
ြမန်မာုိင်ငံတွင် "ေပေပါက်လာသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်" 

ေဒါက်တာ Ashley South 

● ဤေဆာင်းပါးကို ၂၀၂၁ ခုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလတွင် 'ေခတ်ပိငအ်ေရှေတာငအ်ာရှ' (ISEAS၊ စငက်ာပူ) တွင် 

ထတုေ်ဝပါမည။် ထိုအချနိမ်တုိငမ်ီအထိ မေဝြခငး် မြပပါရန် တားြမစ်ထားသည။် 

 

ေကာက်တ်ချက် 

ြမနမ်ာိုငင်သံည ်ကိုဗစ်ကူးစကေ်ရာဂါ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက ်အာဏာသိမး်မငှ့် ရာသီဥတု ေဖာကြ်ပနမ် အစရှိေသာ 

သာမာနထ်က်ပိုေသာ၊ ဆိုးရ�ားလှစွာေသာ အကျပအ်တညး်များငှ့် ရငဆ်ိုငေ်နရသည။် (ဤအကျပအ်တည်းတို၏ 

ဒဏက်ိုအြပည့်အဝ မခစံားရေသးေပ)။ ဤ “အေရးကးီေသာအချနိက်ာလ” တွင ် ြမနမ်ာိုငင်ံ၏ ြဖစ်လာိုင်သည့် 

ိုငင်ံ့အေြခအေန အမျ ိးအစားကို ြပန်လညေ်လလ့ာဆနး်စစ်ပီး ြပနလ်ည ် စိတ်ကူးပုံေဖာ်ကည့်ရန ် သင့်ေလျာ် 

ေပသည။် ဖကဒ်ရယစ်နစ်ကို ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်ှစ်ရှညလ်များြဖစ်ပာွးေနသည့် ြပညန်ယ်-လ�ူအဖွဲအစညး်ငှ့် ဗဟို-

နယ်စပ် ပဋပိကများကို ေြဖရငှး်ရန်ငှ့် တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစု အသိုငး်အဝိုင်းများအတွက် ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခင့်ွ 

ရရှိေရးတုိအတကွ် အေရးကးီေသာ ပံ့ပိုးမ တွနး်အားတစ်ခအုြဖစ် ကာလကာရညှစွ်ာ မတ်ှယူထားသည။် 

ြမနမ်ာိုငင်တံွင ် ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲစညး်ပုံအေြခခဥံပေဒ ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငရ်န ် သိုမဟတ်ု အစားထိုးရန ်

လိုအပမ်ငှ့်ပတသ်က၍် ေဆးွေးွေလရ့ှိကသည။် ထိုသိုေဆးွေးွရာတွငလ်ညး် အများအားြဖင့် အထကမ်ေှအာက် 

သိုမဟုတ် ဗဟိုချပ်ကိုင်စနစ်ပုံစံ (“သတမ်တ်ှထားေသာ လမး်နခ်ျကပ်ုံစံ”) ြဖင့် ေဆးွေးွေလရ့ှိသည။် 

ဖွဲစညး်ပုံကို ြပငဆ်ငရ်နလ်ိုအပသ်ညမ်ာှ  မခုျမနှက်နပ်ါေသာ်လညး်၊ ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို  လ�ူအဖွဲအစညး်များ၊ 
တုိငး်ရငး်သား လကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲများ (EAO) ငှ့် အရပဘ်က်လူ�အဖွဲအစည်းများ၏ လကရ်ှိကျင့်ထုံးများမှ 

ြဖစ်ေပလာသည့် တနညး်အားြဖင် "ေအာကေ်ြခမ ှ အထကသ်ို"   "ေပေပါကလ်ာသည့် ြဖစ်စဉ်" အြဖစ်လည်း 

ြမင်ိုငပ်ါသည။် ြမန်မာိုင်ငရံှိ မတူကွြဲပားေသာ EAO အများအြပားတငွ် စ်ှရညှ်လများ တညေ်ဆာကထ်ားေသာ 

အပုခ်ျပေ်ရးယရားများရှိပးီ ၎ငး်တုိ၏ ထနိး်ချပမ် သိုမဟတ်ု သဇာလမး်မိုးထားသည့် နယ်ပယ်များရှိ လထူုထသံို 

လမူဘဝဖလူုံေရးဝနေ်ဆာငမ်များ (မကာခဏဆိုသလို CSOs များငှ့် ပးူေပါင်း၍) ပံ့ပိုးေပးေလရ့ှိပါသည။် 

ေဒသရ ကိုယ်ပိုငအ်ုပခ်ျပ်ေရးစနစ်ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်ေပးြခငး်များသည် ဖကဒ်ရယ်စနစ် တညေ်ဆာကေ်ရးအတွက ်

အေြခခံအတ်ုြမစ် ြဖစ်ေပသည။် ယုံကညထ်ိုကေ်သာ၊ တရားဝငေ်သာ ြမနမ်ာိုငင် ံ ပိလြဲခငး်၊ ငမိး်ချမး်ေရး 

လပုင်နး်စဉ်များ (ယခင ်NLD ဦးေဆာငေ်သာ အစိးုရ လကထ်က် အပါအဝင်) ေအာငြ်မငမ်မရရှိြခငး် ငှ့် ရာသဦတု 

ေဖာကြ်ပနြ်ခငး်၏ ေနာကတွ်င် ခစံားရိုငမ်ည့် သကေ်ရာကမ်များေကာင့် ြပညတွ်ငး်၌ ြဖစ်ေပလာေသာ 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်ပုံစံများသည် ယခအုေြခအေနတငွ် ပို၍ အေရးပါအရာေရာကေ်နေပသည။် ၁၉၄၇ ပငလ်ုံ 

ညလီာခတွံင် အချပ်အြခာအာဏာပိုင် ြပညန်ယ်များအကား သေဘာတူညီမများကတဆင့် ဖကဒ်ရယ ်

ြပညေ်ထာငစု် ေပေပါကသ်င့်သညဟ်ေူသာ အယူအဆတစ်ရပ် ရှိခဲ့သည။် ထိုအယူအဆမှာ ညလီာခံပးီေနာက် 

ေမးှမနိေ်နခဲ့ေသာ်လညး် ေဖေဖဝါရလီ ၁ ရကေ်န� စစ်တပက် အကမး်ဖကအ်ာဏာသမိး်ပးီချနိတွ်င ်ြမန်မာိုငင်ံ၏ 
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လကရ်ှိ အကျပအ်တညး်သည ်  ထိုအချနိက်ေပါကထ်ကွခ်ဲ့ေသာ အယူအဆကဲ့သိုေသာ  အနးီစပဆ်ုံးေသာ 

အယူအဆကို ေပးေဆာငသ်ည။် ဆိုလိုသညမ်ာှ ြပညန်ယ်ဖွဲစည်းမ (ငှ့် အချပအ်ြခာအာဏာ) သည ် ဖကဒ်ရယ် 

ဖွဲစညး်ပုံ အေြခခံဥပေဒဆိုငရ်ာ ေြပလညမ်ရရှိေရးကို ေရးှရမညြ်ဖစ်သည။် အမျ ိးသားညီတ်ေရး အစိးုရမှ 

ိုငင်ေံရးသမားများ အပါအဝင ်ဗမာလမူျားစု အသိုငး်အဝိုငး်မှ ိုငင်ေံရး ထပိသ်းီများသည ်တုိင်းရင်းသား လမူျ ိးစု 

သကဆ်ိုငသ်မူျားငှ့် ပးူေပါငး်၍ အဆိုပါ ကစိရပမ်ျားကို ေြဖရငှး်လပုေ်ဆာငရ်န ် အခငွ့်အလမး်ကုိ 

ဆပုက်ိုငထ်ားိုငြ်ခငး် ရှိမရှိ ေစာင့်ကည့်ရဦးမည် ြဖစ်သည။်  

 

အဓိကစကားလံုးများ 

• ြမန်မာ 

• ဖကဒ်ရယ်စနစ် 

• အပုခ်ျပမ် 

• ရာသဦတုေြပာငး်လမဲ 

 

ဆရာ Ashley South သည် အလွတ်တန်း စာေရးဆရာ၊ သုေတသီှင့် အ�ကံေပးအြဖစ် အှစ် ၂၀ 

အေတွအ�ကံရိှသည်။ သူသည် Australian National University မှ Ph.D ေဒါက်တာဘဲွှင့် SOAS (University of 

London) မှ MSc မဟာဘဲွရရိှထားပီး ချင်းမုိင်တကသုိလ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ Research Fellow 

တစ်ဦးြဖစ်သည်။ ဆရာ၏  သုေတသနအထူးြပနယ်ပယ်များတွင်  ြမန်မာုိင်ငံှင့် မင်းဒါနဲကန်း (ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ) ရိှ 

လူမျ ိးေရး ပဋိပကများှင့် ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဓမ ေရ�ေြပာင်းခံရြခင်း (ဒုကသည်များှင့် 

ြပည်တွင်းေနရပ်စွန�်ခွာသူများ)၊ ုိင်ငံေရးဆုိင်ရာ ဘာသာစကားှင့် ပညာေရး၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ (ေလာ့ချေရး၊ 

လုိက်ေလျာညီေထွရိှေရးှင့် ခံုိင်ရည်ရိှမ) တုိ ပါဝင်သည်။ ဆရာ Ashley သည် ြမန်မာုိင်ငံအေရှေတာင်ပုိင်းှင့် 

ေြမာက်ပုိင်းရိှ တုိင်းရင်းသားလူမျ ိးစုများအသုိင်းအဝုိင်းများရိှ လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများ၊ 

ုိင်ငံေရးအဖဲွအစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကုိင်ပါသည်။ 

ဆရာေရးသားထားေသာ စာတမ်းအများစုကုိ www.AshleySouth.co.uk တွင် ဖတ်ေလ့လာုိင်ပါသည်။ 
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နိဒါန်း 

မကာေသးမီက အေချအတငေ်ဆးွေးွမများတွင် ြမနမ်ာိုငင်သံည် "ကျဆုံးေသာတုိင်းြပည်" ြဖစ်မြဖစ် ငှ့် 

ထိုအယူအဆသည ် ြမန်မာကဲ့သို ိုငင်မံျ ိးတငွ် သက်ဆိုငမ်ရှိမရှိ၊ ေမးခနွး်ထုတ်ခဲ့ကေလသည။် (၁)မညသ်ိုပင ်

ဆိုေစကာမူ ြမနမ်ာိုငင်သံည ် ိုငင်သံားအများစုက ယံုကညလ်က်ခံိုငေ်သာ တုိငး်ြပည်တစ်ြပည ် အြဖစ် 

မညသ်ည့်အခါမ ှ အသအိမှတ်ြပခရံြခငး် မရှိေသးေပ။ ြမန်မာိုငင်ံသည ် ကျဆုံးေသာတုိင်းြပညမ်ြဖစ်မကီပင ်

ကျဆုံးေသာိုငင်ြံဖစ်ခဲ့ပါသည။် မကာေသးမကီ ပါေမာက David Steinberg က ေထာကြ်ပခဲ့သည့်အတုိငး် 

လတ်ွလပေ်ရးရပးီချနိမ်ှစ၍ ိုငင်ေံရးေခါငး်ေဆာင်များသည် တုိင်းရငး်သားလမူျ ိးအသးီသီးတိုအကား၊ 

အထးူသြဖင့် ဗမာအများစုအထကတ်နး်လာများငှ့် (လဦူးေရ ၅၅ သနး်ခန�်မ)ှ လဦူးေရ၏ သုံးပုံတစ်ပုံေကျာ်ရှိေသာ 

တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစမုျားအကား သာတူညမီ ပိုငဆ်ိုငသ်ညဟ်ု ခစံားရေရးေဆာငရ်�ကရ်ာ၌ ေအာငြ်မငမ် 

မရရှိခဲ့ေပ။(၂) 

ြမနမ်ာိုငင်၏ံ တုိငး်ရငး်သားိုငင်ေံရးသမားများ အားလုံးနီးပါးသည် “စစ်မနှေ်သာ ဖကဒ်ရယ်စနစ်” 

ရရှိေရးငှ့်အည ီ ေဆာငရ်�ကေ်နကသည။် ထိုစစ်မနှေ်သာ ဖကဒ်ရယ်စနစ်မာှ ြမနမ်ာ့ ြပညန်ယ်-လ�ူအဖွဲအစညး်၊ 

ဗဟို-အစွနအ်ဖျားနယ်စပ် တငး်မာမများငှ့် အကမး်ဖက်အကျပအ်တညး်များ၏ ေြဖရငှး်ချကအ်ြဖစ် 

စ်ှရညှလ်များစွာ မတ်ှယူထားခဲ့ကသည။်  သိုရာတွင် ‘စစ်မနှ်ေသာ ဖကဒ်ရယ်စနစ်၏ အယူအဆဟူသည ်

အဘယ်နညး်’၊ ‘မညသ်ိုရရှေိအာငေ်ဆာငရ်�ကရ်မညန်ညး်’ ဆိုသည့်အေပတွင်  ေဆးွေးွမ အနညး်ငယ်မသာ 

ရှိေသးသည။်(၃) အများအားြဖင့် ထိုကဲ့သို အေချအတင် ေဆးွေးွမများမာှ ၁၉၆၂ ခုစ်ှ  (ဖကဒ်ရယ်စနစ်ေကာင့် 

တုိငး်ြပည် မပိကွဲေအာင် ဟန�တ်ားေသာ အေကာငး်ြပချကြ်ဖင့် ပထမဆုံး စစ်အာဏာသမိး်သည့်အချနိ)် မ ှ၂၀၁၀ 

ခုစ်ှအထိ စစ်အပုခ်ျပေ်ရးေအာကတ်ငွ် ဖိှိပပ်တ်ိပင်တားဆးီခခံဲ့ရသည။် ထိုအေတာအတွင်း၊ ၁၉၉၀ခုစ်ှများှင့် 

၂၀၀၀ ခုစ်ှများအတွင်း ဖကဒ်ရယ်စနစ်၏ အယူအဆများငှ့် မူေဘာငမ်ျားမာှ အတုိကအ်ခံအသိုငး်အဝိုငး် 

အထးူသြဖင့် တုိငး်ရငး်သား လကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲအစည်းများကားတွင်  ဆကလ်က်ရငှသ်နေ်နခဲ့ပါသည။် 

ြပညေ်ထာငစု်ြမနမ်ာိုငင်ေံတာ် အမျ ိးသားေကာင်စီ (NCUB၊ ၁၉၉၀ ခုစ်ှများအတွငး် ထပိသ်းီ EAO ငှ့် 

ြပညပ်ေရာက် အတုိက်အခအံဖွဲ) သည ် အနာဂါတ်ဖကဒ်ရယ် ြပညေ်ထာငစု် ေပေပါကေ်ရးအတွက ်

ြပညန်ယ်အဆင့် ဖွဲစညး်ပုံအေြခခံဥပေဒများစွာ ေရးဆွဲေရးကို ကးီကပခ်ဲ့ပီး များေသာအားြဖင့် အရပဘ်က ်

လမူအဖွဲအစညး်များ၏ အငတုိ်က်အားတုိကပ်ါဝငမ်ြဖင့် လပုေ်ဆာငခ်ဲ့ပါသည။်(၄) 

ကာလကာရှည ် လကန်ကက်ိုငပ်ဋိပကြဖစ်ပွားေနပးီ  တုိငး်ရငး်သားများ၏ ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်ကို 

စ်ှေပါင်းများစွာ ဖိှိပခ်ျပခ်ျယ်ထားသည့် အကမး်ဖက်အာဏာရှငဆ်နေ်သာ တုိငး်ြပညတ်စ်ြပညြ်ဖစ်သည့်အတွက ် 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်သည် ြမနမ်ာိုငင်အံတွကမ်ူ အဓိကအားြဖင့် ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်ငှ့် တရားမတမဆသုိီ 

ဦးတညသ်ည့် အဆုံးအြဖတ်ေပးသည့် နညး်လမး်ြဖစ်ေပသည။် ဖကဒ်ရယ်စနစ်သည ်  (ပဋပိကစီမခံန�ခ်ွဲမ)  

ပဋပိကေြဖရငှ်းိုငသ်ည့် အဓကိတနဖ်ိုးရှိသည့် အရာြဖစ်သည့်အတွက ်   ေခတ်ြပနစ်ားလာသည့် အယူအဆ 

တစ်ခဟုု ဆိုိုငသ်ည။် 
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Neoclassical ေဘာဂေဗဒပညာရငှ် Milton Friedman ၏ အဆိုအရ “အကျပအ်တညး် (အမနှြ်ဖစ်ေစ၊ 

သြိမငန်ားလညထ်ားံုမသာြဖစ်ေစ) သညသ်ာ စစ်မနှေ်သာေြပာငး်လမဲကို ြဖစ်ေပေစသည။် ထိုကဲ့သို 

အကျပအ်တညး်များ �ကံလာသည့်အခါ ေဆာငရ်�ကရ်သည့် လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားက ရှိေနပးီသား အေတးွအေခ 

အယူအဆများေပတွင် မတူညပ်ါသည။် ရှိပးီသားမူဝါဒများကိအုစားထိုးိုငသ်ည့် မဝူါဒများေပထနွး်ရန်ငှ့် 

ိုငင်ေံရးအရ မြဖစ်ိုငေ်သာ အရာများမှ ိုငင်ေံရးအရ မလဲမေရာှငသ်ာ ြဖစ်လာသည့်တုိငေ်အာင်  ထိုအရာများကုိ 

ဆကလ်ကရ်ငှ်သနေ်စရနမ်ာှ က်ုပတုိ်၏ အေြခခံလပုေ်ဆာငခ်ျကြ်ဖစ်သညဟ်ု ယံုကညပ်ါသည။်”(၅) 

ြမနမ်ာိုငင်သံည ် လနွခ်ဲ့သည့် (၂) စ်ှအတွငး် ဆိုးရ�ားလစွှာေသာ အကျပအ်တညး်စ်ှခုကို ရငဆ်ိုငေ်နရသည။် 

ကမာလုံးဆိုင်ရာ ကိုဗစ်ကပေ်ရာဂါဒဏက်ို ခါးစီးခေံနရချနိတွ်င ် ၂၀၂၁ ခုစ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရလီ စစ်တပ် 

အာဏာသမိ်းမကို ထပဆ်င့်ရငဆ်ိုငခ်ဲ့ရေပသည။်  ဤအခက်အခဲ ြပဿနာများသည် ရာသီဥတုေြပာငး်လဲမ၏ 

အကျ ိးသကေ်ရာကမ်များေကာင့် ပိုမိုဆိုးရ�ားလာဖွယ်ရှိသည။်(၆) ကိုဗစ်၊ စစ်အာဏာသမိ်းမငှ့် ရာသဦတ ု

ေြပာငး်လမဲတို၏ သုံးဆေပါငး်ဖအိားသည ် ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို အသစ်တဖနန်ညး်များြဖင့် သုံးသပ်ိုငသ်ည့် 

ိုငင်ေံရးအခင်းအကျင်းတစ်ခကုို ဖနတီ်းခဲ့ပါသည။် အနညး်ဆုံးေတာ့  အချ ိေသာ သကတ်မး် ကာရညှ၍် 

အငအ်ားေတာင့်တငး်ေသာ EAO များသည် ဖကဒ်ရယ်စနစ်၏ တညေ်ဆာကမ်ဆိုင်ရာ အတ်ုြမစ်ကို 

ထေူထာငခ်ဲ့ကပးီြဖစ်ပီး အများအားြဖင့် ြပညေ်ထာငစု်မှ ကငး်လွတ်ကာ လတ်ွလပ်သည့် အေသးစား 

ြပညန်ယ်များအြဖစ် ထူေထာငရ်န် လမး်ေကာငး်ေပရှိေနပြီဖစ်သည။် လကရ်ှိအကျပအ်တညး်မေှန၍ 

အေြခအေနအလိုက် ေြပာငး်လဲိုငေ်သာ၊ ပုံေသမဟတ်ုေသာဖကဒ်ရယ်စနစ်တစ်ခု ေပထကွလ်ာသည။် 

အမျ ိးသားညီတေ်ရးအစုိးရမှ ြပညေ်ြပးိုငင်ေံရးသမားများ အပါအဝင် ဗမာလမူျားစု အသိုငး်အဝိုငး်မှ ိုငင်ေံရး 

ထပိသ်းီများသည ် တုိငး်ရင်းသား လမူျ ိးစု သကဆ်ိုငသ်မူျားငှ့် ပးူေပါငး်၍ အဆိုပါ ကစိရပမ်ျားကို 

ေြဖရငှး်လပုေ်ဆာငရ်န ်အခွင့်အလမး်ကို ဆပုက်ိုငထ်ားြခငး် ရှိမရှိ ေစာင့်ကည့်ရဦးမည ်ြဖစ်သည။် 

အာဏာမသိမ်းမကီာလ၌ ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ သကတ်မး်ရညှ ် EAO အများအြပားမှာ ခံိုငရ်ညအ်ား ြမင့်မား 
လေှသာ်လညး် အေြခအေနေတွမာှ အချနိအ်ေတာ်ကာ အဆိုးဘကသ်ို ဦးတညေ်နခဲ့ပ ီြဖစ်သည်။ ယခအုချနိတွ်ငမ် ူ
အဆိုပါအဖွဲများမှာ စိန်ေခမများစွာ ရငဆ်ိုင်ေနရေသာ်လညး် မကာေသးမီ စ်ှများကထက ်
ိုငင်ေံရးသဇာပိုကးီလာသညဟ် ု ဆိုိုငပ်ါသည။် မကာေသးမကီ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ိုငင်ေံရး 
အေြပာငး်အလမဲျားေကာင့် ဖကဒ်ရယ်စနစ်အား ြမနမ်ာိုငင်၏ံ ကာလရှည်ကာ ပဋိပကများအတွက ်
ေြဖရငှး်ချက်တစ်ခအုြဖစ် ြပနလ်ညစ်ဉး်စားသင့်ချနိ ်ေရာကလ်ာပ ီြဖစ်သည။်  

 

ဖက်ဒရယ်စနစ် - ုိင်ငံတည်ေဆာက်ေရးအတွက် အေထာက်အပ့ံတွန်းအားတစ်ခုလား။ 

"ငမိး်ချမး်ေရး" ကဲ့သိုပင်  "ဖကဒ်ရယ်စနစ်" သည ် လအူမျ ိးမျ ိးအတွက် အဓပိါယ်အမျ ိးမျ ိးေဆာငေ်နပါသည။် 

အတိအကျဆိုရေသာ် ဖကဒ်ရယ်စနစ်သည ် ဗဟို၊ ဖကဒ်ရယ် (ြပညေ်ထာငစု်) ငှ့် ြပညန်ယ ်

(ြပညန်ယ်/တိုငး်ေဒသကးီ) အဆင့်အစုိးရများအကား အာဏာငှ့် လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များကို ပိုငး်ြခား ခွဲေဝေပးသည့်  

ေရာောှ၊ ေပါငး်စပ် အချပအ်ြခာအာဏာပိုင် အစုိးရစနစ်ကို(၇) ရည်နး်ပါသည။်(၈) 
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တုိငး်ရငး်သားိုငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားက ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ မတူကွဲြပားေသာ တုိငး်ရငး်သား 

လမူျ ိးစမုျားအတွက် ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်ရရှိရန် အငအ်ားကီးမားေသာ အေထာကအ်ပံ့တွန်းအား တစ်ခအုြဖစ် 

စ်ှေပါင်းများစွာ ြမငခ်ဲ့သည။် ဖက်ဒရယ်စနစ်အယူအဆငှ့် ကျင့်ထုံးသည် လမူျ ိးေပါင်းစံုေနထိုငေ်သာ 

ိုငင်မံျားတွင် ိုငင်ေံရးေြပလညမ်သေဘာတူညီမရရှိေရး ေရးှသည့် လမူဆက်ဆေံရးဆိုငရ်ာ ိုငင်ေံရးစနစ် 

(အထကတ်နး်လာငှ့်ဆိုငေ်သာ) ကျင့်ထုံးများငှ့် သကဆ်ိုငပ်ါသည်။(၉) ဆကစ်ပ်ေသာ်လညး် ထငရ်ာှးမရှိေသာ 

အယူအဆများတွင် "ဗဟိုချပက်ိုငမ် ေလာ့ချြခငး်" ငှ့် "ေဒသဆိုငရ်ာ ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်" တုိပါဝငပ်ါသည။်(၁၀) 

ဒတိုယတစ်မျ ိးမာှ အပု်စု/အပုစု်များ ေဒသတစ်ခုတွင် တစ်စုတစ်စည်းတညး်ရှိေနပးီ (ပထဝဝီငအ်ေနအထားအရ 

အလယ်ွတကူ သတ်မှတ်ပိုငး်ြခားိုငေ်သာ) ိုငင်ံေရးငှ့် ယဉေ်ကျးမဆိငုရ်ာ ကိုယ်ပိငု်အပုခ်ျပခ်ငွ့်ကို 

ေတာငး်ဆိေုနသည့်အခါမျ ိးတွင် ရဖံနရ်ခံါအသုံးြပေလရ့ှိေသာ ဗဟိုချပက်ိုငမ် ေလာ့ချြခငး် ပုံစံမျ ိးြဖစ်ပါသည။် 

ဖကဒ်ရယ်ဖွဲစညး်ပုံ အေြခခဥံပေဒမရှိေသာ်ြငား “အထးူေဒသများ”  သတ်မတ်ှြခငး်ြဖင့် ‘ေဒသဆိုငရ်ာ 

ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်’ ကို စတင်ိုငသ်ည်။ ဤသညမ်ှာ ၁၉၈၀ ခုစ်ှများောှငး်ပိုငး် အပစ်အခတ်ရပစ်ေဲရး 

စကတညး်က ြမန်မာိုငင်ံ၏ ေနရာအှံအြပားတငွက်ျင့်သုံးလျကရ်ှိေသာ ပကတိြဖစ်ရပြ်ဖစ်သည်။(၁၁) ိုငင်ေံတာ ်

ငမိဝ်ပပ်ြိပားမ တညေ်ဆာကေ်ရး ေကာငစီ် (နဝတ)/ ိုငင်ေံတာ် ေအးချမး်သာယာေရးငှ့် ဖွံဖိးေရး ေကာငစီ် 

(နအဖ) လကေ်အာကရ်ှိ အထးူေဒသများ သည ် စစ်မနှေ်သာ ကိုယ်ပိုင် အပုခ်ျပခ်ငွ့် အနညး်ငယ်သာ 

စံစားရေကာင်း ေဝဖနသ်မူျားက တဖက်တငွ် ေထာက်ြပေသာ်လညး် ပအိုဝ်း အမျ ိးသား အစည်းအုံး (PNO) 

ကဲ့သိုေသာ အဖွဲ ေခါငး်ေဆာငမ်ျားကမူ ယခင် (၁၉၉၄ ခုစ်ှက) တပမ်ေတာ်အစုိးရငှ့် အပစ်အခတရ်ပ်စဲေရး 

သေဘာတူညီမရရှိပီးေနာက ် အနညး်ဆုံးေတာ့ ေဒသခမံျား တစိတ်တပိုင်း ပါဝငေ်ဆာငရ်�က်ေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်များငှ့်  ဖွံဖိးေရးစမီကံနိး်များမာှ ယခငက်ထက ်များြပားလာပါသညဟ်ု ေထာကြ်ပကသည။်(၁၂) 

ပဋပိကဒဏခ်ံရေသာ လ�ူအဖွဲအစည်းများစာွက ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို လကန်ကက်ိုငပ်ဋိပကများ ဆကလ်က် 

ြဖစ်ပာွးေနြခငး်ကို တားဆးီိုငသ်ည့် ိုငင်ေံရးေြဖရငှး်မကို ကိုယ်စားြပသညဟ်ု အဓကိအားြဖင့် 

သတ်မတ်ှတန်ဖိုးထားေလရ့ှိသည။် "ဖကဒ်ရယ်စနစ်" သည ် တုိငး်ရငး်သားအထကတ်နး်လာများအတွက ်

များေသာအားြဖင့် ဗဟိုချပက်ိုငမ်ေလာ့ချြခငး် သိုမဟတ်ု ေဒသဆိုငရ်ာ ကိုယ်ပိငု်အပုခ်ျပခ်ငွ့်ထက ်

ပိုမိုှစ်လိုဖွယ်ရှိသြဖင့် တုိင်းြပည၏် အေြခခံကျေသာ တရားဝငဖ်ွဲစညး်ပုံ အေြခခဥံပေဒ ြပနလ်ညေ်ရးဆွဲမ 

လိုအပ်ိုငမ်ည်ြဖစ်သည။် အဆုံးစွနအ်ားြဖင့် တိုငး်ရငး်သား အဖွဲအစည်းများ၏ ြမန်မာိုငင် ံဖကဒ်ရယ်စနစ်ရရှိေရး 

ေတာငး်ဆိမုသည ် ဗမာလမူျ ိးကးီများ၏ တနး်တူမညီမမ ခွဲြခားဆကဆ်ခံရံမအေတွအ�ကံများမှ 

ေပါကဖ်ွားလာြခငး်ြဖစ်သည။် ဆန�်ကျငဘ်ကအ်ားြဖင့် ဗမာလမူျ ိးိငု်ငေံရး (အထူးသြဖင့် စစ်တပ်) ထပိသ်ီး 

များသည် ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို  သမိုငး်တစ်ေလာကလ်ုံး အလနွသ်တိထားစုိးရမိခ်ဲ့ကပါသည။် ဗိုလခ်ျပေ်နဝငး်သည် 

အရပသ်ားအစိုးရမှ ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါက ြမနမ်ာ့အမျ ိးသား စညး်လုံးညီတ်ွမ ပိကွဲပါေတာ့မည်ဟ ု

စုိးရမိမ်များကို အေကာငး်ြပကာ ၁၉၆၂ ခုစ်ှ မတ်လတွင် စစ်အာဏာသိမး်ခဲ့ေလသည။် 

ပုံမနှအ်ားြဖင့် ဖကဒ်ရယ်စနစ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေအာငြ်မငဖ်ိုအလိုငာှ ‘ဖကဒ်ရငး်ဒငး် ြဖစ်စဉ်’ သိုမဟုတ် 

‘ဖကဒ်ရယ်လိုကဇ်ငး် ြဖစ်စဉ’် ကို ကျင့်သုံးရပါမည။် ပထမဆုံး ‘ဖကဒ်ရငး်ဒင်းြဖစ်စဉ်’မာှ  ြပညေ်ထာငစု်ကို 

ဖွဲစညး်ရန် (အမညခ်ံ) အမှီအခိုကငး်ေသာ ြပညန်ယ်ယူနစ်များကို ေပါငး်စညး်ြခငး်ြဖစ်ပါသည။် 
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‘ဖကဒ်ရယ်လိုကဇ်ငး်’ ြဖစ်စဉမ်ာှမူ  ဗဟိုချပ်ကိုငမ် ေလာ့ချေရးလပုင်နး်စဉ်ဟ ု ေခဆိုိုင်ပးီ ိုငင်ေံရး 

အဖွဲအစည်းတစ်ခ၏ု ဗဟိုအာဏာပိုင်သည ် ြပညတွ်ငး် သိုမဟတ်ု ေဒသဆိုငရ်ာ ိုငင်ေံရးြဖစ်စဉတွ်င် 

ပါဝငသ်မူျားှင့် (ြပန်လည)် ညိငး်ကာ ၎ငး်တုိအား ဖွဲစညး်ပုံအေြခခဥံပေဒဆိုငရ်ာ ကိုယ်ပိငု် 

အပုခ်ျပခ်ငွ့်ေပးြခငး်ြဖစ်ပါသည။်(၁၃) (အမိ်နးီချငး်အိိယိုငင်ကံျင့်သုံးသည့် “အတူတကွ ဆပု်ကိုငထ်ားေသာ” 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်  အမျ ိးအစားငှ့် ဆန�်ကျငေ်နေပသည။်)  အဓကိေသာ့ချကမ်ာှ ‘ဖကဒ်ရငး်ဒငး်ြဖစ်စဉ’် 

ဖကဒ်ရယ်ြပညေ်ထာငစု် အသငွက်ူးေြပာငး်ေရးလပုင်နး်စဉတ်ငွ် အပိုငး်များ/ြပညန်ယ်ယူနစ်များကို အချပ်အြခာ 

အာဏာပိငုအ်ြဖစ် မတ်ှယူကသည။်(၁၄) ၁၇၈၉ ခုစ်ှ ေြမာကအ်ေမရကိားကိုလိနုနီယ် (၁၃) ခသုည ်

ဖကဒ်ရယ်ြပညေ်ထာငစု်ကို တညေ်ထာင်ခဲ့သည့်အချနိ်ငှ့် ၁၈၇၁ ခှုစ် ဂျာမနအ်င်ပါယာ တညေ်ထာငသ်ည့်အခါ 

ဤြဖစ်စဉက်ို အသုံးြပခဲ့ပါသည။် ပို၍ေတွရနည်းသညမ်ာှ အစွနး်ေရာကဗ်ဟိုချပက်ိုငမ်ေလာ့ချြခငး် (သိုမဟတ်ု 

“ဖကဒ်ရယ်လိုကေ်ဇးရငှး် ဖကဒ်ရယအ်သငွ်ကးူေြပာငး်ေရး”) လပုင်နး်စဉအ်ားြဖင့် နဂုိရှိရငး်စွဲ 

“တစ်ြပညေ်ထာငစ်နစ်” တုိငး်ြပည်ကို ဖကဒ်ရယ်ြပညေ်ထာငစု်အြဖစ် ေြပာငး်လသဲတ်မှတ်ြခငး်ြဖစ်သည။်  

ဥပမာအားြဖင့် မကာေသးမတွီင် ဗတိိန်ငှ့် စပနိ်တုိတွင် ဗဟိုမှ တုိငး်ှင့် ြပညန်ယ်အပုခ်ျပေ်ရးထ ံ

အာဏာလအဲပခ်ဲ့ြခငး်ြဖစ်သည ်(အနညး်ဆုံး အမညခ်ဖံက်ဒရယ်စနစ်ကို လကခ်ကံျင့်သုံးသည်)။  

ဖကဒ်ရယ်ဖွဲစညး်ပုံ အေြခခဥံပေဒသည ် ိုငင်ေံရးလိုအပခ်ျကက်ို ကိုင်တွယ်ေြဖရငှး်ရန ် ေရးဆွဲထားေသာ 

တရားဝငစ်ာရ�ကစ်ာတမ်းြဖစ်သည။် ြမန်မာိုငင်ရံှိ တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစုအသိုငး်အဝိုငး်တွင် ထိုဖကဒ်ရယ်ဖွဲစညး်ပံု 

အေြခခံဥပေဒအား စိတ်ဝင်စားမတဟနုထ်ိုးြမင့်တကေ်နပးီ  “စစ်မနှ်ေသာ ဖကဒ်ရယ်စနစ်” ေတာငး်ဆိုမများကို 

ကျယ်ြပန�်စွာ လပုေ်ဆာငလ်ျကရ်ှိေသာလ်ညး် တဖက်တွင် ထိုဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို ေအာငြ်မငစွ်ာ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန် လိုအပသ်ညမ်ျား၊ မညသ်ိုမညပ်ုံ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရမညက်ို အေသးစိတ် 

ရငှး်ရငှ်းလငး်လငး် မသရိှိမေဖာ်ြပကေပ။ 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်တွင် ပုံစံများစွာရှိပးီ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေအာငြ်မငရ်န ် နညး်လမး်အသွယ်သွယ်ရှိသည။် ၁၉၄၇ 

ခုစ်ှ ေဖေဖဝါရလီ ပင်လုံ ညလီာခကံို “ဖကဒ်ရငး်ဒငး် အခိုကအ်တန�်” အြဖစ် ြမင်ိုငသ်ည။် ဗတိိသ 

ကိုလိုနအီာဏာမှ စွန�်ခာွပးီချနိတွ်င် ရမှး်၊ ချငး်ငှ့် ကချငလ်ထူမုှ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား (သိုေပမယ့် မတူကွဲြပားတဲ့ 

အသိုငး်အဝန်းေတွကို ကိုယ်စားြပသြူဖစ်ချငမ်ှ ြဖစ်ေပမည)် သည ် ြမန်မာအစုိးရအဖွဲ ငှ့် လတ်ွလပေ်သာ 

ြပညေ်ထာငစု်ဖွဲစညး်ရန် ပငလ်ုံညလီာခံ၌ သေဘာတူညခီဲ့ကသည ် (ေအာက်တွင်ကည့်ပါ)။ ထိုအချနိက် 

ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး်ငှ့် အြခားပါဝငသ်မူျားက ထိုကဲ့သို ပငလ်ုံစာချပက်ို နားလညခ်ဲ့ပါသလားဟု 

ေမးခနွး်ထုတ်စရာရှိသည။်(၁၅) ရာစုစ်ှတစ်ဝကေ်ကျာ်ကာပးီေနာက ် ြမနမ်ာိုငင်တွံင် ဖကဒ်ရယ်စနစ်သို 

ချဉး်ကပရ်ာတွင ် “ဖကဒ်ရယ်လိုကဇ်င်း၊ ဖကဒ်ရယ်အသွငက်းူေြပာင်းေရး” လပုင်နး်စဉတ်စ်ရပ် လိုအပမ်ညြ်ဖစ်ပးီ 

ယငး်မှာ လကရ်ှိေခတ်ကာလစနစ်သည် စစ်မနှေ်သာဖကဒ်ရယ်ြပညေ်ထာငစု်ကို တညေ်ထာငရ်နအ်တွက် 

ြပနလ်ညည်ိငး်ရဦးမညြ်ဖစ်သည။်(၁၆) 

ြမနမ်ာိုငင်၏ံ သကတ်မး်ရညှ်ကာ တုိငး်ရငး်သားလကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲအစညး်များ၏ အပုခ်ျပ်မ-စီမခံန�ခ်ွဲေရး 

အခနး်ကများငှ့် တုိငး်ရငး်သားလကန်ကက်ိုငအ်ဖွဲအစညး် ဝန်ကးီဌာနများမှ (အရပ်ဘကလ်မူ 

6 
 



အဖွဲအစည်းများ (CSOs) ငှ့် ပးူေပါင်းေဆာငရ်�ကေ်လရ့ှိသည့်) ပံ့ပိုးေပးေသာ ေဒသပိုင် ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရးငှ့် 

အြခားဝနေ်ဆာငမ်များကို ဖကဒ်ရယစ်နစ်ပုံစံသစ်၏ တညေ်ဆာကေ်ရးဆိုငရ်ာ အေြခခံအတုြ်မစ်ဟု 

ယူဆိုငပ်ါသည။် ဤသညမ်ှာ ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို ေဒသပိုင ်ပံ့ပိုးလျက်ရှိေသာ လပုင်နး်စဉမ်ျားငှ့် ဖွဲစညး်ပုံများြဖင့် 

တညေ်ဆာက်ထားပးီ 'ေပေပါကလ်ာသည့် ြဖစ်စဉ်' အြဖစ် ပုံေဖာ်ထားသည။်  ြမန်မာိုငင်၏ံ လကရိှ် 

အကျပအ်တညး်သည် ၁၉၄၇ ပငလ်ုံညီလာခအံချနိမ်ှစ၍  ြပညန်ယ်များအကား သေဘာတူညခီျကမ်ှ ဖကဒ်ရယ် 

ြပညေ်ထာငစု် ေပေပါကသ်င့်သည်ဟေူသာ အယူအဆကဲ့သိုေသာ အနးီစပဆ်ုံးေသာ အယူအဆကို  

ေပးစွမ်းိုငသ်ညဟ် ု ဆိုိုငသ်ည။်ဆိုလိုသညမ်ာှ ိုငင်ေံတာ်ဖွဲစညး်ပုံ (ငှ့် အချပ်အြခာအာဏာ) သည ်

ဖကဒ်ရယ်ဖွဲစညး်ပုံ အေြခခဥံပေဒဆိုငရ်ာ သေဘာတူညီမရရှိေရးကို ေရးှရမညြ်ဖစ်သည။် 

EAO အများအြပားအတွက် ၎ငး်တုိ၏ အာဏာပိငုန်ယ်ပယ် (ငှ့် ေရာောှအပုခ်ျပသ်ည့် အနးီနား နယ်ေြမများ) 

တွင် စုစညး်ထနိး်ချပ်ိုငမ်သည ် ိုငင်ေံတာ် အပုခ်ျပ်ေရးေကာင်စီ (SAC) စစ်အစုိးရကို ြဖတ်ချေရးထက် ပိုမုိ 

အေရးမကီးသည့်တုိငေ်အာင ် ညတူီညမီအေရးပါေပသည။် တုိငး်ရငး်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျားငှ့် လထူ ု

အသိုငး်အဝိုငး်များစွာ၏ စ်ှရညှလ်များ ေမာ်မနှး်ချကဆ်ေကာင့် ထိုအေရးပါမကို နားလည်ိုငသ်ည်။ 

ဤအေြခအေနတငွ ် EAO များ၏ (အခငွ့်အေရးေပးေသာ တာဝနခ်မံရှိသည့်) အပုခ်ျပမ်အရညအ်ေသးွသည ်

အေရးကီးပါသည။် 

 

“အေသးစိတ်အစီအစဉ်” (အထက်မှေအာက်သုိ/ ဗဟုိချပ်ကုိင်) ဖက်ဒရယ်စနစ် 

ြမနမ်ာိုငင်အံေြခအေနအရ ဖကဒ်ရယစ်နစ်ကို မညသ်ိုနားလညသ်င့်သနညး်။ အဓကိ အေချအတင် 

ေဆးွေးွမများမာှ ြပညေ်ထာငစု်အဆင့်တငွ် မညသ်ည့်အာဏာများ ဆကလ်ကထ်ားရှိသင့်သနညး်၊ 

ြပညန်ယ်အဆင့်တွငေ်ရာ မညသ်ည့်အာဏာများထားရှိသင့်သနညး် အစရှိသည့်ေမးခနွး်များှင့် တုိင်းရငး်သား 

လမူျ ိးစမုျား နယပ်ယအ်သီးသးီတွင် ပျ ံှံကာ ယှဉတဲွ်ေနထိုင်ကေသာအခါ လမူျ ိးစု နယ်ေြမမျဉး် တစ်ေလာက် 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို အဓပိာယဖ်ငွ့်ဆိုရာတွင ် �ကံေတွရေသာ အခက်အခမဲျား အေကာငး်ပင် ြဖစ်သည။် ထိုြပင် 

အေရးကီးသညမ်ာှ ြပညန်ယ်အဆင့် (အမညခ်ံ အချပအ်ြခာအာဏာပိုင်) အစိးုရေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ်

ြပညေ်ထာငစု်အဆင့် (ဖကဒ်ရယဗ်ဟို) တွင် မညသ်ိုေသာ ကိုယ်စားြပမမျ ိးရှိသနညး် ဆိုသည့် ေမးခနွး်ပင် 

ြဖစ်သည။် ပငလ်ုံညလီာခံအပးီ လအနညး်ငယ်အကာတွင် အတညြ်ပြပာနး်ခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ြပညေ်ထာငစု် 

ြမနမ်ာိုငင်ဖံွဲစညး်ပုံ အေြခခဥံပေဒမာှ ဖကဒ်ရယ်စနစ်အသငွေ်ဆာင်ေသာ်လညး် ဗဟိုအစုိးရက တုိငး်ရငး်သား 

ြပညန်ယ်များ၏ ဘတ်ဂျကထ်နိး်ချပ်မကို ဆကလ်ကထ်နိး်သမိး်ထားေသာေကာင့် လကေ်တွတွင် 

ဗဟိုချပ်ကိုငမ်စနစ်ပင် ြဖစ်ပါသည။် လကေ်တွတွင် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ ၁၉၄၇ ဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံမာှ ယူေကက 

ကျင့်သုံးသည့်ပုံစံကဲ့သိုပင် ြဖစ်သည။် အေကာငး်မှာမူ အချပအ်ြခာအာဏာပိငု် နယ်ေြမအတွင်း (ယူေက ဆိုလင် 

ေလးိုငင်ကံို ) အသအိမှတ်ြပေသာ်လည်း မိေတာ်ဗဟို (ရနက်နု/်ဝကစ််မငစ်တာ) ကပဲ အခိုငအ်မာ အပုခ်ျပ်က၍ 

ြဖစ်ပါသည။် 
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ပင်လံုဝိညာဉ် 

ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ တုိငး်ရင်းသားိုငင်ေံရးငှ့် ဖကဒ်ရယ်စနစ်၏ ဇာတ်ေကာငး်မာှ ပငလ်ုံဟအုမညတ်ငွ်ေသာ 

ညလီာခံစ်ှခေုပတွင် အေြခခထံားပါသည်။ ၁၉၄၆ ခုစ်ှ (ဗတိိသအကူအညီငှ့်) ငှ့် ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁၉၄၇ ခုစှ ်

တွင် အစညး်အေဝးညလီာခမံျား ကျငး်ပခဲ့သည့် ရမှး်ြပညေ်တာငပ်ိုငး်ရှိ မိငယ်တစ်ခြုဖစ်သည့်  ‘ပငလ်ုံ’မိ 

အမညက်ိုယူကာ ညလီာခံစ်ှခကုို ပငလ်ုံညလီာခလံို ေခတွငေ်စခဲ့ပါသည။် Matthew Walton ၏အဆိုအရ 

တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစေုခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ “ပငလ်ုံစိတ်ဓာတ် ြပနလ်ညရ်ငှသ်နေ်ရး”ေတာင်းဆိုမများသည် 

ဤြဖစ်ရပ၏် သမိုငး်အစဉ်အလာငှ့် မတူညေီသာ အြမငမ်ျားကို ြပသေနပါသည။်(၁၇)   

ဒတိုယကမာစစ်ကးီအပးီ ၁၉၄၈ ခုစ်ှ ဇနန်ဝါရလီ၊  ဗမာ့လတ်ွလပေ်ရးမရမီတွင် ချငး်၊ ကချင၊် ရမှး် အစရှိသည့် 

တုိငး်ရငး်သားေခါငး်ေဆာင်အချ ိငှ့် ြမနမ်ာလ့တ်ွလပေ်ရး လပရ်ာှးမ၏  သရူေဲကာငး်  ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး် 

(ေဒေအာငဆ်နး်စုကည၏် ဖခငြ်ဖစ်သူ) က ၁၉၄၇ ခုစ်ှ ပငလ်ုံညီလာခကံို အလျငစ်လို ကျငး်ပခဲ့ကသည်။ 

ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ မတူကွဲြပားေသာ တုိငး်ရငး်သားလူမျ ိးစုအားလုံး မပါဝငေ်သာ်လညး် (မနွ်ငှ့် ကရင ်

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား ပျကက်ွကြ်ခငး် သိုမဟတု် ေလလ့ာသအူြဖစ်သာ ေနာကက်ျေရာကလ်ာြခငး်)  ိုင်င၏ံ 

'နယ်စပေ်ဒသများ' (ဗတိိသ ခွဲြခား သတ်မတ်ှခဲ့သည့် ဗမာလမူျ ိးများေနထိုငေ်သာ ေြမနမိ့်ပိုငး်အတွငး်ပိငုး်ငှ့် 

တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစမုျားေနထိုငသ်ည့်ေဒသများ) မာှ “ြပညတွ်ငး်အပုခ်ျပေ်ရးကစိများတွင် အေရးပါေသာ 

ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်" ကို ေပးအပြ်ခငး်ခရံမညဟ်ု သေဘာတူညမီ ရရှိခဲ့သည။်(၁၈) ြမနမ်ာိုငင်တွံင် 

ဗမာလမူျားစုှင့် လနူညး်စုတုိငး်ရငး်သားများ အပါအဝင် တစ်ခုတည်းေသာ ိုငင်အံြဖစ် လတ်ွလပေ်ရးရယူိုင်ဟ ု

ြမနမ်ာြပညမ် ှ ထကွခ်ာွေနသည့် ဗတိိသကို စည်းံုးရနအ်တွက် ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး်သည ် တုိင်းရငး်သား 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားငှ့် အားလုံးပါဝငသ်ည့် သေဘာတူညခီျကက်ို ရယူရန် လိုအပခ်ဲ့သည။် အဂလပိအ်စုိးရက 

ကိုလိုနေီခတ်အတွငး်၌  ြမနမ်ာိုငင်၏ံ တုိငး်ရငး်သားလနူညး်စုများကို အကာအကယ်ွငှ့် ရာထးူအခငွ့်အေရးများ 

ေပးအပခ်ဲ့ကာ သးီြခားိုငင်ံေရးလမး်ေကာငး်ကို ယခင်က ေမာ်မနှး်ထားေသာ်လညး်၊ စစ်ကို ငးီေငွလာသြဖင့် 

ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး်အေနြဖင့် အဂလပိအ်စုိးရကို စညး်ုံးသမိး်သာွးမများစွာ လပု်ရနမ်လိုအပခ်ဲ့ပါ။ 

ပငလ်ုံညလီာခံသည ် ြမနမ်ာိုငင်အံလယပ်ိုငး်မှ ေြမနမိ့်ပိုငး်ေခါင်းေဆာငမ်ျား၏ တုိငး်ရငး်သားထပိသ်းီများှင့် 

ပးူေပါင်းကာ သေဘာတူညမီရယခူဲ့သည့် အေစာပိုငး် စံနမနူာြဖစ်ပးီ တုိင်းရငး်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည် 

အစီအစဉ်တွင် အနညး်ငယ်ပါဝငခ်ဲ့သည။် 

ညလီာခကံို လအူမျ ိးမျ ိးက ပုံစံအမျ ိးမျ ိးငှ့် သရိှိကသည။် ဗမာေခါငး်ေဆာငမ်ျားအတွကမ်ူ လတ်ွလပေ်ရး 

ကိးပမ်းမငှ့်  (လက်ေတွတငွ် ဗမာများဦးေဆာငသ်ည့်) တုိငး်ရင်းသားေပါင်းစံု ြပညေ်ထာငစု်သစ် 

တညေ်ထာငေ်ရးတွင် ကိုလိုနစီနစ်ကို ဖဆီန်ပးီ တုိင်းရငး်သားအားလုံးေပါင်းစညး်သည့် အခိုက်အတန�ြ်ဖစ်သည။် 

(ပိုပးီအတိအကျဆိုရေသာ် ကိုလိုနေီခတ်မတိုငမ်ကီ တုိင်းရငး်သားေပါင်းစံုေပါငး်စည်းခဲ့သညဟု် 

ထငမ်တ်ှမှားခဲ့ေသာေကာင့် ပငလ်ုံညလီာခကံာလမှာ ဗမာေခါငး်ေဆာငမ်ျားအဖို တုိငး်ရငး်သားေပါင်းစုံ 
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ြပနလ်ညေ်ပါငး်စည်းေရးအခိုကအ်တန�်ဟု ယူဆခဲ့ကသည။်) တုိင်းရငး်သားေခါင်းေဆာငမ်ျားအဖို ထိုညလီာခ ံ

အေရးပါရသည့်အေကာငး်မာှ ၁၉၄၇ ခုစ်ှ ဖွဲစညး်ပုံအေြခခဥံပေဒတွင ် ြပဌာနး်ထားသည့်အတုိငး် 

ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နက် တုိငး်ရငး်သားြပညန်ယ်များအတွက် ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့် အြပည့်အဝေပးေရး 

ကတိြပခဲ့ပီး (၁၀) စ်ှတာကာလပးီေနာက ် လိုအပပ်ါက ခွဲထကွခ်ငွ့်ြပြခငး်တုိေကာင့် ြဖစ်သည။် ၁၉၅၈ ခုစှ် 

(လတ်ွလပေ်ရးရပးီ ဆယစု်ှစ်တစ်ခုေကျာ်)တွင် ြမနမ်ာ့တပမ်ေတာ်မှ ညငသ်ာစွာ  (ဖွဲစညး်ပုံ 

အေြခခံဥပေဒအရဟု ယူဆရပးီ) စစ်အာဏာသမိး်ပီး ဗိုလခ်ျပေ်နဝငး်၏ အမိေ်စာင့်အစိးုရတကလ်ာပးီေနာက ်

ခွဲထကွခ်ငွ့်ကို ပတ်ိပင်တားဆးီခဲ့သည။်  

ပငလ်ုံညလီာခံမာှ ညလီာခံကျငး်ပပီးချနိ် ပထမဆယ်စုစ်ှှစ်ခထုက ် မကာေသးမီစ်ှများမှာ ိုငင်ေံရးအရ 

ပိုမိုအေရးပါလာပါသည။် ၁၉၇၀ ခုစ်ှများကစ၍  “ပင်လုံစိတ်ဓာတ်”ကို လမူျားစုငှ့် လနူညး်စု 

အသိုငး်အဝိုငး်များက ြပညေ်ထာငစု်ကို သေဘာတူလာကသည့် “ဖကဒ်ရင်းဒငး် အခိုကအ်တန�်” ၏ 

သေကတအြဖစ် မတ်ှယလူာခဲ့ပါသည။် ကမံေကာငး်စွာပင ် ပငလ်ုံညလီာခကံျငး်ပပးီေနာက ် စ်ှ (၇၀) အတွင်း 

ြမနမ်ာ့သမိုငး်တငွ် ပဋပိက၊ ြပငး်ထနေ်သာ ဗဟိုချပက်ိုင်မငှ့် ေပါငး်စည်းမ၊ ကွဲြပားမငှ့် မယံုကညမ်၊ 

ဆငး်ရဒဲကုများစွာငှ့် လမူေရးငှ့် စီးပွားေရး ယုိယွငး်မတိုငှ့် ြပည့်ကှေ်နပါသည။် လတ်ွလပေ်ရးရရန ်

အလျငစ်လို ေစ့စပ်ညိငး်မတငွ် တုိငး်ရငး်သားေခါငး်ေဆာငအ်ချ ိက ခွဲထကွ်ေရ�းချယ်ခငွ့်ကို ခငွ့်ြပသည့် 

ဖွဲစညး်ပုံအေြခခအံပိုဒက်ို အေြခခံ၍ ြပညေ်ထာငစု်တွင ် ပါဝငရ်န် သေဘာတူခဲ့ကသည။် ဤသညမ်ာှ လနူညး်စု 

ထပိသ်းီေခါင်းေဆာငမ်ျားက ြမနမ်ာိုငင်ကံို စညး်လုံးညီွတ်သည့် စ်ှလိုဖယ်ွေကာငး်သည့် ိုငင်အံြဖစ် 

ယံုကညမ်နည်းေကာငး် ြပသေနပါသည။် ေြခာကဆ်ယ့်ရစ်ှှစ်ကာပးီေနာက် ပထမအကမိ် “(၂၁) ရာစု 

ပငလ်ုံညလီာခံ” (တကယ်ေတာ့ ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်သစ်တွင် ကျငး်ပသည်) ကို ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး်၏ 

သမးီြဖစ်သူ ေဒေအာငဆ်နး်စုကည်က  ိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၅ ေရ�းေကာကပ်ွဲတွင် သ၏ူပါတီ အြပတအ်သတ် 

အိုငရ်ပးီေနာက ် ေခယူကျငး်ပခဲ့သည။် ေဒေအာငဆ်နး်စုကညသ်ည ် ြပည်ေထာငစု် ငိမး်ချမ်းေရးညလီာခ၌ံ 

သမူဖခင၏် မပးီဆုံးေသးေသာ လပုင်နး်စဉ်ကို ပးီေြမာကေ်အာင၊် သိုမဟုတ် အနညး်ဆုံးေတာ့ 

ဆကလ်ကလ်ုပေ်ဆာငရ်န ် စိတ်ကူးခဲ့ပုံရသည။် သိုေသာ်လညး် ြမနမ်ာိုငင်တွံင ် ိုငင်ေံတာ် 

တညေ်ဆာက်ေရးဆိုငရ်ာ မဟာပဋိာဉသ်ေဘာတူညမီ ရရန ် အသစ်တဖန်ကိးပမး်မသည် ယခငအ်စုိးရငှ့်ယဉှ်

လင် အေပယံသာြဖစ်ပီး ေအာငြ်မငမ်နညး်ပါးခဲ့သည။် သမူသည ် သတိမမူမဘိ ဲ (အတကးီစွာ) ပါဝငသူ် 

တုိငး်ရငး်သားအများစု၏ အြမငမ်ျားငှ့် နက်င်းစွာ ဆပုက်ိုငထ်ားသည့် အစီအစဉမ်ျားကို လျစ်လျခဲ့သည။်(၁၉) 

ကမံေကာင်းစွာပင် ဗိုလခ်ျပေ်အာင်ဆနး်သည ် ြမနမ်ာ့လတ်ွလပေ်ရးလပရ်ာှးမတွင် ပါဝငေ်သာ 

သ�ူ၏ရေဲဘာ်အများစုကို ြပညေ်ထာငစု်သစ်တညေ်ထာင်ရာတွင် တုိင်းရငး်သားများ ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်ရရှေိရး၏ 

တရားမတမှင့်စပလ်ျဉ်း၍ မစည်းံုးိုငခ်ဲ့ေချ။ ၁၉၄၇ ခုစ်ှ ဇူလိငုလ်၊ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒသစ် 

အပးီမသတ်ခငအ်ချနိေ်လးတွင် ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး်သည ် လပု�်ကခံရံပးီ တုိငး်ရငး်သားြပညသ်မူျားထံ 

သေူပးခဲ့ေသာကတိများသည ်သူငှ့်အတူ (ခွဲထကွေ်ရးအပိုဒမ်လှွ၍ဲ) ေသဆုံးသာွးခဲ့သည။် ြမနမ်ာိုငင်သံည ်၎ငး်၏ 

အယံုကညရ်ဆုံး ိုငင်ေံရးေခါငး်ေဆာင်၏ ဦးေဆာငမ်ကို မခရံဘ ဲ သဇာကးီမားေသာ (အယူဝါဒ ကွဲလွဲပါက) 

ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး်သည ် လတ်ွလပ်ေရး လပရ်ာှးမကို ေအာငြ်မငစွ်ာ ဉးီေဆာင်ိုငခ်ဲ့သလိုမျ ိး အစုိးရ 
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တစ်ရပက်ိုလညး် ေအာငြ်မငစွ်ာ ထနိး်ေကျာင်းိုငစွ်မး်ရှိသညဟ်ု သုပြ်ပရန် အခငွ့်အလမး် မရှိခဲ့ေပ။ အတုိကအ်ခ ံ

တက်ကလပ်ရာှးသ၊ူ ိုငင်ေံရး အကျဉး်သားှင့် လ�ူအခွင့်အေရး ြပယုဂ်မှ ိုငင်ံ့ေခါငး်ေဆာင ်

အမျ ိးသမီးတစ်ဦးအြဖစ်သို အသငွေ်ြပာငး်ရာတွင် ဗိုလခ်ျပေ်အာငဆ်နး်၏သမးီြဖစ်သူ ေဒေအာငဆ်နး်စုကညမ်ာှ 

စိနေ်ခမအခကအ်ခမဲျားစွာငှ့် ရငဆ်ိုငေ်နရသည။် 

 

ုိင်ငံသား၊ အေထာက်အထားှင့် နယ်ေြမ – “လူနည်းစုများအတွင်းရိှ လူနည်းစုများ” 

ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ ငမိး်ချမး်ေရးငှ့် ိုငင်ေံရးဆိုငရ်ာ ေလလ့ာသုံးသပခ်ျကမ်ျားသည် အရပသ်ားတစ်ပိုင်းအစုိးရှင့် 

ြမနမ်ာ့တပမ်ေတာတ်ိုကား၊ သိုမဟုတ် ြမနမ်ာအစုိးရငှ့် တပမ်ေတာ်ငှ့် တုိင်းရင်းသားလမူျ ိးစု ( "လနူညး်စု") 

အသိုငး်အဝိုငး်များအကား ဆကဆ်ေံရးငှ့် ေြပာငး်လမဲေပတွင် အေလးထားပါသည။် ထိုကဲ့သို 

ဧရယိာအချ ိကိုသာ အေလးေပးေလလ့ာေသာေကာင့် အချ ိေသာ အဓကိြပဿနာများမာှ မေပလငွေ်တာ့ေချ။  

၁၉၈၂ ိုငင်သံားဥပေဒအရ ိုငင်သံားြဖစ်ခငွ့်သည် ိုငင်ေံတာ်မှ အသအိမှတြ်ပထားေသာ တုိငး်ရငး်သား 

လမူျ ိးစအုတငွ်း ပါဝငမ်အေပတွင် မတူညပ်ါသည။် Cheesman က ေထာကြ်ပသည့်အတုိငး်(၂၀) တရားဝင် 

အသမိတ်ှြပထားေသာ တုိငး်ရင်းသားမျ ိးွယ်စုတွင် ပါဝငမ်သှာလျင် အခငွ့်အေရးငှ့် ိုငင်သံား 

ြဖစ်ခငွ့်ေပးြခငး်သည် ြပဿနာေြဖရငှး်ရာတွင် အေထာကအ်ကလူုံးဝမြပေပ။ “လမူျ ိးေရးြပဿနာကို 

ရငဆ်ိုငေ်ြဖရငှ်းြခငး် မြပြခငး်ေကာင့် ြမနမ်ာိုငင်သံားြဖစ်ခငွ့်ြပဿနာသည် ဆကလ်က် တညရ်ှိေနမည ်

ြဖစ်ပါသည။်” (ibid. စာမျက်ာှ- ၁၆)။ တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစမုျား၏ နယ်ေြမသတ်မတ်ှြခငး်ေကာင့် 

ထိုြပဿနာများကို ပိုမိုေပလငွေ်စသည။် ဥပမာအားြဖင့် ဖကဒ်ရယ်စနစ်ဆိုငရ်ာ ေဆးွေးွမများတွင် 

တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစကုို ုိးရငှ်းစွာြဖင့် အမျ ိးအစားသတ်မှတ်ြခငး်ကို  ကိုယ်ပိုငြ်ပာန်းခငွ့်ဆိုငရ်ာ 

အေကာငး်ရင်းများအြဖစ် ယူဆေလရ့ှိပါသည။် 

လမူျ ိးစု-ဘာသာစကားငှ့် ဘာသာေရးအဖွဲအစည်းများ သိုမဟုတ် ကနွရ်က်များ၏ အဖွဲဝငြ်ဖစ်ြခငး်သည ်

လတူစ်ဦးချငး်စီ၊ မသိားစုများငှ့် အသိုငး်အဝိငုး်များအတွက် အချငး်ချင်း ချစ်ခငအ်ားေပးကညူရီန်င့်ှ 

အကျပအ်တညး်များကို ရငဆ်ိုင်ိုငရ်န ် ('Resilience') အတွက် အေရးကးီပါသည။် သိုေသာ်လညး် လမူျ ိးစု 

(ဘာသာေရးှင့် ကျား၊ မ) အမျ ိးအစားများငှ့် အခနး်ကများသည် အဓကိလူမျ ိးစုဝင်မဟုတ်ေသာသမူျားကုိ 

ချနလ်ပှထ်ားိုငသ်ည။် 

ဗမာမဟုတ်ေသာ လမူျ ိးစုများသည် ြမနမ်ာိုင်ငလံဦူးေရ၏ အနညး်ဆုံး သုံးဆယ်ရာခိုင်နး်ရှိသည။် 

ထိုခန�မ်နှး်ချကမ်ျားသည် အငငး်ပာွးဖယွရ်ာရှိပးီ ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ တုိငး်ရငး်သားစပေ်သာ လအူများအြပား၏ 

မကာခဏ ြပဿနာြဖစ်ေပေလရ့ှိေသာ အေြခအေနများကို ထည့်သငွး်စဉး်စားြခငး် မြပပါ။ ဤြပဿနာများသည ်

လမူျ ိးစကုို မညသ်ကူ မညသ်ိုမညပ်ုံသတ်မတ်ှသနညး်ဟ ု ေမးခနွး်ထုတ်သည။် လမူျ ိးတစ်မျ ိး (သိုမဟတ်ု) ကြပား 

လမူျ ိးစအုမျ ိးအစား (ဥပမာ “ကရင”်၊ “ကချင်”) သည ် လမူေရးရာအရ ေန�သဓဝူ ြပဿနာမရှိေပ။ 
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မညသ်ိုပငဆ်ိုေစကာမ၊ူ ၎ငး်သည ် အေထာကအ်ကမူြဖစ်ေသာ အဓကိလမူျ ိးစု အမျ ိးအစားသတ်မတ်ှြခငး်ကုိ 

တွနး်အားေပးသည။် လမူျ ိးစအုေထာကအ်ထားများကို အချနိ်ငှ့်အမ၊ ကွဲြပားေသာ ေနာကခ် ံ

အေကာငး်အရာများငှ့် မတူညေီသာအေြခအေနများတွင် ြပနလ်ညစ်ဉး်စားသုံးသပ်ိုငပ်ါသည။် ဤအရာငှ့် 

ပတ်သက၍် Edmund Leach ၏ ဂဝငမ်ဿုေဗဒေလလ့ာမတွင် ၁၉၅၀ ခုစ်ှများတွင် 

ြမနမ်ာြပညေ်တာငေ်ပေဒသရှိ ကချင်ငှ့်ရမှး်လမူျ ိးများကားဆကဆ်ေံရးငှ့် ထိုအပု်စုှစ်စုသည် ေဒသတွငး် 

လမူစီးပွားငှ့် ိုငင်ေံရးအချကမ်ျားေပမတူည၍် အချငး်ချင်း လမး်မိုးကသည။်(၂၁)  Leach ၏ 

ေလလ့ာမေတွရှိချကသ်ည် ြမနမ်ာိုငင်ံငှ့် အြခားိုငင်မံျားတငွ် တုိင်းရငး်သား လမူျ ိးစုများ၏ အယူအဆများကို 

ေဖာကဖ်ျကရ်ာတွင် အေရးပါပါသည။် 

ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ လမူျ ိးစု-ဘာသာစကား ကွဲြပားမငှ့် ပေ်ထွးမတငွ် လမူျ ိးစုအတွငး် အေြပာငး်အလဲများပါ 

ပါဝငပ်ါသည။် ဥပမာအားြဖင့်၊ မိြပ၊ မိြပကူးေြပာငး်ဆဲငှ့် ေကျးလကေ်ဒသများတွင် ေနထိုင်ကေသာ 

ဗဒုဘာသာဝင်များ၊ ခရစ်ယာနမ်ျား၊ နတ်ကိုးကယ်ွသမူျားငှ့် မတ်ွစလငမ်ျား ပါ၀ငေ်သာ ကရငလ်မူျ ိး-

ဘာသာစကားအပုစု်ခွမဲျားသည ် (မညသ်ကူ မညသ်ို ေရတွကမ်ည်/ခွဲြခားသတ်မှတ်မညက်ို မူတည၍် ခနုစ်မျ ိး 

သိုမဟုတ်) တစ်ဒါဇငရ်ှိပါသည။် လမူျ ိးစုများစွာတွင၊် လမူျ ိးစုခွဲအချ ိသည် ဦးေဆာငအ်ခနး်ကများအြဖစ် 

တာဝနယူ်ကပးီ ရပရ်�ာအတွငး်ရှိ သးီြခားလူမျ ိးစုခွဲများ၏ ယဉေ်ကျးမငှ့် ဘာသာစကားများကို 

ြပနလ်ညရ်ငှသ်နေ်စသည။် ထိုကဲ့သို တူညီမရှိသညဟ်ု ပုံေဖာ်ြခငး်သည် လမူျ ိး-ဘာသာစကားဆိုငရ်ာ 

လမူျ ိးစမုျား၏ ကွဲြပားြခားနား ပထ်းွေသာ  အြဖစ်မနှမ်ျားကို ကိုယ်စားြပပါသညဟ်ု ြပနလ်ညပ်ုံေဖာ် 

ြမင့်တငေ်လရ့ှိကသည့်။  

အလားတူ ကချငဘ်ာသာစကားများသည ် တိဗက်-ဗမာဘာသာစကား၏ အခွဲြဖစ်သည။် ြမန်မာိုင်ငရံှိ 

ကချငလ်မူျ ိးများကို အများအားြဖင့် အပု်စုခွဲေြခာကခ်ု ခွဲထားသည။်ဂျနိး်ေဖာ၊ ဇုိင်းဝါး၊ ေလာေဝါ (သိုမဟုတ် 

ေလာဗို)၊ လဆီ၊ူ လချတိ် ငှ့် ရဝမ်-နန် ( နနအ်ချ ိက သးီြခားအဖွဲအြဖစ် အသအိမတ်ှြပရန ် ေတာငး်ဆိုသည။် 

သိုေသာ်လည်း အမိန်းီချငး် တုတ်ိုငင်၏ံ ယူနနြ်ပညန်ယ်တွင် ဂျနိ်းေဖာ အမျ ိးသား လနူညး်စု (မငဇူ်) တွင် ဇုိင်ဝါ 

(တုတ်ြပည်တငွ် အကးီဆုံး ကချငအ်ဖွဲ) ပါဝငေ်သာ်လညး် လဆီ ူ ငှ့် ရဝမမ်ပါပါ။(၂၂) ဤအဖွဲများထတဲငွ် 

အထးူသြဖင့် လကန်ကက်ိုင် အမျ ိးသားေရး လပရ်ာှးမတွင် ဂျနိး်ေဖာလမူျ ိးများငှ့် အထက်တနး်လာများသည် 

ဦးေဆာငအ်ခနး်ကမှ ပါဝငေ်လရ့ှိသည။်တစ်ခါတစ်ရံတွင် အြခားအုပစု်ခွဲများကို ချနလ်ပှထ်ားသည။် ဤသည်မှာ 

ကချငလ်�ူအဖွဲအစည်းတွင် အေတာ်အတနအ်ြငငး်ပာွးေနသည့်ြပဿနာြဖစ်ပီး အချ ိေသာ (လဆီးူင့်ှ 

ရဝမက်ဲ့သိုေသာ) အပု်စုများမှ အထက်တနး်လာများသည ် ဂျနိ်းေဖာ ဘာသာေဗဒ-ယဉေ်ကျးမအေြခခကံို 

စံနမနူာြပထားေသာ ပန-်ကချငလ်မူျ ိးအြဖစ် ေပါငး်စညး်ြခငး်ကို ဆန�က်ျင်ကသည။် 

ြမနမ်ာိုငင်၏ံ ေဒသအများအြပားတငွ် ကရင်ငှ့် ရမှး်ကဲ့သိုေသာ တုိင်းရငး်သားများသည ်

လမူျ ိးစငုယ်များြဖစ်ေသာ မနွ၊် ပအိုဝး်၊ လားဟတိူုှင့် အတူယှဉ်တဲွေနထိုငလ်ျကရ်ှိပါသည။်(၂၃) ဤသညမ်ှာ 

ေဒသအလိုက် လမး်မိုးထားသည့် တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစမုျားငှ့် ၎ငး်တုိ၏ အကျ ိးစးီပွားများငှ့် 

'လနူညး်စုအတွငး်မှ လနူညး်စုများ' ငှ့် ဆကဆ်ေံရးငှ့် စပလ်ျဉး်၍ ေမးခနွး်ထုတ်စရာများရှိသည။် ေဒသအလိုက် 
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လမး်မိုးထားေသာ (တစ်ိုငင်လံုံးအတုိငး်အတာြဖင့် လနူညး်စုြဖစ်ေသာ်ြငား) လမူျ ိး၊ဘာသာစကားအပု်စု 

(ပိုအတိအကျဆိုရေသာ် ထိုကဲ့သိုေသာ စိတက်ူးယဉအ်သိုငး်အဝိုငး်များကို ကိုယစ်ားြပရန် ကိးပမ်းေနသည့် 

ထပိသ်းီိုငင်ေံရးအဖွဲအစညး်များ)(၂၄) အတွက် ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်သည ် ေဒသခ ံ “လနူညး်စုများအတွင်း 

လနူညး်စုများ” ၏ ဆအခငွ့်အေရးများငှ့် မညသ်ို ကိုက်ညသီနညး်။ 

Mary Callahan သည ် မကာေသးမီှစ်များအတွငး် လနူညး်စု (“လမူျ ိးစငုယ်များ/ တုိငး်ရငး်သားအပု်စု/ 

လမူျ ိးစမုျား”) ေဆးွေးွချက်ငှ့် တက်ကလပရ်ာှးမများမာှ ကိုကည်မီပိုရှိလာသည်ကို ေထာကြ်ပခဲ့သည။် 

လနွခ်ဲ့သည့်ဆယစု်ှစ်များအတွငး် ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစုငယ်များအကား ိုငင်ေံရး 

တက်ကလပ်ရာှးမများ အရှိနြ်မင့်တကလ်ာမေကာင့် လမူျားကို နညး်လမး်သစ်များြဖင့် ေဆာငရ်�ကရ်န ်

စိတ်အားတက်ကေစပါသည်။ ေရးှယခင်က ဤလမူျ ိးစုငယ်များသည ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင ်

ဘရုားေကျာငး်များ သိုမဟုတ် ဘနုး်ကးီေကျာငး်များရှိခဲ့) လပုက်ိုငခ်ဲ့ေသာ်လညး် အချ ိမာှ ယခအုခါ လနူညး်စု 

သတ်မတ်ှချက်ကို လကခ်ံယုံကညလ်ာကသည။် ထိုအေတာအတွငး်၊ စစ်အာဏာရငှအ်စုိးရသစ်သည် ယခင် 

စစ်အာဏာရငှ်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်  လမူျ ိးစုငယ် (အခွဲ)များ ပေ်ထးွမငှ့် တငး်မာမများ ပိုမိုဆိုးရ�ားလာေစရန ်

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ဆိုငရ်ာမဝူါဒများကို   “ေသးွခွဲအုပခ်ျပ်ရန”် အတွက် ဆကလ်ကလ်ုပေ်ဆာငသ်ာွးဖယ်ွရှိသည။် 

 

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ် (၂၀၁၁-၂၀၂၁) 

၂၀၁၁ ခုစ်ှောှငး်ပိုင်းမှ ၂၀၁၂ ခုစ်ှအတွငး် ဦးသနိး်စိနအ်စိုးရငှ့် ြမနမ်ာ့တပမ်ေတာ်တိုသည် ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ 

အကးီဆုံး EAO ဆယ့်တစ်ဖွဲအနက် ဆယ်ဖွဲငှ့် အပစ်အခတ်ရပစဲ်ေရး သေဘာတူညမီရရှိခဲ့ကပါသည။် 

တဖက်တွငမ်ူ ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်သည် ၂၀၁၁ ခုစ်ှ ဇွနလ်တွင် ကချငလ်တ်ွလပေ်ရးအဖွဲ KIO ငှ့် 

၎ငး်ငှ့်ဆက်ွယ်ေနသည့် အရပသ်ားများကို အသစ်တဖန် ထိုးစစ်ဆငခ်ဲ့ြခငး်ြဖင့်  ြမနမ်ာိုငင်ံ ေြမာကပ်ိုင်းတငွ် ၁၇ 

စ်ှကာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့မကို ချ ိးေဖာကခ်ဲ့ပါသည။် အရပ်သား ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ် အိုးအိမစွ်န�်ခာွ 

ထကွေ်ြပးခဲ့ရသည။် 

၂၀၁၅ ခုစ်ှ၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် ကရငအ်မျ ိးသားအစညး်အံုး (KNU) ငှ့် ကရငအ်ဖွဲငယ် စ်ှခအုြပင ်

အငအ်ားအကီးဆုံး ရမှး်လက်နကက်ိုငအ်ဖွဲြဖစ်သည့် ရမှး်ြပညြ်ပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးေကာငစီ် (RCSS) အပါအဝင် 

ြမနမ်ာိုငင် ံ အေရှေတာင်ပိုငး်မှ EAO အများစုပါဝငေ်သာ စုစုေပါင်း EAO ရစ်ှဖွဲသည ် တစ်ိုင်ငလံုံး 

အပစ်အခကရ်ပစဲ်ေရးစာချပ် (NCA) ကို ိုငင်ေံတာ်သမတ၊ အစုိးရ ထပိပ်ိုင်းေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ တပမ်ေတာ် 

ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချပ် ဗိုလခ်ျပမ်ှးကးီ မငး်ေအာငလ်ငတိ်ုငှ့်အတူ လက်မတ်ှေရးထိုးခဲ့သည။် သိုေသာ ်

တပမ်ေတာ် (စစ်ဦးစီးချပ၊် အာဏာသမိ်းမဉးီေဆာငသ်ူ ဗိုလခ်ျပ်မှးကးီ မငး်ေအာင်လင)် က EAO အချ ိကို NCA 

မာှ ပါဝငဖ်ို ြငငး်ဆိုထားတာေကာင့် သေဘာတူညခီျက်၏ “အားလုံးပါဝငမ်” မရှိြခငး်ကို အေကာငး်ြပ၍ (KIO 

အပါအဝင်)  အြခား EAO အဖွဲ (၁၂) ဖွဲက လကမ်တ်ှေရးထိုးရန ် ြငငး်ဆိုခဲ့သြဖင့် ငမိး်ချမ်းေရး လပုင်နး်စဉ်တွင ်
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အေရးပါေသာ မတ်ှတိုငမ်ျား မစုိကထ်ူိုင်ခဲ့ေချ။ ဤအေရးနမိ့်မက သေဘာတူစာချပက်ို ခမိး်ေြခာကေ်နသည။် 

NCA လကမ်ှတ်ေရးထိးုပးီ စ်ှများအတွငး် ြမနမ်ာိုင်င ံ ေြမာကပ်ိုင်းငှ့် အေနာကပ်ိုငး်တုိတွင် ပဋပိကများငှ့် 

စစ်ပွဲများ ြဖစ်ပာွးေနေတာ့သည။် မနွြ်ပညသ်စ်ပါတီ (NMSP) အပါအဝင် ေနာကထ်ပ ်EAO စ်ှဖွဲသည် ၂၀၁၈ ခုစှ် 

ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင် NCA လကမ်တ်ှေရးထိုးခဲ့ကသည။် 

ကနဦးေအာငြ်မငမ် အနညး်ငယရ်ရှိေသာ်လညး် ြမန်မာိုငင်ဖံကဒ်ရယ် ြပညေ်ထာငစု် တညေ်ဆာကေ်ရး အတွက ်

ြမနမ်ာ့ိုငင်ေံရး ေဆးွေးွပွဲကို ြမန်မာ့ တပမ်ေတာ်က အကးီအကျယ ်ဖိှိပခ်ဲ့သည။် 

အပစ်အခတ်ရပစဲ်ေရး ေစာင့်ကည့်ြခင်းငှ့် EAO ၏ ဝနေ်ဆာငမ်ပံ့ပိုးမငှ့် အပု်ချပမ်အာဏာကို 

အသအိမှတြ်ပေသာ "ကားကာလအစီအစဉမ်ျား" အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ကိးပမး်မများမာှ အများအားြဖင့် 

မေအာငြ်မငခ်ဲ့ေပ။ အပစ်အခတ်ရပစ်ေဲရး ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာြခငး်ကို ြမန်မာတပမ်ေတာ်မှ ပျကြ်ပားေစခဲ့သည။် 

ကားကာလအစီအစဥ�်များ အေကာ်အထညေ်ဖာ်မမှာ တပမ်ေတာ်ငှ့် အမျ ိးသား ဒမီိုကေရစီအဖွဲချပ် (NLD) 

ဦးေဆာငေ်သာ အစုိးရတုိေကာင့် ပျကြ်ပားခဲ့ရသည။် �ခံငုံဆိုရလျင် အစုိးရေရာ တပ်မေတာ်ေရာသည ်

တရားမတပးီ ေရရညှတ်ည်တ့ံသည့် ငမိး်ချမး်ေရးရရှိလိုသည့် ိုငင်ေံရးဆကို မြပသခဲ့ပါ။ 

 ၂၀၁၆ ခုစ်ှ ဇနန်ဝါရလီတွင ်NCA အရ ိုငင်ေံရးေဆးွေးွမ လပုင်နး်စဉ်ကို ေနြပညေ်တာ်တငွ် ပထမဆုံးအကမိ် 

ကျငး်ပခဲ့ပါသည။် NLD ဦးေဆာငေ်သာ အစုိးရသစ်သည ် ၎ငး်၏ ပထမအကမိ် ြပညေ်ထာငစု် ငမိး်ချမး်ေရး 

ညလီာခကံို (ေနြပညေ်တာ်တွင် ကျငး်ပေသာ ၂၁ရာစု ပငလ်ုံညလီာခံများ)  ၂၀၁၆ ခုစ်ှ သဂုတ်လောှငး်ပိုင်းငှ့် 

၂၀၁၇ ခုစ်ှ ေမလတုိတွင် စတငက်ျင်းပခဲ့သည။် တိုငင်လံုံး အပစ်အခတရ်ပစ်ဲေရး သေဘာတူစာချပက်တဆင့် 

NCA လကမ်ှတ်ေရးထိးုထားသည့် EAO များငှ့် ဆကစ်ပေ်နသည့် တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစမုျား အတွက် 

အမျ ိးသားအဖွဲခွဲအဆင့် တုိငး်ရငး်သား ေဆးွေးွပွဲများ ေပေပါက်လာခဲ့သည။် အချ ိေသာ အေြခအေနများ 

(ဥပမာ-ရမှး်ြပညန်ယ်) တွင် အစုိးရငှ့် ြမနမ်ာတပမ်ေတာ်တုိသည် အစိးုရထနိး်ချပန်ယ်ေြမများတွင ် EAO များကို  

ညိငး်ေဆးွေးွမများြပလုပရ်န ် ခငွ့်မြပခဲ့ေသာ်လညး် တဖက်တွင် ၂၀၁၇ ခုစ်ှ ဇနန်ဝါရလီတွင် ဖားအံတွင် 

ကျငး်ပခဲ့သည့် ကရင်ိုငင်ေံရး ေဆးွေးွပွဲသည် အေတာ်ေလး ေအာငြ်မငခ်ဲ့သည။် ြမနမ်ာ့သမိုငး်တွင ်

ပထမဆုံးအကမိအ်ြဖစ် မတူကွဲြပားေသာ၊ အစိတ်စိတ်ကွဲြပားေနေသာ၊ ဖိှိပမ်ဒဏ်ခစံားေနရေသာ ကရငလ်ထူူမ ှ

သကဆ်ိုငသ်မူျားသည်  (ကရငေ်ဒသများရှိ ေဆးွေးွပွဲများကို အေြခခံ၍) ေပါငး်စည်း၍ အဓကိကိစရပမ်ျားတွင် 

ဘုံရပတ်ညခ်ျကမ်ျားကို စတငတ်ညေ်ဆာက်ိုငသ်ည၊် သိုေသာ်လညး် ြပညေ်ထာငစု်အဆင့် ငမိး်ချမး်ေရး 

ေဆးွေးွမ အစီအစဉ်တွင် အမျ ိးသားအဆင့်တွင် ေဆးွေးွသေဘာတခူဲ့ေသာ အဓကိ ြပဿနာကိစရပမ်ျားှင့် 

ေမာ်မနှး်ချက် အများအြပား ချန်လပှ်ထားြခငး်သည် ထိုိုငင်ေံရးေဆးွေးွပွဲများ၏ ယံုကညက်ိုးစားမကို 

ယုတ်ေလျာ့ေစသည။် အမနှမ်ာှ ၂၀၁၇ ခုစ်ှ ေမလတွင ် ဒတိုယအကမိ် ြပညေ်ထာငစု်ငမိ်းချမး်ေရးညလီာခံမ ှ

ပထမအကမိ် ြပညေ်ထာငစု်ငမိး်ချမ်းေရး သေဘာတူညီချကမ်ူ (၃၇) ချကက်ို သေဘာတူခဲ့ေသာ်လညး် ထိုမူ ၃၇ 

ချကသ်ည် တုိငး်ရငး်သားေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ ေတာငး်ဆိုမများြဖစ်သည့် ြမနမ်ာ့ိုငင်ေံရးလ�ူအဖွဲအစည်း 

ပဋပိကများကိုေြဖရငှး်ရန ် ဖကဒ်ရယ်စနစ်ေတာငး်ဆိမုကို အနညး်ငယ်သာ လိုက်ေလျာခဲ့သည။် ေဆးွေးွပွဲများ 

မေအာငြ်မငေ်သာေကာင့်၊ ေဒသရ အပု်ချပေ်ရးငှ့် ဝနေ်ဆာငမ် ေပးြခငး် အစီအစဉမ်ျားသည ် ငမိး်ချမ်းေရး 
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လပုင်နး်စဉ် ေအာငြ်မငေ်အာင ် လပုေ်ဆာငေ်ပးိုငသ်ည့် တွနး်အားတစ်ခအုြဖစ် အလနွအ်ေရးပါလာသည်။ 

ယငး်ငှ့် အြခားေသာ မေကျနပမ်များေကာင့် KNU ငှ့် RCSS တုိသည် ငမိး်ချမး်ေရးလပုင်နး်စဉ်တွင် 

ပးူတွဲပါ၀င်မကို ၂၀၁၈ ခုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလတွင် ရပဆ်ိုငး်ခဲ့သည။် 

၂၀၁၆ ခုစ်ှ ဧပလီတွင် NLD အစုိးရစတငတ်ာဝန်ယူစဉက် ၎ငး်၏ ပထမဦးစားေပးမှာ 

“အမျ ိးသားြပနလ်ညသ်င့်ြမတ်ေရး” ငှ့် ြပညတွ်ငး်ငိမး်ချမး်ေရး တညေ်ဆာက်ရနြ်ဖစ်ေကာင်း အသအိလငး် 

ေကညာခဲ့သည။် ထိုအြပင ် ေဒေအာငဆ်နး်စုကညက်လည်း တုိင်းရင်းသားိုငင်ေံရးသမားအများအြပား 

လိုလားသည့် ိုငင်ေံရးစနစ်ြဖစ်သည့် ဖကဒ်ရယ်စနစ်အေကာငး် အတညြ်ပေြပာဆိုခဲ့သည။်(၂၅) သိုေသာ်လညး် 

NLD ဦးေဆာငေ်သာ အစိုးရသည(်ဖကဒ်ရယ်စနစ်တညေ်ဆာကမ်ညဟ်ု စကားြဖင့်ဆိုေသာ်လညး်) 

လကေ်တွေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားမှာ ယခငြ်မနမ်ာအစိးုရများကဲ့သိုပင် ဗဟိုချပ်ကိုငမ်ှင့် အာဏာရှင ် ိုငင်ေံရး 

ယဉေ်ကျးမကို အေြခခထံားပါသည။်  သိုေသာ်လည်း ြမနမ်ာိုငင်ံ EAO များငှ့် ၎ငး်တုိ၏ ေထာက်ခံ 

အားေပးသမူျားမာှမူ  ိုငင်ေံရးတရားဝင်မ သည ် ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်အတွက် ကာလကာရှညစွ်ာ ုန်းကနမ်မှ 

ဆငး်သကလ်ာြခငး်ြဖစ်သည် (ကိုယပ်ိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်ရရှိေရးအတွက် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည ် အဓကိ ေသာ့ချကတ်စ်ခု 

ြဖစ်ိုငသ်ည်)။(၂၆) 

ေဒေအာငဆ်နး်စုကည၏် “အမျ ိးသား ြပနလ်ညသ်င့်ြမတ်ေရး” အစီအစဉသ်ည် NLD ှင့် တပမ်ေတာ်ကား 

ဆကဆ်ံေရးအေပ အဓကိ အာံုစုိကေ်နေကာငး် မကာမတွီင် လအူများ ရငှး်ရငှ်းလငး်လငး် သလိာရသည။် 

ကးီမားေသာအခငွ့်အေရးကို လကလ်တ်ွဆုံးံးလိုကရ်ပးီ ြမနမ်ာိုငင်ံ EAO အများစုသည ် ၎ငး်တုိ၏ 

ကာလရညှ်ကာ လကန်ကက်ိုငတိ်ကုပ်ွဲ (မပဲုံးမမှဟုတ်) မှ တြဖညး်ချငး်စီ အေရးပါေသာ ိုငင်ေံရးတရားဝင်မ 

ရရှိခဲ့သညဆ်ိုသညက်ို ေဒေအာငဆ်နး်စုကညက် အသအိမတ်ှြပရန ် ပျကက်ကွ်ခဲ့ြခငး်၊ ုိငင်ံေရးနယ်ပယ်တွင် 

တုိငး်ရငး်သားလကန်ကက်ိုင်အဖွဲအစည်းများငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�က်ရန ် ပျကက်ွကြ်ခငး်ြဖင့် ငမိး်ချမး်ေရး 

လပုင်နး်စဉ်ကို ရပတ်န�ေ်စပီး ကျံးေစခဲ့သည။် 

ေဒေအာငဆ်နး်စုကည၏် ြမနမ်ာိုငင်အံား ိုငင်သံားအားလုံး ပါဝငေ်သာ ိုငင်အံြဖစ် ြပနလ်ညပ်ုံေဖာ်ရန ်
ပျကက်ွကြ်ခငး်သည ်သမူ၏ ရာထးူသက်တမး် (၂၀၁၆ ခုစ်ှ ဧပလီမှ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇနန်ဝါရလီအထ)ိ တေလာက ်
အကးီမားဆုံးလွဲေချာခ်ဲ့သည့် အခငွ့်အေရးတစ်ရပ ် ြဖစ်ခဲ့သည။် ဤိုင်ငတံညေ်ဆာကေ်ရး မေအာငြ်မငမ်ေကာင့်၊  
ြပညန်ယ်အတွငး် ရညှ်ကာေသာ ဖွဲစညး်ပုံဆိုငရ်ာ မညမီမများကို သာတူညမီြဖစ်ေစရန ် မစမွး်ေဆာင်ိုငခ်ဲ့ေပ။ 
လမး်မိုးထားေသာ ိုငင်ံေရးယဉေ်ကျးမအတွင်းရှိ အုိးစဲွေနသည့် တစ်ဖကသ်တ်အထငအ်ြမငမ်ျားကို 
ြပသေနေပသည။် ဆယ်စုှစ်များစွာကာေသာ လကန်ကက်ိုငပ်ဋိပကငှ့် ရက်စက်ကမး်ကတ်ေသာ စစ်တပ၏် 
ထိုးစစ်ဆငမ်များေကာင့် တုိငး်ရငး်သားလူမျ ိးစုများ၏ ှစ်ရညှလ်များ မေကျနပခ်ျက်များကို ပိုမိုဆိုးရ�ားေစခဲ့သည။် 
အကယ်၍ တိုငး်ြပညသ်ည ် ိုငင်သံားအားလုံးငှ့် တုိငး်ရင်းသားလမူျ ိးစုများ၏ ေထာက်ခအံသအိမတှြ်ပမ 
ိုငင်ေံရး တရားဝငမ် ရရှိလိုပါက ိုငင်ေံရး ြပနလ်ည ်ပုံေဖာ်ရန်ကိးပမး်မ လိုအပ်ပါသည။် 
 

ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ အုပ်ချပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မများ - ြမန်မာ၏ “သူပုန်အုပ်စုိးသူများ” 
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EAO များသည ် Covid ကးူစကေ်ရာဂါကို တုိကဖ်ျကေ်ရးငှ့် စစ်အစိးုရ ဆန�်ကျငေ်ရး (တခါတရ ံ

ပးူေပါင်းေဆာငရ်�ကေ်ရး) တွင်  အဓိက အခနး်ကမ ှ ပါဝငခ်ဲ့ပါသည။် ၎ငး်တုိသည် ရာသဉီတုေဖာကြ်ပနမ် 

နညး်ပါးေအာင ် ေလာခ့ျြခငး်ငှ့် ရာသီဥတုေြပာငး်လဲမငှ့် လိုကေ်လျာညေီထေွနိုငေ်အာင် ေဆာငရ်�ကရ်ာ 

တွငလ်ညး် အေရးကးီေသာ အခနး်ကမှ ပါဝငလ်ပရ်ှားပါသည။် သိုေသာ်လညး် လကန်ကက်ိုင် ပဋပိကများငှ့် 

“ေြမေအာက်ိုငင်ေံရးဆိုငရ်ာ စီးပာွးေရးများ” ကား  EAO များသည ် တာဝနသ် ိ အပုခ်ျပ်သမူျားအေနြဖင့် 

အသအိမှတြ်ပခရံရန် စိနေ်ခမများငှ့် ရငဆ်ိုငရ်သည်။   EAO များသည် ၎ငး်တုိ ကိုယ်စားြပေသာ 

လ�ူအဖွဲအစည်းများကားတွင် ိုငင်ေံရးအရတရားဝငမ် ရှိေသာ်လညး် သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

အပုခ်ျပမ်မတှဆင့်  (ြပညတွ်ငး်ငှ့် ိုငင်တံကာမှ သကဆ်ိုငသ်မူျားကို) ိုငင်ေံရး ယံုကညထ်ိုကမ်ကို  ြပသရန ်

လိုအပပ်ါသည်။(၂၇) 

ြမနမ်ာ့ EAO များသည် တစ်ဖွဲငှ့် တစ်ဖွဲ အငအ်ားမတူကပါ။ စစ်အင်အား ဒါဇငအ်နညး်ငယ်မှ အငအ်ား ၂၅၀၀၀ 

ရှိေသာ ဝြပညေ်သးွစညး်ညီွတ်ေရးတပ်မေတာ်အထိ အငအ်ား သသိိသာသာကွဲြပားသည။်(၂၈) 

အပုစု်အများအြပားသည် ကျယ်ြပန�်ေသာ နယ်ေြမဧရိယာကို ထနိး်ချပထ်ားပးီ၊ ကပလ်ျကေ်ဒသများကိုလညး် 

(ကျနး်မာေရးငှ့် ပညာေရးကဲ့သို ဝနေ်ဆာငမ်များ ေပးေလရ့ှိပးီ) လမး်မိုအပုခ်ျပ်ိုငရ်န ် ဆရှိသည။် အဆိုပါ 

ေရာောှအပုခ်ျပေ်နေသာ အပိငအ်ဆိုငန်ယ်ေြမများတွင် လကရ်ှိြဖစ်ပာွးေနေသာ လက်နကက်ိုင် 

ပဋပိကဇုနမ်ျားအြပင် ြမန်မာတပမ်ေတာ်မှ တရားဝင် သိုမဟုတ် အလတ်ွသေဘာ အသအိမှတ်ြပထားသည့် 

အပစ်အခတ်ရပစဲ်ေရးနယေ်ြမများ ပါဝင်သည။် ေနရာအှံအြပားတွင် (အနညး်ဆုံး အာဏာသမိး်မမတုိငမ်ီ) 

အေြခအေနသည ်အတ်သေဘာေဆာငေ်သာ ငမိး်ချမ်းေရး” အြဖစ် သတ်မတ်ှိုငပ်ါသည။် အကမး်ဖကမ်အများစု 

ပးီဆုံးသွားေသာလ်ညး် ဆယစု်ှစ်များစွာကာြမင့်သည့် ပဋပိကကို ြဖစ်ေစသည့်  အရငး်ခဖံွဲစည်းပုံဆိုငရ်ာ 

ြပဿနာအများစုကို မေြဖရငှး်ိုငေ်သးေပ။ 

၁၉၄၈ ခုစ်ှ လတ်ွလပေ်ရးရပးီချနိမ်စှ၍ ရာငှ့်ချေီသာ EAO များသည် တိုင်းရငး်သားလူမျ ိးစုအသးီသးီ၏  

မေကျနပခ်ျက်များငှ့် ေမာ်မနှ်းချက်ဆများကို ကိုယ်စားြပရန ် ကိးပမး်ခဲ့ကသည။်(၂၉) စစ်ေအး 

တုိကပ်ွဲပးီဆုံးချနိ်ငှ့် အေရှေတာငအ်ာရှိုငင်အံများစုတွင ် ြပညတွ်ငး်ပဋပိကြဖစ်ပာွးမများ ကျဆင်းလာချနိမ်ှစ၍ 

ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ EAO များသည ် ပို၍ လျစ်လျ ခံကရသည။် EAO အများစုသည ် ေတာင့်ခံိုငခ်ဲ့ေသာ်လညး် 

ိုငင်၏ံရညှလ်ျားပးီ ပေ်ထးွေသာ လကန်ကက်ိုင်ပဋပိကများတွင ် ြမနမ်ာတပမ်ေတာ်သည် စစ်ေရးအရ 

အသာစီးရထားသည။် စစ်အာဏာသမိ်းချနိ်တငွ် ၂၀၁၂ ခုစ်ှတွင် စတငခ်ဲ့ေသာ ငမိး်ချမ်းေရး လပုင်နး်စဉမ်ျားသည် 

ရပတ်န�ေ်နခဲ့ပးီြဖစ်သည။် ဖကဒ်ရယ-်ိုငင်ေံရး လပုင်နး်စဉမ်ျား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ကဲ့သို 

အဓကိကိစရပ်များတွင် တပမ်ေတာ်ငှ့် NLD ဦးေဆာငေ်သာ အစုိးရမှ လိုကေ်လျာမများ ြပလပုလ်ိုေကာငး် 

အရပိအ်ေယာင် အနညး်ငယ်သာ ြပခ့ဲပါသည။် 

၂၀၂၁ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက ်အာဏာသမိး်မငှ့် ကိုဗစ်ကပေ်ရာဂါ၏ ကးီမားေသာ သကေ်ရာကမ် များေကာင့် 
အဓကိ EAO များသည ် ပိုမိုေကာငး်မနွ်ေသာ ြမနမ်ာိုငင်အံတွက် ကိးပမး်ုန်းကနမ်ငှ့်  အာဏာသမိ်းမ 
ဆန�က်ျငေ်ရး၏ အဓကိ အချကအ်ချာ ြဖစ်ခဲ့သည။် EAO များသည ် SAC ကို ိုငင်ေံရးေဆးွေးွပွဲတွင ်
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ပါဝငသ်အူြဖစ် ိုငင်ေံရးတရားဝငမ်ကို အသအိမှတ် မြပလိုသြဖင့် NCA အစီအစဉမ်ှာ ရပ်တန�်သာွးခဲ့သည။် 
မည်သိုပငဆ်ိုေစကာမ ူ စစ်အစုိးရ ေခါငး်ေဆာငမ်ျားက NCA ကို ဆကလ်ကထ်နိး်သမိ်းထားလိုေကာငး် 
ေြပာဆိုခဲ့သည်။ အေြခအေနေပးပါက NCA သည ်သေဘာတူညခီျကအ်တွက ်မေူဘာငတ်စ်ခု ြဖစ်ိုငပ်ါေသးသည်။ 
ဆယ်စုှစ်များစွာကာြမင့်ေသာ လကန်ကက်ိုငပ်ဋိပကများအတွက ် ေစ့စပည်ိငး်ေြဖရငှး်မတွင ် ၎င်း၏ အဓကိ 
အချကသ်ုံးချကြ်ဖစ်သည့် (၁) ိုငင်ေံရးေဆးွေးွမ၊ (၂) အပစ်အခတ်ရပစဲ်ေရး ေစာင့်ကည့်ေရးငှ့် လုံ�ခံေရးက 
ြပြပင်ေြပာငး်လေဲရး၊ (၃) ကားကာလအစီအစဉမ်ျား ပါဝငရ်မညဟ် ုယူဆရသည။်  

ဤအေတာအတွငး် EAO များ၏ ိုငင်ေံရး အရငး်အှီးမာှ အဆမတနြ်မင့်မားသည။် အဓကိ 
ြမင့်မားရသည့်အေကာငး်မှာ ပဋပိကြဖစ်ပွားရာေဒသများတွင် (လသူားချင်းစာနာေထာကထ်ားမငှ့် 
ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး) ဝနေ်ဆာငမ်မျ ိးစံု ေပးြခငး်ေကာင့်ြဖစ်သည။် ထိုဝနေ်ဆာငမ်များမှာ EAO များ၏ စစ်ေရး-
ိုငင်ေံရး ထနိး်ချပမ်ေအာက်တွင ်ရှေိနပါသည။် 

ကိုယ်ကျ ိးစီးပွားေကာင့် စစ်ဘုရငလ်ပုြ်ခငး်မဟတ်ုဘဲ (အချ ိအဖွဲအစည်းများက ကိုယ်ကျ ိးစီးပာွးကည့်၍ 

စစ်ဘုရငလ်ပုြ်ခငး်အြပင)်  ြမန်မာိုငင်ံ EAO အများအြပားသည် ယံုကညရ်ေလာကေ်သာ ိုငင်ေံရး 

အစီအစဉမ်ျားကို ေရးဆွဲခဲ့ကပးီ ၎ငး်တို၏ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရ ထနိး်ချပန်ယ်ေြမများတွင် ဝနေ်ဆာငမ်ငှ့် 

အပုခ်ျပမ်အာဏာ (တရားမတမရရှိေရးအပါအဝင်) ကို ကာလရညှ်ကာစွာ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ကသည်။ 

အာဏာသမိ်းပးီေနာကပ်ိငုး် ြမနမ်ာိုငင်အံှံအြပားတွင ် ယံုကညရ်ေလာကေ်သာ တရားဝငသ်ည့် အစုိးရှင့် 

အပုခ်ျပမ် ပိကွဲသာွးသြဖင့် EAO အများအြပားသည် အရငး်အြမစ်အလနွန်ညး်ပါးေသာ ကျနး်မာေရးှင့် 

ပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်များကို အဖွဲအစညး်တစ်ခုတညး်မှ ပံ့ပိုးေပးသမူျား ြဖစ်လာကသည။် ဥပမာအားြဖင့် KNU 

၏ ကရငပ်ညာေရးငှ့် ယဉေ်ကျးမဌာနငှ့် မနွြ်ပညသ်စ်ပါတီ၏ မနွအ်မျ ိးသားပညာေရးေကာ်မတီတုိက 

ေကျာငး်ေပါငး် ၂၀၀၀ နးီပါးကို စီမခံန�ခ်ွဲပးီ၊ KNU၏ ကရငက်ျနး်မာေရးငှ့် လမူဖူလုံေရးဌာနငှ့် 

မနွြ်ပညသ်စ်ပါတီ၏ မနွအ်မျ ိးသားကျနး်မာေရးေကာ်မတီတုိက (ကာွရငတ်ငး်စငတ်ာ အပါအဝင်) ေဆးခနး်ေပါင်း 

(၁၀၀)ေကျာ် ကို စီမခံန�ခ်ွဲကသည။် 

အြခားေသာ EAO များ (ဥပမာ KIO၊ RCSS ငှ့် ကရငန်အီမျ ိးသား တုိးတကေ်ရးပါတီ (KNPP)၊ ဝြပည် 

ေသးွစည်းညီတ်ွေရး တပမ်ေတာ် (UWSA)) ငှ့် ရကိင့်တပမ်ေတာ်) သည ် အလားတူ ေကာငး်မနွေ်သာ 

အပုခ်ျပမ် စီမခံန�ခ်ွဲမငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်ေပးသည့် စနစ်များကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်�က်ကသည။် EAO 

အများအြပား (ဥပမာ KNU ငှ့် NMSP) အတွက် (“ေပါငး်စပ်”) တရားမတမကို ေပးြခငး်သည ်

“အပစ်အခတ်ရပစဲ်ေရး ြပညန်ယတ်ညေ်ဆာငမ်” ပုံစံတစ်မျ ိးြဖစ်သည။်(၃၀) 

အဆိုပါအရာေတွမာှ ေအာကေ်ြခကေန အထကသ်ိုသွားသည့် ဖကဒ်ရယ်စနစ် တညေ်ဆာက်ေရး 

အေြခခံအတ်ုြမစ်များြဖစ်ပါသည။် အေြခအေနအလိုက် ေြပာငး်လဲိုငေ်သာ၊ ပုံေသမဟုတ်ေသာ ဖကဒ်ရယ် 

စနစ်သည် လကရ်ှိအကျပအ်တညး်မေှန၍ ထကွေ်ပလာိုငသ်ည။် အနမိ့်ဆုံးအားြဖင့် နယ်စပ် ြပညန်ယ်များသည် 

မငမိမ်သကမ်များကားမှ ေပထကွလ်ာသည။် 
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ကွန်ဖက်ဒေရးရှင်းစနစ် – “ဝ ပံုစံ” ှင့် ရကိင့်တပ်မေတာ် 

Bertil Lintner ၏အဆိုအရ UWSA သည ် “အာရှ-ပစိဖတ်ိေဒသတွင် အကးီမားဆုံးငှ့် 

လကန်ကအ်င်အားအေတာင့်တငး်ဆုံး စစ်တပြ်ဖစ်ပါသည။် တပဖ်ွဲဝင ် အနညး်ဆုံး ၂၀၀၀၀ ရှိပးီ ေနာကထ်ပ ်

ြပညသ်�ူစစ်တပဖ်ွဲများလညး် ပါဝငပ်ါသည။်(၃၁) တုတ်၏ ေကျာေထာကေ်နာကခ်၊ံကနွြ်မနစ် လံ�ေဆာ်မင့်ှ 

အာဏာရှင် ိုငင်ေံရး ယဉေ်ကျးမရှိေသာ UWSA တွင် အေရးပါေသာ ိုငင်ေံရးငှ့် စီးပာွးေရး အရငး်အြမစ်များှင့် 

၎ငး်၏ ကိုယ်ပိုင ်ိုငင်ေံရး အစီအစဉမ်ျား ရှိသည။် 

UWSA ငှ့် KIO တုိသည် ြမနမ်ာိုငင်တွံင် အြပည့်စံုဆုံးှင့် တုိးတကမ်အရှိဆုံး “ြပညန်ယ်ထမဲှ ြပညန်ယ်များ” ကို 

ထေူထာငခ်သဲညဟ် ု ဆိုိုငသ်ည။် AA သည ် ြမန်မာ့တပမ်ေတာ်ေခါငး်ေဆာငအ်များစု မနုး်တီးစိတ်နာေနသည့် 

ဤပုံစံကို ြပန်လညဖ်နတီ်းရန ်စိတ်အားထကသ်နေ်နပုံရသည။် 

၂၀၀၉ ခုစ်ှတငွ် စတင်တညေ်ထာငခ်ဲ့ပးီ ၂၀၁၆ ခုစ်ှေရာကသ်ည့်အခါတွင် ရကိင့်တပမ်ေတာ် (AA) သည် 

ြမနမ်ာိုငင်အံေနာကပ်ိုငး်တွင ် အငအ်ားကးီ EAO ြဖစ်လာခဲ့သည။် AA သည ်  “ရကိတလမ်းစဉ်” (သိုမဟတု် 

“ရခိုငအ်မိမ်က် ၂၀၂၀”) အရ  ရခိုငြ်ပည၏် အချပအ်ြခာအာဏာကို ြပနလ်ညရ်ရှိေရးငှ့် 

ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်အတွက် “ကနွဖ်က်ဒေရးရငှ်း”လမး်စဉ်တုိကို ြမင့်တင်ပးီ ထးူြခားေသာ ေအာင်ြမငမ် 

ရရှိြခငး်သည် ြမန်မာိုငင်ံ၏ တုိငး်ရင်းသားိုငင်ေံရးတွင် ကးီမားေသာ အေြပာငး်အလတဲစ်ခြုဖစ်သည။်(၃၂) 

ကနွဖ်ကဒ်ေရးရငှး်စနစ်လမ်းစဉသ်ည် ယခငက် ဖကဒ်ရယ်စနစ်၏ မေူဘာငသ်တ်မတ်ှချကထ်ကစ်ာလင ်

ပိုမိုအခငွ့်သာေသာ အချပ်အြခာအာဏာ/ကိုယ်ပိုငအ်ပု်ချပခ်ငွ့်ရရှေိရးကို ရညရ်�ယ်ပုံရသည။် ကနွဖ်ကဒ်ေရးရငှ်း 

စနစ်အရ ြပညန်ယ်ေဒသများသည် ြပညေ်ထာငစု်တွင ် ပးူေပါင်းပါဝင်ိုငသ်ည် (ြပညေ်ထာငစု် မလှညး် 

ထကွသ်ာွးိုင်သည)် ဟ ုဆိုလိုပုံရသည။် 

AA သည် ၁၉၈၉ ခုစ်ှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပးီေနာက် UWSA က ရရှိခဲ့သည့် ြမန်မာိုငင်အံတငွ်း ြမင့်မားေသာ 

ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်အတုိင်းအတာနညး်တူ ရရှိရန ် ေမာ်မနှး်ထားသည။် ိုငင်ေံတာ်၏ စည်းလုံးညီွတမ်ကို 

ထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရာှကရ်န် ကတိက၀တ်ြပထားသည့် ြမန်မာ့တပမ်ေတာ်၏ ခယူံချကက်ို သုံးသပပ်ါက အဆိုပါ 

လမး်စဉသ်ည် အလယ်အလတ်ကာလမှ ေရရညှတွ်င် ြမန်မာ့တပမ်ေတာ်ငှ့် ကိုကည်မီမရှိိုငေ်ပ။  

မညသ်ည့် ိုငင်ေံရး-စီးပာွးေရး ဆိုငရ်ာ အကျ ိးအြမတမ်ျား၊ မညသ်ည့် ကျင့်ဝတ် ငှ့် ိုင်ငေံရးဆိုငရ်ာ 

ကနုက်ျစရတိ်များြဖင့်    EAO များသည် နစကငှ့် မည်သည့်အဆင့်ထ ိပးူေပါင်းေဆာငရ်�ကလ်ိုသည့် နြ်ပကနိး် 

အချကအ်လကတ်စ်ခအုြဖစ် AA သည် အဓကိ အခနး်ကမ ှ ဆကလ်က ် ရပတ်ညလ်ျက် ရှိသည။် 

အာဏာသမိ်းပးီကတညး်က AA သည ် ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွငး်  လမူအဖွဲအစညး်များအား စီမအံုပခ်ျပမ်င့်ှ 

ဝနေ်ဆာငမ်များ ပံ့ပိုးေပးြခငး် အပါအဝင်  ၎ငး်၏ တညရ်ှိမငှ့် သဇာအာဏာကို သသိသိာသာ တုိးချဲိုငခ်ဲ့သည။် 

ဤသည်ငှ့်ပတ်သတ်၍ စစ်အစိးုရက (လကရ်ှိအချနိထ်ေိတာ့) မျကစ်စံုိမှိတ်ထားေပးသည။် ဩဂုတ်လ 

ောှငး်ပိုင်းတွင ် AA သည် ၎ငး်၏ ထနိး်ချပန်ယ်ေြမများတွင် ခုိငတ်ရားံုးများတညေ်ဆာက်ကာ လခစား 

တရားသူကီးများကို ခန�်အပတ်ာဝနေ်ပးအပခ်ဲ့သည။်  
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ဇူလိုငလ်လယ်ပိုငး်ေရာကေ်သာအခါတွင်  AA ၏ ုိငင်ံေရးအဖွဲြဖစ်ေသာ ရခိုငည်ီတ်ွေရးအဖွဲချပ် (ULA) သည ်

ရခိုငြ်ပညန်ယ်ရှိ မိနယ် (၁၇) မိနယအ်နက ် (၁၅) မိနယ်တွင် အပု်ချပမ်အာဏာပိုငအ်ချ ိ (ရခိုငြ်ပညန်ယ်အှံ 

တရားစီရငေ်ရးစနစ် ပံ့ပိုးေပးခငွ့်ရေရး ေမာမ်နှး်ချကြ်ဖင့်) ဖွဲစညး်ခဲ့သည်။ အာဏာသမိ်းပးီကတည်းက AA သည် 

ုိဟငဂ်ျာများ (ုိငင်တွံင်း ကျနရ်ှိေနေသးေသာ၊ အများစုမာှ စစ်ေဘးေရာှငစ်ခနး်များတွင် ရှိေနေသာ 

ုိဟငဂ်ျာများ) အား အကာအကွယ်ငှ့် အကအူညီများကို အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ပံ့ပိုးေပးြခငး်အပါအဝင် 

တာဝနသ်ိပးီ ယံုကညစ်တ်ိချရေသာ အပု်ချပသ်အူြဖစ် (ြပညတွ်ငး်ငှ့် ိုငင်တံကာအြမငတွ်င်) ရပတ်ည်ိုငရ်န် 

ဆကလ်က်ကိးပမ်းေဆာငရ်�ကခ်ဲ့သညမ်ာှ မတှသ်ားဖွယ်ေကာငး်သည။်   

 

ဖက်ဒရယ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း 

NCA လကမ်ှတေ်ရးထိးုထားသည့် EAO ၁၀ ဖွဲ ပါဝငေ်သာ ငမိး်ချမ်းေရး လပုင်နး်စဉ် ဦးေဆာငအ်ဖွဲ (PPST) မ ှ

၂၀၂၁ ခုစ်ှ၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရကေ်န�တငွ် NCA (ဘကစံု်သေဘာတူညခီျက်) ကို ဆိုငး်ငံ့ထားေကာင်း 

တရားဝငေ်ကြငာခဲ့သည။် NCA လကမ်တ်ှ ေရးထိုးထားသည့် အဖွဲတစ်ဖွဲစီအေနြဖင့် နစကအစုိးရငှ့် 

သေဘာတူညီချကက်ို ဆက်လကထ်နိး်သိမး်ိုငမ်ညလ်ားဆိုသညက်ို ေစာင့်ကည့်ရဥ�ီးမညြ်ဖစ်သည။် အကယ်၍ 

NCA ကို  (လုံးဝဖျကသ်မိ်းသညထ်က်) ေခတရပတ်န�်ထားသည် ဟ ု မတ်ှယူပါက သုံးပငွ့်ဆိုင ် ငမိး်ချမ်းေရး 

သေဘာတူညီချက ် (ိုငင်ေံရး ေဆးွေးွမ၊ အပစ်အခတ် ရပစဲ်ေရး ေစာင့်ကည့်ေရး ငှ့် ကားကာလ 

အစီအစဥ�်များ) ကို အေြခခ၍ံ အနာဂတ် ေစ့စပည်ိငး်မ လပုေ်ဆာင်ိုငလ်ာသည။် လကေ်တွတငွ် NCA 

လကမ်တ်ှေရးထိုးထားသည့် အဖွဲအများအြပားသည် နစက ငမိး်ချမး်ေရးေဖာ်ေဆာငေ်ရး ဗဟိုေကာ်မတီ၊ 

အမျ ိးသား စညး်လုံးညီွတ်ေရးငှ့် ငမိး်ချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာငေ်ရး လပု်ငနး်ေကာ်မတ၊ီ အမျ ိးသား 

စညး်လုံးညီွတ်ေရးငှ့် ငမိး်ချမ်းေရး ေဖာ်ေဆာငေ်ရး ညိငး်ေရး ေကာ်မတီတုိငှ့် ေနာကက်ွယ်မှ 

အဆကအ်သွယ်များ ရှိေနခဲ့သည။် 

အာဏာသမိ်းပးီေနာက် အဓကိ ိုငင်ေံရး ြဖစ်စဉေ်ြပာငး်လမဲအြဖစ် အေစာပိုငး်တွင် ြမငေ်တွိုငသ်ညမ်ာှ 

ေရ�းေကာက်ခ ံ ( အများအားြဖင့် NLD မှ) အမတအ်ပု်စုသည် ြပညေ်ထာငစု်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားြပေကာ်မတီ 

(CRPH) ကို ၂၀၂၁ ခုစ်ှ ေဖေဖာဝ်ါရလီ ၅ ရကေ်န�တွင် ဖွဲစည်းခဲ့ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။  ဖွဲစညး်ပီးေနက် (မတ်လ ၃၁) 

တွင် CRPH မ ှ ဖကဒ်ရယဒ်မီိုကေရစီ ပဋညိာဉစ်ာတမး်ကို စတငခ်ဲ့ပါသည။် စ်ှပတ်အကာတွင ်

အမျ ိးသားညီတွေ်ရးအစုိးရ (NUG) ကို ဖွဲစညး်ေကာငး် CRPH မ ှ ေကညာခဲ့သည။် ဖကဒ်ရယ် 

ပဋညိာဉ်စာတမး်၏ ပထမအပိုင်းတွင ် တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစုများငှ့် EAO ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ 

ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်ဆိုငရ်ာ ေတာငး်ဆိုချကမ်ျားကို ေထာကခ်ေံကာငး်ပါဝငပ်ါေသာ်လညး်၊ ဒတိုယအပိုင်းသည် 

၂၀၂၀ ိုဝငဘ်ာတွင် ေရ�းေကာကခ်ံ (အများစုမာှ NLD) အမတ်များ တရားဝငအ်ာဏာရရှိေရး ေတာငး်ဆိုမ 

သေဘာထားကို ရငှး်ရငှး်လငး်လငး် ေတွြမင်ိုငသ်ည။် ယငး်က တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစအုများအြပားအကားတွင် 

ပဋညိာဉ်စာတမး်၏ ရပတ်ညခ်ျကက်ို  သသိသိာသာ ဆတ်ုယုတ်ေစသည်။ တုိင်းရငး်သားလမူျ ိးစမုျားမှာ 
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အာဏာသမိ်းမကို ဆန�က်ျငေ်သာလ်ညး် “ပါလမီနအ်ာဏာရငှ်စနစ်” ကို လကခ်ံိုငဖ်ယ်ွမရှိကေပ။ EAO ငှ့် CSO 

များမှ တုိငး်ရငး်သား ၀န်ကးီများ ငှ့် ယဉှလ်င် NUG ဝန်ကးီ အချ ိသည်  အခငွ့်ထးူရရှခိျင်သည့် အမအူကျင့် 

ရှိေနပါသည်ဟ ု အြမငမ်ျားေကာင့်  တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးတို၏ စုိးရမိမ်များမာှ ပိုမိုြမင့်တက်လာရပါသည။်(၃၃) 

အမျ ိးသားညီတ်ွေရး အတုိငပ်ငခ်ေံကာငစီ် (NUCC) မ ှ အချ ိေသာ EAO များ၊ CRPH အဖွဲဝငမ်ျားငှ့် CSO 

များအကား ဆကလ်ကေ်ဆးွေးွမများသည ် အဆိုပါြပဿနာအချ ိကို ေြဖရငှး်ိုငမ်ညဟ်ု ေမာ်လင့်ပါသည။် 

NUCC သည် စစ်အာဏာရငှ်ဆန�က်ျငေ်ရး အတုိက်အခမံျား၏ ထပိသ်းီအဖွဲအစည်းတစ်ခအုြဖစ် ရညရ်�ယ်ပါသည်။ 

NUG သည် NUCC အဖွဲဝငြ်ဖစ်သင့်မသင့် သိုမဟတ်ု (EAO အများအြပားက လိုလားသည့်အတိုငး်) 

'ြပညသ်�ူညလီာခ'ံ တွင် CRPH ငှ့် အြခားိုငင်ေံရးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ EAO ငှ့် CSO များ 

ပါဝငသ်င့်မသင့်၊ အေချအတငေ်ဆးွေးွြငငး်ခုံကပါသည။် NUG ကို ယာယီအစုိးရအြဖစ် SAC ဆန�က်ျင်ေရး 

တပဖ်ွဲများ မဟာမတ်ိဖွဲမတွင် တာဝနေ်ပးအပြ်ခငး်ခရံသည။် အဓကိ အတားအဆီးမာှ EAO များ၏ တရားဝငမ်ငှ့် 

အချပအ်ြခာအာဏာငှ့် ပတ်သက၍် ဝါရင့် NLD ိုငင်ေံရးသမားများလကခ်ေံအာင ် စညး်ံုးရန ် အခကအ်ခမဲျား 

ရှိေနြခငး်ြဖစ်သည။်(၃၄)   

 

ေပေပါက်လာသည့်  ဖက်ဒရယ်စနစ် 

ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ ဖကဒ်ရယ်စနစ်သည် ဖွဲစညး်ပုံ အေြခခဥံပေဒများ၊ လမး်နခ်ျက်များငှ့် “အထကမ်ေှအာကသ်ို/ 

ဗဟိုဦးစီးစနစ်” ေထာင့်များအရ ေဆးွေးွေလရ့ှိသည။် အေရးတကးီ ြပြပငေ်ြပာငး်လဲရန် သိုမဟုတ် 

အစားထိုးရန် လိုအပသ်ည့် တပမ်ေတာ်၏ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခဥံပေဒတွင် အရငး်ခေံနေသာ ဗဟိုချပ်ကိုငမ်ှင့် 

စစ်တပထ်နိး်ချပမ် အားနညး်ချကမ်ျားငှ့် ရပှေ်ထးွမများေကာင့် မနှက်နေ်ကာငး်မနွေ်သာဖွဲစညး်ပုံ 

အေြခခံဥပေဒရှိြခငး်သည် အလနွအ်ေရးကီးပါသည။် 

သိုေသာ်လည်း စစ်မနှေ်သာ ဖကဒ်ရယ်စနစ် သိုမဟတ်ု အနညး်ဆုံး ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်၏ ေထာင့်များစာွသည ်

ိုငင်အံတွင်း၌ ရှိငှ့်ပးီြဖစ်သည။် ဤေနရာတငွ် ေဖာ်ြပပးီ ေလလ့ာသုံးသပ်ပးီသည့်အတုိင်း၊ ိုငင်၏ံ 

သကတ်မ်းရှည်ကာြမင့်ေသာ  EAO အများအြပားသည် ယံုကညရ်ေလာကေ်သာ ိုငင်ေံရး အစီအစဉမ်ျားကို 

ေရးဆွဲခဲ့ကပးီ ၎ငး်တုိကိုယ်စားြပရန် ကိးပမ်းေနေသာ လ�ူအဖွဲအစညး်များကားတွင် ိုငင်ံေရး တရားဝငမ် 

ရှိသည။် အငအ်ားေတာင့်တငး်ေသာ EAO အနညး်ဆုံး တစ်ဒါဇငခ်န�်သည ်နယ်ေြမ ထနိး်ချပထ်ားြခငး် သိုမဟုတ် 

၎ငး်တို၏ ထနိး်ချပရ်ာနယေ်ြမများရှိ ြပညသ်မူျားသို ဝနေ်ဆာငမ်များ ပံ့ပိုးေပးပါသည။် ၎ငး်တိုသည ်

ေဒသခလံထူုငှ့် အြခားအဓကိပါဝငပ်တ်သကသ်မူျား၏ ပိုငဆ်ိုငမ်ှင့် ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကမ်အေပ အေြခခံ၍ 

ေအာကေ်ြခမ ှအထကသ်ို ေပထကွလ်ာေသာ ဖကဒ်ရယ်စနစ်တညေ်ဆာကေ်ရး အေြခခအံတ်ုြမစ်များြဖစ်ပါသည။် 

သမိုငး်ေကာင်းအရ ေပထနွး်လာေသာ ိုငင်ေံတာ်တညေ်ဆာကမ်ပုံစံသည် ကိုလိုနေီခတ်မတိုငမ်ကီတည်းက 

ရမှး်ြပည်တစ်ဝမှး်တငွ် တညေ်ထာငခ်ဲ့ေသာ (တစ်ခါတစ်ရံ ြပညေ်ထာငစု်စနစ်) ြပညန်ယ်အစုအေဝး (သိုမဟတု် 
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မမွ်) ငှ့် ဆငတူ်ပးီ ကရင်နီငှ့် အြခားေနရာများတွင် ြပနလ်ညမ်ှီြငမး်သည။် ယခငအ်တုိငပ်င် ြမနမ်ာ့ိုငင်ေံရး 

ယဉေ်ကျးမသည ်နက်င်းလှသည။်  

အလှရငှ်များ၊ သတံမနမ်ျားငှ့် အကအူညေီပးေရး လပုင်နး်များသည ် EAO များကို ယံုကညရ်ေလာကေ်သာ၊ 

လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များကို အေြခခေံသာ ိုငင်ေံရးလပရ်ှားသမူျားငှ့် အပုခ်ျပေ်ရး စီမခံန�ခ်ွဲသူများ ြဖစ်ေစရန ်

ပံ့ပိုးေပးသင့်ပါသည။် သိုေသာလ်ညး် အာဏာမသမိ်းမီအချနိထ်ိ  EAO များ၏ ဝနေ်ဆာငမ်ေပးသည့်စနစ်များကို  

ပံ့ပိုးေပးရာတွင ် အလှရငှရ်နပ်ုံေငအွများစု (အကန�အ်သတ်ရှိေနဆဲ) မာှ EAO ဌာနများမတှစ်ဆင့်၊ သိုမဟုတ် 

အများအားြဖင့် မတ်ိဖက် CSO များ (သိုမဟုတ် ိုငင်တံကာ NGO များ) မတှဆင့် ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည။် 

ယငး်သိုပံ့ပိုးေပးြခငး်က (ဥပမာအေနြဖင့်) EAO ကျနး်မာေရးှင့် ပညာေရးဌာနများမှာ CSO များအြဖစ် 

အသငွက်ူးေြပာငး်သာွးရန် ရှိသည။် ၎ငး်သည် EAO များ၏ ိုငင်ေံရးလပုပ်ိငုခ်ငွ့်ကို အသငွ်သာန ်

ကးူေြပာင်းေစပးီ ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်ရရှိရန် ကိးပမ်းေနသည့် တုိငး်ရငး်သားတုိ၏  ုနး်ကနမ်များကို ိုငင်ေံရးမှ 

ြဖတ်ေတာက်သလို ြဖစ်သွားိုငသ်ည။် EAO များသည ် ေထာကပ်ံ့ေရး လပုင်နး်များ၏  ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ 

ုနး်ကနေ်နရမအခကအ်ခငှ့် စပလ်ျဉး်၍ ိုငင်ေံရးရာငှ့် မဆိုငသ်လို ြဖတ်ေတာကမ်ြပသညက်ို တွနး်လနှရ်မည် 

ြဖစ်သည။်  အလှရငှေ်ငွှင့် နညး်ပညာပံ့ပိုးမ (“ိုငင်ံေရးဆန�က်ျင်ေရးစက်”) ြဖင့် ေြဖရငှး်ိုင်သညဟ်ဆုိုကာ 

အစကတညး်ကရှိသည့် ိုငင်ေံရး ုနး်ကနမ် ကစိရပမ်ျားကို “နညး်ပညာဆိုငရ်ာ ြပဿနာများ” အြဖစ်  ြပန်လည် 

အဓပိါယ်ဖငွ့်ဆိုြခငး်ကို တွနး်လနှရ်န ် အေရးကးီပါသည။်(၃၅)  ထိုကဲ့သို ိုငင်ေံရးအရ ြဖတ်ေတာကြ်ခငး်သည ်

အထးူသြဖင့် (လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ/ကာကယ်ွေရးငှ့် ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး လိုအပခ်ျက်များ 

ြဖစ်ေစေသာ) ေနာကခ်ြံပဿနာများမှာ အေြခခံအားြဖင့် ိုငင်ေံရး သေဘာသဘာဝအရ တညရ်ှိေနသည့် 

လကရ်ှိြမနမ်ာိုငင်အံေြခအေနတွင ်အေထာကအ်ကမူြဖစ်ေပ။ 

ေရရညှတွ်င် EAO ရနပ်ုံေငပွုံစံအသစ်များ လိုအပပ်ါသည်။ အနာဂတ်ြမနမ်ာိုငင် ံဖကဒ်ရယ်ြပညေ်ထာငစု်တွင် EAO 

များကို ေဒသရအပုခ်ျပေ်ရးအာဏာပိုငမ်ျားအြဖစ် အသအိမတ်ှြပခရံိုငသ်ည။် သိုေသာ်လည်း အပစ်အခတ် 

ရပစဲ်ေရးငှ့် ိုငင်ေံရးအရ ေြပလညမ်ရရှိေရးအကား ကားြဖတ်ကာလသည် ရညှလ်ျားပီး ပိငဆ်ိုငမ်များ 

ရှိလာိုငသ်ည်။ ထိုေကာင့် EAO များသည ် ၎ငး်တုိ၏ ရန်ပုံေငရွှာေဖြွခငး်ငှ့် ဘာေရးစီမခံန�ခ်ွဲမစနစ်များကုိ 

ြပြပငေ်ြပာငး်လရဲန ် အေရးတကးီ စဉး်စားသင့်သည။် လကရ်ှိအေြခအေနသည ်  ထးူြခားေသာ အခငွ့်အလမ်း 

ြပတငး်ေပါက်ကို ကိုယ်စားြပပါသည။် ဗဟိုအစိုးရ (စစ်အစုိးရ) ငှ့် ထေိတွဆကဆ်မံ မြဖစ်ိုငသ်ည့် 

ကာလအတွငး် ြမန်မာိုင်ငတွံင် ေကာငး်မနွေ်သာ အပုခ်ျပ်ေရးအတွက် ပံ့ပိုးကညူီမအြဖစ် EAO 

စွမး်ရညြ်မင့်တငေ်ရးကို အလှရငှမ်ျားက ပံ့ပိုးကညူီိုင်သည့် ကာလြဖစ်ပါသည။်  

 

ခံုိင်ရည်ရိှြခင်း 

“ခံိုငရ်ညရ်ှိမ” သည ် အကျပအ်တညး်ြပဿနာများကို ခခုတွံနး်လနှ်ိုင်ပးီ စုိးရိမ်ထတ်ိလန�်ဖယ်ွများမှ 

ြပနလ်ညန်ာလထံူိုငသ်ည့် (တစ်ဦးချငး်/မသိားစု/ လ�ူအဖွဲအစည်း /ိုငင်၊ံ သိုမဟုတ် EAO ၏)  စွမး်ရညြ်ဖစ်သည။် 
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ခံိုငရ်ညရ်ှိေသာလမူျားငှ့် အဖွဲအစညး်များသည် ထတ်ိလန�်ဖယ်ွရာများကို ရငဆ်ိုငေ်ြဖရငှး်ပီး လေူနမ 

အဆင့်အတနး်ငှ့် လမူဘဝလုံ�ခံေရးဆိုင်ရာ စံနး်များကိုထနိး်သိမး်ြခငး်၊ ြမင့်တငေ်ပးြခငး်တို ြပလပု်ကသည။်(၃၆) 

ေဒသခလံထူမုျားငှ့် အဖွဲအစည်းများသည် (ုိးရာဓေလဆ့ိုငရ်ာ အသပိညာများအစရှိသည့်) ပညာရပ် င့်ှ 

(တုိငး်ရငး်သားဘာသာစကား ကနွရ်က်များတွင် ပါဝငမ်စေသာ) ယဉေ်ကျးမဆိုငရ်ာ အေမအွစ်ှငှ့် 

(ဘာသာေရးအဖွဲများ အသငး်ဝငြ်ခငး် အစရှိသည့်) ေလာကတုရာတနဖ်ိုးများ များေကာင့် ခံိုငရ်ညအ်ား 

ေကာငး်ကသည။် လမူျ ိး-ဘာသာစကား ကနွရ်ကမ်ျားငှ့် ဘာသာေရးအေြခခကံနွရ်ကမ်ျားတငွ် ပါဝငြ်ခငး်သည ်

လမူျ ိးေရးသတ်မတ်ှချကအ်တွက် အဓိကကျေသာအချကြ်ဖစ်ပးီ ခံိုငရ်ညစွ်မး်အားကို ြမင့်တကေ်စေသာ 

အေရးပါေသာ အေကာငး်တရားတစ်ခြုဖစ်သည။် 

ဘာသာေရးကွနရ်ကမ်ျား၊ လသူားချင်းစာနာမဆိုငရ်ာ တံုြပနမ်များှင့် ုိငင်ေံရးှင့် လထူဖုွံဖိးတုိးတကေ်ရး 

လပရ်ာှးမများသည ် ေဒသတွငး်ထက် ေကျာ်လနွ်၍ ဆကစ်ပ်မရှိသည။် ဤလ�ူအဖွဲအစညး်ငှ့် CSO 

လပရ်ာှးမများကို များေသာအားြဖင့် ဖကဒ်ရယ်စနစ်တညေ်ဆာကေ်ရးဆိုငရ်ာ အတ်ုြမစ်အြဖစ် ြမင်ိုငပ်ါသည။် 

ြမနမ်ာိုငင်သံည ် ဆယ်စုစ်ှများစာွ လကန်ကက်ိုင် တုိငး်ရငး်သားများငှ့် ြပညန်ယ်-လ�ူအဖွဲအစည်း 

ပဋပိကများကို တွနး်အားေပးသည့် ဖွဲစညး်ပုံဆိုင်ရာ အယူအဆများကို ကိုငတွ်ယ်ေြဖရငှး်ရန ် ထပိသ်းီအဆင့် 

ဖကဒ်ရယ်ိုင်ငေံရး ေြပလညမ် မလွဲမေသလိုအပပ်ါသည။် ထိုကဲ့သို ‘အထကမ်ေှအာကေ်ြခသို’ ဗဟိုချပက်ိုင်မ 

(အေသးစိတ်) အစီအစဉအ်ြပင၊် စွမး်ရညြ်မင့်တငေ်ရးငှ့် ‘ေအာကေ်ြခမအှထကသ်ို’ ဖကဒ်ရယ်စနစ်၏ စံနမနူာကို 

တညေ်ဆာက်ရန ် လိုအပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် ထိုသိုတညေ်ဆာက်ရာတွင် (NCUB လပု်ငနး်စဉတ်ငွက်ဲ့သို 

သကဆ်ိုငသ်ူအားလုံး၏ ပးူေပါငး်ပါဝငမ်ြဖင့်)  ြပညန်ယ်အဆင့် ဖွဲစညး်ပုံ အေြခခဥံပေဒများ ေရးဆွဲြခငး် အြပင် 

ေဒသအလိုက် ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိေသာ အပုခ်ျပမ်ငှ့် ဝန်ေဆာငမ်များကို အေလးထားြခငး်လညး် ပါဝင်သင့်သည။် 

ဤကဲ့သိုေသာ ဌာေနိုငင်ေံရးလမူေဗဒမျ ိးသည ် ြမန်မာိုငင်ရံှိ “လမူျ ိးစုငှ့် ဖကဒ်ရယ်၏ လမူျ ိးကးီဝါဒ” ကုိ 

ြပနလ်ညေ်တွးေတာရန် လိုအပလ်ာေစသည။် လမူျ ိးကးီဝါဒ အယူအဆများသည ် လတူစ်ဦးချငး် သိုမဟတ်ု 

စုေပါင်းလမူေရးဆိုငရ်ာ သတ်မတ်ှချကမ်ျားငှ့် အြဖစ်မှနမ်ျား၏ ကွဲလွဲမငှ့် ပေ်ထွးမများကို ထင်ဟပြ်ခငး်မရှိပါ။ 

ေသးွောှကြပားလမူျ ိးများကို ဖယ်ချနြ်ခင်းအြပင် ထိုယူဆချကဝ်ါဒများသည ်  (လူနညး်စုများအတွငး် 

လနူညး်စုများ၏ အပေ်တာ်ပုံများရှိေသာ) လမူျ ိးေပါငး်စံု ေနထိုငသ်ည့် ြမနမ်ာိုငင်တွံင် ပိုငဆ်ိုငြ်ခငး်ငှ့် 

ိုငင်သံားြဖစ်မဆိုငရ်ာ အယူအဆများကို ေလလ့ာရာတွင်  အကအူညီမြဖစ်ိုငပ်ါ။ ထိုအြပင ် လမူျ ိးစု၏ 

ုိးရငှး်ေသာ အယဝူါဒများကို နယ်ေြမေပတွင် ပုံေဖာ်လိုကေ်သာအခါ၊ ၎ငး်သည် “လမူျ ိးတနုး် သတ်ြဖတ်ြခငး်” ငှ့် 

ြပညန်ယ်တွငး် လကန်ကက်ိုင ် ပဋပိကများကို ြဖစ်ေပေစသည။် ထိုေကာင့် ြမန်မာိုငင်တွံင် ဖကဒ်ရယ်စနစ်ငှ့် 

ပတ်သကေ်သာ ေဆးွေးွမများသည် တစ်ခါတစ်ရံ လိုရငး်ပနး်တုိငမ်ေရာက်ိုငဘ်ဲ စိတ်ပျကဖ်ွယ် ေကာငး်လသှည။် 

တုိငး်ရငး်သား-အမျ ိးသားေရး ကိးပမ်းမ (ကိုယ်ပိငုြ်ပဌာနး်ခငွ့် ပနး်တုိင်) ငှ့် ဆကစ်ပ၍် သကဆ်ိုငသ်မူျား၏ 

လိုချငေ်သာ ရလဒမ်ျား (အဆုံးအြဖတ်များ) ကို ေမးြမနး်ြခငး်ြဖင့် စတငသ်ညမ်ာှ ပိုမိုအသုံးဝင်ိုငသ်ည။် 

ပုံစံအမျ ိးမျ ိးှင့် အဓပိာယ်အမျ ိးမျ ိးေဆာငေ်သာ ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို ပန်းတိုငြ်ဖစ်သညဟ်ု မယူဆသင့်ဘဲ  

အသုံးဝငေ်သာတွနး်အားတစ်ခအုြဖစ်၊ ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်ရရှိရန် ပံ့ပိုးေပးသည့် အေထာကအ်ပံ့ နညး်လမး်တစ်ခ ု

အြဖစ်သာ ယူဆသင့်ပါသည်။(၃၇) 
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ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ အချပ်အြခာအာဏာှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ေလျာ့ပါးေရး 

ြမနမ်ာိုငင်သံည ် ကနုး်တွငး်ပိုင်းအေရှေတာငအ်ာရတှွင ် အကးီဆုံး သစ်ေတာကိးဝိုငး်များ ရှိပးီ EAO 

ထနိး်ချပန်ယ်ေြမများ ြဖစ်ေသာ ကချင် ြပညန်ယ် ေြမာကပ်ိုငး် (KIO) ငှ့် ေတာငပ်ိုင်း တနသာရီတုိငး် (KNU) တုိ 

ပါဝငသ်ည။် ေဒသခလံထူမုျားငှ့် EAO များ၏ ထနိး်ချပမ်ေအာက်တွင ် ထိုသစ်ေတာကိးဝိုင်းများမှာ  

ကမာလုံးဆိုင်ရာ အေရးကးီေသာ ဇီဝမျ ိးစံုမျ ိးကွဲများကျကစ်ားရာ ေနရာများြဖစ်သည။် သိုေသာ ်

စ်ှကာလတစ်ေလာက်တွင် စညး်ကမး်မဲ့ သစ်ခတ်ုြခငး်ငှ့် သတတူးေဖာ်ြခငး်လပုင်နး်များေကာင့် 

ေဝးလေံခါငဖ်ျားေသာ ေဒသအချ ိတွငပ်င် ပျကစ်းီမများ ြဖစ်ေပခဲ့သည်။ မညသ်ိုပင်ဆိုေစကာမူ အချ ိေသာ EAO 

များသည်  ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ သစ်ေတာအချ ိကို ေကာငး်မနွစွ်ာစီမခံန�်ခွဲခဲ့ကပါသည။် ထိုအြပင် ေရရညှတ်ည်တံ့ 

ခိုင်မေဲသာ သစ်ေတာစီမခံန�ခ်ွဲမ ကျင့်ထုံးများငှ့် ဓေလမ့ျားသည ် ကရင၊် ကချင်ငှ့် အြခားေဒသရှိ 

သစ်ေတာများကို စ်ှေပါငး်များစာွ ထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရာှကရ်ာတွင ် အဓကိအခနး်ကမှ ပါဝငပ်ါသည။် 

ဤေဒသခေံအဂျငစီ်သည် အချပအ်ြခာအာဏာရရှိေရး ေတာငး်ဆိုမ၌ တဖက်တလမ်းက အေရးပါသည။် 

ဥပမာ KNU အေနြဖင့် သစ်ေတာစီမခံန�ခ်ွဲမကို KNU ၏ ေကာ်သးူေလ သစ်ေတာဦးစီးဌာန (KFD) ၏ မဝူါဒများငှ့် 

ကျင့်ထုံးများမှတစ်ဆင့် ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်။(၃၈) CSOs များငှ့် ရပရ်�ာလထူမုျားငှ့် ပးူေပါင်းေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် 

KFD သည် လထူဗုဟိုြပေသာ သဘာဝအရငး်အြမစ်ှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထနိး်သမိး်ေရးဆိုငရ်ာ မဝူါဒငှ့် 

နညး်ဗျဟာများကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည။် ဤသညမ်ာှ တပ်မေတာ်ဉီးေဆာငေ်သာ အစုိရလကထ်က်တွင် (ယခင ်NLD 

ဦးေဆာငေ်သာ အစုိးရလကထ်က် အပါအဝင်) ခုိန ီ ကမုဏီ အများအြပားက တုိင်းရင်းသား ေနရပမ်ျားကို 

အသုံးချရန် ကိးပမး်ေနချနိတွ်င ်  KNU သည ် ၎ငး်အာဏာပိငု် နယ်ေြမများတွင ် သစ်ေတာကာကွယ်ြခငး်ငှ့် 

ရပရ်�ာလထူု အေြခြပ ဖွံဖိးေရးှင့် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာင်း လပုင်နး်များ ပံ့ပိုးြခငး်ြဖင့် တာဝန်သ ိ

အစုိးရတစ်ရပ်အြဖစ် ေဆာငရ်�ကသ်ည့် သာဓကြဖစ်သည။်  

ြမနမ်ာိုငင် ံ EAO များ ရငဆ်ိုငေ်နရေသာ အကးီမားဆုံး စိနေ်ခမများထမဲှ တစ်ခုမာှ သစ်ခတ်ုြခငး်၊ 

သတတးူေဖာ်ြခငး် ငှ့် အြခားသဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူေရးအရ အဖျက်သေဘာေဆာငေ်သာ 

လပုငနး်များချေပးြခငး်ြဖင့် သဘာဝအရငး်အြမစ်များမှ ရသေလာက် အကျ ိးအြမတ်စားြခငး် (“natural resource 

fatalism”) ထကစ်ာလင်  သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရာှကေ်ရးှင့် ေရရညှတ်ညတ့ံ်ခိုင်မေဲသာ 

ေဒသခ ံ အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်လပုင်နး်များကို ပံ့ပိုးကညူေီရးတုိကို အေလးထားေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖစ်သည။် 

အကယ်၍ ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ EAO များသည် သစ်ေတာကာကွယ်သမူျားအြဖစ် လညး်ေကာငး်၊ သစ်ေတာကာကွယ်ေရး 

ဆိုငရ်ာ  ေဆာငရ်�ကမ်များအား စီမခံန�်ခွဲိုငသ်အူြဖစ်လည်းေကာင်း ၎ငး်တုိကိုယ်တုိင် ရပတ်ည်ိုငလ်င် သယံဇာတ 

ထတ်ုယူမမှတစ်ဆင့်  အကျ ိးြမတ်ယူြခငး် (ရရှိေသာ အြမတ်ေငမွျားသည ်ရဖံနရ်ခံါ အဖွဲအစည်းများသို မဟတ်ုဘ ဲ

ပဂုလကိ တစ်ဦးချငး်ထံ ေရာကသ်ာွးသည)် လပုင်နး်ကို အဓကိစိတ်ဝငစ်ားသညဟ် ု ယခင်အဆိုးြမငမ်များမှ 
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ေရာှငရ်ာှးိုင်သည။် ဤနညး်အားြဖင့် EAO များသည ် စစ်ဘရုင်များ (သိုမဟုတ်  ပဋပိကကို အြမတ်ထတ်ု 

ကိုယ်ကျ ိးစီးပွားရှာသမူျား) မ ှတာဝနသ်ေိဒသရ အပုခ်ျပမ်ေဆာငရ်�ကသ်မူျားဆသီို ေရ�လျားိုငသ်ည။် 

ေရရညှတ်ည်တ့ံေအာင် ေကာငး်မနွစွ်ာ စီမခံန�ခ်ွဲပါက သစ်ေတာအရငး်အြမစ်များသည် တနဖ်ိုးြမင့်ေစေသာ 

ဇီဝနညး်ပညာမပူိုငခ်ငွ့်များှင့် ကမာလုံးဆိုငရ်ာ အေရးကးီေသာ ကာဗနွထ်ုတ်လပုမ်ေလာ့ချေရး အပါအဝင် 

ကရငလ်ထူုငှ့် အာဏာပိငု်များအတွက် အနာဂတ် ၀ငေ်ငရွရှိေရးကို ကးီမားစာွ အေထာက်အကြူပိုငမ်ည ်

ြဖစ်သည။် ြမနမ်ာသ့စ်ေတာများသည် ရာသဦတုေြပာင်းလမဲကို ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရးငှ့် ကးီမားေသာ 

အနာဂတ်အပူချနိေ်ြပာငး်လဲမအရာယ် (တစ်ကမာလုံးတွင် ၁.၅ ဒဂီရီစငတီ်ဂရိတ် အထကရ်ှိမည်ဟု 

ခန�်မနှး်ထားသည)် ကို  ေလာခ့ျရနအ်တွကလ်ည်း အေရးကီးသည။် သစ်ေတာအပုထ်နိး်သူများြဖစ်သည့် EAO 

များသည် ရာသဦတုေြပာင်းလမဲကို ေလာ့ချေရး ကမာလုံးဆိုင်ရာ လပရ်ာှးမတွင် အလနွအ်ေရးကီးေသာ 

အခနး်ကမှ ပါဝငသ်ြဖင့် အေရးတကးီ ပံ့ပိုးေပးရန် လိုအပေ်နသည။်  

ရာသဦတုေြပာငး်လမဲ ေလျာ့ပါးေစရန် သစ်ေတာများ၏ အေရးပါေသာ အခနး်ကငှ့် ေဒသအလိုက် 

လိုကေ်လျာညီေထြွဖစ်ေစရန်အတွက် အရငး်အြမစ်များ ပံ့ပိုးေပးြခငး်ေကာင့် EAO များသည် ရာသဦတု 

ေြပာငး်လမဲဆိုငရ်ာ စီမခံန�်ခွဲမတွင် (ကားကာလအစီအစဉ် NCA အပိုဒ် ၂၅ ပါ) အဓကိအခနး်ကမ ှ

ပါဝငသ်င့်သည။်(၃၉) သိုေသာ်လညး် ယခငအ်စိးုရ၏ ရာသဦတု၊ ေြပာငး်လမဲတံုြပနေ်ဆာငရ်�ကခ်ျက်များသည် 

အထကမ်ှ ေအာကသ်ို နညး်ပညာပညာရငှအ်ချ ိက ချပက်ိုင်ပီး ေဒသဆိုငရ်ာ သကဆ်ိုငသ်မူျားငှ့် ေဆးွေးွ 

တုိငပ်ငြ်ခငး် အနညး်ငယ်သာ ြပလပုခ်ဲ့သည…် ထိုေနာက ် အာဏာသမိး်မ ြဖစ်ပာွးခဲ့သည။် ဤဗဟိုချပ်ကိုငမ်ငှ့် 

ိုငင်ေံတာ်ဗဟိြုပလပုင်နး်စဉ်သည ် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ အာဏာရငှ်ိုငင်ေံရးယဉေ်ကျးမများကို ထငဟ်ပြ်ပသံုမက 

တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစမုျား၏ သမိုငး်ေကာငး်တေလာက် ဖယ်ကျဉထ်ားခရံြခငး်ကို ြပသေနပါသည။် ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ 

လကရ်ှိအကျပ်အတညး်သည် သဘာဝေဘး အရာယ်ေလျာ့ပါးေရး (DRR) အပါအဝင် ေအာကေ်ြခမအှထကသ်ို 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်သစ်ကို တညေ်ဆာကြ်ခငး်ပါဝငသ်ည့် အခငွ့်အလမး်သစ်များကို ေဖာ်ေဆာငလ်ျကရ်ှိသည။် 

သဘာဝပတ်၀နး်ကျင်ငှ့် သဘာဝအရငး်အြမစ်များ (ဇီဝမျ ိးကွဲ) ကို ထနိး်သမိ်းကာကယ်ွြခင်းြဖင့် 

ရရှိေသာကာဗွနေ်လာခ့ျမ အကျ ိးအြမတ် သိုမဟတ်ု (အနာဂတ်မူပိုင်ခငွ့်များအပါအဝင)်  အြခားဝငေ်ငမွျားသည ်

ပိုမိုတနဖ်ိုးရှိလာဖယ်ွရှိသည။် ေနာငတွ်င် (အခငွ့်အလမး်တစ်ခရုှိလင်) ကရင်ငှ့် ကချင်သစ်ေတာများသည ်

မယံုိုငေ်လာကေ်အာင် ကုနသ်ယွမ်တနဖ်ိုး အရငး်အြမစ်များ ြဖစ်လာလမိ့်မည။် မျ ိးစံုေသာ ဇီဝမျ ိးကွဲများဆိုငရ်ာ 

အသပိညာ မပူိုငခ်ငွ့်များှင့် သဘာဝေဂဟစနစ်များ၏  အကျ ိးခစံားခငွ့်များဆိုငရ်ာ ေကာင့် ြဖစ်သည်။ 

ယငး်တုိသည် ကရင်ငှ့် အြခားတိုငး်ရင်းသား လမူျ ိးစုများ၏ ထနိး်ေကျာငး်မေအာက်တွငရ်ှိေသာ ကမာလုံးဆိုင်ရာ 

ပိုငဆ်ိုငမ်များြဖစ်သည။် ထိုေကာင့် (အချပ်အြခာအာဏာ ေတာငး်ဆိုမအပါအဝင်) ရပရ်�ာအေြခြပ 

သစ်ေတာစီမခံန�ခ်ွဲမသည ် အေရးကီးပါသည။် ထိုေကာင့်တုိင်းရင်းသားလမူျ ိးစုခွဲ EAO အာဏာပိငုမ်ျား 

(ဖကဒ်ရယ်စနစ်တညေ်ဆာကေ်ရး အုတ်ြမစ်များ) သည ် လကရ်ှိအေြခအေနထက ် ဘာေရးအရ ပိုမို၍ 

အလားအလာရှိပးီ ေရရညှ်တညတ့ံ်ိုငသ်ည။် 
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တုိင်းရင်းသား ညိင်းေရး အဖဲွအစည်းများ 

အာဏာသမိ်းပးီချနိမ်ှစ၍ တုိငး်ရငး်သား ညိငး်ေရး အဖွဲအစညး်များကို ကချငြ်ပညန်ယ် (ပထမဆုံးအဖွဲ)၊ 

မနွြ်ပညန်ယ်၊ ကရငန်နီ�ဲ ချငး်ြပညန်ယ်  (ပိငဘ်ကအ်ဖွဲအစညး် စ်ှခုငှ့် ထပြ်ဖစ်လာိုငသ်ည့် အပိင်အဆိုငမ်ျား) 

တုိတွင် ဖွဲစညး်ခဲ့ကပါသည။် ၎ငး်တုိမှာ ကချင်ိုငင်ံေရး ယာယီညိငး်ေရးအဖွဲ (KPICT)၊ တအာင်းိုငင်ံေရး 

အတုိငပ်ငခ်ံ ေကာမ်တီ (TPCC)၊ ချငး်အမျ ိးသားအတုိငပ်ငခ်ေံကာငစီ် (ICNCC - CNF ငှ့် နးီစပသ်ည့် 

ချငး်တိငုး်ရင်းသားေရးရာ ညိငး်ေရး အဖွဲစ်ှဖွဲထဲက တစ်ခု) ငှ့် ကရငန် ီိုငင်ေံတာ်အတုိငပ်ငခ်ေံကာငစ်ီ (KSCC) 

ငှ့် မနွြ်ပညန်ယ ် ယာယီညိငး်ေရးေကာမ်တီ (MSICC) စသညတုိ် ြဖစ်ပါသည။် ကရငတုိ်ငး်ရငး်သားများ 

ညိငး်ေရးအဖွဲ မရှိပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် ၎ငး်သည ်(လအူဖွဲအစညး်အတွင်း မတူကွြဲပားမများအပါအဝင်) 

ကရငလ်�ူအဖွဲအစည်းငှ့် ိုငင်ေံရး၏ ကာလရညှ်ပ်ေထးွမကို ထငဟ်ပေ်စသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိငုး်အားြဖင့် 

ကရငလ်ထူု (ငှ့် KNU) သည ် (ကရင်) ြပညန်ယ်တစ်ခုတညး်တွင် အေြခစုိကြ်ခငး်မဟတ်ုဘ ဲ ြမနမ်ာိုငင် ံ

အေရှေတာင်ပိုငး်ရှိ ြပညန်ယ်ငှ့် တုိငး်ေဒသကးီ ခနုစ်ခတွုင် ပျ ံှံေနထိုငလ်ျကရ်ှိြခငး်ငှ့် ဆကစ်ပသ်ည။်  

တုိငး်ရငး်သား ညိငး်ေရး ေကာမ်တီများကို ေယဘယုျအားြဖင့် EAO များမှ ဦးေဆာင ် (တခါတရံ 

ေနာကက်ယ်ွမှပံ့ပိုး) ပးီ အရပဘ်က ်လမူအဖွဲအစည်းများငှ့် တုိင်းရင်းသား ိုငင်ေံရး ပါတီများမှ ပါဝငမ် အဆင့် 

အမျ ိးမျ ိးရှိသည။် တုိင်းရငး်သား ညိငး်ေရး ေကာ်မတီများကို NUCC ၏ ပငမ်အဖွဲအစည်းဝငအ်ြဖစ် 

ြမင်ိုငသ်ည် (အဖွဲဝင်အချ ိလညး် NUG တွင် ပါဝင်သည)်။ ြပညတွ်ငး်ိုငင်ေံရးငှ့် အရပဘ်က် 

လ�ူအဖွဲအစည်းတငွ် အေြခခထံားပးီ ၎င်းတုိ၏ကိုယ်ပိုငအ်ခငွ့်အေရးြဖင့် အေရးပါေသာ ိုငင်ေံရး တရားဝင်မ 

ေတာငး်ဆိမုများြပလပု်ကသည။် အဓိကြပဿနာများ (ဥပမာ- ပညာေရး၊ ရာသဦတုေြပာငး်လမဲှင့် 

လိုကေ်လျာညီေထြွဖစ်ြခငး်၊ ေြမယာြပဿနာများ) တွင် ေဒသခလံထူုငှ့် လကတဲွ်လပုေ်ဆာငြ်ခငး်ြဖင့် 

တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးများ၏ ညိငး်ေရးအဖွဲများသည် “ေအာကေ်ြခမ ှ အထက်သို” ဖကဒ်ရယ်ြပညေ်ထာင်စု 

တညေ်ဆာက်ေရးတွင် အေရးပါိုငသ်ည်။  

 

  

24 
 



နိဂံုး 

ြမနမ်ာိုငင်သံည ် သာမာနထ်ကပ်ိုေသာ ဆိုးရ�ားလှစွာေသာ အကျပအ်တညး်များ (ကိုဗစ်ကးူစကေ်ရာဂါ၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသမိး်မငှ့် ရာသဦတု ေဖာကြ်ပနမ်) ငှ့် ရငဆ်ိုငေ်နရသည။် (ဤအကျပအ်တညး်တုိ၏ 

ဒဏက်ိုအြပည့်အဝ မခစံားရေသးေပ။) ဤ “အေရးကးီေသာအချနိက်ာလ” တွင ် ြမနမ်ာိုငင်ံ၏ ြဖစ်လာိုင်သည့် 

ိုငင်အံမျ ိးအစားကို ြပန်လညေ်လလ့ာဆနး်စစ်ပီး ြပနလ်ညစိ်တ်ကူးပုံေဖာ်ကည့်ရန ်သင့်ေလျာ်ေပသည။်  

ဖကဒ်ရယ်စနစ်သည် တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစုအသိုငး်အဝိုငး်ငှ့် ထပိသ်းီများ၏ ှစ်ရှညလ်များ 

ကိုယ်ပိုငြ်ပဌာနး်ခငွ့်ပနး်တိငု်ကို ေရာကရ်ှိေရးအတွက ် အေထာကအ်ပံ့တွနး်အားတစ်ခြုဖစ်သည။် ထိုသို 

ေရာကရ်ှိရနအ်တွက် ဖွဲစညး်ပုံအေြခခဥံပေဒ ြပြပငေ်ြပာငး်လမဲအြပင် ရှိရငး်စွဲငှ့် ေပေပါကလ်ာေသာ 

ေဒသအလိုက် ကျင့်ထုံးများေပ အေြခခံ၍ ေအာကေ်ြခမ ှ အထက်သို ဖကဒ်ရယ်စနစ်တညေ်ဆာကမ်လည်း 

လိုအပမ်ညြ်ဖစ်သည။် ြမနမ်ာိုငင်တွံင် ကာလရညှ် အားနညေ်စေသာ ိုငင်ေံတာ်၊လ�ူအဖွဲအစညး်ငှ့် မိြပ၊ 

ေကျးလက် ပဋပိကများအတွက် ဖကဒ်ရယ်ိုငင်ေံရးေြဖရငှး်ချကသ်ည ် တုိင်းရငး်သားလမူျ ိးစဝုငမ်ျား ပါဝင်ပးီ 

စီမခံန�်ခွဲိုငမ်ှသာ ေရရညှ်တညတ့ံ်ိုငမ်ညြ်ဖစ်သည။် ိုငင်၏ံ မတူကွဲြပားေသာ EAO များက  (CSO များ၊ 

ေဒသခလံထူများငှ့် ပးူေပါငး်၍) စွမး်ရညြ်မင့်မားေသာ အပုခ်ျပေ်ရး စီမခံန�ခ်ွဲမများအြပင် လမူဖလူုံေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်များကို ပံ့ပိုးေပးပါသည။် ထိုသိုပံ့ပိုးေပးြခင်းကို ဖကဒ်ရယ်စနစ် ေဆးွေးွမများတငွ် အသအိမှတြ်ပပးီ 

ဖကဒ်ရယ်စနစ်ကို တညေ်ဆာကပ်ါက ေရရညှတ်ည်တ့ံိုငေ်ြခ ပို၍ရှိပါသည။်  ြမနမ်ာိုငင်တွံင် ရာသဦတု 

ေဖာကြ်ပနမ်၏ ြပငး်ထနေ်သာ အကျ ိးသကေ်ရာကမ်များရှြိခငး်၊ အကျ ိးသကေ်ရာကမ်ေလျာ့ပါးေရးှင့် 

လိုကေ်လျာညီေထ ွ ြဖစ်ေရး မဝူါဒများ ေရးဆွဲရန်လိုအပြ်ခငး်ငှ့် အေလအ့ကျင့်များ ဖွံဖိးတုိးတက်ရန် 

လိုအပြ်ခငး်ေကာင့် အဆိုပါကိစရပမ်ျားသည ် အထးူအေရးကီးပါသည။် ရာသီဥတုေြပာငး်လဲမ ေလာ့ချေရးငှ့် 

လိုကေ်လျာညီေထြွဖစ်ေရး မဟာဗျဟာများသည် လက်ေတွကျကျ၊ တရားမတပးီ သာတူညမီြဖစ်ရနအ်တကွ် 

လမူျ ိးစအုသိုင်းအဝိုင်းများငှ့် EAOများ၏ အာရအှေကာငး်ဆုံး လကက်ျန်သစ်ေတာများငှ့် ဇီဝမျ ိးကွဲ 

ေနရာအချ ိထိနး်ေကျာင်းမအေပ အေြခခသံင့်ပါသည။် NUG သည ်  EAO များငှ့် လ�ူအဖွဲအစည်းများ (မတိဖ်က ်
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