုအေစ်အခတ်ရေ်စဲ ပရး  ပကကညာ 
ချက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးပငိမ်းချမ်းပရး ရရှိရန် ရည်ရ�ယ်ေည် 
ပလာ (ေို့မဟုတ်) ပေွးခွဲအုေ်ချုေ် ြခင်း မဟာဗျူဟာကို  
တစ်ဖက်တွင်ေုံးကာ အြခားပနရာတွင် ေုံးရန်မလိုပော 
စစ်အင်အားများကို ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် စုစည်း အေုံးချမည်
ပလာဆိုေည့် ပမးခွန်းမှာ လူမျ ိုးစု လက်နက်ကိုင်  အဖွဲ့များ 
ကကားတွင် ချက်ချင်းပမးစရာ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ဗိုလ်ချုေ်မှူး 
ကကီးမင်းပအာင်လှို  င်၏ အေစ်အခတ် ရေ်စဲပရး ပကကညာ 
ချက်မှာ နည်းဗျူဟာအရ အချိန်ပကာင်းကို ပရ�းပကကညာခဲ့ 
ြခင်းြဖစ်ပလေည်။ NCA လုေ်ငန်းစဉ်များမှာ ပေိုကျပနပေီး 
တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များေည် ယခုအခါ နိုင်ငံတကာ 
ဉေပဒအရ စစ်ရာဇဝတ်မှု များ ကျူးလွန်ခဲ့ေည်ဟူပော 
စွေ်စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ပနရပေီြဖစ်ေည်။ အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲေည်ဟူပော ေတင်းမျ ိုး ေျံ လ့ွင့်ေွားြခင်းမှာ ယခု လ့ွင့်ေွားြခင်းမှာ ယခု ့
အချိန်တွင်  တေ်မပတာ်အား အကျ ိုးရှိပစမည့်  ေတင်း  
ပကာင်းေင်ြဖစ်ေည်။
 ေို့ရာတွင် ထို ပငိမ်းချမ်းပောကာလမှာ ကကာကကာ 
မခံလိုက်ေါ။ ဗိုလ်ချုေ်မှု း ကကီး မင်းပအာင်လှို  င်၏ အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရး ပကကညာချက်ထုတ်အပေီး လအနည်းငယ် 
အ ကကာတွင်  ရခို င် နှ င့်  ေုံးနို င် ငံ နယ် ြခား  ဆုံ ချက်တွင်  
တိုက်ေွဲများ အကကီးအကျယ်ြေန်စလာခဲ့ရာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ 
အတွင်း  အြေင်းထန်ဆုံး  ြဖစ်လာခဲ့ေည်။  ဧ ပေီလတွင်  
အစိုးရက ကချင် ြေည်နယ်နှင့်  ရှမ်း ြေည်နယ်တွင် အေစ် 
အခတ်ရေ်စဲပရးကို  ေက်တမ်းတိုးပကကာင်း  ပကကညာခဲ့  
ပော်လည်း တကယ့်ြဖစ်ရေ်တွင် တရုတ်နယ်စေ်တွင်လည်း 
တိုက်ေွဲများြေန်လည် ြေင်းထန်လာေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ထေ်မံကျင်းေမည့် ၂၀၂၀ တွင် လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် 
ဒု က္ခ  ေ ည် များ  ြေ န် လ ည် ပန ရာ ချ ထား ပရး များ  ပန ရာ  
ကျလာလိမ့်မည်ဟု ပမ ျှာ်လင့်ပနကကဆဲေင်။ ပငိမ်းချမ်းဖို့ရာ 
အတွက် အပလ ျှာ့ပေးညှိနှို  င်းကကရြခင်းမှာ အေည်းအေန်
လို အေ်ပော်လည်း ပမ ျှာ်လင့်ချက်များနှင့် လွဲေည်မှာ NLD 
အာဏာရလာပော အချိန်တွင် ထိုကဲ့ေို့ မြဖစ်လာခဲ့ ြခင်းေင် 
ြဖစ်ေည်။
 ၂၀၁၉ ေည် မတည်ပငိမ်မှု များ ရှိခဲ့ပော တိုက်ေွဲ 
များပကကာင့် လူအများပေပကျကကရပော နှစ်တစ်နှစ် ထေ် 
ြဖစ်လာြေန်ေည်။ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၏ အစိုးရေည် 
တ က် လာ ချိ န် တွ င်  က တိ များ စွာ ပေး ခဲ့ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  
အာရကနရ်ှ ိေဋေိက္ခ များမှာ အဆုံးေတန်ိငုရ်န ်ပဝးပနဆေဲင။် 
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ကပောင်းကနင်း အာရကန်ပြမ

 ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်း ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် 
ပနချိန် ၂၀၁၆- ၂၀၁၈ ကာလတွင် ULA အဖွဲ့၏ ကကီးထွား 
လာမှု ကို ေတိမမူမိခဲ့ ကကေါ။ ULA  ေည် အင်အား ပလျာ့ကျ 
ေွားြခင်း မရှရိုမံျှ မက ၎င်း၏ AA တေမ်ျားေည ်အငအ်ားေိမုိ ု
ကကီးထွားလာပေီး နယ်ပြမြဖန့်ကျက်ထားနိုင်မှု မှာ နယ်စေ်မှ 
ေည် ေလက်ဝ၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ပြမာက်ဉီး၊ ရပေ့ပတာင်၊ 
ဘူးေီးပတာင်နှင့်  ေုဏ� ားက� န်းပမို့နယ်တို့အထိ ပရာက်ရှိ  
လာပေီး ြေည်နယ်၏ ပမို့ပတာ်စစ်ပတွနှင့်ေင် လှု ေ်ရှားမှု များ 
နီးစေ်လာခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၀ ကတည်းက ယပန့အချိန် 
အထိ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတစ်ခုအပနနှင့် ဤပဒေ 
တွင် အကကီးကျယ်ဆုံး နယ်ပြမနှင့် အင်အား ချဲ့ထွင်နိုင်ြခင်း 
ေင်ြဖစ်ေည်။ AA ၏ တေ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဝက်ပကျာ်မှာ ကချင် 
ြေည်နယ်ထဲတွင် ရှိပော်လည်း ULA ေည် ၂၀၁၉ တွင် 
အမျ ိုးေမီးပရာ အမျ ိုးေားေါ တေ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း  ၇၀၀၀ 
ခန့်ကို  ပလ့ကျင့်ပေးပေီး ြဖစ်ေည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ေည်။၁ 
ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် ပဘးဖယ်ထားြခင်း ခံရပော် 
လည်း ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  ကိုယ်ေိုင်  အုေ်ချုေ်ပရးရပော 
န ယ် ပြမ အ ြဖ စ်  ပရာ က် ရှိ ရ န်  U L A  ပခါ င်း ပဆာ င်
များက ရည်မှန်းချက်ကကီးကကီးြဖင့် ဉီးတည်ေည်။
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် အပနှာင်းေိုင်းတွင် ေဋိေက္ခ  ကကီးမား 
လာပတာ့မည့်  အရိေ်အပယာင်များ  ြမင့်တက်လာပန ပေီ  
ြဖစ်ေည်။ တိုက်ေွဲများ အရှိန်တက်လာချိန်တွင်  ဘူးေီး 
ပတာင်ကို  ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ် ြေန်ထားခဲ့ ပေီး  ရခိုင် ၊
ခမီ ၊  ပမိုလူမျ ိုးရ�ာေားများ တိုက်ေွဲ ကကားတွင်  ထွက်ပြေး 
တိမ်းပရှာင် ပနရမှု များ ေို၍များြေားလာေည်။၂ ပကျာက် 
ပတာ် ပမို့နယ်တွင် တေ်မပတာ်က ပလပကကာင်းတိုက်ခိုက်
မှု များကိုလည်း ြေုလုေ်လာခဲ့ေည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်  
ရခိုင်ဗုဒ� ဘာော နှစ်ဉီးကို ARSA အဖွဲ့ဝင်များဟု ေံေယ 
ရှိေူများက ေတ်ြဖတ်ခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ပမာင်ပတာ
ပမို့၌ နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး လုေ်ငန်းများကို အစိုးရတေ်ဖွဲ့ 
များက ြေန်လည် စတင်လာခဲ့ေည်။၃ 
 ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗိုလ်ချုေ်မှု းကကီး မင်းပအာင်လှို  င်က 
တရုတ်နှင့် ထိစေ်ပနပော အပရှ့ဘက်နယ်စေ်တွင် ပလးလ 
တာမျှ  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးကို ပကကညာခဲ့ေည်။ (အခန်း 
၇ကိ ုရှု ေါ။) ေို့ပော ် အပနာကေ်ိငု်းတိငု်း စစဌ်ာန ချုေန်ယပ်ြမ 
များကို  အေစ်အခတ်မရေ်စဲဘဲ  ချန်လှေ်ထားခဲ့ရာ တစ်  
နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာြဖင့် ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစကို ြမင်နိုင် 
ရန်ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ လျင်ြမန်စွာ ပေိုလဲခဲ့ရေည်။ 
ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  ချန်လှေ်ထားခဲ့ ြခင်းကလည်း အတိုက် 
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ကပောင်းကနင်း အာရကန်ပြမ

 ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်း ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ် 
ပနချိန် ၂၀၁၆- ၂၀၁၈ ကာလတွင် ULA အဖွဲ့၏ ကကီးထွား 
လာမှု ကို ေတိမမူမိခဲ့ ကကေါ။ ULA  ေည် အင်အား ပလျာ့ကျ 
ေွားြခင်း မရှရိုမံျှ မက ၎င်း၏ AA တေမ်ျားေည ်အငအ်ားေိမုိ ု
ကကီးထွားလာပေီး နယ်ပြမြဖန့်ကျက်ထားနိုင်မှု မှာ နယ်စေ်မှ 
ေည် ေလက်ဝ၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ပြမာက်ဉီး၊ ရပေ့ပတာင်၊ 
ဘူးေီးပတာင်နှင့်  ေုဏ� ားက� န်းပမို့နယ်တို့အထိ ပရာက်ရှိ  
လာပေီး ြေည်နယ်၏ ပမို့ပတာ်စစ်ပတွနှင့်ေင် လှု ေ်ရှားမှု များ 
နီးစေ်လာခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ၁၉၇၀ ကတည်းက ယပန့အချိန် 
အထိ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတစ်ခုအပနနှင့် ဤပဒေ 
တွင် အကကီးကျယ်ဆုံး နယ်ပြမနှင့် အင်အား ချဲ့ထွင်နိုင်ြခင်း 
ေင်ြဖစ်ေည်။ AA ၏ တေ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဝက်ပကျာ်မှာ ကချင် 
ြေည်နယ်ထဲတွင် ရှိပော်လည်း ULA ေည် ၂၀၁၉ တွင် 
အမျ ိုးေမီးပရာ အမျ ိုးေားေါ တေ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း  ၇၀၀၀ 
ခန့်ကို  ပလ့ကျင့်ပေးပေီး ြဖစ်ေည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ေည်။၁

ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်တွင် ပဘးဖယ်ထားြခင်း ခံရပော် 
လည်း ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  ကိုယ်ေိုင်  အုေ်ချုေ်ပရးရပော 
န ယ် ပြမ အ ြဖ စ်  ပရာ က် ရှိ ရ န်  U L A  ပခါ င်း ပဆာ င်
များက ရည်မှန်းချက်ကကီးကကီးြဖင့် ဉီးတည်ေည်။
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် အပနှာင်းေိုင်းတွင် ေဋိေက္ခ  ကကီးမား 
လာပတာ့မည့်  အရိေ်အပယာင်များ  ြမင့်တက်လာပန ပေီ  
ြဖစ်ေည်။ တိုက်ေွဲများ အရှိန်တက်လာချိန်တွင်  ဘူးေီး 
ပတာင်ကို  ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ် ြေန်ထားခဲ့ ပေီး  ရခိုင် ၊
ခမီ ၊  ပမိုလူမျ ိုးရ�ာေားများ တိုက်ေွဲ ကကားတွင်  ထွက်ပြေး 
တိမ်းပရှာင် ပနရမှု များ ေို၍များြေားလာေည်။၂ ပကျာက် 
ပတာ် ပမို့နယ်တွင် တေ်မပတာ်က ပလပကကာင်းတိုက်ခိုက်
မှု များကိုလည်း ြေုလုေ်လာခဲ့ေည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်  
ရခိုင်ဗုဒ� ဘာော နှစ်ဉီးကို ARSA အဖွဲ့ဝင်များဟု ေံေယ 
ရှိေူများက ေတ်ြဖတ်ခဲ့ ပေီး ပနာက်ေိုင်းတွင် ပမာင်ပတာ
ပမို့၌ နယ်ပြမရှင်းလင်းပရး လုေ်ငန်းများကို အစိုးရတေ်ဖွဲ့ 
များက ြေန်လည် စတင်လာခဲ့ေည်။၃

 ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗိုလ်ချုေ်မှု းကကီး မင်းပအာင်လှို  င်က 
တရုတ်နှင့် ထိစေ်ပနပော အပရှ့ဘက်နယ်စေ်တွင် ပလးလ 
တာမျှ  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးကို ပကကညာခဲ့ေည်။ (အခန်း 
၇ကိ ုရှု ေါ။) ေို့ပော ် အပနာကေ်ိငု်းတိငု်း စစဌ်ာန ချုေန်ယပ်ြမ 
များကို  အေစ်အခတ်မရေ်စဲဘဲ  ချန်လှေ်ထားခဲ့ရာ တစ်  
နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာြဖင့် ပငိမ်းချမ်းပရးလမ်းစကို ြမင်နိုင် 
ရန်ဟူပော ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ လျင်ြမန်စွာ ပေိုလဲခဲ့ရေည်။ 
ရခိုင် ြေည်နယ်ကို  ချန်လှေ်ထားခဲ့ ြခင်းကလည်း အတိုက် 
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အခံအဖွဲ့များ စိုးရိမ်ပနပော အချက်ကို  အတည်ြေုပေး 
လို က် ေ လို  ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  က န ဉီး က တ ည်း က ေ င်  
ဗိလုခ်ျုေမ်ှု းကကီး မင်းပအာငလ်ှို  င၏် ပကကညာချကမ်ှာ ULA  ၏
အန� ရာယ်ကို စစ်တေ်က အာရုံစိုက် ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် ြေန့် 
ပနေည့်  တေ်မပတာ်အင်အားများကို  ြေန်လည်စုစည်း  
ပရးအတွက် ရည်ရ�ယ်ေည့် မဟာဗျူဟာတစ်ခုော ြဖစ်မည် 
ဟု စဉ်းစားခဲ့ ကကေည်။ ဤေို့  အာရကန် အတိုက်အခံ 
ပခါင်းပဆာင်များက စဉ်းစားပနချိန်တွင်  ပနာက်လများ 
အတွင်း၌ အစိုးရအပနနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အေစ်အခတ်ရေ်စဲ
ပရး စာချုေ်ကို အပကာင်အထည် မပဖာ်နိုင်ေလို ၂၁ရာစု 
ေင်လုံညီလာခံကိုလည်း ြေန်မစခဲ့ေါ။၄ ထိုနှစ်ခုစလုံးမှာ 
အပြခအပနမလှစွာ ရေ်တန့်ပနခဲ့ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် 
ပနာကထ်ေအ်ခငွ့အ်လမ်းတစခ်ကုိ ုဆုံးရှု ံးခဲရ့ြေနပ်ေြီဖစေ်ည။် 
ပနာကန်စှထ်တဲငွ ်တိကုေ်ွမဲျားကော ေိ၍ုအရှနိရ်လာခဲေ့ည။်
 အာ ရ က န် ကို  ဖ ယ် ထု တ် ခဲ့ ေ ည့်  ထို အ ချိ န်  
ကတည်းကအစြေုကာ ULA နှင့် အစိုးရတို့ ကကား ေဋိေက္ခ  
များမှာ ေိုဆိုးလာခဲ့ေည်။၅ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်များကို 
ပမ ျှာလ်င့ထ်ားပေီးြဖစပ်ော ULA  ေည ်၂၀၁၉ အပစာေိငု်းမစှ
၍ အစိုးရစခန်းများအား တိုက်ခိုက်မှု  အရှိန်ြမှင့်ခဲ့ေည်။၆

ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် ြမန်မာ့ လွတ်လေ်ပရးပန့တွင် AA က 
ဘူးေီးပတာင်ပမို့နယ်တွင် အရုဏ်မတက်မီ နယ်ြခားပစာင့် 
ရဲစခန်းပလးခုကို ဝင်ပရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရဲ ၁၃ ဉီး ကျဆုံး 
ခဲ့ေည်။ ၇ ပနာက်ထေ်ရက်ေတ� ေတ်များထဲတွင်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်၌ တိုက်ေွဲများ ပနရာအနှံ့အြေားတွင် အရှိန်ြေင်း 
လာခဲ့ေည်။ ULA ၏ နယ်ပြမချဲ့ထွင်လာမှု ကို တားဆီးနိုင် 
ပရးအတွက် တေ်မပတာ်၏ ပြခြမန်တေ်မ ၂၂၊ တေ်မ ၅၅ နှင့် 
တေ်မ ၉၉ တေ်ဖွဲ့ဝင်များ ရခိုင်ြေည်နယ်ထဲေို့ အပရးပေါ်  
ဝငပ်ရာကလ်ာကကေည။်၈  တေမ်ပတာဘ်ကမ် ှအဆိအုရ ၂၀၁၉ 
ေထမေုံးလအတွင်း တေ်အချင်းချင်း ရင်ဆိုင်တိုက်ေွဲပေါင်း
၉၇ ကကိမ် ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီး မိုင်းပေါက်ကွဲမှု  ၃၉ ကကိမ် ြဖစ်ေွား 
ခဲ့ေည်ဟု ဆိုေည်။ ၂၀၁၈ တစ်နှစ်လုံးတွင် တိုက်ေွဲကကိမ်ပရ 
၆၁ကကမိ ်နငှ့ ်မိငု်းပေါကက်ွမဲှု  ၁၉ ခ ုြဖစေ်ွားခဲေ့ညန်ငှ့ ်နှို  င်းယဉှ ်
လျှ င် တိုက်ေွဲများ ေိုကကမ်းလာေုံကို ြမင်ောေည်။၉

 ဤေို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပနကကစဉ်တွင် အိုးအိမ် 
စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရမှု များလည်း ဆေွားတိုးလာကကေည်။ 
မတလ် အကနုတ်ငွ ်(ရခိငုန်ငှ့ခ်ျင်းများ အများဆုံးေါ၀ငပ်ော) 
ရ�ာေားပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ခဲ့ ကကရေည်။၁၀ 
စိတ်ထိခိုက်စရာ ြဖစ်ပနကျေုံစံများအတိုင်းေင် တေ်မပတာ် 
၏ စစ်ဆင်ပရးများ၌ စစ်၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကို အများဆုံး 
ခံစားရေူတို့ မှာ  အရေ်ေားများ ြဖစ်ပနတတ် ကကေည်။ 
ပရှးပဟာင်း ပမို့ပတာ် ပြမာက်ဉီးတဝိုက်တွင်  တိုက်ေွဲများ 
စတင်ခဲ့ ပေီးပနာက်  စစ်ပြမ ြေင်မှ  ပဒါမာန်ဟုန်များေို၍ 
အရှနိြ်ေင်းလာကကေည။် ဤပဒေတငွ ်ယမနန်စှက် ဆန� ြေေူ

ခုနှစ်ဉီး ပေဆုံးခဲ့ရချိန်ကတည်းက အပြခအပနမှာ တင်းမာ 
ပန ဆဲ ြဖ စ် ေ ည် ။  ြမ န် မာ နို င် ငံ ဆို င် ရာ  ကု လ ေ မ ဂ�  ၏ 
လွတ်လေ်ပော အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်၏ အစီရင် 
ခံစာထဲမှ  အရေ်ေားများအား အကာအကွယ်  ပေးပရး 
ဟူပော အချက်များကို ပလ့လာခဲ့ ကကဟန် မတူပေ။ (အခန်း 
၇ ကိုရှု ေါ။) ကုေလမဂ�  အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီက 
ေတိပေးချက်တစ်ရေ်ကို အြမန်ေင် ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။
 “ရခိုင်တွင် တေ်မပတာ်က ေုံးပနပော  နည်းဗျူဟာ

များ က  လွ န် ခဲ့ ပော  ဆ ယ် စု နှ စ် များ  အ တွ င်း က 
တိုင်းရင်းေားများအပေါ် တွင်  ကျင့် ကကံခဲ့ေုံများကို
အ မှ တ် ရ ပစ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  ရ ခို င် ၊ ပမို ၊
ဒိုင်းနက်၊ ဟိန� ူ နှင့် ရိုဟင်ဂျာမှ အစရှိ၍ ြေည်ေူများ 
အားလုံး ခံစားရပော ဒုက္ခ မှာ များလွန်းလှေါပေီ။”၁၁

 ဤအပြခအပနများကကား၌ ပဒေခံြေည်ေူများနှင့် 
အစိုးရတေ်ဖွဲ့များကကား မနှစ်ပမို့မှု များ ေိုမိုနက်ရှို  င်း လာကက 
ေည။် ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကညန်ငှ့ ်တေမ်ပတာ ်ပခါင်းပဆာင ်
များ မကကာခဏဆိုခဲ့ပော စကားများတွင် ULA ကို ပချမှု န်း 
ေစေ်င့ေ်ည၁်၂ ဟပူော စကားမျ ိုးကိကုကားရေလိ ုတေမ်ပတာ ်
၏ ေတင်းမနှြ်ေနက်ကားပရး အဖွဲ့ကလည်း ULA   ၏ ပတာင်း
ဆိုချက်များအား “ကပလးတစ်ပယာက် စိတ်ကူးယဉ်ေလို 
အပတွးမျ ိုး၁၃ ဟူ၍လည်းပကာင်း၊ ေမ� တရုံး၏ ပြောပရး 
ဆိုခွင့်ရှိေူ ဉီးပဇာ်ပဌးက ULA နှင့် ARSA ပခါင်းပဆာင် 
များေည် ပမယုပတာင်ကကားကို အပရှ့အပနာက် နှစ်ေိုင်းခွဲ 
ယူရန် ေပဘာတူထားပေီြဖစ်ေည်ဟု ဆိုလိုက်ပောပကကာင့် 
လည်းပကာင်း ပဒါေထွက်ခဲ့ ကကေည်။၁၄ တေ်မပတာ်ေည် 
AA  ကိ ုအြဖတတ်ိကုန်ိငုပ်ောလ်ည်း အြဖုတမ်တိကုခ်ဲေ့ညမ်ှာ 
မိမိတို့၏ တိုင်းရင်းေား ညီအစ်ကိုများ ြဖစ်ပနပောပကကာင့်
ဟု ဗိုလ်မှူးချုေ်ပဇာ်မင်းထွန်းက ဆိုခဲ့ ြခင်းမှာမူ အစိုးရက 
ပနာက်ပြခ  တစ်လှမ်း ြေန်ဆုတ်ေည်ကို  ရှားရှားေါးေါး  
ြမင်လိုက်ရပော ခဏြဖစ်ေည်။၁၅ ရိုဟင်ဂျာေို့မဟုတ် 
မွတ်ဆလင်အုေ်စုများကို  တိုက်ခိုက်ပော တေ်မပတာ်၏ 
စစ်ဆင်ပရးများ၌ ဤကဲ့ေို့ပော �ခွင်းချက်မျ ိုး မရှိခဲ့ေါ။ 
ေို့ပော် ထိုေတင်းပခါင်းကကီးများ ပနာက်ကွယ် တကယ့် 
ပြမ ြေင်၌မူ  တိုက်ေွဲများ ခါးခါးေီးေီး တိုက်ခိုက်ပနကက 
ပေီ ြဖစ်ေည်။ ြေည်ေူတို့မှာ ပမို့ပေါ် တွင်ပနေည် ြဖစ်ပစ၊ 
ပမို့ ြေငတ်ငွပ်နေညြ်ဖစပ်စ အပကကာကတ်ရားြဖင့ ်ပနထိငုပ်န 
ကကရပေီ ြဖစ်ေည်။
 ဇ န် န ဝါ ရီ လ အ ပစာ ေို င်း တွ င်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်  
ပြမာက်ေိုင်း နှင့် ကေ်လျက်ရှိပော ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ပဒေ 
များတွင် အရေ်ေားများအပေါ်  ရက်စက်ပော လူ့အခွင့်  
အပရးချ ိုးပဖာက်မှု များနှင့်  အကကမ်းဖက်မှု  ေတင်းများ
ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ် လာခဲ့ေည်။ ၂၀၁၉ ေထမပြခာက်လ 
ကာလအတွင်း ဤကဲ့ေို့  အကကမ်းဖက်မှု များ ကျူးလွန်ခဲ့  
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အခံအဖွဲ့များ စိုးရိမ်ပနပော အချက်ကို  အတည်ြေုပေး 
လို က် ေ လို  ြဖ စ် လာ ခဲ့ ေ ည် ။  က န ဉီး က တ ည်း က ေ င်  
ဗိလုခ်ျုေမ်ှု းကကီး မင်းပအာငလ်ှို  င၏် ပကကညာချကမ်ှာ ULA  ၏
အန� ရာယ်ကို စစ်တေ်က အာရုံစိုက် ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် ြေန့် 
ပနေည့်  တေ်မပတာ်အင်အားများကို  ြေန်လည်စုစည်း  
ပရးအတွက် ရည်ရ�ယ်ေည့် မဟာဗျူဟာတစ်ခုော ြဖစ်မည် 
ဟု စဉ်းစားခဲ့ ကကေည်။ ဤေို့  အာရကန် အတိုက်အခံ 
ပခါင်းပဆာင်များက စဉ်းစားပနချိန်တွင်  ပနာက်လများ 
အတွင်း၌ အစိုးရအပနနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အေစ်အခတ်ရေ်စဲ
ပရး စာချုေ်ကို အပကာင်အထည် မပဖာ်နိုင်ေလို ၂၁ရာစု 
ေင်လုံညီလာခံကိုလည်း ြေန်မစခဲ့ေါ။၄ ထိုနှစ်ခုစလုံးမှာ 
အပြခအပနမလှစွာ ရေ်တန့်ပနခဲ့ရာ ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် 
ပနာကထ်ေအ်ခငွ့အ်လမ်းတစခ်ကုိ ုဆုံးရှု ံးခဲရ့ြေနပ်ေြီဖစေ်ည။် 
ပနာကန်စှထ်တဲငွ ်တိကုေ်ွမဲျားကော ေိ၍ုအရှနိရ်လာခဲေ့ည။်
 အာ ရ က န် ကို  ဖ ယ် ထု တ် ခဲ့ ေ ည့်  ထို အ ချိ န်  
ကတည်းကအစြေုကာ ULA နှင့် အစိုးရတို့ ကကား ေဋိေက္ခ  
များမှာ ေိုဆိုးလာခဲ့ေည်။၅ တေ်မပတာ်၏ ထိုးစစ်များကို 
ပမ ျှာလ်င့ထ်ားပေီးြဖစပ်ော ULA  ေည ်၂၀၁၉ အပစာေိငု်းမစှ
၍ အစိုးရစခန်းများအား တိုက်ခိုက်မှု  အရှိန်ြမှင့်ခဲ့ေည်။၆

ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် ြမန်မာ့ လွတ်လေ်ပရးပန့တွင် AA က 
ဘူးေီးပတာင်ပမို့နယ်တွင် အရုဏ်မတက်မီ နယ်ြခားပစာင့် 
ရဲစခန်းပလးခုကို ဝင်ပရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရဲ ၁၃ ဉီး ကျဆုံး 
ခဲ့ေည်။ ၇ ပနာက်ထေ်ရက်ေတ� ေတ်များထဲတွင်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်၌ တိုက်ေွဲများ ပနရာအနှံ့အြေားတွင် အရှိန်ြေင်း 
လာခဲ့ေည်။ ULA ၏ နယ်ပြမချဲ့ထွင်လာမှု ကို တားဆီးနိုင် 
ပရးအတွက် တေ်မပတာ်၏ ပြခြမန်တေ်မ ၂၂၊ တေ်မ ၅၅ နှင့် 
တေ်မ ၉၉ တေ်ဖွဲ့ဝင်များ ရခိုင်ြေည်နယ်ထဲေို့ အပရးပေါ်  
ဝငပ်ရာကလ်ာကကေည။်၈  တေမ်ပတာဘ်ကမ် ှအဆိအုရ ၂၀၁၉ 
ေထမေုံးလအတွင်း တေ်အချင်းချင်း ရင်ဆိုင်တိုက်ေွဲပေါင်း
၉၇ ကကိမ် ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီး မိုင်းပေါက်ကွဲမှု  ၃၉ ကကိမ် ြဖစ်ေွား 
ခဲ့ေည်ဟု ဆိုေည်။ ၂၀၁၈ တစ်နှစ်လုံးတွင် တိုက်ေွဲကကိမ်ပရ 
၆၁ကကမိ ်နငှ့ ်မိငု်းပေါကက်ွမဲှု  ၁၉ ခ ုြဖစေ်ွားခဲေ့ညန်ငှ့ ်နှို  င်းယဉှ ်
လျှ င် တိုက်ေွဲများ ေိုကကမ်းလာေုံကို ြမင်ောေည်။၉

 ဤေို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပနကကစဉ်တွင် အိုးအိမ် 
စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရမှု များလည်း ဆေွားတိုးလာကကေည်။ 
မတလ် အကနုတ်ငွ ်(ရခိငုန်ငှ့ခ်ျင်းများ အများဆုံးေါ၀ငပ်ော) 
ရ�ာေားပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ြဖစ်ခဲ့ ကကရေည်။၁၀

စိတ်ထိခိုက်စရာ ြဖစ်ပနကျေုံစံများအတိုင်းေင် တေ်မပတာ် 
၏ စစ်ဆင်ပရးများ၌ စစ်၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကို အများဆုံး 
ခံစားရေူတို့ မှာ  အရေ်ေားများ ြဖစ်ပနတတ် ကကေည်။ 
ပရှးပဟာင်း ပမို့ပတာ် ပြမာက်ဉီးတဝိုက်တွင်  တိုက်ေွဲများ 
စတင်ခဲ့ ပေီးပနာက်  စစ်ပြမ ြေင်မှ  ပဒါမာန်ဟုန်များေို၍ 
အရှနိြ်ေင်းလာကကေည။် ဤပဒေတငွ ်ယမနန်စှက် ဆန� ြေေူ

ခုနှစ်ဉီး ပေဆုံးခဲ့ရချိန်ကတည်းက အပြခအပနမှာ တင်းမာ 
ပန ဆဲ ြဖ စ် ေ ည် ။  ြမ န် မာ နို င် ငံ ဆို င် ရာ  ကု လ ေ မ ဂ�  ၏ 
လွတ်လေ်ပော အချက်အလက်ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်၏ အစီရင် 
ခံစာထဲမှ  အရေ်ေားများအား အကာအကွယ်  ပေးပရး 
ဟူပော အချက်များကို ပလ့လာခဲ့ ကကဟန် မတူပေ။ (အခန်း 
၇ ကိုရှု ေါ။) ကုေလမဂ�  အထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟီးလီက 
ေတိပေးချက်တစ်ရေ်ကို အြမန်ေင် ထုတ်ြေန်ခဲ့ေည်။
 “ရခိုင်တွင် တေ်မပတာ်က ေုံးပနပော  နည်းဗျူဟာ

များ က  လွ န် ခဲ့ ပော  ဆ ယ် စု နှ စ် များ  အ တွ င်း က 
တိုင်းရင်းေားများအပေါ် တွင်  ကျင့် ကကံခဲ့ေုံများကို
အ မှ တ် ရ ပစ ေ ည် ။  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ရှိ  ရ ခို င် ၊ ပမို ၊
ဒိုင်းနက်၊ ဟိန� ူ နှင့် ရိုဟင်ဂျာမှ အစရှိ၍ ြေည်ေူများ 
အားလုံး ခံစားရပော ဒုက္ခ မှာ များလွန်းလှေါပေီ။”၁၁

 ဤအပြခအပနများကကား၌ ပဒေခံြေည်ေူများနှင့် 
အစိုးရတေ်ဖွဲ့များကကား မနှစ်ပမို့မှု များ ေိုမိုနက်ရှို  င်း လာကက 
ေည။် ပဒါ် ပအာငဆ်န်းစကုကညန်ငှ့ ်တေမ်ပတာ ်ပခါင်းပဆာင ်
များ မကကာခဏဆိုခဲ့ပော စကားများတွင် ULA ကို ပချမှု န်း 
ေစေ်င့ေ်ည၁်၂ ဟပူော စကားမျ ိုးကိကုကားရေလိ ုတေမ်ပတာ ်
၏ ေတင်းမနှြ်ေနက်ကားပရး အဖွဲ့ကလည်း ULA   ၏ ပတာင်း
ဆိုချက်များအား “ကပလးတစ်ပယာက် စိတ်ကူးယဉ်ေလို 
အပတွးမျ ိုး၁၃ ဟူ၍လည်းပကာင်း၊ ေမ� တရုံး၏ ပြောပရး 
ဆိုခွင့်ရှိေူ ဉီးပဇာ်ပဌးက ULA နှင့် ARSA ပခါင်းပဆာင် 
များေည် ပမယုပတာင်ကကားကို အပရှ့အပနာက် နှစ်ေိုင်းခွဲ 
ယူရန် ေပဘာတူထားပေီြဖစ်ေည်ဟု ဆိုလိုက်ပောပကကာင့် 
လည်းပကာင်း ပဒါေထွက်ခဲ့ ကကေည်။၁၄ တေ်မပတာ်ေည် 
AA  ကိ ုအြဖတတ်ိကုန်ိငုပ်ောလ်ည်း အြဖုတမ်တိကုခ်ဲေ့ညမ်ှာ 
မိမိတို့၏ တိုင်းရင်းေား ညီအစ်ကိုများ ြဖစ်ပနပောပကကာင့်
ဟု ဗိုလ်မှူးချုေ်ပဇာ်မင်းထွန်းက ဆိုခဲ့ ြခင်းမှာမူ အစိုးရက 
ပနာက်ပြခ  တစ်လှမ်း ြေန်ဆုတ်ေည်ကို  ရှားရှားေါးေါး  
ြမင်လိုက်ရပော ခဏြဖစ်ေည်။၁၅ ရိုဟင်ဂျာေို့မဟုတ် 
မွတ်ဆလင်အုေ်စုများကို  တိုက်ခိုက်ပော တေ်မပတာ်၏ 
စစ်ဆင်ပရးများ၌ ဤကဲ့ေို့ပော �ခွင်းချက်မျ ိုး မရှိခဲ့ေါ။ 
ေို့ပော် ထိုေတင်းပခါင်းကကီးများ ပနာက်ကွယ် တကယ့် 
ပြမ ြေင်၌မူ  တိုက်ေွဲများ ခါးခါးေီးေီး တိုက်ခိုက်ပနကက 
ပေီ ြဖစ်ေည်။ ြေည်ေူတို့မှာ ပမို့ပေါ် တွင်ပနေည် ြဖစ်ပစ၊ 
ပမို့ ြေငတ်ငွပ်နေညြ်ဖစပ်စ အပကကာကတ်ရားြဖင့ ်ပနထိငုပ်န 
ကကရပေီ ြဖစ်ေည်။
 ဇ န် န ဝါ ရီ လ အ ပစာ ေို င်း တွ င်  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ်  
ပြမာက်ေိုင်း နှင့် ကေ်လျက်ရှိပော ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခား ပဒေ 
များတွင် အရေ်ေားများအပေါ်  ရက်စက်ပော လူ့အခွင့်  
အပရးချ ိုးပဖာက်မှု များနှင့်  အကကမ်းဖက်မှု  ေတင်းများ
ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ် လာခဲ့ေည်။ ၂၀၁၉ ေထမပြခာက်လ 
ကာလအတွင်း ဤကဲ့ေို့  အကကမ်းဖက်မှု များ ကျူးလွန်ခဲ့  
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ေည်ဟူပော စွေ်စွဲမှု များ တစ်ေီတစ်တန်းေင် ပေါ် ပေါက် 
လာေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ဝန်ကကီးချုေ်ဉီးညီေု၏ ကားလမ်း 
ခရီးစဉ်များအတွင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှု  နှစ် ကကိမ်မျှ ကကုံခဲ့ရပေီး 
ပနာက် အြေန်အလှန်စွေ်စွဲမှု များ ေို၍စိေ်လာခဲ့ေည်။၁၆ 
စစ်တိုက်ပနကကပော နှစ်ဖက်စလုံးက ၎င်းတို့ထံ ေစ္စ ာခံ 
ရမည်ဟု နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအပေါ်  ပခိမ်းပြခာက်မှု များရှိပန 
ပောပကကာင့် ရခိုင်ပဒေမှ ဝန်ထမ်းပေါင်း ရာချီ၍ အလုေ် 
ထွက်ကကေည်။၁၇ ရေ်ကွက်နှင့်  ပကျးရ�ာအုေ်ချုေ်ပရးမှူး 
များထဲမှ ၁၀ ဉီးပကျာ်မှာလည်း ပေျာက်ဆုံးပနခဲ့ ပေီး အရာရှိ 
ပြခာက်ဉီးမှာ အမည်မေိ ပေနတ်ေမားများက ေတ်ြဖတ် 
ေြဖင့်ပေဆုံးခဲ့ရေည်။၁၈ လုံပခုံပရတေ်ဖွဲ့များက ဖမ်းဆီး 
ပော အရေ်ေားများရှိေလိုတေ်မပတာ်စစ်ပကကာင်းများက 
ေတ်ေစ်ပော အရေ်ေားများလည်း ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ရှိလာ 
ေည်။၁၉  ULA ေည်လည်း အိန� ိယနှင့် ပဆာင်ရ�က်ပနော 
ကုလားတန်ြမစ်ဝှမ်း စီမံကိန်းရှိ ပဆာက်လုေ်ပရး ကုမ� ဏီ 
တစ်ခုမှ လုေ်ေား ၁၃ ဉီးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ေည်။၂၀ ULA ေည်
ခူမီးရ�ာေား ၅၂ ဉီးကို  ထိန်းေိမ်းခဲ့ေည်။  ထိုရ�ာေား 
အများစမုှာ ခရစယ်ာနမ်ျား ြဖစက်ကပေီး ၎င်းတိုက့ိ ုချင်းြေညန်ယ ်
ရှိ နယ်ြခားစခန်းတစ်ခုတွင် ပြခာက်လခန့် ချုေ်ပနှာင်ထား 
ခဲ့ေည်။၂၁ မတ်လတစ်လတည်းတွင် အစိုးရတေ်များ၏ 
ေစ်ခတ်မှု ပကကာင့်ပေဆုံးခဲ့ရပော အရေ်ေား ၁၄ဉီးနှင့်  
တ ရား  ဉ ေ ပဒ နှ င့် မ ညီ ဘဲ  အ ရ ေ် ေား များ ကို  နှိ ေ် စ က်  
တိုက်ခိုက်ြခင်းပကကာင့် ၂၉ ဉီး ပေဆုံးခဲ့ပကကာင်း Amnesty 
International က ထတုြ်ေန ်ပကကညာခဲေ့ည။်၂၂ အြဖစဆ်ိုးဟ ု
ပကျာ် ကကားလှပော လယ်ကွင်းထဲမှ  လယ်ေမားများကို  
ရဟတ်ယာဉ်ပေါ် မှပန၍ ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု များပကကာင့်  
ဘူးေီးပတာင်ပမို့နယ်တွင် မွတ်ဆလင်ရ�ာေား ၇ ဉီးနှင့်  
ဒဏ်ရာရေူ ၁၈ ဉီးရှိခဲ့ေည်။၂၃ “အေစ်ပနရာချထားပော 
တေမ်ျား ြဖစပ်ကာင်းြဖစမ်ည။် ရကစ်ကမ်ှု ကား တစေ်ုစံတံည်း 
ေင်” ဟု Amnesty  International က ေတိပေးခဲ့ေည်။၂၄ 
 ပဒေခံတို့၏ စိတ်နှလုံးမှလာပော ေိမ်းကျုံး  
ယုံကကည်မှု ကိုရပအာင် တည်ပဆာက်လိုေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်
အစိုးရထံ၌ အမှန်တကယ်ရှိေည်ဟု ဆိုနိုင်စရာ အပထာက် 
အထား အလွန်နည်းေါးေါေည်။  အာရကန် ြေည်ေူတို့  
၏  ြေ ဿ နာ ကို  ပြဖ ရှ င်း န ည်း မှာ  စီး ေွား ပရး  ဖွံ့ ပဖိုး  
တိုးတက်ပအာင် လုေ်ပေးြခင်းဟု NLD က ယုံကကည်ပနဆဲ 
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်အတွက် ခရီးေွားလုေ်ငန်းနှင့်  လျှ ေ်စစ် 
ဓါတ်အား ရရှိပရးလုေ်ငန်းများကို  အစိုးရက မကကာခဏ 
ထုတ်ပြောပလ့ရှိေည်။၂၅ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ လူမှု ဘဝ အပြခ 
အ ပန များ  ေို မို ပကာ င်း မွ န် လာ ပစ ပရး အ တွ က်  အ ဓိ က
ကျပော အစီအမံတစ်ခုအြဖစ်  ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည် 
ဉီးပဆာင်ပနပော ရခိုင် ြေည်နယ် လူေားချင်း  စာနာမှု  
အ ကူ အ ညီ  အ ပထာ က် အ ေံ့ ပေး ပရး ၊  ြေ န် လ ည် ပန ရာ  

ချထားပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးစီမံကိန်း (UEHRD) ပကာ်မတီကို 
စီစဉ်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော် အတိုက်အခံများ ကကားတွင်မူ ထို  
ပကာ်မတီမှာ အစိုးရ၏ ကေဇာကို ြဖန့်ကျက်ရန်နှင့် ရခိုင်ကို 
ထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားြခင်းေင် ြဖစ်ေည်ဟု ြမင်ကကေည်။ 
နိုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးတွင်  ယုံ ကကည်ပနကက 
ေည်ကမူ တကယ့် အပရးကကီးပော အဆုံးအြဖတ်များကို 
တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များကော ချမှတ်ပနေည်ဟူ၍ 
ြဖစ်ေည်။
 အစိုးရနှင့် ပဒေခံများကကား ေိုနက်ရှို  င်းလာပော 
အယုံအကကည်မရှိမှု မှာ အာရကန်အလံများကို  ရခိုင်အိမ်  
များပေါ် တွင် မလ� င့်ထူရဟု လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များက အမိန့် 
ထုတ်လိုက်ေည့်အချိန်တွင်  ေိုေိောလာခဲ့ေည်။ ပဒေ 
များ စွာ တွ င်  ရ ခို င် လူ မျ ိုး တို့ ေ ည်  မိ မိ တို့  အ မျ ိုး ေား  
အထိမ်းအမှတ် အလံများကို  မကွယ်မဝှက် လ� င့်ထူလာ
ကကေည်။ များမကကာမီတွင် စာပရးဆရာပဝဟင်ပအာင်နှင့် 
ယခင် ANP ပခါင်းပဆာင် ေါလီမန်အမတ် ဉီးပအးပမာင်ကို 
နိုင်ငံပတာ် ေစ္စ ာပဖာက်မှု ြဖင့်  တရားရုံးတင်စီရင်ခံရပေီး 
ပထာ င် ဒ ဏ် နှ စ်  ၂ ၀  စီ ချ မှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၆ တ စ် ချိ န် က 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၊ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င် 
နှင့် အြခားအစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များ ဧည်ခံခဲ့ဖူးပော ရခိုင် 
ပခါင်းပဆာင်တစ်ဉီးကို ဤေို့ ပထာင်ချခဲ့ ြခင်းမှာ အံ့အား 
ေင့်စရာ ဆက်ဆံပရး ပနာက်ြေန်လန်ကျေည့် ကိစ္စ တစ်ခု 
ေင်ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၆ နှင့် အခန်း ၇ ကိုရှု ေါ။) အစိုးရ 
အရာရှိများဘက်က ULA ေည် မူးယစ်ပဆးဝါး လုေ်ငန်း 
များတွင် ေါဝင်ပနေည်ဟူပော စွေ်စွဲချက်များ ထေ်တင် 
လာြခင်းကို ULA  ပခါင်းပဆာင်များက ြငင်းဆန်ခဲ့ေည်။၂၇

 ၂၀၁၉ ဧပေ-ီပမလများတငွ ်တရတုအ်စိုးရက တိကုေ်ွ ဲ
များ၏ ကန့်လန့်ကာပနာက်ကွယ်မှ  ကကားဝင်၍ ကေဇာ
လ� မ်းမိုးနိုင်ရန် ကကိုးစားလာြခင်းပကကာင့် တိုက်ေွဲများ ယာယီ 
ရေ်ဆိုင်း ေွားခဲ့ေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများနှင့် မတူေည်မှာ 
တရတု ်အစိုးရေည ်ေဋေိက္ခ များ အရှနိတ်ကပ်နေည့ ်ကာလ 
တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် ဆိုင်ရာ အဘက်ဘက်မှ ေက်ဆိုင်ေူ 
များနှင့် မြေတ်ဆက်ဆံပနြခင်းြဖစ်ေည်။ အပရးကကီးေုဂ� ိုလ် 
များအားလုံး တစ်ချိန်တည်းလိုလို ဆုံမိရန်မှာ ြဖစ်ပတာင့် 
ြဖစ်ခဲကိစ္စ   ြဖစ်ပော်လည်း ကကုံ ကကိုက်လာခဲ့ေည်။ BRI 
နှစ်နှစ်ြေည့် နှစ်ေတ်လည်တွင် တရုတ်ေို့ ဗိုလ်ချုေ်မှု းကကီး 
မင်းပအာင်လှို  င်ပရာ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ေါ အလည် 
အေတ ်ေွားပရာကခ်ဲ့ ကကေည။်၂၈ တရတုြ်ေညေ်ူ့ ေမ� တနိုငင် ံ
အား ြမန်မာနိုင်ငံက ထာဝရမိတ်ပဆွဟူ၍ မှတ်ေါပကကာင်း
မဟာဗျူဟာအရ မဟာမိတ်များအြဖစ် ရေ်တည်ေွားမည် 
ြဖစ်ပကကာင်း ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှို  င်က အိမ်ရှင် 
အစိုးရအား ပြောကကားခဲ့ေည်။၂၉ တရုတ်ကလည်း ြမန်မာကို 
အပမဲတမ်းပထာက်ခအံားပေးပနပေီး ဆက်လက်၍ ထိုေပဘာ 

transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 161

ေည်ဟူပော စွေ်စွဲမှု များ တစ်ေီတစ်တန်းေင် ပေါ် ပေါက် 
လာေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ် ဝန်ကကီးချုေ်ဉီးညီေု၏ ကားလမ်း 
ခရီးစဉ်များအတွင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှု  နှစ် ကကိမ်မျှ ကကုံခဲ့ရပေီး 
ပနာက် အြေန်အလှန်စွေ်စွဲမှု များ ေို၍စိေ်လာခဲ့ေည်။၁၆

စစ်တိုက်ပနကကပော နှစ်ဖက်စလုံးက ၎င်းတို့ထံ ေစ္စ ာခံ 
ရမည်ဟု နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအပေါ်  ပခိမ်းပြခာက်မှု များရှိပန 
ပောပကကာင့် ရခိုင်ပဒေမှ ဝန်ထမ်းပေါင်း ရာချီ၍ အလုေ် 
ထွက်ကကေည်။၁၇ ရေ်ကွက်နှင့်  ပကျးရ�ာအုေ်ချုေ်ပရးမှူး 
များထဲမှ ၁၀ ဉီးပကျာ်မှာလည်း ပေျာက်ဆုံးပနခဲ့ ပေီး အရာရှိ 
ပြခာက်ဉီးမှာ အမည်မေိ ပေနတ်ေမားများက ေတ်ြဖတ် 
ေြဖင့်ပေဆုံးခဲ့ရေည်။၁၈ လုံပခုံပရတေ်ဖွဲ့များက ဖမ်းဆီး 
ပော အရေ်ေားများရှိေလိုတေ်မပတာ်စစ်ပကကာင်းများက 
ေတ်ေစ်ပော အရေ်ေားများလည်း ဒါဇင်နှင့်ချီ၍ ရှိလာ 
ေည်။၁၉  ULA ေည်လည်း အိန� ိယနှင့် ပဆာင်ရ�က်ပနော 
ကုလားတန်ြမစ်ဝှမ်း စီမံကိန်းရှိ ပဆာက်လုေ်ပရး ကုမ� ဏီ 
တစ်ခုမှ လုေ်ေား ၁၃ ဉီးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ေည်။၂၀ ULA ေည်
ခူမီးရ�ာေား ၅၂ ဉီးကို  ထိန်းေိမ်းခဲ့ေည်။  ထိုရ�ာေား 
အများစမုှာ ခရစယ်ာနမ်ျား ြဖစက်ကပေီး ၎င်းတိုက့ိ ုချင်းြေညန်ယ ်
ရှိ နယ်ြခားစခန်းတစ်ခုတွင် ပြခာက်လခန့် ချုေ်ပနှာင်ထား 
ခဲ့ေည်။၂၁ မတ်လတစ်လတည်းတွင် အစိုးရတေ်များ၏ 
ေစ်ခတ်မှု ပကကာင့်ပေဆုံးခဲ့ရပော အရေ်ေား ၁၄ဉီးနှင့်  
တ ရား  ဉ ေ ပဒ နှ င့် မ ညီ ဘဲ  အ ရ ေ် ေား များ ကို  နှိ ေ် စ က်  
တိုက်ခိုက်ြခင်းပကကာင့် ၂၉ ဉီး ပေဆုံးခဲ့ပကကာင်း Amnesty 
International က ထတုြ်ေန ်ပကကညာခဲေ့ည။်၂၂ အြဖစဆ်ိုးဟ ု
ပကျာ် ကကားလှပော လယ်ကွင်းထဲမှ  လယ်ေမားများကို  
ရဟတ်ယာဉ်ပေါ် မှပန၍ ေစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု များပကကာင့်  
ဘူးေီးပတာင်ပမို့နယ်တွင် မွတ်ဆလင်ရ�ာေား ၇ ဉီးနှင့်  
ဒဏ်ရာရေူ ၁၈ ဉီးရှိခဲ့ေည်။၂၃ “အေစ်ပနရာချထားပော 
တေမ်ျား ြဖစပ်ကာင်းြဖစမ်ည။် ရကစ်ကမ်ှု ကား တစေ်ုစံတံည်း 
ေင်” ဟု Amnesty  International က ေတိပေးခဲ့ေည်။၂၄

 ပဒေခံတို့၏ စိတ်နှလုံးမှလာပော ေိမ်းကျုံး  
ယုံကကည်မှု ကိုရပအာင် တည်ပဆာက်လိုေည့် ရည်ရ�ယ်ချက်
အစိုးရထံ၌ အမှန်တကယ်ရှိေည်ဟု ဆိုနိုင်စရာ အပထာက် 
အထား အလွန်နည်းေါးေါေည်။  အာရကန် ြေည်ေူတို့  
၏  ြေ ဿ နာ ကို  ပြဖ ရှ င်း န ည်း မှာ  စီး ေွား ပရး  ဖွံ့ ပဖိုး  
တိုးတက်ပအာင် လုေ်ပေးြခင်းဟု NLD က ယုံကကည်ပနဆဲ 
ြဖစ်ေည်။ ရခိုင်အတွက် ခရီးေွားလုေ်ငန်းနှင့်  လျှ ေ်စစ် 
ဓါတ်အား ရရှိပရးလုေ်ငန်းများကို  အစိုးရက မကကာခဏ 
ထုတ်ပြောပလ့ရှိေည်။၂၅ ရခိုင်ြေည်နယ်၏ လူမှု ဘဝ အပြခ 
အ ပန များ  ေို မို ပကာ င်း မွ န် လာ ပစ ပရး အ တွ က်  အ ဓိ က
ကျပော အစီအမံတစ်ခုအြဖစ်  ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည် 
ဉီးပဆာင်ပနပော ရခိုင် ြေည်နယ် လူေားချင်း  စာနာမှု  
အ ကူ အ ညီ  အ ပထာ က် အ ေံ့ ပေး ပရး ၊  ြေ န် လ ည် ပန ရာ  

ချထားပရးနှင့် ဖွံ့ ပဖိုးပရးစီမံကိန်း (UEHRD) ပကာ်မတီကို 
စီစဉ်ခဲ့ေည်။ ေို့ပော် အတိုက်အခံများ ကကားတွင်မူ ထို  
ပကာ်မတီမှာ အစိုးရ၏ ကေဇာကို ြဖန့်ကျက်ရန်နှင့် ရခိုင်ကို 
ထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားြခင်းေင် ြဖစ်ေည်ဟု ြမင်ကကေည်။ 
နိုင်ငံပရး အေိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးတွင်  ယုံ ကကည်ပနကက 
ေည်ကမူ တကယ့် အပရးကကီးပော အဆုံးအြဖတ်များကို 
တေ်မပတာ် ပခါင်းပဆာင်များကော ချမှတ်ပနေည်ဟူ၍ 
ြဖစ်ေည်။
 အစိုးရနှင့် ပဒေခံများကကား ေိုနက်ရှို  င်းလာပော 
အယုံအကကည်မရှိမှု မှာ အာရကန်အလံများကို  ရခိုင်အိမ်  
များပေါ် တွင် မလ� င့်ထူရဟု လုံပခုံပရးတေ်ဖွဲ့များက အမိန့် 
ထုတ်လိုက်ေည့်အချိန်တွင်  ေိုေိောလာခဲ့ေည်။ ပဒေ 
များ စွာ တွ င်  ရ ခို င် လူ မျ ိုး တို့ ေ ည်  မိ မိ တို့  အ မျ ိုး ေား  
အထိမ်းအမှတ် အလံများကို  မကွယ်မဝှက် လ� င့်ထူလာ
ကကေည်။ များမကကာမီတွင် စာပရးဆရာပဝဟင်ပအာင်နှင့် 
ယခင် ANP ပခါင်းပဆာင် ေါလီမန်အမတ် ဉီးပအးပမာင်ကို 
နိုင်ငံပတာ် ေစ္စ ာပဖာက်မှု ြဖင့်  တရားရုံးတင်စီရင်ခံရပေီး 
ပထာ င် ဒ ဏ် နှ စ်  ၂ ၀  စီ ချ မှ တ် ခဲ့ ေ ည် ။ ၂ ၆ တ စ် ချိ န် က 
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်၊ ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှို  င် 
နှင့် အြခားအစိုးရ ပခါင်းပဆာင်များ ဧည်ခံခဲ့ဖူးပော ရခိုင် 
ပခါင်းပဆာင်တစ်ဉီးကို ဤေို့ ပထာင်ချခဲ့ ြခင်းမှာ အံ့အား 
ေင့်စရာ ဆက်ဆံပရး ပနာက်ြေန်လန်ကျေည့် ကိစ္စ တစ်ခု 
ေင်ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၆ နှင့် အခန်း ၇ ကိုရှု ေါ။) အစိုးရ 
အရာရှိများဘက်က ULA ေည် မူးယစ်ပဆးဝါး လုေ်ငန်း 
များတွင် ေါဝင်ပနေည်ဟူပော စွေ်စွဲချက်များ ထေ်တင် 
လာြခင်းကို ULA  ပခါင်းပဆာင်များက ြငင်းဆန်ခဲ့ေည်။၂၇

 ၂၀၁၉ ဧပေ-ီပမလများတငွ ်တရတုအ်စိုးရက တိကုေ်ွ ဲ
များ၏ ကန့်လန့်ကာပနာက်ကွယ်မှ  ကကားဝင်၍ ကေဇာ
လ� မ်းမိုးနိုင်ရန် ကကိုးစားလာြခင်းပကကာင့် တိုက်ေွဲများ ယာယီ 
ရေ်ဆိုင်း ေွားခဲ့ေည်။ အပနာက်နိုင်ငံများနှင့် မတူေည်မှာ 
တရတု ်အစိုးရေည ်ေဋေိက္ခ များ အရှနိတ်ကပ်နေည့ ်ကာလ 
တစ်ပလ ျှာက်လုံးတွင် ဆိုင်ရာ အဘက်ဘက်မှ ေက်ဆိုင်ေူ 
များနှင့် မြေတ်ဆက်ဆံပနြခင်းြဖစ်ေည်။ အပရးကကီးေုဂ� ိုလ် 
များအားလုံး တစ်ချိန်တည်းလိုလို ဆုံမိရန်မှာ ြဖစ်ပတာင့် 
ြဖစ်ခဲကိစ္စ   ြဖစ်ပော်လည်း ကကုံ ကကိုက်လာခဲ့ေည်။ BRI 
နှစ်နှစ်ြေည့် နှစ်ေတ်လည်တွင် တရုတ်ေို့ ဗိုလ်ချုေ်မှု းကကီး 
မင်းပအာင်လှို  င်ပရာ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ေါ အလည် 
အေတ ်ေွားပရာကခ်ဲ့ ကကေည။်၂၈ တရတုြ်ေညေ်ူ့ ေမ� တနိုငင် ံ
အား ြမန်မာနိုင်ငံက ထာဝရမိတ်ပဆွဟူ၍ မှတ်ေါပကကာင်း
မဟာဗျူဟာအရ မဟာမိတ်များအြဖစ် ရေ်တည်ေွားမည် 
ြဖစ်ပကကာင်း ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှို  င်က အိမ်ရှင် 
အစိုးရအား ပြောကကားခဲ့ေည်။၂၉ တရုတ်ကလည်း ြမန်မာကို 
အပမဲတမ်းပထာက်ခအံားပေးပနပေီး ဆက်လက်၍ ထိုေပဘာ 
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အတိငု်းေင ်မပြောင်းမလရဲှမိည ်ြဖစေ်ါပကကာင်း တရတုေ်မ� တ 
ရှီကျင့်ဖျင်က တုံ့ ြေန်ခဲ့ေည်။၃၀

 အပြောင်းအလဲမှာ အရှိန်ြဖင့်လာပနပချပေီ။ တရုတ် 
နှင့် ၎င်း၏ စီမံကိန်းြဖစ်ပော ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမ အစီ
အစဉ်ကို  ပထာက်ခံ ပကကာင်း  ထိုလတွင်ေင်  ULA ၏ 
ဥက� ဌ ထွန်း ြမတ်နိုင်ကလည်း ယူနန်နယ်စေ်ရှိ  UWSA 
တည်ပထာင် ြခင်း  နှစ်  ၃၀  ြေည့်နှစ်ေတ်လည်ပန့တွင်  
ပြောကကားခဲ့ေည်။ ဤအခမ်းအနားေို့ တက်ပရာက်ခဲ့ပော 
တရုတ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို အာရှပရးရာ အထူး 
ေံေမန် Sun Guoxiang က ဦးပဆာင်ခဲ့ေည်။၃၁ KIO 
နှင့်  ULA ၏ မဟာမိတ်များြဖစ် ကကပော FPNCC နှင့်  
အတိုင်ေင်ခံ အဖွဲ့ဝင်များလည်း တက်ပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ 
“အငအ်ားကကီးတဲ ့နိငုင်ပံတနွဲ့ အတတန်ိငုဆ်ုံး ေင့ြ်မတပ်အာင ်
က� န် ပတာ် တို့  ကကိုး စား ေါ တ ယ် ”  ဟု  ထွ န်း ြမ တ် နို င် က 
တက်ပရာက်ပော မီဒီယာများအား ပြောကကားခဲ့ေည်။၃၂ 

ြမန်မာအစိုးရက တိုင်းြေည်ကို အလွဲေုံးစားြေုပနကကချိန်
တွင် ရခိုင်လူမျ ိုးများ ပဘးဖယ်ခံထားရေည်ဟု ၎င်းက 
ဆက်လက် ပြောကကားေည်။ ထိုအပကကာင်းပကကာင့်ေင် ULA 
အပနနငှ့ ်မမိတိို့ ြေညန်ယတ်ငွ ်တရတုစ်မီကံနိ်းများ အပကာင ်
အထည်ပဖာ် ြခင်းအား ကန့်ကွက်ရန်  အပကကာင်းမရှိဟု  
ဆိုခဲ့ေည်။၃၃

 ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူများ အေိုင်းအဝိုင်း 
တွင်  ထွန်း ြမတ်နိုင်၏စကားများပကကာင့်  အံ့အားေင့် ကက 
ေည်။ တရုတ်ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များကို အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ 
အစည်းများကဲ့ေို့ေင် ထိုေူတို့များစွာက စိုးရိမ်ပနကကချိန်၌ 
ULAအရာရှိများအဖို့မူ  ရခိုင် ြေည်နယ်အတွက် နိုင်ငံပရး
ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များက အဓိက ြဖစ်ေည်ဟု အလွတ် 
ေပဘာ စကားပြောချိန်မျ ိုးတွင် ပြောခဲ့ဖူးေည်။ နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲော ြဖစ်လာခဲ့လျှ င် အာရကန်လူမျ ိုးတို့ေည် 
ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ေါဝင်လာနိုင် ပေီး မိမိတို့  
အတွက်  ပကာင်းကျ ိုးများ  စစ်စစ်မှန်မှန်ရရှိလာပအာင်  
ကကိုးစားပဆာငရ်�ကန်ိငုမ်ညဟ်ပူော ေပဘာြဖစ၏်။ တရတု ်
ကြဖစ်ပစ၊  အပနာက်နိုင်ငံများကြဖစ်ပစ စီးေွားပရးနှင့်  
ဖွံ့ ပဖိုးပရးလုေ်ငန်းများအတွက် အပထာက်အကူ ပေးလာ 
ချိန်များတွင်လည်း ကကိုဆိုခဲ့ ကကေည်။ အကယ်၍ ြေင်ေမှ 
အ ကျ ိုး စီး ေွား  ေ က် ေ က် အ တွ က်  ရ ခို င် ကို  ပခါ င်း ေုံ  
ြဖတ်ြခင်းမျ ိုး ရှိလာလျှ င်မူ ြငင်းဆန်မည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းေုံ 
အပြခခံ  ဉေပဒပအာက်တွင်  လည်ေတ်ပနပော လက်ရှိ  
အစိုးရစနစန်ငှ့ ်တေမ်ပတာ၏် အကျ ိုးစီးေွားများနငှ့ ်ဆကစ်ေ ်
ပနပော စီးေွားပရးလေုင်န်းများကမ ူထိအုမျ ိုးအစား ထတဲငွ ်
ေါဝင်ပနပေေည်။ 
 မညေ်ိုေ့ငြ်ဖစပ်စ ပငမိ်းချမ်းပရးအတကွ ်ပနာကထ်ေ ်
အ ခွ င့် အ ပရး တ စ် ခု  ပေါ် လာ ြေ န် ပေီ ဟု  ဆို နို င် ေ ည် ။ 

NLD၊ တေ်မပတာ်နှင့်  ULA တို့ အားလုံးက တရုတ်နှင့်
ဆက်ဆံပရးလမ်း ဖွင့်ပေးေင့်ေည်ဟု ေပဘာမျှ ကကပော 
အချိန်လည်း ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထင်ေလို  နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲ လမ်းစတစ်ခု မြဖစ်လာြေန်ေါ။ အမှန်စင်စစ် 
ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှို  င်၏ အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းတွင် 
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ပကကညာချက်ကို  အစိုးရကပော်  
လည်းပကာင်း ၊  ထိုပဒေအတွင်းမှ  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့  
များကပော်လည်းပကာင်း ပစာင့် ကကည့်ပနြခင်းမရှိေါ။၃၄ 
အေစ်အခတ်ရေ်စဲမှု ကို ဧပေီလတွင်တစ်ကကိမ် စက်တင်ဘာလ 
တွင်တစ်ကကိမ် ေက်တမ်းတိုးလိုက်ပကကာင်း လူကကားပကာင်း
ပအာင်  ပကကညာခဲ့ ပော်လည်း  တိုက်ေွဲများ  ဆက်လက်
ြဖစေ်ွားပနတနု်းေင။်၃၅ ULA  ေည ်FPNCC နငှ့ ်ပြမာကေ်ိုင်း 
မဟာမိတ်ထဲမှ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ကကပော ကိုးကန့်အပြခစိုက် 
ြမန်မာအမျ ိုးေားကာကွယ်ပရး မဟာမိတ်တေ်နှင့် တအာင်း
အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးတေ်များနှင့်  အတူေူးပေါင်း  
တိုက်ခိုက်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။ ULA ကဲ့ေို့ေင်MNDA နှင့်  
TNLA တို့ေည်လည်း အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်း 
စဉ်တွင် တင်းြေည့်ေါဝင်ခွင့်မရပအာင် တေ်မပတာ်က ဖယ် 
ထားပော အဖွဲ့များ ြဖစ် ကကေည်။ ထိုအဖွဲ့  ေုံးဖွဲ့ေည် 
ယခအုခါ ညပီနာငမ်ဟာမတိအ်ပနနငှ့ ်ရမှ်းြေညပ်ြမာကေ်ိငု်း၌ 
တန်ြေန်စစ်ဆင်ပရးများ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က် လျှ က်ရှိေည်။
 ထိုအချိန်တွင်ေင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌ အပနာက်ေိုင်း 
တိုင်းစစ်ဌာနချုေ်က စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို ဆက်လက် 
ပဆာငရ်�ကပ်နပမြဲဖစေ်ည။် တိကုေ်ွမဲျားပကကာင့ ်လပူေနှု န်းမှာ
ြမင့်တက်ပနပမဲေင်။ ၂၀၁၉ နှစ်လည်ကို ပရာက်ပောအခါ 
ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့်  ေုံးနိုင်ငံနယ် ြခားဆုံချက်
တွင်  အိုးအိမ်မဲ့  ထွက်ပြေးပနရေူ ငါးပောင်းပကျာ်ေွား
ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ခုနှစ်လတာကာလအတွင်း အရေ်ေား ၇၁ 
ဉီး အေတ်ခံရပေီး ၅၃ ဉီး ဒဏ်ရာရရှိကာ 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 
ေို ၍ ေ င်  အ ဆုံး အ ရှု ံး များ ပေး ေ ည် ။  နှ စ် ဖ က် စ လုံး က 
တစ်ဖက်ကို  တစ်ဖက်  အြေန်အလှန်စွေ်စွဲ ပန ကကေည်။ 
ULA ပကကာင့် တေ်မပတာ်ေား တစ်ပထာင်ပကျာ် ပေဆုံး
ေို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရေွားခဲ့ေည်ဟူပော ပကကညာချက်ကို 
တေ်မပတာ်က မဟုတ်မှန်ေါဟု ဆိုခဲ့ေည်။ ၎င်းတို့ဘက် 
ကလည်း နှစ်ဝက်ကာလအတွင်း AA စစ်ေား ၁၀၀ ခန့်ကို 
ေစခ်ျနိငုခ်ဲ့ ပေီး ၄၈ ဉီးကိ ုဖမ်းမထိားပကကာင်း ပကကညာခဲေ့ည။် ၃၇

ဇူလိုင်နှင့် ကေဂုတ်လများတွင် စစ်တေ်ဘက်မှ ပနာက်ထေ်
တေ်ဖွဲ့ဝင် ၂၃၆ ဉီးကို ULA လက်ချက်ြဖင့် ဆုံးရှု ံးရ ြေန်ပေီ 
ြဖစ်ပကကာင်း ပကကညာခဲ့ ြေန်ေည်။၃၈ တေ်မပတာ်ဘက်မှ  
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အတိငု်းေင ်မပြောင်းမလရဲှမိည ်ြဖစေ်ါပကကာင်း တရတုေ်မ� တ 
ရှီကျင့်ဖျင်က တုံ့ ြေန်ခဲ့ေည်။၃၀

 အပြောင်းအလဲမှာ အရှိန်ြဖင့်လာပနပချပေီ။ တရုတ် 
နှင့် ၎င်း၏ စီမံကိန်းြဖစ်ပော ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမ အစီ
အစဉ်ကို  ပထာက်ခံ ပကကာင်း  ထိုလတွင်ေင်  ULA ၏ 
ဥက� ဌ ထွန်း ြမတ်နိုင်ကလည်း ယူနန်နယ်စေ်ရှိ  UWSA 
တည်ပထာင် ြခင်း  နှစ်  ၃၀  ြေည့်နှစ်ေတ်လည်ပန့တွင်  
ပြောကကားခဲ့ေည်။ ဤအခမ်းအနားေို့ တက်ပရာက်ခဲ့ပော 
တရုတ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို အာရှပရးရာ အထူး 
ေံေမန် Sun Guoxiang က ဦးပဆာင်ခဲ့ေည်။၃၁ KIO 
နှင့်  ULA ၏ မဟာမိတ်များြဖစ် ကကပော FPNCC နှင့်  
အတိုင်ေင်ခံ အဖွဲ့ဝင်များလည်း တက်ပရာက်ခဲ့ ကကေည်။ 
“အငအ်ားကကီးတဲ ့နိငုင်ပံတနွဲ့ အတတန်ိငုဆ်ုံး ေင့ြ်မတပ်အာင ်
က� န် ပတာ် တို့  ကကိုး စား ေါ တ ယ် ”  ဟု  ထွ န်း ြမ တ် နို င် က 
တက်ပရာက်ပော မီဒီယာများအား ပြောကကားခဲ့ေည်။၃၂ 

ြမန်မာအစိုးရက တိုင်းြေည်ကို အလွဲေုံးစားြေုပနကကချိန်
တွင် ရခိုင်လူမျ ိုးများ ပဘးဖယ်ခံထားရေည်ဟု ၎င်းက 
ဆက်လက် ပြောကကားေည်။ ထိုအပကကာင်းပကကာင့်ေင် ULA 
အပနနငှ့ ်မမိတိို့ ြေညန်ယတ်ငွ ်တရတုစ်မီကံနိ်းများ အပကာင ်
အထည်ပဖာ် ြခင်းအား ကန့်ကွက်ရန်  အပကကာင်းမရှိဟု  
ဆိုခဲ့ေည်။၃၃

 ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားေူများ အေိုင်းအဝိုင်း 
တွင်  ထွန်း ြမတ်နိုင်၏စကားများပကကာင့်  အံ့အားေင့် ကက 
ေည်။ တရုတ်ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံမှု များကို အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ 
အစည်းများကဲ့ေို့ေင် ထိုေူတို့များစွာက စိုးရိမ်ပနကကချိန်၌ 
ULAအရာရှိများအဖို့မူ  ရခိုင် ြေည်နယ်အတွက် နိုင်ငံပရး
ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များက အဓိက ြဖစ်ေည်ဟု အလွတ် 
ေပဘာ စကားပြောချိန်မျ ိုးတွင် ပြောခဲ့ဖူးေည်။ နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲော ြဖစ်လာခဲ့လျှ င် အာရကန်လူမျ ိုးတို့ေည် 
ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ေါဝင်လာနိုင် ပေီး မိမိတို့  
အတွက်  ပကာင်းကျ ိုးများ  စစ်စစ်မှန်မှန်ရရှိလာပအာင်  
ကကိုးစားပဆာငရ်�ကန်ိငုမ်ညဟ်ပူော ေပဘာြဖစ၏်။ တရတု ်
ကြဖစ်ပစ၊  အပနာက်နိုင်ငံများကြဖစ်ပစ စီးေွားပရးနှင့်  
ဖွံ့ ပဖိုးပရးလုေ်ငန်းများအတွက် အပထာက်အကူ ပေးလာ 
ချိန်များတွင်လည်း ကကိုဆိုခဲ့ ကကေည်။ အကယ်၍ ြေင်ေမှ 
အ ကျ ိုး စီး ေွား  ေ က် ေ က် အ တွ က်  ရ ခို င် ကို  ပခါ င်း ေုံ  
ြဖတ်ြခင်းမျ ိုး ရှိလာလျှ င်မူ ြငင်းဆန်မည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းေုံ 
အပြခခံ  ဉေပဒပအာက်တွင်  လည်ေတ်ပနပော လက်ရှိ  
အစိုးရစနစန်ငှ့ ်တေမ်ပတာ၏် အကျ ိုးစီးေွားများနငှ့ ်ဆကစ်ေ ်
ပနပော စီးေွားပရးလေုင်န်းများကမ ူထိအုမျ ိုးအစား ထတဲငွ ်
ေါဝင်ပနပေေည်။ 
 မညေ်ိုေ့ငြ်ဖစပ်စ ပငမိ်းချမ်းပရးအတကွ ်ပနာကထ်ေ ်
အ ခွ င့် အ ပရး တ စ် ခု  ပေါ် လာ ြေ န် ပေီ ဟု  ဆို နို င် ေ ည် ။ 

NLD၊ တေ်မပတာ်နှင့်  ULA တို့ အားလုံးက တရုတ်နှင့်
ဆက်ဆံပရးလမ်း ဖွင့်ပေးေင့်ေည်ဟု ေပဘာမျှ ကကပော 
အချိန်လည်း ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထင်ေလို  နိုင်ငံပရး 
အပြောင်းအလဲ လမ်းစတစ်ခု မြဖစ်လာြေန်ေါ။ အမှန်စင်စစ် 
ဗိုလ်ချုေ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှို  င်၏ အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းတွင် 
အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ပကကညာချက်ကို  အစိုးရကပော်  
လည်းပကာင်း ၊  ထိုပဒေအတွင်းမှ  လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့  
များကပော်လည်းပကာင်း ပစာင့် ကကည့်ပနြခင်းမရှိေါ။၃၄

အေစ်အခတ်ရေ်စဲမှု ကို ဧပေီလတွင်တစ်ကကိမ် စက်တင်ဘာလ 
တွင်တစ်ကကိမ် ေက်တမ်းတိုးလိုက်ပကကာင်း လူကကားပကာင်း
ပအာင်  ပကကညာခဲ့ ပော်လည်း  တိုက်ေွဲများ  ဆက်လက်
ြဖစေ်ွားပနတနု်းေင။်၃၅ ULA  ေည ်FPNCC နငှ့ ်ပြမာကေ်ိုင်း 
မဟာမိတ်ထဲမှ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ြဖစ်ကကပော ကိုးကန့်အပြခစိုက် 
ြမန်မာအမျ ိုးေားကာကွယ်ပရး မဟာမိတ်တေ်နှင့် တအာင်း
အမျ ိုးေားလွတ်ပြမာက်ပရးတေ်များနှင့်  အတူေူးပေါင်း  
တိုက်ခိုက်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။ ULA ကဲ့ေို့ေင်MNDA နှင့်  
TNLA တို့ေည်လည်း အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရး လုေ်ငန်း 
စဉ်တွင် တင်းြေည့်ေါဝင်ခွင့်မရပအာင် တေ်မပတာ်က ဖယ် 
ထားပော အဖွဲ့များ ြဖစ် ကကေည်။ ထိုအဖွဲ့  ေုံးဖွဲ့ေည် 
ယခအုခါ ညပီနာငမ်ဟာမတိအ်ပနနငှ့ ်ရမှ်းြေညပ်ြမာကေ်ိငု်း၌ 
တန်ြေန်စစ်ဆင်ပရးများ ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က် လျှ က်ရှိေည်။
 ထိုအချိန်တွင်ေင် ရခိုင်ြေည်နယ်၌ အပနာက်ေိုင်း 
တိုင်းစစ်ဌာနချုေ်က စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များကို ဆက်လက် 
ပဆာငရ်�ကပ်နပမြဲဖစေ်ည။် တိကုေ်ွမဲျားပကကာင့ ်လပူေနှု န်းမှာ
ြမင့်တက်ပနပမဲေင်။ ၂၀၁၉ နှစ်လည်ကို ပရာက်ပောအခါ 
ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့်  ေုံးနိုင်ငံနယ် ြခားဆုံချက်
တွင်  အိုးအိမ်မဲ့  ထွက်ပြေးပနရေူ ငါးပောင်းပကျာ်ေွား
ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ ခုနှစ်လတာကာလအတွင်း အရေ်ေား ၇၁ 
ဉီး အေတ်ခံရပေီး ၅၃ ဉီး ဒဏ်ရာရရှိကာ 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 
ေို ၍ ေ င်  အ ဆုံး အ ရှု ံး များ ပေး ေ ည် ။  နှ စ် ဖ က် စ လုံး က 
တစ်ဖက်ကို  တစ်ဖက်  အြေန်အလှန်စွေ်စွဲ ပန ကကေည်။ 
ULA ပကကာင့် တေ်မပတာ်ေား တစ်ပထာင်ပကျာ် ပေဆုံး
ေို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရေွားခဲ့ေည်ဟူပော ပကကညာချက်ကို 
တေ်မပတာ်က မဟုတ်မှန်ေါဟု ဆိုခဲ့ေည်။ ၎င်းတို့ဘက် 
ကလည်း နှစ်ဝက်ကာလအတွင်း AA စစ်ေား ၁၀၀ ခန့်ကို 
ေစခ်ျနိငုခ်ဲ့ ပေီး ၄၈ ဉီးကိ ုဖမ်းမထိားပကကာင်း ပကကညာခဲေ့ည။် ၃၇

ဇူလိုင်နှင့် ကေဂုတ်လများတွင် စစ်တေ်ဘက်မှ ပနာက်ထေ်
တေ်ဖွဲ့ဝင် ၂၃၆ ဉီးကို ULA လက်ချက်ြဖင့် ဆုံးရှု ံးရ ြေန်ပေီ 
ြဖစ်ပကကာင်း ပကကညာခဲ့ ြေန်ေည်။၃၈ တေ်မပတာ်ဘက်မှ  
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၂၀၁၉ အစ ေထမ ခုနှစ်လအတွင်း၌ ဗိုလ်မှူးကကီးတစ်ဉီး၊ 
ဗိုလ်မှူးပလးဉီးနှင့် ဗိုလ်ကကီးတစ်ဒါဇင်မျှ   ကျဆုံးေွားပေီြဖစ်
ရာ တေ်မပတာ်၏ အဆုံးအရှု ံးမှာ မနည်းလှဟု ဆိုရမည်။ 
ပရှ့ တ န်း မှ  အ ကျ အ ဆုံး စာ ရ င်း များ က  တို က် ေွဲ များ ၏ 
ြေင်းထနဆ်ိုးရ�ားေုကံိ ုပဖာြ်ေပနေည။်၃၉  ေိုရ့ာတငွ ်ယုကံကညရ် 
ပလာက်ပော အချက်အလက် အတိအကျကို ရှာမရနိုင်ေါ။
 ပရှ့တန်းစစ်ပြမြေင် ကျယ်ဝန်းလာေည်နှင့်အမျှ  
ရပေ့ပတာင်နှင့်  စစ်ပတွပမို့နယ် များမှ ပရတေ် ေပ  �ဂာ 
များအား AA ကလည်း အပြမာက်ြဖင့် လှမ်းေစ်တတ်ေည်။ 
တိုက်ေွဲအားလုံးနီးေါးမှာ  ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့်  
ကေ်လျက်တွင်  တည်ရှိပော ေလက်ဝပမို့နယ်များတွင်  
စု ပေီး  ြဖစ် ပေါ် ပန ကကေည်။  ေို့ ပော်  ဇူလို င်လမှစကာ 
တိုက်ေွဲများေည် ရခိုင် ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်းရှိ  ပြမေုံ ပမို့
နှင့်  အမ်းပမို့တို့အထိ ေျံ န့ှံ့လာေည်။၄၀ ဤပမို့နယ်များမှ 
ချင်းရ�ာပေါင်း ရာချီ၍ ေျက်ကကပေီး လူအများ ထွက်ပြေးကကရ 
ေည်။ ၁၉၈၆၌ အာရကန် ကွန်ြမူနစ်ေါတီက မင်းြေားပမို့
ကို ပခတ� မျှ  ေိမ်းေိုက်နိုင်လိုက်ကတည်းက ယခုအချိန်အထိ 
ကာလအတွင်း  ဤ ပဒေတွင်  ေထမဆုံး ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ပော 
လက်နက်ကိုင်  ေဋိေက္ခ ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၄ ကိုရှု ေါ။) 
တိကုေ်ွမဲျားေည ်တြဖည်းြဖည်း ပတာငဘ်ကေ်ို ့ဆင်းလာပေီး 
ရမ်း ပဗဲက� န်းနှင့်  ပရနက်ဆိေ်ကမ်း  တည်ပဆာက်မည့်  
ပကျာက်ြဖူ ေို့ ပရ�့လျားလာေည်။
 AA တို့အား တုံ့ ြေန်ရန်  တေ်မပတာ်ကား ေို၍ 
ကက မ်း တ မ်း ပော  န ည်း ဗျူ ဟာ များ ဘ က် ေို့  လှ ည့် လာ  
ေည်။  ရဟတ်ယာဉ်များ ြဖင့်  တိုက်ခိုက် ြခင်း ၊  ဒုံးများ ၊ 
အပြမာက်များနှင့်  ULA တေ်ဖွဲ့များ လှု ေ်ရှားပနေည်ဟု 
အထင်ရှိပော ပနရာများကို ေစ်ခတ်ြခင်းတို့ကို အကကိမ်ကကိမ် 
ြေုလေုေ်ည။် ေို့ ြဖစရ်ာ အရေေ်ား ပေဆုံးမှု နှု န်း ဆကလ်က ်
ြမင့်တက်လာပေီး နှစ်လယ်ေိုင်းအပရာက်တွင် အရေ်ေား 
၁၆ ဉီး  မှာ  ULA နှင့်  အဆက်အေွယ်ရှိေည်ဟူပော 
စေွစ်ွခဲျကြ်ဖင့ ်အဖမ်းခရံပေီး ပေဆုံးခဲရ့ေည။်၄၁  ဇလူိငုလ် တငွ ်
တေ်မပတာ်ဘက်မှ ထိုပေဆုံးမှု များကို ၎င်းတို့၏ စစ်ရုံးတွင် 
စုံစမ်းစစ်ပဆးခဲ့ေည်။  ေို့ရာတွင်  စစ်တေ်  ကိုယ်တိုင်  
ဖွဲ့စည်းထားပော ခုံရုံးများ၏ လွတ်လေ်မှု ၊ မျက်နှာမလိုက်
ဘဲ  စီရင်နို င်မှု ကို  ပဒေခံတို့က မယုံ ကကည်နို င် ကကပေ။ 
အထူးေြဖင့်  အစိုးရက ၂၀၁၃ ဆက်ေွယ်ပရးဉေပဒ
အရ ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ကေ်လျက် ချင်းြေည်နယ် 
တို့ မှ  ပမို့ ပေါ င်း ရှ စ် ပမို့ ကို  အ င် တာ န က်  ြဖ တ် ပတာ က်  
လိုက်ပောအခါ စိုးရိမ်မှု များ ေိုမို ြေင်းထန်လာပတာ့ေည်။ ၄၂

၂၀၁၄ ေန်းပခါင်စာရင်းအရ ပဒေအတွင်း ခန့်မှန်းပြခလူ
တ စ် ေ န်း ပကျာ်  ပန ထို င် ေ ည် ြဖ စ် ရာ  ကု လ ေ မ ဂ�   
အထူးကိယုစ်ားလယှ ် ယနဟ်ီးလကီ လူ့အခငွ့ပ်ရးချ ိုးပဖာက ်
မှု များအား ေတင်းအပမှာင်ချထားြခင်းကို အကာအကွယ် 

ယူ၍ ကျူးလွန်နိုင်ပကကာင်း  ေူေန်ပြော ကကားခဲ့ေည်။ ၄၃

Frontiner Myanmar မဂ� ဇင်းကမူ “အပမှာင်ထဲ ရခိုင်”ဟူ၍ 
ပခါင်းကကီးပရးခဲ့ေည်။၄၄

 ကေဂုတ်လတွင်  ြမန်မာ ြေည်အပရှ့ ပြမာက်ေို င်း
တိုက်ေွဲများ အပြခအပနေိုဆိုးလာပေီးပနာက် ပငိမ်းချမ်းပရး 
အလားအလာများ ေိ၍ုေငပ်မှးမှနိေ်ွားပတာေ့ည။် ကေဂတုလ် 
၁၅ ရက်ပန့တွင် ULA ၏ ညီပနာင်မဟာမိတ်ေုံးဉီးအဖွဲ့
မှ အဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ကကပော MNDAA နှင့် TNLA နှစ်ဖွဲ့ က 
ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်ကို တိုက်ခိုက်မှု  
များ  ြေန်စခဲ့ေည်။  AA ကလည်း  ထိုတိုက်ေွဲများတွင်  
ေါဝင်ခဲ့ေည်။ အစိုးရေည် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ်ကို 
ဗန်းြေပေီး လူမျ ိုးစု အတိုက်အခံအုေ်စုများကို ရှင်းေစ်ရန် 
ပဆာငရ်�ကပ်နေညဟ် ု၎င်းတိုက့ စေွစ်ွကဲကပေီး ယခတုိကုေ်ွမဲျား 
မှာ တေ်မပတာ်၏ထိုးစစ်များ ဤပဒေတွင် ရေ်တန့်ေွား 
ပစရန်နှင့်  မိမိတို့နှင့်  ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းရန်  ပငိမ်းချမ်းပရး 
စကားဝိုင်းေို့   အစိုးရကို  အေါြေန်ပခါ် ရန် ကကံရ�ယ်ေည့်
ေပဘာြဖစ်ေည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုခဲ့ေည်။ “ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည် ဉီးပဆာင်ပော အစိုးရေည် ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် 
ကကိုးစားပနပော်လည်း စစ်တေ်ကမေါဝင်ေပရ�့ မည်ေည့် 
ပငိမ်းချမ်းပရးမျှ မရနိုင်ဟု ညီပနာင်မဟာမိတ်၏ ပြောပရး 
ဆိုခွင့်ရှိေူက ပြောကကားခဲ့ေည်။၄၅ ေထမအကကိမ် တိုက်ခိုက် 
ရာတွင် ြေင်ဉီးလွင်ပမို့ စစ်တက� ေိုလ်နည်းေညာ အကယ်ဒမီ 
ကို ေစ်ခတ်မှု လည်း ေါဝင်ခဲ့ ပေီး တေ်ဘက်မှ ၁၅ ဉီး ကျဆုံး 
ခဲ့ေည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှု မှာ တေ်မပတာ်ကို ေတိပေး အချက်
ြေမှု မျ ိုးောြဖစ်ေည်။
 ထိုတိုက်ေွဲတွင်  တေ်မပတာ်ဘက်က ချက်ချင်း  
တရကကမ်းတုံ့ ြေနရ်ာ ကချငန်ငှ့ ်ရမှ်းြေညန်ယတ်ိုတ့ငွ ်ောမက 
ရခိုင်တွင်ေါ အရှိန်ရိုက်ခတ်လာေါေည်။ ပအာက်တိုဘာလ
အတွင်း ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း အရေ်ေားများအပေါ်  
ကကမ်းတမ်းရက်စက်စွာ တရစေ် ြေုမူ၍ လူ့အခွင့်အပရး 
ချ ိုး ပဖာ က် ပန မှု များ  ြေု လု ေ် ပန ေ ည် ဟု  A m n e s t y 
International က စွေ်စွဲခဲ့ေည်။၄၆ နိုဝင်ဘာလအတွင်း၌ 
တိုက်ေွဲများ ေို၍ ြေင်းထန်လာခဲ့ေည်။ ညီပနာင်မဟာမိတ် 
ပခါင်းပဆာင်များဘက်ကလည်း တေ်မပတာ်၏ စစ်ပကကာင်း 
များ  လူ မျ ိုး စု န ယ် ပြမ များ တွ င်  လာ ပရာ က် တို က် ခို က်  
ပနြခင်းကိ ုပနာငတ်ငွ ်ခငွ့ြ်ေုမညမ်ဟတုဟ် ုကကုံးဝါးခဲေ့ည။် ၄၇

၎င်းတို့ဘက်က တစ်ဖက်တစ်ြေန် တေ်မပတာ် အပစာင့်ချ
ထားေည့် ပမို့များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။
 ရခိုင် ြေည်နယ်၌လည်း ထိုအချိန်က တိုက်ေွဲများ
အြမင့်ဆုံး အရှိန်ပရာက်ပတာ့မည့် အပနအထား ြဖစ်ေည်။
 ပအာက်တိုဘာလလယ်တွင် ULA ေည် ဘူးေီးပတာင်၊ 
ေုဏ� ားက� န်း၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ပြမာက်ဉီးနှင့် မင်းြေားပမို့ နယ် 
များမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ေစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။ ၄၈
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၂၀၁၉ အစ ေထမ ခုနှစ်လအတွင်း၌ ဗိုလ်မှူးကကီးတစ်ဉီး၊ 
ဗိုလ်မှူးပလးဉီးနှင့် ဗိုလ်ကကီးတစ်ဒါဇင်မျှ   ကျဆုံးေွားပေီြဖစ်
ရာ တေ်မပတာ်၏ အဆုံးအရှု ံးမှာ မနည်းလှဟု ဆိုရမည်။ 
ပရှ့ တ န်း မှ  အ ကျ အ ဆုံး စာ ရ င်း များ က  တို က် ေွဲ များ ၏ 
ြေင်းထနဆ်ိုးရ�ားေုကံိ ုပဖာြ်ေပနေည။်၃၉  ေိုရ့ာတငွ ်ယုကံကညရ် 
ပလာက်ပော အချက်အလက် အတိအကျကို ရှာမရနိုင်ေါ။
 ပရှ့တန်းစစ်ပြမြေင် ကျယ်ဝန်းလာေည်နှင့်အမျှ  
ရပေ့ပတာင်နှင့်  စစ်ပတွပမို့နယ် များမှ ပရတေ် ေပ  �ဂာ 
များအား AA ကလည်း အပြမာက်ြဖင့် လှမ်းေစ်တတ်ေည်။ 
တိုက်ေွဲအားလုံးနီးေါးမှာ  ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့်  
ကေ်လျက်တွင်  တည်ရှိပော ေလက်ဝပမို့နယ်များတွင်  
စု ပေီး  ြဖစ် ပေါ် ပန ကကေည်။  ေို့ ပော်  ဇူလို င်လမှစကာ 
တိုက်ေွဲများေည် ရခိုင် ြေည်နယ်အလယ်ေိုင်းရှိ  ပြမေုံ ပမို့
နှင့်  အမ်းပမို့တို့အထိ ေျံ န့ှံ့လာေည်။န့ှံ့လာေည်။့ ၄၀ ဤပမို့နယ်များမှ 
ချင်းရ�ာပေါင်း ရာချီ၍ ေျက်ကကပေီး လူအများ ထွက်ပြေးကကရ 
ေည်။ ၁၉၈၆၌ အာရကန် ကွန်ြမူနစ်ေါတီက မင်းြေားပမို့
ကို ပခတ� မျှ  ေိမ်းေိုက်နိုင်လိုက်ကတည်းက ယခုအချိန်အထိ 
ကာလအတွင်း  ဤ ပဒေတွင်  ေထမဆုံး ြဖစ်ပေါ် ခဲ့ပော 
လက်နက်ကိုင်  ေဋိေက္ခ ြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၄ ကိုရှု ေါ။) 
တိကုေ်ွမဲျားေည ်တြဖည်းြဖည်း ပတာငဘ်ကေ်ို ့ဆင်းလာပေီး 
ရမ်း ပဗဲက� န်းနှင့်  ပရနက်ဆိေ်ကမ်း  တည်ပဆာက်မည့်  
ပကျာက်ြဖူ ေို့ ပရ�့လျားလာေည်။
 AA တို့အား တုံ့ ြေန်ရန်  တေ်မပတာ်ကား ေို၍ 
ကက မ်း တ မ်း ပော  န ည်း ဗျူ ဟာ များ ဘ က် ေို့  လှ ည့် လာ  
ေည်။  ရဟတ်ယာဉ်များ ြဖင့်  တိုက်ခိုက် ြခင်း ၊  ဒုံးများ ၊ 
အပြမာက်များနှင့်  ULA တေ်ဖွဲ့များ လှု ေ်ရှားပနေည်ဟု 
အထင်ရှိပော ပနရာများကို ေစ်ခတ်ြခင်းတို့ကို အကကိမ်ကကိမ် 
ြေုလေုေ်ည။် ေို့ ြဖစရ်ာ အရေေ်ား ပေဆုံးမှု နှု န်း ဆကလ်က ်
ြမင့်တက်လာပေီး နှစ်လယ်ေိုင်းအပရာက်တွင် အရေ်ေား 
၁၆ ဉီး  မှာ  ULA နှင့်  အဆက်အေွယ်ရှိေည်ဟူပော 
စေွစ်ွခဲျကြ်ဖင့ ်အဖမ်းခရံပေီး ပေဆုံးခဲရ့ေည။်၄၁  ဇလူိငုလ် တငွ ်
တေ်မပတာ်ဘက်မှ ထိုပေဆုံးမှု များကို ၎င်းတို့၏ စစ်ရုံးတွင် 
စုံစမ်းစစ်ပဆးခဲ့ေည်။  ေို့ရာတွင်  စစ်တေ်  ကိုယ်တိုင်  
ဖွဲ့စည်းထားပော ခုံရုံးများ၏ လွတ်လေ်မှု ၊ မျက်နှာမလိုက်
ဘဲ  စီရင်နို င်မှု ကို  ပဒေခံတို့က မယုံ ကကည်နို င် ကကပေ။ 
အထူးေြဖင့်  အစိုးရက ၂၀၁၃ ဆက်ေွယ်ပရးဉေပဒ
အရ ရခိုင်ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ကေ်လျက် ချင်းြေည်နယ် 
တို့ မှ  ပမို့ ပေါ င်း ရှ စ် ပမို့ ကို  အ င် တာ န က်  ြဖ တ် ပတာ က်  
လိုက်ပောအခါ စိုးရိမ်မှု များ ေိုမို ြေင်းထန်လာပတာ့ေည်။ ၄၂

၂၀၁၄ ေန်းပခါင်စာရင်းအရ ပဒေအတွင်း ခန့်မှန်းပြခလူ
တ စ် ေ န်း ပကျာ်  ပန ထို င် ေ ည် ြဖ စ် ရာ  ကု လ ေ မ ဂ�   
အထူးကိယုစ်ားလယှ ် ယနဟ်ီးလကီ လူ့အခငွ့ပ်ရးချ ိုးပဖာက ်
မှု များအား ေတင်းအပမှာင်ချထားြခင်းကို အကာအကွယ် 

ယူ၍ ကျူးလွန်နိုင်ပကကာင်း  ေူေန်ပြော ကကားခဲ့ေည်။ ၄၃

Frontiner Myanmar မဂ� ဇင်းကမူ “အပမှာင်ထဲ ရခိုင်”ဟူ၍ 
ပခါင်းကကီးပရးခဲ့ေည်။၄၄

 ကေဂုတ်လတွင်  ြမန်မာ ြေည်အပရှ့ ပြမာက်ေို င်း
တိုက်ေွဲများ အပြခအပနေိုဆိုးလာပေီးပနာက် ပငိမ်းချမ်းပရး 
အလားအလာများ ေိ၍ုေငပ်မှးမှနိေ်ွားပတာေ့ည။် ကေဂတုလ် 
၁၅ ရက်ပန့တွင် ULA ၏ ညီပနာင်မဟာမိတ်ေုံးဉီးအဖွဲ့
မှ အဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ကကပော MNDAA နှင့် TNLA နှစ်ဖွဲ့ က 
ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းတွင် တေ်မပတာ်ကို တိုက်ခိုက်မှု  
များ  ြေန်စခဲ့ေည်။  AA ကလည်း  ထိုတိုက်ေွဲများတွင်  
ေါဝင်ခဲ့ေည်။ အစိုးရေည် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးစာချုေ်ကို 
ဗန်းြေပေီး လူမျ ိုးစု အတိုက်အခံအုေ်စုများကို ရှင်းေစ်ရန် 
ပဆာငရ်�ကပ်နေညဟ် ု၎င်းတိုက့ စေွစ်ွကဲကပေီး ယခတုိကုေ်ွမဲျား 
မှာ တေ်မပတာ်၏ထိုးစစ်များ ဤပဒေတွင် ရေ်တန့်ေွား 
ပစရန်နှင့်  မိမိတို့နှင့်  ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းရန်  ပငိမ်းချမ်းပရး 
စကားဝိုင်းေို့   အစိုးရကို  အေါြေန်ပခါ် ရန် ကကံရ�ယ်ေည့်
ေပဘာြဖစ်ေည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုခဲ့ေည်။ “ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည် ဉီးပဆာင်ပော အစိုးရေည် ပငိမ်းချမ်းပရးအတွက် 
ကကိုးစားပနပော်လည်း စစ်တေ်ကမေါဝင်ေပရ�့ မည်ေည့် 
ပငိမ်းချမ်းပရးမျှ မရနိုင်ဟု ညီပနာင်မဟာမိတ်၏ ပြောပရး 
ဆိုခွင့်ရှိေူက ပြောကကားခဲ့ေည်။၄၅ ေထမအကကိမ် တိုက်ခိုက် 
ရာတွင် ြေင်ဉီးလွင်ပမို့ စစ်တက� ေိုလ်နည်းေညာ အကယ်ဒမီ 
ကို ေစ်ခတ်မှု လည်း ေါဝင်ခဲ့ ပေီး တေ်ဘက်မှ ၁၅ ဉီး ကျဆုံး 
ခဲ့ေည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှု မှာ တေ်မပတာ်ကို ေတိပေး အချက်
ြေမှု မျ ိုးောြဖစ်ေည်။
 ထိုတိုက်ေွဲတွင်  တေ်မပတာ်ဘက်က ချက်ချင်း  
တရကကမ်းတုံ့ ြေနရ်ာ ကချငန်ငှ့ ်ရမှ်းြေညန်ယတ်ိုတ့ငွ ်ောမက 
ရခိုင်တွင်ေါ အရှိန်ရိုက်ခတ်လာေါေည်။ ပအာက်တိုဘာလ
အတွင်း ရှမ်းြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း အရေ်ေားများအပေါ်  
ကကမ်းတမ်းရက်စက်စွာ တရစေ် ြေုမူ၍ လူ့အခွင့်အပရး 
ချ ိုး ပဖာ က် ပန မှု များ  ြေု လု ေ် ပန ေ ည် ဟု  A m n e s t y 
International က စွေ်စွဲခဲ့ေည်။၄၆ နိုဝင်ဘာလအတွင်း၌ 
တိုက်ေွဲများ ေို၍ ြေင်းထန်လာခဲ့ေည်။ ညီပနာင်မဟာမိတ် 
ပခါင်းပဆာင်များဘက်ကလည်း တေ်မပတာ်၏ စစ်ပကကာင်း 
များ  လူ မျ ိုး စု န ယ် ပြမ များ တွ င်  လာ ပရာ က် တို က် ခို က်  
ပနြခင်းကိ ုပနာငတ်ငွ ်ခငွ့ြ်ေုမညမ်ဟတုဟ် ုကကုံးဝါးခဲေ့ည။် ၄၇

၎င်းတို့ဘက်က တစ်ဖက်တစ်ြေန် တေ်မပတာ် အပစာင့်ချ
ထားေည့် ပမို့များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။
 ရခိုင် ြေည်နယ်၌လည်း ထိုအချိန်က တိုက်ေွဲများ
အြမင့်ဆုံး အရှိန်ပရာက်ပတာ့မည့် အပနအထား ြဖစ်ေည်။
 ပအာက်တိုဘာလလယ်တွင် ULA ေည် ဘူးေီးပတာင်၊ 
ေုဏ� ားက� န်း၊ ပကျာက်ပတာ်၊ ပြမာက်ဉီးနှင့် မင်းြေားပမို့ နယ် 
များမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ေစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ေည်။ ၄၈
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အစိုးရတေ်များ ေုံးစွဲပော ေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရးယာဉ်များ
ကို ပခုံခိုတိုက်ခိုက်ြခင်း စစ်ေားများနှင့် အစိုးရအမှု ထမ်း
များအား အကျဉ်းေားအြဖစ ်ပခါ် ပဆာငေ်ွားြခင်းများကိ ုAA 
တေမ်ျားက ြေုလေုလ်ာေည။် ၄၉  တေမ်ပတာေ်ည ်ပရပကကာင်း၊ 
ပလပကကာင်း (ရဟတ်ယာဉ်ြဖင့်)၊ ကကည်းပကကာင်း နည်းလမ်း 
ပေါင်းစုံကိုေုံးကာ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းကို လ� မ်းပခုံ 
တိုက်ခိုက်နိုင်ပအာင် ကကိုးစားေည်။ စစ်ေွဲေည် တြဖည်း
ြဖည်း လူေုဂ�  ိုလ်များကို  ရည်ရ�ယ်တိုက်ခိုက်လာြခင်းမျ ိုး
လည်း ရှိလာေည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှ မိေားစုဝင်များကိုေါ 
ဓါး စား ခံ အ ြဖ စ်  ေ စ် မှ တ် ထား လာ ကက ပေီး  ဥ ေ ပဒ ြေ င် ေ 
ေတ် ြဖတ် ြခင်းများကိုလည်း  အ ြေန်အလှန်  ကျူးလွန်  
လာကကေည။်၅၀  နိဝုငဘ်ာလ၌ အနိ� ိယ အလေုေ်မားငါးဉီး နငှ့ ်
ချင်း NLD အမတ် ဉီးပဝှ့တင်းကို ကုလားတန် ြမစ်ပကကာင်း
အတိုင်း ေလက်ဝမှ ပကျာက်ပတာ်ေို့ ခရီးေွားပနစဉ် AA က 
ဖမ်းဆီးပခါ် ပဆာင်ေွားေည်။၅၁  ချင်းပခါင်းပဆာင်များနှင့် 
အရေ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများက စိုးရိမ်ပကကာင်းစာများ 
ထတုြ်ေနခ်ဲ့ ကကပေီး ချင်းနငှ့ ်ရခိငုလ်မူျ ိုးများကကားတငွ ်စတိဝ်မ်း 
ကွဲပစမည့် ကိစ္စ မျ ိုးကို ပရှာင်ရှားေင့်ပကကာင်း တိုက်တွန်း 
ခဲ့ ကကေည်။၅၂

 ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် မှ  အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ေ ည်  
တစ်ြေည်လုံးေို့ အရိေ်ထိုးပနေါေည်။ ေဋိေက္ခ  နယ်ပြမထဲ 
တွင်  ရှိမပန ကကေည့်တိုင်ပအာင်  တစ်တိုင်း ြေည်လုံး၏ 
ဆန�  ေည်  NLD၊  တေ်မပတာ်နှင့်  ULA တို့အပနှးနှင့်  
အြမန် အေစ်အခတ်ရေ်စဲမှု အတွက် ေပဘာတူနိုင်ေည့်  
အပြခအပနကို ပရာက်ရှိနိုင်ပရးြဖစ်ေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ကျင်းေပတာ့မည့် ၂၀၂၀ ေည် အပရးကကီးပော နှစ်တစ်နှစ် 
ြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည်များအပရး၊ တရုတ်၏
ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းတို့ကား ဆက်လက်ရင်ဆိုင် 
ရမည့်  ကိစ္စ  များ ြဖစ် ကကေည်။  ေို့ ပော်  ပငိ မ်းချမ်း ပရး  
ကတိကဝတ်များကမူ အြေန်အလှန်ေစ်ခတ်ပနကကပော 
တိုက်ေွဲများကကား ေိတ်မိပနကကပော အရေ်ေားများအတွက် 
နစှေ်မိ့စ်ရာ တစစု်တံစရ်ာ ြဖစေ်ါလမိ့မ်ည။် ၂၀၁၉  နိဝုငဘ်ာလ 
တွင် ရခိုင်၊ ချင်း၊ ပမို လူမျ ိုးများထဲမှ ပဒေတွင်း အိုးအိမ်မဲ့
ထွက်ပြေးရပော အရေ်ေား ြေည်ေူပေါင်း  ၉၀,၀၀၀ 
ပကျာ်ေို့ပရာက်ရှိလာပေီး ထိုစခန်းများေည် ပြမာက်ဘက် 
တငွ ်ေလကဝ်နငှ့ ်ပမာငပ်တာမေှည ်ပတာငဘ်ကပ်ြမေုပံမို့တို့ 
ကကားတွင် ေျံ န့ှံ့တည်ရှိေည်။ ကုလေမဂ�  ဒုက္ခ ေည်များ 
ဆိုင်ရာ ပအဂျင်စီတစ်ခုြဖစ်ပော UNHCR ေည် ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်တွင်  အိန�  ိယနှင့်  မပလးရှားတွင်  ခိုလှု ံပန ကကပော 
ချင်းဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၃၅၀၀၀ ကို အကာအကွယ် ပေးထား
ြခင်းအား ေက်တမ်းတိုးပေးရန် ေပဘာတူလိုက်ေည်။၅၃ 
 ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး ေဋိေက္ခ  များကို 
ပလာ ပလာ လ တ် လ တ်  ပြဖ ရှ င်း ပေး နို င် မ ည့်  အ ပြဖ မ ရှိ  

ပနကကပေးပော်လည်း ၂၀၁၉မှာ အဆုံးေိုင်းေို့ ပရာက်လာ 
ပလပေ။ီ နိငုင်တံကာ၏ စိုးရမိေ်ေူနြ်ခင်းမှာ မပလျာပ့ေးေလိ ု
ဤနယပ်ြမမှာ ကလုေမဂ� ၏ လေူားချင်း  စာနာပထာကထ်ား
မှု  အစီအစဉ်များ ဉီးစားပေးရပောပနရာ၊ နိုင်ငံပရးအရ 
နာလန်ထူနိုင်မှု ကို ထည့်စဉ်းစားရေည့် ပနရာတစ်ခု ြဖစ်ပန 
ပေ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  အိုး အိ မ် မဲ့ စွ န့် ခွာ ခဲ့ ရ  ေူ များ အ ဖို့  
အိမ် ြေန်စရာ ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ လွယ်လွယ်နှင့်  ြမန် ြမန်  
ြေည့်ဝဖို့ရာ လမ်းမြမင်ေါဟု ဧရာဝတီမဂ� ဇင်းက ေတိပေး 
ခဲေ့ည။်၅၄  ပကျာကပ်တာမ် ှရ�ာေားတစဉ်ီးကမ ူ“ပငမိ်းချမ်းမေှ ဲ
က� န်ပတာ်တို့ အိမ်ြေန်နိုင်ကကမှာ” ဟု ပြောကကားခဲ့ေည်။၅၅

 အကကမ်းဖက်မှု များ ြမင့်တက်လာေည့် နှစ်တစ်နှစ် 
အပေီးတွင် အာရကန်ပြမေည် ကပောင်းကနင်း ြဖစ်ပနဆဲ၊ 
ပမ ျှာ်လင့်စရာ နည်းေါးပေီး စိတ်ေျက်စရာအြဖစ်များ ပြခာက် 
လှန့်ပနဆဲေင်။

ေဋိေက္ခ အေစ်များေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ 
နည်းလမ်းေစ်များ

 လနွခ်ဲေ့ည့ ်နစှအ်နည်းငယအ်တငွ်း ရခိငုြ်ေညန်ယ၌် 
ေဋိေက္ခ များ ြေန်လည်ပခါင်းပထာင်လာချိန်တွင် အာရကန် 
အမျ ိုးေားပရးဝါဒများလည်း ေို၍ကျယ်ြေန့် ထွန်းကားလာ 
ခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်းရှိ လှု ေ်ရှား တက်�ကွေူများ 
ြဖစ်ပစ၊ ြမန်မာြေည်၏ အြခားပဒေများတွင် ပနထိုင်ပနကက
ေူ ရခိုင် ြေည်နယ်ေားများ ြဖစ်ပစ၊ ကျယ် ြေန့်လာေည့်  
ြေည်ေတွင် အပြခချပနထိုင်ေူ ရခိုင်အေိုင်းအဝိုင်းများမှ 
ြဖစ်ပစ ၊  ဒစ်ဂျစ်တယ်ပခတ်၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာပကကာင့်  
အမျ ိုးေားပရးစိတ်ဓာတ်များ ေိုမိုတက်�ကွလာကကေါေည်။ 
(Facebook နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�  ကို ရှု ေါ။) 
ဇူလိုင်လတွင် ထွန်း ြမတ်နိုင်၏ ညီငယ်အေါအဝင် ရခိုင်
ပြခာက်ဉီး  စင်ကာေူတွင်  အဖမ်းခံရ ပေီး  ULA အတွက်
ရံေုံပငွရှာပဖွပေးြခင်း၊ ULA ကို  အများပထာက်ခံပအာင် 
ပဆာ်ကေြခင်းတို့ပကကာင့် စင်ကာေူက ြေည်နှင်ခဲ့ေါေည်။၅၆

ထိအုဆကအ်စေက်ိ ုမဒီယီာက အေားပေးပဖာြ်ေခဲ့ ကကေည။် 
ေို့ပော် တကယ့် လက်ပတွ့၌ နိုင်ငံတကာေို့ ြဖန့်ကျက် 
ပနပော ကွန်ရက်ရှိလာြခင်းကေင်လျှ င် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေရ်ှားမှု ကိ ုေိ၍ု ပထာကခ်အံားပေးလာကကေည့ ်အပထာက ်
အထားေင်ြဖစ်ေည်။
 ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်မူ မျ ိုးဆက်ပဟာင်းမှ ပခါင်း 
ပဆာင်များက ယခု  ၂၀၁၁ ပနာက်ေိုင်းအမျ ိုးေားပရး 
စတိဓ်ာတမ်ျား တက�်ကလွာေုကံိ ုယခငအ်စိုးရ အပြောင်းအလဲ
များြဖစ်ခဲ့ပော ၁၉၄၈၊ ၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၈၈ ကာလများက 
လှု ေ်ရှားမှု များနှင့် နှို  င်းယှဉ်ကကည့်ကကေည်။ အစိုးရ၏ အင်
တာနက်ြဖတ်ပတာက်ေစ် ြခင်းေည်လည်းပကာင်း၊ ULA 
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အစိုးရတေ်များ ေုံးစွဲပော ေယ်ယူေို့ပဆာင်ပရးယာဉ်များ
ကို ပခုံခိုတိုက်ခိုက်ြခင်း စစ်ေားများနှင့် အစိုးရအမှု ထမ်း
များအား အကျဉ်းေားအြဖစ ်ပခါ် ပဆာငေ်ွားြခင်းများကိ ုAA 
တေမ်ျားက ြေုလေုလ်ာေည။် ၄၉  တေမ်ပတာေ်ည ်ပရပကကာင်း၊ 
ပလပကကာင်း (ရဟတ်ယာဉ်ြဖင့်)၊ ကကည်းပကကာင်း နည်းလမ်း 
ပေါင်းစုံကိုေုံးကာ ရခိုင် ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်းကို လ� မ်းပခုံ 
တိုက်ခိုက်နိုင်ပအာင် ကကိုးစားေည်။ စစ်ေွဲေည် တြဖည်း
ြဖည်း လူေုဂ�  ိုလ်များကို  ရည်ရ�ယ်တိုက်ခိုက်လာြခင်းမျ ိုး
လည်း ရှိလာေည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှ မိေားစုဝင်များကိုေါ 
ဓါး စား ခံ အ ြဖ စ်  ေ စ် မှ တ် ထား လာ ကက ပေီး  ဥ ေ ပဒ ြေ င် ေ 
ေတ် ြဖတ် ြခင်းများကိုလည်း  အ ြေန်အလှန်  ကျူးလွန်  
လာကကေည။်၅၀  နိဝုငဘ်ာလ၌ အနိ� ိယ အလေုေ်မားငါးဉီး နငှ့ ်
ချင်း NLD အမတ် ဉီးပဝှ့တင်းကို ကုလားတန် ြမစ်ပကကာင်း
အတိုင်း ေလက်ဝမှ ပကျာက်ပတာ်ေို့ ခရီးေွားပနစဉ် AA က 
ဖမ်းဆီးပခါ် ပဆာင်ေွားေည်။၅၁  ချင်းပခါင်းပဆာင်များနှင့် 
အရေ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများက စိုးရိမ်ပကကာင်းစာများ 
ထတုြ်ေနခ်ဲ့ ကကပေီး ချင်းနငှ့ ်ရခိငုလ်မူျ ိုးများကကားတငွ ်စတိဝ်မ်း 
ကွဲပစမည့် ကိစ္စ မျ ိုးကို ပရှာင်ရှားေင့်ပကကာင်း တိုက်တွန်း 
ခဲ့ ကကေည်။၅၂

 ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် မှ  အ ကက မ်း ဖ က် မှု များ ေ ည်  
တစ်ြေည်လုံးေို့ အရိေ်ထိုးပနေါေည်။ ေဋိေက္ခ  နယ်ပြမထဲ 
တွင်  ရှိမပန ကကေည့်တိုင်ပအာင်  တစ်တိုင်း ြေည်လုံး၏ 
ဆန�  ေည်  NLD၊  တေ်မပတာ်နှင့်  ULA တို့အပနှးနှင့်  
အြမန် အေစ်အခတ်ရေ်စဲမှု အတွက် ေပဘာတူနိုင်ေည့်  
အပြခအပနကို ပရာက်ရှိနိုင်ပရးြဖစ်ေည်။ ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ကျင်းေပတာ့မည့် ၂၀၂၀ ေည် အပရးကကီးပော နှစ်တစ်နှစ် 
ြဖစ်ေါလိမ့်မည်။ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည်များအပရး၊ တရုတ်၏
ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းတို့ကား ဆက်လက်ရင်ဆိုင် 
ရမည့်  ကိစ္စ  များ ြဖစ် ကကေည်။  ေို့ ပော်  ပငိ မ်းချမ်း ပရး  
ကတိကဝတ်များကမူ အြေန်အလှန်ေစ်ခတ်ပနကကပော 
တိုက်ေွဲများကကား ေိတ်မိပနကကပော အရေ်ေားများအတွက် 
နစှေ်မိ့စ်ရာ တစစု်တံစရ်ာ ြဖစေ်ါလမိ့မ်ည။် ၂၀၁၉  နိဝုငဘ်ာလ 
တွင် ရခိုင်၊ ချင်း၊ ပမို လူမျ ိုးများထဲမှ ပဒေတွင်း အိုးအိမ်မဲ့
ထွက်ပြေးရပော အရေ်ေား ြေည်ေူပေါင်း  ၉၀,၀၀၀ 
ပကျာ်ေို့ပရာက်ရှိလာပေီး ထိုစခန်းများေည် ပြမာက်ဘက် 
တငွ ်ေလကဝ်နငှ့ ်ပမာငပ်တာမေှည ်ပတာငဘ်ကပ်ြမေုပံမို့တို့ 
ကကားတွင် ေျံ န့ှံ့တည်ရှိေည်။ ကုလေမဂ�  ဒုက္ခ ေည်များ န့ှံ့တည်ရှိေည်။ ကုလေမဂ�  ဒုက္ခ ေည်များ ့
ဆိုင်ရာ ပအဂျင်စီတစ်ခုြဖစ်ပော UNHCR ေည် ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်တွင်  အိန�  ိယနှင့်  မပလးရှားတွင်  ခိုလှု ံပန ကကပော 
ချင်းဒုက္ခ ေည်ပေါင်း ၃၅၀၀၀ ကို အကာအကွယ် ပေးထား
ြခင်းအား ေက်တမ်းတိုးပေးရန် ေပဘာတူလိုက်ေည်။၅၃

 ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး ေဋိေက္ခ  များကို 
ပလာ ပလာ လ တ် လ တ်  ပြဖ ရှ င်း ပေး နို င် မ ည့်  အ ပြဖ မ ရှိ  

ပနကကပေးပော်လည်း ၂၀၁၉မှာ အဆုံးေိုင်းေို့ ပရာက်လာ 
ပလပေ။ီ နိငုင်တံကာ၏ စိုးရမိေ်ေူနြ်ခင်းမှာ မပလျာပ့ေးေလိ ု
ဤနယပ်ြမမှာ ကလုေမဂ� ၏ လေူားချင်း  စာနာပထာကထ်ား
မှု  အစီအစဉ်များ ဉီးစားပေးရပောပနရာ၊ နိုင်ငံပရးအရ 
နာလန်ထူနိုင်မှု ကို ထည့်စဉ်းစားရေည့် ပနရာတစ်ခု ြဖစ်ပန 
ပေ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  အိုး အိ မ် မဲ့ စွ န့် ခွာ ခဲ့ ရ  ေူ များ အ ဖို့  
အိမ် ြေန်စရာ ပမ ျှာ်လင့်ချက်မှာ လွယ်လွယ်နှင့်  ြမန် ြမန်  
ြေည့်ဝဖို့ရာ လမ်းမြမင်ေါဟု ဧရာဝတီမဂ� ဇင်းက ေတိပေး 
ခဲေ့ည။်၅၄  ပကျာကပ်တာမ် ှရ�ာေားတစဉ်ီးကမ ူ“ပငမိ်းချမ်းမေှ ဲ
က� န်ပတာ်တို့ အိမ်ြေန်နိုင်ကကမှာ” ဟု ပြောကကားခဲ့ေည်။၅၅

 အကကမ်းဖက်မှု များ ြမင့်တက်လာေည့် နှစ်တစ်နှစ် 
အပေီးတွင် အာရကန်ပြမေည် ကပောင်းကနင်း ြဖစ်ပနဆဲ၊ 
ပမ ျှာ်လင့်စရာ နည်းေါးပေီး စိတ်ေျက်စရာအြဖစ်များ ပြခာက် 
လှန့်ပနဆဲေင်။

ေဋိေက္ခ အေစ်များေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ 
နည်းလမ်းေစ်များ
ေဋိေက္ခ အေစ်များေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ 
နည်းလမ်းေစ်များ
ေဋိေက္ခ အေစ်များေို့မဟုတ် ပြဖရှင်းစရာ 

 လနွခ်ဲေ့ည့ ်နစှအ်နည်းငယအ်တငွ်း ရခိငုြ်ေညန်ယ၌် 
ေဋိေက္ခ များ ြေန်လည်ပခါင်းပထာင်လာချိန်တွင် အာရကန် 
အမျ ိုးေားပရးဝါဒများလည်း ေို၍ကျယ်ြေန့် ထွန်းကားလာ 
ခဲ့ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွင်းရှိ လှု ေ်ရှား တက်�ကွေူများ 
ြဖစ်ပစ၊ ြမန်မာြေည်၏ အြခားပဒေများတွင် ပနထိုင်ပနကက
ေူ ရခိုင် ြေည်နယ်ေားများ ြဖစ်ပစ၊ ကျယ် ြေန့်လာေည့်  
ြေည်ေတွင် အပြခချပနထိုင်ေူ ရခိုင်အေိုင်းအဝိုင်းများမှ 
ြဖစ်ပစ ၊  ဒစ်ဂျစ်တယ်ပခတ်၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာပကကာင့်  
အမျ ိုးေားပရးစိတ်ဓာတ်များ ေိုမိုတက်�ကွလာကကေါေည်။ 
(Facebook နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အခန်းက�  ကို ရှု ေါ။) 
ဇူလိုင်လတွင် ထွန်း ြမတ်နိုင်၏ ညီငယ်အေါအဝင် ရခိုင်
ပြခာက်ဉီး  စင်ကာေူတွင်  အဖမ်းခံရ ပေီး  ULA အတွက်
ရံေုံပငွရှာပဖွပေးြခင်း၊ ULA ကို  အများပထာက်ခံပအာင် 
ပဆာ်ကေြခင်းတို့ပကကာင့် စင်ကာေူက ြေည်နှင်ခဲ့ေါေည်။၅၆

ထိအုဆကအ်စေက်ိ ုမဒီယီာက အေားပေးပဖာြ်ေခဲ့ ကကေည။် 
ေို့ပော် တကယ့် လက်ပတွ့၌ နိုင်ငံတကာေို့ ြဖန့်ကျက် 
ပနပော ကွန်ရက်ရှိလာြခင်းကေင်လျှ င် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေရ်ှားမှု ကိ ုေိ၍ု ပထာကခ်အံားပေးလာကကေည့ ်အပထာက ်
အထားေင်ြဖစ်ေည်။
 ရခိုင် ြေည်နယ်တွင်မူ မျ ိုးဆက်ပဟာင်းမှ ပခါင်း 
ပဆာင်များက ယခု  ၂၀၁၁ ပနာက်ေိုင်းအမျ ိုးေားပရး 
စတိဓ်ာတမ်ျား တက�်ကလွာေုကံိ ုယခငအ်စိုးရ အပြောင်းအလဲ
များြဖစ်ခဲ့ပော ၁၉၄၈၊ ၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၈၈ ကာလများက 
လှု ေ်ရှားမှု များနှင့် နှို  င်းယှဉ်ကကည့်ကကေည်။ အစိုးရ၏ အင်
တာနက်ြဖတ်ပတာက်ေစ် ြခင်းေည်လည်းပကာင်း၊ ULA 
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၏ Facebook  စာမျက်နှာများအား ေိတ်ေစ်ြခင်းေည် 
လည်းပကာင်း ULA ကို  ပထာက်ခံမှု များအား မရေ်တန့်  
ပစခဲ့ေါ။ “လူပတွကဒီမိုကပရစီြေုြေင် ပြောင်းလဲပရးဆိုတာ
ကို အယုံအကကည်မဲ့ ကုန်ကကပေီဟု ANP ၏ ပခါင်းပဆာင် 
ဉီးဉီးလှပစာက ပြောကကားခဲ့ေည်။၅၇ 
 မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ  ရ ခို င် ၏  အ ပရး ပေါ် အ ပြခ  
အပနများကို ပြဖရှင်းရန်အပရးမှာ ရိုးရှင်းေည့် ကိစ္စ တစ်ခု
မဟုတ်ေါ။ “အာရကန်၏ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များ
ေည ်ဂိဏု်းဂဏကွြဲေား ပနကကပေးေည။် လနွခ်ဲေ့ည့ ်ေုံးနစှ ်
အ တွ င်း  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ နို င် ငံ ပရး ထဲ  ဝ င် ခဲ့ ပော  A N P 
တွင်  အက်ပကကာင်းများ ရှိပနခဲ့ေည်။ ခွဲထွက်ေွားပော
အဖွဲ့ဝင်များက ၁၉၉၀ အပထွပထွ  ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်
ဝ င် ပရာ က် ယှ ဉ် ပေို င် ခဲ့ ဖူး ေ ည့်  အာ ရ က န် ဒီ မို က ပရ စီ  
အဖွဲ့ချုေ်ကို  ြေန်လည်အေက်ေွင်းရန်  ကကိုးစားပနကက
ေည်။ မွတ်ဆလင်များ ရခိုင်လူ့အဖွဲ့ အစည်းအတွင်း စည်း
စည်းလုံးလုံးပနထိုင်နိုင်ပရးမှာ လက်ပတွ့တွင် မြဖစ်လာ 
ပေးပေ။ ထို့ ြေင် နိုင်ငံပတာ်ေစ္စ ာပဖာက်မှု ြဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
အဖမ်းခံရပေီး ၂၀၁၉ အပစာေိုင်းတွင် ပထာင်ကျခဲ့ပော ANP 
၏ ပခါင်းပဆာင် ဉီးပအးပမာင်မှာ ေါတီမှ နှု တ်ထွက်ေွား 
ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၇ ကိုရှု ေါ။)
 ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု ၌ လက်ရှိအချိန်တွင် 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းေုံးခုရှိပနေည်။ အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲထားပော ALP၊ အေစ်မရေ်ထားေည့်  ANC နှင့်  
U L A  တို့ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။  ထို အ ဖွဲ့ ေုံး ခု မှာ လ ည်း  မ တူ  
ကွဲ ြေား ပော  နို င် ငံ ပရး အ င် အား စု ကကီး  ေုံး ခု ထဲ တွ င်  
ရခိုင်ကို ကိုယ်စားြေု ေါဝင်ပနကကေည်။ ALP ေည် NCA 
လက်မှတ်ပရးထိုးထားပော အဖွဲ့  ၁၀ ဖွဲ့တွင်  တစ်ဖွဲ့  
အေါအဝင်ြဖစ်ေည်။ ANC က UNFC ၅၈ ၏ အဖွဲ့ဝင် ြဖစ်ပေီး 
ULA ကမူ နိုင်ငံ၏ အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းမှ အဖွဲ့ပလးဖွဲ့ေါဝင်
ပော ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ေါဝင်ပော 
FPNCC တို့ထဲတွင်ေါဝင်ပနေည်။ ေို့ပော် လွန်ခဲ့ေည့်
ေုံးနှစ်တာ အုံ�ကွမှု ကာလများအတွင်း ထိုအဖွဲ့ေုံးခုတို့၏
ေါဝါချိန်ခွင်လျှ ာမှာမူ ပနရာများစွာ၌ အထိုက်အပလျာက် 
ပြောင်းလဲခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။
 ULA ေည် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး အကျ ိုးစီးေွား 
ကိုယ်စားြေုအပရးဆိုရာတွင်လည်းပကာင်း၊ ခုခံပတာ်လှန် 
ရာတွင်လည်းပကာင်း၊  ဉီးပဆာင်ပနပောအေံ ြဖစ်လာ
ေည်။  ALP နှင့် ANC တို့ကား ရခိုင်၏ လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံ
ပရး အပစာေိုင်းကာလ ၁၉၅၀ပကျာ်နှင့် ၁၉၆၀ ပကျာ်အချိန်
မျာက နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု များ၏ အပမွအ�ကွင်းအကျန် 
ကို ရ ခဲ့ ပော  အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ  အ ေွ င် တ ည် ရှိ ေ ည် ။ 
အထူးေြဖင့် ANC မှ ဉီးခင်ပမာင်နှင့် ALP မှ ဉီးခိုင်ရဲခိုင် 
တို့ကဲ့ေို့ ဝါရင့်နိုင်ငံပရးေမားများေည် ြမန်မာအစိုးရကို 

လကန်ကက်ိငုပ်တာလ်နှေ်ည့ ်လှု ေရ်ှားမှု များတငွ ်လနွခ်ဲပ့ော 
နှစ် ၅၀ တစ်ဝိုက် ၎င်းတို့ လူငယ်ဘဝကတည်းက ေါဝင်ခဲ့ 
ကကေည်။ ယခုအချိန်တွင်မူ ထိုေါတီနှစ်ခုစလုံး၌ မိမိတို့၏ 
မူလစရိုက်လက္ခ ဏာများအား ဆက်ထိန်းကကေည်။ ALP 
ပခါင်းပဆာင်များေည် NCA လမ်းပကကာင်းမှတဆင့် ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲပရးကို ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် KNU နှင့် နီးစေ်ပော 
ဆက်ဆံပရးရှိေည်။ ANC ကမူ ၎င်း၏ UNFC အဖွဲ့ဝင် 
ဟူပော အပြခအပနတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လူမျ ိုးစုလက်နက်
ကိငုအ်ဖွဲ့များကိ ုအေအိမတှြ်ေုပေီး ပဆွး  ပနွးဖကအ်ြဖစ ်ေါဝင်
နိုင်ပအာင် ြေင်ဆင်ပေးမှော NCA ကို လက်မှတ်ထိုးမည် 
ဟူပော ရေ်တည်ချက်ြဖင့် လှု ေ်ရှားပနေည်။ (UNFC ၏ 
အပြခခံမူ ရှစ်ချက်ကိုရှု ေါ။)၅၉

 ေူ တို့ အ ချ င်း ချ င်း ကကား ၌ လ ည်း  ေ ပဘာ ထား
မေင့် ြမတ်မှု များရှိ ကကေည်။  ALP ေည်  ထို င်းနို င် ငံ
န ယ် စ ေ် တွ င်  အ င် အား ပေး ပော  အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တ စ် ခု
ြဖစ်ေကဲ့ေို့  ၂၀၁၂၌ အေစ်အခတ်ရေ်စဲ ပေီးပနာက်ေိုင်း  
၂၀၁၅ကစ၍ NAC ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ ပေီးြဖစ်ရာ လက်နက် 
ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ မလုေ်ပတာ့ေည့်အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ၎င်း၏ 
ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်တွင်ရှိပော  စခန်းကိုလည်း ULA 
က အုေ်စီးေွားခဲ့ ပေီး  ၎င်းတို့အဖွဲ့နှစ်ခု ကကား ေစ်ခတ်မှု  
များပကကာင့် လူအချ ို့ ပေဆုံးခဲ့ေည့်ြဖစ်ရေ်လည်း ရှိေည်။
 ANC ေည် ယပန့တွင် AASYC ၏ တက်�ကွပော အဖွဲ့ဝင် 
တစ်ဉီးြဖစ်ေည်။ မျ ိုးဆက်ေစ် လူငယ်များေည် AASYC 
ကို  ဆက်ထိန်းထားလို ပေီး  လက်နက်တေ်ဆင်ထားပော 
ရခိုင် ြေည်၏ တေ်မပတာ် “Arakan (State) Army ဟု 
ပခါ် တွင်ေည့် စစ်အင်အားနည်းပောတေ်မှာ ဉီးခိုင်ရာဇာတို့ 
ဉီးပဆာင်ခဲ့ပော မူလလက်ပဟာင်း ၁၉၉၀ ပကျာ်မှ ရခိုင့် 
တေ်မပတာ်၏ အစဉ်အလာများ ရှိပနပေးေည်။ (အခန်း ၅ 
ကိုရှု ေါ။)
 ဤေို့ဂိုဏ်းဂဏကွဲြေားပနကကြခင်းမှာ လွတ်လေ်
ပရးရကတည်းက ပေါ် လာပော ဗဟိုအစိုးရ အဆက်ဆက် 
လက်ပအာက်တွင် ကျင့်ေုံးခဲ့ေည့် ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ပရးမူ 
များ က ချ န် ရ စ် ခဲ့ ေ ည့်  ယ ပန့ ပခ တ် အ ထိ  ေါ လာ ေ ည့်  
စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များဟု အာရကန်နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားေူများက 
ယူဆကကေည်။၆၀ အစိုးရအာဏာေိုင်များေည် လူမျ ိုးစု  
အမျ ိုးမျ ိုး၊ နိုင်ငံပရးအစုအဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် လက်နက်ကိုင် 
အင်အားစု အမျ ိုးမျ ိုးအပေါ်  ြခားနားပော မူအမျ ိုးမျ ိုးေုံး
ကာ ချဉ်းကေခ်ဲ့ ကကေည။် ရခိငုြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်ရခိငုြ်ေညေ်မူျား 
အပရးကို ဆုံးြဖတ်ပောအခါ ရခိုင်တို့၏ အြမင်ရှု ပထာင့် 
မှ  မဟုတ်ဘဲ  ဗဟိုအစိုးရအဆက်ဆက်၏ အြမင်ဘက်
မှ  ကိုင်တွယ်ခဲ့ ကကေည်။ ဤကဲ့ေို့  ကကားပနကျ စွေ်စွဲမှု  
မျ ိုးကို ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုအေီးေီးပနထိုင်ရာ နယ်စေ် 
ပဒေများတွင် အစိုးရဘက်က မေိကျ ိုးက� န် ြေုခဲ့ ကကေည်။ 
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၏ Facebook  စာမျက်နှာများအား ေိတ်ေစ်ြခင်းေည် 
လည်းပကာင်း ULA ကို  ပထာက်ခံမှု များအား မရေ်တန့်  
ပစခဲ့ေါ။ “လူပတွကဒီမိုကပရစီြေုြေင် ပြောင်းလဲပရးဆိုတာ
ကို အယုံအကကည်မဲ့ ကုန်ကကပေီဟု ANP ၏ ပခါင်းပဆာင် 
ဉီးဉီးလှပစာက ပြောကကားခဲ့ေည်။၅၇

 မ ည် ေို့ ေ င် ြဖ စ် ပစ  ရ ခို င် ၏  အ ပရး ပေါ် အ ပြခ  
အပနများကို ပြဖရှင်းရန်အပရးမှာ ရိုးရှင်းေည့် ကိစ္စ တစ်ခု
မဟုတ်ေါ။ “အာရကန်၏ အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု များ
ေည ်ဂိဏု်းဂဏကွြဲေား ပနကကပေးေည။် လနွခ်ဲေ့ည့ ်ေုံးနစှ ်
အ တွ င်း  ပရ�း ပကာ က် ေွဲ နို င် ငံ ပရး ထဲ  ဝ င် ခဲ့ ပော  A N P 
တွင်  အက်ပကကာင်းများ ရှိပနခဲ့ေည်။ ခွဲထွက်ေွားပော
အဖွဲ့ဝင်များက ၁၉၉၀ အပထွပထွ  ပရ�းပကာက်ေွဲတွင်
ဝ င် ပရာ က် ယှ ဉ် ပေို င် ခဲ့ ဖူး ေ ည့်  အာ ရ က န် ဒီ မို က ပရ စီ  
အဖွဲ့ချုေ်ကို  ြေန်လည်အေက်ေွင်းရန်  ကကိုးစားပနကက
ေည်။ မွတ်ဆလင်များ ရခိုင်လူ့အဖွဲ့ အစည်းအတွင်း စည်း
စည်းလုံးလုံးပနထိုင်နိုင်ပရးမှာ လက်ပတွ့တွင် မြဖစ်လာ 
ပေးပေ။ ထို့ ြေင် နိုင်ငံပတာ်ေစ္စ ာပဖာက်မှု ြဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
အဖမ်းခံရပေီး ၂၀၁၉ အပစာေိုင်းတွင် ပထာင်ကျခဲ့ပော ANP 
၏ ပခါင်းပဆာင် ဉီးပအးပမာင်မှာ ေါတီမှ နှု တ်ထွက်ေွား 
ခဲ့ ပေီြဖစ်ေည်။ (အခန်း ၇ ကိုရှု ေါ။)
 ရခိုင်အမျ ိုးေားပရးလှု ေ်ရှားမှု ၌ လက်ရှိအချိန်တွင် 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းေုံးခုရှိပနေည်။ အေစ်အခတ် 
ရေ်စဲထားပော ALP၊ အေစ်မရေ်ထားေည့်  ANC နှင့်  
U L A  တို့ ြဖ စ် ကက ေ ည် ။  ထို အ ဖွဲ့ ေုံး ခု မှာ လ ည်း  မ တူ  
ကွဲ ြေား ပော  နို င် ငံ ပရး အ င် အား စု ကကီး  ေုံး ခု ထဲ တွ င်  
ရခိုင်ကို ကိုယ်စားြေု ေါဝင်ပနကကေည်။ ALP ေည် NCA 
လက်မှတ်ပရးထိုးထားပော အဖွဲ့  ၁၀ ဖွဲ့တွင်  တစ်ဖွဲ့  
အေါအဝင်ြဖစ်ေည်။ ANC က UNFC ၅၈ ၏ အဖွဲ့ဝင် ြဖစ်ပေီး 
ULA ကမူ နိုင်ငံ၏ အပရှ့ပြမာက်ေိုင်းမှ အဖွဲ့ပလးဖွဲ့ေါဝင်
ပော ပြမာက်ေိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ေါဝင်ပော 
FPNCC တို့ထဲတွင်ေါဝင်ပနေည်။ ေို့ပော် လွန်ခဲ့ေည့်
ေုံးနှစ်တာ အုံ�ကွမှု ကာလများအတွင်း ထိုအဖွဲ့ေုံးခုတို့၏
ေါဝါချိန်ခွင်လျှ ာမှာမူ ပနရာများစွာ၌ အထိုက်အပလျာက် 
ပြောင်းလဲခဲ့ ပေီ ြဖစ်ေည်။
 ULA ေည် ရခိုင်အမျ ိုးေားပရး အကျ ိုးစီးေွား 
ကိုယ်စားြေုအပရးဆိုရာတွင်လည်းပကာင်း၊ ခုခံပတာ်လှန် 
ရာတွင်လည်းပကာင်း၊  ဉီးပဆာင်ပနပောအေံ ြဖစ်လာ
ေည်။  ALP နှင့် ANC တို့ကား ရခိုင်၏ လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံ
ပရး အပစာေိုင်းကာလ ၁၉၅၀ပကျာ်နှင့် ၁၉၆၀ ပကျာ်အချိန်
မျာက နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု များ၏ အပမွအ�ကွင်းအကျန် 
ကို ရ ခဲ့ ပော  အ ဖွဲ့ အ စ ည်း များ  အ ေွ င် တ ည် ရှိ ေ ည် ။ 
အထူးေြဖင့် ANC မှ ဉီးခင်ပမာင်နှင့် ALP မှ ဉီးခိုင်ရဲခိုင် 
တို့ကဲ့ေို့ ဝါရင့်နိုင်ငံပရးေမားများေည် ြမန်မာအစိုးရကို 

လကန်ကက်ိငုပ်တာလ်နှေ်ည့ ်လှု ေရ်ှားမှု များတငွ ်လနွခ်ဲပ့ော 
နှစ် ၅၀ တစ်ဝိုက် ၎င်းတို့ လူငယ်ဘဝကတည်းက ေါဝင်ခဲ့ 
ကကေည်။ ယခုအချိန်တွင်မူ ထိုေါတီနှစ်ခုစလုံး၌ မိမိတို့၏ 
မူလစရိုက်လက္ခ ဏာများအား ဆက်ထိန်းကကေည်။ ALP 
ပခါင်းပဆာင်များေည် NCA လမ်းပကကာင်းမှတဆင့် ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲပရးကို ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် KNU နှင့် နီးစေ်ပော 
ဆက်ဆံပရးရှိေည်။ ANC ကမူ ၎င်း၏ UNFC အဖွဲ့ဝင် 
ဟူပော အပြခအပနတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လူမျ ိုးစုလက်နက်
ကိငုအ်ဖွဲ့များကိ ုအေအိမတှြ်ေုပေီး ပဆွး  ပနွးဖကအ်ြဖစ ်ေါဝင်
နိုင်ပအာင် ြေင်ဆင်ပေးမှော NCA ကို လက်မှတ်ထိုးမည် 
ဟူပော ရေ်တည်ချက်ြဖင့် လှု ေ်ရှားပနေည်။ (UNFC ၏ 
အပြခခံမူ ရှစ်ချက်ကိုရှု ေါ။)၅၉

 ေူ တို့ အ ချ င်း ချ င်း ကကား ၌ လ ည်း  ေ ပဘာ ထား
မေင့် ြမတ်မှု များရှိ ကကေည်။  ALP ေည်  ထို င်းနို င် ငံ
န ယ် စ ေ် တွ င်  အ င် အား ပေး ပော  အ ဖွဲ့ အ စ ည်း တ စ် ခု
ြဖစ်ေကဲ့ေို့  ၂၀၁၂၌ အေစ်အခတ်ရေ်စဲ ပေီးပနာက်ေိုင်း  
၂၀၁၅ကစ၍ NAC ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ ပေီးြဖစ်ရာ လက်နက် 
ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များ မလုေ်ပတာ့ေည့်အဖွဲ့ ြဖစ်ေည်။ ၎င်း၏ 
ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံချက်တွင်ရှိပော  စခန်းကိုလည်း ULA 
က အုေ်စီးေွားခဲ့ ပေီး  ၎င်းတို့အဖွဲ့နှစ်ခု ကကား ေစ်ခတ်မှု  
များပကကာင့် လူအချ ို့ ပေဆုံးခဲ့ေည့်ြဖစ်ရေ်လည်း ရှိေည်။
 ANC ေည် ယပန့တွင် AASYC ၏ တက်�ကွပော အဖွဲ့ဝင် 
တစ်ဉီးြဖစ်ေည်။ မျ ိုးဆက်ေစ် လူငယ်များေည် AASYC 
ကို  ဆက်ထိန်းထားလို ပေီး  လက်နက်တေ်ဆင်ထားပော 
ရခိုင် ြေည်၏ တေ်မပတာ် “Arakan (State) Army ဟု 
ပခါ် တွင်ေည့် စစ်အင်အားနည်းပောတေ်မှာ ဉီးခိုင်ရာဇာတို့ 
ဉီးပဆာင်ခဲ့ပော မူလလက်ပဟာင်း ၁၉၉၀ ပကျာ်မှ ရခိုင့် 
တေ်မပတာ်၏ အစဉ်အလာများ ရှိပနပေးေည်။ (အခန်း ၅ 
ကိုရှု ေါ။)
 ဤေို့ဂိုဏ်းဂဏကွဲြေားပနကကြခင်းမှာ လွတ်လေ်
ပရးရကတည်းက ပေါ် လာပော ဗဟိုအစိုးရ အဆက်ဆက် 
လက်ပအာက်တွင် ကျင့်ေုံးခဲ့ေည့် ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ပရးမူ 
များ က ချ န် ရ စ် ခဲ့ ေ ည့်  ယ ပန့ ပခ တ် အ ထိ  ေါ လာ ေ ည့်  
စိတ်ဝမ်းကွဲမှု များဟု အာရကန်နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားေူများက 
ယူဆကကေည်။၆၀ အစိုးရအာဏာေိုင်များေည် လူမျ ိုးစု  
အမျ ိုးမျ ိုး၊ နိုင်ငံပရးအစုအဖွဲ့အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် လက်နက်ကိုင် 
အင်အားစု အမျ ိုးမျ ိုးအပေါ်  ြခားနားပော မူအမျ ိုးမျ ိုးေုံး
ကာ ချဉ်းကေခ်ဲ့ ကကေည။် ရခိငုြ်ေညန်ယန်ငှ့ ်ရခိငုြ်ေညေ်မူျား 
အပရးကို ဆုံးြဖတ်ပောအခါ ရခိုင်တို့၏ အြမင်ရှု ပထာင့် 
မှ  မဟုတ်ဘဲ  ဗဟိုအစိုးရအဆက်ဆက်၏ အြမင်ဘက်
မှ  ကိုင်တွယ်ခဲ့ ကကေည်။ ဤကဲ့ေို့  ကကားပနကျ စွေ်စွဲမှု  
မျ ိုးကို ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုအေီးေီးပနထိုင်ရာ နယ်စေ် 
ပဒေများတွင် အစိုးရဘက်က မေိကျ ိုးက� န် ြေုခဲ့ ကကေည်။ 
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၁၉၄၈ ပနာက်ေိုင်း ြေည်တွင်းစစ်များ  စတင်  လာေည့်  
အချိန်များကတည်းက ကကုံလျှ င် ကကုံေလို မေိကျ ိုးက� န်  
ြေုခဲ့ ကကေည့်အြဖစ်များေင်။ ဗမာပခါင်းပဆာင် အချင်း 
ချင်း  ြေည်မတွင်  အာဏာအတွက်  ပေိုင်ဆို င် ကကမှု များ
နှင့်  တိုင်း ြေည်အပရး မတည်ပငိမ်မှု များက ကကုံပနရပော 
ြေဿနာများ၏ အရင်းခံ ြဖစ်ေည်ဟု တစ်ဖက်မှ  ရခိုင်  
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက ြမင် ကကေည်။ ပဒေ 
အေီးေီးမှ လူမျ ိုးစုများအတွက် ဒီမိုကပရစီဟူ၍ မရှိေလို 
ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်လည်း  မရှိ ပေ။ အာရကန်ပြမနှင့်  
အြခားလူမျ ိုးစုြေည်နယ်များကို ဗဟိုအစိုးရက ေံယဇာတ 
အရင်းအြမစ်များ ထုတ်ယူရန်ဟူပောအြမင်နှင့် လုံပခုံပရး
အြမင်ဘက်ကော စဉ်းစား ကကပလ့ရှိေည်။  ဤအပြခ
အပနမှာ ယခုအခါတွင်  NLD နှင့်  တေ်မပတာ်တို့ ကကား 
ညှိမရေည့် အပနအထားပကကာင့် ေို၍ေင်  ပေါ် လွင်ပနပေး 
ေည်။ လူမျ ိုးစု ေါတီများအပနနှင့် NLDနှင့် ညှိနှို  င်း အလုေ် 
လုေ် ကကရမည်လား၊ တေ်မပတာ်နှင့်  ဆက်ဆံညှိနှို  င်းကာ 
အလုေ် ြဖစ်မည်လား မကွဲ ြေားဘဲရှိခဲ့ေည်။ NLD ပရာ 
တေ်မပတာ်၌ေါ အနာဂတ်ပရး စိတ်ကူးအကကံများ အပေိုင် 
အဆိုင်ရှိကကေည်။ အြခားနိုင်ငံပရး အစုအဖွဲ့တို့ေည်ကား 
ေူတို့အလိုကို ြဖည့်ရမည့်ေူများဟုော ြမင်ေည်။
 ယခု ြဖစ်ပနပော အပြခအပနမှာ လွတ်လေ်ပရး 
ရအပေီး ေါလီမန်ပခတ်က အကွဲအပေဲများနှင့် များစွာဆင်တူ 
ေ ည် ဟု  ဝါ ရ င့် နို င် ငံ ပရး ေ မား များ က  ြမ င် ကက ေ ည် ။ 
(အခန်း ၃ကိုရှု ေါ။) ဤအဆိုအရ အစိုးရထဲမှ နိုင်ငံပရး 

ပေိုင်ဆိုင်မှု များနှင့်  စိတ်ေပဘာထား  လမ်းစဉ်ကွဲလွဲမှု  
များေည် အစိုးရ၏ ြေင်ေတွင်ေါ  စိမ့်ဝင်ပန ပေီး  ရခိုင်  
ြေည်နယ်နှင့် အြခားလူမျ ိုးစု နယ်ပြမများဆီေို့ေါ ရိုက်ခတ်မှု  
ရှိေည်။ ယပန့အချိန်အခါမှာလည်း ဤအတိုင်းေင် ြဖစ်ေျက် 
ပနေည်။ လွန်ခဲ့ေည့် နှစ်ပေါင်းေုံးဆယ်အတွင်း ကျင်းေ 
ခဲ့ေည့်  ပရ�းပကာက်ေွဲ  ေုံးခုစလုံးတွင် ALD၊ ANP နှင့်  
RDN တို့ေည်  ရလဒ်ပကာင်းများ  ရခဲ့ ကကပော်လည်း  
ပရ�းပကာက်ေွဲအ ပေီး၌  နို င်ငံ ပရးအရ ကိုယ်စား ြေုမှု နှင့်  
အုေ်ချုေ်မှု တို့တွင် ပလာက်ပလာက်လားလား အဓိေ� ါယ်ရှိစွာ 
ေါဝင်နိုင် ြခင်း မရှိ ကကေါ။ ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်မှာ မည်ေို့  
ေင်ရှိေါပစ အုေ်ချုေ်ပရး၊ နိုင်ငံပရးနှင့်  လုံ ပခုံပရးအတွက် 
အာ ဏာ နှ င့်  လု ေ် ေို င် ခွ င့် များ ေ ည်  ဗ ဟို အ စိုး ရ နှ င့်  
တေ်မပတာ်တို့၏ လက်ထဲတွင်ောရှိေည်။
 ဤေို့  စိတ်ဝမ်းမညီေည့် ြဖစ်အင်မှာ ပငိမ်းချမ်း
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ထဲတွင်လည်း ရှိပနေည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်
 ALP က အေစ်အခတ် ရေ်စဲခဲ့ ပေီးပနာက်ေိုင်း USDP နှင့် 
NLD အစိုးရေက်တမ်းနှစ်ဆက်စလုံးေည် တေ်မပတာ် 
၏ အ လို ကို ော  လို က် ပလျာ ပန ရ ပေီး  တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်  
ANC နှင့်  ULA တို့ကို  နိုင်ငံပရး  ပဆွးပနွးေွဲများတွင်  
တရားဝင်  တက်ပရာက်ခွင့်  မရပအာင်  ေိတ်ေင်ထားခဲ့  
ေည်။ ဤေို့ဖယ်ကျဉ်မှု မျ ိုးမှာ ရိုဟင်ဂျာနှင့် မွတ်ဆလင် 
များအပရးတွင်  ၁၉၇၈ နဂါးမင်း  စစ်ဆင်ပရးကာလ 
များကတည်းေင် စတင်ခဲ့ ပေီး ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားဉေပဒအရ 
မွတ်ဆလင်များစွာမှာ ြေည်နယ်အတွင်း၌ေင် တန်းတူညီတူ 
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၁၉၄၈ ပနာက်ေိုင်း ြေည်တွင်းစစ်များ  စတင်  လာေည့်  
အချိန်များကတည်းက ကကုံလျှ င် ကကုံေလို မေိကျ ိုးက� န်  
ြေုခဲ့ ကကေည့်အြဖစ်များေင်။ ဗမာပခါင်းပဆာင် အချင်း 
ချင်း  ြေည်မတွင်  အာဏာအတွက်  ပေိုင်ဆို င် ကကမှု များ
နှင့်  တိုင်း ြေည်အပရး မတည်ပငိမ်မှု များက ကကုံပနရပော 
ြေဿနာများ၏ အရင်းခံ ြဖစ်ေည်ဟု တစ်ဖက်မှ  ရခိုင်  
အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူများက ြမင် ကကေည်။ ပဒေ 
အေီးေီးမှ လူမျ ိုးစုများအတွက် ဒီမိုကပရစီဟူ၍ မရှိေလို 
ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်လည်း  မရှိ ပေ။ အာရကန်ပြမနှင့်  
အြခားလူမျ ိုးစုြေည်နယ်များကို ဗဟိုအစိုးရက ေံယဇာတ 
အရင်းအြမစ်များ ထုတ်ယူရန်ဟူပောအြမင်နှင့် လုံပခုံပရး
အြမင်ဘက်ကော စဉ်းစား ကကပလ့ရှိေည်။  ဤအပြခ
အပနမှာ ယခုအခါတွင်  NLD နှင့်  တေ်မပတာ်တို့ ကကား 
ညှိမရေည့် အပနအထားပကကာင့် ေို၍ေင်  ပေါ် လွင်ပနပေး 
ေည်။ လူမျ ိုးစု ေါတီများအပနနှင့် NLDနှင့် ညှိနှို  င်း အလုေ် 
လုေ် ကကရမည်လား၊ တေ်မပတာ်နှင့်  ဆက်ဆံညှိနှို  င်းကာ 
အလုေ် ြဖစ်မည်လား မကွဲ ြေားဘဲရှိခဲ့ေည်။ NLD ပရာ 
တေ်မပတာ်၌ေါ အနာဂတ်ပရး စိတ်ကူးအကကံများ အပေိုင် 
အဆိုင်ရှိကကေည်။ အြခားနိုင်ငံပရး အစုအဖွဲ့တို့ေည်ကား 
ေူတို့အလိုကို ြဖည့်ရမည့်ေူများဟုော ြမင်ေည်။
 ယခု ြဖစ်ပနပော အပြခအပနမှာ လွတ်လေ်ပရး 
ရအပေီး ေါလီမန်ပခတ်က အကွဲအပေဲများနှင့် များစွာဆင်တူ 
ေ ည် ဟု  ဝါ ရ င့် နို င် ငံ ပရး ေ မား များ က  ြမ င် ကက ေ ည် ။ 
(အခန်း ၃ကိုရှု ေါ။) ဤအဆိုအရ အစိုးရထဲမှ နိုင်ငံပရး 

ပေိုင်ဆိုင်မှု များနှင့်  စိတ်ေပဘာထား  လမ်းစဉ်ကွဲလွဲမှု  
များေည် အစိုးရ၏ ြေင်ေတွင်ေါ  စိမ့်ဝင်ပန ပေီး  ရခိုင်  
ြေည်နယ်နှင့် အြခားလူမျ ိုးစု နယ်ပြမများဆီေို့ေါ ရိုက်ခတ်မှု  
ရှိေည်။ ယပန့အချိန်အခါမှာလည်း ဤအတိုင်းေင် ြဖစ်ေျက် 
ပနေည်။ လွန်ခဲ့ေည့် နှစ်ပေါင်းေုံးဆယ်အတွင်း ကျင်းေ 
ခဲ့ေည့်  ပရ�းပကာက်ေွဲ  ေုံးခုစလုံးတွင် ALD၊ ANP နှင့်  
RDN တို့ေည်  ရလဒ်ပကာင်းများ  ရခဲ့ ကကပော်လည်း  
ပရ�းပကာက်ေွဲအ ပေီး၌  နို င်ငံ ပရးအရ ကိုယ်စား ြေုမှု နှင့်  
အုေ်ချုေ်မှု တို့တွင် ပလာက်ပလာက်လားလား အဓိေ� ါယ်ရှိစွာ 
ေါဝင်နိုင် ြခင်း မရှိ ကကေါ။ ပရ�းပကာက်ေွဲရလဒ်မှာ မည်ေို့  
ေင်ရှိေါပစ အုေ်ချုေ်ပရး၊ နိုင်ငံပရးနှင့်  လုံ ပခုံပရးအတွက် 
အာ ဏာ နှ င့်  လု ေ် ေို င် ခွ င့် များ ေ ည်  ဗ ဟို အ စိုး ရ နှ င့်  
တေ်မပတာ်တို့၏ လက်ထဲတွင်ောရှိေည်။
 ဤေို့  စိတ်ဝမ်းမညီေည့် ြဖစ်အင်မှာ ပငိမ်းချမ်း
ပရးလုေ်ငန်းစဉ်ထဲတွင်လည်း ရှိပနေည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်
 ALP က အေစ်အခတ် ရေ်စဲခဲ့ ပေီးပနာက်ေိုင်း USDP နှင့် 
NLD အစိုးရေက်တမ်းနှစ်ဆက်စလုံးေည် တေ်မပတာ် 
၏ အ လို ကို ော  လို က် ပလျာ ပန ရ ပေီး  တ ေ် မ ပတာ် ေ ည်  
ANC နှင့်  ULA တို့ကို  နိုင်ငံပရး  ပဆွးပနွးေွဲများတွင်  
တရားဝင်  တက်ပရာက်ခွင့်  မရပအာင်  ေိတ်ေင်ထားခဲ့  
ေည်။ ဤေို့ဖယ်ကျဉ်မှု မျ ိုးမှာ ရိုဟင်ဂျာနှင့် မွတ်ဆလင် 
များအပရးတွင်  ၁၉၇၈ နဂါးမင်း  စစ်ဆင်ပရးကာလ 
များကတည်းေင် စတင်ခဲ့ ပေီး ၁၉၈၂ နိုင်ငံေားဉေပဒအရ 
မွတ်ဆလင်များစွာမှာ ြေည်နယ်အတွင်း၌ေင် တန်းတူညီတူ 
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အခွင့်အပရးမရကကပေ။ အင်အားအြေည့်နှင့် မုန်တိုင်းကား 
စတင်အားယူပနပလပေီ။
 ARSA အင်အားကကီးလာခဲ့ ပေီးပနာက် တေ်မပတာ်
က ရိဟုငဂ်ျာတို့အား အကကီးအကျယ ်နှမိန်င်းခဲခ့ျနိ ်တငွ ်NLD 
အစိုးရလက်ထက်၌ ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ေဋိေက္ခ များ၏ 
ဗဟိုချက်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ေဋိေက္ခ များ ပလာင်က� မ်း 
လာြခင်းက အစိုးရ၏ မဝူါဒများကိ ုချကခ်ျင်း အပြောင်းအလ ဲ
ြဖစ်ပစခဲ့ေည် မဟုတ်ေါ။ ပငိမ်းချမ်းပရးကို တည်ပဆာက် 
ရမည့်  အချိန်ဟု ထင်ပနကကဆဲမှာေင် ရခိုင် ြေည်နယ်နှင့်  
ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံမှတ်ဧရိယာကို ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတွင်
ပကကညာခဲ့ေည့်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး နယ်ပြမများထဲ
တွင်  တေ်မပတာ်က မထည့်ေွင်းခဲ့ေါ။ ဤအြဖစ်မျ ိုးမှာ 
ကုလေမဂ� ၏ လွတ်လေ်ပော အချက်အလက် ရှာပဖွပရး 
မစ်ရှင်တို့က တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှု  
များ ပဒေခံတို့ အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့ ြခင်းကို စစ်ပဆးပေးရန် 
တို က် တွ န်း ပန ပော  N L D  အ စိုး ရ လ က် ထ က် တွ င် ေ င်  
ြဖစ်လာေည့် ကိစ္စ ြဖစ်ပကကာင်း အာရကန် အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေ်ရှားေူများက ပထာက်ြေကကေည်။ (အခန်း ၇ ကိုရှု ေါ။)
 ဤ ေို့ ရ ခို င် အ ပရး ကို  ပဘး ဖ ယ် ထား ခံ ရ ေ ည်  
ဟူ ပော   အ ယူ အ ဆ ခို င် မာ လာ ေ ည့် အ ခါ  A N P  နှ င့်  
ULA တို့ေည် လွန်ခဲ့ပောနှစ်များအတွင်း မိမိတို့၏ အမျ ိုး
ေား ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ အ တွ က်  ပန ရာ ကို  ချဲ့ ထွ င် လာ  
ကကေည်။ အကကမ်းဖက်မှု  တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြခင်း၌ ေါဝင်  

ခဲ့ ကက ေူ အား လုံး ေ ည်  အ ြေ စ် နှ င့် က င်း ေ ည် ဟူ ၍ 
မရှိေါ။ ေို့ပော် ပြမာက်ဉီးလူေတ်မှု တွင်မူ ဆန� ြေေူတို့
အေက်ဆုံးရြခင်း၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပြေးလ� ား တိမ်းပရှာင်
ရ ြခင်းများနှင့်  ဉီးပအးပမာင်နှင့်  အ ြခားအမျ ိုးေား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 ယခင်ကတည်းက ရှိပနခဲ့ပော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်
များ ေိုနက်ေွားပစခဲ့ေည်။
 အာ ရ က န် အ မျ ိုး ေား ပရး ကို  တ စ် နို င် ငံ လုံး  
အတိုင်းအတာြဖင့် ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် လက်နက်စွဲကိုင်ြခင်း 
အားြဖင့်ော အားထုတ်ခဲ့ ကကြခင်း မဟုတ်ေါ။ ULA ၏ 
စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များနှင့်  ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို  
မီဒီယာ ပခါင်းကကီးေတင်းများအြဖစ် ပဖာ်ြေပနကကချိန်တွင် 
နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ က လ ည်း  နို င် ငံ ပရး အ ရ  စ ည်း လုံး
အပရးဆိုပရးနှင့်  ဥေပဒြေုပရးဘက်တွင်  ေါဝင်လာကက
ေည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကပရစီကို ၂၁ ရာစုေင်လုံ ညီလာခံ 
လုေ်ငန်းများအားြဖင့် ရရှိလာနိုင်ေါပကကာင်း၊ နိုင်ငံပရးေါတီ
များ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရတို့ ကကား 
ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်မှု များအားြဖင့်  ပငိမ်းချမ်းနိုင်မည်ဟု 
ထငပ်ကကာင်း ANP ၏ ပခါင်းပဆာငပ်ဟာင်း ဉီးပအးပမာငက် 
တရားရုံး၌ တရားရငဆ်ိငုပ်နရစဉက်ာလတငွ ်အပကာင်းြမင်
ေည့ဘ်ကမ် ှပြောကကားခဲေ့ည။်၆၁ ရခိငုြ်ေညန်ယရ်ှ ိအမျ ိုးေား 
ပရးအဖွဲ့အစည်းများေည် မည်မျှ ေင်  ဂိုဏ်းဂဏကွဲပန 
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အခွင့်အပရးမရကကပေ။ အင်အားအြေည့်နှင့် မုန်တိုင်းကား 
စတင်အားယူပနပလပေီ။
 ARSA အင်အားကကီးလာခဲ့ ပေီးပနာက် တေ်မပတာ်
က ရိဟုငဂ်ျာတို့အား အကကီးအကျယ ်နှမိန်င်းခဲခ့ျနိ ်တငွ ်NLD 
အစိုးရလက်ထက်၌ ရခိုင် ြေည်နယ်ေည် ေဋိေက္ခ များ၏ 
ဗဟိုချက်ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ ေို့ပော် ေဋိေက္ခ များ ပလာင်က� မ်း 
လာြခင်းက အစိုးရ၏ မဝူါဒများကိ ုချကခ်ျင်း အပြောင်းအလ ဲ
ြဖစ်ပစခဲ့ေည် မဟုတ်ေါ။ ပငိမ်းချမ်းပရးကို တည်ပဆာက် 
ရမည့်  အချိန်ဟု ထင်ပနကကဆဲမှာေင် ရခိုင် ြေည်နယ်နှင့်  
ေုံးနိုင်ငံ နယ်ြခားဆုံမှတ်ဧရိယာကို ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတွင်
ပကကညာခဲ့ေည့်  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး နယ်ပြမများထဲ
တွင်  တေ်မပတာ်က မထည့်ေွင်းခဲ့ေါ။ ဤအြဖစ်မျ ိုးမှာ 
ကုလေမဂ� ၏ လွတ်လေ်ပော အချက်အလက် ရှာပဖွပရး 
မစ်ရှင်တို့က တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှု  
များ ပဒေခံတို့ အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့ ြခင်းကို စစ်ပဆးပေးရန် 
တို က် တွ န်း ပန ပော  N L D  အ စိုး ရ လ က် ထ က် တွ င် ေ င်  
ြဖစ်လာေည့် ကိစ္စ ြဖစ်ပကကာင်း အာရကန် အမျ ိုးေားပရး 
လှု ေ်ရှားေူများက ပထာက်ြေကကေည်။ (အခန်း ၇ ကိုရှု ေါ။)
 ဤ ေို့ ရ ခို င် အ ပရး ကို  ပဘး ဖ ယ် ထား ခံ ရ ေ ည်  
ဟူ ပော   အ ယူ အ ဆ ခို င် မာ လာ ေ ည့် အ ခါ  A N P  နှ င့်  
ULA တို့ေည် လွန်ခဲ့ပောနှစ်များအတွင်း မိမိတို့၏ အမျ ိုး
ေား ပရး လှု ေ် ရှား မှု များ အ တွ က်  ပန ရာ ကို  ချဲ့ ထွ င် လာ  
ကကေည်။ အကကမ်းဖက်မှု  တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ ြခင်း၌ ေါဝင်  

ခဲ့ ကက ေူ အား လုံး ေ ည်  အ ြေ စ် နှ င့် က င်း ေ ည် ဟူ ၍ 
မရှိေါ။ ေို့ပော် ပြမာက်ဉီးလူေတ်မှု တွင်မူ ဆန� ြေေူတို့
အေက်ဆုံးရြခင်း၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပြေးလ� ား တိမ်းပရှာင်
ရ ြခင်းများနှင့်  ဉီးပအးပမာင်နှင့်  အ ြခားအမျ ိုးေား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 ယခင်ကတည်းက ရှိပနခဲ့ပော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်
များ ေိုနက်ေွားပစခဲ့ေည်။
 အာ ရ က န် အ မျ ိုး ေား ပရး ကို  တ စ် နို င် ငံ လုံး  
အတိုင်းအတာြဖင့် ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် လက်နက်စွဲကိုင်ြခင်း 
အားြဖင့်ော အားထုတ်ခဲ့ ကကြခင်း မဟုတ်ေါ။ ULA ၏ 
စစ်ပရးလှု ေ်ရှားမှု များနှင့်  ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းကို  
မီဒီယာ ပခါင်းကကီးေတင်းများအြဖစ် ပဖာ်ြေပနကကချိန်တွင် 
နို င် ငံ ပရး ေါ တီ များ က လ ည်း  နို င် ငံ ပရး အ ရ  စ ည်း လုံး
အပရးဆိုပရးနှင့်  ဥေပဒြေုပရးဘက်တွင်  ေါဝင်လာကက
ေည်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကပရစီကို ၂၁ ရာစုေင်လုံ ညီလာခံ 
လုေ်ငန်းများအားြဖင့် ရရှိလာနိုင်ေါပကကာင်း၊ နိုင်ငံပရးေါတီ
များ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရတို့ ကကား 
ေူးပေါင်းပဆာင်ရ�က်မှု များအားြဖင့်  ပငိမ်းချမ်းနိုင်မည်ဟု 
ထငပ်ကကာင်း ANP ၏ ပခါင်းပဆာငပ်ဟာင်း ဉီးပအးပမာငက် 
တရားရုံး၌ တရားရငဆ်ိငုပ်နရစဉက်ာလတငွ ်အပကာင်းြမင်
ေည့ဘ်ကမ် ှပြောကကားခဲေ့ည။်၆၁ ရခိငုြ်ေညန်ယရ်ှ ိအမျ ိုးေား 
ပရးအဖွဲ့အစည်းများေည် မည်မျှ ေင်  ဂိုဏ်းဂဏကွဲပန 
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ကကပောလ်ည်း  နိငုင်ပံရးအရ အပြဖထကွရ်နက်ိ ုေိ၍ု အားစိကု ်
လာကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းပကကာင့်  ဖိအား 
များ တိုးလာြခင်းနှင့် တရုတ်၏ BRI ပနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုး 
ဆက်များပကကာင့် အမျ ိုးေားပရးအပေါ်  ပကကာင့် ကကစိုးရိမ် 
လာရြခင်းများပကကာင့် အာရကန်တို့ေည် မိမိတို့ ကကမ� ာကို 
စီမံထိန်းချုေ်ေိုင်ခွင့်အား မိမိတို့ လက်ထဲတွင်ော ထားလို 
ပော ဆန� ရှိလာကကေည်။
 ANP ၏ ရေတ်ညခ်ျကက်မ ူရငှ်းေါေည။် လ� တပ်တာ ်
အတွင်း ပရ�းပကာက်ခံမဟုတ်ပော စစ်တေ်မှ ခန့်အေ်ထား 
ေည့် ကိုယ်စားလှယ်များအား တစ်ခါတည်း ြဖုတ်ချရန်ြဖစ် 
ေည်။၆၂ ဤရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် ANP ေည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း 
အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ ဉေပဒကို ြေင်ရန်အချက်ပေါင်း (၈၅၈) 
ချက်ကို  ပေးေို့ခဲ့ ပေီး ေါတီများအနက် ဒုတိယ အများဆုံး 
ြေင်ဆင်ချက်များကို  ေါလီမန်ဉေပဒပရးရာြေင်ဆင်ပရး
ပကာ်မတီေို့ ပေးေို့ခဲ့ေည့် နိုင်ငံပရးေါတီြဖစ်လာခဲ့ေည်။၆၃ 
ANPထက် ြေင်ဆင်ချက်များ ေို၍အကကံြေုခဲ့ပော အဖွဲ့မှာ 
ရှမ်းအမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ော ရှိေည်။
 ေို့ပော် အစိုးရနှင့် ရခိုင်နိုင်ငံပရးေါတီများကကား 
လက်ရှိ ြဖစ်ပေါ် ပနပော အြငင်းအခုံတွင် လုံးလုံးမေါဝင် 
ပေးပော ကိစ္စ  တစ်ခုရှိပနေါပေးေည်။ ဤအချက်မှာ 
မွတ်ဆလင်တို့၏ ကိုယ်စား ြေုမှု နှင့်  မွတ်ဆလင်တို့၏ 
လူ့အခွင့်အပရးြဖစ်ေည်။ လက်ရှိပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲပရး အခင်းအကျင်းထဲတွင်  လက်ရှိရိုဟင်ဂျာများ 
၏လှု ေ်ရှားမှု  ေို့မဟုတ် အြခားမွတ်ဆလင်လှု ေ်ရှားမှု များကို
ထည့်ေွင်းစဉ်းစားထားြခင်း မရှိေါ။ ပလာပလာဆယ်တွင် 
မည်ေည့် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု ကိုမှ မွတ်ဆလင်
များ၏ အေံနှင့် အခွင့်အပရးကို ကိုယ်စားြေုပနေည်ဟူ၍ 
အစိုးရက အေိအမှတ်မြေုထားေါ။ ရခိုင်ေါတီများေည်
လည်း မတွဆ်လင ်အဖွဲ့အစည်းများအား ဝိငု်းကျဉထ်ားြခင်း၊ 
လျစ်လျူရှု ြခင်းများအတွက် တာဝန်ရှိေါေည်။ ၂၀၁၉ တွင် 
ပြမာက်အပမရိကရှိ မွတ်ဆလင်အေင်းအဖွဲ့များ ��န့်ပေါင်း 
ညီလာခံက ANP အမတ်များကို နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးေူ 
များအြဖစ်  စွေ်စွဲ ပေီး  ရိုဟင်ဂျာ မလိုလားေူ၊  အစ္စ  လာမ်  
ပကကာက်ရ�ံ့မှု ဝါဒီများ ဟုဆိုခဲ့ေည်။၆၄

 မိ မိ တို့  အ မျ ိုး ေား နို င် ငံ ပရး  အ ေို င်း အ ဝို င်း
ထဲတွင်လည်း အြမင်များ၊ ခံယူေုံများ အမျ ိုးမျ ိုးရှိကကေည်ကို
ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များက ဝန်ခံေါေည်။ အချ ို့ ရခိုင်နိုင်ငံ 
ပရးေမားများေည်  ခါးခါးေီးေီးေင်  မွတ်ဆလင်ကို  
မုန်းတီး ကကေည်။  ေို့ရာတွင်  ANP, ALD နှင့်  ULA 
ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများကမူ ဤေို့ လူမျ ိုးချင်း မေင့် ြမတ် 
ကကေည်မှာ  ဗမာကကီးစိုးလ� မ်းမိုးပော အစိုးရများက ဖန်တီး 
ခဲ့ ေ ည့်  အ ပကကာ င်း တ ရား များ ပကကာ င့်  ြဖ စ် ရ ပကကာ င်း  
ပြောဆို ကကေည်။ ယခင်အစိုးရများ  လက်ထက်များက 

ကဲ့ေို့ေင် လက်ရှိတေ်မပတာ်နှင့် NLD အစိုးရတို့ေည်လည်း 
ြေည်နယ်အဆင့်၌ောမက တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်တွင်ေါ  
ရခိုင်ကို အပရးလုေ်တိုင်ေင်ြခင်း မရှိေည့် အစဉ်အလာကို
ဆက်လုေ်ပနေည်ဟု ဆို ကကေည်။ ဤအချက်ပကကာင့်ေင် 
ပဒေခံတို့အပနနှင့် မိမိတို့ ပဒေတွင်းြေဿနာကို မိမိတို့ 
ဘာောပြဖရှင်းနိုင်ရန် အခွင့်အပရးများ ဆုံးရှု ံးပနရေည်။ 
ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ NLD ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများေည် ပြမြေင် 
တွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြခအပနများကို မေိေါဟု ANP မှ 
ဉီးဉီးလှပစာက ဆိုေည်။၆၅ 
 ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်အချ ို့ကမူ အစိုးရအား ထို့ထက် 
မက စေွစ်ွေဲါေည။် တေမ်ပတာေ်ည ်ဤပဒေတငွ်း အာဏာ
ကို  ဆက်ထိန်းထားနိုင်ရန်အတွက်  ပဒေခံများအပေါ်  
ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ေည့်နည်းကိုေုံးကာ မေင့် ြမတ်ပစေည့် 
အပြခအပနများကို  ဖန်တီးထားပကကာင်း၊  လွတ်လေ်ပရး 
ရကတည်းက ယခုအချိန်ထိ လုေ်ရိုးလုေ်ငန်းစဉ်များကို  
တေမ်ပတာက် ထေက်ာထေက်ာ ေုံးပနခဲပ့ကကာင်း  ေုံးေေက်က 
ေည။်  ULA ပခါင်းပဆာင ်ဉီးထနွ်းြမတန်ိငု ်က မကကာပေးမ ီ
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 
ပတွပကကာင့်ေဲ  ေဋိေက္ခ ပတွ ြဖစ် ကကတယ်။ ရခိုင်မှာ 
ရှိတဲ့ အာရကန်နဲ့ မွတ်ဆလင်ပတွကကားမှာေဲ စိတ်ဝမ်း
ကွ ဲပစတာ မဟတုဘ်ူး။ အာရကနပ်တနွဲ ့ပမိုပတကွကားမှာ၊ 
အာရကန်ပတွနဲ့  ခမီပတွ ကကားမှာလည်းအြမင်ပတွ
မကကည်လင်ပအာင်လုေ်တယ်။ တေ်မပတာ်ကတချ ို့ 
ပနရာပတွမှာ ေူ့ ကေဇာကို  တည်ပဆာက်ဖို့အတွက်၊ 
ေူ့အုေ်ချုေ်မှု ကို  လူပတွက လိုအေ်ပနဖို့  အတွက်
ြေဿနာပတွကိုဖန်တီးထားတယ်။ ေူတို့လုေ်တာက 
ဒါေါေဲ။” ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၆၆

 ဤတွင် အပရးကကီးပော ပမးခွန်းမှာ ULA ပေါ်  
ပေါက်လာြခင်းက အမျ ိုးမျ ိုးပော နိုင်ငံပရးအင်အားစု  
များကို  အဘယ်ေုံစုစည်းပေးနိုင် ပေီး  အကျေ်အတည်းကို  
ပြဖရငှ်းမည့ ်နည်းလမ်းအေစအ်တကွ ်အဘယမ်ျှ  အပထာက ်
အကူြဖစ်မည်နည်းဟူ၍ ြဖစ်ေည်။  ULA ၏ ရိုးရှင်းပော 
ရက္ခ ိတ လမ်းစဉ်ဟူပော နိုင်ငံပရး အပတွးအပခါ် နှင့် ၂၀၂၀ 
အာရကန် အိမ်မက်တို့ ြဖင့် လှု ့ံပဆာ်မှု များက ရခိုင်ြေည်နယ် 
အနှံ့အြေား အထူးေြဖင့် လူငယ်များကကားတွင် ပထာက်ခံမှု  
တစခ်နဲကရ်ခဲ့ ပေီး လှု ေရ်ှားမှု အရှနိတ်ငန်ိငုခ်ဲေ့ည။်၆၇ ULA က 
၎င်းတို့၏ လှု ့ံပဆာ်စာများတွင် ဤေို့ပရးေားခဲ့ေည်။
 “ဗမာတို့၏ ကိုလိုနီ ြေုမှု နှင့်  အမျ ိုးအနွယ်  ခွဲ ြခား  

ဆက်ဆံပော အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်၌ အာရကန်ေည်
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံးြေည်နယ်တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ ပေီ။ 
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ကကပောလ်ည်း  နိငုင်ပံရးအရ အပြဖထကွရ်နက်ိ ုေိ၍ု အားစိကု ်
လာကကေည်။ ရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းပကကာင့်  ဖိအား 
များ တိုးလာြခင်းနှင့် တရုတ်၏ BRI ပနာက်ဆက်တွဲအကျ ိုး 
ဆက်များပကကာင့် အမျ ိုးေားပရးအပေါ်  ပကကာင့် ကကစိုးရိမ် 
လာရြခင်းများပကကာင့် အာရကန်တို့ေည် မိမိတို့ ကကမ� ာကို 
စီမံထိန်းချုေ်ေိုင်ခွင့်အား မိမိတို့ လက်ထဲတွင်ော ထားလို 
ပော ဆန� ရှိလာကကေည်။
 ANP ၏ ရေတ်ညခ်ျကက်မ ူရငှ်းေါေည။် လ� တပ်တာ ်
အတွင်း ပရ�းပကာက်ခံမဟုတ်ပော စစ်တေ်မှ ခန့်အေ်ထား 
ေည့် ကိုယ်စားလှယ်များအား တစ်ခါတည်း ြဖုတ်ချရန်ြဖစ် 
ေည်။၆၂ ဤရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် ANP ေည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်း 
အုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံ ဉေပဒကို ြေင်ရန်အချက်ပေါင်း (၈၅၈) 
ချက်ကို  ပေးေို့ခဲ့ ပေီး ေါတီများအနက် ဒုတိယ အများဆုံး 
ြေင်ဆင်ချက်များကို  ေါလီမန်ဉေပဒပရးရာြေင်ဆင်ပရး
ပကာ်မတီေို့ ပေးေို့ခဲ့ေည့် နိုင်ငံပရးေါတီြဖစ်လာခဲ့ေည်။၆၃

ANPထက် ြေင်ဆင်ချက်များ ေို၍အကကံြေုခဲ့ပော အဖွဲ့မှာ 
ရှမ်းအမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ော ရှိေည်။
 ေို့ပော် အစိုးရနှင့် ရခိုင်နိုင်ငံပရးေါတီများကကား 
လက်ရှိ ြဖစ်ပေါ် ပနပော အြငင်းအခုံတွင် လုံးလုံးမေါဝင် 
ပေးပော ကိစ္စ  တစ်ခုရှိပနေါပေးေည်။ ဤအချက်မှာ 
မွတ်ဆလင်တို့၏ ကိုယ်စား ြေုမှု နှင့်  မွတ်ဆလင်တို့၏ 
လူ့အခွင့်အပရးြဖစ်ေည်။ လက်ရှိပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲပရး အခင်းအကျင်းထဲတွင်  လက်ရှိရိုဟင်ဂျာများ 
၏လှု ေ်ရှားမှု  ေို့မဟုတ် အြခားမွတ်ဆလင်လှု ေ်ရှားမှု များကို
ထည့်ေွင်းစဉ်းစားထားြခင်း မရှိေါ။ ပလာပလာဆယ်တွင် 
မည်ေည့် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု ကိုမှ မွတ်ဆလင်
များ၏ အေံနှင့် အခွင့်အပရးကို ကိုယ်စားြေုပနေည်ဟူ၍ 
အစိုးရက အေိအမှတ်မြေုထားေါ။ ရခိုင်ေါတီများေည်
လည်း မတွဆ်လင ်အဖွဲ့အစည်းများအား ဝိငု်းကျဉထ်ားြခင်း၊ 
လျစ်လျူရှု ြခင်းများအတွက် တာဝန်ရှိေါေည်။ ၂၀၁၉ တွင် 
ပြမာက်အပမရိကရှိ မွတ်ဆလင်အေင်းအဖွဲ့များ ��န့်ပေါင်း 
ညီလာခံက ANP အမတ်များကို နိုင်ငံြခားေား မုန်းတီးေူ 
များအြဖစ်  စွေ်စွဲ ပေီး  ရိုဟင်ဂျာ မလိုလားေူ၊  အစ္စ  လာမ်  
ပကကာက်ရ�ံ့မှု ဝါဒီများ ဟုဆိုခဲ့ေည်။၆၄

 မိ မိ တို့  အ မျ ိုး ေား နို င် ငံ ပရး  အ ေို င်း အ ဝို င်း
ထဲတွင်လည်း အြမင်များ၊ ခံယူေုံများ အမျ ိုးမျ ိုးရှိကကေည်ကို
ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်များက ဝန်ခံေါေည်။ အချ ို့ ရခိုင်နိုင်ငံ 
ပရးေမားများေည်  ခါးခါးေီးေီးေင်  မွတ်ဆလင်ကို  
မုန်းတီး ကကေည်။  ေို့ရာတွင်  ANP, ALD နှင့်  ULA 
ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများကမူ ဤေို့ လူမျ ိုးချင်း မေင့် ြမတ် 
ကကေည်မှာ  ဗမာကကီးစိုးလ� မ်းမိုးပော အစိုးရများက ဖန်တီး 
ခဲ့ ေ ည့်  အ ပကကာ င်း တ ရား များ ပကကာ င့်  ြဖ စ် ရ ပကကာ င်း  
ပြောဆို ကကေည်။ ယခင်အစိုးရများ  လက်ထက်များက 

ကဲ့ေို့ေင် လက်ရှိတေ်မပတာ်နှင့် NLD အစိုးရတို့ေည်လည်း 
ြေည်နယ်အဆင့်၌ောမက တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်တွင်ေါ  
ရခိုင်ကို အပရးလုေ်တိုင်ေင်ြခင်း မရှိေည့် အစဉ်အလာကို
ဆက်လုေ်ပနေည်ဟု ဆို ကကေည်။ ဤအချက်ပကကာင့်ေင် 
ပဒေခံတို့အပနနှင့် မိမိတို့ ပဒေတွင်းြေဿနာကို မိမိတို့ 
ဘာောပြဖရှင်းနိုင်ရန် အခွင့်အပရးများ ဆုံးရှု ံးပနရေည်။ 
ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ NLD ပခါင်းပဆာင်ေိုင်းများေည် ပြမြေင် 
တွင် ြဖစ်ေျက်ပနပော အပြခအပနများကို မေိေါဟု ANP မှ 
ဉီးဉီးလှပစာက ဆိုေည်။၆၅

 ရခိုင်ပခါင်းပဆာင်အချ ို့ကမူ အစိုးရအား ထို့ထက် 
မက စေွစ်ွေဲါေည။် တေမ်ပတာေ်ည ်ဤပဒေတငွ်း အာဏာ
ကို  ဆက်ထိန်းထားနိုင်ရန်အတွက်  ပဒေခံများအပေါ်  
ပေွးခွဲအုေ်ချုေ်ေည့်နည်းကိုေုံးကာ မေင့် ြမတ်ပစေည့် 
အပြခအပနများကို  ဖန်တီးထားပကကာင်း၊  လွတ်လေ်ပရး 
ရကတည်းက ယခုအချိန်ထိ လုေ်ရိုးလုေ်ငန်းစဉ်များကို  
တေမ်ပတာက် ထေက်ာထေက်ာ ေုံးပနခဲပ့ကကာင်း  ေုံးေေက်က 
ေည။်  ULA ပခါင်းပဆာင ်ဉီးထနွ်းြမတန်ိငု ်က မကကာပေးမ ီ
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 
ပတွပကကာင့်ေဲ  ေဋိေက္ခ ပတွ ြဖစ် ကကတယ်။ ရခိုင်မှာ 
ရှိတဲ့ အာရကန်နဲ့ မွတ်ဆလင်ပတွကကားမှာေဲ စိတ်ဝမ်း
ကွ ဲပစတာ မဟတုဘ်ူး။ အာရကနပ်တနွဲ ့ပမိုပတကွကားမှာ၊ 
အာရကန်ပတွနဲ့  ခမီပတွ ကကားမှာလည်းအြမင်ပတွ
မကကည်လင်ပအာင်လုေ်တယ်။ တေ်မပတာ်ကတချ ို့ 
ပနရာပတွမှာ ေူ့ ကေဇာကို  တည်ပဆာက်ဖို့အတွက်၊ 
ေူ့အုေ်ချုေ်မှု ကို  လူပတွက လိုအေ်ပနဖို့  အတွက်
ြေဿနာပတွကိုဖန်တီးထားတယ်။ ေူတို့လုေ်တာက 
ဒါေါေဲ။” ဟု ဆိုခဲ့ေည်။၆၆

 ဤတွင် အပရးကကီးပော ပမးခွန်းမှာ ULA ပေါ်  
ပေါက်လာြခင်းက အမျ ိုးမျ ိုးပော နိုင်ငံပရးအင်အားစု  
များကို  အဘယ်ေုံစုစည်းပေးနိုင် ပေီး  အကျေ်အတည်းကို  
ပြဖရငှ်းမည့ ်နည်းလမ်းအေစအ်တကွ ်အဘယမ်ျှ  အပထာက ်
အကူြဖစ်မည်နည်းဟူ၍ ြဖစ်ေည်။  ULA ၏ ရိုးရှင်းပော 
ရက္ခ ိတ လမ်းစဉ်ဟူပော နိုင်ငံပရး အပတွးအပခါ် နှင့် ၂၀၂၀ 
အာရကန် အိမ်မက်တို့ ြဖင့် လှု ့ံပဆာ်မှု များက ရခိုင်ြေည်နယ် 
အနှံ့အြေား အထူးေြဖင့် လူငယ်များကကားတွင် ပထာက်ခံမှု  
တစခ်နဲကရ်ခဲ့ ပေီး လှု ေရ်ှားမှု အရှနိတ်ငန်ိငုခ်ဲေ့ည။်၆၇ ULA က 
၎င်းတို့၏ လှု ့ံပဆာ်စာများတွင် ဤေို့ပရးေားခဲ့ေည်။
 “ဗမာတို့၏ ကိုလိုနီ ြေုမှု နှင့်  အမျ ိုးအနွယ်  ခွဲ ြခား  

ဆက်ဆံပော အုေ်ချုေ်မှု ပအာက်၌ အာရကန်ေည်
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံးြေည်နယ်တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ ပေီ။ 
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အာရကနြ်ေညေ်တူို့ေည ်မမျှ တမှု ၊ ဆင်းရနဲမွ်းေါးမှု နငှ့ ်
င တ် မွ တ် မှု များ ြဖ င့်  အ ဆိုး ပကျာ့ ေံ ေ ရာ ထဲ ေို့  
ပရာကရ်ှပိန ကကေည။် ဤဆင်းရဒဲကု္ခ များနငှ့ ်နာကျငေ်င်
ေ န်း ြခ င်း များ က  အာ ရ က န် မျ ိုး ဆ က် ေ စ် တို့ အား  
အမျ ိုးေားပရးအတွက် ပတာ်လှန်ြခင်းမှလွဲ၍ အြခား 
နည်းမရှဟိပူော အြဖစေ်ို ့ပရာကပ်စ ခဲ့ ပေ”ီ ဟ ုပရးေား 
ထားေည်။၆၈

 လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို  ပရ�းချယ်ခဲ့ ြခင်းအား 
အပကကာင်း ြေချက်ပေးရာတွင်  ULA ၏ ပခါင်းပဆာင်  
ဉီးထနွ်းြမတန်ိငု ်က မမိတိိုအ့ပနနငှ့ ်ခွထဲကွပ်ရးကိ ုပတာင်းဆိ ု
ြခင်း မဟုတ်ပကကာင်း ြငင်းဆိုခဲ့ေည်။ ဖက်ဒရယ်လမ်းစဉ်
ကို နှစ်ပလးဆယ် ALP, ANC, KNU နှင့် အြခားလက်နက်
ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ULA ၏ မျက်ပမှာက်ေန်းတိုင်မှာ မတူဘဲ
ြဖစ်ပကာင်းြဖစ်ပနနိုင်ေါေည်။ အာရကန်၏ ပဘးဖယ်ခံရ
ြခင်းကစိ္စ ကိ ုကစုားရန ်ချမတှထ်ားပော ULA ၏ မဟာဗျူဟာ 
မှာ “လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲက အရင်” ဟူပော UWSA, 
MNDAA, TNLA နှင့် လက်ရှိ FPNCC မဟာမိတ်အဖွဲ့
ဝင်များ စဉ်းစားေည့် လမ်းစဉ်မျ ိုးနှင့် ေိုတူေါေည်။
 ဤပနရာတငွ ်နိငုင်ပံရးနငှ့ ်စစပ်ရးဟ၍ူ စဉ်းစားစရာ 
နှစ်ေိုင်းရှိေါေည်။ ဉီးစွာ နိုင်ငံပရး၌ FPNCC  ပခါင်းပဆာင် 
များက ြမင်ခဲ့ေည်မှာ  ေါလီမန်  ပရ�းပကာက်ေွဲများနှင့်  
လူ မျ ိုး စု တ ေ် ဖွဲ့ များ နှ င့်  အ ေ စ် အ ခ တ်  ရ ေ် စဲ ြခ င်း များ  
မည်ေို့ေင် ရှိပစကာမူ ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင် တေ်မပတာ် 
ေည် ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို  လည်းပကာင်း၊  စီးေွားပရးလု
ေ်ေိုင်ခွင့်များနှင့်  ဒီမိုကပရစီ ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရးများကို
လည်းပကာင်း  မည်ေည့်အခါကမျှ  ပလးပလးနက်နက် 
ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးခဲ့ ြခင်းမရှိဟူ၍ ြဖစ်ေည်။  ဤအချက်
ပကကာင့ေ်ငလ်ျှ င ်EAO အများစုေည ်အစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတ ်
ရေ်စဲရန် ေဘာတူထားေည် ြဖစ်ပစ၊ ေပဘာမတူထား
ေည်ြဖစ်ပစ လက်နက်ကို စွန့်လ� တ်ရန် ဝန်ပလးကကြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးပမ ျှာ်မှန်းချက်ဘက်မှ ပြောရလျှ င် ULA 
ေည ်ယခုမ ှြေငဆ်ငပ်နေည့အ်ဆင့တ်ငွေ်ာ ရှေိါပေးေည။်
 ဒုတိယအပနနှင့်  စစ်ပရးဘက်က စဉ်းစားလျှ င်  
လက်ရှိတွင် UWSA ၏ လှု ေ်ရှားမှု ကို များစွာအာရုံစိုက် 
လာကကေည်။  လွန်ခဲ့ ပော နှစ်များအတွင်း  ULA နှင့်  
အြခား EAO ပခါင်းပဆာင်များအဖို့ UWSA ၏ နမူနာကို 
ြမငခ်ဲ့ ကကေည။်  ဝ တို့ေည ်၁၉၈၉ မ ှစတငက်ာ ဝအမျ ိုးေား
ပရး  စ ရို က် လ က္ခ  ဏာ ကို  ြမ န် မာ နို င် ငံ ပြမ ေုံ ပေါ် တွ င်  
အားပကာင်းခိုင်မာစွာ ရေ်တန့်နိုင်ရန် စတင်ခဲ့စဉ်က ြဖစ်လာ 
မည့်ကိစ္စ  များကို  မှန်းဆနိုင်ေည့်  အပနအထားမရှိပေ။ 
UWSA ၏ နမူနာမှာလည်း ပရရှည်တည်တံ့နိုင်ေည့်  
ပမာ်ဒယ်ြဖစ်မည်ဟူ၍ အာမခံချက် မရှိပော်လည်း UWSA 
ေည ်အစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ထဲားေည့ ်ကာလအတငွ်း 

အဖွဲ့အစည်းအပနနှင့် ပအာင်ြမင်မှု များစွာ ရရှိခဲ့ေည်။ ယပန့ 
အချိန်အခါတွင်  ရှမ်း ြေည်နယ်  အပရှ့ေို င်းရှိ  ဝ  တို့၏ 
အာဏာစက်ကို အေိအမှတ်မြေုဘဲ ြငင်းဆန်နိုင်ေူဟူ၍ 
မရှိပချ။ စစ်အင်အားတေ်ဖွဲ့ဝင်  ေုံးပောင်းပကျာ်နှင့်  ဝ 
ပခါင်းပဆာင်များေည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဉေပဒက 
အေိအမှတ်ြေုထားပော ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး နယ်ပြမကို 
ထိန်းချုေ်ထားေည်။
 ေို့ ြဖစ်ရာ ULA ၏ မဟာဗျူမှာ တရုတ်နယ်စေ် 
မှ UWSA နှင့် အြခား FNPCC အဖွဲ့ဝင်များ ပလ ျှာက်ခဲ့ 
ပောလမ်းကို နမူနာယူပေီး မိမိတို့အပြခစိုက်ရာ နယ်ပြမကို 
အာရကန်တွင် ခိုင်ခန့်ပအာင် တည်ပဆာက်ရန် ြဖစ်ေည်။
ဉီးထွန်းြမတ်နိုင်က ULA ၏ ေန်းတိုင်မှာ “အာရကန်ြေည် 
နယ်၏ အချုေ်အြခာအာဏာကို အာရကန်တို့ လက်ထဲမှာ  
ထားနိုင်ရန်” ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။ ဤနည်းအားြဖင့်   
ြမန်မာနို င်ငံရှိ  လူမျ ိုးစု ြေည်နယ်များတွင်  ကွန်ဖဒပရး  
ရှင်းမူြဖင့် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရးပဒေများ ပေါ် ထွက်လာနိုင် 
ေည် ဟု ၎င်းက ပြောကကားေည်။၆၉

 လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများ ြေင်းထန်လာေည်နှင့် 
အမျှ  ULA ေည်လည်း အပဝဖန်ခံရမှု များ ေို၍ကကုံလာရ
ေည်။ ေို့ပော် “ရက္ခ ိတလမ်းစဉ်” ြဖင့်  စည်းရုံးလှု ့ံပဆာ် 
ပနပော ULA ေည် အပလးအနက် ေပဘာထားေင့်ေည့် 
လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခု ြဖစ်လာေည်က အမှန်ေင်။ ြမန်မာနိုင်ငံပရး 
တွင် ၁၉၈၈ မျ ိုးဆက် ပကျာင်းေားများကဲ့ေို့  ဗိုလ်ချုေ်
ပနဝင်း၏ စစ်အစိုးရကို ပတာ်လှန်ရန် ထ�ကွလှု ေ်ရှားခဲ့ပော 
ပကျာင်းေား မျ ိုးဆကမ်ျား ရှကိကေည။် AASYC ကဲေ့ို့ပော 
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်းများေည် 
ထို ပကျာ င်း ေား လှု ေ် ရှား မှု များ ၏  စိ တ် ဓာ တ် မျ ိုး ကို  
ဆက်လက် ရှင်ေန်ပစပော အုေ်စုများြဖစ်ေည်။ ဖွဲ့ကာစ 
ေထမဆယ်စုနှစ်အတွင်း၍ ULA ပခါင်းပဆာင်များေည် 
မိမိတို့အပေါ်  ပဝဖန်ပနေူများကို အားနည်းပအာင် လုေ်ေစ် 
လိုက်နို င်ခဲ့ ပေီး  အ ြငင်းအခုံ  အ ပေိုင်အဆိုင်များလှပော 
အမျ ိုးေားနိငုင်ပံရးတငွ ်ပနရာေစ ်တစပ်နရာရရှလိာေည။် 
ဤနယ်ပြမထဲ၌ ၁၉၅၀ ပကျာ်က ဉီးစိန�  ာ၏ အာရကန် 
လူမျ ိုးများ  လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ပေီးလျှ င်  အင်အားအ
ပကာင်းဆုံး အဖွဲ့ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၃ ကို ရှု ေါ။) ULA 
အပနနှင့် ဤလှု ေ်ရှားမှု အရှိန်ကို ဆက်လက်ထိန်းနိုင်ြခင်း 
ရှမိရှမိှာ မပေချာပေ။ ေို့ပော ်ULA  ၏ ေထမရညမ်နှ်းချက်
ြဖစ်ပော  အာရကန်အမျ ိုးေားပရး ြေန်လည်နိုး ကကာပေီး
နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ်  ြေန်လည် တက်�ကွလှု ေ်ရှားလာနိုင်ပရး 
ကမူ ြေည့်ဝခဲ့ ပေီဟု ဆိုနိုင်ေည်။ (အာရကန်လက်နက်ကိုင်
လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကို ရှု ေါ။)
 ရခိုင်ြေည်နယ်၍ ပနာက်တစ်ဆင့်တွင် မည်ေည့် 
ကံ ကက မ�  ာ နှ င့်  ကကုံ ရ မ ည် ကို  မှ န်း ဆ ရ န်  အ လွ န် ခ က် ေါ  
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အာရကနြ်ေညေ်တူို့ေည ်မမျှ တမှု ၊ ဆင်းရနဲမွ်းေါးမှု နငှ့ ်
င တ် မွ တ် မှု များ ြဖ င့်  အ ဆိုး ပကျာ့ ေံ ေ ရာ ထဲ ေို့  
ပရာကရ်ှပိန ကကေည။် ဤဆင်းရဒဲကု္ခ များနငှ့ ်နာကျငေ်င်
ေ န်း ြခ င်း များ က  အာ ရ က န် မျ ိုး ဆ က် ေ စ် တို့ အား  
အမျ ိုးေားပရးအတွက် ပတာ်လှန်ြခင်းမှလွဲ၍ အြခား 
နည်းမရှဟိပူော အြဖစေ်ို ့ပရာကပ်စ ခဲ့ ပေ”ီ ဟ ုပရးေား 
ထားေည်။၆၈

 လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို  ပရ�းချယ်ခဲ့ ြခင်းအား 
အပကကာင်း ြေချက်ပေးရာတွင်  ULA ၏ ပခါင်းပဆာင်  
ဉီးထနွ်းြမတန်ိငု ်က မမိတိိုအ့ပနနငှ့ ်ခွထဲကွပ်ရးကိ ုပတာင်းဆိ ု
ြခင်း မဟုတ်ပကကာင်း ြငင်းဆိုခဲ့ေည်။ ဖက်ဒရယ်လမ်းစဉ်
ကို နှစ်ပလးဆယ် ALP, ANC, KNU နှင့် အြခားလက်နက်
ကိုင်တေ်ဖွဲ့များ ULA ၏ မျက်ပမှာက်ေန်းတိုင်မှာ မတူဘဲ
ြဖစ်ပကာင်းြဖစ်ပနနိုင်ေါေည်။ အာရကန်၏ ပဘးဖယ်ခံရ
ြခင်းကစိ္စ ကိ ုကစုားရန ်ချမတှထ်ားပော ULA ၏ မဟာဗျူဟာ 
မှာ “လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲက အရင်” ဟူပော UWSA, 
MNDAA, TNLA နှင့် လက်ရှိ FPNCC မဟာမိတ်အဖွဲ့
ဝင်များ စဉ်းစားေည့် လမ်းစဉ်မျ ိုးနှင့် ေိုတူေါေည်။
 ဤပနရာတငွ ်နိငုင်ပံရးနငှ့ ်စစပ်ရးဟ၍ူ စဉ်းစားစရာ 
နှစ်ေိုင်းရှိေါေည်။ ဉီးစွာ နိုင်ငံပရး၌ FPNCC  ပခါင်းပဆာင် 
များက ြမင်ခဲ့ေည်မှာ  ေါလီမန်  ပရ�းပကာက်ေွဲများနှင့်  
လူ မျ ိုး စု တ ေ် ဖွဲ့ များ နှ င့်  အ ေ စ် အ ခ တ်  ရ ေ် စဲ ြခ င်း များ  
မည်ေို့ေင် ရှိပစကာမူ ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင် တေ်မပတာ် 
ေည် ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို  လည်းပကာင်း၊  စီးေွားပရးလု
ေ်ေိုင်ခွင့်များနှင့်  ဒီမိုကပရစီ ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရးများကို
လည်းပကာင်း  မည်ေည့်အခါကမျှ  ပလးပလးနက်နက် 
ညှိနှို  င်းပဆွးပနွးခဲ့ ြခင်းမရှိဟူ၍ ြဖစ်ေည်။  ဤအချက်
ပကကာင့ေ်ငလ်ျှ င ်EAO အများစုေည ်အစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတ ်
ရေ်စဲရန် ေဘာတူထားေည် ြဖစ်ပစ၊ ေပဘာမတူထား
ေည်ြဖစ်ပစ လက်နက်ကို စွန့်လ� တ်ရန် ဝန်ပလးကကြခင်း 
ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံပရးပမ ျှာ်မှန်းချက်ဘက်မှ ပြောရလျှ င် ULA 
ေည ်ယခုမ ှြေငဆ်ငပ်နေည့အ်ဆင့တ်ငွေ်ာ ရှေိါပေးေည။်
 ဒုတိယအပနနှင့်  စစ်ပရးဘက်က စဉ်းစားလျှ င်  
လက်ရှိတွင် UWSA ၏ လှု ေ်ရှားမှု ကို များစွာအာရုံစိုက် 
လာကကေည်။  လွန်ခဲ့ ပော နှစ်များအတွင်း  ULA နှင့်  
အြခား EAO ပခါင်းပဆာင်များအဖို့ UWSA ၏ နမူနာကို 
ြမငခ်ဲ့ ကကေည။်  ဝ တို့ေည ်၁၉၈၉ မ ှစတငက်ာ ဝအမျ ိုးေား
ပရး  စ ရို က် လ က္ခ  ဏာ ကို  ြမ န် မာ နို င် ငံ ပြမ ေုံ ပေါ် တွ င်  
အားပကာင်းခိုင်မာစွာ ရေ်တန့်နိုင်ရန် စတင်ခဲ့စဉ်က ြဖစ်လာ 
မည့်ကိစ္စ  များကို  မှန်းဆနိုင်ေည့်  အပနအထားမရှိပေ။ 
UWSA ၏ နမူနာမှာလည်း ပရရှည်တည်တံ့နိုင်ေည့်  
ပမာ်ဒယ်ြဖစ်မည်ဟူ၍ အာမခံချက် မရှိပော်လည်း UWSA 
ေည ်အစိုးရနငှ့ ်အေစအ်ခတရ်ေစ်ထဲားေည့ ်ကာလအတငွ်း 

အဖွဲ့အစည်းအပနနှင့် ပအာင်ြမင်မှု များစွာ ရရှိခဲ့ေည်။ ယပန့ 
အချိန်အခါတွင်  ရှမ်း ြေည်နယ်  အပရှ့ေို င်းရှိ  ဝ  တို့၏ 
အာဏာစက်ကို အေိအမှတ်မြေုဘဲ ြငင်းဆန်နိုင်ေူဟူ၍ 
မရှိပချ။ စစ်အင်အားတေ်ဖွဲ့ဝင်  ေုံးပောင်းပကျာ်နှင့်  ဝ 
ပခါင်းပဆာင်များေည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းေုံအပြခခံဉေပဒက 
အေိအမှတ်ြေုထားပော ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရး နယ်ပြမကို 
ထိန်းချုေ်ထားေည်။
 ေို့ ြဖစ်ရာ ULA ၏ မဟာဗျူမှာ တရုတ်နယ်စေ် 
မှ UWSA နှင့် အြခား FNPCC အဖွဲ့ဝင်များ ပလ ျှာက်ခဲ့ 
ပောလမ်းကို နမူနာယူပေီး မိမိတို့အပြခစိုက်ရာ နယ်ပြမကို 
အာရကန်တွင် ခိုင်ခန့်ပအာင် တည်ပဆာက်ရန် ြဖစ်ေည်။
ဉီးထွန်းြမတ်နိုင်က ULA ၏ ေန်းတိုင်မှာ “အာရကန်ြေည် 
နယ်၏ အချုေ်အြခာအာဏာကို အာရကန်တို့ လက်ထဲမှာ  
ထားနိုင်ရန်” ြဖစ်ေည်ဟု ဆိုခဲ့ေည်။ ဤနည်းအားြဖင့်   
ြမန်မာနို င်ငံရှိ  လူမျ ိုးစု ြေည်နယ်များတွင်  ကွန်ဖဒပရး  
ရှင်းမူြဖင့် ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ပရးပဒေများ ပေါ် ထွက်လာနိုင် 
ေည် ဟု ၎င်းက ပြောကကားေည်။၆၉

 လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများ ြေင်းထန်လာေည်နှင့် 
အမျှ  ULA ေည်လည်း အပဝဖန်ခံရမှု များ ေို၍ကကုံလာရ
ေည်။ ေို့ပော် “ရက္ခ ိတလမ်းစဉ်” ြဖင့်  စည်းရုံးလှု ့ံပဆာ် 
ပနပော ULA ေည် အပလးအနက် ေပဘာထားေင့်ေည့် 
လှု ေ်ရှားမှု တစ်ခု ြဖစ်လာေည်က အမှန်ေင်။ ြမန်မာနိုင်ငံပရး 
တွင် ၁၉၈၈ မျ ိုးဆက် ပကျာင်းေားများကဲ့ေို့  ဗိုလ်ချုေ်
ပနဝင်း၏ စစ်အစိုးရကို ပတာ်လှန်ရန် ထ�ကွလှု ေ်ရှားခဲ့ပော 
ပကျာင်းေား မျ ိုးဆကမ်ျား ရှကိကေည။် AASYC ကဲေ့ို့ပော 
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်းများေည် 
ထို ပကျာ င်း ေား လှု ေ် ရှား မှု များ ၏  စိ တ် ဓာ တ် မျ ိုး ကို  
ဆက်လက် ရှင်ေန်ပစပော အုေ်စုများြဖစ်ေည်။ ဖွဲ့ကာစ 
ေထမဆယ်စုနှစ်အတွင်း၍ ULA ပခါင်းပဆာင်များေည် 
မိမိတို့အပေါ်  ပဝဖန်ပနေူများကို အားနည်းပအာင် လုေ်ေစ် 
လိုက်နို င်ခဲ့ ပေီး  အ ြငင်းအခုံ  အ ပေိုင်အဆိုင်များလှပော 
အမျ ိုးေားနိငုင်ပံရးတငွ ်ပနရာေစ ်တစပ်နရာရရှလိာေည။် 
ဤနယ်ပြမထဲ၌ ၁၉၅၀ ပကျာ်က ဉီးစိန�  ာ၏ အာရကန် 
လူမျ ိုးများ  လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ ပေီးလျှ င်  အင်အားအ
ပကာင်းဆုံး အဖွဲ့ ြဖစ်လာခဲ့ေည်။ (အခန်း ၃ ကို ရှု ေါ။) ULA 
အပနနှင့် ဤလှု ေ်ရှားမှု အရှိန်ကို ဆက်လက်ထိန်းနိုင်ြခင်း 
ရှမိရှမိှာ မပေချာပေ။ ေို့ပော ်ULA  ၏ ေထမရညမ်နှ်းချက်
ြဖစ်ပော  အာရကန်အမျ ိုးေားပရး ြေန်လည်နိုး ကကာပေီး
နိုင်ငံပရးဇာတ်ခုံပေါ်  ြေန်လည် တက်�ကွလှု ေ်ရှားလာနိုင်ပရး 
ကမူ ြေည့်ဝခဲ့ ပေီဟု ဆိုနိုင်ေည်။ (အာရကန်လက်နက်ကိုင်
လှု ေ်ရှားမှု များ ေမိုင်းကို ရှု ေါ။)
 ရခိုင်ြေည်နယ်၍ ပနာက်တစ်ဆင့်တွင် မည်ေည့် 
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။ အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ကို စိတ်ေျက် 
လက်ေျက်ြဖစ်ပနကကချိန်တွင် လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်း 
များစွာေည် UWSA နှင့်  ULA က နိုင်ငံပရး အပြောင်း 
အလဲ ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် နမူနာကကည့်ရမည့် ပမာ်ဒယ်များ 
အြဖစ်  ရှု ြမင် ကကေည်။ ၇၀ ပဝဖန်ေူများကမူ  ဤကဲ့ေို့  
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို  လိုလားေည့် နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်း
လဲမှု များြေုလုေ်ရန် ရည်မှန်းချက်များကို နိုင်ငံပခါင်းပဆာင် 
များြဖစ်လာကကပော ေမ� တဉီးေိန်းစိန်၊ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည် နှင့်  လူမျ ိုးစုအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး အုေ်စုများက 
၂၀၁၂ ပလာက်ကတည်းကေင် အဆင့်ဆင့် ေပဘာတူညီမှု  
ရ ခဲ့ ကက ပကကာ င်း  ပထာ က် ြေ ေ ည် ။  ေို့ ရာ တွ င်  ၂ ၀ ၂ ၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ နီးလာေည့်အချိန်အထိ တိုးတက်မှု  အနည်း 
ငယ်ော ရှိခဲ့ေည်။
 ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရးထဲမှ ြဖစ်ပစ၊ လက်နက်ကိုင် 
နိုင်ငံပရးထဲမှ ြဖစ်ပစ လူမျ ိုးစု အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ 
များကကား ခံစားပနရေည်မှာ ၎င်းတို့အား အပရးမေါေည့် 
အလား အရံပနရာ၌ တမင်ပဘးဖယ် စဉ်းစားေည်ဟူ၍ 
ြဖစ်ေည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ရခိုင်၊ ချင်း၊ 
ကချင၊် ရမှ်းအစရှေိည့ ်ြေညန်ယမ်ျားတငွ ်တိကုေ်ွမဲျားြဖစေ်ွား
ပနပော ပရှ့တန်းနယ်ပြမများ ေါဝင်ပနေည့် မဲဆန� နယ်ပြမ 
များကို တိုက်ေွဲြဖစ်ပနေည်အပကကာင်းြေ၍ မဲဆန� ပေးခွင့်ကို 
ေိတ်ေင်နိုင်ေည်ဟု  နိုင်ငံပရးေမားများက ပကကာင့် ကက 
ပနကကေည်။ ဤေို့  မဲပေးခွင့်ေိတ်ေင်လိုက်လျှ င်  ရခိုင် ၊ 
ကချင၊် ကိုးကန့န်ငှ့ ်တအာင်းြေညေ်တူို၏့ မမဲျားကိ ုေစလ်ိကု ်
ရမည် ြဖစ် ပေီး  NLD နှင့်  တေ်မပတာ်က ပထာက်ခံပော 
USDP တို့  မဲေိုရရန်အခွင့်ော ပစလိမ့်မည် ြဖစ်ေည်။ 
ထို့အပကကာင်းပကကာင့်ေင် ၂၀၂၀ ေည် ရခိုင် ြေည်နယ်၏ 
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  
ပြဖရှင်းေည့်  နည်းလမ်းရှိလာလိမ့်မည်ဟု  ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့
ကကေည်။ ရခိုင်တွင် ကိုယ်စားြေုနိုင်ငံပရး တန်းတူညီတူ
ရှိပရးနှင့် တရားမျှ တမှု ရှိပရးတို့မှာ အပမဲတပစေင် နိုင်ငံပရး 
ကစိ္စ များ ြဖစခ်ဲေ့ည။် ၁၉၃၉ ခုနစှက်တည်းကစခဲ့ ပေီး ဒုတယိ 
ကမ� ာစစ် တစ်ပလ ျှာက်တွင် ြေင်းထန်လာေည့် ေဋိေက္ခ များ
၏ အပမွဆိုးကို ပြဖရှင်းကကရာတွင် အမှန်တကယ် အလုေ်
ြဖစ်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာပဖွကကရာ၌ အချိန်ကကာပညာင်း 
ခဲ့ေါေည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအတွက် 
ပဆွးပနွးကကရန် အစိုးရဘက်က ြေန်လည်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့
ပေီး ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ မတိုင်မီ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံ
ဉေပဒြေင်ရန်နှင့် ေင်လုံ ညီလာခံ ပနာက်တစ်ကကိမ်ကျင်းေရန် 
တာစူပနေည်။၇၁ ULA နှင့် ညီပနာင်မဟာမိတ်များကလည်း 
ပငိမ်းချမ်းပရးပြခလှမ်းများ  အရှိ န်ရလာပစရန်  ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်အကုန်အထိ တစ်ဖက်ေတ် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ကို 
ကျင့်ေုံးမည်ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။၇၂ ထိုအချိန်တွင် တရုတ် 
ဘက်ကလည်း ၎င်း၏ ဉီးစားပေးဧရိယာေုံးခု ြဖစ်ေည့် 
လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရး ၊  စီးေွားပရး ၊  ဖွံ့ ပဖိုးမှု ရရှိ ပရးနှင့်  
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ ေည်များ ြေန်လည်ပနရာချထားပရးတို့တွင် 
ပအာင်ြမင်မှု  ရရှိလာပစပရး အတွက် ကကိုးေမ်းပနေည်။ 
နိုဝင်ဘာလ အပစာေိုင်းတွင် တရုတ်၏ အာရှပဒေဆိုင်ရာ 
အထူးေံတမန် ဆွန်ပကာ့ရှန်းေည် အစိုးရေို့ ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရ�က်ရန် ပဒါ် လာ တစ်ေန်းခန့် လှူဒါန်း 
ခဲ့ေည်။
 ေို့ရာတွင် ပရပရရာရာ လက်ငင်းပအာင်ြမင်မှု ကို 
ြေနိုင်ရန် အပထာက်အထားနည်းေါးလှေါေည်။ ေဋိေက္ခ  
ပဒေများတွင် လူအများအတွက် စိတ်ေင်ေန်းစရာ အပြခ
အပနများစွာရှိေည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံပရး အာေီေော 
ြေင်း ြေေါလျှ င်  ပငိ မ်းချမ်း ပရးနှင့်  ြေု ြေင် ပြောင်းလဲပရး  
အစီအစဉ်များကို ပရှ့ဆက်ပဆာင်ရ�က်ရန် တားဆီး ေိတ်ေင် 
ပနေည့် အရာဟူ၍ မရှိစပကာင်းေါ။ ကာလအပတာ်ကကာေင် 
ရငဆ်ိငုပ်နရပော ရိဟုငဂ်ျာတို၏့ လူ့အခငွ့အ်ပရးြေဿနာနငှ့ ်
ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုးများ၏ ရည်တည်ခွင့်အတွက် အပြဖရှာရာ 
တွင်လည်း ဤေပဘာေင် ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် NLD ေည် 
ေထမ ရာထူးေက်တမ်းငါးနှစ် ကုန်ဆုံးခါနီး အချိန်အထိ 
မည်မည်ရရ ပအာင်ြမင်မှု ဟူ၍ မရှိခဲ့ေါ။ 
 ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ 
လူမျ ိုးစု  အေီးေီးတို့ ပနထိုင်ရာ ပဒေများတွင်လက်ရှိ  
အပြခအပနအပေါ်  မနစှပ်မို့မှု များ ပနရာတကာ ပတွ့ ြမငက်ကား 
ေပိနရေည။် ဆင်းရခဲျမ်းော ကွာဟမှု ကကီးေထက ်ကကီးမား 
လာေလိ ုြမနမ်ာနိငုင်အံပနာကဘ်က ်နယြ်ခားရှ ိလေူားချင်း 
စာ နာ  ပထာ က် ထား စ ရာ  အ ပရး အ ခ င်း က  အာ ရှ ၏ 
အဆိုးဆုံး အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ဉီးေန့်ြမင့်ဉီး
ကမူ  “ပရ�းပကာက်ေွဲများနှင့်  လွတ်လေ်ပော ပစျးကွက် 
စီးေွားပရး အြဖစ်ေို့ ပြောင်းလဲပရးတည်းဟူပော ဖန်တရာ 
ပတ ပန ေ ည့်  ပဆး န ည်း များ အား ြဖ င့် ”  ြမ န် မာ ြေ ည် ၏ 
ြေဿနာများကို ပြဖရှင်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ေါဟု ေတိပေး 
ပြော ကကားခဲ့ေည်။ ၇၃ နိုင်ငံပတာ်၏ အင်စတီးကျူးရှင်း  
ဖွဲ့စည်းေုမံျား အားပကာင်းရန၊် နိငုင်ေံားတိငု်း တန်းတညူတီ ူ
ြဖစ်ပော အခွင့်အပရးများရရှိရန် နှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမှု များ 
မရှိေည့်နိုင်ငံအြဖစ် တည်ပဆာက်ရန်တို့အတွက် အပတွး 
အကကံ အေစ်များ လိုပနေည်မှာ ရှင်းေါေည်။
 ၁၉၄၇ ပဖပဖါ် ဝါရီလတွင်ကျင်းေပော ေင်လုံ  
ညီလာခံတွင်  လွတ်လေ်ပရးေူရဲ ပကာင်း  ပအာင်ဆန်း
ကထင်ရှားေည့်  မိန့် ခွန်းတစ်ခုကို  ပြော ကကားခဲ့ေည်။ 
ယပန့အခါတွင် ၎င်းချန်ရစ်ခဲ့ေည့် အပမွကို ကကိုက်ေူပရာ
မကကိုက်နိုင်ေူပရာ ရှိကကေည်။၇၄ ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းပေး
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ေည်။ အစိုးရ၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်ကို စိတ်ေျက် 
လက်ေျက်ြဖစ်ပနကကချိန်တွင် လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်း 
များစွာေည် UWSA နှင့်  ULA က နိုင်ငံပရး အပြောင်း 
အလဲ ပဆာင်ရ�က်ရာတွင် နမူနာကကည့်ရမည့် ပမာ်ဒယ်များ 
အြဖစ်  ရှု ြမင် ကကေည်။ ၇၀ ပဝဖန်ေူများကမူ  ဤကဲ့ေို့  
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို  လိုလားေည့် နိုင်ငံပရးြေုြေင်ပြောင်း
လဲမှု များြေုလုေ်ရန် ရည်မှန်းချက်များကို နိုင်ငံပခါင်းပဆာင် 
များြဖစ်လာကကပော ေမ� တဉီးေိန်းစိန်၊ ပဒါ် ပအာင်ဆန်း 
စုကကည် နှင့်  လူမျ ိုးစုအေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး အုေ်စုများက 
၂၀၁၂ ပလာက်ကတည်းကေင် အဆင့်ဆင့် ေပဘာတူညီမှု  
ရ ခဲ့ ကက ပကကာ င်း  ပထာ က် ြေ ေ ည် ။  ေို့ ရာ တွ င်  ၂ ၀ ၂ ၀ 
ပရ�းပကာက်ေွဲ နီးလာေည့်အချိန်အထိ တိုးတက်မှု  အနည်း 
ငယ်ော ရှိခဲ့ေည်။
 ပရ�းပကာက်ေွဲနိုင်ငံပရးထဲမှ ြဖစ်ပစ၊ လက်နက်ကိုင် 
နိုင်ငံပရးထဲမှ ြဖစ်ပစ လူမျ ိုးစု အမျ ိုးေားပရး လှု ေ်ရှားေူ 
များကကား ခံစားပနရေည်မှာ ၎င်းတို့အား အပရးမေါေည့် 
အလား အရံပနရာ၌ တမင်ပဘးဖယ် စဉ်းစားေည်ဟူ၍ 
ြဖစ်ေည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲတွင် ရခိုင်၊ ချင်း၊ 
ကချင၊် ရမှ်းအစရှေိည့ ်ြေညန်ယမ်ျားတငွ ်တိကုေ်ွမဲျားြဖစေ်ွား
ပနပော ပရှ့တန်းနယ်ပြမများ ေါဝင်ပနေည့် မဲဆန� နယ်ပြမ 
များကို တိုက်ေွဲြဖစ်ပနေည်အပကကာင်းြေ၍ မဲဆန� ပေးခွင့်ကို 
ေိတ်ေင်နိုင်ေည်ဟု  နိုင်ငံပရးေမားများက ပကကာင့် ကက 
ပနကကေည်။ ဤေို့  မဲပေးခွင့်ေိတ်ေင်လိုက်လျှ င်  ရခိုင် ၊ 
ကချင၊် ကိုးကန့န်ငှ့ ်တအာင်းြေညေ်တူို၏့ မမဲျားကိ ုေစလ်ိကု ်
ရမည် ြဖစ် ပေီး  NLD နှင့်  တေ်မပတာ်က ပထာက်ခံပော 
USDP တို့  မဲေိုရရန်အခွင့်ော ပစလိမ့်မည် ြဖစ်ေည်။ 
ထို့အပကကာင်းပကကာင့်ေင် ၂၀၂၀ ေည် ရခိုင် ြေည်နယ်၏ 
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  
ပြဖရှင်းေည့်  နည်းလမ်းရှိလာလိမ့်မည်ဟု  ပမ ျှာ်လင့်ခဲ့
ကကေည်။ ရခိုင်တွင် ကိုယ်စားြေုနိုင်ငံပရး တန်းတူညီတူ
ရှိပရးနှင့် တရားမျှ တမှု ရှိပရးတို့မှာ အပမဲတပစေင် နိုင်ငံပရး 
ကစိ္စ များ ြဖစခ်ဲေ့ည။် ၁၉၃၉ ခုနစှက်တည်းကစခဲ့ ပေီး ဒုတယိ 
ကမ� ာစစ် တစ်ပလ ျှာက်တွင် ြေင်းထန်လာေည့် ေဋိေက္ခ များ
၏ အပမွဆိုးကို ပြဖရှင်းကကရာတွင် အမှန်တကယ် အလုေ်
ြဖစ်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာပဖွကကရာ၌ အချိန်ကကာပညာင်း 
ခဲ့ေါေည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရးအတွက် 
ပဆွးပနွးကကရန် အစိုးရဘက်က ြေန်လည်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့
ပေီး ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲ မတိုင်မီ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံအပြခခံ
ဉေပဒြေင်ရန်နှင့် ေင်လုံ ညီလာခံ ပနာက်တစ်ကကိမ်ကျင်းေရန် 
တာစူပနေည်။၇၁ ULA နှင့် ညီပနာင်မဟာမိတ်များကလည်း 
ပငိမ်းချမ်းပရးပြခလှမ်းများ  အရှိ န်ရလာပစရန်  ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်အကုန်အထိ တစ်ဖက်ေတ် အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး ကို 
ကျင့်ေုံးမည်ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။၇၂ ထိုအချိန်တွင် တရုတ် 
ဘက်ကလည်း ၎င်း၏ ဉီးစားပေးဧရိယာေုံးခု ြဖစ်ေည့် 
လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရး ၊  စီးေွားပရး ၊  ဖွံ့ ပဖိုးမှု ရရှိ ပရးနှင့်  
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခ ေည်များ ြေန်လည်ပနရာချထားပရးတို့တွင် 
ပအာင်ြမင်မှု  ရရှိလာပစပရး အတွက် ကကိုးေမ်းပနေည်။ 
နိုဝင်ဘာလ အပစာေိုင်းတွင် တရုတ်၏ အာရှပဒေဆိုင်ရာ 
အထူးေံတမန် ဆွန်ပကာ့ရှန်းေည် အစိုးရေို့ ပငိမ်းချမ်းပရး 
လုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရ�က်ရန် ပဒါ် လာ တစ်ေန်းခန့် လှူဒါန်း 
ခဲ့ေည်။
 ေို့ရာတွင် ပရပရရာရာ လက်ငင်းပအာင်ြမင်မှု ကို 
ြေနိုင်ရန် အပထာက်အထားနည်းေါးလှေါေည်။ ေဋိေက္ခ  
ပဒေများတွင် လူအများအတွက် စိတ်ေင်ေန်းစရာ အပြခ
အပနများစွာရှိေည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံပရး အာေီေော 
ြေင်း ြေေါလျှ င်  ပငိ မ်းချမ်း ပရးနှင့်  ြေု ြေင် ပြောင်းလဲပရး  
အစီအစဉ်များကို ပရှ့ဆက်ပဆာင်ရ�က်ရန် တားဆီး ေိတ်ေင် 
ပနေည့် အရာဟူ၍ မရှိစပကာင်းေါ။ ကာလအပတာ်ကကာေင် 
ရငဆ်ိငုပ်နရပော ရိဟုငဂ်ျာတို၏့ လူ့အခငွ့အ်ပရးြေဿနာနငှ့ ်
ရိုဟင်ဂျာလူမျ ိုးများ၏ ရည်တည်ခွင့်အတွက် အပြဖရှာရာ 
တွင်လည်း ဤေပဘာေင် ြဖစ်ေည်။ ေို့ရာတွင် NLD ေည် 
ေထမ ရာထူးေက်တမ်းငါးနှစ် ကုန်ဆုံးခါနီး အချိန်အထိ 
မည်မည်ရရ ပအာင်ြမင်မှု ဟူ၍ မရှိခဲ့ေါ။ 
 ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ 
လူမျ ိုးစု  အေီးေီးတို့ ပနထိုင်ရာ ပဒေများတွင်လက်ရှိ  
အပြခအပနအပေါ်  မနစှပ်မို့မှု များ ပနရာတကာ ပတွ့ ြမငက်ကား 
ေပိနရေည။် ဆင်းရခဲျမ်းော ကွာဟမှု ကကီးေထက ်ကကီးမား 
လာေလိ ုြမနမ်ာနိငုင်အံပနာကဘ်က ်နယြ်ခားရှ ိလေူားချင်း 
စာ နာ  ပထာ က် ထား စ ရာ  အ ပရး အ ခ င်း က  အာ ရှ ၏ 
အဆိုးဆုံး အြဖစ်အေျက်တစ်ခု ြဖစ်ပနဆဲေင်။ ဉီးေန့်ြမင့်ဉီး
ကမူ  “ပရ�းပကာက်ေွဲများနှင့်  လွတ်လေ်ပော ပစျးကွက် 
စီးေွားပရး အြဖစ်ေို့ ပြောင်းလဲပရးတည်းဟူပော ဖန်တရာ 
ပတ ပန ေ ည့်  ပဆး န ည်း များ အား ြဖ င့် ”  ြမ န် မာ ြေ ည် ၏ 
ြေဿနာများကို ပြဖရှင်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ေါဟု ေတိပေး 
ပြော ကကားခဲ့ေည်။ ၇၃ နိုင်ငံပတာ်၏ အင်စတီးကျူးရှင်း  
ဖွဲ့စည်းေုမံျား အားပကာင်းရန၊် နိငုင်ေံားတိငု်း တန်းတညူတီ ူ
ြဖစ်ပော အခွင့်အပရးများရရှိရန် နှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမှု များ 
မရှိေည့်နိုင်ငံအြဖစ် တည်ပဆာက်ရန်တို့အတွက် အပတွး 
အကကံ အေစ်များ လိုပနေည်မှာ ရှင်းေါေည်။
 ၁၉၄၇ ပဖပဖါ် ဝါရီလတွင်ကျင်းေပော ေင်လုံ  
ညီလာခံတွင်  လွတ်လေ်ပရးေူရဲ ပကာင်း  ပအာင်ဆန်း
ကထင်ရှားေည့်  မိန့် ခွန်းတစ်ခုကို  ပြော ကကားခဲ့ေည်။ 
ယပန့အခါတွင် ၎င်းချန်ရစ်ခဲ့ေည့် အပမွကို ကကိုက်ေူပရာ
မကကိုက်နိုင်ေူပရာ ရှိကကေည်။၇၄ ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်းပေး
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ေွာခဲ့ပော ောနာညီမျှ ရှိပရး၊ ြေည်ပထာင်စုတည် ပဆာက် 
ပရးနှင့်  တရားမျှ တမှု ကို  ပဆာင်ယူနိုင် ပရးအစရှိေည့်  
ကတိကဝတ်တို့မှာ ယခုအချိန်ထိေင် မြဖည့်ဆည်းပေးနိုင် 
ပေးေါဟု လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးအဖွဲ့များက ၎င်းတို့၏ နစ်နာ 
ချက်ကို ထုတ်ညည်းကကပမဲြဖစ်ေည်။ ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်း
ပြောခဲ့ေည့်စကားများမှာ အနာဂတ်အတွက် ပဟာကိန်း
များ မြဖစ်ခဲ့ေလို  မှန်လည်းမမှန်လာခဲ့ေါ။ ပဗိတိေျှ တို့  
ထကွခ်ွာခဲ့ ပေီး နစှပ်ေါင်း ၇၀ ကကာေည့ ်တိငုပ်အာင ်ပရှးပဟာင်း 
ပြမ အာရကန်ေည် ယပန့ကမ� ာတွင်  ေဋိေက္ခ အြဖစ်ဆုံး 
စိတ်ဝမ်းအကွဲဆုံး ပနရာတစ်ခုထဲတွင် ေါဝင်ပနဆဲြဖစ်ေည်။
 “ တ စ် တို င်း ြေ ည် လုံး  ကကီး ေွား ပစ ချ င် ရ င်  လူ အား ၊ 

ပငွအား၊ေစ္စ ည်းအားနဲ့ စုပေါင်းပေီး အင်တိုက် အားတိုက် 
လေုန်ိငုမ် ှအကျ ိုးခစံားခငွ့ ်ရှကိကမှာဘ။ဲ ဗမာက တစမ်ျ ိုး၊ 
ကရင်က တဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့က တြခား (မွန်၊ 
ရခိငုတ်ိုက့ တေင်း) အကွကဲွအဲြေားြေား လေုပ်နကကယင ်
အကျ ိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စုပေါင်းလုေ်ကကမှော အကျ ိုး 
ရှိနိုင်မယ်။ လုေ်ကကည့်မှလဲ အကျ ိုးရှိပကကာင်း ေိနိုင် 
တယ်။”၇၅

ရိုဟင်ဂျာပနာက်ဆက်တွဲ

 ရခိငုြ်ေညန်ယ၏် အမျ ိုးေားနိငုင်ပံရးအပကကာင်းကိ ု
ပြောလျှ င် ရခိုင်တို့လှု ေ်ရှားမှု များကို အာရုံစိုက် ြဖစ်ကကေည်။ 
ေိုပ့ော ် ရိဟုငဂ်ျာ အကျေအ်တည်းမှာလည်း မကကာမ ီပြဖရငှ်း
၍ ရနိုင်မည့် အပြခအပနမှာ အလွန်နည်းေါးေည်။ ၂၀၂၀ 
အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ ထိုမွတ်ဆလင်တို့အဖို့ ကိုယ်စား
ြေုေါဝင်ခွင့်ရနိုင်ရန် မြဖစ်နိုင်ေပလာက်ေင်။ အကယ်၍ 
ြေန်လည် လ� ဲပြောင်းြခင်း ြေန်လည်ပနရာချထားြခင်းများ 
စတင် နိုင်ခဲ့လျှ င်ေင် ရိုဟင်ဂျာဟု အမည်ခံယူထားေူများ 
ေည ်တိငု်းြေည၏် ြေငေ်တငွပ်နထိငုေ် ူအများေငရ်ှနိိငုေ်လိ ု
ဒုက္ခ ေညစ်ခန်းတစခု်ခုတငွ ် ကာလအတနက်ကာ ပနကကရဖယွ ်
ရှိေည်။ လက်ရှိတွင် အစိုးရက လုံပခုံပရးအရ အာရုံစိုက် 
ေည်မှာ ဒုက္ခ ေည်စခန်းများတွင် ပြမပအာက်လှု ေ်ရှားမှု  
အ ေွ င် ရှိ ပန ပေီး  န တ် ြမ စ် န ယ် ြခား  ပဒ ေ တ စ် ပလ ျှာ က်  
တွင်လည်း လှု ေ်ရှားပနပော ARSA ကို ြဖစ်ေည်။
 ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းမှာ လာမည့်နှစ်များတွင် 
ြမနမ်ာနငှ့ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်စှန်ိငုင်ကံကား ဆကဆ်ပံရးကိ ုမတည ်
မပငိမ် ြဖစ်ပစနိုင်ေည့်  မပရမရာ အပြခအပနတစ်ခုေင်။ 
အကျ ိုးဆက်မှာ ထွက်ေွားစရာ ပနရာမရှိပော လူပေါင်း 
တစ်ေန်းပလာက်ေည်  နိုင်ငံမဲ့ များအြဖစ်  ဆက်လက်  
ရှိပနကကဉီးမည်ေင်။ ဤအပတာအတွင်း ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
ဆက်လက်ပနထိုင်ပန ကကပော  ရိုဟင်ဂျာ  မွတ်ဆလင်  
များေည်လည်း  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ဘက်က ရိုဟင်ဂျာများ

နည်းတူေင် မပရရာပော အနာဂတ်ောရှိေည်။ ၎င်းတို့
ေည် နိုင်ငံပရးအရ မည်ေူ့၏ ေိုင်နက်ဟူ၍ မဟုတ်ပော 
ပဒေတွင် ပနထိုင်ကကလျှ က် နိုင်ငံေားအြဖစ် ခံယူနိုင်ရန် 
အခွင့်အပရးကို ရရန်အလားအလာမှာ နည်းေါးလှေည်။ 
လူ့အခွင့်အပရး အဖွဲ့အစည်းများ မည်မျှ ေင် ကန့်ကွက်ကက 
ပော် လ ည်း  ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ လ က် ရှိ  အ ပန အ ထား အ ရ 
နိငုင်ေံား အခငွ့အ်ပရးနငှ့ ်တိငု်းရင်းေားအြဖစက်ိ ုရရှနိိငုမ်ှု  မှာ 
၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဉေပဒပဘာင်အတွင်းမှော ပဆွးပနွး 
ကကပလ့ ရှိေည်။ 
 ကုလေမဂ� ၏ လွတ်လေ်ပော အချက်အလက် 
ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၈ တွင် ထုတ်ပဝခဲ့ 
ချိန်မှစ၍ ယခုတိုင်ပအာင် အိုးအိမ်မဲ့ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည် 
များ၏ဘဝမှာ အပြောင်းအလဲေိေ် မရှိလှပေ။ တိုင်းြေည် 
အတွင်း၌ြဖစ်ပစ၊ အြေင်ဘက်တွင် ြဖစ်ပစ မထူးလှပချ။ 
ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နိုင်ငံအစိုးရများ၏ ေပဘာ 
တူညီချက်အရ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ေို့ 
ေထမဆုံး ဒုက္ခ ေည်အေုတ် ြေန်လာခဲ့ ပေီး ပနရာချထားခဲ့
ပေီး  ြဖစ်ေည်ဟု  ပကကညာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထိုေူတို့
ေည ်၎င်းတို၏့ အမိယ်ာများဆေီို ့ြေနေ်ွားနိငုရ်န ်အာမခ ံချက ်
မရှိေလို နိုင်ငံေားအြဖစ်ကို ရရှိရန်မှာလည်း မပေချာပေ။
လက်ရှိ အပနအထား၌ ၎င်းတို့၏ အြေန်ခရီးကို လူလူချင်း 
အလ� ာ ခွဲြခားဆက်ဆံပော “apartheid” စနစ်က ပစာင့်ပန
ဟန် ရှိေည်။၇၆

 ထိုေို့ရိုဟင်ဂျာများအား ေတ်ေတ်စီ  ခွဲထုတ်  
ထားမည့ ်ပနရာချထားမှု ေုစံမံျ ိုးတငွ ်မမိတိို့ ကကရံာေါ အြဖစမ်ခ ံ
နိငုပ်ကကာင်း လေူားချင်းစာနာပထာကထ်ားမှု  အကအူညပီေး 
ပရးအဖွဲ့များအပနနှင့် ေတိပေးပနရေည်။၇၇ အထက်တွင် 
ပဖာ်ြေခဲ့ပော ြေဿနာများပကကာင့်လည်း ယမန်နှစ် တစ်နှစ် 
လုံးတွင်  အဆိုေါ  အဖွဲ့အစည်းများက ပထာက်ပလ ျှာက်
ပဝဖန်  ပထာက် ြေပနခဲ့ေည်။ ၎င်းတို့ပဖာ် ြေေကဲ့ေို့ေင်  
၁၉၉၀ ပကျာ၌် န.ဝ.တ လကထ်က ်ရိဟုငဂ်ျာတို့၏ နယပ်ြမ၌
လူမှု ဖွဲ့စည်းေုံအပြောင်းအလဲများ ပေါ် လာပအာင် ချမှတ်ခဲ့ 
ေည့်  မဟာဗျူဟာတို့ကို  ၂၀၁၂  ဉီးေိန်းစိန်  အစိုးရ 
လက်ထက်တွင် ေို၍ေင် အဆင့်ြမှင့်ကာ ထိထိပရာက်ပရာက် 
အေုံးချလာခဲ့ပေးေည်။ (အခန်း ၅ နှင့် ၆ ကိုရှု ေါ။) ြ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 
တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့ကို ေတ်ေတ်စီ ခွဲထုတ်ထားြခင်းအား 
ေို၍တင်းကျေ်စွာ ကျင့်ေုံးခဲ့ေည်။၇၈ အာဏာေိုင်တို့ေည်
ရခို င် ြေည်နယ်၏ ဖွဲ့ စည်းေုံကို  ပြောင်းလဲေစ်ပန ကကပေီ  
ဟု Amnesty International ကပြောကကားခဲ့ေည်။၇၉ 
လူမရှိပတာ့ပော မွတ်ဆလင် ပကျးရ�ာများကိုလည်း ဘူဒိုဇာ 
ြဖင့်ထိုးေစ်ခဲ့ ပေီး ဗုဒ� ဘာောဝင်များအား အပြခချ ပြောင်းဝင် 
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ေွာခဲ့ပော ောနာညီမျှ ရှိပရး၊ ြေည်ပထာင်စုတည် ပဆာက် 
ပရးနှင့်  တရားမျှ တမှု ကို  ပဆာင်ယူနိုင် ပရးအစရှိေည့်  
ကတိကဝတ်တို့မှာ ယခုအချိန်ထိေင် မြဖည့်ဆည်းပေးနိုင် 
ပေးေါဟု လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရးအဖွဲ့များက ၎င်းတို့၏ နစ်နာ 
ချက်ကို ထုတ်ညည်းကကပမဲြဖစ်ေည်။ ဗိုလ်ချုေ်ပအာင်ဆန်း
ပြောခဲ့ေည့်စကားများမှာ အနာဂတ်အတွက် ပဟာကိန်း
များ မြဖစ်ခဲ့ေလို  မှန်လည်းမမှန်လာခဲ့ေါ။ ပဗိတိေျှ တို့  
ထကွခ်ွာခဲ့ ပေီး နစှပ်ေါင်း ၇၀ ကကာေည့ ်တိငုပ်အာင ်ပရှးပဟာင်း 
ပြမ အာရကန်ေည် ယပန့ကမ� ာတွင်  ေဋိေက္ခ အြဖစ်ဆုံး 
စိတ်ဝမ်းအကွဲဆုံး ပနရာတစ်ခုထဲတွင် ေါဝင်ပနဆဲြဖစ်ေည်။
 “ တ စ် တို င်း ြေ ည် လုံး  ကကီး ေွား ပစ ချ င် ရ င်  လူ အား ၊ 

ပငွအား၊ေစ္စ ည်းအားနဲ့ စုပေါင်းပေီး အင်တိုက် အားတိုက် 
လေုန်ိငုမ် ှအကျ ိုးခစံားခငွ့ ်ရှကိကမှာဘ။ဲ ဗမာက တစမ်ျ ိုး၊ 
ကရင်က တဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့က တြခား (မွန်၊ 
ရခိငုတ်ိုက့ တေင်း) အကွကဲွအဲြေားြေား လေုပ်နကကယင ်
အကျ ိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စုပေါင်းလုေ်ကကမှော အကျ ိုး 
ရှိနိုင်မယ်။ လုေ်ကကည့်မှလဲ အကျ ိုးရှိပကကာင်း ေိနိုင် 
တယ်။”၇၅

ရိုဟင်ဂျာပနာက်ဆက်တွဲ

 ရခိငုြ်ေညန်ယ၏် အမျ ိုးေားနိငုင်ပံရးအပကကာင်းကိ ု
ပြောလျှ င် ရခိုင်တို့လှု ေ်ရှားမှု များကို အာရုံစိုက် ြဖစ်ကကေည်။ 
ေိုပ့ော ် ရိဟုငဂ်ျာ အကျေအ်တည်းမှာလည်း မကကာမ ီပြဖရငှ်း
၍ ရနိုင်မည့် အပြခအပနမှာ အလွန်နည်းေါးေည်။ ၂၀၂၀ 
အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲ၌ ထိုမွတ်ဆလင်တို့အဖို့ ကိုယ်စား
ြေုေါဝင်ခွင့်ရနိုင်ရန် မြဖစ်နိုင်ေပလာက်ေင်။ အကယ်၍ 
ြေန်လည် လ� ဲပြောင်းြခင်း ြေန်လည်ပနရာချထားြခင်းများ 
စတင် နိုင်ခဲ့လျှ င်ေင် ရိုဟင်ဂျာဟု အမည်ခံယူထားေူများ 
ေည ်တိငု်းြေည၏် ြေငေ်တငွပ်နထိငုေ် ူအများေငရ်ှနိိငုေ်လိ ု
ဒုက္ခ ေညစ်ခန်းတစခု်ခုတငွ ် ကာလအတနက်ကာ ပနကကရဖယွ ်
ရှိေည်။ လက်ရှိတွင် အစိုးရက လုံပခုံပရးအရ အာရုံစိုက် 
ေည်မှာ ဒုက္ခ ေည်စခန်းများတွင် ပြမပအာက်လှု ေ်ရှားမှု  
အ ေွ င် ရှိ ပန ပေီး  န တ် ြမ စ် န ယ် ြခား  ပဒ ေ တ စ် ပလ ျှာ က်  
တွင်လည်း လှု ေ်ရှားပနပော ARSA ကို ြဖစ်ေည်။
 ရိုဟင်ဂျာအကျေ်အတည်းမှာ လာမည့်နှစ်များတွင် 
ြမနမ်ာနငှ့ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှန်စှန်ိငုင်ကံကား ဆကဆ်ပံရးကိ ုမတည ်
မပငိမ် ြဖစ်ပစနိုင်ေည့်  မပရမရာ အပြခအပနတစ်ခုေင်။ 
အကျ ိုးဆက်မှာ ထွက်ေွားစရာ ပနရာမရှိပော လူပေါင်း 
တစ်ေန်းပလာက်ေည်  နိုင်ငံမဲ့ များအြဖစ်  ဆက်လက်  
ရှိပနကကဉီးမည်ေင်။ ဤအပတာအတွင်း ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
ဆက်လက်ပနထိုင်ပန ကကပော  ရိုဟင်ဂျာ  မွတ်ဆလင်  
များေည်လည်း  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ဘက်က ရိုဟင်ဂျာများ

နည်းတူေင် မပရရာပော အနာဂတ်ောရှိေည်။ ၎င်းတို့
ေည် နိုင်ငံပရးအရ မည်ေူ့၏ ေိုင်နက်ဟူ၍ မဟုတ်ပော 
ပဒေတွင် ပနထိုင်ကကလျှ က် နိုင်ငံေားအြဖစ် ခံယူနိုင်ရန် 
အခွင့်အပရးကို ရရန်အလားအလာမှာ နည်းေါးလှေည်။ 
လူ့အခွင့်အပရး အဖွဲ့အစည်းများ မည်မျှ ေင် ကန့်ကွက်ကက 
ပော် လ ည်း  ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏ လ က် ရှိ  အ ပန အ ထား အ ရ 
နိငုင်ေံား အခငွ့အ်ပရးနငှ့ ်တိငု်းရင်းေားအြဖစက်ိ ုရရှနိိငုမ်ှု  မှာ 
၁၉၈၂ နိုင်ငံေားြဖစ်မှု  ဉေပဒပဘာင်အတွင်းမှော ပဆွးပနွး 
ကကပလ့ ရှိေည်။ 
 ကုလေမဂ� ၏ လွတ်လေ်ပော အချက်အလက် 
ရှာပဖွပရးမစ်ရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၈ တွင် ထုတ်ပဝခဲ့ 
ချိန်မှစ၍ ယခုတိုင်ပအာင် အိုးအိမ်မဲ့ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခ ေည် 
များ၏ဘဝမှာ အပြောင်းအလဲေိေ် မရှိလှပေ။ တိုင်းြေည် 
အတွင်း၌ြဖစ်ပစ၊ အြေင်ဘက်တွင် ြဖစ်ပစ မထူးလှပချ။ 
ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် နိုင်ငံအစိုးရများ၏ ေပဘာ 
တူညီချက်အရ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်ေို့ 
ေထမဆုံး ဒုက္ခ ေည်အေုတ် ြေန်လာခဲ့ ပေီး ပနရာချထားခဲ့
ပေီး  ြဖစ်ေည်ဟု  ပကကညာခဲ့ေည်။ ေို့ရာတွင်  ထိုေူတို့
ေည ်၎င်းတို၏့ အမိယ်ာများဆေီို ့ြေနေ်ွားနိငုရ်န ်အာမခ ံချက ်
မရှိေလို နိုင်ငံေားအြဖစ်ကို ရရှိရန်မှာလည်း မပေချာပေ။
လက်ရှိ အပနအထား၌ ၎င်းတို့၏ အြေန်ခရီးကို လူလူချင်း 
အလ� ာ ခွဲြခားဆက်ဆံပော “apartheid” စနစ်က ပစာင့်ပန
ဟန် ရှိေည်။၇၆

 ထိုေို့ရိုဟင်ဂျာများအား ေတ်ေတ်စီ  ခွဲထုတ်  
ထားမည့ ်ပနရာချထားမှု ေုစံမံျ ိုးတငွ ်မမိတိို့ ကကရံာေါ အြဖစမ်ခ ံ
နိငုပ်ကကာင်း လေူားချင်းစာနာပထာကထ်ားမှု  အကအူညပီေး 
ပရးအဖွဲ့များအပနနှင့် ေတိပေးပနရေည်။၇၇ အထက်တွင် 
ပဖာ်ြေခဲ့ပော ြေဿနာများပကကာင့်လည်း ယမန်နှစ် တစ်နှစ် 
လုံးတွင်  အဆိုေါ  အဖွဲ့အစည်းများက ပထာက်ပလ ျှာက်
ပဝဖန်  ပထာက် ြေပနခဲ့ေည်။ ၎င်းတို့ပဖာ် ြေေကဲ့ေို့ေင်  
၁၉၉၀ ပကျာ၌် န.ဝ.တ လကထ်က ်ရိဟုငဂ်ျာတို့၏ နယပ်ြမ၌
လူမှု ဖွဲ့စည်းေုံအပြောင်းအလဲများ ပေါ် လာပအာင် ချမှတ်ခဲ့ 
ေည့်  မဟာဗျူဟာတို့ကို  ၂၀၁၂  ဉီးေိန်းစိန်  အစိုးရ 
လက်ထက်တွင် ေို၍ေင် အဆင့်ြမှင့်ကာ ထိထိပရာက်ပရာက် 
အေုံးချလာခဲ့ပေးေည်။ (အခန်း ၅ နှင့် ၆ ကိုရှု ေါ။) ြ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 
တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့ကို ေတ်ေတ်စီ ခွဲထုတ်ထားြခင်းအား 
ေို၍တင်းကျေ်စွာ ကျင့်ေုံးခဲ့ေည်။၇၈ အာဏာေိုင်တို့ေည်
ရခို င် ြေည်နယ်၏ ဖွဲ့ စည်းေုံကို  ပြောင်းလဲေစ်ပန ကကပေီ  
ဟု Amnesty International ကပြောကကားခဲ့ေည်။၇၉

လူမရှိပတာ့ပော မွတ်ဆလင် ပကျးရ�ာများကိုလည်း ဘူဒိုဇာ 
ြဖင့်ထိုးေစ်ခဲ့ ပေီး ဗုဒ� ဘာောဝင်များအား အပြခချ ပြောင်းဝင် 
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လာပစခဲ့ေည်။  ရိုဟင်ဂျာ  ဒုက္ခ  ေည်တို့ေည်  ၎င်းတို့  
အြေန်အား မည်ကဲ့ေို့ပော အနာဂတ်မျ ိုးက ပစာင့်ပနမည်
ကို များစွာ စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကေည်။၈၀

 မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည်တို့  အစုလိုက် အပေုံလိုက် 
ထွက်ပြေးပနရ ြခင်းများ  ရေ်တန့်မေွားဘဲ  ဆက်လက်  
ြဖစ်ပေါ် လာပောအခါ၌လည်း ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အာရှ အိမ်နီး 
ချင်းများနှင့်  ဆက်ဆံပရး တင်းမာလာခဲ့ေည်။ ၂၀၁၉
အလယ်ေိုင်းတွင်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံရှိ  တရားဝင်ဒုက္ခ  
ေည် စခန်းများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ၉၁၃,၀၀၀ ရှိပေီး စခန်းများ 
အြေင်ဘက်တွင်မူ ၂၀၀,၀၀၀ ခန့် ပနထိုင်ေည်ဟု ခန့်မှန်း 
ကကေည်။၈၁ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ြမန်မာ မွတ်ဆလင် ၁၀၀,၀၀၀ 
ခန့်ေည် မပလးရှားနိုင်ငံတွင် UNHCR ၏ ကာကွယ်ပေး 
မှု ြဖင့် ပနထိုင်ကကေည်။၈၂ ၂၀၁၉ တွင် အိန� ိယအာဏာေိုင်များ
က လူ့အခွင့်အပရးေမားများ ဆန့်ကျင်ပနေည့် ကကားမှာ 
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည် ၄၀၀၀၀ ခန့်ကို ြမန်မာနိုင်ငံဘက်ေို့ 
ြေ န် ေို့ ရ န်  ကကိုး စား ေ ည် ။ ၈ ၃  ကု လ ေ မ ဂ�  အ ပထွ ပထွ  
အတွင်းပရးမှူးချုေ် အန်တိုနီယို ဂူတာရတ်စ်က “က� န်ပတာ့် 
အပတွ့အကကုံအရ ကမ� ာပေါ် တွင်  ရိုဟင်ဂျာများပလာက် 
ခွဲ ြခားဆက်ဆံခံရတဲ့  လူမျ ိုးဟူ၍ မပတွ့ခဲ့ ရဖူးေါ ”  ဟု  
ပြောကကားခဲ့ေည်။၈၄

 NLD နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များကမူ လူေိ 
ရှင်ကကား ြငင်းပမဲြငင်းပနကကေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွက် 
ကိုဖီအာနန် အကကံပေးပကာ်မရှင်၏ အကကံြေုချက်များကို 

အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် စီစဉ်ပနေါေည်ဟူပော အဆိုမျ ိုး 
ြဖင့ေ်ာ NLD က ပဝဖနမ်ှု များကိ ုပချေပလရ့ှေိည။် (အခန်း ၇ 
ကိုကကည့်ေါ။) အစိုးရ၏ကကံရ�ယ်ချက်မှာ ထိုအကကံပေးချက် 
များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အစိုးရ၏ အပထာက် 
အေံ့ ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားပော လူေားချင်း စာနာမှု အကူအညီ 
အပထာကအ်ေံပ့ေးပရး ြေနလ်ည ်ပနရာချထားပရး၊ ဖွံ့ ပဖိုးပရး 
စမီကံနိ်းပကာမ်တ ီUEHRD  နငှ့ ်ရခိငုြ်ေညန်ယ ်ပြမာကေ်ိငု်း 
အတွက် လွတ်လေ်ပော စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မတီရှင် 
ICOE တို့ကတစ်ဆင့်  ပဆာင်ရ�က်ရန် ြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်တွင် တေ်မပတာ်ကလည်း ေုပတေန အဖွဲ့နှစ်ခုကို 
တာဝန်ပေးအေ်ခဲ့ပေးေည်။ ေထမတစ်ခုမှာ ကုလေမဂ� ၊
 Amnesty International နှင့် အြခားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ 
အစည်းများက အစီရင်ခံစာများကို  တုံ့ ြေန်ရန်အတွက်  
“စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်” ြဖစ်ပေီး ပနာက်တစ်ခုမှာ ULA ကို 
နှိမ်နင်းပရး စစ်ဆင်ပရးများအတွင်း အရေ်ေား ပေဆုံးမှု  
များအပကကာင်း  “စုံစမ်းပရးအဖွဲ့ ”  ြဖစ်ေည်။၈၅ ေို့ ပော်  
ထိုတေ်မပတာ်ဘက်မှ စုံစမ်းပထာက်လှမ်းမှု များ၏ လွတ်
လေ်မှု နှင့် ဘက်မလိုက်ဘဲ ရှာပဖွေုံးေေ်နိုင်မှု ကို အများက 
အ ယုံ အ ကက ည်  အ လွ န် န ည်း ကက ေ ည် ။  အ ထူး ေ ြဖ င့်  
ရိုဟင်ဂျာများကို ေတ်ြဖတ်မှု တွင် တာဝန်ရှိပော စစ်ေား
များအပကကာင်းကို ပရးေားခဲ့ပော ရိုက်တာမှ ဂျာနယ်လစ် 
နှစ်ဉီးကို ပထာင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချမှတ်လိုက်ပောအခါတွင် 
ေို၍ေင် ေိောခဲ့ပေးေည်။ 
 ဤေို့စုံစမ်းစစ်ပဆးမှု များ  အဖွဲ့ပေါင်းစုံ  ရှိ ပန 
ပေးပော်လည်း NLD ေည် ရိုဟင်ဂျာများ၏ နိုင်ငံေား 
ြဖစ်ခွင့်နှင့်  ေတ်ေက်၍ ဉေပဒပကကာင်းအရ ရှိပနပော 
အရှု ေ်အပထွးများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြဖစ်ပအာင် ပဆာင် 
ရ�ကပ်ေးရန ်ထထ�က�ွက ွပဆာငရ်�ကပ်ေးြခင်း အလျဉ်းမရှပိေ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်  ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ် (အြဖူပရာင်  
ကတ်များ) ရုေ်ေိမ်းလိုက်ကတည်းက အာဏာေိုင်များ ေည် 
အပထာက်အထားမရှိပော ရိုဟင်ဂျာများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်
စစိစပ်ရးကတမ်ျားအား လကခ်ပံအာင ်ဖအိားပေးပနခဲေ့ည။် 
ဤကတ်ြေားကို ယူလိုပော မွတ်ဆလင်မှာ အနည်းငယ်ော 
ရှိ ေ ည် ။  အ ဘ ယ် ပကကာ င့် ဆို ပော်  ထို က တ် ပေါ် တွ င်  
ရိုဟင်ဂျာအစား ဘင်္  ဂါလီဟုော ပဖာ် ြေထားပောပကကာင့်  
အလိုအပလျာက် “နိုင်ငံ ြခားေား”ဟူ၍ ေတ်မှတ်ပေီးေား 
ြဖစ်ေွားပောပကကာင့်ေင်။၈၆ စက်တင်ဘာလတွင် ြမန်မာ 
အစိုးရက ဒုက္ခ ေည်များ ြေန်လည် လက်ခံရန်  တရုတ်၊ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့နှင့်အတူ ေူးတွဲအလုေ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရန် 
ေပဘာတူခဲ့ေည် ။  ေို့ ပော်  လုံ ပခုံ ပော ၊  ဂုဏ်ေိက္ခ  ာ  
ရှိပော၊ မိမိေပဘာဆန� အပလျာက် ဆုံးြဖတ်နိုင်ခွင့်ရှိပော၊ 
ြေန်လည် ပနရာချထားြခင်းမျ ိုး မဟုတ်လျှ င် မလ� ဲပြောင်း 
ပေးေင့်ပကကာင်း လူေားချင်းစာနာပရး အကူအညီအဖွဲ့များ 
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လာပစခဲ့ေည်။  ရိုဟင်ဂျာ  ဒုက္ခ  ေည်တို့ေည်  ၎င်းတို့  
အြေန်အား မည်ကဲ့ေို့ပော အနာဂတ်မျ ိုးက ပစာင့်ပနမည်
ကို များစွာ စိုးရိမ်ပကကာင့်ကကေည်။၈၀

 မွတ်ဆလင်ဒုက္ခ ေည်တို့  အစုလိုက် အပေုံလိုက် 
ထွက်ပြေးပနရ ြခင်းများ  ရေ်တန့်မေွားဘဲ  ဆက်လက်  
ြဖစ်ပေါ် လာပောအခါ၌လည်း ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အာရှ အိမ်နီး 
ချင်းများနှင့်  ဆက်ဆံပရး တင်းမာလာခဲ့ေည်။ ၂၀၁၉
အလယ်ေိုင်းတွင်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နိုင်ငံရှိ  တရားဝင်ဒုက္ခ  
ေည် စခန်းများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ၉၁၃,၀၀၀ ရှိပေီး စခန်းများ 
အြေင်ဘက်တွင်မူ ၂၀၀,၀၀၀ ခန့် ပနထိုင်ေည်ဟု ခန့်မှန်း 
ကကေည်။၈၁ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ြမန်မာ မွတ်ဆလင် ၁၀၀,၀၀၀ 
ခန့်ေည် မပလးရှားနိုင်ငံတွင် UNHCR ၏ ကာကွယ်ပေး 
မှု ြဖင့် ပနထိုင်ကကေည်။၈၂ ၂၀၁၉ တွင် အိန� ိယအာဏာေိုင်များ
က လူ့အခွင့်အပရးေမားများ ဆန့်ကျင်ပနေည့် ကကားမှာ 
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ ေည် ၄၀၀၀၀ ခန့်ကို ြမန်မာနိုင်ငံဘက်ေို့ 
ြေ န် ေို့ ရ န်  ကကိုး စား ေ ည် ။ ၈ ၃  ကု လ ေ မ ဂ�  အ ပထွ ပထွ  
အတွင်းပရးမှူးချုေ် အန်တိုနီယို ဂူတာရတ်စ်က “က� န်ပတာ့် 
အပတွ့အကကုံအရ ကမ� ာပေါ် တွင်  ရိုဟင်ဂျာများပလာက် 
ခွဲ ြခားဆက်ဆံခံရတဲ့  လူမျ ိုးဟူ၍ မပတွ့ခဲ့ ရဖူးေါ ”  ဟု  
ပြောကကားခဲ့ေည်။၈၄

 NLD နှင့် တေ်မပတာ်ပခါင်းပဆာင်များကမူ လူေိ 
ရှင်ကကား ြငင်းပမဲြငင်းပနကကေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်အတွက် 
ကိုဖီအာနန် အကကံပေးပကာ်မရှင်၏ အကကံြေုချက်များကို 

အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန် စီစဉ်ပနေါေည်ဟူပော အဆိုမျ ိုး 
ြဖင့ေ်ာ NLD က ပဝဖနမ်ှု များကိ ုပချေပလရ့ှေိည။် (အခန်း ၇ 
ကိုကကည့်ေါ။) အစိုးရ၏ကကံရ�ယ်ချက်မှာ ထိုအကကံပေးချက် 
များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အစိုးရ၏ အပထာက် 
အေံ့ ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားပော လူေားချင်း စာနာမှု အကူအညီ 
အပထာကအ်ေံပ့ေးပရး ြေနလ်ည ်ပနရာချထားပရး၊ ဖွံ့ ပဖိုးပရး 
စမီကံနိ်းပကာမ်တ ီUEHRD  နငှ့ ်ရခိငုြ်ေညန်ယ ်ပြမာကေ်ိငု်း 
အတွက် လွတ်လေ်ပော စုံစမ်းစစ်ပဆးပရး ပကာ်မတီရှင် 
ICOE တို့ကတစ်ဆင့်  ပဆာင်ရ�က်ရန် ြဖစ်ေည်။ ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်တွင် တေ်မပတာ်ကလည်း ေုပတေန အဖွဲ့နှစ်ခုကို 
တာဝန်ပေးအေ်ခဲ့ပေးေည်။ ေထမတစ်ခုမှာ ကုလေမဂ� ၊
 Amnesty International နှင့် အြခားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ 
အစည်းများက အစီရင်ခံစာများကို  တုံ့ ြေန်ရန်အတွက်  
“စုံစမ်းပရးပကာ်မရှင်” ြဖစ်ပေီး ပနာက်တစ်ခုမှာ ULA ကို 
နှိမ်နင်းပရး စစ်ဆင်ပရးများအတွင်း အရေ်ေား ပေဆုံးမှု  
များအပကကာင်း  “စုံစမ်းပရးအဖွဲ့ ”  ြဖစ်ေည်။၈၅ ေို့ ပော်  
ထိုတေ်မပတာ်ဘက်မှ စုံစမ်းပထာက်လှမ်းမှု များ၏ လွတ်
လေ်မှု နှင့် ဘက်မလိုက်ဘဲ ရှာပဖွေုံးေေ်နိုင်မှု ကို အများက 
အ ယုံ အ ကက ည်  အ လွ န် န ည်း ကက ေ ည် ။  အ ထူး ေ ြဖ င့်  
ရိုဟင်ဂျာများကို ေတ်ြဖတ်မှု တွင် တာဝန်ရှိပော စစ်ေား
များအပကကာင်းကို ပရးေားခဲ့ပော ရိုက်တာမှ ဂျာနယ်လစ် 
နှစ်ဉီးကို ပထာင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချမှတ်လိုက်ပောအခါတွင် 
ေို၍ေင် ေိောခဲ့ပေးေည်။ 
 ဤေို့စုံစမ်းစစ်ပဆးမှု များ  အဖွဲ့ပေါင်းစုံ  ရှိ ပန 
ပေးပော်လည်း NLD ေည် ရိုဟင်ဂျာများ၏ နိုင်ငံေား 
ြဖစ်ခွင့်နှင့်  ေတ်ေက်၍ ဉေပဒပကကာင်းအရ ရှိပနပော 
အရှု ေ်အပထွးများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြဖစ်ပအာင် ပဆာင် 
ရ�ကပ်ေးရန ်ထထ�က�ွက ွပဆာငရ်�ကပ်ေးြခင်း အလျဉ်းမရှပိေ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်  ယာယီမှတ်ေုံတင်ကတ် (အြဖူပရာင်  
ကတ်များ) ရုေ်ေိမ်းလိုက်ကတည်းက အာဏာေိုင်များ ေည် 
အပထာက်အထားမရှိပော ရိုဟင်ဂျာများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်
စစိစပ်ရးကတမ်ျားအား လကခ်ပံအာင ်ဖအိားပေးပနခဲေ့ည။် 
ဤကတ်ြေားကို ယူလိုပော မွတ်ဆလင်မှာ အနည်းငယ်ော 
ရှိ ေ ည် ။  အ ဘ ယ် ပကကာ င့် ဆို ပော်  ထို က တ် ပေါ် တွ င်  
ရိုဟင်ဂျာအစား ဘင်္  ဂါလီဟုော ပဖာ် ြေထားပောပကကာင့်  
အလိုအပလျာက် “နိုင်ငံ ြခားေား”ဟူ၍ ေတ်မှတ်ပေီးေား 
ြဖစ်ေွားပောပကကာင့်ေင်။၈၆ စက်တင်ဘာလတွင် ြမန်မာ 
အစိုးရက ဒုက္ခ ေည်များ ြေန်လည် လက်ခံရန်  တရုတ်၊ 
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်တို့နှင့်အတူ ေူးတွဲအလုေ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရန် 
ေပဘာတူခဲ့ေည် ။  ေို့ ပော်  လုံ ပခုံ ပော ၊  ဂုဏ်ေိက္ခ  ာ  
ရှိပော၊ မိမိေပဘာဆန� အပလျာက် ဆုံးြဖတ်နိုင်ခွင့်ရှိပော၊ 
ြေန်လည် ပနရာချထားြခင်းမျ ိုး မဟုတ်လျှ င် မလ� ဲပြောင်း 
ပေးေင့်ပကကာင်း လူေားချင်းစာနာပရး အကူအညီအဖွဲ့များ 

ဘ
ူးေ

ီးပ
တ

ာင
်ပမို

့မှ 
မွတ

်ဆ
လ

င်လ
ူရ�ယ

်တ
စ်ဦ

း(T
K)



transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 173

ကလည်းပကာင်း ဒုက္ခ ေည်များ ကိုယ်တိုင်ကလည်းပကာင်း 
ဆန့်ကျင်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။
 ၂၀၁၉ ကုန်ခါနီးတွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တို့၏ 
ဒုက္ခ  မှာ  စိတ်ပမာဖွယ်ရာအထိ ြဖစ်ေည်။  ၂၀၁၀ နှင့်  
၂၀၁၅ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲများတွင် ေါဝင်ခဲ့ ကကပော 
မွတ်ဆလင် အပြခြေု လှု ေ်ရှားမှု များြဖစ်ကကပော ဒီမိုကပရစီ
နှင့် လူ့အခွင့်အပရးေါတီနှင့် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီေါတီ 
တို့ေည် လုံးဝမလှု ေ်ရှားနိုင်ကကပတာ့ပေ။ (အခန်း ၆ ကိုရှု ေါ။)
ရိုဟင်ဂျာပခါင်းပဆာင်များထဲတွင်လည်း  ဤဒုက္ခ  ေည် 
ြေဿနာကိ ုအပဆာတလျင ်မပြဖရငှ်းနိငုလ်ျှ င ်လငူယလ်ရူ�ယ ်
များကို  ARSA က စည်းရုံးကာ အကကမ်းဖက်မှု များဆီ
ေို့  ေိမ်းေွင်းေွားမည့်  အပရးကို  ပကကာက်ရ�ံ့ ကကေည်။ 
ARSA ေည် ဒုက္ခ ေည်စခန်းများထဲတွင် လှု ေ်ရှားပနပေး 
ေလို  ရခို င် ပြမာက်ေို င်း  နယ်စေ် ပဒေများတွင်လည်း  
ဆက်လက် ရှိပနပေးေည်။ ေုံးနိုင်ငံနယ် ြခားဆုံချက်
တငွ ်ပကကာကရ်�ံ့ ြခင်းနငှ့ ်မလုပံခုြံခင်းများ စမိ့ဝ်ငလ်ျှ ကရ်ှေိည။်
 ြမန်မာရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းေည် ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ်၏ နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်းလည်း ြဖစ်လာပေေည်။ 
အစ္စ လာမ� စ် အကျ ိုးပဆာင်အဖွဲ့ Hefazef-e-Islam ေည်
ဒုက္ခ ေည်စခန်းများထဲတွင် စိမ့်ဝင်ပနပေီး ကေဂုတ်လတွင်
ရိဟုငဂ်ျာဒကု္ခ ေည ်ပြခာကဉ်ီးကိ ုဘင်္  ဂလားပဒရ့ှရ်ကဲ ေစေ်တ်
လိုက်ေည်။ ပကာ့ဘဇားရှိ လက်ရှိအုေ်ချုေ်ပနပောေါတီ 
Awami League အဝါမီအဖွဲ့ချုေ်၏ ပဒေခံလူငယ် ပခါင်း 
ပဆာင်ကို  လုေ် ကကံမှု  ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီးပနာက် ရိုဟင်ဂျာများ 
ကို  ေတ်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။၈၇ ယခုအချိန်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်  
အ တွ င်း  ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ်  လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ ဝ င် များ နှ င့်
ေစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ကကစဉ် ပေဆုံးခဲ့ေူ ရိုဟင်ဂျာ ၃၉ ဉီးခန့် 
ရှပိေြီဖစေ်ည။်၈၈ စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှအ်စိုးရက 
အကူအညီပေးပရး အဖွဲ့များကို ကန့်ေတ်ချုေ်ချယ်မှု များ
ြမှင့်တင်လိုက်ပေီး ပကာ့ဘဇားအနီးရှိ အကကီးဆုံးဒုက္ခ ေ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 
ထိဒုကု္ခ ေညစ်ခန်းများတငွ ်ပနထိငုေ်မူျားအားး အေကရ်ငှရ်ုံ
ပက �းပမွးထားရန ်နိငုင်တံကာ အကအူညမီှာ တစန်စှလ်ျှ င ်အ 
နည်းဆုံး အပမရိကန်ပဒါ် လာ ေန်း ၉၂၀ လိုအေ်ပနေည်။၉၀ 
 ဤပဘးဒုက္ခ များ စတင်ခဲ့ချိန်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
ဒီ မို က ပရ စီ အ ကူး အ ပြော င်း ၏  စိ န် ပခါ် မှု များ အ ပေါ်  
စာနာပထာက်ထားကကေူတို့အဖို့မူ ြမင်ပနရပော လူ့အခွင့် 
အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များမှာ တုန်လှု ေ်စရာ ပကာင်းေည်။ 
ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏  စီး ေွား ပရး ရ င်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု များ နှ င့်
ခရီးေွားလုေ်ငန်းများတွင် ေတ်ေက်ယှက်န� ယ် ရြခင်းမှာ
ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီမညီဟူပော ဆန်းစစ် ြခင်းများ မရှိပတာ့ 

ေည့် နှစ်အတန်ငယ်ကကာလာခဲ့ ပေီးမှ တစ်ဖန် နိုင်ငံတကာ 
အေိုင်းအဝိုင်းတွင် ထိုကိစ္စ ကို ြေန်၍ပမးခွန်းထုတ် လာကက 
ြေန်ေည်။  အထူးေြဖင့်  ကုလေမဂ�   အချက်အလက်  
ရှာပဖပွရးမစရ်ငှက် ၂၀၁၉ စကတ်ငဘ်ာတငွ ် နိငုင်ြံခား ကမု� ဏ ီ
များအား တေ်မပတာ်နှင့်  တေ်မပတာ်က ထိန်းချုေ်ထား 
ပော လုေ်ငန်းပေါင်း ၁၂၀ ခန့်နှင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းပနကက
ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပောအခါ ေို၍ေင် ကျင့်ဝတ်ကိစ္စ ကို 
ပဆွးပနွးလာကကေည်။၉၁ ြေည်တွင်းကုမ� ဏီများမှာလည်း 
ပဝဖန်ခံရမှု နှင့် မကင်းပေ။ ထိုကုမ� ဏီများ၏ လုေ်ရေ်များ 
မှာ လ ည်း  စ စ် ရာ ဇ ဝ တ် မှု ပြမာ က် မ ပြမာ က်  အ ြင င်း ေွား  
ပနကကြခင်းလည်း ရှိေည်။ အထူးေြဖင့်  စာရင်းထဲတွင် 
ေါဝငပ်ော လေုင်န်းရငှမ်ျားေည ်ရိဟုငဂ်ျာဟပူော လမူျ ိုးကိ ု
ပဖျာကေ်စရ်န ်ရခိငုပ်ြမာကေ်ိငု်းကိ ုဖွံ့ ပဖိုးပရး စမီကံနိ်းများဟ ု
အမည်ခံထားပော ြေန်လည်ပနရာချဖွဲ့ စည်းေုံ ပြောင်း
ေည့်လုေ်ငန်းများကို ပငွပကကးပထာက်ေံ့ ြခင်း (ေို့မဟုတ်) 
တေ်မပတာ်ကို ပငွပကကးလှူဒါန်းြခင်းများ ရှိခဲ့ ကကေည်။၉၂

 အကယ်၍ ရိုဟင်ဂျာများကို  ြမန်မာနို င်ငံေား
ြဖစ်ခွင့်မပေးလျှ င်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်အား ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  
မွတ်ဆလင်များပနထိုင်ရာ နယ်ပြမကို  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ထဲ 
ပေါ င်း ထ ည့် လို က် ြခ င်း အား ြဖ င့်  ဒု က္ခ  ေ ည် အ ကျ ေ်  
အတည်းကို ပြဖရှင်းနိုင်မည်ဟု အပမရိကလ� တ်ပတာ် အမတ် 
ဘရက်ဒပလးရှားမန်းက အကကံပေးလိုက်ပောအခါ နှစ်  
နိုင်ငံစလုံး၏ နယ်စေ်ပဒေများ၌ ထိတ်လန့်ေွားခဲ့ ကက 
ေ ည့်  ပနာ က် တွ င်  နို င် ငံ ပရး ရာ ေီ ဉ တု မှာ  ေို ဆိုး လာ  
ပတာ့ေည်။၉၃ ဤကဲ့ေို့အပြခအပနကို ပြောင်းြေန်လှန်ေစ် 
နိုင်ပော ပြဖရှင်းနည်းမျ ိုးမှာ လွတ်လေ်ပရး ရကာစနှစ်  
များ တွ င်  ပမ ယု န ယ် ြခား ခ ရို င် ၏  န ယ် ပြမ အ များ စု ကို  
ေိမ်းေိုက်ထားခဲ့ပော မူဂျာဟစ်ေါတီ၏ ပတာင်းဆိုမှု နှင့်  
ဆငတ်ေူါေည။်  (အခန်း ၃ ကိကုကည့ေ်ါ။) ြေညန်ယ ်ေတေ်တ ်
ခွဲထုတ်ရန် ထိုအကကံကို ပနြေည်ပတာ်နှင့် ဒါကာမှ အစိုးရ 
နှစ်ရေ်စလုံးက အချိန်မဆိုင်းဘဲ ေယ်ချခဲ့ေါေည်။ ေို့ပော်
မကကာမီေင် ထိုစိတ်ကူးမျ ိုးကို မပလးရှားဝန်ကကီးချုေ် မဟာ 
ေီဟာ မိုဟာမက်က ထေ်မံပဆွးပနွးခဲ့ ပေီး ရိုဟင်ဂျာများ 
အတကွ ်ကိယုေ်ိငုအ်ေုခ်ျုေပ်ရးနယပ်ြမကိ ုပေးရန ်(ေိုမ့ဟတု)် 
နိုင်ငံေားအြဖစ် ေတ်မှတ်အခွင့်အပရးပေးရန် တိုက်တွန်း 
ခဲေ့ည။်၉၄  ြေညေ်တိငု်းြေညမ်ျားမ ှနိငုင်ပံရးေမားများကော 
ရ ယ် ဒီ က ယ် အ ပတွး အ ပခါ် များ ကို  အား ပေး လာ ေ ည်
မဟုတ်၊လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်အတွင်း၌ အစ္စ လာမ� စ် လှု ေ်ရှား 
မှု  ဟယ်ဖာဇာတ်  အီးအစ္စ  လာမ်  Hefazad-e- Is lam
က ရခိုင် ြေည်နယ်လွတ်ပြမာက်ပရး ဂျီဟတ် ဘာောပရး 
စစ်ေွဲ ပကကညာမည်ဟု  ပခိမ်းပြခာက်ခဲ့ေည်။  “အကယ်၍ 
စစတ်ေန်ငှ့ ်အပေါင်းအေါများေည ်ရိဟုငဂ်ျာ မတွဆ်လငမ်ျား 
အား ညငှ်းဆပဲနြခင်းများ မရေတ်န့”် လျှ င ်ဂျဟီတန်ငှ့ ်ကကုရံမည ်
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ကလည်းပကာင်း ဒုက္ခ ေည်များ ကိုယ်တိုင်ကလည်းပကာင်း 
ဆန့်ကျင်မှု များ ရှိခဲ့ေည်။
 ၂၀၁၉ ကုန်ခါနီးတွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တို့၏ 
ဒုက္ခ  မှာ  စိတ်ပမာဖွယ်ရာအထိ ြဖစ်ေည်။  ၂၀၁၀ နှင့်  
၂၀၁၅ အပထွပထွပရ�းပကာက်ေွဲများတွင် ေါဝင်ခဲ့ ကကပော 
မွတ်ဆလင် အပြခြေု လှု ေ်ရှားမှု များြဖစ်ကကပော ဒီမိုကပရစီ
နှင့် လူ့အခွင့်အပရးေါတီနှင့် အမျ ိုးေား ဒီမိုကပရစီေါတီ 
တို့ေည် လုံးဝမလှု ေ်ရှားနိုင်ကကပတာ့ပေ။ (အခန်း ၆ ကိုရှု ေါ။)
ရိုဟင်ဂျာပခါင်းပဆာင်များထဲတွင်လည်း  ဤဒုက္ခ  ေည် 
ြေဿနာကိ ုအပဆာတလျင ်မပြဖရငှ်းနိငုလ်ျှ င ်လငူယလ်ရူ�ယ ်
များကို  ARSA က စည်းရုံးကာ အကကမ်းဖက်မှု များဆီ
ေို့  ေိမ်းေွင်းေွားမည့်  အပရးကို  ပကကာက်ရ�ံ့ ကကေည်။ 
ARSA ေည် ဒုက္ခ ေည်စခန်းများထဲတွင် လှု ေ်ရှားပနပေး 
ေလို  ရခို င် ပြမာက်ေို င်း  နယ်စေ် ပဒေများတွင်လည်း  
ဆက်လက် ရှိပနပေးေည်။ ေုံးနိုင်ငံနယ် ြခားဆုံချက်
တငွ ်ပကကာကရ်�ံ့ ြခင်းနငှ့ ်မလုပံခုြံခင်းများ စမိ့ဝ်ငလ်ျှ ကရ်ှေိည။်
 ြမန်မာရိုဟင်ဂျာ အကျေ်အတည်းေည် ဘင်္  ဂလား 
ပဒ့ရှ်၏ နိုင်ငံပရးအကျေ်အတည်းလည်း ြဖစ်လာပေေည်။ 
အစ္စ လာမ� စ် အကျ ိုးပဆာင်အဖွဲ့ Hefazef-e-Islam ေည်
ဒုက္ခ ေည်စခန်းများထဲတွင် စိမ့်ဝင်ပနပေီး ကေဂုတ်လတွင်
ရိဟုငဂ်ျာဒကု္ခ ေည ်ပြခာကဉ်ီးကိ ုဘင်္  ဂလားပဒရ့ှရ်ကဲ ေစေ်တ်
လိုက်ေည်။ ပကာ့ဘဇားရှိ လက်ရှိအုေ်ချုေ်ပနပောေါတီ 
Awami League အဝါမီအဖွဲ့ချုေ်၏ ပဒေခံလူငယ် ပခါင်း 
ပဆာင်ကို  လုေ် ကကံမှု  ြဖစ်ေွားခဲ့ ပေီးပနာက် ရိုဟင်ဂျာများ 
ကို  ေတ်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေည်။၈၇ ယခုအချိန်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်  
အ တွ င်း  ဘ င်္  ဂ လား ပဒ့ ရှ်  လုံ ပခုံ ပရး တ ေ် ဖွဲ့ ဝ င် များ နှ င့်
ေစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ကကစဉ် ပေဆုံးခဲ့ေူ ရိုဟင်ဂျာ ၃၉ ဉီးခန့် 
ရှပိေြီဖစေ်ည။်၈၈ စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်ဘင်္  ဂလားပဒရ့ှအ်စိုးရက 
အကူအညီပေးပရး အဖွဲ့များကို ကန့်ေတ်ချုေ်ချယ်မှု များ
ြမှင့်တင်လိုက်ပေီး ပကာ့ဘဇားအနီးရှိ အကကီးဆုံးဒုက္ခ ေ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 
ထိဒုကု္ခ ေညစ်ခန်းများတငွ ်ပနထိငုေ်မူျားအားး အေကရ်ငှရ်ုံ
ပက �းပမွးထားရန ်နိငုင်တံကာ အကအူညမီှာ တစန်စှလ်ျှ င ်အ 
နည်းဆုံး အပမရိကန်ပဒါ် လာ ေန်း ၉၂၀ လိုအေ်ပနေည်။၉၀

 ဤပဘးဒုက္ခ များ စတင်ခဲ့ချိန်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
ဒီ မို က ပရ စီ အ ကူး အ ပြော င်း ၏  စိ န် ပခါ် မှု များ အ ပေါ်  
စာနာပထာက်ထားကကေူတို့အဖို့မူ ြမင်ပနရပော လူ့အခွင့် 
အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု များမှာ တုန်လှု ေ်စရာ ပကာင်းေည်။ 
ြမ န် မာ နို င် ငံ ၏  စီး ေွား ပရး ရ င်း နှီး ြမှု ေ် နှံ မှု များ နှ င့်
ခရီးေွားလုေ်ငန်းများတွင် ေတ်ေက်ယှက်န� ယ် ရြခင်းမှာ
ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီမညီဟူပော ဆန်းစစ် ြခင်းများ မရှိပတာ့ 

ေည့် နှစ်အတန်ငယ်ကကာလာခဲ့ ပေီးမှ တစ်ဖန် နိုင်ငံတကာ 
အေိုင်းအဝိုင်းတွင် ထိုကိစ္စ ကို ြေန်၍ပမးခွန်းထုတ် လာကက 
ြေန်ေည်။  အထူးေြဖင့်  ကုလေမဂ�   အချက်အလက်  
ရှာပဖပွရးမစရ်ငှက် ၂၀၁၉ စကတ်ငဘ်ာတငွ ် နိငုင်ြံခား ကမု� ဏ ီ
များအား တေ်မပတာ်နှင့်  တေ်မပတာ်က ထိန်းချုေ်ထား 
ပော လုေ်ငန်းပေါင်း ၁၂၀ ခန့်နှင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းပနကက
ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပောအခါ ေို၍ေင် ကျင့်ဝတ်ကိစ္စ ကို 
ပဆွးပနွးလာကကေည်။၉၁ ြေည်တွင်းကုမ� ဏီများမှာလည်း 
ပဝဖန်ခံရမှု နှင့် မကင်းပေ။ ထိုကုမ� ဏီများ၏ လုေ်ရေ်များ 
မှာ လ ည်း  စ စ် ရာ ဇ ဝ တ် မှု ပြမာ က် မ ပြမာ က်  အ ြင င်း ေွား  
ပနကကြခင်းလည်း ရှိေည်။ အထူးေြဖင့်  စာရင်းထဲတွင် 
ေါဝငပ်ော လေုင်န်းရငှမ်ျားေည ်ရိဟုငဂ်ျာဟပူော လမူျ ိုးကိ ု
ပဖျာကေ်စရ်န ်ရခိငုပ်ြမာကေ်ိငု်းကိ ုဖွံ့ ပဖိုးပရး စမီကံနိ်းများဟ ု
အမည်ခံထားပော ြေန်လည်ပနရာချဖွဲ့ စည်းေုံ ပြောင်း
ေည့်လုေ်ငန်းများကို ပငွပကကးပထာက်ေံ့ ြခင်း (ေို့မဟုတ်) 
တေ်မပတာ်ကို ပငွပကကးလှူဒါန်းြခင်းများ ရှိခဲ့ ကကေည်။၉၂

 အကယ်၍ ရိုဟင်ဂျာများကို  ြမန်မာနို င်ငံေား
ြဖစ်ခွင့်မပေးလျှ င်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်အား ရခိုင် ြေည်နယ်မှ  
မွတ်ဆလင်များပနထိုင်ရာ နယ်ပြမကို  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ထဲ 
ပေါ င်း ထ ည့် လို က် ြခ င်း အား ြဖ င့်  ဒု က္ခ  ေ ည် အ ကျ ေ်  
အတည်းကို ပြဖရှင်းနိုင်မည်ဟု အပမရိကလ� တ်ပတာ် အမတ် 
ဘရက်ဒပလးရှားမန်းက အကကံပေးလိုက်ပောအခါ နှစ်  
နိုင်ငံစလုံး၏ နယ်စေ်ပဒေများ၌ ထိတ်လန့်ေွားခဲ့ ကက 
ေ ည့်  ပနာ က် တွ င်  နို င် ငံ ပရး ရာ ေီ ဉ တု မှာ  ေို ဆိုး လာ  
ပတာ့ေည်။၉၃ ဤကဲ့ေို့အပြခအပနကို ပြောင်းြေန်လှန်ေစ် 
နိုင်ပော ပြဖရှင်းနည်းမျ ိုးမှာ လွတ်လေ်ပရး ရကာစနှစ်  
များ တွ င်  ပမ ယု န ယ် ြခား ခ ရို င် ၏  န ယ် ပြမ အ များ စု ကို  
ေိမ်းေိုက်ထားခဲ့ပော မူဂျာဟစ်ေါတီ၏ ပတာင်းဆိုမှု နှင့်  
ဆငတ်ေူါေည။်  (အခန်း ၃ ကိကုကည့ေ်ါ။) ြေညန်ယ ်ေတေ်တ ်
ခွဲထုတ်ရန် ထိုအကကံကို ပနြေည်ပတာ်နှင့် ဒါကာမှ အစိုးရ 
နှစ်ရေ်စလုံးက အချိန်မဆိုင်းဘဲ ေယ်ချခဲ့ေါေည်။ ေို့ပော်
မကကာမီေင် ထိုစိတ်ကူးမျ ိုးကို မပလးရှားဝန်ကကီးချုေ် မဟာ 
ေီဟာ မိုဟာမက်က ထေ်မံပဆွးပနွးခဲ့ ပေီး ရိုဟင်ဂျာများ 
အတကွ ်ကိယုေ်ိငုအ်ေုခ်ျုေပ်ရးနယပ်ြမကိ ုပေးရန ်(ေိုမ့ဟတု)် 
နိုင်ငံေားအြဖစ် ေတ်မှတ်အခွင့်အပရးပေးရန် တိုက်တွန်း 
ခဲေ့ည။်၉၄  ြေညေ်တိငု်းြေညမ်ျားမ ှနိငုင်ပံရးေမားများကော 
ရ ယ် ဒီ က ယ် အ ပတွး အ ပခါ် များ ကို  အား ပေး လာ ေ ည်
မဟုတ်၊လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်အတွင်း၌ အစ္စ လာမ� စ် လှု ေ်ရှား 
မှု  ဟယ်ဖာဇာတ်  အီးအစ္စ  လာမ်  Hefazad-e- Is lam
က ရခိုင် ြေည်နယ်လွတ်ပြမာက်ပရး ဂျီဟတ် ဘာောပရး 
စစ်ေွဲ ပကကညာမည်ဟု  ပခိမ်းပြခာက်ခဲ့ေည်။  “အကယ်၍ 
စစတ်ေန်ငှ့ ်အပေါင်းအေါများေည ်ရိဟုငဂ်ျာ မတွဆ်လငမ်ျား 
အား ညငှ်းဆပဲနြခင်းများ မရေတ်န့”် လျှ င ်ဂျဟီတန်ငှ့ ်ကကုရံမည ်
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ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။၉၅

 လကရ်ှတိငွ ်ထိအုကက�ံ ဏမ်ျားအားလုံးကိ ုစတိက်ူး 
ပေါက်ေလို ပတွးပကာင်း ပတွးကကေါလိမ့်မည်။ ေို့ပော်
ထိုအကကံများအားလုံးပနာက်တွင် ပမးစရာတစ်ခု ပေါ် လာ 
ေါေည်။  အကယ်၍ ဤမျှ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ  ပရာက်ပနပော၊ 
ပဘးဖယ်ကျဉ်ထားြခင်းခံရပော လူများအတွက် တရား 
မျှ တမှု နှင့်  လူ့အခွင့်အပရးကို ပဆာင်ယူလာပေးနိုင်ပော 
အ များ ေါ ဝ င် နို င် ေ ည့်  ပြဖ ရှ င်း ေုံ မျ ိုး 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 
အကျင်းတစ်ခုလုံးေည် တိုင်းြေည်အတွင်း ပနထိုင်ကကေူ 
အားလုံးအတွက် နိုင်ငံပရးအရ ေါဝင်နိုင်မှု နှင့်  ပငိမ်းချမ်း 
ပရးကို  ခံစားနိုင်မှု  လိုအေ်ပနေည်ကို  လက်ခံကာတည် 
ပဆာက်ထားြခင်း ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံတကာ  အခင်းအကျင်း
တွင်မူ ကိုဖီအာနန်၏ အကကံပေးပကာ်မရှင်နှင့် ကုလေမဂ�  
အချက်အလက်ရှာပဖွပရး  မစ်ရှင်တို့ေည်  လွန်ခဲ့ ပော 
နှစ်နှစ်အတွင်း၌ အပရးကကီးပော ပဆာင်ရ�က်စရာများကို 
အကကံပေးခဲ့ ကကေည်။ ယခုအချိန်တွင် လိုအေ်ပနေည်မှာ 
ထိုအကကံများအတိုင်း အြမန်ချမှတ်အပကာင်အထည်ပဖာ်
ရ န် အ တွ က် ၊  ပကာ င်း ပော ပြော င်း လဲ ြခ င်း ကို  ဦး တ ည်  
ပော၊ ပငိမ်းချမ်းပရး တည်ပဆာက်နိုင်ပော ပြဖရှင်းနည်း
များကို ပေးနိုင်မည့် မူများ၊ လုေ်ငန်းများြဖစ်ကကေည်။ 

 ထိအုပြခခမံ ှစဉ်းစားပော နိငုင်ြံခားေတံမနမ်ျားက 
ယခုတပလာတွင် “လုံပခုံပော ဂုဏ်ေိက္ခ ာရှိပော၊ စိတ်ဆန�  
အပလျာက် ပဆာင်ရ�က်နိုင်ပော၊ အေိုင်း ၃ ေိုင်းေါ ဒုက္ခ ေည်
ြေဿနာ ပြဖရှင်းနည်းကို ပဆာ်ကေလျှ က်ရှိေည်။ ထိုအဆင့် 
ေုံးဆင့်တွင် ကိုဖီအာနန်အကကံပေး ပကာ်မရှင်၏ အကကံြေု 
ချက်များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန်၊ နိုင်ငံေားအြဖစ်မှ 
ြငင်းေယ်ခံထားရေူများကို  နို င်ငံေား ြဖစ်ပစနို င်ေည့်  
လမ်းကိ ုဖငွ့ပ်ေးရန၊် လူ့အခငွ့အ်ပရးကိ ုလတူိငု်းတန်းတညူမီျှ  
ခံစားခွင့်ရှိပရး၊ တရားမျှ တမှု ကို  ရရှိနိုင်ပရးတို့အတွက် 
လတွလ်ေေ်ည့ ်လေုင်န်းစဉမ်ျားကို အပကာငအ်ထညပ်ဖာရ်န ်
တို့ ြဖစက်ကေည။်၉၆ တရတုအ်စိုးရေည ်ထိအုေိငု်းေုံးေိငု်းတငွ ်
ေါဝင်ပော ကိစ္စ ရေ်များကို အဆိုြေုလျှ က်ရှိေည်။ ထိုအထဲ 
တွင် ဒုက္ခ ေည် အကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပရး၊ လူမျ ိုးစု 
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  စီးေွားပရး ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးတို့ေါဝင် 
ေည်။ နိုဝင်ဘာလ အတွင်းတွင်မူ  တရုတ်ေံအမတ်က 
ထိစုတိက်ူးအကကမံျားကိ ုြမနမ်ာနိငုင်၏ံ အစိုးရ ရေုြ်မငေ်ကံကား 
မှ ပြောကကားခဲ့ ပေီး တရုတ်နိုင်ငံအပနနှင့် ထိုလုေ်ငန်းများတွင် 
အကကံအား၊ ပငွအား၊ လူအားြဖင့်  ကူညီပေးလိုေါပကကာင်း 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၉၇ ပေချာေည်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ်၏ 
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  အ မျ ိုး ေား ြေ န် လ ည် ေ င့် ြမ တ် ပရး
အတွက် ကူညီလိုေည်ဟူပော နိုင်ငံတကာမှ ရ� န်းရ� န်းပဝ 
ပော စကားများ မကကာမကကာ ပေါ် လာရန် မခဲယဉ်းလှေါ။
 ခဲယဉ်းပော အချက်ကမူ  လွတ်လေ်ပရးရ ပေီး  
ကတည်းက အစိုးရ အဆက်ဆက် မည်ေည့်ပခတ်တွင်  
ြဖစ်ပစ၊ ထိုရ� န်းရ� န်းပဝပော အကကံများ၏ ပအာင်ြမင်မှု များ 
ြ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 ြမင်နိုင် ကကမည် ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်က အဓိက 
အတားအဆီးကကီးတစ်ခု အြဖစ်ပခတ်တိုင်း ရှိပနခဲ့ေည်။ 
အဆုံးေတ်လျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံေားများကောလျှ င် ပြဖရှင်း 
နည်းများကို ရှာပတွ့နိုင်ကကပေီး တကယ့် ြေဿနာကို ပြဖရှင်း 
နို င် မ ည့် ေူ များ  ြဖ စ် ကက ေ ည် ။  ေို့ ပော်  လ က် ရှိ တွ င်  
အာရကန်လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရး အကျေ်အတည်းကို  မည်ေို့  
မည်ေုံ ပြဖရှင်းကကမည်ဆိုေည်နှင့် ေတ်ေက်၍ ဘုံေပဘာ 
တူညီချက်မရှိေလို  စု စုစည်းစည်း  မည်ေို့ဆက်လက်  
ခရီးဆက်နိုင်မည်နည်းဟူပော အပြဖလည်း မရှိပေးေါ။ 
ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာမှာ တိုင်းြေည်အတွင်း၌ ကကုံပနရပော 
လူမျ ိုးစုပရးရာ စိန်ပခါ် မှု များအနက် တစ်ခုမျှ ောြဖစ် ပေီး 
ထိုအပရးကို အမျ ိုးေားနိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ် တင်၍  ဉီးစား 
ပေးပြဖရှင်းရန် ြေင်ဆင်ထားပော နိုင်ငံပရး ပခါင်းပဆာင် 
ဟူ၍ အလွန့်အလွန် နည်းေါးေါေည်။
 အမှန်ကိုဆိုရလျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ပယဘုယျအားြဖင့် 
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ဟု ပကကညာခဲ့ေည်။၉၅

 လကရ်ှတိငွ ်ထိအုကက�ံ ဏမ်ျားအားလုံးကိ ုစတိက်ူး 
ပေါက်ေလို ပတွးပကာင်း ပတွးကကေါလိမ့်မည်။ ေို့ပော်
ထိုအကကံများအားလုံးပနာက်တွင် ပမးစရာတစ်ခု ပေါ် လာ 
ေါေည်။  အကယ်၍ ဤမျှ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ  ပရာက်ပနပော၊ 
ပဘးဖယ်ကျဉ်ထားြခင်းခံရပော လူများအတွက် တရား 
မျှ တမှု နှင့်  လူ့အခွင့်အပရးကို ပဆာင်ယူလာပေးနိုင်ပော 
အ များ ေါ ဝ င် နို င် ေ ည့်  ပြဖ ရှ င်း ေုံ မျ ိုး 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 
အကျင်းတစ်ခုလုံးေည် တိုင်းြေည်အတွင်း ပနထိုင်ကကေူ 
အားလုံးအတွက် နိုင်ငံပရးအရ ေါဝင်နိုင်မှု နှင့်  ပငိမ်းချမ်း 
ပရးကို  ခံစားနိုင်မှု  လိုအေ်ပနေည်ကို  လက်ခံကာတည် 
ပဆာက်ထားြခင်း ြဖစ်ေည်။ နိုင်ငံတကာ  အခင်းအကျင်း
တွင်မူ ကိုဖီအာနန်၏ အကကံပေးပကာ်မရှင်နှင့် ကုလေမဂ�  
အချက်အလက်ရှာပဖွပရး  မစ်ရှင်တို့ေည်  လွန်ခဲ့ ပော 
နှစ်နှစ်အတွင်း၌ အပရးကကီးပော ပဆာင်ရ�က်စရာများကို 
အကကံပေးခဲ့ ကကေည်။ ယခုအချိန်တွင် လိုအေ်ပနေည်မှာ 
ထိုအကကံများအတိုင်း အြမန်ချမှတ်အပကာင်အထည်ပဖာ်
ရ န် အ တွ က် ၊  ပကာ င်း ပော ပြော င်း လဲ ြခ င်း ကို  ဦး တ ည်  
ပော၊ ပငိမ်းချမ်းပရး တည်ပဆာက်နိုင်ပော ပြဖရှင်းနည်း
များကို ပေးနိုင်မည့် မူများ၊ လုေ်ငန်းများြဖစ်ကကေည်။ 

 ထိအုပြခခမံ ှစဉ်းစားပော နိငုင်ြံခားေတံမနမ်ျားက 
ယခုတပလာတွင် “လုံပခုံပော ဂုဏ်ေိက္ခ ာရှိပော၊ စိတ်ဆန�  
အပလျာက် ပဆာင်ရ�က်နိုင်ပော၊ အေိုင်း ၃ ေိုင်းေါ ဒုက္ခ ေည်
ြေဿနာ ပြဖရှင်းနည်းကို ပဆာ်ကေလျှ က်ရှိေည်။ ထိုအဆင့် 
ေုံးဆင့်တွင် ကိုဖီအာနန်အကကံပေး ပကာ်မရှင်၏ အကကံြေု 
ချက်များကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ရန်၊ နိုင်ငံေားအြဖစ်မှ 
ြငင်းေယ်ခံထားရေူများကို  နို င်ငံေား ြဖစ်ပစနို င်ေည့်  
လမ်းကိ ုဖငွ့ပ်ေးရန၊် လူ့အခငွ့အ်ပရးကိ ုလတူိငု်းတန်းတညူမီျှ  
ခံစားခွင့်ရှိပရး၊ တရားမျှ တမှု ကို  ရရှိနိုင်ပရးတို့အတွက် 
လတွလ်ေေ်ည့ ်လေုင်န်းစဉမ်ျားကို အပကာငအ်ထညပ်ဖာရ်န ်
တို့ ြဖစက်ကေည။်၉၆ တရတုအ်စိုးရေည ်ထိအုေိငု်းေုံးေိငု်းတငွ ်
ေါဝင်ပော ကိစ္စ ရေ်များကို အဆိုြေုလျှ က်ရှိေည်။ ထိုအထဲ 
တွင် ဒုက္ခ ေည် အကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပရး၊ လူမျ ိုးစု 
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  စီးေွားပရး ဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးတို့ေါဝင် 
ေည်။ နိုဝင်ဘာလ အတွင်းတွင်မူ  တရုတ်ေံအမတ်က 
ထိစုတိက်ူးအကကမံျားကိ ုြမနမ်ာနိငုင်၏ံ အစိုးရ ရေုြ်မငေ်ကံကား 
မှ ပြောကကားခဲ့ ပေီး တရုတ်နိုင်ငံအပနနှင့် ထိုလုေ်ငန်းများတွင် 
အကကံအား၊ ပငွအား၊ လူအားြဖင့်  ကူညီပေးလိုေါပကကာင်း 
ပြောကကားခဲ့ေည်။၉၇ ပေချာေည်မှာ ရခိုင် ြေည်နယ်၏ 
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး နှ င့်  အ မျ ိုး ေား ြေ န် လ ည် ေ င့် ြမ တ် ပရး
အတွက် ကူညီလိုေည်ဟူပော နိုင်ငံတကာမှ ရ� န်းရ� န်းပဝ 
ပော စကားများ မကကာမကကာ ပေါ် လာရန် မခဲယဉ်းလှေါ။
 ခဲယဉ်းပော အချက်ကမူ  လွတ်လေ်ပရးရ ပေီး  
ကတည်းက အစိုးရ အဆက်ဆက် မည်ေည့်ပခတ်တွင်  
ြဖစ်ပစ၊ ထိုရ� န်းရ� န်းပဝပော အကကံများ၏ ပအာင်ြမင်မှု များ 
ြ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 ြမင်နိုင် ကကမည် ြဖစ်ေည်။ ဤအချက်က အဓိက 
အတားအဆီးကကီးတစ်ခု အြဖစ်ပခတ်တိုင်း ရှိပနခဲ့ေည်။ 
အဆုံးေတ်လျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံေားများကောလျှ င် ပြဖရှင်း 
နည်းများကို ရှာပတွ့နိုင်ကကပေီး တကယ့် ြေဿနာကို ပြဖရှင်း 
နို င် မ ည့် ေူ များ  ြဖ စ် ကက ေ ည် ။  ေို့ ပော်  လ က် ရှိ တွ င်  
အာရကန်လူမျ ိုးစု နိုင်ငံပရး အကျေ်အတည်းကို  မည်ေို့  
မည်ေုံ ပြဖရှင်းကကမည်ဆိုေည်နှင့် ေတ်ေက်၍ ဘုံေပဘာ 
တူညီချက်မရှိေလို  စု စုစည်းစည်း  မည်ေို့ဆက်လက်  
ခရီးဆက်နိုင်မည်နည်းဟူပော အပြဖလည်း မရှိပေးေါ။ 
ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာမှာ တိုင်းြေည်အတွင်း၌ ကကုံပနရပော 
လူမျ ိုးစုပရးရာ စိန်ပခါ် မှု များအနက် တစ်ခုမျှ ောြဖစ် ပေီး 
ထိုအပရးကို အမျ ိုးေားနိုင်ငံပရး ဇာတ်ခုံပေါ် တင်၍  ဉီးစား 
ပေးပြဖရှင်းရန် ြေင်ဆင်ထားပော နိုင်ငံပရး ပခါင်းပဆာင် 
ဟူ၍ အလွန့်အလွန် နည်းေါးေါေည်။
 အမှန်ကိုဆိုရလျှ င် ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ပယဘုယျအားြဖင့် 
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မွတ်ဆလင်တို့၏ အပြခအပနကို  ကိုယ်ချင်းစာနာနိုင်မှု  
မှာ နည်းနည်းကပလးောရှိေည်။ ၂၀၁၁ နိုင်ငံပရး ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲမှု များ စတင်ခဲ့ချိန်မှ စတင်ကာ ရိုဟင်ဂျာအပရးမှာ
လူ ကကို က် များ ပအာ င် လု ေ် ပော  ဝါ ဒ ကို  နှ စ် ေ က် ပော
ပခါင်းပဆာင်များက အေူတြေင်း နိုင်ငံပရးအကျ ိုးအြမတ် 
အလို့ငှာ ကစားေည့် ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အပြောင်း 
အလဲများ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ြဖစ်လာရန်မှာ အဟန့်အတား 
များရှိပနေည်။ ၂၀၂၀ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲနီးလာ 
ချိန်တွင် မွတ်ဆလင်များ၏ ရေိုင်ခွင့်များမှာ တဖန် အပရး 
ကကီးပော စဉ်းစားစရာများ ြဖစ်လာကကပေဉီးမည်။အမုန်း 
တရားများ  ပဟာပောပကကာင့်  တရားေွဲေိတ်ြခင်းခံလိုက်
ရပော ဉီးဝိရေူနှင့်  မ.ဘ.ေ လှု ေ်ရှားမှု မှာ  ယခုအခါ 
အမည်ပြောင်း၍ ဗုဒ� ဓမ� ေရဟိတ ပဖာင်ပဒးရှင်းဟု အမည် 
ပြောင်းထားပေီး မွတ်ဆလင်မုန်းတီးပရး ဆန�  ထုတ်ပဖာ်ေွဲ 
များနှင့်  တေ်မပတာ်  ပထာက်ခံေွဲများကို  ြေန်ကျင်းေပန
ခဲေ့ည။်၉၈  ပထာကခ်ေံွကဲျင်းေေည့ ် အဖွဲ့များကိ ုဗိလုခ်ျုေမ်ှူး
ကကီးမင်းပအာင်လှို  င်ကလည်း  “မျ ိုးချစ် ြေည်ေူ ”များဟု  
ချီးမ� မ်းခဲ့ေည်။၉၉ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကို မဖွယ်မရာ 
ပြောဆိုခဲ့ေည့်အတွက်  ၂၀၁၉ ပမလတွင်  ဉီးဝိရေူကို  
ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်လိုက်ေည်။၁၀၀ ေို့ပော် အစွန်းပရာက် 
ဗုဒ� ဘာော ရဟန်များေည် ယခင်ကပလာက် မပေါ် လွင်
ပော်လည်း အားရှိပနတုန်းေင်။
 NLD အစိုးရတက်လာစဉ်က အစိုးရစနစ် ပြောင်းပေီ 
ဟု  ပမ ျှာ် လ င့် ချ က် ကကီး စွာ  ထား ခဲ့ ကက ပော  ဒီ မို က ပရ စီ  
ပထာက်ခံအားပေးေူတို့အဖို့  ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  အကျေ်  
အတည်းများကို NLD က ကိုင်တွယ် ပြဖရှင်းရန် ေျက်ကွက် 
ပောအခါ ေါတီေည် ပနာက်ြေန်လန်ကျပော အပြခအပန

ေို့ ပရာက်ပနပေီး နိုင်ငံပရးအရ မခိုင်မာမှု ပကကာင့် တေ်မပတာ် 
က ဆက်လက်ပနရာယူပတာ့မည်ဟုော ယူဆကကေည်။ 
အရေ်ဘက် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လွတ်လေ်ပော မီဒီယာ 
နှင့်  လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်းများဘက်ကောလျှ င် 
ရိုဟင်ဂျာအပရး နှင့် ေတ်ေက်၍ ေွင့်ေွင့်လင်းလင်း ေူေန် 
ကက ေ ည် ။  နို င် ငံ တ စ် ဝှ မ်း ရှိ  ေ ဋိ ေ က္ခ  န ယ် ပြမ များ တွ င်  
တေ်မပတာ်၏ နယ်ပြမရှင်းလင်းေည့် စစ်ဆင်ပရးများကို 
ပကကာက်ရ�ံ့ပနရဆဲြဖစ်ပေီး မိမိတို့အလှည့် တစ်ချိန်ချိန်တွင် 
ပရာကလ်ာမညက်ိ ုစိုးရမိပ်နပော လမူျ ိုးစမုျားရှကိကေည။် ၁၀၁

KNU နှင့် ချိတ်ဆက်ပနပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက “ကရင် 
လူမျ ိုးများနှင့်  အြခားလူမျ ိုးစုများအပေါ်  ြမန်မာ့တေ်မပတာ်
က ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပော ရာဇဝတ်မှု များေည် ၎င်းတို့၏ 
မဟာဗျူဟာဟု  အ ကကမ်းဖက်မှု ၊  နှိ မ့် ချကျ ိုးနွံ ပစမှု နှင့်  
လူမျ ိုးပရး ေုတ်ေင်မှု  ေုံစံများြဖစ်ကကပေီး ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ 
ရိဟုငဂ်ျာများအား နှမိန်င်းမှု များ၌ တစဖ်နြ်ေနပ်တွ့ရေညဟ် ု
ဆိုခဲ့ေည်။၁၀၂ 
 နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အပရး  က� မ်းကျင်ေူများ
ေည်  ေည်ဟိေ် ပမို့တွင်  ရာဇဝတ်မှု နှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ပဆွးပနွးပကာင်း ပဆွးပနွးပနေါလိမ့်မည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် 
နိုင်ငံတကာ တရားရုံး (International Criminal Court) 
က ြမနမ်ာစစတ်ေက်ိ ုစွဆဲိထုားပော “အကကမ်းဖကမ်ှု များအား 
စနစ်တကျ ကျူးလွန်ခဲ့ ြခင်း” “တိုင်းြေည်အတွင်းမှ လူအများ 
ကို ပမာင်းထုတ်ြခင်းပကကာင့်ြဖစ်လာပော လူေားမျ ိုးနွယ် 
အပေါ်  ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှု ” နှင့် “လူမျ ိုးေို့မဟုတ်
ဘာောကို  အပကကာင်း ြေု၍ ညှင်းေန်းနှိေ်စက် ြခင်း” တို့
အတွက် စစ်ပဆးရန် ေပဘာတူလိုက်ပေီြဖစ်ေည်။  နိုင်ငံ
တကာ တရားမျှ တမှု ခုံရုံး  (International Court of 
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မွတ်ဆလင်တို့၏ အပြခအပနကို  ကိုယ်ချင်းစာနာနိုင်မှု  
မှာ နည်းနည်းကပလးောရှိေည်။ ၂၀၁၁ နိုင်ငံပရး ြေုြေင် 
ပြောင်းလဲမှု များ စတင်ခဲ့ချိန်မှ စတင်ကာ ရိုဟင်ဂျာအပရးမှာ
လူ ကကို က် များ ပအာ င် လု ေ် ပော  ဝါ ဒ ကို  နှ စ် ေ က် ပော
ပခါင်းပဆာင်များက အေူတြေင်း နိုင်ငံပရးအကျ ိုးအြမတ် 
အလို့ငှာ ကစားေည့် ကိစ္စ တစ်ခုြဖစ်လာခဲ့ေည်။ အပြောင်း 
အလဲများ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ြဖစ်လာရန်မှာ အဟန့်အတား 
များရှိပနေည်။ ၂၀၂၀ အပထွပထွ ပရ�းပကာက်ေွဲနီးလာ 
ချိန်တွင် မွတ်ဆလင်များ၏ ရေိုင်ခွင့်များမှာ တဖန် အပရး 
ကကီးပော စဉ်းစားစရာများ ြဖစ်လာကကပေဉီးမည်။အမုန်း 
တရားများ  ပဟာပောပကကာင့်  တရားေွဲေိတ်ြခင်းခံလိုက်
ရပော ဉီးဝိရေူနှင့်  မ.ဘ.ေ လှု ေ်ရှားမှု မှာ  ယခုအခါ 
အမည်ပြောင်း၍ ဗုဒ� ဓမ� ေရဟိတ ပဖာင်ပဒးရှင်းဟု အမည် 
ပြောင်းထားပေီး မွတ်ဆလင်မုန်းတီးပရး ဆန�  ထုတ်ပဖာ်ေွဲ 
များနှင့်  တေ်မပတာ်  ပထာက်ခံေွဲများကို  ြေန်ကျင်းေပန
ခဲေ့ည။်၉၈  ပထာကခ်ေံွကဲျင်းေေည့ ် အဖွဲ့များကိ ုဗိလုခ်ျုေမ်ှူး
ကကီးမင်းပအာင်လှို  င်ကလည်း  “မျ ိုးချစ် ြေည်ေူ ”များဟု  
ချီးမ� မ်းခဲ့ေည်။၉၉ ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစုကကည်ကို မဖွယ်မရာ 
ပြောဆိုခဲ့ေည့်အတွက်  ၂၀၁၉ ပမလတွင်  ဉီးဝိရေူကို  
ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်လိုက်ေည်။၁၀၀ ေို့ပော် အစွန်းပရာက် 
ဗုဒ� ဘာော ရဟန်များေည် ယခင်ကပလာက် မပေါ် လွင်
ပော်လည်း အားရှိပနတုန်းေင်။
 NLD အစိုးရတက်လာစဉ်က အစိုးရစနစ် ပြောင်းပေီ 
ဟု  ပမ ျှာ် လ င့် ချ က် ကကီး စွာ  ထား ခဲ့ ကက ပော  ဒီ မို က ပရ စီ  
ပထာက်ခံအားပေးေူတို့အဖို့  ရခိုင် ြေည်နယ်ရှိ  အကျေ်  
အတည်းများကို NLD က ကိုင်တွယ် ပြဖရှင်းရန် ေျက်ကွက် 
ပောအခါ ေါတီေည် ပနာက်ြေန်လန်ကျပော အပြခအပန

ေို့ ပရာက်ပနပေီး နိုင်ငံပရးအရ မခိုင်မာမှု ပကကာင့် တေ်မပတာ် 
က ဆက်လက်ပနရာယူပတာ့မည်ဟုော ယူဆကကေည်။ 
အရေ်ဘက် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လွတ်လေ်ပော မီဒီယာ 
နှင့်  လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး အဖွဲ့အစည်းများဘက်ကောလျှ င် 
ရိုဟင်ဂျာအပရး နှင့် ေတ်ေက်၍ ေွင့်ေွင့်လင်းလင်း ေူေန် 
ကက ေ ည် ။  နို င် ငံ တ စ် ဝှ မ်း ရှိ  ေ ဋိ ေ က္ခ  န ယ် ပြမ များ တွ င်  
တေ်မပတာ်၏ နယ်ပြမရှင်းလင်းေည့် စစ်ဆင်ပရးများကို 
ပကကာက်ရ�ံ့ပနရဆဲြဖစ်ပေီး မိမိတို့အလှည့် တစ်ချိန်ချိန်တွင် 
ပရာကလ်ာမညက်ိ ုစိုးရမိပ်နပော လမူျ ိုးစမုျားရှကိကေည။် ၁၀၁

KNU နှင့် ချိတ်ဆက်ပနပော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက “ကရင် 
လူမျ ိုးများနှင့်  အြခားလူမျ ိုးစုများအပေါ်  ြမန်မာ့တေ်မပတာ်
က ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပော ရာဇဝတ်မှု များေည် ၎င်းတို့၏ 
မဟာဗျူဟာဟု  အ ကကမ်းဖက်မှု ၊  နှိ မ့် ချကျ ိုးနွံ ပစမှု နှင့်  
လူမျ ိုးပရး ေုတ်ေင်မှု  ေုံစံများြဖစ်ကကပေီး ရခိုင်ြေည်နယ်ရှိ 
ရိဟုငဂ်ျာများအား နှမိန်င်းမှု များ၌ တစဖ်နြ်ေနပ်တွ့ရေညဟ် ု
ဆိုခဲ့ေည်။၁၀၂

 နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အပရး  က� မ်းကျင်ေူများ
ေည်  ေည်ဟိေ် ပမို့တွင်  ရာဇဝတ်မှု နှင့်  ေတ်ေက်၍ 
ပဆွးပနွးပကာင်း ပဆွးပနွးပနေါလိမ့်မည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် 
နိုင်ငံတကာ တရားရုံး (International Criminal Court) 
က ြမနမ်ာစစတ်ေက်ိ ုစွဆဲိထုားပော “အကကမ်းဖကမ်ှု များအား 
စနစ်တကျ ကျူးလွန်ခဲ့ ြခင်း” “တိုင်းြေည်အတွင်းမှ လူအများ 
ကို ပမာင်းထုတ်ြခင်းပကကာင့်ြဖစ်လာပော လူေားမျ ိုးနွယ် 
အပေါ်  ကျူးလွန်ပော ရာဇဝတ်မှု ” နှင့် “လူမျ ိုးေို့မဟုတ်
ဘာောကို  အပကကာင်း ြေု၍ ညှင်းေန်းနှိေ်စက် ြခင်း” တို့
အတွက် စစ်ပဆးရန် ေပဘာတူလိုက်ပေီြဖစ်ေည်။  နိုင်ငံ
တကာ တရားမျှ တမှု ခုံရုံး  (International Court of 
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Justice) ကလည်း ၁၉၄၈ ကုလေမဂ�  ဂျီနိုဆိုက် ရာဇဝတ်မှု 
တားဆီးပရးနှင့် အြေစ်ပေးပရး ကွန်ဗန်းရှင်းအရ ြမန်မာ 
နိငုင်ကံိ ုတရားစွဆဲိပုေးရန ်ဂမဘ်ယီာမ ှတငြ်ေလာမှု ကိ ုလကခ်ံ
၍ အမှု ဖွင့်ထားပေီ ြဖစ်ေည်။၁၀၃ ေို့ပော်လည်း ထိုတရား 
ပရးလမ်းပကကာင်းမှာ အချိန်ယူပော လုေ်ငန်းများ ြဖစ်ကက 
ေည်။ ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲကို အာရုံစိုက်ပန ကကချိန်တွင် 
ရိုဟင်ဂျာြေဿနာကို ထိထိပရာက်ပရာက် မကိုင်တွယ်နိုင်ဘဲ 
အတန် ကကာပနနိုင်ေါေည်။  ထို့ ြေင်  ရိုဟင်ဂျာများအား 
နှိေ်ကွေ်ြခင်းကို ြမန်မာအမျ ိုးေားပရးဝါဒီ အေိုင်းအဝိုင်း
တွင်  ကျယ်ကျယ်ပလာင်ပလာင်ေင်  လက်ခံထား ကကပေီး  
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ကလည်း  အ ြေည် ြေည်ဆို င် ရာ  
တရားရုံးတွင်  ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ခုခံကာကွယ်မည်ဟု 
ေန� ိဌာန်ြေုထားေည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့် ဉေပဒပကကာင်း
အရ စုံစမ်းစစ်ပဆးေည့် ေတင်းများေည် ဤေဋိေက္ခ ကို 
အြမန်ကိုင်တွယ်ပြဖရှင်းရန် လိုအေ်ပကကာင်း အစိုးရထံမှ 
အေိကို လှု ေ်မနှို  းနိုင်ခဲ့ပေ။၁၀၄

 နိုင်ငံပရးအရ မပရရာပော နှစ်တစ်နှစ်အစြေု 
ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် လက်ရှိအပြခအပနများကို ေုံးေေ် ရလျှ င် 
ရိုဟင်ဂျာနှင့် အြခားလူနည်းစုများအတွက် များစွာအနည် 
မထိုင်  မတည်ပငိမ်ပော နှစ်တစ်ခု ြဖစ်ေါေည်။ ေမ� တ 
ဉီးေိန်းစိန်နှင့်  နိုင်ငံပတာ်၏ အတိုင်ေင်ခံ  ေုဂ�  ိုလ်ပဒါ် 
ပအာင်ဆန်းစုကကည်တို့ေည် ဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုေို့  
အေွင်ကူးပြောင်းရန် ကတိထားခဲ့ ကကပောပကကာင့် လူမျ ိုးစု 
နိုင်ငံပရးြဖစ်စဉ် တစ်ပလ ျှာက် အတိတ်က မပအာင်ြမင်မှု 
များကို ြေန်လည်ကုစားရန် ပဆာင်ရ�က်စရာရှိေည်များကို 
ေ ပဘာ ပေါ က် ပန လိ မ့် မ ည် ဟု  ပမ ျှာ် လ င့် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ 
ေို့ရာတွင် အစိုးရြဖစ်လာချိန် အပတွ့အကကုံထဲမှ လက်ရှိ  
ပခါင်းပဆာင်မျ ိုးဆက်များ ရယူခဲ့ ကကေည့် ေင်ခန်းစာမှာ 
လူမျ ိုးစုံေါဝင်ပော စုစည်းမရေည့် ဒီမိုကပရစီနိုင်ငံတွင် 
အာဏာကို မိမိတို့လက်တွင် မည်ေို့ဆက်ကိုင်ထားမည်နည်း 
ဟူပော ပခတ်ပဟာင်းကို ပနာက်ပကကာင်းြေန်ပော ေင်ခန်း 
စာ ြဖစေ်ည။်အမျ ိုးေားပခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်လကူကိုကမ်ျား 
ပရးဝါဒဘက်ေို့ ယိမ်းယိုင်ခဲ့ ကကပလပေီဟု တမ� ဒီေ အင်စတီ 
ကျူမှ ဉီးခင်ပဇာ်ဝင်းကပြောကကားေည်။ ၎င်းက

“အခုပခါင်းပဆာင်ပတွ အပရးတယူ လုေ် ကက 
တာက အစွန်းပရာက် လူမျ ိုး ကကီးဝါဒ ကကီးစိုး
လာတာကို ထိန်းေိမ်းဖို့  မဟုတ်ဘူး။ ပနာက် 
ပရ�း ပကာ က် ေွဲ ကျ ရ င်  ဒီ လူ မျ ိုး ကကီး ဝါ ဒ  အ 
ပကကာင်း ပြောပနေူပတွကပေးမယ့်မဲပတွ ကိုေဲ။
မဲအများဆုံးရေူ အနိုင်ယူစတမ်းဆိုတဲ့  ဒီအို  
ပဟာင်းပနတဲ့ စနစ်ထဲမှာ လူအများစု ြဖစ်တဲ့ 
လူမျ ိုး၊ လူများစုကိုးကွယ်တဲ့ ဘာောက မဲပတွ 
က ော  အ ဆုံး အ ြဖ တ် ပေး တ ယ် ဆို တာ ကို  
နိုင်ငံပရးေမားပတွနဲ့ ဗိုလ်ချုေ်ပတွက ပကာင်း 

ပကာင်းေိတယ်။  လူနည်းစု  လူမျ ိုးပတွကို  
ဂရုမစိုက်ဘဲ ပနလို့ရကကတယ်။”၁၀၅

 ဤအကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပရးတွင် ရိုဟင်ဂျာ 
များ၏ အြဖစ်ကို  ြေည်တွင်း၌ လက်ခံထားကကေုံကိုပရာ 
နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းက ရှု ြမင် ကကေည့်ေုံကိုပရာ 
နှစ်မျ ိုးလုံးနားလည်ရန် အပရးကကီးေါေည်။ ယပန့ရခိုင်ြေည် 
နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့ောလျှ င် ဒုက္ခ ကို  ခံစားပနရပော 
လူမျ ိုးများ မဟုတ်ကကေါ။ ၎င်းတို့ပဘး  ဖယ်ခံရြခင်းနှင့်  
အိုးအိမ်မဲ့ ထွက်ပြေးရြခင်းအြဖစ်တုိ့က ေို၍ပေါ် လွင်ပနေည်
မှာမှန်၏။ ေို့ပော် အြေင်ဤေို့ ဖယ်ထုတ်ခံရေူ၊ ညှင်းေန်း 
နှိေ်စက်ခံရေူမှာ ရိုဟင်ဂျာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ေါ။ ထိုေူတို့
၏ဒုက္ခ အားလုံးေည် လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး အကျအရှု ံးများ
ြေည့ပ်နပော နိငုင်တံစခ်၌ု စတိဝ်မ်းကွ၊ဲ ဂိဏု်းဂဏ ကွပဲနြခင်း
များ နှင့်အတူ  အဆုံးအရှု ံးများကို  လွတ်လေ်ပရးပေီးက
တည်းက အရေ်ပဒေအမျ ိုးမျ ိုးတွင်  ပတွ့ ကကုံခံစားပန
ရြခင်းဟူပော အရင်းခံပရာဂါ၏ လက္ခ ဏာတစ်ခုောြဖစ် 
ေည်။  ကိုးကွယ်ရာဘာောကိုပော်လည်းပကာင်း၊ လူမျ ိုး 
ကိုပော်လည်းပကာင်း အပကကာင်းြေု၍ လူ့အေိုင်းအဝိုင်း 
မှ  ဖယ်ကျဉ် ြခင်း ၊  ပနရေ်မှထွက်ပြေးပအာင် ြေု ြခင်းနှင့်
အပြခခ ံလူ့အခငွ့အ်ပရးကိ ုြငင်းေယြ်ခင်းအား မလေုအ်ေပ်ေ။ 
ကမ� ာပေါ် ရှိ  အြခားနိုင်ငံအေီးေီးကဲ့ေို့ေင်  ြမန်မာနိုင်ငံ  
အပနနငှ့ ်ယပန့ ကကုပံနရပော ြေဿနာများကိ ုဉေပဒပကကာင်း 
အရလည်းပကာင်း၊ နိုင်ငံပရးအရ လည်းပကာင်း ပြဖရှင်းရန် 
ောနာညီမျှ မှု နှင့် တရားမျှ တမှု ကို အပြခခံပော အပြဖများ 
ရှိ ေါ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  ယ ခု အ ခါ  ထို အ ပြဖ မျ ိုး ကို ရှာ ရ န်  
အပဆာတလျငေ်င ်လိအုေပ်နေါေည။် ပရှ့ဆကရ်မည့ ်ခရီးမှာ
Nehginpao Kipgen တပလာက ပရးခဲ့ေလိုေင် “လူတိုင်း 
ေါဝင်နိုင်ပော အများေပဘာတူနိုင်ေည့် နိုင်ငံပရး အကူး 
အပြောင်းမျ ိုးြဖင့်ော ခရီးတွင်နိုင်ေါလိမ့်မည်။”၁၀၆

 ၂၀၂၀ တွင်  ြမန်မာနို င်ငံေည်  ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ပနာက်တစ်ပကျာ့ ြေန်လာပတာ့မည်ြဖစ် ပေီး မပရရာေည့်  
အ ပြခ အ ပန များ  ေို ၍ ကကီး စိုး လာ ပတာ့ မ ည် ။  လူ တို င်း  
ခံစားခွင့်ရမည့် ပငိမ်းချမ်းပော၊ ဒီမိုကပရစီနှင့် ညီ��တ်ပော 
နိုင်ငံကို တည်ပဆာက်ကကရာတွင် ရိုဟင်ဂျာအပရးအတွက် 
အပြဖကိုေါ တစ်ေါတည်း စဉ်းစားရန်  ခါတိုင်းထက်ေင်
ေိုအပရး ကကီးလာေါေည်။ ဗဟိုအစိုးရနှင့်  မေင့်မ ြမတ် 
ြဖစ်မှု များကို  အာရကန်ပြမပေါ် ၌ ပနထိုင်ေူ ဗုဒ�  ဘာော 
ပရာ၊ မွတ်ဆလင်များေါ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကေင် စတင် ကကုံ 
ပတွ့ခဲ့ ကကေည်။  ထိုအချိန်ကတည်းက ြဖစ်လာခဲ့ ပော 
ေဋေိက္ခ ကိ ုပငမိ်းချမ်းစွာ တရားမျှ တစွာ အဆုံးေတက်ကရနမ်ှာ 
အချိန်ေင် လင့်ပနေါပေီ။

transnationalinstitute Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar’s Western Frontier 176

Justice) ကလည်း ၁၉၄၈ ကုလေမဂ�  ဂျီနိုဆိုက် ရာဇဝတ်မှု 
တားဆီးပရးနှင့် အြေစ်ပေးပရး ကွန်ဗန်းရှင်းအရ ြမန်မာ 
နိငုင်ကံိ ုတရားစွဆဲိပုေးရန ်ဂမဘ်ယီာမ ှတငြ်ေလာမှု ကိ ုလကခ်ံ
၍ အမှု ဖွင့်ထားပေီ ြဖစ်ေည်။၁၀၃ ေို့ပော်လည်း ထိုတရား 
ပရးလမ်းပကကာင်းမှာ အချိန်ယူပော လုေ်ငန်းများ ြဖစ်ကက 
ေည်။ ၂၀၂၀ ပရ�းပကာက်ေွဲကို အာရုံစိုက်ပန ကကချိန်တွင် 
ရိုဟင်ဂျာြေဿနာကို ထိထိပရာက်ပရာက် မကိုင်တွယ်နိုင်ဘဲ 
အတန် ကကာပနနိုင်ေါေည်။  ထို့ ြေင်  ရိုဟင်ဂျာများအား 
နှိေ်ကွေ်ြခင်းကို ြမန်မာအမျ ိုးေားပရးဝါဒီ အေိုင်းအဝိုင်း
တွင်  ကျယ်ကျယ်ပလာင်ပလာင်ေင်  လက်ခံထား ကကပေီး  
ပဒါ် ပအာင်ဆန်းစု ကကည်ကလည်း  အ ြေည် ြေည်ဆို င် ရာ  
တရားရုံးတွင်  ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ခုခံကာကွယ်မည်ဟု 
ေန� ိဌာန်ြေုထားေည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့် ဉေပဒပကကာင်း
အရ စုံစမ်းစစ်ပဆးေည့် ေတင်းများေည် ဤေဋိေက္ခ ကို 
အြမန်ကိုင်တွယ်ပြဖရှင်းရန် လိုအေ်ပကကာင်း အစိုးရထံမှ 
အေိကို လှု ေ်မနှို  းနိုင်ခဲ့ပေ။၁၀၄

 နိုင်ငံပရးအရ မပရရာပော နှစ်တစ်နှစ်အစြေု 
ခဲ့ ပေီးပနာက်တွင် လက်ရှိအပြခအပနများကို ေုံးေေ် ရလျှ င် 
ရိုဟင်ဂျာနှင့် အြခားလူနည်းစုများအတွက် များစွာအနည် 
မထိုင်  မတည်ပငိမ်ပော နှစ်တစ်ခု ြဖစ်ေါေည်။ ေမ� တ 
ဉီးေိန်းစိန်နှင့်  နိုင်ငံပတာ်၏ အတိုင်ေင်ခံ  ေုဂ�  ိုလ်ပဒါ် 
ပအာင်ဆန်းစုကကည်တို့ေည် ဖက်ဒရယ် ြေည်ပထာင်စုေို့  
အေွင်ကူးပြောင်းရန် ကတိထားခဲ့ ကကပောပကကာင့် လူမျ ိုးစု 
နိုင်ငံပရးြဖစ်စဉ် တစ်ပလ ျှာက် အတိတ်က မပအာင်ြမင်မှု 
များကို ြေန်လည်ကုစားရန် ပဆာင်ရ�က်စရာရှိေည်များကို 
ေ ပဘာ ပေါ က် ပန လိ မ့် မ ည် ဟု  ပမ ျှာ် လ င့် ခဲ့ ကက ေ ည် ။ 
ေို့ရာတွင် အစိုးရြဖစ်လာချိန် အပတွ့အကကုံထဲမှ လက်ရှိ  
ပခါင်းပဆာင်မျ ိုးဆက်များ ရယူခဲ့ ကကေည့် ေင်ခန်းစာမှာ 
လူမျ ိုးစုံေါဝင်ပော စုစည်းမရေည့် ဒီမိုကပရစီနိုင်ငံတွင် 
အာဏာကို မိမိတို့လက်တွင် မည်ေို့ဆက်ကိုင်ထားမည်နည်း 
ဟူပော ပခတ်ပဟာင်းကို ပနာက်ပကကာင်းြေန်ပော ေင်ခန်း 
စာ ြဖစေ်ည။်အမျ ိုးေားပခါင်းပဆာငမ်ျားေည ်လကူကိုကမ်ျား 
ပရးဝါဒဘက်ေို့ ယိမ်းယိုင်ခဲ့ ကကပလပေီဟု တမ� ဒီေ အင်စတီ 
ကျူမှ ဉီးခင်ပဇာ်ဝင်းကပြောကကားေည်။ ၎င်းက

“အခုပခါင်းပဆာင်ပတွ အပရးတယူ လုေ် ကက 
တာက အစွန်းပရာက် လူမျ ိုး ကကီးဝါဒ ကကီးစိုး
လာတာကို ထိန်းေိမ်းဖို့  မဟုတ်ဘူး။ ပနာက် 
ပရ�း ပကာ က် ေွဲ ကျ ရ င်  ဒီ လူ မျ ိုး ကကီး ဝါ ဒ  အ 
ပကကာင်း ပြောပနေူပတွကပေးမယ့်မဲပတွ ကိုေဲ။
မဲအများဆုံးရေူ အနိုင်ယူစတမ်းဆိုတဲ့  ဒီအို  
ပဟာင်းပနတဲ့ စနစ်ထဲမှာ လူအများစု ြဖစ်တဲ့ 
လူမျ ိုး၊ လူများစုကိုးကွယ်တဲ့ ဘာောက မဲပတွ 
က ော  အ ဆုံး အ ြဖ တ် ပေး တ ယ် ဆို တာ ကို  
နိုင်ငံပရးေမားပတွနဲ့ ဗိုလ်ချုေ်ပတွက ပကာင်း 

ပကာင်းေိတယ်။  လူနည်းစု  လူမျ ိုးပတွကို  
ဂရုမစိုက်ဘဲ ပနလို့ရကကတယ်။”၁၀၅

 ဤအကျေ်အတည်းကို ပြဖရှင်းပရးတွင် ရိုဟင်ဂျာ 
များ၏ အြဖစ်ကို  ြေည်တွင်း၌ လက်ခံထားကကေုံကိုပရာ 
နိုင်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းက ရှု ြမင် ကကေည့်ေုံကိုပရာ 
နှစ်မျ ိုးလုံးနားလည်ရန် အပရးကကီးေါေည်။ ယပန့ရခိုင်ြေည် 
နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့ောလျှ င် ဒုက္ခ ကို  ခံစားပနရပော 
လူမျ ိုးများ မဟုတ်ကကေါ။ ၎င်းတို့ပဘး  ဖယ်ခံရြခင်းနှင့်  
အိုးအိမ်မဲ့ ထွက်ပြေးရြခင်းအြဖစ်တုိ့က ေို၍ပေါ် လွင်ပနေည်
မှာမှန်၏။ ေို့ပော် အြေင်ဤေို့ ဖယ်ထုတ်ခံရေူ၊ ညှင်းေန်း 
နှိေ်စက်ခံရေူမှာ ရိုဟင်ဂျာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ေါ။ ထိုေူတို့
၏ဒုက္ခ အားလုံးေည် လူမျ ိုးစုနိုင်ငံပရး အကျအရှု ံးများ
ြေည့ပ်နပော နိငုင်တံစခ်၌ု စတိဝ်မ်းကွ၊ဲ ဂိဏု်းဂဏ ကွပဲနြခင်း
များ နှင့်အတူ  အဆုံးအရှု ံးများကို  လွတ်လေ်ပရးပေီးက
တည်းက အရေ်ပဒေအမျ ိုးမျ ိုးတွင်  ပတွ့ ကကုံခံစားပန
ရြခင်းဟူပော အရင်းခံပရာဂါ၏ လက္ခ ဏာတစ်ခုောြဖစ် 
ေည်။  ကိုးကွယ်ရာဘာောကိုပော်လည်းပကာင်း၊ လူမျ ိုး 
ကိုပော်လည်းပကာင်း အပကကာင်းြေု၍ လူ့အေိုင်းအဝိုင်း 
မှ  ဖယ်ကျဉ် ြခင်း ၊  ပနရေ်မှထွက်ပြေးပအာင် ြေု ြခင်းနှင့်
အပြခခ ံလူ့အခငွ့အ်ပရးကိ ုြငင်းေယြ်ခင်းအား မလေုအ်ေပ်ေ။ 
ကမ� ာပေါ် ရှိ  အြခားနိုင်ငံအေီးေီးကဲ့ေို့ေင်  ြမန်မာနိုင်ငံ  
အပနနငှ့ ်ယပန့ ကကုပံနရပော ြေဿနာများကိ ုဉေပဒပကကာင်း 
အရလည်းပကာင်း၊ နိုင်ငံပရးအရ လည်းပကာင်း ပြဖရှင်းရန် 
ောနာညီမျှ မှု နှင့် တရားမျှ တမှု ကို အပြခခံပော အပြဖများ 
ရှိ ေါ ေ ည် ။  ေို့ ပော်  ယ ခု အ ခါ  ထို အ ပြဖ မျ ိုး ကို ရှာ ရ န်  
အပဆာတလျငေ်င ်လိအုေပ်နေါေည။် ပရှ့ဆကရ်မည့ ်ခရီးမှာ
Nehginpao Kipgen တပလာက ပရးခဲ့ေလိုေင် “လူတိုင်း 
ေါဝင်နိုင်ပော အများေပဘာတူနိုင်ေည့် နိုင်ငံပရး အကူး 
အပြောင်းမျ ိုးြဖင့်ော ခရီးတွင်နိုင်ေါလိမ့်မည်။”၁၀၆

 ၂၀၂၀ တွင်  ြမန်မာနို င်ငံေည်  ပရ�းပကာက်ေွဲ  
ပနာက်တစ်ပကျာ့ ြေန်လာပတာ့မည်ြဖစ် ပေီး မပရရာေည့်  
အ ပြခ အ ပန များ  ေို ၍ ကကီး စိုး လာ ပတာ့ မ ည် ။  လူ တို င်း  
ခံစားခွင့်ရမည့် ပငိမ်းချမ်းပော၊ ဒီမိုကပရစီနှင့် ညီ��တ်ပော 
နိုင်ငံကို တည်ပဆာက်ကကရာတွင် ရိုဟင်ဂျာအပရးအတွက် 
အပြဖကိုေါ တစ်ေါတည်း စဉ်းစားရန်  ခါတိုင်းထက်ေင်
ေိုအပရး ကကီးလာေါေည်။ ဗဟိုအစိုးရနှင့်  မေင့်မ ြမတ် 
ြဖစ်မှု များကို  အာရကန်ပြမပေါ် ၌ ပနထိုင်ေူ ဗုဒ�  ဘာော 
ပရာ၊ မွတ်ဆလင်များေါ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကေင် စတင် ကကုံ 
ပတွ့ခဲ့ ကကေည်။  ထိုအချိန်ကတည်းက ြဖစ်လာခဲ့ ပော 
ေဋေိက္ခ ကိ ုပငမိ်းချမ်းစွာ တရားမျှ တစွာ အဆုံးေတက်ကရနမ်ှာ 
အချိန်ေင် လင့်ပနေါပေီ။
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 ယပန့ အာရကနေ်ည ်မပရရာြခင်းများြဖင့ ်လမ်းဆု ံ
လမ်းခွေို့ ပရာက်ရှိပနေည်။ ယခင် အကျေ်အတည်း ကာလ 
များကကဲ့ေို့ေင်  အပရးပေါ်  အပြခအပနများေည် ရခိုင်  
ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်းကို ဗဟို ြေု၍ ြဖစ်ပေါ် ပနကကေည်။ 
ေို့ပော် အာရကန်လူမျ ိုးများ ယပန့ ကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု  
များက ြမနမ်ာတစြ်ေည ်လုံး၏ နိငုင်ပံရးအရ ကျဆုံးမှု များ၏ 
ေုံရိေ်တစ်ခုမျှ ော ြဖစ်ပနပေေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအနှံ့အြေားမှ 
ြေည်ေူများ၏ ေမိုင်းပကကာင်းနှင့်  လူမျ ိုးတို့၏ ေွင် ြေင် 
စရိကုမ်ျားကော ကွာြခားပကာင်းကွာြခားလမိ့မ်ည။် ရခိငု၏် 
နက်နဲရှု ေ်ပထွးပော ေမိုင်းပကကာင်း အပနအထားတို့ပကကာင့် 
ကိလုိနုပီခတလ်နွ ်ကာလြေဿနာများ ခါးေီးြေင်းထနေ်ုတံငွ ်
ရခိုင်တွင်ေိုေည်းလာြခင်းဟုဆိုရမည်။ အာရကန်၏ ေထဝီ 
နိုင်ငံပရး အပနအထားအရ ယပန့ပခတ် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
ြဖစ်ေျက်ပနပော အြခင်းအရာများက ြမန်မာကိုောမက 
အမိန်ီးချင်းနိငုင် ံများ၏ ပငမိ်းချမ်းပရးနငှ့ ်တညပ်ငမိပ်ရးကိေုါ 
ေက်ပရာက်မှု များရှိပနပေေည်။
 အြခားမတည်ပငိမ်ပော တိုင်း ြေည်များကဲ့ေို့ေင်  
နိုငင်ပံရးအရ အစတိစ်တိအ်ြဖာြဖာ ကွပဲနကကြခင်း၊ မတညပ်ငမိ ်
ြခင်းများ၏ အပကကာင်းရင်းများမှာ အာရကန်၏အတိတ် 
ကိုလိုနီပခတ်တွင် အြမစ် တွယ်ပနေည်ကို ပတွ့ ြမင်နိုင်ကက 
ရေည်။ ေို့ရာတွင်  လူမျ ိုးစုေဋိေက္ခ များနှင့်  ပတာ်လှန်  
ေုန်ကန်ြခင်းများေည် ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပေီး ပနာက်ေိုင်း 
တွင်လည်း ပခတ်တိုင်းပခတ်တိုင်း၌ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်  
ပနခဲ့ေည်ကိုလည်း ေိမှတ်ရေါမည်။ နိုင်ငံပရး၌ ဂိုဏ်းဂဏ 
ကွဲမှု များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မညီ��တ်မှု များေည် 
စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ပအာက်၌ပနရပော နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း 
၌ ေိ၍ုေင ်နကရ်ှို  င်းလာခဲေ့ည။် အာရကနေ်ည ်လကန်ကက်ိုင ်
တိုက်ေွဲများနှင့် ဖိနှိေ်မှု များ လ� မ်းမိုးထားပော ဆင်းဆင်းရဲရဲ 
ပချာင်ကျေည့် ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာြခင်းက အမှန်တရား
ေင်။ ထိုကျဆုံး ြခင်းများကို  ယပန့ ပြဖရှင်း ကကရေါမည်။  
ေဋိေက္ခ ြဖစ်စဉ်များကို ကကည့်လျှ င်  ယပန့အာရကန်ေည် 
ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင် အစိတ်စိတ်အမ� ာမ� ာ အြဖစ်ဆုံး 
ကာလတစ်ခုေို့ ပရာက်ရှိပနေည်။ 
 နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခ  များ၏ ေပဘာမှာ  အချိန်ကို  
မပစာင့်ေါ။ လူမျ ိုးစု  အပရးမပငိမ်ေက်မှု များနှင့်  ြေု ြေင်
ပြောင်းလဲပရးပရှ့မတိုးနိုင် ြခင်းများေည် လွန်ခဲ့ေည့်နှစ် 
အတွင်း များစွာြေင်းထန်လာခဲ့ေည်။ ရခိုင်နှင့် ေတ်ေက် 
ပော အပရးကကီးေည့် အဆုံးအြဖတ်မှန်ေမျှ ကို လူများစု
ဗမာပခါင်းပဆာင်များ ကကီးစိုး ပေီး ဗမာြေည်မ၏ အကျ ိုး
စီးေွားကို  အပလးထားပော ဗဟိုအစိုးရနှင့်  တေ်မပတာ်
တို့က ချုေက်ိငုထ်ားေည။် ရမှ်းနငှ့ ်ကချငတ်ငွ ်တညပ်ဆာက ်ရိက
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 ယပန့ အာရကနေ်ည ်မပရရာြခင်းများြဖင့ ်လမ်းဆု ံ
လမ်းခွေို့ ပရာက်ရှိပနေည်။ ယခင် အကျေ်အတည်း ကာလ 
များကကဲ့ေို့ေင်  အပရးပေါ်  အပြခအပနများေည် ရခိုင်  
ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်းကို ဗဟို ြေု၍ ြဖစ်ပေါ် ပနကကေည်။ 
ေို့ပော် အာရကန်လူမျ ိုးများ ယပန့ ကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု  
များက ြမနမ်ာတစြ်ေည ်လုံး၏ နိငုင်ပံရးအရ ကျဆုံးမှု များ၏ 
ေုံရိေ်တစ်ခုမျှ ော ြဖစ်ပနပေေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအနှံ့အြေားမှ 
ြေည်ေူများ၏ ေမိုင်းပကကာင်းနှင့်  လူမျ ိုးတို့၏ ေွင် ြေင် 
စရိကုမ်ျားကော ကွာြခားပကာင်းကွာြခားလမိ့မ်ည။် ရခိငု၏် 
နက်နဲရှု ေ်ပထွးပော ေမိုင်းပကကာင်း အပနအထားတို့ပကကာင့် 
ကိလုိနုပီခတလ်နွ ်ကာလြေဿနာများ ခါးေီးြေင်းထနေ်ုတံငွ ်
ရခိုင်တွင်ေိုေည်းလာြခင်းဟုဆိုရမည်။ အာရကန်၏ ေထဝီ 
နိုင်ငံပရး အပနအထားအရ ယပန့ပခတ် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် 
ြဖစ်ေျက်ပနပော အြခင်းအရာများက ြမန်မာကိုောမက 
အမိန်ီးချင်းနိငုင် ံများ၏ ပငမိ်းချမ်းပရးနငှ့ ်တညပ်ငမိပ်ရးကိေုါ 
ေက်ပရာက်မှု များရှိပနပေေည်။
 အြခားမတည်ပငိမ်ပော တိုင်း ြေည်များကဲ့ေို့ေင်  
နိုငင်ပံရးအရ အစတိစ်တိအ်ြဖာြဖာ ကွပဲနကကြခင်း၊ မတညပ်ငမိ ်
ြခင်းများ၏ အပကကာင်းရင်းများမှာ အာရကန်၏အတိတ် 
ကိုလိုနီပခတ်တွင် အြမစ် တွယ်ပနေည်ကို ပတွ့ ြမင်နိုင်ကက 
ရေည်။ ေို့ရာတွင်  လူမျ ိုးစုေဋိေက္ခ များနှင့်  ပတာ်လှန်  
ေုန်ကန်ြခင်းများေည် ၁၉၄၈ လွတ်လေ်ပေီး ပနာက်ေိုင်း 
တွင်လည်း ပခတ်တိုင်းပခတ်တိုင်း၌ ဆက်လက်ြဖစ်ပေါ်  
ပနခဲ့ေည်ကိုလည်း ေိမှတ်ရေါမည်။ နိုင်ငံပရး၌ ဂိုဏ်းဂဏ 
ကွဲမှု များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မညီ��တ်မှု များေည် 
စစ်အုေ်ချုေ်ပရး ပအာက်၌ပနရပော နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း 
၌ ေိ၍ုေင ်နကရ်ှို  င်းလာခဲေ့ည။် အာရကနေ်ည ်လကန်ကက်ိုင ်
တိုက်ေွဲများနှင့် ဖိနှိေ်မှု များ လ� မ်းမိုးထားပော ဆင်းဆင်းရဲရဲ 
ပချာင်ကျေည့် ပနရာတစ်ခု ြဖစ်လာြခင်းက အမှန်တရား
ေင်။ ထိုကျဆုံး ြခင်းများကို  ယပန့ ပြဖရှင်း ကကရေါမည်။  
ေဋိေက္ခ ြဖစ်စဉ်များကို ကကည့်လျှ င်  ယပန့အာရကန်ေည် 
ေမိုင်းတစ်ပလ ျှာက်တွင် အစိတ်စိတ်အမ� ာမ� ာ အြဖစ်ဆုံး 
ကာလတစ်ခုေို့ ပရာက်ရှိပနေည်။ 
 နိုင်ငံပရးေဋိေက္ခ  များ၏ ေပဘာမှာ  အချိန်ကို  
မပစာင့်ေါ။ လူမျ ိုးစု  အပရးမပငိမ်ေက်မှု များနှင့်  ြေု ြေင်
ပြောင်းလဲပရးပရှ့မတိုးနိုင် ြခင်းများေည် လွန်ခဲ့ေည့်နှစ် 
အတွင်း များစွာြေင်းထန်လာခဲ့ေည်။ ရခိုင်နှင့် ေတ်ေက် 
ပော အပရးကကီးေည့် အဆုံးအြဖတ်မှန်ေမျှ ကို လူများစု
ဗမာပခါင်းပဆာင်များ ကကီးစိုး ပေီး ဗမာြေည်မ၏ အကျ ိုး
စီးေွားကို  အပလးထားပော ဗဟိုအစိုးရနှင့်  တေ်မပတာ်
တို့က ချုေက်ိငုထ်ားေည။် ရမှ်းနငှ့ ်ကချငတ်ငွ ်တညပ်ဆာက ်ရိက
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မည့ ်ပရကာတာြဖစပ်စ၊ ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်အပကာငအ်ထည ်
ပေါ် လာမည့် ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းြဖစ်ပစ၊ ဗဟိုမှ 
လာပော စီးေွားပရး လုေ်ငန်းကကီးများေည် ပဒေြေည်ေူ 
တို့၏ စိတ်မလုံပခုံမှု ကို ေိုတိုးပစပေီး ၎င်းတို့အား ပဘးဖယ် 
ထားေည် ဟူပော အေိကို ေိုနက်ရှို  င်းပစေည်။ “အဆိုေါ 
စီ မံ ကိ န်း များ တွ င်  ဒီ မို က ပရ စီ  န ည်း ကျ ကျ  ေါ ဝ င် ခွ င့်  
မရဘဲ  မည်ေူတို့က မည်ကဲ့ေို့  စဉ်းစားဆုံး ြဖတ်ခဲ့ ကက 
ေနည်း ။  တို င်း ြေည်အနှံ့အ ြေားတွင်  ေဋိေက္ခ  များ ြဖစ်
ပနဆဲ ကာလတွင် စစ်ပဘာင်ကျယ်လှပော နိုင်ငံတစ်ခု၌ 
ဤစမီကံနိ်းများ ပေါ် လာပအာင ်မညေ်ိုစ့ဉ်းစား ခဲ့ ကကေနည်း 
ဟူ၍ စီမံကိန်းနယ်ပြမများမှ ပဒေခံများဘက်က ပမးြမန်း 
ကကေါေည်။
 ထို ကဲ့ ေို့  မ ပရ ရာ မှု များ ကို  ရ ခို င် ြေည် န ယ် နှ င့်  
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ၊ အိန� ိယတို့နှင့်  ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်မှ 
ြေည်ေူများ ြေင်းြေင်းထန်ထန် ခံစားပနရေည်။ တစ်ဖန် 
အမျ ိုးေားနိုင်ငံပရး အုေ်စုများ အချင်းချင်း အပေိုင်အဆိုင် 
စိန်ပခါ် မှု များေည်လည်း အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ြဖစ်ပေါ်  
ပနေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်ြခားေည် ယပန့ပခတ်ကမ� ာ
တငွ ်အကကီးမားဆုံးဒကု္ခ ေည ်ြေဿနာတစခ်ကုိ ုထမ်းေိုးထား 
ေည။် တစခ်ျနိတ်ည်းမှာေင ်အာရကနေ်ည ်တရတု၊် အနိ� ိယ၊ 
ဂျေန်နှင့် အြခားအပနာက်နိုင်ငံမှ စီးေွားပရးေမားများစွာ
တို့ လကဉ်ီးမှု  လိခုျငက်ကပော နယပ်ြမြဖစလ်ာပေီး ဤ ပဒေ၏
 အနာဂတ် ေထဝီနိုင်ငံပရး လမ်းပကကာင်းကိုလည်း ၎င်းတို့ 
က ၀င်ပရာက်ကေဇာလ� မ်းမိုးကာ ေုံပဖာ်လို ကကပောပနရာ 
ြဖစ်လာြေန်ေည်။ ဤကဲ့ေို့ ေမိုင်းဘီးတစ်ေတ် ြေန်လည် 
လာြခင်းမျ ိုးကို ၁၇၈၄၊ ၁၈၂၄၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉၂၊ 
၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၆ တို့တွင် ြဖစ်ခဲ့ပော အုေ်ချုေ်ေူ အပြောင်း 
အ လဲ ကာ လ များ ၌  ပတွ့ ရှိ ခဲ့ ရ ပေီး ြဖ စ် ေ ည် ။  အ စိုး ရ 
အပြောင်းအလဲ ရှိလာတိုင်းတွင်  ေဋိေက္ခ နှင့်  နိုင်ငံပရးမ 
တည်ပငိမ်မှု များ ြဖစ်ခဲ့ပော အစဉ်အလာမှာ ယခုလည်း
တစ်ေတ်လည်လာခဲ့ ြေန် ပေီ။ ြမန်မာနိုင်ငံ  လွတ်လေ်ပရး 
ရေည့်အချိန်မှစ၍ ဤနယ်ပြမ၌ အုေ်ချုေ်ပရးတစ်ပခတ်
အေစ်ပြောင်းတိုင်း အရှု ေ်အပထွးများ ဆေွားလာေကဲ့ေို့  
ေဋိက္ခ မျက်နှာစာလည်း ေို၍စုံလင်လာခဲ့ေည်။
 နိုင်ငံပရးအရ မပအာင် ြမင်မှု များဆက်တိုက်ရှိခဲ့
ပော်လည်း အာရကန်မှ ြေည်ေူတို့မှာ ြဖစ်ေမျှ အပကကာင်း
ကို လက်ေင့်ခံလိုေူ၊ ပငိမ်ခံပနမည့်ေူများ မဟုတ်ခဲ့ ကကေါ။ 
နိငုင်ပံရးလှို  င်းထတဲငွ ်တုံ့ ြေနလ်ှု ေရ်ှားပနကကေလိ ုအမျ ိုးေား
ပရးလှု ေရ်ှားမှု ၏ အတကအ်ကျ များကိေုါ ရငဆ်ိငုခ်ဲ ့ကကေည။် 
ယခုအခါ အာရကန်နယ်ပြမ၏ အနာဂတ်ကို ဘက်ပေါင်း 
စုံက ထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားမှု များ ပေါ် ပေါက်လာချိန်တွင် 
အာရကန်ေားတို့၏ ရုန်းကန်မှု များေည်လည်း တစ်ဖန်ြေန် 
စလာြေန်ေည်။ နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း ေထမဆုံး ဒီမိုကပရစီ

နည်း ြဖင့်  ပရ�းပကာက်တင်ပြမှာက်ပော အစိုးရတစ်ရေ်   
လက်ထက်ပရာက်ချိန်တွင်  အာရကန်တို့၏ ရုန်းကန်မှု  
မှာ  အပြခအပန အေစ်တစ်ခုေို့  ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ 
ထိုရုန်းကန်မှု အရှိန် ဤမျှ အထိ ြမန်ဆန်မည်ကို အများစုက 
မခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ ကကေါ။ ေို့ပော် တေ်မပတာ်နှင့် အမျ ိုးေား
ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်တို့၏ ေူးတွဲအုေ်ချုေ်မှု  ပအာက်၌ေင် 
ရိုဟင်ဂျာများ  အစုလိုက်အပေုံလိုက်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့  
ဝင်ပရာက်  တိမ်းပရှာင်ရ ြခင်းနှင့်  ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း  
အာရကန်၏ အေည်းနှလုံးြဖစ်ပော နယ်ပြမတွင် ULA 
ပေါ် ပေါက်လာ ြခင်းဟူပော အကျေ်အတည်း ကကီးနှစ်ခု  
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ 
 လူေားအားလုံး၏ အပြခခံလူ့အခွင့်အပရး ညီမျှ စွာ 
ရေိုင်ခွင့်ကို ပစာင့်ပရှာက်ြခင်း၊ အာမခံချက် ပေးနိုင်ြခင်း၊ 
ေဋိေက္ခ များ၏ ပရပောက်ြမစ်ကို ကုစားနိုင်ြခင်းများမရှိဘဲ 
ပနာကထ်ေတ်ိုးတကမ်ှု ကိရုရှရိန ်လမ်းမြမငေ်ါ။ ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ 
ဒုတိယ အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်ြဖစ်ပော ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် 
ပရှ့ တွ င်  ခ က် ခဲ ေ ည့် နှ စ် များ ကို  ကကုံ ရ ေါ လိ မ့် ဉီး မ ည် ။ 
ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ချင်း၊ ကမန်၊ ပမိုနှင့်  အြခားလူမျ ိုးများ 
အေါအဝင်  ပဒေခံများအားလုံး  ဒုက္ခ  ကကုံလာရေည်မှာ 
ကကာလှေါပေီ။ ဤပဒေတွင်  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  တည်ပငိမ်  
ပအးချမ်းပရးရနိုင်ရန်  လူမျ ိုးစုအချင်းချင်း ၊  ပနထိုင်ေူ  
အချင်းချင်း ကကားတွင်  ပေါင်းကူးတံတားများ  လိုအေ်ေါ
ေည်။ နိုင်ငံပရးြေုြေင် ပြောင်းလဲမှု များ လိုအေ်ေါေည်။ 
လူ့အခွင့်အပရးနှင့် တရားမျှ တမှု အပေါ်  အပြခခံ၍ လူပေါင်း 
များစွာ အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခ ေည်ြဖစ်ကကပော အကျေ်အတည်း 
ကကီးကို ပြဖရှင်းနိုင်ကကရေါမည်။
 ရခို င် ြေည်နယ်ရှိ  အကျေ်အတည်းကို  ပြဖရှင်း  
နိုင် ြခင်းေည် ြမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်  ပဒေတွင်းအဝန်း 
အဝိုင်းများအထိ အကျ ိုးခံစားခွင့် ရှိလာေါမည်။ အာရှ၏
မဟာဗျူဟာကျပော အချက်အချာပနရာတွင်  ရှိ ပော
အာရကန်ေည် ေမိုင်းပကကာင်းတစ်ပလ ျှာက် လူမျ ိုးပေါင်းစုံ၊
ဘာောပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ပကျးမှု ပေါင်းစုံ ပရာက်ရှိ စည်ေင်ခဲ့
ပောပနရာြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပနထိုင်ကကေူများ
အားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အပရးနှင့် တရားမျှ တမှု ကိုော 
အာမမခံနိုင်လျှ င်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက်ော 
အ န�  ရာ ယ် များ ပစ ေ ည် မ ဟု တ် ။  အ ြခား ပော  လူ မျ ိုး စု
များ စွာ  စု ပေါ င်း ပန ထို င် ေ ည့်  ပဒ ေ တွ င်း နို င် ငံ များ  
အတွက်ေါ အပြခအပနမပကာင်းနိုင်ေါ။ မတည်ပငိမ်ပော 
ယပန့ကမ� ာတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေည်ေူ့ အေိုက်အပမုံ 
များကကား နားလည်စာနာနိုင်မှု ေည် အပရးကကီးဆုံး လိုအေ် 
ချက်များ ြဖစ်လာကကေည်။ အပေွးအပရာင်  စုံလင် ြခင်း
ေည် တိုက်ခိုက်ဖိနှိေ်ေစ်ရမည့်  အရာမဟုတ်ဘဲ တန်ဖိုး  
ထားကကရမည့်အရာော ြဖစ်ေည်။
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မည့ ်ပရကာတာြဖစပ်စ၊ ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်အပကာငအ်ထည ်
ပေါ် လာမည့် ရေ်ဝန်းနှင့် ေိုးလမ်းမစီမံကိန်းြဖစ်ပစ၊ ဗဟိုမှ 
လာပော စီးေွားပရး လုေ်ငန်းကကီးများေည် ပဒေြေည်ေူ 
တို့၏ စိတ်မလုံပခုံမှု ကို ေိုတိုးပစပေီး ၎င်းတို့အား ပဘးဖယ် 
ထားေည် ဟူပော အေိကို ေိုနက်ရှို  င်းပစေည်။ “အဆိုေါ 
စီ မံ ကိ န်း များ တွ င်  ဒီ မို က ပရ စီ  န ည်း ကျ ကျ  ေါ ဝ င် ခွ င့်  
မရဘဲ  မည်ေူတို့က မည်ကဲ့ေို့  စဉ်းစားဆုံး ြဖတ်ခဲ့ ကက 
ေနည်း ။  တို င်း ြေည်အနှံ့အ ြေားတွင်  ေဋိေက္ခ  များ ြဖစ်
ပနဆဲ ကာလတွင် စစ်ပဘာင်ကျယ်လှပော နိုင်ငံတစ်ခု၌ 
ဤစမီကံနိ်းများ ပေါ် လာပအာင ်မညေ်ိုစ့ဉ်းစား ခဲ့ ကကေနည်း 
ဟူ၍ စီမံကိန်းနယ်ပြမများမှ ပဒေခံများဘက်က ပမးြမန်း 
ကကေါေည်။
 ထို ကဲ့ ေို့  မ ပရ ရာ မှု များ ကို  ရ ခို င် ြေည် န ယ် နှ င့်  
ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ၊ အိန� ိယတို့နှင့်  ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံချက်မှ 
ြေည်ေူများ ြေင်းြေင်းထန်ထန် ခံစားပနရေည်။ တစ်ဖန် 
အမျ ိုးေားနိုင်ငံပရး အုေ်စုများ အချင်းချင်း အပေိုင်အဆိုင် 
စိန်ပခါ် မှု များေည်လည်း အာရကန်ပြမပေါ် တွင် ြဖစ်ပေါ်  
ပနေည်။ ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်နယ်ြခားေည် ယပန့ပခတ်ကမ� ာ
တငွ ်အကကီးမားဆုံးဒကု္ခ ေည ်ြေဿနာတစခ်ကုိ ုထမ်းေိုးထား 
ေည။် တစခ်ျနိတ်ည်းမှာေင ်အာရကနေ်ည ်တရတု၊် အနိ� ိယ၊ 
ဂျေန်နှင့် အြခားအပနာက်နိုင်ငံမှ စီးေွားပရးေမားများစွာ
တို့ လကဉ်ီးမှု  လိခုျငက်ကပော နယပ်ြမြဖစလ်ာပေီး ဤ ပဒေ၏
 အနာဂတ် ေထဝီနိုင်ငံပရး လမ်းပကကာင်းကိုလည်း ၎င်းတို့ 
က ၀င်ပရာက်ကေဇာလ� မ်းမိုးကာ ေုံပဖာ်လို ကကပောပနရာ 
ြဖစ်လာြေန်ေည်။ ဤကဲ့ေို့ ေမိုင်းဘီးတစ်ေတ် ြေန်လည် 
လာြခင်းမျ ိုးကို ၁၇၈၄၊ ၁၈၂၄၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉၂၊ 
၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၆ တို့တွင် ြဖစ်ခဲ့ပော အုေ်ချုေ်ေူ အပြောင်း 
အ လဲ ကာ လ များ ၌  ပတွ့ ရှိ ခဲ့ ရ ပေီး ြဖ စ် ေ ည် ။  အ စိုး ရ 
အပြောင်းအလဲ ရှိလာတိုင်းတွင်  ေဋိေက္ခ နှင့်  နိုင်ငံပရးမ 
တည်ပငိမ်မှု များ ြဖစ်ခဲ့ပော အစဉ်အလာမှာ ယခုလည်း
တစ်ေတ်လည်လာခဲ့ ြေန် ပေီ။ ြမန်မာနိုင်ငံ  လွတ်လေ်ပရး 
ရေည့်အချိန်မှစ၍ ဤနယ်ပြမ၌ အုေ်ချုေ်ပရးတစ်ပခတ်
အေစ်ပြောင်းတိုင်း အရှု ေ်အပထွးများ ဆေွားလာေကဲ့ေို့  
ေဋိက္ခ မျက်နှာစာလည်း ေို၍စုံလင်လာခဲ့ေည်။
 နိုင်ငံပရးအရ မပအာင် ြမင်မှု များဆက်တိုက်ရှိခဲ့
ပော်လည်း အာရကန်မှ ြေည်ေူတို့မှာ ြဖစ်ေမျှ အပကကာင်း
ကို လက်ေင့်ခံလိုေူ၊ ပငိမ်ခံပနမည့်ေူများ မဟုတ်ခဲ့ ကကေါ။ 
နိငုင်ပံရးလှို  င်းထတဲငွ ်တုံ့ ြေနလ်ှု ေရ်ှားပနကကေလိ ုအမျ ိုးေား
ပရးလှု ေရ်ှားမှု ၏ အတကအ်ကျ များကိေုါ ရငဆ်ိငုခ်ဲ ့ကကေည။် 
ယခုအခါ အာရကန်နယ်ပြမ၏ အနာဂတ်ကို ဘက်ပေါင်း 
စုံက ထိန်းချုေ်ရန် ကကိုးစားမှု များ ပေါ် ပေါက်လာချိန်တွင် 
အာရကန်ေားတို့၏ ရုန်းကန်မှု များေည်လည်း တစ်ဖန်ြေန် 
စလာြေန်ေည်။ နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း ေထမဆုံး ဒီမိုကပရစီ

နည်း ြဖင့်  ပရ�းပကာက်တင်ပြမှာက်ပော အစိုးရတစ်ရေ်   
လက်ထက်ပရာက်ချိန်တွင်  အာရကန်တို့၏ ရုန်းကန်မှု  
မှာ  အပြခအပန အေစ်တစ်ခုေို့  ပရာက်ရှိလာခဲ့ေည်။ 
ထိုရုန်းကန်မှု အရှိန် ဤမျှ အထိ ြမန်ဆန်မည်ကို အများစုက 
မခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ ကကေါ။ ေို့ပော် တေ်မပတာ်နှင့် အမျ ိုးေား
ဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ချုေ်တို့၏ ေူးတွဲအုေ်ချုေ်မှု  ပအာက်၌ေင် 
ရိုဟင်ဂျာများ  အစုလိုက်အပေုံလိုက်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ်ေို့  
ဝင်ပရာက်  တိမ်းပရှာင်ရ ြခင်းနှင့်  ြေည်နယ်ပြမာက်ေိုင်း  
အာရကန်၏ အေည်းနှလုံးြဖစ်ပော နယ်ပြမတွင် ULA 
ပေါ် ပေါက်လာ ြခင်းဟူပော အကျေ်အတည်း ကကီးနှစ်ခု  
ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ေည်။ 
 လူေားအားလုံး၏ အပြခခံလူ့အခွင့်အပရး ညီမျှ စွာ 
ရေိုင်ခွင့်ကို ပစာင့်ပရှာက်ြခင်း၊ အာမခံချက် ပေးနိုင်ြခင်း၊ 
ေဋိေက္ခ များ၏ ပရပောက်ြမစ်ကို ကုစားနိုင်ြခင်းများမရှိဘဲ 
ပနာကထ်ေတ်ိုးတကမ်ှု ကိရုရှရိန ်လမ်းမြမငေ်ါ။ ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ 
ဒုတိယ အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်ြဖစ်ပော ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် 
ပရှ့ တွ င်  ခ က် ခဲ ေ ည့် နှ စ် များ ကို  ကကုံ ရ ေါ လိ မ့် ဉီး မ ည် ။ 
ရခိုင်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ချင်း၊ ကမန်၊ ပမိုနှင့်  အြခားလူမျ ိုးများ 
အေါအဝင်  ပဒေခံများအားလုံး  ဒုက္ခ  ကကုံလာရေည်မှာ 
ကကာလှေါပေီ။ ဤပဒေတွင်  ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  တည်ပငိမ်  
ပအးချမ်းပရးရနိုင်ရန်  လူမျ ိုးစုအချင်းချင်း ၊  ပနထိုင်ေူ  
အချင်းချင်း ကကားတွင်  ပေါင်းကူးတံတားများ  လိုအေ်ေါ
ေည်။ နိုင်ငံပရးြေုြေင် ပြောင်းလဲမှု များ လိုအေ်ေါေည်။ 
လူ့အခွင့်အပရးနှင့် တရားမျှ တမှု အပေါ်  အပြခခံ၍ လူပေါင်း 
များစွာ အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခ ေည်ြဖစ်ကကပော အကျေ်အတည်း 
ကကီးကို ပြဖရှင်းနိုင်ကကရေါမည်။
 ရခို င် ြေည်နယ်ရှိ  အကျေ်အတည်းကို  ပြဖရှင်း  
နိုင် ြခင်းေည် ြမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်  ပဒေတွင်းအဝန်း 
အဝိုင်းများအထိ အကျ ိုးခံစားခွင့် ရှိလာေါမည်။ အာရှ၏
မဟာဗျူဟာကျပော အချက်အချာပနရာတွင်  ရှိ ပော
အာရကန်ေည် ေမိုင်းပကကာင်းတစ်ပလ ျှာက် လူမျ ိုးပေါင်းစုံ၊
ဘာောပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ပကျးမှု ပေါင်းစုံ ပရာက်ရှိ စည်ေင်ခဲ့
ပောပနရာြဖစ်ေည်။ ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ပနထိုင်ကကေူများ
အားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အပရးနှင့် တရားမျှ တမှု ကိုော 
အာမမခံနိုင်လျှ င်  ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက်ော 
အ န�  ရာ ယ် များ ပစ ေ ည် မ ဟု တ် ။  အ ြခား ပော  လူ မျ ိုး စု
များ စွာ  စု ပေါ င်း ပန ထို င် ေ ည့်  ပဒ ေ တွ င်း နို င် ငံ များ  
အတွက်ေါ အပြခအပနမပကာင်းနိုင်ေါ။ မတည်ပငိမ်ပော 
ယပန့ကမ� ာတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေည်ေူ့ အေိုက်အပမုံ 
များကကား နားလည်စာနာနိုင်မှု ေည် အပရးကကီးဆုံး လိုအေ် 
ချက်များ ြဖစ်လာကကေည်။ အပေွးအပရာင်  စုံလင် ြခင်း
ေည် တိုက်ခိုက်ဖိနှိေ်ေစ်ရမည့်  အရာမဟုတ်ဘဲ တန်ဖိုး  
ထားကကရမည့်အရာော ြဖစ်ေည်။
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 ပမးစရာမှာ လက်ရှိအပြခအပနကို ကုစားနိုင်ေည့်
ပဆး ရှိေါမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်းြဖစ်ေည်။ အပြဖကမူ
ရှိေါေည်ဟု ဆိုရေါမည်။ ေို့ပော် မည်ေည့် အစိုးရလက်
ထက်တွင်မဆို  ြေည်ေူအများ  တကယ်ေါဝင်နို င်ေည့်  
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး  ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် များ ၊  နို င် ငံ ပရး အ ရ 
ပဆွးပနွးညှိနှို  င်း တိုင်ေင်မှု များနှင့် အနှစ်ောရရှိရှိ ြေုြေ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 ။ 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ဖွဲ့စည်းေုံအရ တစ်ဖက်ပစာင်းနင်း 
ြဖစ်ပနပော အပြခအပနများ ေိုပနပမဲ ကျားပနပမဲ မပြောင်း
မလဲ တည်ရှိပနေည်မှာ ကကာေါပေီ။ ဤေို့ မပြောင်းမလဲြခင်း
မှာ ဗဟိုအစိုးရ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်အစိုးရတို့နှင့်ော ေက်ဆိုင် 
ပော စိန်ပခါ် မှု တစ်ရေ်မဟုတ်ေါ။ ဤကဲ့ေို့ စေ်ကူးမေ်ကူး
ကာလအတွင်း၌  ဘာောပေါင်းစုံ ၊  လူမျ ိုးပေါင်းစုံရှိ ကက
ပော အာရကန်ြေည်ေူများေည် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်ကို
အဆုံးအြဖတပ်ေးမည့အ်ပရးများတငွ ်ဒမီိကုပရစ ီနည်းကျကျ  
အတူဝင်ပရာက်ပဆာင်ရ�က်နို င် ပရး ၊  ထိုေို့ ပဆာင်ရ�က်  
နို င်ေည့်  တာဝန်များ  ြေန်လည်ရရှိ  လာနို င် ပရးတို့ မှာ  
အေက်တမျှ အပရးကကီးေါေည်။ ဤအချက်ကို အထပြမာက် 
ပအာင် မပဆာင်ရ�က်နိုင်ကကေပရ�့ ပရရှည် တည်တံ့ နိုင်ပော 
ပငိမ်းချမ်းပရးကို လမ်းမြမင်ေါ။
 ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းကေင် ပမ ျှာ်လင့် ြခင်းများ၊ 
အခွင့်အလမ်းများ တပဖျာက်ပဖျာက်ပေါ် လာခဲ့ ကကေည်။
ဉီးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်၊ ၂၀၁၅ တစ်နိုင်ငံ 
လုံး  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ် ၊  NLD က ရှင် ြေန်  
ထပြမာက်လာပေီး အစိုးရြဖစ်လာခဲ့ ြခင်း၊ ၂၁ ရာစုေင်လုံ  
ညီလာခံ ြေန်လည်စတင်နိုင်ြခင်း အစရှိေည့် အြဖစ်အေျက် 
များ အား လုံး ေ ည်  စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး ကာ လ ပအာ က် ပန
လာခဲ့ရေည့် ဆယ်စုနှစ်များအပေီးတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရ�က်ရန်မြဖစ်မပန
လိုအေ်ပကကာင်း  လက်ခံေည့် အမှတ်ေပ  �ဂတများ ြဖစ်ကက 
ေည။် တစခ်ါတစရ်တံငွ ်တစတ်ိုင်းြေညလ်ုံး၏ ပမ ျှာလ်င့ခ်ျက ်
များ  ြေည့်ဝပတာ့မလိုလို  လမ်းစပတွ့နိုးနိုး  အချိန်များ  
ရှိခဲ့ေည်။ ေို့ပော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ေင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ 
အတွင်း  အဆိုးဆုံးပော ေဋိေက္ခ  ၊  အေက်ဆုံးရှု ံး ကကရ 
ြခင်းများနှင့် ပနရေ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရြခင်းများ ကကုံကကိုက်  
ခဲ့ ကကရေည့် နယ်ပြမများလည်း များစွာရှိခဲ့ေည်။ ရခိုင်၊
ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းြေည်နယ် နယ်စေ်ပဒေများ အားလုံးမှာ
အကကမ်းဖက်မှု များနှင့်အတူ ဒုက္ခ ပေါင်းစုံကို  ခံစားပနကက 
ရေည်။ 
 ယခုကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု မှာ ေဋိေက္ခ ေံေရာကို 
မည်ေို့  ြဖတ်ပတာက်ေစ်နို င် မည်နည်းဟူပော အပရး  
ြဖစ်ေည်။ ပရရှည်အတွက် အဆင်ပြေေည့် ပြဖရှင်းနည်းက 

ေက်ဆိုင်ရာ ြေည်နယ်ပဒေအေီးေီးမှ ြေည်ေူအေီးေီး
ထံ  အာဏာကို  ခွဲ ပဝပေး ြခင်း ြဖစ်မည်။  ၁၉၄၇ ေင်လုံ  
စာချုေ်ေည်  ထိုကတိကဝတ် ြဖင့်  ကိုလိုနီပခတ်အလွန်  
ြေည်ပထာင်စု  ြမန်မာနိုင်ငံကို  တည်ပထာင်ရန်  စုစည်း  
ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ယခုအခါတွင် အဓိေ� ါယ် ြေည့်ဝ 
ပော ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များ ြဖစ်ပစနိုင်ေည့်  တစ်နိုင်ငံ  
လုံးနှင့်  ေက်ဆိုင်ပော ေလက်ပဖာင်းတစ်ခုကို  မည်ေို့
တည်ပဆာက်ကကမည်၊ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒကို 
မည်ေို့ ြေင်ဆင်မည် အစရှိေည်တို့နှင့်  ေတ်ေက်၍ ဘုံ  
ေပဘာတူညီချက်ကို  မရနိုင်ဘဲရှိေည်။ နိုင်ငံပရးအရ 
ပရှ့မတိုးနိုင် ြခင်း ၊  လူမျ ိုးစု  ေဋိေက္ခ များရှိပနြခင်းတို့က 
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 ချ ိုး ပဖာ က် ြခ င်း နှ င့်  
လုံ ပခုံ ပရး ကို  အ ပကကာ င်း ြေ  ကကီး စိုး ြခ င်း တို့ က  ြဖ စ် ရိုး
ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ခဲ့ပော နိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်ရာ ကျူးလွန်ေူတို့  က 
အြေစ်ပေးမခံရဘဲ  လွတ်ပြမာက်ပန ြခင်းများမှာ  အစဉ်  
အလာတစ်ရ ေ်  ကဲ့ေို့ ြဖစ် ပနခဲ့ေ ည်ဆို ၏ ။  ဤအြဖစ်
ကို ရေ်တန့်ကကရမည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်အတွက် ပေါ် ထွက်လာပော အကကံ
ပေးချက်များနှင့်  အစီရင်ခံစာများ အပတာ်များများ ရှိပန 
ေါပေီ။ ကိုဖီအာနန်၏ အကကံပေးပကာ်မရှင် ၊  ကုလေမဂ�  
အချက်အလက် ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်နှင့်  နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့  
အစည်းများမှ ေုံးေေ်ချက်များစွာတွင် ကိုင်တွယ်ပြဖရှင်း 
စရာကိစ္စ ရေ်များကို ပထာက်ြေခဲ့ ကကပေီး ြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့ 
အထဲတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးတည်ပဆာက်ပရး၊ ဒီမိုရက်တစ် 
ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး၊ စစ်တေ်၏ တာဝန်ခံပရး၊ လူ့အခွင့်
အပရးကို ပလးစားကာကွယ်ပရး၊ ေွင့်လင်းြမင်ောပရးနှင့် 
စီးေွားပရး အဆုံးအြဖတ်များတွင် ပဒေခံတို့ ေါဝင်နိုင်ကက
ပရး ၊  ဒုက္ခ  ေည်များနှင့်  ကိုယ်လွတ်ထွက်ပြေးရေူများ
အား  ြေ န် လ ည် ပန ရာ  ချ ထား ပရး နှ င့်  ရို ဟ င် ဂျာ တို့ ၏ 
ြဖစ်တည်မှု နှင့်  နိုင်ငံေားအခွင့်အပရး ခံစားနိုင်မှု တို့ကို  
လိေ်ခဲတည်းလည်း အပြခအပနတွင် ေစ်မထားဘဲ ြမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ အပရးကကီးပော ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး တစ်ရေ်
အြဖစ် တစ်ေါတည်း ကိုင်တွယ်ပြဖရင်းပရးတို့ ေါဝင်ေည်။ 
ဤရည်မှန်းချက်များ မြဖစ်ပြမာက်နိုင်ရန် အပကကာင်းမရှိေါ။ 
အာ ရ က န် တို့ ကို  ပဗိ တိ ေျှ ကို လို နီ တို့  မ ေိ မ်း ေို က် မီ က 
ယပန့ပခတ်တွင် ပတွ့ ြမင်ပနရပော နိုင်ငံပရး၊ လူမှု ပရး
အစိတ်စိတ် အမ� ာမ� ာကွဲ ြေားမှု များ ရှိမပနခဲ့ေါ။ အဘက် 
ဘက်က ေက်ဆိုင်ရာတို့ အားလုံးကလည်း စစ်ပဘာင်မချဲ့
ပတာဘ့ ဲမဟာဗျူဟာအတကွ ်လကန်ကက်ိ ုအားကိုးြခင်းအား 
ရေ်တန့် ကကရေါမည်။
 တစ်ချိန်တည်းတွင်  အြခားအပရးကကီးပောကိစ္စ   
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 ပမးစရာမှာ လက်ရှိအပြခအပနကို ကုစားနိုင်ေည့်
ပဆး ရှိေါမည်ပလာဟူပော ပမးခွန်းြဖစ်ေည်။ အပြဖကမူ
ရှိေါေည်ဟု ဆိုရေါမည်။ ေို့ပော် မည်ေည့် အစိုးရလက်
ထက်တွင်မဆို  ြေည်ေူအများ  တကယ်ေါဝင်နို င်ေည့်  
ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး  ေ ပဘာ တူ ညီ ချ က် များ ၊  နို င် ငံ ပရး အ ရ 
ပဆွးပနွးညှိနှို  င်း တိုင်ေင်မှု များနှင့် အနှစ်ောရရှိရှိ ြေုြေ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 ။ 
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ဖွဲ့စည်းေုံအရ တစ်ဖက်ပစာင်းနင်း 
ြဖစ်ပနပော အပြခအပနများ ေိုပနပမဲ ကျားပနပမဲ မပြောင်း
မလဲ တည်ရှိပနေည်မှာ ကကာေါပေီ။ ဤေို့ မပြောင်းမလဲြခင်း
မှာ ဗဟိုအစိုးရ၊ ရခိုင်ြေည်နယ်အစိုးရတို့နှင့်ော ေက်ဆိုင် 
ပော စိန်ပခါ် မှု တစ်ရေ်မဟုတ်ေါ။ ဤကဲ့ေို့ စေ်ကူးမေ်ကူး
ကာလအတွင်း၌  ဘာောပေါင်းစုံ ၊  လူမျ ိုးပေါင်းစုံရှိ ကက
ပော အာရကန်ြေည်ေူများေည် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်ကို
အဆုံးအြဖတပ်ေးမည့အ်ပရးများတငွ ်ဒမီိကုပရစ ီနည်းကျကျ  
အတူဝင်ပရာက်ပဆာင်ရ�က်နို င် ပရး ၊  ထိုေို့ ပဆာင်ရ�က်  
နို င်ေည့်  တာဝန်များ  ြေန်လည်ရရှိ  လာနို င် ပရးတို့ မှာ  
အေက်တမျှ အပရးကကီးေါေည်။ ဤအချက်ကို အထပြမာက် 
ပအာင် မပဆာင်ရ�က်နိုင်ကကေပရ�့ ပရရှည် တည်တံ့ နိုင်ပော 
ပငိမ်းချမ်းပရးကို လမ်းမြမင်ေါ။
 ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းကေင် ပမ ျှာ်လင့် ြခင်းများ၊ 
အခွင့်အလမ်းများ တပဖျာက်ပဖျာက်ပေါ် လာခဲ့ ကကေည်။
ဉီးေိန်းစိန်၏ ပငိမ်းချမ်းပရးလုေ်ငန်းစဉ်၊ ၂၀၁၅ တစ်နိုင်ငံ 
လုံး  အေစ်အခတ်ရေ်စဲပရး စာချုေ် ၊  NLD က ရှင် ြေန်  
ထပြမာက်လာပေီး အစိုးရြဖစ်လာခဲ့ ြခင်း၊ ၂၁ ရာစုေင်လုံ  
ညီလာခံ ြေန်လည်စတင်နိုင်ြခင်း အစရှိေည့် အြဖစ်အေျက် 
များ အား လုံး ေ ည်  စ စ် အု ေ် ချု ေ် ပရး ကာ လ ပအာ က် ပန
လာခဲ့ရေည့် ဆယ်စုနှစ်များအပေီးတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  
ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး လုေ်ငန်းများ ပဆာင်ရ�က်ရန်မြဖစ်မပန
လိုအေ်ပကကာင်း  လက်ခံေည့် အမှတ်ေပ  �ဂတများ ြဖစ်ကက 
ေည။် တစခ်ါတစရ်တံငွ ်တစတ်ိုင်းြေညလ်ုံး၏ ပမ ျှာလ်င့ခ်ျက ်
များ  ြေည့်ဝပတာ့မလိုလို  လမ်းစပတွ့နိုးနိုး  အချိန်များ  
ရှိခဲ့ေည်။ ေို့ပော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ေင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ 
အတွင်း  အဆိုးဆုံးပော ေဋိေက္ခ  ၊  အေက်ဆုံးရှု ံး ကကရ 
ြခင်းများနှင့် ပနရေ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရြခင်းများ ကကုံကကိုက်  
ခဲ့ ကကရေည့် နယ်ပြမများလည်း များစွာရှိခဲ့ေည်။ ရခိုင်၊
ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းြေည်နယ် နယ်စေ်ပဒေများ အားလုံးမှာ
အကကမ်းဖက်မှု များနှင့်အတူ ဒုက္ခ ပေါင်းစုံကို  ခံစားပနကက 
ရေည်။ 
 ယခုကကုံပနရပော စိန်ပခါ် မှု မှာ ေဋိေက္ခ ေံေရာကို 
မည်ေို့  ြဖတ်ပတာက်ေစ်နို င် မည်နည်းဟူပော အပရး  
ြဖစ်ေည်။ ပရရှည်အတွက် အဆင်ပြေေည့် ပြဖရှင်းနည်းက 

ေက်ဆိုင်ရာ ြေည်နယ်ပဒေအေီးေီးမှ ြေည်ေူအေီးေီး
ထံ  အာဏာကို  ခွဲ ပဝပေး ြခင်း ြဖစ်မည်။  ၁၉၄၇ ေင်လုံ  
စာချုေ်ေည်  ထိုကတိကဝတ် ြဖင့်  ကိုလိုနီပခတ်အလွန်  
ြေည်ပထာင်စု  ြမန်မာနိုင်ငံကို  တည်ပထာင်ရန်  စုစည်း  
ခဲ့ ြခင်းြဖစ်ေည်။ ေို့ပော် ယခုအခါတွင် အဓိေ� ါယ် ြေည့်ဝ 
ပော ပဆွးပနွးညှိနှို  င်းမှု များ ြဖစ်ပစနိုင်ေည့်  တစ်နိုင်ငံ  
လုံးနှင့်  ေက်ဆိုင်ပော ေလက်ပဖာင်းတစ်ခုကို  မည်ေို့
တည်ပဆာက်ကကမည်၊ ဖွဲ့စည်းအုေ်ချုေ်ေုံ အပြခခံဉေပဒကို 
မည်ေို့ ြေင်ဆင်မည် အစရှိေည်တို့နှင့်  ေတ်ေက်၍ ဘုံ  
ေပဘာတူညီချက်ကို  မရနိုင်ဘဲရှိေည်။ နိုင်ငံပရးအရ 
ပရှ့မတိုးနိုင် ြခင်း ၊  လူမျ ိုးစု  ေဋိေက္ခ များရှိပနြခင်းတို့က 
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 ချ ိုး ပဖာ က် ြခ င်း နှ င့်  
လုံ ပခုံ ပရး ကို  အ ပကကာ င်း ြေ  ကကီး စိုး ြခ င်း တို့ က  ြဖ စ် ရိုး
ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ခဲ့ပော နိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်ရာ ကျူးလွန်ေူတို့  က 
အြေစ်ပေးမခံရဘဲ  လွတ်ပြမာက်ပန ြခင်းများမှာ  အစဉ်  
အလာတစ်ရ ေ်  ကဲ့ေို့ ြဖစ် ပနခဲ့ေ ည်ဆို ၏ ။  ဤအြဖစ်
ကို ရေ်တန့်ကကရမည်။
 ရခိုင်ြေည်နယ်အတွက် ပေါ် ထွက်လာပော အကကံ
ပေးချက်များနှင့်  အစီရင်ခံစာများ အပတာ်များများ ရှိပန 
ေါပေီ။ ကိုဖီအာနန်၏ အကကံပေးပကာ်မရှင် ၊  ကုလေမဂ�  
အချက်အလက် ရှာပဖွပရး မစ်ရှင်နှင့်  နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့  
အစည်းများမှ ေုံးေေ်ချက်များစွာတွင် ကိုင်တွယ်ပြဖရှင်း 
စရာကိစ္စ ရေ်များကို ပထာက်ြေခဲ့ ကကပေီး ြဖစ်ေည်။ ၎င်းတို့ 
အထဲတွင် ပငိမ်းချမ်းပရးတည်ပဆာက်ပရး၊ ဒီမိုရက်တစ် 
ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး၊ စစ်တေ်၏ တာဝန်ခံပရး၊ လူ့အခွင့်
အပရးကို ပလးစားကာကွယ်ပရး၊ ေွင့်လင်းြမင်ောပရးနှင့် 
စီးေွားပရး အဆုံးအြဖတ်များတွင် ပဒေခံတို့ ေါဝင်နိုင်ကက
ပရး ၊  ဒုက္ခ  ေည်များနှင့်  ကိုယ်လွတ်ထွက်ပြေးရေူများ
အား  ြေ န် လ ည် ပန ရာ  ချ ထား ပရး နှ င့်  ရို ဟ င် ဂျာ တို့ ၏ 
ြဖစ်တည်မှု နှင့်  နိုင်ငံေားအခွင့်အပရး ခံစားနိုင်မှု တို့ကို  
လိေ်ခဲတည်းလည်း အပြခအပနတွင် ေစ်မထားဘဲ ြမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ အပရးကကီးပော ြေု ြေင်ပြောင်းလဲပရး တစ်ရေ်
အြဖစ် တစ်ေါတည်း ကိုင်တွယ်ပြဖရင်းပရးတို့ ေါဝင်ေည်။ 
ဤရည်မှန်းချက်များ မြဖစ်ပြမာက်နိုင်ရန် အပကကာင်းမရှိေါ။ 
အာ ရ က န် တို့ ကို  ပဗိ တိ ေျှ ကို လို နီ တို့  မ ေိ မ်း ေို က် မီ က 
ယပန့ပခတ်တွင် ပတွ့ ြမင်ပနရပော နိုင်ငံပရး၊ လူမှု ပရး
အစိတ်စိတ် အမ� ာမ� ာကွဲ ြေားမှု များ ရှိမပနခဲ့ေါ။ အဘက် 
ဘက်က ေက်ဆိုင်ရာတို့ အားလုံးကလည်း စစ်ပဘာင်မချဲ့
ပတာဘ့ ဲမဟာဗျူဟာအတကွ ်လကန်ကက်ိ ုအားကိုးြခင်းအား 
ရေ်တန့် ကကရေါမည်။
 တစ်ချိန်တည်းတွင်  အြခားအပရးကကီးပောကိစ္စ   
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တစ်ခုမှာ  နို င်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းအတွင်း  ြမန်မာ  
နိုင်ငံနှင့် ေတ်ေက်၍ ဘုံေပဘာတူညီချက် အတိုင်းအတာ
တစ်ခုထိ  ရှိ ကကရန်လိုေါေည်။ ကုလေမဂ�  က ြဖစ်ပစ၊ 
အပနာက်နိုင်ငံ  အစိုးရများက ြဖစ်ပစ၊ တရုတ်၊ အိန�  ိယ 
နှင့်  အြခားအာရှအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများကြဖစ်ပစ ြမန်မာ 
နိုင်ငံအပနနှင့်  မျက်ပမှာက်ြေု ပြဖရှင်းစရာ ကိစ္စ များြဖစ်
ပော လူမျ ိုးစုပငိမ်းချမ်းပရး၊ နိုင်ငံပရး ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး၊ 
စီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုး  တိုးတက်မှု နှင့်  ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာပြဖ
ရှင်းပရး အစရှိေည်တို့နှင့် ေတ်ေက်၍ စိတ်၀မ်းညီပော 
ဘုံရေ်တည်မှု  ရှိ ကကရန်လိုေါမည်။ ကကုံပနရပော ြေဿနာ 
များ၏ အြမစ်ကိုြဖုတ်နိုင်ရန် အပရးများကို အာရုံစိုက်နိုင်
ကကလျှ င် နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းေည်လည်း တိုးတက် 
ေည့်အပြဖကို ပေးနိုင်ေည့် ေတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်လာပေမည်။ 
 အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICC နှင့် အြေည်ြေည် 
ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှု ရုံး  ICJတို့က လူေားမျ ိုးနွယ်အပေါ်  
ကျူးလွန်ေည့် ရာဇဝတ်မှု နှင့် ညှင်းေန်းနှိေ်စက် မှု များနှင့် 
ေတ်ေက်၍ ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ်   စစ်ပဆးပေးရန်လက်ခံ 
ပေးလိုက် ြခင်းကေင် ပရှ့ပလ ျှာက် ထိပရာက်ပောြေု ြေင် 
ပြောင်းလဲမှု များ ပဆာင်ရ�က်ရန် တွန်းအားပေး လိုက်ပော 
ပြခလှမ်းတစ် ခုေင်။   ဤအစီရင်ခံစာတွင်လည်း  ရခိုင်  
ြေည်နယ်တွင်  ယပန့ ကကုံ ပနရေည့်  ေဋိေက္ခ  ၊  အိုးအိမ်
စွန့် ခွာ  ထွက်ပြေးရမှု များနှင့်  လူ့အခွင့်အပရး ြေဿနာ
များေည် ယခုမှ ြဖစ်လာေည့်ကိစ္စ များ မဟုတ်ပကကာင်း 
ရှင်းလင်းေုံးေေ်ြေခဲ့ေါေည်။ နိုင်ငံပရးအုေ်စုများ အချင်း 
ချင်း ပေိုင်ဆိုင်မှု များနှင့် တိုင်းြေည်ယိုယွင်းလာပော အပြခ 
အပနများေည် လွတ်လေ်ပရး ရခဲ့ ပေီးေည့်ကာလကေင်  
ေပန �တည်ခဲ့ ပေီး ကိုလိုနီစနစ်မှ ပခတ်ေစ်ြမန်မာြေည်ကို 
ကူးပြောင်းတည်ပထာင်ရာတွင် လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးကို 
ပအာင်ပအာင် ြမင် ြမင်  မတည်ပဆာက်နိုင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်  
ြဖစ်လာရေည်။ 
 ေို့ရာတွင် တင်ကူးေတိပေးလိုပော အချက်ပလး 
ချကရ်ှေိါေည။် ေထမအချကမ်ှာ နိငုင်ပံရး၊ စီးေွားပရး၊ လမူျ ိုးစု
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  လူ့အခွင့်အပရးဆိုပော အလွန်အပရး 
ေါေည့် ကိစ္စ ရေ်များမှာ တစ်က�  စီေတ်ေတ်ဟု ခွဲမြမင် 
ေင့်ေါ။ ၎င်းတို့ေည် တစ်ခုချင်းစီ ကိုင်တွယ်၍မရနိုင်ပော 
ကိစ္စ  များ ြဖစ်ေါေည်။ အာရကန်၏ ေဋိေက္ခ များ လိေ်ခဲ  
တ ည်း လ ည်း ြဖ စ် ပန ပော  အ ပြခ အ ပန ကို ကက ည့် လျှ င်  
ထိုက�  များအားလုံး  တစ်ခုနှင့်တစ်ခု  ပထွးလုံးရစ်ေတ် 
ပနပော အဆက်အစေ်ကို ပတွ့ရမည်။ နိုင်ငံတကာ အေုံး
အနှု န်းများ ြဖစ်ကကပော ဒီမိုကပရစီ၊ ဖက်ဒရယ်လမ်းစဉ်နှင့် 
ဖွံ့ ပဖိုးပရးအစရှိေည် တို့မှာလည်း ြမန်မာနိုင်ငံကို လက်ငင်း 
ပြေလည်ပစမည့် ဂါထာမန� ရားများ မဟုတ်ကကေါ။ တကယ့် 
လက်ပတွ့ဘဝထဲမှ ြေည်ေူတို့၏ ခံစားနားလည်ေုံ၊ ၎င်းတို့ 

ရင်ဆိုင်ပနရပော စိန်ပခါ် မှု များနှင့် ၎င်းတို့၏ လိုအေ်ချက် 
များအား နားလည်ြခင်းကို  အပြခခံ ပဆာင်ရ�က်ကကမှော 
လိုရာပရာက်ေါမည်။
 ဒုတိယအချက်မှာ  ြမန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဉေပဒ 
ပကကာင်းအရ အားနည်းမှု များ ရှိပနြခင်းပကကာင့် လာပရာက် 
ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံ ကကပော လုေ်ငန်းများ ၊  စီမံကိန်း ကကီးများ  
ေည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနှင့် ညီနိုင်ေမျှ  ညီလျှ င် 
အပကာင်းဆုံးြဖစ်ပေီး အစိုးရ၊ အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် 
လွတ်လေ်ပော မီဒီယာများ အေါအဝင် ေက်ဆိုင်ေူ အရေ်
ရေ်၏ ပဝဖန်ဆန်းစစ်မှု ကို လက်ခံနိုင်ေည့် စီမံကိန်းများ 
ြဖစ်ရေါမည်။
 တတိယအချက်မှာ နိုင်ငံတကာမှ ြမန်မာ့အပရး
ပဆာငရ်�ကေ်မူျားေည ်အတတိက် ေါလာခဲပ့ော  ဤလူ့အဖွဲ့ 
အစည်းအတွင်း ရှိပနေည့် အကွဲအပေဲများကို ေို၍ဆိုးရ�ား 
ေွားပစနိုင်ေည့် အလုေ်များကို ပရှာင်ရှားပေီး ေိုမိုညီ��တ် 
ပရးဆီေို့ ဉီးတည်နိုင်ပအာင် ေံ့ေိုးကူညီကကရေါမည်။ ဒုတိယ 
ကမ�  ာစစ်အတွင်းက စစ်ပြမ ြေင် ြဖစ်ခဲ့ ပော အာရကန်  
ပြမေည် အပြခအပနဆိုးများထဲမှ  မည်ေည့်  အခါကမျှ  
နာလန်ြေန် မထူနိုင်ခဲ့ပေးေါ။ ၂၁ ရာစုတွင်လည်း ရခိုင် 
ြေညန်ယေ်ည ်နိငုင်တံကာ ေထဝနီိငုင်ပံရးနငှ့ ်အပေိုငအ်ဆိငု ်
များကကားတွင် ပနာက်တစ်ကကိမ် ကကားညှေ်ကာ အခက်ကကုံရ 
ြခင်းမျ ိုး မြဖစ်ပစေင့်ေါ။
 စတုတ� အချက်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုံလင် 
ကွဲ ြေားမှု ကို  ထင်ဟေ်ပော၊  အများယှဉ်တွဲ ပနနို င်မှု ကို  
အားပေးပော အမျ ိုးေား စရိုက်လက္ခ ဏာများကို  တည် 
ပဆာက် ကကရေါမည်။  လွတ်လေ်ပရး  ရ ပေီးကတည်းက
လူမျ ိုးပရးအပေါ် တွင် လွန်ကဲစွာ အပြခြေုပော နိုင်ငံပရးနှင့်
လူများစုြဖစ်ပော ဗမာ၏ စရိုက်လက္ခ ဏာကို မ�  ိုင်ြေုကာ 
တည်ပထာင်ပော နိုင်ငံမှာ အလုေ်မြဖစ်ပကကာင်း ပတွ့ ြမင်ခဲ့ 
ကကပေီးေါပေီ။ အတိတ်ကို ြေန်လည်ပအာက်ပမ့ရင်း ပခတ်ေစ် 
နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို ပဖာ်ပဆာင်ပနြခင်းေည် အာရကန်၊
ရှမ်း၊ မွန် အစရှိေြဖင့် ဗမာနည်းတူ အပြခကကီးခဲ့ ကက ဖူးပော
နိုင်ငံပရးနှင့်  ယဉ်ပကျးမှု  ဗဟိုချက်များအား လျစ်လျူရှု  
လိုက်ေကဲ့ေို့ အပနအထားကိုော ြေန်ပရာက်ပစေါေည်။ 
လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်က ေါပမာက္ခ  ဉီးထွန်းပအာင်ချိန် 
က ေတိပေးခဲ့ေလိုေင်  ြမန်မာနိုင်ငံရှိ  လူမျ ိုးဘာော 
အားလုံးကို တစ်တန်းတည်းထား ပထွးပေွ့နိုင်ပော “ြမန်မာ 
နိုင်ငံပတာ်”ကို ဖန်တီးတည်ပဆာက်ရန် လိုအေ်ပနေါေည်။၁

 အပရးအကကီးဆုံးမှာ အာရကန်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံတို့
၏ အနာဂတ်မှာ ြေည်ေူတို့၏ လက်ထဲတွင် ရှိရန် ြဖစ်ေည်။
လွန်ခဲ့ ပော ေုံးနှစ်အတွင်း၌ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေု ြေင်
ပြောင်းလပဲရးအတကွ ်ပမ ျှာလ်င့ခ်ျကမ်ျား ယိငုလ်ခဲဲ့ ကကေည။် 
ေို့ပော် ၂၀၂၀မှာ အဘက်ဘက်က ရနိုင်ပော အခွင့်အလမ်း 
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တစ်ခုမှာ  နို င်ငံတကာ အေိုင်းအဝိုင်းအတွင်း  ြမန်မာ  
နိုင်ငံနှင့် ေတ်ေက်၍ ဘုံေပဘာတူညီချက် အတိုင်းအတာ
တစ်ခုထိ  ရှိ ကကရန်လိုေါေည်။ ကုလေမဂ�  က ြဖစ်ပစ၊ 
အပနာက်နိုင်ငံ  အစိုးရများက ြဖစ်ပစ၊ တရုတ်၊ အိန�  ိယ 
နှင့်  အြခားအာရှအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများကြဖစ်ပစ ြမန်မာ 
နိုင်ငံအပနနှင့်  မျက်ပမှာက်ြေု ပြဖရှင်းစရာ ကိစ္စ များြဖစ်
ပော လူမျ ိုးစုပငိမ်းချမ်းပရး၊ နိုင်ငံပရး ြေုြေင်ပြောင်းလဲပရး၊ 
စီးေွားပရးဖွံ့ ပဖိုး  တိုးတက်မှု နှင့်  ရိုဟင်ဂျာ ြေဿနာပြဖ
ရှင်းပရး အစရှိေည်တို့နှင့် ေတ်ေက်၍ စိတ်၀မ်းညီပော 
ဘုံရေ်တည်မှု  ရှိ ကကရန်လိုေါမည်။ ကကုံပနရပော ြေဿနာ 
များ၏ အြမစ်ကိုြဖုတ်နိုင်ရန် အပရးများကို အာရုံစိုက်နိုင်
ကကလျှ င် နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းေည်လည်း တိုးတက် 
ေည့်အပြဖကို ပေးနိုင်ေည့် ေတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်လာပေမည်။ 
 အြေည်ြေည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICC နှင့် အြေည်ြေည် 
ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှု ရုံး  ICJတို့က လူေားမျ ိုးနွယ်အပေါ်  
ကျူးလွန်ေည့် ရာဇဝတ်မှု နှင့် ညှင်းေန်းနှိေ်စက် မှု များနှင့် 
ေတ်ေက်၍ ြမန်မာနိုင်ငံအပေါ်   စစ်ပဆးပေးရန်လက်ခံ 
ပေးလိုက် ြခင်းကေင် ပရှ့ပလ ျှာက် ထိပရာက်ပောြေု ြေင် 
ပြောင်းလဲမှု များ ပဆာင်ရ�က်ရန် တွန်းအားပေး လိုက်ပော 
ပြခလှမ်းတစ် ခုေင်။   ဤအစီရင်ခံစာတွင်လည်း  ရခိုင်  
ြေည်နယ်တွင်  ယပန့ ကကုံ ပနရေည့်  ေဋိေက္ခ  ၊  အိုးအိမ်
စွန့် ခွာ  ထွက်ပြေးရမှု များနှင့်  လူ့အခွင့်အပရး ြေဿနာ
များေည် ယခုမှ ြဖစ်လာေည့်ကိစ္စ များ မဟုတ်ပကကာင်း 
ရှင်းလင်းေုံးေေ်ြေခဲ့ေါေည်။ နိုင်ငံပရးအုေ်စုများ အချင်း 
ချင်း ပေိုင်ဆိုင်မှု များနှင့် တိုင်းြေည်ယိုယွင်းလာပော အပြခ 
အပနများေည် လွတ်လေ်ပရး ရခဲ့ ပေီးေည့်ကာလကေင်  
ေပန �တည်ခဲ့ ပေီး ကိုလိုနီစနစ်မှ ပခတ်ေစ်ြမန်မာြေည်ကို 
ကူးပြောင်းတည်ပထာင်ရာတွင် လူမျ ိုးစု ပငိမ်းချမ်းပရးကို 
ပအာင်ပအာင် ြမင် ြမင်  မတည်ပဆာက်နိုင်ခဲ့ ြခင်းပကကာင့်  
ြဖစ်လာရေည်။ 
 ေို့ရာတွင် တင်ကူးေတိပေးလိုပော အချက်ပလး 
ချကရ်ှေိါေည။် ေထမအချကမ်ှာ နိငုင်ပံရး၊ စီးေွားပရး၊ လမူျ ိုးစု
ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  လူ့အခွင့်အပရးဆိုပော အလွန်အပရး 
ေါေည့် ကိစ္စ ရေ်များမှာ တစ်က�  စီေတ်ေတ်ဟု ခွဲမြမင် 
ေင့်ေါ။ ၎င်းတို့ေည် တစ်ခုချင်းစီ ကိုင်တွယ်၍မရနိုင်ပော 
ကိစ္စ  များ ြဖစ်ေါေည်။ အာရကန်၏ ေဋိေက္ခ များ လိေ်ခဲ  
တ ည်း လ ည်း ြဖ စ် ပန ပော  အ ပြခ အ ပန ကို ကက ည့် လျှ င်  
ထိုက�  များအားလုံး  တစ်ခုနှင့်တစ်ခု  ပထွးလုံးရစ်ေတ် 
ပနပော အဆက်အစေ်ကို ပတွ့ရမည်။ နိုင်ငံတကာ အေုံး
အနှု န်းများ ြဖစ်ကကပော ဒီမိုကပရစီ၊ ဖက်ဒရယ်လမ်းစဉ်နှင့် 
ဖွံ့ ပဖိုးပရးအစရှိေည် တို့မှာလည်း ြမန်မာနိုင်ငံကို လက်ငင်း 
ပြေလည်ပစမည့် ဂါထာမန� ရားများ မဟုတ်ကကေါ။ တကယ့် 
လက်ပတွ့ဘဝထဲမှ ြေည်ေူတို့၏ ခံစားနားလည်ေုံ၊ ၎င်းတို့ 

ရင်ဆိုင်ပနရပော စိန်ပခါ် မှု များနှင့် ၎င်းတို့၏ လိုအေ်ချက် 
များအား နားလည်ြခင်းကို  အပြခခံ ပဆာင်ရ�က်ကကမှော 
လိုရာပရာက်ေါမည်။
 ဒုတိယအချက်မှာ  ြမန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဉေပဒ 
ပကကာင်းအရ အားနည်းမှု များ ရှိပနြခင်းပကကာင့် လာပရာက် 
ရင်းနှီး ြမှုေ်နှံ ကကပော လုေ်ငန်းများ ၊  စီမံကိန်း ကကီးများ  
ေည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနှင့် ညီနိုင်ေမျှ  ညီလျှ င် 
အပကာင်းဆုံးြဖစ်ပေီး အစိုးရ၊ အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် 
လွတ်လေ်ပော မီဒီယာများ အေါအဝင် ေက်ဆိုင်ေူ အရေ်
ရေ်၏ ပဝဖန်ဆန်းစစ်မှု ကို လက်ခံနိုင်ေည့် စီမံကိန်းများ 
ြဖစ်ရေါမည်။
 တတိယအချက်မှာ နိုင်ငံတကာမှ ြမန်မာ့အပရး
ပဆာငရ်�ကေ်မူျားေည ်အတတိက် ေါလာခဲပ့ော  ဤလူ့အဖွဲ့ 
အစည်းအတွင်း ရှိပနေည့် အကွဲအပေဲများကို ေို၍ဆိုးရ�ား 
ေွားပစနိုင်ေည့် အလုေ်များကို ပရှာင်ရှားပေီး ေိုမိုညီ��တ် 
ပရးဆီေို့ ဉီးတည်နိုင်ပအာင် ေံ့ေိုးကူညီကကရေါမည်။ ဒုတိယ 
ကမ�  ာစစ်အတွင်းက စစ်ပြမ ြေင် ြဖစ်ခဲ့ ပော အာရကန်  
ပြမေည် အပြခအပနဆိုးများထဲမှ  မည်ေည့်  အခါကမျှ  
နာလန်ြေန် မထူနိုင်ခဲ့ပေးေါ။ ၂၁ ရာစုတွင်လည်း ရခိုင် 
ြေညန်ယေ်ည ်နိငုင်တံကာ ေထဝနီိငုင်ပံရးနငှ့ ်အပေိုငအ်ဆိငု ်
များကကားတွင် ပနာက်တစ်ကကိမ် ကကားညှေ်ကာ အခက်ကကုံရ 
ြခင်းမျ ိုး မြဖစ်ပစေင့်ေါ။
 စတုတ� အချက်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျ ိုးစုံလင် 
ကွဲ ြေားမှု ကို  ထင်ဟေ်ပော၊  အများယှဉ်တွဲ ပနနို င်မှု ကို  
အားပေးပော အမျ ိုးေား စရိုက်လက္ခ ဏာများကို  တည် 
ပဆာက် ကကရေါမည်။  လွတ်လေ်ပရး  ရ ပေီးကတည်းက
လူမျ ိုးပရးအပေါ် တွင် လွန်ကဲစွာ အပြခြေုပော နိုင်ငံပရးနှင့်
လူများစုြဖစ်ပော ဗမာ၏ စရိုက်လက္ခ ဏာကို မ�  ိုင်ြေုကာ 
တည်ပထာင်ပော နိုင်ငံမှာ အလုေ်မြဖစ်ပကကာင်း ပတွ့ ြမင်ခဲ့ 
ကကပေီးေါပေီ။ အတိတ်ကို ြေန်လည်ပအာက်ပမ့ရင်း ပခတ်ေစ် 
နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို ပဖာ်ပဆာင်ပနြခင်းေည် အာရကန်၊
ရှမ်း၊ မွန် အစရှိေြဖင့် ဗမာနည်းတူ အပြခကကီးခဲ့ ကက ဖူးပော
နိုင်ငံပရးနှင့်  ယဉ်ပကျးမှု  ဗဟိုချက်များအား လျစ်လျူရှု  
လိုက်ေကဲ့ေို့ အပနအထားကိုော ြေန်ပရာက်ပစေါေည်။ 
လွန်ခဲ့ပော နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်က ေါပမာက္ခ  ဉီးထွန်းပအာင်ချိန် 
က ေတိပေးခဲ့ေလိုေင်  ြမန်မာနိုင်ငံရှိ  လူမျ ိုးဘာော 
အားလုံးကို တစ်တန်းတည်းထား ပထွးပေွ့နိုင်ပော “ြမန်မာ 
နိုင်ငံပတာ်”ကို ဖန်တီးတည်ပဆာက်ရန် လိုအေ်ပနေါေည်။၁

 အပရးအကကီးဆုံးမှာ အာရကန်နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံတို့
၏ အနာဂတ်မှာ ြေည်ေူတို့၏ လက်ထဲတွင် ရှိရန် ြဖစ်ေည်။
လွန်ခဲ့ ပော ေုံးနှစ်အတွင်း၌ ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့်  ြေု ြေင်
ပြောင်းလပဲရးအတကွ ်ပမ ျှာလ်င့ခ်ျကမ်ျား ယိငုလ်ခဲဲ့ ကကေည။် 
ေို့ပော် ၂၀၂၀မှာ အဘက်ဘက်က ရနိုင်ပော အခွင့်အလမ်း 
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များကိ ုြေနလ်ညေ်ုံးေေပ်ေီး စနိပ်ခါ် မှု များကိ ုအေစ ်တစဖ်န ်
ြေန်လည်ရင်ဆိုင်ကကရန် အချိန်ြဖစ်ေါေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရး 
အတကွ ်ချဉ်းကေေု်အံေစတ်စခု် မုချလိေုါေည။်  ပရ�းပကာက်
ေွဲ က  ပနာ က် တ စ် ကကိ မ် နီး က ေ် လာ ချိ န် တွ င်  ရ ခို င် ြေ ည်  
နယ်ကပရာ ဗဟိုအစိုးရကေါ ၂၀၂၀ကို တိုင်းြေည် အပြောင်း 
အလဲအတွက် အပရးကကီးပော မှတ်တိုင်တစ်ခုဟု ယူဆ 
ထားကကေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး နှစ်ငါးဆယ်ပကျာ် ကာလ 
အတွင်း၌ နည်းလမ်းအေစ် အစီအစဉ်အေစ်များအား 
မပဖာ်ပဆာင်နိုင်ပော အချိန်များ ရှိခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် 
လကရ်ှ ိစေက်ူးမတက်ူး အပြောင်းအလကဲာလ၌မ ူအတတိက်
ကျန်ရစ်ခဲ့ပော ရန်မီးများကို ပငိမ်းေတ်နိုင်မည့် အချင်း 
ချင်း စုပဝးတိုင်ေင် ညှိနှို  င်းြခင်းများရှိကကရန်၊ အပတွးအပခါ်  
ေစ်များ ပဖာ်ထုတ်ကကရန် အလွန်အပရးကကီးေါေည်။
 အာရကန်ေည် ေမိုင်းပကကာင်း �ကွယ်ဝပောပြမ 
ြဖစ်ေည်။ အတိတ်မှ ယူစရာ ေင်ခန်းစာများစွာ ရှိေည်။

လွန်ခဲ့ေည့် နှစ်ခုနှဆယ်အတွင်း အစိုးရ၏ပငိမ်းချမ်း ပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်များနှင့်  ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များတွင်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ကို  ပဘးဖယ်ထားခဲ့ ြခင်းက အဆုံးအရှု ံးများ  
လှေည့်  အြဖစ်များကို  ကျန်ရစ်ပစခဲ့ပော ထေ်တလဲလဲ 
ြဖစ်ခဲ့ေည့် အမှားတစ်ခုေင်။ အာရကန် ြေည်ေူများေည်
အ မျ ိုး ေား  ြေ န် လ ည် ရ င် ကကား ပစ့ ပရး နှ င့်  နို င် ငံ ပရး  
အပြောင်းအလဲများ ပဖာ်ပဆာင်ပရးတို့တွင် အဓိကကျပော
ပနရာများ၌ ေါဝင်နိုင်ခွင့်  ရှိရေါမည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးမှ 
လွတ်ရန် အေွင်ကူးပြောင်းပနစဉ်တွင် လွတ်လေ်ခွင့်နှင့်  
တန်းတူညီမျှ ခွင့်တို့ကို 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 ။   “ ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး က 
ြေည်ေူပတွကို  လိုအေ်ေါတယ်။   ပငိမ်းချမ်းပရးဆိုတာ 
လူမှု အပြခခံ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ြဖစ်လို့  စစ်ေားပတွနဲ့  
ပဖာ်ထုတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ေါ”  ဟူ၍ြဖစ်ေါေည်။၂
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များကိ ုြေနလ်ညေ်ုံးေေပ်ေီး စနိပ်ခါ် မှု များကိ ုအေစ ်တစဖ်န ်
ြေန်လည်ရင်ဆိုင်ကကရန် အချိန်ြဖစ်ေါေည်။ ပငိမ်းချမ်းပရး 
အတကွ ်ချဉ်းကေေု်အံေစတ်စခု် မုချလိေုါေည။်  ပရ�းပကာက်
ေွဲ က  ပနာ က် တ စ် ကကိ မ် နီး က ေ် လာ ချိ န် တွ င်  ရ ခို င် ြေ ည်  
နယ်ကပရာ ဗဟိုအစိုးရကေါ ၂၀၂၀ကို တိုင်းြေည် အပြောင်း 
အလဲအတွက် အပရးကကီးပော မှတ်တိုင်တစ်ခုဟု ယူဆ 
ထားကကေည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရး နှစ်ငါးဆယ်ပကျာ် ကာလ 
အတွင်း၌ နည်းလမ်းအေစ် အစီအစဉ်အေစ်များအား 
မပဖာ်ပဆာင်နိုင်ပော အချိန်များ ရှိခဲ့ ကကေည်။ ေို့ပော် 
လကရ်ှ ိစေက်ူးမတက်ူး အပြောင်းအလကဲာလ၌မ ူအတတိက်
ကျန်ရစ်ခဲ့ပော ရန်မီးများကို ပငိမ်းေတ်နိုင်မည့် အချင်း 
ချင်း စုပဝးတိုင်ေင် ညှိနှို  င်းြခင်းများရှိကကရန်၊ အပတွးအပခါ်  
ေစ်များ ပဖာ်ထုတ်ကကရန် အလွန်အပရးကကီးေါေည်။
 အာရကန်ေည် ေမိုင်းပကကာင်း �ကွယ်ဝပောပြမ 
ြဖစ်ေည်။ အတိတ်မှ ယူစရာ ေင်ခန်းစာများစွာ ရှိေည်။

လွန်ခဲ့ေည့် နှစ်ခုနှဆယ်အတွင်း အစိုးရ၏ပငိမ်းချမ်း ပရး 
လုေ်ငန်းစဉ်များနှင့်  ြေု ြေင်ပြောင်းလဲမှု များတွင်  ရခိုင်  
ြေည်နယ်ကို  ပဘးဖယ်ထားခဲ့ ြခင်းက အဆုံးအရှု ံးများ  
လှေည့်  အြဖစ်များကို  ကျန်ရစ်ပစခဲ့ပော ထေ်တလဲလဲ 
ြဖစ်ခဲ့ေည့် အမှားတစ်ခုေင်။ အာရကန် ြေည်ေူများေည်
အ မျ ိုး ေား  ြေ န် လ ည် ရ င် ကကား ပစ့ ပရး နှ င့်  နို င် ငံ ပရး  
အပြောင်းအလဲများ ပဖာ်ပဆာင်ပရးတို့တွင် အဓိကကျပော
ပနရာများ၌ ေါဝင်နိုင်ခွင့်  ရှိရေါမည်။ စစ်အုေ်ချုေ်ပရးမှ 
လွတ်ရန် အေွင်ကူးပြောင်းပနစဉ်တွင် လွတ်လေ်ခွင့်နှင့်  
တန်းတူညီမျှ ခွင့်တို့ကို 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 ။   “ ပငိ မ်း ချ မ်း ပရး က 
ြေည်ေူပတွကို  လိုအေ်ေါတယ်။   ပငိမ်းချမ်းပရးဆိုတာ 
လူမှု အပြခခံ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ြဖစ်လို့  စစ်ေားပတွနဲ့  
ပဖာ်ထုတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ေါ”  ဟူ၍ြဖစ်ေါေည်။၂
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rSwfpkrsm;

၁။  နိဒါန်း
၁။ ပရှးက အာရကန်ပြမ  (Arakan, Aracan)၏ 
အမည်များနှင့် ေတ်ေက်ပေီး အယူအဆများ ကွဲြေားကကေါ 
ေည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ယပန့ပခတ် နယ်ပြမများကို 
ရည်�� န်းရာတွင် "ရခိုင်ြေည်နယ်" ဟု ပခါ် ကကပေီး အများ 
အားြဖင့် "ရခိုင်"ဟု ပခါ် ပဝါ် ကကေါေည်။ ထိုအမည်ကို ၁၉၇၄ 
ဖွဲ့စည်းေုံ အပြခခံဥေပဒက ေတ်မှတ်ထားေည့် အတိုင်း 
ေုံးစွဲလာ ကကြခင်း  ြဖစ်ေည်။  ေို့ ပော်  အမျ ိုးေားပရး  
လှု ေ်ရှားေူများ ကကားတွင်မူ အာရကန်ကိုော အများစုက 
နှစ်ပခိုက်ကကေည်။ အေုံးမများပတာ့ပော်လည်း ရခိုင်ပြမမှ 
ြေည်ေူလူထုကို  ရည်�� န်းရာတွင်  အာရကန်ေားများ  
Arakanese ဟု ရံဖန်ရံခါ ေုံးကကေည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် 
အ ေုံး အ နှု န်း  တ စ် အု ေ် လုံး  တ စ် ညီ တ ည်း ြဖ စ် ပစ ရ န်  
အာရကန်ကို ေမိုင်းဝင်နှင့်ဆက်စေ်ပေီး ပဖာ်ြေရာတွင် အေုံး
ြေုေွားမည် ြဖစ် ပေီး  ယပန့ပခတ်  အ ြဖစ်အေျက်များကို  
ပဖာ် ြေ ရာ တွ င် မူ  ရ ခို င် ြေ ည် န ယ် ဟု ော  အ ေုံး ြေု ေွား  
ေါမည်။  အြခားအမည်များတွင်လည်း မူကွဲြေဿနာ ရှိပန 
ေါေည်။ ဥေမာ- ခိုင်ကို Khineဟုလည်းပကာင်း Khaing
ဟုလည်းပကာင်း၊ မင်းပနြေည်ပတာ်ပဟာင်းကို ပြမာက်ဦး 
ဟ၍ူ လည်းပကာင်း၊ ပမို့ပဟာင်းဟ၍ူလည်းပကာင်း ပတွ့နိငု်
ေည်၊ ဤအစီရင်ခံစာေါ အေုံးအနှု န်းများကော ေင့်ပတာ် 
တိကျေည်ဟု မဆိုလိုေါ။ အစေိုင်းတွင်  ေုံးထားေည့်  
အေုံးအနှု န်းအတိုင်း ပနာက်ထေ်ပရးေားရာတွင်လည်း 
တစ်ညီတည်းြဖစ်ပအာင်ော  ထေ်တူ အေုံးြေုထားေါေည်။ 

၂။ ကပောင်းကနင်းြဖစ်မှု များအတွင်းက ရှု ေ်ပထွးမှု နှင့် 
မတကူွြဲေားစုလံငမ်ှု တိုပ့ကကာင့ ်ဤေုံးေေခ်ျကတ်ငွ ်"ေဋေိက္ခ " 
ဟူပော အပခါ် အပဝါ် ကို မကကာခဏပတွ့ရမည်ြဖစ်ေါေည်။ 
ေုမံနှအ်ားြဖင့ ်ဤအပခါ် အပဝါ် ကိ ုအြငင်းေွားမှု များ တင်းမာမှု  
များထက် လက်နက်ကိုင် လှု ေ်ရှားမှု များနှင့်  နိုင်ငံတကာ 
လူ ေား ချ င်း စာ နာ  ပထာ က် ထား မှု  ဆို င် ရာ ဥ ေ ပဒ အ ရ 
အကကမ်းဖကမ်ှု ဟ ုေတမ်တှထ်ားေည့ ်ကစိ္စ များကိ ုရည�်� န်း 
ရာတွင် ေုံးထားေါေည်။ 

၃။ ယပန့ပခတ် ကယားြေည်နယ်၏ စိန်ပခါ် မှု များကို  
Transnational Institute ၏ အစအီရငခ်စံာ Tom Kramer , 
Oliver Russell, and Martin Smith, From War to Peace 
in Kayah (Krenni) State: A Land at the Crossroads 
in Myanmar (Amsterdam: TNI, 2018) တွင် ရှု ေါ။

၄။ Advisory Commission on Rakhine State, 
"Towards a Peaceful , Fair and Prosperous Future 
for the People of Rakhine: Final Report of the 

Advisory Commission on Rakhine State ", August 
2017.

၅။ UN Human Rights Council , "Report of the 
Independent International Fact- Finding Mission on 
Myanmar", 12 September 2018.

၆။ ဖိလစ်ေိုင်ေံတမန်တစ်ဦးြဖစ်ေူ "Rosario Manalo" 
က ဤအဖွဲ့ကို ဦးပဆာင်ေည်။ 

၇။ Transnational Institute, “Selling the Silk Road 
Spirit: China’s Belt and Road Initiative in Myanmar”, 
Myanmar Policy Briefing No.22, November 2019; 
Transnational Institute, “The Belt and Road Initiative 
(BRI): An AEPF Framing Paper”, 29 October 2019.

၈။ ဤေုံးေေ်ချက်ကို ၁၉၈၀ နှစ်များအပစာေိုင်းတွင် 
စတင် ခဲ့ပော ေုပတေနအပေါ်  အပြခခံထားေါေည်။ 
ဤအစီရင်ခံစာေါ အဖွဲ့အစည်းများတွင် လက်ရှိေို့မဟုတ် 
ယခင်ကေါဝင်ခဲ့ဖူးကကပော အစိုးရဘက်နှင့် အတိုက်အခံ 
အုေ်စုများမှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အင်တာဗျူးလုေ်ထားေါေည်။ 
ေဋိေက္ခ နှင့် တိုင်းြေည်၏ မပအာင်ြမင်ေုံများကို ြဖစ်ပေါ် ပစခဲ့ 
ပော ေမိုင်းပကကာင်းများ၊ အပရးအရာများနှင့် ြဖစ်ရေ်များ 
အပေါ်  မတူပောအြမင်အမျ ိုးမျ ိုးကို ေါ၀င်ပစြခင်းြဖင့် ေိုမို 
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AIO, ရ.က.ေနှင့် NUFA မှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် 
စတင်ဆက်ေွယ်ခဲ့ ကကေည်။ 
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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. ဦးပကျာ်မင်းနှင့် မိေားစုအပကကာင်း- 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).
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အမျ ိုးေားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တေ်မပတာ် NDAA 
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၅။ “Manifesto of the National United Front of 
Arakan”, Arakan, 8 September 1988.
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မပအာင်ြမင်ခဲ့ေါ။ ထိုအချိန်က CNF တေ်ဖွဲ့ဝင်များေည် 
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၁၀။ See Chapter 4, note 57. RSO တေတ်ငွ်းေငတ်န်း 
ရုေ်ေံ- “Bangladesh: Burmese Rebels”, Reuters, 27 
August 1991: ( https://reuters.screenocean.com/
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Yangon, 28 May 2018.

၁၃။ Amnesty International, “Myanmar: ‘No law at 
all’”, November 1992, စာ ၂၇။

၁၄။ Ibid.
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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. ဦးပကျာ်မင်းနှင့် မိေားစုအပကကာင်း- 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).

၄။ အ ြခား အ ဖွဲ့ များ မှာ  အ မျ ိုး ေား  ဒီ မို က ရ က် တ စ်  
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တို့ ြဖစ်ကကေည်။

၅။ “Manifesto of the National United Front of 
Arakan”, Arakan, 8 September 1988.

၆။ ၉၀၁ တေ်ရင်းေည်  ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် ၊  အိန�  ိယနှင့်  
ထိုင်းနယ်စေ် တို့တွင် ၃ ပနရာခွဲ၍တည်ရှိပေီး ဘင်္  ဂလားပဒ့ရှ် 
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KNU တေ်မဟာ ၄ နယ်ပြမရှိ မင်းေမီးတို့မှာ အဓိက စခန်း၂ 
ခုြဖစ်ေည်။

၇။ ပနာက်ေိုင်းတွင် CNF ေည် ေလက်ဝပဒေ၌ များစွာ 
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ကချင်ြေည်နယ်တွင် KIO နှင့်အတူ ပလ့ကျင့်ခဲ့ ပေီး CNF 
တက် �ကွ  လှု ေ်ရှားေူများမှာ  အိန�  ိယနယ်စေ်ရှိ  ဇိုမီးနှင့်  
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၁၄။ Ibid.
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(Burma)” (ရည်�� န်း အခန်း ၄၊ မှတ်စု ၇၇)။  Asia Watch, 
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များ တညပ်ထာငပ်ောအချနိန်ငှ့ ်အဆုံးေတခ်ျနိ ်မှာ တကယ့ ်
ပြမြေင်အပြခအပနများ ကကားတွင်  ကွာ ြခားမှု ရှိနိုင်ေည်။ 
ထိုနှစ်ကာလများကို ကွင်းထဲတွင် ပဖာ်ြေထား ေါေည်။ 

၈၁။  မီဇို  အမျ ိုးေားတေ်ဦးေည်  အာရကန်အတွက်  
နိုင်ငံပရးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် မရှိပော်လည်း လွန်ခဲ့ပော 
ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံးချက်တွင် 
အပရးကကီးပော အင်အားစု တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေည်။ 

၈၂။ ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး တေ်ဦးေည် ရခိုင် 
ြေည်  လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ ၊  ရခိုင် ြေည်  လွတ်ပြမာက်ပရး 
ေါတီ ၊  ရခို င် ြေည်  ကွန် ြမူနစ်ေါတီနှင်  အချိန်အနည်း  
အကျဉ်းော ရေ်တည်နိုင်ခဲ့ပော ရခိုင်ြေည် ဒီမိုကရက်တစ် 
အင်အားစုတို့ ေါဝင်ပော အဖွဲ့( ၆) ဖွဲ့ မဟာမိတ် အြဖစ်ေို့ 
ကကီးထွားလာခဲ့ေည်။ 

၈၃။ ရိုဟင်ဂျာမျ ိုးချစ်တေ်ဦးနှင့်  ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်း 
ည�ီ�တပ်ရး အဖွဲ့တို ့ေူးပေါင်း၍ အာရကန ်ရိဟုငဂ်ျာ  လတွလ်ေ ်
ပရး တေ်ဦးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 

၈၄ ။ ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဦးေည် ယခုချင်းြေည်နယ်ထဲ
ေါ၀င်ေွားခဲ့ပော ယခင်အာရကန်ပတာင်တန်းပဒေတွင် 
လှု ေ်ရှား ခဲ့ေည်။ 

၈၅။  ရခိုင် ြေည်  အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးေါတီကို  ရခိုင်  
တေ်မပတာ်၊ ၁၉၈၈ တွင် ထွက်ပေါ် လာပော ရခိုင် ြေည် 
လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့_ ရခိုင်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ AIO-ALP 
ေူးပေါင်းအဖွဲ့၊ ရခိငုြ်ေညအ်မျ ိုးေားလတွပ်ြမာကပ်ရးေါတ၊ီရ
ခိုင်ြေည် ကွန်ြမူနစ်ေါတီနှင့် လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းများေါတီတို့ 
ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 

၈၆။ ရခိုင် ြေည်လုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားနှင့်လူငယ်များ 
အစည်းအရုံးတငွ ်အရေဘ်က ်အဖွဲ့အစည်းနငှ့ ်လကန်ကက်ိငု ်
အုေ်စု ဟူ၍ အစိတ်အေိုင်းနှစ်ခုေါဝင်ေည်။ 

၈၇။  အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ လွတ်ပြမာက်ပရးတေ်ဦးနှင့်  
ရိဟုငဂ်ျာပေွးစည်း ည�ီ�တပ်ရး အဖွဲ့များပေါင်းပေီး အာရကန ်
ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားအဖွဲ့ARNO ကို  ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 
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Woods, “Developing Disparity:  Regional Investment 
in Burma’s Borderlands”, TNI-BCN, Amsterdam, 
2013. 

၇၃။ Shwe Gas Movement, “Corridor of Power”, 
p.29.

၇၄။ " ရ က္ခ  ို င် " ေ ည်  " ရ ခို င် " ၏  ပရှး စာ လုံး ပေါ င်း ဟု  
ဆိုကကေည်။ အေစ်ြဖစ်ပော ရက္ခ ိုင့်တေ်ပတာ် AA ေည်
ရ ခို င် ြေ ည်  အ မျ ိုး ေား ညီ �� တ် ပရး ေါ တီ  ရ ခို င် ြေ ည်  
အမျ ိုးေားပကာင်စီ၏ ရခိုင် ြေည်တေ်မပတာ်  AA နှင့်  
အဆက်အစေ်မရှိပေ။ 

၇၅။ ဉေမာ- ဗိုလ်ထွန်းြမတ်နိုင်ေည် ယခင်ဧည့်လမ်း�� န် 
အြဖစ် ရခိုင် ြေည်လုံးဆိုင်ရာပကျာင်းေားနှင့် လူငယ်များ 
အစည်းအရုံးတွင် ေါဝင်လှု ေ်ရှားေူတစ်ပယာက် ြဖစ်ေည်။ 
ထိုကဲ့ေို့  အပတွ့အကကုံများမှ  တဆင့်  ရက္ခ ိုင်အမျ ိုးေား 
အဖွဲ့ချုေ် ၊  ရက္ခ ိုင့်တေ်ပတာ်  ပခါင်းပဆာင်များအပနနှင့်  
အြခားပော အဖွဲ့များက ပဆာငရ်�ကမ်ှု များကိ ုပစာင့ဆ်ိငု်းြခင်း 
(ေို့) နိုင်ငံြခားေားများ ရှံ့ချကကြခင်းထက် မိမိတို့ဘာော 
အာရကန်ပြောင်းလဲ လာပရးအတွက် တာဝန်ယူမည်ဟု 
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။  ကချင်လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့  ပခါင်းပဆာင်များေည် 
အစေိုင်းတွင်  ရက္ခ  ိုင်အမျ ိုးေား အဖွဲ့ချုေ်အား ကချင်  
ြေညန်ယထ် ဲလာ၍ နိငုင်ပံရးလှု ေရ်ှားမှု များ ြေုလေုခ်ငွ့ပ်ေးရန ်
အချိန်ယူစဉ်းစားခဲ့ ကကေည်။  လွန်ခဲ့ ပော ဆယ်စုနှစ်  
အတွင်း ရခိုင်မှ ပရ �့ပြောင်း ဝင်ပရာက်လာေူများ ြမင့်မား 
လာြခင်းက အကဆဲတပ်ော ကစိ္စ တစခ် ုြဖစခ်ဲေ့ည။် ေို့ပော ်
၂၀၁၁-၁၂ ကလာအတွင်း အစိုးရ နှင့်  တိုက်ခိုက်မှု များ 
ြေန်လည်စတင်လာချိန်တွင် ထိုအပရးကို ထည့်မစဉ်းစား 
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 
ယခင်ပတာင်တန်းပဒေနှင့် အာရကန်အတွင်း ပေါ် ပေါက် 
ခဲ့ပော အဓိကလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များစာရင်း ြဖစ်ေည်။ 
ဤ စာ ရ င်း ေ ည်  အ တိ အ ကျ ဟု  မ ဆို နို င် ပော် လ ည်း  

အဓိကကျပော အဖွဲ့များအားလုံးကို အင်္  ဂလိေ်ဘာောြဖင့် 
ေိထား ခဲ့ေမျှ ကို စုစည်းထားြခင်းြဖစ်ေည်။ လွန်ခဲ့ပော 
နှစ်များကတည်းက လက်နက်ကိုင် တေ်ေား အင်အားနှင့်
နိုင်ငံပရး လှု ေ်ရှားမှု အားတွင် အတန်ငယ် အပြောင်းအလဲ 
ရှိခဲ့ေည်။ အဖွဲ့တိုင်းတွင်  စစ်ပရးတာဝန်  ထမ်းပဆာင်  
ပနေူများထက် ဝန်းရံေူ အပရအတွက် ေိုများေါေည်။ 
၁၉၇၀ ြေည့်အလွန်နှစ်များအပနှာင်းေိုင်းတွင် မည်ေည့် 
အဖွဲ့အစည်းကမျှ  ရခိုင်ြေည်နယ် ပြမာက်ေိုင်းနှင့် ေုံးနိုင်ငံ 
နယ် ြခားဆုံချက်ပဒေ၏ အြေင်ဘက်တွင်  စခန်းမချ  
နိငုခ်ဲ့ ကကပေ။ တစခ်ါတစရ်တံငွ ်ပဖာြ်ေထားေည့ ်အဖွဲ့အစည်း 
များ တညပ်ထာငပ်ောအချနိန်ငှ့ ်အဆုံးေတခ်ျနိ ်မှာ တကယ့ ်
ပြမြေင်အပြခအပနများ ကကားတွင်  ကွာ ြခားမှု ရှိနိုင်ေည်။ 
ထိုနှစ်ကာလများကို ကွင်းထဲတွင် ပဖာ်ြေထား ေါေည်။ 

၈၁။  မီဇို  အမျ ိုးေားတေ်ဦးေည်  အာရကန်အတွက်  
နိုင်ငံပရးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် မရှိပော်လည်း လွန်ခဲ့ပော 
ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ေုံးနိုင်ငံနယ်ြခားဆုံးချက်တွင် 
အပရးကကီးပော အင်အားစု တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေည်။ 

၈၂။ ရခိုင်ြေည် အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရး တေ်ဦးေည် ရခိုင် 
ြေည်  လွတ်လေ်ပရးအဖွဲ့ ၊  ရခိုင် ြေည်  လွတ်ပြမာက်ပရး 
ေါတီ ၊  ရခို င် ြေည်  ကွန် ြမူနစ်ေါတီနှင်  အချိန်အနည်း  
အကျဉ်းော ရေ်တည်နိုင်ခဲ့ပော ရခိုင်ြေည် ဒီမိုကရက်တစ် 
အင်အားစုတို့ ေါဝင်ပော အဖွဲ့( ၆) ဖွဲ့ မဟာမိတ် အြဖစ်ေို့ 
ကကီးထွားလာခဲ့ေည်။ 

၈၃။ ရိုဟင်ဂျာမျ ိုးချစ်တေ်ဦးနှင့်  ရိုဟင်ဂျာ ပေွးစည်း 
ည�ီ�တပ်ရး အဖွဲ့တို ့ေူးပေါင်း၍ အာရကန ်ရိဟုငဂ်ျာ  လတွလ်ေ ်
ပရး တေ်ဦးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 

၈၄ ။ ချင်းအမျ ိုးေားတေ်ဦးေည် ယခုချင်းြေည်နယ်ထဲ
ေါ၀င်ေွားခဲ့ပော ယခင်အာရကန်ပတာင်တန်းပဒေတွင် 
လှု ေ်ရှား ခဲ့ေည်။ 

၈၅။  ရခိုင် ြေည်  အမျ ိုးေားညီ��တ်ပရးေါတီကို  ရခိုင်  
တေ်မပတာ်၊ ၁၉၈၈ တွင် ထွက်ပေါ် လာပော ရခိုင် ြေည် 
လွတ်လေ်ပရး အဖွဲ့_ ရခိုင်လွတ်ပြမာက်ပရးေါတီ AIO-ALP 
ေူးပေါင်းအဖွဲ့၊ ရခိငုြ်ေညအ်မျ ိုးေားလတွပ်ြမာကပ်ရးေါတ၊ီရ
ခိုင်ြေည် ကွန်ြမူနစ်ေါတီနှင့် လူမျ ိုးစုံ တိုင်းရင်းများေါတီတို့ 
ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 

၈၆။ ရခိုင် ြေည်လုံးဆိုင်ရာ ပကျာင်းေားနှင့်လူငယ်များ 
အစည်းအရုံးတငွ ်အရေဘ်က ်အဖွဲ့အစည်းနငှ့ ်လကန်ကက်ိငု ်
အုေ်စု ဟူ၍ အစိတ်အေိုင်းနှစ်ခုေါဝင်ေည်။ 

၈၇။  အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ လွတ်ပြမာက်ပရးတေ်ဦးနှင့်  
ရိဟုငဂ်ျာပေွးစည်း ည�ီ�တပ်ရး အဖွဲ့များပေါင်းပေီး အာရကန ်
ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေားအဖွဲ့ARNO ကို  ဖွဲ့စည်းခဲ့ေည်။ 
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၎င်း၏ စစ်တေ် ရိုဟင်ဂျာ အမျ ိုးေား တေ်မပတာ်မှာ ၂၀၀၃  
ခုနှစ်တွင်  လက်နက်  မကိုင် ပတာ့ပောအခါ  နို င်ငံ ပရး  
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ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် ေတ်ေက်လာလျှ င် ပစ့ငုနားလည်နိုင်ြခင်းလည်း ရှားေါးေည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကကာြမင့်ခဲ့ပော ြေည်တွင်းစစ်နှင့် နိုင်ငံတကာ 
အလယ် အထီးကျန်ြခင်းများပကကာင့် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ြဖစ်ေျက်ပနခဲ့ပော လူမျ ိုးစု ေဋိေက္ခ များနှင့် အုေ်ချုေ်မှု  ချ ို့ယွင်းေျက်ြေားြခင်းများပကကာင့် 
ြဖစ်ရေည့် ထိခိုက်ေျက်စီးမှု များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ြခင်းများ လွန်စွာရှားေါးခဲ့ေည်။ 

 အာရကန်ပြမ၏ အပြခအပနမှာ အတိမ်းအပစာင်းမခံေါ။ လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခ များနှင့် လူေားချင်းစာနာစရာ ရှင်ေန်ပနထိုင်ရန် 
ခကခ်ပဲနေည့ ်အြဖစမ်ျား ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ွားပနချနိ၌် ကလုေမဂ� ၊ တရတု၊် အနိ� ိယနငှ့ ်အြခားနိငုင်တံကာ ဇာတပ်ကာငမ်ျားေည ်
အာရကန်ပြမ၏ နိုင်ငံပရး၊စီးေွားပရးအနာဂတ်နှင့် ဆက်စေ်ပနမည့် “ကကီးကျယ်ပော ေထဝီနိုင်ငံပရး ကစားေွဲေစ်”ခင်းကျင်းေါ၀င်လာကကေည်။ 
ဤအပြခအပနတငွ ်ပဒေခမံျား၏ အေကံိ ုနားပထာငက်ကရန ်လနွစ်ွာအပရးကကီးလေှည။် ေို့ ြဖစရ်ာ ရခိငုြ်ေညန်ယအ်ပရးကိ ုယပန့ ြမနမ်ာနိငုင်၏ံ 
လက်ရှိ လူမျ ိုးစု-နိုင်ငံပရး ြေဿနာများထဲမှ အစွန်အဖျား အပရးကိစ္စ တစ်ခုအြဖစ်၊ ေီးြခားအြဖစ်အေျက်တစ်ခုအြဖစ် မရှု ြမင်ရန် လိုေါေည်။ 
လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း၌ အာရကန်ေည် တိုးတက်ပော၊ တစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် ပကာင်းစွာေိထားနားလည်ကကပော ပြောင်းလဲမှု များကို 
ပဆာင်ကကဉ်းပေးနိုင်ေည့် စံ ြေနယ်ပြမတစ်ခု ြဖစ်လာေင့်ေည်ဟု ပမ ျှာ်ရည်ေင့် ကကပေေည်။ အာရကန်ြေည်ေူတို့  ောတူညီမျှ မှု ရရှိပရး၊ 
တရားမျှ တမှု ကို ခံစားနိုင်ပရးမှာ ြမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ ပငိမ်းချမ်းပရး၊ တည်ပငိမ်ပရးတို့နှင့် တစ်ဆက်တစ်စေ်တည်း ြဖစ်ပနပေေည်။

Transnational Institute (TNI) ေည ်ပရရညှတ်ညတ်ံခ့ိငုပ်မမဲှု ရှပိေီး တရားမျှ တ၍ ဒမီိကုပရစ ီထုံးနည်းစကံျြဖစေ်ည့ ်ပြမကမ� ာကိ ုတညပ်ဆာကရ်န ်
အတွက် ေံဓိ�  ာန်ချထားေည့် နိုင်ငံတကာေုပတေန နှင့် မူဝါဒပြောင်းလဲပရး စည်းရုံးလှု ့ံပဆာ်ပရး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုြဖစ်ေါေည်။ နှစ်ပေါင်း 
ပလးဆယပ်ကျာ ်ကာလတစပ်လ ျှာက ်TNI  အပနြဖင့ ်လထူလုှု ေရ်ှားမှု များအကကား ေီးြခားဆကပ်ကကာင်းတစခ်အုြဖစ ်ရေတ်ည၍် ေညာရငှမ်ျားနငှ့ ်မဝူါဒ 
ချမှတ်ေူများကို ချိတ်ဆက်ပဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေည်။ www.tni org 

 TNI ၏ ြမနမ်ာအစအီစဉေ်ည ်တစရ်ှနိထ်ိုးတခံါးေငွ့လ်ာေည့ ်နိငုင်တံစခ်အုပနြဖင့ ်ရငဆ်ိငု ်ကကုပံတွ့ရေည့ ် စနိပ်ခါ် မှု များကိ ုကိငုတ်ယွ ်
ပြဖရှင်းလျက်ရှိေည့် နိုင်ငံပရးဇာတ်ပကာင်များနှင့် (တိုင်းရင်းေား) အရေ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ခိုင်မာအားပကာင်းလာပအာင် ေံ့ေိုးကူညီရန် 
ရညရ်�ယေ်ကဲေ့ို ့တစဖ်ကတ်ငွလ်ည်း အားလုံးေါဝငမ်ှု ရှ၍ိ  အဓနွ့ရ်ညှ ်တညတ်ံခ့ိငုပ်မေဲည့ ် ပငမိ်းချမ်းပရး တညပ်ဆာကရ်ာ၌ေါဝင ်အပထကအ်ကြူေုလျက ်
ရှေိည။်  TNI  အပနြဖင့ ်ြမနမ်ာနိငုင် ံတိငု်းရင်းေားနယပ်ြမပဒေများအပကကာင်း က� မ်းကျငန်ှံ့စေမ်ှု ရှပိစရန ်အထူးတလည ်ပလလ့ာဆည်းေူးလာခဲ့ ပေီး 
ြမန်မာအစီအစဉ်၌ လယ်ယာဥယျာဉ်ပခံပြမ တရားမျှ တမှု ၊ ပြောင်းလဲဖွံ့ ပဖိုးတိုးတက်ပရးနှင့် လူေားဆန်ေည့် မူးယစ်ပဆးဝါးပရးရာမူဝါဒများ 
အတူတကွ ပေါ် ထွန်းလာပစရန် ကကိုးေမ်းပဆာင်ရ�က်လျက် ရှိေည်။ 

https;//www.tni,org/en/myanmar-in-focus

 ကိလုိနုပီခတအ်လနွမ် ှ ြမနမ်ာနိငုင်ကံျရှု ံးမှု များ၏ ေုရံေိက် အာရကနပ်ြမဟ ုေမိငု်းတငွခ်ဲပ့ော ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်ထငဟ်ေပ်နပေေည။် 
လူမျ ိုးစု ေဋိေက္ခ များ၊ နိုင်ငံပရး ညှေ်ေူးညှေ်ေိတ် အပြခအပန၊ စစ်ပဘာင်ချဲ့လာြခင်း၊ ပဒေစီးေွားပရးကို လျစ်လျူရှု ခဲ့ ြခင်းများနှင့် ဌာပနလူထုကို 
ဖယ်ကျဉ် ဆက်ဆံခဲ့ ြခင်းများ ရှိပနပော ရခိုင်ြေည်နယ်ေည် ြမန်မာြေည်လိုေင်။ လွန်ခဲ့ပော ဆယ်စုနှစ်များတွင် ထိုြေဿနာများ၏ အတိုင်းအဆ 
ေိုမို ြေင်းထန်လာကကေည်။ ဗုဒ�  ဘာောနှင့်  မွတ်ဆလင်တို့အကကား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု  ေိုမိုဆိုးရ�ားလာပေီး ပခတ်ေစ်ကမ� ာ၏ အကကီးမားဆုံး  
ဒုက္ခ ေည်ြေဿနာကို ြဖစ်ပစခဲ့ေည်။ လူေားအရင်းအြမစ်နှင့် ေဘာဝ ေယံဇာတအရင်းအြမစ်တို့ ြဖင့် အပေအချာ အလားအလာရှိေည့် 
ပဒေတစ်ခုြဖစ်ပော်လည်း အာရကန်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံး ြေည်နယ်တစ်ခု ြဖစ်လာခဲ့ေည်။

 ယခကုကုပံနရပော အပရးပေါ် အပြခအပနများကိ ု“ရခိငုဗ်ဒု� ဘာောနငှ့ ်မတွဆ်လင ်ရိဟုငဂ်ျာ”တို့ ကကား ြဖစေ်ွားပော နိငုင်ေံားအခငွ့အ်ပရး 
တိုက်ေွဲနှင့် “လူမျ ိုးစုေိမှတ်ခံယူေုံအတွက် တိုက်ေွဲ၀င်ပနပောကိစ္စ များ” ဟူ၍ ပကာက်ချက်ဆွဲမှု များကို မကကာခဏကကားရပလ့ရှိေည်။ ေို့ရာတွင် 
အာရကန်လူမျ ိုးများ၏ ကိုယ့်ကကမ� ာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ရှိပရး နှင့် ဒီမိုကပရစီအခွင့်အပရးများရရှိနိုင်ပရး စိန်ပခါ် မှု များမှာ ထို့ထက်မက ေိုမိုနက်ရှို  င်း 
ကျယ်ပြောပေီး ေို၍လည်း ရှု ေ်ပထွးေါေည်။ လှု ေ်ရှားေက်၀င်ပော ေမိုင်းပနာက်ခံက အာရကန်ေည် အာရှ၏ မဟာဗျူဟာလမ်းဆုံတွင် 
အပရးေါေည့် အပနအထား ရှိပကကာင်းကို ြေေပနေည်။ 

 ဤအစရီငခ်စံာကိ ုဇာတပ်ကကာင်းပြောေည့ ်ပရးထုံးြဖင့ ်တငြ်ေမညြ်ဖစပ်ေီး စစအ်ေုခ်ျုေပ်ရးမ ှအေငွက်ူးပြောင်းပနပော ယခအုချနိက်ဲေ့ို့ 
အပရးကကီးေည့်ကာလတွင် ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့်ရခိုင်ြေည်ေူများ ရင်ဆိုင်ပနကကရပော စိန်ပခါ် မှု များကို ေုံးေေ်တင်ြေေွားေါမည်။ လူမျ ိုးကွဲ၊ 
ဘာောကွဲနှင့် နိုင်ငံပရး အယူအဆကွဲေူများ စုပေါင်းတည်ရှိကကပော ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အြခားနယ်ပြမများကဲ့ေို့ေင် ရခိုင်ြေည်နယ် အပရးကို 
ေုံးေေ်ရာတွင်  ပဒေခံတို့နှင့်စေ်လျဉ်း၍ ဘက်မျှ ပောအြမင်များရှိရန် လိုအေ်ပေီး     ပဒေခံတို့၏ အြမင်များ၊ ေပဘာထားခံယူေုံများကို မျှ တစွာ 
ထည့ေ်ငွ်းစဉ်းစားကကရေါမည။် ရခိငုြ်ေညေ်မူျား ရငဆ်ိငုပ်နရပော လမူှု ပရး၊ နိငုင်ပံရးစနိပ်ခါ် မှု များအပကကာင်း မတှတ်မ်းမတှရ်ာနည်းေါးကကေလိ ု
ရခိုင်ြေည်နယ်နှင့် ေတ်ေက်လာလျှ င် ပစ့ငုနားလည်နိုင်ြခင်းလည်း ရှားေါးေည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကကာြမင့်ခဲ့ပော ြေည်တွင်းစစ်နှင့် နိုင်ငံတကာ 
အလယ် အထီးကျန်ြခင်းများပကကာင့် ရခိုင်ြေည်နယ်တွင် ြဖစ်ေျက်ပနခဲ့ပော လူမျ ိုးစု ေဋိေက္ခ များနှင့် အုေ်ချုေ်မှု  ချ ို့ယွင်းေျက်ြေားြခင်းများပကကာင့် 
ြဖစ်ရေည့် ထိခိုက်ေျက်စီးမှု များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ြခင်းများ လွန်စွာရှားေါးခဲ့ေည်။ 

 အာရကန်ပြမ၏ အပြခအပနမှာ အတိမ်းအပစာင်းမခံေါ။ လက်နက်ကိုင်ေဋိေက္ခ များနှင့် လူေားချင်းစာနာစရာ ရှင်ေန်ပနထိုင်ရန် 
ခကခ်ပဲနေည့ ်အြဖစမ်ျား ရခိငုြ်ေညန်ယတ်ငွ ်ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ွားပနချနိ၌် ကလုေမဂ� ၊ တရတု၊် အနိ� ိယနငှ့ ်အြခားနိငုင်တံကာ ဇာတပ်ကာငမ်ျားေည ်
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