
ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ပဋိပကၡအား သံုးသပ္ျခင္း
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အပိုင္း(၆)

ေဒသအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပဋိပကၡအား သံုးသပ္ျခင္း

ဤက႑တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

(က) ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး

(ခ)  ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေစသည့္အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ား

(ဂ)  ကခ်င္ျပည္နယ္
• ပ႗ိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 
• ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈ

(ဃ)  ”ဝ” ႏွင့္ “ပအိုဝ္း” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား(ရွမ္းျပည္နယ္)
• ပ႗ိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 
• ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၌ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ 

့မ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈ

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရွ့ေတာင္ပိုင္း (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္တနသၤာရီ)
• ပ႗ိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 
• ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ပတ္သက္မ

(က)  ပဋိပကၡႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး     

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသအမ်ားအျပားသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏အာဏာစက္ေအာက္တြင္ 
မည္သည့္အခါကမွ် အျပည့္အဝမရွိခဲ့ဖူးေပ။ ကိုလိုနီမျဖစ္ခင္က ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေကာင္းစြာရခဲ့ၾက၍ ကိုလိုနီ 
ေခတ္တြင္ အာဏာထက္ဝက္ရေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ နယ္ျခားေဒသမ်ားအျဖစ္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၄၈ 
ခုႏွစ္၌  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစဥ္ကတည္းက အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မဟုတ္ေသာ လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၾသဇာ (သို႔မဟုတ္) 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု
မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈယႏၲယားမ်ားကို ေရာက္ရွိရန္ခက္ခဲသည့္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေနရာမ်ားအထိခ်ဲ႕ထြင္ရန္ 
ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမဟုတ္ဟုဆုိလုိသည္။ အတိအက်ဆုိရလွ်င္ ယင္းမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားသည္ အလြန္အမင္းပိုမုိခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ္သည္။ ၎စိန္ေခၚ 
မႈမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကြဲျပားမႈကို ေလးစားသည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပိုမိုပါဝင္သည့္ ဘံုအျမင္တစ္ခုကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအေပၚ တည္မွီေနျပန္ပါသည္။ [အပိုင္း(၄) က႑ 
အဆင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုၾကည့္ပါ] ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေသာ NCA တြင္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ၾကားကာလအစီအမံမ်ားပါဝင္သည္။453 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈက့ဲသုိ႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နတ္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ျဖင့္ အနီးကပ္တိုင္ပင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း NCA က သတ္မွတ္ထား 

453 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - အပုိဒ္ ၂၅။



6-a'otvdkuftkyfcsKyfrIESifh y#dyu©tm; oHk;oyfjcif; 277

ပါသည္။

လတ္တေလာကာလ အႀကီးအက်ယ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ ယင္းကိစၥရပ္ 
မ်ားမွာ အစိုးရ၏အာဏာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နတ္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ (စစ္ေရး 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္စာလ်င္)မ်ားႏွင့္္ ပိုမိုဆက္စပ္ေနသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ အသိုင္း 
အဝိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕အား လ်စ္လ်ဴရွဳ (သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္ထူးေပး)သည္ဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္နိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ 
ျပင္ပမွေဒသကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသအလိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို 
နားလည္၍ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎နစ္နာမႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားမသြား 
ေစရန္ ေသခ်ာစြာ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

(ခ) ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေစသည့္ အၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ ပထဝီအပိုင္းအျခားတစ္ခု သိသာထင္ရွားစြာတည္ရွိေနပါသည္။ ယိုးဒယားႏွင့္
နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား (ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယား၊ 
ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ တနသၤာရီ) တိုု႔ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း (ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း) အၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ NCA ကို လက္မွတ္္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုသည္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွအဖြဲ႔မ်ားမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ယင္းနယ္နိ 
မိတ္အပိုင္းအျခားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ထင္ဟတ္ေစသည္။454 ဤ နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခားေၾကာင့္ပင္ တ႐ု
တ္ႏိုင္ငံႏွင့္ယိုးဒယားႏိုင္ငံတို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့
ရလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ထိုေဒသႏွစ္ခုတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရး လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာလည္း အလြန္ ကြဲျပား 
ေနပါသည္။

သစ္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ (၎တို႔ေလာက္အေရးမပါေသာ) အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတ 
မ်ားသည္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ အမွန္ပင္အေရးပါေသာ က႑တြင္ပါဝင္ေနပါသည္။ သယံဇာတမွရရွိေသာ အခြန္အခမ်ား 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ 
ပိုမိုနည္းပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၏ နယ္ေျမအမ်ားအျပား၌ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္လွဲ 
ၿပီးျဖစ္ကာ လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပိုင္နက္မ်ားမွာလည္းက်ဥ္းေျမာင္းေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားမွာ 
လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႊေၾကာမ်ားရွိေသာ္လည္း ေရႊႏွင့္သစ္သာမက မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမရွိေသာ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာတန္ဖိုးရွိသည့္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈတို႔မွ အခြန္အခမ်ားရရွိႏိုင္ 
သည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ေပ။455

သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ ပဋိပကၡဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစေသာ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္သည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ၾကြယ္ဝေသာသယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားလင့္ကစား လူနည္းစု ေဒသခံမ်ားေနထုိင္ 
သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အခြန္အခအနည္းအက်ဥ္းသာ ျပန္လည္ရရွိ၍ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲၿမဲဆင္းရဲလ်က္ရွိၾက 
ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအမ်ားအျပားမွာ ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပုဂၢလိက 
ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အလားအလာမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိမႈသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ ပင္မဝင္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ 
မႈမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိေနပါသည္။

454 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပ႗ိပကၡအဖြဲ႕၊ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ - ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းသို႔ ဦးတည္လ်က္ - ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆။ အပုိင္း (၂)။
455 Global Witness - ေက်က္စိမ္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ‘အၾကီးဆံုးလွ်ိဳဝွက္ခ်က္’ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅။့
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(ဂ) ကခ်င္ျပည္နယ္

ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္မႈ 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ကို ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ကခ်င္မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ စတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းလူငယ္တို႔မွာ လြတ္လပ္ေရးအခါသမရတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေပးမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအေလးဂ႐ုမျပဳဟု ခံစားၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္ေဒသႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပိုင္းေဒသကိုထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ KIO သည္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ 
ေတာ္လွန္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္္ခ့ဲသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၇ဝ 
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္၍ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခုမွ် မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။456

ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာေသာအခါ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ KIO သည္လည္း အကြဲအၿပဲမ်ားျဖင့္ 
အဖြဲ႕ကဲြခဲ့ပါသည္။ KIO ၿပိဳကြဲရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအခ်က္တခ်ဳိ႕တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ဝါဒေရးရာကြဲျပား 
မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း သေဘာထားတင္းမာမႈတို႔အျပင္ ရံဖန္ရံခါ အစိုးရ၏အားေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးမႈတို႔ 
ပါဝင္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ရာဂဏန္းအေရအတြက္ေလာက္ရွိသည့္ လားရွီႏွင့္မာ႐ူတိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ 
အတူ ထင္ရွားသည့္ လားရွီအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ တိမ္းယိမ္းသည္ KIO မွခြဲထြက္ခဲ့သည္။ ဤအုပ္စုမွာ ေသာင္း 
က်န္းသူဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) လက္ေအာက္သို႔ ယူနစ္ ၁ဝ၁ အျဖစ္ ေပါင္းစည္းသည္။ ၁၉၈၉ တြင္ 
ဗကပမ်ား ၿပိဳကြဲစျပဳေသာအခါ တိမ္းယိမ္းအဖြဲ႔မွာ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္သစ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (NDA-K) 
အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလ်က္ အစိုးရႏွင့္ပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

KIO ကိုယ္တိုင္ကမူ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြား ရင္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ 
ပိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ညိႇိႏိုင္းအေျဖရွာရမည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္လာခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔စည္းမ်ား ကုိယ္စားတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးညႈိႏႈိင္းကာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ား ဖန္တီးရန္ 
ရည္ရြယ္လ်က္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္း၌ အစိုးရႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ား KIO က 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားညီညႊတ္မႈမွာ မၾကာခင္ၿပိဳကြဲကာ KIO သည္ ၎၏ အျခား 
တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားအား ယံုၾကည္လက္ခံေစရန္ မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၁၉၉၄ တြင4္57 ၎တို႔သာ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ကခ်င္ေဒသ 
ရွိ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာေတာ္လွန္မႈ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

စစ္ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာစီးပြားေရး အကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္။ 
KIO သည္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ပံုမွန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရယူကာ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ နယ္ေျမခံအစိုးရ
အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထားရွိခ့ဲသည္။ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး စသည့္ဌာနမ်ားျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ကခ်င္ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္ၾကားေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ စသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို  အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္  ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္မ်ားေမွာင္ခုိ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္း အျမစ္မ်ားရရိွခဲ့သည္။458 သုိ႔ေသာ္ အခြန္အခမ်ားရသည့္ အရင္းျမစ္မ်ား၏ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္အခြန္အခတို႔မွ အနည္းငယ္သာ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳမႈတို႔အေပၚ ေဒသခံ 
456 Transnational Institute ၏ The Kachin Crisis: Peace Must Prevail၊ မတ္လ ၂ဝ၁၃။ Martin Smith ၊ Burma: Insurgency and the Politics of Eth-

nicity  (Zed Books - ၁၉၉၉)
457 Ibid
458 Ibid – Tom Kramer, Transnational Institute- စစ္ပြဲေလာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ - ဗမာႏုိင္ငံရွိ အနာဂတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်က္။
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မ်ားအတြင္း မေက်နပခ္်က္မ်ား ျမင္တ့ကလ္်ကရ္ွသိည။္ ပစခ္တတ္ိက္ုခိကုမ္ႈရပစ္ဲေရးေၾကာင္ ့ ျပငပ္မစွီးပြားေရးလပုင္န္း 
မ်ား စိတ္ဝင္စားစရာေနရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေရရွည္အက်ိဳးမျဖစ္နိုင္ေသာ သယံဇာတထုတ္ယူမႈတြင္ 
ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့လာေတာ့သည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲသည့္ကာလအတြင္း KIO သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အမ်ိဳးသားညီလာခံ 
တက္ေရာက္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ခံမဲ 
ေပးရန္ အၾကံျပဳျခင္း၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံျခင္းတို႔အပါအဝင္ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေသာ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ဤေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ 
ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ KIO ကို စစ္တပ္မွ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ အျခားအပစ္ရပ္ 
အဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎မွာလည္း စစ္တပ္မွတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ 
သို႔ေျပာင္းလဲရန္ ညႊန္ၾကားခံခဲ့ရသည္။ KIO က ျငင္းဆန္ေသာအခါ အစိုးရမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲထားသည္မ်ား
ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။459

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရာ ဆည္ႏွစ္ခုအနီး KIO တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေရွ႕တန္းစခန္းႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား အၾကားထိ 
ေတြ႔မႈျဖင့္ ဇြန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္မီးေတာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ရက္အနည္းငယ္တိုက္ခိုက္ၿပီး ျမန္မာစစ္က KIO ေရွ႕ 
တန္းစခန္းကို သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ KIO တို႔သတ္မွတ္ေသာ ဆုတ္ခြာရက္ကို ျမန္မာစစ္တပ္က လစ္လ်ဴ ႐ႈခဲ့ေသာအခါ 
KIO တပ္မ်ားကို စစ္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနအရ ေနရာခ်ထားကာ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔မ်ား ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ရန္ 
တံတားအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။460 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာကို 
မေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပဲ ၂ဝ၁၃ တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တစ္ဖန္အရွိန္ျမင့္ခဲ့သည္။ တင္းမာမႈမ်ား အခ်ိန္အတန္ၾကာ ေလ်ာ့ 
က်ေစခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲအခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေနာက္ဆံုး၌ ၂ဝ၁၃ ေမလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ 
ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ ျပင္းထန္၍ အႀကိတ္အနယ္ရွိေသာ တိုက္ပြဲအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပတ္ 
ေတာင္းျပတ္ေတာင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ပဋိပကၡမ်ား အၾကြင္းမဲ့ရပ္တန္႔ႏိုင္မည့္ အလားအလာမွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ KIO မွာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္မထိုးခဲ့ပါ။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ KIO ႏွင့္ အစိုးရအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ 
ေရးထိုး၍ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔ၾကား အဆက္အသြယ္မပ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ပိုမိုေရရွည္ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈလမ္းေၾကာင္း 
ဆီသို႔ ဦးမတည္ႏိုင္ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕သို႔ေရႊ႕ေနခ်ိန္တြင္ (အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား 
ဝိုင္းက႑) KIO ေနာက္က်က်န္မေနခဲ့ရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း KIO က ယူဆသည္။ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ 
အာမခံခ်က္မ်ားပင္လ်င္ KIO သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လိုသည့္ဆႏၵမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ 

ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မႈ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ 
မႈမ်ားအတြက္ အခြန္အခမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ (ေလးေထာင့္ 
ဇယားကြက္ ၂၈)

459 Transnational Institute- ကခ်င္ပ႗ိပကၡ - ျငိမ္းခ်မ္းေရး လႊမ္းမိုးရမည္။ မတ္လ ၂ဝ၁၃။
460  Ibid
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ေလးေထာင့္ဇယားကြက္၂၈။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကခ်င္လက္နတ္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ပါဝင္မႈ461

 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ၏ လက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔မွာ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းအေရအတြက္ အေတာ္ 
အတန္ရွိသည့္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ စနစ္အက်ဆံုးဖြဲ႔စည္းထားေသာ လက္နတ္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိသည္။ KIO မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္လႈပ္ရွားသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကိုဖြဲ႔စည္းသည္။ ရံဖန္ရံခါ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၄ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းရန္ကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာအစိုးရတပ္ျဖင့္ ပုိမုိတင္းမာမႈမ်ားရွိလာၿပီး၊ အစုိးရဘက္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းေၾကညာၿပီး၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမွာပင္ ကခ်င္ကုိယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းကုိလည္း 
ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္အလယ္ပုိင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေမလ ၂ဝ၁၃ တြင္ အရွိန္ေလ်ာ့မည့္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ျပင္းထန္၍ အႀကိတ္အနယ္ရွိေသာ တိုက္ပြဲအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ 
တိုက္ပြဲမ်ား ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး၊ လူဦးေရ တစ္သိန္းေလာက္သည္ ဒုကၡသည္စခန္း 
တြင္ က်န္ေနပါေသးသည္။ KIO မွာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို 
လက္မွတ္မထိုးေသးပါ။

 ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (NDA-K ယခု နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား)။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ 
တိမ္းယိမ္းဟုအမည္ရေသာ ထင္ရွားသည့္လားရွီလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္သည္လားရွီးႏွင့္မာရူ တိုက္ခိုက္ေရး 
သမားရာဂဏန္း အခ်ိဳ႕ျဖင့္ KIO မွခြဲထြက္ေသာ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (NDA-K) ကို 
စတင္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဤခြဲထြက္ အုပ္စုသည္္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) လက္ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္း 
ခဲ့ပါသည္။ ဗကပတို႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ၿပိဳလဲေသာအခါ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္(ကခ်င္ျပည္နယ္) 
(NDA-K) ဟု ျပန္လည္ပံုေဖာ္၍ အစိုးရႏွင့္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားလုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၎အဖြဲ႔ကို 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တိမ္းယိမ္းႏွင့္သားျဖစ္သူယိမ္းဆူးတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး ၂ဝ၁ဝ 
ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၅ တြင္လည္း ႏွစ္ဦးစလံုး အေရြးခံ 
ခဲ့ရေသာ္လည္း ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာဆံုး႐ႈံးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးမားဆံုး တြင္းထြက္ပစၥည္းတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမွာ ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္ 
သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္းဖိုးတင္သြင္းသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ကာ Global 
Witness မွ တရားမဝင္တင္သြင္းမႈမ်ား ထည့္သြင္းလ်င္ ယင္းႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ 
သည္။462 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လ်င္ သဘာဝသယံဇာတမွ အခြန္အခရရွိမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလ်ံသာ 
ရရွိသည္ကိုေထာက္ဆလ်င္ ေဖာ္ျပပါတ႐ုတ္မွ ေက်ာက္စိမ္းဝယ္ယူမႈအမ်ားစုမွာ တရားဝင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မရွိဟု 
ဆိုႏိုင္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ရွိကာ 
ထုိပတ္ဝန္းက်င္ရွိထင္ရွားေသာ ေဒသမ်ားကိုမူ KIO တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကပါသည္။

461 စာပံုးပါအခ်က္အလက္မ်ားကို က႑ေပါင္းစံုမွ ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္: Martin Smith, Burma: ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ႏုိင္ငံေရး (Zed Books, ၁၉၉၉); အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပ႗ိပကၡအဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းသို႔ ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ 
၂ဝ၁၆။ အပိုင္း (၂)  Transnational Institute ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ - တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ႏုိင္ငံေရး ဘယ္လိုဆက္ျဖစ္မည္နည္း။ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္။

462 Global Witness - ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၅။
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ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KIO အပါအဝင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ 
မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမွသည္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈအထိ အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည္ဟု သိရွိ 
ရသည္။ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) သည္လည္း  ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
အႀကီးအက်ယ္ ပါဝင္သည္။ ဖားကန္႔ရွိလုပ္ကြက္မ်ားစြာတြင္ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီး 
ျဖစ္သည့္ ပတၱျမားနဂါးအုပ္စုျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။463 KIO ႏွင့္ NDA-K တို႔ကလည္း 
၎တို႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ရံဖန္ရံခါ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝျခင္းဟု သံုးႏႈန္းသည့္ အျခား 
ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ကလည္း ယင္းလက္နတ္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ ေရႊတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား ဝယ္ယူၿပီးျဖစ္သည္။464

(ဃ) ‘ဝ’ ႏွင့္ ပအိုဝ့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား (ရွမ္းျပည္နယ္)

ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ႐ႈျမင္မႈ 

၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၎တို႔ႏွင့္ လမ္းစဥ္တူေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
(ဗကပ) တို႔ကို ေထာက္ပံ့မႈအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ခဲ့သည္။ ဗကပတို႔သည္ ယခင္က ဗမာျပည္အလယ္ပိုင္းကို ေျခကုပ္ 
ယူခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းျမစ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာစစ္ဆင္ေရးစတင္ႏိုင္ခဲ့ကာ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ‘ဝ’ႏွင့္ ကိုးကန္႔နယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္ 
အခ်ိဳ႕ကို သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအနက္ အင္းအားအႀကီးမားဆံုး 
ျဖစ္လာပါသည္။ ေဘးခ်င္းကပ္နယ္ေျမမ်ားမွ အုပ္စုအခ်ိဳ႕ဗကပႏွင့္ ေလ်ာ့ရဲေသာစစ္ မဟာျဗဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္ 
မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္တို႔ကမူ ကြန္ျမဴနစ္တို႔အား ဝါဒေရးရာရပ္တည္ 
ခ်က္တို႔၌ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။465

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာအမ်ားစုေခါင္းေဆာင္မႈကို တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေတာ္လွန္ၾကကာ ဗကပတို႔ 
လ်င္ျမန္စြာၿပိဳကြဲခဲ့သည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအလိုက္ အဖြဲ႔စည္းသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ‘ဝ’ 
ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားအား 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေပး၍ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ အစိုးရမွအခြင့္အလမ္း 
ကို လ်င္ျမန္စြာဆုတ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ 
ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ‘ဝ’ အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ရွိႏွင့္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားအား ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ျဖစ္ခြင့္ေပး
လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္သျဖင့္ UWSP တို႔က လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတင္မက်ျဖစ္ေနကာ 
တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အာဏာကို UWSP က လက္ေလ်ာ့မည္မဟုတ္ 
ဆိုေသာအခ်က္မွာ တည္ဆဲအမွန္တရား တစ္ခုျဖစ္သည္။466

463 Global Witness - Ibid
464 အာရွႏွင့္ပန္းကခ်င္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ ပံုရိပ္မ်ား - At what price၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝဝ၄။ ကခ်င္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႕၊ Valley of Darkness – ဗမာ့ 

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝမး္အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေရးလုပ္ရွားမႈ - ၂ဝဝ၇၊ ကခ်င္သတင္းအဖြဲ႕ - သစ္သီးျခံမွ တ႐ုတ္ေရႊတြင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ ၂၃ 
ရက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝဝ၉။

465 Martin Smith - ဗမာ - ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး (Zed Books, ၁၉၉၉);
466 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပ႗ိပကၡအဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းသို႔ ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆။ အပုိင္း (၂) 
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ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၌ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
မ်ားပါဝင္ေနမႈ

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသငါးခုသည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တည္ရွိသည္။ (ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ေဒသေျခာက္ခုရွိရာ က်န္ေဒသတစ္ခုမွာ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္တည္ရွိသည္) ယင္းတို႔ကို တေအာင္း/ပေလာင္၊ ဓႏု၊ ပအိုဝ္းႏွင့္ ကိုးကန္႔တို႔အတြက္    
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေလးခုႏွင့္ ‘ဝ’တို႔အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႀကီးတစ္ခုတို႔ျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားေပးခ့ဲသည္။467 ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွ ယင္းေဒသမ်ား၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ 
၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာတို႔၏ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြဲေဝေပးထားသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေပးထား 
ေသာ ယင္းအခြင့္အာဏာမ်ား၌ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ အခြန္အခေကာက္ယူျခင္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္ 
မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ မပါဝင္ပါ။ သုိ႔လင့္ကစား နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ   
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ အာဏာပိုင္မႈရွိေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ‘ဝ’ ေဒသ 
(နယ္ေျမ၏ေဒသအမ်ားစုမွာ USWA ၏ အျပည့္အဝထိန္္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ၍ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္သည္ 
ျဖစ္ေစလက္ေတြ႔တြင္ ျပည္နယ္အေသးစားေလးသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္)၊ ပအုိဝ္းေဒသ (အင္အားအႀကီးဆုံးေသာ 
PNO ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္)ႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသ468 (ကိုးကန္႔နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
အာဏာအေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္) တို႔တြင္ျဖစ္သည္။

UWSP သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္ေရး၌ အႀကီးအက်ယ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ (အထက္ 
တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔)။ ‘ဝ’အဖြဲ႕သည္ ကမာၻ႕ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရးတြင္ မၾကာေသးခင္က အဓိကက်ေသာ ထုတ္ 
လုပ္သူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာေသာ ျမန္မာ့ခဲမျဖဴထုတ္ 
လုပ္ေရးအတြက္ အေရးပါဆံုးသတၱဳတြင္းမ်ားမွာ UWSP ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္တည္ရွိသည္။ သကၠရာဇ္ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၅) ႏွစ္တာထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ၄၉ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ 
တတိယအႀကီးမားဆံုး ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေပၚထြက္ခဲ့ကာ ကမာၻ႕ခဲမျဖဴေစ်းကြက္တြင္ အဓိက 
သြင္းအားစု ပံ့ပိုးသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။469 ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မတိုင္မီက “ဝ” ေဒသတြင္ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈသမိုင္းေၾကာင္း 
မရွိခဲ့ပါ။ ၿပီးေနာက္ အနာဂတ္ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ လက္က်န္အရံခဲမျဖဴပမာဏအတြက္ ခန္႔မွန္း 
ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အလားအလာပိုမိုနည္းပါးေသာ လက္က်န္ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္မည္မွာ မေသခ်ာေသာ္လည္း ‘ဝ’ ေဒသ၏ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္မႈမွာ အျမင့္ဆံုးသို႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီကာလကထြက္ေပၚခဲ့သာ အစီရင္ခံစာမ်ားက ေဖာ္ျပက်သည္။470 တရားဝင္ 
သည္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ “ဝ”ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမသည္ 
ျပည္နယ္အေသးစားတစ္ခုအျဖစ္ လည္ပတ္ေနသည္ကို ေထာက္ခ်င့္လ်င္ သယံဇာတမွရရွိေသာ အခြန္အခမ်ားမွာ 
UWSP သို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) သည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္မႏၲေလး 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ မုိးကုတ္ေဒသ၌ ပတၱျမားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

467 ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖံြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ - ပုဒ္မ ၅၆။
468 Kim Jolliffe, အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္နယ္ျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဇူလႈိင္လ ၂ဝ၁၅။
469 Gardiner et al - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အလားအလာမ်ား (၂ဝ၁၅) ၄၆၊၂ သယံဇာတမူဝါဒစာမ်က္ႏွာ - ၂၁၉-၂၃၃။
470 Reuters – သီးသန္႔ - ခဲမျဖဳေဈးကြက္ကို လုပ္ခါလုိက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္သတၱဳတြင္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ေႏွးေကြးမႈ လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာ။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ 

ရက္ - ၂ဝ၁၆။
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ေလးေထာင့္ယားကြက္ ၂၉။  “ဝ”ႏွင့္ “ပအိုဝ့္”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား (ရွမ္းျပည္နယ္)ရွိ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား471 472

 ‘ဝ’ ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSP) ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အမည္မွာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ေသြးစည္း 
ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခအၿမဲတမ္းစစ္သား ၂ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိ၍ လိုအပ္လ်င္ခ်က္ခ်င္း 
ဆင့္ေခၚႏိုင္ေသာ အရန္စစ္သည္အင္အားမွာ ထို႔ထက္ပို၍မ်ားျပားသည္။ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ 
ေရးတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အင္အားအႀကီးမားဆံုး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုက ယင္းအဖြဲ႔အား “အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အႀကီးမားဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုအဖြဲ႔”အျဖစ္ 
ေဖာ္ညႊန္း၍ “ထင္ရွားေသာမူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုအဖြဲ႔“အျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည္။  ၎စစ္တပ္ 
သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ‘ဝ’ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏နယ္ေျမတြင္ ေျခကုတ္ယူထားသည္။ ယင္းနယ္ေျမ 
သည္ တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္၊ တ႐ုတ္ေငြေၾကးႏွင့္ တ႐ုတ္လက္ကိုင္ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား အသံုးျပဳ 
လ်က္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမွာ အလြန္ျမင့္မားသည္။ UWSP သည္ ယင္းတို႔ေဒသႏွင့္ကပ္လ်က္မရွိ 
ေသာ ေတာင္ဘက္ခပ္လွမ္းလွမ္း ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ရွိေသာ အေရးပါသည့္ နယ္ေျမေဒသကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ ဘိန္းဘုရင္ “ခြန္ဆာ”၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားေခ်မႈန္းရာတြင္ အကူအညီ 
ေပးခဲ့ၿပီ ‘ဝ’ရြာသူရြာသား တစ္သိန္းခန္႔ကို ယင္းေဒသသို႔ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစကာ စုစည္း 
နယ္ေျမခ့်ဲထြင္ခဲ့သည္။ UWSP အေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳမႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခိုင္ၿမဲခဲ့လင့္ကစား ႏွစ္ဖက္အၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား မၾကာခဏ ျမင့္မားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ေတာင္ 
ပိုင္းနယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။ ‘ဝ’တုိ႔၏ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆို 
ခ်က္တစ္ခုမွာ ၎တို႔ေဒသအား ရွမ္းျပည္နယ္လက္ေအာက္တြင္ မထည့္သြင္းဘဲ သီးျခားတိုင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္တစ္ခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွ 
လက္မခံေပ။ UWSP သည္ NCA ကို လက္မွတ္ မထိုးရေသးပါ။

 ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)။ ပအိုဝ္းတို႔သည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရကိုေတာ္လွန္ၾကရာ 
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ PNO ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ 
ေအာင္ခန္းထီ(ဦး)က ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ 
ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစိုးရအာဏာေအာက္တြင္ ရွိသည္ဆိုျခင္းမွာ အမည္ခံမွ်သာျဖစ္၍ ပအိုဝ္းကိုယ္
ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္အတြင္း တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရရွိသည္။ 
ျပည္သူ႔စစ္ထက္ပိုမိုကာ PNO သည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုျဖစ္လ်က္ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ပအုိဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလံုး အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး နယ္ေျမတစ္ခု 
လံုးထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

471 Martin Smith - ဗမာ - ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး (Zed Books, ၁၉၉၉);Kim Jolliffe, အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ပ႗ိပကၡႏွင့္နယ္ျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ဇူလႈိင္လ ၂ဝ၁၅။ Tom Kramer - ညီညႊတ္ေသာ ‘ဝ’ ျပည္ နယ္ပါတီ - မူးယစ္စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးခ်စ္ပါတီ၊ (အေရွ႔-ေနာက္ စင္တာ - ၂ဝဝ၇)

472 US Drug Enforcement Agency News Release, Eight high-ranking leaders of Southeast Asia’s largest narcotics trafficking organization 
indicted by a federal grand jury in Brooklyn, New York, 24 January 200
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(င) ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္တနသၤာရီ)

ပဋိပကၡအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္မႈ 

၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ေတာခိုစဥ္ကတည္းက ကရင္ျပည္နယ္သည္ ပဋိပကၡႏြံ 
အတြင္း နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာေသာအခါ ပဋိပကၡသဘာဝႏွင့္ေဒသတြင္းေနလူထုအေပၚ သက္ 
ေရာက္မႈမွာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကာလမ်ားအတြင္း (KNU) တို႔ နယ္ေျမအမ်ားအျပား အားထိန္းခ်ဳပ္ 
ကြပ္ကဲႏိုင္ခဲ့သည္။473 ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ ႏိုင္တစ္ဝွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာအား တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ရသည္။ 
ယင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းမရိွသည့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္က်က် ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားရရွိလ်က္ ဘ႑ာေငြေကာင္းစြာရရိွခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ကုန္းထူထပ္ေသာ ေျမျပင္ 
အေနအထားသည္လည္း ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးအား ထပ္မံဟန္႔တားေနွာင့္ယွက္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သမား႐ိုးက်ေျခကုပ္ယူ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ား 
တိုက္ပြဲတြင္မပါဝင္ေစဘဲ ကာလၾကာျမင့္စြာ တည္ၿငိမ္ေသာေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ (အေျခခံမွ် 
ျဖစ္ေသာ္လည္း) အေတာ္အတန္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေဆးခန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္က်န္း
မာေရးဌာနမ်ားျဖင့္ KNU သည္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္သည္ျဖစ္ေစ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
သည္။ 474

၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ေဖာ္ျပပါအေျခအေန သိသိသာသာေျပာင္းလဲစျပဳသည္။ ၿပီးေနာက္ 
ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ စစ္အရာရွိအုပ္စု အာဏာရလာေစသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာ့စစ္တပ္ကို လ်င္ျမန္စြာပင္အင္အားႀကီး 
မား၍ ေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္ေရာက္ရွိေရး ရည္ 
မွန္းခ်က္ကို ပိုမို၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအား ပို၍ တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း 
စစ္ဆင္ျခင္းႏွင့္အတူ သီးျခားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။475 အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားမွာလည္း စစ္ေအးကာလလြန္ အျဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္ 
အလိုက္သင့္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလာၾက၍ ရန္ကုန္အစိုးရႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရရန္ ပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ 
ရြက္လာၾကကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သို႔မဟုတ္ 
အျခားညႇိႏႈိင္းေျပလည္မႈမ်ားရရွိေစေရး ဖိအားေပးလာၾကသည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္း၌ KNU သည္ ၎တို႔၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအမ်ားစုအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈလက္ 
လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၄ ခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ဦးေဆာင္မႈကို စိတ္ပ်က္က်ေသာ ေရွ႕တန္းစစ္သား ရာဂဏန္း 
အခ်ိဳ႕ ခြဲထြက္သြားသျဖင့္ KNU ၏က်ဆင္းမႈမွာ ပိုမိုဆိုးရြားခဲ့သည္။ ခြဲထြက္ကရင္အဖြဲ႔သည္ အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳ 
သည့္ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဗုဒၶဘာသာကရင့္တပ္မေတာ္(DKBA) ကုိ ဖြဲ႔စည္းကာ အခ်ိန္တိုအတြင္း 
မာနယ္ပေလာရွိ ကာလရွည္ၾကာတည္ရွိခဲ့ေသာ KNU တို႔၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို စီးနင္းခဲ့သည္။476 အျခားအဖြဲ႔ 
အခ်ိဳ႕သည္လည္း အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္သီးျခားသေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ 
တိုက္ခိုက္ရန္ ခြဲထြက္သြားၾကသည္။ 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔ပါေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး 
ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU), ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ယခင္ DKBA ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား (BGF) ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ ယခင္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏိုင္ငံေရး၊ 
473 Martin Smith ၏ Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity (Zed Books, 1999); Ashley South, Transnational Institute, Burma’s 

Longest War: Anatomy of the Karen Conflict, March 2011
474 Smith, Ibid
475 Smith, Ibid
476 Smith, Ibid
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ညီညြတ္မႈျမႇင့္တင္ရန္၊ မတူညီေသာအဖြဲ႔မ်ားၾကား၊ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလာလ်င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေျဖရွင္းမႈ ရွာေဖြရန္္တို႔မွာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။477  အဖြဲ႔မ်ားၾကား 
တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေသာ္လည္း အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးေပ။

ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားၾကား တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU တို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ထိုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား အႀကီးအက်ယ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ သို႔ 
ေသာ္ျငား စိုးရိမ္ရေသာလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ား တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား 
ေပၚသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးေနရေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာရွိ၍ ယိုးဒယားႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ရွိသည္။ အမ်ားစု 
မွာ ေနရပ္ျပန္လိုစိတ္မရွိ (သို႔မဟုတ္ မျပန္ႏိုင္) ၾကေသးေပ။478  နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မလံုျခံဳမႈမွာ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသးကာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာကလည္း က်ပန္းအခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မႈ

ကယားျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းမွာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴထုတ္လုပ္ေရး၏ 
အဓိကေနရာျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကုိ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 
စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ျပည္သူ႔ 
စစ္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (KNSO)သည္လည္း အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ကယားေငြၾကယ္ ကုမၸဏီဖြင့္လွစ္ကာ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။    

ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္လႈပ္ရွားေနေသာ KNU သည္ 
နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ထံုးေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည္။ KNU သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
(အဓိကအားျဖင့္ ေရႊ) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူတုိ႔၏သတၱဳတြင္းဌာနမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္ 
မွတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္။ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KNU တပ္မဟာ ၂၊ ၃ ႏွင့္ 
၅ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

KNU တြင္ သတၱဳတြင္းလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ဥပေဒမ်ားရွိသည္။ KNU ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ 
ထားၿပီးေနာက္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္လုပ္ခႏွင့္အခြန္မ်ား၊ သတၱဳတြင္းတြင္ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း (ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၄) တို႔ပါဝင္သည္။ KNU သတၱဳတြင္းဌာန ဦးစီးမွဴးသည္ ၂ဝ၁၆ 
စက္တင္ဘာတြင္ ဤစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားၿပီး 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။479

KNU သည္ ထံုးေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္း၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ေလ့လာမႈကိုေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ခြင္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားလည္းထုတ္ေပးခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္လည္းပါဝင္သည္။480  

477 ကရင္သတင္းစဥ္၊ Karen armed groups unite, agree KNU takes political lead, 5 March 2016
478 Kim Jolliffe, Asia Foundation, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar, July 2015
479 Burma News International, Head of KNU Mining Department Urges Close Supervision of Mining, 28 September 2016
480 Mizzima, KNU Suspends Min Lwin Mountain Cement Factory Project, 2 May 2016
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ေလးေထာင့္ယားကြက္ ၃ဝ။  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း (ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ တနသၤာရီ) တြင္ ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ျခင္း၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား481

 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မွာ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေထာင္ဂဏန္းရွိေသာ ျမန္မာျပည္ရွိ္ အႀကီးဆံုး
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တပ္မဟာ ၇ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၁၉၄၇ 
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အတြက္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးတပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ေရွ႕တန္း 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ အနိမ့္ဆုံးေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ားအား အေတာ္ပင္ 
ကန္႔သတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္အၾကား ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ 
ငယ္အနည္းအက်ဥ္းသာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔တြင္ 
KNU ပါဝင္သည္။

 ကရင္နီ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (KNSO)။ ဤအဖြဲ႔မွာ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ စေကာ 
ကရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ လက္နက္ 
ကိုင္အဖြဲ႔မွ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ခြဲထြက္ခဲ့ကာ ဖားေဆာင္းအနီး အေျခစိုက္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ပါဝင္သည္။ (ေမာ္ခ်ီးရွိ ကားအငွားလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း) 
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ံုး ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္သည္။ KNSO တြင္ တပ္ဖြဲ႔ ၂ မ်ိဳးရွိသည္။ ျပည္သူ႔ 
စစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔၏  တပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕တို႔ျဖစ္ရာ ဝတ္စံုႏွင့္တံဆိပ္မ်ား 
လည္းကြဲျပားသည္။ (မတူၾကေပ)။ အဖြဲ႔၏အဆိုအရ စစ္သားစုစုေပါင္း ၁၈ဝ ရွိသည္။ ၎တို႔ကို ၾကယ္ျဖဴအုပ္စု 
ဟု လူသိမ်ားသည္။
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