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ကငမ္ ္ဂခ်ိဳလဖိ ္(Kim Jolliffe) သည္ အလြတ္တန္း သုုေတသီ တစ္္ီးျဖစ္ ပီး ျမန္မမာိုုႏင္ငံာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရး၊ လုု ံ္်ံဳေရး ာႏ င့္ 
လူသမး္ခင္း စမနမမႈ္ိုင္ရမ ကိစၥရပ္မခမးကုုိ အထူးျပ်ဳေလ့လမေနသူျဖစ္သည္။ ယ္ုုစမတမ္းအတြက္ အ္ခိန္ေပး ပီး အဖုုိးတန္ 
သတင္းအ္ခက္အလက္မခမးကို ပံ့ပုုိးေပးအပ္္ခ့ၾကသူကသူမခမးျဖစ္ၾကသူကေသမ လက္နက္ကိုုင္အဖြခ႔အစည္းမခမးမ  အဖြခ႔ဝင္မခမး၊ 
ာႏုုိင္ငံေရးပါတီမခမးမ  အဖြခ႔ဝင္မခမးကို ုစမတမ္းရ င္အေနျဖင့္ ေကခးဇူးတင္ေၾကသူကမင္း ေဖမ္ျပလုုိပါသည္။ ျမန္မမာိုုႏငင္ံ၏  ေ္ါင္ဖခမးေဝးလံသည့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနေသမအရပမ္ခမးတြင္ လူမသ ိ သူမသိဘခ မြန္ျမတ္သည့္တမဝန္္မခမးကုုိ ထမ္းေ္မင္ေနၾကသူကသည့္  အရပ္ဖက္ 
လူ႕ဖြခ႕အစည္းအမခိ်ဳးမခိ်ဳး၊ စမေပာႏ င့္ယ္္ေကခးမႈအဖြခ႔အစည္း၊ ဘမသမေရးအဖြခ႔အစည္းမခမး၏ ျဖည့္စြက္ အၾကသူကံေပးမႈမခမးအတြက္ 
အထူးပင္ ေကခးဇူးတင္ေၾကသူကမင္းလည္း ေဖမ္ျပလုုိပါသည္။ Martin Smith၊ Tom Parks ာႏ င့္  The Asia Foundation မ  Kim Ninh ာႏ င့္ 
Matthew Arnold ကခ့သုုိ႔ေသမ ာႏုုိငင္ံတကမမ  ကြခမ္းကခင္သူအမခမးအျပမး၏ အၾကသူကံေပးျပ်ဳျပင္မႈမခမး ျဖင့္ ပုုိမုုိျပည့္စုုံသည့္ အစီရင္္ံစမ 
ျဖစ္လမေၾကသူကမင္းကုုိလည္း ေကခးဇူးတင္စြမာႏ င့္ ေဖမ္ျပလုုိပါသည္။ 

 

 

အမရ ေဖမငေ္ဒရ ငး္ (The Asia Foundation) သည္ အကခ်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ာိုႏင္္ငံတကမ ဖံြ႔ ဖိ်ဳးေရးအဖခြ႔အစည္းတစ္္ုျဖစ္ ပီး 
အရ ိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ ဖိ်ဳးတုိးတက္ေနသည့္ အမရ ေဒသရ  ိလူမခမး၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငနး္မခမးကို ေ္မင္ရြက္လခက္ 
ရ ိပါသည္။ ္ယ္စုာႏ စ္ ေျ္မက္ာႏ စ္ၾကသူကမကမလအတြင္း ရရ ိထမးသည့္ လုပ္ငန္းာႏ င့္ ေဒသတြင္း အေတြ႔အၾကသူကံ်ဳမခမးတို႔အေပၚ အေျ္္ံ၍ 
၂၁ ရမစုတြင ္ အမရ ေဒသတြင္း ေတြ႔ၾကသူကံ်ဳေနရသည့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးျဖစ္ေသမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈာႏ င့္ ္ပေဒ၊ စီးပြမးေရးဖံြ႔ ဖိ်ဳးတုိးတက္မႈ၊ 
အမခ်ိဳးသမီး စြမ္းေ္မင္ရည္ျမင့္မမးေရး၊ သဘမဝပတ္ဝန္းကခင္န င့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမခမးကို လုပ္ေ္မင ္
လခက္ ရ ိပါသည္။ ထုိ႔ျပင ္ Books for Asia အစီအစ္္ာႏ င့္ ပညမရပ္္ ုိင္ရမ အျပန္အလ န္ဖလ ယ္မႈမခမးကုိပါ ေ္မင္ရြက္ျ္င္းျဖင့္ 
အမရ ေဒသ  ငိမ္း္ခမ္း၊ တရမးမ ခတကမ ဖံြ႔ ဖိ်ဳးသမယမေရးအတြက္ ကူညီေ္မင္ရြက္လခက္ရ ိပါသည္။ ္န္ဖရနစ္စၥကုိတြင္ ႐ုံးုံး္ခ်ဳပ္တည္ 
ရ ိ ပီး အမရ ာိုႏင္ငံေပါင္း (၁၈) ာႏုိင္ငံာႏ င့္ ဝါရ င္တန္ ဒီစီ တုိ႔တြင္္ ႐ုံးုံးမခမးရ ိပါသည္။ အမရ ေဖမင္ေဒးသည္ အစုိးရဌမန္ုိင္ရမ ာႏ င့္ ပုဂၢလိက 
မိတ္ဖက္မခမးျဖင့္ လုပ္ငန္းမခမးတခြဖက္လုပ္ေ္မင္ကမ၊ ရန္ပံုေငြမခမးအမး ာႏ စ္ာိုႏင္ငံာႏ င့္ ာႏုိင္ငံေပါငး္စုံပါဝင္ေသမ ဖံြ႔ ဖိ်ဳးေရး 
အဖခြ႔အစည္းမခမး၊ ေဖမင္ေဒးရ င္းမခမး၊ ေကမ္ပိုေရးရ င္းမခမး ာႏ င့္ တစ္သီးပုဂၢလအလ ွဴရ င္မခမးမ  လက္္ံရရ ိပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

စကမး္ခးီ 

တုုိင္းရင္းသမးေပါင္းစုုံာႏ င့္ ကမလရ ည္ၾကသူကမျဖစပ္ြမးေန္ခ့သည့္ လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡမခမးကုုိ ေျဖရ င္းာိုုႏင္မ သမလ ခင္ ျမန္မမာိုုႏင္ငံသည္ 
နယ္ေျမအုုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးလုုပ္ငန္းမခမးကုုိ အေကမင္အထည္ေဖမ္ာႏုုိင္မည္ျဖစသ္ည္။ ေဒသအ္င့္ အုုပ္္ခ်ဳပ္စီမံမႈကိစၥမခမးကုိ အေျ္္ံကမ 
ပဋိပကၡမခမး ာႏ စ္ကမလၾကသူကမရ ည္စြမ ျဖစ္ပြမး္ခရ့ ပီး ၄င္းကိစၥာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ အေျ္္ံ္ပေဒ္ုုိင္ရမ အစီအစ္္မခမးအေပၚ 
မေကခနပ္မႈမခမးကလည္း ပဋိပကၡမခမးကုုိ ္က္လက္ျဖစ္ပြမး ေစလခက္ရ ိသည္။ ာႏုုိင္ငံေရး ေ္ြးောႏြးပြခ ာႏ င့္ ာႏုုိင္ငံလုုံး္ုုိင္ရမ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက္အတြက္ ည ိာႏိႈင္းမႈမခမးျပ်ဳလုုပ္ရမတြင ္ ယင္းကိစၥရပ္မခမး အဓိကေနရမမ  ပါဝင္ေနသည္မ မ 
အထူး အ္န္းမဟုုတ္ေပ။  

 ပဋိပကၡမခမးျဖစပ္ြမးေနသည့္ေနရမမခမးမ  ာႏုုိင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းမခမးကုုိ ေ္ြးောႏြးရမတြင္ အေထမက္အက ူ ျဖစ္ေစရန္ာႏ င့္ 
အ္ခက္အလက္အေျ္္ံသည့္ သုုံးသပ္္ခက္မခမးေပၚေပါက္လမရန္အတြက္ တုုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုုင္အဖြခ႕မခမး၏ အုုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ 
၄င္းတို႔ာႏ င့္ အစုုိးရအၾကသူကမး ္က္ာႏြယ္ပုုံမည္သိုု႔ ရ ိသည္ကို ု ေဖမ္ထုုတ္ရန္အတြက္ The Asia Foundation အေနျဖင့္ 
ဤသုုေတသနစမတမ္းကုုိ စီစ္္ထုုတ္ေဝျ္င္းျဖစပ္ါသည္။ ္ယ္စုုာႏ စ္ေပါင္း မခမးစြမ ပဋိပကၡမခမးာႏ င့္ လုုံးေထြးေနသည့္ ျမန္မမာိုုႏင္ငံ၏ 
ရႈပ္ေထြးလ ေသမ အုုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဖြခ႔စည္းမႈမခမး၊ အမခိ်ဳးမခိ်ဳး ကြချပမးေနသည့္ ေဒသအုုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမခမးအေၾကသူကမင္းကုုိ ကန္ီးအေနျဖင့္ 
ျပ်ဳလုပ္ထမးသည့္ ဤသုုေတသနတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ ျမနမ္မာိုုႏင္ငံ၏  ငိမ္း္ခမ္းေရးလုုပင္န္းစ္္ကို ေရ ႕္က္ာိုုႏင္ရန ္
ေျဖရ င္းရမည့္ကိစၥရပ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးအေပၚ စိစစ္သုုံးသပ္မႈမခမး ္က္လက္လုပ္ေ္မင္ရန ္ အလြန္လုိအပ္ေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အ ပိ်ဳင္အ္ုုိင္မခမးသည့္ နယ္ေျမမခမးမ  ရပ္ရြမမခမးက အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ အဖြခ႕အစည္းအမခိ်ဳးမခိ်ဳး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးျဖင့္ မည္သုိ႔ေနထုုိင္ 
္က္္ံေနပံုကိ ု နက္နက္ရိ ်ဳင္းရိ ်ဳင္းနမးလည္ရန ္ လုုိသည္။ ေဖမင္ေဒးရ င္း၏ သုုေတသန လုုပ္ငန္းအစတိ္အပုုိင္း တစ္္ု ု အေနျဖင့္ 
ျပ်ဳစုုေလ့လမ္ခ့သည့္ ယ္ုစမတမ္းသည္ အထက္ပါ အေၾကသူကမင္းကိစၥရပ္မခမးာႏ င့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုုံတစရ္မ အကခိ်ဳးျပ်ဳေပးာႏိုင္မည္ဟုု 
ေမ  ခမ္လင့္ပါသည္။  

ဤသုုေတသနစမတမ္းကုုိ  ျမန္မမာႏုုိင္ငံာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရး၊ လုုံ ္်ံဳေရးာႏ င့္ လူသမး္ခင္း စမနမမႈ ကိစၥရပ္မခမးကုုိ အထူးျပ်ဳ 
ေလ့လမသ ူ ျဖစ္သည့္ ကင္မ္ ဂခိ်ဳလိဖ္  မ  ေရးသမးျပ်ဳစုု္ ခ႔ျ္င္းျဖစ္သည္။ သုုေတသနစမတမ္းအတြက္ ကုုန္ကခေငြ ကို ု  ဗိတိန္ာိုုႏင္င ံ
ာႏုုိင္ငံတကမဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးဌမန (The United Kingdom’s Department for International Development - DFID) မ  
ပံ့ပုုိးေပးျ္င္းျဖစ္သည္။ စမတမ္းတြင္ေဖမ္ျပထမးသည့္ အေၾကသူကမင္းအရမမခမးသည္ စမတမ္းရ င္တစ္္ီးတည္း၏ အျမင္မခမးသမျဖစ္ ပးီ 
DFID ာႏ င့္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ The Asia Foundation ာႏ င့္ေသမ္လည္းေကမင္း သက္္ုုိင္ျ္င္းမရ ပိါ။  

 

Dr. Kim N. B. Ninh 

ဌမေနကိုု္ယ္စမးလ ယ္၊ ျမန္မမ  

The Asia Foundation
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ေဝါဟမရဖြင့္္ုိ္ခက ္

ေဝါဟမရ အဓပိၸမယ္ရ ငး္လငး္္ခက္ 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ ္
(BGF) 

တပမ္ေတမ္မ  တပ္မ ွဴးမခမးက ္ီးေ္မင္ ပီး တုိင္းရင္းသမးလကန္က္ကုိင ္အဖြခ႕ဝင္ေဟမင္း မခမးျဖင့္ ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ 
အထူးယူနစ္။ နယ္ျ္မးေစမင့္ တပရ္င္းေပါင္း ၂၃ ရင္းရ သိည္။ အမ တ္စ္ ္၁၀၀၁ - ၁၀၂၃ ထိျဖစသ္ည္။ 

အပစ္အ္တရ္ပ ္နယေ္ျမ အပစ္အ္တရ္ပ္စခ ပီးေနမကပ္ုိင္း တုိင္းရင္းသမးလက္နကက္ုိင္မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္ ထမးသည့္ နယေ္ျမပုံစံအမခိ်ဳးမခိ်ဳးကို 
ေယဘယုခအမးျဖင့္ ညြန္း္ုိသည။္ ၁၉၉၅ ာႏ င့္ ၂၀၀၇ ၾကသူကမး လက္မ တ္ ေရးထုိး္ခ့သည့္ အဖြခ႔မခမးကိ ုအထူးေဒသ ာႏ င့္ 
အသြငတ္ ူသည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရ နယေ္ျမ၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္္ခ်ဳပ္္ြင့္ တစ္ပိုင္းတစစ္ရေသမ နယ္ေျမမခမးအျဖစ ္
သတ္မ တ္ေပး္ခသ့ည္။  

တုိင္းရင္းသမး 
လက္နကက္ုိင္ 

ာႏုိင္ငေံတမ္မ  ပံ့ပုိးထမးသည့္ ျပည္သူ႔စစ၊္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး၊ အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႔မခမး၊ အစုိးရာႏ င့္ 
တုိက္္ုိက္ေန္ခအဖြခ႕မခမး အစရ ိေသမ တုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမးာႏ င့္ ္က္ာႏြယ္ေနသည့္ လက္နကက္ုိင္အဖြခ ႔မခမး  

တုိင္းရင္းသမး 
လက္နကက္ုိင္ အဖြခ ႔  

အစုိးရာႏ င့္ တုိက္္ုိက္ေန္ခ သုိ႔မဟုတ ္အပစ္အ္တရ္ပထ္မးသည့္္ တုိင္းရင္းသမး လက္နကက္ိုင္အဖြခ႔မခမး  

ကမကြယ္ေရး  (KKY) ၁၉၆၀ ာႏ င့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးအတြင္းက အစိုးရ၏ပံ႔ပိုးမႈျဖင့္ ရပတ္ည္္ ခ႔ေသမ ျပညသ္ူ႔စစ ္အဖြခ႔မခမး 

ျပညသ္ူ႔စစ္  ၁၉၇၃ ္ုာႏ စ္ေနမက္ပုိင္း ာႏုိင္ငံေတမ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ဖြခ႔စည္းထမးသည့္ ပုံစံအမခို်ဳးမိခ်ဳးေသမ ျပညသ္ူ႔စစ ္မခမးကိ ု
 ္်ဳံငုံညြန္း္ုိျ္င္းျဖစသ္ည္။ အင္အမး ဒါဇင္ဝန္းကခင္သမရ သိည့္  ေကခးရြမအ္င့္ အုပ္စုမခမးမ စကမ  ကခယ္ျပန္႔သည့္ 
နယေ္ျမမခမးကိ ုထိန္း္ခ်ဳပ္ကမ အင္အမးတစေ္ထမင္ေကခမ္ အထိရ သိည့္ အဖြခ႔မခမးထ ိအမခိ်ဳးမခိ်ဳးရ ိသည္။ လကန္ကက္ုိင ္
္ြခထြက္အဖြခ ႔မခမး၊ တုိင္းရင္းသမး လကန္ကက္ုိင္အဖြခ႔ဟမင္းမခမး၊ တုိင္းရင္းသမးလက္နကက္ုိင္အဖြခ ႔မ  
္ြခထြကလ္မသူမခမးကိ ုာႏုိင္ငေံတမ္က ပံ့ပုိးေပးမႈျဖင့္ ဖြခ႕စည္းထမးသည္။  

ဌမေနျပညသ္ူ႔စစ ္ ၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္ေနမက ္ပုိင္းတြင ္တပမ္ေတမ္ လက္ေအမက္္ ံအျဖစ ္ပိုမိနုည္းလမ္းတကခ ျဖစတ္ည္လမေသမ 
ျပညသ္ူ႔စစ္ တစ္မခိ်ဳးျဖစသ္ည္။ အဂၤလိပအ္ေ္ၚတြင ္“People’s Militia Force”  ဟ ုအမခမးအမးျဖင္ ့
ရညည္ႊန္းၾကသူကသျဖင့္ ဤစမတမ္းတြငလ္ည္း ထုိအတုိင္း လုိက္နမသံုးစြခ ထမးပါသည္။  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရ 
စီရငစ္ ု

၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒအရ တုိင္းရင္းသမးမခိ်ဳးာႏြယ္စုမခမး (တရမးဝင ္အသအိမ တ္ ျပ်ဳထမးသည့္ 
တုိင္းရင္းသမးအုပ္စ)ု အတြကသ္တ္မ တထ္မးေပးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္။ ၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံု အေျ္္ံ္ပေဒတြင ္
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရ ေဒသာႏ င့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ တုိင္းတုိ႔ကို  ္်ဳံငုံရညည္ႊနး္သည့္ ေယဘယုခအသုံးျဖစသ္ည။္  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရ 
တုိင္း  

ကုိယ္ပုိ္င္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရ နယ္ေျမ ာႏ စ္မခိ်ဳးအနကမ္  နယေ္ျမအႀကီးကိ ု္ုိလုိသည။္ လက္ရ တိြင ္ မိ်ဳ ႔နယ ္၆ ္ုပါဝငသ္ည့္ 
‘ဝ’ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ ခ်ဳပ္္ြင့္ရတုိင္း တစ္္ ုတည္းသမရ သိည္။  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရ 
ေဒသ  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရနယ္ေျမ ာႏ စ္မခိ်ဳးအနကမ္  နယ္ေျမ အငယက္ိ ု္ုိလုိသည။္ လက္ရ  ိအေနအထမးအရ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရေဒသ တစ္္ုတြင ္ မိ်ဳ ႔နယ ္၂ ္ု ၃ ္ု ပါသည။္  

အထူးေဒသ ၁၉၈၉ ာႏ င့္ ၁၉၉၄ ္ုာႏ စ္ၾကသူကမး အပစ္အ္တလ္ကမ္ တ္ရပ္စခေရး လက္မ တ္ေရးထုိး္ခ့သည့္ အဖြခ ႔မခမးအတြက ္
သတ္မ တ္္ခထမးေပးသည့္ေနရမဟ ုအၾကသူကမ္းအမးျဖင့္အဓိပၸမယ္ေဖမ္ၾကသူကသည္။ ေဒသ တစ္္ုာႏ င့္တစ္္ ု
လုပပ္ုိင္္ြင့္မတညူီပါ။  

တုိက္ပြခဝင္ရယူျ္င္း  လက္နကက္ုိင္အဖြခ ႔အစည္းတစ္္ ကု နယ္ေျမထိနး္ထမးရန၊္ ရယရူန ္ာႏ င့္ ထိုေဒသေနျပညသ္မူခမးအေပၚ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈျပ်ဳလုပ္ရန ္အတြက ္စစ္အင္အမး အသုံးျပ်ဳျ္င္းကုိ ရည္ညြန္းရန ္စမတမး္ျပ်ဳစုစ္္ ေဖမ္ထတုထ္မးသည့္ 
စကမးရပ။္  

ညိႈာိႏႈင္းရယူျ္င္း  ျမန္မမလုံ ္်ဳံေရးအင္အမးစမုခမးက အပစအ္္တရ္ပစ္ခထမးသည့္ တုိင္းရင္းသမး လက္နကက္ုိင္မခမးအမး 
သြမးလမ္ြင့္ာႏ င့္ နယ္ေျမအပု္္ခ်ဳပ္္ြင့္ကိ ုနမးလညမ္ႈျဖင့္ ္ြင့္ျပ်ဳျ္င္း ကုိရညည္ြန္းရန္ အတြက ္စမတမ္းျပ်ဳစစု္္ 
ေဖမ္ထတု္ထမးသည့္ စကမးရပ။္ 

ပူးေပါင္းရယူျ္င္း  နယေ္ျမအသုံးျပ်ဳ္ြင့္ရရန၊္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈမခမးျပ်ဳလုပာို္ႏင္ရန္အတြက ္လက္နကက္ုိင္မခမးက ာႏုိင္ငေံတမ္ာႏ င့္ 
ပြင့္လင္းရင္းာႏ ီးစြမပူးေပါင္း ပီး နယ္ေျမအပု္္ခ်ဳပ္ျ္င္း ကုိရညည္ြန္းရန ္အတြက ္စမတမ္းျပ်ဳစစု္္ ေဖမ္ထတုထ္မးသည့္ 
စကမးရပ။္ 



ii 
 

အတုုိေကမကမ္ခမး  

 

AA ရ္ိုငတ္ပမ္ေတမ္ 
ALP ရ္ိုင္ျပညလ္ြတ္ေျမမက္ေရးပါတ ီ
BGF နယ္ျ္မးေစမင့္တပ ္
CNF ္ခင္းအမခိ်ဳးသမးတပ္္ီး 
CPB ဗမမျပညက္ြန္ျမွဴနစပ္ါတ ီ(ဗကပ) 
DDR လက္နက္ဖခကသ္ိမ္းျ္ငး္၊ တပရ္ုပသ္ိမ္းျ္င္းာႏ င့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျ္ငး္ 
DGA အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပေ္ရးဌမန (က္ခငလ္ြတလ္ပ္ေရးအဖြခ႔) 
DKBA ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္အထ ိတိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ဟု ေ္ၚ္ခ႔ ပီး ယ္လုက္ရ တိြင ္

ဒီမုိကေရစအီကခိ်ဳးျပ်ဳ ကရင္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ဟု ေ္ၚသည။္ 
DNDP ဓာုႏတိုင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမး ဒီမိုကေရစပီါတ ီ
GAD (ျမန္မမ ျပညထ္ခေရးဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္ရ )ိ အေထြေထြအုပ္္ ခ်ဳပ္ေရး ္ီးစီးဌမန 
IDP ျပညတ္ြင္းေနရပ္စြန္႔္ြမတိမ္းေရ မင္သ ူ
KAD ကရင္စိကု္ပခိ်ဳးေရးဌမန 
KDA က္ခငက္မကြယ္ေရး တပမ္ေတမ္ 
KED ကရင္ပညမေရးဌမန 
KIO က္ခငလ္ြတလ္ပေ္ရးအဖြခ႔ 
KKY ကမကြယ္ေရး (၁၉၆၀ ာႏ င့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးအတြင္းက အစိုးရ၏ပံ႔ပိုးမႈျဖင့္ ရပ္တည္္ခ႔ေသမ ျပညသ္ူ႔စစ္အဖြခ႔မခမး) 
KMT ကူမင္တန ္(တရတု္အမခိ်ဳးသမးေရး လႈပရ္ မးမႈ) 
KNDA ကရင္နီအမခိ်ဳးသမး ကမကြယ္ေရးတပ္မေတမ္ 
KNG ကယန္းအမခိ်ဳးသမး လံု ္ံ်ဳေရးတပ ္
KNLP ကယန္းျပညသ္စပ္ါတ ီ
KNPDP ကရင္နီအမခိ်ဳးသမး  ငိမ္း္ခမ္းေရးာႏ င့္ ဖြ႔ံ ဖိ်ဳးေရးပါတ ီ
KNPLF ကရင္နီျပည ္လူမခိ်ဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမမက္ေရးတပ္္ီး 
KNPP  ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးတိုးတကေ္ရးပါတ ီ
KNPP  ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးတိုးတကေ္ရးပါတ ီ(Hoya) 
KNSO ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးစည္းလံုးညညီြတေ္ရးပါတ ီ
KNU ကရင္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအ႐ုံးံုး 
KPC ကရင္ ငိမ္း္ခမ္းေရးေကမငစ္ ီ
LNDP လမးဟူအမခိ်ဳးသမး ဒီမိုကရကတ္စပ္ါတ ီ
LORC  ငိမ္ဝပပ္ိျပမးမႈ တည္ေ္မကေ္ရးအဖြခ႔ 
MNDAA ျမန္မမအမခိ်ဳးသမး ဒီမိုကေရစမီဟမမတိတ္ပမ္ေတမ္ 
MP လႊတ္ေတမ္ကိယု္စမးလ ယ ္
NCA တစာုိ္ႏင္ငံလံုး ပစ္္ တ္တိကု္္ ိုကမ္ႈရပ္စခေရး သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ ္
NCCT တစာုိ္ႏင္ငံလံုး အပစ္အ္တ္ရပစ္ခေရး္ိုငရ္မ ညိႇာႏႈိင္းေရးအဖြခ႔ 
NDA-K ဒီမိုကေရစသီစတ္ပ္မေတမ္ - က္ခင ္
NDAA အမခိ်ဳးသမးဒီမိကုေရစီ ေသြးစည္းညညီြတ္ေရး တပ္မေတမ္ - မိုင္းလမးအဖြခ႔ ဟ၍ူလည္း သိၾကသူကသည္။ 
NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီ
NNC နမဂအမခိ်ဳးသမး ေကမင္စ ီ
NSCN-IM နမဂအမခိ်ဳးသမး ္ိုရ ယလ္စေ္ကမင္စ ီ(အုိက္္ က္ ေမြဗမ) 
NSCN-K နမဂအမခိ်ဳးသမး ္ိုရ ယလ္စေ္ကမင္စ ီ(ကပပ္လန)္ 
PMF ဌမေနျပညသ္ူ႔စစ္အဖြခ႕ 
PNA ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ 
PNLO ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးလြတေ္ျမမက္ေရးအဖြခ႔္ခ်ဳပ္ 
PNO ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအ႐ုံးံုး 
PSLF ပေလမင္ျပည္နယလ္ြတ္ေျမမကေ္ရးတပ္္ ီး 
PSLO ပေလမင္ျပည္နယလ္ြတ္ေျမမကေ္ရးအဖြခ႕(၁၉၈၆ တြင ္ပေလမင္ျပညန္ယလ္ြတေ္ျမမကေ္ရးပါတဟီု 

ေျပမင္းလခေ္ၚေဝၚ္ခ႔သည။္) 
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အသုုးံအာႏႈနး္မခမးာႏ င့္စပလ္ခ္း္၍ မ တ္္ ခက ္

ဤစမတမ္းတြင ္ရည္ညြန္းသုုံးစြခ္ ခ့သည့္ ျပည္နယ္မခမး၊ တုုိင္းေဒသႀကီးမခမး၊  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၊ ျမစ္မခမးာႏ င့္ အျ္မး ေဒသ္ိုုင္ရမအမည္မခမးကုုိ 
Myanmar Information Management Unit (MIMU) မ  ကူးယူအသုုံးျပ်ဳပါသည္။ အေၾကသူကမင္းမ မ ၄င္းအရင္းအျမစမ္  
အသံုးအာႏႈန္းမခမးကုိ ာႏုုိင္ငံတကမအဖြခ႔အစည္းမခမးက အသမးကခ ပီး ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ ကူးယူအသုုံးျပ်ဳျ္င္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းအသုုံးအာႏႈန္းမခမးသည္ အစုုိးရ၏ တရမးဝင္သတ္မ တ္ထမးမႈမခမးေပၚတြင ္အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ အစုုိးရအသုုံးအာႏႈန္းတြင္ပင္ 
အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ေနရမအေ္ၚအေဝၚမခမးကုုိ အဂၤလိပ္ဘမသမျဖင့္ ေျပမင္းလခေရးသမးရမ၌ ကြချပမးမႈမခမးရ ိပါသည္။ အမည္ေပးပုုံာႏ င့္ 
ပတ္သက္ ပီး စံသတ္မ တ္ထမး္ခက္ မရ ိေသးပါ။ အထူးသျဖင့္  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၏ အမည္မခမးကိုု အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေရးသမးၾကသူကပါသည္။  

အဖြခ႔အစည္းမခမး၏ အမည္ာႏ င့္ပတ္သက္လမလ ခင္လည္း အဂၤလိပ္ဘမသမျဖင့္ အေတြ႕မခမး၊ အသုုံးမခမးသည့္ အသုုံးအာႏႈန္းမခမးကုုိ 
အသုုံးျပ်ဳထမးပါသည္။ စမတမ္းရ င္သည္လည္းေကမင္း၊ ျမန္မမဘမသမသို႔ ျပန္္ိုထမးမႈကို ္ီေလခမ္မႈရ ိ၊ မရ  ိ
ျပန္လည္စစေ္္းသူသည္လည္းေကမင္း အမည္မခမး၊ အေ္ၚအေဝၚမခမးကိ ု မ န္ကန္စြမ ေဖမ္ျပာုိႏင္ရန္အတြက္ အတတ္ာႏိုင္္ံုး 
ႀကိ်ဳးစမးေလ့လမ္ခ႔ပါသည္။ သို႔ေသမ္ အဖြခ႔အစည္းမခမးမ  တရမးဝင္ဘမသမျပန္ထမးသည့္ အသုုံးအာႏႈန္းမခမးျဖင့္မ ူ
တုုိက္္ုုိင္စစ္ေ္းာိုုႏင္္ခ့ျ္င္းမရ ိပါ။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ စမဖတ္သူမခမးအေနျဖင့္ အဖြခ႔အစည္းမခမး၊ ေနရမေဒသမခမး၏ 
အမည္/အေ္ၚအေဝၚမခမးတြင ္အမ မးအယြင္းမခမးေတြ႔ရ ိ္ခ႔ပါက နမးလည္္ြင့္လႊတ္ေပးေစလိုပါသည္။

PSLP ပေလမင္ျပည္နယလ္ြတ္ေျမမကေ္ရးပါတ ီ(ယ္င ္၁၉၇၆-၁၉၈၆ ္ုာႏ စ္မခမးတြင ္ပေလမင္ျပည္နယလ္ြတေ္ျမမက္ေရးအဖြခ႕ 
(PSLO)၊ ၁၉၆၃-၁၉၇၆ ္ုာႏ စ္မခမးအတြငး္က ပေလမင္ျပည္နယလ္ြတ္ေျမမကေ္ရး တပ္္ ီးဟု ေ္ၚ္ခ႔သည္။) 

RC (၁၉၆၂ ္ုာႏ စ္လြန ္စစ္အစိုးရ၏) ေတမ္လ နေ္ရးေကမင္စ ီ 
RCSS သ ခမ္းျပည္ ျပနလ္ညထ္ူေထမင္ေရးေကမင္စ ီ
SAA ကိယု္ပိုငအု္ပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရစီရင္စ ု
SAD ကိယု္ပိုငအု္ပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရတိငု္း 
SAZ ကိယု္ပိုငအု္ပ္္ခ်ဳပ္္ ြင့္ရေဒသ 
SLORC ာႏိုင္ငေံတမ္ ငိမ္ဝပ္ပိျပမးမႈတညေ္္မက္ေရးအဖခြ႕ (နဝတ) 
SSA ရ မ္းျပည္တပ္မေတမ္ 
SSNA ရ မ္းျပည္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ 
SSNPLO ရ မ္းျပည္လမူခိ်ဳးေပါင္းစံုလြတေ္ျမမက္ေရးတပမ္ေတမ္ 
SSPP သ ခမ္းျပညတ္ိုးတကေ္ရးပါတ ီ
SSR လံု ္ံ်ဳေရးက႑ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလချ္င္း 
TNP တအမင္း (ပေလမင)္ အမခိ်ဳးသမးပါတ ီ
UNLD ျပည္ေထမင္စတုိုင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမး ဒီမိုကေရစအီဖြခ႔္ခ်ဳပ္ 
USDP ျပည္ေထမင္စုႀကံ႕္ိငု္ေရးာႏ င့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးပါတ ီ
UWSP ‘ဝ’ ျပညေ္သြးစည္းညီညြတေ္ရးတပမ္ေတမ္ 
WDP ‘ဝ’ ဒီမုိကရကတ္စပ္ါတ ီ



iv 
 

အစရီင္္ စံမ အကခ္း္္ခ်ဳပ ္

ျမန္မမာုိႏင္ငံအာႏ ံ႔အျပမးရ ိ ေတမေတမင္ထူထပ္ ေ္ခမင္ကခေသမ ဗမမမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသမးနယ္ေျမမခမးသည္္ အုပ္္ခ်ဳပ္သူ 
အမခိ်ဳးမခိ်ဳးက နယ္ေျမစုိးမုိးမႈာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး သူပုိင္သည္ ငါပုိင္သည္ အျငင္းပြမး တုိက္္ိုက ္ ေနၾကသူကသည့္ နယ္ေျမမခမးျဖစ္သည္။ 
တုိက္္ိုက္ေနၾကသူကသူမခမးမ မ ျမနမ္မအစုိးရာႏ င့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အမးစုမခမး၊ ာႏုိင္ငံေတမ္ေကခမေထမက္ေနမက္္ံ ေပးထမးသည့္  
ျပည္သူ႔စစ္မခမး ာႏ င့္ အတိုက္အ္ံ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမခမး ျဖစ္ၾကသူကသည္။ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ယ ္္လ ခင္ 
တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္1 အဖြခ႕မခမးစုမ မ ေဒသ္ံရပရ္ြမမခမးာႏ င့္ ပိုမုိနက္ရိ ်ဳင္းသည့္ ္က္္ံေရးရ ိ ပီး သမုိင္းတေလခမက ္
၄င္းတုိ႔ေဒသမခမးကုိ တစ္္ီးတည္းေသမ အမဏမပုိင္မခမးအျဖစ ္ အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သည္မခမးလည္းရ ိသည္။ ၄င္းတို႔၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
နယ္ေျမမခမးသည္ နယ္နိမိတ ္ အတိအကခ သေဘမတူသတ္မ တ္ထမးမႈ အနည္းငယ္သမရ ိ ပီး ္ပေဒအရေသမ္လည္းေကမင္း၊ 
ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒအရ ေသမ္လည္းေကမင္း တရမးဝင္အ္ြင့္ေပးထမး ျ္င္းမရ ိပါ။ 

အစုိးရအ္က္္က္အေနျဖင့္ “ျပည္ေထမင္စ”ု စနစ္ျဖင့္ေရ ႕္က္ရန္ျပင္္င္ေန္ခိန္အတြင္း တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၏ 
ေဒသအ္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈမခမးကုိ လုိအပ္္ခက္အရ ပူးေပါင္း္ြင့္ျပ်ဳျ္င္း၊ ညိႈာိႏႈင္း္ြင့္ျပ်ဳျ္င္းမခမးကုိလက္္ံထမး္ခ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ 
အကခိ်ဳး္က္မ မ အမဏမ ပိ်ဳင္္ိုင္မႈမခမးာႏ င့္ လက္ေတြ႔ာႏိုင္ငံေရးအေျ္အေနမခမးကုိ အမ န္တကယ္ ေရမင္ျပန္ဟပေ္သမ 
ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒ အစီအစ္္မခမးကုိ ေရး္ြခရန္ မလုပ္ေ္မင္ာုိႏင္ျ္င္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ ၄င္းအမး ပိ်ဳင္မႈမခမးျဖစေ္ပၚေနသည့္ 
နယ္ေျမမခမးရ ိ ေဒသာႏၱရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ိုင္ရမ သေဘမသဘမဝမခမးသည္ လက္ရ ိ ငိမ္း္ခမ္းေရးလုပ္ငန္းစ္္၏ စိန္ေ္ၚမႈမခမးစြမထခမ  
အေလးထမးေ္မင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔စိန္ေ္ၚမႈအ္က္အ္ခမခမးရ ိသည့္ အေျ္အေနကို ေထမက္္ကမ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသည့္ေဒသမခမးရ ိ 
္ပေဒအရ တရမးဝင္ေသမ (de jure) အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ ္ပေဒအရျပဌမန္းထမးျ္င္း ရ ိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရ ိသည္ျဖစ္ေစ 
လက္ရ ိျဖစ္ေပၚလုပ္ကိုင္ေနေသမ (de facto) အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးကုိ ္န္းစစ္ာႏႈိင္းယ ္္ျ္င္း ျပ်ဳလုပ္ထမးသည့္ သုေတသနတစ္ရပ္ကိ ု
ေ္မင္ရြက္္ခ႔ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးက ေဒသာႏၱရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေျ္္ံ္ပေဒတြင္ပါဝင္သင့္သည့္ 
အ္ခက္မခမးာႏ င့္ ပတ္သက၍္ ျဖစ္ေပၚေနေသမ ပဋိပကၡမခမးာႏ င့္ မည္သုိ႔္က္စပ္ေနသည္ကိုလည္း ေလ႔လမထမးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
 ငိမ္း္ခမ္းေရးလုပ္ငန္းစ္္ာႏ င့္ ပတ္သက၍္ ာုိႏင္ငံတကမအသိုင္းအဝိုင္းမ  ပါဝင္ကူညီရန ္ စိတ္ပါဝင္စမးမႈ ျမင့္တက္လမေနပါသည္။ 
ထု႔ိေၾကသူကမင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးျဖစေ္နသည့္ ေဒသမခမးရ ိ ရႈပ္ေထြးလ ေသမ ာႏုိင္ငံေရးပထဝီအေနအထမးကိ ု
အေျ္္ံသေဘမေပါက္နမးလည္ေစရန္ာႏ င့္ ပဋိပကၡမခမးေျပလည္ေစသည့္ ာိုႏင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္ရရ ေိအမင္ ေ္မင္ရြက္ရမတြင္ 
ႀကံ်ဳေတြ႕ာႏုိင္သည့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးကုိ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 

အုပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ၊ နယေ္ျမပုိငး္ျ္မးမႈ၊ ပဋပိကၡမခမး၏ ေနမက္္ သံမိငုး္အကခ္း္  

ျမန္မမာိုႏင္ငံကို တည္ေထမင္္္ခ့သူမခမးက အမခိ်ဳးသမးျပည္ေထမင္မခမး စုထမးေသမ ျပည္ေထမငစ္ု (Union) အျဖစ ္
ေမ ခမ္မ န္းထမး္ခ့ေသမ္လည္း သမုိင္းတေလခမက ္ မည္သည့္အ္ါတြင္မ  အျပည့္အဝ ေပါင္းစည္းာႏုိင္ျ္င္းမရ ိ္ခ့ပါ။ 
တုိင္းရင္းသမးမခိ်ဳးာႏြယ္စုမခမးအျဖစ္ လူမခိ်ဳး - ဘမသမစကမး အုပ္စမုခမး ္ြချ္မးသတ္မ တ္မႈသည္ ကုလိုိနီအေမြျဖစ္ေသမ္လည္း 
တိုင္းရင္းသမးအုပ္စုအမခိ်ဳးမခိ်ဳးမ မ  သမုိင္းတေလခမက ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးာႏ င့္ေနထုိင္လမသည့္ အေျ္္ံအုတ္ျမစရ္ ိ ပီး ျဖစၾ္ကသူကသည္။ 
ထို႔အတြက္ ျဖစ္ေပၚလမေသမ အကခိ်ဳး္က္မ မ မည္သည့္လူမခိ်ဳးက ျပည္နယ္ရသင့္သည္၊ နယ္ေျမ္ြချ္မးမႈ မည္သို႔ရ ိသင့္သည္၊ 
မည္သည့္အ္င့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမးရ ိသင့္သည္၊ မည္သည့္အဖြခ႕အစည္းသို႔ အစီရင္္ံရမည ္ အစရ ိသည့္ ဘက္ေပါင္းစံု/ 
လူမခိ်ဳးေပါင္းစံုပါသည့္ အျငင္းပြမးမႈမခမး လြတ္လပ္ေရးမရမ ီကမလမခမးကပင္ တည္ရ ိေနျ္င္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မမဘုရင္မခမးကခ့သို႔ပင ္  ဗိတသိ ခကုိလိုနီအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္လည္း စီမံရလြယ္ကူကမ စီးပြမးေရးအကခိ်ဳးအျမတ္ ရ ိသည့္ 
ေျမျပန္႔ေဒသမခမးာႏ င့္ ေတမင္ထူထပ္ သြမးလမရန္္က္္ခသည့္ေဒသမခမးကုိ ထင္ရ မးျပတ္သမးစြမ ္ြချ္မးအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ 
ာႏုိင္ငံေရးအ္င့္မ မလည္း ေတမင္တန္းေဒသမခမး၏ မခိ်ဳးာႏြယ္စုအေျ္္ံ၊ အမခမးေသမအမးျဖင့္ ေကခးရြမအ္င့္သမရ ိသည့္ ကရင ္
ေတမင္ေပၚေနလူ႔အဖြခ႕အစည္းမ သည္  ဗိတိသ ခအင္ပါယမကုိ သစၥမ္ံ၊ အ္ြန္ထည့္ ပီး မိမိေဒသကုိ 
လုပ္ပုိင္္ြင့္အျပည့္နီးပါးျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ ရ မ္းေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ အ္င့္ျမင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထိ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးကြချပမးသည္။ 
ေျမျပန္႔ေဒသမ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ မ ေဒသအမဏမပုိင္မခမး၏ လုပ္ပုိင္္ြင့္ကိ ုကန္႔သတ္ထမးသည့္္ ဗဟုိ္ီးစီးမႈျဖစ္သည္။  

တစ္္ခိန္တည္းတြင္  ဗိတိသ ခမခမးသည္  လူမခိ်ဳးစုအုပ္စု္ြချ္င္းကိ ု တင္းတင္းကခပ္ကခပ္ ျပ်ဳလုပ္္ခ့ျ္င္းေၾကသူကမင့္ ယ္င္က 
အုပ္စုသတ္မ တ္ျ္င္းမရ ိ္ခ့ေသမ္လည္း မခိ်ဳးာႏြယ္စု - သမသမစကမး အုပ္စုနီးစပ္သူမခမးကုိ စုဖြခ႔ေပးလုိက္ရမမ  ကရင္၊ က္ခင္၊ ကရင္နီ 

                                                           
1 ာုိႏင္ငံေတမ္မ  ေကခမေထမက္ေနမက္္ံေပးထမးေသမ ျပည္သူ႔စစ္မခမးာႏ င့္ အတိုက္အ္ံ တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ အဖြခ႔မခမးအမးလံုးကို  ္ံ်ဳငုံကမ 
တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးဟု ဤသုေတသနစမတမ္းတေလခမက္တြင္ ေ္ၚ္ိုအသံုးျပ်ဳထမးပါသည္။ 



v 
 

တုိ႔ေပၚေပါက္လမသည္။ ယ္ငက္ ျမန္မမဘုရငမ္ခမးလက္ထက္တြင္ ေနရမမရ္ခ့သူမခမး ေျမႇမက္စမးျ္င္းမ္ံရသူမခမးျဖစ္ေသမ 
ကရင္ကခ့သုိ႔ေသမ တုိင္းရင္းသမး အုပ္စုမခမးကုိ  ဗိတိသ ခတုိ႔က အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေနရမ၊ စစ္ဘက္ေနရမမခမးတြင္ 
ထည့္သြင္းေျမမက္စမးလမသည္။  

ဒုတိယကမမၻစစ္အ ပီးတြင္ေတမ ့ အလုံးစုံကြချပမးေနျ္င္းမဟုတ္ေသမ္လည္း ္ြချ္မး္ံထမးရသည့္၊ ရန္ကုန္မ အုပ္္ခ်ဳပ္ေနေသမ 
ကုိလိုနီနယ္မခမးကုိ စုစည္း ပီး2 လြတ္လပ္ေသမ ျပညေ္ထမင္စုဖြခ႔စည္းရန္ ေ္ြးောႏြးမႈမခမး စတင္္ခ့သည္။ 
ဗမမမဟုတ္သည့္ေ္ါင္းေ္မငမ္ခမး၏ အဓိက္ီးစမးေပးအ္ခက္မ မ ္ြခထြက္္ြင့္ရ ိသည့္ကုိယ္ပုိင္ျပဌမန္း္ြင့္ ာႏ င့္အတူ 
၄င္းတုိိ႔နယ္ေျမမခမးကုိ ျပည္ေထမင္စုမ စြက္ဖကျ္္င္းမရ ိပခ အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္သည့္ အေနအထမးျဖင့္ လြတ္္လပ္ေရးရယူရန္ ျဖစ္သည္။ 
လူ္ီးေရအရ အဓိက ၈ မခိ်ဳးထက္မခမးသည့္ အျ္မးတိုင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမးရ ိေနသည့္တုိင္ လူမခိ်ဳးႀကီး ၈ စုျဖစ္ေသမ ဗမမ၊ ရ မ္း၊ မြန္၊ 
ကရင္၊ ကယမး (ကရင္န)ီ3၊ က္ခင္၊ ရ္ုိင္ (အမရကန္) ာႏ င့္ ္ခင္း ကုအိသိအမ တ္ျပ်ဳမႈတြင္ အေျ္္ံသည့္ ျပည္ေထမင္စ ုဖြခ ႔စည္းရန္ 
ေ္ြးောႏြးမႈမခမး ထုိကမလမ စတင္ ေပၚေပါက္လမ္ခ့သည္။  

အေျ္္ံ္ပေဒာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး မေကခလည္မႈမခမးေၾကသူကမင့္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ာႏ စ ္ ၁၉၄၈ မ  စတင္ ပီး စစ္ပြခ မခမးျဖစ္ပြမး္ခ့သည္။ 
၁၉၆၀ ာႏ စ္မခမးတြင္  ရ မ္းျပည္နယ္အစုိးရ ာႏ င့္ ရ မ္းမင္းသမးမခမး စတင္္ီးေ္မင္သည့္ အၾကသူကမ္းမဖက္ေသမ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရ မးမႈ 
ေပၚေပါက္္ခ ့ပီး ေနမက္ပုိင္းတြင ္ တုိင္းရင္းသမး ာႏုိင္ငံေရးေ္ါင္းေ္မင္ အမခမးအျပမးပူးေပါင္းလမ္ခ့သည္။ ဗဟုိအစုိးရာႏ င့္ 
ထိတုုိင္းရင္းသမးေ္ါင္းေ္မင္မခမး ေ္ြးောႏြးမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ေနစ္္တြင္ပင္ ၁၉၆၂ ္ ုာႏ စ္၌  စစ္တပ္မ အမဏမသမိ္း္ခ့ ပီး တုိင္းျပည္္ူပူမႈကိ ု
ျဖစ္ေစာိုႏင္သည့္ ဖက္ဒရယ္အေရးေၾကသူကမင့္ အမဏမသိမ္းရျ္င္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္္ခ့သည္။4 ၁၉၆၉ ာႏ င့္ ၁၉၇၀ ္ ုာႏ စ္မခမးတြင ္ရ မ္းာႏ င့္ 
က္ခင္ လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရ မးမႈမခမးအမးေကမင္းလမ္ခ့ ပီး ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစပ္ါတီကလည္း ျမန္မမာိုႏင္ငံေျမမက္ပုိင္းတြင ္
နယ္ေျမမခမးကုိ အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္ရုံသမမက ဗဟုိ္ီးစီးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုပါ ကခယ္ျပန္႔စြမကခင့္သုံးာႏုိင္္ခ့သည္။ 
္ြခထြက္္ြင့္ေတမင္း္ိုျ္င္းမျပ်ဳသည့္တုိင္5  ကုိယ္ပုိင္အုပ္္္ခ်ဳပ္္ြင့္အတြက္ တိုင္းရင္းသမးမခမးက လက္နက္ကိုင္ေတမ္လ န္မႈမခမး 
ျပ်ဳလုပ္ေသမအ္ါ အစိုးရက ဗဟုိ္ီးစီးစနစ္ပိမုိုတုိးျမ င့္လိုက္ျ္င္းျဖင့္သမ တုံ႔ျပန္္ခ့သည့္အတြက္ မ္ုံးာႏုိင္္သည့္ လုံ ္်ံဳေရး 
အကခပ္အတည္း ေပၚေပါက္လမ္ခ့ရသည္။  

စစ္အစိုးရမ  အုပ္္ခ်ဳပ္လမသည့္ ၄၉ ာႏ စ္တမအတြင္း တိုင္းရင္းသမးေဒသမခမး၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမခမး ္က္တုိက္ျဖစ္ပြမး္ခ့သည္။ 
အစိုးရအ္က္္က္က ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းမခမးအမးလံုးကို ဗဟုိ္ီးစီးစနစ္ျဖင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္သကခ့သို႔ တုိင္းရင္းသမးမခမးကလည္း  
၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမခမးအတြင္း လြတ္လပ္နယ္ေျမမခမးဖြခ႕ စည္းလမၾကသူကသည္။ တရမးဝင္အစုိးရဖြခ႔စည္းပုံမခမးကုိ ေျပမင္းလခရနႀ္ကိ်ဳးစမးသည့္ 
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မဟုတ္ေသမ္လည္း လက္ရ ိအစုိးရကဖြခ႔စည္းထမးသည့္ ေကမ္မတီမခမးတြင္ ရပ္ရြမကိုယ္စမးလ ယ္မခမး ထည့္သြင္းထမးျ္င္းျဖင့္ 
ေဒသအ္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူမခမးအတုိင္းအတမတ္ုထိ ပါဝင္ာိုႏင္လမသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း မည္မ ခပါဝင္ာုိႏင္သည္္ိုသည့္ 
အတုိင္းအတမမ မ ေဒသ္ံေထြအုပ္ရုံးမခမးေပၚတြင္သမ မူတည္ေနသည္။  

၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ ပေဒအရ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု  ေျ္မက္္ုကိ ု သက္္ုိင္ရမ တုိင္းရင္းသမးအုပ္စုမခမးအတြက္ 
ရည္ရြယ္သတ္မ တ္ေပး္ခ့သည္။  ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးမခမးတြင္ လူနည္းစုျဖစ္ေသမ္လည္း သက္္ုိင္ရမ  မိ်ဳ႕နယ္မခမးတြင ္
လူမခမးစုျဖစ္ေနသည့္ လူမခိ်ဳးမခမးကုိ သတ္မ တ္ေပးျ္င္းျဖစ္သည္။8  ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရငစ္ုမခမးသည ္
ေရြး္ခယ္္ံလႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလ ယ္မခမး၊9 တပ္မေတမ္သမးကိုိယ္စမးလ ယ္မခမး10 ာႏ င့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသအတြင္းရ ိ 
လူနည္းစုမခမးျဖင့္ ဖြခ႕စည္းထမးေသမ ္ီးစီးေကမ္မတီ၏ လမ္းညြန္မႈေအမက္တြင ္ ရ ိသည္။ ္ီးစီးေကမ္မတီတြင္ ေဒသ္ံမခမး 
ေရြး္ခယ္ထမးသူမခမး ပါဝင္သည့္အတြက္ေၾကသူကမင့္ ထူးျ္မးသည့္သေဘမရ ိသည္။ အဘယ္ေၾကသူကမင့္္ိုေသမ္ ၄င္းတုိ႔မ မ 
ျပည္နယ္အတြင္းရ  ိလူနည္းစုတုိင္းရင္းသမးေရးရမမခမး ေျဖရ င္းရန္အတြက ္အေျ္္ံလည္း ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ ျဖစ္သည္။ 

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမးေပၚသက္ေရမက္မႈမခမးျဖစ္ေစသည့္ ာိုိႏင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းမခမးမ မ တစ္္ုာႏ င့္တစ္္ု 
ျ္မးနမး္ခက္အလြန္မခမး ပီး ေဒသပဋိပကၡမခမးေပၚတြင ္ အကခိ်ဳးသက္ေရမက္မႈအမခိ်ဳးမခိ်ဳးရ ိသည္။ ပအို႔ဝ္၊ ပေလမင္၊ ကုိးကန္႔ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမးအမးလံုးတြင္ ယ္င္က လက္နက္ကိုင္ေတမ္လ န္္ခ့သူမခမးကုိ ာႏုိင္ငံေတမ္မ ပံ့ပုိးထမးသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္မခမးအျဖစ္အသြင္ေျပမင္း္ခ့ ပီး ္ ီးစီးအဖြခ႕တြင္ ေရြး္ခယ္္ံရသမူခမး ျဖစ္လမၾကသူကသည္။ ပအို႔္ဝ ္ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရငစ္ုတြင္ 
ဖြံ႔ ဖိ်ဳးမႈ၊ တည္ ငိမ္မႈမခမး ရရ ိလမေသမ္လည္း ကခန္ာႏ စ္္ုတြင္ေတမ့ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ အျ္မးကခန္ရ ိေနသည့္ 
အတိုက္အ္ံတုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးအၾကသူကမးရ ိ ပဋိပကၡမခမးေၾကသူကမင့္ ဖရုိဖရချဖစေ္န္ခ ျဖစ္သည္။ ‘ဝ’ 
ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) က အမဏမလႊမ္းမုိးထမးျ္င္းေၾကသူကမင့္ ‘ဝ’ အတြက္ရည္ရြယ္သည့္ အႀကီး္ံုး 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမု မ ေကမင္းစြမအေျ္မကခေသးပခ ရ ိေနသည္။ ၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
သေဘမတူညီ္ခက္္ြလင့္ျပ်ဳ္ခက္အရ  ထုိေဒသကုိ  UWSP က ္က္တုိက္ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိင္္ခ့သည္။ 

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမး ေအမင္ျမင္စြမဖြခ႕စည္းာိုႏင္သည့္ေနရမမခမးတြင္ပင္ ေထြအုပ္မ  လုပ္ပုိင္္ြင့္အမခမးစုကုိ 
ရယူထမးျ္င္းေၾကသူကမင့္ ္ီးစီးအဖြခ႕ဝင္မခမး၏ အမဏမအသုံး္ခာႏုိင္မႈမ မ အႀကီးအကခယ္ကန္႔သတ္္ံေနရသည္ဟု ေျပမ္ုိမႈမခမးလည္း 
ရ ိသည္။ သို႔ေသမ ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရရန္မ မ အ္ခိ်ဳ႕ေသမေဒသ္ံေ္ါင္းေ္မင္မခမးအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္္ခက္မဟုတ္သျဖင့့္ 

                                                           
7 Nixon et al. (2013), p. 69 
8  မိ်ဳ ႔နယ္ ၂ ္ု သုိ႔မဟုတ္ ၃ ္ုပါဝင္ေသမ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသ ၅ ေဒသ၊   မိ်ဳ႕နယ္ ၆ ္ု ပါဝင္ေသမ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရတုိင္း တစ္တိုင္း၊  (ကုိယ္ပ္ိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ 
စီရင္စုမခမးကို စမတမ္းအျပည့္အစုံအတြင္းရိ  ဇယမး ၅ တြင္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။) ၂၀၀၈ ျမန္မမာုိႏင္ငံဖြခ႔စည္းပုံ အေျ္္ံ္ပေဒ အပိုဒ္ ၅၆ ကို ၾကသူကည့္ပါ။  
9 (တစ္ မိ်ဳ႕နယ္လ ခင္ ာႏ စ္ေယမက္ာႏႈန္းျဖင့္) ယင္းမခ္ာႏၵနယ္မခမးမ  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္မခမးသုိ႔ ေရြး္ခယ္္ံရသည့္ လႊတ္ေတမ္အမတ္မခမး ပါဝင္သည္။  
10 လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလ ယ္ ပမမဏ စုစုေပါင္း၏ ၄ ပံု ၁ ပံု ကို တပ္မေတမ္သမးမခမးက ေနရမယူထမးသည္။  
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ေဒသ္ံေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးကုိ အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မငရ္ြက္ာိုႏင္ေအမင္ တရမးဝင္လမ္းဖြင့္ေပးသည့္ အတြက္ေၾကသူကမင့္ေသမ္ 
လည္းေကမင္း၊ ေဒသဖြံ႔ ဖိ်ဳးမႈရ ိလမ၍ေသမ္လည္းေကမင္း ယင္းစနစ္ကို အေကမင္းျမင ္ၾကသူကသည္မခမးလည္း ရ ိသည္။ 

တရမးဝငမ္ႈေဘမငမ္ခမး၏ အလြန ္- လကန္ကက္ုိငမ္ခမး၏ နယေ္ျမထနိး္ ခ္်ဳပရ္ယပူံုာႏ င့္ အုပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ ရယပူံု 

ျမန္မမာိုႏင္ငံမ  တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၏ နယ္ေျမ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမဏမစက္ ျဖန္႔ကခက္မႈ ရယူပုံနည္းလမ္း ၃ 
ရပ္ရ ိပါသည္္။  

၁) တုိက္ပြခဝင ္ရယူျ္င္း - နယ္ေျမထိန္းထမးရန္၊ ရယူရန္အတြက္ စစအ္င္အမး အသုံးျပ်ဳျ္င္း။  

၂) ညႇိာႏိႈင္းရယူျ္င္း - အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသျဖင့္ ျမန္မမလုံျ္်ံဳေရးအငအ္မးစုမခမးက နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ကို နမးလည္မႈာႏ င့္္ြင့္ျပ်ဳျ္င္း။ 

၃) ပူးေပါင္းရယူျ္င္း - ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ပြင့္လင္းရင္းာႏ ီးစြမပူးေပါင္း ပီး နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္း။ 

တုိက္ပြခဝင္ရယူထမးသည့္ နယ္ေျမမခမးကုိ တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမးမ  မုိင္းေထမင္ျ္ငး္၊  ္ံ်ဳ္ုိတုိက္္ုိက္ျ္င္းမခမး 
အသုံး္ခသည့္ ေျပမက္ကခမး္ု္ံစစ္ျဖင့္ ရယူသည္။ တပ္မေတမ္မ  လမ္း၊  မိ်ဳ႕ာႏ င့္ အဓိက စီးပြမးေရး မိ်ဳ႕မခမး၏ 
လုံျ္်ံဳေရးတမဝန္ယူထမးသျဖင့္ ထိုေနရမမခမးတြင ္ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမး လြတ္လပ္စြမ လႈပ္ရ မးာႏုိင္ျ္င္းမရ ိသည့္အ္ခိန္တြင္  
နယ္စပ္တေၾကသူကမေတမင္တန္းမခမးတြင္မ ူ အမမ္ံနယ္ေျမမခမးကုိ ထိန္းထမးာႏုိင္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေဝးလံသည့္ေဒသမခမးတြင္ 
စစ္ေရးအရ အသမစီးယူထမးာႏုိင္သည္။  

ညိႇာႏိႈင္းရယူထမးသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင္ ၁၉၈၀ ာႏ စ္မခမးာႏ င့္ ၁၉၉၀ ာႏ စမ္ခမးအတြင္း ာႏႈတ္ျဖင့္ သေဘမတူ္ခ့သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
နယ္ေျမမခမးပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းရင္းသမးတပ္ဖြခ႔မခမးကုိ လက္နက္ကိုင္ေ္မင္္ြင့္ျပ်ဳသည့္ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ေနမက္ပုိင္း 
ျပ်ဳလုပ္္ခ့ေသမ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး နယ္ေျမမခမးလည္းပါဝင္သည္။  

အစုိးရ၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုိ ပီး ာႏုိင္ငံေတမ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ရပ္တည္ကမ ျပည္သူ႔စစ္ဖြခ႕စည္းလုိသည့္ တုိင္းရင္းသမး 
လက္နက္ကိုင္မခမးက နယ္ေျမမခမးကုိ အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္း ပီးရယူၾကသူကသည္။ ယင္းကခ့သို႔ေသမ အဖြခ႔မခမးအနက္မ  
အင္အမးႀကီးေသမအဖြခ႕အ္ခိ်ဳ႕တြင္ စင္ ပိ်ဳင္ သို႔မဟုတ္ ရံဖနရ္ံ္ါ အစုိးရာႏ င့္ ေပါင္းထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးရ ိသည္။ 
ာႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖြခ႔စည္းထမးသည္မခမးရ ိသကခ့သို႔ အမဏမရပါတီာႏ င့္ ပူးေပါင္းသည့္ အဖြခ႕မခမးလည္းရ ိသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မခမးသည္လည္း 
ာႏ စ္ကမလမခမးစြမအတြင္း အသြင္အမခိ်ဳးမခုိ်ဳးေျပမင္းလခလခက္ရ ိသည္။ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္အေျ္အေနအရ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္း ၂၃ ရင္းာႏ င့္ 
အတိုက္အ္ံ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမးမ  အသြင္ေျပမင္းလမသည့္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ရင္း အနည္းငယ္ရ ိသည္။ ေကခးရြမအ္င့္၊ 
ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္တြင္ တပ္မေတမ္က ဖြခ႔စည္းထမးသည့္ အင္အမးအနည္းငယ္သမရ ိေသမ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႕ငယ္ 
အမခမးအျပမးရ ိသည္။  

ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး မည္သည္တ့ုိင္းရင္းသမးအဖခြ႔အစည္းကိုမ ခ တရမးဝင္တမဝန္ေပးထမးျ္င္း၊ ္ြင့္ျပ်ဳထမးျ္င္း 
မရ ိသကခ့သို႔ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြခမခမးျဖင့္ရယူအုပ္္ခ်ဳပ္ေနျ္င္းလည္း မဟုတ္ေၾကသူကမင္း ထိုအေျ္အေနမခမးက ျပသေနသည္။ 
တစ္္ခိန္တည္း၌ နယ္ေျမအနည္းအကခ္္းတြင္သမ နယ္နိမိတ ္ အတိအကခသတ္မ တ္ာႏုိင္သည္။ ္ိုလုိသည္မ မ ၄င္းတုိ႔အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ၾကသူသဇမျဖန္႔ထမးာႏုိင္သည့္ နယ္ေျမမခမး၊ အျပည့္အဝထိန္းထမးာႏုိင္သည့္ နယ္ေျမမခမးတြင္ပင ္ လူထုကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးျ္င္းမဟုတ္ပါ။  

ရ င္းရ င္းလင္းလင္းသတ္မ တ္မထမးသည့္ နယ္ေျမပိုငန္က္္ိုင္ရမ စီစ္္မႈမခမး၊ တမဝန္ေပးမႈမခမးက ရပ္ရြမကို ဝန္ပိေစသည္၊ 
ပဋိပကၡအသစ္မခမးျဖစ္ပြမးရန္လည္း အလြန္လြယ္ကူေနသည္။ ထို႔အျပင္အမဏမစီး္င္းမႈ ရ င္းရ င္းလင္းလင္းမရ ိျ္င္းေၾကသူကမင့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြမးေရး၊ တရမး္ပေဒစုိးမုိးေရး ာႏ င့္ အျ္မးျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမးအတြက္ အေျ္္မံရ ပိချဖစေ္နသည္။ ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ 
ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႔အစည္းမခမးအေနျဖင့္လည္း နယ္ေျမတစ္္ုတြင ္ ပံုမ န္္က္္ံေရးာႏ င့္ ဝင္ထြက္သြမးလမမႈမခမး 
မျပ်ဳလုပ္ာိိုႏင္ဘချဖစေ္နကမ ေရရ ည္ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈ္ုိင္ရမ အကူအညီမခမးေပးရန္ ္ုံးျဖတ္္ခက္မ္ခာႏုိင္ျဖစေ္နသည္။ 
ထုိအေျ္အေနမခမးေၾကသူကမင့္ ာႏိုင္ငတံကမအေထမက္အကူျပ်ဳ အဖြခ႔အစည္းမခမး အေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးရမေနရမမခမးတြင္ 
ေထမက္ပံ့မႈမခမးကုိ အစုိးရာႏ င့္သမ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မည့္ အလမးအလမရ ိပါသည္။ ထိုသုိ႔ေ္မင္ရြက္ပါက တင္းမမမႈမခမး 
မထင္မ တ္ပခတုိးလမာႏိုင္ပါသည္။ 

တုိငး္ရငး္သမးလကန္ကက္ုိငမ္ခမးာႏ င့္ ေဒသ္ိငုရ္မအုပ္္ ခ်ဳပေ္ရး ၂၀၁၅ ္ာုႏ စ ္အေျ္အေန 

တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ အေတမမ္ခမးမခမးတြင္ အေသးစိတ္္ခမ တ္ထမးေသမ ဖြခ႔စည္းပံု အေျ္္ံ္ပေဒမခမးရ ၾိကသူက ပီး 
၄င္းတုိ႔နယ္ေျမကိ ု အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္အ္ါ တစ္ပါတီစနစ္ကခင့္သုံးေသမ ာႏုိင္ငံမခမး အုပ္္ခ်ဳပ္သကခ့သို႔ အုပ္္ခ်ဳပ္ၾကသူကသည္။  အစုိးရဘက္မ   



viii 
 

သတ္မ တ္္ခက္ာႏ င့္ လုံးဝကြချပမးေသမ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သမ တူညီေသမ နယ္ေျမ္ြချ္မးမႈ၊ ေျမပုံသတ္မ တ္မႈမခမးာႏ င့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းျဖစ္သည္။  အမခမးစုက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတစ္္  ု(္ရုိင္၊  မိ်ဳ ႔နယ္၊ ေကခးရြမအုပ္စု အစရ ိသျဖင့္) အတြက ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
တမဝန္္ံမခမးာႏ င့္ ေကမ္မတီမခမးပါဝင္ေသမ အထက္ေအမက္ အ္င့္္င့္ ညႊန္ၾကသူကမးေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစံကိ ု အသုံးျပ်ဳသည္။ 
ဗဟုိအ္င့္္အမဏမရ ိသူမခမးကုိလည္း သတ္မ တ္ထမးသည္။ ေ္ါင္းေ္မင ္ ္န္႔အပ္ရမတြင ္ အ္ခိ်ဳ႕ေသမအဖြခ႔မခမးအေနျဖင့္ 
ေအမက္ေျ္မ  ေရြး္ခယ္သည့္စနစက္ို အသုံးျပ်ဳသည္။ ရပ္ရြမ သုိ႔မဟုတ္ အဖြခ႔အစည္းအတြင္း ေအမက္ေျ္မ ေရြး္ခယ္ျ္င္းျဖစ္သည္။ 
ဗဟုိညြန္ၾကသူကမးမႈျဖင့္ ္န္႔အပ္သည့္ အဖြခ႕မခမးလည္းရ ိသည္။ ပညမေရး၊ ဘ႑မေရးကခ့သုိ႔ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ္ု၏ အဓိကကခေသမ 
လုပ္ငန္းမခမးအတြက ္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌမန ပုံစံာႏ င့္ ္ပ္္င္္င္ျဖစ္ေသမ သက္္ုိင္ရမဌမနမခမးရ တိတ္သည္။ ထုိကခ့သုိ႔ေသမ 
သီးသန္႔ဌမနမခမးသည္ ဗဟုိအ္င့္မ မသမ ရ ိေနာိုႏင္သကခ့သို႔ အ္င့္တုိင္းအ္င့္တုိင္းထိ ျဖန္႔ကခက္ထမးျ္င္းမခိ်ဳးလည္း ရ ိာိုႏင္သည္။  
သီးသန္႔ဌမနမခမးသည္ နယ္ေျမအ္င့္္င့္မ  အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ေကမ္မတီမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္း 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ၾကသူကသည္။ ေရြး္ခယ္ပုံကြချပမးေသမ္လည္း အေျ္္ံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုစံံ ျဖစ္ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအမဏမပုိင္က 
အျ္မးေသမ ဌမနအမးလံုးာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေ္မင္သည့္ပုံစသံည္ အစုိးရ၏ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမနက 
လုပ္ငန္းေ္မင္ရြက္ပုံာႏ င့္ အေတမ္ပင္နီးစပ္သည္။ 

ျမနမ္မာိုႏငင္အံေရ  ႔ေတမငျ္္မး္ 

၆၇ ာႏ စ္တိုင္တိုင္ ျဖစ္ပြမး္ခသ့ည့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကသူကမင့္ အေရ ႕ေတမင္ပုိင္း ကရင္ေဒသမ  
နယ္ေျမ္ုိင္ရမစီမမံႈမခမးအပါအဝင္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူညီ္ခက္အသစ္မခမးသည္ အလြန္ပင္သတိထမးရမည့္ 
အေျ္အေနမခမးျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးမႈမခမး အလခင္အျမန္ေပၚေပါက္ေနသကခ့သုိ႔ အစုိးရကလည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမးကိ ု  အပစ္အ္တ ္
ရပ္စခထမးသည့္ ေနရမမခမးတြင ္္ခခ ႔ထြင္လခက္ရ ိသည္။  

ကရင္အမခိ်ဳးအသမးအစည္းအရံုး (KNU) သည္ ကရင္၊ ပခ္ူးအေရ ႕ပိငု္း၊ မြန္ာႏ င့္ တနသၤမရီတုိ႔ရ ိ ေတမင္တန္းထူထပ္ေသမေနရမမခမးကုိ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ ၂၀၁၂တြင ္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး လက္မ တ္ေရးထုိးထမး္ခ့ေသမ္လည္း တရမးဝင္နယ္ေျမသတ္မ တ္ျ္င္း 
မရ ိေသးပါ။ စစ္ေရးအရ အ္ုိင္အမမ ေနရမယူထမးသည့္ ေနရမမခမးာႏ င့္၊ ေျပမက္ကခမးအသြင္ျဖန္႔ကခက္ေနရမယူထမးသည့္ 
ေဒသမခမးတြင္ အမဏမျဖန္႔ထမးာႏုိင္သည္။ ေျပမက္ကခမးအသြင္ယူထမးသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင္ လူမႈေရးဝန္ေ္မငမ္ႈမခမး ပံ့ပုိးျ္င္း၊ 
ဗဟုိ္ီးစီး အမဏမပုိင္စနစ္တည္ေ္မက္ထမးာႏုိင္ျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ ရပ္ရြမာႏ င့္ နီးစပ္မႈတြင ္ အစုိးရထက္သမလြန္သည္။ 
ာႏ စ္ဖြခ႔ၾကသူကမး္က္္ံေရး တုိးတက္လမေသမေၾကသူကမင့္ ဒီမုိကေရစီအကခိ်ဳးျပ်ဳ ကရင္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ (DKBA) ထိန္း္ခ်ဳပ္သည့္ 
နယ္ေျမမခမးတြင္ KNU ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းလခက္ရ ိသည္။ DKBA ာႏ င့္ KNU တုိ႔ဝင္ထြက္ရန္ 
အ္ြင့္အလမ္းရ ိသည္ ့ နယ္ေျမမခမးသည္ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ ကရင္နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္း ၁၃ ရင္းတုိ႔၏ နယ္ေျမမခမးာႏ င့္လည္း 
ေရမယ က္ကမ ထပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။  

KNU အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အဓိကအ္ရမမ မ ေကခးရြမ၊ ေကခးရြမအုပ္စုအမခမးအျပမးပါသည့္  မိ်ဳ႕နယ ္၂၈  မိ်ဳ႕နယ္ျဖင့္ဖြခ႕စည္းထမးသည့္  
္ရုိင္ ၇ ္ရုိင္မ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေကမ္မတီမခမးျဖစ္သည္။ ေအမက္ေျ္အ္င့္္င့္မ  ေရြးေကမက္တင္ေျမမက္လိုက္သည့္ 
ကြန္ဂရက္ကိုယ္စမးလ ယ္မခမးက ေကမ္မတီအဖြခ႕ဝင္မခမးကုိေရြး္ခယ္ ပီး ေကမ္မတီ္ကၠဌက ္ီးေ္မင္သည္။ ရပ္ရြမမခမးက  ေကခးရြမ 
္ကၠဌကိ ုေရြး္ခယ္သည္။11 ေကခးရြမ္ကၠဌက ေကခးရြမအုပ္စုကြန္ဂရက္ ကုိယ္စမးလ ယ္ကုိေရြး္ခယ္သည္။ ေကခးရြမအုပ္စုကြန္ဂရက္က 
ေကခးရြမအုပ္စု ္ကၠဌကိုေရြး္ခယ္သည္။ ထို္ကၠဌက  မိ်ဳ႕နယ္ကြန္ဂရက္အတြက္ ကုိယ္စမးလ ယ္ကုိ အ္င့္္င့္ 
ထပ္မံေရြး္ခယ္သြမးသည္။ ေအမက္ေျ္မ ေရြး္ခယ္တင္ေျမမက္လိုက္သည့္ ေကမ္မတီမခမးသည္ အဖြခ႔၏ ္ီးေ္မင္ေနရမ၊ လုပ္ပုိင္္ြင့္ 
အမခမးစုရ ိေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအစုအဖြခ႕မခမးကုိ ေရြး္ခယ္ရမတြင္ အေျ္္ျံဖစ္လမသည္။ KNU ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြခ႕ ျဖစ္ေသမ 
ကရင္အမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးတပ္မေတမ္ (KNLA) သည္ အ္င့္တုိင္းတြင္ အလုိအေလခမက္ဝင္ေရမက္ကိုယ္စမးျပ်ဳမႈ 
ရ ိေသမ္လည္း ေရြး္ခယ္္ံပုဂၢိ်ဳလ္ထက္ အ္င့္နိမ့္သည္။  

အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ပီးေနမက္ပုိင္း ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းကိုအေၾကသူကမင္းျပကမ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္္ခခ႕ထြင္ေနရမယူမႈေၾကသူကမင့္ DKBA ာႏ င့္ 
KNU တုိ႔၏ နယ္ေျမမခမးတြင္ ဖိအမးမခမးတိုးလမသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပညန္ယ္တြင္းမ   နယ္ေျမစုိးမုိးေရး အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးရ ိေနသည့္ 
အစိုးရသတ္မ တ္ထမးေသမ “ မိ်ဳ႕နယ္္ြခ” ၉ ္ ု (ယ္ု “ မိ်ဳ႕မခမး” ဟု တရမးဝင္ေျပမင္းလခေ္ၚ္ိုသည)္ တြင္ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမး 
ေ္မင္ရြက္ရန ္ ႀကိ်ဳတင္လခမထမးသည္။ ာႏိုင္ငံတကမအကူအညီမခမး၏ အေတမ္မခမးမခမးကုိလည္း ၄င္းေဒသမခမးတြင္ အသံုးျပ်ဳရန္ 
္ြခေ္မင္ထမးာႏိုင္ ပီးျဖစ္သည္။ အျ္မးဧရိယမမခမးတြင ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးရမ နယ္ေျမမခမးာႏ င့္ နီးစပ္သည့္ အစုိးရထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ KNU 

                                                           
11 ေကခးရြမ္ကၠဌမခမးေရြး္ခယ္ရမတြင္ KNU ာႏ င့္ DKBA တို႔မ  အထူးတလည္ ဝင္ေရမက္စြက္ဖက္ ခ္သည္။ ေကခးရြမအ္ခိ်ဳ႕တြင္ 
ေရြးေကမက္ျ္င္း္ိုင္ရမစနစ္မခမးရ ိေသမလည္း အမခိ်ဳးသမး/အမခိ်ဳးသမီး တစ္္ီးတစ္ေယမက္တည္းမ  အျ္မးယ ္္ ပိ်ဳင္ဖက္မရ ိ အေရြး္ခယ္္ံေသမ အေနအထမးမ မမူ 
အ္န္းမဟုတ္ေပ။ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမခမးာႏ င့္ ေကခးရြမအတြင္းရ ိ ပညမတတ္ပုဂၢိ်ဳလ္မခမး၏ ေထမက္္ံ္ခက္ ရရ ိျ္င္းကသမ အဓိကကခသည္။ 



ix 
 

ထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမခမးသို႔ ျပည္တြင္းစစ္ေရ မင္သ ူ အမခမးအျပမး ျပန္လည္ဝင္ေရမက္လခက္ရ ိသည္။ အ္ခိ်ဳ႕ေသမေဒသမခမးတြင္ 
လုပ္ပိုင္္ြင့္အမဏမသတ္မ တ္မႈ အတိအကခမရ ိေသမေၾကသူကမင့္ ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး လုပ္ငန္းမခမး ောႏ မင့္ောႏ းလခက္ရ ိသည္။  

ပို၍ေတမင္ဖက္ကခေသမေဒသမခမးတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ကလည္း မြနျ္ပည္နယ္၏ ထုိင္းာႏ င့္နယ္စပ ္
အစိတ္အပုိင္းငယ္တစ္ေနရမာႏ င့္ မြန္ျပည္နယ္ာႏ င့္၊ ကရင္ျပည္နယ ္ နယ္စပ္မ  နယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕ကို ၁၉၉၅ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးေနမက္ပုိင္းတြင္ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိင္္ခ့သည္။ ၄င္း၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ KNU ာႏ င့္ ပုံစံတူသည္။ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ ္ြချ္မးထမးသည့္ပါတီ၏ ေ္ါင္းေ္မင္ပုိင္းေရြး္ခယ္ရမတြင္ေတမ့ ကြချပမးသည္။ ပါတီေ္ါင္းေ္မင္ကို 
ပါတီတြင္းမ သမေရြး္ခယ္သည္။12 ကယမးျပည္နယ္ာႏ င့္ ရ မ္းျပညန္ယ္၏ ဖယ္္ုံ မိ်ဳ႕နယ္အတြင္း အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ 
အဖြခ႕မခမးမ မ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ာႏ င့္ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ (KNLP) တုိ႔ျဖစ္သည္။ အျ္မးနယ္ေျမမခမးကုိ 
နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္  ာႏ စ္တပ္အပါအဝင ္ဒါဇင္ဝက ္ဝန္းကခင္အေရအတြက္ရ ိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မခမးက ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။  

အေရ ႕ေတမင္ပုိင္းတေလခမက္လံုးမ  ရပ္ရြမမခမးသည္ တရမးဝင္မႈပုစံံအမခိ်ဳးမခိ်ဳးကြချပမးေနသည့္ အမဏမပုိင္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး၏ 
စင္ ပိ်ဳငစ္ုိးမုိးမႈေအမက္တြင္ ကခေရမက္လခက္ရ ိသည္။ နယ္ေျမအမးလံုးကို စနစ္တကခ စုစည္းာိုႏင္သည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ မရ ိျ္င္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ တိကခသည့္နယ္ေျမ္ြချ္မးသတ္မ တ္မႈမခမး မရ ိျ္င္းေၾကသူကမင့္ ေဒသ္ံရပရ္ြမမခမးအေနာႏ င့္ အ္ြန္အတုတ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး 
ထမ္းေ္မင္ရျ္င္း၊ အ ပိ်ဳင္အ္ုိင္ျဖစ္ေနသည့္လက္နက္ကိုင္မခမးာႏ င့္ သင့္ျမတ္ေအမင္ ေနထုိင္ရျ္င္း စသည့္ဝန္မခမးပိေနသည္။ 
ေဒသတြြင္းတည္ ငိမ္မႈမရ ိျ္င္း၊ မည္သည့္အမဏမပုိင္ကို အသိအမ တ္ျပ်ဳ္က္္ံရမည္ကုိ မ္ြချ္မးာိုႏင္ျ္င္းစေသမ 
အေနအထမးမခမးသည္ ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႕အစည္းမခမးကုိလည္း အ္က္ေတြ႔ေစသည္။ 

ရ မး္(ေတမင)္ ာႏ င့္ ရ မး္(အေရ  ႔) 

ရ မ္း(ေတမင)္ ာႏ င့္ ရ မ္း(အေရ ႕)ရ ိ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစမ္ မ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးကြချပမးသည္။ 
ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး (PNO) က ၁၉၉၁ ္ုာႏ စ ္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ပီးေနမကပ္ုိင္းတြင္ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ အနီးကပ ္
ပူးေပါင္းျ္င္းေၾကသူကမင့္ အကခိ်ဳး္ံစမးမႈအမခမးအျပမးရရ ိ္ခ့သည္။ ပအို႔္ဝ္ကိုယ္ပုိ္င္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ အတြင္းရိ  မခ္ာႏၵနယ္အမးလံုးတြင္ 
တရမးဝင္မ တ္ပုံတင္ထမးသည့္ ာႏုိငင္ံေရးပါတီအျဖစ ္ဝင္ေရမက္ယ ္္ ပိ်ဳင္ရမတြင္ အာႏုိင္ရ္ခေ့သမေၾကသူကမင့္ တရမးဝင္အေနျဖင့္ အစုိးရာႏ င့္ 
လက္တြခလုပ္ကုိင္ရန္ လမ္းေၾကသူကမငး္သစ္ ေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္္ခ့သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း လက္ရ ိရထမးသည့္ ၾကသူသဇမသက္ေရမက္မႈသည္ 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ေျပမင္းလခထမးသည့္ ၄င္း၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြခ႕ျဖစ္ေသမ ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ (PNA) ေပၚတြင ္
မခမးစြမမ ီတည္ေနသည္။ PNA သည္ အမးေကမင္းသည့္ စင္ ပိ်ဳင္အုပ္္ခ်ဳပေ္ရးစနစ္ကို ဖြခ ႔စည္းထမးသည္။  

သ ခမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထမငေ္ရးေကမင္စ ီ (RCSS)၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ မမူ အစုိးရစနစ္ာႏ င့္ သီးျ္မးရပ္တည္သည္။ RCSS ကိ ု
ရ မ္းျပည္နယ္တေလခမက ္ နယ္စြန္နယ္ဖခမးေဒသမခမးတြင ္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြြခဝင္ျ္င္းျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမခမး 
ထူေထမင္္ခ႔သည္။ ၂၀၁၁ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး လက္မ တ္ထိုး ပီးေနမက္ပုိင္းတြင္သမ တပ္မေတမ္က အနည္းအကခ္္းညိႇာႏႈိင္း 
အသိအမ တ္ျပ်ဳ္ခ့သည္။ RCSS သည္ ၄င္းနယ္ေျမမခမးကုိ ၅ ပုိင္း္ြခ ပီး “အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတပ္ရင္း” ၂၀ ျဖင့္ျဖန္႔ကခက္အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတပ္ရင္းမခမးကို အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အထူးေလ့ကခင့္ထမးသည့္ တပ္သမးမခမးျဖင့္ဖြခ႕စည္းထမး ပီး 
ပုံမ န“္စစ္္င္ေရးတပရ္င္းမခမး”ာႏ င့္ တြခ ပီး လုပ္ငန္းအေကမင္အထည္ေဖမ္သည္။ ၄င္းတပ္ရင္းမခမးကုိ ဗဟုိမ  လုပ္ပုိင္္ြင့္ 
အေတမ္မခမးမခမး္ခထမးေပးသည္။ အ္ြန္၊ ပညမေရး၊ ရင္းျမစစ္ီမေံရးကခ့သုိ႔ေသမ က႑မခမးကုိ စီမံသည့္ ဌမန ၁၂ ္ုသည္ 
ဗဟုိတြင္အေျ္ျပ်ဳ ပီး ေဒသအ္င့္ရ ိ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတပ္ရင္းမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းေ္မင္ရြက္ရသည္။ RCSS သည္ 
“စစ္မက္ကမလအေျ္္ံ္ ပေဒ” မ   အရပ္သမးမခမးပါဝင္မႈကို တုိးျမႇင့္္ြင့္ျပ်ဳထမးသည့္ “အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးကမလအေျ္္ံ္ပေဒ”သုိ႔ 
အသြင္ကူးေျပမင္းေန္ခ ျဖစ္သည္။  

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) သည္ ထုိင္းနယ္စပ္တေလခမက္တြင္ ေနရမကြက္ၾကသူကမး အေျ္စုိက္ ထမးာႏုိင္္ခ့သည္။ 
၁၉၉၁ ္ုာႏ စ္တြင ္ အစုိးရက ရ မ္းလက္နက္ကုိင္တပ္မခမးကုိ တုိက္္ိုက္ရန္ာႏ င့္ ထိုနယ္စပ္ေဒသမခမးသုိ႔ ‘ဝ’ ျပည္သူမခမး 
ေျပမင္းေရြ႕ေနထိုင္ျ္င္းကိ ု ႀကီးၾကသူကပ္ရန ္ ္ြင့္ေပး္ခ ့ပီးေနမက္ ထိုသုိ႔အေျ္စိုက္မႈ ္က္လက္ထိန္းထမးာႏိုင္ျ္င္းျဖစ္သည္။ 
အဖြခ႔အသစ္ျဖစ္ေသမ ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးအဖြခ႔္ခ်ဳပ္ (PNLO) အေနျဖင့္ ေတမင္ေပၚေကခးရြမ ၄၀ - ၅၀ ပါဝင္သည့္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမငယတ္စ္္ု ရရ ိထမးသည္။ ထို႔အျပင္ UWSP ၏ မဟမမိတ ္ မုိင္းလမး အဖြခ႔ဟ ု လူသိမခမးသည့္  
အမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတမ ္ (NDAA)  သည္ ရ မ္းျပည္အေရ ႕ပိုင္းရ  ိလမအိုာႏ င့္ တရုတ္နယ္စပ္အနီးမ  
အေရးပါသည့္ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းတြင ္ လုပ္ပုိင္္ြင့္အျပည့္အဝနီးပါးျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္လခက္ရ ိသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ 

                                                           
12 ရပ္ရြမမခမးက ၄င္းတို႔ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္ကိုေရြး္ခယ္သည္။ ထိုသို႔ေရြး္ခယ္္ံမည့္သူသည္ NMSP ပါတီဝင္ျဖစ္ရမည္။ ပါတီဝင္မခမးသည္ ရပ္ရြမမခမးအတြင္း 
ေထမင္ာႏ င့္္ခီ ပီးရ ိေနသည္။ ေရြး္ခယ္္ံရသူမခမးသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏  မိ်ဳ႕နယ္၊ ္ရိုင္ာႏ င့္ ဗဟုိအ္င့္ ေ္ါင္းေ္မင္မခမးေရြး္ခယ္ရမတြင္ ပါဝင္ာိုႏင္သည္။  နယ္ေျမ 
အ္င့္္င့္တြင္ ေရြး္ခယ္္ံရသည့္ အစုအဖြခ႔သည္ ၄င္းတုိ႔ေဒသအတြင္းမ  စစ္ေရးာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑မခမးကို ကြပ္ကခရသည္။  
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မတူညီသည့္ အ္င့္အသီးသီးမ  တမဝန္ယူထမးသည္ ့နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္း သံုး္ု အပါအဝင္ ာႏုိင္ငံေတမ္ပံပ့ုိးမႈျဖင့္ရပ္တည္ေနသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္မခမးေၾကသူကမင့္ ာိုႏင္ငံေရးပထဝီ အ္င္းအကခင္း ပုိ၍ရ ်ဳပ္ေထြးလခက္ရ ိသည္။  

က္ခငျ္ပညန္ယ ္ာႏ င့္ ရ မး္ျပညန္ယ ္(ေျမမကပ္ုိငး္)  

၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္ေနမကပ္ုိင္းမ စ ပီး က္ခင္ျပည္နယ္ာႏ င့္ ရ မ္းျပည္နယ ္ (ေျမမက္ပိုင္း) တို႔တြင္ ေျပမင္းလခမႈမခမး အႀကီးအကခယ ္
ျဖစ္ေပၚ္ခ့သည္။ ၁၉၉၀ အေစမပုိငး္ာႏ စ္မခမးမ စတင္ကမ နယ္ေျမတည္ ငိမ္မႈရ ိ္ ခ့သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူထမးေသမ 
ေနရမတစ္္ ု ပီးတစ္္ ုတြင ္ ပဋိပကၡမခမး - ၄င္းာႏ င့္ ္က္စပ္ေနေသမ ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္္ိုင္ရမ အစီအမံမခမး - 
ျဖစ္ေပၚလခက္ရ ိသည္။ က္ခင္လြတ္လပ္ေရးအဖြခ႔ (KIO) ၊ ပေလမင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမမက္ေရးတပ္္ ီး (PSLF) ာႏ င့္ တပ္မေတမ္ၾကသူကမး 
၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မ  ျဖစ္ပြမး္ခ့သည့္  တုိက္ပြခမခမးသည္ ၂၀၁၅ ထိ ရ ိေန္ချဖစ္သည္။ တုိက္ပြချဖစေ္နေသမ္လည္း ေကခးရြမအ္င့္ထိ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျဖန္႔ကခက္ထမးာႏုိင္္ခ ျဖစ္သည္။ ာႏ စ္ဖြခ႕လုံး၏စနစ္သည္ ဗဟုိ္ီးစီးေကမင္စီဖြခ႕စည္းထမး ပီး အ္င့္တုိင္းတြင္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေကမ္မတီမခမးက အျ္မးဌမနမခမးာႏ င့္ တြခလခက္ လုပ္ငန္းအေကမင္အထည္ေဖမ္သည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ အေနမက္ေျမမက္ပုိင္း 
ကုိးကန္႔ေဒသတြင္မူ ၁၉၈၉ ္ုာႏ စမ္  ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္အထ ိ အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ာႏ င့္ နယ္ေျမထိန္း္ခ်ဳပ္္ခ့သည့္  
ျမန္မမအမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီမဟမမတိ္တပ္မေတမ္ (MNDAA) က ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈျပန္လည္ရယူရန ္အမးထုတ္လခက္ရ ိသည္။  

KIO သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအနက္မ  ဒုတိယအင္အမးအႀကီး္ုံးအဖခြ႔ျဖစ္ ပီး ၄င္း၏ (de facto - 
တရမးဝင္ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ရ ိျဖစ္ေသမ) ဌမန္ခ်ဳပ္အေျ္စုိက္ရမ လုိင္ဇမ မိ်ဳ႕သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံေျမမက္ပုိင္းမ  
အတုိးတက္္ုံး မိ်ဳ႕မခမးတြင္ ပါဝငသ္ည္။ ႀကီးကခယ္ေသမ စစ္ပြခရ ံ်ဳးနိမ္႔မႈမခမး လတ္တေလမတြင္ ရ ိ္ခ႔ေသမ္လည္း အဖြခ႕အေနျဖင့္ 
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔္ြမတိမ္းေရ မငသ္ူ (IDPs) ၇၀၀၀၀ ေကခမ္ကို ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမအတြင္းေနထိငု္ာုိႏင္ရန္ စီစ္္ေပးထမး ပီး 
ရ မ္းေျမမက္ာႏ င့္ က္ခင္ျပည္နယ ္ နယ္စြန္နယ္ဖခမးေဒသမခမးတြင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးျဖန္႔ကခက္ထမးသည္။ ၄င္းထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ 
နယ္ေျမအျပင္ဘက္တြင္လည္း အေျ္္ံအေ္မက္အ္ ီ တည္ေ္မက္ေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ အဖြခ႕အစည္းမ ေသမ္လည္းေကမင္း၊ 
အဖြခ႕အစည္းပုိင္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမခမးမ  ေသမ္လည္းေကမင္း ေ္မင္ရြက္သည္။ ျပည္နယ္ာႏ စ္္ုလံုးတြင္ ာႏုိင္ငံေတမ္ေထမက္ပံ့မႈာႏ င့္ 
ရပ္တည္ေနသည့္ က္ခင္လက္နက္ကိုင္အမခမးအျပမးရ ိသည္။ ၄ငး္အဖြခ႕အ္ခိ်ဳ႕က နယ္ေျမအပိုင္းအျ္မး အေတမ္အတန္ကို 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးၾကသူကေသမ္လည္း အစုိးရ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း ဝင္ေရမက္လုပ္ကိုင္ ္ြင့္ေပးထမးၾကသူကသည္။  

PSLF ာႏ င့္ MNDAA တုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔လူမခိ်ဳးမခမးအတြက္ သတ္မ တ္ထမးေပးသည့္ ကုိယ္ပုိငအု္ပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမးတြင္ 
စစ္ေရးတုိက္ပြခဝင္ေနၾကသူကျ္င္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ္ုာႏ စ္တြင္ ပေလမင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမမက္ေရးပါတီ (PSLP) ကိ ု အတင္းအကခပ္ 
ဖခက္သိမ္းေစျ္င္း၊ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင္ MNDAA ကိ ု စစ္ေရးအရ ေ္ခမႈန္းာႏုိင္္ချ့္င္းေၾကသူကမင့္ ၂၀၁၀ ္ုာႏ စတ္ြင္ ယင္းနယ္ေျမမခမးသည္ 
လက္နက္ကိုင္အတိုက္အ္ံမခမး ကင္းစင္သည့္ နယ္ေျမမခမးျဖစ္္ ခ့သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မခမးေၾကသူကမင့္ ၄င္းအဖြခ႕မခမး 
အပိုင္းပိုင္းကြခထြက္သြမး္ခ့သည္။ အ္ခိ်ဳ႕္ြခထြက္အုပ္စုမခမးက တပ္မေတမ္လက္ေအမက္္ံျဖစ္သြမးၾကသူက ပီး အ္ခိ်ဳ႕ကမူ 
ယ္င္အေျ္အေနကို ျပန္လည္ရယူရန္ စုဖြခ႔တုိက္ပြခဝင္ၾကသူကသည္။ ျဖစစ္္ ္ ာႏ စ္္ုလုံးတြင ္ယ္င္က လက္နက္ကုိင္္န္႔ကခင္မႈမခမးတြင္ 
တပ္မ ွဴးအျဖစ္တမဝန္ယူ္ခ့သူမခမး၊ ရခေဘမ္ရခဘက္မခမးသည္ ယ္ုအ္ါ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု၏ ္ီးေ္မင္အဖြခ႕မခမး ာႏ င့္ 
ျပည္သူ႔စစ္မခမးတြင ္ တရမးဝင္ရမထူးမခမးရရိ လမ္ခ့ၾကသူကသည္။13  PSLF သည္ ၄င္း၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြခ႔ကိ ု ၂၀၀၉ 
္ုာႏ စ္တြင္ဖြခ႕စည္း္ခ့ ပီး ရ မ္း(ေျမမက)္တြင္ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မ  စတငက္မသမ လႈပ္ရ မးလမျ္င္းျဖစ္သည္။ ထုိကမလမ  စတင္ကမ 
တအမင္းရပ္ရြမမခမးတြင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ု အ္ိုင္အမမတည္ေ္မက္ာႏုိင္္ခ့သည္။ ယင္းျဖစရ္ပ္က အစုိးရ၏  
နယ္ေျမစီမံမႈအမးနည္း္ခက္ကုိ အထင္းသမး ျပသေနသည္။  

UWSP ၏ အဓိက အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမသည္ ရ မ္းျပည္ေျမမက္ပုိင္းရ ိ သံလြင္အေရ ႕ျ္မ္း္ြငျ္ဖစ္သည္။ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္အျပည့္အဝ ရ ိသည့္နယ္ေျမျဖစ ္ပီး ဗမမျပညက္ြန္ျမွဴနစ္ပါတီက ၁၉၇၀ ာႏ စမ္ခမးတြင္ ကခင့္သုံး္ခ့သည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေပၚတြင္ အေျ္္ံထမးသည့္ စနစျ္ဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ UWSP သည္ ာိုႏင္ငံတြင္းတြင္ အင္အမးအႀကီး္ုံး 
လက္နက္ကုိင္အဖြခ႕ျဖစ ္ပီး ‘ဝ’ တို႔အစ္္လုိလမး္ခ့သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ ခ်ဳပ္္ြင့္ အျပည့္အဝရရ ိယူာုိႏင္္ခ႔သည္။ ထို႔အျပင ္ ၄င္းတုိ႔က 
‘ဝ’နယ္ေျမတြင္ ေရြးေကမက္ပြခ မျပ်ဳလုပ္ရန ္ ပိတ္ပင္္ခ့သည့္အျပင ္ ထိုေဒသတြင္ အစိုးရက ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု 
ထူေထမင္ရန္စစီ္္ျ္င္းကိ ု အနည္းငယ္မ ခပင ္ စိတ္ဝင္စမးမႈ မျပသ္ခ႔ေပ။ အဖြခ႔အစည္းအေနျဖင့္ တရမးဝင ္
ာႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစ္္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရမကပ္ါဝင္လႈပ္ရ မးပါက ေဒသတြင္း ေ္ါင္္းေ္မင္မခမး၏ အမဏမလႊမ္းမုိးမႈသည္ 
မလြခမေသေလခမ့ကခသြမးမည္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ာႏ င့္ ကုန္သြယ္ေရးေကမင္းမြန္ေသမေၾကသူကမင့္ နယ္ေျမအတြင္း မိ်ဳ႕မခမးတြင္ ၂၄ နမရီ 
လ ခပ္စစ္မီး၊ လူမႈဝန္ေ္မင္မႈေကမငး္မခမး၊ ေ္တ္မ ီတုိက္တမအေ္မက္အ္ီမခမး မခမးရ ိ ပီး အထူးဖြံ႔ ဖိ်ဳးသည္။ 

                                                           
13  ကုိးကန္႔ ြ္ခထြက္အဖြခ ႔သည္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ အမ တ္ ၁၀၀၆ အျဖစ္ေျပမင္းလခသြမး ပီး PSLP က မန္တုံျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပမင္းသြမးသည္။  
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ေနမက္ထပ္အေရးပါေသမ အဖြခ႔တစ္္ုျဖစ္ေသမ သ ခမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) သည္ ၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္တြင္ အဖြခ႔ကြခသြမး ပီး 
္ြခထြက္အဖြခ႔က ာိုႏင္ငံေတမ္မ ပ႔ံပုိးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔ျဖစ္သြမးသည္။ ကခန္ရစ္္ခ့သည့္အဖြခ႔မ မ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက ္ လက္မ တ္ထိုးာႏုိင္္ခသ့ည့္တိုင္ နယ္ေျမမခမးကုိ ္က္လက္ထိန္းထမးရန္ 
တုိက္ပြခဝင္ေနရသည္။ ၄င္းတို႔ာႏိုင္ငံေရးအဖြခ႔၏ ာႏုိင္ငံေရးမဟမဗခွဴဟမမခမးကုိမႈ နမမည္ႀကီး ာႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသမ 
ရ မ္းအမခိ်ဳးသမးမခမးဒီမုိကေရစီအဖြခ႔္ခ်ဳပ္သုိ႔ တရမးဝင္အ္ြင့္ေပး္ခမ တ္ေစသည္။ ၄င္း၏ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႔ျဖစ္သည့္ 
ရ မ္းျပည္တပမ္ေတမ္က သတ္မ တ္ထမးသည့္ ဌမနအနည္းငယ္န င့္ တြခ ပီးနယ္ေျမကိ ုစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။  

ျမနမ္မာိုႏငင္အံေနမကပ္ုိငး္  

အိာႏၵိယနယ္စပ္တေလခမက ္ စစ္ကုိင္းတိုင္းအတြင္းရ ိ ေတမင္တန္းေဒသမခမးတြင္ နမဂလက္နက္ကုိင္အဖြခ႔အမခိ်ဳးမခိ်ဳး 
အေျ္္ခလခက္ရ ိသည္။ ရပ္ရြမမခမးကိ ု မခိ်ဳးာႏြယ္စု ေကမ္မတီအ္င့္္င့္ျဖင့္ ္ခိတ္္က္အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ ရုိးရမစနစ္အတုိင္းပင ္
္က္လက္အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ တစ္္ခိန္တည္းတြင္ပင္ ္ခင္းျပည္နယတ္ြင္ ္ခင္းအမခိ်ဳးသမးတပ္္ီး (CNF) ကအုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ 
နယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕ရ ိ ပီး ရ္ုိင္ျပညန္ယ္တြင္းတြင္လည္း ရ္ိုင္ျပည္လြတ္ေျမမက္ေရးပါတီ (ALP) က အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕ရ ိသည္။ 
ယင္းနယ္ေျမမခမးအုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ကုိ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ ္ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္မခမးတြင္ လက္မ တ္ေရးထုိး္ခ့သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
သေဘမတူညီ္ခက္အရ ္ြင့္ျပ်ဳထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ အျ္မးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႔တစ္္ုျဖစ္ေသမ ရ္ိုင္တပမ္ေတမ္ (AA) သည္လည္း 
ရ္ုိင္ျပည္နယ္ေျမမက္ပုိင္းတြင္ မၾကသူကမေသးမ ီက ဝင္ေရမက္ေနရမယူလခက္ရ ိ ပီး ထိုလက္နက္ကုိင္တပ္မခမးာႏ င့္ အ္က္အသြယ္ျပ်ဳသည္ 
ဟူေသမ စြခ္ ုိ္ခက္ျဖင့္ ဒါဇင္ာႏ င့္္ခီေသမ အရပ္သမးမခမးမ မ အဖမ္း္ံ္ခ႔ရသည္။  

ာိုႏငင္ေံရးနညး္လမး္အရ ေျဖရ ငး္ျ္ငး္္သီို႔ 

အ္ခိန္တစ္္ုေရမက္လ ခင္ လႊမ္းမိုးပယ္ဖခက္ပစ္ာိုႏင္မည္ဟူေသမ ေမခ မ္လင့္္ခက္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၏ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအ္န္းက႑မခမးကုိ အစုိးရအ္က္္က္က လက္သင့္္ံ္ခ့ၾကသူကသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ထိုအမးထုတ္မႈမခမးမ မ ထင္သေလမက ္
ေအမင္ျမငမ္ႈမရ ိ္ ခ႔ရံုသမမက တစ္္ ါတစ္ရံတြင္ ပဋိပကၡမခမးကုိ ပုိမုိျပင္းထန္ေစ္ခ႔ ပီး ာိုႏင္ငံေရးပထဝီအေနအထမးကိုလည္း 
ပုိ၍ရႈပ္ေထြးသြမးေစ္ခ့သည္။ အမဏမအ ပိ်ဳင္အ္ုိင္တည္ေ္မက္မႈမခမးကုိ ေလခမ့ကခေစရန္အတြက္  ေကခနပ္ေလမက္ေသမ 
အမဏမ္ြခေဝမႈျပ်ဳလုပ္ျ္င္း၊ အမဏမတည္ေ္မက္မႈမခမးေၾကသူကမင့္  မ ငိမမ္သက္ျဖစေ္နသည့္ တုိင္းရင္းသမးေဒသမခမးမ  
ရ ိရင္းစြခအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အသိအမ တ္ျပ်ဳျ္င္းမခမး လိုအပ္သလုိ အမဏမ္င္းသက္ပုံာႏ င့္ ကုိက္ညီသည့္ အစုိးရဖြခ႔စည္းပုံမခမးကုိ 
စုစည္းာိုႏင္သည့္  ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခိ်ဳး ရရ ိရနလ္ည္း လုိအပ္လခက္ရ ိေၾကသူကမင္း ယင္းအေတြ႔အႀကံ်ဳမခမးက 
လက္ေတြ႔ျပသေနပါသည္။  စစ္အင္အမးရ ိသည့္ အဖြခ႔မခမးကုိ တရမးဝင္အမဏမ ပုိမုိအပ္ာႏ င္းေပးလုိက္ရုံျဖင့့္ 
ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္ ရာိုႏင္မည္မဟုတ္ပါ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသည့္ အဖြခ႔မခမးအတြင္း  ငိမ္း္ခမ္းတည္ ငိမ္သည့္ ျပည္ေထမင္စု 
တည္ေ္မက္ရန္၊ ညိႇာႏႈိင္းေပးယူမႈျပ်ဳလုပ္ ပီးသည့္ေနမက္ ာႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရ မးမႈ/စစအ္င္အမးသံုးမႈဖယ္ရ မးရန္ 
္ာႏၵမ န္ရ ိေၾကသူကမင္း ဝန္္ံသည့္ ာႏုိင္ငေံရးကတိကဝတ္မခမး လိုအပ္ေနပါသည္။ 

၂၀၁၅ ေရြးေကမက္ပြခမတုိင္မ ီ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကမက္ပြခလြန္ကမလအတြင္း ယုံၾကသူကည္ရသည့္ ာိုႏင္ငံေရးေ္ြးောႏြးပြခမခမး 
အမ န္တကယ္ျဖစ္ေပၚလမပါက  တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ အဖြခ႕အမခမးစု - ာႏ င့္ မ တ္ပုံတင္ထမးသည့္ တုိင္းရင္းသမး 
ာႏိုင္ငံေရးပါတီမခမးသည ္ - ဖက္ဒရယ္အေျ္္ံ္ပေဒ ေပၚေပါက္လမေရးအတြက္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ ေ္မင္ရြက္ရန ္
ေတမင္း္ုိပါလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမခမးအေနျဖင့္ ာႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ဘ႑မေရး္ိုင္ရမ 
လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမးပုိမိုရရ ိေအမင္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ာိုႏင္္ခ့ေစကမမူ ္ရုိင္အ္င့္၊  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္၊ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္ 
အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးန င့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစ္္မခမး ညိႇာႏိႈင္းသည့္အ္ါတြင္ေတမ့ မခမးစြမ္က္္ခာိုႏင္သည္။ 
ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမးမ မ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသမ္  ဗဟုိအမဏမပုိင္အဖြခ႔က အျ္မးဌမနမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္း 
အေကမင္အထည္ေဖမ္သည့္ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းသည္ ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင္ ရမစာုႏ စ္မခမးစြမကပင္ 
ကခင့္သုံးေနသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္မခမး အၾကသူကမးတြင္လည္း ပခံ႕ာႏ ံ႔သံုးစြခေနေသမ 
စနစ္တစ္္ုလည္းျဖစ္သည္။ 

ပဋိပကၡမခမးကုိေျဖရ င္းာိုႏင္သည့္ ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္တစ္္ုရရနမ္ မ ္ယ္စုာႏ စ္မခမးစြမ ၾကသူကမာႏုိင္သည့္အျပင ္
 ငိမ္း္ခမ္းေရးျဖစစ္္္သည္လည္း အစ္္အတုိင္းတိုးတက္ေနရန္မ မ ျဖစာို္ႏင္ေ္ခနည္းပါသည္။ ၄င္း၏အကခိ်ဳး္က္မ မ 
တုိင္းရင္းသမးနယ္ေျမမခမးမ  ေဒသအ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈတြင ္ နမးလည္မႈအေျ္္ံသည့္ 
ညိႇာႏိႈင္းစီမံမႈမခမး ာႏ စ္ေပါင္းမခမးစြမ ္က္လက္ျဖစ္ေပၚေန္ီးမညျ္ဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ ၾကသူကမးကမလအတြင္း တည္ ငိမ္သည့္နယ္ေျမမခမး 
ေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္ရန္ာႏ င့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအ္န္းက႑ကုိ အတိအလင္းသတ္မ တ္ထမးသည့္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး အစီအစ္္မခမး္ခမ တ္ရန ္ လုိအပ္သည္။ မတည္ ငိ္မ္မႈမခမး ္က္လက္ရ ိေန္ီးမညျ္ဖစေ္သမေၾကသူကမင့္ 
ပဋိပကၡေဒသမခမးတြင္ ေထမက္ပံ႔ေရးလုပ္ငန္းမခမး လုပ္ေ္မင္ေနသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြခ႕အစည္းမခမး အေနျဖင့္ 
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ာႏိုင္ငံေရးျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခေရး္ိုင္ရမ ကိစၥရပ္မခမးအတြက္ ပံ႔ပိုးေပးရမတြင္ျဖစေ္စ၊ လူမႈေရးဝန္ေ္မငမ္ႈမခမး ပိုမိုေကမင္းမြန္လမေအမင ္
ပံ႔ပိုးေပးရမတြငျ္ဖစ္ေစ လုပ္ငန္းမခမးေ္မင္ရြက္ရမတြင ္ ပဋိပကၡာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ အကခ္ တ္မႈမခမးကို အထူးသတိထမးကမ 
အေျ္အေနလုိက္ေ္မင္ရြက္ ရနလ္ုိအပ္ပါသည္။
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အပိငုး္ ၁ - နဒိါနး္ 

ျမန္မမာုိႏင္င ံ အာႏ ံ႔အျပမးရ ိ ေတမေတမင္ထူထပ္ ေ္ခမင္ကခေသမ တုိင္းရင္းသမးနယ္ေျမမခမးသည္္ အုပ္္ခ်ဳပ္သူအမခိ်ဳးမခိ်ဳးက 
နယ္ေျမစုိးမုိးာႏုိင္မႈာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး သူပုိင္သည္ ငါပုိင္သည္ အျငင္းပြမး တုိက္္ိုက္ေနၾကသူကသည့္ နယ္ေျမမခမးျဖစ္သည္။ 
တုိက္္ိုက္ေနၾကသူကသူမခမးမ မ ျမန္မမအစုိးရ ာႏ င့္ လက္နက္ကိုင္အင္အမးစု၊ ာႏုိင္ငံေတမ္ေကခမေထမက္ေနမက္္ံ ေပးထမးသည့္  
ျပည္သူ႔စစ္မခမး၊ အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမးသည့္ တုိက္ပြခဝင္ေန္ချဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမခမး ျဖစ္ၾကသူကသည္။ 

ပုံမ န္အမးျဖင့္ အစုိးရသည္္  ေျမျပန္႔ပုိင္းာႏ င့္ အဓိက လမ္းမႀကီးမခမးကုိ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိင္ ပီး လမ္းပန္း္က္္ ခသည့္  နယ္ေျမမခမးတြငမ္ ူ
ေဒသ္ ံ လက္နက္ကိုင္မခမးကပုိ၍ ္က္စပ္ဝင္ထြက္အသံုးျပ်ဳၾကသူကသည္။ ေဒသ္ံရပ္ရြမမခမးာႏ င့္ ရင္းာႏ ီးထိေတြ႕မႈတြင္ ေဒသ္ံ 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႔မခမးက ာႏုိင္ငံေတမ္ထက္ ပုိ၍ အမးေကမင္း ပီး တ္ခိ်ဳ႕ေဒသမခမးတြင္ တစ္္ီးတည္းေသမ အမဏမပုိင္အျဖစာ္ႏ င့္ ၆၇ 
ာႏ စ္လုံးလုံး အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သည္မခမးပင္ ေတြ႕ရ ိရသည္။ ယင္းသို႔အုပ္္ခ်ဳပ္ာိုႏင္ရန ္  မည္သည့္္ဖြခ႕စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒ၊ မည္သည့္ 
္ပေဒတြငမ္ ချပဌမန္းထမးျ္င္းမခိ်ဳးမရ ပိါ။ ရ မးရ မးပါးပါး တရမးဝင္မ တ္တမ္းမခမး ရ ိာိုႏင္ ေသမ္လည္း အမခမးျပည္သူသိရန္ ဖြင့္ျပျ္င္းမရ ိပါ။  

ဤအစီရင္္စံမတြင ္  တုိင္းရင္းသမးေဒသမခမး၌ လက္ရ ိသက္ဝင္ကခင့္သုံးေနသည့္ ေဒသအ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံအမခိ်ဳးမခိ်ဳး၊ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမခမးာႏ င့္ ္က္ာႏြယ္ေပၚေပါက္လမသည့္  ကမလရ ည ္ ပဋိပကၡအေၾကသူကမင္းမခမးကုိ တင္ျပထမးပါသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသည့္ေဒသမခမးမ  ္ပေဒအရ တရမးဝင္ေသမ (de jure)၊ ္ပေဒအရျပဌမန္းထမးျ္င္း ရ ိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မရ ိသည္ျဖစေ္စ လက္ရ ိျဖစ္ေပၚလပု္ကိုင္ေနေသမ (de facto) အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မခမးအေၾကသူကမင္းကုိ ေဖမ္ထုတ္ာႏႈိင္းယ ္္ ျပထမးသည့္ 
အစီရင္္ံစမျဖစ ္ပီး ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေျ္္ံ္ ပေဒတြငပ္ါဝင္သင့္သည့္ အ္ခက္မခမးာႏ င့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚ ေနေသမ 
ပဋိပကၡမခမးာႏ င့္ ္က္စပ္ပုံ ကို ေဖမ္ထုတ္တင္ျပထမးပါသည္။ အစီရင္္ံစမသည္ လက္ရ ိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အ္င္းအကခင္း မခမး၏ 
အတိမ္အနက္ကုိ ျမင္ေအမင္ ပုံေဖမ္သည့္ အစီရင္္ံစမ သမျဖစ ္ပီး မူဝါဒပုိင္း္ုိင္ရမ တုိက္တြန္းအႀကံျပ်ဳမႈမခမး မပါဝင္ပါ။ 
ထို႔အျပင္ယင္းေဒသမခမးတြင္ ျဖစေ္ပၚ ေနေသမ ာႏုိင္ငံေရးပထဝ ီအရႈပ္အရ င္းကိ ုသေဘမေပါက္ရန္အတြက္ သိရ ိသင့္သည္ ့အေျ္္ ံ
အ္ခက္အလက္မခမးကုိ တင္ျပေပးထမး ပီး ၄င္းျပႆနမသည္ မည္သည့္ အတုိင္းအတမထိ ရႈပ္ေထြး လခက္ရ ိေနသည္ကိ ုျပင္ပမ ေန၍  
ဝင္ေရမကၾ္ကသူကမးဝင္ေပးမည့္သူမခမး မခက္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ာႏုိင္ေအမင္၊ ပဋိပကၡမခမး ေျပ ငိမ္းရန္အတြက ္ာႏုိငင္ံေရးအရ အေျဖရ မရမတြင္ 
ေပၚေပါက္လမာိုႏင္ သည့္အ္က္ အ္ခမခမးကုိ  ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္သိလမေစရန ္ပုံေဖမ္ေပးထမးပါသည္။  

အထက္ပါ အေၾကသူကမင္းအရမမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး လတ္တေလမထြက္ရ ိထမးသည့္ ္န္းစစ္္ခက ္ အမခမးစုမ မ အစုိးရာႏ င့္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူထမးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ပြခဝင္ေန္ခ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး အေၾကသူကမင္းကုိ 
ေဇမင္းေပး ပီး သုံးသပ္ထမးသည္က မခမးပါသည္။ ဤအစီရင္္ံစမတြင္မူ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႕မခမးအျပင ္ ာႏုိင္ငံေတမ္မ  
ေကခမေထမက္ေနမက္္ံေပးထမးသည့္ အေရအတြက္ မနည္းလ ေသမ ျပည္သူ႔စစ္မခမး၏ အေနအထမးကိုပါ 
ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လမသုုံးသပ္ထမးပါသည္္။ အစီရင္္ံစမတေေလခမက္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔မခမး ာႏ င့္ တုိင္းရင္းသမး 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အမးလုံးကို ေပါင္းကမ “တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္မခမး”ဟု  ္ံ်ဳငံုသတ္မ တ္ ရညည္ြန္း သြမးမည္ျဖစပ္ါသည္။  
ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ပူးေပါင္းေနသည့္အဖြခ႕ ျဖစေ္စ၊  ္န္႔ကခင္ေနသည့္အဖြခ႕ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္မခမးၾကသူကမးရ ိ ကြချပမး္ခက္ကုိ 
အျဖွဴ၊ အမခ ္ြခသကခ႔သို႔ အရ င္းသတ္မ တ္မရပါ။ ေနမက္ကြယ္ အျပန္အလ န္္က္္ံေရးမခမးကုိ လည္းထည့္သြင္း 
စ္္းစမးရမညျ္ဖစပ္ါသည္။   

ျမန္မမာိုႏင္ငံရ  ိတုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၏ နယ္ေျမ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမဏမစက ္ ျဖန္႔ကခက္မႈ ရယူပုံနည္းလမ္း သံုး 
ရပ္ရ ိပါသည္္။  

၁) တိုက္ပြခဝင္ရယူျ္င္း - နယ္ေျမထိန္းထမးရန္၊ ရယူရန္အတြက္ စစအ္င္အမး အသုံးျပ်ဳျ္င္း။  

၂) ညိ ာႏိႈင္းရယူျ္င္း - အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသျဖင့္ ျမန္မမလုံ ္်ံဳေရးအငအ္မးစုမခမးက နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ကို နမးလည္မႈာႏ င့္္ြင့္ျပ်ဳျ္င္း။ 

၃) ပူးေပါင္းရယူျ္င္း - ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ပြင့္လင္းရင္းာႏ ီးစြမပူးေပါင္း ပီး နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္း။ 

နယ္ေျမ ဟု္ိုရမတြင္လည္း ရ င္းရ ငး္လင္းလင္းသတ္မ တ္ထမးသည့္ နယ္နိမိတ္စည္းမရ ိပါ။ ရ မးရ မးပါးပါးရ ိ္ခ့လ ခင္ပင ္မ  တ္တမ္းမ တ္ရမ 
ကခန္ရန္္က္္ခပါသည္။  

တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ အေတမ္မခမးမခမးတြင္ အေသးစိတ္္ခမ တ္ထမးေသမ ဖြခ႔စည္းပံု အေျ္္ံ္ပေဒမခမးရ ၾိကသူက ပီး 
၄င္းတုိ႔နယ္ေျမကိ ု အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္အ္ါ တစ္ပါတီစနစ္ကခင့္သုံးေသမ ာႏုိင္ငံမခမး အုပ္္ခ်ဳပ္သကခ့သို႔ အုပ္္ခ်ဳပ္ၾကသူကသည္။  အစုိးရဘက္မ   
သတ္မ တ္္ခက္ာႏ င့္ လုံးဝကြချပမးေသမ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သမ တူညီေသမ နယ္ေျမ္ြချ္မးမႈ၊ ေျမပုံသတ္မ တ္မႈမခမးာႏ င့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းျဖစ္သည္။  အမခမးစုက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတစ္္  ု(္ရုိင္၊  မိ်ဳ ႔နယ္၊ ေကခးရြမအုပ္စု အစရ ိသျဖင့္) အတြက ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
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တမဝန္္ံမခမးာႏ င့္ ေကမ္မတီမခမးပါဝင္ေသမ အထက္ေအမက္ အ္င့္္င့္ ညႊန္ၾကသူကမးေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစံကို အသုံးျပ်ဳသည္။ နယ္ေျမ 
အ္င့္္င့္ တမဝန္္ံအျပင ္ဗဟုိ အ္င့္ တမဝန္ရ ိသူမခမးကုိလည္း ္န္႔ထမးေလ့ရ ိၾကသူကသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္္ု၏အဓိကကခေသမ 
လုပ္ငန္းမခမးအတြက ္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌမနပုံစံာႏ င့္ ္ပ္္င္္ငျ္ဖစေ္သမ သက္္ုိင္ရမဌမနမခမး ရ ိတတ္သည္။ ထုိကခ့သုိ႔ေသမ 
သီးသန္႔ဌမနမခမးသည္ ဗဟုအိ္င့္တြင္သမ ရ ိေနာိုႏင ္ သကခ့သို႔ အ္င့္တုိင္းအထ ိ ျဖန္႔ကခက္ထမးျ္င္းမခိ်ဳးလည္း ရ ိာႏုိင္သည္။  
သီးသန္႔ဌမန မခမးသည္ နယ္ေျမအ္င့္္င့္မ  အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ေကမ္မတီမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္း အေကမင ္
အထည္ေဖမ္ၾကသူကသည္။  

‘အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး’၏ အေျ္္ံပုစံံသည္ လက္ရ ိျမန္မမအစုိးရ အသုံးျပ်ဳေနသည့္ ေဒသာၱႏရပုံံစံာႏ င့္ ္င္တူသည္။ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမခမး ကိစၥအဝဝကို ေစမင့္ၾကသူကည့္ရန္၊ ထိန္းေကခမင္း ညႇိာႏိႈင္းျ္င္းမခမးျပ်ဳလုပ္ရန္အတြက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမး (ရံဖန္ရံ္ ါ 
္ကၠဌ ဟုေ္ၚ္ိ ု အသံုးျပ်ဳသည္) ကုိ္န္႔ထမး ပီး ထိုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးက အထက္မ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးကုိ ျပန္လည္ 
အစီရင္္ံသည့္ပုံစံျဖစ္သည္္။ အစုိးရ၏စနစ္တြင ္ တပ္မေတမ္မ  ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးေသမ ျပည္ထခေရးဝနႀ္ကးီဌမန၏ လက္ေအမက္္ံ 
ဌမနတစ္္ျုဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမန (ေထြအုပ)္ မ  ေရြး္ခယ္ ပီး၊ ေရြး္ခယ္္ံရသူက တမဝန္ကခရမေဒသမခမးတြင္ 
လ ည့္လည္တမဝန ္ ထမ္းေ္မင္ရပါသည္္။14  တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္မခမး ကခင့္သုံးသည့္စနစ္တြင္မူ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးမ မ 
ေဒသ္ံထခမ ျဖစ္ ပီး အမခမးအမးျဖင့္ ေဒသမ ေရြးေကမက္ထမး သူမခမးျဖစ္သည္။  

တစ္္ခိန္တည္းတြင္ပင ္ ရႈပ္ေထြးလ ေသမ ာိုႏင္ငံေရး ပထဝီအေနအထမးကို ျဖစ္ေပၚေစ္ခ႔သည့္ ပဋိပကၡမခမးသည္  ေဒသအ္င့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို မည္သူက မည္သုိ႔ ေ္မင္ရြက္မည္ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးေၾကသူကမင့္ ပုိမုိျပင္းထန ္လမရသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံကိ ု
တည္ေထမင္္္ခ့သူမခမးက သမုိင္းတေလခမက္ အျပည့္အဝ ေပါင္းစည္းာႏုိင္ျ္င္းမရ ိ္ ခ႔သည့္ အမခိ်ဳးသမးျပည္ေထမင္မခမး စုထမးေသမ 
ျပည္ေထမငစ္ု(Union) ျဖစ္ေပၚလမရန္ ေမ ခမ္မ န္းထမး္ခ႔ပါသည္။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ မည္သည္ ့ လူမခိ်ဳးက ျပည္နယ္ရသင့္သည္၊ 
နယ္ေျမမည္သု႔ိသတ္မ တ္မည္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ မည္သည့္အ္င့္ထိေပးမည္၊ ျပည္နယ္မခမးသည ္ မည္သူ႔ကိ ု အစီရင္္ံရမည ္
အစရ ိေသမ ကိစၥရပ္မခမးာႏ င့္ စပ္လခ္္းသည့္ မေျပလည္မႈမခမးမ မ လြတ္လပ္ေရးမရ္င္ကတည္းက အျမစ္တြယ္ေန ပျီဖစ္သည္။  

လြတ္လပ္ေရးမရမ ီကပင ္အဓိကလူမခိ်ဳးစု ရ စ္စုျဖစ္ေသမ ဗမမ၊ ရ မ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကယမး  (ကရင္န)ီ15 ၊ က္ခင္၊ ရ္ုိင္ (အမရကန)္ ာႏ င့္ 
္ခင္း လူမခိ်ဳးမခမးကုိ အသိအမ တ္ျပ်ဳေရး အေျ္္ ံပီး အျငင္းအ္ုန္မခမးျဖစ္ ပြမး္ခ့ၾကသူကသည္။ ထိုလူမခိ်ဳးစု ရ စ္္ုအနက္မ  ္ုာႏ စ္္ုက 
လူမခိ်ဳးအမည္ာႏ င့္ ျပည္နယ္မခမး ရ္ခ့ၾကသူကသည္။  ျပည္နယ္ရသည့္ လူမခိ်ဳးမခမးထက္ လူ္ီးေရအေရအတြက္ ပုိမခမးသည့္ 
တုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမး ရ ိေန္ခေ့သမ္လည္း ကြချပမးသည့္သမုိငး္ေနမက္္ံအမခိ်ဳးမခိ်ဳးေၾကသူကမင့္ ေဖမ္ျပပါ လူမခိ်ဳးစုမခမးကခ႔သုိ႔ 
ထင္ရ မးအေရးပါျ္င္း မရ ိ္ခ႔ေပ။ အဓိကလူမခိ်ဳးစု္ုာႏ စ္္ုစမရင္းဝင ္ လူ္ီးေရအမခမးအျပမးသည္လည္း သတ္မ တ္ထမးသည္ ့
ျပည္နယ္အျပင္ဘက္တြင္ ပခံံာႏ ံ႔ေနထုိင္ေနၾကသူကသည္။ 

ျပည္ေထမငစ္ုဗဟုိအမဏမကို ဗမမေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးကသမ ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးျ္င္းျဖစ္ ပီး16 တုိင္းရင္းသမး လႈပ္ရ မးမႈမခမး၏ 
ေတမင္း္ို္ခက္သည္္ အမဏမကို အညီအမ ခ္ြခေပးရန္ာႏ င့္၊ တုိင္းရင္းသမး ျပည္နယ္မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ 
လက္ထခတြင္သမရ ိရန္ ျဖစ္သည္။ ္ြခထြက္ရန္ ေတမင္း္ိုမႈမခမး မရ ိ္ခ့ေသမ္လည္း17 ကုိယ္ပုိင္ျပဌမန္း္ြင့္အတြက္ 
လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြခဝင္ေသမ တုိင္းရင္းသမး လူမခိ်ဳးစုမခမး၏ ႀက်ိဳးပမ္းမႈမခမးေၾကသူကမင့္ ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကို ပုိမုိအမးေကမင္းေစ္ခ ့ပီး 
အ္ုံးမရ ိိေသမ လုံ ္်ံဳေရး္ုိင္ရမ အကခပ္္ုိက္မႈႀကီးကို ျဖစ္ေပၚေစ္ခသ့ည္။ ၁၉၆၀ အေစမပုိင္းကမလတြင္ စတင္္ခ့သည့္ဖက္ဒရယ္ 
လႈပ္ရ မးမႈႀကီးေၾကသူကမင့္အျမင္ေစမင္းမႈပုိမခမးလမ ပီး တပ္မေတမ္က အမဏမသိမ္း သည့္အ္င့္ထိ ေရမက္သြမးေစ္ခ့သည္။ 
အမဏမသိမ္း ပီးေနမက္တေန႔တြင ္“ဖက္ဒရယ္အေရးသည္ အမဏမသိမ္းရျ္င္းအတြက္ အေရးႀကီး (အေၾကသူကမင္းရင္းျဖစ)္ သည္” ဟု 
ေၾကသူကညမ္ခ့သည္။ 18 

                                                           
14 ရပ္ကြက္အ္င့္၊ ေကခးရြမအုပ္စု အ္င့္အတြက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးသည္ သြယ္ဝိုိက္နည္းအမးျဖင့္ ေရြး္ခယ္္ံထမးရသူမခမးျဖစ္ ပီး ေထြအုပ္ဝန္ထမ္း မခမး မဟုတ္ၾကသူကပါ။ 
စမေရးမခမးမ မမူ ေထြအုပ္ဌမနမ ္န္႔ထမးသည့္ ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္။ 
15 လူမခိ်ဳးစုအုပ္စုသတ္မ တ္ပံုာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ေ္ြးောႏြးစရမအမခမးအျပမး ရ ိသည္။။ အေရးတႀကီးမ တ္ထမးရန္မ မ အစိုးရက ကယမး ဟူေသမ အသုံးကို 
လူမခိ်ဳးစံုအမးလြမ္းျ္်ဳံသည့္အမည္တရပ္ဟု  သတ္မ တ္သည္။  သုိ႔ေသမ္လည္း အမခိ်ဳးသမးေရးဝါဒီမခမးကမူ ကရင္နီ ဟူေသမ အသုံးသည္သမ  အမးလုံးကို လြမ္းျ္်ဳံေသမ 
အမည္တစ္ရပ္ျဖစ္ ပီး ကယမး္ုိသည္မ မ လူမခိ်ဳးအုပ္စုႀကီးတစ္္ုသမ ျဖစ္သည္ဟု မ တ္ယူသည္။ 
16 ျပည္ေထမင္စုအစုိးရ ္ိုသည္မ မ အျမင့္္ံုးအစုိးရအ္င့္ျဖစ္ ပီး ေနျပည္ေတမ္တြင္ ရုံးထိုင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုတြင္ အသံုးျပ်ဳေသမ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရဟူသည့္ အသံုးအာႏႈန္းာႏ င့္ စပ္ာႏြယ္သည့္အသံုးအာႏႈန္းမခိ်ဳးျဖစ္သည္။  
17 ၁၉၄၅ - ၁၉၆၂  အတြင္းျဖစ္ေပၚ ခ္သည့့္ တုိင္းရင္းသမးလႈပ္ရ မးမႈမခမး၏ အဓိက ေတမင္း္ုိမႈမခမးသည္   ၁၉၄၇ အေျ္္ံ္ပေဒတြင္  ျပဌမန္းထမးေသမ နယ္ေျမမခမး 
ြ္ခထြက္ပိုင္ ြ္င့္ကုိ အေၾကသူကမင္းျပ်ဳလႈပ္ရ မးၾကသူကျ္င္း ျဖစ္ ပီး အ ပီး ြ္ခထြက္ရန္  အျပင္းအထန္ႀကိ်ဳးစမးျ္င္းေတမ့ မရ ိ ခ့္ၾကသူကပါ။ နမဂ အဖြခ႔မခမးမ မူ ြ္ခင္း္ခက္ျဖစ္သည္။ နမဂသည္  
ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ အစိတ္ အပိုင္းမဟုတ္သလုိ အိာႏၵိယ၏ အစိတ္အပိုင္းလခမဟုတ္ဟု အ မခတမ္းျငင္း္ို ခ့္ၾကသူကသည္။ ၄င္းျငင္း္ုိျ္င္းကို ြ္ခထြက္ေရးလႈပ္ရ မးမႈဟု 
အမည္တပ္မရပါ။ 
18 Smith (1999) p.196 
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ာႏုိင္ငံေတမ္အေနာႏ င့္ အစုိးရရုံး ဖြခ႕စည္းမႈပုံစံကိ ု တစ္္ီးတည္း ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးသည့္အျပင ္ လက္နက္ကိုင္မခမးကုိလည္း 
လက္ေတြ႕ကခင့္သံုးာႏိုင္ေသမ္လည္း တရမး္ပေဒအရျပဌမန္းမထမးသည့္ (de facto) အ္င့္မတူေသမ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္၊ 
လုပ္ပုိင္္ြင့္ အမခိ်ဳးမခိ်ဳး္ခေပး ပီး ထိန္း္ခ်ဳပ္္ခယ္လ ယ္ာႏိုင္ေအမင္ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။  ၁၉၆၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးမ စ၍ 
လက္နက္ကုိင္္န္႔ကခင္သူမခမးကုိ တရမးဝင္ျပည္သူ႔စစ္မခမးအသြင္ ကူေျပမင္းျ္င္းျဖင့္ ေ္မင္ရြက္္ခ႔ျ္င္းျဖစ္သည္။ 
အပစ္အ္တ္ရပ္္ခမႈမခမးေၾကသူကမင့္ အဖြခ႔အေတမ္မခမးမခမးသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ာႏ စ္ောႏ မင္းပိုင္းမခမးမ  စတငက္မ နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ 
အမခိ်ဳးမခိ်ဳးအျပင္ လက္နက္္က္လက္ကုိင္ေ္မင္ထမး္ြင့္ ရရ ိ္ခ႔သည္။ ထိုအေတမအတြင္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးမႈ 
အတက္အကခမခမးရ ိ္ခ႔ေသမ္လည္း တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမးသည္ ၄င္းတို႔၏ အမမ္ံနယ္ေျမမခမးအတြင္းရ ိ 
လူထုကို္က္လက္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈမခမးျပ်ဳလုပ္္ခ႔သည္။  

ထုိေပၚေပါက္လမေသမ ာုိႏင္ငံေရးပထဝီ အေနအထမးအမးၾကသူကည့္ျ္င္းအမးျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမခမးေၾကသူကမင့္ အပခက္အစီး 
အေသအေပခမက္ နည္းသည္ဟု္ုိာႏုိင္ေသမ္လည္း ေဒသာႏၱရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ လုပ္ငန္းမခမးအေပၚတြင္မ ူ ႀကီးမမးေသမ 
ထိ္ိုက္မႈမခမးရ ိ္ခ႔သည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမခမးက ေဒသာႏၱရ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ကိုထိ္ုိက္မႈ အမခမးအျပမး ရ ိ္ခ့သည္။  ပဋိပကၡေၾကသူကမင့္ 
ေရြ႕ေျပမင္းမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ရသျဖင့္   ရပ္ရြမမခမးစြမ ပခက္္ီးရသည္။ စစ္အင္အမး အလြန္အကြခံအသုံး္ခသည့္ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ 
အျမတ္ထုတ္မႈ အမခိ်ဳးမခိ်ဳး လုပ္သည့္လက္နက္ကိုင္မခမး၏ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးကိုလည္း ရပ္ရြမက္ါးစည္း္ံရသည္္။ လူမခိ်ဳးစု 
လက္နက္ကိုင္မခမး ာႏ င့္ ရပ္ရြမမခမးအၾကသူကမးတြင္ အျပန္အလ န္အကခိ်ဳးျပ်ဳမႈ ္ုိင္္ုိင္မမမမရ ိ္ခ့သည့္တုိင္ လက္နက္ကိုင္မခမးအေနာႏ င့္ 
လုံေလမက္ေသမ လုံ ္်ံဳေရး၊ အေျ္္ံ ျပည္သူ႔အ္ြင့္အေရးမခမး၊ က႑စုံ စီးပြမးေရးတုိးတက္မႈ၊ ျပည့္စုံသည့္လူမႈေရးဝန္ေ္မင္မႈမခမး 
ျဖည့္္ည္းေပးာႏုိင္သည့္ အစြမ္းမရ ိေပ။ အထူးသျဖင့္ တည္ ငိမ္ေအး္ခမ္းမႈ မရ ိသည့္ အေနအထမးမခမးတြင္ ထိုဝန္ေ္မင္မႈမခမးေပးရန ္
ပိုမို္က္္ခသည္။ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံသည္ အမ န္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမဏမသက္ေရမက္မႈ အ္ခိိတ္အ္က္၊ ာႏုိင္ငံေရး စနစ္မခမးာႏ င့္ ကုိက္ညီမႈရ ိေသမ 
အေျ္္ံ္ပေဒ္ုိင္ရမ မူေဘမင္မခမး ္ခမ တ္ေဖမ္ေ္မင္နုိင္မႈ မရ ိ္ခ႔သည့့္ဒဏ္ကို အလူးအလခ ္ံ္ခ့ရသည္။ ၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ပေဒတြင ္
ေဒသာၱႏရ အစုိးရမခမးကုိ ာႏုိင္ငံအာႏ ံ႔ျပန္လည္ အသက္သြင္း္ခ့ ပီး လူနည္းစု လူမခိိ်ဳးအ္ခိ်ဳ႕အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရငစ္ုမခမး 
(SAAs) ကိ ုေဖမ္ထုတ္္ခ့သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မ ူထိုေဒသမခမး၏ လုပ္ပုိင္္ြင့္အမဏမမ မ အနည္းအကခ္္းသမ ရ ိသည္။ 
ေထြအုပ္၏ ဗဟုိ္ီးစီးမႈသည္ နက္နက္ရ ိ်ဳင္းရ ိ်ဳင္းရ ိေန ပီး ေဒသ္ံမခမးေရြးေကမက္လုိက္သည့္ ကုယိ္စမးလ ယ္မခမး၏ တရမးဝင ္
လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမးမ မမ ူအကန္႔အသတ္ျဖင့္ျဖစ္သည္။19 

ထိုအေျပမင္းအလခမခမးသည္ ာိုႏင္ငံတြင္းရ ိ မခမးျပမးလ ေသမ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမး၏ ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ ာႏ င့္္ုိင္သည့္ 
၄င္းတို႔၏လုိလမး္ခက္မခမးကုိ ေကခနပ္ေအမင ္ မျဖည့္္ည္းာႏုိင္သလို၊ ၄င္းတုိ႔ ယူထမးေသမေနရမမခမးကိုလည္း အင္အမးသုံး 
ဖယ္ရ မးာိုႏင္ေလမက္ေအမင္ ျပည့္စုံျ္င္းမရ ိေပ။ အစုိးရကိ ု ဖက္ဒရယ္စနစ္အျပည့္အဝကခင့္သုံး ပီး ာႏုိင္ငံေတမ္ကိုေရ ႕္က္ရန ္
တုိက္တြန္း္ခက္မခမးမ မ တေန႔တျ္မး ပုိအမးေကမင္းလမသည္။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ ္ အျပည့္အဝ ရရ ိရန ္ တုိင္းရင္းသမး 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးာႏ င့္၊ လႊတ္ေတမ္အတြင္းရ ိ တုိင္းရင္းသမး ာိုႏင္ငံေရးပါတီမခမးကပါ ေတမင္း္ိုေနၾကသူကျ္င္း ျဖစ္သည္။ 
တစ္္ခိန္တည္းတြင္ အစုိးရမ  တရမးဝင္အမဏမ အပ္ာႏ င္းထမးေပးျ္င္း မရ ိေသမ္လည္း တုိင္းရင္းသမး လက္နက ္  ကုိင္အဖြခ႕မခမးက 
၄င္းတို႔နယ္ေျမမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ေန္ခ ျဖစ္သည္။ ပဋပိကၡျဖစပ္ြမးရမေဒသမခမးအတြက္ ာိုႏင္ငံေတမ္ဟု္ုိလ ခင္ 
ေနရမအာႏ ံ႔ျဖန္႔ကခက္ထမးေသမ ေျ္လခင္တပ္မခမး အေနျဖင့္သမ ႀကံ်ဳေတြ ႔ဖူးၾကသူကသည္။  

ပဋိပကၡမခမးအ ပီးတုိင္ ္ခ်ဳပ္ ငိမ္းရနအ္တြက္ လက္ရ ိ ငိမ္း္ခမ္းေရးျဖစ္စ္္ လမ္းေၾကသူကမင္းမ တစ္္င့္ ေျဖရ င္းသြမးရမည့္ ကိစၥအမခမးအျပမး 
ရ ိသည့္ အနက္မ  ေဒသ္ိုင္ရမ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္  အျငင္းပြမးမႈမခမးမ မ အေရးတႀကီးေျဖရ င္းရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။  
စစ္မ နေ္သမကိုယ္စမးျပ်ဳမႈ၊ အမးလံုးပါဝင္ာိုႏင္ေသမ ာိုႏင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္လမေစရန္ ႀကိ်ဳးပမ္း္ခက္မခမး၊ ေဒသအ္င့္တြင္ ေကမင္းမြန္သည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ေပၚေပါက္လမေအမင ္ စြမ္းေ္မင္ေနမႈ၊ စီးပြမးေရးစနစ္္ ုိင္္ုိင္မမမမျဖစေ္ပၚ ပီး အမးလံုးပါဝင ္ အကခိ်ဳး္ံစမးာႏုိင္ေအမင္ 
ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလခမႈ စသည္မခမး ျပ်ဳလုပ္ရမတြင္ ေဒသာၱႏရ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ ျပႆနမသည္ အဓိကထမး ေျဖရ င္းရမည့့္ကိစၥျဖစ္သည္။ 
ပဋိပကၡ အေျ္အေန ာႏ င့္အလုိက္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ ေ္မင္ရြက္ရသည့္ လူသမး္ခင္းစမနမမႈ အေထမက္အပံ့မခမး၊ 

                                                           
19 အပုိင္း ၃ တြင္ၾကသူကည့္ပါ။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး မခမးမ  ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမးကို ေဒသ္ံမခမးက ေရြး္ခယ္္န္႔ထမးျ္င္းထက္ ဗဟုိက တုိက္ရိုက္္န္႔ထမးျ္င္းက ပိုမခမးသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ေဒသာၱႏရ အစိုးရ၏ အျ္မးအေရးပါေသမ လုပ္ငန္းမခမးကိုလည္း ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ ဝန္ႀကီးဌမနမခမးကသမ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ 
အထူးအုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေစီရင္စုမခမးမ  လႊတ္ေတမ္အမတ္မခမးကသမ နယ္ေျမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို ဝင္ေရမက္စြက္ဖက္ာိုႏင္သည့္ လႊတ္ေတမ္အမတ္မခမး ျဖစ္ၾကသူကသည္။ 
္ီးေ္မင္အဖြခ႔ကုိ ဖြခ႔စည္း ပီး လုပ္ငန္း ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္သည္္ုိေသမ္လည္း လႊတ္ေတမ္အမတ္မခမး၏ ဝင္ေရမက္ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္မႈမ မ အကန္႔ အသတ္ာႏ င့္သမျဖစ္သည္။ 
ေကခးရြမအုပ္စု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးကိုေတမ့ ရပ္ရြမမခမးက တုိက္ရိုက္ေရြး္ခယ္ၾကသူကျ္င္းျဖစ္ေသမ္လည္း အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ စမရင္းသြင္းျ္င္းမရ ိပါ။ ေကခးရြမအုပ္စု 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးသည္ ေထြအုပ္က ္န္႔ထမးသည့္  မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး ကို အစီရင္္ံရ ပီး  မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးက ေကခးရြမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး၏ ေပါ့္မႈမခမးရ ိပါက 
တမဝန္မ ရပ္စခာိုႏင္သည့္ အမဏမရ ိသည္။ ေကခးရြမအုပ္စု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးသည္ ဗဟုိက တုိက္ရိုက္ ္န္႔ထမးေသမ ေထြအုပ္စမေရးမခမးာႏ င့္ တြခဖက္ လုပ္ကုိင္ရသည္။ 
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တမဝန္္ံမႈရ ိေသမ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးေ္မငရ္ြက္္ခက္မခမး ေပၚေပါက္လမေအမင္ ေရတုိ၊ ေရရ ည္စီမံ္ ခက္မခမး ေ္မင္ရြက္ျ္င္း စသည္တို႔သည ္
လည္း အထက္ပါအေၾကသူကမင္းအရမမခမးာႏ င့္ ္က္စပ္ေနသည့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးျဖစ္သည္။  

အထက္ပါ ကိစၥရပ္မခမးသည္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး ္ံယူထမးသည့္ ာႏုိင္ငံေရး ္ီးစမးေပးမႈမခမးတြင္ အဓိကကခေသမ 
အ္ခက္မခမးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ္ုာႏ စ္ အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံတြင္  က္ခင္လြတ္ေျမမက္ေရး အဖြခ႔ (ေကအိုင္အို) မ  တင္သြင္း္ခ့သည့့္ အ္ခက္ 
၁၉ ္ခက္ပါ စမတမ္းေၾကသူကမင့္ အစုိးရ ာႏ င့္ ေကအိုင္အိုအၾကသူကမးတြင္ တင္းမမမႈမခမး ႀကီးႀကီးမမးမမးျဖစေ္ပၚလမေစ္ခ့သည္။ 
ယင္းစမတမ္းတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ္ုိင္ရမအစီအမံမခမးကုိ အေသးစိတ္ေရး္ြခတင္ျပ္ချ့္င္းျဖစ ္ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံအမးလုံးတြင္ 
တုိင္းရင္းသမးျပည္နယ္မခမးကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ အျပည့္နီးပါး္ြင့္ျပ်ဳေပးရမည့့္ သေဘမမခိ်ဳးျဖစ္္ ခ့သည္။20 မခမးမၾကသူကမမီက 
ထုတ္ျပန္္ခ႔သည့္ ရ မ္းလက္နကက္ုိင္ သုံးဖြခ႕ေပါင္းထမးသည့္ မဟမမိတ္အဖြခ႔၊ မ တ္ပုံတင္ထမးသည့္ ရ မ္းာႏုိင္ငံေရး ပါတီာႏ စ္္ု၊ 
ရ မ္းအရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႔အစည္းမခမး၏ သေဘမတူထုတ္ျပန္္ခက္ျဖစ္ေသမ ေၾကသူကညမ္ခက္တစ္္ုတြင ္ ၄င္းတို႔၏ အေျ္္ံလမ္းညႊန ္ ၁၂ 
္ခက္၏ ပထမ္ုံးအ္ခက္တြင္္ ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလခမ့္ခသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ုကခင့္သုံးရန္ အ္ုိျပ်ဳထမးသည္။21  

ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ယ ္္ ပိ်ဳင္မႈမခမးသည္  ငမိ္း္ခမ္းေရးလပု္ငန္းစ္္အေပၚ တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္ အဖြခ႔အစည္း 
အုပ္စုမခမး၏ ယံုၾကသူကည္မႈကင္းမခ႔ေစရန ္ တြန္းအမးေပးေနသကခ႔သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ “စစ္မ န္တခ ့  ငိမ္း္ခမ္းေရးအတြက္ႀကိ်ဳးစမးတမေတြကို 
ေထမက္္ံတယ္ ဒါေပမယ့္ အပစအ္္တ္ရပ္စခေရးကိ ု အသုံး္ခ ပီး ကခေနမ္တုိ႔နယ္ေျမမ မ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမး လမေရမက ္
တုိး္ခခ႕တမမခိ်ဳးကိုေတမ့ လက္မ္ံာိုႏင္ဘူး” ဟု ၂၀၁၅္ုာႏ စ ္ကရင္ေတမ္လ န္ေရးေန႔တြင ္ကရင္ေ္ါင္းေ္မင ္တစ္္ီးက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပမ္ခ့သည္။22 သို႔ေသမ ္ရ မ္းအေရ ႕ပုိင္း၊ မုိင္းလမးအဖြခ႔မ  ေ္ါင္းေ္မင္တစ္္ီးကမ ူ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ ္ဧ ပီလတြင ္သတင္းစမ္ရမမခမးေရ ႕၊ 
အျ္မးေသမ တုိင္းရင္းသမးေ္ါင္းေ္မင္မခမးေရ ႕၌  တရမးဝင္မဟုတ္ေသးေသမ အပစ္အ္တ္ရပ္္ခမႈမခမး၏ အကခိ်ဳးေၾကသူကမင့္ 
၄င္းတုိ႔အဖြခ႕အစည္းသည္္ နယ္ေျမကိုအျပည့္အဝ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိင္ ပးီ လူထုဝန္ေ္မင္မႈအျပည့္အဝ ေပးာႏုိင္ေအမင္ ျပည့္စုံသည့္ 
အစုိးရစနစ ္တစ္ရပ္ကိ ုထူေထမင္ထမးာႏုိင္ ပီဟုဂုဏ္တငေ္ျပမ္ို္ခ့သည္။23  

အထက္ပါအေၾကသူကမင္းအရမမခမးသည္ အျငင္းပြမးဖြယ္ရမ အ္ခက္မခမးာႏ င့္ ျပည့္ာႏ က္ေနေၾကသူကမင္းကုိ လက္ရ ိ ငိမ္း္ခမ္းေရးလုပ္ငန္းစ္္က 
အထင္အရ မးျပသေနသည္။ တစ္ာႏိုင္ငံလံုး ပစ္္တ္တုိက္္ိုက္မႈရပစ္ခေရး သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္ ္ခ်ဳပ္္ိုာႏိုင္ရန ္ ေ္ြးောႏြးမႈမခမးမ မလည္း 
 ပီးျပည့္စုံသည့္ ာိုႏင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခမး မရရ ိေသးမ ီကမလအေတမအတြင္း လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမး၏  တမဝန္ာႏ င့္ 
ဝတၱရမးမခမးကုိ ရ င္းလင္းဖြင့္္ုိထမးသည့္ ၾကသူကမးကမလအစီအစ္္မခမးကုိ သေဘမမတူာိုႏင္ေသးေသမေၾကသူကမင့္ ၂၀၁၄ ္ုာႏ စ္အတြင္းတြင္ 
ထင္သေလမက္္ရီးမေပါက္္ခ႔ေပ။  အ္ုိပါ ကိစၥရပ္မခမးကုိသမ ္က္လက္ ပီးေ္ြးောႏြးၾကသူကမည္္္ုိလ ခင္ ျပည္ေထမင္စု၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
နယ္ေျမမခမးကုိ ္ြခေဝပုံ၊ ဖြခ႕စည္းပုံ၊ ဗဟု ိ ာႏ င့္ ေဒသအ္င့္ၾကသူကမးမ  တမဝန္ာႏ င့္ အမဏမ္ြခေဝပုံမခမး ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြမးေနသည့္ အဖြခ႕မခမးအၾကသူကမးသေဘမတူညီ္ခက္ရရ ိရန္မ မ ပုိမုိ္က္္ခမည္ျဖစ္သည္။   

၁.၁ စမတမး္ျပ်ဳစရုျ္ငး္ ရညရ္ြယ္္ ခက ္

ေအမက္ေဖမ္ျပပါ ကိစၥရပ္မခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ပုိမုိကခယ္ျပန္႔စြမသိရ ိေစရန္အတြက္ ေလ့လမျပ်ဳစုရ ျ္င္းျဖစသ္ည္။  

- အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးက ေဒသာႏၱရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ပတ္သက္၍ေပၚေပါက္လမေသမ လက္နက္ကိုင္ ပဋပိကၡမခမးာႏ င့္ 
မည္သုိ႔္က္စပ္ေနပံု 

- ထိုလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမခမးက နယ္ေျမပုိင္စုိးမႈ၊ ျပည္သူမခမးအေပၚ အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရရန ္အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနသည့္ 
ာႏုိင္ငံေရးပထဝ ီအ္င္းအကခင္းကို တစ္ျပန္တစ္လ ည့္ မည္သုိ႔ ေပၚေပါက္လမေစ္ခ႔ပံု 

                                                           
20 အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံသုိ႔ ေကအုိင္အုိ အဖြခ ႔က တင္သြင္း ခ့္သည့္ အ္ခက္ ၁၉ ္ခက္ပါ စမတမ္းမ မ ၆ မခက္ာႏ မပါ စမတမ္းတ္ုျဖစ္သည္။ (အ္န္း ၂ တြင္ၾကသူကည့္ပါ) 
တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ တုိင္းရင္းသမးျပည္နယ္မခမးၾကသူကမး ျ္မးနမးမႈာႏ င့္္ုိင္ ပီး အေသးစိတ္ အ္ခက္အလက္မခမးေရးသမးတင္ျပထမးသည္။ တုိင္းရင္းသမးျပည္နယ္မခမးကို 
္ပေဒျပ်ဳေရး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရမးစီရင္ေရး၊ ဘ႑မေရး၊ နယ္စပ္ာႏ င့္ အျ္မးေသမ ကိစၥရပ္မခမးအပါအဝင္၊ တရမးဝင္ ဒုတိယ ဘမသမစကမး သတ္မ တ္မႈ၊ 
ရိုးရမဓေလ့္ပေဒမခမးကို ယင္းတုိ႔ေဒသမခမးတြင္ အသုံး္ခ ြ္င့္မခမး ေပးအပ္ထမးျပီး ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းၾကသူကမးမ  လုပ္ပိုင္ ြ္င့္မခမးကို ြ္ချ္မးေပးရန္ တင္ျပထမးသည္။ 
တင္ျပ္ခက္ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ေ္ြးောႏြးျ္င္း မျပ်ဳဟု အစိုးရက အတိအလင္းျငင္း္န္ ခ္႔ ပီး အကခိ်ဳး္က္အျဖစ္ ေကအိုင္အုိာႏ င့္ ပဋိပကၡအေျ္အေနသို႔ ျပန္ေရမက္ 
သြမးမည္ဟု  ္ိမ္းေျ္မက္ေျပမ္ို ခ္႔သည္။ လခန္မႈန္း္မေ္ါင္း၏  (2010) ္ုာႏ စ္ထုတ္စမအုပ္  pp 137 – 142 
21 ရ မ္းသံေတမ္္င့္ `CSSU: A bridge for peace’  မတ္လ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၅။ http://english/panglong/org/cssu-a-bridge-for-peace/ တြင္ဖတ္ရ ်ဳာုိႏင္ပါသည္။ 
22 နမဒါးလ္ျမ၊ ကရင္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရံုး ကမကြယ္ေရးတပ္၊ ကရင္အမခိ်ဳးသမး ကမကြယ္ေရး (KNDO) အဖြခ႔ ေ္ါင္းေ္မင္က KNDO ဌမန္ခ်ဳပ္တြင္ 
ေျပမၾကသူကမး ခ့္ျ္င္းျဖစ္သည္။ ဌမန္ခ်ဳပ္မ မ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီ မိ်ဳ ႔၏ ေတမင္အေရ  ႔ဘက္ျ္မ္းတြင္ရ ိသည္။ ထိုေဒသရ ိ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမး အျပည့္အဝ 
နီးပါးထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ ေနရမမခမးတြင္  မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခမခမးတုိး္ခခ ႔ ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမခမးကို အစိုးရဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးစီမံကိန္းမခမး ေ္ါင္းစ္္ာႏ င့္ဝင္ေရမက္လမသည္။ (အ္န္း ၅ 
တြင္ၾကသူကည့္ပါ) 
23 မိုင္းလမးအဖြခ ႔၏ တရမးဝင္အမည္မ မ အမခိ်ဳးသမးဒီမိုကရက္တစ္မဟမမိတ္ တပ္မေတမ္ျဖစ္သည္။ လဝီဝမ္ ေရးသမးသည့္ ‘Mongla Rebels Say “Full Control” of 
Region Brings Development’, The Irrawaddy, ဧ ပီ ၃၀၊ ၂၀၁၅။  http://m.irrawaddy.org/multimedia-burma/mongla-rebels-say-full-control-of-region-
brings-development.html တြင္ဖတ္ရ ်ဳာုိႏင္ပါသည္။ 

http://english/panglong/org/cssu-a-bridge-for-peace/
http://m.irrawaddy.org/multimedia-burma/mongla-rebels-say-full-control-of-region-brings-development.html
http://m.irrawaddy.org/multimedia-burma/mongla-rebels-say-full-control-of-region-brings-development.html
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- တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္မ  ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးရမနယ္ေျမမခမးတြင္ ေဒသာႏၱရ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ပုံစံမခမးကုိ ေလ့လမျ္င္း။  

o တုိက္ပြခဝင္ေန္ခ အဖြခ ႔ 
o အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္အဖြခ ႔ 
o ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ာႏ စ္္ီးသေဘမတူည ိာႏိႈင္းထမးသည့္အဖြခ႕ စသည္တုိ႔၏နယ္ေျမမခမးမ  အေျ္အေန 

မခမးကုိေလ့လမျ္င္း 

- အထက္ပါ နယ္ေျမမခမးာႏ င့္ အေျ္္ံ္ပေဒအရ အတည္ျပ်ဳထမးသည့္ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၊ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမး(SSAs) ၾကသူကမး္က္စပ္ပုံ၊ ထုိအတည္ျပ်ဳျပဌမန္းထမးသည့္ ေဒသမခမးက 
လက္နက္ကုိင္အမး ပိ်ဳင္မႈမခမး ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကသူကမင္းအရင္းမခမးအေပၚ မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရ င္းသည္ကိ ု
ေလ့လမျ္င္း 

-  ငိမ္း္ခမ္းေရးကုိ အေထမက္အကူျပ်ဳေသမ၊ ကမလ၊ ေဒသ အ္င္းအကခင္းာႏ င့္ ကုိက္ညီမႈ ရ ိေသမ ေဒသအ္င့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေပၚေပါက္လမေစရန္  ငိမ္း္ခမ္းေရး လုပ္ငန္းစ္္မ တ္င့္ သုိ႔မဟုတ္ အျ္မးေသမာိုႏင္ငံေရးနည္းမခမးမ  တ္င့္ 
ႀကိ်ဳးပမ္းရမတြင ္ထည့္သြင္းစ္္းစမး သင့္ေသမ စိန္ေ္ၚမႈမခမးအေၾကသူကမင္း။  

အထက္ေဖမ္ျပ္ခ့ပါကိစၥရပ္မခမးကုိ နမးလည္ေစရန္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ သမုိင္းေၾကသူကမင္းာႏ င့္ 
အတုိ္ခ်ဳပ္ ္်ံဳငုံသုံးသပ္္ခက္တို႔ကို ဤအစီရင္္ံစမတြင ္ ထည့္သြင္းေဖမ္ျပထမးပါသည္။ အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးကုိ ျဖစ္ေစသည့္ 
ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ္ုိင္ရမ  အႀကတိ္အ္ခမခမးကုိလည္း အထူးအေလးေပးေဖမ္ျပထမးသည္။  ္်ံဳေျပမရလ ခင္ ဤအစီရင္္ံစမတြင ္
ပဋိပကၡဒဏ္္ံေဒသမခမး၏  ာႏုိင္ငံေရးပထဝ ီ အ္င္းအကခင္း အေျ္္ကံို တင္ျပထမးပါသည္။ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အ္င္းအကခင္းကို 
 ္်ံဳငုံနမးလည္ေစရန ္ တင္ျပျ္င္းျဖစေ္သမေၾကသူကမင့္  ငိမ္း္ခမ္းေရး လုပ္ငန္းစ္္ာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒ္ုိင္ရမ အႀကံံျပ်ဳ္ခက္မခမး၊ 
တုိက္ရုိက္လမ္းညြန္မႈမခမး မပါဝင္ပါ။ ာႏုိင္ငံေရးျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလခမႈမခမးတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္တြင္းမ  အဖြခ႕အစည္းမခမး၊  ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ 
ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရး ္ုိင္ရမ အ္က္အ္ခမခမးာႏ င့္ အကခ္ တ္မႈမခမးကုိ ေကခမ္လႊမးာႏုိင္ရန ္ကူညီေနသည့္ ာိုႏင္ငံတကမ အသုိင္းအဝုိင္း၏ မူဝါဒေရးရမ 
ာႏ င့္ စပ္လခ္္းသည့္ ကိစၥရပ္မခမး ေ္မင္ရြက္ရမတြင ္အေျ္္ံအျဖစ ္အသုံးျပ်ဳ ာႏုိင္ရန ္ရည္ရြယ္ေရးသမးျ္င္းျဖစ္ပါသည္။  

၁.၂ ျမနမ္မာိုႏငင္ ံေဒသ္ုိငရ္မ အပု္္ ခ်ဳပေ္ရး ၏ အေျ္္အံတုျ္မစမ္ခမး 

ဤစမတမ္းျပ်ဳစရုျ္င္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္္ခက္မ မ ျမနမ္မာ္ိုႏင္ငံမ  ေဒသ္ိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံံစံအေျ္္ံကုိ သေဘမေပါက္ေစရန ္
ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံမ  အုပ္စုိးသူမခမးသည္ ရမစုာႏ စ္ာႏ င့္္ခီ ပီး နယ္ေျမအ္င့္ ္ြချ္မးအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းစနစ္ကို အသုံးျပ်ဳ္ခ့ၾကသူကသည္။ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမတစ္္ု၏ ကိစၥအေတမ္မခမးမခမးကုိ ္ုံးျဖတ္ာိုႏင္သည့္ အမဏမကိ ု ေ္ါင္းေ္မင္ တစ္္ီး သုိ႔မဟုတ္ ေကမ္မတ ီ
ကိုေပးအပ္ထမးသည့္ စနစ ္ျဖစ္သည္။  

အျ္မးာိုႏင္ငံမခမးတြင္ ကခင့္သုံးေနသည့္ ေ္တ္ေပၚျပည္သူ႔အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္္ုိသည္မ မ လူတစ္္ီး္ခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အိမ္ေထမင္စုတစ္စျု္င္းာႏ င့္ သက္္ုိင္ရမအစုိးရဌမနၾကသူကမးတြင ္ တုိက္ရုိက္္က္သြယ္ာႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကသူကမင္းဖြင့္ ထမးေပးသည့္ 
စနစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြငမ္ ူထိုစနစ္၏ေျပမင္းျပနျ္ဖစ ္ပီး အစုိးရ ာႏ င့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမးက  ေ္တ္ေနမက္ကခေန ပျီဖစေ္သမ 
နယ္ေျမ/ ေဒသတစ္္ ု (္ပမမ ေကခးရြမ အုပ္စ၊ု ျမိ်ဳ ႔နယ္၊ ္ရုိင္)  ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ ကိစၥအဝဝ အတြက္ အေထြေထြ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး ထမးရ ိ ပီး အထူးကိစၥရပ္မခမးကို သက္္ိုင္ရမဝနႀ္ကီးဌမနမခမးာႏ င့္ ္ခိတ္္က္ေ္မင္ရြက္ၾကသူကသည့္ စနစ္ကိုကခင့္သုံး 
ေနၾကသူကသည္။  

ပေဒသရမဇေ္္တ္၊ ကုိလိုနီေ္တ္၊ လြတ္လပ္ေရးေ္တ္၊ ယေန႔ေ္တ္ထိ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင ္
အဖြခ႕မခမးကခင့္သုံးေနသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ နယ္ေျမအ္င့္္င့္ သတ္မ တ္အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ ပုံစံတြင္အေျ္္ံသည္။ ေကခးရြမ၊ 
ေကခးရြမအုပ္စု၊ ျမိ်ဳ ႔နယ္၊ ္ရုိင္၊ ျပည္နယ္ ာႏ င့္ တုိင္း ေဒသႀကီး အစရ ိသျဖင့္ အ္င့္မခမး္ြခကမ အုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းျဖစ္သည္။ စနစ္တစ္္ုစီတြင ္
အသုံးျပ်ဳသတ္မ တ္သည့္ ယူနစ္အေ္ၚအေဝၚမခမး မတူေသမ္လည္း  စနစ္အမးလံုးမ မတူညီသည့္ သေဘမတရမးတစ္္ုတြင ္အေျ္္ ံ
ထမးျ္င္း ျဖစ္သည္။  

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးသည္ ဝန္ႀကီးဌမနမခမး သုိ႔မဟုတ္ ဌမနမခမး၊ ္ပေဒေရး္ြခသူမခမး၏ လမ္းညႊန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ 
လုပ္ငန္းမခမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ၾကသူကသည္။ အစီရင္္ံရမတြင္မ ူ ၄င္း၏ အထက္မ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးကုိ အစီရင္္ံရသည္။ ္ပမမ - 
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ေကခးရြမအုပ္စု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးသည္  မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးကုိ အစီရင္္ရံ ပီး၊  မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးက ္ရုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး 
အစရ ိသျဖင့္ အ္င့္္င့္ အစီရင္္သံည္။24 

အ္ြန္ေကမက္ျ္င္း၊ စစ္သမးစုေ္မင္းျ္င္းာႏ င့္ ေ္မင္ရြက္ဖြယ္ကိစၥရပ္မခမးကုိ လြယ္ကူထိေရမက္စြမ ေ္မင္ရြက္ ာႏုိင္ရန္အတြက္  
ေကခးရြမမခမး သုိ႔မဟုတ္ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးကုိ ပုိမုိကခယ္ျပန္႔သည့္ စနစ္တစ္္ေုအမက္တြင္ သြတ္သြင္းျ္င္းကို အုပ္စုိးသူမခမးက 
သမုိင္းတေလခမက ္ အသုံးျပ်ဳ္ခ့ၾကသူကသည္။ ၾကသူကည္ျပမ္ခစ္ေစမ ာႏ င့္ Arnold တုိ႔ အ္ုိအရ -  အေထြေထြကိစၥရပ္မခမးေျဖရ င္းရန္၊ 
ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ျပည္သူၾကသူကမး ္က္္ံေရး ေဖမ္ေ္မင္စီမရံန္၊ ဘုရင္မခမး၊ ကုိလိုနီအရမရ ိမခမး ာႏ င့္ ေနမက္္ံုး စစ္တုိင္းမ ွဴးမခမး 
အစရ ိသည့္ အမဏမကိ ု အလုံးစုံ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးသူမခမး၏ လုပ္ငန္းမခမးကိ ု အေထမက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ အလုိ႔င မ ပေဒသရမဇမ္ေ္တ္၊ 
ကုိလိုနီေ္တ္မ  စစ္အစုိးရေ္တ္ထိ အေထြေထြ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးကုိ ္န္႔ထမး္ခ့ၾကသူကသည္။25 

ယင္းစမတမ္းရ င္မခမးေဖမ္ျပ္ခက္အရ တပ္မေတမ္က္ီးေ္မင္သည့္ လက္ရ ိျပည္ထခေရးဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္္ံ အေထြေထြ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမနသည္လည္း ေဒသအ္င့္ အစုိးရလုပ္ငန္းစ္္မခမး၏ အေျ္္ံျဖစ ္ပီး အထက္ေဖမ္ျပ္ခ့ပါ ပုံစံာႏ င့္ သေဘမတရမး 
တူညီသည္။ ယေန႔ေ္တ ္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႔မခမး အသုံးျပ်ဳေနသည့္ စနစမ္ခမးသည္ ေဖမ္ျပပါ အစိုးရစနစ္ာႏ င့္ 
ပုံစံတူၾကသူကေသမ္လည္း ၄င္းတို႔က မတူညီသည့္ာႏုိင္ငံေရးကုိယ္စမးျပ်ဳမႈမခမးေပၚတြင ္ အေျ္ျပ်ဳကမ အ္င့္္င့္ သတ္မ တ္ထမးျ္င္း 
ျဖစ္သည္။  

၁.၃ စမတမး္ျပ်ဳစပုု ံနညး္လမး္မခမး 

စမတမ္းအတြက ္ ရည္ရြယ္သည့္ သုေတသနမခမးကုိ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလမ  ေမလမခမးအတြင္း စမတမ္းရ င ္ ကုိယ္တုိင္ 
ေ္မင္ရြက္္ခ့သည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ပဋိပကၡမခမး၏ ေနမက္ေၾကသူကမင္းသမုိင္းအတြက္ စမအုပ္စမတမ္းမခမးကုိေလ့လမျ္င္း၊ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျ္င္း၊ အဖြခ႕လုိက္ေမးျမန္းျ္င္းမခမး၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ေမးျမန္းျ္င္းမခမးကုိ ေ္မင္ရြက္ကမ အ္ခက္အလက္မခမး 
စုစည္း္ခ႔ပါသည္။ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္ အဖြခ႕ ၁၅ ဖြခ႕ (ာႏုိင္ငေံတမ္ ေကခမေထမက္ေနမက္္ံေပးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ ၄ ဖြခ႕ ာႏ င့္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႕ ၁၁ ဖြခ႕) မ  အ္င့္ျမင့္ကုိယ္စမးလ ယ္ အေယမက္ ၃၀ ္ န္႔ာႏ င့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျ္င္း၊ အလြတ္သေဘမ 
ေ္ြးောႏြးျ္င္းမခမးျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ ၁၅ ဖြခ႕ အနက္မ  အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႕မခမးကုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းျ္င္းျပ်ဳလုပ္္ခ ့ပီး အျ္မး 
တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕ာႏ စ္ဖြခ႕ာႏ င့္လည္း  အလမးတူျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ တုိင္းရင္းသမးာိုႏင္ငံေရးပါတီ ္ုာႏ စ္ပါတီမ  
အဖြခ႔ဝင္မခမးာႏ င့္လည္း လူေတြ႔ေမးျမန္းျ္င္းျပ်ဳလုပ္္ခ့ရမတြင္ ၄ငး္တို႔အတြင္းမ တစ္ဖြခ႕မ မ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုတြင္ 
္ီးေ္မင္အဖြခ႕ အေနျဖင့္ တမဝန္ယူထမး ပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ အတြက ္ဝင္ေရမက ္ယ ္္ ပိ်ဳငမ္ည့္ 
အျ္မးသံုးဖြခ႕လည္းပါဝင္္ခ့သည္။  

လက္နက္က္ိုင္အဖြခ႕မ  အငယ္တန္း အဖြခ႕ဝင ္ တစ္ဒါဇင္ေကခမ္၊ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္ အဖြခ႕မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္သည့္ေနရမတြင္ 
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀက်ံဳရ ိသူမခမး သုိ႔မဟုတ္ ထိုေဒသမခမးတြင္ အေျ္ျပ်ဳထမးသည့္ ေကခမင္းသမး ၂၀ ေကခမ္၊ ေကခမင္း္ရမာႏ င့္ 
ပညမေရးမ ွဴး ၅ ္ီး၊ ကခန္းမမေရးလုပ္သမး ၂ ္ီး၊ အရပ္ဖကလ္ူ႔အဖြခ႔အစည္း ၁၂ ဖြခ႕မ  ကုိယ္စမးလ ယ ္ ၁၉ ္ီးတုိ႔ကုိ 
ကိုယ္ေတြ႕ေမးျမန္းမႈမခမးာႏ င့္ ္ီးတည္အုပ္စုေ္ြးောႏြးမႈမခမး ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ ေနမက္္က္တြခအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႔မခမး 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ေနရမတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ သုေတသန အေတြ႔အႀက်ံဳရ ိေသမ ာႏုိငင္ံျ္မးသမး ၅ ္ီးာႏ င့္လည္း 
ကုိယ္ေတြ႕ေမးျမန္းမႈမခမး ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ သုေတသနလုပ္ငန္းမခမးကုိ ရန္ကုန္၊ ရ မ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပညန္ယ္ာႏ င့္ ထုိင္းာႏုိငင္ ံ
ေျမမက္ပုိင္းတို႔တြင္ ေ္မင္ရြက္္ခ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ ာႏ စ္မခမးစြမအတြင္း စမတမ္းရ င္ကုိယ္တုိင္ ျပ်ဳစုထမး္ခ့သည့္  
ျမန္မမတုိင္းရင္းသမးေဒသမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ေသမ သုေတသနအ္ခက္အလက္မခမးကုိလည္း ဤစမတမ္းေရးသမးရမတြင ္ အသံုးျပ်ဳ 
အမးျဖည့္္ခ့ ပီး ရ ိာႏ င့္ ပီးသမး အ္ခက္အလက္မခမးကုိ သင့္ေတမ္ရမတြင္ အသုံး္ခကုိးကမး္ခ့ပါသည္။  

၁.၄ အစရီင္္ စံမ၏ ဖြခ႕စညး္တညေ္္မကပ္ံု 

အေၾကသူကမင္းအရမျပည့္စုံေအမင္ ေဖမ္ျပထမးသျဖင့္ အစီရင္္ံစမမ မ အနည္းငယ္ရ ည္လခမးသြမးေသမေၾကသူကမင့္ စမဖတ္သူမခမးအေနျဖင့္ 
မိမိသက္္ုိင္ရမလုပ္ငန္းာႏ င့္ အကုိက္ညီ္ံုးအေၾကသူကမင္းအရမမခမးကုိ ေရြး္ခယ္ဖတ္ရ ်ဳာႏိုင္ရန ္ အပိုင္းမခမး ္ြချ္မးထမးပါသည္။ 
သုိ႔ေသမ္လည္း စမတမ္းကုိ အစအ္ုံး အစ္္လုိက္ ဖတ္ရ ်ဳမ သမလ ခင္ အ္ခိ်ဳ႕ေသမ အသုံးအာႏႈန္းမခမး၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမခမး၊ 

                                                           
24 အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး၊ ေကခးရြမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး၊  မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး၊ ္ရိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး၊ အစရ ိသည့္ အသုံးအာႏႈန္းမခမးသည္ ျမန္မမအစိုးရစနစ္၏ 
အေ္ၚအေဝၚျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္မူ ယင္းရမထူးမခမးာႏ င့္ တန္းတူ ေနရမမခမးအတြက္ အျ္မးအသုံးအာႏႈန္းမခမးကို 
အသုံးျပ်ဳသည္။ ျမန္မမအစိုးရ၏ စနစ္အရ ေကခးရြမအုပ္စုသည္  မိ်ဳ႕ျပရ ိ ရပ္ကြက္အ္င့္ာႏ င့္ တန္းတူသည္။ အသုံးအာႏႈန္းမရႈပ္ေထြးေစရန္ာႏ င့္ စမတမ္း၏ 
ရည္ရြယ္္ခက္မ မလည္း ေကခးလက္ေဒသကို ေဇမင္းေပးေနေသမေၾကသူကမင့္ ေကခးရြမအုပ္စုအသုံးကိုသမ ေတမက္ေလခမက္ အသုံးျပ်ဳသြမးပါမည္။  
25 Chig Saw & Arnold (2014), p. 4. 
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သမုိင္းဝင္အျဖစ ္အပခက္မခမးကုိ ပုိင္ပုိင္ာႏုိင္ာိုႏင္နမးလည္ာိုႏင္မည္ျဖစပ္ါသည္။ အစီရင္္ံစမကို ေအမက္ပါအတိုင္း အပိုင္း ရ စ္ပိငု္း္ြခကမ 
ေဖမ္ျပထမးပါသည္။  

အပိငုး္ ၂ - အုပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ၊ နယေ္ျမပုိငး္ျ္မးမႈ၊ ပဋပိကၡမခမး၏ ေနမက္္ သံမိငုး္အကခ္း္  

တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမခမး ျဖစ္ပြမးေနသည့္ ေနရမမခမး၏ ရႈပ္ေထြးလ သည့္ ာႏုိင္ငံေရးပထဝီ အ္င္းအကခင္းမခမး 
ေပၚေပါက္လမပုံကိုေဖမ္ျပထမးသည္။ ကုိလိုနီေ္တ္မတုိင္မ ီကရ ိ္ခ႔ေသမ ပေဒသရမဇ္စနစ ္ ာႏ င့္ မခိ်ဳးာႏြယ္စုအႀကီးအကခမခမးျဖင့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္တို႔အမး  ဗိတိသ ခအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ လိုက္ဖက္ေအမင္ ေျပမင္းလခ္ ခ႔ပုံ၊ တိုင္းရင္းသမးယ္္ေကခးမႈကို အေျ္္ေံသမ 
အမခိ်ဳးသမးာႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရ မးမႈမခမးက လြတ္လပ္ေရးရ ပီးေနမက္ပိငု္း ဖြခ႔စည္းပံု အေျ္္ံ္ပေဒအစီအမံမခမးအေပၚ မည္သုိ႔ 
အကခိ်ဳးသက္ေရမက္မႈရ ိ္ခ႔ေၾကသူကမင္း ာႏ င့္ ၄င္းကိစၥရပ္မခမးာႏ င့္ စပ္လခ္္းကမ ပဋိပကၡမခမးျဖစ္ပံုလမပံု အေၾကသူကမင္းမခမးကုိ 
ေလ့လမထမးပါသည္။ 

အပိငုး္ ၃ - တရမးဝငက္ခင့္သုးံေနသည့္စနစ ္- ၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ ပေဒတြငျ္ပဌမနး္ထမးသည့္ ေဒသာၱႏရ အုပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ 

အစုိးရမ   လက္ရ ိကခင့္သုံးေနသည့္ တရမးဝင္ ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ဖြခ႔စည္းပုံာႏ င့္ လုပ္ေ္မင္္ခက္မခမးကုိ ေလ့လမထမးသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကခင့္သုံးာႏုိင္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းကို အေလးထမး တင္ျပထမးသည္။ အပိုင္း ၃.၁ တြင ္
ျပည္နယ္ာႏ င့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမခမးအေၾကသူကမင္း၊ အပိုင္း ၃.၂ တြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမးအေၾကသူကမင္း ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

အပိငုး္ ၄ - တရမးဝငမ္ႈေဘမငမ္ခမး၏ အလြန ္- လကန္ကက္ုိငမ္ခမး၏ နယေ္ျမထနိး္္ခ်ဳပရ္ယပူံုာႏ င့္ အုပ္္ ခ်ဳပမ္ႈရယပူံု 

လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမခမးာႏ င့္ ျပည္သူမခမးကုိ မည္သုိ႔ထနိ္း္ခ်ဳပ္သည္၊ မည္သို႔အမဏမ 
စက္ျဖန္႔ကခက္ထမးသည္ကုိ ေလ့လမတင္ျပထမးသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး တည္ေထမင္ထမးသည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေတမ္မခမးမခမးမ မ ၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ ပေဒအရ ္ြင့္ျပ်ဳထမးျ္င္း မရ ိပါ။ ထုအုိပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးသည္ တစ္္ုာႏ င့္တစ္္ ု
တူညီမႈမခမးရ ိေန ပီး၊ ာိုႏင္ငံေတမ္၏အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ာႏ င့္လည္း အ္ခိ်ဳ႕ေနရမမခမးတြင္ တူညီမႈမခမးရ ိကမ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမး 
အၾကသူကမးတြင္လည္း အလမးတူပင္ျဖစ္သည္။ 

အပိငုး္ ၅ မ  အပိငုး္ ၈ - တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးမ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစျ္ဖန္႔ကခက္ထမးသည့္ အဓိကေဒသ ၄ ္ုအေၾကသူကမင္းကုိ 
တင္ျပထမးသည္။ ၄င္းတုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး၏ ဖြခ႕စည္းပုံ၊ ထိန္း္ခ်ဳပ္ေဒသမခမး၊ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ 
အျပန္အလ န္္က္္ံပုံာႏ င့္ ၄င္းလက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမး လက္ရ ိအေျ္အေနသို႔ မည္သုိ႔ေရမက္ရ ိလမပုံမခမးကုိ တင္ျပထမးသည္။  
ေဒသမခမး၏ တည္ေနရမအလုိက္ အပိုင္း ၄ ပိုင္း္ြခကမ ေရးသမးထမးသည္။ 

 အပိငုး္ ၅ - ကရင၊္ မြန၊္ ကယမး ေဒသမခမး 
 အပိငုး္ ၆ - ရ မး္ျပညန္ယ(္ေတမငပ္ိငုး္) ာႏ င့္ ရ မး္ျပညန္ယ ္(အေရ ႕ပိငုး္) 
 အပိငုး္ ၇ - က္ခငျ္ပညန္ယ ္ာႏ င့္ ရ မး္ျပညန္ယ ္(ေျမမကပ္ိငုး္) 
 အပိငုး္ ၈ - ျမနမ္မာုိႏငင္အံေနမကဘ္ကျ္္မး္ 

အပိငုး္ ၉ - ညႇိာိႏႈငး္မႈျဖင့္ အေျဖရ မျ္ငး္္သီို႔ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနေသမ အဖြခ႔မခမးအၾကသူကမး ာႏိုင္ငံေရး္ိုငရ္မ သေဘမတူညီမႈတစ္္ ုရရ ိမ သမလ ခင ္တည္ ငမိ္မႈကို ေဖမ္ေ္မင္ာိုႏင္မည္ 
ျဖစ္ေၾကသူကမင္း ေကမက္ာုႏတ္ေဖမ္ျပထမးသည္။ ထုိသုိ႔ သေဘမတူညီမႈရ ိမ သမ တမရ ည္အကခိ်ဳးျပ်ဳ ပီး တရမးဝင္အစီအမံမခမးရ ိေသမ 
ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို တုိင္းရင္းသမးေဒသမခမးတြင္ ရရ ိလမမည္။ ဤအ္န္းတြင္ အဓိကေလ့လမေတြ႕ရ ိ္ခက္မခမးကုိ ျပန္လည္ 
စစုည္းထမး ပီး ရင္္ုိင္ရမည့္အ္က္အ္ခမခမး၊ ေရ ႕သို႔္ရီး ္က္ရန္အတြက္ အဓိကအေျဖရ မရမည့္ ေမး္ြန္းမခမးကုိ အေလးေပး 
တင္ျပထမးသည္။ 
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အပိငုး္ ၂ - အပု္္ ခ်ဳပမ္ႈ၊ နယေ္ျမပုိငး္ျ္မးမႈ၊ ပဋပိကၡမခမး၏ ေနမက္္ သံမိငုး္အကခ္း္ 

ဤအပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမခမး ျဖစ္ပြမးေနသည့္ ေနရမမခမး၏ ရႈပ္ေထြးလ သည့္ ာႏုိင္ငံေရးပထဝီ 
အ္င္းအကခင္းမခမး ေပၚပါက္လမပုံကိုေလ႔လမထမးသည္။ ကုိလိုနီေ္တ္မတုိင္မ  ီပေဒသရမဇ္စနစ ္ာႏ င့္ မခိ်ဳးာႏြယ္စုအႀကီးအကခမခမးျဖင့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို  ဗိတိသ ခအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ လိုက္ဖက္ေအမင္ ေျပမင္းလခ္ ခ႔ပုံ၊ တိုင္းရင္းသမးယ္္ေကခးမႈကို အေျ္္ံေသမ 
အမခိ်ဳးသမးာႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရ မးမႈမခမးအေၾကသူကမင္း ာႏ င့္ အမဏမ္ြခေဝေရးာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ေ္ြးောႏြးမႈမခမး၊ လြတ္လပ္ေရးကမလမတုိင္မီ 
နယ္ေျမ္ြခေဝသတ္မ တ္မႈမခမးအေၾကသူကမင္းာႏ င့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြမးေစ္ခ့သည့္ အေၾကသူကမင္းမခမးကုိ ေဖမ္ျပထမးသည္။ ထို႔အျပင္ 
ဖက္ဒရယ္အေရး လႈပ္ရ မးမႈမခမးေပၚေပါက္လမပုံ၊ စစ္တပ္အမဏမသိမ္းမႈျဖစေ္ပၚလမေစရန္လႈံ႕ေ္မ္္ခ့သည့္ေသမင္းကခန္းမႈမခမး 
အေၾကသူကမင္းကုိလည္း တင္ျပထမးသည္။  

စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကမလ ာႏ စ္္ုတြင္ ာႏုိင္ငံ၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ု ဗဟုိ္ီးစီးစနစ္အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပမင္းျ္င္းကို အထူးအေလးထမး 
ေ္မင္ရြက္္ခ့ ပီး ာႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အဝန္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ တုိင္းရင္းသမးမခမး၏ အေရးပါမႈကို ေလခမ့္ခရန္ႀကိ်ဳးစမး္ခ့သည္။ 
တ္ခိန္တည္းမ မပင ္လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးကလည္း ၄င္းတုိ႔  အပုိင္စမးနယ္ေျမမခမး ေဖမ္ထုတ္ ပီး၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးကုိ 
အသက္သြင္း္ခ့ၾကသူကသည္။ ၄င္းတို႔အထခမ  အ္ခိ်ဳ႕စနစ္မခမးမ မမူ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးမခမးေၾကသူကမင့္ ပုိမုိ္ုိင္မမလမသည္။ 
ပဋိပကၡအသစ္မခမး၊ ျပည္သူ႔စစ္ အစီအစ္္အသစ္မခမး၊ ၂၀၀၈ ဖြခ႕စည္းပုံအေျ္္ံ္ပေဒ လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈ 
ကိစၥရပ္မခမး အပါအဝင္ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္ေနမကပ္ိုင္းမ  အေျပမင္းအလခမခမးာႏ င့္ ထုိအေျ္အေနမခမးေၾကသူကမင့္ ယေန႔ကမလတြင္ 
အသက္ဝင္ကခင့္သုံးေနေသမ ရ ်ဳပ္ေထြးလ သည့္ ေဒသ္ိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ ျဖစ္ေပၚေစ္ခ့သည့္ အေၾကသူကမင္းအရမမခမးကုိ 

ဤအပိုင္းတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။   

၂.၁ ကုိလုိနေီ္တမ္တုိငမ္  ီအပု္္ ခ်ဳပေ္ရး 

၁၉ ရမစုအေစမပုိင္း  ဗိတိသ ခမခမးဝင္ေရမက္လမသည့္အ္ခိန္တြင္ ယေန႔ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေျမနမိ္႔ေဒသမခမး၌ ာႏုိင္ငံေရးအရ 
ၾကသူသဇမအရ ိ္ုံးမ မ - ျမစ္ေၾကသူကမင္းတေလခမက္တြင္တည္ရ ိ္ခ႔ေသမ ပေဒသရမဇ္ာုိႏင္ငံမခမးျဖစ္သည္။ ျမန္မမကုန္းေဘမင္မင္း္က္သည္ 
အင္အမးႀကီးမမး္ခ့သည့္ အမရကန္ဘုရင္မခမး (ယေန႔ ရ္ုိင္ျပညန္ယ္) ာႏ င့္၊ မြန္ေဒသမခမးကုိ ေအမင္ာိုႏင္္ခ့ေသမေၾကသူကမင့္26 
ယေန႔ျမန္မမျပည္ေအမက္ပုိင္းျဖစ္ေသမ ထုိေဒသမခမးကုိ တုိက္ရုိက္အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။27 ယေန႔ရ မ္းျပညန္ယ္ျဖစ္ေသမ တုိင္း (Tai) 
ဘုရင္မခမး၏ နယ္ေျမမခမးကိုလည္း ပ႑မ္က္ာႏုိင္ငံမခမး အျဖစ ္ လြမ္းမုိးထမးာႏုိင္္ခ့ ပီး၊28 အေရ ႕ာႏ င့္ ေျမမက္ဘက္ေဒသမ  
ေ္ါင္းေ္မင္ငယ္အမခမးအျပမးေပၚတြင္လည္း ၾကသူသဇမျဖန္႔ထမးာႏုိင္္ခ့သည္။ သုိ႔ေသမ္္လည္း ယင္းေဒသမခမး၏  ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
အတြက္ အဓိကအမဏမရ ိသူမ မ ယင္းေဒသမ  ေ္ါင္းေ္မင္မခမးသမျဖစ္သည္။ ထုိကခ့သို႔ ျပည္ေထမင္ငယ္မခမးာႏ င့္ ယေန႔ 
နယ္စပ္မခ္္းမခမးအၾကသူကမးရ ိ ေတမင္ထူထပ္သည့္ေဒသအမခမးအျပမးမ မ စီးပြမးေရးအရ အကခိ်ဳးအျမတ္မခမးမခမး မေ္မင္ကခ္္း 
ေပးာုိႏင္သလုိ၊ အျ္မးအကခိ်ဳးထူးလည္း မရ ိလ သျဖင့္ ေျမနိမ္႔ေဒသမ  ဘုရင္မခမး၏ အမဏမျဖန္႔ထမးမႈ အမးမေကမင္း္ခ႔ေပ။29 

တုိင္း (Tai) ဘုရင္ ာႏ င့္ ျမန္မမဘရုင္မခမးသည္ ေကခးရြမငယ္မခမးကုိ ယေန႔ေ္တ္ ေကခးရြမအုပ္စုာႏ င့္ ္င္တူေသမ ယူနစ္မခမးအျဖစ ္
စုစည္း ပီး၊ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးကုိ စုစည္း ပီး  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္ဟု နယ္ေျမအ္င့္္င့္ သတ္မ တ္အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္မခမးကုိ 
အသုံးျပ်ဳ္ခ႔ၾကသူကသည္။30 သို႔ရမတြင္ ထိသုတ္မ တ္္ခက္မခမး၏ အရြယ္အစမးာႏ င့္ လူ္ီးေရထူထပ္မႈမ မ ကြမျ္မးမႈမခမး ရ ိာႏုိင္သကခ့သုိ႔ 

                                                           
26 အေစမပိုင္းကမလ ျမန္မမဘုရင္မခမး၏ လူမခိ်ဳးအမည္ သတ္မ တ္ပံုတြင္ သမိုင္းပညမရ င္ တစ္္ီးာႏ င့္တစ္္ီးမတူၾကသူကပါ။ ၄င္းတုိ႔ေဖမ္ျပ္ခက္မခမးအရ ကုန္းေဘမင္မင္း္က္ 
ဘုရင္မခမးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လူမခိ်ဳးအမည္ေဖမ္ျပသည့္အ္ါ “ျမန္မမ့” ဟူေသမ အသံုးအာႏႈန္းကို သံုးၾကသူကသည္။ ၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္တြင္ စစ္အစိုးရက ကုိလုိနီေ္တ္တြင္ 
အသုံးျပ်ဳ ခ့္သည့္ အသုံးအာႏႈန္းအမးလုံးကို တရမးဝင္ေျပမင္းလခလုိက္သည္။ ္ပမမ ဘမးမမး ာႏ င့္ ဘမးမန္း။ ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ ျမန္မမသည္ ာိုႏင္ငံအမည္ျဖစ္လမ ပီး ဗမမသည္ 
မိတ္္က္သည့္အ္ါ မိမိကုိယ္ကုိ ျမန္မမဟု မိတ္္က္ ပီး ဗမမစကမးေျပမသည့္ လူမခမးစုတုိင္းရင္းသမးအုပ္စုကို ရည္ညြန္းသည့္အသုံးျဖစ္လမသည္။ 
ရႈပ္ေထြးမႈမရ ိေစရန္အတြက္ တရမးဝင္သတ္မ တ္ထမးသည့္ စနစ္အတုိင္း ျမန္မမဟူေသမအသုံးကို ာိုႏင္ငံအတြက္ ရည္ရြယ္ ပီး၊ ဗမမကို လူမခမးစုတုိင္းရင္းသမးအုပ္စုကို 
ရည္ညြန္းသည့္အ္ါတြင္ အသုံးျပ်ဳသြမးမည္ျဖစ္သည္။ 
27 ျမန္မမာုိႏင္ငံေအမက္ပုိင္း္ိုသည္မ မ - တနသၤမရီ၊ မြန္၊ ကရင္ အလယ္ပိုင္း ာႏ င့္ေတမင္ပိုင္း၊ ပခ္ူး၊ ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ စစ္ကုိင္းေတမင္ပိုင္း၊ မာၱႏေလး၊ ေနျပည္ေတမ္၊ ဧရမဝတီ 
ာႏ င့္ ရ္ိုင္ေဒသ အေတမ္မခမးမခမးကို ္ုိလုိျ္င္းျဖစ္သည္။  
28 တုိင္း (Tai) ဟူေသမအသုံးသည္ ယေန႔ ထုိင္း၊ လမအုိ၊ ရ မ္းျပည္နယ္၊ ျမန္မမ ာႏ င့္ တရုတ္ာိုႏင္ငံ ယူနန္္ရိုင္မခမးတြင္ ပခံ႕ာႏ ႔ံေနထုိင္ၾကသူကသည့္ မင္း္က္မခမး 
္က္ာႏြယ္မႈရ ိသည့္ စကမးအုပ္စုတူ လူမခိ်ဳးအုပ္စုကုိ ရည္ညြန္းျ္င္းျဖစ္သည္။ တုိင္း (Tai) ဟူေသမ အသံုးအာႏႈန္းသည္ ရ မ္းဘမသမစကမးတြင္ ရ မ္းဟု အဓိပၸါယ္ရေသမ 
စကမးလုံးျဖစ္သည္။ ရ မ္းဟူေသမ အသုံးသည္ Siam ္ီယမ္ ဟူေသမစကမးလုံးမ ္င္းသက္လမျ္င္းျဖစ္ ပီး ယေန႔ေ္တ္တြင္ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လက္္ံသုံးစြခေနၾကသူကသည္။ ရ မ္းျပည္နယ္ျဖစ္လမမည့္ နယ္ေျမအတြင္းမ  ျပည္ေထမင္မခမး (နမးလည္လြယ္ေစရန္ ရ မ္းျပည္ေထမင္မခမးဟု သုံးာႏႈန္းပါမည္) အမးလုံးကို တုိင္း 
Tai မခမးကသမ အုပ္စိုးသည္မဟုတ္ပါ။ အ္ခိ်ဳ ႔ေသမ နယ္ေျမမခမးကို ပေလမင္၊ ပအို႔ဝ္ာႏ င့္ ေဒသ္ံ တရုတ္ ဘုရင္မခမးက အုပ္စိုး ခ့္သည္မခမးလည္းရ ိသည္။  
29  Smith (1999), p. 33; Taylor (2009) P.23, pp. 25-26, pp. 37-38; Sai Aung Tun (2009), p.111 - 119 
30 Chit Saw & Arnold (2014), pp. 4-5; Sai Aung Tun (2009), pp. 39-41; Leach (1954), p. 123; နယ္ေျမ အ္င့္သတ္မ တ္သည့္စနစ္ “graded territorial 
system” ဟူေသမ စကမးလုံးသည္ Furnivall ၏  ဗိတိသ ခစနစ္ကို ပံုေဖမ္္ခက္မ  ကူးယူသုံးစြချ္င္းျဖစ္သည္။ Furnivall က ဗမမစနစ္တြင္လည္း ထုိကခ့သုိ႔ 
အ္င့္သတ္မ တ္္ခက္ာႏ င့္ ္ပ္္င္္င္ စနစ္ရ ိိသည္ဟု ေဖမ္ျပ ခ့္ေသမေၾကသူကမင့္ ကူးယူသုံးစြချ္င္းျဖစ္သည္။  Furnivall (1960), p.10  



9 
 

တိကခေသမ နယ္နိမိတ္စည္းေပၚတြင္ အေျ္္ံပိုင္းျ္မးထမးျ္င္းလည္း မရ ိသေလမက္ ရ မးပါးလ သည္။31 ကုန္းေဘမင္ေ္တာ္ႏ င့္ 
၄င္းမတိုင္မ  ီ ဘုရင္မခမးက နယ္ေျမသတ္မ တ္္ခက္မခမးကုိ ၄င္းတို႔ေနျပည္ေတမ္၏ အ္ခက္အျ္မကခေသမေနရမမ  အကြမအေဝးေပၚ 
မတူည္ ပီး ္ြချ္မး္ခ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ အလြယ္တကူ ္ခယ္လ ယ္ာႏိုင္ေသမ ေဒသမခမးတြင္ ဗဟိုမ ္န္႔အပ္ထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးက 
ေဒသတြင္းရ  ိအမဏမပိုင္မခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ပိုင္္ြင့္မခမးေပး ပီး ထိန္းေကခမင္းၾကသူကပ္မတ္ျ္င္းျပ်ဳလုပ္သည္။  32  

ကုန္းေဘမင္မင္း္က္၏ နယ္ေျမအမခမးစုကို ယေန႔ေ္တ ္  မိ်ဳ႕နယအု္ပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးာႏ င့္ အ္င့္တူ ျဖစ္သည့္  မိ်ဳ႕ဝန ္ မခမးက 
အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ႔သည္။ ဗဟုမိ  တုိက္ရုိက္္န္႔ထမးျ္င္းျဖစေ္သမေၾကသူကမင့္ ေဒသအကခိ်ဳးထက္ ာိုႏင္ငံေတမ္အမး ကိုယ္စမးျပ်ဳမႈကိုသမ 
ေရ း႐ုံး ်ဳ္ခ႔ၾကသူကသည္။33 ၄င္းတို႔ာႏ င့္ မတူျ္မးနမးစြမ ရ မ္းျပည္ေထမင္မခမးတြင ္ - ကုန္းေဘမင္ကိ ု ပ႑မ္က္သည့္ ျပည္ေထမင္ျဖစေ္စ၊ 
မ္က္သည့္ ျပည္ေထမင္ျဖစ္ေစ -  မိ်ဳ႕နယ ္ (မုိင္း) တုိင္းတြင္ အပုိင္စမးမင္းသမးမခမး (ေစမ္ဘြမး) မခမးရ ိ ပီး လြတ္လပ္သည့္ 
ာႏုိင္ငံငယ္မခမးသဖြယ္ အုပ္္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ၾကသူကသည္။34 

ျမန္မမာႏ င့္ တုိင္း (Tai) တို႔အသံုးျပ်ဳ္ခ႔သည့္ စနစ္မခမးမ  “အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး” သည္ အ္ြန္ေကမက္္ံေရး၊ စီးပြမးေရးာႏ င့္ ကုန္သြယ္မႈကိ ု
ထိန္းေကခမင္းေရး၊ စစ္သမးစုုေ္မင္းေရး အတြက္ အထူးအေလးေပးသည္။ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္မခမးတြင္ ေနျပညေ္တမ္မ  
အုပ္္ခ်ဳပ္သူမခမး္န္႔ထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးျဖင့္ ယင္းစနစ ္ လည္ပတ္သည္။35 ေကခးရြမအ္င့္တြင္မ ူ ရပ္ရြမတြင္းမ  
တင္ေျမမက္ထမးသည့္ ရြမသူႀကီးမခမး (ာႏ င့္ ေကမ္မတီအသီးသီး)က အစုိးရအမဏမပုိင္မခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္သည္။ 
သုိ႔ေသမ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ အမဏမကို အသုံး္ခ္ြင့္ေတမ့မရ ိပါ။ အေရးႀကီးသည့္အ္ခက္မ မ ရပ္ရြမတြင္းမ  တရမးစီရင္ေရး သည္ 
ရပ္ရြမအ္င့္ေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ စီမံမႈေအမက္တြင္ရ ိသည္။ အေၾကသူကမင္းမ မ ထုိကခ့သုိ႔ေသမ အမႈအ္င္းမခမးကုိ ေျဖရ င္းရန္အတြက္ 
စီရင္ထမးသည့္ ္ပေဒအနည္းငယ္သမရ ိျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတမ္က ျပဌမနး္ထမးသည့္ ္ပေဒသည ္
ရပ္ရြမအ္င့္တြင္ေပၚေပါက္သည့္ အေရးအ္င္းမခမးေျဖရ င္းရန္အတြက္ အ္က္အ္ခမခမး ရ ိေနျ္င္းေၾကသူကမင့္လည္း ျဖစ္ာိုႏင္သည္။ 36 

ထိုအ္ခိန္အပိုင္းအျ္မးတြင္ ေတမင္တန္းေဒသမခမး၌ ာႏုိင္ငံေရးအဖြခ႔အစည္းအမးလံုးသည္ ေကခးရြမအ္င့္တြင္သမ ျဖစ္ေပၚေန ပီး 
ေကခးရြမ သုိ႔မဟုတ္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္သည္ အေရးအပါ္ုံး ာႏိုင္ငံေရးယူနစ္ျဖစ္သည္။ အ္ခိ်ဳ႕ေတမင္ေပၚေဒသမခမးတြင္မ ူ
ေျမျပန္႔ေဒသမ  ပေဒသရမဇ္စနစက္ိုအေျ္္ံ ပီး ပုိမုိႀကီးမမးသည့္ အမဏမစီး္င္းမႈကို တည္ေ္မက္ထမးၾကသူကေသမ္လည္း 
ေျမျပန္႔အေျ္စုိက္ ေရသြင္းစပါး စုိက္ပခိ်ဳးၾကသူကသူမခမးကခ့သို႔ ေနရမတစ္္ုတြင ္ ၾကသူကမရ ည္အေျ္္ချ္င္းမရ ိသျဖင့္ လက္ေတြ႕ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင ္ ဖရုိဖရခာိုႏင္လ သည္။ အဓိက ္ပမမမခမးမ မ ကရင္န ီ ပိုင္နက္နယ္ေျမမခမးာႏ င့္၊ ယေန႔ေ္တ ္
ကယမးျပည္နယ္ ာႏ င့္ ရ မ္းျပညေ္ျမမက္ပုိင္း ပေလမင္ေစမ္ဘြမးမခမး၏ စနစ္မခမးျဖစ္သည္။37 

က္ခင္ဧရိယမအမခမးစုတြင္ ကခင့္သုံးေနသည့္ ဂြန္္ (Gumsa) အေမြစမးအေမြ္ံ ေ္ါင္းေ္မင္မႈစနစ္ သည္ ရ မ္းတုိ႔၏ 
စနစ္ေပၚတြင္အေျ္္ံထမးသည္ဟု ္ုိာႏုိင္သည္။38 ေကခးရြမအုပ္စု အတုိင္းအတမထက္ ေကခမ္လြန္ ပီး ာႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝုိင္းတစ္္ု 
(Mung)ကို အႀကီးအကခတစ္္ီး (Duwa) က အုပ္စုိးသည္က ေတြ႕ရ္ခသည္။ 39 အ္ခိ်ဳ႕ေသမ က္ခင္လူ႔အဖြခ ႔အစည္းမခမးက ဒူဝါ မခမး 
အုပ္စုိးမႈကို္န္႔ကခင္ ပီး တန္းတူရည္တူစနစ္ျဖစ္ေသမ ဂြန္ေလမင ္(Gumlao) စနစ္ကိ ုကခင့္သုံးၾကသူကသည္။40 ေတမင္တန္းေဒသမခမးမ မ 
ကုန္းေဘမင္မင္းမခမး၏ ေတမ္ဝငအု္ပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ စိတ္ဝင္စမးမႈ အနည္းငယ္သမရရ ိသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း အ္ခိ်ဳ႕ေသမ 
ေ္ါင္းေ္မင္မခမးက ပ႑မ္က္ျ္င္းမခမး ရ ိ္ခ့သည္။41 

အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ကရင္လူမခိ်ဳးမခမးသည္ တစ္သီးပုဂၢလအသြင္ျဖင့္ ေျမျပန္႔ာိုႏင္ငံေရးစနစ္၏ အေရးပါေသမ ေနရမမခမးတြင္ 
ေနရမရၾကသူကေသမ္လည္း ကရင္ေတမင္တန္းေဒသမခမးတြင္မႈ ေကခးရြမ သုိ႔မဟုတ္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္ထက္ သမေသမ 
ာႏုိင္ငံေရးအစုအဖြခ႕ကိ ုေတြ႕ျမင္ရန္မ မ္က္္ခသည္။42 တစ္္ခိန္တည္းတြင္ အစြန္အဖခမးေဒသမခမးျဖစ္ေသမ နမဂ၊ ‘ေျမမက္ပုိင္း ဝ’၊ ာႏ င့္ 
ယေန႔ ္ခင္းျပည္နယ္ေျမမက္ပုိင္း၊ စစ္ကုိင္း ာႏ င့္ က္ခင္ျပည္နယမ္ခမးတြင္ ေနထိုင္္ခ႔သမူခမးသည္ ေျမျပန္႔မ  ဘုရင္မခမးာႏ င့္ အ္က္အ္ ံ

                                                           
31 Taylor (2009) p.81; Sai Aung Tun (2009), p.151 
32 Taylor (2009) pp. 22-24  တြင္ မင္း္က္ အ္က္္က္ ကခင့္သုံး ခ့္သည့္ပံုစံမခမးကို ေဖမ္ျပထမးသည္။ pp. 34-38 တြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးာႏ င့္ ေဒသ္ံ 
အႀကီးအကခမခမးာႏ င့္္က္္ံေရး၊ အျ္မးအမဏမရ ိသူမခမး ာႏ င့္္က္္ံေရး ကိုအကခယ္တဝင့္ေဖမ္ျပထမးသည္။  
33 Chit Saw & Arnold (2014), pp. 4-5; Taylor (2009), pp. 34-38  
34 Sai Aung Tun (2009), pp. 39-41  
35  Chit Saw & Arnold (2014), pp. 4-5; Taylor (2009), pp. 34-38 
36 Taylor (2009), p. 53 
37 ေျမျပန္႔ေဒသမ  စနစ္ာႏ င့္ ္င္တူသည္ဟု္ုိရမတြင္ အေ္ၚအေဝၚအမးျဖင့္သမ ျဖစ္သည္ဟု Smith က အ္ုိျပ်ဳထမးသည္။ Smith (1999), p. 33; 
38 Leach (1954), p. 57; pp. 213-220 
39 Leach (1954), p.122. 
40 Leach (1954), p. 57. 
41 Taylor (2009), p. 25. 
42 Marshall (1922), p.129; South (2008), p.13 
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မရ ိသေလမက္ျဖစ္သည္။ နမဂ မခမးသည္ လူမခိ်ဳးစု အေျ္ျပ်ဳ မခိ်ဳးရုိးစ္္္က္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈကို အထူးေစမင့္စည္း ကခင့္သုံးအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။43 
ေျမမက္ပုိင္း ‘ဝ’ ေဒသတြင္မႈ ရြမအႀကီးအကခမခမး ္ီးေ္မင္ေနသည့္ အ္ခင္း္ခင္း စစ္မက္ျဖစပ္ြမးေနေသမရြမမခမးရ ိ ပီး ၄င္းတို႔သည္ 
‘မည္သူ႔ လက္ေအမက္္ံမ မဟုတ္ဟု သိရ ိေကခမ္ၾကသူကမး’ သည္။44 

၂.၂  ဗတိသိ ခေအမကမ္  အပု္္ ခ်ဳပေ္ရးစနစ ္

ျမန္မမဘုရင္မင္း္က္မခမးကခ့သို႔ပင္  ဗိတိသ ခမခမးသည္လည္း အကခိ်ဳးအျမတ္မရ ိ၊ ထိန္း္ခ်ဳပ္ရန္္က္္ခေသမေဒသမခမးကုိ ရ ိရင္းစြခ 
အမဏမလည္ပတ္မႈပုံစံအတုိင္းသမ မတုိ႔မထိပခထမး္ခ့သည္။ ထုိကခ့သို႔  ကင္းလြတ္္ြင့္ေပးထမးသည့္ ေဒသမခမးတြင္ ယေန႔ က္ခင္၊ 
္ခင္း၊ ရ မ္း၊ ယေန႔ ရ္ုိင္ျပည္နယ္၏ ေတမင္ထူထပ္သည့္အပုိင္း၊ စစ္ကုိင္း ာႏ င့္ ကရင္တုိ႔ပါ ပီး ‘ေတမင္တန္းေဒသမခမး’ ဟု 
စမရင္းသြင္း္ခ့သည္။  ဗိတိသ ခ ကုိလုိနီ ကမလတေလခမက္လံုး အမိန္႔နမ္ံ ေနသေရြ႕၊ အ္ြန္ေပးေနသေရြ႕၊ ပ႑မ္က္ေနသေရြ႕၊ 
 ဗိတိသ ခတုိ႔ ္ခမ တ္သည္မခမးကုိ မဖီ္န္သေရြ႕ အ္င့္မတူသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္္ြင့္ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးကို 
၄င္းေဒသမခမးအမး ေပးအပ္ထမး္ခ့သည္။45 ကရင္နီျပည္မခမး (ယေန႔ကယမးျပည္နယ္) သည္ လြတ္လပ္စြမ ရပ္တည္ၾကသူကသည္ဟု 
အမည္္ံ္ခ႔ေသမ္လည္း ေဖမ္ျပပါစနစ္ကိုလုိက္နမရသည့္ စမ္ခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္္ခ႔သည့္အတြက္ အထက္ပါကိစၥမခမးကိ ုလိုက္နမေ္မင္ရြက္ 
ရသည္။46 

နယ္္ခခ႕မခမးသည ္ ကုန္းေဘမင္မင္း္က္၏ ပုိင္နယ္မခမးအျပင္ဘက္သုိ႔လည္း နယ္ေျမ္ခခ႕ထြင္မႈမခမး ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ နမဂေဒသသုိ႔ 
၁၈၈၀47၊ ‘ဝ’ ေဒသသို႔ ၁၈၉၁48၊ ကုုိးကန္႔ေဒသသို႔ ၁၈၉၄49၊ ာႏ င့္  ျမန္မမ ထက္ တရုတ၊္ ထုငိ္း ာႏုိင္ငံမခမးျဖင့္ ပုိမိုနီးစပ္သည့္ အျ္မး 
တိုင္း ျပည္ေထမင္မခမးကုိ နယ္ေျမ္ခခ႕ထြင္္ခ့သည္။ ထုိေဒသမခမးသည္ မတူညီသည့္ သြယ္ဝုိက္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအမခိ်ဳးမခိ်ဳး၏ ေအမက္သုိ႔ 
ကခေရမက္္ခ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕အေျ္အေနမခမးအရ ယေန႔ျမန္မမာုိႏင္င၏ံ ေျမမက္ပုိင္းာႏ င့္ အေရ ႕ပုိင္း ေဒသမခမးသည္ 
ဒုတိယကမမၻစစ္ ပီးသည့္တုိင္ ေျမပုံေကမင္းေကမင္းထုတ္မရေသးပခ အစုိးရ၏ အမဏမသက္ေရမက္မႈ အနည္းငယ္သမရ ိသည့္ 
ေနရမမခမးျဖစ္သည္။ 50 

ေအမက္ျမန္မမျပည္ဟု တြင္သည့္ ကခန္ျမန္မမာုိႏင္ငံအပုိင္းကု ိ ဗဟုိ္ီးစီးမႈ၊ ဗခွဴရုိကရက္္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေအမက္သို႔ သြတ္သြင္းျ္င္းကိ ု
အရ ိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပ်ဳလုပ္္ခ႔သည္။ ထိုသုိ႔သြတ္သြင္းမႈသည္ ေဒသ္ိုင္ရမ ေ္ါင္းေ္မငမ္ခမး၏ အမဏမအသုံး္ခမႈကို 
အႀကီးအကခယ္ကန္႔သတ္သည့္ လုပ္ငန္းစ္္ျဖစ္သည္။51 ေနမက္ထပ္  အေရးပါသည့္ အေျပမင္းအလခတစ္္ုမ မ 
ကုန္းေဘမင္မင္း္က္ေအမက္မ  အုပ္စုိးသူလူတန္းစမးအစမး ၄င္းတို႔ထက္ လူမႈအ္င့္အတန္း နိမ့္ကခသူမခမးက အေရးပါသည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအဖြခ႕အစည္းမခမးတြင္ ေနရမရလမျ္င္းျဖစ္သည္။ တစ္္ခိန္တည္းမ မပင ္ ကုိလိုနီအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက လူမခိ်ဳးစု 
အမခိ်ဳးအမည္္ခြျ္မးျ္င္းကိ ု တင္းကခပ္စြမျပ်ဳလုပ္လုိက္ သျဖင့္ လူမခိ်ဳးစုကြချပမးျ္င္းေလခမ့ကခသြမး ပီး လူမခိ်ဳးစု၊ ဘမသမစကမး အုပ္စု 
္က္ာႏြယ္မႈရ ိသူမခမးကုိ စုဖြခ႕ေ္ၚ္ုိသည့္ ကရင္၊ က္ခင္၊ ကရင္နီကခ့သုိ႔ေသမ အမည္သတ္မ တ္္ခက္မခမး ေပၚထြက္လမသည္။52 

                                                           
43 See Steyn (2002), p. xv 
44 Kramer (2007), p. 6  တြင္ G.E Harvey ၏  ဗိတိသ ခ ကုိလုိနီမ တ္တမ္းမခမး ေကမက္ာႏႈတ္္ခက္ကို ေဖမ္ျပထမးသည္။ ထိုအစီရင္္ံစမတြင္ “ေျမမက္ပိုင္း ဝ” ဟ ု
္ုိသူမခမးသည္  ဗိတိသ ခမခမးက ‘ဝ ရိုင္း’ (ေ္ါင္းျဖတ္သည္ဟု အမည္္ုိးျဖင့္ ေကခမ္ၾကသူကမးသူမခမး) ဟုေ္ၚ္ိုသူမခမးကုိ ရည္ညြန္း ပီး ဗုဒၶဘမသမကုိးကြယ္ ပီး 
ရ မ္းယ္္ေကခးမႈအတုိင္း ကခင့္သုံးကမ မိုင္းလြန္း မ  တုိင္း မင္း္က္ ေအမက္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ‘ဝ ယ္္’ မခမးာႏ င့္ မတူပါ။ (See Sai Aung Tun pp. 148-149). 
45 အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အ္င္းအကခင္းမခမးမ မ အ္ခိန္ကမလလုိက္ ပီး တေနရမာႏ င့္ တေနရမကြချပမးမႈရ ိသည္။ Smith (1999), pp. 41-44 တြင္ ပုိမုိတိကခေသမ ထုိစနစ္မခမး 
ပုံေပၚလမပုံ အ္င့္္င့္ကို ေဖမ္ျပထမးသည္။ ယင္းနယ္ေျမမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကသူကမင္းအရမမခမး၊ စနစ္မခမးအေၾကသူကမင္းကို အေသးစိတ္ သိရ ိလိုပါက Sai Aung 
Tun pp.216-223. (2009) တြင္ၾကသူကည့္ပါ။ ကုိလုိနီေ္တ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အ္င့္မခမးအေပၚ ျ္်ဳံငံုသုံးသပ္္ခက္မခမး အတြက္ Taylor (2009) pp. 75-77   ကုိၾကသူကည့္ပါ။ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမမခမး ြ္ချ္မးမႈ အေသးစိတ္အတြက္ Sai Kham Mong (2007), pp. 258-260၊ ေတမင္တန္းေျမျပန္႔ ြ္ချ္မးမႈျဖစ္ေပၚလမပံုအ္င့္္င့္အတြက္ ၄င္း၏ p. 
80၊ pp 80-89၊ ရ မ္းျပည္နယ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္  pp92-99 တြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ ရ မ္းျပည္နယ္ာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယခ  ္ံ်ဳငုံသံုးသပ္္ခက္မခမးအတြက္  
South (2008), pp.9-10; Nakanishi (2013), pp.34-35; Taylor (2007), p. 75; Furnivall (1960), pp.10-12 တို႔ကို ၾကသူကည့္ပါ။ Sai Aung Tun (2009) pp.163-
189. တြင္မူ ရ မ္းျပည္နယ္ာႏ င့္ ပတ္သက္ေသမ အေသးစိတ္ အ္ခက္အလက္မခမးကို ေဖမ္ျပထမးပါသည္။  
46 Sai Aung Tun (2009), p. 222-233 ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
47 ၁၈၂၆ တြင္္ခ်ဳပ္္ုိသည့္ ရာႏ ၱပိုစမ္ခ်ဳပ္အရ နမဂေဒသကို အမသံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ထိန္း္ခ်ဳပ္ာုိႏင္သည္ဟု  ဗိတိသ ခတုိ႔မ တ္ယူ ခ့္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း အမသံာႏ င့္ 
တသီးတျ္မးေန ခ့္သည့္ နမဂမခမးက နယ္္ခခ႕မ္ံဘခ ္က္လက္တုိက္္ုိက္ ခ့္သည္။ ၁၈၈၀ တြင္ သေဘမတူညီ္ခက္တစ္္ု္ခ်ဳပ္္ို ခ္႔ ပီး ၄င္းသေဘမတူညီ္ခက္အရ 
 ဗိတိသ ခမခမးသည္ နမဂနယ္ေျမမခမးတြင္ စစ္တပ္စြခ ြ္င့္ရရ ိ ခ့္သည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမခမးကိုမူ နမဂ တုိ႔လက္ဝယ္တြင္သမ ထမးရ ိရမည္ဟု သေဘမတူ ခ့္ၾကသူကသည္။ Steyn 
(2002), p.29  တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
48  ‘ဝ’ ေဒသသို႔  ဗိတိသ ခ ဝင္ေရမက္မႈာႏ င့္ ပတ္သက္၍  Kramer (2003), pp. 6-8; ာႏ င့္ Sai Aung Tun (2009) pp.148-149 ကုိၾကသူကည့္ပါ။ 
49 ကုိးကန္႔ေဒသသည္ ၁၈၉၄ နယ္စပ္မခ္္း ညိႈာိႏႈင္းေရးတြင္ တရုတ္က  ဗိတိသ ခထံသုိ႔ ေပးလုိက္ရသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။  See Sai Aung Tun (2009), p.161 
ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
50 Smith (1999) p. 40.  
51 ယင္းလုပ္ငန္းစ္္သည္ ေဒသအ္င့္အမဏမပိုင္မခမး၏ အမဏမ္င္းသက္မႈကို စနစ္တကခပယ္ဖခက္ျ္င္းျဖစ္ ပီး Taylor (2009), 83-89; Nakanishi (2013), pp.30-
40; Callahan (2003a), pp.21-24 တုိ႔ေရးသမးသည့္ စမမခမးတြင္ အေသးစိတ္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။  
52 လူမခိ်ဳးစုအမည္ ြ္ချ္မးျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ တီထြင္ေဖမ္ထုတ္ျ္င္းမခမး လုပ္ပံုေ္မင္ပုံာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ ေမး ြ္န္းထုတ္စရမမခမးကို Walton (2013); Walton (2008), pp. 
892-894; South (2008) pp. 2-8; Taylor (2007) pp. 72-78; Nakanishi (2013), pp. 40-44 စသည့္ စမအုပ္မခမးတြင္ ရႈေထမင့္အစံုမ  ေ္ြးောႏြးေဖမ္ျပထမးသည္။ 
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ထိုမ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကရင္ကခ႔သို႔ေသမ ဗမမမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးစုအ္ခိ်ဳ႕သည္  ဗိတိသ ခတုိ႔၏ စစ္ေရး္ုိင္ရမတပ္ဖြခ႕မခမး၊ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ္ုိင္ရမ အဓိကေနရမအမခမးအျပမးတြင္ ေနရမရလမၾကသူကသည္။ 

၁၉၂၀ - ၃၀ ာႏ စ္မခမးအတြင္း ေတမင္တန္းေဒသမခမးရ ိ ေဒသာႏၱရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံကိ ု ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမး ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။  
ပထမ္ုံးေ္မင္ရြက္္ခက္မ မ ၁၉၂၂ တြင္  ရ မ္းျပည္ ျပည္ေထမင္စုကိုဖြခ႕စည္း လုိက္ျ္င္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသ၏ 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မခမးကို ပုိမုိစနစ္ကခေစရန္၊ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစေ္စရန ္ ရည္ရြယ္၍ ရ မ္းေစမ္ဘြမးမခမး၏ အတုိက္အ္ံမခမး 
ၾကသူကမးမ ေ္မင္ရြက္္ခ့သည္။ ယင္းစနစ္သည္ ေစမ္ဘြမးမခမး၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ကို အႀကီးအကခယ္ထိ္ိုက္ေစ္ခ့သည္။53 
ထုိအ္ခိန္တြင္ ေျမမက္ပုိင္း ‘ဝ’ နယ္မ မ ရ မ္းျပည္ေထမင္စ ုအျပင္ဘက္တြင္ လြတ္လပ္စြမ တသီးတသန္႔ရပ္တည္္ချဖစ္သည္။54 

ျမန္မမျပညေ္အမက္ပုိင္းေဒသတြင ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ တ္ခိ်ဳ႕တဝက္ေပးမည့္ ဘမးမမးအစိုးရအက္္ပေဒကို (Government of 
Burma Act) ၁၉၃၅ ္ုာႏ စ္တြင္ ေရး္ြခ္ခ႔ ပီး ၁၉၃၇ တြင္အတည္ျပ်ဳ္ခက့မ ျမန္မမျပည္ေအမက္ပုိင္းကို ျပည္မ ဟု သတ္မ တ္္ခ့သည္။  
ေတမင္တန္းေဒသ (Ministerial Burma) ကိ ု အပုိင္း ၁၊ အပုိင္း ၂ ္ြခကမ ျပင္ပဧရိယမမခမး အျဖစ္သတ္မ တ္္ခ့သည္။ 
ကုိင္တြယ္ရလြယ္သည့္ အပုိင္း ၂ ကိ ု  ရန္ကုန္မ  အမခိ်ဳးသမးပါလီမန္တြင္ အမတ္ေရြး္ခယ္တင္ေျမႇမက္ာိုႏင္္ြင့္ေပး္ခ့သည္။ 
ျပင္ပဧရိယမမခမးတြင္မပါသည့္ ေဒသမခမးသည္ ျမစ္ႀကီးနမး၊ သထံု၊ ဗန္းေမမ္ကခ့သုိ႔ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအရ ေပါင္းစပ္္ံထမးရသည့္ 
တုိင္းရင္းသမးေဒသမခမး ျဖစ္လမ္ခ့သည္။55 ထုိကခ့သို႔ေသမ သတ္မ တ္္ခက္မခမးမေပၚေပါက္မ ီ ေတမင္တန္းေဒသ္ိုသည္မ မ 
ဗမမအမခမးစုေနထုိင္ရမ ေအမက္ျမန္မမျပည္ာႏ င့္ တသီးတသန္႔နီးပါး ္ြချ္မးအုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သည့္ ေနရမမခမး ျဖစသ္ည္။ တ္ခိန္တည္းမ မပင ္
ကရင္နယ္ေျမမခမးကုိလည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအမခိ်ဳးအစမး ၅ မခိ်ဳး္ြချ္မးလိုက္သည္။56 ယင္းအနက္မ  ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္္ြင့္ 
အရ္ုံးေဒသမခမးသည္  ဗိတိသ ခတုိ႔ လခစ္လခွဴ႐ုံး ်ဳမႈ သက္သက္ေၾကသူကမင့္သမ ရရ ိျ္င္းျဖစ္ ပီး ရည္ရြယ္္ခက္ သုိ႔မဟုတ္ 
မဝူါဒမခမးေၾကသူကမင့္မဟုတ္ပါ။ 57 

ထုိကခ့သို႔ေသမ အေျပမင္းအလခမခမးသည္ မတူညီသည့္နယ္ေျမမခမးကုိ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္မည္၊ မည္သည္ ့ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ 
ထည့္သြင္းမည္ ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီးမတူညီသည့္အျမင္မခမး၊ အမး ပိ်ဳင္မႈာႏ င့္အတူ လူမခိ်ဳးစုအမခိ်ဳးသမးာႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရ မးမႈမခမး 
ေပၚေပါက္လမရျ္င္း၏ တစ္စိတတ္စ္ပုိင္းအေၾကသူကမင္းရင္းမခမးျဖစ္သည္။ အထိေရမက္္ံုးလႈပ္ရ မးမႈမ မ စစ္လုိလမးသည့္ ဗမမလူမခိ်ဳး 
သ္င္ မခမး္ီးေ္မင္သည့္ ဗမမ႔လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရ မးမႈျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသမာႏုိင္ငံကိ ု ရန္ကုန ္ ဗဟုိျပ်ဳတည္ေ္မက္မည္ဟု 
အျမင္ရ ိၾကသူကသူမခမးလည္းျဖစ္သည္။58 ၁၉၂၂ ္ုာႏ စ္ မ စ ပီး ရ မး္ေစမ္ဘြမးမခမးသည္  ဗိတိသ ခတုိ႔၏ႀကီးၾကသူကပ္မႈေအမက္တြင္ 
ဗမမမခမးထံမ ္ြခထုတ္ ပီး ကုိယ္ပုိင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္အျပည့္အဝေပးရန္ေတမင္း္ုိ္ခ့သည္။ လက္ရ ိအ္ခိန္တြင္ ထင္ရ မးေနသည့္ ကရင္ 
အမခိ်ဳးသမး လႈပ္ရ မးမႈကုိ ္တရမး္ပေဒာႏ င့္အညီဖြခ႔စည္းထမးသည့္ ကရင္အမခိ်ဳးသမးအဖြခ ႔အစည္း (Karen National Association) က 
္ီးေ္မင္ ပီး ကရင္နယ္ေျမမခမးကုိ ပုိ၍စနစ္တကခစုစည္းေပးရန္ ကရင္ာိုႏင္င ံ တည္ေထမင္ရန္အတြက္ ္ပေဒမခမးျပဌမန္းေပးရန ္
ေတမင္း္ုိ္ခ့သည္။ ကရင္နာိုီႏင္ငံ (ယေန႔ ကယမး) သည္ ၁၉၄၈ မတုိင္မ ီကမလအထိ လြတ္လပ္ေသမ ာႏုိင္င ံ
အျဖစ္ရပ္တည္ေနာိုႏင္္ခ့သည္။  

၂.၃ လြတလ္ပေ္ရးာႏ င့္ ျပညတ္ြငး္စစ ္စတငျ္္ငး္ (၁၉၄၅ - ၄၇)  

ဒုတိယကမမၻစစ္အတြင္း ဂခပနအု္ပ္စုိးစ္္ကမလက ေဒါက္တမဘေမမ္္ီးေ္မင္သည့္ ရုပ္ေသးအစုိးရသည္ ဂခပန္စစ္တပ ္
လက္ေအမက္္ံအျဖစ္ ျပည္မကိအုုပ္္ခ်ဳပ္္ခ႔ ပီး ေတမင္တန္းေဒသအမခမးစုတြင္  ဗိတိသ ခတပ္မခမးာႏ င့္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသမး 
မဟမမိတ္မခမးက ေနရမယူထမးသည္။59 ေစမ္ဘြမးအမခမးစုမ မမ ူ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္မခမး မေပခမက္ပခက္ရေအမင ္ ဂခပန္မခမးာႏ င့္ 
သေဘမတူညီ္ခက္ ရယူ္ခ့ၾကသူကသည္။ သို႔ေသမ ္ဂခပန္မခမးက ယေန႔ရ မ္းျပည္ေတမင္ပုိင္း ေဒသအ္ခိ်ဳ႕ကိ ုထုိင္းာႏုိင္ငံသုိ႔ ေ္တၱလႊခေျပမင္း 
ေပး္ခ့သည္။ 60 

                                                           
53 Sai Aung Tun (2009), pp. 186-188; Yawnghwe (1987) pp. 76-80 
54 Kramer (2007), p. 8 
55 Smith (1999), p. 43; တြင္ Part I and Part II ( အပိုင္း ၁၊ အပိုင္း ၂) ဧရိယမမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး FACE report (1947) ေဖမ္ျပ္ခက္အေသးစိတ္ကို 
ဖတ္ရႈကုိးကမးာိုႏင္ပါသည္။  
56 ကရင္ အမည္ေအမက္မ  လူမခိ်ဳးစုမခမးအေရအတြက္သည္ ျပည္မ၊ ရ မ္းျပည္ေထမင္စု၊ ာႏ င့္ လြတ္လပ္ေသမ ကရင္နီျပည္၊ ာႏ င့္ ္ခန္လ ပ္ဧရိယမမခမး အပိုင္း ၁၊ အပိုင္း ၂ 
တေလခမက္ျပန္႔ာႏ ံ႔ေနထုိင္ေနၾကသူကသည္။ 
57 Smith (1999), p. 51  
58 သ္င္ပါတီသည္  ဗိတိသ ခမခမးက အျပည့္အဝ ႀကိ်ဳးကုိင္ထမးသည့္ အစိုးရသစ္အမးျဖင့္ႀကိ်ဳးစမးလ ခင္ေတမ့ လြတ္လပ္ေရးမရာိုႏင္ဟု ယုံၾကသူကသူမခမးျဖစ္ ပီး ေနမက္ပုိင္းတြင္ 
လက္နက္ကုိင္ေတမ္လ န္ေရးလမ္းစ္္ကိုေရြး္ခယ္ၾကသူကသူမခမးျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ တရုတ္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ ာႏ င့္ အျ္မးေသမ အမခိ်ဳးသမးေရးဝါဒီ အဖြခ႔မခမးအျပင္ 
အိာိႏၵယကြန္ဂရက္တို႔ာႏ င့္ ္က္သြယ္ ခ့္ ပီး ဒုတိယကမမၻစစ္တြင္ေတမ့ ဂခပန္မခမးာႏ င့္ လက္တြခ္ ခ့သည္။ Nakanishi (2013) pp 38-40; Callahan (2003a), pp 48-49. 
59 Taylor (2009) pp 227-228 
60 Taylor (2009), pp. 227-228; ရ မ္းျပည္ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး Sai Aung Tun (2009) pp 204 -206 ကုိၾကသူကည့္ပါ။  



12 
 

၁၉၄၅ ္ုာႏ စ္  ဗိတိသ ခမခမး ျပန္လည္ဝင္ေရမက္လမသည့္အ္ခိန္တြင္ ဂခပန္ာႏ င့္မဟမမိတ္ဖြခ႕္ခ႔သည့္ ဗမမအုပ္စ ု (ဗမမ့လြတ္လပ္ 
ေရးလႈပ္ရ မးမႈ ္ီးေ္မင္္ခ့သူမခမး)ာႏ င့္  ဗိတိသ ခတုိ႔ာႏ င့္ မဟမမိတ္ဖြခ႔္ခ့သည့္ လူမခိ်ဳးစုမခမးအၾကသူကမးမ  တင္းမမမႈသည္ 
အျမင့္္ုံးအ္င့္သုိ႔ေရမက္ရ ိ္ခ့သည္။ ထူျ္မး္ခက္အေနျဖင့္ ၁၉၄၅ ္ုာႏ စ္တြင္ အဖြခ႕အသီးသီးမ  ပါဝင္ေသမ စစ္တပ္အျဖစဖ္ြခ႔စည္းရန္ 
သေဘမတူညီမႈ ရရ ိ္ခ့ၾကသူကသည္။ ထုမိ  အဖြခ႔မခမးအမးလုံး ေပါင္းစည္းထမးသည့္ စစ္တပ္အသစ္တစ္္ုျဖစ္သည့္ တပ္မေတမ္ 
ေပၚေပါက္လမသည္။ သို႔ေသမ္ ယငး္စစ္တပ္တြင ္တိုင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးစုအလုိက္ ယူနစ္မခမးကိ ု္ြချ္မးထမး္ခ႔သည္။61 

 ဗိတိသ ခမခမးက ဗမမျပည ္ကိ ုလြတ္လပ္ေရးေပးရန ္သေဘမတူလုိက္သည့္အ္ါတြင္ ဗမမ မဟုတ္သည့္ ေ္ါင္းေ္မင္မခမးက ၄င္းတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္္ုိင္မမေစရန္၊ ဗမမမခမးာႏ င့္တန္းတူ  အ္င့္တူရန္ အတြက္ေတမင္း္ုိ္ခက္မခမး ရ ိလမသည္။ 
နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမးကုိ ျပည္မ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ ္ သတ္မ တ္ထမးျ္င္း ္ံထမးရသည့္ ကရင္နယ္ေျမ မခမးမ  
ကရင္ေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးက ာႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူညီတူရ ိသည့္  ပုိမုိ္ုိင္မမလြတ္လပ္မႈရ ေိသမ ကရင္ျပည္နယ္ ေပၚေပါက္လမေရး 
အတြက္ အစ္္တစုိက္ေတမင္း္ုိ္ခ့ၾကသူကသည္။62 ကရင္နီာိုႏင္ငံမ  နယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕ကိုလည္း အထက္ပါ ေတမင္း္ို္ခက္တြင္ 
ထည့္သြင္းေပးရန ္ အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ကရင ္ အစုအဖြခခ႕မခမးက ေတမင္း္ို္ခ့ၾကသူကသည္။ ဗမမျပည ္ အတြင္းသုိ႔ တရမးဝင္ေပါင္းစပ္္ံရျ္င္း 
မရ ိ္ခ့သျဖင့္ ကရင္နီ ေ္ါင္းေ္မင္မခမး ၄င္းတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကသူကညမ္ခ့သည္။63 

ဗမမ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္္ုအျဖစေ္နမည္လမး၊ သီးျ္မး အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစ ံ လုံးလုံးမဟုတ္ေသမ္လည္း တသီးတသန္႔ ေနမည္လမး 
ဟူသည့္ေမး္ြန္းမခမးမ မ က္ခင္၊ ရ မ္း၊ ္ခင္းတုိ႔အတြက္ အဓိက ေမး္ြန္းျဖစ္္ခ႔သည္။ ထုိေမး္ြန္း၏ အေျဖကိ ု ၁၉၄၇္ာုႏ စ္ 
ပင္လုံညီလမ္ံတြင ္ဗမမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ာႏ င့္တြခ ပီး လြတ္လပ္ေရးရယူမည္ သုိ႔ေသမ္လည္း ၾကသူကမးကမလတြင္ေတမ ့ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ 
ကိုအျပည့္အဝကခင့္သုံးမည္ဟူေသမ အ္ခက္ကုိသေဘမတူ လုိက္ျ္င္းျဖင့္ ယမယီေျပလည္သြမးသည္။64 လြတ္လပ္ေသမ  
ဗမမျပည္ကို မည္ကခ့သို႔ေသမ စနစ္ျဖင့္ တည္ေ္မက္ မည္္ိုသည့္ အ္ခက္ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး သမုိင္းဝင္ပင္လုံစမ္ခ်ဳပ္တြင ္
ရ င္းလင္းစြမေဖမ္ျပထမး္ခ႔ျ္င္းမရ ိပါ။ သုိ႔ေသမ္လည္း ထုိကမလ၏ အေရးအပါ္ုံးသေဘမတူညီ္ခက္မ မ ကုယိ္ပုိင္ အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္လည္း 
ယ္င္အတုိင္းရ ိေနေစရမည္၊ ္ာႏၵရ ိပါက ာႏုိင္ငံမ  အ ပီးအပုိင္္ြခထြက္ာႏုိင္္ြင့္ာႏ င့္အတူ ကုိယ္ပုိင္ျပဌမန္း္ြင့္လည္း ရရ ိမည္ဟူေသမ 
အ္ခက္ပင္ျဖစ္သည္။65 

ဗမမမဟုတ္ေသမ ေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ ာုိႏင္ငံေရးသေဘမထမး္ာႏၵမခမးကိ ု ေလ႔လမရန္အတြက္  ဗိတိသ ခာႏ င့္  ေတမင္တန္းေဒသ 
အရမရ ိမခမး ပူးေပါင္းဖြခ႕စည္းထမးသည့္ ေတမင္တန္းေဒသစုံစမ္းေရး ေကမ္မရ င္က ေလ႔လမမႈတစ္္ုကိ ု ၁၉၄၇တြင္ ျပ်ဳလုပ္္ခ႔သည္။ 
စုံစမ္းမႈ ရလဒ္မခမးအရ ရ မ္းာႏ င့္ က္ခင္ ေ္ါင္းေ္မင္မခမးသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ အ္ြင့္အေရးကို ျဖစ္ာိုႏင္သမ ခအျပည့္အဝ 
အသုံး္ခာႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စ ုဖြခ႔စည္းရန္အႀကီးအကခယ္ေထမက္္ံၾကသူကသည္။66 ္ခင္း ေ္ါင္းေ္မင္မခမးကေတမ့ ျပည္မာႏ င့္ 
ေပါင္းစပ္ရန္လုိလမးၾကသူက ပီး ၾကသူကမးဝင္မႈမရ ရိန္ာႏ င့္ ေ္ါင္းေ္မင္မခမးအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ နယ္ေျမမခမးကုိ ယ္င္အတုိင္း 
အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္ရန္လိုလမးၾကသူကသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ယင္းသေဘမထမးသည္ ္ခင္း ေ္ါင္းေ္မင္အမခမးအျပမး၏ သေဘမထမးာႏ င့္ 
္န္႔ကခင္ေနေသး ပီး ေနမက္ပုိင္းတြင္ ပုိမုိကခယ္ျပန္႔သည့္ ကုိယ္ပုုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ာႏ င့္ ္ြခထြက္္ြင့္အျပည့္အဝ ရရ ိရန ္
ေတမင္း္ိုလမ္ခ့ၾကသူကသည္။67 ယေန႔ စစ္ကုိင္းေဒသ၏ အ္ခိ်ဳ႕ေသမေနရမမခမးမ  ္ခင္းမခမးာႏ င့္ မိမိကုိယ္ကို ဗမမ္န္ေသမရ မ္း (ရ မ္းဗမမ) 
ဟု သတ္မ တ္သူမခမးက ျပည္မာႏ င့္ တန္းတူရည္တူပူးေပါင္းလုိသည္ဟု ထုတ္ေဖမ္ေျပမၾကသူကမး္ခၾ့ကသူကသည္။68 

စစ္အ ပီး စပ္ကူးမတ္ကူးကမလအတြင္း ပုိမုိကခယ္ျပန္႔သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ကို ရရ ိ္ခ့သည့္ ကုိးကန္႔ေဒသမ  
ေ္ါင္းေ္မင္တစ္္ီးက ၄င္း၏ျပည္သူမခမးအတြက္ ေဒသတြင္းကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ အျပည့္အဝ ရရ ိေနသမ ခ တရုတ္ာႏ င့္ 
ေပါင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗမမာႏ င့္ေပါင္းသည္ျဖစ္ေစ အေၾကသူကမင္းမထူးပါဟု ေျပမၾကသူကမး္ခ႔သည္။69 ေျမမက္ပုိင္း ‘ဝ’ ေ္ါင္းေ္မင္မခမးက - 

                                                           
61 ေျ္လခင္တပ္မခမးတြင္ ဗမမတပ္ရင္း ၄ ရင္းာႏ င့္ ကရင္၊ က္ခင္၊ ္ခင္း တပ္ရင္း ၂ ရင္းစီပါဝင္သည္။  
62 Thawnghmung (2007), p. 7; Smith (1999), p. 73; 
63 Smith (1999), p.73 
64 သေဘမတူညီ္ခက္ကို အျ္မးလူမခိးစု ကုိယ္စမးလ ယ္မခမး ပါဝင္လက္မ တ္ထုိးျ္င္းမရ ိသကခ႔သို႔ အ္ခိ်ဳ႕ေသမ အေရးပါသည့္ ာိုႏင္ငံေရး ေ္ါင္းေ္မင္မခမးကိုလည္း 
ဖယ္ထုတ္ထမး ခ္႔သည္။  လြတ္လပ္ေသမ ဗမမျပည္ာႏ င့္္ုိင္သည့္ လက္ေတြ ႔အစီအစ္္မခမးအတြက္ ယင္းစမ္ခ်ဳပ္တြင္ ရ င္းလင္းစြမ သေဘမတူထမးျ္င္းလည္းမရ ိ ခ္႔ေပ။ 
ေတမင္တန္းေဒသ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းာႏ င့္္ုိင္သည့္ သေဘမတူညီမႈမခမးမ မ ၾကသူကမးကမလအတြက္သမျဖစ္ ပီး ေရရ ည္သေဘမတူညီ္ခက္မခမးာႏ င့္ ပတ္သက္၍တစ္စုံတစ္ရမ 
ေဖမ္ျပ ခ္႔ျ္င္း မရ ိပါ။ ၄င္းသေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္၊ ၄င္းစမ္ခ်ဳပ္ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ေပၚထြက္ ခ္႔ေသမ ဒ႑မရီ္န္္န္ အ္ခက္အလက္မခမးအေၾကသူကမင္းကို Walton (2008) က 
ေဝဖန္ေရးသမးထမးဖူးပါသည္။ Smith (1999), pp. 78-79 ကိုလည္းဖတ္ရ ်ဳာုိႏင္ပါသည္။ ပင္လံုစမ္ခ်ဳပ္ ကို အင္တမနက္စမမခက္ာႏ မ 
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MM_470212_Panglong%20Agreement.pdf တြင္လည္း သြမးေရမက္ဖတ္ရ ်ဳာုိႏင္ပါသည္။ 
65 ေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ ္ုံးျဖတ္္ခက္သည္ ျပည္ေထမင္စုတစ္္ု ပံုစံကုိ္ီးတည္ ခ္႔ ပီး ြ္ခထြက္ေရးာႏ င့္ ပတ္သက္၍ သီးသန္႔ရည္ရြယ္္ခက္မရ ိ ခ္႔သည္ကို 
နမးလည္ထမးရန္လိုသကခ႔သို႔ ေရြး္ခယ္ာိုႏင္ ြ္င့္ကိုလည္း ကုိယ္ပိုင္ျပဌမန္း ြ္င့္၏ အာႏ စ္သမရအျဖစ္ မ တ္ယူထမးရန္လိုအပ္ပါသည္။  
66 FACE Report (1947), pp 18-19 
67 Sakhong (2013) pp 57-64  
68 FACE report (1947) pp 98-107 
69 FACE report (1947), pp. 31-34  
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ယ္င္ကတည္းကပင္ အလြန္တရမ လြတ္လပ္္ခ့သည္ ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ မည္သူာႏ င့္မ  မေပါင္းလုိပါ - ဟု္ို္ခ့ ပီး ေပါင္းစည္းေရးေၾကသူကမင့္ 
ရရ ိလမာိုႏင္သည့္ အကခိ်ဳးေကခးဇူးမခမးျဖစ္ေသမ ပညမေရး၊ ကခန္းမမေရး၊ အေျ္္ံကုနစ္ည္မခမးကုိလည္း စိတ္မဝင္စမးပါဟ ု
တစ္္က္တည္း ေျပမၾကသူကမး္ခ႔သည္။70 စုံစမ္းေရးျပ်ဳလုပ္ရမ၌ မပါဝင္္ခ႔သူမခမးမ မ နမဂ ေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးျဖစ္ ပီး ၄င္းတုိ႔ ကုိယ္စမး 
အနီးအနမးနယ္ေျမမခမးမ  ေ္ါင္းေ္မင္မခမးက ေျဖေပး္ခၾ့ကသူကသည္။ ္ခင္း ေ္ါင္းေ္မင္ တစ္္ီးက ျပည္မာႏ င့္ပူးေပါင္းမည့္ 
၄င္း၏္ံုးျဖတ္္ခက္ကုိ နမဂမခမးကလည္း လက္္ံလိမ့္မည္ဟု ေျပမ္ခ့သည္။71 နမဂေ္ါင္းေ္မင္မခမးကေတမ့ ထုိကခ့သို႔ေသမ 
သေဘမတူညီ္ခက္မခိ်ဳး ဘယ္တုန္းကမ  မလုပ္္ခ့ပါဟ ုယေန႔တုိင္ျငင္း္ုိလခက္ရ ိ ပီး ျမန္မမ သုိ႔မဟုတ္ အိာႏိၵယထခသို႔ သြတ္သြင္းျ္င္းကို 
တရမးဝင ္လက္္ံျ္င္းမခိ်ဳး မည္သည့္အ္ါကမ ခမရ ိ္ခ့ပါ။72 

ေနမင္တြငေ္ပၚေပါက္လမမည့္ ာႏုိင္ငေံရးအ္င္းအကခင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိ ုပိုမိုရရ ိကခင့္သုံးာႏုိင္ရန ္အျ္မးလူမခိးစုမခမးနည္းတူ 
တူညီသည့္ ္ာႏၵမခမးရ ိ္္ခ႔ေသမ္လည္း  ဗိတိသ ခတို႔ ျပ်ဳလုပ္္ခ႔သည့္ စုံစမ္းေရးာႏ င့္ အျ္မးသက္္ုိင္ေသမ အျငင္းပြမးမႈမခမးတြင ္
္ခန္လ ပ္္ံ္ခ႔ရသူမခမးမ မ အမရကန ္ာႏ င့္ မြန္မ  ေ္ါင္းေ္မင္မခမးာႏ င့္ ကရင္အမခမးစုတို႔ျဖစ္သည္။  ဗိတိသ ခတုိ႔ ဝင္ေရမက ္လမ္ခိန္တြင္ 
ယင္းနယ္ေျမမခမးသည ္ ဗမမဘုရငမ္ခမး၏အုပ္စုိးမႈေအမက္တြင္ ရ ိေန္ခ႔သည္။  ဗိတိသ ခတို႔အုပ္စိုးစ္္အ္ါက သတ္မ တ္ထမးသည္ ့
ေတမင္တန္းေဒသမခမးကိုသမ အေလးထမး ပီး၊ ျပည္မေဒသတြင ္ ပါဝင္ေသမ ဗမမမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသမး အုပ္စုမခမးကို 
အေလးမထမး္ခ႔ေသမေၾကသူကမင့္ ္ခန္လ ပ္္ံထမးရျ္င္းျဖစ္သည္။73 

၂.၄ ဗမမာိုႏငင္တံညေ္ထမငျ္္ငး္ာႏ င့္ လြတလ္ပေ္ရးအေစမပိငုး္ကမလ (၁၉၄၇ - ၁၉၆၂)  

၁၉၄၇ စက္တင္ဘမတြင္ ျပဌမန္း္ခ့သည့္ အေျ္္ံ္ပေဒအရ အသစ္ဖြခ႕စည္းလုိက္သည့္ ရ မ္း၊ က္ခင္ာႏ င့္ ကရင္နီ ျပည္နယ္မခမး 
(ကရင္နီကိ ု၁၉၅၁တြင ္ကယမးဟု ေျပမင္းလခေ္ၚေဝၚ္ခ့သည)္ အေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္အနည္းငယ္ရရ ိ္ခ့သည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမး 
ကိ ု ေဒသမ  ေရြး္ခယ္လိုက္သည့္ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးအနက္မ  ဗဟုိကေရြး္ခယ္္န္႔အပ္ျ္င္းျဖစေ္သမ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရတြင္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ လြတ္လပ္္ြင့္အေတမ္အတန္ရ ိသည္။ ၄င္းအေျ္္ံ္ ပေဒအရ ကရင္နီာႏ င့္ ရ မ္းျပည္နယမ္ခမးအေနျဖင့္  
္ယ္ာႏ စ္အၾကသူကမတြင္ ္ြခထြက္္ြင့္ရ ိေသမ္လည္း က္ခင္ျပည္္နယ္ကုိ ထုိသုိ႔္ြခထြက္္ြင့္မေပး္ခ႔ေပ။74 တ္ခိန္တည္းတြင္ ျပည္ေထမင္စု 
နယ္နမိတ္မခမးအမးလံုးကို အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္တစ္္ုအျဖစ္ သတ္မ တ္ ပီး ဗဟိုမ ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထမးေသမ စနစ္ေအမက္တြင္ တေျပးည ီ
အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ႔သည္။75 

ေစမ္ဘြမးမခမးမ မ ယ္င္အတိုင္း ေနရမရ မခရ္ခ႔ေသမ္လည္း  ဗိတိသ ခတို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရမက္လမသည့္ ၁၉၄၅ ္ုာႏ စ္ကတည္းက 
ာႏ စ္ာႏ စ္တိုင္တိုင္ရ ိ္ခ႔ေသမ ၄င္းတို႔၏ၾကသူသဇမအမဏမမခမးမ မ ေရြး္ခယ္္ံအစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေမ းမ န္ယုတ္ေလခမ့သြမး္ခ့သည္။76 
က္ခင္ဒူဝါမခမးအတြက္ အေျ္္ံ္ပေဒတြင ္တရမးဝင္ေနရမသတ္မ တထ္မးေပးျ္င္းမရ ိေသမ္လည္း အမခမးစုမ မ က္ခင္အမခိ်ဳးသမးမခမး 
အတြက္ သတ္မ တ္ထမးသည့္ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္ေနရမ၊ အမတ္ေနရမမခမးတြင္ ေရြး္ခယ္္ံၾကသူကရသည္။77 

မည္သုိ႔ပင္္ိုေစကမမ ူ ၁၉၄၇ အေျ္္ံ္ပေဒသည္ ဗမမမဟုတ္သည့္ နယ္ေျမမခမးအတြက္ အ္ြင့္အေရးေပးမႈမခမးမ မ  
မတူညီသည္သမမက ဗမမမဟုတ္သည့္ ေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ ေတမင္း္ို္ခက္မခမးကိ ု ျဖည့္္ည္းာႏိုင္မႈလည္း အမးနည္း္ခ႔သည္။78 
ပထမ္ုံးအေနာႏ င့္ ္ခင္းတုိ႔သည္ ျပည္နယ္မရပခ “ဝိေသသတုိင္း” အျဖစ္သမ ရ္ခ႔သည္။ ္ခင္း ဝိေသသတုိင္းကုိ ျပည္ေထမင္စု၏ 
အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တြင္ ထမး္ခ႔ေသမ္လည္း ပညမေရးာႏ င့္ ယ္္ေကခးမႈကိစၥမခမး ေ္မင္ရြက္မႈကို ထိန္းေကခမင္းရန္အတြက္ 
သီးသန္႔ေကမင္စီာႏ င့္ ္ခင္းေရးရမဝနႀ္ကီးတစ္္ီး ္န္႔ထမး္ခ႔သည္။79  

အထင္ရ မး္ံုးအေနျဖင့္ အေျ္္ံ္ပေဒတြင ္ကရင္ျပညန္ယ္ဖြခ႔စည္းေပးေရးမပါဝင္္ခ့သျဖင့္ ကရင္တို႔၏ ာႏုိင္ငံေရး မေကခလည္မႈမခမးမ  
ေပၚေပါက္လမသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ အရႈပ္ေထြးမခမးကုိ မေျဖရ င္းာိုႏင္္ခ့ပါ။80 ထုိ႔ျပငရ္ မ္းေစမ္ဘြမးမခမး၏ အုပ္စုိးမႈအေပၚ 

                                                           
70 FACE report (1947), pp. 37-38 
71 FACE report (1947), pp. 98-107  
72 နမဂ အမခိ်ဳးသမးေကမင္စီ၏ ထိပ္တန္းေ္ါင္းေ္မင္၊ အသစ္ဖြခ ႔စည္းလုိက္သည့္ နမဂအမခိ်ဳးသမးေရးရမ ေကမင္စီမ  ဒုတိယ ္ကၠဌ ာႏ င့္ ေတြ ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္။ (Thailand, 
February 2015)။ Steyn (2003) ကုိလည္းၾကသူကည့္ပါ။  
73 ျပည္မ နယ္ေျမသတ္မ တ္္ခက္ အတြင္း ကခေရမက္ေနသည့္ ေတမင္ထူထပ္သည့္ေဒသမခမးမ မ  ဗိတိသ ခတုိ႔မေရမက္မ ီကပင္ လြတ္လပ္ေနသည့္ နယ္ေျမမခမးျဖစ္သည္။   
74 ၁၉၄၇ ဖြခ႔စည္းပုံ အေျ္္ံ္ပေဒ 
75 ၁၉၄၇ ဖြခ႔စည္းပုံအေျ္္ံ္ပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၂ 
76 Sai Aung Tun (2009), pp. 327-336. ကရင္နီေစမ္ဘြမးမခမးကမူ ယ္င္အတုိင္း တရမးဝင္ေနရမရ္ချဖစ္သည္။ အေျ္္ံ္ပေဒအရ အထက္လႊတ္ေတမ္ 
ကုိယ္စမးလ ယ္အျဖစ္ အလိုအေလခမက္သတ္မ တ္ျ္င္း္ံရသည္။  
77  က္ခင္ျပည္နယ္ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြခ႔ေနရမ၏ တစ္ဝက္မ မ က္ခင္မဟုတ္သူမခမးအတြက္ျဖစ္ရမည္။ ၁၉၄၇ အေျ္္ံ္ပေဒ ဒုတိယ အပိုင္း ၂ ကိုၾကသူကည့္ပါ။ 
78 Smith (1999), pp. 79-80, pp. 82-83; Sakhong (2014). ၁၉၄၇ အေျ္္ံ္ပေဒာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး တုိင္းရင္းသမး ာိုႏင္ငံေရးသမမးမခမး၏ အျမင္မခမးကို 
္လုိင္းလခန္မႈန္း္ေ္ါင္းက ေရးသမးထမးပါသည္။ Sakhong (2013), pp 67-69. 
79 ၁၉၄၇ အေျ္္ံ္ပေဒ၊ အပိုင္း ၅။ 
80 ထိုအ္ခိန္ကေ္မင္ရြက္ ခ္႔ေသမ္လည္း  ပီးေျမမက္မႈမရ ိ ခ္႔သည့္ လုပ္ငန္းစ္္အေၾကသူကမင္း ္ံ်ဳငုံသံုးသပ္္ခက္ကို သိရ ိလိုပါက Furnivall (1960), p. 105 ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
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မေကခမလည္ျဖစ္ေနသည့္ ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ ကရင္တုိ႔၏ ညီေနမင ္ ပအို႔ဝ္မခမးကိုလည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမအသိအမ တ္ျပ်ဳမႈမရ ိ္ခေ့ပ။ 
ထုိ႔အျပင ္မြန္ ာႏ င့္ အမရကန္တုိ႔ အတြက္လည္း ျပည္နယ္ဖြခ႔စည္းေပးျ္င္းမရ ိရုံသမမက ၄င္းေဒသမခမးကုိလည္း ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
တိုက္ရိုက္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္သုိ႔ ထည့္သြင္း္ခ႔သည္။ ယင္းနစ္နမမႈမခမးကုိ အေျ္ျပ်ဳကမ ာႏ စ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ကရင္၊ ပအုိ႔ဝ္၊ မြန ္
ာႏ င့္ အမရကန္ ေ္ါင္းေ္မင္မခမး ္ီးေ္မင္သည့္ သီးျ္မး လူမခိ်ဳးစုအမခိ်ဳးသမးာႏိုင္ငံေရးလႈပရ္ မးမႈမခမး ေပၚေပါက္လမ္ခ႔သည္။  

လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီလတြင ္ အမရကန္ေဒသ၌ ေသမင္းကခန္းမႈ ာႏ စ္္ုအစျပ်ဳေန ပီး ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔မ မ 
လြတ္လပ္ေသမရ္ုိင္ျပည္အတြက္ တုိက္ပြခဝင္သူမခမးာႏ င့္ ယေန႔ရ္ုိင္ျပည္နယ္ေျမမက္ပုိင္းကိ ု လြတ္လပ္ေသမ အစၥလမမ္ာိုႏင္ငံအျဖစ ္
ထူေထမင္ရန ္ သုိ႔မဟုတ္ အေရ ႕ပါကစၥတန္ာႏ င့္ ေပါင္းစည္းရန္ ေတမင္း္ုိသည့္ မူဂခမဟစ္မခမး ျဖစ္သည္။81 စစ္ပြခမတုိင္္င္ာႏ င့္ 
စစ္ပြခကမလအတြင္း လူမခိ်ဳးေရးပဋိပကၡမခမးေၾကသူကမင့္ လူအမခမးအျပမး ေနရပစ္ြန္႔္ြမထြက္ေျပး္ခ႔ရ ပီး လူမခိ်ဳးစုမခမးအၾကသူကမး 
စိတ္ဝမ္းကြချပမးမႈမခမး ပိုမိုျဖစေ္ပၚေစ္ခ့သည္။ ဗုဒၶဘမသမ အမရကန္မခမးက ေတမင္ပုိင္းတြင္စုသြမး ပီး မူ္လင္အမခမးစုက ေျမမက္ပုိင္း 
တြင္စုသြမး္ခ႔သည္။82 လြတ္လပ္ေရးရ ပီးမၾကသူကမမီမ မပင ္ ဗမမ့လြတ္လပေ္ရးလႈပ္ရ မးမႈတြင ္ ပါဝင္္ခ့သည့္ လက္ဝခစြန္းအဖြခ႕မခမး၏ 
လက္နက္ကိုင္ေတမ္လ န္မႈစတင္္ခ ့ပီး ၄င္းတို႔ကနယ္ေျမအမခမးအျပမးကို ထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏိုင္္ခ႔သည္။ ျမန္မမျပည္အလယ္ပုိင္းာႏ င့္ 
အေနမက္ပုိင္းေဒသတြင္ အစုိးရ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမခမးကုိပင ္အစမးထိုးေနရမယူ္ခ့သည္။83 

ထုိ႔ေနမက္တြင ္ ကရင္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး (KNU) ၏ အမခိ်ဳးသမးေရးလႈပ္ရ မးမႈမခမး ေပၚေပါက္လမသည္။ KNU သည္  
ေရြးေကမက္ပြခာႏ င့္ မခ္ာႏၵနယ္မခမး ဖြခ႔စည္းမႈကို သပိတ္ေမ မက္ထမး္ခ႔သည့္ အဖြခ႔ျဖစ္ ပီး ာႏုိင္ငံတြင္းမ  နမမည္ႀကီး ာႏုိင္ငံေရးသမမးမခမး၊ 
ေရ ႕ေနမခမးာႏ င့္ တပ္မေတမ္မ  ္ြခထြက္လမေသမ ကရင္တပ္ဖြခ႔မခမးျဖင့္ စုဖြခ႕ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။84 ၄င္းတို႔သည္ ဗမမာုိႏင္ငံေအမက္ပိုင္းရ ိ 
အေရ ႕ေတမင္ဘက္မ  “ျမစ္ဝကြခန္းေပၚေဒသ” အထိ နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမးကုိ အလခင္အျမန္သိမ္းယူာႏိုင္္ခ႔သည္။85 မြန္ာႏ င့္ ပအို႔ဝ္ 
လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရ မးမႈမခမး အစျပ်ဳရမတြင ္ KNU က ကူညီေပး္ခ့ ပီး ယေန႔မြန္ျပညန္ယ္ာႏ င့္ ရ မ္းျပညန္ယ္ေတမင္ပုိင္း 
ေနရမအေတမ္မခမးမခမးကုိ ေနရမယူထမးာႏုိင္ေစ္ခ႔သည္။86  

ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး (PNO)၊ KNU ာႏ င့္ တပ္မေတမ္မ  ေတမ္ုိလမသည့္ က္ခင္တပ္ရင္းတုိ႔ပူးေပါင္း ပီး ရ မ္းျပည္နယ္မ  
နယ္ေျမအမခမးအျပမး၊ က္ခင္ျပည္ေတမင္ပုိင္း ာႏ င့္ အေရးပါသည့္ မိ်ဳ႕မခမးကုိ သိမ္းယူ္ခ့သည္။ ထုိအ္ခိန္တြင္ က္ခင္ ာႏ င့္ 
ရ မ္းေ္ါင္းေ္မင ္  အမခမးစုမ မ အစုိးရယာႏၱရမးအတြင္း၌ပင ္ ရ ိေန္ချဖစ္ ပီး ရ မ္းျပညေ္ျမမက္ပုိင္းာႏ င့္ က္ခင္ျပည္ေတမင္ပုိင္းတုိ႔ကုိ 
စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္ေထမင္စု၏ ေ္မငရ္ြက္္ခက္မခမးကုိ သေဘမတူ္ခ့ၾကသူကသည္။ ထိစုစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ၁၉၅၁ 
္ုာႏ စ္ထ ိတည္ေန္ခ့သည္။87 ထိုကမလတြင္ တပ္မေတမ္သည္ သက္တမ္းအမးျဖင့္ ငါးာႏ စ္ရ  ိပီျဖစ္ ပီး ၄င္းအင္အမး ၄၀ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း္န္႔က 
အဖြခ႕အမခိ်ဳးမခိ်ဳးာႏ င့္ ပူးေပါင္း ေတမ္ုိသြမး္ခ႔ၾကသူကသည္။88 

၁၉၅၂ ္ုာႏ စ္တြင္ ကရင္ျပညန္ယ္ကုိ စတင္ေဖမ္ထုတ္္ခ့ ပီး ၁၉၅၄ ္ာုႏ စ္တြင ္က္ခင္ာႏ င့္ ရ မ္းျပညန္ယ္မခမးရရ ိသည့္ အ္ြင့္အေရးာႏ င့္ 
တန္းတူရရ ိသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္လမ္ခ့သည္။ သို႔ေသမ ္ ္ြခထြက္ာႏုိင္သည့္ အ္ြင့္အေရးကိုမူမရ္ခေ့ပ။89 ထိုသုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ဟု 
သတ္မ တ္ထမးေသမ ဧရိယမနယန္ိမိတ္အတြင္းတြင္ ကရင္လမူခိ်ဳးအမးလုံး၏ သံုးပံုတစ္ပံုသမေနထိငု္ ပီး သတ္မ တ္နယ္နိမိတ ္
အတြင္းတြင္ ကရင္လူမခိ်ဳး အေတမ္မခမးမခမးေနထိုင္ေသမ ျမစဝ္ကြခန္းေပၚေဒသမခမး ပါဝင္ျ္င္းမရ ိသည့္အတြက္90 KNU က ၄င္းတို႔၏ 
လက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္မႈမခမး ္က္လက္လုပ္ကိုင္္ခ႔သည။္ ကရင္ျပညန္ယ္၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္အတြင္းရ ိ အမတ္ေနရမအတြက္ 

                                                           
81 Smith (1999), p. 64, p. 102; Yegar (1972), pp. 95-97. 
82 Yegar (1972), p.95.  
83 အထင္ရ မး္ုံးအဖြခ႔မ မ တပ္မေတမ္မ  ြ္ခထြက္ဘက္ေျပမင္းသူမခမးာႏ င့္ ဖြခ ႔စည္းထမးသည့္ ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ (CPB) မ အလံျဖွဴမခမးျဖစ္သည္။ 
84 ယေန႔ကရင္ျပည္ေျမမက္ပိုင္း “သံလြင္္ရိုင္မခမး” ္ာႏၵမခမးစံုစမ္းရန္လမသည့္ ေတမင္တန္းေဒသစံုစမ္းေရးအဖြခ႔ (Frontier Areas Commission of Enquiry – FACE) 
အမး KNU ၏ လႊမ္းမိုးမႈမခမးမရ ိေစရန္ အစိုးရမ  တမး္ီးမႈမခမးသည္ တင္းမမမႈမခမးကို အျမင့္္ုံးျဖစ္ေစ ခ့္သည္။ ယေန႔ ကရင္ျပည္နယ္ ထက္ကခယ္ျပန္႔သည့္ 
ကရင္ျပည္နယ္ကို ၁၉၄၇ ေအမက္တုိဘမလတြင္ သတ္မ တ္ေပး ခ့္သည္။ ထုိသတ္မ တ္္ခက္တြင္ ယေန႔ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီး (ျမစ္ဝကြခန္းေပၚေဒသ) ပါဝင္ျ္င္းမရ ိပါ။ 
ယင္းကခ့သုိ႔သတ္မ တ္ေပး္ခက္မခမးသည္ KNU အဖြခ ႔၏ လုိလမး္ခက္မခမးကို ျဖည့္္ည္းာိုႏင္ေပးျ္င္းမရ ိ ခ့္ေ္ခ။ ဗမမေ္ါင္းေ္မင္မခမးအေပၚ အယုံၾကသူကည္ကင္းမခ႔လမျ္င္း၊ 
အင္အမး ေတမင့္တင္းလမျ္င္းတုိ႔သည့္ ္ု္ံ္န္႔ကခင္ရန္အတြက္ လုံေလမက္သည့္အေၾကသူကမင္းရင္းမခမးျဖစ္လမသည္။ see Smith (1999), pp. 82-87; Thawnghmung 
(2007), pp. 7-10.  
85 “ျမစ္ဝကြခန္းေပၚေဒသ” ဟူသည္မ မ ယေန႔ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေတမင္ဘက္ပုိင္းကို ေ္ၚ္ိုသည့္ အသံုးအာႏႈန္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႔သည္ 
ရန္ကုန္ မိ်ဳ႕စြန္ရ ိ အင္းစိန္ မိ်ဳ႕နယ္ကိုလည္း ထိုအ္ခိန္က သိမ္းယူထမးာုိႏင္ ခ္႔သည္။ 
86 ပအုိ႔ဝ္ အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရံုး၏ ေတမ္လ န္ေရး္ရီးအစပိုင္းမ မ ရ မ္းေစမ္ဘြမးမခမးကိုတုိက္္ုိက္ျ္င္းျဖင့္စတင္ ခ့္သည္။ KNU ာႏ င့္ တပ္မေတမ္မ  ေတမ္ိုသြမးသည့္ 
က္ခင္ယူနစ္တုိ႔၏ ပ့ံပိုးမႈမခမးျဖင့္ ရ မ္းျပည္နယ္မ  နယ္ေျမအမခမးအျပမးကိုရယူ ာိုႏင္ ခ့္သည္။ Christensen & San Kyaw (2006), p. 20 ကုိၾကသူကည့္ပါ။ မြန္ 
ေတမ္လ န္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး South (2005) ၏ “Burmese Independence .. and Civil War” အ္န္းကိုၾကသူကည့္ပါ။  
87 Sai Aung Tun (2009), pp. 336-338; Lintner (1999), pp. 106-109 ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
88 Lintner (1999), p. 96. 
89 Furnivall (1960), pp. 105-106. 
90 ထုိအ္ခိန္က ကရင္လူမခိ်ဳးစုစုေပါင္း၏ ၃ ပံု ၁ ပံုသမ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကသူကသည္။ Furnivall (1960), p.106 ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
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ယ ္္ ပိ်ဳင္သည့္ ကရင္ပါတီမခမးလည္းမရ ိ္ခ့ေပ။91 ထုိာႏ စ္မ မပင ္ KNU သည္ ာႏုိင္ငံေရးအသက္သြင္းရန္ အတြက ္ ေကမ္သူးေလ 
(ကရင္အမခိ်ဳးသမးာႏုိင္ငံ) အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖြခ႕ကို ဖြခ႕စည္း္ခ့ ပီး ၄င္းထိန္း္ခ်ဳပ္ရမနယ္ေျမမခမးျဖစေ္သမ အေရ ႕ေတမင္ဘက္ေဒသာႏ င့္ 
ျမစ္ဝကြခန္းေပၚေဒသမခမးတြင ္ ္ုိရ ယ္လစ္ပုံစ ံ ကူးသန္းေရမင္းဝယ္ေရး၊ သမဝါယမ စုိက္ပခိ်ဳးေရးစနစ္မခမးကုိ  ကခင့္သုံး္ခ့သည္။ 
ယင္းသို႔ေ္မင္ရြက္္ခက္မခမးသည္  “လြတ္ေျမမက္ေဒသမခမး”၏ အရပ္ဖက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္  အစျဖစ္ ပီး ေနမက္ပုိင္းတြင္ 
အလြန္လခင္ျမန္စြမ ကခယ္ျပန္႔လမ္ခ့သည္။ 

KNU ျပစ္မႈ္ုိင္ရမ္ပေဒကိ ု ၁၉၅၅ ္ုာႏ စ္တြင္စတင္ကခင့္သုံး္ခ့ ပီး ကရင္ေဒသမခမးတြင ္ ယေန႔ထိ အသက္ဝင္ေန္ချဖစ္သည္။ 
အနမဂတ္စနစ္မခမးအတြက္ အေျ္္ံအုတ္ျမစျ္ဖစေ္စ္ခေ့သမ ္ရုိငအ္္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ အျ္မးဌမနမခမးကုိလည္း ္က္တုိက္ 
တည္ေထမင္္ခ႔သည္။ ၁၉၅၀ ကမလမခမးတြင္ KNU သည္ ာႏုိင္ငံျ္မး္က္္ံေရးကို တုိးျမႇင့္ေ္မင္ရြက္္ခ့ ပီး ျမနမ္မာိုႏင္ငံတြင္းမ  
လူမခိ်ဳးစုအမခိ်ဳးသမး ာႏုိင္ငံေရးအဖြခ႕အစည္းမခမးာႏ င့္ အ္ခိတ္အ္က္မခမးတည္ေ္မက္္ခ့သည္။ ယင္းအ္ခိတ္အ္က္မခမးသည္ 
ဒီမုိကေရစီအေရး ေတမင္း္ုိလႈပ္ရ မးမႈမခမးအတြက္ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၀ ကမလမခမးတြင္ ႀကီးထြမးလမေသမ မဟမမိတ္္က္္ံေရးမခမး၏ 
အေျ္္ံမခမးျဖစ္လမ္ခ႔သည္။92 ၁၉၅၇ ္ုာႏ စ္တြင္ ကယမးျပည္နယ္၌ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တည္္ေထမင္မႈကိ ု
KNU မ  ကူညီေပး္ခ့သည္။ 

၁၉၅၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမး၏ အေစမပုိင္းကမလတြင္ အေမရိကန္ာႏ င့္ ထုိင္ဝမ္တို႔ ေကခမေထမက္ေနမက္္ံေပးသည္ ့ကူမင္တန္တပ္ဖြခ႕မခမး 
(KMT) သည္ တရုတ္ျပည္မ  ရ မ္းျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ္ုတ္္ြမလမ ပီး ေမမ္စီတုန္း၏ ကြန္ျမွဴနစတ္ပ္မခမးာႏ င့္ တုိက္္ိုက္ရန္ 
အမမ္ံနယ္ေျမအျဖစ္အသုံးျပ်ဳ္ခ့သည္။ ကူမင္တန္မခမးသည္ သံလြင္ျမစ္အေရ ႕ျ္မ္း ရ မ္းျပည္တေလခမက္ ပခံ႕ာႏ ႔ံသြမး္ခ႔ ပီး ကရင္ ာႏ င့္ 
ကယမးနယ္ေျမမခမးထခသုိ႔ပင္ ေရမက္ရ ိသြမး္ခ႔သည္။93 ကခိ်ဳင္းတုံတြင္ ဌမန္ခ်ဳပ္တည္ထမးေသမ္လည္း ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ 
ကမလၾကသူကမရ ည္၊ မဟမဗခွဴဟမကခသည့္ တပ္္ခထမးမႈမခမးကိုျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ ၄င္းတို႔တရမးဝင္္ုတ္္ြမ္ခ႔သည့္ ၁၉၅၃ ေနမက္ပုိင္းထိ ပင ္
ထိုကုိးကန္႔ေဒသမခမးထခ၌ ္က္လက္ေနရမယူမႈမခမးရ ိ္ခ့သည္။94 ထုအိ္ခိန္က ကုိးကန္႔နယ္ေျမမခမးသည ္ ရ မ္းျပည္နယ ္ အစုိးရထံမ  
အေတမ္အတန္လြတ္လပ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္အမဏမ ရရ ိထမး ပီးသည္။95 ကူမင္တန္ ာႏ င့္ မဟမမတိ္ဖြခ႔္ခ့ျ္င္းေၾကသူကမင့္လည္း 
ကိုးကန္႔တို႔၏ လက္နက္အမဏမ ပိုမိုေတမင့္တင္းလမ္ခ့သည္။96 ၄င္းတို႔နယ္ေျမေတမင္ပိုင္းရ  ိ ‘ဝ’ နယ္မခမးတြင္မူ အ္ခင္း္ခင္း 
စစ္မက္ျဖစ္ပြမးေနသည့္ ေ္ါင္းေ္မင္မခမးက ္ီးေ္မင္္ချဖစ ္ပီး အတည္တကခအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ မ ေနရမအနည္းငယ္တြင္ သမရ ိ္ခ႔သည္။ 
ထိုေဒသမခမးတြင္ ကူမင္တန္ာႏ င့္ ဗမမ၊ တရုတ္ကြန္ျမွဴနစ္တုိ႔ ပါဝင္တုိက္္ုိက္ၾကသူကသည့္ ပဋိပကၡမခမးေၾကသူကမင့္ ထိ္ိုက္ပခက္္ီးမႈမခမး 
ျဖစ္ေပၚ္ခရ့သည္။97 

ဗမမအစိုးရသည္ ာႏုိင္ငံအုပ္္ခ်ဳပ္ရမတြင္ စစ္ေရးအရအ္က္အ္ခမခမးအျပင ္ာႏိုင္ငံေရးမ ငမိ္သက္မႈမခမးာႏ င့္ အိာႏိၵယာႏြယ္ဖြမးဝန္ထမ္းမခမးစြမ 
ထြက္္ြမသြမးမႈတို႔ေၾကသူကမင့္  အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းအမခမးအျပမးလစ္ဟမသြမးမႈစသည့္ အကခိ်ဳးသက္ေရမက္မႈမခမးကုိ ္ံစမး္ခ့ရသည္။98 
ထုိျဖစ္ရပ္မခမးေၾကသူကမင့္ အစုိးရလုပ္ငန္းမခမး၊ အဖြခ႕အစည္းမခမးမ  ေ္မင္ရြက္ေပးရမည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း္ုိင္ရမ ဝန္ေ္မင္မႈမခမးကုိ 
အကန္႔အသတ္ာႏ င့္သမ ျဖည့္္ည္းေပးာိုႏင္္ခ့ ပီး  ာိုႏင္ငံေတမ္မဟုတ္သည့္ အဖြခ႕မခမးက အလြယ္တကူဝင္ေရမက္ ျဖည့္္ည္းေပးာိုႏင္ 
သည္ ့ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ ေနရမလြတ္ႀကီးမခမးကုိ ေပၚေပါက္ေစ္ခသ့ည္။ ာိုႏင္ငံအေနာႏ င့္လည္း စစတ္ပ္အသမးေပးပုံစံဘက္တုိ႔ 
တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုေရမက္ရ ိလမ္ခ ့ပီး တပ္အသစ္မခမးလည္း တိုး္ခခ႕္ခ႔သည္။ အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ေနရမမခမးကုိ စစ္တပ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ေၾကသူကညမမႈမခမးလည္း ရ ိ္ခ့သည္။ ၁၉၅၈ ာႏ င့္ ၁၉၆၀ အၾကသူကမးတြင္ တပ္မေတမ္က ယမယီအမဏမသိမ္းယူ္ခ႔ ပီး ထိုကမလအတြင္း၌ 
စစ“္လုံ ္်ံဳေရးေကမင္စီမခမး”ကို အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအ္င့္တုိင္းတြင္ ဖြခ႕စည္း္ခ့သည္။ ၄င္းေကမင္စမီခမးက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ လုံ ္်ံဳေရး၊ 
စီးပြမးေရးဖြံ႔ ဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး  က႑အမးလံုးကို စီမံကြပ္ကခရမ၌ ္ီးေ္မင္သည့္ အဖြခ႔အစည္းမခမး ျဖစ္လမ္ခ႔သည္။99 
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သတ္မ တ္္ံၾကသူကရေသမ္လည္း  စကမးာႏ င့္ ယ္္ေကခးမႈတြင္ကြခသည္ဟု ္ုိသည္။ ၄င္းအ္ခက္ကို ကုိးကန္႔ယ္္ေကခးမႈေ္ါင္းေ္မင္မခမး၊ ာိုႏင္ငံေရးသမမးမခမးာႏ င့္ ၂၀၁၅ 
ေဖေဖမ္ဝါရီလ အတြင္း ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ ျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ ေတြ ႔္ုံမႈတြင္အတည္ျပ်ဳာိုႏင္ ခ့္သည္။ (Interviews, Shan State, February 2015) 
96 Sai Aung Tun (2009), p. 342; Sai Kham Mong (2007), p. 266. 
97 Sai Kham Mong (2007), pp. 269-270; Kramer (2007), pp. 11-13. 
98 Taylor (2009), pp. 266-269. 
99 Chit Saw & Arnold (2014), p. 8. 



16 
 

၁၉၅၈ ္ုာႏ စ္တြင္ ရ မ္းာႏ င့္ ကယမးမခမးမ ေစမ္ဘြမးမခမးသည္ ၄င္းတုိ႔ျပညန္ယ္မခမးမ  ဒီမုိကေရစီနည္းကခေရြးေကမက္္ံ အစုိးရမခမးထံသုိ႔ 
၁၉၅၂ ္ုာႏ စ္တြင ္သေဘမတူ္ခ့သည့္ အတုိင္း အမဏမစြန္႔္ခ့ ရသည္။100 ထုိာႏ စ္တြင ္ ၁၉၄၇္ုာႏ စ္ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒပါ ရ မ္းာႏ င့္ 
ကယမး ျပည္နယ္မခမး၏ ္ြခထြက္္ြင့္ (လြတ္လပ္ေရး ရ ပီးေနမက ္ ၁၀ ာႏ စ္အၾကသူကမ) အ္ခက္ အသက္ဝင္လမသည္။ ္ြခထြက္ရန္ 
ႀကိ်ဳးပမ္းမႈမခမး ႀကီးႀကီးမမးမမး မရ ိ္ခ႔ေသမ္လည္း ဗဟိစုုိးရက ယင္းျပဌမန္း္ခက္ကုိ ပယ္ဖခက္ာႏုိငရ္န္အတြက္ အေျ္္ံ္ပေဒ 
ျပင္္ငမ္ႈမခမး ေ္မင္ရြက္္ခ႔သည္။ ၁၉၆၀ တြင္ ဗဟုိ္ီးစီး္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလခမ့္ခရန ္ တိုင္းရင္းသမးျပည္နယ္မခမး၏ 
ေတမင္း္ိုမႈမခမးပုိမခမးလမ္ခ့သည္။ ၁၉၆၀တြင ္ က္ခင္ျပည္နယ္ရ  ိ ေကခးရြမအ္ခိ်ဳ႕ကို တရုတ္ာႏိုင္ငသံို႔ လႊခေျပမင္းေပး္ခ႔ျ္င္းာႏ င့္ 
ဗဟိုအစိုးရက ဗုဒၶဘမသမကို ာႏုိင္ငံေတမ္ဘမသမအျဖစ ္ ၁၉၆၁ ္ုာႏ စ္တြင ္ သတ္မ တ္္ခ့ျ္င္းမခမးေၾကသူကမင့္ အမခမးစုမ မ 
္ရစ္ယမန္ဘမသမဝင္မခမးျဖစ္သည့္ က္ခင္ေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ မေကခနပ္မႈမခမး တုိးပြမးလမ္ခ့သည္။ တစ္္ခိန္တည္းတြင ္
ကိုလုိနီေ္တ္မ  ေတမင္တန္းေဒသမခမး၌ ျမန္မမစမျပန္႔ပြမးေရးအစီအစ္္မခမး ေ္မင္ရြက္္ခ႔ ပီး ေဒသ္ံဘမသမစကမးျဖင့္ 
သင္ၾကသူကမးသည့္ ပညမေရးအစအီမံမခမးကုိ တရမးဝင္ေထမက္ပံ႔အမးေပးမႈမ မ မရ ိသေလမက္ပငျ္ဖစ္သည္။ စစ္ေရးအရ 
တိုးျမႇင့္လမမႈမခမးအျပင္ ထိုသုိ႔အေျ္အေနမခမးေၾကသူကမင့္ ဗမမမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသမး ေ္ါင္းေ္မင္ပိုငး္ာႏ င့္ ပညမတတ္အမခမးစုမ မ 
“ျပည္တြင္းနယ္္ခခ႕မႈ” အေနအထမးကို ႀကံ်ဳေတြ႕ရသကခ႔သုိ႔ ္ံစမးလမၾကသူကရသည္။101 

ယင္းအျဖစ္အပခက္မခမးသည္ က္ခင္ာႏ င့္ ရ မ္းလက္နက္ကိုင္လႈပ္ရ မးမႈ ေပၚေပါက္လမေစသည့္ အေၾကသူကမင္းမခမးတြင္ အစိတ္အပုိင္းအေန 
ျဖင့္ပါဝင္သည္။ ယင္းလႈပ္ရ မးမႈမခမးသည္ အ္ခ္ိန္တုိအတြင္း အမးေကမင္းလမ္ခ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရ မးမႈမခမးကိ ုေစမ္ဘြမးမခမး၊ ဒဝူါမခမးမ  
္ီးေ္မင္ျ္င္းမဟုတ္ပခ ေကခမငး္သမးမခမးမ ္ီးေ္မင္ျ္င္း ျဖစေ္သမ္လည္း ေနမက္ပိုင္းတြင ္ အသစ္ဖြခ႔စည္းလုိက္သည့္ 
က္ခင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြခ႕ KIO တြင္ ဒူဝါမခမး၏ မခိ်ဳးာႏြယ္အ္ခိ်ဳ႕ ပါဝင္လမ္ခ႔သည္။ ထုိသို႔ပါဝင္ေ္မင္ရြက္မႈမခမးက 
ပင္လံုညီလမ္ံတြင ္ဗမမေ္ါင္းေ္မင္မခမးာႏ င့္ ယင္းအုပ္စုမခမးၾကသူကမး တည္ေ္မက္ထမးသည့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အႀကီးအကခယ္ 
ထိ္ုိက္ေစ္ခ႔သည္။102 

၁၉၆၁ ေမလတြင္ အစုိးရက မြန္ာႏ င့္ အမရကန္ ျပည္နယ္မခမးကိ ုအျ္မးျပည္နယ္မခမးာႏ င့္ အ္ြင့္အေရးတန္းတူေပးကမ ဖြခ႕စည္းေပးရန ္
ေတမင္း္ုိမႈမခမးကုိ သေဘမတူ္ခ႔သည္။ အမရကန္ေဒသေျမမက္ပုိင္းမ  မူ္လင္အမတ္မခမး၏ ္န္႔ကခင္မႈမခမးေၾကသူကမင့္ 
ေမယုေတမင္တန္းေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖြခ႕ကိ ု ္ခက္္ခင္းဖြခ႕္ခ႔ ပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္အ္ခိ်ဳ႕ေပးအပ္ကမ အမရကန္ျပည္နယမ္  
္ြချ္မးအုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သည္။103 

ထိုအ္ခိန္တြင္ ရ မ္းျပည္နယ၌္ ရ မ္းာႏုိင္ငံေရးသမမးမခမးာႏ င့္ ေစမ္ဘြမးမခမး ္ီးေ္မင္သည့္ “ဖက္ဒရယ္အေရးလႈပ္ရ မးမႈ” စတင္္ခ့ ပီး 
၄င္းတုိ႔က စစ္မ န္သည့္ ဖက္ဒရယ္ေပၚေပါက္လမေစရန္ အေျ္္ံ္ပေဒကို အႀကီးစမး ျပင္္င္မႈမခမးျပ်ဳလုပရ္မည ္သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 
ေရးသမးရမည္ဟု ထုတ္ေဖမ္္ခ့ၾကသူကသည္။ ထိုသုိ႔ျပ်ဳလုပ္ရမတြင ္ အျ္မးျပည္နယ္မခမးနည္းတူ ဗမမျပည္နယ္တ္ုကို ဖန္တီးေရး၊ 
ျပည္နယ္တိုင္းအတြက္ အေျ္္ံ္ ပေဒ ျပဌမန္းေရး၊ ဗဟုိမ  “ျပည္ေထမင္စ”ု အမဏမမခမးကုိ တန္းတူညီမခ ္ြချ္မးေရးမခမးေပၚေပါက္ေရး 
စသည့္အ္ခက္မခမး ပါဝင္သင့္သည္ဟု ေမ ခမ္မ န္း္ခ့ၾကသူကသည္။104 ၁၉၆၁ ဇြန္လ တြင္ တုိင္းရင္းသမးနယ္ေျမမခမးမ  
ေ္ါင္းေ္မင္အမခမးအျပမး ထိုကိစၥကို ေထမက္္ံပါဝင္လမၾကသူက ပီး ျပည္နယဝ္န္ႀကီးမခမးပင ္ ပါဝင္လမ္ခ့ၾကသူကသည့္အျပင္ ယင္းကိစၥကိ ု
ျပည္ေထမငစ္ုအစိုးရကလည္း အထူးအေလးအနက္ထမး္ခ့သည္။105 ထုိအ္ခိန္တြင္ ္ခင္းေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးက ္ခင္းျပည္နယ ္
ဖြခ႕စည္းေပးရန္ ေတမင္း္ိုလမ္ခ့သလိ ု KNU စစ္အင္အမးေတမင့္တင္းလမ ပီး ကရင္အဖြခ႔အစည္းမခမးကလည္း ပုိမုိကခယ္ျပန္႔သည့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္အတြက္ ေတမင္း္ိုမႈမခမးမ မ ္က္လက္လုပ္ေ္မင္္ခ့သည္။106  

၂.၅ ဗဟုိ္းီစးီစနစက္ခင့္သုးံျ္ငး္ ာႏ င့္ စစတ္ပအ္ငအ္မးတုိး္ခခ႕ျ္ငး္ - ဗိလု္္ ခ်ဳပ ္ေနဝငး္ေ္တ ္(၁၉၆၂ - ၁၉၈၈) 

၁၉၆၂ မတ္လ ၁ ရက္၊ အစုိးရာႏ င့္ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရ မးမႈ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမး၏ ဒုတိယေန႔စည္းေ၀းပြခ အ ပီးတြင္ စစ္တပ္က 
အမဏမသိမ္းယူ္ခ႔ ပီး ေစမ္ဘြမးမခမးအပါအဝင္ ရ မ္းေ္ါင္းေ္မင္အမခမးအျပမး ာႏ င့္ အစုိးရအဖြခ႕ဝင္အမခမးအျပမးကုိ ဖမ္း္ီး္ခ့သည္။107  
အမဏမသိမ္း ပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကသူကမတြင္ စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေျပမေရး္ုိ္ြင့္ရ ိသူက “ဖက္ဒရယက္ို အေရးအေၾကသူကမင္းျပ်ဳ ပီး 

                                                           
100 Sai Aung Tun (2009), pp. 359-375. 
101 Callahan (2003b), pp.155-158. 
102 Smith (1999), pp. 190-195. 
103 Yegar (1972), p. 105; Nemoto (undated), pp. 15-16. 
104 Sai Aung Tun (2009), pp. 377-381. 
105 Sai Aung Tun (2009), pp. 401-423. 
106 Smith (1999), p. 194. KNU ထိုးစစ္္င္မႈမခမးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး Smith (1999), p. 189 ကုိၾကသူကည့္ပါ။ 
107 Sai Aung Tun (2009), pp. 483-486. 
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တုိင္းျပည ္ဖရုိဖရချဖစ္လမာိုႏင္မႈမခမးကုိ ေရ မင္ရ မးာိုႏင္ရန ္အတြက ္အမဏမသိမ္းရပါသည္” ဟု ေျပမ္ို္ခသ့ည္။108 ဗုိလ္္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ 
“ျမန္မမန့ည္းျမန္မမ့ဟန ္္ုိရ ယ္လစ္စနစ”္ ကခင့္သုံးမႈေၾကသူကမင့္ ာႏုိင္ငံ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစ ံအႀကီးအကခယ္ေျပမင္းလခသြမး္ခ့သည္။  

မြန္ာႏ င့္ ရ္ုိင္ျပည္နယ္ဖြခ႔စည္းေပးေရး ေ္မင္ရြက္မႈမခမးလည္း ပခက္ျပယ္သြမး ပီး က္ခင္၊ ရ မ္း၊ ကရင္၊ ကယမး၊ ္ခင္း 
ျပည္နယ္အစုိးရမခမးက္ုိ ပယ္ဖခက္လိုက္ ပီး အေျ္္ံ္ ပေဒျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈ္ုိင္ရမ ည ိာႏိႈင္းမႈမခမးမ မလည္း အ္ုံးသတ္သြမး္ခ႔သည္။109 
မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ ္ပေဒျပ်ဳေရး၊ တရမးစီရင္ေရးအမဏမအမးလံုးကို ၄င္း၏ “လုံ ္်ံဳေရးေကမငစ္”ီ 
ထံသို႔ လႊခေျပမင္း္ခ့သည္။110 လုံ ္်ံဳေရးေကမင္စီသည္ နယ္ေျမတုိင္းတြင္ လုံ ္်ံဳေရးာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေကမင္စီမခမးဖြခ႕စည္း္ခ့ ပီး အ ငိမ္းစမး 
ဗုိလ္္ခ်ဳပ္မခမးက ္ီးစီးသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမခမးသည္ စစ္တုိင္းမခမးသို႔ အစီရင္္ံမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ရန္ ေျပမင္းလခမႈမခမး 
ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။111 ထိုအ္ခင္းအရမသည္ တုိင္းရင္းသမးမခမးကုိ ာႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ယာႏၱရမးမခမး၊ အဖြခ႕အစည္းမခမးမ  
ဖယ္ထုတ္ရန္ႀကိ်ဳးပမ္းမႈမခမး၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ 112 

၁၉၆၃ - ၆၄ ာႏ စ္မခမးတြင္ျပ်ဳလုပ္္ ခ့သည့္  ငိမ္း္ခမ္းေရးေ္ြးောႏြးပြခမခမး မေအမင္မျမင္ျဖစ္္ခရ့ ပီး တင္းမမမႈ ပုိမိုျပင္းထန္လမကမ 
လက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္မႈအသစ္မခမးေပၚေပါက္လမ္ခ့သည္။113 ထုိာႏ စ္မခမးအတြင္း အမရကန္၊ ရုိဟင္ဂခမ၊ ကယန္း၊ ရ မ္း ာႏ င့္ ဇုိမီး 
လူမခိ်ဳးစုအမခိ်ဳးသမး လႈပ္ရ မးမႈမခမးေပၚေပါက္လမသည္။ က္ခင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြခ႔၊ မြနျ္ပညသ္စ္ပါတီ ာႏ င့္ ရ မ္းမခမး၏ 
လႈပ္ရ မးမႈမခမးမ မလည္း အရ ိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လမသည္။114  ေတမင္ထူထပ္သည့္ေဒသမခမးတြင္ ေျ္လခင္တပ္မခမးာႏ င့္ 
ထိေတြ႕ရမႈမ လြခ၍ ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ္က္္ံမႈမရ ိေသမေၾကသူကမင့္ ယင္းေနရမမခမးသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
အမမ္ံနယ္ေျမမခမး ျဖစ္လမ္ခ့သည္။ ထုိအ္ခိန္မ စတင္ကမ နယ္ပယ္ေဒသမခမး၏အေျ္အေနသည္ ာႏုိင္ငံေရးပထဝီအေနအထမး 
သတ္မ တ္မႈအတြက္ အဓိကကခလမသည္။ ္ပမမ ဗမမျပည ္ ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ (CPB) ာႏ င့္ လက္ဝခဝါဒီ ကရင္သူပုန္မခမးက 
လူသူေပါက္ေရမက္ရန္္က္္ခသည့္ ပခ္ူးရုိးမအျမင့္ပိုင္းေဒသမခမးကိ ု ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမး္ခ႔သည္။ နယ္စပေ္ဒသအမခမးအျပမးမ မလည္း 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမး၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္သုိ႔ လုံးဝကခေရမက္္ခ႔ ပးီ တပ္မေတမ္၏ေျ္လခင္တပ္မခမးပင္လ ခင္ ဝင္ေရမက္ာိုႏင္ျ္င္း 
မရ ိ္ခ႔ေပ။  

ထုိကိစၥရပ္မခမးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး တပ္မေတမ္၏ေျဖရ င္းပုံက ျပႆနမမခမးကိ ု ပုိ္ုိးဝါးေစ္ခ့သည္။ ေသမင္းကခန္းသူမခမးကုိ 
ေထမက္္ံအမးေပးမႈ ျဖတ္ေတမက္ရန္အတြက္ “ျဖတ္ေလးျဖတ”္ မဟမဗခွဴဟမကုိ ကခင့္သုံး္ခ့သည္။ ထုိမဟမဗခွဴဟမအရ 
လက္နက္ကုိင္မခမး၏ အမမ္ံနယ္ေျမသည္ အမခေရမငန္ယ္ေျမ၊ ေျပမက္ကခမးစနစ္ျဖင့္လႈပ္ရ မး ေနသည့္ေနရမကိ ုအညိ်ဳေရမင္နယ္ေျမ၊ 
ာႏုိင္ငံေတမ္က စုစည္း္ခ်ဳပ္ကုိင္ ထမးသည့္ေနရမကိ ု အျဖွဴေရမင္နယေ္ျမမခမး အျဖစ္သတ္မ တ္္ခ႔သည္။ အမခေရမင္နယ္ေျမမခမးကုိ 
အျဖွဴေရမင ္ နယ္ေျမအျဖစ္ေျပမင္းလခရန္အတြက္ အမခေရမင္နယေ္ျမမ  ရြမသမးမခမးကုိ အျဖွဴေရမငန္ယ္ေျမတြင ္ တည္ထမးသည့္ 
ေရႊ႕ေျပမင္းေကခးရြမမခမးသို႔ အဓမၼေျပမင္းေရႊ႕ေစ္ခ႔ ပီး မေျပမင္းသူမခမးသည ္ ေသမင္းကခန္းသူအျဖစ္ သတ္မ တ္္ံရာုိႏင္သည္။115 
ျဖတ္ေလးျဖတ ္မဟမဗခွဴဟမသည္ အထူးသျဖင့္ ာႏိုင္ငံတကမနယ္စပာ္ႏ င့္ ေဝးကြမေသမ ေနရမအေတမ္မခမးမခမးတြင္ ေအမင္ျမင္္ခ့သည။္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးလႈပ္ရ မးာႏုိငသ္ည့္ နယ္ေျမမခမးနည္းပါးလမေသမ္လည္း ေထမင္ေပါင္းမခမးစြမေသမ ေနရပစ္ြန္႔္ြမတိမ္းေရ မင္သ ူ
ျပည္သူမခမးက အကမအကြယ္အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးကုိ အမးကိုးလမ္ခ႔ၾကသူကသညာ္ႏ င့္အမ ခ ၄င္းတို႔၏္က္္ံေရးမ မ 
ပုိမိုနက္ရ ိ်ဳင္းလမ္ခ႔သည္။ 

ထိုသုိ႔ စိန္ေ္ၚမႈမခမး ႀကီးထြမးလမသျဖင့္ တပ္မေတမ္က ၄င္းတို႔၏ ပထမ္ုံးေသမ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစ္္ကို ၁၉၆၃္ုာႏ စ္တြင္ စတင္္ခ ့ပီး 
ကမကြယ္ေရး (KKY) ဟုအမည္ေပးထမးသည့္ ယူနစ္မခမးကုိ ဖြခ႕စည္း္ခ့သည္။ ၄င္းအစီအမံအရ ထုိတပ္မခမးကိ ု လြပ္လပ္စြမ 
လည္ပတ္လႈပ္ရ မး္ြင့္၊ အစုိးရ၏ အေျ္္ံအေ္မက္အ္ီမခမး (လမ္း၊ တံတမးမခမး) ကိုလည္း စီးပြမးေရးအ္ြင့္အလမ္းမခမး 
(မႈးယစ္ေ္းဝါးအတြက္ အသုံး္ချ္င္းမ မ လူသိမခမးသည္) အတြက ္ အသုံး္ခရန္္ြင့္ျပ်ဳ ထမး္ခ့သည္။ အျပန္အလ န္အေနျဖင့္ 
ထိုကမကြယ္ေရးတပ္မခမးက လက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္မႈမခမး ာႏ ိမ္ာႏ င္းရမတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးရသည္။ ပထမ္ုံး ကမကြယ္ေရးတပ္ကိ ု

                                                           
108 Smith (1999), p. 196. ေနဝင္း၏ အမဏမတပ္မက္မႈကို လီ္ယ္ရန္အတြက္ ယင္းကိစၥကိုပံုႀကီး္ခခ ႔ျ္င္းျဖစ္သည္ဟု ျငင္း္ုိမႈမခမးလည္းရ ိသည္။ Smith (1999), 
pp. 196-197 ကိုၾကသူကည့္ပါ။ 
109 Taylor (2009), pp. 302-303. 
110 Taylor (2009), p. 296. 
111 Smith (1999), pp. 199-200; Chit Saw & Arnold (2014), pp. 8-9. 
112 Taylor (1999), p. 303-304. 
113 Smith (1999), pp. 206-212: p. 219 မ  ေကမက္ာႏႈတ္္ခက္ 
114 Smith (1999), p. 220, p. 222.  
115 ထုိကမလအတြင္းကခင့္သုံး ခ့္သည့္ မဟမဗခွဴဟမေပၚေပါက္လမပံုာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ သုံးသပ္္ခက္ကုိ Smith (1999), pp. 258 – 26 တြင္ၾကသူကည့္ပါ။ 
“ေရြ႕ျပမင္းေကခးရြမမခမး” ကို မဟမဗခွဴဟမကခရြမမခမးဟုလည္းေ္ၚသည္။ ယေန႔တြင္ေတမ့ စုစည္း ေကခးရြမမခမးဟု ျမန္မမအစိုးရက သတ္မ တ္ထမးသည္။ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” 
မဟမဗခွဴဟမာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ပိုမိုနမးလည္ရန္ Maung Aung Myoe (2009), pp. 25-26; Selth (2001), pp. 91-92, p.99, pp.163-164; South (2008) p.34, pp.86-
87  ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
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ကုိးကန္႔နယ္ေျမတြင္ ျမန္မမျပညမ္  ျပည္လည္္ုတ္္ြမသြမးသည့္ ကူမင္တန္တပ ္ အႂကြင္းအကခန္မခမးာႏ င့္ ဖြခ႕စည္း္ခ့သည္။116 
မခမးမၾကသူကမမီမ မပင ္ ‘ဝ’ ာႏ င့္ ရ မ္းတြင္လည္း အလမးတ ူ အလမးတူအဖြခ႔မခမး ဖြခ႔စည္း္ခ႔သည္။117 ကမကြယ္ေရးအစီအစ္္မ  
ကမကြယ္ေရးယူနစ္ေပါင္း ၂၃ ္ ု ေပၚထြက္လမ္ခ႔သည္။ အစိုးရအေပၚ သစၥမ္ံပါက ထိုေဒသ္ံ လက္နက္ကိုင္မခမးအဖြခ႕မခမးကို 
အျပန္အလ န္အေနျဖင့္ စီးပြမးေရးအ္ြင့္အလမ္းမခမးေပးျ္င္းာႏ င့္ လြတ္လပ္စြမ အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ေပးသည့္ အစ္္အလမကုိ စတင္္ခ႔သည္။ 

၁၉၆၈ တြင္ ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစပ္ါတီ (ဗကပ) သည္ တရုတ္အေထမက္အပံ့ာႏ င့္ စစ္္င္ေရးႀကီးမခမး္င္ာႏြခ္ ခ့ ပီး ကုိးကန္႔၊ 
မုန္းကိုးေဒသတို႔ကိ ု ရယူ္ခ့ ပီး ေတမင္ဘက္သုိ႔္က္လက္္င္းလမ ပီး ၁၉၇၂ တြင္ ‘ဝ’ ေဒသတ္ုလုံးကိုထိန္း္ခ်ဳပ္ ာႏုိင္္ခ့ ပီး 
ေဒသ္ံေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးာႏ င့္ မဟမမိတ္ဖြခ႕္ခ့သည္။118 ဗမမျပည ္ ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီသည္ ‘ဝ’ နယ္ေျမတြင ္ ဗဟုိအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို 
အေကမင္အထည္ေဖမ္္ခ့ ပီး ဗမမေ္ါင္းေ္မင္မခမးက နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သည္။119 ေျမမက္ပုိင္းေဒသရ  ိက္ခင္ - 
တရုတ ္နယ္စပ္တြင္လည္း ေကအိုင္အို္ြခထြက္အုပ္စုာႏ င့္ မဟမမိတ္ဖြခ႔ ပီး ထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္္ခ့သည္။ ယင္း္ြခထြက္ အုပ္စုသည္ေနမက္ပုိင္းတြင္ 
ဒီမုိကေရစီသစ္တပ္မေတမ္ က္ခင္ (National Democratic Army-Kachin) ျဖစ္လမ္ခ့သည္။ 

တ္ခိန္တည္းတြင္ ေကအိုင္အိုာႏ င့္ ရ မ္းလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အ္ခိ်ဳ႕ ဗကပ ာႏ င့္ ္က္္ံေရးထူေထမင္္ခ့ ပီး အင္အမးေတမင့္တင္း 
လမ္ခ့ၾကသူကသည္။120 ေကအိုင္အိုကလည္း တရုတ္နယ္စပ္တြင ္ အမမ္ံနယ္ေျမတည္ေထမင္ ပီး တရုတ္ာႏ င့္ ္က္္ံေရး 
ျပ်ဳလုပ္ာိုႏင္္ခ့သျဖင့္ အကခိ်ဳးမခမး္ခ့သည္။ ေကခမင္းမခမးာႏ င့္ အျ္မးဝနေ္္မင္မႈမခမး ေ္မင္ရြက္ေပးာိုႏင္သည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အ္ုိင္အမမ 
ထူေထမင္္ခ့သည္။121 နယ္စပ္တေလခမက္တြင္ လုံ ္်ံဳေရးျဖန္႔ကခက္ာႏုိင္မႈ အမးနည္းသျဖင့္ ရ မ္းလက္နက္ကိုင္အဖြခ႔မခမးမ  
အဓိကအင္္အမးႀကီးအဖြခ႕ျဖစ္ေသမ ရ မ္းျပည္တပ္မေတမ္ (SSA) သည္ ေျပမက္ကခမးအေနျဖင့္လႈပ္ရ မးေန ပီး ေဒသ္ံရပရ္ြမမခမးာႏ င့္ 
္က္္ံေရးစတင္္ခ့ကမ  အ္ြန္မခမးလက္္ံ ရရ ိ္ခ့သည္။ လမ္းေၾကသူကမင္းစိတ္္ခရရန္ာႏ င့္ ၄င္းတို႔လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြခဝင္မႈ ေရရ ည ္
ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ရန္အတြက္ အေျ္္ံကခန္းမမေရး ဝန္ေ္မင္မႈမခမးကို အ္ါအမးေလခမ္စြမ ပံ့ပုိးေပး္ခ့သည္။122 SSA သည္ 
ရ မ္းျပည္အတြင္းလႈပ္ရ မးေနသည့္ ရ မ္းလက္နက္ကုိင္တပ္ႀကီးမခမးထခမ  တစ္ဖြခ႔သမျဖစ္သည္။ ထိုရ မ္းလက္နက္ကုိင္တပ္မခမးထခတြင္ 
ေနမင္တစ္္ ခိန္၌ ရ မ္းျပညာ္ႏ င့္ ထုိင္းနယ္စပ္တစ္ေလခမက ္ ႀကီးစိုး္ခ႔ေသမ ကမကြယ္ေရးတပ္ေ္ါင္းေ္မင္ တစ္ျဖစ္လခ ္ြန္္မ၏ 
တပ္လည္းပါဝင္္ခ႔သည္။123 

KNU သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ာႏ စ္ ောႏ မင္းပိုင္းကမလမခမးတြင္ ျမစ္ဝကြခန္းေပၚေဒသာႏ င့္ ပခ္ူးရုိးမတေလခမက္၌ အႀကီးအကခယ္ ေ္ခမႈန္း 
ျ္င္း္ရံသျဖင့္ ာႏုိင္င၏ံအေရ ႕ေတမင္ဘက္ျ္မ္းသုိ႔ လုံးလုံးလခမးလခမး္ုတ္္ြမသြမး္ခ႔ ပီး ယေန႔တုိင ္ သက္ဝင္အသံုးျပ်ဳေနသည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အသစ္ကိ ုတည္ေထမင္္ခ့သည္။ တပ္မဟမ ၇ ္ု အတြက ္သက္္ိုင္ရမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ္ရုိင ္၇ ္ုကိုတည္ေထမင္္ခ႔ ပီး 
္ရုိင္တစ္္ုစီတြင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးာႏ င့္ ဌမနမခမးအတြက ္ ကိုယ္စမးလ ယ္မခမး (စီးပြမးေရး၊ ပညမေရး၊ ကခန္းမမေရး) ္န္႔ထမး ပီး 
၄င္းတုိ႔သည္ ဗဟုိကုိအစီရင္္ံရသည္။124 KNU ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တြင္ ထုိင္းနယ္စပ္၌ ကုန္သြယ္မႈမခမး တိုးပြမးလမ ပီး125 ၄င္းတုိ႔ 
နယ္ေျမအတြင္း  မိ်ဳ႕ငယ္မခမးေပၚေပါက္လမ္ခ႔သည္။126 ၁၉၇၄ တြင္ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမး ထပ္ေလမင္းလုပေ္္မင္္ခ႔ ပီး KNU ၏ 
ဗဟုိအလုပ္အမႈေ္မင္ေကမ္မတီကုိ ဖြခ႔စည္း္ခ့သည္။ ယင္းေကမ္မတီသည္ KNU နယ္ေျမ အတြင္းမ  အ မခတမ္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ 
ကိစၥရပ္မခမးတြင ္ ္ီးေ္မင္အဖြခ႕အျဖစ ္ ယေန႔တုိင ္ အသက္ဝင္ေန္ချဖစ္သည္။127  အသစ္စုစည္းလုိက္သည့္  “လူမခိ်ဳးစု 
ဒီမုိကရက္တစ”္ အင္အမးစုမခမး ေရမက္ရ  ိ လမျ္င္းေၾကသူကမင့္128 KNU အမမ္ံနယ္ေျမသည္ အမခိ်ဳးသမး မဟမမိတ္အဖြခ႔ ၁၂ ဖြခ႔ 

                                                           
116 ကူမင္တန္မခမးသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံမ  ၁၉၅၃ တြင္တရမးဝင္ ္ုတ္ ြ္မသြမးသည္။ ကူမင္တန္တပ္ရင္း အမခမးအျပမး ကခန္ရစ္ေန ခ့္ ပီး ၄င္းတုိ႔ ကိုယ္စီထိိန္း္ခ်ဳပ္ေသမ 
နယ္ေျမမခမး၊ စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမခမး ထူေထမင္ၾကသူကသည္။ Lintner (1999), pp 231-232. 
117 Smith (1999), p 221. 
118 Lintner (1999), pp. 249-271; Kramer (2007), pp. 11-16; Lintner (1990). 
119 Kramer (2007), p. 11. 
120 ထုိ္က္္ံေရးမခမးေၾကသူကမင့္ ေကအုိင္အုိအေနာႏ င့္ အကခိ်ဳးအျမတ္ႀကီးႀကီးမမးမမး ရရ ိ ခ့္ေသမ္လည္း ာႏ စ္ဖြခ႔ၾကသူကမး တုိက္္ုိက္ေန ခ္႔ၾကသူကသည့္ ကမလမခမးလည္းရ ိ ခ့္သည္။ 
121 Lintner (1999), p. 288. 
122 SSA တပ္သမးေဟမင္းတစ္္ီးာႏ င့္ ေမးျမန္း္ခက္ (အင္တမဗခွဴး၊ ္ခင္းမိုင္ ေဖေဖမ္ဝါရီ ၂၀၁၅)  
123 ယင္းအ္ခိန္ာႏ င့္ ေနမက္ပုိင္းကမလမခမး၌ ရ မ္းျပည္အတြင္းလႈပ္ရ မး ခ္႔ေသမ တပ္မခမးစမရင္းကို သိရ ိလိုပါက Lintner (1999), pp. 491-492 ကိုၾကသူကည့္ပါ။ ထိုအ္ခိန္က 
ြ္န္္မ၏တပ္ကို Shan United Army ဟုေ္ၚ ခ္႔ ပီး ေနမက္ပုိင္းတြင္ ေမမ္ထိုင္းတပ္မေတမ္ (Mong Tai Army - MTA) ျဖစ္လမ ခ္႔သည္။ 

124 Smith (1999), p. 287. 
125 Smith (1999), pp. 283-284. 
126 Smith (1999), p. 293.  
127 Smith (1999), p. 295.  
128 KNU မ  ကြချပမးေန ခ္႔သည့္ လက္ယမယိမ္းမခမးာႏ င့္ ကြန္ျမွဴနစ္လုိလမးသည့္ အုပ္စုမခမးကို ျပန္လည္ပူးေပါင္း ခ္႔ျ္င္းက ယင္းလုပ္ငန္းစ္္မခမး ေပၚတြင္မခမးစြမသက္ေရမက္မႈ 
မရ ိ ခ္႔ေပ။ လက္ယမမခမးက ကြန္ျမွဴနစ္အုပ္စုမခမးေပၚတြင္လြမ္းမိုးမႈရ ိ ပီး လက္ယမလမ္းစ္္ဟုသတ္မ တ္ၾကသူကသည့္ အမခိ်ဳးသမးာိုႏင္ငံေရးလုိင္းသို႔ တြန္းပို႔ ခ့္သည္။  
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စုစည္းထမးေသမ အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကရက္တစ္တပ္္ီး၏ ဗဟုိ္ခက္ျဖစ္လမ ပီး လက္နက္ကိုင္ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရ မးမႈမခမး 
ေပၚေပါက္ေစသည့္ အေၾကသူကမင္းအရင္းလည္း ျဖစ္လမ္ခ့သည္။ 129 

ကမကြယ္ေရးတပ္ အစီအစ္္မခမးကုိ ၁၉၇၃ တြင ္တရမးဝင္ ရပ္တန္႔လုိက္ ပီး ျပည္သူ႔စစ ္ ဖြခ႕စည္းမႈမခမးာႏ င့္ အစမးထိုးလုိက္သည္။ 
အ္ခိ်ဳ႕ျပည္သူ႔စစ္ ပုံစံသည္ ကမကြယ္ေရးပုံစ ံ ာႏ င့္ အလြန္္င္တူေသမ္လည္း ျပည္သူ႔စစ္အစီအစ္္က လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမး၏ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမခမးအတြင္းာႏ င့္ အနီးတဝုိက္ရ ိ ဧရိယမမခမးာႏ င့္ ရြမမခမးတြင္ ယူနစ္ငယ္မခမး တည္ေ္မင္ျ္င္းတို႔လည္း 
ပါဝင္လမသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔မခမးကို ေရြ႕ေျပမင္းေကခးရြမ သုိ႔မဟုတ္  ငိမ္း္ခမ္းေရးေကခးရြမမခမးဟု အမည္ေပးထမးသည့္ ေနရမမခမး 
အနီးတြင ္ ဖြခ႕စည္းေလ့ရ ိသည္။ အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းမည္္ိုပါက အမခေရမင္နယ္ေျမမခမးတြင္ ေနထုိင္္ြင့္ေပးေလ့ရ ိသည္။130  
ထုိလုပ္ေ္မင္္ခက္မခမးက ာႏုိင္ငေံတမ္ာႏ င့္ ျပည္သူမခမးၾကသူကမး ္က္္ံမႈမခမးကုိ အႀကီးအကခယ္ သက္ေရမက္မႈရ ိ္ခ့သည္။ 
အ္ခိ်ဳ ႔ေနရမမခမးတြင္ ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ္က္္ံေရးေျပလည္သူမခမးက အေတမအ္တန္လြတ္လပ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ျဖင့္ နယ္ေျမ 
အ္ခိ်ဳ ႔ကို အုပ္္ခ်ဳပ္ ္ြင့္ရ္ခ့သည္။  

၁၉၇၄ တြင္ေတမ္လ န္ေရးေကမငစ္ီအစုိးရက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ လုပ္ငန္းမခမး၏ ဗဟုိ္ီးစီးမႈကို အထူးအေလးေပးထမးသည့္ 
အေျ္္ံ္ပေဒအသစ္ကိ ု အေကမင္အထည္ေဖမ္ကခင့္သုံး္ခ့သည္။ ယင္းလုပ္ေ္မင္္ခက္သည ္ ျပည္နယ/္တိုင္းအ္င့္ ာုိႏင္ငံေရး 
အ္င္းအကခင္းမခမးတြင္ လူမခိ်ဳးစုမခမး၏ အ္န္းက႑ကိ ု ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိ်ဳးစမးျ္င္းျဖစေ္ၾကသူကမင္းျပသေနသည္။ ဗမမမဟုတ္သည့္ 
တုိင္းရင္းသမးမခမး၏ အမည္ာႏ င့္ ျပည္နယ္ ၇ ေဖမ္ထုတ္စ္္အ္ါက လူမခိ်ဳးအမည္စြခာႏ င့္ (သုိ႔ေသမ္ ဗမမအမခမးစုေနထိုင္သည့္) 
သတ္မ တ္ထမးျ္င္းမဟုတ္သည္ ့တုိင္း ၇ တုိင္းာႏ င့္ ေ္ၚေဝၚေသမ အမည္မခမးမ လြခကမ ကခန္ရရ ိသည့္ အ္ြင့္အေရးမခမးမ မ အတူတူပင္ 
ျဖစ္သည္။ တစ္္ခိန္တည္းတြင္ပင ္ ထိုယူနစ္မခမးသည္ ‘ာႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအ္ခ်ဳပ္အ္ခမ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ 
တစ္စုံတစ္ရမ ္ ံစမး ပုိင္္ုိင္္ြင့္မရ ’ိ ဟု ၁၉၇၄ ္ ုာႏ စ္အေျ္္ ံ္ ပေဒတြင ္ရ င္းရ င္းလင္းလင္းေဖမ္ျပထမးသည္။131 ေဒသာႏၱရ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
သည္  စစ္သမးမခမး ္ီးေ္မင္ကမ  ျပည္နယ္/တုိင္း၊ ျမိ်ဳ ႔နယ္၊ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးတြင ္  ဖြခ ႔စည္းထမး သည့္ ျပည္သူ႔ေကမင္စီမခမး 
လက္ေအမက္သို႔ေရမက္သြမး္ခ့သည္။132 ၈ ာႏ စ္အၾကသူကမတြင္ အစုိးရသည္ ၁၉၈၂ ာိုႏင္ငံသမး္ပေဒကိ ုလက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္္ခ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးစုျဖစ္ျ္င္းာႏ င့္ ာႏိုင္ငံသမးျဖစ္ျ္င္းကိ ု အဓိက္က္စပ္ထမး္ခ႔ကမး အဓိက လူမခိ်ဳးႀကီး 
ရ စ္္ု၏ ရပ္တည္မႈအေနအထမးကိ ုပိုမိုအမးေကမင္းေစ္ခ့သည္။133   

၁၉၈၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးတြင္ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းေသမင္းကခန္းမႈ အေျ္အေနမခမးေၾကသူကမင့္ ဖိအမးမခမး ပိုမိုရရ ိလမ ပီး  
‘အေသးအမႊမးလ ိခ်ဳ႕ဝ က္ကိစၥမခမး၊ အေသးစိတ ္စီမံ္န္႔္ြခမႈမခမး၊ အမးနည္း္ခက္မခမးကို ဖုံးကြယ္ရန္အတြက္ သတင္းအ္ခက္အလက္မခမး 
လိုသလိ ု ျပင္္င္တင္ျပျ္င္း၊ အတုိက္အ္ံမခမးကုိ န ိမ္နင္းရျ္င္း၊ လုပ္ေ္မင္္ခက္မခမးကိ ု ္ခခ႕ကမးတင္ျပျ္င္း၊ လြခမ မးေသမ 
သတင္းမခမးေပးျ္င္းစသည့္ အေရးကိစၥမခမးျဖင့္ အလုပ္ရ ်ဳပ္ေနေသမေၾကသူကမင့္’ ာႏုိင္ငံ၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ မလည္း ယုိယြင္း 
လမ္ခ့သည္။134  စီးပြမးေရး အကခပ္အတည္းမခမးလည္း ႀကံ်ဳေတြ႕လမရသျဖင့္ ၁၉၈၈ တြင္ အစုိးရမ လြခ၍ တိုင္းျပည္၏ 
ကခန္အေျ္အေနအရပ္ရပ ္  ပိ်ဳလခသြမး္ခ႔သည္။ ထိုအေျ္အေနက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမမက ္ စစ္တပမ္ အမဏမသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြမးေစရန ္
အေၾကသူကမင္းဖန္ေပး္ခ႔ ပီး ာႏိုင္ငံေတမ္ ငမိ္ဝပ္ပျိပမးမႈတည္ေ္မက္ေရးအဖြခ႔ (နဝတ) ဟု အမည္တြင္သည္ ့စစအ္စုိးရ တက္လမသည္။  

၂.၆ စစအ္ငအ္မးတုိး္ခခ႕ျ္ငး္ာႏ င့္ အပစအ္္တရ္ပစ္ချ္ငး္ (၁၉၈၈ - ၂၀၀၈) 

နဝတအစုိးရ အမဏမသိမ္းသည့္အ္ခိန္တြင္ ာႏုိင္ငံ၏ေျမမက္ပုိင္းန င့္အေရ ႕ပုိင္း နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမး သည္ ကြန္ျမွဴနစ္မခမးာႏ င့္ 
အမခိ်ဳးသမးေရး လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမး လက္ေအမက္ကခေရမက္ေနသည္။ ဗမမျပည္ကြနျ္မွဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) သည္ ရ မ္းျပည္နယ္ာႏ င့္ 
က္ခင္ျပည္နယ ္ အ္ခိ်ဳ႕ေနရမမခမးတြင္ ာႏ စ္ေပါင္း ၂၀ ေကခမ္ၾကသူကမ အေျ္စုိက္္္ခ့ ပီး ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအမက္တြင္ 
ကခေရမက္ေန္ခ႔သည့္ နယ္ေျမအကခယ္အဝန္းမ မ စတုရန္း ကီလိုမီတမ ၂၀၀၀၀ ္န္႔ရ ိသည္။135 နယ္စပ္မခမးအပါအဝင္ 
ေကခးလက္ေဒသမခမး၊ ရ မ္းျပည္နယ္အတြင္းနယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕၊ ာႏုိင္ငံအေရ ႕ေတမငပ္ုိင္းာႏ င့္ က္ခင္ျပည္နယ္တို႔သည့္ တုိင္းရင္းသမး 

                                                           
129 ၁၂ ဖြခ႔စမရင္းကို ဇယမးျဖင့္ေဖမ္ျပထမးသည္။ အ္ခိ်ဳ ႔မ မ ေနမက္ပုိင္းာႏ စ္မခမးမ  အဖြခ႕ဝင္ ခ့္ၾကသူကသည္။  
130 ျပည္သူ႔စစ္ အစီအစ္္ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အကခယ္တဝင့္သိလုိလ ခင္ Selth (2001), p. 78, pp. 81-82, p.281 ကို ၾကသူကည့္ပါ။ Maung Aung Myoe (2009), pp.30-31, 
p. 33, p. 35 ကိုလည္းရ ်ဳာုိႏင္ပါသည္။ 
131 Taylor (2009), p. 306 မ  ေကမက္ာႏႈတ္္ခက္မခမး 
132 Chit Saw & Arnold (2014), p.9. 
133 ျမန္မမာိုႏင္ငံသမး္ပေဒ အပိုဒ္ ၃ တြင္ေဖမ္ျပ္ခက္အရ အေျ္္ခေနထိုင္သူ (residents) ာႏ င့္ မတူကြမျ္မးေသမ ာုိႏင္ငံသမး (citizens) မခမးသည္ “ဘီအီး ၁၁၈၅ မ  ၁၈၂၃ 
ေအဒီအတြင္း ျပည္နယ္မခမး ာႏ င့္ အေျ္တကခေဒသမခမးအတြင္း ေနထုိင္လမ ခ့္ၾကသူကသည့္ က္ခင္၊ ကယမး၊ ကရင္၊ ္ခင္း၊ ဗမမ၊ မြန္၊ ရ္ိုင္၊ ရ မ္းာႏ င့္ 
အျ္မးတုိင္းရင္းသမးအုပ္စုမခမးသည္ ျဖစ္ရမည္” ဟု ေဖမ္ျပ ခ့္သည္။ http://www.refworld.org/docid/3ae6b4f71b.html.  ၁၉၉၀ တြင္ေတမ့ တုိင္းရင္းသမးအျဖစ္ 
လက္္ံသတ္မ တ္ထမးသည့္ တုိင္းရင္းသမး ၁၃၅ မခိ်ဳးစမရင္း ထုတ္ျပန္ ခ့္ ပီး အဓိက လူမခိ်ဳးစု ၈ စု ေအမက္သုိ႔ စမရင္းသြင္း ခ့္သည္။    
134 From Mutebi (2005) via Chit Saw & Arnold (2014), p. 9. 
135 Lintner (1990), pp. 79-99. 
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လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမး လႊမ္းမုိးထမးသည့္ေနရမမခမးျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႔ အမခမးစုက ဖက္ဒရယ္အေရး 
အတြက ္ ေတမင္း္ုိေန္ခ႔ၾကသူက ပီး အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႕မခမးက ဗကပ ာႏ င့္ပူးေပါင္း္ခ႔ၾကသူကသည္။ ယေန႔စစ္ကုိင္းတိုင္းေျမမက္ပုိင္း ေဒသတြင္မ ူ 
္ြခထြက္ေရးအတြက ္တုိက္ပြခဝင္သည္ ့နမဂမခမးရ ိသည္။ 136 

၁၉၈၉ တြင ္ ဗကပ  ပိ်ဳကြခသြမး ပီး ၄င္းတြင္ပါဝင္္ ခ႔ေသမ အဖြခ႔အမခိ်ဳးမခိ်ဳးက ၄င္းတုိ႔၏ ပုိင္နယ္နယ္ေျမမခမးတြင္ 
တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္ အဖြခ႔မခမးအျဖစ္ ေဖမ္ထုတ္ရပ္တည္္ခ႔ၾကသူကသည္။ ထုိအဖြခ႕မခမးသည္ ေယဘုယခအမးျဖင့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္အတြက္ တုိက္ပြခဝင္္ခ႔ၾကသူကျ္င္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ မ  ၁၉၉၅ ္ုာႏ စ ္ အတြင္း နဝတသည ္ ဗကပ ပိ်ဳကြခ ပီးေနမက္ 
ေပၚထြက္လမေသမ အုပ္စုမခမးအျပင ္ အျ္မးအဖြခ႕မခမးာႏ င့္ အပစအ္္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူညီ္ခက္စုစုေပါင္း ၁၆ ္ု 
ေရးထုိးာႏုိင္္ခ့သည္။ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးအရ ထုိအုပ္စုမခမးသည္ ၄ငး္တုိ႔နယ္ေျမမခမးကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ အ္င့္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးျဖင့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္္ခ့ၾကသူကသည ္(ဇယမး ၁ ကိ ုၾကသူကည့္ပါ)။ ယင္းနယ္ေျမမခမးကုိ ဇူလုိင္ ၁၉၉၄ ္ုာႏ စ္မတုိင္မ  ီ္ခ်ဳပ္္ို္ခ႔ေသမ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္မခမးတြင္ “အထူးေဒသမခမး”အျဖစ ္ သတ္မ တ္္ခ့ေသမ္လည္း ေနမက္ပိုင္းာႏ စ္မခမးတြင္ တရမးဝင္အမည္မခမး 
မရ ိေတမ့ေပ။ အင္အမးအႀကီး္ုံးအုပ္စုမခမး၏ နယ္ေျမမခမးသည္ အထူးသီးသန္႔္န္သည့္ေနရမမခမး ျဖစ္လမ္ခ ့ပီး အစုိးရပင္လ ခင ္
္ြင့္ေတမင္း ပီးမ  ဝင္ထြက္ရသည္။ ၂၀၀၈ ္ ုာႏ စ္အထိ ေနမက္ထပ္ သေဘမတူညီမႈ ၁၇ ္ု္န္႔ ထပ္မံ္ခ်ဳပ္္ို္ခ႔ေသမ္လည္း ထုိေနမက္ပိုင္း 
္ခ်ဳပ္္ို္ခ႔ေသမ အဖြခ႔မခမးမ မ ္ြခထြက္အဖြခ႔ငယ္မခမးသမျဖစ္သည္။137 

ဇယမး ၁ - ၁၉၈၉ - ၁၉၉၅ အတြငး္ အဓကိအပစအ္္တရ္ပစ္ခေရး သေဘမတညူမီႈမခမး 
(အေသးအဖြခ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးကုိ  တမင္္ ခနလ္ ပထ္မး္ချ့္ငး္ ျဖစပ္ါသည္။) 

လကန္ကက္ိငုအ္ဖြခ႕ ေပးအပ္္ ခ႔ေသမနယေ္ျမ 
စတငအ္ကခ်ံဳးဝငသ္ည့္ 

ရကစ္ြခ 
တိငုး္ရငး္သမး 

အပုစ္ ု
မ တ္္ ခက ္

ျမနမ္မအမခ်ိဳးသမးဒမီိကုေရစ ီ
မဟမမတိတ္ပမ္ေတမ္ (MNDAA) 

ရ မ္းျပည္နယ္  
အထူးေဒသ (၁) 

မတ္လ ၂၁၊ ၁၉၈၉ ကိုးကန္႔ 
ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီမ  
ြ္ခထြက္အဖြခ႔ 

ဝ ျပညေ္သြးစညး္ညညီြတေ္ရး 
တပမ္ေတမ္ (UWSA) 

ရ မ္းျပည္နယ္  
အထူးေဒသ (၂) 

ေမ ၉၊ ၁၉၈၉ 

ဝ (တရုတ္ာႏ င့္ 
အျ္မးတိုင္းရင္း
သမး ေ္ါင္းေ္မင္ 

အ္ခိ်ဳ႕) 

ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီမ  
ြ္ခထြက္အဖြခ႔ 

အမခ်ိဳးသမးဒမီိကုေရစ ီ
ေသြးစည္းညညီြတေ္ရး တပမ္ေတမ္ 

(NDAA) - “မိငုး္လမး” အဖြခ႔ 
ဟ၍ူလညး္သၾိကသူကသည္။ 

ရ မ္းျပည္နယ္  
အထူးေဒသ (၄) 

ဇြန္ ၃၀၊ ၁၉၈၉ ရ မ္း၊ လမးဟူ၊ အ္ါ 

ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီမ  
ြ္ခထြက္အဖြခ႔။ UWSA ာႏ င့္ 
မဟမမိတ္ ဖြခ႕ ခ့္ ပီး အထူး 
နီးစပ္သည့္ ္က္္ံေရး ရ ိသည္။ 

ရ မး္ျပညတ္ပမ္ေတမ္ (SSA) 
ရ မ္းျပည္နယ္  
အထူးေဒသ (၃) 

စက္တင္ဘမ ၂၊ 
၁၉၈၉ 

ရ မ္း 
အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု 
အဖြခ႔ဝင္ 

ဒမီိကုေရစသီစတ္ပမ္ေတမ္ - က္ခင ္
(NDA-K) 

က္ခင္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ 
(၁) 

ဒီဇင္ဘမ ၁၅၊ ၁၉၈၉ က္ခင္ 
ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီမ  
ြ္ခထြက္အဖြခ႔ 

က္ခငက္မကြယေ္ရးတပမ္ေတမ္ (KDA) 
ရ မ္းျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ (၅) 

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၉၁ က္ခင္ 
က္ခင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြခ႔မ  
ြ္ခထြက္အဖြခ႔။ ယ္င္ တပ္မဟမ ၄ 
ျဖစ္သည္။ 

ပအို႔ဝအ္မခ်ိဳးသမး အစညး္အရံုး (PNO) 
ရ မ္းျပည္နယ္  
အထူးေဒသ (၆) 

ဧ ပီ ၁၁၊ ၁၉၉၁ ပအို႔ဝ္ 
အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု 
အဖြခ႔ဝင္ 

ပေလမငျ္ပညန္ယလ္ြတေ္ျမမကေ္ရးပါတ ီ
(PSLP)138 

ရ မ္းျပည္နယ္  
အထူးေဒသ (၇) 

ဧ ပီ ၂၁၊ ၁၉၉၁ 
ပေလမင္ 

(တအမင္း) 
အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု 
အဖြခ႔ဝင္ 

ကယနး္အမခ်ိဳးသမး လံု ္်ံဳေရးတပ ္(KNG) 
ကယမးျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ (၁) 

ေဖေဖမ္ဝါရီ ၂၇၊ 
၁၉၉၂ 

ကယန္း 
ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ၏ 
မဟမမိတ္ျဖစ္ေသမ 
ကယန္းအမခိ်ဳးသမး 

                                                           
136 Lintner ၏ ၁၉၉၉ ္ုာႏ စ္တြင္ ထုတ္ေဝ ခ့္သည့္ December 1988 စမအုပ္တြင္ လႈပ္ရ မးနယ္ေျမမခမး ( အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးျ္င္းမရ ိသည့္ေနရမ) 
ာႏ င့္ပတ္သတ္သည့္ သုံးသပ္္ခက္ကို ေျမပံုာႏ င့္တကြျပထမး သည္။ ထုိအ္ခိန္က နမဂ ြ္ခထြက္ေရးအုပ္စုမ မ နမဂအမခိ်ဳးသမး္ုိရ ယ္လစ္ေကမင္စီ(ကပ္ပလန္) ျဖစ္သည္။  
137 South (2008) ဇယမး ၅.၂ တြင္ ေဖမ္ျပထမးသည့္ သေဘမတူညီမႈ ၁၆ ္ုအပါအဝင္ စုစုေပါင္း သေဘမတူညီမႈ ၁၇ ကို ယ္ုစမတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပရန္ အထိ 
ထင္ရ မးျ္င္းမရ ိပါ။ ထုိအထခတြင္ KNU ၏ ြ္ခထြက္အဖြခ႔တစ္္ုျဖစ္ေသမ Karen Peace Council ာႏ င့္ ၂၀၀၇ ္ုာႏ စ္တြင္ ေရးထိုး ခ္႔သည့္ သေဘမတူညီမႈလည္း 
အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၅ ေနမက္ပုိင္းတြင္ ေရးထိုး ခ္႔ေသမ သေဘမတူညီမႈအေသးစမးေလးမခမးက အစုိးရေကခမေထမက္ေနမက္္ံျပ်ဳထမးသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔ငယ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး ျဖစ္ေပၚလမေစ ခ္႔သည္။ KNPP ာႏ င့္ KNU တုိ႔ာႏ င့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးမခမးျပ်ဳလုပ္ ခ့္ေသမ္လည္း ္ဏအတြင္းပခက္ျပယ္ ခ္႔သည္။ ၂၀၀၇ 
္ုာႏ စ္အထိ ္ခ်ဳပ္္ို ခ္႔ေသမ သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္စမရင္း မခမးာႏ င့္အတူ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးလုပ္ငန္းစ္္မခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အေသးစိတ္ကို သိရ ိရန္ South (2008), pp. 
118-136 တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
138 PSLP သည္ တစ္္ါတစ္ရံတြင္ ၄င္းတို႔၏အမည္ေဟမင္းျဖစ္ေသမ (Palaung State Liberation Organization – PSLO (1976-1986)) ျဖင့္ လူသိပုိမခမးသည္။ 
၁၉၆၃-၁၉၇၆ ကမလမခမးတြင္မူ ပေလမင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမမက္ေရးတပ္္ီးဟု ေ္ၚ ခ္႔သည္။ 
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လြတ္ေျမမက္ေရးပါတီမ  
ြ္ခထြက္အဖြခ႔ျဖစ္သည္။ 

က္ခငျ္ပညလ္ြတလ္ပေ္ရးအဖြခ႕ (KIO) 
က္ခင္ျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ (၂) 

ေဖေဖမ္ဝါရီ ၂၄၊ 
၁၉၉၄ 

က္ခင္ 
အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု 
အဖြခ႔ဝင္ 

ကရငန္ျီပည ္လမူခ်ိဳးေပါငး္စံု 
လြတေ္ျမမကေ္ရးတပ္္ းီ (KNPLF) 

ကယမးျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ (၂) 

ေမ ၉၊ ၁၉၉၄ ကရင္နီ 
ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ၏ 
မဟမမိတ္ေဟမင္း 

ကယနး္ျပညသ္စပ္ါတ ီ(KNLP) 
ကယမးျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ (၃) 

ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၁၉၉၄ ကယန္း 
အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု 
အဖြခ႔ဝင္139 

ရ မး္ျပညလ္မူခ်ိဳးေပါင္းစံုလြတေ္ျမမကေ္ရးအ
ဖြခ႔ (SSNPLO) 

္ီ္ိုင္ာႏ င့္ 
ေမမက္မယ္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး၏ 
အစိတ္အပုိင္းမခမးကို 
လႈပ္ရ မးနယ္ေျမအျဖစ္ 

ြ္င့္ျပ်ဳေပး ခ္႔သည္။ 

ေအမက္တိုဘမ ၉၊ 
၁၉၉၄ 

ပအို႔ဝ္ 
ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ၏ 
မဟမမိတ္ေဟမင္း 

မြနျ္ပညသ္စပ္ါတ ီ(NMSP) 

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရ ိ 
ေရး မိ်ဳ႕နယ္၊ 

ကရင္ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
ထိုင္းနယ္စပ္ရ ိ 

ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး မိ်ဳ႕နယ္၊ 
မြန္ျပည္နယ္ာႏ င့္ 

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ရ ိ  
ေဒသမခမးတြင္ အထူး 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရရ ိသည္။ 

ဇြန္ ၂၉၊ ၁၉၉၅ မြန္ 
အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု 
အဖြခ႔ဝင္ 

ဗဒုၶဘမသမကရငအ္မခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္/ဒီ
မိကုေရစအီကခ်ိဳးျပ်ဳ 

ကရငအ္မခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္ (DKBA) 

ကရင္ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
မြန္ျပည္နယ္ေျမမက္ပုိင္း 
ေဒသအေတမ္မခမးမခမးကို 
လႈပ္ရ မးေနေျမအျဖစ္ ြ္င့္ျပ်ဳေ

ပး ခ္႔သည္။  

၁၉၉၅ ကရင္ KNU ၏ ြ္ခထြက္အဖြခ႔ျဖစ္သည္။ 

ရ မး္ျပညအ္မခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္ (SSNA) မသိ ၁၉၉၅ ရ မ္း 
ြ္န္္မ၏ ေမမ္ထိုင္းတပ္မေတမ္မ  
ြ္ခ႔ထြက္အဖြခ႔ျဖစ္သည္။ 

နဝတ လက္ထက္တြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမး၏ အစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္ ယေန႔ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနကိ ု
၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္တြင္ ဖြခ႕စည္း္ခ့သည္။ ထုိျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈ၏ အထင္ရ မး္ံုးေ္မင္ရြက္္ခက္မ မ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းအမးလံုးတြင္ 
ေဒသာၱႏရအ္င့္  ငိမ္ဝပပ္ိျပမးမႈတည္ေ္မက္ေရးေကမင္စီမခမး ဖြခ႕စည္း္ခ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ ယင္းေကမင္စီမခမးကုိ တပ္မေတမ္ 
အရမရ ိမခမးက ္ီးေ္မင္ ပီး ေထြအုပ္အရမရ ိမခမးက ‘ မိ်ဳ႕ာႏ င့္ေကခးရြမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးလုပင္န္းမခမး၊ စမေပစိစစ္ေရး ာႏ င့္ 
မ တ္ပုံတင္ေရး၊ ေျမယမာႏ င့္ ယစ္မခိ်ဳး္ြန ္ႀကီးၾကသူကပ္ေကမက္ယူျ္င္း ာႏ င့္ အ္ြန္ေကမက္္ံျ္င္း’ အစရ ိသည္မခမးကုိ ေ္မင္ရြက္ရသည္။140 
ထိုအေတမအတြင္း၌ တိုင္းရင္းသမးာႏ င့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ ဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဝနႀ္ကီးဌမနကို တည္ေထမင္္ခ႔ ပီး အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
သေဘမတူညီမႈေၾကသူကမင့္ တည္ ငိမလ္မသည့္ ေဒသမခမးသုိ႔ ေစလႊတ္ကမ ‘လမ္းေဖမက္ျ္င္း၊ ျမန္မမစမသင္ေကခမင္းမခမး၊ ေ္းရံုမခမး၊ 
္က္သြယ္ေရးာႏ င့္ ေၾကသူကးနန္းရံုးမခမးာႏ င့္ အျ္မးကိစၥရပ္မခမး’ ကိ ုလုပ္ေ္မင္ေစ္ခ႔သည္။141 

ယင္းာႏ စ္တြင္ပင ္ ာႏုိင္ငံအမည္ာႏ င့္ အျ္မး္က္စပ္အသုံးအာႏႈန္းမခမးအမလုံးကို ျမန္မမ အျဖစေ္ျပမင္းလခလုိက္ ပီး တုိင္းရင္းသမးအျဖစ ္
အသိအမ တ္ျပ်ဳထမးသည့္ လူမခိ်ဳးစု ၁၃၅ မခိ်ဳး စမရင္းကိ ုထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ာႏုိင္ငံသမး မ တ္ပုံတင္ရမတြင ္အေျ္္ံအျဖစ ္ယေန႔အထိ 
အသုံးျပ်ဳေနေသးသည့္ ထိုစမရင္းတြင္ ဌမေနတုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးစုဟု သတ္မ တ္္ံထမးရသည့္ အုပ္စုမခမးအမးလံုးကို အဓိက 
တုိင္းရင္းသမး အုပ္စုႀကီး ၈ ္ုအသီးသီးေအမက္တြင္ စမရင္းသြင္း္ခ႔သည္။ ထိုသုိ႔ျပ်ဳလုပ္ရမတြင ္သမိုင္းေၾကသူကမင္း၊ မခိ်ဳးရိုးဗီဇ္င္းသက္မႈ 
ပံုစ ံအစရ ိသျဖင့္ မူတည္ ္ြချ္မး္ခ႔ ျ္င္းထက္ အစိုးရ္ာႏၵရ ိသည့္အေလခမက္ လုပ္ေ္မင္္ခ႔သည့္ပံု ပို္န္္ခ႔သည္။142 

အစိုးရက စစ္အင္အမးတိုးျမႇင့္္ခထမးမႈကိုလည္း အႀကီးအကခယ္ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အပစ္အ္တ္ရပ္ထမးသည့္ နယ္ေျမမခမး၊ 
ပဋိပကၡနယ္ေျမမခမးတြင္ ျဖစ္သည္။ စမရြက္ေပၚတြင ္ အတည္ျပ်ဳထမးသည့္ ဗဟုိ္ီးစီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမး လက္ေတြ႕ 
ျဖစ္ေပၚလမေစရန္အတြက္ ‘ာႏုိင္ငံတနံတလခမး စစ္တပ္မခမး္ခထမးျ္င္း’ ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။ 143 

                                                           
139 KNLP သည္ ၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္အထိ ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ၏ မဟမမိတ္ေဟမင္းျဖစ္ ခ္႔သည္။ 
140 Chit Saw & Arnold (2014), p. 10; also see Taylor (2009), p. 451. 
141 Callahan (2003b), p. 177. 
142 Taylor (2015), p. 7; TNI (2013), p. 6. 
143 Selth (2001), pp. 33-38.  Maung Aung Myo (2009), pp. 33-42 ၁၉၈၈ ေနမက္ပိုင္းတပ္မေတမ္ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမးာႏ င့္ တုိး္ခခ႕မႈမခမး 
အေၾကသူကမင္းသုံးသပ္ထမးသည္။ 
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နဝတေ္တ္တြင္ အေျ္္ံ္ပေဒျပ်ဳျပင္ရန္ တရမးဝင္ႀကိ်ဳးပမ္းမႈမခမး၊ အတုိက္အ္ံျပ်ဳလုပ္မႈမခမးရ ိ္ခ႔သည္။ ပထမ္ုံးအေနျဖင့္ ၁၉၈၀ 
ာႏ စ္ောႏ မင္းပုိင္းမခမးမ စ၍ အတုိက္အ္ံအုပ္စုမခမးက  မိ်ဳ႕ျပ (ဗမမအမခမးစု) ျပည္သူမခမး၏ ဒီမုိကေရစီလႈပရ္ မးမႈမခမးာႏ င့္ 
“တုိင္းရင္းသမး”မခမး (ဗမမမဟုတ္သူမခမးအတြက္ အသုံးအာႏႈန္း) ၏ ဖက္ဒရယ ္ေတမင္း္ိုမႈမခမးကုိ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္လမၾကသူကသည္။ 
၁၉၈၈ တြင္ ျပည္ေထမင္စ ုတုိင္ရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမး ဒီမုိကေရစီအဖြခ႕္ခ်ဳပ္ (United Nationalities League for Democracy (UNLD)) 
က ပထဝီအေနအထမးျဖင့္ ္ြချ္မးျ္င္းမဟုတ္ပခ ျပည္နယ္အေျ္ျပ်ဳ လူမခိ်ဳးအေျ္ျပ်ဳ ဖက္ဒရယ္စနစ ္ ကိုေတမင္း္ုိ္ခ့ၾကသူကသည္။ 
ယင္းကိစၥသည္ ေနမင္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသမးအတိကု္အ္ံမခမးက မၾကသူကမ္ဏ ထုတ္ေဖမ္ေျပမ္ိုၾကသူကသည့္ကိစၥ ျဖစ္လမ္ခ့သည္။ 
အစုိးရက ေနမက္ပုိင္းတြင ္UNLD ကိ ုမတရမးသင္းေၾကသူကညမ္ခ့သည္။144  

္ာႏၵျပေကခမင္းသမးမခမးာႏ င့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကမက္ပြခ အာႏုိင္ရအမတ္မခမးကုိ အစုိးရက အၾကသူကမ္းဖက္၊ ာိုႏပ္ကြပ္ျ္င္းမခမး 
ျပ်ဳလုပ္္ခ့ေသမေၾကသူကမင့္ ထြက္ေျပးၾကသူကရသျဖင့္ ၁၉၉၀ အေစမပုိင္းကမလ လႈပ္ရ မးမႈမခမး သည္ KNU နယ္ေျမာႏ င့္ ျပည္ပတြင ္
အေျ္ျပ်ဳ္ခ့သည္။145 ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစ ီအေရး အတြက္ လႈပ္ရ မးမႈ အမခိ်ဳးမခိ်ဳး ္က္လက္ျဖစ္ေပၚေန္ခ ့ပးီ ၁၉၉၇ ္ုာႏ စ္တြင္ေတမ့ 
ျပည္နယ္အတြင္းမ  လူနည္းစု လူမခိ်ဳးစုမခမးကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသမခမး ထည့္သြင္းသတ္မ တ္ေပး ထမးသည့္၊ အျ္မးျပည္နယ ္
မခမးနည္းတူ ဗမမျပည္နယ္ကုိထည့္သြင္းဖြခ႕စည္းထမးသည့္ အေျ္္ံ္ပေဒတစရ္ပ္ကိ ု ထြက္ေျပးတိမ္းေရ မင္လမသူမခမးက 
ာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေရး္ြခ့္ခသည္။146 ယင္းအေျ္္ံ္ပေဒပါအ္န္းမခမးသည္ လူ႔အ္ြင့္အေရးကိုသမ အထူးတလည္ ္ီးစမးေပးထမး ပီး 
အစုိးရတစ္ရပ္၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကသူကမင္းကုိ မည္သုိ႔ဖြခ႕စည္းမည္ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ရ င္းလင္းစြမ ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရ ိပါ။ 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးပါဝင္သည့္ မဟမမိတ္မခမးအဖြခ႕၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကမက္္ံအမတ္မခမး၊ အျ္မးေသမ ဒီမုိကေရစီလုိလမးသူမခမး 
အပါအဝင ္ ာိုႏင္ငံေရးမဟမမိတ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးက ေရးသမးသည့္ မႈၾကသူကမ္း အမခိ်ဳးမခိ်ဳးလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးအတြင္း  ္က္လက္ 
ထြက္ေပၚလမ္ခ့သည္။147 

၁၉၉၃ ္ုာႏ စ္တြင ္ နဝတမ  “ျပည္ေထမင္စုမ ပိ်ဳကြခေရး”ကို အဓိကထမးသည့္ အေျ္္ံ္ပေဒသစ္ ေရး္ြခရန္ အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံ 
ကိုစတင္္ခ့သည္။148 ညီလမ္ံတက္ေရမက္ပါဝင္သ ူအမခမးစုကို စစ္အစုိးရ ‘စိတ္ႀကိ်ဳက္ေရြး္ခယ’္ ေ္ၚယူ္ခ့ ပီး149  ယင္းလုပ္ငန္းစ္္တြင္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ ၂၈ ဖြခ ႔မ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ အာႏုိင္ရရ ိ္ခ့သည့္ာႏုိင္ငေံရးပါတီမခမး၊ ္ ရမ/္ရမမ 
မခမး ာႏ င့္ ယ္္ေကခးမႈအသင္း ္ကၠဌ မခမးကခ့သို႔ေသမ ရပ္ရြမမခမးတြင္ ေလးစမးၾကသူကည္ညိ်ဳ္ံရသူမခမး ပါဝင္္ခ့သည္။ ပါဝင္ သူမခမးအေနျဖင့္ 
ညီလမ္ံေပၚလႊမ္းမုိးာႏုိင္ျ္င္းမရ ိ သိပ္မရ ိ္ခ႔ေပ။ ညီလမ္ံလုပ္ငန္းစ္္သည္လည္း တိုင္းရင္းသမးာႏိုင္ငံေရးသမမးမခမးမ  “ဖယ္ဒရယ”္ 
အစိုးရစနစ္ကို ေတမင္း္ုိမႈမခမးေၾကသူကမင့္ မၾကသူကမ္ဏရပ္နမး္ခ႔သည္။150  

၁၉၉၄ ္ုာႏ စ္တြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသမးမခမးအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမး ဖြခ႕စည္းေရး အ္ုိေပၚေပါက္လမ ပီး 
တုိင္းရင္းသမးကုိယ္စမးလ ယ္မခမး (လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအပါအဝင္) က အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္နယ္ေျမအမခိ်ဳးမခိ်ဳး အ္ိုျပ်ဳ 
ေတမင္း္ုိ္ခ႔ၾကသူကသည္။ ဓာုႏ၊ အင္းသမး၊ အ္ါ၊ လမးဟူ၊ ကယန္း၊ ပအို႔ဝ္၊ ကုိးကန္႔၊  မိ်ဳ/္မီ၊ လီ္ူ၊ ရဝမ္၊ တုငိ္း္မ္းတီး၊ နမဂ 
ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးအမးလုံး ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရင္စ ုဖြခ ႔စည္းေပးေရးေတမင္း္ို္ခ့ၾကသူကသည္။ ‘ဝ’ က ၁၇  မိ်ဳ ႔နယ္ထက္မနည္းေသမ 
 မိ်ဳ႕နယ္မခမးပါသည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ၊ က္ခင္က ရ မ္းျပည္ေျမမကပ္ုိင္းတြင္ က္ခင္ျပညန္ယ္္ြခ (sub-state)ကို 
ကုိယ္ပုိ္္င္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြခ႕စည္းေပးရန္ ေတမင္း္ို္ခ့ၾကသူကသည္။151 အလမးတူပင္ ရ မ္း၊ ္ခင္း၊ ကရင္ 
ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးက ၄င္းတုိ႔လူနည္းစုအျဖစ္ေနထုိင္ရမ ျပည္နယ္မခမးတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရငစ္ုမခမး သတ္မ တ္ေပးရန ္
ေတမင္း္ို္ခ့ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ရ ိထမး ပီးျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ ္ြင့္မျပ်ဳာိုႏင္ပါဟု ျပန္ၾကသူကမး္ခ့သည္။152 ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒတြင္ 
ျပဌမန္းေပးာုိႏင္္ခ႔ေသမ ကိုယ္ပိုင္စီရင္စု ေျ္မက္္ ုအေၾကသူကမင္းကုိ အပိုင္းသံုး၏ ေ္ါင္းစ္္္ြခ (၃.၂) တြင္ ေ္ြးောႏြးတင္ျပထမးပါသည္။ 

                                                           
144 Sakhong (2012), p. 83-85; ာႏ င့္ United Nationalities League for Democracy ‘ေနမက္္ံသမိုင္း’ http://www.cncjp.org/UNLD-LA.pdf တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
145 Holliday (2011), pp. 64-65; Taylor (2009), pp. 420-428. 
146 အနမဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စု အေျ္္ံ္ပေဒ အပိုဒ္ ၃၅၊ ၃၆  
147 South (2008), pp. 70-71; Yawnghwe & Sakhong (2003). 
148 Holliday (2011), pp. 82-83. 
149 South (2008), p. 128. 
150 လုပ္ငန္းစ္္မခမးာႏ င့္ပတ္သတ္သည့္ ရုိးရ င္းေသမ သုံးသပ္္ခက္မခမးာႏ င့္ ၁၉၄၇ မ စ ပီး အေျ္္ံ္ပေဒ္ုိင္ရမ အေျပမင္းအလခ အျဖစ္အပခက္မခမးကို Human Rights 
Watch ၏ Chronology of Burma’s Constitutional Process’ ေ္ါင္းစ္္ပါ စမတမ္းမ  ရရ ိပါသည္။ ၄င္းကို 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0508chronology.pdf  မ  ရယူပါသည္။  
151 ‘ဝ’ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးတြင္ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP)၊ ာႏ င့္ ၄င္းတို႔ာႏ င့္ ္က္ာႏြယ္မႈမရ ိေသမ ‘ဝ’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔မ  သူမခမးပါဝင္ ပီး  မိ်ဳ႕နယ္ ၁၇ 
္ုာႏ င့္ လမးရႈိး မိ်ဳ႕နယ္အတြင္းမ  ေကခးရြမစု ၂ စုကိုပါ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရစီရင္စုအျဖစ္ ေတမင္း္ုိ ခ္႔သည္။ က္ခင္ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးတြင္ က္ခင္ကမကြယ္ေရး 
တပ္မေတမ္ာႏ င့္ ၂၀၁၅ တြင္ ရ မ္းျပည္နယ္၏ က္ခင္ေရးရမဝန္ႀကီးျဖစ္လမေသမ  ္ီး ဒူဝါ ဇုတ္ေဒါင္ တုိ႔ ပါဝင္သည္။ Burma Press Summary (1994); Sai Kham Mong 
(2007), pp. 272-273 ကိုၾကသူကည့္ပါ။  
152 Burma Press Summary (1994) ကုိၾကသူကည့္ပါ။ 
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ထုိကမလအတြင္း တပ္မေတမ္ကလည္း နယ္စပေ္ဒသတေလခမက္တြင္ ေအမင္ျမင္မႈမခမး ရလခက္ရ ိေနသည္။ ၁၉၉၄ တြင္ KNU 
ာႏ စ္ျ္မ္းကြခသြမး ပီး အစုိးရ လက္ေဝ္ ံDemocratic Karen Buddhist Army  (DKBA) ထြက္ေပၚလမသည္။ ၄င္းအဖြခ႔ာႏ င့္ အစုိးရတို႔ 
ပူးေပါင္းတုိက္္ိုက္မႈမခမးေၾကသူကမင့္ KNU တို႔သည ္ နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမး လက္လြတ္လိုက္ရ ပီး အမမ္ံနယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕ကုိသမ 
အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္ေတမ့သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ေျပမက္ကခမးအသြင္ျဖင့္  ျမန္မမာႏိုင္ငံအေရ ႕ေတမငျ္္မ္းတ္ြင္တြင ္
္က္လက္ေနရမ ယူထမးာႏုိင္္ချဖစ္သည္။ ယင္းေျပမက္ကခမးနယ္ေျမမခမးတြင္ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာၱႏရမးမရ ိေသမေၾကသူကမင့္ KNU 
အေနျဖင့္ ေကခးရြမအ္င့္တြင္ ္က္္ံေရးထူေထမင္ထမးာႏုိင္ ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဝန္ေ္မင္မႈ ေပးျ္င္းမခမးျပ်ဳလုပ္ာႏုိင္္ခ့သည္။  

ထုိကမလအေတမအတြင္း အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရနယ္ေျမမခမးသည္ တစတစဖြံ႕ ဖိ်ဳးလမကမ 
အစုိးရထိန္း္ခ်ဳပ္ေဒသမ  ေျပမင္းေရြ႕လမသူမခမးေၾကသူကမင့္ လူ္ီးေရလည္း တုိးတက္လမသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ထုိင္းမ  
ေမမင္းထုတ္္ံရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေဟမင္းမခမးအတြက္ ဒုကၡသည္စ္န္းမခမးတည္ေ္မက္္ခ့သည္။ ယင္းစ္န္းမခမးသုိ႔ 
အစုိးရထိန္း္ခ်ဳပ္ေဒသမခမးမ  အဓမၼ္ုိင္းေစမႈေၾကသူကမင့္ ထြက္ေျပးလမသူ ေထမင္ာႏ င့္ ေသမင္းာႏ င့္္ခီ ပီးေရမက္ရ ိလမ္ခ့သည္။153 
အ္ခိန္ေရ းမောႏ မင္းတြင္ ေကအိုင္အို အထူးေဒသ၌ က္ခင္ ျပည္တြင္းေနရပစ္ြန္႔္ြမတိမ္းေရ မင္လမသူ (IDPs) မခမးက လုိင္ဇမ 
ကုိတည္ေထမင္္ခ့သည္။ ္ယ္စုာႏ စ္ာႏ င့္္ခီေသမ စစ္ေဘးေၾကသူကမင့္ ဒုကၡေရမက္သူမခမးအဖုိ႔ အေတမ္အတန္ တည္ ငိမ္မႈရ ိသည့္ 
ေနရမတစ္္ ုျဖစ္္ခ့သည္။154 လုိင္ဇမ၊ ပန္္န္းာႏ င့္ ‘ဝ’ အထူးေဒသမ  အျ္မး မိ်ဳ႕ မခမးသည္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးေၾကသူကမင့္ 
ေသမ္လည္းေကမင္း၊ တရုတ္စီးပြမးေရးအေျ္အေန တိုးတက္မႈတုိ႔ေၾကသူကမင့္ ေသမ္လည္းေကမင္း  ကုိယ္ပုိင္ရုပ္ျမင္သံၾကသူကမးလႊင့္ရုံမခမး၊ 
၂၄ နမရီလ ခပ္စစမ္ီး၊ ေ္တ္မ ီဟုိတယ္ႀကီးမခမးျဖင့္ ျမန္မမျပည္အထက္ပိုင္းတြင ္အတုိးတက္္ုံး မိ်ဳ ႔မခမးျဖစလ္မ္ခ့သည္။  

၁၉၉၆ တြင္ ဘိန္းဘုရင္ ္ြန္္မ ္ီးေ္မင္သည့္ ေမမ္ထုိင္းတပ္မေတမ္ (Mong Tai Army – MTA) မေမ ခမ္လင့္ပခ အလင္းဝင္္ခ့သျဖင့္ 
တပ္မေတမ္ာႏ င့္ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတမ္ (UWSP) တုိ႔သည္ ရ မ္းျပည္ ေတမင္ပုိင္းတြင္ ေနရမအေတမ္မခမးမခမး 
ရရ ိလုိက္သည္။ ္ြန္္မအဖြခ႕သည ္ ယ္င္ာႏုိင္ငံေတမ္မ  ပံ့ပုိးေပးထမးသည့္အဖြခ႔ျဖစ္သည္။ UWSP သည္ ထုိင္းာႏ င့္္က္သြယ္ေရး 
လမ္းေၾကသူကမင္းကိ ု ရယူာႏိုင္ရန္အတြက ္ ၁၉၉၀ ာႏ စ္မခမးကတည္းက ေမမ္ထုိင္းတပ္မေတမ္ာႏ င့္ တုိက္္ုိက္ေန္ခ႔သည္။ အစုိးရ၏ 
ပ့ံပုိးမႈာႏ င့္အတူ ရည္မ န္း္ခက္ ေအမင္ျမင္္ခ ့ပီး ရ မ္းျပည္အေရ ႕ျ္မး္ ေတမင္ဘက္နယ္စပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအေတမ္မခမးမခမး 
ရရ ိလုိက္သည္။155 ၁၉၉၉ ္ုာႏ စ္တြင္ ‘ဝ’ အထူးေဒသမ  လူတစ္သိန္း္န္႔ ေျပမင္္းေရႊ႕မည့္အစီအစ္္ကို စတင္္ခ့ ပီး 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအသစ္ကိ ု ဖြခ႕စည္း္ခ့သည္။156 ္ြန္္မ၏ အဖြခ႔သည္လည္း အစိတ္စိတ္ အမႊမမႊမကြခထြက္သြမးသည္။ အ္ခိ်ဳ႕က 
ျပည္သူ႔စစ္ဖြခ႕စည္းသည္၊ အ္ခိ်ဳ႕က ရ ိာႏ င့္ ပီးသမး အဖြခ႔မခမးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရမက္သြမးသည္၊ အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႕မခမးာႏ င့္ 
ပူးေပါင္းသြမးသည္မခမးလည္းရ ိသည္။ အဖြခ႕္ြခတစ္္ုမ မ မူလအတိုင္း ္က္လက္တုိက္ပြခဝင္ေန္ခ႔ ပီး ေနမက္ပိုင္းတြင္ 
သ ခမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထမငေ္ရးေကမင္စ ီ(Restoration Council of Shan State - RCSS)157 ျဖစ္လမသည္။  

အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံလုပ္ငန္းစ္္ကိ ု အစုိးရကသမ ္က္လက္္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမး ပီး တုိင္းရင္းသမး ာႏုိင္ငံေရးသမမးမခမး၏ အဓိက 
ေတမင္း္ို္ခက္မခမးကုိ အနည္းငယ္သမ ျဖည့္္ည္းေပးာႏိုင္ေၾကသူကမင္း တျဖည္းျဖည္း ထင္ရ မးလမသည္။ ၁၉၉၀ တြင္ယ ္္ ပိ်ဳင္္ ခ့ၾကသူကသည့္ 
တုိင္းရင္းသမး အတိုက္အ္ံမခမးက အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံကို သပိတ္ေမ မက္္ခ့ေသမေၾကသူကမင့္ ၁၉၉၅ - ၉၆ အတြင္း လုပ္ငန္းစ္္မ  ပါဝင္္ြင့္ 
ရပ္္ုိင္း္ခ့ ပီး ညီလမ္ံကိုလည္း အ္ခိန္ၾကသူကမျမင့္စြမ ရပ္နမး္ခ႔သည္။ လုပ္ငန္းစ္္တေလခမက္ ကမလရ ည္ၾကသူကမရပန္မးထမးရသည့္ 
ကမလအတြင္း အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႕မခမးက ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၃ ာႏ င့္ ၂၀၀၄ န စ္မခမးတြင ္လုပ္ငန္းစ္္ာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေမ ခမ္လင့္္ခက္၊ မေကခနပ္္ခက္မခမးာႏ င့္ သံသယမခမးကုိ ေဖမ္ျပထမးသည့္ ထုတ္ျပန္္ခက္ အမခမးအျပမး ထုတ္္ခ့သည္။158 

                                                           
153 Jolliffe and South (2014), p. 27. 
154 Jolliffe and South (2014), p. 9, p. 16.  
155 Smith (1999), pp. 440-448. 
156 Kramer (2007), pp. 21-23;  ၁၉၉၉ ာႏ င့္ ၂၀၀၆ ၾကသူကမး ္န္႔မ န္းေျ္ ‘ဝ’ လူမခိ်ဳး အေရအတြက္ ၆၅၀၀၀ ရ ိ ပီး အျ္မးမ မ ၁၂၆ ၀၀၀ ရ ိသည္။  S.H.A.N, ‘No More Wa 
Exodus’, 07-05-2006; http://english.panglong.org/no-more-wa-exodus/ တြင္ၾကသူကည့္ရ ်ဳာုိႏင္သည္။ ဘီဘီစီက ၁ သိန္းဝန္းကခင္ဟု ၂၀၀၀ ္ုာႏ စ္က ္န္႔မ န္းသည္။ 
BBC, ‘Thailand blames Burma for drugs rise’, 24 June 2000; http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/804326.stm တြင္  ၾကသူကည့္ရ ်ဳာုိႏင္သည္။ 
157 ၁၉၉၀ ာႏ စ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ညီညြတ္ေသမ ရ မ္းေတမ္လ န္ေရးတပ္မေတမ္အဖြခ႔ (Shan United Revolution Army – SURA) သည္ အျ္မးအပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
ျပ်ဳလုပ္ထမးသည့္ ရ မ္းအဖြခ႔မခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းကမ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္္ခ်ဳပ္ရန္ အမးထုတ္ ခ့္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း တပ္ေပါင္းစု၏ အလခင္အျမန္ 
အင္အမးတုိးတက္လမာိုႏင္မႈကို မ န္း္မိသျဖင့္ တပ္မေတမ္အစိုးရက တပ္ေပါင္းစု ာႏ င့္ေ္ြးောႏြးရန္ျငင္း္ုိ ခ့္သည္။ ယင္းအဖြခ႔သည္ အစိုးရာႏ င့္ 
တုိက္ပြခမခမးျပန္လည္ျဖစ္ပြမး ခ့္ ပီး RCSS ျဖစ္သြမးသည္။ အျ္မးအဖြခ႕ႀကီးတစ္္ုက  ရ မ္းျပည္ အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ (SSNA)  ျဖစ္လမ ပီး 
ရ မ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP)ာႏ င့္ မဟမမိတ္ဖြခ႔ ခ့္သည္။     
158  ‘ဝ’ UWSP ၊ NDAA မိုင္းလမး ာႏ င့္ ရ မ္းျပည္တပ္မေတမ္တုိ႔၏ ထုတ္ျပန္္ခက္မခမး ပါဝင္သည္။ Naw Seng ၏  ‘Ceasefire Groups Prepare for National 
Convention’, The Irrawaddy,  22-10-03 http://burmatoday.net/irrawaddy/irrawaddy_e/2003/10/031024_ceasefiregroup_ir.htm ကုိၾကသူကည့္ပါ။ ၂၀၀၁ 
တြင္ တစ္ႀကိမ္ ၂၀၀၄ တြင္တစ္ႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္လုိလမးသည့္  အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးအဖြခ ႔ ၈ ဖြခ ႔ေပါင္း ပီး လုပ္ငန္းစ္္ာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ မေကခနပ္္ခက္မခမးကို 
ထုတ္ျပန္ ခ့္သည္။ ‘ာိုႏင္ငံ၏ အနမဂတ္အေရးကို စစ္တပ္က ္ီးေ္မင္ေနရမယူထမးသည္ကို’ လက္မ္ံာိုႏင္ေၾကသူကမင္း အထူးအေလးေပးေဖမ္ျပ ခ့္သည္။ 
 Human Rights Watch, ‘Chronology of Burma’s Constitutional Process’; available at: 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0508chronology.pdf  ကုိၾကသူကည့္ပါ။  

http://english.panglong.org/no-more-wa-exodus/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/804326.stm
http://burmatoday.net/irrawaddy/irrawaddy_e/2003/10/031024_ceasefiregroup_ir.htm
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0508chronology.pdf
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၂၀၀၄ ္ုာႏ စ္တြင္ ဖက္ဒရယ္လိုလမးသည့္အုပ္စုမခမးက ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလခမ့္ချ္င္းကိ ု ပိုမုိျပ်ဳလုပ္ရန္ သီးသန္႔ေတမင္း္ိုျ္င္း 
အပါအဝင ္ ပုိ၍အေသးစိတ္ကခေသမ ေတမင္း္ိုမႈမခမးျပ်ဳလုပ္္ခသ့ည္။159 ျပည္နယ္အစုိးရမခမးကို လုပ္ပုိင္္ြင့္ပုိေပးရန္၊ 
ကုိယ္ပုိင္အေျ္္ံ္ ပေဒေရး္ြခ္ြင့္ေပးရန္၊ အ္ြန္ေကမက္ျ္င္း၊ ကမကြယ္ေရး ာႏ င့္လုံျ္်ံဳေရး၊  ဘမသမစကမး ္ုိင္ရမကိစၥရပ္မခမးတြင္ 
္ပေဒျပ်ဳအမဏမ အထူးေပးအပ္ရန္ ာႏုိင္ငံျ္မးေရးကိုပင ္ ကုိင္တြယ္္ြင့္ေပးရန ္ ာႏ င့္ အျ္မးကိစၥရပ္မခမးကုိ ေတမင္း္ို္ခ့သည္။160  
တပ္မေတမ္မ  ဖိအမးတိုးျမႇင့္လမေသမေၾကသူကမင့္ ပေလမင္ျပညန္ယ္လြတ္ေျမမက္ေရးပါတီ (Palaung State Liberation Party – PSLP) 
ာႏ င့္ ရ မ္းျပည္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ (Shan State National Army) တုိ႔သည္ ့၂၀၀၅ ာႏ င့္၂၀၀၆ ္ုာႏ စ္အသီးသီးတြင္ ဖခက္သိမ္းသြမး ပီး 
ယ္င္က ရထမး္ခ့သည့္ ပေလမင ္ အထူးေဒသကိလုည္း ္ုံး႐ုံး ံ်ဳး္ခ့သည္။161  ၂၀၀၅ ္ုာႏ စ္တြင ္ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အ္ြင့္အေရး 
ေကမ္မရ င္က အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံကုိ အျပင္းအထန္ေဝဖန္္ခ့သည္။162  

၂၀၀၆ ္ုာႏ စ္တြင္ ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္စနစာ္ႏ င့္ ပတ္သက္ ပးီ အ္ခက္ ၁၉ ္ခက္ပါစမတမ္းကုိ အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံသုိ႔ 
တင္သြင္း္ခ့သည္။163 စမမခက္ာႏ မ ၆ မခက္ာႏ မပါသည့္ ထုစိမတမ္းတြင ္တုိင္းရင္းသမး ျပည္နယ္မခမးကုိ တုိင္းမခမးာႏ င့္မတူပခ ္ပေဒျပ်ဳေရး၊ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရမးေရး၊ ဘ႑မေရး၊ နယ္စပ္ေရး ာႏ င့္ ဒုတိယေျမမက ္တရမးဝင္ရုံးသုံးဘမသမစကမး၊ ေဒသအလုိက္ ဓေလ့ထံုး္ပေဒ 
မခမးအသုံး္ခာႏုိင္ေရးတုိ႔အပါအဝင္ အျ္မးအေရးကိစၥ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးအတြက္ လြတ္လပ္္ြင့္ပုိေပးရန ္ စသည့္အ္ခက္မခမး ပါဝင္္ခ့သည္။ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းစမတမ္း ေ္ြးောႏြးရန ္ အတိအလင္းပင္ျငငး္္ုိ္ခ့ ပီး တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ငိုင္ပဋပိကၡအေျ္အေနသို႔ 
ျပန္ေရမက္သြမးမည္ဟု  ္ိမ္းေျ္မက္္ ခ့သည္။164 

 အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံလုပ္ငန္းစ္္ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ေကခနပ္မႈမရ ိၾကသူကသည့္ တုိင္းရင္းသမး ာႏုိင္ငံေရး သမမးမခမးာႏ င့္ ေအမင္္န္းစုၾကသူကည္ကို 
ဝန္းရံၾကသူကသည့္ ဒီမုိကေရစီလုိလမးသည့္ အတုိက္အ္ံမခမးက အမခိ်ဳးသမးျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ၄င္းတို႔အုပ္စု ာႏ စ္ဖြခ႕ ာႏ င့္ 
စစ္အစုိးရတုိ႔ ပါဝင္သည့္ သုံးပြင့္္ုိင္ေတြ႕္ုံမႈျဖင့္ ေျဖရ င္းရန ္ ္က္တုိက္ေတမင္း္ို္ခ့သည္။ ာႏုိင္ငတံကမကလည္း ျမန္မမ၏ 
အမခိ်ဳးအစမးစုံလင္ လ ေသမ ျပႆနမမခမးကုိ ေျဖရ င္းရန္အတြက္ အေျ္္ံလမ္းစအျဖစ ္ယင္းေတမင္း္ုိမႈကုိ ္က္တုိက္ ေထမက္္ံ္ခ့ 
သည္။165 

၂.၇ ၂၀၀၈ ဖြခ႔စညး္ပံု အေျ္္ံ္ ပေဒာႏ င့္  ငမိး္္ခမး္ေရးလပုင္နး္စ္ ္(၂၀၀၈ - ၂၀၁၅)  

၂၀၀၇ ္ုာႏ စ္တြင ္အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံ အ္ုံးသတ္္ခ့ ပီး ၂၀၀၈ ္ုာႏ စ္တြင္ ဖြခ႔စည္းပံု အေျ္္ံ္ပေဒ ကုိအတည္ျပ်ဳ္ခ့သည္။166  ၂၀၁၀ 
အေထြေထြေရြးေကမက္ပြခႀကီးအ ပီး ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင္ ယင္းအေျ္္ံ္ပေဒ အသက္ဝင္္ခ့သည္။ ျပည္နယ ္ ၇ ္ုသည္ 
ယ္င္အတုိင္းတည္ေန္ခ့ ပီး တုိင္း ၇ တုိင္းကို တုိင္းေဒသႀကီးမခမးအျဖစေ္ျပမင္းလခ္ ခ့ ပီး ျပညန္ယ္ာႏ င့္ တုိင္းအစုိးရ၊ ္ပေဒျပ်ဳေရးမခမးကုိ 
ျပန္လည္ အသက္သြင္း္ခ့သည္။ အေျ္္ံ္ ပေဒအရ ပအို႔ဝ္၊ ကုိးကန္႔၊ ပေလမင္၊ ဓာုႏ၊ ‘ဝ’ ာႏ င့္ နမဂ လူမခိ်ဳးတုိ႔အတြက ္
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု ၆ ္ုတုိးလမ္ခ့သည္။ အေျ္္ံ္ပေဒသစ္အရ ဖန္တီးလုိက္သည့္  ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းအ္င့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးအေၾကသူကမင္းကုိ အပုိင္း သံုး တြင္္က္လက္ ေ္ြးောႏြးထမးပါသည္။  

အေျ္္ံ္ပေဒတြင ္ “ျပည္သူ႔စစ္မဟမဗခွဴဟမ” ္က္လက္ရ င္သန္ေရးအတြက္ ပုဒ္မမခမးပါဝင္ ပီး “လုံျ္်ံဳေရးာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စ ု
ကမကြယ္ေရး ကိစၥရပ္မခမးတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ျ္င္း”အမး ႀကီးၾကသူကပ္ာိုႏင္္ြင့္ကို စစ္တပ္အမး ေပးအပထ္မး္ခ့သည္။167  ာႏုိင္ငံအတြင္း 
လက္နက္ကိုင္ အင္္အမးစုတစ္ရပသ္မ ရ ိရမည္ဟု အေျ္္ံ္ပေဒအရ သတ္မ တ္ထမးသည္။  

                                                           
159 ေတမင္း္ုိ ခ့္သည့္အ္ခက္မခမးကို Human Rights Watch, ‘Chronology of Burma’s Constitutional Process’; တြင္ၾကသူကည့္ပါ။ ပို၍အေသးစိတ္ကို  South (2008), 
pp.128-129 တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
160 ထုတ္ျပန္္ခက္တြင္ အိာႏၵိယာိုႏင္ငံတြင္ ကခင့္သုံးေနသကခ့သုိ႔ ျပည္နယ္ာႏ င့္ ဗဟုိၾကသူကမး ြ္ခေဝပးာိုႏင္သည့္ ္ပေဒျပ်ဳေရးအမဏမမခမးကို ေတမင္း္ို ခ့္သည္။ 
တုိင္းရင္းသမးအေရးကို ဗဟုိ ္ပေဒျပ်ဳအမဏမတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေဖမ္ျပ ခ့္သည္။ ထုတ္ျပန္္ခက္တြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြခ႕အစည္းမခမး အေရအတြက္ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး 
ကြချပမးမႈမခမးရ ိသည္။ Human Rights Watch, ‘Chronology of Burma’s Constitutional Process’ တြင္ ၁၇ ဖခြ႔၊  Zaw Oo & Win Min (2007) တြင္ ၁၃ ဖြခ႔ ဟု 
အသီးသီး္ိုၾကသူကသည္။ 
161 South (2008), p. 133. 
162 South (2008), pp. 129-133. 
163 Sakhong (2010), pp. 137-142. 
164 Sakhong (2010), p. 128.  
165 ထုိကမလအတြင္း ထြက္ေပၚလမသည့္ ္န္႔ကခင္ဖက္ အစြန္းာႏ စ္ဖက္ရ ိ ္ပမမာႏ စ္္ုအတြက္ United Nations General Assembly Resolution 49/197, dated 23 
December 1994; ာႏ င့္ http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=8861 တြင္ရယူာုိႏင္သည့္  Lalit K. Jha, ‘US Senate Passes Resolution Calling for 
Tripartite Dialogue’, 03-10-15 မ  US Senate Resolution in 2007 တို႔ကိုၾကသူကည့္ပါ။  
166 Holliday (2011), p. 82 
167 ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္ အေျ္္ံ္ပေဒ ၂၀၀၈ အပိုဒ္ ၃၄၀။ ျပည္သူ႔စစ္ာႏ င့္ သက္္ုိင္သည့္ အပိုဒ္တြင္ “တပ္မေတမ္၏ ္ီးေ္မင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟမဗခွဴဟမကိ ု
ေဖမ္ေ္မင္ရမည္” ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။  

http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=8861
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ထို႔အတြက္ေၾကသူကမင့္ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင ္ ကခန္ရ ိေနေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးကုိ တပ္မေတမ္အရမရ ိမခမး 
ပါဝင္ေပါင္းစပ္ထမးသည့္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး (Border Guard Forces – BGFs) အျဖစ္ အသြင္ေျပမငး္ရန္ ညႊန္ၾကသူကမး္ခ့သည္။168 
အစုိးရ၏ အစီအစ္္ကို အဖြခ႕အ္ခိ်ဳ႕ကသမလက္္ံ္ခ့ ပီး ေကအိုင္အိုကခ့သုိ႔ေသမ အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႕မခမးက အတိအလင္း 
ျငင္းပယ္္ခ့သည္။ အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႕မခမးက ပုိ၍စနစ္ကခ အင္အမးမခမးေသမ ျပည္သူ႔စစ္မခမး (ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ - People’s Militia Force - 
PMFs) အျဖစ ္ညႇိိာိႏႈင္းေျပမင္းလခ္ ခသ့ည္။169  

ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမးသည္ တပ္မေတမ္ညြန္ၾကသူကမးမႈေအမက္တြင္ရ ေိသမ္လည္း ျမန္မမစစ္သမးမခမးကုိ ၄င္းတုိ႔၏တပ္ဖြခ႕စည္းပုံတြင ္
ထည့္သြင္းရန္မလုိေပ။ တစ္္ခိန္တည္းတြင္ ဖြခ႔စည္းမႈသက္တမ္းၾကသူကမ္ခ့ ပီျဖစေ္သမ ျပည္သူ႔စစ ္အမခမးအျပမးကုိ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမး 
အျဖစ ္ တရမးဝင္တမဝနမ္ခမးေပး ပီး အသြင္ေျပမင္း္ခ့သည္။ တပ္သမး ၁၀ မ  ၃၀ အတြင္းရ ိသည့္ ေကခးရြမအ္င့္ျပည္သူ႔စစ္မခမး 
အပါအဝင္ တပ္သမး ၁၀၀ ေကခမ္ရ ိသည့္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္ ျပည္သူ႔စစ္မခမး အစရ ိသည့္ တပ္အင္အမး မတူညီသည့္ 
အုပ္စုအမခမးအျပမးကုိမႈ ၁၉၇၀ ာႏ စ္မခမးကအတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ေစမသည့္ ကမလက ပုံစံအတုိင္း စည္းစနစ္တကခရ ိရန ္
မလိုလ သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံအျဖစ္ ္က္လက္ရပ္တည္ေနေစ္ခ့သည္။  

အတိအကခ္ိုရလ ခင္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး၊ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမး၏ တမဝန္မ မ လုံျ္်ံဳေရးအတြက္သမျဖစ္ ပီး စီးပြမးေရးလုပင္န္းမခမး 
လုပ္ေ္မင္ရန္အတြက ္နည္းလမ္းတကခ သတ္မ တ္ထမးေပးျ္င္းမရ ိပါ။ သုိ႔ေသမ္လည္း အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႕မခမးက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းတြင္မူ 
အဓိကေနရမမ  ေ္မင္ရြက္ေန္ချဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥာႏ င့္ ပတ္သက္ ပးီ အပုိင္းေလး မ   အပိုင္းရ စ ္အတြင္းတြင္ေဖမ္ျပထမးသည္။ 
စမတမ္းျပ်ဳစုေန္ခိန္အထိ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမးအျဖစ္ ရ ိေနသည့္ တပ္မခမးစမရင္းကိ ုဇယမး ၂ တြင္ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ ဇယမး ၃ 
တြင္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမးအျဖစ္ အသြင္ေျပမင္း လုိက္သည့္အဖြခ႕ႀကီး မခမးကုိ ေဖမ္ျပထမးသည္။  

ဇယမး ၂ - နယျ္္မးေစမင့္တပမ္ခမး 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ယ္င ္အဖြခ ႔ 
တညေ္နရမ -  မ်ိဳ ႔နယမ္ခမး 
(ျပညန္ယ/္တုိငး္ေဒသႀကီး) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၁ ဒီမုိကေရစီသစ္တပ္မေတမ္ - က္ခင္ ္ခီေဗြ  (က္ခင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၂ ဒီမုိကေရစီသစ္တပ္မေတမ္ - က္ခင္ ္ခီေဗြ  (က္ခင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၃ ဒီမုိကေရစီသစ္တပ္မေတမ္ - က္ခင္ ဝိုင္းေမမ္  (က္ခင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၄ ကရင္နီျပည္ လူမခိ်ဳးေပါင္းစုံ လြတ္ေျမမက္ေရးတပ္္ီး လြိ်ဳင္ေကမ္၊ ဖမးေ္မင္း (ကယမးျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၅ ကရင္နီျပည္ လူမခိ်ဳးေပါင္းစုံ လြတ္ေျမမက္ေရးတပ္္ီး ေဘမ္လ ခ္၊ မခ္ယ္ (ကယမးျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၆ ျမန္မမအမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီမဟမမိတ္တပ္မေတမ္ ( ခ္ြထြက္အဖြခ ႔) 
ကုန္းၾကသူကမ္း၊ ေလမက္ကုိင္ ( ရ မ္းျပည္နယ္၊ 
ကုိးကန္႔ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသ 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၇ လမးဟူျပည္သူ႔စစ္ မိုင္းတုံ (ရ မ္းျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၈ အ္ါျပည္သူ႔စစ္ မိုင္းေယမင္း (ရ မ္းျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၀၉ လမးဟူျပည္သူ႔စစ္ တမ္ခိီလိတ္ (ရ မ္းျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၀ ဝ ျပည္သူ႔စစ္ မက္မန္း (ရ မ္းျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၁ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ လိႈင္းဘြခ႕ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၂ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ လိႈင္းဘြခ႕ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၃ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ဖမပြန္ (ကရင္ျပည္နယ္) 

                                                           
168  နယ္ျ္မးေစမင့္ တပ္ရင္းတုိင္းတြင္ တပ္အင္အမး ၃၂၆ ္ီး ရ ိရမည္ျဖစ္ ပီး ယင္းအနက္ ၃၀ မ မ တပ္မေတမ္မ လမရမည္။ တပ္ရင္းေ္ါင္းေ္မင္မ မ ေဒသ္ံလက္နက္ကုိင္ 
အဖြခ ႔ေ္ါင္းေ္မင္ျဖစ္ ပီး အျ္မးေသမ အရမရ ိေနရမမခမး၊ ေထမက္ပို႔ေနရမအမခမးစုကို တပ္မေတမ္ကယူထမးသည္။ အ္ခိ်ဳ ႔ေသမ တပ္မခမးသည္ တပ္အင္အမးမျပည့္ျ္င္း 
သုိ႔မဟုတ္ တပ္ရင္းတြင္တပ္မေတမ္သမး ၃၀ မပါဝင္ာိုႏင္ျ္င္းမခမးရိ သည္။  
169  ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ “People’s Militia Forces” ၏ အဂၤလိပ္အေ္ၚအေဝၚမည္သုိ႔ ေပၚေပါက္လမသည္ကို စမတမ္းရ င္မ  မစံုစမ္းာိုႏင္ ခ့္ပါ။ သုိ႔ေသမ္လညး္ 
အမခမးစုသုံးေနေသမ စကမးလုံးျဖစ္၍ ဤေနရမတြင္ သုံးာႏႈန္းသြမးပါမည္။ ထိုအဖြခ႔သစ္မခမးကို ျမန္မမဘမသမတြင္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ ဟု ေ္ၚ ပီး ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသာၱႏရ 
ျပည္သူ႔စစ္မခမးဟု အဓိပၸမယ္ရသည္။ တ္ါတရံ နယ္ေစမင့္တပ္ဖြခ႕မခမးဟုလည္း သုံးာႏႈန္း ပီး ယင္းအသုံးသည္ ျမန္မမအဓိပၸါယ္ာႏ င့္ ပိုကုိက္သည္။   
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နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၄ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ဖမပြန္ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၅ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ လိႈင္းဘြခ႕ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၆ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ လိႈင္းဘြခ႕ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၇ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ျမဝတီ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၈ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ျမဝတီ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၁၉ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ျမဝတီ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၂၀ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ျမဝတီ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၂၁ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ေကမ့ကရိတ္ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၂၂ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ ျမဝတီ (ကရင္ျပည္နယ္) 

နယျ္္မးေစမင့္ တပရ္ငး္ ၁၀၂၃ ကရင္  ငိမ္း္ခမ္းေရး တပ္ဖခြ ႔ ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး (ကရင္ျပည္နယ္) 

ဇယမး ၃ - အပစအ္္တရ္ပစ္ခထမးသည့္ အဖြခ ႔မခမးမ  ဌမေနျပညသ္ူ႔စစမ္ခမး အျဖစေ္ျပမငး္လခ သြမးသည့္ အဖြခ ႔မခမး170 

 
 

 

 

 

 

အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႔မခမးာႏ င့္ အ္ခိတ္္က္ရ ိသည့္ တုိင္းရင္းသမးာိုႏင္ငံေရးသမမးမခမး အေနျဖင့္ ာိုႏင္ငံေရး 
အ္င္းအကခင္းတြင္ ေနရမတစ္္ုရေစရန ္၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ ပေဒတြင ္အ္ြင့္အလမ္းေဖမ္ေ္မင္ေပး္ခ့သည္။ ျပည္သူ႔စစ္၊ နယ္ျ္မးေစမင့္ 
တပ္ေ္ါင္းေ္မင္မခမးသည္ ၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္တြင ္ တပ္မေတမ္ ေ္ါငး္ေ္မင္ပိုင္းမ  ာုႏတ္ထြက္လုိက္သူမခမးျဖင့္ ဖြခ႔စည္းထမးသည့္ 
ျပည္ေထမငစ္ုႀကံ႕္ုိင္ေရးာႏ င့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးပါတီသို႔ ဝင္ေရမက္္ခ႔ၾကသူကသည္ (ေနမက္္က္တြခ ၁ ကုိၾကသူကည့္ပါ)။ တစ္္ခိန္တည္းမ မပင ္
အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႔္ြခမခမးက နယ္ျ္မးေစမင့္တပ ္သုိ႔မဟုတ္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမး အျဖစအ္သြင္ေျပမင္း သြမးၾကသူက ပီး  
အ္ခိ်ဳ ႔ကပါတမီခမး ထူေထမင္္ခ့ၾကသူကသည္ (ေနမက္္က္တြခ ၂ ကိ ုၾကသူကည့္ပါ)။ 

အျ္မးတဖက္တြင္မ ူ တပ္မေတမ္အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းမႈအမးနည္းသည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးအုပစ္ုမခမးာႏ င့္ ၄င္းအဖြခ႔မခမးာႏ င့္ 
အ္က္အစပ္ရ ိသည္ဟု ထင္မ တထ္မးျ္င္း္ံရသူမခမးသည ္ ာႏိုင္ငံေရးျဖစ္စ္မ္ခမးတြင္ ပါဝင္္ြင့္မ  ပိတ္ပင္္ ံရသည္။ အထင္ရ မး္ုံး 
သမဓကမ မ ေကအိုင္အိုာႏ င့္ တပ္မေတမ္ အစုိးရၾကသူကမးတင္းမမမႈမခမး ေပၚေပါက္လမသျဖင့္ က္ခင္ပါတီမခမး၊ က္ခင္တစ္သီးပုဂၢလမခမး၏ 
မ တ္ပုံတင္ျ္င္း လုပ္ငန္းစ္မ္ခမး ျငင္းပယ္ျ္င္း္ံရသည္။172  ထုိအ္ခိန္တြင္ပင ္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၃ - ၁၀၀၅ တို႔အျဖစ ္
အသြင္ေျပမင္းသြမးသည့္ ဒီမုိကေရစီသစ္တပ္မေတမ္ (NDA-K) တည္ေထမင္သူ ဇ္ုန္တိန္႔ယိန္းသည္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ ္
ဝင္ေရမက္ယ ္ ္ပိ်ဳင္္ခ ့ပီး က္ခင္ျပညန္ယ္ ္ခီေဗြ မိ်ဳ ႔နယ ္ကုိယ္စမးလ ယ္ အျဖစ္ ေရြး္ခယ္ ္ံရသည္။173 

ထို႔အျပင ္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္မခမးာႏ င့္ ္က္စပ္မႈမရ ိေသမ ာုိႏင္ငံေရးသမမးမခမးက ဖြခ႔စည္းသည့္ တိုင္းရင္းသမး 
ာႏိုင္ငံေရးပါတီမခမးလည္း အမခမးအျပမးေပၚထြက္လမ္ခ႔ ပီး ၄င္းတုိ႔ထခမ  အေတမ္မခမးမခမးက ာႏိုင္ငေံရးတက္ႂကြလႈပ္ရ မးသည့္ 

                                                           
170 ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမး အမးလုံးစမရင္းကို ေဖမ္ျပာိုႏင္ျ္င္းမရ ိပါ။ ယ္င္က အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႕မ  အသြင္ေျပမင္းမခမးစမရင္းသမ ျဖစ္ပါသည္။ 
အျ္မးအဖြခ႕မခမးာႏ င့္ ပတ္သက္သည္ကို အပိုင္း ၅ - ၈ အတြင္းေဖမ္ျပထမးပါသည္။ ရိုးရိုးျပည္သူ႔စစ္အေရအတြက္မ မလည္း အမခမးအျပမးရ ိာိုႏင္ပါသည္။  
171 အနီးအနမးရ ိ အျ္မး မိ်ဳ႕နယ္မခမးတြင္လည္း PNA ရ ိာိုႏင္ပါသည္။  
172 Sakhong (2010), pp. 127-134  
173 Farrelly (2012), p. 60 

ယ္ငအ္ဖြခ႔၊ အ္င့္ ေဒသ 

က္ခင္ကမကြယ္ေရးတပ္မေတမ္ ကြတ္္ုိင္ (ရ မ္းျပည္နယ္) 

ရ မ္းျပည္တပ္မေတမ္ - ေျမမက္ (တပ္မဟမ ၃ + ၇) တန္႔ယန္း၊ လမးရ ိ်ဳး (ရ မ္းျပည္နယ္) 

ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ 
္ီ္ိုင္၊ ပင္ေလမင္း၊ ဟိုပံုး၊ ေတမင္ႀကီး၊ ကေလမ၊ လြိ်ဳင္လင္ (ပအို႔ဝ္ 

ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသအပါအဝင္ ရ မ္းျပည္နယ္)171 

သံေတမင္ ငိမ္း္ခမ္းေရးအုပ္စု သံေတမင္ႀကီး (ကရင္ျပည္နယ္) 
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လက္နက္ကုိင္ အဖြခ႔အစည္းမခမးာႏ င့္ ္ င္တူေသမ ာႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္္ခက္မခမး ရ ိၾကသူကသည္။ ၂၀၁၁ ္ ုာႏ စ္မ  စတင္ကမ တိုင္းရင္းသမးပါတီ 
အသစ္မခမးာႏ င့္ ပယ္ဖခက္္ံရေသမ ၁၉၉၀ ေရြးေကမက္ပြခတြင ္အာႏိုင္ရရ ိ္ခ႔သည့္ တိုင္းရင္းသမးပါတီအ္ခိ်ဳ႕လည္း ပါဝင္လမသည္။174 

အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႕မခမးကုိ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္အသြင္ေျပမင္းရန ္အစုိးရ၏ဖိအမးေပးမႈမခမးက ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ အတြင္း 
နယ္ေျမအမခမးအျပမးတြင္ ျဖစေ္ပၚ္ခ႔သည့္ ပဋိပကၡမခမးအေပၚ အကခိ်ဳးသက္ေရမက္မႈမခမးျဖစေ္စ္ခ႔သည္။ ကုိးကန္႔ေဒသမ  MNDAA 
အဖြခ႔ကိ ု၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင ္အထူးေဒသမ တုိက္ထုတ္လုိက္သည္။ ၄င္း၏ ္ြခထြက္အဖြခ႔တစ္္ုက နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၆ အျဖစ္အသြင္ 
ေျပမင္းသြမးသည္။ ထိုအ္ခိန္အေတမအတြင္းမ မပင္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး ရယူထမး္ခ႔ေသမ DKBA မ  ္ ြခထြက ္အဖြခ႔ငယ္တစ္္ုာႏ င့္ KNU 
္ြခထြက္အဖြခ႔ KNLA-Peace Council တို႔သည္လည္း ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္အထိ အစုိးရာႏ င့္ တုိက္ပြခမခမးျပန္လည္ျဖစပ္ြမး ္ခ့သည္။  

ရ မ္းျပည္နယ္တြင္လည္း သ ခမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၏ ႀကီးမမးေသမ အစိတ္အပိုင္း အဖြခ႔တစ္္ုက ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ 
အသြင္ေျပမင္းရန္ ျငင္း္ုိ္ခ့သျဖင့္ တပ္မေတမ္က ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင္တုိက္္ုိက္္ခ့သည္။  တုိက္ပြခမခမးမ မ ၂၀၁၅ ထိ ျဖစ္ေပၚေန္ခ့သည္။ 
၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင္ အ ငိမ္းစမးဗုိလ္္ခ်ဳပ္မခမးျဖင့္ ဖြခ႔စည္းထမးသည့္ အရပ္သမးတစ္ပုိင္းအစုိးရ လက္ထက္တြင္ တပ္မေတမ္က KIO ကို 
ထုိးစစ္္င္္ခ့ ပီး ာႏ စ္ကမလမခမးစြမအတြင္း ပဋိပကၡအမခမး္ုံးကမလတစ္္ု ျဖစ္လမ္ခ႔သည္။ ယင္းပဋိပကၡမခမးသည္ 
နယ္ေျမအေနအထမးမခမးကုိ အႀကီးအကခယ္ ေျပမင္းလခေစ္ခ ့ပီး ေဒသာႏၱရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတြင္လည္း အေျပမင္းအလခမခမး 
ျဖစ္ေပၚေစ္ခ့သည ္ (အပုိင္း ၅ မ  ၈ အတြင္းတြင္ ယင္းကိစၥမခမးကုိ ေ္ြးောႏြးထမးသည္)။ သို႔ေသမ္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမးအျဖစ္ 
ေျပမင္းရန ္ ဖိအမးေပးမႈမခမး ေလခမ့နည္းသြမးသည့္အတြက္ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ောႏ မင္းပိုင္းမ စကမ အပစ္အ္တ္ရပ္စခမႈ ၁၄ 
္ုကို္က္တိုက္လုပ္ာႏုိင္္ခ့သည္ (ဇယမး ၄ ကုိၾကသူကည့္ပါ။) ထိုအပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးမခမး၏ တစ္ဝကေ္ကခမ္ေကခမ္မ မ ရ ိ ပီးသမး 
သေဘမတူညီ္ခက္မခမးကုိ တိုက္္ိုက္မႈမခမး ျဖစ္ေပၚ ပီးေနမက္ ျပန္လည္အတည္ျပ်ဳျ္င္းသမျဖစ ္ပီး အျ္မးအဖြခ႔မခမးျဖစ္ေသမ KNU၊ 
RCSS၊ KNPP တို႔ာႏ င့္ရရ ိ္ခ့သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးမ မမူ စမ္ခ်ဳပ္အသစ္ မခမးျဖစ္သည္။  

အထက္ပါအျ္င္းအရမမခမးေၾကသူကမင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕ ၁၆ ဖြခ႕စုစည္းထမးသည့္ တစ္ာိုႏင္ငံလုံး အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး္ုိင္ရမ 
ညိႈာႏိႈင္းေရးအဖြခ႕ Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT)  ေပၚေပါက္လမ္ခ့ ပီး တစ္ာိုႏင္ငံလုံး ပစ္္တ္တုိက္္ိုက္မႈေရး 
သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္ Nationwide Ceasefire Accord (NCA) ရရ ိရန ္အစုိးရာႏ င့္ ညႇိာႏိႈင္းလခက္ရ ိသည္။  NCA သည္ ာႏ စ္္ီးသေဘမတ ူ 
ေရးထုိး္ခ့သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးကုိ စုေပါင္း ပီး အမးလံုးကိုလႊမ္းျ္်ံဳသည့္ စမ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ ္ NCCT အဖြခ႕ဝင္မခမးသမမက 
အျ္မးတိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးာႏ င့္ အၾကသူကမ္းမဖက ္ ာိုႏင္ငံေရး အစုအဖြခ႕မခမးအတြက္ ာႏုိင္ငံေရးေ္ြးောႏြးမႈတစ္ရပ ္
ေပၚေပါက္လမေစရန ္ လမ္းစရ မရန္လည္းျဖစ္သည္။ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္အထိ ေတြ႕ရ ိ္ခက္မခမးအရ ယ္ုျဖစေ္ပၚေနသည့္ 
 ငိမ္း္ခမ္းေရးေ္ြးောႏြးပြခတြင္ သက္္ိုင္ရမအဖြခ႕အစည္းမခမး က ၂၀၁၁ ာႏ င့္ ၂၀၁၅ အတြင္းတြင္ ပံုမ န္ေတြ႕္ံု ညႇိာႏႈိင္းမႈမခမး 
ျပ်ဳလုပ္ေနေၾကသူကမင္းေတြ႕ရ ိရသည္။ တစ္ာႏိုင္ငံလံုး ပစ္္တ္တုိက္္ိုက္မႈ ရပ္စခေရး သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္ ာႏ င့္ ယ္ုစမတမ္းတေလခမက္ 
ေဖမ္ျပ္ခ႔ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ိုင္ရမ စိန္ေ္ၚမႈမခမးကုိ ေျဖရ င္းရန္ရည္ရြယ္သည့္ ာႏိုင္ငံေရးေ္ြးောႏြးပြခ တို႔၏ ေရ ႕အလမးအလမကုိ အပိုင္း 
၉ တြင္ ေ္ြးောႏြးထမးပါသည္။  

ဇယမး ၄ - ၂၀၁၁ တြင ္အစုိးရာႏ င့္ အပစအ္္တရ္ပစ္ခေရး လကမ္ တထ္ုိး္ခသ့ည့္ တုိငး္ရငး္သမး လကန္ကက္ုိင ္အဖြခ ႔မခမး175 

တုိငး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငု ္အဖြခ႕အစညး္ 
အပစအ္္တရ္ပစ္ခေရး 

အသစ ္
ယ္င ္ျပ်ဳလပု္္ ခ႔သည့္ 
အပစအ္္တ ္ရပစ္ခေရး 

၂၀၁၅ ဇြနလ္ အထ ိေတြ႕ရ ိ္ ခကအ္ရ  ငမိ္း္ခမး္ေရး 
ျဖစစ္္တ္ြင ္ပါဝငေ္နမႈ အေျ္အေန 

ဝ ျပညေ္သြးစညး္ညညီြတေ္ရး ပါတ ီ ၆ စကတ္ငဘ္မ ၂၀၁၁ ၁၉၈၉ 
တစျ္ပညလ္ုးံ္ုိငရ္မ ပစ္္ တတ္ိကု္္ ိကုမ္ႈရပစ္ခေရး 

သေဘမတစူမ္ခ်ဳပ ္ေ္ြးောႏြးမႈမခမးသုိ႔ 
ေလလ့မသအူျဖစ ္ရဖံနရ္ံ္ ါ တကေ္ရမကသ္ည။္ 

အမခ်ိဳးသမးဒမီိကုေရစ ီေသြးစညး္ညညီြတေ္ရး 
တပမ္ေတမ္ (မုိငး္လမး) 

၇ စကတ္ငဘ္မ ၂၀၁၁ ၁၉၈၉ 
တစျ္ပညလ္ုးံ္ုိငရ္မ ပစ္္ တတ္ိကု္္ ိကုမ္ႈရပစ္ခေရး 

သေဘမတစူမ္ခ်ဳပ၏္ ေ္ြးောႏြးမႈမခမးသုိ႔ 
ေလလ့မသအူျဖစ ္ရဖံနရ္ံ္ ါ တကေ္ရမကသ္ည။္ 

ဒမီုိကေရစအီကခ်ိဳးျပ်ဳ ကရငအ္မခိ်ုဳးသမးတပမ္ေတမ္ ၃ ာိုႏဝငဘ္မ ၂၀၁၁ 
၁၉၉၅ (၂၀၁၀ တြင ္
ပခကျ္ပယ္္ ခသ့ည ္) 

NCCT အဖြခ ႔ဝင ္

သ ခမး္ျပညျ္ပနလ္ညထ္ေူထမငေ္ရးေကမငစ္ ီ ၂ ဒဇီငဘ္မ ၂၀၁၁ မရ  ိ

တစျ္ပညလ္ုးံ္ုိငရ္မ ပစ္္ တတ္ိကု္္ ိကုမ္ႈ 
ရပစ္ခေရး သေဘမတစူမ္ခ်ဳပ ္ေ္ြးောႏြးမႈမခမးသုိ႔ 

ေလလ့မသအူျဖစ ္တက္ႂကြစြမ 
တကေ္ရမကသ္ည။္ 

                                                           
174 ေနမက္္က္တြခ-္ ပါ မ တ္ပုံတင္ထမးေသမ ပါတီမခမးစမရင္းအပါအဝင္ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ ာုိႏင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းအေၾကသူကမင္း ပုိမုိသိရ ိလိုပါက ICG (2015) ကိုၾကသူကည့္ပါ။ 
175 အျ္မးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံလုံး္ုိင္ရမ ေကခမင္းသမးမခမး ဒီမိုကရက္တစ္တပ္္ီး (ABSDF) သည္ ပထမအႀကိမ္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးအျဖစ္ 
၂၀၁၃ ၾကသူသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မ တ္ေရးထုိး ခ့္သည္။ ယင္းအဖြခ႕တြင္ လူမခိ်ဳးစံုပါဝင္ေသမ္လည္း ေ္ါင္းေ္မင္ေနရမအမခမးစုကို ဗမမတုိင္းရင္းသမးမခမးက 
ေနရမယူထမးသည့္ အဖြခ႕ျဖစ္ ပီး ဒီမုိကေရစီ အတြက္ တိုက္ပြခဝင္ေနျ္င္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ “တုိင္းရင္းသမး”လက္နက္ကုိင္ မဟုတ္ပါ။   
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္ခငး္အမခ်ိဳးသမး တပ္္ ီး ၆ ဇနန္ဝါရ ီ၂၀၁၂ မရ  ိ NCCT အဖြခ႕ဝင ္
ကရငအ္မခ်ိဳးသမး အစည္းအရုးံ ၆ ဇနန္ဝါရ ီ ၂၀၁၂ မရ 1ိ76 NCCT အဖြခ႕ဝင ္

သ ခမး္ျပညတ္ုိးတကေ္ရးပါတ ီ ၂၈ ဇနန္ဝါရ ီ၂၀၁၂ 
၁၉၈၉ (၂၀၁၁ တြင ္
ပခကျ္ပယ္္ ခသ့ည)္ 

NCCT အဖြခ႕ဝင ္

မြနျ္ပညသ္စပ္ါတ ီ ၁ ေဖေဖမ္ဝါရ ီ၂၀၁၂ ၁၉၉၅ NCCT အဖြခ႕ဝင ္
ကရငအ္မခ်ိဳးသမးအစည္းအရံုး၊ 

ကရငအ္မခ်ိဳးသမးလြတေ္ျမမကေ္ရးတပမ္ေတမ္ 
( ငမိး္္ခမး္ေရးေကမငစ္)ီ 

၇ ေဖေဖမ္ဝါရ ီ၂၀၁၂ ၂၀၀၇ NCCT အဖြခ႕ဝင ္

ကရငန္အီမခ်ိဳးသမးတုိးတကေ္ရးပါတ ီ ၇ မတ ္၂၀၁၂ 
၁၉၉၄  (ယငး္ာႏ စ ္

တြငပ္င ္
ပခကျ္ပယ္္ ခသ့ည ္) 

NCCT အဖြခ႕ဝင ္

ရ္ုိငျ္ပညလ္ြတေ္ျမမကေ္ရးပါတ ီ ၅ ဧ ပ ီ၂၀၁၂ မရ  ိ NCCT အဖြခ႕ဝင ္

နမဂအမခ်ိဳးသမး္ိရု ယလ္စေ္ကမငစ္ ီ(ကပပ္လန)္ ၉ ဧ ပ ီ၂၀၁၂ မရ  ိ
တစျ္ပညလ္ံုး္ိငုရ္မ ပစ္္ တတ္ိကု္္ ိကုမ္ႈရပစ္ခေရး 

သေဘမတစူမ္ခ်ဳပ ္ေ္ြးောႏြးမႈမခမးသုိ႔ 
ေလလ့မသအူျဖစ ္ရဖံနရ္ံ္ ါ တကေ္ရမကသ္ည။္ 

ပအုိ႔ဝအ္မခ်ိဳးသမးလြတေ္ျမမကေ္ရး အဖြခ ႔္ခ်ဳပ ္ ၂၅ ၾကသူသဂတု ္၂၀၁၂ မရ  ိ NCCT အဖြခ႕ဝင ္

 

၂.၈ သံုးသပ္္ ခကမ္ခမး 

ာႏုိင္ငံဖြခ႔စည္းစ္္က အမခိ်ဳးသမးျပည္ေထမင္မခမး စုထမးသည့္ “ျပည္ေထမငစ္”ု အျဖစ္ဖြခ႕စည္းရန ္ ရည္မ န္း္ခ့ေသမ္လည္း 
သမုိင္းတေလခမက ္ ေအမင္ျမင္စြမစစုည္းာႏုိင္ျ္င္းမရ ိ္ ခ့ပါ။ “ာႏိုင္ငံမခမး” အျဖစ္သတ္မ တ္္ခက္သည္ ကုိလိုနီစနစ္၏ အေမြမခမးျဖစ္ ပီး 
ဗမမမဟုတ္သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမခမးက ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ ာႏိုငင္ံေရးဖြခ႔စည္းပံုအမခိ်ဳးမခိ်ဳးကို အသံုးျပ်ဳကမ အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ႔ျ္င္းက 
ပိုမိုရ ည္လခမးသည့္ သမိုင္းရ ိ္ခ႔သည္။ ထို႔အတြက္ရလဒ္မ မ လြတ္လပ္ေရးမရမ ီကမလကပင ္ မည္သည့္လူမခိ်ဳးက “ျပည္နယ္” 
ရသင့္သည္၊ နယ္ေျမ္ြချ္မးမႈ မည္သို႔ရ ိသင့္သည္၊ မည္သည့္အ္င့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမးရ ိသင့္သည္၊ မည္သည္ ့ အဖြခ႕အစည္းကို 
အစီရင္္ံရမည္ အစရ ိသည့္ကိစၥရပမ္ခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး လူမခိ်ဳးေပါင္းစုံ၏ မေကခနပ္မႈမခမးက ရ ိေန ပျီဖစ္သည္။ 

ဗမမ၊ ရ မ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကယမး (ကရင္န)ီ၊  က္ခင္၊ ရ္ုိင္ (အမရကန္)ာႏ င့္ ္ခင္း အစရ ိေသမ အဓိကလူမခိ်ဳးႀကီး ၈ 
မခိ်ဳးအသိအမ တ္ျပ်ဳေရးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အျငင္းအ္ုနမ္ခမးျဖစ္ပြမးရသည္။ လူမခိ်ဳး ၇ မခိ်ဳးအမည္ာႏ င့္ ျပည္နယ ္ ၇ ္ုရ ိသည္။ 
ျပည္ေထမငစ္ုဗဟုိအမဏမကို ဗမမေ္ါင္းေ္မင္မခမးကသမ ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးျ္င္းျဖစ္ ပီး “တုိင္းရင္းသမး” လႈပ္ရ မးမႈမခမးသည္ ္အမဏမကိ ု
အညီအမ ခ္ြခေပးရန္ာႏ င့္၊ တုိင္းရင္းသမး ျပည္နယ္မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လက္ထခတြင္သမရ ိရန္ေတမင္း္ုိျ္င္းမခမး 
ျဖစ္သည္ဟ ုအၾကသူကမ္းမခ္္း္ိုာႏိုင္သည္။  

္ြခထြက္္ြင့္ေတမင္း္ိုျ္င္းမျပ်ဳသည့္တုိင္  တုိင္းရင္းသမးမခမး၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္္ခ်ဳပ္္ြင့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတမ္လ န္မႈမခမးကုိ 
ဗဟုိ္ီးစီးစနစျ္ဖင့္သမ တုံ႔ျပန္္ခ့သည့္အတြက္ မ္ုံးာႏုိင္္သည့္ လုံျ္်ံဳေရး အကခပ္အတည္းေပၚေပါက္လမ္ခ့ရသည္။ ၁၉၆၀ ္ုာႏ စ္မ  
စတင္္ခ့သည့္ “ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရ မးမႈ”သည္ တျဖည္းျဖည္းအရ ိန္ရလမကမ ၁၉၆၂ ္ုာႏ စ္တြင ္  စစ္တပ္က အမဏမသိမ္း္ခ့သည္အထိ 
ျဖစ္သြမးသည္။ ‘တုိင္းျပည္္ူပူမႈကို ျဖစ္ေစာိုႏင္သည့္ ဖက္ဒရယ္အေရးေၾကသူကမင့္ အမဏမသိမ္းရျ္ငး္ျဖစ္သည္’ ဟု ၄င္းတို႔က 
ထုတ္ျပန္္ခ့သည္။177 ထိုအ္ခိန္မ စတငက္မ အတိုက္အ္ံမခမး ပိုမိုျဖစ္ေပၚလမျ္င္းျဖစ္သည္။ 

ာႏုိင္ငံေတမ္အေနာႏ င့္ အစုိးရဖြခ႕စည္းမႈ ပုံစံကိ ုတစ္္ီးတည္း ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမး၏ ောႏ မင္းပိုင္းမ စကမ 
လက္နက္ကိုင္မခမးကုိလည္း အ္င့္အမခိ်ဳးအမခိ်ဳးရ ိ ပီး တရမးဝင္ျပဌမနး္ထမးျ္င္းမရ ိေသးသည့္ (de facto) ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္၊ 
လုပ္ပုိင္္ြင့္ အမခိ်ဳးမခိ်ဳး္ခေပးကမ အမးအင္္ခိနခ႔ေအမင္ ႀကိ်ဳးစမး္ခ႔သည္။ လက္ရ ိအ္ခိန္တြင္ ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ အနီးကပ္္ုံးအင္အမးစုမခမးမ မ 
နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမးာႏ င့္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔မခမး ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေ္မင္ရြက္္ခက္မခမးာႏ င့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမး 
တည္ေထမင္္ခ႔ျ္င္းမခမး ရ ိေသမ္လည္း တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္မခမးာႏ င့္ လႊတ္ေတမအ္တြင္းရိ  တိုင္းရင္းသမးာႏို္င္ငံေရးပါတီမခမး၏ 
ဖယ္ဒရယ္အစိုးရစနစ ္ အျပည့္အဝ ရရ ိေရးေတမင္း္ို္ခက္မခမးမ မ အမးေကမင္း္ချဖစ္သည္။ လက္ရ ိအေနအထမး 
အစီအစ္္မခမးသည္ အလြန္အကခ္တ္ေနေသးေၾကသူကမင္းကုိ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မ စတင္ကမ ျပန္လည္ျဖစ္ပြမးေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမခမးက ျပသေနသည္။  

                                                           
176  ၁၉၅၀ ာႏ စ္မခမးက စ ပီး အစုိးရာႏ င့္ KNU အၾကသူကမးတြင္ ေ္ြးောႏြးပြခမခမး အႀကိမ္ႀကိမ္ျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည္။ ေနမက္္ံုးျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ ကမလမခမးမ မ ၁၉၉၅ - ၉၆၊ ာႏ င့္ တဖန္ ၂၀၀၄ 
- ၀၅ တြင္ျပ်ဳလုပ္ ခ့္ေသမ္လည္း သေဘမတူညီ္ခက္တစ္စံုတစ္ရမမရ ခ္႔ေပ။  
177 Smith (1999), p. 196.  
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ေနမက္လမမည့္ အပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအသစ္မခမးာႏ င့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမး ေအမက္ရ  ိ
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးအေၾကသူကမင္းကုိ ေလ႔လမထမးသည္။ ေဒသ္ုိင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ တရမးဝင္ေနရမမခမးတြင္ ေဒသ္ံတိုင္းရင္းသမး 
မခမးကုိ မည္မ ခပါဝင္္ြင့္ေပးထမးသည္ကို အထူးေလ႔လမထမးသည္။ ပဋိပကၡ အေၾကသူကမင္းရင္း ျဖစသ္ည့္ တုိင္းရင္းသမးမခမး၏ 
မေကခမနပ္ျဖစ္မႈမခမးကုိ ယင္းအစီအစ္္မခမးက မည္သည့္အတုိင္းအတမထိ ေျပလည္ေစမည္ကုိလည္း တင္ျပထမးသည္။ 
ေနမက္ပုိင္းတင္ျပမည့္ အပုိင္းမခမးတြင္ေတမ့ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမခမးမ  လက္ရ ိျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမး၊ ယင္းာႏ င့္ ္က္စပ္ ပီး ေလမေလမလတ္လတ္ေပၚေပါက္လမသည့္ ပဋိပကၡမခမးအေၾကသူကမင္းကုိ ပိုမိုအတြင္းကခကခ 
ေလ႔လမထမးပါသည္။
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အပိငုး္ ၃ - တရမးဝငက္ခင့္သုးံေနသည့္စနစ ္- ၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ ပေဒတြငျ္ပဌမနး္ထမးသည့္ ေဒသာၱႏရ 
အပု္္ ခ်ဳပမ္ႈ 

တုိင္းရင္းသမးာႏုိင္ငံေရးသမမးာႏ င့္ ပညမရ င ္တစ္္ီးျဖစေ္သမ ေဒါက္တမ္လုိင္းလခန္မႈန္း္မေ္ါင္း178 တင္ျပ္ခ့သည့္အတုိင္း ၂၀၀၈ 
အေျ္္ံ္ပေဒတြင ္ တုိင္းရင္းသမးာႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရ မးမႈမခမးျဖင့္ ကမလၾကသူကမရ ည္ေတမင္း္ို္ခ႔သည့္ ျပည္နယ္အစုိးရမခမးဖြခ႕စည္းျ္င္း၊ 
အမခိ်ဳးသမးလႊတ္ေတမတ္ြင္ တန္းတူကုိယ္စမးျပ်ဳ္ြင့္ေပးျ္င္း အပါအဝင ္ အ္ခက္အေတမ္မခမးမခမး ပါဝင္လမ္ခ့သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း 
၁၉၆၀ ာႏ စ္မခမးမ စတင္္ ခ့သည့္ ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရ မးမႈမ  အစ္္တစုိက္ေတမင္း္ုိ္ခ့ေသမ အ္ခက္အေတမ္မခမးမခမးမ မူ 
ပါဝင္ျ္င္းမရ ိေသးပါ။179  အမရ ေဖမငေ္ဒးရ င္း (The Asia Foundation) မ  ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည့္ သုေတသနတြင္  အေျ္္ံ္ပေဒာႏ င့္အညီ 
အမဏမ္ြခေဝမႈအ္ခိ်ဳ႕ ရ ိ္ခ့ေသမ္လည္း ‘အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတမဝန ္ အမ န္တကယ္ယူရမႈ၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဖြခ႕စည္းပုံ၏ ႐ုံး ်ဳပ္ေထြးမႈ၊ 
ဘတ္ဂခတ္မခမးကုိ ဗဟုိကသမ ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမး ပီး ကိစၥအနည္းအကခ္္းသမစီမံာိုႏင္မႈ၊ ာႏုိင္ငံေရးထိန္း္ခ်ဳပ္မႈမခမး ရ ိေနေသးျဖင့္  ္ံ်ဳ၍ 
သုံးသပ္ရလ ခင္ ျမန္မမသည္ ဗဟုိ္ီးစီးမႈတင္းကခပ္စြမကခင့္သုံးသည့္ ာႏုိ္င္ငံအျဖစ ္ရ ိေန္ချဖစ္သည္’ ဟု  ေဖမ္ျပထမးသည္။180 ၂၀၁၅ 
္ုာႏ စ္ ဇြန္လ တြင္ ေနမက္္ုံးသိရ ိထမး္ခက္မခမးအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမခမးကို လုပ္ပိုင္္ြင့္အမဏမမခမး 
ပိုမိုအပ္ာႏ င္းေပာုိႏင္မည့္ ္ပေဒၾကသူကမ္းမခမး ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ လႊတ္ေတမ္မခမးသုိ႔ တင္သြင္းလမျ္င္းမခမးရ ိေသမ္လည္း 
အကန္႔အသတ္အ္က္အ္ခမခမးရ ိေနေသးသည္။ ၄င္းအကန္႔အသတ္မခမးအေၾကသူကမင္းကုိ အပိုင္း ၃.၁ ၏ ေနမက္္ုံးပိုင္းတြင္ 
ေ္ြးောႏြးေဖမ္ျပသြမးမည္ ျဖစပ္ါသည္။  

ယ္ုအပုိင္းတြင္ လက္ရ ိျဖစ္ေပၚေနသည့္ တရမးဝင္ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ဖြခ႕စည္းပုံာႏ င့္ လုပ္ငန္းမခမးအေၾကသူကမင္းကုိ တင္ျပထမးပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေဒသေ္ါင္းေ္မင္မခမးသုိ႔ အပ္ာႏ င္းထမးသည့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္အတုိင္းအတမမခမး အေၾကသူကမင္းကုိ တင္ျပထမးပါသည္။181 
အပုိင္း ၃.၁ တြင္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမခမး အေၾကသူကမင္း၊ အပုိင္း ၃.၂ တြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရငစ္ုမခမးအေၾကသူကမင္း 
ေဖမ္ျပထမးပါသည္။  

၃.၁ ျပညန္ယ/္ တုိငး္ေဒသႀကးီ အစုိးရမခမး 

၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒအရ ‘တုိင္းရင္းသမး’ ျပည္နယ္မခမးာႏ င့္ ဗမမအမခမးစုေနထုိင္ေသမ္လည္း ျပည္နယ္မခမးကခ႔သုိ႔ 
တိုင္းရင္းသမးသတ္မ တ္မထမးေသမ ၾကသူကမးနယ္ေျမ တုိင္းေဒသႀကီးမခမး (ယ္င္အေ္ၚ တုိင္း မခမး) အၾကသူကမးတြင္ အမည္နမမမ လြခ၍ 
ကြမျ္မး္ခက ္ ႀကီးႀကီးမမးမမးမရ ိပါ။ သို႔ေသမ ္ လက္ေတြ႔တြင္မ ူ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မခမးကုိ အေျ္္ံ္ ပေဒအရ အပ္ာႏ င္းထမးသည့္ 
တမဝန္ာႏ င့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမးမ မ ၁၉၇၄ အေျ္္ံ္ပေဒကခ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး ာႏ င့္ ျပည္နယ္အမးလံုးတြင္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ လႊတ္ေတမ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ  လႊတ္ေတမ္မခမး  ရ ိၾကသူကသည ္(၄င္းတို႔ကို ယ္ုမ စ၍ ေဒသ္ိုင္ရမလႊတ္ေတမမ္ခမး 
ဟု ရည္ညြန္းသုံးစြခသြမးပါမည္)။182  

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမခမးကုိ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္က ္ီးေ္မင္သည္။ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္ကို ေဒသ္ံမခမးက ေရြး္ခယ္ျ္င္းမဟုတ္ပခ 
ေဒသ္ိုင္ရမ လႊတ္ေတမက္ုိယ္စမးလ ယ္မခမးအနက္မ  သမၼတက ေရြး္ခယ္္န္႔အပ္ထမးျ္င္း ျဖစသ္ည္။ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမးက 
အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြခ႔မခမး (cabinets) ကိ ုႀကီးၾကသူကပ္သည။္ ထိအုစိုးရဝန္ႀကးီအဖြခ႔တြင္  

 ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မ  ္န္႔အပ္သည့္ ္ပေဒ္ခ်ဳပ္ ာႏ င့္ ဝန္ႀကီး ၈ ပါး183 
 တပ္မေတမ္မ  ္န္႔အပ္သည့္ နယ္စပေ္ရးရမာႏ င့္ လုံ ္်ံဳေရးဝနႀ္ကီး  
 ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး။ ၄င္းကိ ု တပ္မေတမ္ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တြင္ရ ိေသမ ျပည္ထခေရးဝနႀ္ကီးဌမန 

လက္ေအမက္္ံ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမနမ  ္န္႔အပ္ ပီး ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြခ႔ အတြင္းေရးမ ွဴး 
တမဝန ္ယူရသည္။  

 ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရနယ္ေျမ ္ီးစီးအဖြခ႔မ  ္ကၠဌ (အပိုင္း ၃.၂ တြင္ ေ္ြးောႏြးထမးသည္)184 

                                                           
178 Sakhong (2012), pp. 88-89. 
179 Sakhong (2012), pp. 88-89. 
180 Nixon et al. (2013), p. ix. 
181 ထိုစနစ္မခမးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္မခမးကို  Nixon et al. (2013) and Chit Saw & Arnold (2014) တြင္ေဖမ္ျပထမးသည္။  
182 ယ္ုအပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတမ္ထက္အစိုးရပိုင္းကို ပို၍အသမးေပးေလ့လမထမးပါသည္။ ာိုႏင္ငံေရး ကုိယ္စမးျပ်ဳမႈထက္ ေဒသအ္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ေ္မင္ရြက္မႈမခမးကို 
ပို၍အမရံုစိုက္ထမးသည္။ 
183 ထိုဝန္ႀကီးမခမးသည္ ေရြးေကမက္္ံကုိယ္စမးလ ယ္မခမးျဖစ္ရန္မလုိ။ 
184 ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရစီရင္စု ၆ ္ုရ ိသည့္အနက္ ၅ ္ုမ မ ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ရ ိသည္။ ္ကၠဌအ္ခိ်ဳ႕သမ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြခ႕အစည္းအေဝးကို ပံုမ န္တက္ေရမက္သည္။ 
၄င္းတုိ႔ကို အျ္မး ကက္ဘိနက္အဖြခ႕ဝင္မခမးာႏ င့္ အ္င့္အတန္းတန္းတူသတ္မ တ္ျ္င္းမရ ိပါ။ UNDP (2015b), p. 27. ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
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 ေရြးေကမက္ပြခေကမ္မရ င္က ္ုံးျဖတ္သတ္မ တ္သည့္ တုိင္းရင္းသမးကုယိ္စမးလ ယ္မခမး (ေဒသအလုိက ္ အေရအတြက္ 
ကြမသည္) (တစ္္ါတစ္ရံ တုိင္းရင္းသမးေရးရမဝနႀ္ကီးဟု သုံးသည္) 

တုိ႔ျဖင့္ဖြခ ႔စည္းထမးသည္။ 

ပု ံ၁  –  ျပညန္ယ/္တုိငး္ေဒသႀကးီ အစုိးရဝနႀ္ကးီအဖြခ႔မခမး၏  ပါတ ီာႏ င့္ ကခမးမအလိကု ္ဖြခ႕စညး္ပု1ံ85  

* တသီးပုဂၢလ သို႔မဟတု ္လႊတ္ေတမ္ျပင္ပမ  ္န္႔အပထ္မးေသမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမခမး 

သို႔ေသမ ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကးီ ဝန္ႀကီးမခမးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌမနသီးသန္႔မရ ိပါ။ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ ဝန္ႀကီးဌမနမခမးာႏ င့္ 
ျပည္နယ/္တုငိ္းေဒသႀကီး အ္င့္ ဌမနမခမးၾကသူကမးတြင ္ညႇႇိာႏိႈင္းမႈမခမးေ္မင္ရြက္ျ္င္း၊ ေစမင့္ၾကသူကည့္ျ္င္း၊ ဘတ္ဂခက္ တြက္္ခက္ျ္င္းမခမး 
ေ္မင္ရြက္ရသည္။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အ္င့္ထိ ျဖန္႔ကခက္ထမးာႏုိင္ေသမ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ ဝန္ႀကီးဌမနမခမးမ  ဌမနေပါင္း 
၃၀ - ၄၀ ၾကသူကမးရ ိေသမ္လည္း186  ေဒသအစုိးရမခမး အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒ ဇယမး ၂ တြင္ေဖမ္ျပထမးသည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတမဝန္မခမးာႏ င့္ ္က္ာႏြယ္ေသမ ကိစၥရပ္အ္ခိ်ဳ ႔ကုိသမ ဝင္ေရမက္လႊမ္းမုိးာိုႏင္သည္။187  

ဖြခ႕စည္းပံု အေျ္္ံ္ပေဒ ဇယမး ၂ အရ - ေဒသလံုျ္်ံဳေရး၊ နယ္စပ္ေရးရမ၊ အႀကီးစမးဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပင္န္း၊ သဘမဝသယံဇမတ 
အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္၊ ပညမေရး ာႏ င့္ ကခန္းမမေရး အစရ ိေသမ “ာႏုိင္ငေံရးအရ အေရးအပါ္ုံး လုပ္ငန္းမခမးလုပ္ေ္မင္္ြင့္သည္ 
ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ မူေဘမင္ျပင္ပတြင ္ ္ခန္ထမးျ္င္း္ရံသည္။”188 ထုိလုပ္ငန္းမခမးာႏ င့္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းမခမးကုိ 

                                                           
185 ပုံကို Nixon et al. (2013), p. 55. တြင္ေဖမ္ျပထမး ပီးျဖစ္သည္။  
186  ယင္းဌမနမခမးသည္ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ဝန္ႀကီးဌမန ၁၂ ္ု လက္ေအမက္္ံျဖစ္သည္။ ၃၀ - ၄၀ အေရအတြက္မ မ UNDP (2015b), p. 38 မ  
မ ီျငမ္းထမးျ္င္းျဖစ္သည္။  မိ်ဳ ႔နယ္အ္င့္မ  အေရအတြက္ကို ညြန္း္ုိလုိျ္င္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔အမးလုံး ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အ္င့္တြင္လည္းရ ိသည္။   
187 Nixon et al. (2013), pp. 25-27. (2014), အ္ခိ်ဳ ႔ေသမဌမနမခမးအတြက္ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္မ  ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအ္င့္သုိ႔ ဘတ္ဂခက္ထမးေပးသည့္ 
ကိစၥရပ္မခမးတြင္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမခမးက ဇယမး ၂ သတ္မ တ္္ခက္ေကခမ္လြန္ကမ လႊမ္းမိုးာိုႏင္မႈရ ိသည္ Nixon & Joelene (2014) pp. 10-16. UNDP 
(2015b), pp. 27-28 အရ ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ ဌမန ၂၂ ္ုအတြက္ ဘတ္ဂခက္ကို ယင္းနည္းာႏ င့္ပင္္ခေပးသည္။ လက္ေတြ ႔တြင္ လုပ္ငန္းအမးလုံးကို ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမခမးက ထိန္း္ခ်ဳပ္သည္။ ာိုႏင္ငံေတမ္ဘတ္ဂခတ္ျဖင့္လည္ပတ္သည့္ ဌမနမခမးကို အမခမးအမးျဖင့္ ေဒသ္ံဝန္ႀကီးမခမးအမး သီးသန္႔တမဝန္ 
ေပးအပ္ထမးျ္င္းမရ ိေသမ္လည္း ၄င္းတို႔ကပင္္ီးေ္မင္သည္။ ရ မ္းျပည္နယ္္အစိုးရအတြင္းမ  က႑ ြ္ခမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္သည္မခမးအေသးစိတ္ ဇယမးကို UNDP (2015b), 
p. 28. တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
188 Nixon et al. (2013), p. 31. မ ထုတ္ာႏႈတ္္ခက္  
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အစိုးရဝနႀ္ကးီအဖြခ႕ 12 10 13 17 11 13 11 14 11 11 11 11 12 12 169 

ကခမး 11 10 13 17 11 13 11 12 11 11 11 11 12 11 165 

မ 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 

တပမ္ေတမ္ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

USDP 10 5 5 12 10 10 8 8 10 8 9 6 9 7 117 

NLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NUP 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 8 

AMRDP 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

RNDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 

CPP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

CNP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SNDP 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 

UDPKS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

KPP 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

PSDP 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

INDP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

KNP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

္န္႔အပ/္တသးီပဂုၢလ* 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
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ဗဟုိ္ီးစီးသည္ ့ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ဝန္ႀကီးဌမနမခမး - စစ္တပ္ထိန္း္ခ်ဳပ္သည့္ အ္ခိ်ဳ႕ဝန္ႀကီးဌမနမခမးလည္းရ ိသည္ - သည္ ေဒသာႏ င့္ 
ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ျ္င္းမရ ိ၊ ေဒသမ ေစမင့္ၾကသူကည့္ကြပ္ကချ္င္းလည္းမရ ပိခ အေကမင္အထည္ေဖမ္သည္။  

ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး ေအမက္တြင္ (္ရုိင္၊  မိ်ဳ႕နယ္၊ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္) အေျ္္ံ္ ပေဒအရ အပ္ာႏ င္းထမးသည့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္အရ 
ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ  စီမံာိုႏင္သည့္ အဖြခ႕မ မ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးမ  စည္ပင္သမယမေရးဝနႀ္ကီး လက္ေအမက္ရ ိ 
ျမွဴနစီပယ္ရုံးဟုသုံးာႏႈန္းၾကသူကသည့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖြခ႔မခမး ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖြခ႔မခမးသည္  မိ်ဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ရ ိ ပီး 
ေရာႏ င့္မိလ မ၊ အမႈိက္သိမ္းျ္င္း၊ လမ္းျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းမခမးကုိ တမဝန္ယူရသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင ္္ခေပးျ္င္း၊ 
ေ္မက္လုပ္ေရးပါမစ္္ခေပးျ္င္း၊ အေ္မက္အ္ီး္ြန္ ေကမက္္ံျ္င္းမခမးကုိလည္း စီမံ္န္႔္ြခရသည္။ အျ္မးလုပ္ငန္းေ္မင္တမမခမး 
အမးလုံးမ မမူ ျပည္ေထမင္စ ု ဝန္ႀကီးဌမနမခမးေအမက္တြင ္ ရ ိသည္။189 ထိုအတြက္ ရလဒ္မ မ ‘ာႏိုင္ငံသမးမခမး အစိုးရာႏ င့္ 
ထိေတြ႔္က္္ံသည္္ုိရမဝယ္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမခမးထက္ ကခန္းမမေရး၊ ပညမေရးကခ႔သို႔ေသမ 
ျပည္ေထမငစ္ုဝနႀ္ကီးဌမနမခမး ာႏ င့္သမ္က္္ံေနျ္င္း ျဖစ္သည္။’ 190 

‘ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ လုပ္ငန္းမခမး ေ္မင္ရြက္ရမတြင္လည္း တပ္မေတမ္လက္ေအမက္္ံ ျပည္ထခေရးဝန္ႀကီးဌမန 
ေအမက္ရ ိ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမန (ေထြ/အုပ္)၏ ပံ႔ပိုးမႈအေပၚ လံုးလံုးလခမးလခမးနည္းပါး မ ီတည္ေနသည္’။191 ေဒသအ္င့္ 
ဌမန္ြခမခမးျဖန္႔ကခက္ထမးာႏုိင္သည့္ ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီးဌမနမခမးပငလ္ ခင္ လုပ္ငန္းေ္မငရ္ြက္ရန ္ အတြက ္ ေထြ/အုပ္ေပၚတြင္ 
အမးကိုးေနရသည္။ ၾကသူကည္ျပမ္ခစေ္စမာႏ င့္ အမာႏိုးတို႔ ္ိုထမးသကခ႔သို႔ပင္ ‘ေထြ/အုပ္၏ အေရးပါမႈသည္ ၄င္းတို႔အမ န္တကယ္ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ေနရသည့္အရမမခမးထက္ ၄င္းတို႔၏ သူမတူေသမျဖစ္တည္မႈ၊ ေပါင္းစပ္ညႇိာႏႈိင္းာုိႏင္္ြင့္အမဏမ၊ အျ္မးအစိုးရအဖြခ႔မခမးအၾကသူကမး 
္က္သြယ္ေ္မင္ရြက္ေပးာုိႏင္မႈတို႔ အေပၚတြင ္မူတည္ေနသည္။’192 အစိုးရ၏အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ အ္င့္တိုင္းရ ိ ေထြ/အုပ္၏ ပါဝင္မႈကိ ုပံု ၂ 
တြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

ပံု ၂ - ေထြ/အုပ႐္ုံးံုးမခမး၊ အုပ္္ ခ်ဳပေ္ရးမ ွဴးမခမးာႏ င့္ ဝနထ္မး္မခမး193 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမလုပ္ငန္းမခမးအမးလံုးကို ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးာႏိုင္သည္။ ေကခးရြမအုပ္စု အ္င့္၊  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္၊ 
္ရုိင္အ္င့္မခမးတြင္ ေထြ/အုပ္အမဏမလႊမ္းမုိးမႈ အေတမ္မခမးသည္။ ရပ္ရြမက သြယ္ဝုိက္ေရြး္ခယ္ထမးသည့္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္မ  
လြခခ ပီး ကခန္အ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးကုိ ဗဟုိက္န္႔ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ေကခးရြမအုပ္စုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးကုိ အစုိးရဝန္ထမ္းအျဖစ ္
သတ္မ တ္ျ္င္းမရ ပိါ။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဗဟုိက္န္႔ထမးသည့္ စမေရးမခမးာႏ င့္တန္းတူ လုပ္ငန္းေ္မငရ္ြက္ရ ပီး  မိ်ဳ ႔နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးကုိ 
အစီရင္္ံရသည္။  မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးသည္ ေကခးရြမအုပ္စုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးကုိ လုပ္ငန္းပခက္ကြက္မႈျဖင့္ တမဝန္မ ရပ္စခပိုင္္ြင့္ 
ရ ိသည္။ ‘ေထြ/အုပ္သည္  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္တြင္ အေရးပါေသမေၾကသူကမင့္ ္ီးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခေရး 
မခမးျပ်ဳလုပ္ရမတြင္ ေထြ/အုပ္ကိုအဓိကထမး္ခ့သည္။ အျ္မး ာႏုိင္ငံတကမ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးအစီအစ္္မခမးကလည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္သည္’။194 

ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရဖြခ႔စည္းပုံတြင္ တုိင္းရင္းသမးေရးရမမခမး သီးသန္႔ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ရန္ တုိင္းရင္းသမးေရးရမ 
ကုိယ္စမးလ ယ္မခမး္န္႔အပ္ထမးသည္။ သို႔ေသမအ္ေျ္္ံ္ ပေဒတြင ္ ရ င္းလင္းစြမျပဌမန္းထမးျ္င္းမရ ိျ္င္းသလုိ တစ္ေနရမာႏ င့္ 
                                                           
189 Arnold et al. (မၾကသူကမမ ီထြက္ရ ိမည့္ စမတမ္းမ ) 
190 Nixon et al. (2013), p. 69 မ  ေကမက္ာုႏတ္ထမးသည္။ 
191 Nixon et al. (2013), p. 69. 
192 Chit Saw & Arnold (2014), p. 2. 
193 Hook et al. (2015), p. 14. 
194 Chit Saw & Arnold (2014), p. 33. 

ေနျပည္ေတမ္ 

တုိငး္ေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မခမး ၁၄ ေနျပည္ေတမ္(ျပည္ေထမငစ္ ုနယ္နမိတ္ိ) (၁) 

ကုိယ္ပိငုအု္ပ္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ရတုိငး္ (၁) 

ကုိယ္ပိငုအု္ပ္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ရေဒသမခမး(၅) 

္ရိငုမ္ခမး (၇၂) 

 မ်ိဳ႕နယ္မခမး (၃၂၂) 

ရပက္ြက္ာႏ င့္ ေကခးရြမအုပစ္မုခမး 
(၁၆၄၅၅) 

္ရိငုမ္ခမး (၂) 

 မ်ိဳ႕နယမ္ခမး (၈) 

ရပက္ြက္ာႏ င့္ 
ေကခးရြမအုပစ္မုခမး(၂၄၁) 
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တစ္ေနရမကြချပမးလခက္ ရ ိေနျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ ‘ေရးရမဝနႀ္ကီး’ ဟုေ္ၚၾကသူကသည့္ ယင္းကိုယ္စမးလ ယ္မခမး ေရြး္ခယ္ပုံာႏ င့္ ၄င္းတုိ႔၏ 
တိကခေသမတမဝန္မခမးမ မလည္း သတ္သတ္မ တ္မ တ္မရ ိေပ။  

ဖြခ႔စည္းပံု အေျ္္ံ္ပေဒအရ ၄င္းတုိ႔သည္ သတ္မ တ္ထမးသည္ ့ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရနယ္ေျမ 
မရ ိသည္၊့ ျပည္ေထမင္စုလူ္ီးေရ၏ အနည္း္ုံး ၀.၁ ရမ္ုိင္ာႏႈန္း ရ ိသည့္ တုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးစုမခမးအတြက္ ကုိယ္စမးျပ်ဳရန ္
ေရြးေကမက္တင္ေျမမက္ထမးသည့္ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးျဖစ္သည္။195 ၄င္းကုိယ္စမးလ ယ္ေရြး္ခယ္ပုံာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အေျ္္ံ္ပေဒ 
တြင္ တိကခသည့္လမ္းညြန္္ခက္ မေပးထမးသည့္အတြက္ ၂၀၁၀ တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းစ္္ကို ျပည္ေထမငစ္ု ေရြးေကမက္ပြခေကမ္မရ င္က 
ေ္မင္ရြက္္ခ့သည္။ ျပည္ေထမငစ္ုေရြးေကမက္ပြခေကမ္မရ င္သည္ ျပည္နယ္မခမးာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀကီးအမးလုံးတြင္ တုိင္းရင္းသမး 
မခ္ာႏၵနယ္ေပါင္း ၂၉ ္ုကိ ုလ ခိိ်ဳ႕ဝ က္ထမးသည့္ လူမခိ်ဳးစုအ္ခက္အလက္မခမးေပၚ အေျ္္ံကမ ေဖမ္ထုတ္္ခ့သည္။ သေဘမတရမးအရ 
သတ္မ တ္နယ္ေျမတစ္္မု  တုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးတစ္္ုသည္ တုိင္းရင္းသမးေရးရမအတြက္ ကိယု္စမးလ ယ္ကုိ သီးျ္မးမချဖင့္ ေရြး္ခယ္ 
ာႏုိင္သည္။196  

“တုိင္းရင္းသမးေရးရမဝနႀ္ကီး”197 ျဖစသ္ြမးသည့္ ကုိယ္စမးလ ယ္ ၂၉ ္ီးရ ိေသမ္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ကက္ဗိနက္မခမး 
အတြင္း ၄င္းတို႔လုပ္ေ္မင္္ခက္မခမးမ မ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေရမေထြးေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေထြ/အုပ္ အတြင္းေရးမ ွဴးကလည္း ၄င္းဝန္ႀကီးမခမးသည္  
“အစိုးရကက္ဗိနက္အဖြခဝင္မခမးမဟုတ္” ဟု ပြင့္လင္းစြမထုတ္ေျပမ္ခ့သည္။ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒအရ ၄င္းတို႔သည္ 
ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္မခမးသုိ႔ ေရြးေကမက္္ံရ ပီး198 ‘သက္္ိုင္ရမ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ကုိယ္ပုိင ္
အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမး၏ တရမး္ပေဒျပ်ဳေရးမခမးတြင္ ပါဝင္ာိုႏင္သည္’။199  

ေဒသ္ိုင္ရမ အေရးကိစၥမခမးတြင္ အလႊမစုံမ လူထုမခမးပါဝင္မႈကို အမးေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ္ုာႏ စ္တြင ္သမၼတ ္ီးသိန္းစိန္က ္ရုိင္၊ 
 မိ်ဳ႕နယ ္ာႏ င့္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္မခမးတြင္ အေထမက္အကူျပ်ဳေကမ္မတီမခမး ဖြခ႕စည္း္ခ့သည္။ ထိုအထခတြင္ စီမံ္န္႔္ြခေရးေကမ္မတီ၊ 
လယ္ယမေျမ စီမံ္န္႔္ြခေရးေကမ္မတီတို႔ကို ဌမနအသီးသီးမ  ဝန္ထမ္းမခမး၊ ရခ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကသူကပ္ေရးအရမရ ိမခမးာႏ င့္ ဖြခ႕စည္း္ခ့ ပီး ေဒသ၏ 
ေထြ/အုပ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးက ေကမ္မတီ္ကၠဌအျဖစ္ ေ္မငရ္ြက္သည္။ ္ရုိင္၊  မိ်ဳ႕နယ္ာႏ င့္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္တြင္ ျပည္သူကိ ု
ပိုမိုကိုယ္စမးျပ်ဳေသမ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးအေထမက္အကူျပ်ဳ ေကမ္မတီမခမးရ ိ ပီး စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမ မမူ  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္တြင္သမ 
ရ ိသည္။ ထိုေကမ္မတီမခမးတြင္ ‘အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္း’၊ ‘စီးပြမးေရး’၊ ‘ပညမရ င္မခမး’၊ ‘လယ္သမမးမခမး’၊ ‘အလုပ္သမမးမခမး’၊ 
ရပ္မိရပ္ဖာႏ င့္ အျ္မးအလႊမစုံမ  ‘ေရြး္ခယ္္ံပုဂၢိ်ဳလ္မခမး’ ာႏ င့္ ကိုယ္စမးလ ယ္မခမးက ေကမ္မတီအဖြခ႔ဝင္မခမးအျဖစ ္ ပါဝင္သည္။200  
ထိုေကမ္မတီမခမးထခမ  အေရးအပါ္ုံးေကမ္မတီမခမးကုိ ပုံ ၃ တြင္ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

 မိ်ဳ႕နယ္ပညမေရးေကမ္မတီ၊  မိ်ဳ ႔နယ္ကခန္းမမေရးေကမ္မတီ၊  မိ်ဳ ႔နယ္လယ္ယမေျမစီမံ္ န္႔္ြခေရးေကမ္မတီ ကခ့သုိ႔ေသမ ဌမနအသီးသီးမ  
အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမခမးာႏ င့္ လုံ ္်ံဳေရးတမဝန္ရ ိသူမခမး ေပါင္းစပ္ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ ေကမ္မတီမခမးလည္းရ ိသည္။ ထို႔အျပင္ 
လုံျ္်ံဳေရးတမဝန္ရ ိသမူခမးအၾကသူကမး၊ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမး၊ ၄င္းတို႔ာႏ င့္  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္ေကမ္မတီမခမးအၾကသူကမး 
တရမးဝင ္ မဟုတ္ေသမ္လည္း ပုံမ နျ္ဖစေ္နသေယမငရ္ ိသည့္ အစည္းအေဝးမခမးရ ိသည္။ ဌမနမ ွဴးမခမးၾကသူကမးတြင္လည္း 
ပုံမ န္အစည္းအေဝးမခမးရ ိ ပီး ရံဖန္ရံ္ါတြင္ ေကခးရြမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးလည္း ပါဝင္တတ္သည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေ္မင္ျ္င္းျဖင့္ 
ေဒသာၱႏရကုိယ္စမးလ ယ္မခမးကို အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးရမ ကိစၥမခမးတြင္ အတိုင္းအတမတစ္္ုထိ ပါဝင္္ြင့္ေပးထမးသည္။201 

အထက္ပါေကမ္မတီမခမး အမးလံုးမဟုတ္သည့္တုိင္ အမခမးစုကို ေဒသအကခိ်ဳးာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး ေ္မငရ္ြက္မႈၾကသူကမး ထိန္းညိႇနိုင္ရန ္
သမၼတ္ီးသိန္းစိနက္ ၂၀၁၃ ္ုာႏ စ္တြင္ ဖြခ႔စည္း္ခ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ ‘ယ္ုကခ့သို႔ ေ္မင္ရြက္မႈေၾကသူကမင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး 
တစ္္ီးတစ္ေယမက္တည္း ေ္မင္ရြက္္ခက္မခမးေၾကသူကမင့္ မေကခမနပ္ျဖစ္ရသည့္ျပည္သူမခမး၏  င်ိဳျငင္မႈကိုေလခမ့္ခာိုႏင္မည္ဟု 

                                                           
195 ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္ ဖြခ႔စည္းပုံအေျ္္ံ္ပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၁၆၁ (္) 
196 TNI (2013), p. 12. TNI (2013) မ တ္စု ၄၇ တြင္ေဖမ္ျပ္ခက္အရ မခေပးသည့္ေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳး ဟုတ္၊ မဟုတ္္ုံးျဖတ္ရန္ တရမးဝင္ 
သတ္မ တ္ထမး္ခက္ကို မသိရပါ။ အေရမင္လြခမ မးသည့္ ဝတ္စံုဝတ္မိသျဖင့္ တုိင္းရင္းသမး မခ္ာႏၵနယ္မခမးအတြက္ မခ ေပးရန္ ြ္င့္မျပ်ဳဟူေသမ ယူ္္ခက္မခိ်ဳးမခမးရ ိေၾကသူကမင္း 
သတင္းေပးပို႔္ခက္မခမးလည္းရ ိသည္။  
197 ကိုယ္စမးလ ယ္မခမးအမးလုံးလက္မ တ္ထုိး ပီး အစိုးရကပံုာႏ ိပ္ ခ့္သည့္ ထုတ္ျပန္္ခက္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပုံအေျ္္ံ္ပေဒအရ ၄င္းတုိ႔သည္ ဝန္ႀကီးမခမးျဖစ္သည္ဟု 
္ုိသည္။ ယင္းအ္ုိမ န္ကန္မႈမရ ိပါ။ ‘Ethnic affairs ministers issue a statement’, 13 January 2015; available at: http://www.president-
office.gov.mm/en/?q=briefing-room/2015/01/14/id-4844. ကုိၾကသူကည့္ပါ။  TNI (2013), p. 12 တြင္ေဖမ္ျပထမး္ခက္အရ ၄င္းတုိ႔ကုိဝန္ႀကီးအျဖစ္သတ္မ တ္ရန္ 
္ုံးျဖတ္္ခက္သည္ ေရြးေကမက္ပြခ ပီးမ ေပၚလမျ္င္းျဖစ္သည္။  
198 ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္အေျ္္ံ္ပေဒ ၂၀၀၈၊ အပိုဒ္ ၁၆၁ (္) 
199 ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္အေျ္္ံ္ပေဒ ၂၀၀၈၊ အပိုဒ္ ၁၅ 
200 Chit Saw & Arnold (2014), pp. 35-36 and appendices 1-3. 
201 အထက္တြင္ေဖမ္ျပ ခ့္သည့္အတုိင္းပင္ အ္ခက္အလက္မခမးမ မ ရ မ္းျပည္နယ္အတြက္သီးသန္႔ျဖစ္သည္။ UNDP (2015b), pp. 39-40.  ယင္းေကမ္မတီအမခမးစုမ မ 
ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀကီးမခမးတြင္လည္း ရ ိၾကသူကသည္။ အေသးစိတ္ကို Chit Saw & Arnold (2014), pp. 35-36 and Appendices 1-3. တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
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ယုံၾကသူကည္ေၾကသူကမင္းေျပမၾကသူကမး္ခ့သည’္။202 ေဒသကိုယ္စမးျပ်ဳသူမခမးအပါအဝင ္ ယင္းေကမ္မတီမခမးသည္ ေဒသာႏ င့္သက္္ုိင္သည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးရမ ကိစၥအဝဝကို ညႇိာႏိႈင္းၾကသူက၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ၾကသူကသည္။203  ေထြ/အုပ္သုိ႔အပ္ာႏ င္းထမးသည့္ အမဏမ ာႏ င့္ 
လုပ္ပုိင္္ြင့္ အတုိင္းအတမအရ အ္ခိ်ဳ႕ေသမအဖြခ႕မခမးသည္ ၄င္းတို႔ာႏ င့္ပူးေပါင္း ပီး ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ေနရမမ  
လႈပ္ရ မးာိုႏင္ၾကသူကသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္မူ ေထြ/အုပ္အရမရ ိမခမး၏ လုပ္ပိုင္္ြင့္တြင္ မခမးစြမမ တီည္လခက္ရ ိ ပီး ၄င္းကိစၥမ မ 
ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒတြင္ ျပဌမန္းမထမးသျဖင့္ အနမဂတ္အစုိးရမခမးလက္ထက္တြင္ ယင္းအေနအထမးမခမး ေျပမင္းလခသြမးာိုႏင္ေ္ခ 
ရ ိသည္။  

ပံု ၃ - ေဒသာၱႏရ ဖြ႔ံ ဖ်ိဳးေရးာႏ င့္ စမီံ္ န္႔္ြခေရး ေကမ္မတမီခမး204 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ သမၼတ္ီးသိန္းစိန္က  ဇယမး ၁ ာႏ င့္ ၂ ကိ ု ျပင္္င္မႈမခမး ျပ်ဳလုပ္ ပီး ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမခမးကုိ 
အမဏမ္ြခေဝမႈမခမး အထူးသျဖင့္ သယံဇမတဝင္ေငြာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္အမဏမမခမး ္ြခေဝေပးရန္အတြက္ လႊတ္ေတမသ္ုိ႔ 
္ပေဒၾကသူကမ္းမခမး တင္သြင္းသြမးမည္ျဖစ္ေၾကသူကမင္း ေၾကသူကညမ္ခ့သည္။205 ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထမင္စုႀကံ႕္ိုင္ေရးာႏ င့္ 
ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးပါတီမ  လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္ ္ီးသိန္းေဇမ္က ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒ ျပင္္င္ရန ္တင္ျပထမးသည့္ ္ပေဒၾကသူကမ္းာႏ စ္္ုကိ ု
အ္ိုတင္သြင္း္ခ႔သည္။ ၄င္းအ္ိုျပ်ဳထမးေသမ ျပင္္င္္ခက္မခမးတြင္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္မခမးသုိ႔ ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမးာႏ င့္ အစိုးရအဖြခ႕မခမးအမး ေရြး္ခယ္္ြင့္အမဏမလႊခေျပမင္းေပးရန္၊ ‘ဝင္ေငြ္ြန္၊ အေကမက္္ြန္ာႏ င့္ 
တံ္ိပ္ေ္ါင္း္ြန္မခမး၊ ဝန္ေ္မငမ္ႈမခမးာႏ င့္ သယံဇမတထုတ္ယူမႈမခမးအေပၚ စည္းၾကသူကပ္ေကမက္္ံသည့္ အ္ြန္မခမးကုိ ေကမက္္ံ္ြင့္ 
ေပးရန္တို႔ ပါဝင္သည္’။206 ထိုသို႔ သိသမထင္ရ မးေသမ အေျပမင္းအလခမခမးျပ်ဳလုပ္္ခ႔ေသမ္လည္း ေဒသအ္င့္တြင္ 
ေရြး္ခယ္တင္ေျမႇမက္္ ံထမးရေသမ အစိုးရမခမးသည္ ‘အေရးပါေသမ ေျပမင္းလခမႈမခမး အမ န္တကယ္ ပီးေျမမက္ေစရန ္
တပ္မေတမ္ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအမက္တြင္ရ ိေသမ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမနအေပၚတြင္သမ ္က္လက္အမ ီျပ်ဳ ေနရ္ီးမည္ 
ျဖစ္သည္’။207 

၃.၂ ကုိယပ္ုိ္္ငအ္ပု္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ရစရီငစ္မုခမး 

၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒအရ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စ ု(SAAs) ေျ္မက္္ုကိ ုသက္္ုိင္ရမ တုငိ္းရင္းသမးအုပ္စုမခမးအတြက္ 
ရည္ရြယ္သတ္မ တ္ေပး္ခ့သည္။  ၄င္းတို႔တည္ရ ိရမ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးမခမးတြင္ လူနည္းစုျဖစ္ေသမ္လည္း သက္္ုိင္ရမ 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမးတြင ္လူမခမးစု ျဖစ္ေနသည့္ လူမခိ်ဳးမခမးကို သတ္မ တ္ေပးျ္င္းျဖစ္သည္။ ထိုစီရင္စမုခမးထခမ  ငါး္ုကိ ုကုိယ္ပုိ္င္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ 

                                                           
202 ္ီးသိန္းစိန္ေရဒီယုိမိန္႔ ြ္န္း, ၂၆ ဒီဇင္ဘမ ၂၀၁၂, Chit Saw & Arnold (2014), p. 35. 
203 ေကမ္မတီအသီးသီး၏ တမဝန္ာႏ င့္ အ္န္းက႑မခမးကို အေသးစိတ္သိလိုလ ခင္ Chit Saw & Arnold (2014), appendices 1-3; ကုိၾကသူကည့္ပါ။ UNDP (2015b), pp. 
38-43.ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
204 မူရင္းကို Chit Saw & Arnold (2014), p. 35. တြင္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 
205 Nyein Nyein ၏ ‘President’s Pitch on Charter Reform Said to Miss the Mark’, The Irrawaddy ကိုၾကသူကည့္ပါ။ 
http://www.irrawaddy.org/burma/presidents-pitch-on-charter-reform-said-to-miss-the-mark.html တြင္ ရယူာုိႏင္ပါသည္။ 
206 Andrew McLeod ‘Myanmar: Proposed amendments seek to entrench legislative supremacy and devolve marginal autonomy to local 
governments’, 15 June 2015, Constitution Net; http://www.constitutionnet.org/news/myanmar-proposed-amendments-seek-entrench-legislative-
supremacy-and-devolve-marginal-autonomy တြင္ ရယူာုိႏင္ပါသည္။ 
207 Andrew McLeod ‘Myanmar: Proposed amendments seek to entrench legislative supremacy and devolve marginal autonomy to local 
governments’. 

္ရုိငအ္္င့္ေကမ္မတီာႏ င္ ့အဖြခ႕မခမး  
၁။   ္ရုိင္စမီံ္န္႔္ြခေရးေကမ္မတ ီ
၂။   ္ရိုင္ဖံြ႕ ဖိ်ဳးေရးအေထမက္အကူျပ်ဳ ေကမ္မတ ီ
၃။   ္ရိုငလ္ယယ္မေျမစမီံ္န္႔္ြခေရးအဖြခ႕ 

 မ်ိဳ႕နယ္အ္င့္ ေကမ္မတီာႏ င္ ့အဖြခ႕မခမး  
၁။    မိ်ဳ႕နယ္စီမံ္န္႕္ြခေရးေကမ္မတ ီ
၂။    မိ်ဳ႕နယ္ ဖံြ႕ ဖိ်ဳးေရးအေထမက္အကူျပ်ဳ ေကမ္မတ ီ
၃။    မိ်ဳ႕နယ္စညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတ ီ 
၄။    မိ်ဳ႕နယ္လယယ္မေျမစမီံ္န္႔္ြခေရးေကမ္မတ ီ 
၅။    မိ်ဳ႕နယ္စီမကံိန္းာႏ င့္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ ီ 

ေကခးရြမအုပစ္အု္င့္ ေကမ္မတီမခမး/အဖခြ႕မခမး 
၁။ ေကခးရြမအုပ္စ ုဖံြ႕ ဖိ်ဳးေရးအေထမက္အကူျပ်ဳ ေကမ္မတ ီ
၂။ ေကခးရြမအုပ္စ ုလယယ္မေျမစီမံ္ န္႔္ခြေရး အဖခြ႔ 

ေထြ/အုပ္အေနျဖင့့္ 
ေဒသာၱႏရအ္င့္ 

ေကမ္မတီမခမး၏ အစည္းအေဝး 
ကခင္းပျ္င္း၊ ညိ ာႏႈိင္းျ္င္းာႏ င့္ 
္က္သြယ္ျ္င္းတို႔ကိ ုအဓိက 
ေ္မင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

http://www.irrawaddy.org/burma/presidents-pitch-on-charter-reform-said-to-miss-the-mark.html
http://www.constitutionnet.org/news/myanmar-proposed-amendments-seek-entrench-legislative-supremacy-and-devolve-marginal-autonomy
http://www.constitutionnet.org/news/myanmar-proposed-amendments-seek-entrench-legislative-supremacy-and-devolve-marginal-autonomy
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ေဒသ (self-administered zones – SAZs) ဟုေ္ၚ ပီး  မိ်ဳ႕နယ ္ာႏ စ္္ ုသို႔မဟုတ္ သံုး္ုျဖင့္ ဖြခ႔စည္းထမးသည္။ ကခန္ရ ိသည့္တစ္္ုမ မ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရတုိင္း (self-administered division – SAD) ျဖစ္ ပီး ၄င္းတြင ္  မိ်ဳ႕နယ ္ ေျ္မက္ မိ်ဳ႕နယ္ပါဝင္သည္ 
(ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရင္စုမခမးစမရင္းကိ ုဇယမး ၅ တြြင္ ၾကသူကည့္ပါ)။208 

ဗမမမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသမးအုပ္စုမခမးကုိ လုပ္ပုိင္္ြင့္ပုိမခမးသည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြခ႕စည္းထမးျ္င္း 
ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရငစ္ုမခမးမ မ ာႏုိင္ငံတြင္းရ  ိ အျ္မးေသမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မခမးာႏ င့္ မတူျ္မးနမးသည္။ 
တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံတြင္ တင္သြင္း္ခ့သည့္ကိစၥရပ္မခမးအနက္ ယင္းနယ္ေျမမခမးဖြခ႕စည္းျ္င္း 
သည္လည္း ေ္ါင္းစ္္တစ္္ုအေနျဖင့္ ပါဝင္္ခ့သည္။ ျပည္နယ္မခမးမ  လူနည္းစုမခမး (္ပမမ ရ မ္းျပည္နယအ္တြင္းမ  ရ မ္းမဟုတ္သည့္ 
အျ္မးလူမခိ်ဳးမခမး) ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ေပၚေပါက္လမသည့္ ကိစၥရပ္မခမးေျဖရ င္းရနႀ္ကိ်ဳးစမးရမတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမးသည္ 
အေရးပါေသမေျ္လ မ္းတစ္္ ု ျဖစသ္ည္။  

ယ္ုအပုိင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရငစ္ုမခမးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး အေျ္္ံ္ပေဒတြငေ္ဖမ္ျပထမးမႈမခမး၊ ယင္းနယ္ေျမမခမးေပၚ 
သက္ေရမက္ေနသည့္ ာိုႏင္ငံေရးအေၾကသူကမင္း္ံမခမးကုိ တင္ျပသြမးမညျ္ဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံမခမးကုိလည္း 
အကခ္္း္ခ်ဳပ္တင္ျပသြမးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရနယ္ေျမမခမးအျဖစ္ ေဒသ္ံမခမးက မည္သည့္ 
အတုိင္းအတမထိ လက္္ံထမးၾကသူကသည္္ကို တင္ျပသြမးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 ၃.၂.၁ ကိယုပ္ိငုအု္ပ္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ရစရီငစ္မုခမးအေၾကသူကမငး္ သံုးသပ္္ ခက ္၂၀၁၅ 

အမည္္ံအမးျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမးသည္ ္ီးစီးအဖြခ႕မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တြင္ရ ိသည္။ ္ီးစီးအဖြခ႕တြင ္- 

 ထိမုခ္ာႏၵနယ္မခမးမ  ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္သို႔ ေရြး္ခယ္္ံရသည့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးအမးလံုး 
(တစ္ မိ်ဳ ႔နယ္လ ခင္ ၂ ္ီးာႏႈန္း)  

 တပ္မေတမ္မ  ္န္႔အပ္ထမးသည့္ စစ္ဘက္ကိုယ္စမးလ ယ္ (အဖြခ႕၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံ)   
 ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုအတြငး္မ  အျ္မးလူနည္းစုကုိယ္စမးလ ယ္မခမး209  

သမၼတမ ေရြး္ခယ္တင္ေျမ မက္ေပးာုိႏင္ရန္အတြက္ ္ကၠဌအမည္ကုိ ယင္းအဖြခ႔ဝင္မခမးမ  တင္သြင္းသည္။ အမးလုံးသေဘမတူညီ္ခက္ 
မရ ိပါက လ ခိ်ဳ႕ဝ က္မခေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြး္ခယ္သည္။210 ္ကၠဌက ္ီးေ္မင္အဖြခ႔အတြက္ အ္ခိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ ပီး၊ 
လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ ထမ္းေ္မငာ္ႏိုင္မည့္ အဖြခ႔ဝင ္သံုး္ီးမ  ငါး္ီးပါဝင္ေသမ ဗဟိုအလုပ္အမႈေ္မင္ေကမ္မတီကုိ ဖြခ႔စည္းသည္။211 

ဇယမး ၅ - ကိယုပ္ိငုအု္ပ္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ရစရီငစ္မုခမး (၂၀၁၅ ဧ ပ)ီ 

တုိငး္ရငး္သမး 
အဖခြ႕ 

(အမခ်ိဳးအစမး) 

ပါ၀ငသ္ည့္ 
 မ်ိဳ ႔နယမ္ခမး 

္းီစီးအဖြခ ႔တြင ္ပါဝငသ္ည့္ 
ာိုႏငင္ေံရး ပါတမီခမး 

္ကဌၠေနရမ 
ယထူမးသည့္ 

ပါတ ီ

တုိငး္ရငး္သမး လကန္ကက္ုိငမ္ခမး ာႏ င့္ 
္ကာ္ႏြယမ္ႈ 

၂၀၁၅ ္ာုႏ စအ္တြင္းမ  
ထငရ္ မးေသမပဋပိကၡ 

နမဂ(ကုိယပ္ုိင ္
အပု္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ 
ရေဒသ) 

ေလရ ီး၊ လဟယ္၊ 
နန္းယြန္း 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမး  

(စစ္ကုိင္းတုိင္း 
ေဒသႀကီး ) 

USDP (ေရြးေကမက္္ံ ၆ 
ေနရမလုံး) 

USDP မရ ိ မရ ိ 

ဓာုႏ (ကုိယပ္ုိင ္
အပု္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ 
ရေဒသ) 

ရြမငံာႏ င့္ ပင္းတယ 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမး  

(ရ မ္းျပည္နယ္) 

USDP ( ၄ ေနရမ အနက္ ၂ 
ေနရမ အာိုႏင္ရ)  ဓာုႏ အမခိ်ဳးသမး 
တုိးတက္ေရးပါတီ  (DNDP) ( ၄ 

ေနရမ အနက္ ၂ ေနရမ 
အာိုႏင္ရ)212 

USDP မရ ိ မရ ိ 

                                                           
208 ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္ ဖြခ႕စည္းပုံအေျ္္ံ္ပေဒ ၂၀၀၈၊ အပိုဒ္ ၅၆။  
209 အျ္မး မိ်ဳ႕နယ္မခမးကခ့သုိ႔ပင္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရစီရင္စုမခမးအတြင္းမ   မိ်ဳ ႔နယ္တစ္ မိ်ဳ ႔နယ္တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္တြင္ ကုိယ္စမးလ ယ္ ၂ ္ီးရ ိရ ပီး 
၄င္းတုိ႔ကို ္ီးစီးအဖြခ႕တြင္တမဝန္ေပးသည္။ တပ္မေတမ္သမး ကိုိယ္စမးလ ယ္မခမးသည္ ကုိယ္စမးလ ယ္စုစုေပါင္း၏ ၄ ပံု ၁ ပံုရ ိသည္။ ထုို႔ေၾကသူကမင့္ 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရစီရင္စု အတြင္းပါဝင္သည့္  မိ်ဳ႕နယ္အေရအတြက္လုိက္ ပီး တပ္မေတမ္သမးကိုယ္စမးလ ယ္ပါဝင္မႈ အေရအတြက္ ကြချပမးသည္။ 
လူနည္းစုကုိယ္စမးလ ယ္မခမးကို တပ္မေတမ္သမးကိုယ္စမးလ ယ္မခမးာႏ င့္ အျ္မးေရြးေကမက္္ံအဖြခ႕ဝင္မခမးက ေရြး္ခယ္ျ္င္းျဖစ္သည္။ ္ီးစီးအဖြခ ႔တြင္ အဖြခ႔ဝင္ ၁၀ 
္ီးမျပည့္ပါက အျ္မးသူမခမးကို အဖြခ ႔ဝင္မခမးက ္က္လက္ေရြး္ခယ္ရသည္။  ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္အေျ္္ံ္ပေဒ ၂၀၀၈၊ အပိုဒ္ ၂၇၆၊  UNDP (2015b), pp. 
35-38 ကုိၾကသူကည့္ပါ။ ( သို႔ေသမ္ ထိုစမတမ္းတြင္ မ မးယြင္းေဖမ္ျပထမးမႈမခမးရ ိသည္။ စစ္တပ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မ ၃ ပံု ၁ ပံု ျဖစ္သည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။)  
210 UNDP (2015b), p. 35. 
211 UNDP (2015b), p. 37. 
212 DNDP လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကမက္ပြခဝင္စ္္က တသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ဝင္ေရမက္ ခ့္ ပီး ေနမက္ပိုင္းတြင္ အသစ္ဖြခ ႔စည္းထမးသည့္ ပါတီသို႔ 
ဝင္ေရမက္လမၾကသူကသည္။ 
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ပအုိ႔ဝ(္ကုိယပ္ုိင ္
အပု္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ 
ရေဒသ) 

ဟုိပုန္း၊ ္ီ္ုိင္၊ 
ပင္ေလမင္း 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမး 

(ရ မ္းျပည္နယ္) 

ပအုိ႔ဝ္အမခိ်ဳးသမး အစည္းအရံုး 
(PNO) (၆ ေနရမလုံး အာိုႏင္ရ ) 

PNO 

PNO သည္ ယ္င္က လက္နက္ကိုင္ 
အဖြခ ႔အစည္းျဖစ္ ပီး ာိုႏင္ငံေတမ္ 
ပ့ံပိုးမႈျဖင့္္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ 

ရပ္တည္ေနသည့္PNA ာႏ င့္္ခိတ္္က္ 
ေန္ချဖစ္သည္။  

မရ ိ 

ပေလမင ္
(ကုိယပ္ုိင ္
အပု္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ 
ရေဒသ)213 

နမ္႔္န္ ာႏ င့္ 
မန္္တုန္ 

 မိ်ဳ ႔နယ္မခမး 
(ရ မ္းျပည္နယ္) 

တအမင္းအမခိ်ဳးသမးပါတီ  (၄ 
ေနရမလုံး အာိုႏင္ရ ) 

TNP 

TNP ပါတီမ  ကိုယ္စမးလ ယ္ 
အ္ခို်ဳ ႔သည္ ပေလမင္ျပည္ 

လြတ္ေျမမက္ေရး ပါတီဝင္ေဟမင္း 
မခမးျဖစ္သည္။ 

ရ ိ 

ကုိးကန္႔ 
(ကုိယပ္ုိင ္
အပု္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ 
ရေဒသ) 

ကုန္းၾကသူကမ္းာႏ င့္ 
ေလမက္ကုိင္ 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမး 

(ရ မ္းျပည္နယ္) 

USDP (၄ ေနရမလုံး အာိုႏင္ရ ) USDP 

ကုိးကန္႔္ီးစီးအဖြခ ႔တြင္ ပါဝင္သည့္  
USDP ကုိယ္စမးလ ယ္ မခမးသည္ 

ယ္င္က MNDAA 
တပ္မ ွဴးေဟမင္းမခမး ျဖစ္ ပီး 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၆ တြင္ 
တမဝန္ထမ္းေနသည္။ . 

ရ ိ 

ဝ (ကုိယပ္ုိင ္
အပု္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ 
ရတုိငး္) 

ဟုိပန္၊ မိုင္းေမမ၊ 
ပန္ဝုိင္း၊ နမးဖန္၊ 
မက္မန္းာႏ င့္ 
ပန္္န္း 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမး 

(ရ မ္းျပည္နယ္) 

ဝ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ  (WDP) 
(၄ ေနရမ ရ ိသည့္ အနက္ ၃ 

ေနရမ အာိုႏင္ရ)၊ 
လမးဟူအမခိ်ဳးသမး တုိးတက္ေရး 
ပါတီ (LNDP) (၄ ေနရမ အနက္ 

၁ ေနရမ အာုိႏင္ရ) 

WDP 

မရ ိပါ။ UWSP သည္ ၆ 
 မိ်ဳ ႔နယ္အနက္မ  ၄  မိ်ဳ႔နယ္ကို 
ထိန္းထမး ပီး ေရြးေကမက္ပြခကို 

လည္း ြ္င့္မျပ်ဳ ခ္ ႔သျဖင့္ 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရတုိင္း 
မ မဖြခ ႔စည္းျ္င္းမရ ိ ေသးပါ။ 

 

မရ ိ 

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမးအေပၚ သက္ေရမက္မႈမခမးျဖစေ္စသည့္ ာႏိုိင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းမခမးမ မ တစ္္ုာႏ င့္တစ္္ ု
ျ္မးနမး္ခက္အလြန္မခမး ပီး ေဒသပဋိပကၡမခမးေပၚတြင္ သက္ေရမက္မႈအမခိ်ဳးမခိ်ဳးရ ိသည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမးာႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ ာႏုိင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းမခမးကုိ အပုိင္း ၅ မ  ၈ အတြင္း အေသးစိတ္ေဖမ္ျပထမး ပီး  အကခ္္း္ခ်ဳပ္ရတင္ျပရလ ခင ္-  

 နမဂ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ ္ီးစီးအဖြခ႔မ  ေရြးေကမက္္ံကုိယ္စမးလ ယ္အမးလံုး (စစ္တပ္ကိုယ္စမးလ ယ္မပါ) သည္ 
ျပည္္ုိင္ ဖိ်ဳးပါတီဝင္မခမးျဖစ္ၾကသူက ပီး နမဂ ဗုဒၶဘမသမလူနည္းစုျဖစ္သည္။ ျပည္ေထမင္စုၾကသူကံ္ုိင္ေရးန င့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးကခ့သုိ႔ေသမ 
ာႏုိင္ငံေတမ္မ ပံ့ပုိးထမးသည့္အသင္းတြင္ ာႏ စ္ေပါင္းမခမးစြမပါဝင္လမသူမခမးျဖစ္သည္။ တစ္္ခိန္တည္းတြင္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသအတြင္းရ ိ နယ္ေျမအမခမးအျပမးကုိ နမဂလက္နက္ကိုင္အဖြခ႔က ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္ (အပုိ္င္း ၈ 
ကုိၾကသူကည့္ပါ)။ နမဂ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသမ  တရမးဝင္ာိုႏင္ငံေရးတြင ္ နမဂလက္နက္ကိုင္မခမး ပါဝင္ျ္င္းမရ ိသလုိ 
ယင္းအဖြခ႔မခမးသည္  အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံတြင္လည္း တက္ေရမက္္ခ့ျ္င္း မရ ိပါ (အပစ္အ္တ္ရပ္စခမႈ သေဘမတူညီ္ခက္ 
မရ ိသည့္အတြက္ေၾကသူကမင့္)။  

 ဓနုတုိင္းရင္းသမးမခမးသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အစည္း မည္သည့္အ္ါတြင္မ မရ ိ္ခ့ပါ။ ဓာုႏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ 
ေဒသ္ီးစီးအဖြခ႕တြင္ ္ကၠဌမ မ ျပည္ေထမင္စႀုကံ႕္ိုငေ္ရးာႏ င့္ ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးပါတီမ  ျဖစ္ ပီး ကခန္ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးမ မ 
အသစ္ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ ဓာႏုအမခိ်ဳးသမးတုိးတက္ေရးပါတီ (Danu National Democracy Party) မ  ျဖစ္ၾကသူကသည္။ ရ မ္းျပည္နယ ္
ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္ ္ီးစုိင္းေအမင္ျမတ္သည္ ဓာႏုျဖစ ္ပီး  ၂၀၁၀ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ ျပည္္ုိင္ ဖိ်ဳးပါတီကုိ ကိုယ္စမးျပ်ဳဝင္ေရမက္ ပီး 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ၏ ပင္းတယမခ္ာႏၵနယ္မ  အာႏုိင္ရ္ခသ့ည္။ တပ္မေတမ္မ  ဒုတိယဗုိလ္မ ွဴးႀကီးအ္င့္ျဖင့္ 
အ ငိမ္းစမးယူထမးသူ တစ္္ီးက ္ီးစီးအဖြခ႕ ္ကၠဌျဖစ္လမမည္ဟု ေမ ခမ္မ န္းထမး ပီး ၄င္းအမးရမထူးတစ္္င့္ တုိးျမႇင့္္ံရျ္င္းမ္ံရမ  ီ
ကမလပတ္လံုး ယင္းတမဝန္ကုိယူထမးမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္မခမးမ  ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးသည ္
အစိုးရအဖြခ႔တြင္ ေနရမရသည့္တုိင္ ၄င္းတုိ႔ေနရမကိ ု္က္လက္ ထိန္းထမးသည္။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု ္ီးစီးအဖြခ႔တြင္ရ ိ 
ရမထူးေနရမကိုမ ူ ္က္လက္ထိန္းထမးာႏုိင္မႈ ရ ိ၊ မရ ိမ မ မရ င္းလင္းပါ။ သို႔ေသမ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မ ူ
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ အေရးအရမမခမး အုပ္္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင ္ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္သည္ အဓိကျဖစ္ေနသည္။214 

 ပအို႔ဝ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ အေၾကသူကမင္းအျပည့္အစုံကုိ အပုိင္း ၆ တြင္ အေသးစိတ္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 
အမတ္ေနရမမခမးအမးလံုးကို ပအ္ို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး (PNO)မ  ရယူထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ PNO သည္ လက္နက္ကိုင ္

                                                           
213 ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသအတြက္ စမလုံးေပါင္းအမ န္မ မ  “Pa Laung” ျဖစ္ေသမ္လည္း တသမတ္တည္း ျဖစ္သြမးရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသမးအမည္ 
ေ္ၚ္ုိရည္ညႊန္းရမတြင္ “Palaung” ဟုသမ စမတမ္းတေလခမက္စမလံုးေပါင္း သံုးစြခသြမးပါမည္။  
214 ဓာုႏယ္္ေကခးမႈအဖြခ႕အစည္းအတြက္ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္က ေျမဝယ္ထမး ပီး ျမန္မမေငြ သိန္းတစ္ရမကို ေဒသပညမေရးေဖမင္ေဒးရ င္းအတြက္ စီစ္္ထမးသည္။ ေတမင္ႀကီးာႏ င့္ 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရနယ္ေျမ တဝိုက္လႈပ္ရ မးသည့္ နမမည္ႀကီး ဓာုႏစမေပာႏ င့္ယ္္ေကခးမႈအသင္းေ္ါင္းေ္မင္မ  ေျပမျပသည္။ (အင္တမဗခွဴးမ  ေကမက္ာုႏတ္္ခက္၊ 
ရ မ္းျပည္နယ္ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ)  
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ေတမ္လ န္ေရးသက္တမ္းအရင့္္ုံး အဖြခ႕အျဖစ္မ  ေျပမင္းလခသြမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ္ုာႏ စ္မ စကမ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ 
တည္ ငိမ္ေသမ အကခိ်ဳးတူ္က္္ံေရးကိ ုထူေထမင္ာိုႏင္္ခ့သည္။ အဖြခ႕၏  ာုိႏင္ငံေတမ္အေပၚ ေၾကသူကမက္ရြ႔ံ႕ေနမႈကိ ုCallahan က  
‘လက္ေတြ႔္န္စြမ လက္္ံျ္င္း’ (pragmatic acceptance) ဟု သုံးာႏႈန္း္ခ့သည္။215   အင္အမးႀကီး ပီး စနစ္ကခသည့္ ၄င္း၏ 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ (PNA) ေၾကသူကမင့္ PNO ၏ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး က႑သည ္
တရမးဝင္မဟုတ္ေသမ္လည္း သိသိသမသမႀကီးမမးလမ္ခ့သည္။  PNA သည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသာႏ င့္ အနီးအနမး 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမးတြင္ ၄င္း၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖန္႔ကခက္ထမးသည္။ 

 ပေလမင ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသမ  ကုိယ္စမးလ ယ္ေနရမအမးလံုးကို  တအမင္းပညမတတ္ ၾကသူသဇမရ ိသူမခမးာႏ င့္ 
ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမကေ္ရးပါတီအဖြခ႔ဝင္မခမး စုစည္းထမးသည့္ တအမင္းအမခိ်ဳးသမးပါတီ216  ာႏ င့္ PSLP အဖြခ႔ဝင္မခမးက 
ရယူထမးသည္။  ၁၉၉၁ ္ုာႏ စ္တြင္  PSLP ကအပစ္အ္တ္ရပစ္ခ္ခ့ ပီး ၄င္းနယ္ေျမမခမးကုိ ရ မ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ ၇ 
အျဖစ္သတ္မ တ္ေပး္ခ့သည္။ အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံသို႔လည္း တက္ေရမက္္ခ့သည္။ သို႔ေသမ ္လက္ေတြ႕တြင္ တပ္မေတမ္အစုိးရက 
၄င္းတို႔ကုိ  လုပ္ပုိင္္ြင့္အနည္းငယ္သမေပးအပ္္ခ့ ပီး ၂၀၀၅ ္ုာႏ စတ္ြင္ အတင္းအၾကသူကပ္ဖခက္သိမ္းေစ္ခ့သည္။ ကခန္ရစ္္ခ့သည့္ 
အဖြခ႔ငယ္ကုိ “မန္တနုျ္ပည္သူ႔စစ္” အျဖစ္ အသြင္ေျပမင္းလခ္ခ ့ပီး ယေန႔ထိရ ိေန္ခ ျဖစ္သည္။  လက္နက္ျဖ်ဳတ္သိမ္းမႈမခမး 
ျပ်ဳလုပ္သည့္အ္ါ ေနမက္ထပ္အဖြခ႕ငယ္တစ္ဖြခ႕က KNU ေနရမသုိ႔ တုိင္းရင္းသမး မဟမမိတ္ အေနျဖင့္ 
သြမးေရမက္အေျ္္ခ္ခ့သည္။ ထုိ႔ေနမက ္ ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမကေ္ရးတပ္္ီး (PSLF)ကုိ ဖြခ႔စည္း္ခသ့ည္။217  ၂၀၁၁ 
္ုာႏ စ္မ စတင္ကမ PSLF သည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ ာႏ င့္ အနီးပတ္ဝန္းကခင္ေဒသမ  နယ္ေျမမခမးကို အရ ိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ရယူလခက္ရ ိ ပီး ယင္းေနရမမခမးတြင ္အမးေကမင္းသည့္ အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကိုလည္း ထူေထမင္္ ခ႔သည္။ (အပုိင္း ၇ 
တြင္တင္ျပထမးသည္။)  

 ကုိးကန္႔္ီးစီးအဖြခ႕မ  ေရြးေကမက္္ံေနရမမခမးအမးလံုးကို ျပည္္ုိင္ ဖိ်ဳးကုိယ္စမးလ ယ္မခမးမ  ရယူထမး ပီး အမခမးစုမ မ 
ကိုးကန္႔လူမခိ်ဳးမခမး ျဖစ္သည္။ ္ီးစီးအဖြခ႕္ကၠဌမ မ ျမန္မမအမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီမဟမမိတ္တပ္မေတမ္ (MNDAA)218  
တပ္မ ွဴးေဟမင္း ပယ္ေစမက္္ခိန္ (Bai Xuoqian/Pei Sauk Chein) ျဖစ္သည္။ MNDAA သည္ ၁၉၈၉ မ  ၂၀၀၉ ထိ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမး ပီး ယင္းနယ္ေျမမခမးကုိ အထူးေဒသအျဖစ္ အစုိးရ၏ အသိအမ တ္ျပ်ဳမႈာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သည္။ ၂၀၀၉ 
္ုာႏ စ္တြင္ တပ္မေတမ္က ကုိးကန္႔အဖြခ႔ကိ ု နယ္ေျမအတြင္းမ ထုတ္လုိက္္ခိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္္ြခထြက္အဖြခ႔ငယ္ကို 
နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၆ အျဖစ္အသြင္ေျပမင္းရမ၌ ပယ္ေစမက္္ခိန္က အဓိက ေနရမမ ပါဝင္္ခ့သည္။ လက္ရ ိတြင္ 
ထိနုယ္ျ္မးေစမင့္တပ္သည္ ယင္းနယ္ေျမအတြင္း လုံ ္်ံဳေရးက႑ အတြက္ တရမးဝင္တမဝန္ေပးျ္င္း ္ံထမးရသည္။ ၂၀၁၅ 
အေစမပုိင္းတြင္ MNDAA ပင္မတပ္က နယ္ေျမ ျပန္လည္ရယရူန္အတြက္ ကုန္းၾကသူကမ္းာႏ င့္ ေလမက္ကုိင္ မိ်ဳ႕နယ္မခမးတြင္ 
ေျပမက္ကခမးတုိက္ပြခမခမး ္င္ာႏႊခ္ ခ့သည္။ တုိ္က္ပြခမခမးေၾကသူကမင့္ ၄င္းနယ္ေျမမခမးတြင ္ အ္ခိန္အပိုင္းအျ္မးတစ္္ုအထိ 
လူေနမႈကခ္င္းသြမး ပီး ျပည္ေထမင္စုအစုိးရက အေရးေပၚအေျ္အေနထုတ္ျပန္္ခရ့သည္။  

 ဝ နယ္ေျမအတြင္းမ  ္ပေဒအရအသိအမ တ္ျပ်ဳထမးေသမ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရတုိင္း သတ္မ တ္္ခက္တြင္ 
တရမးဝင္္ြင့္ျပ်ဳထမးသည့္  မိ်ဳ႕နယ ္ ၆ ္ ု ရ ိသည့္အနက္မ  ၂ ္ုသမအကခ်ံဳးဝင္သည္။ ကခန္ ၄ ္ုကိ ု ‘ဝ’ 
ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီက အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ထမး ပီး ေရြးေကမက္ပြခကခင္းပ္ြင့္ကိုလည္း ပတိ္ပင္္ခ့သည္။ ၁၉၈၉ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခခေရးေၾကသူကမင့္ UWSP သည္ ယင္းနယ္ေျမမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ္ခ့သည္။ အထူးေဒသအျဖစ္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့ေသမ္လည္း ္ပေဒအရ သတ္မ တ္ထမးျ္င္းမရ ိပါ။ သုိ႔ေသမ္လည္း ေလမေလမလတ္လတ္ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည့္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးတြင ္ ထိအုထူးေဒသကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ရည္ညြန္းသုံးစြခထမးသည္။219 ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရတုိင္းအျဖစ္ 
အကခံ်ဳးဝင္ေသမ  မိ်ဳ႕နယ္ာႏ စ္္ုအတြင္းရ ိ မခ္ာႏၵနယ ္ ေလး္ုအနက္ သံုး္ုတြင္ ‘ဝ’ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမး ပီး 
ကခန္တစ္္ုတြင္ လမးဟူအမခိ်ဳးသမးဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးပါတီက ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ ထိုာႏ စ္ဖြခ႕စလုံး အစုိးရာႏ င့္ သင့္ျမတ္ ပီး လက္နက္ကိုင္ 
အဖြခ႕မခမးာႏ င့္ ္က္္ံမႈမခမးရ ိသည္ဟု မၾကသူကမးသိရပါ။  

                                                           
215 See Callahan (2007), pp. 45-47. 
216 ပေလမင္သည္ တအမင္းကို ဗမမဘမသမျဖင့္ေ္ၚျ္င္းျဖစ္သည္။   
217 ၂၀၀၉ တြင္ဖြခ ႔စည္း ခ့္သည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြခ ႔ တအမင္းအမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးတပ္မေတမ္ TNLA အမည္ျဖင့္ ပို၍သိၾကသူကသည္။ 
218 ကုိးကန္႔ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသမ  ျပည္္ိုင္ ဖိ်ဳးကုိယ္စမးလ ယ္မခမးမ မ ပယ္ေစမက္္ခိန္ာႏ င့္ အ္က္အသြယ္ရ ိသူမခမးျဖစ္ ပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ 
 ပိ်ဳင္ဘက္မရ ိေရြး္ခယ္္ံရသူမခမးျဖစ္သည္။ 
219 ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘမတြင္ လက္မ တ္ေရးထုိး ခ့္သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္အရ ‘ဝ’ နယ္ေျမျဖစ္ေသမ ရ မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ ၂ စကမးရပ္ကုိ 
အထပ္ထပ္ရည္ညြန္းထမး ခ့္ေသမ္လည္း အတိအကခ အဓိပၸမယ္ဖြင့္္ုိျ္င္း၊ အမဏမေပးျ္င္းမရ ိ ခ့္ပါ။ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘမာႏ င့္ ေအမက္တုိဘမလမခမးတြင္ 
ျပန္လည္အတည္ျပ်ဳ ခ့္သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူညီ္ခက္မခမး ေနမက္တြင္ ျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္ျဖစ္သည္။  
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၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ေနမက္ပုိင္းတြင္ ကုိယ္ပုိ္င္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမး ထပ္မံဖြခ႕စည္းျ္င္းမရ ေိတမ့ပါ။ သုိ႔ေသမ္လည္း အသစ္အဖြခ႔စည္းရန္ 
သုိ႔မဟုတ္္ခခ႕ထြင္ရန္အတြက္ ာႏုိင္ငေံရးလႈပ္ရ မးမႈမခမးရိ သည္။ ၂၀၁၄ ာႏ စ္ကုန္ပုိင္းတြင္ နမဂအဖြခ႕အစည္းမခမးာႏ င့္ နမဂ ျပည္သူမခမး 
ကခင္းပ္ခ့သည့္ညီလမ္ံတြင္ တက္ေရမက္လမသူမခမးက ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသတြင္ ္ာီၱႏးာႏ င့္ ဟုမၼလင္း မိ်ဳ႕နယ္မခမးကိုပါ 
ထည့္သြင္းသတ္မ တ္ေပးရန္ ေတမင္း္ို္ခ့သည္။ ာႏ စ္ မိ်ဳ႕နယ္လံုးသည္  ဗိတိသ ခေ္တ္၊ လြတ္လပ္ေရးရ ပီးအစိုးရေ္တ္မခမးတြင ္
နမဂေတမင္တန္း္ရုိင္ သတ္မ တ္္ခက္၌ ပါဝင္္ခ့သည္။220 တရမးဝင္ာိုႏင္ငံေရးကုိယ္စမးျပ်ဳမႈ မရ ိေသမ္လည္း အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံသုိ႔ 
တက္ေရမက္္ခ့သည့္ ကယန္းျပညသ္စ္ပါတီက ကယမး ာႏ င့္ရ မ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကသူကေသမ ကယန္းလူမခိ်ဳးလူနည္းစုအတြက္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု ဖြခ႕စည္းေပးရန္ေမ  ခမ္လင့္ထမးသည္ဟု ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္တြင ္ ထုတ္ေဖမ္ေျပမ္ို္ခ႔သည္။221 လက္ရ ိ 
ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒအရ မတူညီေသမ ျပည္နယ ္ာႏ စ္္ုမ  နယ္ေျမမခမးပါဝင္ေပါင္းစပ ္ပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရင္စုဖြခ ႔စည္းရန္မ မ 
ျဖစ္ာိုႏင္ေ္ခရ ပိံု မေပၚေပ။  

အျငင္းပြမးမႈမခမး အထူးသျဖင့္ ျဖစပ္ြမးေနေသမေဒသမ မ ရ္ိုငျ္ပည္နယ္ေျမမက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ ပီး ထိုေဒသရ ိ မူ္လင္လူမခမးစုသည္ 
“တုိင္းရင္းသမးစမရင္း” တြင ္ပါဝင္ျ္င္းမရ ိသျဖင့္ ာႏိုင္ငံေတမ္မ  ၄င္းတို႔ကုိ ာႏုိင္ငံသမးအျဖစ ္အသိအမ တ္မျပ်ဳေသမေၾကသူကမင့္ ျဖစ္သည္။ 
မခမးမၾကသူကမမီက အစုိးရေျပမေရး္ုိ္ြင့္ရ ိသူ ေထမက္ျပ္ခ႔သကခ႔သုိ႔ အနမဂတ္တြင္ ၄င္းတုိ႔ကုိ  တုိင္းရင္းသမးလူမခုိးမခမးအျဖစ္ 
လက္္ံမည္္ိုပါက ယင္း မိ်ဳ႕နယ္မခမးသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စ ု သတ္မ တ္ရန္ အ္င့္မ ီမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသူမခမးသည္ 
ရ္ိုင္ျပည္ရ  ိ  မိ်ဳ႕နယ္မခမးအနက္မ ာႏ စ္္ုတြင ္ ရ္ုိင္လူမခိ်ဳးမခမးထက္ အေရအတြက္မခမးသည္။222 ယင္းကိစၥသည္ 
ာႏုိင္ငံေရးအကခ္ တ္ရျ္င္း၏ မူလအရင္း္ံျဖစ္သည္ဟု္ို္ခ့ ပီး “ရ္ုိင္တြင္ထုိသုိ႔္ြင့္ျပ်ဳရန္ ျမန္မမျပည္သူမခမးက 
သေဘမတူမည္ထင္ပါသလမး” ဟု ေမး္ြန္းျပန္ထုတ္္ခ့သည္။223 ၁၉၆၀  အေစမပုိင္း ာႏ စ္မခမးတြင္ ယင္းေနရမကိ ု
ေမယုနယ္ျ္မးအုပ္္ ခ်ဳပ္ေရး (Mayu Frontier Administration) သတ္မ တ္ ပီး အလမးတူအ္င့္မခိ်ဳးသတ္မ တ္ေပး္ခ့ဖူးသည ္ (အပိုင္း 
၂.၄ ကိုၾကသူကည့္ပါ)။ 

 ၃.၂.၂ ကိယုပ္ိငုအု္ပ္္ ခ်ဳပ္္ ြင့္ရစရီငစ္မုခမး၏ အ္နး္က႑ာႏ င့္ တမဝနမ္ခမး 

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု ္ီးစီးေကမ္မတီတြင္ ္ပေဒျပ်ဳေရးအမဏမာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအမဏမ ာႏ စ္္ုလုံးရိ သည္။ 
၄င္းတုိ႔နယ္ေျမအတြင္း ဘ႑မေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး အတုိင္းအတမတ္ုထိ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလခမ့္ခေပးထမးသည္။ ဖြခ႔စည္းပံု 
အေျ္္ံ္ပေဒ ဇယမး ၃ တြင္ ေဖမ္ျပထမး္ခက္အရ ္ီးစီးအဖြခ႕သည္ ေအမက္ေဖမ္ျပပါက႑ ၁၀ ္ုတြင္သမ ္ပေဒျပ်ဳျ္င္း၊ (သုိ႔မဟုတ္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေ္မငရ္ြက္ျ္ငး္) မခမးျပ်ဳလုပ္ာႏုိင္သည္။  

  မိ်ဳ႕ျပာႏ င့္ ေကခးလက္စီမံကိန္းမခမး  
 လမ္းတံတမး ေ္မက္လုပ္ေရးာႏ င့္ ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 
 ျပည္သူ႔ကခန္းမမေရး 
 စည္ပင္သမယမေရး 
 မီးေဘးကမကြယ္ေရး 

                                                           
220 ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသ ္ခခ ႔ထြင္ေပးရန္ ကိစၥာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး Hnin Yadana Zaw, ‘Naga Move to Expand Self-Administered Zone’, The Irrawaddy, 2 
December 2014; available at: http://www.irrawaddy.org/burma/naga-move-expand-self-administered-zone.html; ကုိၾကသူကည့္ပါ။ ညီလမ္ံ၏ 
တရမးဝင္ထုတ္ျပန္္ခက္သည္ အဓိပၸမယ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေကမက္ယူာိုႏင္သည္။ ေရရ ည္ရည္မ န္း္ခက္ျဖစ္ေသမ ကုိယ္ပိုင္ျပဌမန္း ြ္ြင့္ေၾကသူကမင့္ ညီလမ္ံရည္ရြယ္္ခက္ 
ေသြဖယ္သြမးျ္င္းမခိ်ဳးကို ေရ မင္ရ မးရန္အတြက္ဟု ယူ္ရသည္။ ညီလမ္ံရည္မ န္း္ခက္မ မ -  သမိုင္းအရ နမဂေျမဟု သတ္မ တ္ထမးသည့္ 
နမဂလူမခိ်ဳးမခမးေနထုိင္ရမေဒသမခမးပါထည့္သြင္းလခက္ နမဂနယ္ေျမ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္ေရး္ြခရန္ - ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ ခ့္သည္။ လူေပါင္း ၇၀၀ 
ေကခမ္တက္ေရမက္ ခ့္သည့္ ညီလမ္ံကုိစီစ္္ ခ့္သူက ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္းမ  ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသ နယ္နိမိတ္ကို္ခခ ႔ထြင္ရန္ ပထမအ္င့္ျဖစ္သည္ဟု ရ င္းျပ ခ့္သည္။ 
(ေတြ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္၊ ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၀၁၅)  
221 Maung Zaw ‘Kayan Leaders Push for Autonomy’, Myanmar Times, 22 April 2015; available at: http://www.mmtimes.com/index.php/national-
news/14054-kayan-leaders-push-for-autonomy.html  
222  ၄င္းတုိ႔ကုိ ရိုဟင္ဂခမအမည္ျဖင့္ ဌမေနတုိင္းရင္းသမးအျဖစ္ အသိအမ တ္ျပ်ဳရန္ ထုိေဒသမခမးမ  မူ္လင္အေရးလႈပ္ရ မးသူမခမးက ကမလရ ည္ၾကသူကမ 
ေတမင္း္ုိ ခ့္ၾကသူကသည္။အစိုးရက ယင္းအမည္ကို လက္္ံရန္ျငင္းပယ္ထမး ပီး ၄င္းတုိ႔ကို ဘဂၤလီမူမခိ်ဳး ဧည့္ာိုႏင္ငံသမးမခမး (တရုတ္၊ နီေပါ ာႏ င့္ အျ္မး ာိုႏင္ငံျ္မးသမးမခမးမ  
ေပါက္ဖြမးလမသူမခမးကခ႔သို႔ပင္) အျဖစ္သမ အသိအမ တ္ျပ်ဳထမးေၾကသူကမင္းသမ ထပ္တလခလခေျပမ္ုိထမးသည္။ ၂၀၁၃ သန္းေ္ါင္စမရင္းေကမက္ယူရမတြင္ ရ္ိုင္ျပည္နယ္မ  
လူေပါင္း ၁ ၀၉၀ ၀၀၀ ္န္႔္ခန္လ ပ္ထမး္ံရသည္။ အေၾကသူကမင္းရင္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ တရမးဝင္ထုတ္ျပန္ျ္င္းမရ ိေသမ္လည္း ဘဂၤလီလူမခိ်ဳးအျဖစ္ စမရင္းသြင္းမ္ံျ္င္း၊ 
ရိုဟင္ဂခမအျဖစ္ စမရင္း သြင္း္ံရေအမင္ ႀကိ်ဳးစမးမႈမခမးေၾကသူကမင့္ မည္သည့္စမရင္းတြင္မ  ပါဝင္ျ္င္းမရ ိျ္င္းျဖစ္ာိုႏင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ စီရင္စုသည္ 
ဌမေနတုိင္းရင္းသမးမခမးအတြက္သမရည္ရြယ္ထမးျ္င္းျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ ဘဂၤလီ အာႏြယ္ ဧည့္ာိုႏင္ငံသမး အျဖစ္စမရင္းသြင္း္ံရပါကကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ စီရင္စု 
ဖြခ႔စည္းာိုႏင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဌမေနတုိင္းရင္းသမး စမရင္းဝင္မ သမ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ စီရင္စု ဖြခ ႔စည္းာိုႏင္မည္ျဖစ္သည္။  
223  Peter Popham ‘Rohingya migrant boat crisis: The boat people of Arakan and Burma’s fear of an ethnic meltdown’, 22 May 2015; available at: 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rohingya-migrant-boat-crisis-the-boat-people-of-arakan-and-burmas-fear-of-an-ethnic-meltdown-
10271512.html ကုိၾကသူကည့္ပါ။ 

 

http://www.irrawaddy.org/burma/naga-move-expand-self-administered-zone.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rohingya-migrant-boat-crisis-the-boat-people-of-arakan-and-burmas-fear-of-an-ethnic-meltdown-10271512.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rohingya-migrant-boat-crisis-the-boat-people-of-arakan-and-burmas-fear-of-an-ethnic-meltdown-10271512.html
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 စမးကခက္ေျမထိန္းသိမ္းျ္င္း 
 သစ္ေတမ ကမကြယ္ျ္င္း ာႏ င့္ ထိန္းသိမ္းျ္င္း 
 ျပည္ေထမငစ္ ု္ပေဒမခမးတြင္ ျပဌမန္းထမးသည္ာႏ င့္ အညီ သဘမဝပတ္ဝန္းကခင္ ထိန္းသိမ္းျ္င္း 
  မိ်ဳ ႔မခမးာႏ င့္ ေကခးရြမမခမး၏ ေရာႏ င့္ လ ခပ္စစ္မီးကိစၥမခမး  
  မိ်ဳ ႔မခမးာႏ င့္ ေကခးရြမမခမး၏ ေစခးကိစၥမခမး  

အထက္ပါက႑မခမးတြင္ တုိင္းရင္းသမးလႈပ္ရ မးမႈမခမးတြင္ အစ္္တစုိက္ေတမင္း္ုိ္ခ့သည့္ ပညမေရး၊ လုံျ္်ံဳေရး၊ 
သဘမဝပတ္ဝန္းကခင္ စီမံျ္င္း အစရ ိေသမ အေရးႀကီးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑မခမးတြင္ လြတ္လပ္စြမလုပ္ပုိင္္ြင့္ မပါဝင္ေပ။   
ထို႔အျပင ္၄င္းတုိ႔အတည္ျပ်ဳလုိက္ေသမ ္ပေဒသည္လည္း ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ ာႏ င့္ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးအ္င့္ ္ပေဒမခမးာႏ င့္ 
လိုက္ေလခမညီေထြမႈ ရ ိရသည္။ ျပည္ေထမင္စ ု ာႏ င့္ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးအ္င့္ လႊတ္ေတမ္မခမးသည္လည္း ဇယမး ၃ 
တြင္ေဖမ္ျပထမးသည့္ က႑မခမးအတြက္ ္ပေဒျပ်ဳာိုႏင္သည့္ အမဏမရ ိေသမေၾကသူကမင့္ ္ီးစီးအဖြခ႕မခမးအေပၚတြင္သမ မူတည္ေနေသမ 
္ပေဒျပ်ဳက႑မရ ိေ္ခ။224  ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ ္ပမမအမးျဖင့္ ္ီးစီးအဖြခ႕မခမးက ၄ငး္တို႔ကုိယ္ပိုင္ ကခန္းမမေရးမဟမဗခွဴဟမမခမး ေရး္ြခာႏိုင္ျ္င္း၊ 
အႀကီးစမး ဖြံ႔ ဖိိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးတြင္ ဝင္ေရမက္လႊမ္းမုိးာႏိုင္ျ္င္းမရ ေိပ။  

ထုိ႔အျပင ္ ္ီးစီးအဖြခ႔၏ နိစၥဒူဝ လုပ္ငန္းမခမး၊ အျ္မးဌမနမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းာိုႏင္မႈမခမးသည္ ေထြ/အုပ္ေပၚတြင ္ မီ တည္ေနသည္။ 
ေထြအုပ္အရမရ ိသည္  ္ီးစီးအဖြခ ႔အတြင္းေရးမ ွဴးျဖစ ္ပီး ္ီးစီးအဖြခ႕ရုံးကိုလည္း ေထြအုပ္ကပင္ တမဝန္ယူသည္။225 လက္ေတြ႕တြင္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသမခမးာႏ င့္ ကုိယ္ပုိ္င္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရတုိင္း တုိ႔သည ္ အေရးကိစၥအမခမးစုအတြက္ ဗဟုိအစုိးရလမ္းညြန္မႈ 
ေအမက္တြင္သမရ ိေန ပီး လြတ္လပ္စြမ လုပ္ပုိင္္ြင့္အနည္းငယ္သမရ ိသည္။  ္ီးစီးအဖြခ႕တြင္ပါေသမ ာႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္တစ္္ီးက 
ေအမက္ပါအတိုင္း္ုိ္ခ႔သည္။  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္မေျပမပါနခ႔ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မ မေတမင္မ  ထိန္း္ခ်ဳပ္္ြင့္မရ ိပါဘူး။ အထက္ေအမက္ 
္န္တခ့ ဗခွဴရုိကေရစီစနစ္နခခခ႔ပခ သြမးရပါတယ္။ ္ပမမ - ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးစီမံကိန္းေတြလုပ္္ခငရ္င္ 
ေထြအုပ္ကတစ္္င့္ သြမးရတယ္။ တကယ့္ကုိ ဗခွဴရုိကရက္တစ္္န္တခ့ လုပ္ငန္းစ္္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ 226 

ပေလမင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသမ  ္ီးစီးအဖြခ႕ာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းေ္မငရ္ြက္သည့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္းမ  
ဝန္ထမ္းတစ္္ီးကလည္း ‘ မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးေတြ (ေထြ/အုပ္) ဟမ အခသည္ မိ်ဳ႕နယ္ေတြမ မ အမဏမအရ ိိ္ုံးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေဒသ္ ံ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလ ယ္ေတြက ဘမပခလုပ္လုပ ္  မိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးနခ႔ အရင္တုိင္ပင္ရတယ္’ ဟု္ိုသည္။227 
ထိုသုိ႔ေသမ အျမင္မခိ်ဳးကို ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္တြင္ ျမနမ္မတိုင္းစ ္ မ ထုတ္ေဝ္ခ႔ေသမ ေ္မင္းပါးတစ္္ုတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ 
ထုိေ္မင္းပါးတြင္ ္ီးစီးအဖြခ႔အ္ခိ်ဳ႕မ  ္ကၠဌမခမးက ၄င္းတို႔ာႏ င့္ ေထြ/အုပ္အၾကသူကမးရ ိ ္က္္ံေရးကို ေဖမ္ျပ္ခ႔သည္။ ဓာႏု 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသမ  တစ္္ီးက ယ္ုကခ႔သို႔္ုိသည္။  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရနယ္ေျမ္ုိတမ အမည္္ံ သပ္သပ္ပါပခ။ ္ရုိင္ရုံး (ျပည္ေထမင္စုအစုိးရ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္) နခ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရအဖြခ႕ၾကသူကမးက အမဏမစီး္င္းပုံက မရ င္းမလင္းနခ႔၊ 
ကခေနမ္တုိ႔က ေတမင္ႀကီး္ရုိင္ (ေထြ/အုပ္) ရခ ႔လမ္းညြန္မႈေအမက္မ မပခ ရ ိေနေသးတယ္။228  

သို႔ေသမ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရရန္မ မ အ္ခိ်ဳ႕ေသမေဒသ္ံေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ အဓိကရည္ရြယ္္ခက္မဟုတ္ၾကသူကေပ။ ၄င္းတို႔က 
ပါဝင္လႈပ္ရ မးေနသည့္ ေဒသ္ံမခမးကို ာႏုိင္ငံေရးာႏ င့္မ္ုိင္သည့္ကိစၥမခမးတြင္ အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ေအမင ္
တရမးဝင္လမ္းဖြင့္ေပးျ္င္း၊ ေဒသဖြံ႔ ဖိ်ဳးမႈရ ိလမျ္င္းတို႔ေၾကသူကမင့္ ယင္းစနစ္ကို အေကမင္းျမင္ၾကသူကသည။္ လက္ေတြ႕တြင္မ ူ္ီးစီးအဖြခ ႔၏ 
အဓိကတမဝန္မ မ ေဒသာၱႏရ ဘတ္္ဂခက္စီမံေရးန င့္ ျပ်ဳစုေရးျဖစ္သည္။ ၄င္းနယ္ေျမအတြင္း လည္ပတ္ေနသည့္ 
အရပ္ဖက္ဝန္ေ္မင္မႈဌမနမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ျ္င္း၊ ညႇိာႏိႈင္းလုပ္ေ္မငျ္္င္း၊ ႀကီးၾကသူကပ္ျ္င္းမခမးကုိ ျပ်ဳလုပ္ာႏုိင္ ပီး 
နယ္ေျမအတြင္းအေျ္အေနမခမးကုိ အစုိးရထံသို႔ တရမးဝင္ အစီရင္္ာိုံႏင္သည့္လမ္းေၾကသူကမင္းရ ိသည္။229 

                                                           
224 ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရစီရင္စုမခမးသို႔ တရမးဝင္လြခအပ္ထမးသည့္ အမဏမမခမးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး အေသးစိတ္ကို ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္ 
ဖြခ႔စည္းပုံအေျ္္ံ္ပေဒ ၂၀၀၈၊ အပိုဒ္ ၂၇၅ - ၂၈၂ ာႏ င့္ ဇယမး ၃ တြင္ၾကသူကည့္ပါ။ UNDP (2015b), p. 37 ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
225 Chit Saw & Arnold (2014), p. 14-15 ာႏ င့္  ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္ ဖြခ႕စည္းပုံအေျ္္ံ္ပေဒ ၂၀၀၈၊ အပိုဒ္ ၂၈၃  
226 ာိုႏင္ငံေရးပါတီမ  ဝန္ထမ္းတစ္္ီးာႏ င့္ေမးျမန္း္ခက္ (ရ မ္းျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ၊ ေတြ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္) 
227 အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္းဝန္ထမ္းာႏ င့္ ေမးျမန္း္ခက္  (ရ မ္းျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္၀ါရီ၊ ေတြ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္) 
228 Sandar Lwin, ‘New self-administered areas struggle to assert authority’, Myanmar Times, 17 February 2015; available at: 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/9589-new-self-administered-areas-struggle-to-assert-authority.html  
229 UNDP (2015b), p. 37. 

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/9589-new-self-administered-areas-struggle-to-assert-authority.html
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ျပည္္ိုင ္ဖိ်ဳးကုိယ္စမးလ ယ္ ဓာုႏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ ္ကၠဌက - ‘ကခေနမ္တုိ႔နယ္ေျမတုိးတက္ေရးကိုပခ စိတ္ဝင္စမးပါတယ္ 
(ဖက္ဒရယ္အေရးမခမးထက္)။  ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္စနစ ္ အျပည့္အဝ အသက္ဝင္ ပီး၊ နည္းပညမ္ိုင္ရမကိစၥေတြလည္း 
ေျပလည္သြမး ပီ္ုိရင ္ (အမဏမပုိေပးျ္င္းက) ကခေနမ္တုိ႔ရခ႕ ဖြြ႔ံ ဖိ်ဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ပုိအေထမက္အကူျပ်ဳာႏုိင္မ မျဖစ္ပါတယ္’ 
ဟု္ုိ္ခ့သည္။ အလမးတူပင္ ပအို႔ဝ္ ကိယု္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ ္ီးစီးအဖြခ႕ေနရမအမးလုံးကို ရယူထမးာိုႏင္သည့္ 
ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး အဖြခ႕ဝင္တစ္္ီးက ‘ဒီစနစ္ေၾကသူကမင့္ အစုိးရနခ႔ နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ာိုႏင္္ြင့္ရတယ္၊ အရင္စနစ္ကေတမ့ 
အထက္ေအမက္ သေဘမပခ၊ အစုိးရကေပးမ  ရတယ္။ အ္ုေတမ့ ေအမက္ေျ္ကအထက္ကိုသြမးတခ႔စနစ္ ျဖစ္သြမး ပ။ီ 
ကခေနမ္တုိ႔လိုအပ္တမကုိေတမင္းာႏုိင္တယ္ လုိတမကိုရာႏုိင္တယ္’230 ဟုရ င္းျပသည္။ 

အ္ခ်ဳပ္္ိုရလ ခင္ အစုိးရာႏ င့္ ရင္းာႏ ီးစြမပူးေပါင္း္ခ့သည့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၊ ျပည္္ုိင္ ဖိ်ဳးအမတ္မခမး ကခ့သုိ႔ေသမ 
ယ္င္ဗဟုိအစုိးရလက္ေအမက္တြင္ လုပ္ငန္းမခမးပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္္ခ႔ၾကသူကသူမခမးအဖို႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရငစ္ုမခမး ေပၚေပါက္ 
လမျ္င္းျဖင့္ ေဒသအေရးမခမးတြင္ တရမးဝင္ ပြင့္လင္းစြမပါဝင္ာိုႏင္လမ ၾကသူကေသမေၾကသူကမင့္ ယင္းအစီအစ္္ကို လိႈက္လ ခစြမ 
ႀကိ်ဳ္ုိၾကသူကသည္။ လုံးဝလြတ္လပ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ တုိက္ပြခဝင္လခက္ရ ိသည့္ အင္အမးႀကီး လက္နက္ကိုင္မခမး၊ 
အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမမခမးကုိ စစ္ေရးအရသိမ္းပိုက္ထမးာုိႏင္ေသမ အဖြခ႔မခမးအဖုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရင္စုမခမးသည္ 
၄င္းတုိ႔ေတမင္း္ုိ္ခက္ကုိ ျဖည့္္ည္းေပးာႏုိ္င္ျ္င္း မရ ိသေလမက္ျဖစသ္ည္။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရင္စမုခမးအတြင္းတြင္ 
တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးက အမး ပိ်ဳင္တုိက္္ုိက္မႈမခမးရ ိလမ ပီး တုိက္ပြခမခမးေၾကသူကမင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္မႈမခမး သိသိသမသမ ောႏ မင့္ောႏ းလခက္ရ ိသည္။  

၃.၃ သံုးသပ္္ ခကမ္ခမး 

၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒအရ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမခမးကိ ု ျပန္လည္ဖြခ႕စည္းေပး္ခ့သည။္ ျပည္နယ္ရရ ိထမးသည့္ 
ဗမမမဟုတ္သည့္ အဓိကတိုင္းရင္းသမး  ၇ မခိ်ဳးအတြက္ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဖြခ႕စည္းေပး ာိုႏင္္ခ့သည္။ သို႔ေသမ္လည္း ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမးကုိ 
ေဒသ္ံမခမးက ေရြး္ခယ္ျ္င္းမဟုတ္သကခ့သုိ႔ အမဏမ္ြခေဝမႈမ မလည္း အနည္းငယ္သမရ ိသည္။ တုိင္းရင္းသမး 
ာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရ မးမႈမခမးက အစ္တ္စုိက္ ေတမင္း္ို္ခ့သည့္ လုံျ္်ံဳေရး၊ ပညမေရး ာႏ င့္ သဘမဝသယံဇမတစီမံေရး ကခ့သုိ႔ေသမ 
အေရးပါသည့္ က႑မခမးအတြက္ လုပ္ပုိင္္ြင့္ကိုမ ူေဒသာၱႏရအစုိးရမခမးသုိ႔ ေပးအပ္ထမးျ္င္းမရ ိေပ။  

ေဒသမ  ေရြး္ခယ္တင္ေျမႇမက္ထမးသည့္ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလ ယ္အမခမးစုျဖင့္ ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ ္ီးစီးအဖြခ႕မခမးေၾကသူကမင့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသမခမးသည္ ထူးျ္မးသည့္သေဘမရ ိသည္။ ျပည္နယ္အတြင္းမ  လူမခိ်ဳးစုငယ္မခမး၏အေရးကို 
ေျဖရ င္းေပးာိုႏင္ရန္အတြက ္ အေျ္္ံလည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ္ီးစီးအဖြခ႕၏ ၾကသူသဇမသက္ေရမက္မႈမ မ အႀကီးအကခယ ္
ကန္႔သတ္္ံထမးရသည္။ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးတြင္ ဝင္ေရမက္လႊမ္းမုိးာႏုိင္ေသမ္လည္း လြတ္လပ္စြမ အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္္ြင့္ 
အျပည့္အဝရ ိမႈမ မမူ ေဝးကြမေန္ချဖစ္သည္။  

ေဒသအ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဖြခ႕စည္းပုံအသစ္ ာႏ စ္္ုလံုးသည္ စစ္တပ္္ီးေ္မင္သည့္ ျပည္ထခေရးဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္္ံ အေထြေထြ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန ညြန္ၾကသူကမးမႈေအမက္တြင္ ရ ိေန္ချဖစေ္သမေၾကသူကမင့္ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလခမ့္ခာႏိုင္ျ္င္းမ မ အမးနည္းလခက္ရ ိသည္။  

တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္အမခမးစုက ၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒေဘမငေ္အမက္မ  ာႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္လုပ္ေ္မငရ္န္ာႏ င့္ 
ာႏုိင္ငံေတမ္မ  ဖြခ႕စည္းသည့္ လုံ ္်ံဳေရးအဖြခ ႔အစည္းမခမး အျဖစ္အသြင္ေျပမင္းရန္၊ လက္နက္ျဖ်ဳတ္သိမ္းရန္ ္ ာႏၵမရ ိသည့္အတြက ္ ၂၀၁၁ 
္ုာႏ စ္မ စ ပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရင္စု ေနရမ ၂ ေနရမ အပါအဝင္ ျပည္နယ္အမးလုံးနီးပါးတြင္ တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမခမး ျဖစ္ေပၚလခက္ရ ိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသ္ိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကုိ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးက တုိက္ပြခဝင္ျ္င္းျဖင့္ 
ေသမ္လည္းေကမင္း၊ အပစ္အ္တ္ရပ္စခသေဘမတူျ္င္း ျဖင့္ေသမ္လည္းေကမင္း ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထမးျ္င္း ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ 
အမ န္တကယ္အမဏမရ ိသူမခမးမ မ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္မခမးျဖစ္ေနေၾကသူကမင္း ထင္ဟပ္လခက္ရ ိသည္။ တုိင္းရင္းသမး 
လက္နက္ကိုင္မခမးအေနျဖင့္ နယ္ေျမပိငု္နက္မခမးကိ ု မည္ကခ့သို႔ထိန္းသိမ္းသည္၊ အမဏမကခင့္သုံးသည္ကုိ ေနမက္အပုိင္းတြင္ 
ေဖမ္ျပထမးသည္။ ထုိ႔ေနမက ္ ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင္လက္ရ ိျဖစေ္ပၚေနသည့္ ေဒသ္ိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ကိုင္ပံုမခမးအေၾကသူကမင္း 
အေသးစိတ္ကုိ ေနမက္အပုိင္းမခမးတြင္ေဖမ္ျပထမးသည္။

                                                           
230 PNO အဖြခ႔ဝင္ာႏ င့္ ေတြ ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္ (၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ၊ ရ မ္းျပည္နယ္)။ 
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အပိငုး္ ၄ - တရမးဝငမ္ႈေဘမငမ္ခမး၏ အလြန ္- လကန္ကက္ုိငမ္ခမး၏ နယေ္ျမထနိး္္ခ်ဳပပ္ုာံႏ င့္ အပု္္ ခ်ဳပမ္ႈ 
လညပ္တပ္ု ံ

လက္ေတြ႔တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အစည္းမခမး အေတမ္မခမးမခမးက ၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒတြင္ ျပဌမန္းထမးျ္င္းမရ ိေသမ 
ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေပါင္းမခမးစြမကိ ု တည္ေထမင္ထမးသည္။ ယင္းစနစ္မခမးသည္ ပထဝီအေနအထမးအရ ေဒသာႏၱရအ္င့္ 
အ္ခင္း္ခင္းတြင္လည္းေကမင္း၊ ေနရမအမခမးအျပမးတြင္ ာႏိုင္ငံေတမ္၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးာႏ င့္လည္းေကမင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ 
စီရင္စမုခမး၏ စနစ္ာႏ င့္လည္းေကမင္း ထပ္ေနတတ္သည္။  

ဤအပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္မခမးအေနျဖင့္ နယ္ေျမမခမးာႏ င့္ လူထုမခမးအေပၚ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမဏမစက ္ ျဖန္႔ကခက္မႈ 
ရယူပုံနည္းလမ္း သံုးမခိ်ဳးကို ေဖမ္ျပသြမးမည္ျဖစ္သည္။ 

၁) တုိက္ပြခဝင ္ရယူျ္င္း - နယ္ေျမထိန္းထမးရန္၊ ရယူရန္အတြက္ စစအ္င္အမး အသုံးျပ်ဳျ္င္း။  

၂) ညႇိာႏိႈင္းရယူျ္င္း - အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသျဖင့္ ျမန္မမလု ံ္်ံဳေရးအင္အမးစုမခမးက နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ကို 
နမးလည္မႈာႏ င့္္ြင့္ျပ်ဳျ္င္း။ 

၃) ပူးေပါင္းရယူျ္င္း - ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ပြင့္လင္းရင္းာႏ ီးစြမပူးေပါင္း ပီး နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္း။  

ထိုသုိ႔ရယူထမးေသမ နယ္ေျမပိုငန္က္မခမးတြင္ ေသ္ခမရ င္းလင္းစြမ နယ္နိမိတ ္သတ္မ တ္သေဘမတူထမးမႈ အနည္းငယ္သမရ ိသည္။ 
ထို႔သုိ႔ရ ိ္ခ႔လ ခင္လည္း တရမးဝင္မ တတ္မ္းျပ်ဳစုထမးမႈ မရ ိသေလမက္ပငျ္ဖစ္သည္။ 

၄.၁ တုိကပ္ြခဝငရ္ယျူ္ငး္ (ပဋပိကၡ) 

ာႏုိင္ငံေတမ္မ  လက္နက္အင္အမးျဖင့္ ထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္ျ္င္းမရ ိသည့္ နယ္ေျမမခမးရ ိ္ခ့သည္မ မ ျမန္မမ့သမုိင္း တေလခမက္လံုးပင္ျဖစ္သည္။ 
အ္ခိ်ဳ႕အေျ္အေနမခမးတြင္ ‘အတုိက္အ္ံ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု’ေ္ါင္းေ္မင္မခမးာႏ င့္တပ္မခမးသည္ ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင ္
လြတ္လပ္ေရးမရ္င္ကပင္ ေနထုိင္အေျ္္ခ ပီးျဖစေ္သမေၾကသူကမင့္ တုိက္ယူသည ္မဟုတ္ပခ ္ု္ံထိန္းသိမ္းထမးသည့္ နယ္ေျမမခမးလည္း 
ရ ိသည္။ တုိက္ပြခဝင္နည္းျဖင့္ နယ္ေျမရယူထမးသည့္အဖြခ႕မခမးတြင္ KIO ာႏ င့္ ၄င္း၏မဟမမိတ္မခမးျဖစေ္သမ 
ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမကေ္ရးတပ္္ ီး ာႏ င့္ ျမနမ္မအမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီမဟမမိတ္တပ္မေတမ္ (MNDAA)231 တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁၊ 
၂၀၁၂ အပစ္အ္တ္မရပ္စခမႈမခမးမတိုင္မ ီက KNU၊ KNPP ာႏ င့္ RCSS တုိ႔သည္လည္း တုိက္ပြခဝင္ နည္းျဖင့္ရယူထမးသူမခမးျဖစ္သည္။  

ပဋိပကၡမခမး ျဖစ္ပြမးေနစ္္အ္ခိန္မခမးတြင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္အမခမးစုက တပ္မေတမ္၏ လႈပ္ရ မးမႈမခမးကုိ ္ုံ္ံရန္အတြက္ 
ေျမျမ်ဳပ ္ မုိင္းေထမင္ျ္င္း၊  ္ံ်ဳ်ဳ္ုိတုိက္္ုိက္ျ္င္း အစရ ိေသမ ေျပမကက္ခမးနည္းမခမးကုိ အသံုးျပ်ဳၾကသူကသည္။ ၄င္းကိုၾကသူကည့္ျ္င္းအမးျဖင့္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမး ္ု္ံရမတြင ္ နယ္နိမိတ္ရ င္းလင္းတိကခစြမ သတ္မ တ္ထမးေသမ ပိုင္နက္ရ ိမႈနည္းပါးေၾကသူကမင္းေတြ႕ရသည္။ 
ာႏိုင္ငံေတမ္မ  ထိန္း္ခ်ဳပ္ရန္္က္္ခသည့္ ေနရမမခမးျဖစ္ေသမ နယ္စြန္နယ္ဖခမး၊ ေတမင္ထူထပ္သည့္နယ္ေျမမခမးသည္ ၄င္းတို႔၏ 
ပိုင္နက္မခမးျဖစ္သည္။ 

ေဒသ၏ ပထဝီအေနအထမးကို နမးလည္သိရ ိျ္င္း၊ ေဒသ္ံမခမးာႏ င့္ နီးကပ္ေသမ္က္္ံေရးရ ိျ္င္း (သို႔မဟုတ္ 
တူညီေသမဘမသမစကမးမခမး အသံုးျပ်ဳျ္င္း) အစရ သိည္ျဖင့္တို႔ေၾကသူကမင့္ ေတမေတမင္ထူထပ္ေသမေနရမမခမးတြင္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမးက အသမစီးရၾကသူကသည္။ တပ္မေတမ္မ မမူ  မိ်ဳ႕မခမး၊ လမ္းမခမး၊ စီးပြမးေရးေနရမမခမးကုိ ကမကြယ္ေနရသည့္ 
အေျ္အေနအကန္႔အသတ္မခမး ရ ိသည္။ ထိုသုိ႔ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေနေသမ ေနရမမခမးတြင ္ အျ္မးအစိုးရဌမနမခမးကုိ 
ဖြင့္လ စ္္ခထမးရန္မ မ မျဖစာုိ္ႏင္သေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတမ္က ေတမေတမင္ထူထပ္ေသမ ေနရမမခမးတြင ္
ထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏိုင္ျ္င္းရ ိ္ခ႔လ ခင္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းရ  ိ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး၊ ရ မ္းျပညန္ယ္ ကြတ္္ိုင္ မိ်ဳ႕နယ္ရ  ိ
ဌမေနျပည္သူ႕စစမ္ခမး ကခ႔သို႔ေသမ ေဒသရ  ိ၄င္းတို႔၏လက္ေအမက္္ံ ေဒသ္ံတိုင္းရင္းသမးတပ္ဖြခ႔မခမးအေပၚ အမးထမးရသည္။ 

နယ္စပ္တေလခမက္ေတမင္ထူထပ္ေသမ နယ္ေျမ မခမးတြင္ တပ္မေတမ္မေရမက္ာိုႏင္ေသမေၾကသူကမင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးက 
အမမ္ံနယ္ေျမအျဖစ ္ အသုံးျပ်ဳၾကသူကသည္။ ထုိကခ့သို႔ေသမ ေဒသမခမးသို႔စစ္တပ္က ကင္းစ္န္းအမခမးအျပမး္ခထမး ပီး လမ္းေၾကသူကမင္း 
ရ င္းထမးာႏုိင္သည္။ သို႔ေသမ္လည္း စ္န္းမခမးရ ိသည့္ ပတဝ္န္းကခင္ကိ ု ကန္႔သတ္နယ္ေျမ သတ္မ တ္ထမး ပီး 
ကင္းလ ည့္လမ္းေၾကသူကမင္းမခမးကုိ စနစ္တကခေဖမ္ထုတ္ထမးရသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကသူကမင့္ ၄င္းေဒသမခမးရ ိ ရြမမခမးကုိ 
လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမးကသမ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးေလ႔ရ ိၾကသူက ပီး ထိုအဖြခ႔မခမးကသမ အေျ္္ံလူမႈဝန္ေ္မင္မႈမခမး၊ လံု ္ံ်ဳေရးာႏ င့္ 

                                                           
231 PSLF သည္ ၄င္း၏လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြခ႕ တအမင္းအမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးတပ္မေတမ္ အေနျဖင့္ ပို၍လူသိမခမးသည္။ ပေလမင္ျပည္ လြတ္ေျမမက္ေရးအဖြခ႔အစည္း 
(ေနမက္ပိုင္း ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမက္ေရးပါတီ) ာႏ င့္ မတူပါ။  
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တရမးစီရင္ေရးကိစၥမခမးကုိ ေ္မင္ရြက္ေပးၾကသူကသည္။ အ္ြန္ေကမက္္ျံ္င္းာႏ င့္ တပ္သမးစုေ္မင္းေရးကိစၥမခမးမ မမူ ေဒသကုိလိုက္၍ 
ကြမျ္မးသြမးသည္။ ထုိကခ့သို႔ေသမ ရပ္ရြမမခမးသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံထက္ အိမ္နီးနမး္ခင္းာိုႏင္ငံမခမး၏ စီးပြမးေရးစနစ္ာႏ င့္ 
ပုိ၍အကြခမ္းတဝင္ရ ိၾကသူကသည္။ လြတ္လပ္ေရးမရမ  ီ ကမလမခမးကပင္ ေဒသ္ံလက္နက္ကိုင္မခမးက စုိးမုိးထမး္ခ့ျ္င္းေၾကသူကမင့္ 
ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ယင္းေဒသမ  ျပည္သူမခမး၏ ထိေတြ႕မႈမ မ ရန္လိသုည့္အေနအထမးရ ိေသမ ေတြ႕္ုံမႈမခမး္ခည္းသမျဖစ္သည္။ 
ထုိကခ့သို႔ေသမ နယ္ေျမ အမခမးစု ကိ ုအစုိးရက ‘အနက္ေရမင္နယ္ေျမမခမး’ အျဖစ္သတ္မ တ္ထမး ပီး ရြမမ စြန္႔္ြမရန္ ျငင္း္န္သူမခမးကုိ 
ေသမင္းကခန္းသ ူသုိ႔မဟုတ္ ေသမင္းကခန္းသူမိသမးစုမခမးအျဖစ္သမ ္ယ္စုာႏ စ္ာႏ င့္္ခီ  သတ္မ တ္္ခ့ျ္င္းေၾကသူကမင့္232  ာႏုိင္ငံေတမ္ ာႏ င့္ 
ယင္းလူမႈအဖြခ႕အစည္းမခမးၾကသူကမး ျ္မးနမးမႈမ မ ႀကီးထြမးလခက္ရ ိသည္။ ထို႔အျပင ္ အစိုးရထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္ရ ိ ေဒသမခမးတြင္ 
ဖိာႏ ိပ္္ံရသူ၊ ပဋိပကၡမခမးကုိ ေရ မင္ေျပးလမသူ ဗမမမဟုတ္ေသမ တိုင္းရင္းသမး ေနရပ္စြန္႔္ြမသူမခမးသည္လည္း အမမ္ံနယ္ေျမမခမးသုိ႔ 
ေရြ႕ေျပမင္းလမေလ႔ရိ ၾကသူကသည္။233 

နယ္စပ္ေဒသာႏ င့္ ေဝးသည့္ ေျမျပန္႔ေဒသမခမးတြင္မ ူ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအေနျဖင့္ နယ္ေျမေတမက္ေလခမက္ထိန္းထမးာႏုိင္ရန္ 
္က္္ခသည္။ ေဒသ္ံရပ္ရြမမခမးာႏ င့္ လက္ပြန္းတတီးရ ိမႈ (အနည္း္ုံး ဘမသမ စကမးတ)ူ၊ နယ္ေျမအေနအထမးကြခမ္းကခင္မႈတုိ႔ေၾကသူကမင့္ 
ယင္းနယ္ေျမမခမးသည ္အစုိးရ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈထက္ လက္နက္ကိုင္မခမးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအမက္ေရမက္ေနသည္မခမးလည္း အေတမ္မခမး 
မခမးရ ိသည္။ အစုိးရၾကသူသဇမသက္ေရမက္မႈ အနည္းငယ္သမရ ိေသမ လမ္းမခမး၊  မိ်ဳ႕မခမးမ ေဝးရမ နယ္ေျမမခမးမ  
ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမးသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမး တည္ေထမင္ထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ဌမနမခမးာႏ င့္လည္း ္က္္ံရသည္။ 
ယင္းကခ့သို႔ေသမ နယ္ေျမမခမးတြင္ရ သိည့္ ရပ္ရြမေကခမင္းမခမး၊ အျ္မး သမေရးနမေရးအသင္းမခမးသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ ႔မခမးထံမ  
အေျ္္ံေထမက္ပ့ံမႈမခမး လက္္ံ ရရ ၾိကသူကသည္။ သို႔ေသမ ္ယင္းနယ္ေျမမခမးမ  ေကခးရြမမခမးသည္ တပ္မေတမ္အပါအဝင ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေသမ 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး၏ ၾကသူသဇမလြမ္းမုိးမႈကုိ္ံရ ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေအမက္တြင္ကခေရမက္ ာႏုိ္င္ေ္ခမခမးသည္။ 
ေကခးရြမအ္င့္ လူမႈေရးဝန္ေ္မင္မႈအဖြခ႔မခမးအေနျဖင့္ ပဋိပကၡကမလအတြင္းတြင္ပင္234 အမဏမပိုင္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးထံမ  
အေထမက္အပ႔ံမခမး ရရ ိာုိႏင္ျ္င္းမ မ အ္န္းမဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႔ရရ ိျ္င္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏စနစ္သည္ အမခိ်ဳးအစမးအစံုေပါင္းစပ္ထမးေသမ 
စနစ္တစ္္ျုဖစ္သြမးသည္။  

“တုိက္ပြခဝင္ရယူထမး”သည့္ အ္င္းအကခင္းတြင္ပင္ ာႏုိင္ငံေတမ္၏လံု ္်ံဳေရးအင္အမးစုမခမး နယ္နိမတိ္ လုိင္းတေလခမက္ရ ိေနမႈ 
ကုိလက္္ံသည့္အေနအထမးမ မ မ္န္းလ သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိပ္တုိက္ေတြ႕္ုံမႈမခမးမရ ိျ္င္း အေကမင္း္ံုးေရြး္ခယ္ရမျဖစ္သည့္ 
နယ္ေျမမခမးတြင္ အစုိးရာႏ င့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မခမး တစ္ဖြခ႕န င့္တစ္ဖြခ႕ ေရ မင္ရ မးမႈမခမး ေပၚေပါက္လမာႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
မတူညီသည့္ ာႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ လုံ ္်ံဳေရးအျမငရ္ ိေသမ္လည္း လူမခိ်ဳးတူ၊ ေ္ြမခိ်ဳးေတမ္စပ္မႈမခမးပင္ ရ ိာႏုိင္ေသမ အတိုက္အ္ံ 
လက္နက္ကိုင္မခမးာႏ င့္ ာႏုိင္ငံေတမ္က ပ့ံပုိးထမးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မခမး အၾကသူကမး တြင္ပုိ၍ျဖစ္ာိုႏင္သည္။ အ္ံုးစြန္္ံုးအေျ္အေနမခမးတြင္ 
စီးပြမးေရးအ္ြင့္အလမ္းမခမးက ပဋပိကၡျဖစပ္ြမးေနစ္္ကမလအတြင္း၌ပင ္တပ္မေတမ္ာႏ င့္ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမးအၾကသူကမး တုိက္ရိုက္ 
ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္မႈမခမး ေ္မင္ရြက္လမေစာုိႏင္သည္။ 

၄.၂ ညႇိာိႏႈငး္ရယျူ္ငး္ (အပစအ္္တရ္ပစ္ခေရး) 

လက္ရ ိတြင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ  ိ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အမခမးစုသည္ အစုိးရက အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးကို ထိန္းသိမ္းရန ္ ရည္ရြယ္္ခက္ျဖင့္ 
္ြင့္ျပ်ဳထမးသည့္ (ညႇိာႏိႈင္းရယူျ္င္းျဖင့္) နယ္ေျမမခမးကုိ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ ညိႇာႏိႈင္းရယူသည့္ ပုုံစ ံ၂ မခိ်ဳးရ ိသည္။ ပထမ တစ္မခိ်ဳးမ မ 
၁၉၈၀ ေနမက္ပုိင္း ာႏ င့္ ၁၉၉၀ အေစမပုိင္းကမလမခမးတြင္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးလက္္ံသူမခမးကုိ နယ္ေျမမခမးသတ္မ တ္ေပး္ခ့သည္။ 
ဒုုတိယတစ္မခိ်ဳးမ မ ၂၀၁၁ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးမခမးေၾကသူကမင့္ ေပၚေပါက္လမျ္င္းျဖစ္သည္။ ာႏ စ္မခိ်ဳးလုုံးတြင္ တပ္မေတမ္က 
လက္္ံထမးသည့္ ရ င္းလင္းေသမ နယ္ေျမပုုိင္းျ္မးမႈမရ ိပါ။  

ပထမ တစ္မခိ်ဳးမ မ ၁၉၈၀ ာႏ စ္မခမးာႏ င့္ ၉၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးအတြင္း အပစ္အ္တ္ရပ္စခၾကသူကသည့္အဖြခ႔မခမး ( အပုုိင္း ၂.၆၊ ဇယမး ၁ 
တြင္ၾကသူကည့္ပါ) သိုု႔ ာႏုုိင္ငံေတမ္က သီးသန္႔ေပး္ခ႔သည့္ နယ္ေျမမခမးျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ္ုုာႏ စ ္ ဇူလုုိင ္ မတုုိင္မီ ေရးထုုိး္ခ့သည့္ 
သေဘမတူညီ္ခက္မခမးအရ ယင္းနယ္ေျမမခမးကုုိ “အထူးေဒသမခမး” အျဖစ ္ သတ္မ တ္ေပး္ခသ့ည္။ ယင္းေနမက္ပုုိင္း 

                                                           
232 South & Jolliffe (2015), p.28. ကိုၾကသူကည့္ပါ။ အစိုးရက ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္ျဖန္႔ ခ့္သည့္ ထုတ္ျပန္မႈတ္ုတြင္ လိႈင္းဘြခ႕ မိ်ဳ႕နယ္ အေရ ႕ပိုင္းတြင္ေနထုိင္ေနၾကသူကသည့္ 
ျပည္သူမခမးသည္ KNU/KNLA တပ္ဖြခ႕မခမးာႏ င့္၊ ၄င္းတုိ႔၏မိသမးစုမခမးသမ ျဖစ္သည္ဟု ္ုိ ခ့္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ ာိုႏင္ငံျ္မးေရးဝန္ႀကီးဌမန၏ ထုတ္ျပန္္ခက္ Myanmar 
Ministry of Foreign Affairs, ‘Ministry of Foreign Affairs releases Press Statement in response to declaration of EU Presidency’ (13 June 2009) 
ယင္းေၾကသူကညမ္ခက္ထုတ္ျပန္္ခိန္တြင္ အစိုးရာႏ င့္ KNU/KNLA တုိ႔ စစ္ျဖစ္ေနသည့္အ္ခိန္ျဖစ္သည္။  
233 ျမန္မမာုိႏင္ငံအေရ ႕ေတမင္ပုိင္းရ ိ ထိုသို႔ေရြ႕ေျပမင္းေနထိုင္မႈမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ အေလ႔အထမခမးကို သိရန္ South & Jolliffe (2015), p. 18, pp. 27-28 
ကိုၾကသူကည့္ပါ။ ၁၉၈၀ ာႏ င့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးာႏ င့္ ၂၀၁၁ မ ထပ္မံစတင္လမသည့္ က္ခင္ျပည္နယ္မ  ေရြ႕ေျပမင္းမႈ အေလ႔အထမခမးကို သိရန္ Jolliffe & South (2014) 
ကိုၾကသူကည့္ပါ။ 
234 Jolliffe (2014), p. 17, p. 33. 
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သေဘမတူ္ခ့သည့္နယ္ေျမမခမးကုုိ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမမခမး သုုိ႔မဟုုတ္ အပစ္အ္တ္ရပ္ထမးသည့္ ေဒသမခမး အျဖစ္သမ 
သုုံးာႏႈန္းသည္။ ယင္းနယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕မ  လက္နက္ကိုုင္အုုပ္စုုမခမး၏ အမဏမမ မ တျဖည္းျဖည္းေပခမက္ကြယ္သြမးမႈမခမး ရ ိေသမ္လည္း 
အ္ခိ်ဳ႕ေဒသမခမးရ ိ လက္နက္ကိုင္ဖြခ႕မခမးမ မမ ူ ၄င္းတို႔၏အမဏမကို လက္နက္ကုိင္ေ္မင္ထမး္ခ အေနအထမးျဖင့္ 
္က္လက္ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုုိင္္ချဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္လည္း ထိုအဖြခ႔မခမးကုိ ာႏုုိင္ငံေရးက႑၊ လုုံ ္်ံဳေရးက႑မခမးတြင္ တရမးဝင္ေနရမ 
ေပးျ္င္းမရ ိပါ။ KIO ာႏ င့္ ္ခ်ဳပ္္ုိ္ခ့ေသမ235 သေဘမတူညီ္ခက္မ လြခ၍ ထုိကခ့သို႔္ြင့္ျပ်ဳ္ခ့ေသမ နယ္ေျမမခမးကုိ စမျဖင့္ေရးသမး 
အသိအမ တ္ျပ်ဳ္ခ့ျ္င္း မရ ိပါ။ အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈအပုိငး္တြင္လည္း ျ္မးနမးမႈမခမးရ ိသည္။ အ္ခိ်ဳ႕ေနရမမခမးတြင္ 
နယ္နိမိတ္စည္းမခမး အတိအကခ္ခမ တ္ထမး ပီး သေဘမတူ္ခက္မရပခ ဝင္ေရမက္္ြင့္မရ ိသည့္ ေနရမမခမးရ ိသကခ့သို႔ လက္နက္ကိုင ္
အဖြခ႔ကိုလႈပ္ရ မးရန္္ြင့္ျပ်ဳေသမလညး္ ာိုႏင္ငံေတမ္က ဝင္ေရမကျ္္င္းကိ ုမထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏိုင္သည့္ ေနရမမခမးလည္းရ ိသည္။  

ဒုုတိယ အမခိ်ဳးအစမးမ မ ၂၀၁၁ ေနမက္ပုုိင္း လက္မ တ္ထိုုး္ခ့သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူညီ္ခက္မခမးအရ 
ေပၚလမသည့္နယ္ေျမမခမးျဖစ္သည္ (အပုုိင္း ၂.၇၊ ဇယမး ၄ ကုုိၾကသူကည္ပ့ါ)။ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင္ လက္မ တ္ေရးထုိး္ခ့သည့္ 
သေဘမတူညီ္ခက္မခမးမ မမူ တရမးဝင ္ စမရြက္စမတမ္းျဖင့္ လက္မ တ္ေရးထုိးထမးသည့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးျဖစ္သည္။ 
အဖြခ႕အေတမ္မခမးမခမးမ မအစုိးရာႏ င့္  ျပည္နယ္ အ္င့္၊ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမး ရ ိၾကသူကသည္။  စင္ ပိ်ဳင ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးက နယ္ေျမမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ရန ္အတြက္ တရမးဝင္ျပဌမန္းေပးျ္င္းမရ ိပါ။236 

မည္သို႔္ုိေစကမမႈ သေဘမတူညီ္ခက္အသစ္မခမးေၾကသူကမင့္ လႈပ္ရ မးနယ္ေျမမခမး အသိအမ တ္ျပ်ဳ ္ံရလမသည္။ ၄င္းနယ္ေျမမခမးကုိ 
လူကုိယ္တုိင္ အေသးစိတ္ေဖမ္ျပမႈမခမးရ ိေသမ္လည္း စမရြက္စမတမ္းမခမးတြင္မူ ‘သေဘမတူထမးသည့္နယ္ေျမမခမး’ သုိ႔မဟုတ္ 
အလမးတအူသံုးအာႏႈန္းမခမးျဖင့္ ေရးသမးသံုးာႏႈန္းၾကသူကသည္။237 လက္ေတြ႔တြင္ ထိအုသိအမ တ္ျပ်ဳ္ံရသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးသည္ ၾကသူသဇမအရ ိ္ုံးအမဏမပုိင္မခမး ျဖစ္လမ ပီး ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္အမး ပိ်ဳင္ရမႈမခမး ေလခမ့နည္းသြမးသည္။ 
နယ္ေျမအတြင္းာႏ စ္ဖက္ပူးေပါင္း ပီး ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးာႏ င့္ အျ္မးကိစၥရပ္မခမးအတြက္ ပူးေပါင္းအေကမင္အထည္ 
ေဖမ္ၾကသူကသည္မခမးလည္း ရ ိသည္။ တစ္္ခိန္တည္းတြင္ လက္မ တ္ေရးထိုး သေဘမတူညီ္ခက္အမခမးအျပမးတြင္ ေဒသဖြ႕ံ ဖိ်ဳးေရးအတြက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေ္မင္သြမးရန ္ ကတိျပ်ဳ္ခက္မခမးလည္း ပါရ ိသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအေနျဖင့္ ာႏုိငင္ံတကမမ အေထမက္အပံ႔ 
ေပးလမမႈမခမးကုိ ာႏုိင္ငံေတမ္၏ ဟန္႔တမးမႈ တစ္စုံတစရ္မမရ ပိခ  လက္တြခအေကမင္ အထည္ေဖမ္ာႏုိင္လမသည္။  

ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီာႏ င့္ ၄င္း၏မဟမမိတ ္ မုိင္းလမးအဖြခ႔ဟု လူသိမခမးသည့္ ျမန္မမအမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစ ီ
မဟမမိတ္တပ္မေတမ္ (National Democratic Alliance Army - NDAA) တုိ႔ာႏ င့္ ထုိး္ခ့သည့္ သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္အသစ္မခမးတြင္ 
၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္မခမးအတြင္း ၄င္းတို႔အပစ္အ္တ္လက္မ တ္ထိုး္ခ့စ္္က သေဘမတူ္ခ့သည္ ့ အထူးေဒသမခမးကုိ အသိအမ တ္ျပ်ဳရန္ 
အတိအလင္း ထည့္သြင္းေရးသမး္ခ့သည္။ ထိသုေဘမတူညီ္ခက္အသစ္မခမးတြင္ အထူးေဒသကို အဓိပၸမယ္ဖြင့္္ုိျ္င္း၊ 
နယ္ေျမသတ္မ တ္ျ္င္းမခမး မျပ်ဳလုပ္္ခ့ေသမ္လည္း အသိအမ တ္ျပ်ဳမႈ ္က္လက္ျပ်ဳလုပ္သြမးမည္ျဖစ္ေၾကသူကမင္းမ မ အထင္းသမး 
ေပၚလြင္ေနသည္။  

အထက္ပါနယ္ေျမမခမး ပို၍တရမးဝင္ေသမ အေနအထမး တစ္ရပ္သို႔ေရမက္ရ ိလမာိုႏင္ရန္မ မ တစ္ာိုႏင္ငံလံုးပစ္္တ္တုိက္္ိုက္မႈရပ္စခေရး 
သေဘမတူညီ္ခက္စမ္ခ်ဳပ္ အေကမင္အထည္ေဖမ္မူေပၚတြင ္ မႈတည္ေနသည္။ ယင္းက႑ကို ုအပုုိင္း ၉  တြင္တင္ျပထမးပါသည္။ 

၄.၃ ပးူေပါငး္ရယျူ္ငး္ (ာုိႏငင္ေံတမ္မ  ေကခမေထမကေ္နမက္္ ေံပးထမးေသမ ျပညသ္ူ႔စစမ္ခမး) 

 ပီး္ခ႔သည့္ ္ယ္စုာႏ စ္မခမးအတြင္း ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ္က္္ံေရးအထူးေကမင္း္ခ့သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြခ ႔အ္ခိ်ဳ႕၏ နယ္ေျမ စုိးမုိးမႈမ မ 
အစုိးရာႏ င့္ ပိုမိုပြင့္လင္းစြမပူးေပါင္း ပီး ရရ ိလမျ္င္းျဖစ္သည္။ တစ္္ခိန္တည္းတြင္ ယင္းအဖြခ႕မခမးသည္ ၄င္းတုိ႔ေဒသအတြင္းသုိ႔ 
ာႏုိင္ငံေတမ္ကိုေနရမေပးဝငေ္ရမက္ေစ ပီး အစုိးရ၏ လုံ ္်ံဳေရးကိ ု ္ုိင္မမေစကမ အစိုးရအစီအစ္္မခမးာႏ င့္ ဖြခ႔စည္းပုံမခမးတြင္ပါ 
ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေ္မင္သည္မခမးလည္းရ ိသည္။ ထုိကခ့သို႔ေသမ အဖြခ႕မခမးတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးာႏ င့္ 

                                                           
235 KIO ာႏ င့္ ၁၉၉၄ တြင္္ခ်ဳပ္္ို ခ္႔ေသမ သေဘမတူညီမႈသမလ ခင္ ထိုအ္ခိန္က တစ္္ုတည္းေသမ လက္မ တ္ေရးထိုး မ တ္တမ္းတင္ ခ္႔ေသမ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးျဖစ္သည္။ 
အျ္မးသေဘမတူညီမႈမခမးကိုမူ နမးလည္မႈျဖင့္သမ သတ္မ တ္ ခ္႔သည္။ (တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႔မခမးာႏ င့္ ာုိႏင္ငံတကမေစမင့္ၾကသူကည့္သူမခမးကို ျပ်ဳလုပ္ ခ္႔ေသမ 
အင္တမဗခွဴးမခမးမ ) 
236 ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီတြင္ အစိုးရာႏ င့္ RCSS သေဘမတူညီ္ခက္မ မ ြ္ခင္း္ခက္ျဖစ္သည္။  မိ်ဳ႕နယ္ ြ္ခ ာႏ စ္္ုကို RCSS ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈ ေအမက္တြင္တရမးဝင္ ြ္င့္ျပ်ဳထမး ခ့္သည္။ 
သုိ႔ေသမ္လည္း ထုိေဒသမခမးတြင္ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ထိ တုိက္ပြခမခမး ရ ိေနျ္င္းေၾကသူကမင့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးမ မ အသက္မဝင္ေသးပချဖစ္ေနသည္။ အပိုင္း ၆ 
တြင္ေ္ြးောႏြးထမးပါသည္။  
237 ္ီးသိန္းစိန္အစိုးရာႏ င့္ RCSS ၾကသူကမးျပည္ေထမင္စုအ္င့္ ပထမ္ုံးအႀကိမ္ေတြ႔္ုံမႈတြင္ လက္မ တ္ေရးထုိးာိုႏင္ ခ့္သည့္ အ္ခက္ ၈ ္ခက္ပါ သေဘမတူညီ္ခက္ 
(အဂၤလိပ္ဘမသမျပန္) မ  ရယူထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘမတူညီ္ခက္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ပအုိ႔ဝ္မခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးအစည္းအရံုး၊ 
နမဂအမခိ်ဳးသမး္ိုရ ယ္လစ္ေကမင္စီ (ကပ္ပလန္)၊ ရ မ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတမ္ာႏ င့္အျ္မးရရ ိ ခ့္သည့္ 
သေဘမတူညီ ္ခက္မခမးာႏ င့္ ္ပ္္င္္င္ျဖစ္သည္။   
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နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး ပါဝင္သည္။ အ္ခိ်ဳ႕ေသမအဖြခ႕သည္ ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ျ္င္း္ိုငရ္မ ာႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မခမးတြင္ 
ပါဝင္လမၾကသူက ပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ စီရင္စုမခမးတြင္ ေနရမတစ္္ ုရလမၾကသူကသည္။ ယ္ုအပုိင္းတြင္ ထိုသုိ႔ာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သုိ႔ 
ဝင္ေရမက္သြမးေသမ အဖြခ႔မခမးာႏ င့္ ္က္စပ္ေနေသမ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး၏ မည္သုိ႔ အမဏမ္က္လက္ကခင့္သုံး၊ ထိန္း္ခ်ဳပ္ပုံ 
မခမးကုိ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။  

တရမးဝင္အေနျဖင့္ ္ ိုရလ ခင္ ယင္းအဖြခ႕မခမးသည္ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမခမးတြင္ လုံ ္်ံဳေရးကိစၥတ္ုတည္းအတြက္သမ တမဝန္ေပးထမးျ္င္း 
္ံရေသမ္လည္း စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမခမးလုပ္ကုိင္ရန ္ ္ြင့္ျပ်ဳထမးမႈမခမးလည္းရ ိာႏုိင္သည္။ သို႔ေသမ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ 
ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ စီမံေရးရမမခမးတြင္ တစ္္ါတစ္ရ ံအစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္း ပီး အဓိကေနရမမ  ပါဝင္ၾကသူကသည္။  

၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မ စတင္ကမ ျပည္သူ႔စစ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေပၚေပါက္လမသည္။ အ္ခိ်ဳ႕ကို တရမးဝင္မႈပုိမုိ္ုိင္မမသည့္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမးအျဖစ ္
အသြင္ေျပမင္းလုိက္ ပီး အဓိက မိ်ဳ ႔မခမးတြင္ ္က္္ံေရးရုံးမခမး၊ စီးပြမးေရးရုံးမခမး ဖြင့္လ စ္ထမးၾကသူကသည္။ အဓိကကခေသမ  မိ်ဳ႕မခမးာႏ င့္ 
ေကခးရြမအုပ္စုမခမးတြင္လည္း စစ္ဘက္ရမထူးမခမး ယူလမၾကသူကသည္။ ္ြခထြက္အဖြခ႔မခမး၊ ျပည္သူ႔စစ္မခမးစသည့္ အျ္မးအဖြခ႕မခမးသည္ 
ေကခးရြမအုပ္စုအမခမးအျပမးတြင္ လႈပ္ရ မးလခက္ရ ိေသမ္လည္း အေရ ႕တြင္ေဖမ္ျပ္ခ႔ေသမအဖြခ႔မခမးကခ႔သုိ႔ ္ိုင္မမသည့္အေနအထမးတစ္္ု 
မရၾကသူကေပ။ အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႕မခမးတြင္မႈ ေသမင္းကခန္းသူာႏ ိမ္နင္းေရး အတြက္လက္နက္တပ္္င္ ပီး ေနရမေပးထမးသည္။ ျမန္မမာႏိုင္င ံ
အေရ ႕ေတမင္ပိငု္း ာႏ င့္ ရံဖန္ရံ္ါတြင္ အျ္မးေနရမမခမး၌ ္ြခထြက္အဖြခ႔မခမးကုိ အစိုးရေထမက္ပံ႔ေပးသည့္ “ ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႔မခမး”238ဟု 
ေ္ၚေသမ ျပည္သူ႔စစ္မခမးဖြခ႔စည္းထမးသည္။ 

ေသမင္းကခန္းသူနိမ္နင္းေရး ေ္ါင္းစ္္ျဖင့္ တပ္မေတမ္က စစသ္င္တန္းမခမးေပး၊ လက္နက္မခမးတပ္္င္ ေပးထမးသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္ပုံသ႑မန္စုံကိ ု ေကခးရြမအ္င့္တြင္ ေတြ႕ရ ိာႏုိင္သည္။ ေသမင္းကခန္းသူနိမ္နင္းေရးအတြက္ အသုံး္ချ္င္း မရ ိေသမ္လည္း 
လက္နက္ကိုင္မခမး အမဏမသက္ေရမက္သည့္ နယ္ေျမမခမးအတြင္း အစိုးရမ ထိန္း္ခ်ဳပ္ေသမ အစုအဖြခ႔တစ္္ုအေနျဖင့္ 
ေကခးရြမအ္င့္ျပည္သူ႔စစ္မခမးကုိ ဖြခ႕စည္းထမးေလ့ ရ ိသည္။ ျပည္သူမခမးကုိ လက္နက္ကိုင္အဖြခ ႔မခမးာႏ င့္အ္က္အသြယ္ျဖတ္ ပီး 
တပ္မေတမ္အတြက္ ေထမက္လ မ္းေရးသတင္းမခမးစုေ္မင္းေပးရသည္။ အျပန္အလ န္အမးျဖင့္ ေဒသတြင္းေပၚေပါက္လမ သည့္ 
စီးပြမးေရးအ္ြင့္အလမ္းမခမးကုိ္ခထမးေပးသည္။ “ျဖတ္ေလးျဖတ”္ ကမလမခမးအတြင္းကလည္း လက္နက္ကိုင္အဖြခ႔မခမးာႏ င့္ 
္က္သြယ္ျ္င္းမရ ိပခ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ ပူးေပါင္းသည့္ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမးကုိ “အနက္ေရမင္နယ္ေျမ”၊ “အညိ်ဳေရမင္နယ္ေျမ” 
မခမးတြင္ ျပန္လည္အေျ္စုိက္ ္ြင့္ျပ်ဳ္ခ့သည္။239  

ျပည္သူ႔စစ္မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ ေဒသမခမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမအ္င္းအကခင္း ကြမျ္မးမႈအလြန္မခမး ပီး အ္ခိ်ဳ႕သမ  ္ပမမမခမး 
ကု ိလမမည့္အပုိင္းမခမးတြင္ တင္ျပထမးသည္။  ္်ံဳေျပမရလ ခင ္အစုိးရဝန္ထမ္းမခမး - စစ္ဘက္္ုိင္ရမျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဘက္္ိုင္ရမျဖစ္ေစ 
- သည္ ထုိနယ္ေျမမခမးသုိ႔ အတမးအ္ီးမရ ိ ဝင္ထြက္သြမးလမာႏုိင္သည္။ သို႔ေသမ ္ နယ္စြန္နယ္ဖခမး ကခလြန္း ပီး ပဋပိကၡမခမးာႏ င့္ 
မ ငိမမ္သက္ ျဖစ္ေန္ခေဒသမခမးတြင္မူ ေဒသတည္ ငိမ္ေရးအတြက္ တပ္မေတမ္က အဓိကတမဝန္ယူသည့္အျပင္ ထိုေဒသမခမးရ ိ 
ျပည္သူ႔စစ္မခမးကုိ လုပ္ပုိင္္ြင့္အနည္းငယ္ေပးထမးသျဖင့္ နည္းဗခွဴဟမအရလည္း အကခိ်ဳးရလဒ္မခမးရ ိသည္။ အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ေဒသမခမး၊ 
အထူးသျဖင့္ ေျမျပန္႔ေဒသပုိင္းာႏ င့္  မိ်ဳ႔မခမးတြင္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမခမးအတြက္ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ ေဒသတြင္းရ ိ 
တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္မခမး ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္သည္။ ထို႔အျပင ္ အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမခမးျဖစ္ေသမ အ္ြန္ေကမက္ျ္င္း၊ 
အ္ခက္အလက္စုေ္မင္းျ္င္း၊ ေျမယမမ တ္ပုံတငျ္္င္းာႏ င့္ အျ္မးကိစၥရပ္မခမးကုိလည္း ေ္မင္ရြက္ၾကသူကသည္။ ာုိႏင္ငံေတမ္မ  
ေကခမေထမက္ေနမက္္ံေပးထမးေသမ အဖြခ႕ႀကီးမခမးအေနျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႕အစည္းအတြင္းမ  စစ္ေရးာႏ င့္ 
မ္ုိင္သည့္ဌမနမခမးကုိပါ ဖြင့္လ စထ္ိန္းထမးာႏုိင္ၾကသူကသည္။  

တပ္မေတမ္မ  အရမရ ိမခမးက ေ္ါင္းေ္မင္ေနရမ မ လြခ ပီးရမထူးေနရမ အေတမ္မခမးမခမး ယူထမးသည့္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမးသည္ 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမးေလမက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ပုိင္္ြင့္မရရ ိၾကသူကပါ။ သုိ႔ေသမ္လည္း နယ္ေျမအုပစ္ုိး္ခ့ဖူးသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္၊ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမမခမး ရ ိ္ခ့ဖူးသည့္ တပ္မခမး ျဖစေ္သမေၾကသူကမင့္ ေဒသ္ံရပ္ရြမမခမးာႏ င့္ ္က္္ံေရးတည္ေ္မက္ထမးာႏုိင္ ပီး 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကို လည္းေ္မင္ရြက္ာႏုိင္သျဖင့္ ျပည္သူမခမးကုိ စုစည္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းရုံးရန္လုိအပ္သည့္ အ္ါတြင္ အစုိးရက 
၄င္းတုိ႔ကိုအသုံး္ခသည္။ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး ဖြခ႕စည္းရမတြင ္ အဓိကကခေသမ ေဒသ္ံတပ္မ ွဴးမခမးအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ေကခးရြမ 
သုိ႔မဟုတ္ ေကခးရြမအုပ္စုတြင္ အမဏမရ ိသူအျဖစ ္ ္က္လက္ ရပတ္ည္ ပီး ္ပေဒအရ သတ္မ တ္ထမးျ္င္းမရ ိသည့္တုိင္ ၄င္း၏ 
္ီးေ္မင္မႈအမဏမက သက္ေရမက္ ေန္ချဖစ္သည္။  

 

                                                           
238  ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႔မခမး ဟု ေ္ၚေလ႔ရ ိသည္။ 
239 အ္ခိ်ဳ ႔ေသမအေသးစိတ္ အ္ခက္အလက္မခမးကုိ စမတမ္းရ င္ကုိယ္တုိင္ စုစည္းျ္င္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အ္ခက္အလက္မခမး ပိုမိုေလ့လမလုိလ ခင္ 
Selth (2001), p. 78, pp. 81-82, p.281; Maung Aung Myoe (2009), pp.30-31, p. 33, p. 35 ကုိၾကသူကည့္ပါ။  



46 
 

၄.၄ သုးံသပ္္ ခကမ္ခမး 

ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး မည္သည့္တိုင္းရင္းသမးအဖြခ႔အစည္းကိုမ ခ တရမးဝင္တမဝန္ေပးထမးျ္င္း၊ ္ြင့္ျပ်ဳထမးျ္င္း 
မရ ိသကခ့သို႔ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြခမခမးတြင္ အာႏုိင္ရသျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေနျ္င္းလည္း မဟုတ္ပါ။ အမခမးစုမ မ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
သေဘမတူထမးၾကသူက ပီး ကိုယ္ပိုငအု္ပ္္ခ်ဳပ္ပိုင္္ြင့္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးရ ိၾကသူကသည္။ အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႕မခမးမ မမ ူ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ အကခိ်ဳးတူပူးေပါင္းမႈမခမး၊ 
အလြန္ရင္းာႏ ီးစြမ ္က္္ံမႈမခမးရ ိသည္။ နယ္ေျမ အနည္းအကခ္္းတြင္သမ နယ္နိမိတ ္ အတိအကခသတ္မ တ္ာႏုိင္သည္။ 
စစ္ေရးျဖင့္ထိန္း္ခ်ဳပ္ျ္င္းမရ ိသည့္နယ္ေျမမခမးတြင္ပင ္နယ္ေျမမခမး၌ပင ္လူထုကို လႊမ္းမိုးထမးာႏိုင္သည္။  

ရ င္းရ င္းလင္းလင္းသတ္မ တ္မထမးသည့္ နယ္ေျမ္ုိင္ရမ စီစ္္မႈမခမးက ရပ္ရြမကို ဝန္ပိေစသည္သမမက ပဋိပကၡအသစ္မခမး 
ျဖစ္ပြမးရန္လည္း အလြန္လြယ္ကူေစသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြမးေရး၊ တရမး္ပေဒစုိးမုိးေရး ာႏ င့္ အျ္မးျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမး 
လည္းေ္မင္ရြက္ေပးာိုႏင္ျ္င္းမရ ိျဖစ္ေနသည္။  ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႕မခမးအေနျဖင့္လည္း နယ္ေျမတစ္္ုတြင ္တည္ ငိမ္သည့္ 
္က္္ံေရး၊ ပုံမ နဝ္င္ထြက္မႈမခမး မရာိိုႏင္ဘချဖစ္ေနသကခ့သို႔ မည္သူက တရမးဝင္အမဏမပုိင္ျဖစ္သည္ကို ္ုံးျဖတ္ရမတြင္လည္း 
အ္က္အ္ခမခမး ရ ိေနသည္။ ၄င္းမ မ ေရရ ည္သေဘမေ္မင္ေသမ အသြင္ကူးေျပမင္းေရး လုပ္ငန္းမခမးပံ့ပုိးမည့္ အဖြခ႕အစည္းမခမး 
အတြက္ အ္က္အ္ခတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
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ေေျမပံု ၃ - ျမနမ္ာႏုိငင္ ံအေရ႕ွေတာငပ္ိငုး္ 
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အပိငုး္ ၅ - ျမနမ္မာုိႏငင္အံေရ ႕ေတမငပ္ိငုး္ရ  ိတိငုး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငုအ္ဖြခ႕မခမးာႏ င့္ ေဒသာၱႏရ အပု္္ ခ်ဳပေ္ရး 

ျမန္မမာိုႏင္ငံအေရ ႕ေတမင္ပုိင္းနယ္ေျမမခမးကုိ စုိးမုိးထမးသည့္ အဓိကလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးမ မ မြနျ္ပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ 
ကရင္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး (KNU)၊  ဒီမုိကေရစီအကခိ်ဳးျပ်ဳ ကရင္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ (DKBA)240၊ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမး 
တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ာႏ င့္ ကရင္၊ကရင္န ီ လက္နက္ကုိင္တပ္မခမးမ  နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္း အျဖစ္ေျပမင္းလခသြမးသည့္ ၁၆ 
ဖြခ႕တုိ႔ျဖစ္သည္။241 ယင္းအဖြခ႕မခမးမ  ္ြခထြက္ ပီး အစုိးရပံ့ပုိးမႈာႏ င့္ ဖြခ႔စည္းထမးသည့္ “ ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႕မခမး”ဟု242  ေ္ၚသည့္  အမခမး 
အျပမးလည္းရ ိသည္။ ယင္းတို႔အနက္မ  သံေတမင္  ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ ႔သည္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ အျဖစ္အသြင္ေျပမင္း္ခ့သည္။  

အစုိးရသည္ KNU၊ DKBA၊ KNPP  တုိ႔ာႏ င့္ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္မခမးတြင္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္မခမး 
္ခ်ဳပ္္ုိ္ခ့ျ္င္းေၾကသူကမင့္ ယင္းေဒသမခမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအေျပမင္းအလခ မခမး ျမန္္န္စြမျဖစ္ေပၚလခကရ္ ိေနသည္။ ယ္ုအပုိင္းတြင္ 
KNU ာႏ င့္ NMSP တုိ႔၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစမ္ခမး အေၾကသူကမင္း ္်ံဳငုံသုံးသပ္မႈမခမးကုိတင္ျပထမးသည္။ ကရင္နယ္ေျမအတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျပမင္းအလခမခမးအေၾကသူကမင္းကုိ အထူးတလည္တင္ျပထမးသည္။ အဖြခ႕ာႏ စ္ဖခြ႔၏ ္က္္ံေရးတုိးတက္လမသည္ 
ာႏ င့္အမ  ခ DKBA ထိန္း္ခ်ဳပ္ နယ္ေျမမခမးသို႔  KNU အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္ တဖန္ျပန္လည္ဝင္ေရမက္လမပုံကိလုည္း ေဖမ္ျပထမးသည္။ 
အ္ခိ်ဳ႕ကရင္နယ္ေျမမခမးသို႔ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဝင္ေရမက္ေနရမယူလမပုံ၊ စစ္ေဘးေရ မင္ေနသူမခမး ေနရပ္ျပန္လမျ္င္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသအတြင္းရ ိ အျ္မးေနရမမခမးတြင္ ျပန္လည္အေျ္္ချ္င္းတို႔ာႏ င့္အညီ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ထူေထမငေ္နသည့္ KNU စနစ္အေၾကသူကမင္း ကုိလည္း တင္ျပထမးသည္။  

KNPP ၏ အေျ္အေန၊ နယ္ေျမအတြင္း နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး ျဖန္႔ကခက္ပုံာႏ င့္ ာႏုိင္ငံေတမ္ပံ့ပုိးမႈ ျဖင့္ရပ္တည္ေနေသမ 
ျပည္သူ႔စစ္မခမးအေၾကသူကမင္းကိုလည္း တင္ျပထမးပါသည္။ 

၅.၁ ကရငန္ယေ္ျမ 

ကရင္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမခမးတြင္ KNU ာႏ င့္ ္ြခထြက္အဖြခ႕အမခမးအျပမးပါဝင္ ပီး တနသၤမရီ၊ မြန္၊ ကရင ္ာႏ င့္ ပခ္ူး နယ္ေျမမခမးတြင္ 
လႈပ္ရ မးၾကသူကသည္။ ဇယမး ၈ တြင္ လူသိမခမးသည့္ အဖြခ႕မခမးအေၾကသူကမင္း တင္ျပထမးပါသည္။ 

ဇယမး ၆ - ကရငေ္ဒသမ  အဓကိ တိငုး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငုမ္ခမး 

အဖြခ႕  (အေျ္အေန) နယေ္ျမအမခ်ိဳးအစမး 
အမမ္နံယေ္ျမမခမး 

(အေျ္္နံယေ္ျမမခမး) 
လႈပရ္ မးနယေ္ျမ 

အပု္္ ခ်ဳပေ္ရးစနစာ္ႏ င့္ 
ပတသ္ကေ္သမ မ တ္္ ခက ္

ကရငအ္မခ်ိဳးသမးအစည္းအ႐ုံးံုး 
(၂၀၁၂ ္ာုႏ စတ္ြင ္အပစအ္္တ ္
ရပစ္ခ္ ခ႔သည။္) 

“ညိႇာိႏႈင္းရယူျ္င္း” 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
နယ္ေျမသစ္မခမး (နယ္နိမိတ္ 
သတ္မ တ္ထမးျ္င္းမရ ိ) 

ကရင္ျပည္နယ္ရ ိ 
ဖမပြန္ မိ်ဳ႕နယ္၊ 
သံေတမင္ႀကီး မိ်ဳ႕နယ္၊ 
လႈိင္းဘြခ႕ မိ်ဳ႕နယ္အေရ ႕ပုိင္း၊ 
ာႏ င့္ ေကခမက္ႀကီးာႏ င့္ 
ေရႊကခင္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး 
အေရ ႕ပုိင္း၊ ပခ္ူးအေရ ႕ပုိင္း 

ကရင္ျပည္နယ္ရ ိ 
ဖမပြန္ မိ်ဳ႕နယ္၊ 
သံေတမင္ႀကီး မိ်ဳ႕နယ္၊ 
လႈိင္းဘြခ႕ မိ်ဳ႕နယ္အေရ ႕ပုိင္း၊ 
ာႏ င့္ ပခ္ူးတိုင္းေဒသႀကီး 
အေရ ႕ပုိင္းရ ိ ေကခမက္ႀကီး 
အေရ ႕ပုိင္းာႏ င့္ ေရႊကခင္ 
 မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

ကရင္ျပည္နယ္၊ 
မြန္ျပည္နယ္၊ 
တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီး 
အေရ ႕ပုိင္းာႏ င့္ 
ပခ္ူးတိုင္းေဒသႀကီးမခမး 
(အေရ ႕ပုိင္း) အတြင္းရ ိ 
ေတမင္ထူထပ္ေသမ 
ေနရမမခမး  

ဒမီိကုေရစအီကခ်ိဳးျပ်ဳ 
ကရငအ္မခ်ိဳးသမး တပမ္ေတမ္ 
(၂၀၁၁ ္ာုႏ စတ္ြင ္
အပစအ္္တရ္ပစ္ခ္ ခ႔သည။္) 

“ညႇိာိႏႈင္းရယူျ္င္း” 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
နယ္ေျမသစ္မခမး (နယ္နိမိတ္ 
သတ္မ တ္ထမးျ္င္းမရ ိ) 

ကရင္ျပည္နယ္ရ ိ 
ျမဝတီ မိ်ဳ႕နယ္ အေရ ႕ပုိင္း၊ 
ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး  မိ်ဳ႕နယ္ 

ကရင္ျပည္နယ္ရ ိ 
ျမဝတီ မိ်ဳ႕နယ္ အေရ ႕ပုိင္း၊ 
ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး  မိ်ဳ႕နယ္ 

ကရင္ျပည္နယ္ရ ိ လိႈင္းဘြခ႔၊ 
ေကမ႔ကရိတ္၊ ဖမပြန္၊ ဖမးအံ 
 မိ်ဳ႕နယ္မခမးာႏ င့္ 
မြန္ ပည္နယ္ရ ိ 
ကခိ်ဳက္မေရမ မိ်ဳ႕နယ္  

ကရငအ္မခ်ိဳးသမးအစည္းအ႐ုံးံုး၊ 
ကရငအ္မခ်ိဳးသမးလြတေ္ျမမကေ္ရး 
တပမ္ေတမ္ 
( ငမိး္္ခမး္ေရးေကမငစ္)ီ  (၂၀၁၂ 
္ာုႏ စတ္ြင ္
အပစအ္္တရ္ပစ္ခ္ ခ႔သည။္) 

ညိႇိာိႏႈင္းရယူျ္င္း 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမ 
(နယ္နိမိတ္ ရ င္းလင္းစြမ 
သတ္မ တ္ထမးသည္။) 

ကရင္ျပည္နယ္၊ 
ေကမ့ကရိတ္ မိ်ဳ႕နယ္ 

- 

သတ္မ တ္ထမးသည့္ 
ေနရမတြင္ စနစ္တကခ 
ထူေထမင္ထမးသည္ 
(သုေတသန 
မျပ်ဳလုပ္ရေသး) 

                                                           
240 အျ္မးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႔အစည္းမခမးကို ေဖမ္ျပရမတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ာိုႏင္ငံေရးပါတီ အမည္မခမးျဖင့္ ေဖမ္ျပေလ့ရ ိ ေသမ္လည္း DKBA ကိုေတမ့ စစ္တပ္အမည္ျဖင့္သမ 
သုံးာႏႈံးပါသည္။ ၄င္း၏ ာိုႏင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသမ ကလုိထူးေဘမ ကရင္ အစည္းအရံုး the Klohtoobaw Karen organisation (KKO) သည္ အတြင္းေရးမ ွဴး ၅ 
္ီးျဖင့္ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ အဖြခ႕ငယ္ ျဖစ္ ပီး အဖြခ႕အစည္း၏ ေန႔စ္္ကိစၥရပ္မခမးတြင္ ပါဝင္မႈမ မ အနည္းငယ္သမရ ိသည္။ ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ပင္ ေဒသ္ံမခမး၊ အျ္မးေသမ 
ေလ့လမသူမခမးက DKBA ဟုသမ သုံးာႏႈန္းၾကသူကသည္။ KKO ဖြခ ႔စည္းျ္င္းမျပ်ဳမ ီ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္အထိ တိုးတက္ေသမ ဗုဒၶဘမသမကရင္အမခိ်ဳးသမး တပ္မေတမ္ (DKBA) ဟု 
သုံးသည္။  
241 အေရ  ႔ေတမင္ဟု ္ုိရမတြင္ ရ မ္းျပည္ေတမင္ပိုင္း မပါဝင္ပါ။ တနသၤမရီ၊ မြန္၊ ကရင္ ာႏ င့္ ပခ္ူး အေရ  ႔ျ္မ္းတုိ႔ကို ္ုိလုိျ္င္းျဖစ္သည္။  
242 ျမန္မမဘမသမျဖင့္   ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ ႔ဟု သုံးသည္။  
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အမ တ ္၁၀၁၁ - ၁၀၂၃ 
နယျ္္မးေစမင့္တပမ္ခမး  

“ပူးေပါင္းရယူျ္င္း” 
De Facto 
သက္ေရမက္သည့္နယ္ေျမ 

ကရင္ျပည္နယ္ရ ိ လိႈင္းဘြခ႕၊ 
ဖမပြန္၊ ေကမ့ကရိတ္၊ 
ျမဝတီ၊ ဖမးအံာႏ င့္ 
ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး 
 မိ်ဳ႕နယ္မခမး (ဇယမး ၂ တြင္ 
အေသးစိတ္ 
ေဖမ္ျပ ခ္႔သည္။)  

- 

တရမးဝင္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မရ ိ။ 
အ္ခိ်ဳ႕ေကခးရြမအုပ္စုမခမးတြင္ 
De facto အမဏမ 
သက္ေရမက္မႈ ရ ိသည္။  

ဇယမး ၇ - အေရ ႕ေတမငပ္ိငုး္တြင ္လသူမိခမးသည္ ့ျပညသ္ူ႔စစမ္ခမး 

အမည ္ ေနရမေဒသ 

သံေတမင္ ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႔ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတမင္ႀကီး မိ်ဳ႕နယ္အတြင္းရ ိ လိပ္သိုေဒသ 

ဖဒိုေအမင္္န္းအဖြခ႕ ဘုရမးကုန္း၊ ဖမးအံ မိ်ဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

ကရင္ ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႕ (ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႕) ေကမ့ကရိတ္ာႏ င့္ ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး မိ်ဳ႕နယ္မခမးရ ိ ေဒသအ္ခိ်ဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

ေအး္ခမ္းေရးအဖြခ႕243 ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတမင္ႀကီး မိ်ဳ႕နယ္အတြင္းရ ိ လိပ္သိုေဒသ၏ အေနမက္ေျမမက္ပုိင္း 

၅.၁.၁ ကရငအ္မခ်ိဳးသမးအစညး္အရုးံ အုပ္္ ခ်ဳပေ္ရးစနစ ္ 

KNU စနစ္အရ တနသၤမရီာႏ င့္ မြနျ္ပည္နယ္ေဒသအ္ခိ်ဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္္ုလုံးာႏ င့္ ပခ္ူးအေရ ႕ျ္မ္း244 ရ ိနယ္ေျမမခမးကုိ ္ရုိင ္၇ 
္ု္ြချ္မးသတ္မ တ္ထမးသည္။ ္ရုိင္မခမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး မိ်ဳ႕နယ္ ၂၈ ္ု ပါဝင္ ပီး  မိ်ဳ႕နယ္တုိင္းကိ ု ေကခးရြမအုပ္စုမခမးျဖင့္ 
ဖြခ႔စည္းထမးသည္။ ေကခးရြမအုပ္စုတစ္စုတြင္ ေကခးရြမ ၂၀ ဝန္းကခင္္န္႔ရ ိသည္။ ေျမပုု ံ၄ ာႏ င့္ ၅ တြင္ KNU ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ္ရုုိင္ာႏ င့္ 
 မိ်ဳ႕နယ္မခမးအေၾကသူကမင္း အေသးစိတ္ကုုိ ေဖမ္ျပထမးသည္။  

KNU အေနျဖင့္ ထုိေနရမမခမးကုိ အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္ျ္င္း မရိ ေတမ့ေသမ္လည္း ေတမင္တန္းမခမး ေပၚတြင ္ အသမစီး 
ရေန္ချဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပညန္ယ္ေျမမက္ပုိင္း၊ ပခ္ူးအေရ ႕ပုိင္း ာႏ င့္ ထုိင္းနယ္စပ ္တေလခမက္တြင္ ျဖစ္သည္။  

္ရုိင္ ၇ ္ုရ  ိ  မိ်ဳ႕မခမး၊ လမ္းမခမး (အစုိးရထိန္း္ခ်ဳပ္ေနရမမခမးာႏ င့္ ေဝးကြမသည့္ေနရမမခမး) ာႏ င့္ ေဝးသည့္ ကရင္ရပရ္ြမမခမးတြင ္KNU၏ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အေရးပါသည္။ ၄င္းတို႔ တပ္မခမးေနရမယူာိုႏင္ျ္င္း မရ ိေတမ့သည့္ အဖခမးအနမးေဒသမခမးတြင္ပင္ ေဒသ္ံမခမးက 
အဖြခ႔အစည္းအေရးအရမမခမးတြင္ ္က္လက္ ပါဝင္ၾကသူကသည္။ ယင္းရပ္ရြမမခမးသည္ KNU မ  အေထမက္အပံ့မခမး္က္လက္ရရ ိ ၾကသူက ပီး 
အထူးသျဖင့္ အေျ္္ ံလူမႈဝန္ေ္မင္မႈ မခမးကုိ ပံ့ပုိးေပးျ္င္း ္ံရသည္။245  

အဖြခ႔အစည္း၏ ္ီးေ္မင္စနစ္သည္ တစ္ပါတီစနစ္ကခင့္သုံးသည့္ာႏုိိ္င္ငံမခမးာႏ င့္ ္ပ္္င္္င္ျဖစ္သည္။ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးမ  အထက္သို႔ 
အ္င့္္င့္ေရြး္ခယ္သည္။246 ၄င္း၏ အရပ္ဖက္က႑တြင္ တပ္ကအလုိအေလခမက္ ေနရမရထမး ပီး အရပ္ဖက္္ုိင္ရမက႑မ   
အဓိကမူဝါဒ္ခမ တ္ျ္င္း ကိုျပ်ဳလုပ္သည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ကိုလည္း တမဝန္ယူသည္။ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္၊  မိ်ဳ ႔နယ္အ္င့္၊ ္ရုိင္အ္င့္ 
မခမးတြင္ ‘ညီလမ္ံ’ (Congresses) မခမးကို ာႏ စ ္ာႏ စ္တစ္ႀကိ္မ္ျပ်ဳလုပ္သည္။  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္ ‘ညီလမ္ံ’မခမးသုိ႔ ေကခးရြမအုပ္စုတစ္စုမ  
ကုိယ္စမးလ ယ္ ၄ ္ီးမ   ၆ ္ီးထိ တက္ေရမက္သည္။ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးကုိ ေကခးရြမအုပ္စု ေ္ါင္းေ္မင္မခမးက ေရြး္ခယ္သည္။ 
ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမးမ မ ရပ္ရြမအတြင္း KNU ပါဝင္မႈ လုံးဝမရ ိပခ ေရြး္ခယ္္ံရသူမခမးျဖစ္သည္။247  မိ်ဳ႕နယ္္ကၠဌမခမးန င့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေကမ္မတီမခမးကုိ ‘ညီလမ္ံ’ မခမးတြင္ေရြး္ခယ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ္ရုိင္ညီလမ္ံမခမးသုိ႔ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးအျဖစ ္
တက္ေရမက္ရသည္။248 

                                                           
243  ္ီးကိုႀကီး ေ္ါင္းေ္မင္ေသမ အဖြခ႕ကို ္ိုလိုသည္။   
244 ေတမင္ငူ (ကရင္ဘမသမျဖင့္ ေတမ္္ီး)၊ ေညမင္ေလးပင္ (ကလမလြယ္ထူး)၊ ဖမပြန္ (မူထေရမ)၊ ဖမးအံ၊ သထံု (ဒိုသထူး)၊ ဒူးပလရ ာႏ င့္  မိတ္-ထမးဝယ္ တို႔ျဖစ္သည္။ 
245 KNU မ ေပးေသမ လူမႈဝန္ေ္မင္မႈမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ ပုိမုိအေသးစိတ္ကခေသမ သံုးသပ္္ခက္ကို Jolliffe (2014) တြင္ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 
246 ယ္င္ကလည္း  Taw (2005), p.41 and Keenan (2012), p.168 တုိ႔တြင္ေဖမ္ျပထမးသည္။  
247 အိမ္ေထမင္စုမခမး ္ာႏၵလုိက္ ပီး ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမး ္န္႔အပ္သည္မ မ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ အျ္မးေသမ ေဒသမခမးကခ့သုိ႔ ပင္ျဖစ္သည္။ ရခတင္းသည့္ ပုဂၢိ်ဳလ္တစ္္ီးက 
ကန္႔ကြက္မႈအနည္းငယ္ကိုေကခမ္ျဖတ္ ပီး ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္ျဖစ္သည္က မခမး သည္။ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္ေနရမ အထူးသျဖင့္ မလုံျ္်ဳံသည့္ေဒသမခမးတြင္ 
ယင္းေနရမသည္ လူႀကိ်ဳက္မခမးသည့္ ရမထူး မဟုတ္ပါ။ စနစ္ကခ ္ိုင္မမသည့္ စနစ္ျဖင့္ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္ေရြး္ခယ္သည့္စနစ္၊ သမးစ္္ေျမး္က္ ္က္္ံသည့္ စနစ္မခမး 
အစရ ိသျဖင့္ စနစ္ကြခမခမးလည္းရ ိပါေသးသည္။ အာိုႏင္ကခင့္သည့္ အမဏမပိုင္မခမးာႏ င့္ အျ္မး ္က္ ခ္ မႈမခမးရ ိသည့္ ေဒသ မခမးတြင္ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္သက္တမ္းမ မ လ 
ပိုင္းသမၾကသူကမ ပီး အလ ည့္ျဖင့္ထမ္းေ္မင္ၾကသူကသည္။  
248 KNU အေျ္္ံအုပ္္ခ်ဳပ္ပံုာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီးအေသးစိတ္ကို  South (2008), pp. 55 တြင္ၾကသူကည့္ပါ။ 
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ေျမပံု ၄ - KNU ္႐ုံးိငု ္္ာုႏ စ္္ အုနကမ္  ေျ္မက္္  ု(ကရင၊္ မြန၊္ ပခ္ းူ (အေရ ႕ပိငုး္)) 
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ေျမပံု ၅ - KNU  မတိ ္- ထမးဝယ ္္႐ုံးိငု ္(တနသၤမရ)ီ 
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္ရုိင္ညီလမ္ံမခမးတြင္ ္ရုိင္္ကၠဌာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေကမ္မတီမခမးကုိေရြး္ခယ္သည္။ ္ရုိင္္ကၠဌမ  ေရြး္ခယ္သည့္ အမခမးအမးျဖင့္ ၆ 
္ီးပါဝင္ေသမအဖြခ႕သည္ ေလးာႏ စ္တစ္ႀကိမ္ကခင္းပသည့္ ဗဟုိအ္င့္ ညီလမ္ံသုိ႔တက္ေရမက္ကမ အဖြခ႕အစည္းကိ ု ္ီးေ္မင္မည့္ 
အ မခတမ္းဗဟုိေကမ္မတီာႏ င့္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေ္မင္မခမးကုိ ေရြး္ခယ္သည္။  

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအ္င့္တစ္္ု္ခင္းစီအတြက္ ေအမက္ေျ္မ  အ္င့္္င့္ေရြး္ခယ္လိုက္သည့္ ေကမ္မတီမခမးသည္ အဖြခ႕အစည္း၏ 
္ီးေ္မင္မႈအပုိင္း ေရြး္ခယ္ေရးအတြက္အေရးပါသည္သမမက ေဒသအ္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေျ္္အံဖြခ႔မခမးျဖစ္ ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
အမဏမအေတမ္အတန္ ရ ိသည္။ ္ရုိင္တိုင္းသည္ တပ္မဟမာႏ င့္ အ္င့္တူျဖစ ္ပီး သက္္ိုင္ရမ္ရိုငမ္  တပ္မဟမမ ွဴးကုိ ္ ္ရုိင္၏ 
ဒုတိယ္ကၠဌအျဖစ ္အလုိေလခမက္္န္႔အပ္သည္။ ၄င္းတြင္လည္း ညီလမ္ံအ္င့္တုိင္းအတြက္ ကိုယ္စမးလ ယ္မခမး ္န္႔ထမးာႏုိ္င္္ြင့္ 
ရ ိသည္။  

ဝန္ႀကီးဌမနာႏ င့္ အလမးသ႑မန္တူေသမဌမန ၁၄ ္ုရ ိ ပီး ဌမနတမဝန္္ံမခမးသည္ အ မခတမ္းဗဟုိေကမ္မတီ ဝင္မခမးအျဖစ ္
အလုိအေလခမက္ေရြး္ခယ္္ံရသူမခမးျဖစ္သည္။ တမဝန္္ံမခမးသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမ ွဴး (ဗဟုိအလုပ္အမႈေ္မင္ေကမ္မတီတြင္ 
တတိယ အ္င့္အျမင့္္ုံး) သုိ႔ အစီရင္္ရံသည္။ ဌမနမခမးမ မ ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 စိုက္ပခိ်ဳးေရး   
 မဟမမိတ္ေရးရမမခမး 
 ေမြးျမွဴေရးာႏ င့္ ငါးလုပ္ငန္း 
 ကမကြယ္ေရး  
 ပညမေရး 
 ဘ႑မေရးာႏ င့္ အ္ြန္ 
 ာႏိုင္ငံျ္မးေရး 

 သစ္ေတမ 
 ျပည္ထခေရးာႏ င့္ ဘမသမေရး 
 တရမးစီရင္ေရး 
 သတ ်ဳတြင္း 
 စည္းရံုးေရးာႏ င့္ ျပန္ၾကသူကမးေရး 
 ကခန္းမမေရးာႏ င့္ လူမႈဖူလံုေရး 
 ပို႔ေ္မင္ေရးာႏ င့္ ္က္သြယ္ေရး 

ာႏုိင္ငံျ္မးေရး၊ ကမကြယ္ေရး၊ ျပည္ထခေရးာႏ င့္ ဘမသမေရးမ  လြခ၍အျ္မးဌမနမခမးကုိ ္ရုိင္အ္င့္တြင္ ဖြခ႔စည္းထမး ပီး 
အ္ခိ်ဳ႕ မိ်ဳ႕နယ္မခမးာႏ င့္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္ ဖြခခ႕စည္းထမးသည္မခမးလည္းရ ိသည္။ ေ္မင္ရြက္္ခက္ အမခမး္ုံးဌမနမခမးမ မ ပညမေရး၊ 
ကခန္းမမေရးာႏ င့္လူမႈဖူလုံေရး၊ စုိက္ပခိ်ဳးေရး ာႏ င့္ သစ္ေတမဌမနမခမးျဖစ္သည္။ ယင္းဌမနမခမးသည ္ နယ္ေျမအ္င့္္င့္တြင္ 
ေ္မင္ရြက္္ခက္မခမး၊ ကုိယ္စမးျပ်ဳမႈ ႀကီးႀကီးမမးမမးရ ိၾကသူကသည္။  

သန္းေ္ါင္းစမရင္းေကမက္ျ္င္း၊ လူမႈေရးရမ ာႏ င့္ ေျမယမ အေရးအ္င္းမခမး249 အပါအဝင္ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မခမးသည့္ 
ဘမသမေရးဌမန ေအမက္တြင္ရ သိည္။ ယင္းဌမနသည္ ဗဟုိအ္င့္တြင္သမရ ိသျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းမခမးကုိ ေဒသအ္င့္ 
ေကမ္မတီမခမးာႏ င့္ ္ကၠဌမခမးက ေ္မင္ရြက္ရသည္။ ကရင္အမခိ်ဳးသမးရခတပ္ဖြခ႕သည္လည္း ယင္းဌမနလက္ေအမက္္ံပင္ျဖစ္ ပီး 
‘ရမဇဝတ္မႈကမကြယ္္ေရးာႏ င့္ ္ပေဒ္ခိ်ဳးေဖမက္မႈမခမးကမကြယ္ေရး၊ မႈ္င္းေဖမ္ထုတ္စုံစမ္းေရး၊ လြတ္လပ္္ြင့္၊ 
အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ာႏ င့္ အရပ္သမးအ္ြင့္အေရးမခမး ကမကြယ္ေရး၊ ၊  ငိမ္း္ခမ္းေရး၊ ျပည္သူ႔ဘဝလုံျ္်ံဳေရး ာႏ င့္ တည္ ငိမ္ေရး250  
တုိ႔ကုိ  တမဝန္ယူရသည္။ စည္းရုံးေရးာႏ င့္ ျပန္ၾကသူကမးေရး ဌမနသည္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအ္င့္တုိင္းတြင္ဖြင့္လ စ္ထမး ပီး ဝန္ထမ္းမခမးကုိ 
သတင္းစုေ္မင္းရန ္ တမဝန္ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ အဖြခ႕အစည္းာႏ င့္္ုိင္သည့္ သတင္းမခမးျဖစ္ ပီး ရရ ိလမသည့္ 
အ္ခက္အလက္မခမးကုိ ေ္ါင္းေ္မင္ပုိင္း အတြက္ျပင္္င္ေပးသည့္ ေလးလပတ ္အစီရင္္ံစမတြင ္ထည့္သြင္းသည္။ 251  

ေန႔စ္္ေ္မင္ရြက္ရသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစ္္မခမးမ မ ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး အမဏမ္ြခေဝမႈ အမခမးအျပမး ျပ်ဳလုပ္ထမးသည္။ KNU 
အဖြခ႕ဝင္္မခမးသည္ အစုိးရဝန္ထမ္းမခမးကခ့သို႔ လ ည့္လည္ေနရမ္ခထမးေပးျ္င္းမရ ိသျဖင့္ ္ရမတပည့္ေမြးျ္င္း 
နယ္ေျမအ္ခိတ္အ္က္ တည္ေ္မက္ျ္င္းမခမး ျပ်ဳလုပ္ၾကသူကသည္။ သက္္ုိင္ရမ ဗဟုိအ္င့္ဌမနမခမး သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိေကမ္မတ ီ
အစည္းအေဝးမခမး သေဘမတူညီ္ခက္ျဖင့္ အဓိကကိစၥရပ္မခမးအတြက္  မူဝါဒမခမးေရး္ြခသည္။ ယင္းတို႔ကိ ု အမိန္႔ျပန္တမ္းအျဖစ ္
ေသမ္လည္းေကမင္း၊ သင္တန္းေ္ြးောႏြးပြခမခမးအ္င့္မ  ေသမ္လည္းေကမင္း ္ရုိင္အ္င့္မခမးသို႔ ျဖန္႔ေဝသည္။ လုိအပ္ပါက ္ကၠဌမခမး 
ာႏ င့္၄င္းတုိ႔၏ေကမ္မတီမခမး သုိ႔မဟုတ္ သက္္ုိင္ရမ ဌမန မခမးက  မိ်ဳ ႔နယ ္အ္င့္တြင္ သင္တန္းမခမးျပ်ဳလုပ္ကမ ေကခးရြမအ္င့္၊ 
ေကခးရြမအုပ္စု အ္င့္တြင္ သင္တန္းပို႔္ခမည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအေကမင္အထည္ေဖမ္မည့္သူကို သင္တန္းေပးသည္။ 

                                                           
249 KNU အင္တမနက္စမမခက္ာႏ မ  Interior and Religious Department http://www.knuhq.org/about/interior-religious-department/ 
250 KNU တရမးဝင္ အင္တမနက္ စမမခက္ာႏ မ Interior and Religious Department’ 
251 ၂၀၁၅ အေစမပိုင္းတြင္ ယင္းဌမနသည္ အျ္မး ကိစၥရပ္မခမးထက္ အစိုးရေကခမင္းမခမးအျဖစ္ အသြင္ေျပမင္းသြမးသည့္ ကရင္ေကခမင္းမခမး ာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းမခမးကုိစုစည္းျ္င္း၊ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးစီမံကိန္းမခမးေၾကသူကမင့္ ေျမသိမ္း္ံရသူမခမး၏ တုိင္တန္း္ခက္မခမးစုစည္းျ္င္းကို အမရံုစိုက္လုပ္ကုိင္ ခ့္သည္။  
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္ကၠဌာႏ င့္ ေကမ္မတီမခမးသည္ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမခမးကုိ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္္ြင့္မခမးျဖင့္ ္ခမ တ္ထမးသည့္ေပၚလစီမခမး အတြင္းမ  
အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ ၄င္းတုိ႔မရ င္းာိုႏင္သည့္ ကိစၥမခမး သုိ႔မဟုတ္ အဖြခ႕အစည္းကိ ု ထူးထူးျ္မးျ္မးသက္ေရမက္မည့္ကိစၥရပ္မခမးအတြက္ 
၄င္းတုိ႔အထက္ကို တင္ျပသည္။ ထုိကခ့သို႔ေသမ ကိစၥမခမးတြင္ KNU ျပင္ပ အဖြခ႕အစည္းမခမးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမခမး ပါဝင္သည္။ 
္ပမမ အစုိးရ၏ လႈပ္ရ မးမႈမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ကန္႔ကြက္ျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ ေတမင္း္ိုျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပလုပ္ငန္းရ င္မခမးက  
အႀကီးစမးစီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမခမး ေ္မင္ရြက္ရန ္တင္ျပလမသည့္အ္ါမခိ်ဳးတြင္ ျဖစ္သည္။ 

၅.၁.၂ ဒမီုိကေရစ ီအကခ်ိဳးျပ်ဳကရငအ္မခ်ိဳးသမး တပမ္ေတမ္ ာႏ င့္ နယျ္္မးေစမင့္တပ ္၁၀၁၁ - ၁၀၂၃  

လက္ရ ိတြင္ DKBA ထိန္း္ခ်ဳပ္သည့္ ေနရမမခမးတြင ္ KNU အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေနသည္။ KNU ္ရုိင ္ ၃ ္ ု
တေလခမက္ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အလယ္ပုိင္းာႏ င့္ ေတမင္ပုိင္းေဒသမခမးမ  နယ္ေျမမခမးျဖစ္သည္။252 ထုိနယ္ေျမမခမးသည္ 
၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္တြင္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမးအျဖစ္ေျပမင္းလမသည့္ တပ္မေတမ္ ကြပ္ကခမႈေအမက္တြင္ရ ိေသမ DKBA ္ြခထြက္မခမးာႏ င့္ 
မသက္္ုိင္ သည္ကို သိရ ိသတိထမးေစ္ခင္ပါသည္။    

ယင္းကခ့သို႔ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမခမးက ေဒသအ္င့္တြင္ အႀကီးအကခယ္ေျပမင္းလခမႈမခမး ျဖစ္ေပၚေစ္ခ့သည္။ အဘယ္႔ေၾကသူကမင့္္ိုေသမ္ 
KNU ာႏ င့္ DKBA ာႏ စ္ဖြခ႕သည္ ၁၉၉၅ မ  ၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္အတြင္း အျပင္းအထန္ တိုက္္ုိက္ေန္ခ႔ၾကသူကေသမေၾကသူကမင့္ျဖစ္သည္။ DKBA က 
ထုိနယ္ေျမမခမး၏ လုံျ္်ံဳေရးာႏ င့္ပတ္သက္လမလ ခင္ အဓိကကခေန္ချဖစ္ ပီး အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိုမႈ KNU အမး ကုိင္တြယ္္ြင့္ 
ျပ်ဳထမးသည္။ ေဒသမ  ျပည္သူမခမးက KNU ကြန္ဂရက္မခမးတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္ၾကသူကသည္။ သို႔ေသမ ္DKBA သည္ KNU စနစ္တြင ္KNLA 
ကခ့သုိ႔ ကုိ္ယ္စမးျပ်ဳ္ြင့္မရ ိပါ။ အဖြခ႔ဝင္ငါး္ီးသမပါသည့္ DKBA ၏ ာႏုိင္ငံေရးအဖြခ႕ ကလိုထူးေဘမ ကရင္အစည္းအရုံးက 
အေျ္္ံာိုႏင္ငံေရးမဝူါဒမခမးကုိ ္ခသည္။ မခမးေသမအမးျဖင့္ ာိုႏင္ငံေရးကိစၥမခမး အမးလံုး ကုိင္တြယ္ရန္ တရမးဝင္္ြင့္ျပ်ဳထမးသည့္ KNU 
ာႏ င့္္က္စပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ ္မခမးအတြက္ျဖစ္သည္။  

DKBA နယ္ေျမမခမးမ  ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမးသည္ ေဒသ္ံ  တပ္ရင္းမခမးာႏ င့္ ပုိမိုရင္းာႏ ီးၾကသူက ပီး ျပႆနမတက္ပါက KNU 
အရမရ ိမခမးထက္ ၄င္းတုိ႔ထံသမပုိ၍ ္ခ္္းကပ္ၾကသူကသည္။ ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ DKBA သည္ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ 
အျ္မးအုပ္စုမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကသူကမးမႈမခမး၊ ေၾကသူကမင့္ၾကသူကမႈမခမးကုိ လက္္ံအေၾကသူကမင္းၾကသူကမးေပးျ္င္း၊ ေဒသ္ံမခမး 
ေတမင္း္ိုလမပါက တရမးစီရငေ္ရးကိ ု ေ္မင္ရြက္ေပးျ္င္းမခမးကိုေ္မင္ရြက္ေပးသည့္ အဖြခ႕ငယ္သေဘမပုိ္န္ ပီး ရပ္ရြမတြင္ 
စနစ္တကခ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမးမခမး တည္ေထမင္ထမးာႏုိင္ျ္င္းမရ ပိါ။ DKBA မ  ေကခမင္းေ္မက္ေပးျ္င္း၊ တစ္္ါတစ္ရ ံ
ေကခမင္းျပ်ဳျပငစ္ရိတ္အတြက္ ေငြေၾကသူကးစုိက္ထုတ္ေပးျ္င္းမခမး ရ ိသည္။  ယင္းေကခမင္းမခမးကုိ KNU ၏ Karen Education 
Department (KED) ကရင္ပညမေရးဌမနမ  တမဝန္ယ ူ လည္ပတ္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြမမ တမဝနယ္ူျ္င္းလည္းရ ိ ပီး အစုိးရမ  
သင္ၾကသူကမးေရးတမဝန္ယူေပးသည္ကေတမ့ အနည္းအကခ္္းသမျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးေကခမင္း၊ ဘုရမးေကခမင္း၊ လမ္းတံတမး 
ကခ့သုိ႔ေသမ အေျ္္ံအေ္မက္အ္ီမခမး ေ္မက္လုပ္ေပးသည္။ ေ္း္န္းအ္ခိ်ဳ႕လည္း ဖြင့္ထမးေပး ပီး စီမံမႈမခမးကို အဖြခ႔အစည္းက 
ကုိင္တြယ္သည္။   

ကရင္နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမးမ မ ကရင္ျပည္နယ္အာႏ ံ႔အျပမးတြင ္ စစ္ေရးအရျဖန္႔ကခက္ေနရမယူထမးသည္။ (ဇယမး ၂ ကိုၾကသူကည့္ပါ) 
ေတမင္ထူ၊ ေတမထူ၊ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးမႈနည္းသည့္ေနရမမခမးတြင ္ တပ္မေတမ္ထက္ ထုိးေဖမက္မႈေကမင္းေကမင္းျဖင့္ ေနရမယူထမးာိုႏင္သျဖင့္ 
ေဒသ္ံမခမးာႏ င့္ ပုိမုိရင္းာႏ ီးသည့္ ္က္္ံေရး ရ ိသည္။ အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးတြင္ အဓိက အမဏမပုိင္မခမးအျဖစ ္
ရပ္တည္ေနၾကသူကသျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိက တမဝန္ရ ိသူမခမး ျဖစ္ေနၾကသူကသည္။ စနစ္တကခဖြခ႕စည္းထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ဌမနမရ ိသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ာႏ င့္ ရပ္ရြမ္က္္ံေရးသည္ အ္ြန္ေကမက္ရန္၊ တြင္းထြက္တူးေဖမ္မႈမခမး ျပ်ဳလုပ္ရန္၊ အေျ္္ဖံြံ႔ ဖိ်ဳးေရး 
လုပ္ငန္းမခမးျပ်ဳလုပ္ေပးရန ္ာႏ င့္ အမခမးျပည္သူသုံး အေ္မက္အ္ီမခမး ေ္မက္လုပ္ေပးရန္အတြက္သမျဖစေ္နသည္။  

                                                           
252 အထက္တြင္ေဖမ္ျပ ခ့္သည့္အတုိင္း DKBA သည္ KNU မ  ၁၉၉၄ ္ ုာႏ စ္တြင္ ္ ြခထြက္ကမတည္ေထမင္ ထမးသည့္ အဖြခ႔ျဖစ္သည္။ တပ္မေတမ္၏ လက္ေ၀္ံအင္အမးစုအျဖစ္ 
အသုံး္ခ္ံရ ပီး KNU ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြခ ႔ KNLA ာႏ င့္ အႀကီးအကခယ္တုိက္္ိုက္ ခ့္ၾကသူကသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ အဖြခ ႔အ္ခိ်ဳ ႔ထပ္မံ ြ္ခခထြက္သြမး ပီး တပ္မ ွဴးအမခမးစုမ မ 
နယ္ျ္မးေစမင့္ တပ္မခမးအျဖစ္ေျပမင္းလခရန္ သေဘမတူ ခ့္ၾကသူကသည္။ ကခန္ရစ္ ခ့္သည့္အဖြခ ႔ လက္ရ ိ DKBA  ကေတမ့ KNU ာႏ င့္ ္က္္ံေရး ျပန္လည္တည္ေ္မက္ ခ့္သည္။ 
KNU ၏ တရမး၀င္မႈ၀ါဒအရ DKBA ေရးရမ ေကမ္မတီကို အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအ္င့္ တုိင္းတြင္ ၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္မ  စတင္ဖြခ ႔စည္း ခ့္သည္။ ယင္းေကမ္မတီသည္ DKBA သည္ 
တပ္မေတမ္ာႏ င့္ ပူးေပါင္းမႈမခမး ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္၊ KNU ၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ေ္မင္ရြက္္ခက္မခမးကို နမးလည္ရန္၊ လြတ္ ငိမ္း္ခမ္းသမ ြ္င့္မခမးေပးရန္၊ KNU ာႏ င့္ ပူးေပါင္း 
ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ေအမင္ လမ္းစရ မရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ KNU မ  ဘက္ေျပမင္းစြန္႔ ြ္မသြမးသူမခမးျဖစ္ေသမ DKBA မခမး အနက္မ အ္ခိ်ဳ ႔မ မ အျ္မးတပ္ဖြခ ႔မခမးာႏ င့္ 
ပူးေပါင္းလုိက္ ပီး ေတမ္လ န္ေန္ခကခန္ရ ိေနသည့္အဖြခ ႔က KNU ာႏ င့္ မဟမမိတ္ဖြခ ႔  ပီး ာိုႏင္ငံေရး ကိစၥမခမး၊ အရပ္သမးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမခမးတြင္ ပူးေပါင္းထမးသည္။  
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၅.၁.၃ အစုိးရအုပ္္ ခ်ဳပေ္ရးယာၱႏယမးတုိး္ခခ ႔လမျ္ငး္  

၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ အပစ္အ္တ္ရပစ္ခေရးမခမးျပ်ဳလုပ္ ပီး္ခိန္မ စတင္ကမ ကရင္လက္နက္ကိုင္မခမး လႊမ္းမုိးထမးသည့္ ေနရမမခမးသို႔ 
အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမခမး တုိး္ခခ႕လမသည္။ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကုိင္မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ နယ္ေျမမခမး ဝုိင္းေနသည့္တုိင ္
နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္သည့္ေနရမအမခမးစုတြင္ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမနန င့္ အျ္မးဌမနမခမးကလမေရမက ္
ဖြင့္လ စ္တည္ေထမင္ လမၾကသူကသည္။ တပ္မေတမ္က လုံ ္်ံဳေရးေပးာိုႏင္သည့္ ေ္ခမင္ကခသည့္ေဒသမခမးတြင္လည္း အ္ုိင္အမမ အေျ္္ခ 
လမၾကသူကသည္။  

မၾကသူကမေသးေသမ ာႏ စ္မခမးအတြင္းက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမ  အေျ္္ခေနထိုင္ရမ ေနရမကိုး္ုကို  မိ်ဳ႕မခမးအျဖစ ္တိုးျမႇင့္သတ္မ တ္္ခ႔ ပီး 
ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးလုပင္န္မခမးလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အဓိကေနရမမခမးအျဖစ ္သတ္မ တ္္ခ႔သည္။253 ၄င္းတို႔အထခမ  အ္ခိ်ဳ႕ေသမနယ္ေျမမခမးမ မ 
လြန္္ခ႔ေသမာႏ စ္မခမးအထိ ေကခးရြမမခမးငယ္မခမးအျဖစ္ တည္ရ ိ္ခ႔ျ္င္းျဖစသ္ည္။ ၄င္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္ မခမးသည္ “ မိ်ဳ႕နယ္္ြခမခမး”၏ 
ရုံးစုိက္ရမ ကိုရည္ညြန္းသည့္အသုံးာႏႈန္းအျဖစ ္ ၂၀၁၁ အေရ ႕ပုိင္းတြင္ ေထြ/အုပ္က အသုံးျပ်ဳ္ခ့သည့္စကမးလုံးျဖစ္သည္။ 
အေျ္္ံ္ပေဒတြငမ္ူ ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမခိ်ဳးမရ ိပါ။ အစုိးရအတြင္း အေ္ခအတင္ေ္ြးောႏြးမႈမခမးျပ်ဳလုပ္္ခ့ ပီး ထုိကခ့သို႔ေသမ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ ္ ၈၄ ္ုကိ ု မိ်ဳ႕မခမးအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မ တ္္ခ့သည္။ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱယမး တုိး္ခခ ႔သည့္အ္ါမခမးတြင္ ယင္း 
အသုံးအာႏႈန္းကို ပုိ၍အသုံးျပ်ဳသည္။  မိိ်ဳ႕နယ္ထက္ငယ္ေသမ္လည္း ေကခးရြမအုပ္စုထက္ ကခယ္ျပန္႔သည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္အတြက္ 
ရုံးစုိက္ရန္လုိအပ္သည့္အ္ါတြင္  မိ်ဳ႕အျဖစ ္ သတ္မ တ္အသုံးျပ်ဳသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း အစုိးရဌမနမခမး ာႏ င့္ ာႏုိင္ငံတကမ 
ကူညီေရးအဖြခ႕မခမး၏ စမရြက္စမတမ္းမခမးတြင္ ၄င္းတုိ႔ကုိ “ မိ်ဳ ႔နယ္္ြခမခမး” အျဖစ္သမ ရည္ညြန္းသုံးာႏႈန္း္ချဖစ္သည္။ 254  

အပစ္အ္တ္ရပ္စခ္ခ႔္ခိန္မ စ၍ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမ  ထိ ု“ မိ်ဳ႕နယ္္ြခ” ၉ ္ု သည္ ာုိႏင္ငံေတမ္မ  စီမံ္န္႔္ြခေပးေသမ ာုိႏင္ငံတကမဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရး 
အေထမက္အကူမခမးကုိ ္ြခေ္မင္ေန္ခ႔ ပီး255   စစ္ေဘးဒုကၡသည္မခမး ျပန္လည္ေနရမ ္ခထမးေပးမည့္ ေနရမမခမးအျဖစ ္လခမထမး္ံ္ခ႔ 
ရသည္။256 ထုိေနရမမခမးတြင ္ (ယ္ုမ စတင္ကမ “ မိ်ဳ႕နယ္္ြခ မိ်ဳ႕မခမး” ဟု ေ္ၚ္ိုရည္ညႊန္းသြမးပါမည)္  ေထြ/အုပ္ရုံးမခမး၊ ရခစ္န္းမခမး 
အပါအဝင ္ အစုိးရအေ္မက္အ္ီမခမး ေ္မက္လုပ္ထမး ပီး အျ္မး မိ်ဳ႕မခမးာႏ င့္ လမ္းသစ္မခမးေဖမက္လုပ္ ္က္သြယ္ထမးသည္။ 
ထိုအေတမအတြင္းမ မပင္ ယင္းေနရမမခမး၏ အနမးပတ္ဝန္းကခင္မ  ရပ္ရြမလူထုမခမးသည္ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္ အဖြခ႕မခမး၊ 
နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တြင္ အမခမး္ုံးေရမက္ရ ိေန ပီး ာိုႏင္ငံေတမ္ ာႏ င့္ အ္က္အ္ံမရ ိလ ေပ။ 

                                                           
253  ာိုႏင္ငံေတမ္၏ အမဏမ ျဖန္႔ကခက္ာိုႏင္မႈ အကန္႔အသတ္ရ ိေသမ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမခမး ျဖစ္ပြမး ခ့္သည့္ေနရမမခမး အတြက္ ယင္းသည္ အသုံးဝင္သည္။ 
ပဋိပကၡမျဖစ္ေသမ္လည္း  မိ်ဳ ႔နယ္မခမးကခယ္လြန္းသည့္ ေဒသမခမး အတြက္လည္း အသုံး၀င္သည္။   
254 ေအမက္တြင္ေဖမ္ျပထမးေသမ JICA ာႏ င့္  MIMU မ  စုစည္းထမးသည္ မခမးကို ္ပမမအျဖစ္ေလ့လမာိုႏင္ပါသည္။  မိ်ဳ ႔ ္ုိသည့္ အသုုံးအာႏႈန္းမ မ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမ  
ရပ္ရြမအ္ခိ်ဳ ႔သုိ႔ ကြင္း္င္းေလ့လမစ္္ ၾကသူကမး ခ့္ရျ္င္းျဖစ္သည္။ ကရင္မ  ပါ၀င္ေ္ြးောႏြးသူတ္ီးက ေ၀ါေလမ  မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး - ဗမမမခမးကေတမ့ ေ၀ါေလ မိ်ဳ 
ဟုေ္ၚၾကသူကေသမ္လည္း မိမိတုိ ႔ အတြက္ကေတမ့ ေ၀ါေလေကခးရြမသမျဖစ္သည္  မိ်ဳ ႔မဟုတ္ပါ - ဟု ္ုိ ခ့္သည္။ အမခိ်ဳးသမီး ရပ္ရြမအေရး လႈပ္ရ မးသူ တ္ီး ာႏ င့္ေ္ြးောႏြး္ခက္ 
(ျကမအင္း္ိပ္ႀကီး မိ်ဳ ႔နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေဖေဖမ္္၀ါရီ ၂၀၁၅)  
 
255 ၄င္းတုိ႔မ မ လိႈင္းဘြခ မိ်ဳ ႔နယ္မ  ပိုင္ကခ်ံဳ မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ ာႏ င့္ ရ မ္းရြမသစ္ မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ၊ ၾကသူကမအင္း္ိတ္ႀကီး မိ်ဳ ႔နယ္မ  ဘုရမးသုံး္ူ  မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ၊ ကခိ်ဳက္ဒုံ မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ၊ ဖမပြန္ မိ်ဳ ႔နယ္မ  
ကမေမမင္း  မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ၊လိပ္သုိ မိ်ဳ ႔နယ္၊ ျမ၀တီ မိ်ဳ ႔နယ္မ  ေ၀ါေလ မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခာႏ င့္ ္ူကမလီ  မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ၊ သံေတမင္ မိ်ဳ ႔နယ္မ   ေဘမဂလိ မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ တုို႔ျဖစ္သည္။. 
256 ထုိနယ္ေျမမခမးသုိ႔ ဒုကၡသည္မခမး ျပန္လည္၀င္ေရမက္မႈ ေလမက္ေလမက္လမးလမးမရ ိေသးပါ။ သုိ႔ေသမ္လည္း ေနရမအ္ခိ်ဳ ႔ကေတမ့ JICA ာႏ င့္ ျမန္မမအစိုးရပူးေပါင္း ပီး 
ဒုကၡသည္မခမး ျပန္၀င္လမပါက ္ီးစမးေပးပို႔ေ္မင္ရန္ ျပင္္င္ထမး သည့္ေနရမဟု ေကမလဟလမခမးထြက္ေနသည္မ မ ၁၀ ာႏ စ္ေကခမ္ရ ိ ခ့္ ပီျဖစ္သည္။ See JICA (2013), 
pp. (1-25)–(1-26) 
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ျဖစစ္္ေ္လ့လမ္ခက္ - ေဝါေလ  မ်ိဳ ႔နယ္္ြခ ာႏ င့္ စကုလိ မ်ိဳ ႔နယ္္ြခ 

၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီတြင ္စမတမ္းရ င္အေနျဖင့္  မိ်ဳ ႔နယ္္ ြခမခမးအျဖစ္သတမ္ တ ္္ံရသည့္ ေဝါေလ (ကရငဘ္မသမျဖင့္ ဝါေလ) ာႏ င့္ စုကလ ိ(္ခွဴဂလ)ီ 
ရ ိရမ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီ မိ်ဳ႕နယ ္အေရ ႕တမင္ျ္မ္းသုိ႔  ေရမကရ္ ိ္ခပ့ါသည္။  ေဝါေလ သည ္လြတလ္ပ္ေရးရ ပီးေနမက္ပုိင္းကတည္းက KNU 
ထိိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ ေနရမျဖစ္ ပီး ၁၉၉၄ DKBA ္ြခထြက္္ ခိန္တြင ္၄င္းတုိ႔ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမကသ္ုိ႔ ေရမက္္ခသ့ည္။ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင ္DKBA ာႏ င့္ အစုိးရ 
ပဋိပကၡျပန္လညေ္ပၚေပါက္္ ခ့ ပီး နယ္ေျမထနိ္း္ခ်ဳပ္မႈကိ ုလကလ္ႊတလ္ုိက္ရကမ ေျမမကပ္ိုင္းကခေသမ ၄င္းတုိ႔၏ လက္ရ အိေျ္္ံနယေ္ျမ စုံစည္း မိ်ဳင ္
(ေမမကတ) သုိ႔ ္ုတ္္ ြမသြမးရသည္။ စုကလ ိသညလ္ညး္ ထုိအေတမအတြင္း အစုိးရထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမကသ္ုိ႔ အျပည့္အဝေရမကသ္ြမးသည္။  

ထုိေကခးရြမမခမးသုိ႔ ၂၀၀၀ ္ုာႏ စ္မခမး အေစမပိငု္းမ  စတင္ကမ သစ္္ တု္ရနာ္ႏ င့္ အျ္မးလုပ္ငန္းမခမးတြင ္ ဝင္ေရမက ္ လုပက္ုိင္ရန္အတြက ္ 
ျမန္မမျပညတ္ဝ မ္းမ လူမခမး ေျပမင္းေရႊ႕လမၾကသူကသည္။ အစုိးရထိိ္န္း္ခ်ဳပ္မႈ အျပည့္အဝရ သိည့္ ေကခမင္း၊ ေထြ/အုပ္ရုံးမခမး၊ ျမွဴနီစီပယရ္ုံး၊ 
ေကခးလက္ကခန္းမမေရးဌမန၊ ရခစ္န္းမခမးကိ ုာႏ စ္ေနရမလုံးတြင ္တည္ေ္မကထ္မးသည္။ အမခမးျပညသ္ ူအသုံးျပ်ဳာိုႏင္သည့္ ေဒသတြင္း္က္လမ္း 
မခမးကိလုည္း ေဖမကလ္ပု္ေန ပီး အမခမးစုမ မ တပ္မေတမ္က ေဖမကလ္ုပ္ျ္င္းျဖစ္သည။္257 ေဝါေလာႏ င့္ ္က္ေနသည့္ ကရင ္အေ္ၚ “တီးညေလ” 
ေကခးရြမကိ ုဗမမအမည ္ “ေအမငမ္ဂၤလမ” ရြမအျဖစ ္အစုိးရက ေျပမင္းလခ္ခ့ ပီး အလမးတ ူဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပင္န္းမခမး လုပက္ိုငလ္ခက္ရ သိည္။ ေဒသ္ံ 
္ရမတစ္္ီး၏ေျပမျပ္ခက္အရ ေဒသ္ံကရင္မခမးမ မ ေကခးရြမမခမးမ  ထြက္္ ြမသြမးရ ပီး လကရ္ တိြင ္ ဗမမ သစ္ထတု္အလုပသ္မမးမခမး၊ 
စစတ္ပ္မသိမးစုမခမး ာႏ င့္ ထုိင္းာိုႏင္ငံမ  ျပန္လမသည့္  မိ်ဳ လူမခိ်ဳးစ ုမခမးေနထုိင္လခက္ရ သိညဟ္သုိရသည္။  

တစ္္ ခိနတ္ည္းတြင္ပင ္ ထို မိ်ဳ႕မခမးၾကသူကမးာႏ င့္ အနီးပတလ္ညတ္ြင ္ တပ္မေတမ္ ၊ DKBA၊ KNU ၏ ကရင္အမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမကေ္ရးတပမ္ေတမ္ 
(KNLA) ာႏ င့္ ကရင္အမခိ်ဳးသမး ကမကြယေ္ရး အစည္းအရုံး (Karen National Defence Organisation) ၏ အိမ္ေစမင့္ တပ္မခမး၏ စစစ္္နး္မခမးျဖင့္ 
ျပည့္လခကရ္ ိသည။္ ယင္းနယေ္ျမတေလခမကရ္  ိ မြန္ာႏ င့္ ကရင ္ ရြမငယ္ေလးမခမးမ မ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးေအမကတ္ြင ္ ရ ငသ္န္ေနရသည္။ 
အမဏမပုိင္တစဖ္ြခ႕တည္းက သတသ္တမ္ တမ္ တ ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေနသည္မခမးလည္း ရ ိသည္။  

ယင္းနယေ္ျမတြင ္ လႈပရ္ မးသည့္ ရပ္ရြမအေျ္ျပ်ဳအဖြခ႕အစည္းမ  ဝန္ထမ္းတစ္္ီး၏အ္ုိအရ  မိ်ဳ႕နယ္္ြခ မိ်ဳ႕  အနီးအနမးပတဝ္န္းကခငတ္ြင ္
ေနထုိင္ၾကသူကသည့္ ေဒသ္လံူမခိ်ဳးစမုခမးသည ္ ထို မိ်ဳ႕မခမးရ  ိ အဖြခ႔အမးလုံးာႏ င့္္က္္ရံသည္။ ‘အစုိးရကေတမ ့ အေျ္္ံအေ္မက္အ္ီေတြ 
အမးလုံးကိုေ္မကတ္ယ ္ ဒါေပမယ့္ DKBA ေတြက ထိန္း္ခ်ဳပ္ ထမးတုန္းပခ၊ မေကခလညတ္မရ ရိင ္ သုိ႔မဟတု ္ ္ြင့္ျပ်ဳ္ခက ္ တစ္္ု္ ုလုိ္ခင္ရင္ 
သတူုိ႔္ီပခ သြမးၾကသူကတယ’္ ဟ ုေဒသ္တံစ္္ီးက္ိသုည။္  

စုကမလ ိ ‘ မိ်ဳ႕’ တြင ္ ေကခမင္းာႏ င့္ စမၾကသူကည့္တုိက္ တညေ္္မက္ထမး ပီး ေကခမင္းသမး ၄၇ ္ီး အတြက ္္ရမ အေယမက ္ ၂၀ ္န္႔ထမးသည္။ 
ထုိနယ္ေျမရ ိ ေကခမင္းေပါင္း ၉၆ ေကခမင္းကိ ုစီမေံနသည့္ KNU ၏ ကရငပ္ညမေရးဌမနက ယင္းေကခမင္းမခမးမ  အစုိးရဝန္ထမ္းမခမး ကိုေမးျမန္း 
ရမတြင2္58  JICA ာႏ င့္ အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းစစီ္ထ္မးသည့္အတုိင္း ဒုကၡသည္မခမး ျပန္လမပါက အ္ငသ္င့္ျဖစ္ေစရန္ ျပင္္ ငေ္နျ္ငး္ ျဖစ္ေၾကသူကမင္း 
ျပန္လည္ေျပမၾကသူကမး္ခ့သည။္259  

ရပ္ရြမသမးမခမး ကုိယထ္ကူုိယ္ထေ္မကထ္မးသည့္ေကခမင္း၊ DKBA သုိ႔မဟတု္  KNU ေကခမင္း အစရ ိသျဖင့္ ေကခမင္းအမခိ်ဳးမခိ်ဳးတြင္ 
ပညမေရးဝန္ႀကီးဌမနမ  ္ရမ ၁ ္ီး ၂ ္ီးကိ ု္န္႔ထမးသည ္လညး္ရ သိည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း  ကရင္ပညမေရးဌမန (KED) ၏ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းာႏ င္ ့
ေဒသ္ ံ ကရင္္ ရမမခမးျဖင့္သမ ္ကလ္ကလ္ညပ္တရ္န ္ လိလုမးၾကသူကသည္။ အစုိးရမ  ဖိအမးမခမးေပးလမျ္င္း၊ မၾကသူကမ္ဏ္ုိသလုိ အစုိးရ 
္ရမမခမး အေၾကသူကမင္းမၾကသူကမးပခ ေရမကလ္မတတ္ျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ လက္ရ စိနစက္ိ ု ထိန္းထမးာုိႏင္ရန္ႀကိ်ဳးစမးေနရသည္။ ကရငေ္ကခမင္းမခမးမ  
အစုိးရေကခမင္းမခမးသို႔ အသြငေ္ျပမင္းသည္္ုိပါက  ေဒသ္တံပမ္ေတမ္တပ္ရင္းမခမးကလည္း ေငြေၾကသူကးပံ့ပုိးသည္။  KNU၊ DKBA တုိ႔ာႏ င့္ 
အစည္းအေဝးထုိင္သျဖင့္ ေကခမင္းဝနထ္မ္းမခမးကိ ုတပ္မေတမ္က ျ္ိမ္းေျ္မက္မႈမခမး ျပ်ဳလပု္ဖူးသည္မခမးလည္းရ သိည္။ ေကခမင္း္ရမတစ္္ီး၏ 
ေျပမျပ္ခကအ္ရ ၄င္း၏ ေကခမင္းအုပသ္ည ္ထုိကခ့သုိ႔ လမေရမက ္ ႀကိမ္းေမမင္းေသမ တပ္မေတမ္သမးတစ္္ီးကိ ု ‘မင္းတုိင္းျပညက္ ္ရမေတြကိ ု
ဒီလိသုြမး အောႏ မင့္အယ ကေ္ပးပါလမး’ ဟ ု္ြန္းတုံ႔ျပန္္ခ့သည။္ ၄င္းအေျ္အေနသည ္အတိအကခသတမ္ တရ္န္္ က္္ ခသည့္  ေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပေ္ရး 
နယန္ိမတိ္ ျပႆနမကို ေဖမ္ျပေနသည့္အျဖစ္အပခက္မခမးထခမ  တစ္္ ုျဖစသ္ည္။  

စုံစည္း မိ်ဳင ္ အစြနဘ္က္မ  ေကခမင္းတစေ္ကခမင္းသည ္ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ ္ တပမ္ေတမ္က ယင္းနယ္ေျမမခမးကိ ု ရ င္းလင္းာိုႏင္ ပီးေနမကတ္ြင ္
္ခထမးေပးသည့္ေငြျဖင့္ ရပရ္ြမကတညေ္္မကထ္မးျ္င္းျဖစသ္ည္။ ေနမက္ပိုငး္တြင ္ DKBA မ  နယေ္ျမစုိးမုိးမႈ တဖန္ျပန္ရလမသည့္ အ္ါတြင ္
ယင္းေကခမင္းအမး ကရငပ္ညမေရးဌမန (KED) ္ကလ္က ္ တမဝနယ္ူဖြင့္လ စ္ထမးေသမ္လည္း ေကခမင္းအလကံိုမ ူ ကရင္အလံအစမး 
ျမန္မမအလလံႊင့္ထထူမး္ချဖစသ္ည္။ DKBA အမမ္နံယ္ေျမ  သခေဘမ္ဘုိ မ  ေဒါန အထကတ္န္းေကခမငး္တြင္ ေကခမင္းသမး ၁၇၆ ္ီးရ ိ ပးီ 
ေကခမင္းဝန္းကခယ္ကခယ္၊ ေ္တမ္  ီအေ္မက္အ္ေီကမင္းမခမးာႏ င့္ ေကခမင္းျဖစသ္ည္။  

                                                           
257 လမ္းေဖမက္ေနသည့္ယာၱႏယမးမခမးတြင္ ကမကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌမန တံ္ိပ္တပ္ထမးသည္။ ေ္မက္လုပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျမန္မမကုမၸဏီ ငါး္ု၊ ေျ္မက္္ု 
္န္႔ရ ိသည္ဟု ရပ္ရြမအေျ္ျပ်ဳအဖြခ ႔အစည္းတစ္္ုက ္ုိသည္။  
258 KNU သတ္မ တ္ထမးသည့္ ဒူးပလမ ္ရိုင္မ  ေကမ့ကရိတ္ မိ်ဳ႕နယ္  
259 JICA (2013) 
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အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ပီးေနမက္ပုိင္း ကရင္ေဒသမခမးသို႔ အစုိးရေကခမင္း္ရမမခမး လမေရမက္မႈမ မ တျဖည္းျဖည္းတုိးလမသည္။ 
ေကခးလက္ကခန္းမမေရးလုပ္သမးမခမးလည္း ရံဖန္ရံ္ ါ ပါလမတတ္သည္။ ဘြခ႕ရ ပီးစမခမးကုိ ထုိကခ့သို႔ေ္ခမင္ကခေသမေဒသမခမးသို႔ 
ပုိ႔ေလ့ရ ိ ပီး ရပ္ရြမမခမးသုိ႔ ႀကိ်ဳတင္ အေၾကသူကမင္းၾကသူကမးထမးျ္င္းမရ ိပခ ေရမက္သြမး ပီးမ  ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မငမ္ခမး၊ လူႀကီးမခမး သုိ႔မဟုတ္ 
ဘမသမေရး ေ္ါင္းေ္မင္မခမးာႏ င့္ ညႇိာႏိႈင္းေနရမရ မရသည္မ မ ျဖစ္ေနၾကသူက အျဖစ္အပခက္မခမးျဖစသ္ည္။ သြမးေရးလမေရး 
လက္လ မ္းမ ီသည့္ေနရမမခမးတြင ္ပညမေရးဝန္ႀကီးဌမနမ  ေကခမင္းအုပ္ႀကီးမခမးကုိပင္ လႊတ္ေလ့ရ ိသည္။ ဝန္ႀကီးဌမနက ေကခးရြမကို 
ပံ့ပုိးမႈပုိေပးာိုႏင္သျဖင့္ ေကခမင္းမခမးကုိ အစုိးရ ေကခမင္းမခမးအျဖစ္ အလြယ္တကူ အသြင္ေျပမင္းာိုႏင္ၾကသူက ပီး ကရင္သေကၤတ 
အမ တ္အသမးမခမး၊ ကရင္သင္ရုိးညြန္းတမ္းမခမးကိုိ ေျပမင္းလခဖယ္ရ မးၾကသူကသည္။260 ထိုသုိ႔ျပ်ဳလုပ္ရမတြင္ ေကခမင္းမခမးကို 
ေထမက္ပံ႔ေပး္ခ႔ေသမ ကရင္ပညမေရးအဖြခ႔အစည္းမခမးကုိ ထည့္သြင္းပါဝင္ျ္င္းမရ ပိခ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမးာႏ င့္သမ ညိႇာိႏႈင္း 
ေ္မင္ရြက္္ခ႔ျ္င္းမခိ်ဳးျဖစ္သည္။ 

တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး အုပ္္ခ်ဳပ္သူမခမးအျဖစ္ စုိးမုိး္ခ့ဖူးသည့္ ေ္ခမင္ကခသည့္နယ္ေျမမခမးတြင္ အစုိးရ၏ 
ေထြ/အုပ္ယာၱႏရမးမခမးကုိ ္ခခ႕ထြင္လခက္ရ ိသည္။ ေထြ/အုပ္စနစ္အရ  မိ်ဳ ႔နယ္ရုံးမ  ္န္႔အပ္လုိက္သည့္ စမေရးသည္ ေကခးရြမအုပ္စုက 
သြယ္ဝုိက္ေရြး္ခယ္လ္ိုက္သည့္ ေကခးရြမအုပ္စုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးာႏ င့္ တြခဖက္လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေကခးရြမအုပ္စု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး 
အေနျဖင့္ လစမ ္ံစမး္ြင့္မရ ိေသမ္လည္း ေထမက္ပ့ံေငြအနည္းငယ္ရသည္။ ေကခးရြမအုပ္စုစမေရးသည္ ပုံမ န္အမးျဖင့္ ရြမမ  
ပညမတတ္ပုဂၢိ်ဳလ္တစ္္ီးျဖစေ္သမ္လည္း တစ္္ါတစ္ရံတြင္ ျပငပ္မ ္န္႔ထမးသူမခမး ျဖစ္တတ္သည္။ ေကခးရြမအုပ္စု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴး 
သည္ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသမ္လည္း ေထြအုပ္က ပုိ႔္ခသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး သင္တန္းတက္ရသည္။ ၄င္းကိ ု ‘အမဏမ 
အလြခသံုးစမးမႈ၊ ပခက္ကြက္မႈ၊ လမဘ္စမးမႈ’ ေ္ါင္းစ္္မခမးျဖင့္ တဖက္သတ ္ထုတ္ပယ္မႈ ျပ်ဳလုပ္ာိုႏင္သည္။261 

အစုိးရနယ္ေျမ္ခခ႕ထြင္လမျ္င္းသည္ KNU စစ္ေရးေ္ါင္းေ္မင္ပုိင္းမခမးအတြက္ အဓိက စ္္းစမးစရမျဖစ္လမ ပီး 
 ငိမ္း္ခမ္းေရးလုပ္ငန္းစ္္ကိုပင ္ သံသယျဖစ္လမေၾကသူကမင္း ထုတ္ေဖမ္ေျပမ္ုိမႈမခမး ရ ိလမသည္။ ဖမပြန္ မိ်ဳ႕နယ္262 
အစိတ္အပုိင္းအေတမ္မခမးမခမးကုိ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးေသမ ဗုိလ္္္ခ်ဳပ္ ေဘမ္ေကခမ္ဟခ က -  ပီးျပည့္စုံေသမ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးအစမး  
‘KNU အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမထခသုိ႔ အစုိးရက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱယမး္ခခ ႔ထြင္မႈ မခမးျပ်ဳလုပ္ေနသည္’ ဟု ထုတ္ေျပမ္ခ့သည္။ လက္ရ ိအေန 
အထမး တြင္ေပၚေပါက္လမသည့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ေပၚေပါက္လမသည့္ ေထမက္ထမး စ္္းစမးစရမမခမးကုိလည္း 
‘စီးပြမးေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ဖံြ႔ ဖိ်ဳးေရးေတြ္ ြင့္ျပ်ဳလုိက္ရင္ ကခေနမ္တို႔ အေနနခ႔ ထိန္းလို႔ရမ မမဟတု္ဘူး။ ဒီလုိကိစၥေတြကို 
စနစ္တကခမထိန္းာိုႏင္ဘူး္ုိရင္ ေနမင္မ မ ကခေနမ္ တုိ႔အတြက ္ ျပႆနမမခမးမယ’္ 263 ဟုလည္း ေျပမ္ို္ခ့သည္။ ထို႔အတူပင္ 
အျ္မးတစ္ေနရမတြင ္ အေျ္စိုကေ္သမ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္ နမဒါးျမကလည္း သူာႏ င့္တကြ လုပ္ေဖမ္ကုိင္ဖက္အမးလံုးသည္ စစ္မ န္သည့္ 
 ငိမ္း္ခမ္းေရးလုပ္ငန္းစ္္အတြက္ ႀကိ်ဳးစမးမႈကို ေထမက္္ံပါသည္ သုိ႔ေသမ္လည္း  ‘အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးကို အသုံး္ခ ပီး  ၄င္းတုိ႔ 
နယ္ေျမမခမးတြင္ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာၱႏရမး လမေရမက္္ခခ႕ထြင္ျ္င္း’ကို လက္မ္ံာႏိုင္ဟု ၂၀၁၅ ေဖေဖမဝါရီလတြင ္
ေျပမၾကသူကမး္ခ့သည္။264 

၅.၁.၄ အပစအ္္တရ္ပစ္ခေရးအသစာ္ႏ င့္ KNU အုပ္္ ခ်ဳပေ္ရးပုစံ ံ

ယ္င္က “ျဖတ္ေလးျဖတ”္ ေသမင္းကခန္းသူနိမ္နင္းေရး မဟမဗခွဴဟမျဖင့္ “အမခေရမငန္ယ္ေျမမခမး” အျဖစ ္ သတ္မ တ္ထမးသည္ ့
ေနရမမခမးတြင ္အစုိးရက ျပည္သူမခမးျပန္လည္ေနထုိင္္ြင့္ ေပးေနသျဖင့္ ကရင္ေဒသမ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမခမးမ မ အသြင္ေျပမင္းလခမႈမခမး 
ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြမး္ခ့သည့္ ထိုေနရမမခမးမ မ နယ္ေျမၾကသူကမ္းတမ္းမႈေၾကသူကမင့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ အဖြခြ႔မခမးက 
စစ္ေရးအရ အသမစီးရယူာႏုိင္ထမးသည့္ ေနရမမခမးျဖစ္ေသမ္လည္း ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင္ ေနထုိင္သူမခမးကုိ အစုိးရက ရန္သူအျဖစ ္
သတ္မ တ္ေ္ခမႈန္းမႈမခမးျပ်ဳလုပ္္ခ့သျဖင့္ ္ယ္စုာႏ စ္ာႏ င့္္ခီ ပီးမဟုတ္သည့္တုိင္ ာႏ စ္ေပါင္းအေတမ္ၾကသူကမေအမင္ ေနထုိင္သ ူ
ေလခမ့နည္းသြမးသည့္ ေနရမမခမးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ ယ္င္ေနရပ ္ သုိ႔  အစုိးရ၏ ျပန္လည္ေနရမ္ခထမးေရး ေကခးရြမမခမးမ ၊ 

                                                           
260 ကရင္ပညမေရးအုပ္္ခ်ဳပ္သူမခမးာႏ င့္ ေတြ႕္ံုေမးျမန္း ခ္႔ရမတြင္ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္ အေစမပုိင္းာႏ င့္ ၂၀၁၄ ္ုာႏ စ္ောႏ မင္းပုိင္း ၾကသူကမးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ပညမေရးေထမက္ပံ႔မႈအဖြခ႔ 
မ  ေထမက္ပံ႔ထမး ခ္႔ေသမ ေကခမင္းမခမးအနက္မ  သံုးပုံ တစ္ပုံ္န္႔မ မ ပညမေရးဝန္ႀကီးဌမနက လႊခေျပမင္းယူသြမးျ္င္း္ံရေၾကသူကမင္း သိရသည္။ 
261 Chit Saw & Arnold (2014), pp. 33-34 
262  ကရင္အမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးတပ္မေတမ္ ဒုတိယစစ္္ီးစီး္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေဘမေကခမ္ဟခသည္ ဖမပြန္ မိ်ဳ ႔နယ္ကုိ စိုးမုိးထမးသည့္ တပ္မဟမ ၅ 
ကုိအထူးၾကသူသဇမလႊမ္းမုိးသူျဖစ္ ပီး တပ္ရင္းမခမးေပၚတြင္ တုိက္ရိုက္ညြန္ၾကသူကမးာိုႏင္သူျဖစ္သည္။  
263  ထုတ္ေဖမ္ေျပမၾကသူကမး္ခက္မခမးကို ကရင္သတင္းဌမန: Karen News, ‘KNU Gen. Baw Kyaw Heh Exposes How Ceasefire Agenda has Shifted to Business’, 
05-09-13; available at: http://karennews.org/2013/09/knu-gen-baw-kyaw-heh-exposes-how-ceasefire-agenda-has-shifted-to-business. မ  
ရရ ိပါသည္။ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္၏ အမဏမသက္ေရမက္သည္ ့နယ္ေျမမ မ ကရင္ျပည္နယ္ေျမမက္ပိုင္း တသီးတျ္မးျဖစ္ေနသည့္ေနရမျဖစ္သည္။ အကူအညီေပးမႈမခမးကိုလည္း 
ထုိင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေကခမ္ ေ္မင္ရြက္သည့္ေနရမျဖစ္သည္။  
264 ကရင္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရံုး၏ ကမကြယ္ေရးတပ္ျဖစ္ေသမ ကရင္အမခိ်ဳးသမးကမကြယ္ေရးတပ္ KNDO ၏ အႀကီးအကခ နမဒါးျမ က ျမဝတီ မိ်ဳ႕နယ္ 
အေရ ႕တမင္ဘက္တြင္ရ ိေသမ KNDO ဌမန္ခ်ဳပ္တြင္ေျပမၾကသူကမး ခ့္ျ္င္းျဖစ္သည္။ အစိုးရက လက္နက္ကုိင္မခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ေနရမမခမးတြင္  ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးကို 
 မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခမခမးေဖမ္ထုတ္ျ္င္းအျဖစ္ ေ္ါင္းစ္္တပ္ ဝင္ေရမက္ ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမခမး ဖြင့္လ စ္လခက္ရ ိသည္။ (အ္န္း ၅ ကိုၾကသူကည့္ပါ)  
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အျ္မးလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမမခမးမ  သို႔မဟုတ္ ထုိင္းာႏုိင္ငံမ  ျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပမင္းလမၾကသူက ပီျဖစ္သည္။ ထိုသူမခမး 
ျပန္သည့္ဝင္ေရမက္လမသည့္ ေနရမမခမးသည္ အဖြခ႕အသီးသီး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အမဏမသက္ေရမက္မႈ အမးနည္းေနေသးသည့္ 
ေနရမမခမးျဖစ္သည္။  

KNU အေနျဖင့္ ထုိကခ့သို႔ေသမ ေနရမအ္ခိ်ဳ႕တြင္ ၄င္း၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပန္လည္တည္ေ္မက္လခက္ ရ ိေသမ္လည္း 
လုပ္ငန္းေ္မင္ရြက္ရမတြင ္ အသင့္မျဖစ္ေသးေသမေၾကသူကမင့္ ရပ္ရြမသမးမခမးမ မ KNU ၏ လက္နက္ ကုိင္တပ္ဖခြခ႕ျဖစေ္သမ KNLA 
ာႏ င့္သမ အဓိကအေနျဖင့္ ္က္္ံမႈပုိမခမးသည္။  လႈပ္ရ မးနယ္ေျမမခမးကိ ု အလြတ္သေဘမ နယ္နမိိတ ္ သတ္မ တ္မႈမခမးသည္ 
ရပ္ရြမအ္ခိ်ဳ႕ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အရ ပုိင္းျ္မးလိုက္သလိ ုျဖစ္သြမးသည္မခမးလည္း ရ ိသည္။ တပ္မေတမ္မ  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြခ႕မခမးအမး 
လႈပ္ရ မး္ြင့္ျပ်ဳထမးသည့္နယ္ေျမမခမးသည္ ေထြ/အုပ္  မ တ္တမ္းဝင္ျဖစ ္ပီး KNLA ေနရမမခမးမ မမ ူ မ တ္တမ္းမဝင္ပခ KNU 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေအမက္တြင္သမ ကခေရမက္သြမးသည္။265 ေနရပျ္ပန္သြမးသူမခမးေျပမျပ္ခက္အရ နယ္ေျမအမခိ်ဳးအစမး ာႏ စ္္ုလုံးတြင္  
အမဏမပုိင္မခမး၏ ရပ္ရြမစီမံပုံသည္ အတည္တကခမရ ိ၊ လုိက္နမရမည့္စည္းကမ္းမခမးေရရမမႈမရ ိျ္င္း၊ ရ င္းလင္းသည့္ ေ္ါင္းေ္မင္မႈ 
မရ ိျ္င္းတုိ႔က ၄င္းတုိ႔၏ ျပန္လည္ထူေထမင္ေရးကိ ုအ္က္အ္ချဖစ္ေစသည္ဟ ုေျပမၾကသူကမး္ခ႔သည္။266 

ကရငအ္မခ်ိဳးသမးအစည္းအရုးံ ေျမယမမဝူါဒ 

KNU ၏ စုိကပ္ခိ်ဳးေရးဌမန Karen Agricultural Department (KAD) အေနျဖင့္ တကိခရ င္းလင္းသည့္ မူဝါဒမခမးေဖမ္ထုတာို္ႏင္ရန ္ KNU ၏ 
လက္ရ ကိခင့္သုံးေနေသမ ေျမယမစမီံမႈမခမးကိ ု္ပေဒအရ ္ုိင္မမမႈရ ေိအမငေ္္မင္ရြက္ျ္င္း၊  ၄င္းနယ္ေျမမခမးအတြင္း ေျမယမပုိင္္ုိင္မႈ စီမံျ္င္းာႏ င့္ 
ပတသ္ကသ္ည့္ လုပင္န္းစ္္မခမး ေဖမ္ထတု္ျ္င္းမခမး ျပ်ဳလပုလ္ခကရ္ ိသည။္ တရမးဝင ္မ တပ္ုံတင ္ထမးျ္င္း မရ သိည့္ေျမမခမးကိ ုအစုိးရက သမိ္း ပီး 
ပုဂၢလိက လုပင္န္းရ င္မခမးကိ ုအဌမး္ခထမးေပး္ြင့္ ျပ်ဳသည့္ ၂၀၁၂ ေျမယမျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈ အ္င္းအကခင္းတြင ္ ‘ဓနရ င္မခမး၊ အမဏမရ င္မခမးက 
ကရင့္ ေျမယမမခမးကိ ုရယူသြမးျ္င္းမရ ာိႏုိင္ရန’္ အတြက ္KAD ၏ တရမးဝင္ ေျမယမမဝူါဒကို ေရး္ြခရျ္င္းျဖစသ္ည။္  

စနစတ္ကခ စစ္တမ္းေကမကယ္ူမႈမခမးျပ်ဳလုပရ္န္၊ အစုိးရစနစ္အတြင္း မ တပ္ုတံင္ထမးျ္င္းမရ ိဟ ု ေဖမ္ျပထမးသည့္တိုင ္ ေျမယမမခမးကိ ုပုိင္္ုိင္မႈ 
ေထမက္္ ံအ္ိုျပ်ဳေပးရန ္ အတြက ္ လပု္ငန္းစ္္မခမးကို္ ခမ တထ္မးသည။္ ပယဖ္ခက္ျ္င္း မျပ်ဳာိုႏင္သည့္ ေျမယမပုိင္္ုိင္မႈ ္ခမ တထ္မးေပးသည့္ 
လုပင္န္းစ္က္ိလုည္း အေကမင္အထည္ ေဖမ္လခက္ရ သိည။္ KNU အုပ္္ခ်ဳပေ္ရးစနစ ္ ထုိးေဖမကာို္ႏင္ျ္င္းမရ ိသည့္နယ္ေျမမခမးတြင္ပင္ ေျမယမ 
မ တပ္ုံတင္ျ္င္းကစိၥကို ္ီးစမးေပးေ္မငရ္ြက္လခက္ရ သိည။္ ေျမယမ္ုံးရႈံးမည္ကိ ု စုိးရိမ္သည့္ ေဒသ္ံမခမးကလည္း KNU ၏ 
ေျမယမမ တ္ပုတံငေ္ပးျ္ငး္ကိ ုအမးတကသ္ေရမ ပါဝင္လက္္ ံၾကသူကသည။္267 

သုိ႔ေသမ္လည္း အစုိးရ၏စနစ္ာႏ င့္ KNU ၏စနစသ္ည္ ေစ့စပ္ရန္္က္္ ခမည့္ ကြချပမးမႈမခမး ႀကီးႀကီးမမးမမးရ ိေနသည္။ အစုိးရက 
အသိအမ တ္ျပ်ဳထမးျ္င္းမရ သိည့္ ရုိးရမဓေလ့အ္မ္းအနမးမခမး အတြက ္ အသုံး္ခသည့္ ဘုံပုိင္ေျမ ပုံစံအမခိ်ဳးမခိ်ဳးကုိ ကရငေ္ျမယမေပၚလစကီ 
အသိအမ တ္ ျပ်ဳထမးသည္။ ေရႊ႕ေျပမင္းေတမငယ္မ စနစ္အရ တစ္ရမသီာႏ င့္ တစ္ရမသီၾကသူကမးအသုံးမ္ခပခ လစလ္ပထ္မးျ္င္း၊ နတက္ုိးကြယ္မႈအတြက ္
လစလ္ပထ္မးျ္င္း၊ သုိ႔မဟတု ္ဘုံပုိင္သစ္ေတမ မခမးအျဖစ ္သတ္မ တထ္မးသျဖင့္ လစလ္ပ္ေနျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ အစုိးရ၏ ၂၀၁၂ ္ပေဒမခမး အရ 
သိမ္း္ည္း ္ံရာိုႏငသ္ည့္ အာၱႏရယရ္ ိေနသည္။  

KNU ေျမယမေပၚလစတီြင္ ေျမအမခိ်ဳးအစမး ၁၁ မခိ်ဳးကိုအသိအမ တ္ျပ်ဳထမးသည္။ လက္ရ ိ ေျမယမ အသုံး္ခပုံမခမးာႏ င့္လုိက္ ပီး ေျမပုိင္ရ င္ာႏ င့္ 
လယ္သမမး အမခိ်ဳးမခိ်ဳး၊ ေရသြင္းစုိက္ပခိ်ဳးသည့္ လယ္မခမးာႏ င္ ့ ေတမငယ္မစပါးစုိက္ပခိ်ဳးသည့္ ေျမမခမးကိ ု တိတကိခကခ္ြချ္မးသတမ္ တထ္မးသည။္ 
အစုိးရစနစတ္ြငမ္ ူ လက္ေျပမငး္လကလ္ႊခ လြယက္စူြမ ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ရန ္ ဗဟုိကေျမယမအမးလုံးကိ ု ပုိင္္ုိငသ္ည့္စနစ ္ ္ုိင္မမေအမင ္
အေသအ္ခမပ့့ံပုိးေပးထမးသည္။268 ဗဟုိအ္င့္ ပူးေပါင္း ေ္မင္ရြကမ္ႈမခမးအတြက ္ညႇိာႏိႈင္းေနသည့္အ္ခိန္တြင္ ေပၚေပါကလ္မသည့္ စီးပြမးေရး 
အ္ြင့္အလမ္းမခမးက KNU အဖြခ႔ဝင္မခမးပါဝငလ္မေအမင ္ ္ြခေ္မင္ာုိႏင္ေသမေၾကသူကမင့္ ယင္းမဝူါဒမခမးကိ ု KNU ထိန္း္ခ်ဳပ္ေဒသမခမးတြငပ္င္ 
အသုံး္ခရန္ပင ္အ္က္အ္ခ ရ ိာိုႏင္သည္။ 

အေရ ႕ေတမင္ပုိင္း နယ္ေျမမခမးေပၚတြင္ ၾကသူသဇမလႊမ္းမုိးမႈရ ိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အေျ္္ံထမးသည့္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕ 
အမခမးအျပမးရ ိေသးသည္။ ၄င္းအဖြခ႕မခမးထခတြင္ ေကမ့ကရိတ္ မိ်ဳ႕နယ္တြင္ အပစ္အ္တ္ရပ္နယ္ေျမ ရရ ိထမးသည့္ KNU/KNLA-
Peace Council လည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအဖြခ႕သည္ ္ုိင္မမသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစျ္ဖင့္လည္ပတ္ေန ပီး ေကခမင္း၊ 
ေ္းရုံကခ့သုိ႔ေသမ ဝန္ေ္မငမ္ႈမခမးကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးလခက္ရ ိသည္။ အျ္မးအဖြခ႔မခမးတြင္ သံေတမင္ႀကီး မိ်ဳ႕နယ္မ  
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔ တစ္္ုျဖစ္သည့္ သံေတမင္အဖြခ႕ာႏ င့္ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စတ္ြင္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၂၃ အျဖစ ္အသြင္ေျပမင္း္ခ့သည့္ 

                                                           
265  KNLA လႈပ္ရ မးရန္ သမမက KNU ကလည္း ထုိေနရမမခမးကို အုပ္္ခ်ဳပ္ာိုႏင္ရန္အတြက္ ေဒသအ္င့္ သီးျ္မးစီမံမႈမခမး ျပ်ဳလုပ္သည္လည္းျဖစ္ာိုႏင္သည္။  
266 ကရင္ျပည္နယ္မ  ထုိကခ့သုိ႔ေသမ နယ္ေျမမခမးသို႔ ျပန္သည့္ရပ္ရြမ ာႏ င့္ ၂၀၁၄ ္ုာႏ စ္ ဒီဇင္ဘမ၊ လ  ိခ်ဳ႕ဝ က္တစ္ေနရမတြင္  စမတမ္းရ င္မ  ျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ 
္ီးတည္အုပ္စုေ္ြးောႏြးပြခတြင္  ထုတ္ေဖမ္ ခ့္ျ္င္းျဖစ္သည္။  
267 အထက္ေဖမ္ျပ ခ့္ပါ ္ီးတည္အုပ္စုသည္ KNU အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ထိေတြ႕မႈနည္းသည့္ ျပည္သူမခမးျဖစ္ေသမ္လည္း ၄င္းတုိ႔ေျမယမ မခမးမ တ္ပံုတင္ရန္ေတမင္း္ုိသည့္အ ါ္ 
KNU က အလခင္အျမန္တုံ႔ျပန္ေ္မင္ရြက္ေပး ခ့္သည္။ အျ္မးေသမ KNU ္ရိုင္ ္ကၠဌ တ္ီးကလည္း ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ တစ္ာႏ စ္လုံးနီးပါး ကရင္စိုက္ပခိ်ဳးေရးဌမနာႏ င့္ တြခ ပီး 
ေျမယမမ တ္ပံုတင္ျ္င္း ကိစၥရပ္မခမးကို သမအ္ခိန္ေပးေနရသည္ဟု ရ င္းျပ ခ့္သည္။  
268 ၂၀၁၂ ္ပေဒာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီးအေသးစိတ္ကို  Kramer & Woods (2012) and Displacement Solutions (2012) တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  



59 
 

ကရင္ ငမိ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႕ (Karen Peace Force) တို႔ပါဝင္သည္။ ကရင္ ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခခ႕တြင္ ျပည္သူ႔စစအ္သြင္အျဖစ္လႈပ္ရ မးသည့္ 
္ြခထြက္အဖြခ ႔ငယ္တစ္္ုလည္း ရ ိသည္။269 

၅.၂ မြနေ္ဒသ 

မြန္ျပည္သစပ္ါတီ (New Mon State Party – NMSP) သည္ မြန္ေဒသ၏ အဓိက လက္နက္ကိုင္အဖြခ႔အျဖစ ္ ၁၉၅၀ ာႏ စ္မခမး 
ကတည္းက ရပ္တည္္ခ့သည္။270 ၁၉၉၅ ္ုာႏ စ္တြင္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး ျပ်ဳလုပ္္ခ့ ပီး မြန္ျပည္သူလူထု အမခမးအျပမးမ ီ္ိုေနထုိင္သည့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရနယ္ေျမ ာႏ စ္္ုကိ ု အုပ္္ခ်ဳပ္လခက္ရ ိသည္။271 မြန္ျပည္သစပ္ါတီမ  ္ြခထြက္အဖြခ႔ငယ္မခမးရ ိ ပီး အ္ခိ်ဳ႕က 
ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပမင္းသြမး ပီး အ္ခိ်ဳ ႔က အစုိးရာႏ င့္ ္က္လက္ တုိက္္ိုက္ေန္ချဖစ္သည္။272 သုိ႔ေသမ္လည္း ယင္းအဖခြ ႔မခမးသည္ 
၄င္းတုိ႔ စုိးမုိးရမေဒသမခမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္္ုိင္္ုိင္မမမမ ထူေထမင္ထမးာႏုိင္ျ္င္းမရ ိသလုိ အတင္းအၾကသူကပ္ျပ်ဳမူမႈမခမး၊ 
ရမဇဝတ္မႈမခမး ကခွဴးလြန္ျ္င္းေၾကသူကမင့္ လူသိမခမးသည္။273 မြန ္နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မရ ိ။  

မြန္ျပည္သစပ္ါတီက မြန္လူမခိ်ဳးမခမးေနထုိင္ရမ မြန္၊ ကရင္၊ တနသၤမရီေဒသမခမးကုိ ္ရုိ္င္ ၃ ္ ု ္ြခ ထမးသည္။ ၄င္းတို႔မ မ သထံု၊ 
ေမမ္လ မိ်ဳင္ာႏ င့္ ၄င္း၏ ဌမန္ခ်ဳပေ္နရမ ထမးဝယ္္ရုိင္တုိ႔ျဖစ ္ပီး  မိ်ဳ႕နယ ္ သံုး္ုစီ ရ ိသည္။  မိတက္ိ ု ယ္င္က ္ရုိင္္ ၄ 
အျဖစ္သတ္မ တ္္ခ့ေသမ္လည္း ၁၉၉၅ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး အ ပီးတြင္ နယ္ေျမလက္လႊတ္လိုက္ရသျဖင့္ ယင္း္ရုိင္ကိ ု
ထမးဝယ္္ရုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္သို႔ သြင္းလုိက္သည္။ ္ရုိင္မခမးအမးလံုး၏ သတ္မ တ္္ခက္မခမးသည္ KNU ္ရုိင္သတ္မ တ္္ခက္မခမးာႏ င့္ 
အေတမ္မခမးမခမးထပ္ေန ပီး အတိအကခသတ္မ တ္ထမးသည့္ နယ္နိမိတမ္ခမးမရ ိပါ။274 

မြန္ျပညန္ယ္၏ ထုိင္းာႏ င့္ထိစပ္ေနေသမ ေသးငယ္သည့္နယ္နိမိတ္၏ ေနရမအမခမးစုမ မ အစိုးရကသတ္မ တ္ထမးေသမ 
ေရး မိ်ဳ႕နယ္အတြင္း ကခေရမက္ေနသည္။ ေရး မိ်ဳ႕နယ္ကုိ ာႏ င့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး  မိ်ဳ႕နယ္မ  နယ္ေျမအပုိင္းငယ္တစ္္ုကိ ု
မြန္ျပည္သစပ္ါတီက အျပည့္အဝ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ ၁၉၉၅ ္ုာႏ စ္တြင ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးဇုန္မခမး 
သတ္မ တ္သေဘမတူ္ခ့ေသမ္လည္း အထူးေဒသအျဖစ္ သတ္မ တ္ျ္င္းမ္ံရပါ။275  ထုိနယ္ေျမ မခမးတြင္ ရပ္ရြမေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးက 
အစီရင္္ံရသည့္ တစ္္ီးတည္းေသမ အမဏမပုိင္မ မ မြန္ျပည္သစပ္ါတီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတမ္ကိုလည္း ႀကိ်ဳတင္သေဘမတ ူ
စီစ္္ထမးမႈမရ ိပခ ၄င္းနယ္ေျမမခမးသုိ႔ ဝင္ေရမက္္ြင့္မျပ်ဳေပ။  

မြန္ျပည္သစပ္ါတီအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းမ  မြန္ရပရ္ြမမခမး - အထူးသျဖင့္ မြန္-ကရင္ နယ္စပ-္ တြင္ ၾကသူသဇမလြမ္းမုိးမႈရ ိေသမ္လည္း 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္သည္ကနည္းသည္။ ၄င္း၏ ရပ္ရြမမခမးာႏ င့္္က္္ံေရးကို အစုိးရာႏ င့္ညိႇနိႈင္းရယူထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ 
လူမႈေရးဝနေ္္မင္မႈမခမးပံပ့ုိးျ္င္း၊ တရမးစီရင္ေရး ာႏ င့္ အ္ြန္ေကမက္ျ္င္းတု႔ိကိ ု ေ္မင္ရြက္သည္။ ထုိေဒသမ  ရပ္ရြမ မခမးသည္ 
မြန္ျပည္သစပ္ါတီ၊ အစုိးရ၊ အ္ခိ်ဳ႕ရပ္ရြမမခမးတြင ္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးာႏ င့္ပါ ထိေတြ႕္က္္ံၾကသူကရသည္။ ၁၉၉၅ ္ုာႏ စ္ 
ေနမက္ပုိင္းမ စ ပီး အစုိးရ၏အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ္ုိင္္ုိင္မမမမရ ိလမသည့္ ရြမအေရအတြက္ မခမးျပမးလမသည္ကို မြန္ျပည္သစ ္
ေ္ါင္းေ္မင္မခမးက ထုတ္ေဖမ္ေျပမ္ိုျ္င္းမခမးရ ိသည္။276 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေနျဖင့္  မိတ္္ရုိင္တြင ္အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမ 
ရယူာႏုိင္ျ္င္းမရ ိ္ ခ့ေသမ္လည္း တပ္မေတမ္ က အျပည့္အဝ မထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္မ ီ ျပန္လည္ေနရမယာိုူႏင္ရန ္ တစ္ႀကိမ္ႀကိ်ဳးစမး္ခ႔ရမမ  
တိုက္ပြခမခမးျဖစ္ပြမး္ခ႔သည္။277  

                                                           
269 ယ္ု ျပည္္ိုင္ ဖိ်ဳး အမတ္ျဖစ္ေနေသမ ပဒိုေအမင္္န္း ္ီးေ္မင္သည့္ အဖြခ ႔ကခ့သုိ႔ေသမ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြခ ႔ငယ္မခမး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရ ိသည္။  
270 မြန္ေဒသ ဟု္ုိရမတြင္  မြန္လူမခိ်ဳးမခမးေနထုိင္သည့္ တနသၤမရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ ာႏ င့္ ကရင္ျပည္နယ္ တုိ႔ပါဝင္သည္။  
271 NMSP သည္ ထိုသူတို႔အတြက္ လူမႈေရးဝန္ေ္မင္မႈမခမးကို အမခမး္ံုး ေပးေနေသမ အဖြခ႕အစည္းျဖစ္သည္။ NMSP မ ေပးေသမ ဝန္ေ္မင္မႈမခမးအေၾကသူကမင္း 
 ္ံ်ဳငုံသံုးသပ္္ခက္ အေသးစိတ္ကို Jolliffe (2014) တြင္ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 
272  လက္ရ ိလႈ့ပ္ရ မးေနသည့္ အဖြခ႕မခမးအမည္စံုစမ္းမရပါ။ ယ္င္ကမလမခမးကေတမ့ အစိုးရတည္ေထမင္ထမးေပးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ ႔ငယ္မခမးက ရတနမ ဂတ္စ္ပိုက္လုိင္း 
ေနရမတ္ခိ်ဳ ႔တြင္ရ ိသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ြ္ခထြက္ အဖြခ႕ ာႏ စ္ဖြခ႕ကိုလည္း ပ့ံပိုးမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည္။ မြန္လက္နက္ကုိင္ ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႕၊ ာိုႏင္္ိတ္္ခန္ ငိမ္း္ခမ္းေရးအဖြခ႕ 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ္ုာႏ စ္ အပစ္အ္တ္လက္မ တ္ေရးထုိး ပီးေနမက္တြင္ အစိုးရကို္က္လက္ေတမ္လ န္ရန္အတြက္ ာိုႏင္လိုင္ ္ီးေ္မင္သည့္  မြန္အမခိ်ဳးသမးစစ္သည္ 
တပ္မေတမ္ ာႏ င့္ ာႏ င့္ ဟံသမဝတီျပည္လည္ထူေထမင္ေရး ပါတီတုိ႔ ြ္ခထြက္ေပၚေပါက္လမသည္။   
273 မၾကသူကမေသးမီက မြန္လက္နက္ကိုင္ ြ္ခထြက္အဖြခ႔ငယ္မ  ကခွဴးလြန္ ခ္႔ေသမ ရမဇဝတ္မႈ္ပမမအတြက္ IMNA, ‘Army Allows People Back into Mon Forest’, 8 June 
2015 ကိုၾကသူကည့္ပါ။ http://www.bnionline.net/news/mon-state/item/553-army-allows-people-back-into-mon-forest.html တြင္ ရယူာုိႏင္ပါသည္။ 
274 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အ္ခက္အေတမ္မခမးမခမးကို အလုပ္အမႈေ္မင္ ေကမ္မတီမခမး ထံမ  စံုစမ္းရယူျ္င္းျဖစ္ ပီး 
အျ္မးအ္ခက္အလက္မခမးကိုေတမ့ South (2005)၊  ‘The NMSP in the 1990s: Structure, Leadership and Administration’  အ္န္း (စမမခက္ာႏ မမသိ) မ  
ကုိးကမးသည္။  
275 ကရင္ျပည္နယ္ာႏ င့္ ထပ္ေနသည့္ ထိန္း္ခ်ဳပ္ေနရမမ မ ဘုရမးသုံး္ူလမ္းထိျဖစ္သည္။ ဘုရမးသုံး္ူသည္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ဌမန္ခ်ဳပ္ေနရမေဟမင္းျဖစ္သည္။  
276 အ္ခိ်ဳ႕ေသမနယ္ေျမမခမးတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႀကီးၾကသူကပ္မႈျဖင့္ ေရြး္ခယ္္ံရသည့္ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမး အဖမ္း္ံရ သည္မခမးရ ိသျဖင့္ အစိုးရ္န္႔ထမးသည့္ 
ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္ကို လက္္ံ၊ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္လုိက္ရသည္မခမးလည္း ရ ိသည္။ ၂၀၁၅ ေမတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကမ္မတီဝင္ တစ္္ီးာႏ င့္ ေမးျမန္း္ခက္။ 
277 Mon News, ‘Government soldiers kill 2 NMSP soldiers during unprovoked attack’, 18 July 2013; http://monnews.org/2013/07/18/government-
soldiers-kill-2-nmsp-soldiers-during-unprovoked-attack/ တြင္ ဖတ္ရ ်ဳာုိႏင္သည္။ 

http://www.bnionline.net/news/mon-state/item/553-army-allows-people-back-into-mon-forest.html
http://monnews.org/2013/07/18/government-soldiers-kill-2-nmsp-soldiers-during-unprovoked-attack/
http://monnews.org/2013/07/18/government-soldiers-kill-2-nmsp-soldiers-during-unprovoked-attack/
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မြန္ျပည္သစပ္ါတီတြင္ ပါလီမန္စနစ္သုံးာိုႏင္ငံမခမးမ  ာုိႏင္ငံေရးပါတီမခမးကခ့သို႔ေသမ ပါတီဝင္စနစ္ရ ိသည္။ ပါတီ၀င္ 
အျဖစ္ေလခမက္ထမးာႏုိင္သည္ သိမ္းသြင္း္ံရာိုႏင္သည္ ပါတဝီင္ျဖစ္ ပီးေနမက္ပုိင္းတြင္ ပါတီကြန္ညီလမ္ံမခမးာႏ င့္ ေ္ါင္းေ္မင္ေရြး္ခယ္ 
တင္ေျမႇမက္ပြခမခမးတြင္ ပါဝင္ာႏုိင္သည္။ ေလးာႏ စ္တစ္ႀကိမ္  မိ်ဳ႕နယ္တစ္္ု္ခင္းမ  ပါတီကိုယ္စမးလ ယ္မခမးက ္ီးေ္မင္ေကမ္မတီကုိ 
ေရြးသည္။ ္ီးေ္မင္ေကမ္မတီက ၄င္း တုိ႔္ရုိင္အတြက ္ေကမ္မတီကိုေရြးသည္။ ္ရုိင္ေကမ္မတီက ၂၇ ္ီးပါ ဗဟုိေကမ္မတီ န င့္ ၉ 
္ီးပါ အလုပ္ အမႈေ္မင္ေကမ္မတီကိုေရြးသည္။ KNU စနစ္ာႏ င့္မတူသည့္အ္ခက္မ မ ပါတီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္မ  အလုိအေလခမက္ 
ပါဝင္္ြင့္မရိ ျ္င္းျဖစ္သည္။ တစ္္ခိန္တည္းတြင္ပင္ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္ာႏ င့္ ၄င္း၏ေကမ္မတီမခမး၊ တရမးေရးအဖြခ႕မခမးကုိ ရပ္ရြမက 
ကုိယ္တုိင္ေရြး္ခယ္သည္။ ထိုက႑မခမးတြင္ ေရြး္ခယ္္ံရန ္ ပါတီဝင္ျဖစ္ရနမ္လုိေပ။ ထိုေရြးေကမက္ပြခမခမးကိ ု ေကခးရြမ 
အစည္းအေဝးမခမးတြင္ အမခမးသေဘမတူညီ္ခက္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္၊ တစ္အိမ္ေထမင ္ တစ္မခစနစျ္ဖင့္ျပ်ဳလုပ္သည္။278 အျ္မး 
ေကခးလက္ေဒသမခမးကခ႔သုိ႔ပင္ လူသိမခမးထင္ရ မးကမ ယံုၾကသူကည္မႈအျပည့္ရ ိသူ ပုဂၢိ်ဳလ္မခမးက ဝင္ေရမက္ယ ္ ္ပိ်ဳင္သည့္ 
ကိစၥမခမးသည္လည္း အ္န္းမဟုတ္ေပ။ 

အလုပ္အမႈေ္မင္ေကမ္မတီက အဓိက ဌမန သုံး္ုကိ ု ႀကီးၾကသူကပ္သည္။ ကမကြယ္ေရး (မြန္အမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးတပမ္ေတမ္ - 
Mon National Liberation Army) ပါတီေရးရမာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနမခမး ျဖစ္သည္။ ပါတီေရးရမ တြင္ နိင္ငံေရးမဝူါဒမခမး၊ 
ပါတဝီင္မ တ္ပုံတင္ျ္င္း ာႏ င့္ ာႏုိင္ငံေရးသင္တန္းပုိ႔္ချ္င္းမခမး၊ ျပည္သူလူထု အသိအျမင္ပြင့္လင္းေရး၊ အရပ္ဖက္အဖြခ႔အစည္းမခမးာႏ င့္ 
ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ျ္င္းမခမး ပါဝင္သည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနက အျ္မးဌမန ၈ ္ုကိ ုစီမံသည္။  

 အ္ြန္ 
 စိုက္ပခိ်ဳးေရး 
 သစ္ေတမ 
 ပညမေရး (မြန္အမခိ်ဳးသမး ပညမေရးဌမနာႏ င့္ 

ေကမ္မတီ) 

 သမသနမေရး 
 ကခန္းမမေရး (မြန္အမခိ်ဳးသမး ကခန္းမမေရးေကမ္မတီ) 
 တရမးစီရင္ေရး (မူးယစ္ေ္းဝါးကိစၥမခမး အပါအဝင္) 
 ေထမက္ပို႔ (အဖြခ႔ဝင္မခမးအတြက္ စမးနပ္ရိကၡမမခမး 

စီမံသည္)  

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနသည္ မြန္ ကယ္္ယ္ေရးာႏ င့္ ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးေကမ္မတီ (Mon Relief and Development Committee)၊ မြန ္
အမခိ်ဳးသမီးအဖြခ႕အစည္းာႏ င့္ ရမမည ငိမ္း္ခမ္းေရးေဖမငေ္ဒးရ င္းကခ့သုိ႔ေသမ မြန္အရပ္ဖက္လူ႔အဖခြ႔အစည္းမခမးေပၚတြင္ တရမးဝင္ 
အမဏမသက္ေရမက္မႈ အမးနည္း ပီး အဖြခ႕အသီးသီးေပၚ ၾကသူသဇမသက္ေရမက္မႈမခမးကြချပမးသည္။  

္ရုိင္ေကမ္မတီမခမးကုိ ္ရုိင္္ကဌၠက ္ီးေ္မင္သည္။ ္ရုိင္အ္င့္ဖြခ႕စည္းထမးေသမ ကမကြယ္ေရး၊ ပါတီေရးရမ ာႏ င့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကိုလည္း ္ရုိင္္ကၠဌကပင္္ တမဝန္ယူႀကီးၾကသူကပရ္သည္။ ္ရုိင္၏အထက္တြင္ ဗဟုိမ ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အေတမ္အတန္ 
နည္းပါးေသမ္လည္း  မိ်ဳ႕နယ္မခမးေပၚတြင္မ ူ ္ရုိင္၏ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈၾကသူသဇမ ႀကီးမမးသည္။  မိ်ဳ႕နယ္မခမးတြင္လည္း အလမးတူဌမနမခမး 
ရ ိေသမ္လည္း နယ္ေျမေနရမလုိက္ ပီး လႈပ္ရ မးသည္ ့ဌမနအေရအတြက္ကြချပမးသည္။ 

၅.၃ ကယမးျပညန္ယ ္

ကယမးျပည္နယ္၏ေဝးလံသည့္ေဒသမခမးတြင္ တုငိ္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အမခမးအျပမး အမး ပိ်ဳင္ေနၾကသူက ပီး အထင္ရ မး္ံုး၊ 
ာႏုိင္ငံေရးအရ အတက္ႂကြ္ ုံးမ မ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးတုိးတက္ေရးပါတီ (Karenni national Progressive Party - KNPP) ျဖစ္သည္။ 
KNPP တြင္ အေျ္္ံနယ္ေျမ အနည္းငယ္သမရ ိေသမလည္း ရ မးေတမာႏ င့္ ဖမးေ္မင္း မိ်ဳ႕နယ ္မခမးတြင္ ေရြ႕လခမးတပ္မခမး၊ စ္န္းမခမး 
္ခထမးာႏုိင္သည္။ ေကခးရြမအ္င့္ေ္ါင္းေ္မင္မႈ ပုံစံျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ေနရမအေတမ္မခမးမခမးတြင္ ျဖန္႔္ခထမးာႏုိင္ ပီး 
လူမႈေရးဝန္ေ္မင္မႈမခမးကုိလည္း ပ့့ံပုိးလခက္ရ ိသည္။279 အစုိးရာႏ င့္ သေဘမတူထမးသည့္ လႈပ္ရ မးနယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕လည္းရ ိသည္။280 
ဤစမတမ္းတြင ္ KNPP အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစာ္ႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး သတင္းအ္ခက္အလက္ အနည္းငယ္သမ စုစည္းရရ ိပါသည္။  KNPP 
တြင္အမ န္တကယ ္လႈပ္ရ မးေ္မငရ္ြက္ေနေသမ ဌမန ၈ ္ုုရ ိသည္။281 ၄ငး္တို႔မ မ ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး  လူမႈေရးာႏ င့္ ယ္္ေကခးမႈေရးရမ 

                                                           
278 နယ္ေျမအလိုက္ စနစ္တကခေ္မင္ရြက္ာိုႏင္မႈအေျ္အေနကြချပမးသည္။ သို႔ေသမ္လည္း လြတ္ေျမမက္နယ္ေျမမ  IDP ရပ္ရြမမခမးတြင္ စမတမ္းရ င္ေ္မင္ရြက္ ခ့္သည့္ 
အင္တမဗခွဴးမခမးအရ ေရြးေကမက္ပြခကို ေနရမအာႏ ံ ႔ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္သည္ဟု ္ုိသည္။  
279 KNPP မ ေပးေသမ လူမႈဝန္ေ္မင္မႈမခမးအေၾကသူကမင္း အေသးစိတ္သံုးသပ္္ခက္ကို Jolliffe (2014) တြင္ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 
280 မည္သည့္အ္ခိန္ မည္ကခ့သုိ႔ သေဘမတူထမးသည္မ မ မရ င္းပါ။ အစိုးရာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စု အ္င့္ေ္ြးောႏြးပြခမခမး ျပ်ဳလုပ္ ပီး ေနမက္ပိုင္းတြင္ထုိကခ့သုိ႔ေသမ 
သေဘမတူညီ္ခက္မခမးထြက္လမျ္င္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ထုိအ္ခက္မခမးကို ဇြန္ ၂၀၁၃ အ္ခက္ ၈ ္ခက္ပါ သေဘမတူညီ္ခက္တြင္ ထည့္သြင္းထမးျ္င္းမရ ိပါ။  
281 အျ္မးာုိႏင္ငံတကမသုေတသနပညမရ င္တစ္္ီး၏အ္ိုအရ KNPP တြင္ ဌမနစုစုေပါင္း ၁၀ ္ုရ ိေသမ္လည္း အမးလံုးကို သိရ ိျ္င္းမရ ိၾကသူကပါ (သတင္းအ္ခက္အလက္ကို 
၂၀၁၂ ဇြန္လက အီးေမးလ္မ တ္င့္ ေပးပုိ႔ ခ္႔ျ္င္းျဖစ္ပါသည္)။ KNPP သည္ ကရင္နီလူမႈဖူလံုေရးာႏ င့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးေကမ္မတီ (Karenni Social Welfare and Development 
Committee)၊ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမီးအဖြခ႔အစည္း (Karenni National Women’s Organization) စသည့္ အျ္မး ရပ္ရြမအေျ္ျပ်ဳအဖြခ႔အစည္းမခမးာႏ င့္လည္း 
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျ္င္းမခမးရ ိပါသည္။ 
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 ္ပေဒေရးရမ 
 ပညမေရး 
 ကမကြယ္ေရး (ကရင္နီတပ္မေတမ္) 

 စီမံကိန္း 
 ာႏိုင္ငံျ္မးေရး 
 ကခန္းမမေရး 

ဗကပ ာႏ င့္ မဟမမိတ္ဖြခ႕္ခ့သည့္ ကရင္နီျပည္ လူမခိ်ဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမမက္ေရးတပ္္ီးသည္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၄ - ၁၀၀၅ 
မခမးအျဖစ္ အသြင္ေျပမင္းသြမး္ခ့ ပီး မယ္စခ႔ မိ်ဳ႕နယ္၊ ဖရူ္ုိ မိ်ဳ႕နယ္ာႏ င့္ လြိ်ဳင္ေကမ္ မိ်ဳ ႔နယ္ေျမမက္ဘက္ျ္မ္း တြင္ အဓိက အမဏမပုိင္မခမး 
အျဖစ ္အစုိးရအမဏမပုိင္မခမး ာႏ င့္ ပူးေပါင္း ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မခမး ေ္မင္ရြက္လခက္ရ ိေနသည္။ လူမႈေရးဝနေ္္မင္မႈအတြက ္
၄င္းတို႔ကုိယ္ပိုင္ ေ္းေပး္န္းတစ္္ုကိ ုဖြင့္ထမးေပးေသမ္လည္း ယင္းအဖြခ ႔၏ အဓိကရည္ရြယ္္ခက္မ မ စီးပြမးေရးလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အတူပင္ ဖမးေ္မင္း မိ်ဳ႕နယ္မ  ေမမ္္ခီးသတၱ်ဳတြင္းသည္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အမခမးအျပမးက နယ္ေျမပုိင္္ုိင္ေရးာႏ င့္ 
ပတ္သက္ ပီး အရႈပ္အရ င္းမခမးသည့္ ေနရမျဖစ္သည္။ ထိုအဖြခ႔အမခမးစုမ မ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ၾကသူကသူမခမးျဖစ္သည္။  
သို႔ေသမ ္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြမးေရးအကခိ်ဳးအျမတ္ကုိသမ ကမကြယ္ရန္ အဓိကထမးသူမခမး ျဖစ္ ပီး လူထုာႏ င့္ ္က္္ံေရးနည္းသည့္ 
အဖြခ႕မခမးျဖစ္သည္။282 ကယမးျပည္နယ္အတြင္းရ ိ အျ္မး အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးေသမ အဖြခ႕ငယ္မခမးာႏ င့္ ျပည္သူ႔စစ္မခမးတြင္ 
ကရင္နီအမခိ်ဳးသမး  ငိမ္း္ခမ္းေရးာႏ င့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးပါတီ (KNPDP)၊ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးႀကံ႕္ိုင္ေရးအစည္းအရံုး (Karenni National 
Solidarity Organization - KNSO)၊ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးကမကြယ္ေရးတပ္မေတမ္ (KNDA) ာႏ င့္ ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးတိုးတက္ေရးပါတီ 
(ဟိုယမး)တို႔ လည္းပါဝင္သည္။ 

ရ မ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္္ံု မိ်ဳ႕နယ္တြင္ အေျ္စိုက္လႈပ္ရ မးေသမ ကယန္းလက္နက္ကုိင္ ာႏ စ္ဖြခ႕ရ  ိပီး တစ္္ါတစ္ရံတြင ္
ကယမးျပည္နယ္အတြင္း၌လည္း လႈပ္ရ မးသည္။ ၄င္းာႏ စ္ဖြခ႔မ မ ကယန္းအမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးပါတီ (Kayan National 
Liberation Party) ာႏ င့္ ကယန္းအမခိ်ဳးသမးလံု ္ံ်ဳေရးတပ္ (Kayan National Guard - KNG) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကယန္းအမခိ်ဳးသမး 
လြတ္ေျမမက္ေရးပါတီသည္ ၁၉၉၄ ္ုာႏ စ္တြင္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီမႈ ရယူ ပီးေနမက္ အရြယ္အစမးေသးငယ္ 
အမးေလခမ့လမ္ခ႔ေသမ္လည္း လြိ်ဳင္ေကမ္ မိ်ဳ႕ာႏ င့္ ဖယ္္ံု မိ်ဳ႕ၾကသူကမး လမ္းမႀကီးေဘးရ ိ ရြမတစ္ရြမတြင္ စစ္စ္န္းတစ္္ ုကို 
ထိန္းထမးာႏိုင္ေသးသည္။283 ၄င္းအဖြခ႔သည္ စီးပြမးေရး လုပ္ငန္းမခမးအဓိကလုပ္ကုိင္ေသမ္လည္း အနီးအပါးမ  ေကခးရြမမခမးန င့္ 
္က္္ံေရးကိုထိန္းထမး ပီး ကယန္းအဖြခ႕အစည္းမခမး၊ ဘမသမေရးအေျ္ျပ်ဳအဖြခ႕အစည္းမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္မႈမခမးရ ိသည္။ 
ေနမက္အဖြခ႔ျဖစ္ေသမ ကယန္းအမခိ်ဳးသမးလံု ္ံ်ဳေရးတပ္သည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔တစ္္ုျဖစ္ ပီး နယ္စပ္အနီးတြင္ တပ္စ္န္းအေသး 
တစ္္ုကိ ု ထမးရ ိသည္။ KNG ာႏ င့္ ရပ္ရြမ္ံလူထု၏ ္က္္ံေရးအေၾကသူကမင္းကိ ု သိရ ိမႈအလြန္နည္းေသမ္လည္း 
ကယန္းလူမႈေရးလႈပ္ရ မးသူတစ္ေယမက္မ  ျမနမ္မတိုင္းစ ္သတင္းစမာႏ င့္ ေတြ႕္ံုေမးျမန္း္န္းတြင္ ‘[ေဒသတြင္းက] လူေတြအမးလုံး 
KNG ကိုေၾကသူကမက္ၾကသူကတယ’္ ဟု ေျပမၾကသူကမး္ခ႔ဖူးသည္။284 

 ၅.၄ သုးံသပ္္ ခက ္ 

္ယ္စုာႏ စ ္ ္ုာႏ စ္စုနီးပါး ၾကသူကမ္ခ့သည့္ေနမက္ပုိင္း ကရင္ေဒသမ  အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးအသစမ္ခမး၏ အေျ္အေနမ မ 
အထူးသတိထမးရမည့္ အေျ္အေနျဖစေ္နသည္။ ယင္းအေပၚမ ီထမးသည့္ နယ္ေျမ္ုိင္ရမစမီံမႈမခမးမ မလည္း အလြန္ 
အကခ္ တ္ေသမ ျပႆနမျဖစ္လခက္ရ ိသည္။ လခင္ျမန္စြမျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဖြ႕ံ ဖိ်ဳးမႈမခမးာႏ င့္အတူ အစုိးရသည္လည္း ၄င္း၏ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ု အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ေနရမမခမးသို႔ ္ခခ႕ထြင္လခက္ရ ိသည္။ KNU ကလည္း DKBA နယ္ေျမမခမးတြြင္ 
စင္ ပိ်ဳင္အုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေနသည္။  

အေရ ႕ေတမင္ပုိင္းတေလခမက္လံုးမ  ရပ္ရြမမခမးသည္ တရမးဝငမ္ႈပုံစံအမခိ်ဳးမခိ်ဳး ကြချပမးေနသည့္ အမဏမပုိင္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး၏ 
စင္ ပိ်ဳငစ္ုိးမုိးမႈေအမက္တြင္ ကခေရမက္လခက္ရ ိသည္။ နယ္ေျမအမးလံုးကို စနစ္တကခ စုစည္းာိုႏင္သည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ မရ ိျ္င္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ တိကခသည့္နယ္ေျမ္ြချ္မးသတ္မ တ္မႈမခမး မရ ိျ္င္းေၾကသူကမင့္ ေဒသ္ံရပရ္ြမမခမးအေနာႏ င့္ အ္ြန္အတုတ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး 
ထမ္းေ္မင္ရသကခ့သို႔ အ ပိ်ဳင္အ္ုိင္ျဖစေ္နသည့္ လက္နက္ကိုင္မခမးာႏ င့္ သင့္ျမတ္ေအမင္ ေနထုိင္ရ ေသမေၾကသူကမင့္ ဝန္ပိေနသည္။ 

                                                           
282 ္ပမမ အမးျဖင့္  နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ေ္ါင္းေ္မင္ ္ီးေအမင္ေကခမ္၏ အေရ ႕သံလြင္ကုန္သြယ္ေရး ကုမၼဏီ၏ သတၱ်ဳတြင္းမခမးကို အကမအကြယ္ေပးရန္အတြြက္ 
နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၅ တြင္ စ္န္းငယ္အမခမးအျပမးရ ိသည္။ ယင္း စ္န္းငယ္မခမးသည္ ဌမန္ခ်ဳပ္ေနရမမ  ေဝးကြမသည့္ ေနရမမခမးတြင္ 
လမေရမက္ေနရမယူထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ထုိနယ္ေျမတြင္ တပ္မေတမ္မ  ဗုိလ္မ ွဴးေဟမင္း၊ ေဒသ္ံ လႊတ္ေတမ္အမတ္၊ ကယမးျပည္နယ္သတၱ်ဳတြင္းလုပ္ငန္း ကုမၼဏီ ပိုင္ရ င္ 
္ီးရခထြန္းတင္ေ္ါင္းေ္မင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ ႔ငယ္၏အေျ္စိုက္ေနရမလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မမ့စီးပြမးေရး္ီးပိုင္ လိမိတက္ သည္လည္း KNPP ြ္ခထြက္အဖြခ ႔ျဖစ္ေသမ 
ကရင္နီအမခိ်ဳးသမးစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြခ ႔ာႏ င့္ ဖက္စပ္ သတၱ်ဳ ထုတ္သည္။ ယင္းအဖြခ ႔၏ ဌမန္ခ်ဳပ္စ္န္းမ မ ဖမးေ္မင္း မိ်ဳ ႔နယ္ သံလြင္ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ျဖစ္သည္။  
283 အတည္ျပ်ဳ္ခက္မရာိုႏင္ေသးသည့္သတင္းမခမးအရ ပန္္မ္ ာႏ င့္လိြိ်ဳင္ေကမ္ၾကသူကမး၊ ကယမးျပည္နယ္၊ ဒီေမမ္ုိ မိ်ဳ ႔နယ္တြင္ လည္းေနရမယူထမးေၾကသူကမင္းသိရသည္။  
284 ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြမး ခ္႔ေသမ ေဒသ္ံျပည္သူ သံုးေယမက္အမး ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႔မ  သတ္ျဖတ္ ခ္႔မႈာႏ င့္ ပတ္သက္ကမ လူမႈေရးလႈပ္ရ မးသူမခမးက 
ေျဖ္ိုထမး ခ္႔ျ္င္းျဖစ္သည္။ Matthew Baudey and Caroline Oudot, ‘Villagers afraid to break silence over militia murder allegations’ 3 June 2015; 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/14828-villagers-afraid-to-break-silence-over-militia-murder-allegations.html 
တြင္ဖတ္ရ ်ဳာုိႏင္သည္။ 

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/14828-villagers-afraid-to-break-silence-over-militia-murder-allegations.html
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ာႏုိင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းသစ္ာႏ င့္ အကြခမ္းတဝင္မရ ိသည့္၊ နမးမလည္သည့္္ ေနရပ္ျပန္မည့္ စြန္႔္ြမတိမ္းေရ မင္သူမခမး ာႏ င့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးရမ ေဒသမခမးအနီးသုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္မည့္သူမခမးမ မ ထုိဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးမခမး၏ဖိစီးမႈကို အမခမး္ံုး 
္ံရာိုႏင္သူမခမးျဖစ္သည္။  

ေဒသတြြင္းတည္ ငိမ္မႈမရ ိျ္င္းာႏ င့္ မည္သည့္အမဏမပုိင္ကို အသိအမ တ္ျပ်ဳ္က္္ံရမည္ကုိ မ္ြချ္မးာိုႏင္ေသမ အေနအထမးသည္ 
ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႕အစည္းမခမးကုိလည္း အ္က္ေတြ႔ေစသည္။  ထုိကခ့သုိ႔မေသ္ခမမႈမခမးက အစုိးရ၏ အလုံးစုံျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလခေရးကို 
ကူညီေ္မင္ရြက္မႈမခမး၊ တရမး္ပေဒစုိးမုိးေရး ေ္မင္ရြက္မႈမခမး၊ အမးလံုးအကခိ်ဳး္ံစမးာႏုိင္သည့္ ဖြ႕ံ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းစ္္မခမး 
ေပၚေပါက္လမရန ္အမးထုတ္မႈမခမးကို အဟန္႔အတမး ျဖစ္ေစသည္။ ေဖမ္ျပပါကိစၥရပ္မခမးကို ကူညီမည့္ ာိုႏင္ငံတကမအဖြခ႕အစည္းမခမး 
အေနျဖင့္  အစုိးရတစ္ဖြခ႕တည္းျဖင့္သမ ပူးေပါင္းေ္မငရ္ြက္မႈမခမးျပ်ဳလပု္မည္္ိုပါက ပဋိပကၡမခမးကုိ ပုိမုိ္ိုးရြမေစာုိႏင္ပါသည္။
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အပိငုး္ ၆ - ရ မး္ (ေတမင)္ ာႏ င္ ့ရ မး္ (အေရ ႕) ရ  ိတိငုး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငုမ္ခမးာႏ င့္ ေဒသာၱႏရအပု္္ ခ်ဳပေ္ရး  

ရ မ္း(ေတမင)္ ာႏ င့္ ရ မ္း(အေရ ႕) သည္ လြတ္လပ္ေရးမရမ ီကမလမခမးကပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမခမးျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ 
ေနရမမခမးျဖစ္သည္။ လူထုကိုအုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္၊ နယ္ေျမမခမးထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိင္သည့္ အဓိက အဖြခ႕ႀကီးမခမး၏ အစုိးရာႏ င့္္က္္ံေရးမ မ 
အသြင္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးျဖင့္ရ ိေနသည္။ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္တြင္မူ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခမးေၾကသူကမင့္ ေဒသတည္ ငိမမ္ႈကိ ု
အတုိင္းအတမ တစ္္ုထိပံပ့ုိးေပးာႏုိင္္ခ့သည္။ ယ္ုအပုိင္းတြင္ အဖြခ႕မခမးထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အမဏမျဖန္႔ကခက္ထမး 
ာႏုိင္သည့္ နယ္ေျမမခမးအေၾကသူကမင္းကို ၄င္းတုိ႔တည္ေထမင္ထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံာႏ င့္တကြေဖမ္ျပသြမးမည္ျဖစ္သည္။ ဇယမး ၈ 
တြင္ အင္အမးႀကီး တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္နယ္ေျမန င့္ပတ္သက္ ပီး အတို္ခ်ဳပ္ေဖမ္ျပထမးသည္။ ဇယမး ၉ တြင္ 
ထုိေဒသမ  လူသိမခမးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မခမးစမရင္းကိုေဖမ္ျပထမးသည္။ ရ မ္းျပည္ေတမင္ပိုင္းကို ေျမပံုအမ တ္ ၇ တြင္ ၾကသူကည့္ရ ်ဳာႏိုင္ ပီး 
ရ မ္းျပည္အေရ ႕ပိုင္းကို ေျမပံု ၈ တြင္ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 

ဇယမး ၈ - ရ မး္(ေတမငပ္ိငုး္) ာႏ င့္ ရ မး္(အေရ ႕ပိငုး္)တို႔မ  အဓကိ တိငုး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငုမ္ခမး 

အဖြခ႕  (အေျ္အေန) နယေ္ျမအမခ်ိဳးအစမး 
အမမ္နံယေ္ျမမခမး 

(အေျ္္နံယေ္ျမမခမး) 
လႈပရ္ မးနယေ္ျမ 

အပု္္ ခ်ဳပေ္ရးစနစာ္ႏ င့္ 
ပတသ္ကေ္သမ မ တ္္ ခက ္

ပအို႔ဝအ္မခ်ိဳးသမးအစညး္အ႐ုံးံုး 
(PNO) (တရမးဝငာုိ္ႏငင္ေံရးပါတ)ီ /  
ပအို႔ဝအ္မခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္ 
(PNA) (ဌမေနျပညသ္ူ႔စစ)္ 

၁။ ပအို႔ဝ္ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသ 
္ီးေ္မင္အဖြခ႔တြင္ PNO 
ေရြး္ခယ္တင္ေျမႇမက္္ံရသည္။ 

ရ မ္းျပည္နယ္အတြင္းရ ိ 
ပင္ေလမင္း၊ ္ီ္ိုင္ 
ာႏ င့္ ဟိုပုံး မိ်ဳ႕နယ္မခမး။ 

- 

ပအို႔ဝ္ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသရ ိ 
္ီးေ္မင္အဖြခ႔မ  
ေနရမမခမးအမးလံုးကို အာုိႏင္ရ 
ေရြးေကမက္္ံထမးရသည္။ 

၂။ PNA နယ္နိမိတ္အတိအကခ 
သတ္မ တ္မထမးေသမ 
တရမးဝင္မဟုတ္ေသးသည့္ 
“ပူးေပါင္းရယူ” နယ္ေျမမခမး  

္ီ္ိုင္၊ 
ပင္ေလမင္းာႏ င့္ 
ဟိုပုံး မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

“ပူးေပါင္းရယူ” 
နယ္ေျမမခမးသည္ 
ပအို႔ဝ္ေဒသမခမးျဖစ္ေသမ 
ေတမင္ႀကီး၊ ကေလမ၊ 
လြိ်ဳင္လင္၊ ေညမင္ေရႊ၊ 
ရြမငံ မိ်ဳ႕နယ္မခမးတြင္ 
လည္းရ ိသည္285 

PNA လႈပ္ရ မး မႈရ ိသည့္ 
ပအုိ႔ဝ္ရပ္ရြမမခမး အမးလုံးတြင္ PNA 
မ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို 
္ိုင္္ုိင္မမမမ ထိန္းထမးာိုႏင္သည္။ 

သ  ခမး္ျပည ္ျပနလ္ည ္ထေူထမငေ္ရး 
ေကမငစ္ ီ(၂၀၁၁ တြင ္
အပစအ္္တ ္ရပစ္ခ) 

နယ္နိမိတ္သတ္မ တ္မႈ 
ကြချပမးေသမ “ညိႇာိႏႈင္းရယူ” 
အပစ္ရပ္နယ္ေျမမခမး ာႏ င့္ 
အျ္မးနယ္ေျမမခမးကို 
“တိုက္ပြခဝင္ရယူ” ထမးသည္။  

ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ 
မုိင္းတံုေတမင္ပုိင္း၊ 
လင္းေ္းာႏ င့္ 
မုိင္းပန္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး၊ 
ကခိ်ဳင္းတံု၏ 
အ္ခိ်ဳ႕ေနရမမခမးာႏ င့္ 
လခ္ခမး မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

ရ မ္း (ေတမင္)ာႏ င့္ ရ မ္း 
(အေရ ႕)ရ ိ  မိ်ဳ႕နယ္ 
အမခမးစု၏ 
အစိတ္အပုိင္းမခမး၊ 
လြိ်ဳင္လင္အေရ ႕ာႏ င့္ 
ကခိ်ဳင္းတံုအေနမက္ပုိင္း 
ေဒသမခမး။ နမ္႔္မ္း၊ 
ေကခမက္မခာႏ င့္ 
သီေပါ မိ်ဳ႕နယ္မခမးာႏ င့္ 
ရ မ္းျပည္ (ေျမမက္ပုိင္း) 

အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ဌမန 
ေအမက္တြင္ စစ္သမးမခမးျဖင့္ 
ဖြခ ႔စည္းထမးသည့္ “အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
တပ္ရင္း” ၂၀ ေကခမ္ ရ ိသည္။ 
ထုိတပ္ရင္းမခမးသည္ ဗဟုိမ ္ ီးစီး 
သည့္ ဌမန ၁၃ ္ုာႏ င့္ တြခဖက္ 
လုပ္ကုိင္ရေသမ္လည္း လုပ္ပိုင္ ြ္င့္ 
အေတမ္မခမးမခမး ရ ိသည္။  

ပအို႔ဝအ္မခ်ိဳးသမးလြတေ္ျမမကေ္ရး 
အဖြခ႕္ခ်ဳပ ္(၂၀၁၂ ္ာုႏ စတ္ြင ္
အပစအ္္တရ္ပစ္ခ) 

ေသ္ခမစြမ 
နယ္နိမိတ္သတ္မ တ္ထမးေသမ 
“ညိႇာိႏႈင္းရယူ” 
အပစ္ရပ္နယ္ေျမမခမး 

ေမမက္မယ္ မိ်ဳ႕နယ္ 
အေနမက္ေတမင္ပုိင္း 

ရ မ္းျပည္နယ္၊ 
္ီ္ိုင္ မိ်ဳ႕နယ္မ  
ေနရမအ္ခိ်ဳ႕ာႏ င့္ 
ကယမးျပည္နယ္ရ ိ 
ရ မးေတမာႏ င့္ 
လြိ်ဳင္ေကမ္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး  

ဗဟုိအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္ရ ိ ပီး 
တပ္သမးမခမးျဖင့္ 
ဖြခ႕စည္းထမးေသမ ဌမန္ုိင္ရမ 
အစုအဖြခ႕ျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။  

ဝ ျပညေ္သြးစညး္ 
ညညီြတေ္ရးပါတ ီ(၁၉၈၉ တြင ္
အပစအ္္တ ္ရပစ္ခ) 

နယ္နိမိတ္ အၾကသူကမ္းမခ္္းသမ 
သတ္မ တ္ထမးသည့္ 
“ညိိႈနႈိင္းရယူ” 
အပစ္ရပ္နယ္ေျမ 

UWSA အဓိက 
နယ္ေျမအေၾကသူကမင္း 
ကို ရ မ္း (ေျမမက္) 
အပိုင္းတြင္ 
ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 

ဝ လူမခိ်ဳးမခမး 
ေနထိုင္ေသမ  
မုိင္းတံုေတမင္ဘက္၊ 
မုိင္း္တ္၊ လင္းေ္းာႏ င့္ 
တမ္ခီလိတ္  မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အစုအဖြခ ႔ မခမးကို 
 မိ်ဳ ႔နယ္အ္င့္၊ ေကခးရြမအုပ္စု 
အ္င့္၊ ေကခးရြမအ္င့္ တြင္ 
ဖြခ ႔စည္းထမး  ပီး ဗဟုိအ္င့္ 
ေပၚလစ္ဗခွဴရို ာႏ င့္ ဗဟုိေကမ္မတီသုိ႔ 
သတင္းပို႔ အစီရင္္ံရသည္ ‘ဗခွဴရို’ 
္ုာႏ စ္္ုမ  လမ္းညြန္မႈ မခမး 
္ခမ တ္သည္။  

အမခ်ိဳးသမးဒမီိကုေရစ ီ
ေသြးစည္းညညီြတေ္ရး တပမ္ေတမ္ 
(ေ္ၚ) ‘မိငုး္လမးအဖြခ႔’ (၁၉၈၉ တြင ္
အပစအ္္တ ္ရပစ္ခ)  

နယ္နိမိတ္ရ င္းလင္းစြမ 
သတ္မ တ္ထမးသည့္ 
“ညိႇာိႏႈင္းရယူ” 
အပစ္ရပ္နယ္ေျမမခမး 

ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ 
မုိင္းလမး မိ်ဳ႕နယ္၊ 
မုိင္းေယမင္း မိ်ဳ႕နယ္ 
အစိတ္အပုိင္းမခမးာႏ င့္ 
မုိင္းယန္း  မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

ရ မ္းျပည္နယ္၊ 
မုိင္းျဖတ္ မိ်ဳ႕နယ္ 

မသိရ ိပါ။ 

                                                           
285 ကယမးျပည္နယ္၊ လြိ်ဳင္ေကမ္ မိ်ဳ႕ာႏ င့္ အျ္မးေနရမမခမးတြင္လည္း PNA ရ ိသည္။ 



64 
 

ဇယမး ၉ - ရ မး္(ေတမင)္ ာႏ င့္ ရ မး္ (အေရ ႕)တြင ္လသူမိခမးသည္ ့ျပညသ္ူ႔စစအ္ဖြခ႕ငယမ္ခမး 

အမည ္ ေနရမေဒသ 

“မုိင္းဇြန္” ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ (ယ္င္ RCSS ၏  
တပ္ရင္းအမ တ္ ၇၅၈)286 

ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ လခ္ခမးာႏ င့္ နမ္႔စန္  မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

“မက္ႀကိ်ဳင္” သို႔မဟုတ္ “မမ့ကရမ္” (မန္ကခည္း ကိုရ မ္းအေ္ၚအေဝၚျဖင့္ 
ေ္ၚျ္င္းျဖစ္သည္) ျပည္သူ႔စစ္ 

ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ နမ္႔စန္ မိ်ဳ႕နယ္ 

ရ မ္းျပည္နယ္ေတမင္ပုိင္း ျပည္သူ႔စစ္ (မဟမဂခ ျပည္သူ႔စစ္) ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ ဟိုမိန္း “ မိ်ဳ႕နယ္ ြ္ခ”၊ လင္းေ္း မိ်ဳ႕နယ္ 

အရြယ္မခိ်ဳးစုံရ ိသည့္ မေရတြက္ာုိႏင္ေသမ လမးဟူ၊ အ္ါ ာႏ င့္ ရ မ္း ျပည္သူ႔စစ္မခမး 
ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ မုိင္းပန္၊ လင္းေ္း၊ မုိင္းတံု၊ မုိင္း္တ္၊ မုိင္းေယမင္း၊ မုိင္းယန္းာႏ င့္ 

တမ္ခီလိတ္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၇ (လမးဟူ) ရ မ္းျပည္နယ္ မုိင္းတံု မိ်ဳ႕နယ္ 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၈ (အ္ါ) ရ မ္းျပည္နယ္ မုိင္းေယမင္း မိ်ဳ႕နယ္ 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၉ (လမးဟူ) ရ မ္းျပည္နယ္ တမ္ခီလိတ္ မိ်ဳ႕နယ္ 

၆.၁ ပအို႔ဝအ္မခ်ိဳးသမးအစညး္အ႐ုံးုးံ 

ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး (Pa-O National Organisation - PNO) သည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံရ  ိ သက္တမ္းအရင့္္ုံး 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး စမရင္းတြင္ပါသည္။287 လြန္္ခ့သည့္ ္ယ္စုာႏ စ ္ ာႏ စ္္ုအတြင္း ရ မ္းျပည္နယ(္ေတမင္ပုိင္း) ရ ိ 
ပအို႔္ဝ္ေရးရမမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ရန ္ အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းထမးာႏုိင္္ခ့သည္။ လက္ရ ိတြင္ 
ပအို႔္ဝ္ကိယု္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသကုိ ၄င္း၏ ဌမေနျပည္သူ႔စစ ္ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ (Pa-O National Army - PNA) ျဖင့္ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္လခက္ရ ိသည္။ ာႏုိင္ငံေတမ္၏ ‘ေရ မင္လႊခ မရေသမလြမ္းမုိးမႈကို အေကမင္းျမငျ္ဖင့္လက္္ံျ္င္း’ (‘pragmatic acceptance’)ဟု 
Callahan က သတ္မ တ္ထမး သကခ့သို႔ပင္ PNO က အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းာႏုိင္သည့္ ပုံစံ၊ စနစ္မခမးကုိ ာႏ စေ္ပါင္းမခမးစြမကတည္းကပင္ 
ျပင္္င္ထမးာိုႏင္္ခ့ ပီး ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင ္ ပုိမုိစနစ္တကချဖစ္လမ္ခသ့ည္။ PNO ၏ ရ မ္းတုိ႔ၾကသူသဇမကို တြန္းလ န္ လုိသည့္ 
အေျ္္ံသေဘမေၾကသူကမင့္ ထုိကခ့သို႔ပူးေပါင္းမႈမခမး ေပၚေပါက္လမျ္င္းျဖစသ္ည္။ ္ု္ံတုိက္္ုိက္ျ္င္းထက္ ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ အျပန္အလ န ္
္က္္ံျ္င္းက ပုိအကခိ်ဳးရ ိသည့္ အေနအထမးမခိ်ဳး ျဖစ္လမ္ခ့သည္။  

၂၀၁၀ ေရြးေကမက္ပြခတြင ္ ဝင္ေရမက္ယ ္္ ပိ်ဳင္ာိုႏင္ေအမင ္ ၄င္္း၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြခ႕ PNA သည္ ပါတီမ  ္ြခထြက္ ပီး 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ ္ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင္ေျပမင္းလခ္ ခ့သည္။ တတိယအင္အမး အျဖစ္ ပါရမီဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးကြန္ယက္ ဟူေသမအမည္ျဖင့္ 
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္းတစ္္ုကိ ု တည္ေထမင္္ခ့သည္။ ာႏုိင္ငံတကမအကူအညီမခမးကို လက္္ံရယူာႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ 
ဖြခ႕စည္း္ခ့ျ္င္းျဖစ္သည္။288  အမခိ်ဳးသမး လႊတ္ေတမ္တြင္ PNO က အမတ ္္ယ္ေနရမရရ ိ္ ခ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္တြင္ သံုးေနရမ၊ 
ရ မ္းျပည္နယ္လြႊတ္ေတမ္တြင္ ေျ္မက္ေနရမရရ ိ္ခ့သည္။ ပအို႔ဝ ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ ကုိ ္ီးေ္မင္သည့္အဖြခ႕ကုိလည္း 
ဖခြ႕စည္းာိုႏင္္ခ့သည္။ ယင္းအဖြခ႕တြင္ PNO ေ္ါင္းေ္မင္ ္ြန္စံလြင္က ္ကၠဌ ျဖစ္သည္။ လမမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကမက္ပြခတြင္မ ူNLD ာႏ င့္ 
အျ္မးပါတီမခမး ေနရမအ္ခိ်ဳ႕တြင္ အာႏုိင္ရာိုႏင္သျဖင့္ အေျ္အေနမခမးေျပမင္းသြမးာိုႏင္သည္။ အာႏုိင္ရ အမတ္မခမးသည္ ပအို႔ဝ္လူမခိ်ဳးမခမး 
မဟုတ္သည့္တုိင္ ပအုိ႔ဝ္ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသကုိ စီမံမႈမခမးျပ်ဳလုပာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး PNO ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအမဏမသက္ေရမက္မႈမ မ အနည္းငယ္သမရ ိသည္။ စီမံေရးရမ၊ 
လူမႈဝန္ေ္မငမ္ႈပုိင္း ာႏ င့္ အျ္မးေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဖြခ႕စည္းပုံ အမးလုံးမ မ အစုိးရထိန္း္ခ်ဳပ္သည့္ မိ်ဳ႕နယ္မခမးနည္းတူ ေထြ/အုပ္က 
အဓိကတမဝန္ယူထမးသည ္ (အပုိင္း ၃ ကုိၾကသူကည့္ပါ)။289 ေကခမင္းအမးလုံးမ မ အစုိးရေကခမင္းမခမးျဖစ္ ပီး သင္ရုိးအမးလံုးမ မလည္း 
ျမန္မမဘမသမ သင္႐ုံးိုးျဖင့္သမ သင္ၾကသူကမးသည္။ သို႔ေသမ ္ ္ီးေ္မင္အဖြခ႔အေနျဖင့္ ေဒသ္ိုင္ရမကိစၥရပ္မခမး၊ လူမႈဝန္ေ္မငမ္ႈ 
တုိးတက္ေရးတုိ႔ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အစုိးရကိုတင္ျပာိုႏင္သည့္ လမ္းေၾကသူကမင္းတစ္္ုရ ိေၾကသူကမင္း PNO အဖြခ႕႔ဝင္မခမး အ္ုိအရ သိရသည္။ 
ပအုိ႔ဝ္ လူ႔အဖြခ႕အစည္းာႏ င့္ အမခိ်ဳးသမးလကၡဏမမခမး ထိန္းသိမ္းရန ္ဘမသမေရးာႏ င့္ ယ္္ေကခးမႈကိစၥရပမ္ခမးအတြက္ ျပည္သူမခမးကုိ 
လြတ္လပ္စြမ စည္းရုံး္ြင့္ျပ်ဳထမးသည္။ ပါတီ္ိုင္ရမအ္ခက္အလက္မခမးကိုလည္း လြတ္လပ္စြမျဖန္႔ေဝာိုႏင္သည္။ 

                                                           
286 မုိင္းဇြန္ သည္ ၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္တြင္ RCSS ေၾကသူကမင့္ ေသ္ံုးသြမးေသမ ေ္ါင္းေ္မင္ေဟမင္း၏ အမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကိုအစြချပ်ဳကမ အဖြခ႔အမည္ကို မ ည့္ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။  
287  ပအုိ႔ဝ္အမခိ်ဳးသမး လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရ မးမႈမ မ ၁၉၄၉ တြင္ စတင္ ခ့္ ပီး၊ ၁၉၇၃-၇၄ တြင္ လက္ရ ိ PNO ္ီးေ္မင္မႈျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလမ ခ့္သည္။ (ထုိအ္ခိန္တြင္ 
ပအုိ႔ဝ္ ကြန္ျမွဴနစ္အဖြခ ႔ကလည္း အမဏမရယူေရးအတြက္ အ ပိ်ဳင္အ္ုိင္ ေ္မင္ရြက္မႈ မခမးရ ိေနသည္) 
288 ာိုႏင္ငံေရးပါတီမ တ္ပံုတင္္ပေဒအရ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္းမ  ာိုႏင္ငံေရးပါတီမခမးသည္ ာိုႏင္ငံျ္မးေထမက္ပ့ံေငြလက္္ံျ္င္းကို ကန္႔သတ္္ထမးသည္။  
289 ရ မ္းျပည္နယ္၊ ေတမင္ႀကီးတြင္ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္၀ါရီတြင္ ျပ်ဳလုပ္ ခ့္ေသမ အဖြခ႔ဝင္မခမးာႏ င့္  ာႏ စ္ႀကိမ္ ေတြ ႔္ုံမႈတြင္ အတည္ျပ်ဳာိုႏင္ ခ့္သည္။  
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ေေျမပံု ၈ - ရမွး္ျပညန္ယ ္(အေရ႕ွပိငုး္) 
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တစ္္ခိန္တည္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသာႏ င့္ အနီးအနမးေဒသမခမး (ေတမင္ႀကီး၊ လြယ္လင္၊ ကေလမ မိ်ဳ ႔နယ္မခမး) တြင္ PNA 
က အစုိးရ္ြင့္ျပ်ဳ္ခက္ျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းေ္မင္ရြက္္ခက္မခမးရ ိသည္။ အျ္မးကိစၥရပ္မခမးအတြက္လည္း ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ 
ပူးေပါင္းသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန၊ စီးပြမးေရးဌမန၊ ျပနၾ္ကသူကမးေရးဌမနမခမးလည္း ဖြခ႕စည္းထမး ပီး ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးာႏ င့္ လူမႈဝန္ေ္မင္မႈမခမးကုိ 
စီမံရန္၊ မူးယစ္ေ္းဝါးာႏ င့္ ရမဇဝတ္မႈမခမး ျဖစ္ပြမးျ္င္းမ ကမကြယ္ရန၊္ ယ္္ေကခးမႈေရးရမမခမးကုိ ပံ့ပုိးရန ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ၄င္းတို႔မ  
တမဝန္ယူရသည္။290  

PNA သည္ အစုိးရမ  ထုတ္ျပနထ္မးေသမ ေျမပုံကိမုသုံးပခ ေရ းယ္င္က အသုံးျပ်ဳ္ခ့သည့္ ေျမပုံစနစျ္ဖင့္သမ ယင္းနယ္ေျမမခမး 
စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ ေကခးရြမ ၈ ရြမမ  ၂၀ ထိပါဝင္ေသမ ဇုန္ေလး္ု္ြခ ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးကို  မိ်ဳ႕နယ္မခမးအျဖစ ္ဇုန ္
တစ္္ု္ခင္းေအမက္တြင္ စစုည္းထမးသည္။ ေကခးရြမအုပ္စုတစ္စုတြင္ ေကခးရြမေပါင္းမခမးစြမပါဝင္သည္။ နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမးရ ိ 
အ္င့္တုိင္းတြင္ ပုံေသ္န္႔အပ္ထမးသည့္ ဌမနကုိယ္စမးလ ယ္မခမးကို စစ္တပ္ဖြခ႕စည္းပုံာႏ င့္တြခလခက္ထမး ရ ိသည္။ ၄င္းတုိ႔သည ္
အစုိးရအရမရ ိမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ၾကသူကရသည္။  

ပအို႔ဝ္ေကခးရြမမခမးတြင္ ေဒသ္ံမခမး အသိအမ တ္ျပ်ဳထမးသည့္ ေကခးရြမအုပ္စုေ္ါင္းေ္မငာ္ႏ င့္ အစုိးရမ ္န္႔ထမးသည့္ ေကခးရြမအုပ္စု 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမး အမးလံုးသည္ PNA အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင ္ပူးေပါင္း ရသည္။ ေကခးရြမအ္င့္တြင္ အစုိးရက ္န္႔အပ္ထမးသည့္ 
ကုိယ္စမးလ ယ္မခမး မရ ိသျဖင့္ ေဒသ္ံမခမး ေရြး္ခယ္ထမးသည့္ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမးက PNA ာႏ င့္ ပုိ၍ နီးစပ္သည္။ 
ေကခးရြမအ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ PNA ၏က႑မ မ အထူးႀကီးမမး ပီး ေဒသဖံြ႔ ဖိ်ဳးေရးာႏ င့္ အျ္မးလုပ္ငန္းမခမးအတြက္ အေရးပါသည္။  

ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသအတြင္းျဖစ္ေစ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ အစုိးရစီမံကိန္းျဖစ္ေစ၊ PNO/PNA စီမကံိန္းျဖစ္ေစ ာႏ စ္္ီးာႏ စ္ဖက္ 
အေၾကသူကမင္းၾကသူကမး၊ အနီးကပ္ပူးေပါငး္ေ္မင္ရြက္မႈမခမးေၾကသူကမင့္ ေအမင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလခက္ရ ိသည္ဟု PNA က ္ိသုည္။291 PNA 
သည္လည္း ေကမင္းမြန္သည့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ‘good governance’ ာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမခမးကုိ ၄င္းတို႔ 
ကြန္ရက္အတြင္းပုိ႔္ခရန္ ျပင္္င္ေနသည္။ PNO/PNA ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ေဝဖနမ္ႈမခမး ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႔အစည္း 
မခမးအပါအဝင္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖခြ႕အစည္းမခမး ာႏ င့္ ္ခိတ္္က္မႈမခမးျပ်ဳလုပ္ရန ္ပအ္ို႔္ဝ္လူငယ္ကြန္ရက္ကုိလည္း ဖြခ႕စည္းလခက္ရ ိသည္။ 

၆.၂ သ ခမး္ျပည ္ျပနလ္ညထ္ေူထမငေ္ရးေကမင္စီ 

၂၀၀၀ ျပည့္ာႏ စ္မခမးမ စ ပီး RCSS အဖြခ႔အင္အမး အလခင္အျမန္တုိးတက္လမသည္။ လက္ရ ိတြင္ ထုိင္း နယ္စပ္တေလခမက္ အထူးသျဖင့္ 
မုိင္းတု ံာႏ င့္ မုိင္းပန ္ မိ်ဳ ႔နယ္မခမးကုိ အေျ္္ံနယေ္ျမမခမးအျဖစ္ ေျ္ကုပယ္ူထမးသည္။ အေရ ႕ဘက္ျ္မ္းတြင္ UWSP ာႏ င့္ အမး ပ်ိဳင္ရ ပီး 
အ္ခိ်ဳ႕ေနရမမခမးတြင္ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ အမး ပိ်ဳင္ရသည္မခမးရ ိသည္။ ထုိေဒသမ  ျပည္သူမခမးသည္ မတူညီသည့္ အမဏမပုိင္ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးာႏ င့္ 
ထိေတြ႕နၾကသူကရသည္။292 ရ မ္း (ေတမင္) ရ မ္း (အေရ ႕) လြိ်ဳင္လင္အေရ ႕ပုိင္း၊ ကခိ်ဳင္းတုံအေနမက္ပုိင္းတေလခမက္မ  နယ္စြန္နယ္ဖခမး 
ေဒသလူထုမခမးာႏ င့္ ေလးနက္ေသမ ္က္္ံေရးရ ိ ပီး ေျပမက္ကခမးစ္န္းမခမးကုိလည္း ္ခထမးာႏုိင္သည္။ ရ မ္းေျမမက္တြင္ နမ္႔္မ္း၊ 
ေကခမက္မခ၊ သီေပါ မိ်ဳ႕နယ္မခမးတြင္ အ္ုိင္အမမ ေနရမယူထမးသကခ့သုိ႔ ေရြးလခမးတပ္ရင္းမခမးျဖင့္ ေနရမယထူမးသည္လည္းရ ိသည္။  

လႈပ္ရ မးနယ္ေျမမခမးကုိ ၅ ပုိင္းသတ္မ တ္ထမးသည္။ နယ္ေျမ ၁ ကခိ်ဳင္းတုံ၊ နယ္ေျမ ၂ မုန္းတန္ (ျမန္မမ အေ္ၚ မုိင္းတု)ံ နယ္ေျမ ၃ 
ပင္လုံ၊ နယ္ေျမ ၆ ဟုိမုန္း (ဟုိမိန္း) ာႏ င့္ ဌမန္ခ်ဳပ ္လြယ္တိုင္းလခန္293  တုိ႔ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမအရြယ္အစမးမတူၾကသူကပခ နယ္ေျမတစ္္ုတြင္ 
အစုိးရ သတ္မ တ္ထမးသည့္  မိ်ဳ ႔နယ ္တစ္္ုမ  သံုး္ုအတြင္း ပါဝင္လခက္ရ ိသည္။ 

၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္ ဇန္နဝါရီတြင္ အစုိးရာႏ င့္ ရရ ိ္ခ႔သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးအရ လင္းေ္း မိ်ဳ႕နယ္မ  ဟုိမိနး္ (ရ မ္း အေ္ၚ ဟုိမုန္း) 
“ မိ်ဳ႕နယ္္ြခ”၊ မုိင္းတုံ မိ်ဳ႕နယ္မ  မုနး္ထ (မုိင္းထမ) “ မိ်ဳ႕နယ္္ြခ” တို႔ကိ ု ‘RCSS ဌမန္ခ်ဳပ္၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးနယ္ေျမ’ 
အျဖစ္သတ္မ တ္ေပး္ခ့သည္။ သေဘမတူညီ္ ခက္တြင္ ‘ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမး၊ ေကခးရြမအုပ္စု ေ္ါင္းေ္မင္မခမးကုိ RCSS က 
္န္႔ထမးျ္င္းျဖင့္... ျပည္သူမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏိုင္သည္’ ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။ RCSS က ေထမင္ေပါင္းမခမးစြမေသမ 
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔္ြမတိမ္းေရ မငသ္ူမခမးကို ယင္းနယ္ေျမတြင ္ ္ိလံုႈ္ြင့္ေပးထမးသည့္အျပင္ ေကခမင္းမခမး၊ ေ္း္န္းမခမးလည္း 

                                                           
290 ၂၀၁၁ အေျပမင္းအလခမခမး မတုိင္မ ီ PNO က အေကမင္အထည္ေဖမ္ေနေသမ စီမံကိန္းမခမးကို PNA က ္က္လက္ ေ္မင္ရြက္ေနသည္။. (အ္င့္ျမင့္ PNA အရမရ ိ 
တစ္္ီးာႏ င့္ေမးျမန္း္ခက္ ေဖေဖမ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၅) 
291 Ibid.  
292 RCSS ေျပမျပ္ခက္အရ USWP ေတမင္ပိုင္းဌမန္ခ်ဳပ္ာႏ င့္ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမၾကသူကမးတြင္ နယ္နိမိတ္သတ္မ တ္မႈမခမး အေသအ္ခမျပ်ဳလုပ္ ပီးျဖစ္ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 
ေရမေထြးေနသည့္ေနရမမရ ိဟု သိရသည္။ UWSP က ‘ဝ’ ေကခးရြမ မခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ ပီး RCSS က ရ မ္း ာႏ င့္ အျ္မးအမခိ်ဳးသမးမခမး ေနထုိင္ရမ ရြမမခမးကိုအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ 
တပ္မေတမ္၏ အ္ိုင္အမမ စ္န္းအ္ခိ်ဳ ႔လည္းရ ိ ပီး နယ္ေျမအနီးအနမးမ  ရြမမခမးကို အေျ္အေနေပၚမႈတည္ကမ ဝင္ေရမက္ျ္င္းမခမးရ ိသည္။     
293 RCSS အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ္ခက္အလက္ အမခမးစုကို RCSS  ္ကၠဌရံုး၊ ္က္္ံေရးရံုး၊ အဖြခ ႔ာႏ င့္ ရင္းာႏ ီးေသမ ္က္္ံေရးရ ိသည့္ 
ရ မ္းပညမရ င္တစ္္ီး တုိ႔ထံမ  ရရ ိပါသည္။  
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ဖြင့္လ စ္ထမးသည္။ နယ္စပ္တေလခမက္ RCSS နယ္ေျမမခမးတြင္ ထုိကခ့သို႔ ဒုကၡသည္စ္န္း ၃ ္ုရ ိသည္။ ယင္းစ္န္းမခမးတြင္လည္း 
RCSS က ေ္း္န္းာႏ င့္ ေကခမင္းမခမး ဖြင့္ထမးေပးသည္။ 294  

RCSS အဖြခ႕ဝင္မခမး၏ေျပမၾကသူကမး္ခက္အရ တပ္မေတမ္သည္ လမ္းမခမးာႏ င့္  မိ်ဳ႕မခမးအနီးပတ္ဝန္းကခင္တြင္ ေနရမယူမည္ျဖစ္ ပီး RCSS 
အေနျဖင့္ ေကခးလက္ေဒသမခမးတြင္ အေျ္္ခ၊ လႈပ္ရ မးာႏုိင္ေၾကသူကမင္း သေဘမတူထမးသည္ဟု သိရသည္။295  ဟုိမိန္းာႏ င့္ မုန္းထ 
ေဒသမခမးတြင္ နယ္ေျမသေဘမထမးကြခလြခမႈာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီးျဖစ္သည့္ တုိက္ပြခမခမး အပါအဝင ္အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ပီးေနမက္ပုိင္းတြင္ 
အစုိးရာႏ င့္ RCSS ၾကသူကမးတြင္ တုိက္ပြခမခမး ရမာႏ င့္ ္ခီျဖစ္ပြမး္ခ႔သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ တြင္ တုိက္ပြခမခမး 
ေလခမ့ကခသြမး္ခ့သည္။296  

RCSS ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ၄င္း၏ ေျပမက္ကခမးဗခွဴဟမမခမးေပၚတြင္အေျ္္ံကမ တည္ေ္မက္ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ လက္ရ ိတြင ္
“စစ္ကမလဖြခ႕စည္းပုံ္ပေဒ” မ  “အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးကမလဖြခ႔စညး္ပုံ္ပေဒ” အျဖစ ္ အသြင္ေျပမငး္ေနသည့္အ္ခိန္ျဖစ္သည္။ 
အ္ခိ်ဳ႕ေသမ နယ္စြနန္ယ္ဖခမးမခမးတြင္ စစ္ကမလ္ပေဒမခမးကုိသမ အသုံးျပ်ဳေန္ချဖစ္သည္။ အဖြခ႔အစည္းတစ္္ုလုံးနီးပါးကို 
စစ္သမးမခမးျဖင့္ ညြန္ၾကသူကမး ဖြခ႔စည္းထမးျ္င္းျဖစ္သည္။297 လက္ရ ိစနစ္အရ ဌမန္ြခ ၁၄ ္ုရ ိသည္။ ၄င္းတို႔မ မ -   

 ကမကြယ္ေရးဌမန 
 အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန 
 ဘ႑မေရးဌမန 
 ာႏိုင္ငံျ္မးေရးဌမန 
 ကခန္းမမေရးဌမန 
 ကုန္သြယ္ေရးဌမန 
 ျပနၾ္ကသူကမးေရးဌမန 
 

 ေထမက္လ မ္းေရးဌမန 
 ပညမေရးဌမန 
 မဟမမိတ္ေရးရမဌမန 
 သဘမဝသယံဇမတဌမန 
 မူးယစ္ေ္းဝါးတုိက္ဖခက္ေရးဌမန 
 စိုက္ပခိ်ဳးေရးာႏ င့္ ေမြးျမွဴေရးဌမန 
 ရ မ္းျပည္နယ္တုိးတက္ေရး ေဖမင္ေဒးရ င္း  

အေရးအႀကီး္ုံး ာႏ င့္ ျဖန္႔ကခက္ာႏုိင္မႈ အမခမး္ံုးဌမနမ မ ကမကြယ္ေရးာႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနျဖစ္သည္။298 အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနကို 
“အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတပ္ရင္း”ေပါင္း ၂၀ ေကခမ္ျဖင့္ဖြခ႕စည္းထမးျ္င္းျဖစ္ ပီး အထူးေလ့ကခင့္ေပးထမးသည့္ စစ္သမးမခမးက 
ကမကြယ္ေရးဌမန၏ ေရြ႕လခမးတပ္ရင္းမခမးာႏ င့္ အတူပူးတခြလုပ္ေ္မင္သည္။ ထုိတပ္ရင္းမခမးသည္ RCSS နယ္ေျမတေလခမက ္
ေကခးရြမအ္င့္၊ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္၊  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္မခမးတြင္ ပုံေသေနရမယူထမး ပီး ေပးအပ္ထမးသည့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္ ာႏ င့္အညီ 
တမဝန္ထမ္းေ္မင္ေနၾကသူကသည္။ အျ္မးဌမနအမးလံုးမ မ ဌမန္ခ်ဳပ္တြငသ္မအေျ္စုိက္ ပီး ေဒသအ္င့္တြင္မူ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတပ္ရင္းမခမး 
မ တ္င့္ လုပ္ငန္းအေကမင္အထည္ေဖမ္ၾကသူကသည္။  

စစ္ကမလ္ပေဒမခမးအရ အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ တမဝန္မခမးမ မ ရပ္ရြမသမးမခမးကိ ု ထိန္း္ခ်ဳပ္ရန္၊ ္းီေ္မင္ရန္၊ ကူညီေပးရန္၊ 
ဖြ႕ံ ဖိ်ဳးေရးတြင္ကူညီရန္၊ စုစည္းရန္၊ လုံ ္်ံဳေရးေပးရန ္ ာႏ င့္ ေျပမက္ကခမး စစ္္င္ေရးမခမး ေ္မင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။299 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးကမလ ္ပေဒမ မမူ ျပင္္င္္ချဖစ္ ပီး အဓိကေျပမင္းလခမႈမ မ အဖြခ႕အစည္းေရးရမာႏ င့္ ပတ္သက္သည္မခမးတြင္ 
အရပ္သမးမခမး ပုိမုိပါဝင္လမေရးျဖစသ္ည္ဟု RCSS အဖြခ႕ဝင္မခမးေျပမျပ္ခက္အရ သိရသည္။ 300  

                                                           
294  RCSS/SSA  ာႏ င့္ ္ီးသိန္းစိန္အစိုးရ၏  ငိမ္း္ခမ္းေရးေဖမ္ေ္မင္ေရးေကမ္မတီ ၾကသူကမးမ  ၁၆.၁.၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္ ေတမင္ႀကီး မိ်ဳ ႔ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ 
ေတြ ႔္ုံမႈ တြင္  ရရ ိ ခ့္သည့္ အ္ခက္ ၁၁ ္ခက္ပါ သေဘမတူညီ္ခက္တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
295 RCSS အဖြခ႕ဝင္ာႏ စ္္ီးကို ေနရမ ြ္ချပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ ေတြ႕္ုံမႈမခမးအရ သေဘမတူညီ္ခက္တြင္ ပါေသမ္လည္း အပစ္အ္တ္ ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခမးကို တရမးဝင္ 
ဘမသမျပန္ထမးသည့္အ္ါတြင္ ပါဝင္ျ္င္းမရ ိဟု တစ္္ီးက ္ုိသည္။ (၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ အေစမပိုင္း၊ ေနရမ - လ  ခိ်ဳ႕ဝ က္) RCSS/SSA  ာႏ င့္ ္ီးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ 
 ငိမ္း္ခမ္းေရးေဖမ္ေ္မင္ေရးေကမ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ျပည္နယ္အ္င့့္ သေဘမတူညီ္ခက္ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘမ၌ ေတမင္ႀကီး မိ်ဳ႕တြင္ လက္မ တ္ေရးထုိး ခ့္သည္။ 
ယင္းသေဘမတူညီ္ခက္တြင္  ာႏ စ္ဖက္ညႇိာိႏႈင္း သေဘမတူထမးသည့္ ေနရမမခမးတြင္သမ တပ္စ္န္းမခမးေနရမယူရန္ သေဘမတူသည္ဟု ပါရ ိသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း 
မည္သည့္ေနရမ မည္သည့္နယ္ေျမအမခိ်ဳးအစမး ျဖစ္သည္ကုိ အတိအကခ ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရ ိပါ။  
296 S.H.A.N, ‘Decreased fighting, increased tension: RCSS/SSA’, 16-01-2015; available at: http://english.panglong.org/decreased-fighting-increased-
tension-rcssssa/ ကုိၾကသူကည့္ပါ။ 
297 RCSS တြင္ အ္င့္အျမင့္္ုံးအဖြခ႕မ မ ဒုတိယဗိုလ္မ ွဴးႀကီးာႏ င့္ အထက္ရမထူးမခမးျဖင့္ ဖြခ႔စည္းထမးသည့္  ဗဟုိေကမ္မတီျဖစ္သည္။ ယင္းေကမင္စီသည္ မူဝါဒမခမး္ခမ တ္ ြ္င့္၊ 
္ကၠဌေရြး္ခယ္ ြ္င့္ရ ိသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအမဏမေပးအပ္မည့္ အလုပ္အမႈေ္မင္ေကမ္မတီကိုလည္း ေကမင္စီကပင္ေရြး္ခယ္သည္။  
298အ္ခိ်ဳ ႔ေသမမ တ္တမ္းမခမးတြင္ေတမ့ စစ္ဘက္ေရးရမာႏ င့္ ျပည္တြင္းအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
299  ၂၀၁၄ သ ခမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထမင္ေရးေကမင္စီ ဖြခ႔စည္းပံု္ပေဒ အ္န္း ၂၁၊ အပ္ိုဒ္ ၂ ကုိၾကသူကည့္ပါ 
300 RCSS ္ကၠဌရံုးန င့္ အီးေမးျဖင့္ ္က္သြယ္ေမးျမန္း္ခက္ (ေဖေဖမ္ဝါရီ - မတ္၊ ၂၀၁၅)  
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အဖြခ႕အစည္းအသစ္ပင္ျဖစေ္စကမမႈ ေကခးလက္ေဒသမခမးမ  ရ မ္းလူမခိ်ဳးမခမး၏ အဖြခ႔အေပၚလုိလုိလမးလမးရ ိမႈမခမးသည္ RCSS 
အလခင္အျမန္ႀကီးထြမးလမရျ္င္း အေၾကသူကမင္းမခမးမ  တစ္္အုပါအဝင္ ျဖစ္သည္။301 နယ္ေျမအသစ္မခမးရ ိလမပါက 
အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတပ္ရင္းမခမး တပ္ျဖန္႔ဝင္ေရမက္ ပီး အ္င့္ေလး္င့္ျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိ ု ဖြခ႕စညး္သည္။ ပထမအ္င့္တြင္ 
ေဒသ္ံရပရ္ြမလူႀကီးမခမးမ တ္င့္ ရပ္ရြမတြင္းဝင္ေရမက ္လႈပ္ရ မးသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေကခးရြမအုပ္စုအ္င့္ တရမးဝင္အရမရ ိ 
္န္႔အပ္သည္။ ထို႔ေနမက္ ေဒသ္ံမခမးကုိ RCSS အေျ္္ံမူဝါဒမခမးကိ ု ပုိ႔္ခေပးသည္။ ေနမက္္ုံးအ္င့္အေနျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ဘ႑မေရး၊ ေထမက္လ မ္းေရး၊ ပညမေရး၊ ာႏ င့္ ပတဝ္န္းကခင္ထိန္းသိမ္းေရး ္ုိင္ရမလုပ္ငန္းစ္္မခမး  ္က္လက္သင္ၾကသူကမးရန္ 
စိတ္ဝင္စမးသည့္သူမခမး စမရင္းကိုေကမက္ယူသည္။ ရလမသည့္စမရင္းမခမးကုိ ေကခးရြမအုပ္စု အမဏမပုိင္သုိ႔ေပးပို႔သည္။302 
ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္းရ  ိ အျ္မးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးနည္းတူ RCSS ဘ႑မေရးဌမနသည္လည္း ကုန္သည္ာႏ င့္ စီးပြမးေရး 
လုပ္ငန္းရ ငမ္ခမးကုိသမ အ္ြန္ေကမက္ ပီး သမမန္ျပည္သူမခမးေပၚတြင ္တရမးဝင ္အ္ြန္စည္းၾကသူကပျ္္င္း မရ ိပါ။ 

၆.၃ ပအုိ႔ဝအ္မခ်ိဳးသမးလြတေ္ျမမကေ္ရးအဖြခ႔္ခ်ဳပ ္

လက္ရ ိပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးလြတ္ေျမမက္ေရးအစည္းအရုံးသည္ ဒီမုိကေရစီလုိလမးသည့္ ာႏုိင္ငံေရးသမမးမခမး၊ PNO က 
ေမြးထုတ္လုိက္သည့္ ပအို႔ဝ္လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးမ  အဖြခ႔ဝင္မခမး ေပါင္းစပ္မႈျဖင့္ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင္ေပၚေပါက္လမျ္င္း ျဖစ္သည္။ 
ေမမက္မယ္ မိ်ဳ႕နယ ္ အေနမက္ေတမင္ဘက္တြင္ အေျ္စိုက္စ္န္း တစ္္ု (သို႔) ာႏ စ္္ ု ာႏ င့္ ေျပမက္ကခမးလႈပ္ရ မးမႈမခမး ၂၀၁၂ 
ထိရ ိ္ခ့သည္။ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ္ုာႏ စ္တြင္ ျပည္နယ္အ္င့္၊ ျပည္ေထမင္စ ုအ္င့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးျပ်ဳလုပ္္ခ့ ပီး အဖြခ႕ေနရမကို 
အသိအမ တ္ျပ်ဳ္ံ္ခ့ရသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း သေဘမတူညီ္ခက္တြင္ အတအိကခေဖမ္ျပထမးျ္င္းေတမ့မရ ိ္ ခ႔ေပ။303 PNLO အ္ုိအရ 
ယင္းနယ္ေျမအတြင္း ေကခးရြမေပါငး္ ၄၀ - ၅၀ ္ န္႔ရ ိ ပီး ေတမင္ထူထပသ္ျဖင့္ ရြမငယ္ေလးမခမးအျဖစ္ ျပန္႔ကခခေနသည္ဟ ုသိရသည္။304  

PNLO တြင္ ဌမနကခ့သုိ႔ေသမ အစုအဖြခ႕ ေလး္ုရ ိ ပီး ဗဟိုရံုး္ခ်ဳပ္တြင္ အေျ္စိုက္သည္။ ၄င္းေလး္ုမ မ - 

 ဗဟိုာႏိုင္ငံေရးယူနစ ္
 ဗဟိုအရပ္ဖက ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ ္

 ဗဟိုစစ္မႈေရးရမ ယူနစ္ 
 ဗဟိုဘ႑မေရးယူနစ ္

ဗဟုိအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူငယ္ာႏ င့္ အမခိ်ဳးသမီး၊ ကခန္းမမေရးာႏ င့္ ပညမေရးတို႔ကို ဗဟုိာႏုိင္ငံေရးယူနစ္မ  တမဝန္ယူထိန္း္ခ်ဳပ္သည္။ PNLO မ  
ေကခမင္းာႏ စ္ေကခမင္း ဖြင့္ထမး ပီး တစ္ေကခမင္းတြင္ အစုိးရမ ္န္႔ထမးေသမ္ရမ ရ ိသည္။ ာႏ စ္ေကခမင္းစလုံးတြင္ အစုိးရ 
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိသမ အသုံးျပ်ဳသည္။ ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႕အစည္းမခမး၊ ထုိင္းအေျ္ျပ်ဳအဖြခ႕အစည္းမခမးအကူအညီျဖင့္ ေ္း္န္းမခမး၊ 
ရြမစ္္လ ည့္ ကခန္းမမေရးဝနေ္္မငမ္ႈမခမး ပံ့ပုိးေပးသည္။  

သတ္မ တ္ဧရိယမ အတြင္း ၂၈ ကီလိုမီတမအရ ည္ လမ္းေဖမက္လုပ္ရန ္ အစုိးရက PNLO ကုိေငြေၾကသူကးေထမက္ပ့့ံေပး္ခ့သည္။ 
အဖြခ႕ဝင္မခမး ာႏ င့္ ေဒသ္ံေရႊ႕ေျပမင္း္ရံသူမခမးအတြက ္ေနအိမ္မခမးပ့ံပုိးေပးရန္အစီအစ္ရ္ ိေသမ္လည္း RCSS ာႏ င့္ တုိက္ပြခမခမးေၾကသူကမင့္ 
ေနမက္္ုတ္သြမးသည္။305 (၄င္းပါဝငပ္တ္သက္ျ္င္းမရ ေိသမ) ထိုသေဘမတူညီမႈကို RCSS က ‘လက္မ္ံာႏိုငေ္ၾကသူကမင္း’ ္ို္ခ႔သည္။306 

PNLO ၏ ေဒသ္ုိင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္သည္ စစ္သည္မခမးကိ ု “အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတပ္ရင္းမခမး”အျဖစ္ ဖြခ႕စည္းအေကမင္အထည္ 
ေဖမ္ထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။  နယ္ေျမအတြင္း တရမးစီရင္ေရးာႏ င့္ လုံ ္်ံဳေရး၊ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ာႏ ိမ္္နင္းေရးတုိ႔ကုိ 
ေ္မင္ရြက္သည္။ မူးယစ္္န္႔ကခင္ေရးမူဝါဒ သတင္းအ္ခက္အလက္မခမး ျဖန္႔ေဝေပး ပီး မးူယစ္ေ္းဝါး အသုံးျပ်ဳသူ၊ 
ေရမင္း္ခသူတို႔ကို ဖမ္း္ီး၊ ထိန္းသိမ္းျ္င္းမခမး ျပ်ဳလုပ္သည္။ ရမဇဝတ္မႈမခမးာႏ င့္ အျ္မးေသမ အျငင္းပြမးမႈမခမးကုိလည္း 
ေျဖရ င္းေပးသည္။307 အိမ္ေထမင္စစုမရင္း ာႏ င့္ အေျ္္ံလူ္ီးေရစမရငး္ တုိ႔ကိလုည္း ေကမက္ယူျပ်ဳစုမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ ပီး အဖြခ႕၏ 
အ္ြန္ေကမက္္ံမႈကိုလည္း စီမံသည္။ အ္ြန္ေကမက္္ံရမတြင ္ ကုန္သည္မခမးထံမ  (အမခမးအမးျဖင့္ ေျပမင္းပြခစမး) မခမးထံမ  

                                                           
301 ရ မ္းလူမခိ်ဳးမခမး၏ ေထမက္္ံမႈအတုိင္းအတမကို သိရ ိရန္မ မ္က္ ခ္သည္။  မိ်ဳ႕တြင္အေျ္စိုက္ေသမ္လည္း ရ မ္းေကခးလက္ေဒသမခမးတြင္ အမခမးအမးျဖင့္ကြင္း္င္းသည့္ 
ဘက္မလုိက္သည့္ ရ မ္းအရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္း ၃ ဖြခ႕မ  ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးအ္ုိအရ အဖြခ႕ကိုလူထုအမးေပးလက္္ံမႈမ မတုိးလမသည္။ ျမန္မမအစိုးရ၏ ဖိာိႏ ပ္မႈကို 
ေရ မင္ရ မး ေနရေသမ နယ္ေျမမခမးတြင္ လူထုေထမက္္ံမႈပိုရေနသည္။ ရ မ္းအမခိ်ဳးသမးေရး ရည္မ န္း္ခက္အတြက္ ေထမက္္ံသည္မခမးလည္း ရ ိလမသည္။  
302 RCSS ္ကၠဌရံုးာႏ င့္ အီးေမးျဖင့္္က္သြယ္ေမးျမန္း္ခက္၊ အင္တမဗခွဴးမခမးအရ သိရသည္။.  
303 သတ္မ တ္ထမးသည့္ေနရမမခမးသည္ ျပည္နယ္အ္င့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက္တြင္ေတမ့ ပါ၀င္ ပီး ျပည္ေထမင္စုအ္င့္တြင္ေတမ့ အျ္မးကိစၥမခမးကို 
ပို၍္ီးစမးေပးထမးသည္။  
304 ယ္ုအပိုင္းတြင္ေဖမ္ျပထမးသည့္ သတင္းအ္ခက္အလက္မခမးမ မ PNLO အရမရ ိတစ္္ီးာႏ င့္ (ေနရမ - လခိ်ဳ၀ က္) ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ ေဖေဖမ္ဝါရီလ အတြင္းျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ 
ေတြ ႔္ုံမႈမခမးမ  သိရ ိရျ္င္းျဖစ္ပါသည္။ 
305 RCSS အဖြခ႔ဝင္ာႏ င့္ PNLO အဖြခ႔ဝင္တို႔ကို သီးျ္မးစီျပ်ဳလုပ္ ခ္႔ေသမ အင္တမဗခွဴးမခမးမ  (ေနရမေဖမ္ျပာုိႏင္ျ္င္းမရ ိ၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ) 
306 RCSS အဖြခ႔ဝင္ာႏ င့္ ျပ်ဳလုပ္ ခ္႔ေသမ အင္တမဗခွဴးမ  ေကမက္ာုႏတ္္ခက္ ျဖစ္သည္။ (အင္တမဗခွဴး၊ ေနရမေဖမ္ျပာုိႏင္ျ္င္းမရ ိ၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ) 
307 အ္ခက္္အလက္ေသးစိတ္ကုိ အဖြခ႕အစည္းမ  ပ့ံပိုးျ္င္းျဖစ္သည္။ ပအုိ႔ဝ္ အရပ္သမးလူ႔အဖြခ႕အစည္း ာႏ စ္္ုမ  အဖြခ႔ဝင္မခမးက လည္း PNLO သည္ ယင္းနယ္ေျမအတြင္း 
မူးယစ္ေ္းဝါး တုိက္ဖခက္မႈကို အမးေကမင္းေကမင္းာႏ င့္ ေ္မင္ရြက္လခက္ ရ ိေၾကသူကမင္းထပ္ေလမင္းေျပမသည္။ ရံဖန္ရံ္ါ မိ္င္မခမး တုိင္တန္းသည့္အေလခမက္၊ အျ္မးသူမခမး 
သတင္းေပးသည့္ အေလခမက္ ေ္မင္ရြက္သည္မခမးလည္းရ ိသည္။  



70 
 

တစ္ာႏ စ္လ ခင္တစ္ႀကိမ ္သုိ႔မဟုတ္ ာႏ စ္ႀကိမ ္တရမးဝင္အ္ြန္ေကမက္္ံသည္။ PNLO တြင္တရမးသူႀကီးလည္းရ ိ ပီး ေဒသ္ံမခမးအေနျဖင့္ 
အမႈအ္င္းမခမးရ ိပါက အစုိးရထက္ အဖြခ႔အစည္းသုိ႔ လမေရမက္တိုင္တန္းမႈပုိမခမးသည္ဟု ္ိသုည္။  

အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးေၾကသူကမင့္ ထုိကခ့သုို႔ေသမစနစ္မခမး ေပၚေပါက္လမာႏုိင္ျ္င္းျဖစ္သည္။ အပစ္မရပမ္  ီာႏ စ္ာႏ စ္တမကမအတြင္း PNLO 
ာႏ င့္ ၄င္းတုိ႔မျဖစ္လမမ ီ ယ္င္အဖြခ႔အစည္းတို႔သည္ အေရးႀကီးလႈပ္ရ မးမႈမခမးမ အပ စ္န္းျပငပ္နယ္ေျမမခမးသို႔ မသြမးရန ္
ကန္႔သတ္္ံထမးရသည္။ ထုိအေတမအတြင္း ေကခးရြမလူႀကီးမခမးသည္ အဖြခ႕အစည္းာႏ င့္ အ္က္အသြယ္မျပတ ္ ရ ိေန ပီး 
ေ္ြးောႏြးရန္ရ ိပါက အဖြခ႔အစည္းက ္င့္ေ္ၚျ္င္းမခမးလည္းရ ိသည္။ PNLO က ရြမစ္္လ ည့္သည့္ ကခန္းမမေရးအဖြခ႕ကိ ု
လက္နက္တပ္္င္ေပး ပီး အနီးအနမးရြမမခမး္င္းကမ ္က္္ံေရးထူေထမင္ထမးသည္။  

၆.၄ ‘ဝ’ ျပညေ္သြးစညး္ညညီြတေ္ရးပါတာီႏ င့္ အမခ်ိဳးသမးဒမီိကုေရစ ီေသြးစညး္ညညီြတေ္ရး တပမ္ေတမ္  

ရ မ္း အေရ ႕ပုိင္းန င့္ ေတမင္ပုိင္းမ  အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူထမးသည့္ အျ္မးအင္အမးႀကီးအဖြခ႕မခမးမ မ “မုိင္းလမးအဖြခ႕”ဟု 
လူသိမခမးသည့္ အမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတမ္ (National Democratic Alliance Army) ာႏ င့္ ‘ဝ’ ျပည ္
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (United Wa State Party – UWSP) တုိ႔ျဖစ္သည္။  

UWSP ၏ အေျ္္ံနယ္ေျမမခမးမ မ ရ မ္းျပည္(ေျမမက္ပိငု္း)တြင္ ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ ၄င္း၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေၾကသူကမင္းကုိ အပုိင္း ၇ တြင္ 
အေသးစိတ္ရ င္းလင္းတင္ျပထမးပါသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ထုိင္းာႏ င့္ နယ္နိမိတ ္္က္ေနသည့္ ရ မ္းျပညန္ယ္ မုိင္းတုံ၊ မုိင္း္တ္ ာႏ င့္ 
တမ္ခီလိတ္  မိ်ဳ႕နယ္မခမးတေလခမက္တြင္လည္း နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမးကုိ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိင္ ပီး “ေတမင္ပုိင္းဌမန္ခ်ဳပ္” ဟု 
ရည္ညႊန္းသုံးစြခသည္။308 အပုိင္း ၂ တြင္ေဖမ္ျပ္ခ့သည့္အတုိင္း ယင္းနယ္ေျမမခမးသည္ မူလက ‘ဝ’ နယ္ေျမမခမးမဟုတ္ပခ ၁၉၉၀ 
ဝန္းကခင္ာႏ စ္မခမးတြင ္တပ္မေတမ္္ြင့္ျပ်ဳ္ခက္ျဖင့္ ရ မ္းလက္နက္ကုိင္မခမးကိ ုတုိက္ထုတ္ကမ ရယူထမးသည့္ေနရမျဖစ္သည္။  ပီးေနမက္ 
‘ဝ’ ရပ္ရြမ အေျမမက္အမခမးကုိ ေျပမင္းေရြ ႔ေနထုိင္ေစကမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေနသည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည္။  

UWSP ၏ “ေတမင္ပုိင္းဌမန္ခ်ဳပ”္ ကိ ု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး မိ်ဳ႕နယ ္ ေျ္မက္္ု ျဖင့္ဖြခ႕စည္းထမးသည္။ ယင္း မိ်ဳ႕နယ ္ ေျ္မက္္ုသည္ 
အစိုးရကသတ္မ တ္ထမးေသမ မုိင္း္တ္၊ လင္းေ္း၊ မိုင္းတံ ု  မိ်ဳ႕႔နယ္မခမး ာႏ င့္ တမ္ခီိလိတ္ မိ်ဳ႕နယ္အစိတ္အပုိင္း 
အတြင္းအႀကံ်ဳးဝင္ေနသည္။ မည္သို႔္ုိေစကမမႈ UWSP က ‘ဝ’ ေကခးရြမမခမးကုိသမ အျပည့္အဝအုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္ ပီး ထုိရြမအနီးအနမးာႏ င့္ 
အ္ခိ်ဳ႕ေသမ စုိက္ပခိ်ဳးေျမမခမးကုိသမ လက္ေတြ႕တြင္ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိင္သည္။ ၄င္းနယ္ေျမမခမးသည္ ၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
(ေနမက္အပိုင္းတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္) ျပ်ဳလုပ္္ခ့စ္္က သေဘမတူ သတ္မ တ္ထမးေပးသည့္ အထူးေဒသ (၂) တြင္ 
မပါဝင္သည့္နယ္ေျမမခမး ျဖစ္သကခ့သို႔ လတ္တေလမျပ်ဳလုပ္္ခ့သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးတြင္လည္း ရ င္းရ င္းလင္းလင္း 
ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရ ိသည့္ ေနရမမခမးျဖစ္သည္။ အစုိးရက UWSP ကိ ုထုိေနရမမခမးမ  ထြက္သြမးရန္ အႀကိမ္ေပါင္းမခမးစြမ ေျပမ္ခ ့ပီး309  
လတ္တေလမာႏ စ္မခမး အတြင္းတြင္ တုိက္္ုိက္မႈမခမး ျဖစ္လုျဖစ္္င္အထိ တင္းမမမႈမခမးရ ိ္ခ့သည္။310 မခေ္ါင္ျမစ္တေလခမက္မ  
မုိင္းယန္း မိ်ဳ ႔နယ္ကုိလည္း UWSP က အစုိးရာႏ င့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခကမ နမးလည္မႈျဖင့္ ေနရမယူထမးာိုႏင္္ခ့သည္။  

မုိင္းေယမင္းအ္ခိ်ဳ႕ေနရမမခမး၊ မုိင္းျဖတ္၊ မုိင္းယန္း မိ်ဳ႕နယ ္တို႔ကု ိ၁၉၈၉ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူညီမႈအ ပီးတြင ္အထူးေဒသ 
(၄) အျဖစ္သတ္မ တ္ေပး္ခ့ ပီး NDAA သည္ ယင္းေဒသမခမးာႏ င့္ မိုင္းလမးေဒသတုိ႔တြင္ အဓိက ၾကသူသဇမရ ိအဖြခ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ 
္ုာႏ စ္ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္  ငိိမ္း္ခမ္းေရးသေဘမတူညီ္ခက္တြင္ NDAA ၏ အထူးေဒသ (၄) အေၾကသူကမင္းကုိ ထပ္ကမတလခလခ 
ေဖမ္ျပထမးသျဖင့္ အႀကံ်ဳးဝင္ေနေသးေၾကသူကမင္း ေဖမ္ျပသလုိျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသမ ္ ထိုသေဘမတူညီမႈတြင္ ေဒသကုိ 
နယ္နိမိတ္သတ္မ တ္ျ္င္း၊ ္ပေဒာႏ င့္အညီ အဓိပၸမယ္ဖြင့္္ုိျ္င္း မရ ိပခ  ‘[ရ မ္းျပည]္ အထူးေဒသ (၄) သည္ ျပည္ေထမင္စျုမနမ္မာိုႏင္ငံ၏ 
အေရးပါေသမ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္’ ဟုသမ ေဖမ္ျပထမးသည္။  

အဖြခ႕အေနျဖင့္ ဖံြ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္း၊ လူမႈဝန္ေ္မငမ္ႈမခမး ပံ့ပုိးျ္င္းတုိ႔ကုိ အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေ္မင္ရန ္ ္ာႏၵရ ိပါသည္ဟူေသမ 
စမပုိဒ္ကို စမ္ခ်ဳပ္ထခတြင္ေဖမ္ျပထမး္ခက္က အစုိးရ အမဏမပုိင္မခမးာႏ င့္ NDAA ၾကသူကမးညႇိာႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈအ္င့္ မည္မ ချမင့္မမးေနသည္ကိ ု
ျပသလခက္ရ ိသည္။ သို႔ေသမ္ မည္မ ခပင္ပူးေပါင္းေ္မငရ္ြက္လိုမႈ ရ ိေနေစကမမ ူ ၂၀၁၀ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ မုိင္းလမး မိ်ဳ႕နယ္ 
ကို္ခန္ထမး္ခ့ ပီး311 မုိင္းရယ္ မိ်ဳ႕နယ္တြင္မ ူအစိတ္အပုိင္းအ္ခိ်ဳ ႔၌သမ ကခင္းပာႏုိင္္ခ့သည္။312 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ မတ္လအတြင္းက 

                                                           
308 ထုိင္းနယ္စပ္မ  မိုင္းပန္ မိ်ဳ ႔နယ္တြင္လည္း UWSP က ေနရမယူထမးာိုႏင္ေသမ္လည္း ထိန္း္ခ်ဳပ္ာိုႏင္မႈမ မ မ္ုိစေလမက္ သမရ ိသည္။  
309 Kramer (2007), p. 30 ကုိျကည့္ပါ။  
310 ္ပမမ  S.H.A.N, ‘Face-off continues between Wa, Burma Army’, 04-07-13; available at: http://english.panglong.org/face-off-continues-
between-wa-burma-army/  ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
311 Lun Min Mang, ‘Voting in Wa, Kokang and Mong La in doubt’, 20-03-2015; available at: http://www.mmtimes.com/index.php/national-
news/13632-voting-in-wa-kokang-and-mong-la-in-doubt.html 
312 Htet Aung, ‘Questioning the EC Definition of Free and Fair’, Irrawaddy, 17-09-2010; available at: 
http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=19499 
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အျ္မးတုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႔မခမးမ  ေ္ါင္းေ္မင္မခမးကုိ NDAA တမဝန္ရ ိသူတစ္္ီးက ၄င္းတို႔အဖြခ႔အစည္းသည္ 
၄င္းတို႔ေဒသမခမးအေပၚ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈအျပည့္အဝရ ိ ပီး လူမႈဝန္ေ္မငမ္ႈမခမး ေပးာႏိုင္ေသမ  ပီးျပည့္စံုသည့္ အစိုးရစနစ္တစ္္ုကိ ု
အေကမင္အထည္ေဖမ္ထမးာႏိုင္ ပီဟ ု ႂကြမးဝါေျပမ္ို္ ခ႔သည္။313 ပိုမိုအတြင္းကချပည့္စံုေသမ NDAA အထူးေဒသ၏ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကသူကမင္းကုိ ဤစမတမ္းအတြက္ လုပ္ေ္မင္ျ္င္းမျပ်ဳ္ခ႔ာုိႏင္ပါ။ 

၆.၅ ျပညသ္ူ႔စစမ္ခမးာႏ င့္ နယျ္္မးေစမင့္တပမ္ခမး  

ရ မ္းျပည္(ေတမင္ပိငု္း)ာႏ င့္ ရ မ္းျပည(္အေရ ႕ပိုင္း) မ  ျပည္သူ႔စစ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ပုံမခမး၊ ပခံ႕ာႏ ႔ံေနပုံမခမးကိ ုအတိအကခသိရ ိ  ာႏုိင္ေအမင ္
အလံုးစံုလြမ္း ္်ံဳာႏုိင္သည့္ အ္ခက္အလက္ေကမက္ယူမႈမခိ်ဳးလုိအပ္သည္။  

ရ မ္းျပည ္(ေတမငပ္ိုင္း) တြင ္ရ မ္းလူမခိ်ဳးအမခမးစုပါဝင္ေသမ ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႕ႀကီး ာႏ စ္ဖြခ႕ရ ိသည္။ တစ္ဖြခ႕မ မ ယ္င္က RCSS တပ္ရင္း 
၇၅၈ မ  ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ေျပမင္းသြမးသည့္အဖြခ႔ျဖစ္ ပီး ၄င္းတို႔၏ေ္ါင္းေ္မင္ေဟမင္း မိုင္းဇြန္ေၾကသူကမင့္လူသိမခမးသည္။314 
ထိုအဖြခ႔သည္ လခ္ ခမးာႏ င့္ နမ္႔စန္ မိ်ဳ႕နယ ္ မခမးမ  ေကခးရြမအုပ္စု ာႏ စ္္ုတြင္ ေနရမယူထမးသည္။ ေဒသ္မံခမးကုိ အ္ြန္ေကမက္ ပီး 
ျပင္ပပုဂၢိ်ဳလ္မခမးအေနျဖင့္ ထုိေဒသကုိ ျဖတ္သန္းလုိပါက ၄ငး္အဖြခ႔ာႏ င့္္က္သြယ္ရသည္။ သို႔ေသမ္လည္း ၄င္းတို႔၏ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ဖြခ႔စည္းပံုပုိင္း တုိးတက္မႈ အေျ္အေန မည္သုိ႔ရ ိသည္ သုိ႔မဟုတ္ RCSS  ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အတုိင္းပင ္ရ ိေန္ခေလမ ္ ုိသည္မ မ 
မရ င္းပါ။315  

ပို၍အေရ ႕ပိုင္းကခေသမ နမ့္စန္ မိ်ဳ႕နယ ္ (ကြန္ဟိန္း မိ်ဳ႕နယ္လည္းျဖစ္ာိုႏင္) တြင္ “မက္ႀကိ်ဳင္” (မန္ကခည္း) အမည္ျဖင့္ 
ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႕တစ္္ ု ရ ိသည္။ ရြမထခတြင္ပင ္ ဌမန္ခ်ဳပ္ဖြခ႕ထမးသည္ဟုၾကသူကမးရေသမ ထုိအဖြခ႕သည္ ေဒသ္ံမခမးာႏ င့္ အနီးအပါးမ  
ေနထုိင္သူမခမးကုိ ရ မ္းစမေပာႏ င့္ အသက္ေမြးဝမ္းေကခမင္းလုပ္ငန္း သင္တန္းမခမးပုိ႔္ခေပးသည္။ သို႔ေသမ္ ၄င္းတို႔တြင္ စနစ္ကခသည့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကေတမ ့မရ ိသေလမက္ျဖစ္သည္။316  

ရ မ္းျပည္နယ ္ (အေရ  ႔ပုိင္း) တြင္  လမးဟူအုပ္စုမခမးအပါအဝင္ ျပညသ္ူ႔စစ္အဖြခ႕ငယ ္ အမခမးအျပမးရ ိာိုႏင္သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္ 
အမခမးအျပမးမ  ထုတ္ေဖမ္ေျပမ္ုိၾကသူကသည္။317 ယင္းအဖြခ႕ငယ္မခမးထခမ  အင္အမး အနည္းငယ္သမသည့္ အဖြခ႕ သံုးဖြခ႕က 
နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္မခမးအျဖစ္ ေျပမင္းလခသြမးသည္။ ၄င္းတို႔မ မ မုိင္းတု ံမိ်ဳ႕နယ္တြင္ လမးဟူနယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၇၊ 
မုိင္းေယမင္း မိ်ဳ႕နယ္တြင ္အ္ါ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၈၊ တမ္ခီလိတ္ မိ်ဳ႕နယ္တြင္ လမးဟူနယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၉ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ထိုအဖြခ႔မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးကို သုေတသနျပ်ဳ္ခ႔ျ္င္းမရ ိပါ။  

၆.၆ သုးံသပ္္ ခက ္

PNO၊ RCSS ာႏ င့္ PNLO တုိ႔က တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးအၾကသူကမး ကြချပမးေနသည့္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအမခိ်ဳးမခိ်ဳးကို ပုံေဖမ္ျပလခက္ရ ိသည္။ 
သင့္ေတမ္သလုိေ္မင္ရြက္ေနသည့္ နယ္ေျမ္ုိင္ရမ စီမံမႈမခမး၏ မတည္ျမခမႈမခမးကုိလည္း ထင္သမျမငသ္မရ ိေစသည္။  

ပအို႔ဝ္ေရးရမကိုယ္စမးျပ်ဳသည့္ အဓိကနုိင္ငံေရးအဖြခ႕အစည္းအျဖစ္ PNO ၏ရပ္တည္မႈမ မ ၁၉၉၁ ္ုာႏ စ္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ပီး 
ေနမက္ပုိင္းတြင္ ပိုမိုအ္င့္ျမင့္္ုိင္မမလမေၾကသူကမင္း ္ိုၾကသူကသည္။ ၄င္းတို႔သည ္ အစုိးရာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္မႈ မခမးလည္း 
ျပ်ဳလုပ္လမ္ခ့သည္။ ပအို႔္ဝ္ကိုယ္ပုိ္ငအု္ပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသအတြင္းရိ  မခ္ာႏၵနယ္အမးလံုးတြင္ ဝင္ေရမက္ယ ္္ ပိ်ဳင္ အာႏုိင္ရ္ခ့ေသမေၾကသူကမင့္ 
အစုိးရေနရမမ  တရမးဝင္တမဝန္ယရူန္လည္း  လမ္းေၾကသူကမင္းသစ္ ေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္္ခ့သည္။ သို႔ေသမ္ လက္ရ ိရထမးသည့္ ာိုႏင္ငံေရး 
ၾကသူသဇမသည္ တရမးဝင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တည္ေထမင္ထမးျ္င္းမဟုတ္သည္ ့  ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပမင္းထမးေသမ ၄င္း၏ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြခ႕  ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ေပၚတြင ္မခမးစြမမ ီတည္ေနသည္။ 

RCSS သည္ PNO အေျ္အေနာႏ င့္ မတူ္န္႔ကခင္စြမပင ္ ရ ိာႏ င့္ ပီးသမးျဖစ္ေသမ လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရ မးမႈမခမးမ  ေပၚေပါက္လမျ္င္း 
ျဖစ ္ပီး ရ မ္းျပညန္ယ္ နယ္စြန္နယ္ဖခမးေဒသတေလခမက္တြင္ လြတ္လပ္ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ုလခင္ျမန္စြမ တိုး္ခခ႕ဖြခ႕စည္းလခက္ 
ရ ိသည္။ ၂၀၁၃ ္ုာႏ စ္မ စတင္ကမ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ၾကသူကမးျဖစပ္ြမးသည့္တုိက္ပြခမခမးေလခမ့ကခသြမး္ခ့ေသမ္လည္း တုိက္ပြခမခမးကေတမ့ 
ရ ိေန္ချဖစ္သည္။ ာႏ စ္ဖက္သေဘမတူသတ္မ တ္္ခက္မခမး ရ င္းလင္းစြမမရ ိေသမေၾကသူကမင့္ ပဋပိကၡမခမး ျပနလ္ည္အရ ိန္ရလမာိုႏင္မႈက 
အ မခတမ္း ္ိမ္းေျ္မကေ္န္ခ ျဖစ္သည္။  

                                                           
313 Lawi Weng ၏ ‘Mongla Rebels Say “Full Control” of Region Brings Development’, The Irrawaddy, 30 April 2015 ကိုၾကသူကည့္ပါ။ 
http://m.irrawaddy.org/multimedia-burma/mongla-rebels-say-full-control-of-region-brings-development.html တြင္ရယူာုိႏင္ပါသည္။ 
314 မုိင္းဇြန္သည္ RCSS ၏သတ္ျဖတ္မႈေၾကသူကမင့္ေသ္ံုးသြမးေသမ္လည္း အဖြခ႔ကို ၄င္း၏အမည္အမး အမ ီျပ်ဳကမ ေ္ၚ္ို္ချဖစ္သည္။ 
315 ယင္းနယ္ေျမအတြင္းစီမံကိန္းမခမး လုပ္ေနသည့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ ႔အစည္း  ာႏ စ္္ုာႏ င့္ သီးျ္မးေတြ႕္ုံ ေမးျမန္း္ခက္ (ရ မ္းျပည္နယ္ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ)  
316 ယင္းနယ္ေျမအတြင္း စီမံ္ခက္မခမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေနသည့္ ရ မ္းယ္္ေကခးမႈအသင္းမ  တမဝန္ရ ိသူာႏ င့္ ေတြ ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္ (ရ မ္းျပည္နယ္ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ) 
317 သတင္းရင္းျမစ္မခမးတြင္ တုိင္းရင္းသမးလက္္နက္ကုိင္တစ္ဖြခ႔၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္း ာႏ စ္္ု။ ာႏ င့္ TNI (2011), p.10; a ာႏ င့္ S.H.A.N (2003), pp. 49-50  

http://m.irrawaddy.org/multimedia-burma/mongla-rebels-say-full-control-of-region-brings-development.html


72 
 

PNLO သည္ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္မ သမ ယ္ုလက္ရ ိအေျ္အေနသို႔ စတင္ေရမက္ရ ိ္ခ႔ျ္င္းျဖစ္ေသမ္လည္း အစုိးရာႏ င့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး 
လက္မ တ္ထိုးာႏုိင္္ခ့ျ္င္းေၾကသူကမင့္ နယ္စြန္နယ္ဖခမးေကခးရြမအုပ္စုမခမးတြင္ လုပ္ပုိင္္ြင့္အတုိင္းအတမ တစ္္ုထိရရ ိထမး ပီး လမ္းာႏ င့္ 
အျ္မးဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးအတြက္ ေငြေၾကသူကးပံ့ပုိးမႈမခမးလည္း လက္္ံရရ ိ္ခ့သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ထုိအစီအစ္္မခမးက RCSS ာႏ င့္ 
ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမခမး ျဖစ္ေပၚေစ္ခသ့ည္။ RCSS ကလည္း ထုိနယ္ေျမမခမးသည္ ၄င္းတုိ႔ပုိင္နယ္ေျမမခမးျဖစသ္ည္ဟု ္ုိ္ခ့သျဖင့္  ၂၀၁၅ 
္ုာႏ စ္တြင ္ ပဋိပကၡသစ္မခမးေပၚေပါက္္ခ့ရသည္။ ာိုႏင္ငံေတမ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည့္ ပုံစံအမခိ်ဳးမခိ်ဳးေသမ ျပည္သူ႔စစ္ 
အမခမးအျပမးမ မလည္း ေဒသတေလခမက္ ပခံ႕ာႏ ံ႔လခက္ရ ိသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မခမး၏ အစုိးရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ လက္္ံမႈမ မလည္း 
အမခိ်ဳးမခိ်ဳးကြချပမးလခက္ရ ိသည္။  

ေဖမ္ျပ္ခ့ပါ အေနအထမးအမခိ်ဳးမခိ်ဳးသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးရမေဒသမခမး၏ ေဒသ္ိုင္ရမအစီအမံာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ရႈပ္ေထြးမႈမခမးကုိ 
ျမင္သမေအမင ္ ပုံေဖမ္ေပးလခက္ရ ိသည္။ ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႕အစည္းမခမးအေနျဖင့္လည္း ထိအုေနအထမးမခမးေၾကသူကမင့္ မည္သည္ ့
အမဏမပုိင္ာႏ င့္လက္တြခရမည္၊ မည္သည့္လမ္းေၾကသူကမင္းမ တ္င့္ေ္မင္ရြက္ရမည္၊ မည္သည့္အမဏမပုိငက္ို အသိအမ တ္ျပ်ဳရမည္ာႏ င့္ 
ပတ္သက္ ပီး ္ုံးျဖတ္ရ္က္္ခေစသည္။
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အပိငုး္ ၇ - က ခ္င ္ာႏ င္ ့ရ မး္ (ေျမမကပ္ိငုး္) ရ  ိတိငုး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငုမ္ခမးာႏ င့္ ေဒသာၱႏရအပု္္ ခ်ဳပေ္ရး 

၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္ေနမက္ပုိင္း တပ္မေတမ္ာႏ င့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးၾကသူကမးမ  ပဋိပကၡမခမးေၾကသူကမင့္ က္ခင္ာႏ င့္ ရ မ္း(ေျမမက)္ မ  
နယ္ေျမ္ုိင္ရမ၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ အစီအမံမခမးတြင္ ေျပမင္းလခမႈမခမး အလခင္အျမန္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္ အေရ ႕ပုိင္းတြင္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႕အမခိ်ဳးမခိ်ဳးက နယ္ေျမအသီးသီးကို မတူညီသည့္လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမးျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အ္င္းအကခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္အေျ္အေနမခမးကုိ  ္်ံဳငုံမိ ပီး လက္ရ ိအေနအထမး ာႏ င့္ ္ခိတ္္က္ာႏုိင္မ  လက္ရ ိျဖစေ္ပၚေနသည့္ 
အေျ္အေနမခမးကုိ နမးလည္ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ာႏ င့္ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ၾကသူကမးျဖစေ္ပၚ ေျပမင္းလခေနသည့္ 
နယ္ေျမအ္င္းအကခင္းမခမးကုိ ဇယမး ၁၀ တြင္ ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 

ဇယမး ၁၀ - ၂၀၀၉ အေစမပုိငး္ကမလာႏ င့္ ၂၀၁၅ တြင ္က္ခင၊္ ရ မး္ (ေျမမက)္ တုိ႔တြင ္တုိငး္ရငး္သမးလကန္ကက္ုိငမ္ခမး 
ထနိး္္ခ်ဳပထ္မးသည့္ သုိ႔မဟတု ္အမဏမစကျ္ဖန္႔ထမးနုိငသ္ည့္ နယေ္ျမမခမး  

လက္နက္ကုိင္ အဖြခ ႔အစည္း နယ္ေျမ 
၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္ အဖြခ ႔အစည္း 

အေနအထမး ာႏ င့္ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ ပံုစံမခမး 

၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္  အဖြခ ႔အစည္း၏ 
နယ္ေျမထိန္းသိမ္းာိုႏင္မႈ အေနအထမး 

ဒမီုိကေရစ ီသစ ္တပမ္ေတမ္  
(က္ခင)္ (NDA-K) 

ေ္မ့ေလမ္၊ ္ခီေဗြ  မိ ု႔နယ္မခမး ာႏ င့္ 
ဝိုိင္းေမမ္ မိ်ဳ ႔နယ္ ကန္ပိုက္တီး ဧရိယမ 
က္ခင္ျပည္နယ္။  

အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမးသည့္ 
အဖခြ႕  က္ခင္ အထူးေဒသ ၁ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ကို “ပူးေပါင္းရယူ” 
သည္။  

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၁ - ၁၀၀၃  
အစိုးရာႏ င့္ “ပူးေပါင္းရယူထမးသည္”  

က္ခငျ္ပညလ္ြတလ္ပေ္ရးအဖြခ႔ 
(KIO)  

ဝိုိင္းေမမ္  မိ်ဳ႕နယ္ အေရ ႕ျ္မ္း၊ 
မိုးေမမက္ မိ်ဳ႕နယ္၊ ပူတမအုိ၊ ဗန္းေမမ္၊ 
တာိုႏင္း၊ ဖမးကန္႔၊ မိုးေကမင္း၊ မံစီ 
 မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၏ အစိတ္အပိုင္းမခမး ကို 
“ညိႇာိႏႈင္း” အုပ္္ခ်ဳပ္သည္ (က္ခင္ျပည္နယ္) 

အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ထမးသည့္ 
အဖြခ ႔ က္ခင္အထူးေဒသ ၂ ကို 
“ညိႇာိႏႈင္း” ရယူ အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။  

အစိုးရာႏ င့္ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ 
အတုိက္အ္ံ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔၊ 
နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို “တုိက္ပြခဝင္” 
ျ္င္းျဖင့္ ရယူ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္  
အေျ္္ံ နယ္ေျမမခမးကို 
္က္လက္ထိန္းထမး ာိုႏင္ေသမ္လည္း 
နယ္ေျမ အမခမးအျပမး လက္လႊတ္ 
ထမးရသည္။  

ရ မ္းျပည္နယ္ နမၼတူ၊ ကြတ္္ိုင္၊ သိာႏၷီ၊ 
မူ္ယ္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး မ  အစိတ္အပိုင္း အ္ခိ်ဳ ႔ ။ 
အထူးသျဖင့္၂၀၀၅ ္ုာႏ စ္ PSLP/PSLA တုိ႔ 
အင္အမးေလခမ့သြမး ္ခိန္တြင္ မန္တုံ ာႏ င့္ 
နမ္္မ္း  မိ်ဳ ႔နယ္မခမးတြင္လည္း 
ေနရမယူထမးသည္။  

အပစ္အ္တ္ရပ္ စခထမးသည့္ 
အဖခြ႔ျဖစ္ ပီး ရ မ္းျပည္နယ္အတြင္း 
နယ္ေျမအတိအကခ သတ္မ တ္ 
ျ္င္းမရ ိဘခ “ညိႇာႏႈိင္း”ျ္င္းျဖင့္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ 318 

အတုိက္အ္ံ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔၊ 
နယ္ေျမမခမးကို “တုိက္ပြခဝင္”ျ္င္းျဖင့္ 
ရယူထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ 
နယ္ေျမကမကြယ္ေရး အတြက္ 
ကခမးကုတ္ ကခမး ခ္ 
အမးထုတ္ေနရသည္။ 
ေျပမက္ကခမးစနစ္ျဖင့္ ကခယ္ျပန္႔စြမ 
ေနရမယူထမးသည္။  

က္ခငက္မကြယေ္ရး 
တပမ္ေတမ္ (KDA) 

ကြတ္္ိုင္ မိ်ဳ ႔ ေျမမက္ဘက္ာႏ င့္ 
အေနမက္ဘက္ နယ္ေျမအ္ခိ်ဳ ႔ 

ရ မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ ၅ ကို 
“ပူးေပါင္း”ရယူအုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခ ထမးသည့္ 
အဖြခ႕ျဖစ္သည္။ 

ဌမေနျပည္သူ႔စစ္၊ အထူးေဒသ ၅ ကို 
“ပူးေပါင္း”ျ္င္းျဖင့္ ္က္လက္ 
ထိန္းသိမ္းထမးသည္   

သ ခမး္ျပညတ္ုိးတကေ္ရးပါတ/ီ 
ရ မး္ျပညတ္ပမ္ေတမ္  

လမး႐ိုံးႈး၊ သိာႏၷီ၊ နမၼတူ၊ နမ္႔္န္၊ တန္႔ယန္း၊ 
သီေပါ ာႏ င့္ ေကခမက္မခ  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၏ အစြန္ 
အဖခမးေဒသ အေတမ္မခမးမခမး  

ရ မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ ၃ ကို 
“ညႇိာိႏႈင္း”ရယူ အုပ္္ခ်ဳပ္ေသမ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ 
အဖြခ႔ျဖစ္သည္။ 

အဖြခ႕ာႏ စ္ဖြခ႔ ကြခသြမးသည္။  
၁။ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ - လမးရႈိး၊ သီေပါ 
ာႏ င့္ ကြန္ဟိန္း မိ်ဳ ႔နယ္မခမး မ  
နယ္ေျမမခမးကို “ပူးေပါင္း”ရယူ 
အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။  
၂။ အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး သည့္အဖြခ႕ 
- သေဘမတူညီ္ခက္ အသစ္မခမး 
ရရ ိထမးေသမ္လည္း မၾကသူကမ္ဏ 
တုိက္ပြခမခမး ျဖစ္ပြမးေနသည္။ 
“ညိႇာိႏႈင္း”ရယူ ထမးသည့္ 
နယ္ေျမအနည္းငယ္ ာႏ င့္ 
တုိက္ပြခဝင္ရယူထိန္း ္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ 
နယ္ေျမ အမခမးအျပမးရ ိသည္။    

                                                           
318 ရ မ္းျပည္ေျမမက္ပိုင္း KIO ၏ နယ္ေျမမ မ က္ခင္အထူးေဒသ ၁ ာႏ င့္ အ္င့္အတန္းတူ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မမာိုႏင္ငံာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အေတြ ႔အႀကံ်ဳ ၁၅ ာႏ စ္အထက္ရ ိသူ 
တစ္္ီးရ င္းျပ္ခက္အရ သိရသည္။ ၂၀၁၁ အေရ  ႔ပိုင္းတြင္ ယင္းနယ္ေျမ မခမးသို႔ ပညမေရးာႏ င့္ ကခန္းမမေရး ဝန္ေ္မင္မႈမခမးကို ရံုးထုိင္ဝန္ေ္မင္မႈ ေပး ခ့္သည္။ Jolliffe 
(2014), pp. 15-16. 
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ျမနမ္မအမခ်ိဳးသမး 
ဒမီိကုေရစမီဟမမတိ ္
တပမ္ေတမ္ 

ကုန္းၾကသူကမ္း၊ ေလမက္ကိုင္ာႏ င့္  
ကြမ္းလံုေျမမက္ဘက္ျ္မ္းတစ္ဝက္ (နမ္တင္ 
ျမစ္ ေျမမက္ပိုင္း)  

ရ မ္းျပည္ အထူးေဒသ ၁ ကိုု 
ညိႇာိႏႈင္းရယူ အုပ္္ခ်ဳပ္ေသမ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ အဖြခ႔ 
ျဖစ္သည္။  

အဖြခ႔ာႏ စ္ဖခြခ႔ ကြခထြက္ သြမးသည္။  
၁။ တပ္မေတမ္က 
တုိက္ထုတ္လုိက္သည့္ ပင္မအဖြခ႔က 
၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္ တြင္ ျပန္လည္အေျ္္ခရန္ 
ႀကိ်ဳးပမ္းသည္။  
၂။ ြ္ခထြက္ အဖြခ႕ငယ္ က 
နယ္ျ္မးေစမင့္ ၁၀၀၆ အျဖစ္ 
ေျပမင္းလခ သြမး ပီး 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ စီရင္စု 
္ီးေ္မင္အဖြခ႕တြင္ ျပည္္ိုင္ ဖိ်ဳးာႏ င့္ 
ပူးေပါင္း ္ီးေ္မင္သည္။  

‘ဝ’ ျပညေ္သြးစည္း 
ညညီြတေ္ရး တပမ္ေတမ္  

ဟုိပန္ မိ်ဳ ႔နယ္ အေရ ႕ျ္မ္း၊ မိုင္းေမမ၊ ပန္ဝုိင္း၊ 
ပန္္န္း၊ နမးဖန္႔ မိ်ဳ ႔နယ္ အမးလုံး၊ မက္မန္ 
ာႏ င့္ မိုင္းယန္း မိ်ဳ ႔နယ္ အစိတ္ အပိုင္းအ္ခိ်ဳ ႔   

ရ မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ ၂ 
နယ္ေျမကို “ညိႇာိႏႈင္း”ရယူ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္သည္။  

ရ မ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ ၂ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈကို “ညိႇာိႏႈင္း”ရယူ 
ထမးန္ိုင္ ခ့္သည္။ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္တြင္ 
လက္မ တ္ေရးထုိး ခ့္သည့္ 
သေဘမတူညီ္ခက္တြင္  
ရည္ညႊန္းထမးေသမ္လည္း တရမးဝင္ 
အတည္ျပ်ဳထမးျ္င္းမရ ိပါ။  

ဇယမး ၁၁ - ျပညသ္ူ႔စစမ္ခမးာႏ င့္ ဌမေနျပညသ္ူ႔စစမ္ခမး က္ခင ္ာႏ င့္ ရ မး္ (ေျမမက)္ 

အမည၊္ သတမ္ တ္္ ခက ္ ေဒသ 

ကြတ္္ုိင္ အထူးျပည္သူ႔စစ္၊ တမမုိးညခ ျပည္သူ႔စစ္ ရ မ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္္ုိင္  မိ်ဳ႕နယ္ 

ပန္ေ္း ‘္ီးေကခမ္ျမင့္’ ျပည္သူ႔စစ္ ရ မ္းျပည္နယ္၊ နမ္႔္မ္း မိ်ဳ႕နယ္ရ ိ ေတမင္ထူထပ္ေသမေဒသမခမး 

မုိင္းေပၚျပည္သူ႔စစ္ (ယ္င္ MNDAA ၏ ြ္ခထြက္အဖြခ႔ ြ္ခ ျဖစ္ေသမ ‘မုန္္မလ’ 
အဖြခ႔) 

ရ မ္းျပည္နယ္၊ မူ္ယ္ မိ်ဳ႕နယ္ 

မန္တုန္ ျပည္သူ႔စစ္ (ယ္င္ PSLP/PSLA) ရ မ္းျပည္နယ္၊ မန္တုန္ မိ်ဳ႕နယ္ 

မုန္းကိုးျပည္သူ႔စစ္ မူ္ယ္ မိ်ဳ႕နယ္ရ ိ မုန္းကိုး မိ်ဳ႕ာႏ င့္ အနီးတဝုိက္ 

မန္ပန္ျပည္သူ႔စစ္ (ယ္င္ ေမမ္ထိုင္းတပ္မေတမ္) ရ မ္းျပည္နယ္၊ လမးရ ိ်ဳးာႏ င့္ တန္႔ယန္း မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

မုိင္းဟ ျပည္သူ႔စစ္ (ယ္င္ ေမမ္ထိုင္းတပ္မေတမ္) ရ မ္းျပည္နယ္၊ တန္႔ယန္း မိ်ဳ႕နယ္ 

လ္န္ေအမင္ဝါ ျပည္သူ႔စစ္ က္ခင္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနမး မိ်ဳ႕နယ္ 

ရဝမ္ျပည္သူ႔စစ္ (RRF) militia က္ခင္ျပည္နယ္ ( မိ်ဳ႕နယ္မသိ) 

အတန္ ျပည္သူ႔စစ္ က္ခင္ျပည္နယ္ ( မိ်ဳ႕နယ္မသိ) 

တမေလမႀကီး ျပည္သူ႔စစ္ က္ခင္ျပည္နယ္ ( မိ်ဳ႕နယ္မသိ) 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္း ၁၀၀၆ (ကိုးကန္႔) ရ မ္းျပည္နယ္၊ ကုန္းၾကသူကမ္းာႏ င့္ ေလမက္ကိုင္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္း ၁၀၁၀ (ဝ) ရ မ္းျပည္နယ္၊ မက္မန္း မိ်ဳ႕နယ္ 319 

                                                           
319 မက္မန္း မိ်ဳ ႔နယ္သည္ ရ မ္းျပည္နယ္ အေရ  ႔ပိုင္းတြင္ရ ိေသမ္လည္း ‘ဝ’ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ စီရင္စု ာႏ င့္ ပတ္သက္သည္မခမးကို တင္ျပမည္ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ 
ယ္ုအပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းထမးျ္င္းျဖစ္ပါသည္။  
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ေေျမပံု ၉ - ကခ်ငျ္ပညန္ယ ္
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ေေျမပံု ၁၀ - ရမွး္ျပညန္ယ ္(ေျမာကပ္ိငုး္)  
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၇.၁ က္ခငျ္ပညန္ယ ္

၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မ စ ပီး အစုိးရာႏ င့္ က္ခင္လြတ္လပ္ေရးအဖြခ႕ (Kachin Independence Organization – KIO) ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြခ႕ 
ျဖစ္ေသမ က္ခင္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတမ္ (Kachin Independence Army – KIA) ၾကသူကမးတြင္ တုိက္ပြခမခမးျဖစ္ပြမး္ခ့သည္။ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အ္င္းအကခင္း ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ႀကီးႀကီးမမးမမးေျပမင္းလခသြမးမႈ ာႏ စ္္ုရ ိသည္။ ပထမ ေျပမင္းလခမႈမ မ ရပ္ရြမေပါင္း ၁၀၀ 
ေကခမ္မ  လူ္ီးေရ  ၉၀၀၀၀ ေကခမ္သည္ ေနရပ္စြန္႔္ြမထြက္ေျပးၾကသူက ပီး ၄င္းတို႔အထခမ  ၇၀၀၀၀ ေကခမ္မ မ KIO နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ 
ဝင္ေရမက္္ ုိလႈံ္ခ႔ၾကသူကသည္။320  ဒုတိယအေနျဖင့္ တပ္မေတမ္ တပ္ရင္းမခမး၊ လက္ရုံးတပ္ရင္းမခမး ဒါဇင္ာႏ င့္္ခီတက္လမသျဖင့္  KIO 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ နယ္ေျမမခမး လက္လႊတ္လိုက္ရျ္င္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း နယ္ေျမေဟမင္းမခမးတြင ္KIO အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ မ 
တည္ရ ိေန္ချဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေျ္္ံနယ္ေျမမခမးျဖစ္ေသမ က္ခင္ျပည္နယ္ေတမငပ္ုိင္းတြင္ အမးေကမင္းေန္ခ ျဖစ္သည္။ 
ဖမးကန္႔ာႏ င့္ တာႏုိင္း မိ်ဳ႕နယ္စသည့္တို႔တြင္လည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအမဏမျဖန္႔ထမးာႏုိင္္ချဖစ္သည္။  

ေဒသမခမးတြင္ ာိုႏင္ငံေရးပါတီျဖစေ္သမ KIO မ  ္ြချဖမထြက္ထမးသည့္ အရပ္ဘက္အဖြခ႕ က္ခင္လြတ္လပ္ေရးေကမင္စ ီ (Kachin 
Independence Council - KIC) ျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမခမး အေကမင္အထည္ေဖမ္သည္။321  KIC သည္ ဗဟုိအ္င့္ 
ေကမင္စီျဖစ္ ပီး KIA (လက္နက္ကုိင္အဖြခ႔) ာႏ င့္ အျ္မး အဓိကဌမန ၁၁ ္ုကိ ု ႀကီးၾကသူကပ္သည္။ ထိုဌမန ၁၁ ္ုမ မ 
ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 ကခန္းမမေရး 
 ပညမေရး 
 အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
 ာႏိုင္ငံျ္မး္က္္ံေရး 
 စီးပြမးေရး  
 အ္ြန္ဘ႑မ 

 စိုက္ပခိ်ဳးေရးာႏ င့္ သစ္ေတမ  
 ဘ႑မထိန္း  
 စမရင္းစစ ္
 ဖြ႔ံ ဖိ်ဳးေရး  
 သတင္းာႏ င့္ ျပနၾ္ကသူကမးေရး 

KIC သည္ အမခိ်ဳးသမီးအဖြခ႕အစည္း၊ က္ခင္ကယ္္ယ္ေရးာႏ င့္ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးေကမ္မတီ၊ မူးယစ္တုိက္ဖခက္ေရး၊ က္ခင္ 
ေနရပစ္ြန္႔္ြမတိမ္းေရ မင္သ ူာႏ င့္ ဒုကၡသည္ကယ္္ယ္ေရးေကမ္မတီ အစရ ိေသမ ေကမ္မတီငယ္မခမးကုိလည္း ႀကီးၾကသူကပ္ရသည္။  KIO 
ပါတီမ  ဝါရင့္အဖြခ႕ဝင္မခမးျဖင့္ KIC ကုိတမဝန္ေပးဖြခ႔စည္းထမးျ္င္းျဖစသ္ည္။ ၄င္းတို႔ကုိ ပုံေသ္န္႔ထမးျ္ငး္ မဟုတ္ပခ ကမလသတ္မ တ္ 
္ခက္အလုိက္ ေရြးေကမက္္န္႔ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။  

ဌမနအမးလံုးကိ ု KIC  က ဗဟုိအ္င့္တြင္ႀကီးၾကသူကပ္ ပီး ၄င္းအဖြခ႕ဝင္မခမးက KIO သတ္မ တ္ထမးသည့္ တုိင္းငါး္ုတြင္ ဌမနေပါင္းစုံ 
စုထမးသည့္ တုိင္းေကမ္မတီမခမး ျပန္လည္ဖြခ႕စည္းသည္။ တုိင္းဖြခ႕စည္းမႈသည္ KIA တပ္မဟမငါး္ု၏ လႈပ္ရ မးနယ္ေျမမခမးာႏ င့္ 
ထပ္တူျဖစ ္ပီး က္ခင္ျပည္နယ္ာႏ င့္ ရ မ္းျပည္ေျမမက္ပုိင္း ေဒသအေတမ္မခမးမခမးပါဝင္သည္။322  တုိင္းေကမ္မတီမခမးကုိ တုိင္းအ္င့္ 
ဌမနအႀကီးအကခ၊ အတြင္းေရးမ ွဴးမခမး၊ ာႏ င့္ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန(Department of General Administration – DGA) တုိ႔ျဖင့္ 
ပူးေပါင္းဖြခ႕စည္းထမးသည္။ တုိင္းကုိ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးျဖင့္ ဖြခ႕စည္းထမး ပီး ေကခးရြမအုပ္စုမခမးေအမက္တြင္ ေကခးရြမမခမးရ ိသည္။  
ယင္းအ္င့္တြင္ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ ေကမ္မတီတြင္ ္န္႔အပ္ထမးသည့္ အရမရ ိမခမး၊ ရပ္ရြမမ ၾကသူသဇမရ ိသူမခမး ပါဝင္ၾကသူကသည္။ သို႔ေသမ္ 
ဌမနမခမးအတြက ္သီးျ္မးကိုယ္စမးလ ယ္မခမး ္န္႔အပ္ထမးျ္င္းမရ ိပါ။323 

အဖြခ႕အစည္းာႏ င့္ ၄င္းပုိင္ ဘူးဂါး ကုမၸဏီသည္ ထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမျပငပ္မ  အေျ္္ံအေ္မက္အ္ီလုပ္ငန္းမခမးကုိ တမဝန္ယ ူ
ေ္မက္လုပ္ရသည္။ ဘူးဂါးကုမၸဏီက ၂၀၀၆ ္ုာႏ စ္တြင္ မလိေ္ခမင္း ေရအမးလ ခပ္စစ္ေ္မက္လုပ္ ပီးစီး္ခ့ ပီး အစုိးရ 
ထိိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ က္ခင္ျပည္နယ္၏ မိ်ဳ႕ေတမ္ ျမစႀ္ကီးနမးာႏ င့္၊ ဝုိင္းေမမ္ မိ်ဳ႕နယ္မခမးကုိ ၂၄ နမရ ီ လ  ခပ္စစ္မီးေပးာိုႏင္္ခ့သည္။ KIO 
သည္ အ္င့္ျမင့္ ကခန္းမမေရးေစမင့္ေရ မက္မႈာႏ င့္ ပညမေရးမခမး အပါအဝင ္ အျ္မးလူမႈေရး္ုိင္ရမ ဝန္ေ္မင္မႈမခမးကုိလည္း 
ထိထိေရမက္ေရမက ္ပ႔ပံုိးေပးမႈမခမးလည္း ရ ိသည္။324 

၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္တြင ္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတမ္ - က္ခင္ (NDA-K) က နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္း ၁၀၀၁ - ၁၀၀၃ အျဖစ္ေျပမင္းလခ္ ခ့သည္။ 
ယင္းနယ္ေျမမခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမစီမမံႈမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး သုုေသတနျပ်ဳမႈ အနည္းငယ္သမ ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္္ခ့သည္။ သို႔ေသမ္ 

                                                           
320 UNDP (2015a), p. 18. 
321 အဖြခ ႔အစည္း၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ ပတ္သက္သည္မခမးကို KIO က ပံ့ပိုးေပးျ္င္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ၊ မတ္၊ ဧ ပီလမခမး တြင္ အီးေမးျဖင့္ ေမးျမန္းရမမ  
ျပန္လည္ေျဖၾကသူကမး ခ့္ျ္င္းျဖစ္သည္။  စမတမ္းရ င္၏ ယင္းနယ္ေျမမခမးေပၚတြင္ ၀င္ေရမက္လုပ္ကုိင္ ခ့္သည့္ အေတြ ႔အႀကံ်ဳမခမးေပၚတြင္လည္း အေျ္္ံျပ်ဳစုထမးပါသည္။  
322 ရ မ္းျပည္နယ္ေျမမက္ပိုင္း နမ္႔္မ္း၊ မန္တုံ၊ ကြတ္္ိုင္၊ သိာီႏၵ၊ မူ္ယ္  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၊ နမၼတူ၊ မိုးမိတ္၊ လမးရႈိး မိ်ဳ ႔နယ္မခမး ၏ အစိတ္အပိုင္းအ္ခိ်ဳ ႔ပါဝင္သည္။  
323 ထုိအ္င့္တြင္ ၾကသူသဇမရ ိသူမခမးမ မ ္ရမမခမး သုိ႔မဟုတ္ ဌမနမခမးတြင္ အဓိက တမဝန္ယူထမးသူမခမး ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 
324 RCSS က ပံ့ပိုးေပးသည့္ လူမႈဝန္ေ္မင္မႈမခမးအေၾကသူကမင္း အေသးစိတ္ကို  Jolliffe (2014) တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
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အဖြခ႕အစည္းာႏ င့္ သက္္ုိင္ျ္င္းမရ ိေတမ့သည့္ နမမည္ႀကီး NDA-K အဖြခ႕ဝင္ေဟမင္း၏ မိသမးစုဝင္တစ္္ီး ေျပမျပ္ခက္အရ 
အဖြခ႕အစည္းအေနျဖင့္ စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိသမ အမရုံထမး ပီး လူမႈေရးဝန္ေ္မင္မႈမခမးကုိ စနစ္တကခပံ့ပုိးာိုႏင္ျ္င္းမရ ိဟ ု
သိရသည္။325 အျ္မးနယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ရင္းမခမး ကခ့သုိ႔ပင ္ ၄င္းတုိ႔၏အဓိကတမဝန္မ မ လုံ ္်ံဳေရးျဖစ္ ပီး ရပ္ရြမာႏ င့္္က္္ံေရးမ မမူ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္အ္ါ ယမယီေပၚလမသည့္ အဖြခ႕သေဘမသမ ရ ိာိုႏင္ေတမ့သည္။ သို႔ေသမ္လည္း NDA-K အေနျဖင့္ 
ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင ္ကမလၾကသူကမရ ည္ရပ္တည္္ခ့ျ္င္း၊ ေဒသ္ ံအ္ခိတ္အ္က္ တည္ေ္မက္ထမးာႏုိင္ျ္င္း၊ ဘမသမစကမးတူျ္င္း 
တုိ႔ေၾကသူကမင့္ ၄င္းအဖြခ႕ဝင္မခမးအေနျဖင့္ အ္ခိ်ဳ႕ေဒသမခမးတြင္ အစုိးရ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ လည္ပတ္ရန ္ ကူညီေပးရာိုႏင္ဖြယ္ရ ိသည္။ 
အမႈအ္င္းႀကီးမခမး၊ ရမဇဝတ္မႈမခမးေပၚေပါက္လမပါက ၄င္းတို႔သည္ ရပ္ရြမ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္္ုအေနျဖင့္ တုိင္ပင္္ရံာိုႏင္သည္။  

အလမးတူပင္ လ္န္ေအမင္ဝါျပညသ္ူ႔စစ္၊ ရဝမ္ျပည္သူ႔စစ္၊ အတန္ျပည္သူ႔စစ္ာႏ င့္ တမေလမႀကီးျပည္သူ႔စစ ္မခမး စုိးမုိးရမေဒသမခမးမ  
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ မ မသိရသေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

၇.၂ ပေလမင/္တအမငး္ေဒသ  

ရ မ္းျပည္နယေ္ျမမကပ္ုိင္းာႏ င့္ အေနမက္ေျမမကေ္ဒသအေတမ္မခမးမခမးတြင္ တအမင္းရပ္ရြမမခမးရ ိသည္။ က္ခင္ ာႏ င့္ 
ရ မ္းလူမခိ်ဳးမခမးလည္း ထုိေဒသမခမးတြင္အမခမးအျပမး ပခံ႕ာႏ ံ႔ေနထုိင္ၾကသူကသည္။ ထုိ႔ေၾကသူကမင့္ပင္ ယင္းေဒသမခမး သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႔ 
အမခိ်ဳးမခိ်ဳး၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္ေရမက္ေနၾကသူကသည္။ နယ္ေျမသတ္မ တမ္ႈမ မလည္း တစ္ဖြခ႕ာႏ င့္တစ္ဖြခ႕ ထပ္ေနတတ္သည္။  

ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမကေ္ရးပါတီ (Plaung State Liberation Party - PSLP) ၂၀၀၅ ္ုာႏ စ္တြင္ ပိ်ဳကြခသြမး ပီးေနမက ္ SSPP ာႏ င့္ 
KIO တုိ႔က တအမင္းေဒသ နယ္စြနန္ယ္ဖခမးမခမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာၱႏရမးမခမး ္ခခ႕ထြင္လမာႏုိင္ ပီး အဓိကအုပ္္ခ်ဳပ္သူ 
မခမးျဖစ္လမၾကသူကသည္။326 သုိ႔ေသမ္လည္း ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မ စ ပီး ယင္းလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးသည္ တပ္မေတမ္ ာႏ င့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးမႈ 
အ မခတမ္းရ ိေနေသမေၾကသူကမင့္ ေျပမက္ကခမးစနစ္ျဖင့္သမ ေနရမယူာိုႏင္ေတမ့သည္။ ၄င္းတို႔ာႏ စ္ဖြခ႔သည္ အတည္တကခ ေနရမမယူ 
ာႏုိင္ေတမ့သည့္အတြက္ တအမင္းလူမခိ်ဳးမခမးေနထုိင္သည့္ နယ္ေျမမခမးကုိ ၄င္းတုိ႔၏ တက္သစ္စ တအမင္းမဟမမိတ ္ 
ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမကေ္ရးတပ္္ ီး (Palaung State Liberation Front - PSLF) သုိ႔လြခေျပမင္းေပးေနသည္။  

ထုိကမလအေတမအတြင္း PSLF သည္ သိသိသမသမအင္အမးႀကီးထြမးလမ ပီး အမးေကမင္းသည့္ ေတမ္လ န္ေရးအဖြခ႔ျဖစ္လမကမ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင ္အမဏမရ ိသည့္အဖြခ႕အစည္းျဖစ္လမသည္။ ယင္းအဖြခ႕ကိ ုထုိင္း - ျမန္မမနယ္စပ ္တြင္ PSLP ္ြခထြက္မခမးျဖင့္ 
ဖြခ႕စည္း့့္ချ္င္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လက္နက္မခမး ျဖ်ဳတ္သိမ္း္ံရသည့္ကမလအတြင္းက လူမခိ်ဳးစုာႏုိင္ငံေရးမဟမမိတ္ အေနျဖင့္ KNU 
နယ္ေျမတြင ္ အေျ္ျပ်ဳထမး္ခ့သည္။ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင ္ PSLF သည္ ၄င္း၏ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အသစ္ တအမင္းအမခိ်ဳးသမး 
လြတ္ေျမမက္ေရးတပမ္ေတမ္ TNLA ကုိဖြခ႕စည္း္ခ့ ပီး ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္တြင္ေတမ ့ ရ မ္းျပည္ေျမမက္ပုိင္းမ  နယ္ေျမမခမးကုိ စတင္ 
သိမ္းပုိက္လမာႏုိင္္ခ့သည။္  

PSLF/TNLA သည္ ရ မ္းျပည္နယအ္တြင္းရ ိ နမ္႔္န္၊ မန္တုန၊္ နမ္႔္မး္၊ ကြတ္္ုိင္၊ နမၼတ၊ူ သီေပါ၊ ေကခမက္မခ၊ မုိးမိတာ္ႏ င့္ လမးရႈိး မိ်ဳ႔ 
နယ္မခမး၏ အ္ခိ်ဳ႕အစိတ္အပုိင္းမခမးတြင္ လႈပ္ရ မးၾကသူကသည္။ မာၱႏေလးတုိင္းေဒသႀကီးရ  ိ မုိးကုတ္ မိ်ဳ႕နယ ္ တြင္လည္း လႈပ္ရ မးသည္။ 
PSLF အေနျဖင့္ ၄င္းေဒသမခမးတြင ္နယ္ေျမမခမးကုိ ပုိင္ာိုႏင္စြမ္ခ်ဳပ္ကုိငထ္မးျ္င္းမရ ိသည့္တုိင္ တအမင္း လူမခိ်ဳးမခမးေနထုိင္ရမ ေကခးရြမ 
တစ္ရမေကခမ္တြင္ အေျ္္ံအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တည္ေထမင္ထမးာိုႏင္္ခ့သည္။ အပုိင္း ၃ တြင္တင္ျပ္ခ့သည့္အတိုင္း TNLA ၏ အဓိက 
လႈပ္ရ မးနယ္ေျမမခမးမ  နမ္႔္န္ာႏ င့္ မန္တု ံ  မိ်ဳ႕နယ္မခမးကုိ ပေလမင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ အျဖစ ္ သတ္မ တ္ထမးသည္။ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသတြင္ PSLF ၏တရမးဝင္က႑မရ ိေသမ္လည္း စစ္ေရးျဖင့္ နယ္ေျမမခမးကုိ ထိန္းထမးသည္။  

ဗဟုညိီလမ္ံကခင္းပ ပီး ဗဟုိေကမ္မတီဝင္မခမးကုိေရြး္ခယ္သည္။ ထုိမ တ္င့္ ္ကၠဌအပါအဝင္  အဖြခ႔ဝင ္၁၁ ္ီးပါ အလုပ္အမႈေ္မင္ 
ေကမ္မတီကုိ ေရြး္ခယ္သည္။ ေအမက္ပါဌမန ၁၂ ္ ုတြင္ ဌမနအႀကီးအကခာႏ င့္ လက္ေထမက္ာႏ စ္္ီးကိ ုဗဟုိေကမ္မတီက  ္ န္႔အပ္သည္။  

 အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
 စီးပြမးေရးဖြံ႔ ဖိ်ဳးတိုးတက္မႈ 
 ဘ႑မေရး 
 သတင္းာႏ င့္ ျပနၾ္ကသူကမးေရး 
 ကမကြယ္ေရး (TNLA ကိုကြပ္ကခသည္) 
 မဟမမိတ္ာႏ င့္ ာႏိုင္ငံျ္မးေရးရမဌမန 

 အ္ြန္ဘ႑မ 
 ပညမေရး 
 ကခန္းမမေရး 
 မဟမမိတ္ 
 အမခိ်ဳးသမီးမခမးက႑တိုးတက္ေရး 
 မူးယစ္ေ္းဝါးတိုက္ဖခက္ေရးေကမ္မတီ 

                                                           
325 ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ ထုိင္းာိုႏင္ငံတြင္ စမတမ္းရ င္ကုိယ္တုိင္ ေတြ ႔္ုံေမးျမန္း ခ့္ျ္င္းျဖစ္သည္။  
326  နမ္္မ္း မိ ု႔နယ္တြင္  RCSS ကလည္း အ္ိုင္အမမေနရမယူထမးသည္။  
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နယ္ေျမမခမးကုိ ၁၁  မိ်ဳ႕နယ္အျဖစ္္ ြချ္မးသတ္မ တ္ ပီး  မိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတြင္ ေကခးရြမအုပ္စုာႏ င့္တူသည့္ ဇံု သံုး္ုမ  ငါး္ုအထိပါသည္။ PSLF 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ု၄င္း၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနေအမက္တြင္ထမး ပီး  မိ်ဳ႕နယ္ရုံးမခမးအတြက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကခမခမးကုိ ဗဟုိရုံးက 
ဗဟုိေကမ္မတီအတည္ျပ်ဳ္ခက္ာႏ င့္ ္န္႔အပ္သည္။ ေဒသအသိအမ တ္ျပ်ဳ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမး ာႏ င့္ တုိက္ရုိက ္ လုပ္ကုိင္ေသမ 
ဇံုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေကမ္မတီ ာႏ င့္ ေကခးရြမအ္င့္ ေကမ္မတီမခမးကုိ  မိ်ဳ႕နယ္ရုံးမခမးက ႀကီးၾကသူကပ္သည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနသည္ 
ဗဟုိအ္င့္တြင္ မူဝါဒမခမး္ခမ တ္ ပီး ေဒသအ္င့္တြင္ တရမး္ပေဒစုိးမုိးေရး၊ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရး အတြက္ တမဝနရ္ ိကမ အျ္မးဌမနမခမးာႏ င့္ 
ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္သည္။  

ယင္းေဒသရ  ိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႔အစည္းတစ္္ုမ  အဖြခ႔ဝင္၏ အ္ုအိရ ယ္င္ကအုပ္္ခ်ဳပ္သူမခမး ႀကီးၾကသူကပ္မႈအမးနည္း္ခ့သည့္ 
ေဒသမခမး၏ ေဒသတြင္းအမႈအ္င္းမခမး၊ ရမဇဝတ္မႈမခမးကိုင္တြယ္ရမတြင္ PSLF သည္ အဓိကအေရးပါသည့္ေနရမမ  
ပါဝင္လမသည္ဟု သိရသည္။327  ၄င္းအမဏမစက္ျဖန္႔ကခက္ထမးသည့္ ေနရမမခမးသည္ အစုိးရကလည္း လက္လ မ္းမ ီသည့္ေနရမမခမး 
ျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ အဖြခ႔တစ္္ု္ာုႏ င့္္ ္က္္ံမိသည္ ့ ေဒသ္ံမခမးအဖို႔ ယင္းအဖြခ႕ကိုေထမက္္ံအမးေပးသည္ဟု အလြယ္တကူ 
စြပ္စြခ္ ရံာိုႏင္သည္။ ျပည္သူ႔ေထမက္္ံမႈတုိးတက္လမေစရန္ ေ္မငရ္ြက္မႈအစိတ္အပုိင္းအေနာႏ င့္  မူးယစ္ေ္းဝါး တုိက္ဖခက္မႈမခမးကုိ 
အထူးတက္ၾကသူကြစြမေ္မင္ရြက္ ပီး အနီးအနမး ျပည္သူ႔စစ္နယ္ေျမမခမးအတြင္း ဝင္ေရမက္ကမ မူးယစ္ာႏ ိမ္နင္းမႈမခမးကုိျပ်ဳလုပ္သည္။328 

ပညမေရး၊ ကခန္းမမေရး၊ မူးယစ္တုိက္ဖခက္ေရး ာႏ င့္ အမခိ်ဳးသမီးက႑တိုးတက္ေရးကခ့သိုု႔  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္ာႏ င့္ ဇုံအ္င့္တြင ္
လႈပ္ရ မးသည့္ဌမနမခမးလည္းရ ိသည္။ ္ရမ မရ ိသည့္ေကခးရြမမခမးတြင္ PSLF က ရပ္ရြမ အေျ္ျပ်ဳေကခမင္း္ရမမခမး 
ေပၚေပါက္လမေစရန ္ စီစ္္ေပးသည္။ ရံဖနရ္ံ္ါ ရိကၡမေထမက္ပံ့သည္။ ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္မခမးမ တ္င့္ ေကခမင္းမခမးသို႔ 
စမအုပ္ေပးလ ွဴမႈမခမးလည္းရ ိသည္။ အစုိးရေကခမင္းစရိတ္ အပါအဝင္ ေကခမင္းသမး မိဘမခမးအတြက္ စရိတ္ေထမက္ပံ့ေပးမႈမခမး 
လည္းရ ိသည္။329 ေရြ႕လခမးေ္း္န္း ၃၅ ္ုကိုလည္း ဖြင့္လ စ္ထမး ပးီ အျ္မးကခန္းမမေရးအဖြခ႕ အစည္းမခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းကမ 
ပဋိပကၡဒဏ္္ံရေသမ ရပ္ရြမမခမးသို႔ သြမးေရမက ္ကုသေစမင့္ေရ မက္မႈမခမး ျပ်ဳလုပ္သည္။330 

ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင ္အရြယ္အစမးစုံ ျပည္သူ႔စစ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးလည္း လႈပ္ရ မးေနၾကသူကသည္။ တအမင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႕႔ႀကီး ၃ ဖြခ႕႔ရ ိသည္။ 
နမ္႔္န္ မိ်ဳ႕တြင္ န စ္ဖြခ႔အေျ္စုိက္သည္။ ၄င္းတို႔မ မ ငြန္စုိင္း ျပည္သူ႔စစ္ာႏ င့္ ဖခြ႕စည္းသူ၏ အမည္ျဖင့္ေကခမ္ၾကသူကမးသည့္ ္ီးထြန္းျမတ္ေလး 
ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ တတိယအဖြခ႕မ မ မန္တုံျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္ ပီး ၄င္းကိ ု ၂၀၀၅ ္ုာႏ စ္တြင ္ PSLP/PSLA အၾကသူကြင္းအကခန္မခမးျဖင့္ 
ဖြခ႕စည္းထမးျ္င္း ျဖစ္သည္။ နမ္႔္မ္းတြင္ ျပည္္ိုင ္ဖိ်ဳးအမတ္၊ ္ီးေကခမ္ျမင့္၏ ပန္းေ္းျပည္သူ႔စစ္က နယ္ေျမအေတမ္မခမးမခမးကုိ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ တရုတ ္အစၥလမမ္မခမးကုိ ရည္ညြန္းသည့္ ပန္းေ္း ကုိအစြချပ်ဳလခက္ မ ည့္ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မခမး 
ထိန္း္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမခမးမ မ ေတမင္ထူထပ္သည့္ေဒသျဖစေ္သမေၾကသူကမင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမး တည္ရ ိေနမႈာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး 
အနည္းအကခ္္းသမသိရသည္။331 

 

                                                           
327 အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ ႔အစည္းမခမးာႏ င့္ ္ီးတည္အုပ္စုဖြခ ႔ေ္ြးောႏြးျ္င္း (၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ။ ေနရမ - လ ခိ်ဳ ႔၀ က္) 
328 ပန္းေ္းျပည္သူ႔စစ္နယ္ေျမအတြင္း မူးယစ္တုိက္ဖခက္ေရး၀င္ေရမက္လုပ္ေနသည့္ ဓမတ္ပံုာႏ င့္ ေ္မင္းပါးကို  Nils Larsen, ‘On a Mission: Destruction of 
Opium’, The Irrawaddy, 24 March 2015; available at: http://www.irrawaddy.org/magazine/on-a-mission-destruction-of-opium.html. တြင္ ၾကသူကည့္ပါ။ 
ကြင္း္င္း သတင္းေပးပို႔မႈမခမး  Free Burma Rangers, ‘FBR Report: Opium and Ongoing Attacks by the Burma Army in Kachin and Shan States, 
Burma’; available at: http://www.freeburmarangers.org/2015/02/24/opium-and-ongoing-attacks-by-the-burma-army-in-kachin-and-shan-states-
burma/ တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
329 ယင္းေဒသတြင္လႈပ္ရ မးေနသည့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ ႔အစည္းက အ္ခက္အလက္မခမးပ့ံပိုးျ္င္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖမ္ဝါရီ ၂၀၁၅။ PSLF နိုင္ငံျ္မးေရးဌမန၏  အီးေမးလ္ျဖင့္ 
သီးသန္႔ေျဖၾကသူကမးျ္င္းမခမး (မတ္ ၂၀၁၅) ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ေကခးလက္ေဒသမခမးတြင္ ေကခမင္းမခမးကို ကုိယ္ထူကုိယ္ထေ္မက္၊ ရပ္ရြမတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အနီးအပါးရြမမ  
ေကခမင္း္ရမမခမးကို ေနစရမ ရိကၡမ ရံဖန္ရံ္ါ လစမပ့ံပိုးေပး ပီး ေကခမင္းဖြင့္သည္မ မ မ္န္းသည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြခ ႔မခမးက ထုိကခ့သို႔ေသမ 
ပညမေရးႀကိ်ဳးပမ္းမႈမခမးကို ေငြေၾကသူကးပ့ံပိုးျ္င္း၊ ္ရမမရ ိသည့္ ရြမမခမးအတြက္ ္ရမစုေ္မင္းေပးျ္င္း၊ သင္တန္းေပးျ္င္း၊ သင္ရိုးညြန္းတမ္း္ခေပးျ္င္းမခမးျပ်ဳလုပ္သည္။  
330 PSLF ကခန္းမမေရးစနစ္ အစျပ်ဳရန္အတြက္ KIO ကခန္းမမေရးဌမနက နည္းပညမအကူအညီေပးျ္င္း၊ သင္တန္းေပးျ္င္း၊ အေ္မက္အ္ီမခမး ေ္မက္လုပ္ေပးျ္င္းျဖင့္ 
ထိထိေရမက္ေရမက္ ကူညီပ့ံပိုး ခ့္သည္။ ရပ္ရြမသမးမခမး သုိ႔မဟုတ္ တအမင္း အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ကို သင္တန္းေပး၊ ေ္းပစၥည္းေထမက္ပ့ံသည့္ Backpack Health 
Worker Team၊ Free Burma Rangers တုိ႔ာႏ င့္လည္း ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္သည္။ PSLF  ကခန္းမမေရး အသုံးစရိတ္မခမးကို မည္သည့္အကူအညီမ မယူပခ ရရ ိလမသည့္ 
အ ြ္န္ေငြမခမးမ   စိုက္ထုတ္သုံးစြခပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထမးသည္။ ၄င္းနယ္ေျမအတြင္း ေနမက္္ုံးျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ သင္တန္းတြင္  ေ္းဝန္ထမ္း အေယမက္ ၁၅၀ 
တက္ေရမက္ ခ့္သည္။  
331 ဘိန္းကုန္ကူးမႈေၾကသူကမင့္ထင္ရ မးသည့္အဖြခ ႔ျဖစ္သည္။  TNLA ၏ မူးယစ္နိမ္နင္းေရးဝင္ေရမက္ ခ့္သည့္ ေနရမျဖစ္သည္။ အဖြခ႕ာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအ္ခက္အလက္မခမးကို ျပည္သူ႔စစ္ေ္ါင္းေ္မင္ တမဝန္ယူထမးသည့္ တပ္မေတမ္မ  အ ငိမ္းစမး ဗိုလ္မ ွဴး တ္ီး၊ ေဒသ္ံေရ  ႔ေန၊ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္ ၃ ္ုမ  
အဖြခ႔ဝင္မခမး၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ ႔အစည္း ၂ ္ုမ  ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးက ပ့ံပိုးေပးျ္င္းျဖစ္သည္။ ယင္းနယ္ေျမမခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး တပ္မေတမ္က 
နယ္ေျမစိုးမိုးမႈရယူထမး ပီး ေကမင္းစြမအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းမရ ိ ္ုိသည့္အ္ခက္ထက္ ပိုေျပမာိုႏင္သည့္သူ မပါ၀င္ ခ့္ပါ။  
 

http://www.freeburmarangers.org/2015/02/24/opium-and-ongoing-attacks-by-the-burma-army-in-kachin-and-shan-states-burma/
http://www.freeburmarangers.org/2015/02/24/opium-and-ongoing-attacks-by-the-burma-army-in-kachin-and-shan-states-burma/
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၇.၃ ရ မး္ (ေျမမကပ္ိငုး္) မ  က္ခငလ္ကန္ကက္ုိငမ္ခမး  

နမၼတူ၊ မူ္ယ္၊ မန္တုန၊္ သီေပါ မိ်ဳ႕နယ္မခမး ာႏ င့္ ကြတ္္ုိင္ မိ်ဳ႕နယ ္ အစိတ္အပုိင္းအ္ခိ်ဳ႕၏ အစြန္အဖခမးေဒသ၊ 
ေတမင္ထူထပ္ရမေဒသမခမးတြင္ ပခံ႕ာႏ ံ႔ေနသည့္ က္ခင္ရပ္ရြမမခမးကုိ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္မတုိင္မ ီအထိ KIO မ  အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သည္။ ၂၀၁၁ 
္ုာႏ စ္တြင္မူ ေျပမက္ကခမးအ္င့္သို႔ေလခမကခသြမး ပီး ျပည္သူေပါင္း ေထမင္ာႏ င့္္ခီကမ ေနရပ္စြန္႔္ြမ္ခ႔ရသကခ႔သုိ႔ ဒါဇင္ာႏ င့္္ခီသည့္ 
ေကခမင္းမခမး၊ ကခန္းမမေရး အေ္မက္အ္ီးမခမးကုိလည္း လက္လြတ္္ခ့ရသည္။332 

ကြတ္္ုိင္ မိ်ဳ႕နယ္အစြန္အဖခမးေဒသမခမးသည္ က္ခင္လက္နက္ကိုင္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး ရ ိေနသည့္ေနရမျဖစသ္ည္။ KIO အေနျဖင့္ 
ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင ္ အ္ုိင္အမမေနရမယူထမးာိုႏင္ေသမ္လည္း ပုိ၍ထင္ရ မး အမဏမထြမးသည့္ အဖြခ႕မ မ ၁၉၉၁ ္ုာႏ စ္တြင္ KIA 
တပ္မဟမ ၄ အျဖစ္မ  ္ြခထြက္သြမးသည့္ က္ခင္အမခိ်ဳးသမးကမကြယ္ေရးတပ္မေတမ္ (Kachin Defence Army - KDA) ျဖစ္သည္။ 
၄င္းအဖြခ႔သည္ လက္ရ ိတြင္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ ္ တပ္မေတမ္၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တြင္ရည္။ KDA ကု ိ အဖြခ႔၏ 
ဌမန္ခ်ဳပ္အေျ္စုိက္ရမ ကြတ္္ုိင္ မိ်ဳ႕အနီးမ  ရြမအမည္ကုိ အစြချပ်ဳ ပီး “ေကမင္း္ါး” ျပည္သူ႔စစ္ဟုလည္း သုံးာႏႈန္းသည္။ KIO 
စနစ္ာႏ င့္္င္တူသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုပင္အသုံးျပ်ဳ ပီး အစုိးရ၏ေထြ/အုပ္ဌမနာႏ င့္အ ပိ်ဳင ္ ၄င္း၏နယ္ေျမမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ 
အစုိးရာႏ င့္ပူးေပါင္း၍ေသမ္လည္းေကမင္း၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္း၊ ဘမသမေရးအဖြခ႕အစည္းမခမး ာႏ င့္ ပူးေပါင္း၍ 
ေသမ္လည္းေကမင္း၊ အဖြခ႕၏ဌမနမခမးမ  တ္င့္ေသမ္လည္းေကမင္း နယ္ေျမတုိးတက္ေရးာႏ င့္ ဝန္ေ္မငမ္ႈေပးျ္င္းမခမးကိ ု
ေ္မင္ရြက္မႈရ ိသည္။  

ကြတ္္ိုင္ မိ်ဳ႕နယ္ရ  ိ အျ္မးျပည္သူ႔စစ္မခမးမ မ က္ခင္လူမခိ်ဳးအမခမးစုျဖင့္ ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ ကြတ္္ုိင္ “အထူး” ျပည္သူ႔စစ္၊ 
ေရ ႕တန္းစ္န္း ကခခကခခ္ခထမး ပီး ေကခးရြမအုပ္စုအမခမးအျပမးတြင္ လႈပ္ရ မးသည္ ့ တမမိုးညခ မိ်ဳ႕ကုိအစြချပ်ဳ အမည္ေပးထမးသည့္ 
တမမုိးညချပည္သူ႔စစ္၊333 တုိ႔ရ ိသည္။  ယင္းအဖြခ႕မခမးသည္ စီးပြမးေရးလုပင္န္းမခမးကုိ အဓိက အမရုံစုိက္သည္။ အ္ခိန္အ္ါလုိက္ ပီး 
ေသမင္းကခန္းသူနိမ္နင္းေရးတြငပ္ါဝင္ရသည္။ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္သမပါဝင္ရသည္။ အဖြခ႔ ာႏ စ္ဖြခ႕လုံးကိ ု 
ျမန္မမ္ပေဒျပ်ဳေရးတြင ္ တက္ၾကသူကြသည့္ ျပည္္ိုင္ ဖိ်ဳးအမတ္မခမးက ္ီးစီးသည္။ ၄င္းတုိ႔ နယ္ေျမမခမးရ ိ အစုိးရ၏ေထြ/အုပ္ာႏ င့္ 
အျ္မးဌမနမခမးအေနျဖင့္ ေဒသ္ုိင္ရမ အသိအျမင္မခမးလုိအပ္လမပါက လုိအပ္သလိုပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္မႈရ ိသည္။334 
မူ္ယ္ မိ်ဳ႕နယ္ရ  ိ မုန္းကုိး မိ်ဳ႕တဝုိက္တြင္ မုန္းကုိးျပည္သူစစ ္ လႈပ္ရ မးလခက္ရ ိေသမ္လည္း အစုိးရကုိ ပုံမ န္အတုိင္း အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ 
ျပ်ဳထမးသည္။ ထိုအဖြခ႔၏ေ္ါင္းေ္မင္က  လမး႐ုံးိႈးတြင္ ကုိယ္ပုိင္ပုဂၢလိက ေကခမင္း၊ ကုမၼဏီမခမးဖြင့္ထမး ပီး ၄င္း၏ ဖ္ငမ္ မ 
ရ မ္းျပည္နယ ္က္ခင္ေရးရမဝနႀ္ကီးျဖစ္သည္။335 

၇.၄ ရ မး္ (ေျမမကပ္ိငုး္) မ  ရ မး္လကန္ကက္ုိငအ္ဖြခ႕မခမး  

၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္တြင္ သ ခမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရ မ္းျပည္တပမ္ေတမ္ (SSPP/SSA) အဖြခ႕ာႏ စ္ဖြခ႕ကြခသြမးသည္။ တပ္မဟမ ၃ ာႏ င့္ ၇ 
တုိ႔က ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ဖြခ႕စည္းရန္သေဘမတူ ပီး အင္အမးအေတမင့္တင္း္ံုး တပ္မဟမ ၁ က ျငင္း္န္္ခ့ေသမေၾကသူကမင့္ျဖစ္သည္။336 
ထို႔ေနမက္တြင္ေတမ ့ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ တပ္မဟမ ၁ အၾကသူကမး တုိက္ပြခမခမးျပန္လည္ေပၚေပါက္လမ္ခ့သည္။ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္ 
ဇန္နဝါရီလအတြင္း တပ္မဟမ ၁ ာႏ င့္ ရယူ္ခ႔သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီမႈ အသစ္တြင္ ယ္င္ကရရ ိ္ခ့သည့္ 
အထူးေဒသမခမးအေၾကသူကမင္း ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရ ိပခ ေကခးသီး မိ်ဳ႕နယ္မ  ဌမန္ခ်ဳပ္ရ ိရမဝမ္ဟုိင္းနယ္ေျမကိုသမ ေဖမ္ျပထမး ပီး 
“ာႏ စ္ဖက္သေဘမတူ ထမးသည့္ေနရမမခမး” တြင္ လက္နက္ကိုင္ေ္မင္သြမးလမ္ြင့္ျပ်ဳ္ခ့သည္။ ထိုသုိ႔ သေဘမတူညီမႈရရ ိထမးေသမ 
ေနရမမခမးကုိမ ူအတိအကခဖြင့္္ုိထမးျ္င္းမရ ပိါ။ လမး႐ုံးိႈိးအေရ ႕ပုိင္း၊ တန္႔ယန္း၊ ေကခးသီး၊ မုိင္းေကမင္း၊ မုိင္းရယ္ာႏ င့္ သီေပါ မိ်ဳ႕နယ ္
အစိတ္အပုိင္းမခမးတြင္ အ္င့္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးျဖင့္ အမဏမျဖန္႔ကခက္ထမးသည္။  

အေျ္္ံအမးျဖင့္ SSPP/SSA စစ္တပ္သမျဖစ ္ပီး ၄င္း၏အတြင္းေရးမ ွဴးအဖြခ႕ငယ ္ SSPP သည္ ာိုႏင္ငံေရးမူဝါဒမခမး ာႏ င့္ 
ျပင္ပ္က္္ံေရးမခမးကုိကုိင္တြယ္သည္။ ထို႔ေၾကသူကမင့္ SSPP သည္ စစတ္ပ္ာႏ င့္ တြခဖက္လုပ္ကိုင္သည္ ့အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနမခိ်ဳး 
မဟုတ္ပါ။ SSA တြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန၊ ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးဌမနာႏ င့္ သတင္းအ္ခက္အလက္ဌမနတုိ႔ ရ ိသည္။ မၾကသူကမေသးမီာႏ စ္မခမးအတြင္း SSPP 
သည္ ၄င္း၏ ာိုႏင္ငံေရးမဟမဗခွဴဟမမခမးအမး ရ မ္းအမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီအဖြခ႔္ခ်ဳပ္ (Shan Nationalities League for Democracy – 

                                                           
332 Jolliffe (2014), p. 16.  
333 တမမိုးညချပည္သူ႔စစ္အဖြခ ႔သည္ သံလြင္ျမစ္အေရ  ႔ျ္မ္းာႏ င့္ ေလမက္ကုိင္ မိ်ဳ ႔နယ္ေနရမအ္ခိ်ဳ ႔တြင္ စ္န္းအမခမးျပမး္ခထမးာိုႏင္သည္။ ကြတ္္ုိင္ အထူးျပည္သူ႔စစ္သည္ 
ကြတ္္ိုင္ မိ်ဳ ႔နယ္အတြင္းတြင္သမ ရ ိေသမ္လည္း ေကခးရြမအုပ္စု အမခမးစုတြင္ စ္န္း္ခထမးာိုႏင္သည္။  
334 ကြတ္္ိုင္အထူးျပည္သူ႔စစ္ေ္ါင္းေ္မင္ ္ီး ြ္န္ျမတ္သည္  ကြတ္္ိုင္ မိ်ဳ ႔နယ္မခ္ာႏၵနယ္ကုိယ္စမးျပ်ဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ အမတ္တစ္္ီိးျဖစ္ ပီး သမၼတ ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ 
အေျ္္ံ္ပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ေရး ေကမ္မတီဝင္ တစ္္ီးလည္းျဖစ္သည္။ တမမိုးညချပည္သူ႔စစ္ေ္ါင္းေ္မင္ တရုတ္လူမခိ်ဳး  ္ီးျမင့္လြင္သည္ ရ မ္းျပည္လႊတ္ေတမ္ တြင္ 
ကြတ္္ုိင္မခ္ာႏၵနယ္ကုိယ္စမးျပ်ဳအမတ္တစ္္ီးျဖစ္သည္။  
335  ရ မ္းျပည္နယ္၊ က္ခင္ေရးရမဝန္ႀကီး ဒူဝါ ဇုတ္ေဒါင္၏သမး ျဖစ္သူ ေနမ္္မ္းက မုန္းကုိး ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ကို ္ီးေ္မင္သည္။  
336 SSA  အင္အမးမ မ တျဖည္းျဖည္းေလခမ့ကခလခက္ရ ိ ပီး တပ္မဟမ ၇ ္ုအနက္မ  တပ္မဟမ ၁၊ ၃၊ ၇ သမ ကခန္ေတမ့သည္။ 
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SNLD) ကိ ု တရမးဝင္္ီးေ္မငေ္စ္ခ့သည္။ SNLD သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ ဝင္ေရမကယ္ ္္ ပိ်ဳင္မည့္ ဝါရင့္တရမးဝင ္
ာႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္။337  

SSA ၏ ္ြခထြက ္တပ္မဟမ ၃ ာႏ င့္ ၇ တို႔ျဖင့္ဖြခ႔စည္းထမးသည့္ ရ မ္းဌမေနျပည္သူ႔စစ္သည္ လက္ရ ိတြင္ သီေပါ မိ်ဳ႕နယ္အစိတ္အပုိင္း 
အမခမးစု၊ ကြန္ဟိန္း မိ်ဳ႕နယ္အတြင္းမ  ကမလီ အနီးတဝိုက၊္ လမး႐ုံးိႈး မိ်ဳ႕နယ္အေရ ႕ျ္မ္းမခမးတြင္ ေနရမအမခမးအျပမးကုိ ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမး 
ာႏုိင္သည္။ ၄င္းတြင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနမခမး၊ စစ္ေရးာႏ င့္မသက္္ုိင္သည့္ ဌမနမခမးရ ိသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ၄င္း၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ပုံစနစာ္ႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ္ခက္အလက္မခမး ထပ္မံစုစံမ္း၍မရရ ိ္ခ႔ပါ။ ာႏုိင္ငံေရးအရ တက္ၾကသူကြမႈမရ ိေသမ္လည္း SSPP/SSA ာႏ င့္ SNLD 
တုိ႔ာႏ င့္ မဟမမိတ္ဖြခ႕ထမးသည္။  

အျ္မးအဖြခ႕ႀကီးအေနျဖင့္ ၁၉၉၆ ္ုာႏ စ္တြင္ ပိ်ဳကြခသြမးသည့္ ္ြန္္မ၏ ေမမ္ထုိင္းတပ္မေတမ္မ  ေျမမက္ပုိင္းတပ္မ ွဴးျဖစ္္ခ့သူ 
တရုတ္လူမခိ်ဳး ဘုိမြန္ ္ီးေ္မင္ ပးီ ရ မ္းလူမခုိ်ဳးအမခမးစုျဖင့္ ဖြခ႔စည္းထမးသည့္ ရ မ္းေျမမက ္ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္အဖြခ႕လည္းရ ိသည္။ 
“မန္းပန္”ေနျပည္သူ႔စစ္သည္လည္း လမးရႈိး မိ်ဳ ႔နယ ္ာႏ င့္ တန္ယန္း မိ်ဳ ႔နယ ္မခမးတြင္ အေျ္္စံ္န္း ရ စ္္ုထဖိြင့္ထမးာႏုိင္ကမ အစုိးရာႏ င့္ 
ရင္းာႏ ီးသည့္ ္က္္ံေရးရ ိသည္။ 

၇.၅ ‘ဝ’ ာႏ င့္ ကုိးကန္႔နယေ္ျမမခမး (သလံြငအ္ေရ ႕ျ္မး္)  

၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒအရ  မိ်ဳ႕နယ္ေျ္မက္္ ုပါဝင္သည့္ ‘ဝ’ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသကုိ ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ ဖြခ႔စည္း္ခ့သည္။ 
ပန္္န္း၊ ပန္ဝိုင္း၊ မုိင္းေမမ ာႏ င့္ နမးဖန္႔  မိ်ဳ႕နယ္ေလး္ုသည္ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တြင္ 
အျပည့္အဝရ ိ ပီး အစုိးရမေပါက္ေရမက္သည့္ ေနရမျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနျ္င္းက ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသသည္ မက္မန္း ာႏ င့္ 
ဟုိပန္  မိ်ဳ႕နယ္မခမးအတြက္သမ အကခ်ံဳးဝင္သည့္သေဘမျဖစ္သည္။  

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီသည္ ဖက္ဒရယ္ေတမင္း္ုိေနသည့္ တုိင္းရင္းသမးမဟမမိတ္မခမးာႏ င့္ကြချပမးလခက္ 
ရ မ္းျပည္နယာ္ႏ င့္ မသက္္ုိင္ပခ ဗဟုိအစုိးရကုိသမ တုိက္ရုိက္အစီရင္္ံသည့္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္သတ္မ တ္ေပးရန ္ အစ္္တစုိက ္
ေတမင္း္ို္ခ့သည္။ ယင္းသည္ ‘ဝ’ လူမခိ်ဳးာႏုိင္ငံေရးေ္ါင္းေ္မင္မခမး လြတ္လပ္ေရးရ ပီးသည့္ကမလကတည္းက အစ္္တစုိက ္
စြခကုိင္လမသည္ ့ ာိုႏင္ငံေရးရည္မ န္း္ခက္ျဖစ္သည္။ ထိုေတမင္း္ို္ခက္မခမးသည္ ကုိ္ယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ေဒသေပးလိုက္ျ္င္းျဖင့့္လည္း 
လုံေလမက္ျ္င္းမရ ိသျဖင့္ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္မခမးအတြင္း အစုိးရကတိုက္တြန္းသည့္ တပ္ကိ ု  နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္အသြင္ေျပမင္း ပီး 
ပါတီကုိ မ တ္ပုံတင္ကမ ၂၀၁၀ ေရြးေကမက္ပြခဝင္ရန္ကိစၥကိ ု ျငင္းပယ္္ခ့သည္။ ထုိ႔ေၾကသူကမင့္  ‘ဝ’ ေဒသမခမးကုိ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ 
္ခန္လ ပ္ထမး္ခ့ ပီး အမတ္ေနရမမ မလခ လစ္လပ္ေန္ချဖစ္သည္။338  

UWSP ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္နယ္ေျမမခမးတြင္္ အထက္ေဖမ္ျပ္ခ့သည့္  မိ်ဳ႕နယ္ေလး္ု၊ မုိင္းယန္း မိ်ဳ ႔နယ္မ  ေနရမအမခမးစု၊ ဟုိပန္ မိ်ဳ႕နယ ္
နယ္စပ္ေနရမအ္ခိ်ဳ႕တို႔ပါဝင္သည္။ ၄င္းနယ္ေျမမခမးကုိ ၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္ အပစ္အ္တ္ ရပ္စခေရးျပ်ဳလုပ္စ္္တြင္ ကုိ္္ယ္တိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏိုင္ေသမ 
ေဒသျဖစ္သည့္ ရ မ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ ၂ အျဖစ္သတ္မ တ္္ခထမးေပး္ခ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ ထုိအမည္ကိုသမ ္က္တုိက္သုံးစြခ္ ခ ့ပီး 
၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘမလတြင ္ အစိုးရာႏ င့္ေနမက္္ံုး္ခ်ဳပ္္ို္ခ့သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက္တြင္လည္း အ္ါ္ါ 
ေဖမ္ျပထမးသည္။ သေဘမတူညီ္ခက္စမတမ္းတြင္ အထူးေဒသနယ္ေျမသတ္မ တ္ထမးေပးျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ ္ပေဒာႏ င့္အညီ 
သတ္မ တ္ေပးျ္င္းမရ ိပခ ‘ျပည္ေထမင္စု၏ အေရးပါသည့္အစိတ္အပုိင္းတစ္္’ုအျဖစ္သမ ေဖမ္ျပထမးသည္။339 အထူးေဒသ ၂ 
သတ္မ တ္္ခက္တြင္ မပါသည့္ ရ မ္း(အေရ ႕)ရ ိ ‘ေတမင္ပုိင္းဌမန္ခ်ဳပ္’ မ  ဝေကခးရြမ ၁၀၀ ေကခမ္ကိလုည္း UWSP က ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ 
ေတမင္ပုိင္းဌမန္ခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၀ ာႏ စ္မခမးတြင္ ဖြခ႕စည္း္ခ့သည္။  

UWSP ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ၁၉၇၀ - ၈၀ ာႏ စ္မခမးတြင္ ဗမမျပည္ကြန္ျမွဴနစ္ပါတီ (Communist Party of Burma - CPB) 
အသုံးျပ်ဳ္ခ့သည့္ စနစ္ေပၚတြင ္အဓိကအေျ္္ ံထမးသည္။ ဗကပ ဗမမေ္ါင္းေ္မငမ္ခမးက ‘ဝ’ နယ္ေျမမခမးတြင္ ကခင့္သုံး္ခ့သည့္ 
တစ္္ုတည္းေသမ ဗဟုိ္ီးစီးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစျ္ဖစ္သည္။ အထူးေဒသ ၂ ကိ ု  မိ်ဳ႕နယ ္ ၂၄ ္ုပါဝင္သည့္ ္ရုိင္သံုး္ုျဖင့္ 

                                                           
337 SNLD သည္ ေဒၚေအမင္္န္းစုၾကသူကည္၏ အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီအဖြခ႔္ခ်ဳပ္ (National League for Democracy) ာႏ င့္ အနီးကပ္မဟမမိတ္အျဖစ္ 
ဖြခ႔စည္းရပ္တည္ ခ္႔ျ္င္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ္ုာႏ စ္ေရြးေကမက္ပြခတြင္ အလြန္ေအမင္ျမင္ ခ္႔ေသမ္လည္း ထိုအ္ခိန္ကစစ္အစုိးရက ၄င္း၏ ေအမင္ျမင္မႈကို ပယ္ဖခက္ ခ္႔သည္။ 
ေနမက္ပုိင္းတြင္ SNLD ေ္ါင္းေ္မင္ ္ီး ြ္န္ထြန္း္ီးသည္လည္း အ္ခိန္အေတမ္ၾကသူကမအကခ္္း္ခ ခ္႔ရသည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ ေထမင္မ လြတ္လမသည့္ အ္ခိန္မ စကမ 
ာုိႏင္ငံေရးေလမကသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရမက္လမ ခ္႔သည္။ 
338 ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ တုိင္းအတြင္းမ  ဟုိပန္ာႏ င့္ မက္မန္း  မိ်ဳ ႔နယ္  မခ္ာႏၵနယ္မခမး တြင္ ‘ဝ’ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ာႏ င့္ လမးဟူအမခိ်ဳးသမးတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔က 
အာိုႏင္ရ ခ့္သျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရတုိင္း၏ ္ီးေ္မင္အဖြခ ႔တြင္ ေနရမ ယူထမးၾကသူကသည္။ ‘ဝ’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္  ဗဟုိအစိုးရ၊ ျပည္္ိုင္ ဖိ်ဳးပါတီာႏ င့္ရင္းာႏ ီးေသမ 
္က္္ံေရးရ ိ ပီး UWSP ာႏ င့္ ္က္စပ္ျ္င္းမရ ိပါ။ ထုိအေနအထမးတြင္ပင္  UWSP အေနာႏ င့္ တရုတ္နယ္စပ္တေလခမက္၊  ဟုိပန္ မိ်ဳ ႔နယ္ နမ္တိမ္ ျမစ္ အစရ ိေသမ 
မဟမဗခွဴဟမအရ အေရးပါသည့္ေနရမမခမးတြင္ စစ္ေရးအသမစီးရယူထမးာိုႏင္ ခ့္သည္။  
339၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘမ ၂၆ တြင္ အစိုးရာႏ င့္ UWSA  လက္မ တ္ထုိး ခ့္သည့္ အ္ခက္ ၆ ္ခက္ပါ သေဘမတူညီ္ခက္။   
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ဖြခ႔စည္းထမးသည္။340 ေတမင္ပုိင္းဌမန္ခ်ဳပ္တြင္ ေျ္မက္ မိ်ဳ႕နယ္ရ ိသည္။  မိ်ဳ႕နယ္မခမးကုိ ္ရုိင္၊  မိ်ဳ႕နယ္၊ ေကခးရြမအုပ္စု၊ ေကခးရြမ 
အ္င့္္္င့္တြင္္ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖြခၸ႕မခမး ျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။341   

အဖြခ႔အစည္းကို အဖြခ႕ဝင္ ငါး္ီးပါသည့္ ေပၚလစ္ဗခွဴရုိက ္ီးေ္မင ္ပီး  ၁၉ ္ီးပါဝင္သည့္ ဗဟုိေကမ္မတီက ဗခွဴရိ ု ္ယ္္ုာႏ င့္ 
ဗခွဴရိုအ္ြခမခမးကုိ ္ီးေ္မင္သည္။ ထိုဗခွဴရိုမခမးမ မ ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 ကမကြယ္ေရး 
 ဘ႑မေရး  
 စိုက္ပခိ်ဳးေရး၊ သစ္ေတမာႏ င့္ ္ည္ေျမမင္း 
 ေ္မက္လုပ္ေရးာႏ င့္ အေျ္္ ံအေ္မက္အ္ီ 
 ျပင္ပ္က္္ံေရး 
 အမခိ်ဳးသမီးေရးရမ 

 ာႏိုင္ငံေရးရမ  
- ပညမေရး 

 ာႏိုင္ငံေရးအႀကံေပး 
 ကခန္းမမေရး 
 ဗဟိုတရမး္ပေဒစိုးမိုးေရး 

- ္ပေဒေရးရမ 
- ရခ 

၁၉၉၀ ျပည့္ာႏ စ္ောႏ မင္းပုိင္းမခမးာႏ င့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ာႏ စ္အေစမပုိင္းကမလမခမးတြင္ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည့္ သုံးသပ္္ခက္မခမးအရ UWSP ၏ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမခမးလြန္းသည့္အျပင ္ ဗခွဴရုိတစ္္ု္ခင္းာႏ င့္ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မခမး၏ စြမ္းေ္မင္ရည ္
အမးနည္း ပီး လုပ္ပုိင္္ြင့္အမဏမအနည္းငယ္သမ ေပးထမးျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ အႀကီးအကခယ္ ေလးလံောႏ းေကြးလခက္ရ ိသည္။ 
္ရုိင္အ္င့္ေအမက္မ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးအမခမးစုမ မ အ္ခိန္ပုိင္းတမဝန္ထမ္းေ္မင္ျ္င္းသမျဖစ္ ပီး လစမရိကၡမ မည္မည္ရရ မ္ံစမးရပခ 
စုိက္ပခိ်ဳးေရး ာႏ င့့္ အျ္မးေသမ လုပ္ငန္းမခမးေပၚတြင္အမးထမးေနရသျဖင့္ တရမးမဝင္အ္ြန္ေကမက္ျ္င္း၊ လမဘ္စမးျ္င္းမခမး 
ေပၚေပါက္လမာိုႏင္သည္။342 တရုတ္ာႏ င့္ ကုန္သြယ္ေရးေကမင္းမြနေ္သမေၾကသူကမင့္ UWSP နယ္ေျမမခမးမ မ ၂၄ နမရီလ ခပ္စစ္မီး၊ 
ေ္တ္မ ီ မိ်ဳ႕ျပအေ္မက္အ္ီမခမးာႏ င့္ လူမႈဝန္ေ္မင္မႈလုပင္န္းပံ့ပုိးမႈ အမးေကမင္းေကမင္းာႏ င့္ တုိးတက္လခက္ရ ိသည္။  

ေလမက္ကုိင္ာႏ င့္ ကုန္းၾကသူကမ္း မိ်ဳ႕နယ္မခမးကုိ ကုိးကန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသအျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖြခ႕စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒ အရ 
သတ္မ တ္ေပး္ခ့သည္။ ္ီးေ္မငအ္ဖြခ႕တစ္္ုလုံးမ မ ျပည္္ုိင္ ဖိ်ဳးပါတီဝင္မခမးျဖစ္ၾကသူက ပီး အမခမးစုမ မ ကုိးကန္႔ လူမခိ်ဳးမခမးျဖစ္သည္။ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ ္ကၠဌ ပယ္ေစမက္္ခိန ္ (Bai Xuoqian/Pei Sauk Chein) သည္  MNDAA တပ္မ ွဴးေဟမင္းျဖစ္ ပီး 
ယင္းနယ္ေျမ ာႏ င့္ အနီးတဝုိက္နယ္ေျမမခမးကုိ အပစ္အ္တ္ရပစ္ခေရးကမလ ၁၉၈၉ ္ုာႏ စ္မ  တပ္မေတမ္ ထုိးစစ္္င ္
တုိက္ထုတ္ျ္င္းမ္ံရမ  ီ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္ ကမလထ ိ အုပ္္ခ်ဳပ္္ခ့သူျဖစ္သည္။343 MNDAA ္ြခထြက ္ အဖြခ႕ကိ ု နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၆ 
အျဖစ္အသြင္ေျပမင္းရမတြင ္ ပယ္ေစမက္္ခိန္သည္ အဓိက အေရးပါသူျဖစ္သည္။ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္သည္ ယင္းနယ္ေျမတေကခမ 
လုံျ္်ံဳေရးကိစၥမခမးအတြက္ တပ္မေတမ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ ာႏ စ္ဖြခ႔ ာႏ င့္အတူ တရမးဝင္ တမဝန္ေပးအပ္ျ္င္း္ံထမးရသည္။ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ ္ီးေ္မင္အဖြခ႕တြင္းမ  ျပည္္ုိင္ ဖိ်ဳးအမတ္္မခမးသည္ ပယ္ေစမက္္ခိန္ာႏ င့္ အ္က္အသြယ္ရ ိ ပီး ၂၀၁၀ 
ေရြးေကမက္ပြခတြင္ပါဝင္္ ခ့သူမခမးျဖစသ္ည္။  

ဤစမတမ္းျပ်ဳစေုနစ္္ကမလအတြင္း MNDAA ပင္မအဖြခ႕သည္ နယ္ေျမျပန္လည္ရရ ရိန္အတြက္ ေလမက္ကုိင္ာႏ င့္ 
ကုန္းၾကသူကမ္းေဒသမခမးတြင္ ေျပမက္ကခမးတုိက္ပြခ၊  မိ်ဳ႕ျပတုိက္ပြခမခမး္င္ာႏြခလခက္ရ ိသည္။ ၂၀၁၅ အေစမပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြမး္ခ့သည့္ 
ပဋိပကၡမခမးေၾကသူကမင့္ ေထမင္ာႏ င့္္ခီသည့္ျပည္သူမခမး ထြက္ေျပးရ ပီး ေဒသအတြင္း စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေၾကသူကညမ္ခ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ 
 မိ်ဳ႕နယ္ာႏ စ္္ုအတြင္းမ  ေတမင္ထထူပ္ရမေဒသမခမးတြင ္ MNDAA က ျပန္လည္အေျ္္ခာိုႏင္္ခ့သည္။ သို႔ေသမ ္ ထိုေနရမမခမးတြင္ 
၄င္းတို႔၏ အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပန္လည္အသက္သြင္းာႏုိင္္ျ္င္းရ ၊ိ မရ ိမ မမ ူ ရ င္းရ င္းလင္းလင္း မသိရေသးသည့္ 
အေျ္အေနျဖစ္သည္။ 

၇.၆ သုးံသပ္္ ခကမ္ခမး  

ကမလရ ည္အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးာိုႏင္ျ္င္း၊ တရုတ္ာႏ င့္ ရင္းာႏ ီးကခယ္ျပန္႔ စြမ္က္္ံျ္င္းာႏ င့္ ဝင္ေငြေတမင့္တင္းျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ UWSP 
ာႏ င့္ KIO သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္းမ  တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအနက္ အင္အမးအေတမင့္တင္း္ုံးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ 

                                                           
340 ထိုအ္ခက္အလက္ကို Kramer (2007) မ  ရရ ိပါသည္။ အျ္မး အျပည္ျပည္္ိုင္ရမဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးအသိုင္းအဝိုင္း၏ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ေနရမကမူ ၄င္းေဒသကို 
္ရုိင္ငါး္ုျဖင့္ဖြခ႔စည္းထမးသည္ဟု ္ိုပါသည္ (၂၀၁၅ မတ္လာႏ င့္ ဇြန္လအၾကသူကမး Email အေပးအယူမ ) 
341 UWSP အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ္ခက္အလက္ အမးလုံးကို Kramer (2007), p. 37 မ  ကုိးကမးသည္။ 
342 Kramer (2007), p. 39. 
343 MNDAA သည္ အေစမပိုင္းကမလတြင္ ကြန္လုံ မိ်ဳ ႔နယ္၊ ျမစ္တဖက္ျ္မ္းမ  မူ္ယ္၊ သိာႏၵီ မိ်ဳ ႔နယ္ အစိတ္အပိုင္းအ္ခိ်ဳ ႔ တုိ႔ပါဝင္သည့္ ရ မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ ၁ ကို 
အုပ္္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အ ြ္င့္ရရ ိထမးသည့္အဖြခ႕ျဖစ္သည္။ အဖြခ ႔အတြင္း အုပ္စုကြချပမးမႈ၊ တပ္မေတမ္မ  အ္ခိန္မ န္တုိက္္ုိက္မႈတုိ႔ေၾကသူကမင့္ နယ္ေျမမခမး 
တျဖည္းျဖည္းလက္လြတ္လုိက္ရသည္။ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင္ေတမ့ အ ပီးအပုိင္ရ င္းထုတ္ျ္င္း္ံလုိက္ရသည္။  
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္ုာႏ စ္တြင္ KIO ာႏ င့္ အစုိးရၾကသူကမးမ  တင္းမမမႈမခမးေပါက္ကြခထြက္လမ ပီး ၁၉၈၀ ေနမက္ပုိင္းေပၚေပါက္္ခ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 
မခမးအနက္ အ္ုိး္ုံးစမရင္းဝင္္ခသ့ည္။ UWSP အေနျဖင့္ ကမလရ ည္ၾကသူကမ လုိလမးေတမင့္တ္ခ့သည့္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ 
ကိုထိန္းသိ္မ္းရရ ိာုိႏင္ ပီး ေရြးေကမက္ပြခကိုပါ ပိတ္ပင္ာိုႏင္သည္အထ ိ အင္အမးေကမင္းလမသည္။ နယ္ေျမအတြင္း ေဒသ္ံ 
ေ္ါင္းေ္မင္မခမး၏ ၾကသူသဇမသက္ေရမက္မႈကိ ု အႀကီးအကခယ္ ေလခမ့ကခေစရန္ ရည္ရြယ္ေ္မင္ရြက္သည့္ အစုိးရ၏ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္တုိင္း ဖြခ႕စည္းေပးမည့္ အစီအစ္္ကိုလည္း လခစ္လခွဴ႐ုံး ်ဳထမးာႏုိင္္ခ့သည္။  

PSLF ာႏ င့္ NDAA တုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔ လူမခိ်ဳးစုမခမးအတြက္ရည္ရြယ္သတ္မ တ္ထမးေပးသည့္ ကုိယ္ပုိငအု္ပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမးတြင္ 
စစ္ေရးအရတုိက္ပြခဝင္ေနၾကသူကသည္။ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင္ အစုိးရက ာႏ စ္ဖြခ႕လုံးကိ ုေဒသအသီးသီးမ  ေအမင္ျမင္စြမတိုက္ထုတ္ာႏုိင္္ခ့သည္။ 
၂၀၀၅ ္ုာႏ စ္တြင ္PSLP ကု ိဖိအမးေပး ဖခက္သိမ္းေစျ္င္း၊ MNDAA ကိ ု၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင္ စစ္ေရးအရ တုိက္ထုတ္ာႏုိင္ျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ 
၂၀၁၀ ္ုာႏ စ္တြင ္ ယင္းေဒသမခမး၌ လက္နက္ကိုင္တိကု္ပြခဝငမ္ႈမခမး ကင္းစင္သြမး္ခ့သည္။ ထုိအျဖစ္အပခက္မခမးေၾကသူကမင့္ 
္ြခထြက္အဖြခ႕မခမးထပ္မံေပၚေပါက္လမေစ ပီး အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ္ြခထြက္အဖြခ႕မခမးမ မ တပ္မေတမ္ာႏ င့္ပူးေပါင္းသြမး ပီး အ္ခိ်ဳ႕အဖြခ႕မခမးမ မမူ 
ျပန္လည္စုစည္း ပီး နယ္ေျမစုိးမုိးမႈအတြက္ ျပန္လည္ တုိက္ပြခဝင္လမာႏုိင္ၾကသူကသည္။ နယ္ေျမာႏ စ္္ုလုံးမ  ယ္င္ အတုိက္အ္ံအဖြခ႕မခမး၏ 
တပ္မ ွဴးမခမးသည ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမး၏ ္ီးေ္မင္အဖြခ႕ာႏ င့္ ာႏုိင္ငံေတမ္ပံ့ပုိးထမးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မခမးတြင ္
ေနရမရလမၾကသူကသည္။344 မၾကသူကမေသးမ ီာႏ စ္မခမးအတြင္း PSLF သည္ တအမင္းရပ္ရြမမခမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အ္ုိင္အမမ 
အလခင္အျမန္ထူေထမင္ာိုႏင္္ခ့သျဖင့္ ထုိေဒသမခမးတြင္ ာႏုိင္ငံေတမ္၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအမးနည္းမႈကုိေဖမ္ျပေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။  

ရ မ္းျပည္နယေ္ျမမကပ္ုိင္း ာႏ င့္ က္ခင္ျပည္နယ္မ  ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ာႏ င့္ ျပည္သူ႔စစ္ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးတုိ႔သည္ နယ္ေျမထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာိုႏင္္ခ 
အဖြခ႕ႀကီးမခမးမ  ္ြခထြက္အဖြခ႕မခမးျဖစ ္ပီး ၄င္းတို႔သည္စီးပြမးေရးကု ိအမရုံစုိက္ၾကသူကသည္။ ၄င္းအဖြခ႔မခမးသည္ တုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမး၏ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္မခမးကုိ ာႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ရယူရန္ကိစၥမခမးကုိ စိတ္ဝင္စမးမႈမရ ိသေလမက္ျဖစ္ေနသူမခမးျဖစ္ေသမ္လည္း 
လက္နက္္ခရန္၊ ထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမခမးကုိ လက္လြတ္ရန္လည္း စိတ္မကူးၾကသူကသည့္ အဖြခ႕မခမးျဖစ္သည္။ က္ခင္ျပည္နယ္္ြခအျဖစ ္
ျပန္လည္ဖြခ႕စည္းေပးရန ္ ကမလရ ည္ၾကသူကမ ေတမင္း္ိုမႈမခမးရ ိေနသည့္ ကြတ္္ိုင္ မိ်ဳ႕နယ္အတြင္း က္ခင္လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕ 
အမခမးအျပမးရ ိေနျ္င္းက အလြန္တရမအကခ္ တ္သည့္ နယ္ေျမအတြင္းမ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ျပဌမန္း္ခက္န င့္ 
လက္ေတြ႕အေျ္အေနၾကသူကမး ကြမဟ္ခက္ႀကီးမမးေနသည္ကို ေဖမ္ျပလခက္ရ ိသည္။

                                                           
344 ကုိးကန္႔တြင္ MNDAA ြ္ခထြက္အဖြခ႔သည္ နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၆ ျဖစ္သြမးသည္။ PSLP အၾကသူကြင္းအကခန္မခမးကေတမ့ မန္တုံျပည္သူ႔စစ္ 
အျဖစ္အသြင္ေျပမင္းသြမးသည္။  
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ေေျမပံု ၈ - ျမနမ္ာႏုိငင္ ံအေနာကေ္ျမာကပ္ိငုး္ 



85 
 

အပိငုး္ ၈ - ျမနမ္မာုိႏငင္ ံအေနမကေ္ျမမကပ္ိငုး္ရ  ိတိငုး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငုမ္ခမးာႏ င့္ ေဒသာၱႏရအပု္္ ခ်ဳပေ္ရး 

၈.၁ စစက္ိငုး္တိငုး္ေဒသႀကးီ 

၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒတြင ္ ျပဌမန္းထမး္ခက္အရ နမဂ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသကုိ စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမ  
နန္းယြန္း၊ လဟယ္၊ ေလရ ီး မိ်ဳ႕နယ္မခမးျဖင့္ ဖြခ႔စည္း္ခ့သည္။ ္ီးေ္မင္အဖြခ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ ေရြး္ခယ္္ံကုိယ္စမးလ ယ္မခမး 
(တပ္မေတမ္သမးကုယိ္စမးလ ယ္မပါ) အမးလံုးသည္ ျပည္္ိုင္ ဖိ်ဳးအဖြခ႕ဝင္မခမးသမျဖစ္ ပီး လူနည္းစုျဖစေ္သမ ဗုဒၶဘမသမ 
ကုိးကြယ္သည့္ နမဂ မခမးျဖစၾ္ကသူကသည္။ ျပည္ေထမင္စုႀကံ႕္ုိင္ေရးာႏ င့္ ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရးအသင္းကခ့သို႔ေသမ ာႏုိင္ငံေတမ္ပံ့ပုိးထမးသည့္ 
အစုအဖြခ႕တြင္ ကမလရ ည္ၾကသူကမ ပါဝင္္ခ့ၾကသူကသူမခမးျဖစ္သည္။  

ေတမင္ထူထပ္သည့္နယ္ေျမမခမး အထူးသျဖင့္ အိာႏၵိယနယ္စပ္ာႏ င့္ နီးစပ္သည့္ေဒသမခမးတြင္ နမဂအမခိ်ဳးသမး လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး 
ေနရမယူထမးၾကသူကသည္။ အင္အမးအႀကီး္ုံးအဖြခ႕မ မ နမဂအမခိ်ဳးသမး္ိုရ ယ္လစ္ေကမင္စ-ီကပ္ပလန္ (National Socialist Cuncil of 
Nagaland – Khaplang (NSCN-K)) ျဖစ္ ပီး ေလရ ီး၊ ္ာႏၱီး၊ နန္းယြန္း၊ လဟယ္ မိ်ဳ႕နယ္မခမး အတြင္းကခေရမက္ေသမ 
ေတမင္တန္းမခမးေပၚတြင ္ လႈပ္ရ မးၾကသူကသည္။ ၄င္း၏ မိ္င္အဖြခ႕အစည္း နမဂအမခိ်ဳးသမးေကမင္စီမ မ လဟယ္ မိ်ဳ႕ာႏ င့္ 
ေလရ ီး မိ်ဳ႕နယ္မခမးတြင္ အေျ္စုိက္သည္။ အမခမးအမးျဖင့္ အိာႏၵိယာႏုိင္ငတံြင္ လႈပ္ရ မးေလ့ရ ိေသမ နမဂအမခိ်ဳးသမး္ိုရ ယ္လစ္ေကမင္စီ-
အုိက္္က ္ ေမြဗမ(NSCN-IM) အဖြခ႕သည္ လည္း ျမန္မမဘက္ျ္မ္း ေလရ ီး မိ်ဳ႕နယ္တြင ္ နယ္ေျမအ္ခိ်ဳ႕ကိုထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည္။ 
ယင္းနယ္ေျမမခမး အနက္မ  အ္ခိ်ဳ႕သည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ ျဖစ္ေသမ္လည္း တပ္မေတမ္ကလည္း ဝင္ထြက္မႈ မခမးျပ်ဳလုပ္သည္။  

NSCN-K သည္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးလက္မ တ္ေရးထုိးထမးသည့္ တစ္္ုတည္းေသမ နမဂလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထမငစ္ုအ္င့္ လက္မ တ္ေရးထုိးာႏုိင္ရန္အတြက္အစုိးရ၏ အေျ္္ေံတမင္း္ို္ခက္ျဖစ္ေသမ ္ြခမထြက္ေရးကိ ု လက္္ံရန ္
ျငင္း္န္္ခ့သျဖင့္ ျပည္နယ္အ္င့္တြင္သမ သေဘမတူညီ္ ခက ္ေရးထုိးထမးာႏုိင္သည္။ အပစ္အ္တ္ရပစ္ခေရး သေဘမတူညီ္ခက္တြင္ 
တရမးဝင္နယ္ေျမသတ္မ တ္ေပးျ္ငး္ မရ ိေသမ္လည္း ‘အပစ္အ္တ္ရပစ္ခေရးအတြင္း ာႏ စ္ဖက္သေဘမတူ ထမးသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင’္ 
လက္နက ္ကုိင္ေ္မင္သြမးလမာိုႏင္သည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။345  

ရုိုးရမလူမခိ်ဳးစုမခမး၏ အ္င့္္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအတုိင္း နမဂလက္နက္ကိုငမ္ခမးက ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။346 NSCN-K ၏ 
အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖြခ႔က နယ္ေျမအတြင္းေနထုိင္သည့္ လူမခိ်ဳးစုမခမးကိုလုိက္ ပီး အုပ္္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမခမး ္ြချ္မးထမးသည္။ 
၄င္းတုိ႔တြင္ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးစြမပါဝင္သည့္ အပုိင္းမခမးအျဖစ္ ျပန္လည္္ြချ္မးထမးသည္။ ၄င္းတို႔တြင္  နယ္ေျမမခမးကုိ Rajepeyu က 
ေ္ါင္းေ္မင္ ပီး၊ Dobashi  ာႏ င့္ Gaunburas  ဟု ေ္ၚ္ုိသည့္ ေကခးရြမလူႀကီးမခမးမ  တ္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ 
(အမခမးအမးျဖင့္ေရြး္ခယ္္ံျဖင့္ တက္လမျ္င္းျဖစေ္သမ္လည္း ေ္ြစ္္မခိ်ဳး္က္ ္က္္ံသည္မခမးလည္းရ ိသည္။ 
ရုိးရမအလုိက္ျဖစ္သည္) အစုိးရ ထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမခမး အတြင္းတြင္  ရုိးရမအရတင္ေျမမက္ထမးသည့္ ေကခးရြမေ္ါင္းေ္မင္မခမးက  
ေကခးရြမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ွဴးမခမးျဖစ္လမ ပီး ေထြ/အုပ္ဝန္ထမ္းမခမးကုိ ၄င္းတုိ႔ာႏ င့္ပူးတြခ္န္႔ထမးသည္။  

အစ္္အလမအမးျဖင့္ ေကခးရြမမခမးသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရ ိ ပီး ေကခးရြမအ္င့္အထက္တြင္ မခိ်ဳးာႏြယ္စုအလုိက္ လူႀကီးမခမးရ ိသျဖင့္ 
တစ္္င့္ျမင့္ေသမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိ ု နယ္ေျမအေနအထမးျဖင့္ သတ္မ တ္ျ္င္းမဟုတ္ပါ။ ျမနမ္မာိုႏင္ငံတြင္း အစုိးရထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ 
လက္နက္ကိုင္အုပ္္စုထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးသည့္ နယ္ေျမ၊ အာႏၵိယ - ျမန္မမနယျ္္မး ေဒသထိ မခိ်ဳးာႏြယ္စုေကမင္စီမခမးရ ၾိကသူကသည္။ 
မခိ်ဳးာႏြယ္စုမခမးေကမင္စီ အ္င့္္င့္တြင္ de facto အမဏမအမခိ်ဳးမခိ်ဳးကြချပမးတည္ရ ိေနသည္။  ၄င္းတုိ႔ကို သက္္ုိင္ရမ 
မခိ်ဳးာႏြယ္စုဝင္မခမးက ဒီမုိကေရစီနည္းကခေရြးေကမက္တင္ေျမမက္ျ္င္းျဖစ္ ပီး ရပ္ရြမအမခမးအျပမးာႏ င့္ သက္္ုိင္သည္။ 
ဗဟုိ္ီးစီးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကခ့သုိ႔မဟုတ္ေသမ္လည္း ဘုံသေဘမာႏ င့္ တင္ေျမမက္ထမးသည့္ အမဏမပုိင ္ မခမးျဖစ္သည္။ 
အ္င့္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးမ  မခိ်ဳးာႏြယ္စုေကမင္စီမခမးသည္ မခိ်ဳးာႏြယ္စုအၾကသူကမးတြင္ျဖစပ္ြမးသည့္ မေကခနပ္မႈမခမး၊ ရမဇဝတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
အမႈအ္င္းႀကီးမခမးကိုင္တြင္ရမတြင္ ရံဖန္ရံ္ ါ ပါဝင္ရသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအေနျဖင့္ နယ္စြန္နယ္ဖခမးေဒသမခမး 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဝင္ေရမက္စြက္ဖကာ္ႏုိင္မႈ အနည္းငယ္သမရ ိသည္။347  

                                                           
345 ဧ ပီ ၉ ရက္ ၂၀၁၂ တြင္္ခ်ဳပ္္္ုိ ခ့္သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္ အပိုဒ္ ၃ ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
346 နမဂ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံေရး ကိစၥမခမးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအ္ခက္အလက္မခမးကို အသစ္ဖြခ႕စည္းလုိက္သည့္ နမဂအမခိ်ဳးသမးေကမင္စီ၊ နမဂ အမခိ်ဳးသမးေရးရမအဖြခ႕ 
ဒုတိယ္ကၠဌ၊ နမဂ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္းေ္ါင္းေ္မင္၊ ေျမယမအ ြ္င့္အေရးလႈပ္ရ မးသူ၊ နမဂရပ္ရြမမခမးာႏ င့္ လုပ္ငန္းအေတြ ႔အႀကံ်ဳရ ိသည့္ ာိုႏင္ငံျ္မးသမး ၂ ္ီးတုိ႔ာႏ င့္ 
ေ္ြးောႏြး္ခ့သည့္ စကမးဝုိင္းမခမးမ  စုစည္းထုတ္ာႏႈတ္ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ေကမင္စီန င့္ပတ္သက္ ပီး ေျပမ္ုိေ္ြးောႏြးမႈမခမးမ မ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ 
ဤေနရမတြင္ေဖမ္ျပထမးသည္ထက္ပို၍ ကခယ္ျပန္႔စြမ သိရ ိရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းမခမးထပ္မံလုပ္ေ္မင္ရန္လုိသည္။ 
347 နမဂအမခိ်ဳးသမးေကမင္စီ အ္င့္ျမင့္အဖြခ႕ဝင္၊ နမဂ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္းေ္ါင္းေ္မင္၊ ေျမယမအ ြ္င့္အေရး လႈပ္ရ မးသူ၊ နမဂအမခိ်ဳးသမးေရးရမ ေကမင္စီ 
ဒုတိယ္ကၠဌ တုိ႔တြင္လည္း တူညီသည့္ အျမင္မခမးရ ိသည္။ ထုိင္းာႏ င့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ေဖေဖမ္ဝါရီ ာႏ င့္ မတ္လ တြင္ျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ ေတြ႕္ုံေမးျမန္း္ခက္။  
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 ဗိတိသ ခာႏ င့္ ျမန္မမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးသည္ နမဂလူမခိ်ဳးစုစနစ္မ  တ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငနး္မခမး အသက္သြင္းရန ္
အႀကိမ္မခမးစြမႀကိ်ဳးစမး္ခ့ၾကသူကသည္။  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈာႏ င့္ ကုိက္ညီေအမင္ ယင္းစနစ္မခမးကုိ အသိအမ တ္ျပ်ဳရန ္ ႀကိ်ဳးစမးမႈမခမး 
မ မလည္း ေအမင္ျမင္ျ္င္းမရ ိပါ။ နမဂရုိးရမယ္္ေကခးမႈေကမ္မတီကုိ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္းမ  နမဂမခိ်ဳးာႏြယ္စုအ္င့္္င့္ အထက္တြင္ရ ိသည့္ 
အစုအဖြခ႔တစ္္ုအေနာႏ င့္ ႐ုံး ်ဳျမင္ၾကသူကသူမခမးလည္းရ ိသည္။ ေကမ္မတီဝင္အမခမးစုမ မ ျပည္္ိုင ္ဖိ်ဳးအမတ္မခမးျဖစ္သည္။ နမဂေဒသမ  
အစုိးရအရမရ ိမခမး အေနျဖင့္ ႐ုံးႈပ္ေထြးသည့္အမႈအ္င္းမခမးေျဖရ ငး္ရသည့္အ္ါမခမးတြင္ ေဒသေကမင္စီမခမး အကူအညီကုိ 
ရယူေျဖရ င္းရသည္။ မခိ်ဳးာႏြယ္စု္ခိတ္္က္ပုံမခမးကုိ အျပည့္အဝနမးလည္ရန ္သုေတသနမခမး ္က္လက္ေ္မင္ရြက္ရန္လုိသည္။  

အိာႏၵိယ ာႏ င့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္တလခမက္တြင္ ကြတ္ကီအမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံး လႈပ္ရ မးလခက္ရ ိသည္။ ၄င္း၏ 
နယ္ေျမသတ္မ တ္ပုာံႏ င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေၾကသူကမင္းကုိ သိရ ိသူအနည္းငယ္သမရ ိသည္။ 

၈.၂  ္ခငး္ာႏ င့္ အမရကနတ္ြင ္လႈပရ္ မးသမူခမး 

္ခင္းျပည္နယ္တြင္ ေျပမက္ကခမးလႈပရ္ မး္ခ့သည့္ ္ ခင္းအမခိ်ဳးသမးတပ္္ီး (Chin National Front – CNF) သည္ အစုိးရာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စု 
အ္င့္၊ ျပည္နယ္အ္င့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးမခမး ျပ်ဳလုပ္ ပီးေနမက္တြင ္ အေျ္္ခစ္န္းမခမး ဖြခ႕စည္း္ြင့္ရ္ခ့သည္။ 
ထန္တလန္ မိ်ဳ႕နယ္မ  လန္ပိ၊ ေဒါင္း ာႏ င့္္ ဇံတလန္ ေကခးရြမအုပ္စုမခမး၊ တီးတိန္ မိ်ဳ႕နယ္မ  ဇံပီး ာႏ င့္ ဘု္္ပါးရ္ ေကခးရြမအုပ္စုမခမးတြင္ 
‘လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အတမးအ္ီးတစုံတရမ မရ ိပခ’ လႈပ္ရ မးာိုႏင္္ခ့သည္။348 အဖြခ႕အစည္းကုိယ္ာႏိႈက္ေသမ္လည္းေကမင္း အျ္မးေသမ 
ေလ့လမသူမခမးအ္ုိ အရေသမ္လည္းေကမင္း349  CNF သည္ ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင ္လုပ္ပုိင္္ြင့္တစုံတစ္ရမရ ိေနသည္ဟ ုသိရသည္။ 
ထူးျ္မးစြမပင္ ျပည္ေထမင္စုအ္င့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမးအရ ထုိနယ္ေျမမခမးသို႔ ျမန္မမာိုႏင္ငံရခတပ္ဖြခ႕ ဝင္ေရမက္မည္္ုိပါက 
‘ာႏ စ္ဖက္ႀက်ိဳတင္သေဘမတူရမည္’ ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။350  CNF အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အေသးစိတ္သုေတသနျပ်ဳမႈမခမး 
လုိအပ္ေနေသးသည္။  

ရ္ုိင္လြတ္ေျမမက္ေရးပါတ ီ(Arakan Liberation Party)သည္ အမခမးေသမအမးျဖင့္  KNU နယ္ေျမတြင္လႈပ္ရ မးသည္။ ရ္ုိင္ျပညန္ယ ္
ေျမမက္ပုိင္း ေကခမက္ေတမ္ မိ်ဳ႕နယ္ာႏ င့္ ္ခင္းျပည္နယ ္ ပလက္ဝတို႔တြင္ လႈပ္ရ မးမႈအနည္းငယ္ရ ိ္ ခ့ ပီး အစုိးရာႏ င့္ ၂၀၁၂ ္ုာႏ စ္တြင္ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး သေဘမတူညီာႏုိင္္ခ့ ပီးေနမက ္ အေျ္အေနတည္ ငိမ္္ခ့သည္။ အ္ခက္ငါး္ခက္ပါ ျပည္နယ္အ္င့္ 
သေဘမတူညီ္ခက္မခမးအရ ာႏ စ္ဖက္သေဘမတူထမးသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင္ လက္နက္ကိုင္ေ္မင္္ြင့္ျပ်ဳသည္ဟု္ိုထမးေသမ္လည္း 
မည္သည့္နယ္ေျမမခမးျဖစ္သည္ကိ ု အတိအကခေဖမ္ျပထမးျ္င္း မရ ိပါ။ ၄င္းအဖြခ႕ကို ၁၉၈၀ ာႏ စ္မခမးမ  စတင္္ခ့ေသမ္လည္း 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္္ုိင္္ုိင္မမမမ ဖြခ႕စည္းာႏုိင္ေလမက္ေအမင ္ထိန္း္ခ်ဳပ္ထမးာႏုိ္င္သည့္ နယ္ေျမမခမး တစ္ႀကိမတ္စ္္ါမ ခ ပုိင္္ုိင္္ခ့ျ္င္းမရ ပိါ။  

၂၀၁၅ ္ ုာႏ စ္၊ မတ္လမ  စတင္ကမ အျ္မးရ္ုိင္အမခိ်ဳးသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕တစ္ဖြခ႕ျဖစေ္သမ ရ္ိုင္တပမ္ေတမ္ (Arakan Army – AA) 
သည္လည္း ရ္ိုင္ျပည္နယ္၊ ေကခမက္ေတမ္ မိ်ဳ႕နယ ္ ာႏ င့္ ္ခင္းျပည္နယ္ ပလက္ဝ မိ်ဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေျပမကက္ခမးစနစ္ျဖင့္လႈပ္ရ မး္ခ့ ပီး  
ျပည္သူလူထုာႏ င့္ ထိေတြ႕မႈမခမးျပ်ဳလုပ္လမ္ခ့သည္။ AA ာႏ င့္ ျပည္သူတို႔၏ ထိေတြ႕္က္္ံေရး အတုိင္းအတမမည္မ ခရ ိသည္ကိုမူ 
အကခယ္တဝင့္မသိရ ိရပါ။ ရ္ိုင္တပမ္ေတမ္သည္ KIO၊ PSLF၊ MNDAA တုိ႔ာႏ င့္ မဟမမိတ္ျဖစ ္ပီး က္ခင္ ာႏ င့္ ရ မ္းျပညန္ယ္ေျမမက္ပုိင္း 
တုိ႔တြင္ ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ကတည္းက တုိက္ပြခဝင္ေနသည့္ အဖြခ႕ျဖစ္သည္။351 ၂၀၁၅ ေမ လပုိင္းတြင္  ေကခမက္ေတမ္ မိ်ဳ႕႔နယ္မ  
အရပ္သမးအမခမးအျပမးကုိ ရ္ိုင္တပ္မေတမ္ာႏ င့္ အ္က္အသြယ္ ျပ်ဳမႈေၾကသူကမင့္ဖမ္း္ီး္ခ့သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံရခတပ္ဖြခ႕ကမ ူ- ၄င္းတုိ႔သည္ 
ေဒသ္ံမခမးမဟုတ္ ေသမင္းကခန္းသူမခမး ာႏ င့္ ၄င္းတုိ႔ အမမ္ံေထမက္ပံ့သူမခမးျဖစ္သည္ - ဟု ေျဖရ င္း္ခက္ထုတ္္ခ့သည္။352 

 ၈.၃ သုးံသပ္္ ခက ္

ျမန္မမာိုႏင္ငံအေနမက္ပုိင္းတြင္ရ ိေသမ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးသည္ အဖြခ႕အရြယ္အစမးအရေသမ္လည္းေကမင္း၊ နယ္ေျမ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္မႈအရေသမ္လည္းေကမင္း အဖြခ႕ငယ္မခမးအျဖစ ္ သတ္မ တ္ာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေတမင္တန္းေဒသအပုိင္း နမဂ လူမခိ်ဳးမခမးေနထုိင္ရမတြင္ အစုိးရအမဏမျဖန္႔ကခက္ာႏုိင္မႈ အနည္းငယ္သမရ ိသျဖင့္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးသည္ အဓိက ာိုႏင္ငံေရးအမဏမရ ိသူမခမးျဖစ္ေနၾကသူကသည္။ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး မခမးေၾကသူကမင့္ CNF ာႏ င့္  ALP 

                                                           
348 ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္တြင္ လက္မ တ္ထုိး ခ့္သည့္ အ္ခက္ ၉ ္ခက္ပါ ျပည္နယ္အ္င့္  ငိမ္း္ခမ္းေရး သေဘမတူညီ္ခက္၊ ၂၀၁၂ ဧ ပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ 
လက္မ တ္ထုိး ခ့္သည့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက္။  
349 CNF အ္င့္ျမင့္အဖြခ႕ဝင္ာႏ င့္ ေတြ ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္  (ေနရမ- လ ခိ်ဳ႕ဝ က္၊ ေအမက္တုိဘမ ၁၄)၊ ္ခင္းအရပ္ဖက္လူ႔အဖြခ႕အစည္း ေ္ါင္းေ္မင္ ာႏ င့္ ေမးျမန္း္ခက္   
350 စစ္အင္အမး အနည္းငယ္သမရ ိေသမ္လည္း အဓိပၸမယ္ရ ိသည့္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမး ရရ ိေအမင္ ညိႈာိႏႈင္းမႈျပ်ဳ ခ့္ာုိႏင္ ျ္င္းကေတမ့ အံ႔ၾကသူသေလးစမးစရမျဖစ္သည္။   
351 ရ္ုိင္တပ္မေတမ္  Arakan Army သည္ အသစ္ဖြခ ႔စည္းထမးေသမတပ္မေတမ္ျဖစ္ ပီး ေပခမက္ကြယ္သြမး ပီျဖစ္သည့္ ရ္ိုင္အမခိ်ဳးသမးညီညြတ္ေရးပါတီ၏ 
လက္နက္ကုိင္အဖြခ ႔ာႏ င့္ အမ တ္မမ မးရန္လုိသည္။ ၄င္းသည္လည္း Arakan Army အမည္ာႏ င့္ပင္ျဖစ္သည္။  
352 Tun Tun, ‘At Least 20 People to Face Charges for Alleged Arakan Army Ties: Police’, The Irrawaddy, 6 May 2015; available at: 
http://www.irrawaddy.org/burma/at-least-20-people-to-face-charges-for-alleged-arakan-army-ties-police.html 
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တုိ႔သည ္ ၄င္းတုိ႔ျပည္နယ္မခမးအတြင္း နယ္ေျမအတည္တကခရရ ိလမၾကသူကသည္။ ယင္းေဒသသို႔ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္တြင္ ရ္ိုင္တပ္မေတမ္ 
ျပနဝ္င္လမျ္င္းကိ ုၾကသူကည့္ျ္င္းအမးျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရ မးမႈအသစ္မခမး ေပၚေပါက္လမာိုႏင္ေၾကသူကမင္း ျပသေနသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း 
ေဒသ္ံမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ာႏုိင္သည့္ဖြခ႕စည္းပုံမခမး ထူေထမင္ာႏုိင္ျ္င္းရ ိမရ ကိိုမူ ရ င္းရ င္းလင္းလင္းမသိရေသးသည့္ အေျ္အေနျဖစ္သည္။
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အပိငုး္ ၉ - ညိႇာိႏႈငး္မႈျဖင္ ့အေျဖရ မျ္ငး္္သီို႔ 

စစ္ေအးတိုက္ပြခ (Cold War)  ပီး္ုံးသြမးသည္အ့္ခိန္မ စ ပီး ျပညတ္ြင္းစစ္မခမးာႏ င့္ ္က္စပ္ေပၚေပါက္လမသည့္ အစ္္အလမ 
မဟုတ္ေသမ လုံျ္်ံဳေရးက႑ ္ိမ္းေျ္မက္မႈမခမးသည္ ကမမၻ႔လုံျ္်ံဳေရးက႑ ေ္ြးောႏြးမႈမခမးတြင္ ထိပ္္ုံးမ ေနရမယူလမသည္။ 
မူဝါဒပုိင္း၊ ပညမရပ္ပုိင္း္ုိင္ရမ ေဖမ္ျပ္ခက္အမခမးစုကလည္း ပဋိပကၡမခမးေျဖရ င္းာိုႏင္ရန္မ မ က႑အလိုက္ ပုံမ န္လည္ပတ္ာိုႏင္သည့္ 
ာႏုိင္ငံေတမ္၏ လုပ္ငန္းဌမနမခမး ေပၚေပါက္လမမ သမ ျဖစ္ာိုႏင္သည္ကို ေဖမ္ျပလခက္ရ ိသည္။ ထိုသုိ႔ ျပည္သူမခမးက လုိလိုလမးလမး 
အသိအမ တ္ျပ်ဳထမး ပီး လူ႔အဖြခ ႔အစည္းအသီးသီးကုိ ကုိယ္စမးျပ်ဳာိုႏင္သည့္၊ အေျ္္ံ္ပေဒကိ ု ကမကြယ္ာႏုိင္သည့္ စြမ္းေ္မင္ရည္၊ 
အ္ြင့္အမဏမရ ိသည့္၊ အင္အမးစုမခမးကုိ တရမးာႏ င့္အညီ အသုံး္ခသည့္ အစုိုးရအဖြခ႔ရ ိမ သမ  ထုိကခ့သို႔ေသမ ာႏုိင္ငံေတမ္ 
ျဖစ္လမာိုႏင္သည္။  

လက္ေတြ႕တြင္ျဖစေ္ပၚေနသည့္ အမဏမစီး္င္းမႈ၊ တုိင္းရင္းသမးေဒသမခမးအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ာႏုိင္ငံေရးစနစမ္ခမးကုိ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္သည့္၊ အသုံး္ခကုိင္တြယ္ာႏုိင္သည့္ အေျ္္ံ္ပေဒ္ုိင္ရမစီမမံႈမခမး မရ ိျ္င္းသည္ ျမန္မမ၏ အထိမ္ံသည့္ 
ျပႆနမအေပါင္း၏ အေျ္္ံျဖစသ္ည္။ အ္က္္က္ေသမ အစုိးရမခမးသည္  တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးကုိ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင ္ ညိႇာႏိႈင္း္ြင့္ျပ်ဳျ္င္း၊ ပူးေပါင္း္ြင့္ျပ်ဳျ္င္းမခမးကုိ လုိအပ္သလို္ြင့္ျပ်ဳလခက္ရ ိေသမ္လည္း ေဒသအတြင္းလႈပ္ရ မး 
ေနသည့္အဖြခ႕မခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္းေ္မင္ရြက္ျ္င္း၊ အေလခမ့ေပး လုိက္ေလခမျ္င္းမခမးျပ်ဳလုပ္ရမည့္အစမး ၄င္းစနစ္ျဖင့္သမ 
ာႏုိင္ငံကိုပုံေဖမ္ရန ္အစ္္ႀကိ်ဳးပမ္းလခက္ရ ိသည္။  

ထို႔အတြက္ ရလမဒ္မ မ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသည့္ေနရမမခမးတြင္ အစုိးရအမဏမစက္တည္ေ္မက္ရန္ႀကိ်ဳးပမ္းမႈမ မ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြခ႕မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ု မထုိးေဖမက္ာႏုိင္ျ္င္း၊ ္ု္ံတြန္းလ န္မႈ္ ံရျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ မေအမင္ျမင္ာိုႏင္ပခ ျဖစ္ေနသည္။ အထိမ္ံ 
အကခ္ တ္သည့္အေနအထမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ာိုႏင္ငံေတမ္၏္ခ္္းကပ္ပုံမ မ တပ္မေတမ္ကုိ အမးကုိးလြန္း ပီး၊ 
ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကုိင္ေရးကုိသမ အမရုံထမးေနသျဖင့္ ပဋပိကၡမခမးမ ငမိ္းာိုႏင္ပခ အမဏမ္ြခေဝေပးရန္ေတမင္း္ုိမႈမခမးသမ တုိးလမသည့္အျပင္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြခမခမးလက္နက္စြန္႔ရန္အတြက္ အေျ္အေနေကမင္းမခမး ဖန္တီးေပးာိုႏင္ျ္င္းမရ ျိဖစေ္နသည္။ ယင္းနယ္ေျမမခမး၏ 
ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး စီမံထမးမႈမ မ ္ုိင္မမေတမင့္တင္းသည့္ ာိုႏင္ငံတည္ေ္မက္ရမတြင္ အေရးပါေနသည္။ 
မ ငိမမ္သက္ျဖစေ္နသည့္ နယ္ေျမမခမးအတြင္း တည္ ငိမ္မႈတည္ေ္မက္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းထမးရန္အတြက္ စီမံထမးမႈမခမးအေပၚ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသည့္အဖြခ႕မခမးအတြင္း ေစ႔စပ္သေဘမတူာိုႏင္မႈမ မ အဓိကအကခ္ုံးလုိအပ္္ခက္ျဖစ္သည္။  

တုိင္းရင္းသမးနယ္ေျမမခမး၏ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ္ပေဒာႏ င့္လည္းညိီ၊ ေရရ ည္သေဘမလည္း ေ္မင္သည့္ 
ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခမးကုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသူမခမးၾကသူကမး ညႇိာႏိႈင္းရရ ိာိုႏင္မ သမလ ခင္  ျမန္မမ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအေျပမင္းအလခ 
ျဖစ္ေပၚလမာိုႏင္မည္ျဖစ္ေၾကသူကမင္းကုိ ယ္ုအပုိင္းတြင္တင္ျပထမးပါသည္။ အမဏမအ ပိ်ဳင္အ္ုိင္တည္ေ္မက္မႈမခမးကုိ 
ေလခမ့္ခေစရန္အတြက္  ေကခနပ္ေလမက္ေသမ အမဏမ္ြခေဝမႈျပ်ဳလုပ္ျ္င္း၊ အမဏမတည္ေ္မက္မႈမခမးေၾကသူကမင့္  မ ငမိ္မသက္ 
ျဖစ္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသမးေဒသမခမးမ  အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုအသိအမ တ္ျပ်ဳျ္င္း၊ အမဏမ္င္းသက္ပုံာႏ င့္ ကုိက္ညီသည့္ အစုိးရ 
ဖြခ႕စည္းပုံမခမးကုိ စုစည္းာိုႏင္မ သမလ ခင္ ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူ္ခက္ရာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္အငအ္မးရ ိသည့္ အဖြခ႕မခမးကုိ 
တရမးဝင္အမဏမ ပုိမုိအပ္ာႏ င္းေပးလုိက္ရုံျဖင့္ ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္ ရာိုႏင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသည့္ 
အဖြခ႕မခမးအတြင္း  ငိမ္း္ခမ္းတည္ ငိမ္သည့္ ျပည္ေထမငစ္ုတည္ေ္မက္ရန္၊ လုိက္ေလခမမႈမခမးရ ိလမပါက ာိုႏင္ငံေရးအတြင္း 
စစ္အင္အမးအသုံး္ချ္င္းကို ေလခမ့္ခရန ္္ာႏၵမ န္ရ ေိၾကသူကမင္းဝန္္ံသည့္ ာႏုိင္ငံေရးကတိကဝတ္ရ ိမ  သမ ေျပလည္မႈရရ ိာိုႏင္မည္ျဖစ္သည္။  

ယ္ုအပုိင္းတြင္ ႀကံ်ဳေတြ႕လမာႏုိငသ္ည့္အ္က္အ္ခမခမး၊ ေျဖရ င္းရမည့္ကိစၥရပ္မခမးကုိ အထူးအေလးေပး တင္ျပထမးသည္။ 
ာႏုိင္ငံအသြင္ေျပမင္းေရးကို ဝိုင္းတြန္းေနသူမခမး သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအ္င္းအကခင္းတြင္ပါဝင္ေနသူမခမးအတြက္ အလုပ္ျဖစ္သည့္ 
မူဝါဒေရးရမ တုိက္တြန္း္ခက္မခမး ေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္ရန္အတြက ္သုေတသနမခမး၊ သုံးသပ္မႈမခမး ္က္လက္ျပ်ဳလုပ္သြမးရန္လုိအပ္သည္။  

၉.၁ ၂၀၁၁ ္ာုႏ စ ္အလြန ္အပစအ္္တရ္ပစ္ခေရး သေဘမတညူမီႈမခမး 

၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ ျမနမ္မအစုိးရသစ္ တက္လမ ပီးေနမက္ပုိင္းတြင္ ္ယ္စုာႏ စ္အတြင္းအျပင္းထန္္ုံးေသမ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမခမး 
ေပၚေပါက္လမ္ခ့သည္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္ အဖြခ႕ ၁၂ ဖြခ႕ာႏ င့္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခာိုႏင္္ခ့သည္။ 
ဇယမး ၄ ကုိၾကသူကည့္ပါ။ သေဘမတူညီ္ခက္အမးလံုးတြင္ တရမးဝင္သတ္မ တ္ထမးသည့္ နယ္ေျမကိ ု တုိင္းရင္းသမး 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕က အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္္ြင့္၊ စင္ ပိ်ဳင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ္ြင့္ျပ်ဳထမးျ္င္းမရ ိပါ။353 သို႔ေသမ ္လက္မ တ္ထိုးထမး 

                                                           
353 RCSS ာႏ င့္ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလတြင္ လက္မ တ္ေရးထုိး ခ့္သည့္ သေဘမတူညီ္ခက္တြင္ေတမ့ ကြခလြခမႈအနည္းငယ္ရ ိသည္။  မိ်ဳ ႔နယ္ ြ္ခ ၂ ္ုကို RCSS  ထိန္း္ခ်ဳပ္ာိုႏင္ရန္ 
သတ္မ တ္ထမးေပးသည္ဟု သေဘမတူညီ္ခက္တြင္ ပါသည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင္ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္အတြင္း တုိက္ပြခမခမး ္က္တုိက္ျဖစ္ေနေသမေၾကသူကမင့္ 
သေဘမတူညီ္ခက္မ မ အေကမင္အထည္မေဖမ္ာိုႏင္ပချဖစ္ေနသည္။ အပိုင္း ၆ တင္ တင္ျပထမး ပီးျဖစ္သည္။  
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သည့္ အဖြခ႕အ္ခိ်ဳ႕အမး အေျ္္ခ္ြင့္ရ ိသည့္နယ္ေျမမခမး၊  လက္နက္ျဖင့္သြမးလမ္ြင့္တုိ႔ကို ေဖမ္ျပထမးျ္င္း မရ ိေသမ္လည္း 
နမးလည္မႈျဖင့္္ြင့္ျပ်ဳမႈမခမး၊ ေဒသအတြင္းလုပ္ပုိင္္ြင့္မခမး ေပးအပ္ထမးျ္င္းတုိ႔ရ ိသည္။ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခမး 
ေၾကသူကမင့္ ရပ္ရြမမခမးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြမလႈပ္ရ မးာိုႏင္ ပီး လူ႔အ္ြင့္အေရး ္ခိ်ဳးေဖမက္္ံရမႈမခမးလည္းေလခမ့ကခသြမးသည္။354  
မည္သုိ႔ပင္္ိုေစကမမ ူ နယ္ေျမအုပ္္ခ်ဳပ္္မႈာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ရ င္းရ င္းလင္းလင္း မရ ိျ္င္းေၾကသူကမင့္ ေဒသအတြင္း  ငိမ္သက္မႈမရ ပိခ 
ေကမင္းမြန္သည့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ အမးလံုးပါဝင္သည့္ စီးပြမးေရး ဖြံ႔ ဖိ်ဳးမႈလုပ္ေ္မင္္ခက္မခမးအတြက ္အတမးအ္ီးမခမးျဖစ္ေနသည္။    

ပထမအေနျဖင့္ နယ္ေျမသတ္မ တ္မႈမျပ်ဳလုပ္ာိုႏင္ျ္င္းသည္ ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြမးရန ္ အႀကီးအကခယ္ ပံ့ပုိးလခက္ရ ိသည္။ 
အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမမခမးတြင္ တုိက္ပြခမခမးျဖစ္ပြမးေန ပီး အမခမးစုမ မ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရး လက္မ တ္ထိုး ပီးေနမက္ပုိင္းတြင္ 
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အေျ္္နံယ္ေျမမခမးကုိ ္က္လက္ထိန္းသိမ္းာႏုိင္မည္ဟူေသမအမမ္ံ္ခက္မခိိ်ဳးမေပးာႏုိင္ျ္င္းကလည္း 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးအေနျဖင့္  ငိမ္း္ခမ္းေရးလုပ္ငန္းစ္္တစ္္ ုလုံးကိ ု သံသယဝင္ေစသည့္ အဓိကအေၾကသူကမင္းရင္းႀကီးျဖစ္သည္။ 
အပုိင္း ၅ တြင္တင္ျပ္ခ့သည့္အတုိင္း အစုိးရ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမး အလခင္အျမန္္ခခ႕ထြင္လမသည့္ နယ္ေျမမခမးမ  KNU 
ပုဂၢိ်ဳလ္အ္ခိ်ဳ႕တြင္ ယင္းသေဘမထမးကုိ ေတြ ႔ာႏုိင္သည္။  

အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးစီမံမႈမခမး အတည္တကခမရ ိေသမေၾကသူကမင့္ ရပ္ရြမမခမးတြင ္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးျဖစ္ရသည္။ အဖြခ႕အမခိ်ဳးမခိ်ဳးက 
ေကမက္သည့္ အ္ြန္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးထည့္ရသည္၊ တစ္ဖကာ္ႏ င့္ ္က္္ံမိပါက သုိ႔မဟုတ္ ေထမက္္ံမိပါ အျပစ္ေပး ္ံရမည္ကုိ 
အ မခစုိးရြံ႕ေနရသည္။ အပစ္အ္တ္ရပ္စခထမးသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင္ ျပန္လည္အေျ္္ခရန ္ အမးထုတ္သည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
စ္္းစမးေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔္ြမတိမ္းေရ မင္သူမခမးာႏ င့္ ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည့္ သုေတသနအရ အမဏမပုိင္အမခိ်ဳးမခိ်ဳးာႏ င့္ 
္က္္ံေရးတည္ေ္မက္ရျ္င္း၊ အပစ္အ္တ္ရပ္စခမႈမ မ မည္မ ခ္ိုငမ္မမည္မေသ္ခမျ္င္းတို႔သည္ အဓိကအ္က္အ္ခမခမး ျဖစ္ေနသည္ 
ဟုသိရသည္။355 တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးာႏ င့္ ရပ္ရြမမခမးၾကသူကမး္ုိင္မမသည့္၊ ာႏ စ္္ီးာႏ စ္ဖက္ အကခိ်ဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ 
္က္္ံေရးရ ိေသမ နယ္ေျမမခမးတြင္ ာႏုိင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး မယံုၾကသူကည္မႈမခမးရ ိေန ပီး စစတ္ပ္အင္အမးအမခမးအျပမး 
တုိး္ခခ ႔ထမးျ္င္းေၾကသူကမင့္ အ မခတမ္းေၾကသူကမင့္ၾကသူကေနရသည္။  

အစုိးရအေနျဖင့္ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးျပ်ဳလုပ္ေနေသမ္လည္း ယင္းနယ္ေျမမခမးကုိမႈ ္ခန္လ ပထ္မး္ခ့သည္။ လုံ ္ံ်ဳေရးသည္ 
ာႏုိင္ငံေတမ္ေရမ၊ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးအတြက္ပါ ္ီးစမးေပးကိစၥျဖစ္ေနျ္င္း၊ ပံ့ပုိးမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ေနသည့္ ာိုႏင္ငံတကမ 
အသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ပံုမ နဝ္င္ထြက္ာႏုိင္မႈမရ ျိ္င္းာႏ င့္ ္က္္ံေရး မတည္ေ္မက္ထမးာႏုိင္ျ္င္းတုိ႔ေၾကသူကမင့္ ကခန္ေန္ခ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ 
မည္သည့္နယ္ေျမမ  မည္သည့္အဖြခ႕အစည္းသည္ တရမးဝင္သည္၊ မည္သည့္အဖြခ႕အစည္းာႏ င့္ လက္တြခသင့္သည္ကုိ အတိအကခ 
မသိသျဖင့္ ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႕အစည္းမခမးက တရမး္ပေဒစုိးမုိးေရး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမခမးတြင္ ဝင္ေရမက္ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ျ္င္း 
မရ ိပချဖစ္ေနသည္။ ာိုႏင္ငံတကမအေနျဖင့္ ျပႆနမျဖစ္ပြမးေနသည့္ေနရမမခမးတြင္ အစုိးရာႏ င့္သမလက္တြခ ပီး ပံံ့ပုိးမႈမခမး ္က္လက္ 
ျပ်ဳလုပ္ပါက တင္းမမမႈမခမးပုိမုိျဖစ္ပြမးေစေအမင္ ျပ်ဳလုပ္သကခ႔သုိ႔ျဖစာုိ္ႏင္သည္ကိုလည္း သတိ္ခပ္ေစ္ခင္သည္။   

တစ္ာႏိုင္ငံလံုး ပစ္္တ္တုိက္္ိုက္မႈရပ္စခေရး သေဘမတူစမ္ခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) ညႇိာိႏႈင္းစ္္က 
ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခမး မရမ ီကမလအတြင္း တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး၏ လုပ္ပုိင္္ြင့္၊ ကန္႔သတ္္ခက္မခမးာႏ င့္ 
္ုိင္သည္ ့ ၾကသူကမးကမလအစီအမံကိစၥသည္ ေ္ြးောႏြးရန္အ္က္အ္ခ္ံုးကိစၥ ျဖစ္သည္။356 ယင္းကိစၥာႏ င့္ ပတသ္က္ ပီး အေ္ခအတင္ 
ျဖစ့္္ခေသမေၾကသူကမင့္ ၂၀၁၃ ာႏ င့္ ၂၀၁၅ မတ္လ အတြင္း သေဘမတူညီ္ခက္အတြက္ လုပ္ေ္မင္ရမတြင ္ တုိးတက္မႈမခမး 
ောႏ းေကြးသြမးသည္။  

ညႇိာႏိႈင္းေရးတမဝန္ယူထမးသူမခမးက အေရးႀကီးကိစၥမခမးကုိ ေနမက္္ုတ္ထမး ပီးမ  ေ္ြးောႏြးမႈမခမး ျပ်ဳလုပ္ရန ္
သေဘမတူာႏုိင္္ခ့ျ္င္းေၾကသူကမင့္ NCA စမ္ခ်ဳပ္မႈၾကသူကမ္းကို ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ သေဘမတူာႏုိင္္ခ့သည္။ သမၼတ္ီးသိန္းစိနက္ 
သေဘမတူညီ္ခက္လက္မ တ္ထိုးရန္္ာႏၵရ ိေၾကသူကမင္းထုတ္ေျပမ္ခ့ေသမ္လည္း ကမကြယ္ေရး္ီးစီး္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္မ ွဴးႀကီးမင္းေအမင္လႈိင ္
မ မမ ူ တိကခရ င္းလင္းသည့္ သေဘမထမးေပးျ္င္းမရ ိပါ။ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကုိင္အဖြခ႕အမခမးစုမ မလည္း ္ုံးျဖတ္္ခက္္ခရန ္
အ္ခိန္ယူစ္္းစမးေန္ချဖစ္သည္။ အတည္ျပ်ဳမူၾကသူကမ္းတြင္ လူမႈဝန္ေ္မငမ္ႈကိစၥမခမး၊ တရမး္ပေဒစုိးမုိးေရး၊ အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခနယ္ေျမမခမးအတြက္ ာိုႏင္ငံတကမအကူအညီမခမးကို ာိုႏင္ငံေတမ္ာႏ င့္ လက္နက္ကိုင္ပူးေပါင္း တမဝန္္ံျ္င္း အစရ ိသည့္ကိစၥရပ္မခမး 
ပါဝင္ေသမ္လည္း တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ေပးအပ္မည္ဟု ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရ ပိါ။ တုိင္းရင္းသမး 
လက္္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးကုိ  ဖြ႕ံ ဖိ်ဳးေရး၊ လုံျ္်ံဳေရး အစရ ိေသမ ကိစၥရပ္မခမးအတြက္ အဓိကကခသည့္အဖြခ႕မခမးျဖစ္သည္ဟု 

                                                           
354 အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးသေဘမတူ ပီးေနမက္ပုိင္း KNU ထိန္း္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမခမးမ  ရပ္ရြမမခမးတြင္ ၾကသူက်ဳံေတြ ႔ေနရသည့္ လူ႔အ ြ္င့္အေရး ္ခိ်ဳးေဖမက္မႈမခမး၊ 
တုိးတက္လမမႈမခမးကို မ တ္တမ္းတင္ထမးသည့္ အစီရင္္ံစမ။ KHRG (2014). 
355 Jolliffe (2015), p. 31 ာႏ င့္ South & Jolliffe (2015), p. 52. ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
356 South & Jolliffe (2015), p. 28. ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
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အသိအမ တ္ျပ်ဳထမးေသမ္လည္း ထုိက႑မခမးကုိ တမဝန္ယူရန္အတြက္ ္ြင့္ျပ်ဳေပးမည္ဟု အတိအကခေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရ ိပါ။ 
ာႏုိင္ငံေရးသေဘမတူညီ္ခက္မခမးမရမ ီ ၾကသူကမးကမလအတြင္း၌ပင္အစုိးရက ္ြင့္ျပ်ဳမည္ဟု ထုတ္ေဖမ္ထမးျ္ငး္မရ ိပါ။  

ထုိကခ့သို႔အစီအစ္္မခမးသည္ အပစ္အ္တ္ရပ္စခေရးနယ္ေျမမခမးတြင္ ာႏုိင္ငံတကမအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္ အဖြခ႕မခမးာႏ င့္ 
လက္တြခ ပီး ္ပေဒာႏ င့္အညီ ဝင္ေရမက္လုပ္ကုိင္ာိုႏင္ရန ္ လမ္းဖြင့္ေပးာႏုိင္ေသမ္လည္း ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမခမးအတြင္း ာိုႏင္ငံေတမ္အစိုးရ 
ဝင္ေရမက္လမမႈကိ ု မလုိလမးသည့္၊ လုပ္ပုိင္္ြင့္အမခမးအျပမးရရ ိထမးသည့္ အင္အမးႀကီးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမး သို႔မဟုတ္ 
အဖြခ႕တစ္္ုမ  အုပ္စုတစ္စုကိ ု  ာႏ စ္သိမ့္ာႏုိင္ရနမ္ မမူ ျဖစာို္ႏင္ေ္ခနည္းသည္။ ကမလတုိအတြက္ ္ီးစမးေပးထမးသည့္ NCA မႈၾကသူကမ္းတြင ္
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းာႏ င့္ တရမး္ပေဒစုိးမုိးေရးပုိင္းကို ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမး လုပ္ရန္အ္ခက္မပါသကခ့သို႔ ေရရ ည္ 
ဖြံ႕ ဖိ်ဳးေရး အစီအစ္္မခမး္ခမ တ္ျ္င္းာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီးလည္း ေရးသမးထမးျ္င္းမရ ိပါ။ အ္ခိန္တုိအတြင္း ာိုႏင္ငံေရးသေဘမ 
တူညီ္ခက္မခမး မရာိုႏင္သည့္အတြက္ လမမည့္ာႏ စ္မခမးအတြင္း ယင္းနယ္ေျမမခမး၏ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေ္မင္ရြက္ပု ံ
မည္သို႔ရ ိာိုႏင္မည္္ိုသည္မ မ မ န္းရ္က္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အထူးေဒသမခမးတြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ုိင္ရမ ကိစၥရပ္မခမးအတြက္ ာႏ စ္ဖက ္
သေဘမတူေ္မင္ရြက္သည့္ အစီအစ္္မခမးေပၚေပါက္လမာႏုိင္ေသမ္လည္း အမး ပိ်ဳင္ပဋိပကၡမခမးျဖစ္ေနသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင ္
ယ္င္အတုိင္း အလြန္႐ုံး ်ဳပ္ေထြးအကခ္ တ္ေန္ီးမည္ ျဖစ္သည္။ 

၉.၂ တုိငး္ရငး္သမးလကန္ကက္ုိငမ္ခမးကိ ုအျမစျ္ပတမ္ေ္ခမႈနး္ာ္ိုႏငျ္္ငး္ 

အစုိးရအ္က္္က္သည္ တ္ခိန္္ခိန္တြင ္ အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ာႏုိင္လိမ္႔မည္ဟူေသမ ေမ ခမ္လင့္္ခက္ျဖင့္ ဗဟုိ္ီးစီးမႈကိ ု
လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္ ေန္ခကမလတြင္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကုိ အသိအမ တ္ျပ်ဳ 
္ခ႔သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း အစုိးရ၏ ဗဟုိ္ီးစီးမႈစနစ္အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္းမ မ မေအမင္မျမငျ္ဖစ္ရုံမက ပဋိပကၡမခမးပုိတုိးလမေစ ပီး 
ေဒသအ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို ပုိမို႐ုံး ်ဳပ္ေထြးေစသည္။  

ေငြေၾကသူကးအင္အမး၊ လက္နက္အင္အမးေတမင့္တင္း ပီး ကုိယ္ပုိင္ အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္အျပည့္အဝ နီးပါးရရ ိထမးသည့္  UWSP  သည္ 
ျပည္ေထမငစ္ုသုိ႔ တုိိက္ရုိက္အစီရင္္ံသည့္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ရရ ိေရးအတြက္ စ္္္က္မျပတ္ ေတမင္း္ိုေနေသမ္လည္း 
၄င္း၏နယ္ေျမအတြင္း ေရြးေကမက္ပြခကခင္းပ ္ြင့္မျပ်ဳျ္င္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စု သတ္မ တ္မႈကို ျငင္းပယ္ျ္င္းမခမးရ ိ္ခ့သည္။357   
ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမကေ္ရးပါတီ၊ ရ မ္းျပည္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ာႏ င့္ ္ြန္္မ၏ ေမမ္ထုိင္းတပ္မေတမ္တို႔ ဖခက္သိမ္းရ င္းလင္း 
္ံလုိက္ရေသမ္လည္း အဖြခ႕အသစ္မခမးျဖစ္ေသမ သ ခမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထမင္ေရးေကမငစ္ီ ာႏ င့္ ပေလမင္ျပည္လြတ္ေျမမက္ေရး 
အဖြခ႕မခမးအျဖစ္ ျပန္လည္ ေပၚထြက္လမ္ခ့သည္။ ၄င္းအဖြခ႕သစ္မခမး၏ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြခ္ င္ာႏြခာႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္သမမက 
အရပ္ဖက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ုဖြခ႕စည္းအမဏမတည္ေထမင္ထမးာႏုိင္မႈမ မလည္း အလြန္လခင္ျမန္စြမျဖစ္ထြန္းလခက္ ရ ိသည္။  

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္မူ တပ္မေတမ္က MNDAA ကု ိ ၂၀၀၉ ္ုာႏ စ္တြင္ ၄င္းတို႔နယ္ေျမမ  အ ပီးတိုင္ တုိက္ထုတ္ပစ္္ခ့သည္။ 
ျမန္မမ့သမုိင္းတေလခမက္ အျမစ္ျပတ္နယ္ေျမရ င္းလင္းာိုႏင္သည့္ သမဓကအနည္းငယ္မ  တစ္္ုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅  ္ုာႏ စ္တြင ္
ကုိးကန္႔အဖြခ႕မ  အင္အမးအျပည့္ာႏ င့္ ျပန္လည္ဝင္ေရမက္လမျ္င္းက စစ္ေရးာႏ င့္ေျဖရ င္းျ္င္း၏ မ္ုိင္မမမႈကိသုက္ေသျပလခက္ရ ိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ နယ္စပာ္ႏ င့္ကပ္ေနသည့္ အဖြခ႕မခမးအတြက္ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ရ င္းျ္င္းမ မ ေရရ ည္အတြက္အေျဖမဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၀ 
္ုာႏ စ္တြင္ DKBA အတြင္း ္ြခထြက္မႈမခမးေပၚေပါက္္ခ့ ပီး ပဋိပကၡမခမး၊ စစ္ေရ မင္ေျပမင္းေရြ႕ရမႈမခမး တေကခမ့ျပန္ေပၚေပါက္လမ္ခ့ျ္င္းက  
တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးကုိ စစ္ေရးအရ ေပါင္းစည္းလုိက္ရုံာႏ င့္ ေျဖရ င္းာိုႏင္ျ္င္းမရ ပိုံကုိ ျပသေနသည့္ ္ပမမျဖစ္သည္။ 
ယင္းအျဖစ္အပခက္က DKBA နယ္ေျမမခမးတြင ္ KNU အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးျပန္လည္ဝင္ေရမက္ာိုႏင္ရန ္ လမ္းေၾကသူကမင္းျဖစေ္စ္ခ ့ပီး 
ာႏုိင္ငံေရးပထဝီအေနအထမး ကြချပမးမႈကို ပုိမုိၾကသူကီးထြမးေစ္ခ႔သည္။  

ပအို႔ဝ္အမခိ်ဳးသမးအစည္းအရုံးာႏ င့္ အစုိးရၾကသူကမးပူးေပါင္းမႈေ္မင္ရြက္မႈမခမးေၾကသူကမင့္ တည္တည္ ငိမ္ ငိမ္ျဖစေ္နေသမ ရ မ္း (ေတမင)္ 
ပအို႔ဝ္နယ္ေျမမခမးတြင္ပင္ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အဖြခ႔အစည္း၏ တရမးဝင ္ de jure အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ (ပအို႔ဝ္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရေဒသ) ာႏ င့္ ၄င္း၏ ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ ျဖစ္ေသမ   ပေလမင္အမခိ်ဳးသမးတပ္မေတမ္ ၏ de facto 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈၾကသူကမးတြင္ကြမဟမႈ ႀကီးႀကီးမမးမခမးရ ိသည္။ ၂၀၁၅ ္ုာႏ စ္တြင္ PNO ေရြးေကမက္ပြခ႐ုံး ံ်ဳးနိမ့္္ခ့ပါက ္ပမမ အမခိ်ဳးသမးဒီမုိကေရစီ 
အဖြခ႕္ခ်ဳပ္ကခ့ သုိ႔ေသမ ဗမမအမခမးစုပါသည့္ ပါတီက အာႏုိင္ရ္ခပ့ါက မည္ကခ့သို႔ေသမအေျပမင္းအလခမခမးေပၚေပါက္ာိုႏင္သည္မ မလည္း 
မရ င္းမလင္းျဖစ္ေန္ခပငျ္ဖစ္သည္။  

                                                           
357 ရႈပ္ေထြးမႈမခမး ေရ မင္ရ မးာိုႏင္ရန္အတြက္ ‘ဝ’ ျပည္အတြင္း UWSP မ လြခ ပီး မည္သည့္ပါတီမ  ရံုးစိုက္ရန္၊ လႈပ္ရ မးရန္ ြ္င့္မျပ်ဳာိုႏင္ဟု၂၀၁၅ ေမတြင္  ေၾကသူကညမ ခ့္သည္။ YL, 
‘Panhsang Summit: Excerpts From a Journal’, S.H.A.N, 20 May 15; available at: http://panglongenglish.blogspot.com/2015/05/the-panghsang-
summit-excerpts-from.html ကုိၾကသူကည့္ပါ။   
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၉.၃ အမးလုးံပါဝငသ္ည့္ ေတြ႕္ုေံ္ြးောႏြးမႈတစ္္ သုို႔ 

လက္ရ ိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း္ုိင္ရမအစီအစ္မ္ခမး ္ုိင္မမမႈမရ ိျ္င္းက အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးကုိ ေလခမ့္ခာႏုိင္ရန ္လုံေလမက္သည့္ 
အမဏမ္ြခေဝေပးမႈအပါအဝင ္ ေရရ ည္အလုပ္ျဖစ္ေသမ တရမးနည္းလမ္းကခသည့္ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ တုိင္းရင္းသမးေဒသ 
မခမးတြင္ ေဖမ္ေ္မင္ာိုႏင္သည့္ ာႏုိင္ငေံရးအရအေျဖရ မမႈ လုိအပ္လခက္ရ ိေနေၾကသူကမင္းကို အထင္အရ မးျပသလခက္ရ ိသည္။  

ာႏုိင္ငံေရးအေျဖရ မျ္င္းကို ာႏုိင္ငံေရးစကမးဝုိင္းမခမးမ တ္င့္ ျပ်ဳလုပ္သြမးရန္ တုိင္းရင္းသမးမခမးဘက္ကေရမ၊ ဒီမုိကေရစီလုိလမးသည့္ 
အတုိက္အ္ံမခမးကပါ အစ္္တစုိက္ေတမင္း္ုိ္ခ့သည့္အရမျဖစ ္ပီး ၂၀၁၁ ္ုာႏ စ္ ေနမက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရ၏ လက္္ံအသအိမ တ္ျပ်ဳမႈ 
ျမင့္တက္လမ္ခ့သည္။ ထုိေနမက္ပုိင္းမ စ ပီး ယ္င္တပ္မေတမ္အစုိးရ တမဝန္ရ ိသူမခမးျဖစ္္ခ့သည့္ သမၼတ္ီးသိန္းစိန္၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္္ကၠဌ သူရ္ီးေရႊမန္း ာႏ င့္ ကမကြယ္ေရး္ီးစီး္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္မ ွဴးႀကီး မင္းေအမင္လိႈင္တုိ႔ကုိ 
ာႏုိင္ငံေရးျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမး္ီ ္ီးတည္သည္ ့ ေ္ြးောႏြးပြခမခမး အတြင္းပါဝင္ရန ္ အတုိက္အ္ံမခမးဘက္မ  တုိက္တြန္းမႈမခမး 
္က္တုိက္ျဖစ္ေပၚလမ္ခ့သည္။  ငမိ္း္ခမ္းေရးလုပ္ငန္းစ္္အတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္မခမးအျပင္ ၂၀၁၅ 
္ုာႏ စ္တြင္ျပ်ဳလုပ္္ခ့သည့္ ေျ္မက္ပြင့္္ုိင္358 ေ္ြးောႏြးပြခတြင္ ပါဝင္္ခ့သည့္ ေဒၚေအမင္္န္းစုၾကသူကည္၊ လႊတ္ေတမ္အတြင္းမ  ာႏုိင္ငံေရးပါတီ 
၅၆ ပါတ ီစုထမးသည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြခ႕ကလည္း ေတမင္း္ိုမႈမခမးျပ်ဳလုပ္္ခ့သည္။359  

လက္ရ ိ ငိမ္း္ခမ္းေရးျဖစစ္္္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ညိႇာႏိႈင္းသူမခမး၏ အဓိကရည္မ န္း္ခက္မ မ အစုုိးရက ာႏုိင္ငံေရးေ္ြးောႏြးပြခမခမး 
ျပ်ဳလုပ္ပါမည္ဟူေသမ ကတိျပ်ဳ္ခက္ရယူရန္ျဖစ္သည္။ သမၼတအေနျဖင့္ လက္မ တ္ထိုးရန္ ္ာႏၵရ ိပါသည္ဟု ထုတ္ေဖမ္ထမးသည့္  
လက္ရ ိ NCA မူၾကသူကမ္းတြင ္ ာႏုိင္ငံေရးပါတီမခမး အမးလံုးကို ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စ ု ဖြခ႕စည္းရန္ရည္ရြယ္သည့္ 
ာႏုိင္ငံေရးေ္ြးောႏြးပြခမခမးတြင္ ထည့္သြင္းသြမးမည္ဟူေသမ အပုိဒ္ပါသည္။ ေ္ြးောႏြးပြခမခမးမ တ္င့္ ာႏုိင္ငံေရးသတ္မ တ္္ခက္မခမး 
ေျပမင္းလခမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ရန္ကိ ု သေဘမတူထမးသည့္ ျပည္ေထမင္စုသေဘမတူညီ္ခက္ ထြက္ေပၚလမမည္ျဖစ ္ပီး ယင္းကုိ 
ျပည္ေထမငစ္ုလႊတ္ေတမ္သို႔တင္သြင္း အေကမင္အထည္ေဖမ္သြမးမည္ဟု စမ္ခ်ဳပ္မူၾကသူကမ္းတြင္ေဖမ္ျပထမးသည္။ တုိင္းရင္းသမး 
ေ္ါင္းေ္မငအ္္ခိ်ဳ႕၏ အေျ္္ံ္ ပေဒအသစ္ ျပန္လည္္ေရး္ြခရန ္အမးထုတ္မႈမခမး ္က္လက္ရ ိေနာိုႏင္ ပီး၊  သေဘမတူညီ္ခက္တြင ္
၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ ပေဒကိျုပင္္င္သြမးရန္ သေဘမတူညီ္ခက္မခမး ပါေကမင္းပါာႏုိင္မည္ဟု ယူ္ရသည္။ စမ္ခ်ဳပ္္ခ်ဳပ္္ိုာႏုိင္ေရးသည္ 
၂၀၁၅ ေရြးေကမက္ပြခရလဒ္ေပၚတြင္မခမးစြမမႈတည္ေန ပီး အကယ္၍ NCA ကိ ုသေဘမတူလက္မ တ္ေရးထုိးၾကသူကသည္္ိုပါက ၂၀၁၆ 
္ုာႏ စ္အတြင္း ာႏုိင္ငံေရးေ္ြးောႏြးပြခမခမး ေပၚေပါက္လမာႏုိင္ဖြယ္ရ ိသည္။360 

တုိင္းရင္းသမး ပဋိပကၡာႏ င့္ အျ္မးေသမာိုႏင္ငံေရးအကခပ္အတည္းမခမးကုိ ေအမင္ျမင္စြမ ေျဖရ င္းာိုႏင္ရန္မ မ ၂၀၀၈ 
ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒေပၚေပါက္လမေစ္ခ့သည့္ ၁၉၉၀ ္ုာႏ စ္မခမးမ  ၂၀၀၀ ္ုာႏ စ္မခမး္ီ အထိကခင္းပ္ခ့ေသမ အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံထက္ 
ကခယ္ျပန္႔ ပီး၊ အမးလံုးပါဝင္ေ္ြးောႏြးာႏုိင္သည့္ ေ္ြးောႏြးပြခမခမးေပၚတြင္မႈတည္ေနသည္။361 အတုိက္အ္ံအဖခြ႕အမခိ်ဳးမခိ်ဳးမ   ာႏုိင္ငံေရး 
ေ္ြးောႏြးပြခမခမးအတြက္ ာိုႏင္ငံေရးမေူဘမင္မခမးကုိျပင္္င္ထမးၾကသူကသည္။362 မူေဘမင္မခမးအမးလံုးတြင္ ကုိယ္စမးလ ယ္ေပါင္း ရမာႏ င့္ 
္ခီပါဝင္သည့္ ေ္ြးောႏြးပြခမခမးျဖင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ ရည္မ န္းထမးၾကသူကေသမ္လည္း အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြခ႕အစည္း 
ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးက႑ကိုမူ ထည့္သြင္းထမးျ္င္းမရ ိပါ။ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတမ္တြင္ ေရး္ြခထမးသည့္ မူေဘမင္မခမး 
ရ ိေနာိုႏင္ေသမ္လည္း အမခမးျပည္သူသိေစရန ္ထုတ္ျပန္ျ္င္းမရ ိေသးပါ။ 

                                                           
358  ေျ္မက္ပြင့္္ုိင္တြင္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ (သမၼတ္ီးသိန္းစိန္)၊ တပ္မေတမ္ (ဗိုလ္္ခ်ဳပ္မႈႀကီးမင္းေအမင္လိႈင္)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္္ကၠဌ 
သူရေရႊမန္း)၊ အမခိ်ဳးသမးလႊတ္ေတမ္ (အမခိ်ဳးသမးလႊတ္ေတမ္ ္ကၠဌ ္ီး္င္ေအမင္ျမင့္) ာႏ င့္ လႊတ္ေတမ္အတြင္းမ  တုိင္းရင္းသမး ာိုႏင္ငံေရးပါတီမခမးကုိယ္စမးျပ်ဳ တစ္္ီး 
(ေဒါက္တမ ေအးေမမင္ ရ္ိုင္အမခိ်ဳးသမးပါတီ)  
359 ၅၆ ပါတီေပါင္း ပီး  ငိမ္း္ခမ္းေရးာႏ င့္ ာိုႏင္ငံေရးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတီဖြခ ႔စည္း ခ့္သည္။ ၄င္းတုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ေ္ြးောႏြးေရးမႈေဘမင္ာႏ င့္ 
ေ္ြးောႏြးရန္အ္ခက္မခမးကို ေ္ြးောႏြးပြချပ်ဳလုပ္ ပီးေနမက္ အတည္ျပ်ဳ ခ့္သည္။   
360 The NCA actually commits all parties to agreeing on a political framework within 60 days and commencing the dialogue within 90 days, but 
given the level of disagreement experienced in the NCA, and the time taken for various groupings of opposition actors to develop their 
frameworks (each at least three months), this seems extremely to unlikely take place prior to the November 2015 elections. 
361 အပိုင္း ၂ တြင္ တင္ျပ ခ့္သည့္အတုိင္း အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံတြင္ အပစ္အ္တ္ရပ္ထမးသည့္ အဖြခ ႔ႀကီး ၇ ဖြခ ႔အပါအ၀င္ အတိုက္အ္ံအမခမးအျပမး 
ပါဝင္တက္ေရမက္ ခ့္သည္။ ္ုံးျဖတ္္ခက္မခမးေပၚ ပါ၀င္လြမ္းမိုးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး မေကခနပ္မႈ အမခမးအျပမးရ ိ ခ့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ာိုႏင္ငံေရးအတြင္းတပ္မေတမ္အ္န္းက႑ 
ာႏ င့္ အစိုးရ၏ ဗဟုိ္ီးစီးမႈစနစ္ကခ့သုိ႔ေသမ အဓိက ကိစၥမခမး ္ုံးျဖတ္ရမတြင္ မေကခလည္မႈမခမးရ ိ ခ့္သည္။  
362 တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကုိင္မခမး၊ ေဒၚေအမင္္န္းစုၾကသူကည္၏ အမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီအဖြခ ႔္ခ်ဳပ္၊ ၅၆ ပါတီ ညြန္႔ေပါင္း၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကမက္ပြခတြင္ 
ဝင္ေရမက္ယ ္္ ပိ်ဳင္ ခ့္သည့္ တုိင္းရင္းသမး ာိုႏင္ငံေရးပါတီညြန္ေပါင္းအဖြခ ႔ ျဖစ္ေသမ ညီညြတ္ေသမတုိင္းရင္းသမးမဟမမိတ္  United Nationalities Alliance (UNA) တုိ႔ 
ေရး္ြခထမးသည့္ မူေဘမင္ ၄ ္ုရ ိသည္။ 
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၉.၄ ေဒသအပု္္ ခ်ဳပေ္ရး ျပ်ဳျပငေ္ျပမငး္လခမႈမခမး ညိႇာႏႈိငး္ျ္ငး္ 

ဇယမး ၁၂ - တုိငး္ရငး္သမးလကန္ကက္ုိငအ္ဖြခ႕ႀကးီမခမး၏ ဖြခ႔စညး္ပံုအေျ္္ံ္ ပေဒျပ်ဳျပငေ္ျပမငး္လခေရးာႏ င့္္ုိငသ္ည့္ ာိုႏငင္ေံရး 
ရပတ္ည္္ ခက ္သေဘမထမးမခမး  

အဖြခ ႔အစည္း အေနအထမး ာိုႏငင္ေံရး ရပတ္ည္္ ခက ္

ကရင ္အမခ်ိဳးသမး အစည္းအရုးံ အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ဒီမိုကေရစီကခေသမ ဖက္ဒရယ္ အေျ္္ံ္ပေဒေပၚေပါက္လမေရး၊ လူ႔အ ြ္င့္အေရးာႏ င့္ 
တန္းတူေရးကို အထူးအေလးေပးသည္။ 

ဒမီုိကေရစအီကခ်ိဳးျပ်ဳ ကရငအ္မခ်ိဳးသမး 
တပမ္ေတမ္ 

အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

KNU သို႔ တရမးဝင္ လႊခအပ္ထမးသည္။ 

မြနျ္ပညသ္စပ္ါတ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

၈ ျပည္နယ္ အေျ္္ံ္ပေဒကို ေရး္ြခလခက္ရ ိသည့္ ညီညြတ္ေသမတုိင္းရင္းသမး လူမခိ်ဳးမခမး 
ဖက္ဒရယ္ေကမင္စီ မ တ္င့္ ညႇိာိႏႈင္းမႈမခမးျပ်ဳလုပ္သည္။363 

ကရငန္အီမခ်ိဳးသမး တိးုတကေ္ရးပါတ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

၈ ျပည္နယ္ အေျ္္ံ္ပေဒကို ေရး္ြခလခက္ရ ိသည့္ ညီညြတ္ေသမတုိင္းရင္းသမး လူမခိ်ဳးမခမး 
ဖက္ဒရယ္ေကမင္စီ မ တ္င့္ ညႇိာိႏႈင္းမႈမခမးျပ်ဳလုပ္သည္။ (မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ကိုၾကသူကည့္ပါ) 

ပအို႔ဝအ္မခ်ိဳးသမးအစညး္အရံုး/ 
အမခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္ ဌမေနျပညသ္ူ႔စစ ္

ာုိႏင္ငံေရးပါတီ ာႏ င့္ 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ 

ပအို႔ဝ္ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရေဒသ အရြယ္အစမးကို ္ခခ႕ယူလိုသည္။ အစုိးရာႏ င့္ 
္က္္ံေရးေကမင္း ထူေထမင္ ထိန္းသ္ိမ္းရန္ ပုိအေလးထမးသည္။ 

သ ခမး္ျပညျ္ပနလ္ညထ္ေူထမငေ္ရး ေကမငစ္ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း လုပ္ပိုင္ ြ္င့္အျပည့္အဝရရန္၊ ျမန္မမာိုႏင္ငံမ  ြ္ခထြက္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ္က္ေနရန္ ္ုံးျဖတ္ာိုႏင္သည့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌမန္း ြ္င့္ ရရန္အေလးထမးသည္။364  
၂၀၀၈ ဖြခ႔စည္းပုံ အေျ္္ံ္ပေဒကို ျပင္္င္ရမတြင္ ပါဝင္ရန္ ္ာႏၵရ ိသည္။365 

ပအို႔ဝအ္မခ်ိဳးသမး လြတေ္ျမမကေ္ရး 
အစည္းအရံုး 

အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ညီညြတ္ေသမ တိုင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမးဖက္ဒရယ္ေကမင္စီ မ တ္င့္ ညိႇာိႏႈင္းမႈမခမး 
ျပ်ဳလုပ္သည္။ (မြန္ျပည္သစ္ပါတီကိုၾကသူကည့္ပါ) 

ဝ ျပညေ္သြးစညး္ညညီြတေ္ရးပါတ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

‘ဝ’ နယ္ေျမမခမးကို ‘ဝ’ ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မ တ္လိုသည္။ ရ မ္းျပည္နယ္ာႏ င့္ သက္္ိုင္ျ္င္း 
မရ ိပခ ျပည္ေထမင္စုသို႔ တိုက္ရုိက္အစီရင္္ံသည့္ ျပည္နယ္ သတ္မ တ္ေပးရန္ 
ေတမင္း္ိုထမးသည္။ 

အမခ်ိဳးသမးဒမီိကုေရစ ီေသြးစညး္ညညီြတေ္ရး 
တပမ္ေတမ္ - မိငုး္လမးအဖြခ႕ 

အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

မသိရပါ။ ညိႇာိႏႈင္းမႈမခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး UWSP ကို လႊခအပ္ထမးသည္ဟု မ တ္ယူာုိႏင္သည္။ 
ရ မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ ၄ တြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ ္က္လက္ထိန္းသိမ္းထမးရန္ 
အဓိကထမးသည္။  

က္ခငလ္ြတလ္ပေ္ရးအဖြခ႕ စစ္ျဖစ္ေန္ခ 
ညီညြတ္ေသမတုိင္းရင္းသမး လူမခိ်ဳးမခမး ဖက္ဒရယ္ေကမင္စီမ တ္င့္ ညိႇာိႏႈင္းမႈမခမး 
ျပ်ဳလုပ္သည္။ (မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ၾကသူကည့္ပါ) တိုင္းရင္းသမးျပည္နယ္မခမး 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရ ိရန္ လုိလမးသည္။366 

ပေလမငျ္ပညလ္ြတေ္ျမမကေ္ရးတပ္္ းီ စစ္ျဖစ္ေန္ခ 

ရ မ္းျပည္နယ္ အေနမက္ေျမမက္ဘက္ျ္မ္းကို ပေလမင္/တအမင္း ျပည္နယ္အျဖစ္ဖြခ ႔စည္းရန္ 
ေရရ ည္ရည္မ န္းထမးသည္။ အျ္မး လက္နက္ကုိင္အဖြခ ႔မခမးာႏ င့္ ပူးေပါင္း ပီး အမဏမရ င္စနစ္ 
ကခ္ုံးသည္ထိ တုိက္္ိုက္ရန္ ေရတုိရည္မ န္း္ခက္ အျဖစ္္ခမ တ္ထမးသည္။ 367 UNFC 
အဖြခ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ 

က္ခငက္မကြယေ္ရး တပမ္ေတမ္ (ေကမငး္္ါး 
ဌမေနျပညသ္ူ႔စစ)္ 

ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ 
ာိုႏင္ငံေရးာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး ထုတ္ေဖမ္ေျပမေလ့မရ ိ။ အမခိ်ဳးသမးညီလမ္ံတြင္ 
က္ခင္ကုိယ္ပ္ိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရတုိင္းအျဖစ္ ဖြခ႔စည္းေပးရန္ ေတမင္း္ုိ ခ့္သည္။ 

သ ခမး္ျပညတ္ိုးတကေ္ရးပါတ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

၈ ျပည္နယ္ ဖက္ဒရယ္ အေျ္္ံ ္ပေဒကို ကုိင္စြခထမးသည့္ ရ မ္းအမခိ်ဳးသမးဒီမိုကေရစီ 
အဖြခ႕္ခ်ဳပ္သုိ႔ တရမးဝင္ လႊခအပ္ထမးသည္။ UNFC ၏ တက္ၾကသူကြေသမ အဖြခ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ 

ယုံၾကသူကည္ရသည္ ့ာႏုိင္ငံေရးေ္ြးောႏြးပြခမခမး အမ န္တကယ္ျဖစ္ေပၚလမပါက  တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြခ႕အမခမးစုာႏ င့္ မ တ္ပုံတင ္
ထမးသည့္ တုိင္းရင္းသမးာႏုိင္ငံေရးပါတီမခမးသည္ ဖက္ဒရယ္အေျ္္ံ္ ပေဒ ေပၚေပါက္လမေရးအတြက္ေ္ြးောႏြးၾကသူကမည္ျဖစ္သည္။ 
၂၀၀၈ ဖြခ႕စည္းပံုုအေျ္္ံ္ပေဒျပင္္ င္ရန္ အေလခမ့ေပးမႈမခမး368 ရ ိလမသည္္ုိပါက  တုိင္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးႀကီး  ္ုာႏ စ္မခိ်ဳး၏ အဓိက 

                                                           
363 စင္ ပိ်ဳင္အေျ္္ံ္ပေဒမႈၾကသူကမ္း ျပ်ဳစု္ချဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ စမတမ္းရ င္အေနာႏ င့္ ေလ့လမ ြ္င့္မရ ခ့္ပါ။ အေျ္္ံအမးျဖင့္ေတမ့ ၈ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမခ ့
ျပည္သူေတြရခ ႔လုိအပ္္ခက္အရ ျပည္နယ္အသစ္ေတြ ဖြခ ႔စည္းတမကိုလည္း လက္္ံပါတယ္ ဟု UNFC အတြင္းေရးမ ွဴး က အင္တမဗခွဴးတြင္ေျဖထမးသည္။  
S.H.A.N, ‘Interview with Ku Oo Reh, General Secretary of UNFC’, 19 January 2015; http://english.panglong.org/interview-with-khu-oo-reh-
general-secretary-of-unfc/ ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
364 သ ခမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထမင္ေရးေကမင္စီ၏ ၂၀၁၄ အေျ္္ံ္ပေဒ အ္န္း ၄ ကုိၾကသူကည့္ပါ။ ယင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌမန္း ြ္င့္ကို လမ္းညြန္အေျ္္ံမႈ  ၆ ္ခက္အနက္ နံပါတ္ 
၂ ေနရမတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ ရ မ္းလူမခိ်ဳးမခမး အေနာႏ င့္ လြတ္လပ္ေသမာိုႏင္ငံ ာႏ င့္  စစ္မ န္သည့္ျပည္ေထမင္စု ာႏ စ္သက္သည္ကိုေရြး္ခယ္ ြ္င့္ရ ိေၾကသူကမင္းကို 
ရ င္းလင္းေဖမ္ျပထမးသည္။ အ္န္း ၅ ာႏ င့္ ၆ ကိုၾကသူကည့္ပါ။  
365 See BCES (2013), p. 4. 
366  KIO ၏ ၁၉ ္ခက္ပါစမတမ္းမ  ေျ္္ံ္ပေဒာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ာိုႏင္ငံေရး ေတမင္း္ုိ္ခက္မခမး အေသးစိတ္ကုိSakhong (2010), pp. 137-142 တြင္ၾကသူကည့္ပါ။  
367 PSLF ာိုႏင္ငံျ္မးေရးဌမနာႏ င့္ ေတြ ႔္ုံေမးျမန္း္ခက္ (၂၀၁၅ ဧ ပီ ေနရမ - လ ခိ်ဳ ႔၀ က္)  ေရရ ည္ရည္မ န္း္ခက္ျဖစ္ေသမ္လည္း မဟမမိတ္မခမး (KIO SSPP) တုိ႔ာႏ င့္ 
ညႇိာိႏႈင္းရဖြယ္ ရ ိသည္ဟု ေျပမ ြ္င့္ရ ပုဂၢိ်ဳလ္ က ေျဖၾကသူကမး ခ့္သည္။  
368 အေျ္္ံ္ပေဒကို အတူတကြ တုိက္ဖခက္ ပီး ပံုၾကသူကမ္းမ တ္င့္ ျပန္လည္ေရး္ြခရန္ စ္္္က္မျပတ္ႀကိ်ဳးစမးေနသည့္ အတုိက္အ္ံမခမးရ ိာိုႏင္သည္္ုိသည္မ မ သံသယ 
ျဖစ္စရမ မလုိသည့္အ္ခက္ျဖစ္သည္။ ေမလတြင္ျပ်ဳလုပ္ ခ့္သည့္ ညီလမ္ံတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရး ာႏ င့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌမန္း ြ္င့္ကို အေျ္္ံသည့္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထမင္စု တည္ေ္မက္သြမးရန္ ၂၀၀၈ အေျ္္ံ္ပေဒျပင္္င္ေရးကို ေရ းရ ်ဳလုပ္ေ္မင္သြမးမည္ျဖစ္ေၾကသူကမင္း အတိုက္အ္ံ လက္နက္ကုိင္အဖြခ႕ႀကီးတစ္္ုက 

http://english.panglong.org/interview-with-khu-oo-reh-general-secretary-of-unfc/
http://english.panglong.org/interview-with-khu-oo-reh-general-secretary-of-unfc/
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ေတမင္း္ို္ခက္မ မ ျပည္နယဝ္န္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမးကုိ သမၼတက္န္႔အပ္ျ္င္းမဟုတ္ပခ ေဒသ္ံမခမးေရြး္ခယ္္န္႔အပ္ာိုႏင္္ြင့္ ေပးရန ္
ျဖစ္ာိုႏင္သည္။ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမခမးအေနျဖင့္ ပညမေရး၊ သဘမဝသယံဇမတ စီမံ္န္႔္ြခေရးတို႔ာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး 
လုပ္ပုိင္္ြင့္ပုိမုိရရ ိိရန္အတြက ္ ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒ ဇယမး ၂ တြင္ ေဖမ္ျပထမးသည့္ လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမး တုိးျမႇင့္ေပးရန္လည္း 
ေတမင္း္ိုာႏုိင္သည္။  

အ္က္အ္ခအမခမးအျပမးရ ိာႏုိင္ေသမ္လည္း အစုိးရာႏ င့္ တပ္မေတမ္က ဖြခ႔စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒ္ုိင္ရမ ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလခမႈမခမးျပ်ဳလုပ္ရန္ 
သေဘမတူညီမႈ ရရ ိေအမင ္ ေ္မင္ရြက္ရန္မ မ မျဖစ္ာိုႏင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး 
ကုယိ္ပုိင္အေျ္္ံ္ ပေဒျပဌမန္း္ြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဗမမလူမခိ်ဳးအမခမးစုေနထုိင္သည့္ေနရမမခမးကုိ စုစည္း ပးီ  ရ စ္္ုေျမမကျ္ပည္နယ ္
အျဖစ္ဖြခ႕စည္းရန္ ေတမင္း္ုိမႈမခမးမ မမူ ျဖစ္ာိုႏင္ေ္ခနည္းပါးပါသည္။ ကမလၾကသူကမရ ည္္ုတ္ကုိင္လမ္ခ့ေသမ ္ြခထြက္္ြင့္ပါ 
ကုိယ္ပုိင္ျပဌမန္း္ြင့္မ မ ျပညေ္ထမင္စုအ္င့္တြင ္ လက္မ တ္ေရးထုိး္ခ့ေသမ တစ္ဖြခ႕္ခင္းသေဘမတူညီ္ခက္မခမးာႏ င့္ NCA တြင္  
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးက ျပည္ေထမင္စုမ  ္ြခထြက္ျ္င္း မျပ်ဳပါဟု ကတိျပ်ဳထမး္ခ့ ပီးျဖစ္ေသမေၾကသူကမင့္ ္က္ေ္ြးောႏြးရန္ မလုိသည့္ 
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ 

ဝ၊ ပအို႔ဝ္၊ တအမင္း ကခ့သုိ႔ေသမ ျပည္နယ္မရ ိသည့္ တုငိ္းရင္းသမးလူမခိ်ဳးမခမးအဖို႔မူ ျပည္နယ္ရရ ိေရးသည္ အာႏၱိမ ရည္မ န္း္ခက ္
ျဖစ္ာိုႏင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စုမခမး၏ လုပ္ပုိင္္ြင့္မခမး တုိးျမႇင့္ေပးရန ္ အနိမ့္္ုံးအ္င့္ေတမင္း္ိုာႏုိင္သည္။  
အ္ခိ်ဳ႕ေသမ ေဒသမခမးတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမး (္ရုိင ္ သုိ႔မဟုတ္  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္) ကခ့သို႔ တတိယအ္င့္္ 
အစုိးရဖြခ႕စည္းေရးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး ေမး္ြန္းမခမးေပၚထြက္လမာႏုိင္သည္။ ာႏုိင္ငံေရးေ္ြးောႏြးပြခမခမး ျပ်ဳလုပ္ေနစ္္တြင ္အ္ါ၊ ကယန္း၊ 
လမးဟ ူ ာႏ င့္ အျ္မးလူမခိ်ဳးစုမခမးမ  ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမး စုဖြခ႕ေပးရန္ေတမင္း္ိုမႈမခမး ေသ္ခမေပါက္ တင္သြင္း 
လမမည္ျဖစ္သည္။  

တုိင္းရင္းသမး ာႏုိင္ငံေရးသမမးမခမးအေနျဖင့္ ္ရုိင္အ္င့္၊  မိ်ဳ႕နယ္အ္င့္၊ ေကခးရြမအုပ္စု အ္င့္ အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏ င့္ 
ပတ္သက္ ပီး ဖြခ႕စည္းပံုအေျ္္ံ္ပေဒ္ုိင္ရမ ျပင္္င္မႈမခမးျပ်ဳလုပ္ရန္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမခမးလြန္းသည့္ 
အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး္ီးစီးဌမန၏ အနမဂတ္က႑ာႏ င့္ပတ္သက္ ပီး အမရုံထမးေ္ြးောႏြးမႈ မရ ိသေလမက္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသမး 
လက္နက္ကိုင္အဖြခ႕မခမးသည္လည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအ္င့္တုိင္းတြင္ ေကမ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ ေ္ါင္းေ္မင္တစ္္ ီးသုိ႔ အမဏမအ္င့္္င့္ 
အပ္ာႏ င္းထမးသည့္ နယ္ေျမအ္င့္သတ္မ တ္္ြချ္မးအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းကို အသုံးျပ်ဳေနျ္င္းေၾကသူကမင့္လည္းျဖစ္ာိုႏငသ္ည္။ ထုိ႔ျပင ္တုိင္းရင္းသမး 
လက္နက္ကိုင္မခမး၏ စနစ္အရ ဒုတိယအ္င့္ေ္ါင္းေ္မင္ (အစုိးရ၏ ္ရုိင္၊  မိ်ဳ႕နယ ္ အရမရ ိမခမးာႏ င့္ အ္င့္တ)ူ မခမးသည ္
၄င္းတုိ႔စနစ္အတြင္း လုပ္ပုိင္္ြင့္အေတမ္မခမးမခမးရ ိ ပီး ရပ္ရြမတစ္္ုတည္းတြင္ ကမလရ ည္ၾကသူကမ တမဝန္ထမ္းေ္မင္္ခၾ့ကသူကသူမခမး 
ျဖစ္သည္။ လက္ရ ိအေျ္္ံ္ ပေဒအရ ယင္းေ္ါင္းေ္မင္မခမးအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမမခမးတြင္ အမတ္ေနရမ ယ ္္ ပိ်ဳင ္
အာႏုိင္ရ္ခ့ပါကလည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ တရမးဝင္တမဝန္ေပးအပ္ျ္င္း္ံရ မည္မဟုတ္ပါ။ ကုိ္ယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စ ုအ္ခိ်ဳ႕တြင္မူ 
ျ္ြင္း္ခက္အျဖစ ္တမဝန္ေပး္ရံာိုႏင္သည္။  

ရပ္ရြမာႏ င့္ တုိက္ရုိက္သက္္ိုင္သည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံကိ ု အေကမင္အထည္ေဖမ္သူမခမးျဖစျ္္င္း၊ အမဏမပုိင္ာႏ င့္ ရပ္ရြမၾကသူကမးမ  
္က္္ံေရးကိ ု ပုံေဖမ္ေနရျ္င္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္အဖြခ႕မခမး၏ အ ပိ်ဳင္အ္ုိင္ျဖစ္ေနေသမ အမခိ်ဳးသမးေရးအျမင္မခမးာႏ င့္ 
ညိႇာႏိႈင္းေ္မင္ရြက္ေနသူမခမးျဖစျ္္ငး္ေၾကသူကမင့္ ာႏုိင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းသစ္တြင္ ၄င္းအ္င့္မခမးမ  ေဒသကိုယ္စမးလ ယ္မခမး ာႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ စီမံမႈမခမးသည္ ာႏုိငင္ံေတမ္ာႏ င့္ လူ႔အဖြခ႔အစည္းၾကသူကမးမ  ္က္္ံေရးကိ ုျပန္လည္ျပ်ဳျပငရ္မတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။  
ေရြးေကမက္္ ံ ကုိယ္စမးလ ယ္မခမးအေနျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတြင ္ မည္ကခ့သို႔ပါဝင္ာႏုိင္သည္ကို ကုိယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြင့္ရစီရင္စမုခမးမ  
အေျ္အေနမခမးက ေဖမ္ျပလခက္ရ ိသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အုုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္သမ ဝင္ေရမက္ပါဝငာို္ႏင္ ပီး 
ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိသမ အဓိက ေ္မင္္ရြက္ရကမ ္ုံးျဖတ္္ခက္မခမးမ မလည္းေထြ/အုပ္ေပၚတြင္သမ အဓိကမူတည္သည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ ္အစီအစ္္ာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကေမး္ြန္းမခမးမ မ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္္ု္ခင္းစီတြင္  ေကခးရြမအုပ္စု၊ 
 မိ်ဳ႕နယ္၊ ္ ရုိင္မခမးအတြက္ သီးသန္႔အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အသစ္ဖြခ႕စည္း မည္လမး။ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမးာႏ င့္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြခ႔ဝင္မခမးကုိ 
ေဒသမ  ေရြး္ခယ္တင္ေျမမက္ ပီး၊ အ္ြန္ဘ႑မကိုလည္း ကုိင္တြယ္ထိန္း္ခ်ဳပ္္ြင့္ရ ိသည္္ုိပါက ၄င္္းတုိ႔ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ  

                                                           
ထုတ္ျပန္ ခ့္သည္။ UWSP NDAA (မိုင္းလမး) အဖြခ႔အေနာႏ င့္ ပထမ္ုံးအႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္အစိုးရ လုိလမးေၾကသူကမင္း ထုတ္ေျပမ ခ့္သည့္အတြက္ 
ထူးျ္မးသည့္အသြင္ေ္မင္သည္။ ယင္းအဖြခ႕မခမးသည္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိုသမ အစ္္တစိုက္ေတမင္း္ုိ ခ့္ ပီး ျပည္ေထမင္စုအေရးကို ဂရုမစိုက္သူမခမးျဖစ္သည္။ 
‘Panhsang Summit: Excerpts From a Journal’, S.H.A.N, 20 May 15; http://panglongenglish.blogspot.com/2015/05/the-panghsang-summit-
excerpts-from.html ကုိၾကသူကည့္ပါ။  
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လုပ္ငန္းမခမးကုိ ဗဟုိ္ီးစီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနေအမက္တြင ္ ္က္လက္ထမးရ ိမည္လမး၊ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ဖြခ႕စည္းထမးသည့္ 
အရပ္ဖက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိုသမ အသုံး္ခမည္လမး ္ုိသည့္ေမး္ြန္းမခမးျဖစ္သည္။  

အေရးႀကီး္ံုးတစ္္ုမ မ အမးလံုး တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္သည့္ ဗဟုိ္ီးစီး အေထြေထြအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို သမ္က္လက္အသုံးျပ်ဳရန ္
သေဘမတူ္ခ့သည္္္ိုပါက တုိင္းရင္းသမးေဒသမခမးမ  အသြင္ကူးေျပမင္းမႈမခမးကိ ု စီမံပုံသည္ အဓိက စ္္းစမးရမည့္ 
အ္ခက္ျဖစ္လမသည္။  တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္မခမး အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ေနရမတြင္ လုံ ္်ံဳေရးက႑ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခေရး (SSR) ာႏ င့္ 
လက္နက္ျဖ်ဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖခက္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစညး္ေရး (DDR) မခမးျပ်ဳလုပ္ပါက တပ္ဖြခ႕ဖခက္သိမ္းျ္င္း၊ 
ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ေျပမင္းျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းျ္င္းမခမးကုိလည္း တ ပိ်ဳင္တည္းလုပ္ေ္မင္ရန ္ လုိအပ္သည္။ 
မႈဝါဒမခမးကြချပမးျ္င္း၊ အဖြခ႕အစည္း သေဘမသဘမဝ ကြချပမးျ္င္းတုိ႔အျပင္ ေျမပုံစနစ္အမးနည္းျ္င္းာႏ င့္  အဖြခ႔အစည္းအ္ခင္း္ခင္း 
အထက္ေအမက္ ္က္္ံေရး အတမးအ္ီးမခမးေၾကသူကမင့္ အလြန္႐ုံးႈပ္ေထြးာိုႏင္သည္။ လုပ္ငန္းစ္္မခမးာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး 
မတူညီသည့္နယ္ေျမမခမးမ  မတူညီသည့္တုိင္းရင္းသမး လက္နက္ကိုင္မခမးအၾကသူကမးက ကြချပမးသည့္သေဘမထမးမခမး (အဖြခ႕တစ္္ု 
အတြင္းမ မပင)္ ကိုလည္း မလြခမေသြႀကံ်ဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အကုိင္အတြယ္မတတ္ပါက ပဋိပကၡအသစ္မခမးေပၚေပါက္ 
လမာႏုိင္သည္။ 

၉.၅ သုးံသပ္္ ခက-္ ျဖစာို္ႏငေ္္ခကိ ုလကေ္တြ႕္န္္ နမ္ နး္ ျ္္ငး္ 

အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးရ ိေနသည့္ေဒသမခမးမ  ႐ုံးႈပ္ေထြးလ သည့္ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို ေကမင္းစြမနမးလည္ေစရနအ္တြက္ အေျ္္ံအ္ခက္မခမး 
ကိ ု တင္ျပထမး ပီး ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင ္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ္ုိင္ရမကိစၥရပ္မခမး ပုံမ န္ေ္မင္ရြက္ာိုႏင္ရန္ မည္မ ခ္က္္ခသည္ကုိ 
ဤအစီရင္္စံမတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ ာႏုိင္ငံေရးျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ျပည္တြင္းမ ပုဂၢ်ိဳလ္မခမးသမမက ျမန္မမ၏ 
ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရး္ုိင္ရမ အ္က္အ္ခမခမး၊ အထိမ္ံအေျ္အေနမခမးကုိ ေကခမ္လႊမးာႏုိင္ရန ္ပံ့ပုိးေနသည့္ ာႏုိင္ငံတကမ အသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ 
လက္ေတြ႕အသုံး္ခာႏုိင္သည့္ မူဝါဒေရးရမတုိက္တြန္းမႈမခမး ျပ်ဳစုရမတြင္ လုိအပ္သည့္ အေျ္္ံအ္ခက္မခမးကုိ ဤစမတမ္းတြင္ 
တင္ျပထမးပါသည္။ စမတမ္းာႏ င့္ ပတ္သက္ ပီး အတုိ္ခ်ဳပ္တင္ျပရလ ခင္ မဟမဗခွဴဟမတကခ အေသအ္ခမျပင္္င္ထမးျ္င္း မရ ိသည့္ 
နည္းလမ္းမခမးျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္္ံေနရသည့္ ေဒသမခမးတြင္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈမခမး ေဖမ္ေ္မင္ရန ္ ႀကိ်ဳးစမးေသမ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 
အဖြခ႕အစည္းမခမးအဖုိ႔ အ္က္အ္ခာႏ င့္ စိန္ေ္ၚမႈအမခမးအျပမး ေတြ႕ာိုႏင္ေၾကသူကမင္း အဓိကေလ႔လမမ တ္သမးရပါသည္။   

ထုိအ္က္အ္ခမခမးကုိ အမ န္တကယ္ေျဖရ င္းာိုႏင္ရန္အတြက္ မရ ိမျဖစလ္ုိအပ္သည့္ ျပည္တြင္းာႏုိင္ငံေရး အေျပမင္းအလခ ျဖစ္ေပၚရန္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနသူမခမးၾကသူကမး  ငမိ္း္ခမ္းတည္ ငိမ္ေသမ ျပည္ေထမင္စုတစ္္ုကိ ု အမ န္တကယ္တည္ေထမင္လုိသည့္ ာႏုိင္ငံေရး 
သေဘမတူညီ္ခက္ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရ ိရန္ာႏ င့္ အေလခမ့ေပးမႈမခမး ရ ိလမပါက ာိုႏင္ငံေရးအ္င္းအကခင္းတြင္ စစ္ေရးအရ 
ဖိအမးေပးျ္င္းကို ေလခမ့္ခလုိသည့္ ္ာႏၵရ ိရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ထုိကခ့သို႔ျဖစ္ရန ္္ယ္စုာႏ စ္္ခီ ပီးၾကသူကမာိုႏင္သကခ့သို႔ တုိးတက္မႈမခမး 
္က္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနရနမ္ မလည္း ျဖစ္ာိုႏင္ေ္ခနည္းသည္။ မလုံ ္်ံဳမႈမခမး ယ္င္အတုိင္း္က္ရ ိေန ပီး အစိုးရေ္ါင္းေ္မင္ပိငု္းမခမး 
အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ ပိ်ဳကြခမည္ကို စိုးရိမ္ေသမေၾကသူကမင့္ ျဖစ္ေပၚလမေသမ ျပႆနမမခမးကုိ စစ္အင္အမးကုိအသံုးျပ်ဳ ေျဖရ င္းရန္သမ 
အမးသမေနမည္္ုိပါက အ္က္အ္ခမခမးကုိ အ္ခိန္တုိတိုာႏ င့္ ေျဖရ င္းေအမင္ျမင္ရန္မျဖစာို္ႏင္ပါ။  

ာႏ စ္အလုိက္တုိးတက္မႈမခမး္က္လက္ျဖစ္ေပၚေန္ခိိန္တြင္ အမး ပိ်ဳင္မႈမခမးရ ိရမ နယ္ေျမမခမးမ  ေဒသအ္င့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအမး 
လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမ၌ အလြတ္သေဘမ ညႇိာႏိႈင္းမႈမခမး္က္လက္ျဖစ္ေပၚေနအံုးမည္ျဖစသ္ည္။ အနည္း္ုံးအေနျဖင့္ 
ညႇိာႏိႈင္းေ္ြးောႏြးေနသည့္ ကမလတေလခမက္တြင္ရ ိေန္ီးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈္ုာႏ စ ္ ဖြခ႕စည္းပံုအေျ္္ံ္ ပေဒကို ေျပမင္းလခာိုႏင္ျ္င္း 
မရ ိပါက  နယ္ေျမသစ္မခမးရယူ ပီး လက္ရ ိစနစ္ကို္ခခ႕ထြင္ျ္င္းမ အပ အစုိးရ၏ ေဒသအ္င့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ေ္မင္ရြက္ပုံကို ျပ်ဳျပင ္
ေျပမင္းလခာႏုိင္ရန ္အ္ြင့္အလမ္းနည္းသည္။  

ယင္းနယ္ေျမမခမးတြင ္လုပ္ငန္းေ္မင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြခ႕အစည္းမခမး ္ပမမ - လူသမး္ခင္းစမနမမႈအကူအညီ၊ 
ဖံြ႔ ဖိ်ဳးေရးအကူအညီေပးေနသည့္အဖြခ႕မခမး အေနျဖင့္ အစုိးရက တရမးဝင္ ္န္႔အပ္ထမးျ္င္းမရ ိသည့္ ေဒသ္ံအမဏမပုိင္မခမးႀကီးစုိးရမ 
အေျပမင္းအလခမခမး္က္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ နယ္ေျမမခမးတြင္ ဝင္ေရမက္လုပ္ကုိင္ာိုႏင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမခမး ေဖမ္ထုတ္ျပ်ဳစုရန ္
လိုအိပ္သည္။ တစ္တိငု္းျပည္လံုး အကခိ်ဳး္ံစမးာႏုိင္မည့္ စီးပြမးေရး ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခမႈကို ေဖမ္ေ္မင္ာႏုိင္ေသမ၊ က႑စုံတုိးတက္ေသမ၊ 
ပြင့္လင္းေသမ၊ အမးလံုးကိကုုိယ္စမးျပ်ဳာိုႏင္ေသမ ာႏုိင္ငံေတမ္ျဖစ္လမေရးအတြက္ - ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလခေရးကိ ု ပံ့ပုိးရန ္
ရည္ရြယ္သည့္ ာႏုိင္ငံတကမအဖြခ႕အစည္းမခမးအေနျဖင့္ ျဖစ္ာိုႏင္ေ္ခရ ိသည့္ ေရတုိရည္မ န္း္ခက ္ာႏ င့္ကုိက္ညီမည့္ ေထမက္ပံ႔ကူညီမႈမခမး၊ 
ရင္းာႏ ီးျမ်ဳပ္ာႏ ံမႈမခမး ျပ်ဳလုပ္ရမည္။  ယုံၾကသူကည္မႈာႏ င့္ နမးလည္မႈ တည္ေ္မက္ျ္င္းကိ ု အေလးထမးရမည္။ လက္ရ ိျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
ာႏုိင္ငံေရးေ္ြးောႏြးမႈမခမးကုိ ပံ့ပုိးာႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမခမးကုိ ္ီးစမးေပးသင့္ပါသည္။
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369 ကမကြယ္ေရးအစီအစ္္မခမးစတင္္ခိန္မ စသည္။ ( ဗကပ အုပ္္ခ်ဳပ္ ခ့္သည့္ကမလအတြင္း ာႏ င့္ ကုိးကန္႔အဖြခ႕မခမး အုပ္္ခ်ဳပ္ ခ့္စ္္ကမလမခမးမ လြခ၍ 
ေတမက္ေလခမက္ေနရမယူ ခ့္သည္။)  
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(ပအုိ႔ဝ္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ စီရင္စု)370 

ပအုိ႔ဝ္အမခိ်ဳးသမး 
ကမကြယ္ေရး တပ္မေတမ္  

ပေလမငျ္ပည ္လြတေ္ျမမကေ္ရး ပါတ ီ တအမင္းအမခိ်ဳးသမး ပါတီ 

မန္တုန္ာႏ င့္ နမ္႔္န္ မခ္ာႏၵနယ္မ  ေနရမအမးလုံး 
(ပေလမင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ စီရင္စု) 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ အမတ္ တစ္ေနရမ 
္ခန္လ ပ္္ံရ371 

မန္တုံျပည္သူ႔စစ္ 

ဗဒုၶဘမသမကရင ္အမခ်ိဳးသမး တပမ္ေတမ္ 
ကရင ္ ငမိး္္ခမး္ေရး တပဖ္ြခ႔  

ကရင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ ဖိ်ဳးေရး ာႏ င့္ 
ဒီမိုကေရစီပါတီ  

ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတမ္ တေနရမ၊ 
ျမဝတီမခ္ာႏၵနယ္  

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၁၁ 
- ၁၀၂၃372 

ဒမီုိကေရစသီစ ္တပမ္ေတမ္ - က္ခင ္
ေ္ါင္းေ္မင္ ဇ္ုန္ တိန္႔ယိိန္းက 
တသီးပုဂၢလအျဖစ္ 
ဝင္ေရမက္ယ ္္ ပိ်ဳင္ ခ့္သည္  

အမခိ်ဳးသမးလႊတ္ေတမ္ ္ခီေဗြ၊ ေ္မ့ေလမ္၊ 
အင္ဂခန္ယန္ မခ္ာႏၵနယ္ 

နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္ ၁၀၀၁ 
-၁၀၀၃ 

မ တ္္ခက္။   ။ တအမင္းအမခိ်ဳးသမးပါတီာႏ င့္ ကရင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ ဖိ်ဳးတုုိးတက္ေရး ာႏ င့္ ဒီမုုိကေရစပီါတီတိုု႔သည္ လက္နက္ကိုုင္မခမးန င့္ 
ယင္းနယ္ေျမမ  ၾကသူသဇမရ ိသူမခမး ပူးေပါင္းတည္ေထမင္ျ္င္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုုင္ အဖြခ႔အစည္း တစ္္ုုတည္းက 
တမဝန္ယူဖြခ႕စည္းျ္င္းမဟုုတ္ပါ။

                                                           
370  အမခိ်ဳးသမးလႊတ္ေတမ္ ၁ ေနရမ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ ၃ ေနရမ၊ ရ မ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ ၆ ေနရမ  
371 ရ မ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ ၄ ေနရမ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္ (မန္တုံ) တစ္ေနရမ၊ အမိခ်ဳးသမးလႊတ္ေတမ္ တစ္ေနရမ  
372 မည္သည့္ ကရင္နယ္ျ္မးေစမင့္တပ္က ပါတီဝင္မခမးာႏ င့္ သက္္ုိင္မႈရ ိသည္ကို စံုစမ္းမရပါ။  
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ေနမက္္ ကတ္ြခ ၃ - အဓကိတုိငး္ရငး္သမးလကန္ကက္ိငုအ္ဖြခ႕ႀကးီမခမးရ  ိအပု္္ ခ်ဳပေ္ရးစနစ၏္ 
အေျ္္ဝံေိသသမခမး  

အဖြခ ႔ အေနအထမး 
တရမးဝင ္အပု္္ ခ်ဳပေ္ရး / 

အပု္္ ခ်ဳပေ္ရးဌမန 

စစတ္ပာ္ႏ င့္ 
မ္ုိငသ္ည့္ 
အပု္္ ခ်ဳပေ္ရး / 
စမီဌံမနမခမး 

အေျ္္ ံအေ္မက္အ္ ီ
ရငး္ာႏ ီးျမႇ်ဳပာ္ႏ ံမႈ၊ အမခမးသုးံ 

အေ္မကအ္္ ီ
တညေ္္မက ္ေပးမႈ 

လမူႈ ဝနေ္္မငမ္ႈ 
အျပည့္အဝ 

ေပးာိုႏငျ္္ငး္ ရ /ိမရ  ိ

ကရငအ္မခ်ိဳးသမး အစည္းအရုးံ အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး ရ ိ 
ရ ိ(စစ္တပ္က အလို 

အေလခမက္ 
ေနရမရ) 

အကန္႔အသတ္ရ ိ ရ ိ 

ဒမီုိကေရစ ီအကခ်ိဳးျပ်ဳ 
ကရငအ္မခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္ 

အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး မရ ိ - ရ ိ မရ ိ 

မြနျ္ပညသ္စပ္ါတ ီ အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး ရ ိ ရ ိ ရ ိ ရ ိ 

ကရငန္အီမခ်ိဳးသမး 
တုိးတကေ္ရး ပါတ ီ

အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး ရ ိ ရ ိ အကန္႔အသတ္ ရ ိ ရ ိ 

ပအုိ႔ဝအ္မခ်ိဳးသမး အစညး္အရုံး 
/ ပအုိ႔ဝအ္မခ်ိဳးသမး 
တပမ္ေတမ္ 

ာိုႏင္ငံေရးပါတီ ာႏ င့္ ဌမေန 
ျပည္သူ႔စစ္ 

ရ ိ 

မရ ိ (ကုိယ္ပိုင္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရ 

နယ္ေျမ ္ီးစီးအဖြခ႕မ  
လြခ၍) 

ရ ိ မရ ိ 

သ ခမး္ျပညျ္ပနလ္ည ္
ထေူထမငေ္ရး ေကမငစ္ ီ

အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး ရ ိ မရ ိ အကန္႔အသတ္ ရ ိ အကန္႔အသတ္ ရ ိ 

ပအုိပ့့္အမခ်ိဳးသမး 
လြတေ္ျမမကေ္ရး 
အစည္းအရုးံ 

အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး ရ ိ မရ ိ အကန္႔အသတ္ ရ ိ အကန္႔အသတ္ ရ ိ 

ဝ ျပညေ္သြးစညး္ 
ညညီြတေ္ရးပါတ ီ

အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး ရ ိ ရ ိ ရ ိ ရ ိ 

အမခ်ိဳးသမး ဒီမိကုေရစ ီ
ေသြးစည္းညညီြတေ္ရး 

တပမ္ေတမ္ - မိငုး္လမးအဖြခ႔ 
အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး မသိ မသိ ရ ိ မသိ 

က္ခငလ္ြတလ္ပေ္ရးအဖြခ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမး္ခ ရ ိ ရ ိ ရ ိ ရ ိ 

ပေလမငျ္ပည ္
လြတေ္ျမမကေ္ရး တပ္္ းီ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြမး္ခ ရ ိ မရ ိ အကန္႔အသတ္ ရ ိ ရ ိ 

က္ခငက္မကြယ ္
ေရးတပမ္ေတမ္ (ေကမငး္္ါး 

ဌမေနျပညသ္ူ႔စစ)္ 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ ရ ိ မသိ ရ ိ မသိ 

သ ခမး္ျပညတ္ုိးတကေ္ရးပါတ ီ အပစ္အ္တ္ ရပ္စခထမး ရ ိ မရ ိ မသိ အကန္႔အသတ္ ရ ိ 
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ေနမက္္ ကတ္ြခ ၄ - တုိငး္ရငး္သမးလကန္ကက္ုိငအ္ဖြခ႕ႀကးီမခမး ထနိး္္ခ်ဳပထ္မးသည့္ သုိ႔မဟတု ္
အမဏမျဖန္႔ထမးသည့္ နယေ္ျမမခမး  

အဖြခ ႔ အေနအထမး အေျ္္နံယေ္ျမ လႈပရ္ မးနယေ္ျမ 

ကရငအ္မခ်ိဳးသမး အစည္းအရုးံ 
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ဖမပြန္  မိ်ဳ႕နယ္၊ သံေတမင္ႀကီး  မိ်ဳ႕နယ္၊ 
လိႈင္းဘြခ႕  မိ်ဳ႕နယ္ အေရ ႕ျ္မ္း၊ ေကခမက္ႀကီး 
ာႏ င့္ ေရႊကခင္  မိ်ဳ႕နယ္ အေရ ႕ျ္မ္း (ပခ္ူး 

အေရ ႕ပိုင္း) 

ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ 
တနသၤမရီတုိင္းေဒသႀကီး အေရ ႕ျ္မ္း ာႏ င့္ 

ပခ္ူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရ ႕) 
တို႔မ ေတမင္ထူထပ္သည့္ ေနရမမခမး 

ဒမီုိကေရစအီကခ်ိဳးျပ်ဳ 
ကရငအ္မခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္ 

အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ျမဝတီ  မိ်ဳ႕နယ္  အေရ ႕ျ္မ္း၊ 
ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး  မိ်ဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

လိႈင္းဘြခ႕၊ ေကမ့ကရိတ္၊ ဖမပြန္၊ ဖမးအံ 
 မိ်ဳ႕နယ္မခမး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 

ကခိ်ဳက္မေရမ  မိ်ဳ႕နယ္ မြန္ျပည္နယ္ 

မြနျ္ပညသ္စပ္ါတ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

မြန္ျပည္နယ္ရ ိ ေရး  မိ်ဳ ႔နယ္၊ 
ၾကသူကမအင္း္ိပ္ႀကီး  မိ်ဳ ႔နယ္  ကရင္ျပည္နယ္၊ 
မြန္ - ကရင္ နယ္စပ္ၾကသူကမး ေနရမမခမး 

- 

ကရငန္အီမခ်ိဳးသမး တုိးတကေ္ရး ပါတ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ရ မးေတမ  မိ်ဳ႕နယ္၊ ဖမးေ္မင္း  မိ်ဳ႕နယ္၊ 
ကယမးျပည္နယ္ 

ေဘမ္လ ခ္၊ ဖရူ္ုိ  မိ်ဳ႕နယ္မခမး 
ကယမးျပည္နယ္ 

ပအုိ႔ဝ ္အမခ်ိဳးသမး အစည္းအရုံး / ပအုိ႔ဝ ္
အမခ်ိဳးသမးတပမ္ေတမ္ 

ာိုႏင္ငံေရးပါတီ ာႏ င့္ 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္ 

ပင္ေလမင္း၊ ္ီ္ုိင္၊ ဟုိပံုး  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၊ 
ရ မ္းျပည္နယ္ ( ပအုိ႔ဝ္ ကုိယ္ပိုင္ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ ြ္င့္ရနယ္ေျမ)မခမးတြင္ 
တရမးဝင္အစုိးရဝန္ထမ္းမခမးာႏ င့္ 
ဌမေနျပည္သူ႔စစ္မခမး ရ ိသည္ 

PNA ဌမေနျပည္သူ႔စစ္သည္ 
ရ မ္းျပည္နယ္ ေတမင္ႀကီး၊ ကေလမ၊ 

လြိ်ဳင္လင္၊ ရြမငံ  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၊ 
ကယမးျပည္နယ္ လြိ်ဳင္ေကမ္  မိ်ဳ႕နယ္မ  
ပအုိ႔ဝ္လူမခိ်ဳးမခမး ေနထုိင္ရမ ေဒသမခမး 

သ ခမး္ျပညျ္ပနလ္ညထ္ေူထမင ္ေရးေကမငစ္ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

မိုင္းတုံ ေတမင္ပိုင္း ာႏ င့္ လင္းေ္း မိ်ဳ႕နယ္မခမး၊ 
ရ မ္းျပည္နယ္ ကခိ်ဳင္းတုံ မိ်ဳ႕နယ္ာႏ င့္ 
လခ္ခမး မိ်ဳ႕နယ္ မ  ေနရမအ္ခိ်ဳ႕၊ 

ရ မ္း (ေတမင္) ာႏ င့္ ရ မ္း (အေရ  ႔) ပိုင္းမ  
 မိ်ဳ ႔နယ္ အမခမးစု၊ လြိ်ဳင္လင္ အေရ  ႔ျ္မ္း၊ 
ကခိ်ဳင္းတုံ အေနမက္ျ္မ္း၊ နမ္႔္မ္း၊ 
ေကခမက္မခ၊ သီေပါ  မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

ရ မ္းျပည္နယ္ 

ပအုိ႔ဝအ္မခ်ိဳးသမး လြတေ္ျမမကေ္ရး 
အစည္းအရုးံ 

အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ေမမက္မယ္ မိ်ဳ႕နယ္ အေနမက္ေတမင္ျ္မ္း 
ရ မ္းျပည္နယ္ ္ီ္ိုင္ မိ်ဳ႕နယ္ 

တစိတ္တပုိင္း၊ ကယမးျပည္နယ္ရ ိ 
လြိ်ဳင္ေကမ္ာႏ င့္ ရ မးေတမ  မိ်ဳ႕နယ္မခမး 

ဝ ျပညေ္သြးစညး္ 
ညညီြတေ္ရး ပါတ ီ

အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ရ မ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၂) ပန္္န္း၊ 
ပန္ဝန္၊ မိုင္းေမမ၊ နမ္ပန္  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၊ 

မိုင္းေယမင္းာႏ င့္ ဟုိပန္ မိ်ဳ ႔နယ္မ  ေနရမအ္ခိ်ဳ ႔၊ 
ရ မ္းျပည္နယ္ 

UWSP ေတမင္ပိုင္းဌမန္ခ်ဳပ္၊ မိုင္း္တ္၊ 
လင္းေ္း၊ မိုင္းတုံ  မိ်ဳ႕နယ္မခမး၏ 

ေတမင္ဘက္ ေနရမအ္ခိ်ဳ႕၊ တမ္ခီလိတ္ 
 မိ်ဳ႕နယ္၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္း 

အမခ်ိဳးသမးဒမီိကုေရစ ီေသြးစညး္ညညီြတေ္ရး 
တပမ္ေတမ္ - မိငုး္လမးအဖြခ႔ 

အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ရ မ္းျပည္နယ္  မိုင္းလမး မိ်ဳ ႔နယ္၊ မိုင္းေယမင္း 
ာႏ င့္ မိုင္းယန္း  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး၏ 

အစိတ္အပုိင္းအ္ခိ်ဳ ႔  
မိုင္းျဖတ္ မိ်ဳ ႔နယ္၊ ရ မ္းျပည္နယ္ 

က္ခငလ္ြတလ္ပေ္ရး အဖြခ ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမး္ခ 
က္ခင္ျပည္နယ္ ဝုိင္းေမမ္ အေရ ႕ျ္မ္း ာႏ င့္ 

မိုးေမမက္  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး  

က္ခင္ျပည္နယ္ တာိုႏင္း၊ ပူတမအုိ၊ 
ဗန္းေမမ္၊ ဖမးကန္႔၊ မိုးေကမင္း၊ မန္စီ 

 မိ်ဳ ႔နယ္မခမးမ  ေနရမအ္ခိ်ဳ ႔၊ ရ မ္းျပည္နယ္ 
နမၼတူ၊ ကြတ္္ိုင္၊ သိာႏၵီ ာႏ င့္ မူ္ယ္ 

 မိ်ဳ ႔နယ္မခမးမ  ေနရမအ္ခိ်ဳ ႔၊  

ပေလမငျ္ပည ္လြတေ္ျမမကေ္ရး တပ္္ းီ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမး မရ ိ 
ရ မ္းျပည္နယ္ နမ္႔္န္ ာႏ င့္ မန္တုံ 

 မိ်ဳ ႔နယ္၊ နမ္႔္မ္း၊ ကြတ္္ိုင္၊ ေကခမက္မခ၊ 
မိုးမိတ္၊ နမၼတူ  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး  

က္ခငက္မကြယေ္ရး တပမ္ေတမ္ (ေကမငး္္ါး 
ဌမေနျပညသ္ူ႔စစ)္ 

ဌမနျပည္သူ႔စစ္ ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ ကြတ္္ိုင္ မိ်ဳ ႔နယ္  မရ ိ 

သ ခမး္ျပညတ္ုိးတကေ္ရးပါတ ီ
အပစ္အ္တ္ 
ရပ္စခထမး 

ရ မ္းျပည္နယ္ ေကခးသီး  မိ်ဳ ႔နယ္၊ 
လမးရႈိး မိ်ဳ ႔နယ္ အေရ  ႔ျ္မ္း၊  

ရ မ္းျပည္နယ္ရ ိ တန္႔ယန္း၊ ေကခးသီး၊ 
မုိင္းကိုင္ သီေပါ  မိ်ဳ ႔နယ္မခမး 
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