ြမန်မာိုင်ငတ
ံ ွင် "ေပေပါက်လာသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်"
ေဒါက်တာ Ashley South
● ဤေဆာင်းပါးကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် 'ေခတ်ပိင်အေရှေတာင်အာရှ' (ISEAS၊ စင်ကာပူ) တွင်
ထုတ်ေဝပါမည်။ ထိုအချန်ိ မတိုင်မီအထိ မေဝြခင်း မြပပါရန် တားြမစ်ထားသည်။

ေကာက်တ်ချက်
ြမန်မာိုင်ငံသည် ကိုဗစ်ကူးစက်ေရာဂါ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမှင့် ရာသီဥတု ေဖာက်ြပန်မ အစရှိေသာ
သာမာန်ထက်ပိုေသာ၊ ဆိုးရ�ားလှစွာေသာ အကျပ်အတည်းများှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ (ဤအကျပ်အတည်းတို၏
ဒဏ်ကိုအြပည့်အဝ မခံစားရေသးေပ)။ ဤ “အေရးကီးေသာအချန်ိ ကာလ” တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြဖစ်လာိုင်သည့်
ိုင်ငံ့အေြခအေန အမျးအစားကိ
ိ
ု ြပန်လည်ေလ့လာဆန်းစစ်ပီး ြပန်လည် စိတ်ကူးပုံေဖာ်ကည့်ရန် သင့်ေလျာ်
ေပသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ြမန်မာိုင်ငံတွင် ှစ်ရှည်လများြဖစ်ပွားေနသည့် ြပည်နယ်-လူ�အဖွဲအစည်းှင့် ဗဟိုနယ်စပ် ပဋိပကများကို ေြဖရှင်းရန်ှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်
ရရှိေရးတိုအတွက်

အေရးကီးေသာ

ပံ့ပိုးမ

တွန်းအားတစ်ခုအြဖစ်

ကာလကာရှည်စွာ

မှတ်ယူထားသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် သိုမဟုတ် အစားထိုးရန်
လိုအပ်မှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးေလ့ရှိကသည်။ ထိုသိုေဆွးေွးရာတွင်လည်း အများအားြဖင့် အထက်မှေအာက်
သိုမဟုတ်

ဗဟိုချပ်ကိုင်စနစ်ပုံစံ

(“သတ်မှတ်ထားေသာ

ဖွဲစည်းပုံကို ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်မှာ

လမ်းန်ချက်ပုံစံ”)

ြဖင့်

ေဆွးေွးေလ့ရှိသည်။

မုချမှန်ကန်ပါေသာ်လည်း၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

လူ�အဖွဲအစည်းများ၊

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲများ (EAO) ှင့် အရပ်ဘက်လူ�အဖွဲအစည်းများ၏ လက်ရှိကျင့်ထုံးများမှ
ြဖစ်ေပလာသည့် တနည်းအားြဖင် "ေအာက်ေြခမှ အထက်သို"

"ေပေပါက်လာသည့် ြဖစ်စဉ်" အြဖစ်လည်း

ြမင်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ မတူကွဲြပားေသာ EAO အများအြပားတွင် ှစ်ရှည်လများ တည်ေဆာက်ထားေသာ
အုပ်ချပ်ေရးယရားများရှိပီး ၎င်းတို၏ ထိန်းချပ်မ သိုမဟုတ် သဇာလမ်းမိုးထားသည့် နယ်ပယ်များရှိ လူထုထံသို
လူမဘဝဖူလုံေရးဝန်ေဆာင်မများ (မကာခဏဆိုသလို CSOs များှင့် ပူးေပါင်း၍) ပံ့ပိုးေပးေလ့ရှိပါသည်။
ေဒသရ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ှင့် ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းများသည် ဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ေဆာက်ေရးအတွက်
အေြခခံအုတ်ြမစ် ြဖစ်ေပသည်။ ယုံကည်ထိုက်ေသာ၊ တရားဝင်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ ပိလဲြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရး
လုပ်ငန်းစဉ်များ (ယခင် NLD ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရ လက်ထက် အပါအဝင်) ေအာင်ြမင်မမရရှိြခင်း ှင့် ရာသီဥတု
ေဖာက်ြပန်ြခင်း၏

ေနာက်တွင်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံများသည်
ညီလာခံတွင်

ခံစားရိုင်မည့်

ယခုအေြခအေနတွင်

အချပ်အြခာအာဏာပိုင်

သက်ေရာက်မများေကာင့်
ပို၍

ြပည်တွင်း၌

အေရးပါအရာေရာက်ေနေပသည်။

ြပည်နယ်များအကား

ြဖစ်ေပလာေသာ
၁၉၄၇

သေဘာတူညီမများကတဆင့်

ပင်လုံ

ဖက်ဒရယ်

ြပည်ေထာင်စု ေပေပါက်သင့်သည်ဟူေသာ အယူအဆတစ်ရပ် ရှိခဲ့သည်။ ထိုအယူအဆမှာ ညီလာခံပီးေနာက်
ေမှးမိန်ေနခဲ့ေသာ်လည်း ေဖေဖဝါရီလ ၁ ရက်ေန� စစ်တပ်က အကမ်းဖက်အာဏာသိမ်းပီးချန်ိ တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏
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လက်ရှိ အကျပ်အတည်းသည်

ထိုအချန်ိ ကေပါက်ထွက်ခဲ့ေသာ အယူအဆကဲ့သိုေသာ

အနီးစပ်ဆုံးေသာ

အယူအဆကို ေပးေဆာင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ြပည်နယ်ဖွဲစည်းမ (ှင့် အချပ်အြခာအာဏာ) သည် ဖက်ဒရယ်
ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ေြပလည်မရရှိေရးကို ေရှးရမည်ြဖစ်သည်။ အမျးသားညီ
ိ
တ်ေရး အစိုးရမှ
ိုင်ငံေရးသမားများ အပါအဝင် ဗမာလူများစု အသိုင်းအဝိုင်းမှ ိုင်ငံေရး ထိပ်သီးများသည် တိုင်းရင်းသား လူမျးစု
ိ
သက်ဆိုင်သူများှင့်

ပူးေပါင်း၍

အဆိုပါ

ကိစရပ်များကို

ေြဖရှင်းလုပ်ေဆာင်ရန်

အခွင့်အလမ်းကို

ဆုပ်ကိုင်ထားိုင်ြခင်း ရှိမရှိ ေစာင့်ကည့်ရဦးမည် ြဖစ်သည်။

အဓိကစကားလုံးများ
• ြမန်မာ
• ဖက်ဒရယ်စနစ်
• အုပ်ချပ်မ
• ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ

ဆရာ

Ashley

South

သည်

အလွတ်တန်း

စာေရးဆရာ၊

သုေတသီှင့်

အ�ကံေပးအြဖစ်

အှစ်

၂၀

အေတွအ�ကံရှိသည်။ သူသည် Australian National University မှ Ph.D ေဒါက်တာဘွဲှင့် SOAS (University of
London) မှ MSc မဟာဘွဲရရှထ
ိ ားပီး ချင်းမိုင်တကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ Research Fellow
တစ်ဦးြဖစ်သည်။ ဆရာ၏ သုေတသနအထူးြပနယ်ပယ်များတွင် ြမန်မာိုင်ငံှင့် မင်းဒါနဲကန်း (ဖိလစ်ပိုင်ိုင်င)ံ ရှိ
လူမျးေရး
ိ

ပဋိပကများှင့်

ငိမ်းချမ်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်များ၊

အဓမ

ေရ�ေြပာင်းခံရြခင်း

(ဒုကသည်များှင့်

ြပည်တွင်းေနရပ်စွန�်ခွာသူများ)၊ ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ ဘာသာစကားှင့် ပညာေရး၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ (ေလာ့ချေရး၊
လိုက်ေလျာညီေထွရှိေရးှင့် ခံိုင်ရည်ရှိမ) တို ပါဝင်သည်။ ဆရာ Ashley သည် ြမန်မာိုင်ငံအေရှေတာင်ပိုင်းှင့်
ေြမာက်ပိုင်းရှိ
ိုင်ငံေရးအဖွဲအစည်းများ၊

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များအသိုင်းအဝိုင်းများရှိ
အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့်

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ၊
အတူတကွ

အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ဆရာေရးသားထားေသာ စာတမ်းအများစုကို www.AshleySouth.co.uk တွင် ဖတ်ေလ့လာိုင်ပါသည်။
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နိဒါန်း
မကာေသးမီက အေချအတင်ေဆွးေွးမများတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် "ကျဆုံးေသာတိုင်းြပည်" ြဖစ်မြဖစ် ှင့်
ထိုအယူအဆသည် ြမန်မာကဲ့သို ိုင်ငံမျးတွ
ိ င် သက်ဆိုင်မရှိမရှိ၊ ေမးခွန်းထုတ်ခဲ့ကေလသည်။
ဆိုေစကာမူ

ြမန်မာိုင်ငံသည်

ိုင်ငံသားအများစုက

ယုံကည်လက်ခံိုင်ေသာ

(၁)

မည်သိုပင်

တိုင်းြပည်တစ်ြပည်

အြဖစ်

မည်သည့်အခါမှ အသိအမှတ်ြပခံရြခင်း မရှိေသးေပ။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ကျဆုံးေသာတိုင်းြပည်မြဖစ်မီကပင်
ကျဆုံးေသာိုင်ငံြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ မကာေသးမီက ပါေမာက David Steinberg က ေထာက်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း
လွတ်လပ်ေရးရပီးချန်ိ မှစ၍

ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များသည်

တိုင်းရင်းသားလူမျးအသီ
ိ
းသီးတိုအကား၊

အထူးသြဖင့် ဗမာအများစုအထက်တန်းလာများှင့် (လူဦးေရ ၅၅ သန်းခန်�မှ) လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ်ပုံေကျာ်ရှိေသာ
တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များအကား

သာတူညီမ

ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု

ခံစားရေရးေဆာင်ရ�က်ရာ၌

ေအာင်ြမင်မ

မရရှိခဲ့ေပ။(၂)
ြမန်မာိုင်ငံ၏

တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရးသမားများ

အားလုံးနီးပါးသည်

“စစ်မှန်ေသာ

ဖက်ဒရယ်စနစ်”

ရရှိေရးှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ေနကသည်။ ထိုစစ်မှန်ေသာ ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာ ြမန်မာ့ ြပည်နယ်-လူ�အဖွဲအစည်း၊
ဗဟို-အစွန်အဖျားနယ်စပ်

တင်းမာမများှင့်

ှစ်ရှည်လများစွာ မှတ်ယူထားခဲ့ကသည်။

အကမ်းဖက်အကျပ်အတည်းများ၏

ေြဖရှင်းချက်အြဖစ်

သိုရာတွင် ‘စစ်မှန်ေသာ ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အယူအဆဟူသည်

အဘယ်နည်း’၊ ‘မည်သိုရရှိေအာင်ေဆာင်ရ�က်ရမည်နည်း’ ဆိုသည့်အေပတွင်

ေဆွးေွးမ အနည်းငယ်မသာ

ရှိေသးသည်။(၃) အများအားြဖင့် ထိုကဲ့သို အေချအတင် ေဆွးေွးမများမှာ ၁၉၆၂ ခုှစ် (ဖက်ဒရယ်စနစ်ေကာင့်
တိုင်းြပည် မပိကွဲေအာင် ဟန�်တားေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့် ပထမဆုံး စစ်အာဏာသိမ်းသည့်အချန်ိ ) မှ ၂၀၁၀
ခုှစ်အထိ စစ်အုပ်ချပ်ေရးေအာက်တွင် ဖိှိပ်ပိတ်ပင်တားဆီးခံခဲ့ရသည်။ ထိုအေတာအတွင်း၊ ၁၉၉၀ခုှစ်များှင့်
၂၀၀၀ ခုှစ်များအတွင်း ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အယူအဆများှင့် မူေဘာင်များမှာ အတိုက်အခံအသိုင်းအဝိုင်း
အထူးသြဖင့်

တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများကားတွင်

ဆက်လက်ရှင်သန်ေနခဲ့ပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံေတာ် အမျးသားေကာင်
ိ
စီ (NCUB၊ ၁၉၉၀ ခုှစ်များအတွင်း ထိပ်သီး EAO ှင့်
ြပည်ပေရာက်

အတိုက်အခံအဖွဲ)

သည်

အနာဂါတ်ဖက်ဒရယ်

ြပည်ေထာင်စု

ေပေပါက်ေရးအတွက်

ြပည်နယ်အဆင့် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒများစွာ ေရးဆွဲေရးကို ကီးကပ်ခဲ့ပီး များေသာအားြဖင့် အရပ်ဘက်
လူမအဖွဲအစည်းများ၏ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်မြဖင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။(၄)
ကာလကာရှည်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကြဖစ်ပွားေနပီး

တိုင်းရင်းသားများ၏

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ကို

ှစ်ေပါင်းများစွာ ဖိှိပ်ချပ်ချယ်ထားသည့် အကမ်းဖက်အာဏာရှင်ဆန်ေသာ တိုင်းြပည်တစ်ြပည်ြဖစ်သည့်အတွက်
ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်

ြမန်မာိုင်ငံအတွက်မူ

အဓိကအားြဖင့်

ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ှင့်

ဦးတည်သည့် အဆုံးအြဖတ်ေပးသည့် နည်းလမ်းြဖစ်ေပသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်
ပဋိပကေြဖရှင်းိုင်သည့် အဓိကတန်ဖိုးရှိသည့် အရာြဖစ်သည့်အတွက်
တစ်ခုဟု ဆိုိုင်သည်။
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တရားမတမဆီသို
(ပဋိပကစီမံခန�်ခွဲမ)

ေခတ်ြပန်စားလာသည့် အယူအဆ

Neoclassical ေဘာဂေဗဒပညာရှင် Milton Friedman ၏ အဆိုအရ “အကျပ်အတည်း (အမှန်ြဖစ်ေစ၊
သိြမင်နားလည်ထားုံမသာြဖစ်ေစ)

သည်သာ

စစ်မှန်ေသာေြပာင်းလဲမကို

ြဖစ်ေပေစသည်။

ထိုကဲ့သို

အကျပ်အတည်းများ �ကံလာသည့်အခါ ေဆာင်ရ�က်ရသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များက ရှိေနပီးသား အေတွးအေခ
အယူအဆများေပတွင်

မူတည်ပါသည်။

ရှိပီးသားမူဝါဒများကိုအစားထိုးိုင်သည့်

မူဝါဒများေပထွန်းရန်ှင့်

ိုင်ငံေရးအရ မြဖစ်ိုင်ေသာ အရာများမှ ိုင်ငံေရးအရ မလဲမေရှာင်သာ ြဖစ်လာသည့်တိုင်ေအာင် ထိုအရာများကို
ဆက်လက်ရှင်သန်ေစရန်မှာ က်ုပ်တို၏ အေြခခံလုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်သည်ဟု ယုံကည်ပါသည်။”(၅)
ြမန်မာိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သည့် (၂) ှစ်အတွင်း ဆိုးရ�ားလှစွာေသာ အကျပ်အတည်းှစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်။
ကမာလုံးဆိုင်ရာ

ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါဒဏ်ကို

ခါးစီးခံေနရချန်ိ တွင်

အာဏာသိမ်းမကို ထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရေပသည်။
အကျးသက်
ိ
ေရာက်မများေကာင့်
ေြပာင်းလဲမတို၏

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

ကိုဗစ်၊

ထူေထာင်ခဲ့ကပီးြဖစ်ပီး

EAO

များသည်

အများအားြဖင့်

ဖက်ဒရယ်စနစ်၏

ြပည်ေထာင်စုမှ

ြပည်နယ်များအြဖစ်

ထူေထာင်ရန်

အေြခအေနအလိုက်

ေြပာင်းလဲိုင်ေသာ၊

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

စစ်အာဏာသိမ်းမှင့်

အသစ်တဖန်နည်းများြဖင့်

ိုင်ငံေရးအခင်းအကျင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ အနည်းဆုံးေတာ့
အင်အားေတာင့်တင်းေသာ

ခုှစ်

စစ်တပ်

ဤအခက်အခဲ ြပဿနာများသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ၏

ပိုမိုဆိုးရ�ားလာဖွယ်ရှိသည်။(၆)

သုံးဆေပါင်းဖိအားသည်

၂၀၂၁

ရာသီဥတု

သုံးသပ်ိုင်သည့်

အချေသာ
ိ
သက်တမ်း ကာရှည်၍
တည်ေဆာက်မဆိုင်ရာ

ကင်းလွတ်ကာ

လမ်းေကာင်းေပရှိေနပီြဖစ်သည်။

အုတ်ြမစ်ကို

လွတ်လပ်သည့်

အေသးစား

လက်ရှိအကျပ်အတည်းမှေန၍

ပုံေသမဟုတ်ေသာဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်ခု

ေပထွက်လာသည်။

အမျးသားညီ
ိ
တေ
် ရးအစိုးရမှ ြပည်ေြပးိုင်ငံေရးသမားများ အပါအဝင် ဗမာလူများစု အသိုင်းအဝိုင်းမှ ိုင်ငံေရး
ထိပ်သီးများသည်

တိုင်းရင်းသား

လူမျးစု
ိ

သက်ဆိုင်သူများှင့်

ပူးေပါင်း၍

အဆိုပါ

ကိစရပ်များကို

ေြဖရှင်းလုပ်ေဆာင်ရန် အခွင့်အလမ်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားြခင်း ရှိမရှိ ေစာင့်ကည့်ရဦးမည် ြဖစ်သည်။
အာဏာမသိမ်းမီကာလ၌

ြမန်မာိုင်ငံရှိ

သက်တမ်းရှည်

EAO

အများအြပားမှာ

ခံိုင်ရည်အား

ြမင့်မား

လှေသာ်လည်း အေြခအေနေတွမှာ အချန်ိ အေတာ်ကာ အဆိုးဘက်သို ဦးတည်ေနခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။ ယခုအချန်ိ တွင်မူ
အဆိုပါအဖွဲများမှာ

စိန်ေခမများစွာ

ိုင်ငံေရးသဇာပိုကီးလာသည်ဟု
အေြပာင်းအလဲများေကာင့်

ရင်ဆိုင်ေနရေသာ်လည်း

ဆိုိုင်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်စနစ်အား

မကာေသးမီ

မကာေသးမီက
ြမန်မာိုင်ငံ၏

ှစ်များကထက်

ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ

ကာလရှည်ကာ

ိုင်ငံေရး

ပဋိပကများအတွက်

ေြဖရှင်းချက်တစ်ခုအြဖစ် ြပန်လည်စဉ်းစားသင့်ချန်ိ ေရာက်လာပီ ြဖစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်စနစ် - ိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရးအတွက် အေထာက်အပံ့တွန်းအားတစ်ခုလား။
"ငိမ်းချမ်းေရး" ကဲ့သိုပင်
အတိအကျဆိုရေသာ်

"ဖက်ဒရယ်စနစ်" သည် လူအမျးမျ
ိ းအတွ
ိ
က် အဓိပါယ်အမျးမျ
ိ းေဆာင်
ိ
ေနပါသည်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်

ဗဟို၊

ဖက်ဒရယ်

(ြပည်ေထာင်စု)

ှင့်

ြပည်နယ်

(ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး) အဆင့်အစိုးရများအကား အာဏာှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ပိုင်းြခား ခွဲေဝေပးသည့်
ေရာေှာ၊ ေပါင်းစပ် အချပ်အြခာအာဏာပိုင် အစိုးရစနစ်ကို(၇) ရည်န်းပါသည်။(၈)
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တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များက ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ြမန်မာိုင်ငံရှိ မတူကွဲြပားေသာ တိုင်းရင်းသား
လူမျးစု
ိ များအတွက် ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ရရှိရန် အင်အားကီးမားေသာ အေထာက်အပံ့တွန်းအား တစ်ခုအြဖစ်
ှစ်ေပါင်းများစွာ

ြမင်ခဲ့သည်။

ဖက်ဒရယ်စနစ်အယူအဆှင့်

ကျင့်ထုံးသည်

လူမျးေပါင်
ိ
းစုံေနထိုင်ေသာ

ိုင်ငံများတွင် ိုင်ငံေရးေြပလည်မသေဘာတူညီမရရှိေရး ေရှးသည့် လူမဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာ ိုင်ငံေရးစနစ်
(အထက်တန်းလာှင့်ဆိုင်ေသာ) ကျင့်ထုံးများှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။(၉) ဆက်စပ်ေသာ်လည်း ထင်ရှားမရှိေသာ
အယူအဆများတွင် "ဗဟိုချပ်ကိုင်မ ေလာ့ချြခင်း" ှင့် "ေဒသဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်" တိုပါဝင်ပါသည်။(၁၀)
ဒုတိယတစ်မျးမှ
ိ ာ အုပ်စု/အုပ်စုများ ေဒသတစ်ခုတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်းရှိေနပီး (ပထဝီဝင်အေနအထားအရ
အလွယ်တကူ

သတ်မှတ်ပိုင်းြခားိုင်ေသာ)

ိုင်ငံေရးှင့်

ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ကို

ေတာင်းဆိုေနသည့်အခါမျးတွ
ိ င် ရံဖန်ရံခါအသုံးြပေလ့ရှိေသာ ဗဟိုချပ်ကိုင်မ ေလာ့ချြခင်း ပုံစံမျးြဖစ်
ိ
ပါသည်။
ဖက်ဒရယ်ဖွဲစည်းပုံ

အေြခခံဥပေဒမရှိေသာ်ြငား

“အထူးေဒသများ”

သတ်မှတ်ြခင်းြဖင့်

‘ေဒသဆိုင်ရာ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်’ ကို စတင်ိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ၁၉၈၀ ခုှစ်များေှာင်းပိုင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး
စကတည်းက ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေနရာအှံအြပားတွင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိေသာ ပကတိြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်။(၁၁) ိုင်ငံေတာ်
ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရး ေကာင်စီ (နဝတ)/ ိုင်ငံေတာ် ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖွံဖိးေရး ေကာင်စီ
(နအဖ)

လက်ေအာက်ရှိ

အထူးေဒသများ

သည်

စစ်မှန်ေသာ

ကိုယ်ပိုင်

အုပ်ချပ်ခွင့်

အနည်းငယ်သာ

စံစားရေကာင်း ေဝဖန်သူများက တဖက်တွင် ေထာက်ြပေသာ်လည်း ပအိုဝ်း အမျးသား
ိ
အစည်းအုံး (PNO)
ကဲ့သိုေသာ အဖွဲ ေခါင်းေဆာင်များကမူ ယခင် (၁၉၉၄ ခုှစ်က) တပ်မေတာ်အစိုးရှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး
သေဘာတူညီမရရှိပီးေနာက်

အနည်းဆုံးေတာ့

ေဒသခံများ

တစိတ်တပိုင်း

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ေသာ

ဝန်ေဆာင်မများှင့် ဖွံဖိးေရးစီမံကိန်းများမှာ ယခင်ကထက် များြပားလာပါသည်ဟု ေထာက်ြပကသည်။(၁၂)
ပဋိပကဒဏ်ခံရေသာ

လူ�အဖွဲအစည်းများစွာက

ြဖစ်ပွားေနြခင်းကို

တားဆီးိုင်သည့်

သတ်မှတ်တန်ဖိုးထားေလ့ရှိသည်။
များေသာအားြဖင့်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

ိုင်ငံေရးေြဖရှင်းမကို

"ဖက်ဒရယ်စနစ်"

ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်း

သည်

သိုမဟုတ်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများ
ကိုယ်စားြပသည်ဟု

ဆက်လက်

အဓိကအားြဖင့်

တိုင်းရင်းသားအထက်တန်းလာများအတွက်
ေဒသဆိုင်ရာ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ထက်

ပိုမိုှစ်လိုဖွယ်ရှိသြဖင့် တိုင်းြပည်၏ အေြခခံကျေသာ တရားဝင်ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ ြပန်လည်ေရးဆွဲမ
လိုအပ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အဆုံးစွန်အားြဖင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲအစည်းများ၏ ြမန်မာိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရရှိေရး
ေတာင်းဆိုမသည်

ဗမာလူမျးကီ
ိ
းများ၏

တန်းတူမညီမမ

ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမအေတွအ�ကံများမှ

ေပါက်ဖွားလာြခင်းြဖစ်သည်။ ဆန�်ကျင်ဘက်အားြဖင့် ဗမာလူမျးိ
ိ ုင်ငံေရး (အထူးသြဖင့် စစ်တပ်) ထိပ်သီး
များသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို သမိုင်းတစ်ေလာက်လုံး အလွန်သတိထားစိုးရိမ်ခဲ့ကပါသည်။ ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်းသည်
အရပ်သားအစိုးရမှ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါက ြမန်မာ့အမျးသား
ိ
စည်းလုံးညီွတ်မ ပိကွဲပါေတာ့မည်ဟု
စိုးရိမ်မများကို အေကာင်းြပကာ ၁၉၆၂ ခုှစ် မတ်လတွင် စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ေလသည်။
ပုံမှန်အားြဖင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေအာင်ြမင်ဖိုအလိုငှာ ‘ဖက်ဒရင်းဒင်း ြဖစ်စဉ်’ သိုမဟုတ်
‘ဖက်ဒရယ်လိုက်ဇင်း ြဖစ်စဉ်’ ကို ကျင့်သုံးရပါမည်။ ပထမဆုံး ‘ဖက်ဒရင်းဒင်းြဖစ်စဉ်’မှာ
ဖွဲစည်းရန်

(အမည်ခံ)

အမှီအခိုကင်းေသာ

ြပည်နယ်ယူနစ်များကို
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ြပည်ေထာင်စုကို

ေပါင်းစည်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။

‘ဖက်ဒရယ်လိုက်ဇင်း’

ြဖစ်စဉ်မှာမူ

အဖွဲအစည်းတစ်ခု၏

ဗဟိုအာဏာပိုင်သည်

ပါဝင်သူများှင့်

(ြပန်လည်)

ဗဟိုချပ်ကိုင်မ

ဖက်ဒရယ်စနစ်

ြပည်တွင်း

ညိင်းကာ

အုပ်ချပ်ခွင့်ေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။(၁၃)
အမျးအစားှ
ိ
င့်

ေလာ့ချေရးလုပ်ငန်းစဉ်ဟု
သိုမဟုတ်

၎င်းတိုအား

ေခဆိုိုင်ပီး

ေဒသဆိုင်ရာ

ိုင်ငံေရးြဖစ်စဉ်တွင်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ

(အိမ်နီးချင်းအိိယိုင်ငံကျင့်သုံးသည့်
ဆန်�ကျင်ေနေပသည်။)

ိုင်ငံေရး

“အတူတကွ

အဓိကေသာ့ချက်မှာ

ကိုယ်ပိုင်

ဆုပ်ကိုင်ထားေသာ”
‘ဖက်ဒရင်းဒင်းြဖစ်စဉ်’

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု အသွင်ကူးေြပာင်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပိုင်းများ/ြပည်နယ်ယူနစ်များကို အချပ်အြခာ
မှတ်ယူကသည်။(၁၄)

အာဏာပိုင်အြဖစ်

၁၇၈၉

ခုှစ်

ေြမာက်အေမရိကားကိုလိုနီနယ်

(၁၃)

ခုသည်

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကို တည်ေထာင်ခဲ့သည့်အချန်ိ ှင့် ၁၈၇၁ ခုှစ် ဂျာမန်အင်ပါယာ တည်ေထာင်သည့်အခါ
ဤြဖစ်စဉ်ကို အသုံးြပခဲ့ပါသည်။ ပို၍ေတွရနည်းသည်မှာ အစွန်းေရာက်ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်း (သိုမဟုတ်
“ဖက်ဒရယ်လိုက်ေဇးရှင်း

ဖက်ဒရယ်အသွင်ကူးေြပာင်းေရး”)

“တစ်ြပည်ေထာင်စနစ်”
ဥပမာအားြဖင့်

တိုင်းြပည်ကို

မကာေသးမီတွင်

လုပ်ငန်းစဉ်အားြဖင့်

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုအြဖစ်

ဗိတိန်ှင့်

စပိန်တိုတွင်

ဗဟိုမှ

နဂိုရှိရင်းစွဲ

ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်သည်။
တိုင်းှင့်

ြပည်နယ်အုပ်ချပ်ေရးထံ

အာဏာလဲအပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည် (အနည်းဆုံး အမည်ခံဖက်ဒရယ်စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်)။
ဖက်ဒရယ်ဖွဲစည်းပုံ

အေြခခံဥပေဒသည်

ိုင်ငံေရးလိုအပ်ချက်ကို

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်

ေရးဆွဲထားေသာ

တရားဝင်စာရ�က်စာတမ်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ထိုဖက်ဒရယ်ဖွဲစည်းပုံ
အေြခခံဥပေဒအား စိတ်ဝင်စားမတဟုန်ထိုးြမင့်တက်ေနပီး “စစ်မှန်ေသာ ဖက်ဒရယ်စနစ်” ေတာင်းဆိုမများကို
ကျယ်ြပန်�စွာ

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိေသာ်လည်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

လိုအပ်သည်များ၊

တဖက်တွင်
မည်သိုမည်ပုံ

ထိုဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

ေအာင်ြမင်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ကို

အေသးစိတ်

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရှိမေဖာ်ြပကေပ။
ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ပုံစံများစွာရှိပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေအာင်ြမင်ရန် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ရှိသည်။ ၁၉၄၇
ခုှစ် ေဖေဖဝါရီလ ပင်လုံ ညီလာခံကို “ဖက်ဒရင်းဒင်း အခိုက်အတန�်” အြဖစ် ြမင်ိုင်သည်။ ဗိတိသ
ကိုလိုနီအာဏာမှ စွန်�ခွာပီးချန်ိ တွင် ရှမ်း၊ ချင်းှင့် ကချင်လူထုမှ ေခါင်းေဆာင်များ (သိုေပမယ့် မတူကွဲြပားတဲ့
အသိုင်းအဝန်းေတွကို ကိုယ်စားြပသူြဖစ်ချင်မှ ြဖစ်ေပမည်) သည် ြမန်မာအစိုးရအဖွဲ ှင့် လွတ်လပ်ေသာ
ြပည်ေထာင်စုဖွဲစည်းရန်

ပင်လုံညီလာခံ၌

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းှင့်

သေဘာတူညီခဲ့ကသည်

အြခားပါဝင်သူများက

ေမးခွန်းထုတ်စရာရှိသည်။

(၁၅)

ထိုကဲ့သို

(ေအာက်တွင်ကည့်ပါ)။

ပင်လုံစာချပ်ကို

ရာစုှစ်တစ်ဝက်ေကျာ်ကာပီးေနာက်

ထိုအချန်ိ က

နားလည်ခဲ့ပါသလားဟု

ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ဖက်ဒရယ်စနစ်သို

ချဉ်းကပ်ရာတွင် “ဖက်ဒရယ်လိုက်ဇင်း၊ ဖက်ဒရယ်အသွင်ကူးေြပာင်းေရး” လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပီး
ယင်းမှာ

လက်ရှိေခတ်ကာလစနစ်သည်

စစ်မှန်ေသာဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုကို

တည်ေထာင်ရန်အတွက်

ြပန်လည်ညိင်းရဦးမည်ြဖစ်သည်။(၁၆)
ြမန်မာိုင်ငံ၏

သက်တမ်းရှည်ကာ

အခန်းကများှင့်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများ၏

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း
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အုပ်ချပ်မ-စီမံခန�်ခွဲေရး

ဝန်ကီးဌာနများမှ

(အရပ်ဘက်လူမ

အဖွဲအစည်းများ (CSOs) ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ေလ့ရှိသည့်) ပံ့ပိုးေပးေသာ ေဒသပိုင် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးှင့်
အြခားဝန်ေဆာင်မများကို

ဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံသစ်၏

တည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ

အေြခခံအုတ်ြမစ်ဟု

ယူဆိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ေဒသပိုင် ပံ့ပိုးလျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ဖွဲစည်းပုံများြဖင့်
တည်ေဆာက်ထားပီး

'ေပေပါက်လာသည့်

ြဖစ်စဉ်'

အြဖစ်

ပုံေဖာ်ထားသည်။

ြမန်မာိုင်ငံ၏

လက်ရှိ

အကျပ်အတည်းသည် ၁၉၄၇ ပင်လုံညီလာခံအချန်ိ မှစ၍ ြပည်နယ်များအကား သေဘာတူညီချက်မှ ဖက်ဒရယ်
ြပည်ေထာင်စု

ေပေပါက်သင့်သည်ဟူေသာ

ေပးစွမ်းိုင်သည်ဟု

အယူအဆကဲ့သိုေသာ

ဆိုိုင်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲစည်းပုံ

အနီးစပ်ဆုံးေသာ
(ှင့်

အယူအဆကို

အချပ်အြခာအာဏာ)

သည်

ဖက်ဒရယ်ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ သေဘာတူညီမရရှိေရးကို ေရှးရမည်ြဖစ်သည်။
EAO အများအြပားအတွက် ၎င်းတို၏ အာဏာပိုင်နယ်ပယ် (ှင့် ေရာေှာအုပ်ချပ်သည့် အနီးနား နယ်ေြမများ)
တွင် စုစည်းထိန်းချပ်ိုင်မသည် ိုင်ငံေတာ် အုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ (SAC) စစ်အစိုးရကို ြဖတ်ချေရးထက် ပိုမို
အေရးမကီးသည့်တိုင်ေအာင်
အသိုင်းအဝိုင်းများစွာ၏

ညီတူညီမအေရးပါေပသည်။

ှစ်ရှည်လများ

တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များှင့်

ေမာ်မှန်းချက်ဆေကာင့်

ထိုအေရးပါမကို

လူထု

နားလည်ိုင်သည်။

ဤအေြခအေနတွင် EAO များ၏ (အခွင့်အေရးေပးေသာ တာဝန်ခံမရှိသည့်) အုပ်ချပ်မအရည်အေသွးသည်
အေရးကီးပါသည်။

“အေသးစိတ်အစီအစဉ်” (အထက်မှေအာက်သ/ို ဗဟိုချပ်ကိုင်) ဖက်ဒရယ်စနစ်
ြမန်မာိုင်ငံအေြခအေနအရ
ေဆွးေွးမများမှာ

ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင်

မည်သိုနားလည်သင့်သနည်း။
မည်သည့်အာဏာများ

အဓိက

အေချအတင်

ဆက်လက်ထားရှိသင့်သနည်း၊

ြပည်နယ်အဆင့်တွင်ေရာ မည်သည့်အာဏာများထားရှိသင့်သနည်း အစရှိသည့်ေမးခွန်းများှင့် တိုင်းရင်းသား
လူမျးစု
ိ များ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပျ ံှံကာ ယှဉ်တွဲေနထိုင်ကေသာအခါ လူမျးစု
ိ နယ်ေြမမျဉ်း တစ်ေလာက်
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် �ကံေတွရေသာ အခက်အခဲများ အေကာင်းပင် ြဖစ်သည်။ ထိုြပင်
အေရးကီးသည်မှာ

ြပည်နယ်အဆင့်

(အမည်ခံ

အချပ်အြခာအာဏာပိုင်)

အစိုးရေခါင်းေဆာင်များသည်

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် (ဖက်ဒရယ်ဗဟို) တွင် မည်သိုေသာ ကိုယ်စားြပမမျးရှ
ိ ိသနည်း ဆိုသည့် ေမးခွန်းပင်
ြဖစ်သည်။ ပင်လုံညီလာခံအပီး လအနည်းငယ်အကာတွင် အတည်ြပြပာန်းခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ြပည်ေထာင်စု
ြမန်မာိုင်ငံဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်အသွင်ေဆာင်ေသာ်လည်း ဗဟိုအစိုးရက တိုင်းရင်းသား
ြပည်နယ်များ၏

ဘတ်ဂျက်ထိန်းချပ်မကို

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားေသာေကာင့်

လက်ေတွတွင်

ဗဟိုချပ်ကိုင်မစနစ်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ လက်ေတွတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ၁၉၄၇ ဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံမှာ ယူေကက
ကျင့်သုံးသည့်ပုံစံကဲ့သိုပင် ြဖစ်သည်။ အေကာင်းမှာမူ အချပ်အြခာအာဏာပိုင် နယ်ေြမအတွင်း (ယူေက ဆိုလင်
ေလးိုင်ငံကို ) အသိအမှတ်ြပေသာ်လည်း မိေတာ်ဗဟို (ရန်ကုန်/ဝက်စ်မင်စတာ) ကပဲ အခိုင်အမာ အုပ်ချပ်က၍
ြဖစ်ပါသည်။
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ပင်လဝ
ုံ ိညာဉ်
ြမန်မာိုင်ငံရှိ

တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရးှင့်

ဖက်ဒရယ်စနစ်၏

ဇာတ်ေကာင်းမှာ

ပင်လုံဟုအမည်တွင်ေသာ

ညီလာခံှစ်ခုေပတွင် အေြခခံထားပါသည်။ ၁၉၄၆ ခုှစ် (ဗိတိသအကူအညီှင့်) ှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉၄၇ ခုှစ်
တွင် အစည်းအေဝးညီလာခံများ ကျင်းပခဲ့သည့် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းရှိ မိငယ်တစ်ခုြဖစ်သည့်

‘ပင်လုံ’မိ

အမည်ကိုယူကာ ညီလာခံှစ်ခုကို ပင်လုံညီလာခံလို ေခတွင်ေစခဲ့ပါသည်။ Matthew Walton ၏အဆိုအရ
တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ ေခါင်းေဆာင်များ၏

“ပင်လုံစိတ်ဓာတ်

ြပန်လည်ရှင်သန်ေရး”ေတာင်းဆိုမများသည်

ဤြဖစ်ရပ်၏ သမိုင်းအစဉ်အလာှင့် မတူညီေသာ အြမင်များကို ြပသေနပါသည်။(၁၇)
ဒုတိယကမာစစ်ကီးအပီး ၁၉၄၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ၊ ဗမာ့လွတ်လပ်ေရးမရမီတွင် ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း အစရှိသည့်
တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်အချှ
ိ င့် ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရး လပ်ရှားမ၏

သူရဲေကာင်း

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း

(ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ဖခင်ြဖစ်သူ) က ၁၉၄၇ ခုှစ် ပင်လုံညီလာခံကို အလျင်စလို ကျင်းပခဲ့ကသည်။
ြမန်မာိုင်ငံရှိ

မတူကွဲြပားေသာ

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ အားလုံး

မပါဝင်ေသာ်လည်း

(မွန်ှင့်

ေခါင်းေဆာင်များ ပျက်ကွက်ြခင်း သိုမဟုတ် ေလ့လာသူအြဖစ်သာ ေနာက်ကျေရာက်လာြခင်း)

ကရင်
ိုင်ငံ၏

'နယ်စပ်ေဒသများ' (ဗိတိသ ခွဲြခား သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ဗမာလူမျးများေနထိ
ိ
ုင်ေသာ ေြမနိမ့်ပိုင်းအတွင်းပိုင်းှင့်
တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များေနထိုင်သည့်ေဒသများ)
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်"

ကို

မှာ

“ြပည်တွင်းအုပ်ချပ်ေရးကိစများတွင်

ေပးအပ်ြခင်းခံရမည်ဟု

သေဘာတူညီမ

ရရှိခဲ့သည်။

(၁၈)

အေရးပါေသာ
ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ဗမာလူများစုှင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ အပါအဝင် တစ်ခုတည်းေသာ ိုင်ငံအြဖစ် လွတ်လပ်ေရးရယူိုင်ဟု
ြမန်မာြပည်မှ ထွက်ခွာေနသည့် ဗိတိသကို

စည်းုံးရန်အတွက် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည် တိုင်းရင်းသား

ေခါင်းေဆာင်များှင့် အားလုံးပါဝင်သည့် သေဘာတူညီချက်ကို ရယူရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ အဂလိပ်အစိုးရက
ကိုလိုနီေခတ်အတွင်း၌ ြမန်မာိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများကို အကာအကွယ်ှင့် ရာထူးအခွင့်အေရးများ
ေပးအပ်ခဲ့ကာ သီးြခားိုင်ငံေရးလမ်းေကာင်းကို ယခင်က ေမာ်မှန်းထားေသာ်လည်း၊ စစ်ကို ငီးေငွလာသြဖင့်
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းအေနြဖင့်
ပင်လုံညီလာခံသည်
ပူးေပါင်းကာ

အဂလိပ်အစိုးရကို

ြမန်မာိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှ

သေဘာတူညီမရယူခဲ့သည့်

စည်းုံးသိမ်းသွားမများစွာ

ေြမနိမ့်ပိုင်းေခါင်းေဆာင်များ၏

အေစာပိုင်း

စံနမူနာြဖစ်ပီး

လုပ်ရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါ။

တိုင်းရင်းသားထိပ်သီးများှင့်

တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များသည်

အစီအစဉ်တွင် အနည်းငယ်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ညီလာခံကို လူအမျးမျ
ိ းက
ိ
ပုံစံအမျးမျ
ိ းှ
ိ င့် သိရှိကသည်။ ဗမာေခါင်းေဆာင်များအတွက်မူ လွတ်လပ်ေရး
ကိးပမ်းမှင့်

(လက်ေတွတွင်

ဗမာများဦးေဆာင်သည့်)

တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ

ြပည်ေထာင်စုသစ်

တည်ေထာင်ေရးတွင် ကိုလိုနီစနစ်ကို ဖီဆန်ပီး တိုင်းရင်းသားအားလုံးေပါင်းစည်းသည့် အခိုက်အတန�်ြဖစ်သည်။
(ပိုပီးအတိအကျဆိုရေသာ်
ထင်မှတ်မှားခဲ့ေသာေကာင့်

ကိုလိုနီေခတ်မတိုင်မီက
ပင်လုံညီလာခံကာလမှာ
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တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံေပါင်းစည်းခဲ့သည်ဟု
ဗမာေခါင်းေဆာင်များအဖို

တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ

ြပန်လည်ေပါင်းစည်းေရးအခိုက်အတန်�ဟု ယူဆခဲ့ကသည်။) တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များအဖို ထိုညီလာခံ
အေရးပါရသည့်အေကာင်းမှာ
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်က

၁၉၄၇

ခုှစ်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင်

တိုင်းရင်းသားြပည်နယ်များအတွက်

ြပဌာန်းထားသည့်အတိုင်း

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်

အြပည့်အဝေပးေရး

ကတိြပခဲ့ပီး (၁၀) ှစ်တာကာလပီးေနာက် လိုအပ်ပါက ခွဲထွက်ခွင့်ြပြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုှစ်
(လွတ်လပ်ေရးရပီး

ဆယ်စုှစ်တစ်ခုေကျာ်)တွင်

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်မှ

ညင်သာစွာ

(ဖွဲစည်းပုံ

အေြခခံဥပေဒအရဟု ယူဆရပီး) စစ်အာဏာသိမ်းပီး ဗိုလ်ချပ်ေနဝင်း၏ အိမ်ေစာင့်အစိုးရတက်လာပီးေနာက်
ခွဲထွက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့သည်။
ပင်လုံညီလာခံမှာ

ညီလာခံကျင်းပပီးချန်ိ

ပိုမိုအေရးပါလာပါသည်။
အသိုင်းအဝိုင်းများက

၁၉၇၀

ပထမဆယ်စုှစ်ှစ်ခုထက်

ခုှစ်များကစ၍

ြပည်ေထာင်စုကို

မကာေသးမီှစ်များမှာ

“ပင်လုံစိတ်ဓာတ်”ကို

သေဘာတူလာကသည့်

ိုင်ငံေရးအရ

လူများစုှင့်

“ဖက်ဒရင်းဒင်း

လူနည်းစု

အခိုက်အတန်�”

၏

သေကတအြဖစ် မှတ်ယူလာခဲ့ပါသည်။ ကံမေကာင်းစွာပင် ပင်လုံညီလာခံကျင်းပပီးေနာက် ှစ် (၇၀) အတွင်း
ြမန်မာ့သမိုင်းတွင်

ပဋိပက၊

ဆင်းရဲဒုကများစွာှင့်
အလျင်စလို

ြပင်းထန်ေသာ

လူမေရးှင့်

ေစ့စပ်ညိင်းမတွင်

ဗဟိုချပ်ကိုင်မှင့်

စီးပွားေရး

ယိုယွင်းမတိုှင့်

ေပါင်းစည်းမ၊

ကွဲြပားမှင့်

ြပည့်ှက်ေနပါသည်။

တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်အချက
ိ

မယုံကည်မ၊

လွတ်လပ်ေရးရရန်

ခွဲထွက်ေရ�းချယ်ခွင့်ကို

ခွင့်ြပသည့်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံအပိုဒ်ကို အေြခခံ၍ ြပည်ေထာင်စုတွင် ပါဝင်ရန် သေဘာတူခဲ့ကသည်။ ဤသည်မှာ လူနည်းစု
ထိပ်သီးေခါင်းေဆာင်များက
ယုံကည်မနည်းေကာင်း

ြမန်မာိုင်ငံကို

ြပသေနပါသည်။

စည်းလုံးညီွတ်သည့်

ှစ်လိုဖွယ်ေကာင်းသည့်

ေြခာက်ဆယ့်ရှစ်ှစ်ကာပီးေနာက်

ပထမအကိမ်

ိုင်ငံအြဖစ်
“(၂၁)

ရာစု

ပင်လုံညီလာခံ” (တကယ်ေတာ့ ေနြပည်ေတာ် မိေတာ်သစ်တွင် ကျင်းပသည်) ကို ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏
သမီးြဖစ်သူ ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်က

ိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ေရ�းေကာက်ပွဲတွင် သူ၏ပါတီ အြပတ်အသတ်

အိုင်ရပီးေနာက် ေခယူကျင်းပခဲ့သည်။ ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်သည် ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ၌
သူမဖခင်၏

မပီးဆုံးေသးေသာ

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန်

လုပ်ငန်းစဉ်ကို

ပီးေြမာက်ေအာင်၊

စိတ်ကူးခဲ့ပုံရသည်။

သိုေသာ်လည်း

သိုမဟုတ်
ြမန်မာိုင်ငံတွင်

အနည်းဆုံးေတာ့
ိုင်ငံေတာ်

တည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ မဟာပဋိာဉ်သေဘာတူညီမ ရရန် အသစ်တဖန်ကိးပမ်းမသည် ယခင်အစိုးရှင့်ယှဉ်
လင် အေပယံသာြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်မနည်းပါးခဲ့သည်။ သူမသည် သတိမမူမိဘဲ (အတကီးစွာ) ပါဝင်သူ
တိုင်းရင်းသားအများစု၏ အြမင်များှင့် နက်င်းစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် အစီအစဉ်များကို လျစ်လျခဲ့သည်။(၁၉)
ကံမေကာင်းစွာပင်

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည်

ြမန်မာ့လွတ်လပ်ေရးလပ်ရှားမတွင်

ပါဝင်ေသာ

သူ�၏ရဲေဘာ်အများစုကို ြပည်ေထာင်စုသစ်တည်ေထာင်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရရှိေရး၏
တရားမတမှင့်စပ်လျဉ်း၍

မစည်းုံးိုင်ခဲ့ေချ။

အပီးမသတ်ခင်အချန်ိ ေလးတွင်

၁၉၄၇

ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည်

ခုှစ်

ဇူလိုင်လ၊

လုပ်�ကံခံရပီး

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒသစ်
တိုင်းရင်းသားြပည်သူများထံ

သူေပးခဲ့ေသာကတိများသည် သူှင့်အတူ (ခွဲထွက်ေရးအပိုဒ်မှလွဲ၍) ေသဆုံးသွားခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ၎င်း၏
အယုံကည်ရဆုံး ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်၏ ဦးေဆာင်မကို မခံရဘဲ သဇာကီးမားေသာ (အယူဝါဒ ကွဲလွဲပါက)
ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းသည်

လွတ်လပ်ေရး

လပ်ရှားမကို

9

ေအာင်ြမင်စွာ

ဉီးေဆာင်ိုင်ခဲ့သလိုမျးိ

အစိုးရ

တစ်ရပ်ကိုလည်း ေအာင်ြမင်စွာ ထိန်းေကျာင်းိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု သုပ်ြပရန် အခွင့်အလမ်း မရှိခဲ့ေပ။ အတိုက်အခံ
တက်ကလပ်ရှားသူ၊

ိုင်ငံေရး

အကျဉ်းသားှင့်

လူ�အခွင့်အေရး

ြပယုဂ်မှ

ိုင်ငံ့ေခါင်းေဆာင်

အမျးသမီ
ိ
းတစ်ဦးအြဖစ်သို အသွင်ေြပာင်းရာတွင် ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း၏သမီးြဖစ်သူ ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်မှာ
စိန်ေခမအခက်အခဲများစွာှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။

ိုင်ငံသား၊ အေထာက်အထားှင့် နယ်ေြမ – “လူနည်းစုများအတွင်းရှိ လူနည်းစုများ”
ြမန်မာိုင်ငံရှိ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ ေလ့လာသုံးသပ်ချက်များသည် အရပ်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရှင့်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်တိုကား၊ သိုမဟုတ် ြမန်မာအစိုးရှင့် တပ်မေတာ်ှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ ( "လူနည်းစု")
အသိုင်းအဝိုင်းများအကား

ဆက်ဆံေရးှင့်

ေြပာင်းလဲမေပတွင်

အေလးထားပါသည်။

ထိုကဲ့သို

ဧရိယာအချကိ
ိ ုသာ အေလးေပးေလ့လာေသာေကာင့် အချေသာ
ိ
အဓိကြပဿနာများမှာ မေပလွင်ေတာ့ေချ။
၁၉၈၂

ိုင်ငံသားဥပေဒအရ

ိုင်ငံသားြဖစ်ခွင့်သည်

ိုင်ငံေတာ်မှ

အသိအမှတ်ြပထားေသာ

တိုင်းရင်းသား

လူမျးစု
ိ အတွင်း ပါဝင်မအေပတွင် မူတည်ပါသည်။ Cheesman က ေထာက်ြပသည့်အတိုင်း
အသိမှတ်ြပထားေသာ

တိုင်းရင်းသားမျးွ
ိ ယ်စုတွင်

ြဖစ်ခွင့်ေပးြခင်းသည်

ြပဿနာေြဖရှင်းရာတွင်

ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။”

မြပြခင်းေကာင့်

(ibid.

ထိုြပဿနာများကို

၁၆)။

ပိုမိုေပလွင်ေစသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များ၏
ဥပမာအားြဖင့်

ိုးရှင်းစွာြဖင့်

အခွင့်အေရးှင့်

အေထာက်အကူလုံးဝမြပေပ။

ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ခွင့်ြပဿနာသည်

စာမျက်ှာ-

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ ကို

ပါဝင်မှသာလျင်

တရားဝင်
ိုင်ငံသား

“လူမျးေရးြပဿနာကိ
ိ
ု

ဆက်လက်

တည်ရှိေနမည်

နယ်ေြမသတ်မှတ်ြခင်းေကာင့်

ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ

အမျးအစားသတ်
ိ
မှတ်ြခင်းကို

(၂၀)

ေဆွးေွးမများတွင်

ကိုယ်ပိုင်ြပာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ

အေကာင်းရင်းများအြဖစ် ယူဆေလ့ရှိပါသည်။
လူမျးစု
ိ -ဘာသာစကားှင့်
လူတစ်ဦးချင်းစီ၊

ဘာသာေရးအဖွဲအစည်းများ

မိသားစုများှင့်

သိုမဟုတ်

အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်

ကွန်ရက်များ၏

အချင်းချင်း

အဖွဲဝင်ြဖစ်ြခင်းသည်

ချစ်ခင်အားေပးကူညီရန်ှင့်

အကျပ်အတည်းများကို ရင်ဆိုင်ိုင်ရန် ('Resilience') အတွက် အေရးကီးပါသည်။ သိုေသာ်လည်း လူမျးစု
ိ
(ဘာသာေရးှင့် ကျား၊ မ) အမျးအစားများှ
ိ
င့် အခန်းကများသည် အဓိကလူမျးစု
ိ ဝင်မဟုတ်ေသာသူများကို
ချန်လှပ်ထားိုင်သည်။
ဗမာမဟုတ်ေသာ

လူမျးစု
ိ များသည်

ထိုခန�်မှန်းချက်များသည်

ြမန်မာိုင်ငံလူဦးေရ၏

အငင်းပွားဖွယ်ရာရှိပီး

ြမန်မာိုင်ငံရှိ

အနည်းဆုံး

သုံးဆယ်ရာခိုင်န်းရှိသည်။

တိုင်းရင်းသားစပ်ေသာ

လူအများအြပား၏

မကာခဏ ြပဿနာြဖစ်ေပေလ့ရှိေသာ အေြခအေနများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မြပပါ။ ဤြပဿနာများသည်
လူမျးစု
ိ ကို မည်သူက မည်သိုမည်ပုံသတ်မှတ်သနည်းဟု ေမးခွန်းထုတ်သည်။ လူမျးတစ်
ိ
မျးိ (သိုမဟုတ်) ကြပား
လူမျးစု
ိ အမျးအစား
ိ

(ဥပမာ

“ကရင်”၊

“ကချင်”)

သည်
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လူမေရးရာအရ

ေန�သဓူဝ

ြပဿနာမရှေ
ိ ပ။

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ၊ ၎င်းသည် အေထာက်အကူမြဖစ်ေသာ အဓိကလူမျးစု
ိ
အမျးအစားသတ်
ိ
မှတ်ြခင်းကို
တွန်းအားေပးသည်။

လူမျးစု
ိ အေထာက်အထားများကို

အေကာင်းအရာများှင့်

မတူညီေသာအေြခအေနများတွင်

ပတ်သက်၍

Edmund

Leach

ြမန်မာြပည်ေတာင်ေပေဒသရှိ
လူမစီးပွားှင့်

၏

အချန်ိ ှင့်အမ၊

ကွဲြပားေသာ

ေနာက်ခံ

ြပန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ိုင်ပါသည်။

ဤအရာှင့်

ဂဝင်မုဿေဗဒေလ့လာမတွင်

ကချင်ှင့်ရှမ်းလူမျးများကားဆက်
ိ
ဆံေရးှင့်

ိုင်ငံေရးအချက်များေပမူတည်၍

၁၉၅၀

ခုှစ်များတွင်

ထိုအုပ်စုှစ်စုသည်

လမ်းမိုးကသည်။(၂၁)

အချင်းချင်း

ေဒသတွင်း
Leach

၏

ေလ့လာမေတွရှိချက်သည် ြမန်မာိုင်ငံှင့် အြခားိုင်ငံများတွင် တိုင်းရင်းသား လူမျးစု
ိ များ၏ အယူအဆများကို
ေဖာက်ဖျက်ရာတွင် အေရးပါပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံရှိ

လူမျးစု
ိ -ဘာသာစကား

ပါဝင်ပါသည်။

ဥပမာအားြဖင့်၊

ဗုဒဘာသာဝင်များ၊

မိြပ၊

ခရစ်ယာန်များ၊

ကွဲြပားမှင့်

ပ်ေထွးမတွင်

မိြပကူးေြပာင်းဆဲှင့်
နတ်ကိုးကွယ်သူများှင့်

လူမျးစု
ိ အတွင်း

အေြပာင်းအလဲများပါ

ေကျးလက်ေဒသများတွင်
မွတ်စလင်များ

ေနထိုင်ကေသာ

ပါ၀င်ေသာ

ကရင်လူမျးိ

ဘာသာစကားအုပ်စုခွဲများသည် (မည်သူက မည်သို ေရတွက်မည်/ခွဲြခားသတ်မှတ်မည်ကို မူတည်၍ ခုနစ်မျးိ
သိုမဟုတ်) တစ်ဒါဇင်ရှိပါသည်။ လူမျးစု
ိ များစွာတွင်၊ လူမျးစု
ိ ခွဲအချသည်
ိ
ဦးေဆာင်အခန်းကများအြဖစ်
တာဝန်ယူကပီး

ရပ်ရ�ာအတွင်းရှိ

ြပန်လည်ရှင်သန်ေစသည်။
လူမျးစု
ိ များ၏

ထိုကဲ့သို

ကွဲြပားြခားနား

သီးြခားလူမျးစု
ိ ခွဲများ၏
တူညီမရှိသည်ဟု

ပ်ထွးေသာ

ယဉ်ေကျးမှင့်

ပုံေဖာ်ြခင်းသည်

အြဖစ်မှန်များကို

ဘာသာစကားများကို

လူမျး-ဘာသာစကားဆိ
ိ
ုင်ရာ

ကိုယ်စားြပပါသည်ဟု

ြပန်လည်ပုံေဖာ်

ြမင့်တင်ေလ့ရှိကသည့်။
အလားတူ

ကချင်ဘာသာစကားများသည်

တိဗက်-ဗမာဘာသာစကား၏

အခွဲြဖစ်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံရှိ

ကချင်လူမျးများကိ
ိ
ု အများအားြဖင့် အုပ်စုခွဲေြခာက်ခု ခွဲထားသည်။ဂျန်ိ းေဖာ၊ ဇိုင်းဝါး၊ ေလာေဝါ (သိုမဟုတ်
ေလာဗို)၊ လီဆူ၊ လချတ်
ိ ှင့် ရဝမ်-နန် ( နန်အချက
ိ
သီးြခားအဖွဲအြဖစ် အသိအမှတ်ြပရန် ေတာင်းဆိုသည်။
သိုေသာ်လည်း အိမ်နီးချင်း တုတ်ိုင်ငံ၏ ယူနန်ြပည်နယ်တွင် ဂျန်ိ းေဖာ အမျးသား
ိ
လူနည်းစု (မင်ဇူ) တွင် ဇိုင်ဝါ
(တုတ်ြပည်တွင် အကီးဆုံး ကချင်အဖွဲ) ပါဝင်ေသာ်လည်း လီဆူ ှင့် ရဝမ်မပါပါ။(၂၂) ဤအဖွဲများထဲတွင်
အထူးသြဖင့် လက်နက်ကိုင် အမျးသားေရး
ိ
လပ်ရှားမတွင် ဂျန်ိ းေဖာလူမျးများှ
ိ
င့် အထက်တန်းလာများသည်
ဦးေဆာင်အခန်းကမှ ပါဝင်ေလ့ရှိသည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင် အြခားအုပ်စုခွဲများကို ချန်လှပ်ထားသည်။ ဤသည်မှာ
ကချင်လူ�အဖွဲအစည်းတွင်
ရဝမ်ကဲ့သိုေသာ)

အေတာ်အတန်အြငင်းပွားေနသည့်ြပဿနာြဖစ်ပီး

အုပ်စုများမှ

အထက်တန်းလာများသည်

ဂျန်ိ းေဖာ

အချေသာ
ိ

(လီဆူးှင့်

ဘာသာေဗဒ-ယဉ်ေကျးမအေြခခံကို

စံနမူနာြပထားေသာ ပန်-ကချင်လူမျးအြဖစ်
ိ
ေပါင်းစည်းြခင်းကို ဆန�်ကျင်ကသည်။
ြမန်မာိုင်ငံ၏

ေဒသအများအြပားတွင်

ကရင်ှင့်

ရှမ်းကဲ့သိုေသာ

တိုင်းရင်းသားများသည်

လူမျးစု
ိ ငယ်များြဖစ်ေသာ မွန်၊ ပအိုဝ်း၊ လားဟူတိုှင့် အတူယှဉ်တွဲေနထိုင်လျက်ရှိပါသည်။(၂၃) ဤသည်မှာ
ေဒသအလိုက်

လမ်းမိုးထားသည့်

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များှင့်

၎င်းတို၏

အကျးစီ
ိ းပွားများှင့်

'လူနည်းစုအတွင်းမှ လူနည်းစုများ' ှင့် ဆက်ဆံေရးှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေမးခွန်းထုတ်စရာများရှိသည်။ ေဒသအလိုက်
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လမ်းမိုးထားေသာ

(တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့်

လူနည်းစုြဖစ်ေသာ်ြငား)

လူမျး၊ဘာသာစကားအု
ိ
ပ်စု

(ပိုအတိအကျဆိုရေသာ် ထိုကဲ့သိုေသာ စိတ်ကူးယဉ်အသိုင်းအဝိုင်းများကို ကိုယ်စားြပရန် ကိးပမ်းေနသည့်
ထိပ်သီးိုင်ငံေရးအဖွဲအစည်းများ)(၂၄)

အတွက်

ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်သည်

ေဒသခံ

“လူနည်းစုများအတွင်း

လူနည်းစုများ” ၏ ဆအခွင့်အေရးများှင့် မည်သို ကိုက်ညီသနည်း။
Mary Callahan သည် မကာေသးမီှစ်များအတွင်း လူနည်းစု (“လူမျးစု
ိ ငယ်များ/ တိုင်းရင်းသားအုပ်စု/
လူမျးစု
ိ များ”) ေဆွးေွးချက်ှင့် တက်ကလပ်ရှားမများမှာ ကိုက်ညီမပိုရှိလာသည်ကို ေထာက်ြပခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုှစ်များအတွင်း
တက်ကလပ်ရှားမများ

ြမန်မာိုင်ငံရှိ

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ ငယ်များအကား

အရှိန်ြမင့်တက်လာမေကာင့်

လူများကို

နည်းလမ်းသစ်များြဖင့်

ိုင်ငံေရး
ေဆာင်ရ�က်ရန်

စိတ်အားတက်ကေစပါသည်။ ေရှးယခင်က ဤလူမျးစု
ိ ငယ်များသည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင်
ဘုရားေကျာင်းများ သိုမဟုတ် ဘုန်းကီးေကျာင်းများရှိခဲ့) လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း အချမှ
ိ ာ ယခုအခါ လူနည်းစု
သတ်မှတ်ချက်ကို လက်ခံယုံကည်လာကသည်။ ထိုအေတာအတွင်း၊ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရသစ်သည် ယခင်
စစ်အာဏာရှင်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်

လူမျးစု
ိ ငယ် (အခွဲ)များ ပ်ေထွးမှင့် တင်းမာမများ ပိုမိုဆိုးရ�ားလာေစရန်

ေဆာင်ရ�က်ြခင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများကို “ေသွးခွဲအုပ်ချပ်ရန်” အတွက် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သွားဖွယ်ရှိသည်။

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ် (၂၀၁၁-၂၀၂၁)
၂၀၁၁ ခုှစ်ေှာင်းပိုင်းမှ ၂၀၁၂ ခုှစ်အတွင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရှင့် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်တိုသည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ
အကီးဆုံး

EAO

တဖက်တွင်မူ

ဆယ့်တစ်ဖွဲအနက်

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်သည်

ဆယ်ဖွဲှင့်
၂၀၁၁

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

ခုှစ်

ဇွန်လတွင်

သေဘာတူညီမရရှိခဲ့ကပါသည်။

ကချင်လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ

KIO

ှင့်

၎င်းှင့်ဆက်ွယ်ေနသည့် အရပ်သားများကို အသစ်တဖန် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ ေြမာက်ပိုင်းတွင် ၁၇
ှစ်ကာ

အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့မကို

ချးေဖာက်
ိ
ခဲ့ပါသည်။

အရပ်သား

၁၀၀,၀၀၀

ေကျာ်

အိုးအိမ်စွန�်ခွာ

ထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။
၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် ကရင်အမျးသားအစည်
ိ
းအုံး (KNU) ှင့် ကရင်အဖွဲငယ် ှစ်ခုအြပင်
အင်အားအကီးဆုံး ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲြဖစ်သည့် ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ (RCSS) အပါအဝင်
ြမန်မာိုင်ငံ

အေရှေတာင်ပိုင်းမှ

EAO

အများစုပါဝင်ေသာ

စုစုေပါင်း

EAO

ရှစ်ဖွဲသည်

တစ်ိုင်ငံလုံး

အပစ်အခက်ရပ်စဲေရးစာချပ် (NCA) ကို ိုင်ငံေတာ်သမတ၊ အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းေခါင်းေဆာင်များ၊ တပ်မေတာ်
ကာကွယ်ေရး

ဦးစီးချပ်

ဗိုလ်ချပ်မှးကီး

မင်းေအာင်လင်တိုှင့်အတူ

လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။

သိုေသာ်

တပ်မေတာ် (စစ်ဦးစီးချပ်၊ အာဏာသိမ်းမဉီးေဆာင်သူ ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လင)် က EAO အချကိ
ိ ု NCA
မှာ ပါဝင်ဖို ြငင်းဆိုထားတာေကာင့် သေဘာတူညီချက်၏ “အားလုံးပါဝင်မ” မရှိြခင်းကို အေကာင်းြပ၍ (KIO
အပါအဝင်) အြခား EAO အဖွဲ (၁၂) ဖွဲက လက်မှတ်ေရးထိုးရန် ြငင်းဆိုခဲ့သြဖင့် ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဉ်တွင်
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အေရးပါေသာ မှတ်တိုင်များ မစိုက်ထူိုင်ခဲ့ေချ။ ဤအေရးနိမ့်မက သေဘာတူစာချပ်ကို ခိမ်းေြခာက်ေနသည်။
NCA လက်မှတ်ေရးထိုးပီး ှစ်များအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံ ေြမာက်ပိုင်းှင့် အေနာက်ပိုင်းတိုတွင် ပဋိပကများှင့်
စစ်ပွဲများ ြဖစ်ပွားေနေတာ့သည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) အပါအဝင် ေနာက်ထပ် EAO ှစ်ဖွဲသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် NCA လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ကသည်။
ကနဦးေအာင်ြမင်မ အနည်းငယ်ရရှိေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရး အတွက်
ြမန်မာ့ိုင်ငံေရး ေဆွးေွးပွဲကို ြမန်မာ့ တပ်မေတာ်က အကီးအကျယ် ဖိှိပ်ခဲ့သည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး

ေစာင့်ကည့်ြခင်းှင့်

EAO

၏

ဝန်ေဆာင်မပံ့ပိုးမှင့်

အုပ်ချပ်မအာဏာကို

အသိအမှတ်ြပေသာ "ကားကာလအစီအစဉ်များ" အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ကိးပမ်းမများမှာ အများအားြဖင့်
မေအာင်ြမင်ခဲ့ေပ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းကို ြမန်မာတပ်မေတာ်မှ ပျက်ြပားေစခဲ့သည်။
ကားကာလအစီအစဥ�်များ အေကာ်အထည်ေဖာ်မမှာ တပ်မေတာ်ှင့် အမျးသား
ိ
ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် (NLD)
ဦးေဆာင်ေသာ

အစိုးရတိုေကာင့်

ပျက်ြပားခဲ့ရသည်။

�ခံငုံဆိုရလျင်

အစိုးရေရာ

တပ်မေတာ်ေရာသည်

တရားမတပီး ေရရှည်တည်တံ့သည့် ငိမ်းချမ်းေရးရရှိလိုသည့် ိုင်ငံေရးဆကို မြပသခဲ့ပါ။
၂၀၁၆ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် NCA အရ ိုင်ငံေရးေဆွးေွးမ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေနြပည်ေတာ်တွင် ပထမဆုံးအကိမ်
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ NLD ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရသစ်သည် ၎င်း၏ ပထမအကိမ် ြပည်ေထာင်စု ငိမ်းချမ်းေရး
ညီလာခံကို (ေနြပည်ေတာ်တွင် ကျင်းပေသာ ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံများ) ၂၀၁၆ ခုှစ် သဂုတ်လေှာင်းပိုင်းှင့်
၂၀၁၇ ခုှစ် ေမလတိုတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ တိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပ်ကတဆင့်
NCA

လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်

EAO

များှင့်

ဆက်စပ်ေနသည့်

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များ

အတွက်

အမျးသားအဖွ
ိ
ဲခွဲအဆင့် တိုင်းရင်းသား ေဆွးေွးပွဲများ ေပေပါက်လာခဲ့သည်။ အချေသာ
ိ
အေြခအေနများ
(ဥပမာ-ရှမ်းြပည်နယ်) တွင် အစိုးရှင့် ြမန်မာတပ်မေတာ်တိုသည် အစိုးရထိန်းချပ်နယ်ေြမများတွင် EAO များကို
ညိင်းေဆွးေွးမများြပလုပ်ရန် ခွင့်မြပခဲ့ေသာ်လည်း တဖက်တွင် ၂၀၁၇ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖားအံတွင်
ကျင်းပခဲ့သည့်

ကရင်ိုင်ငံေရး

ေဆွးေွးပွဲသည်

အေတာ်ေလး

ေအာင်ြမင်ခဲ့သည်။

ြမန်မာ့သမိုင်းတွင်

ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ် မတူကွဲြပားေသာ၊ အစိတ်စိတ်ကွဲြပားေနေသာ၊ ဖိှိပ်မဒဏ်ခံစားေနရေသာ ကရင်လထ
ူ ူမှ
သက်ဆိုင်သူများသည်
ဘုံရပ်တည်ချက်များကို

(ကရင်ေဒသများရှိ ေဆွးေွးပွဲများကို အေြခခံ၍) ေပါင်းစည်း၍ အဓိကကိစရပ်များတွင်
စတင်တည်ေဆာက်ိုင်သည်၊

သိုေသာ်လည်း

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်

ငိမ်းချမ်းေရး

ေဆွးေွးမ အစီအစဉ်တွင် အမျးသားအဆင့
ိ
်တွင် ေဆွးေွးသေဘာတူခဲ့ေသာ အဓိက ြပဿနာကိစရပ်များှင့်
ေမာ်မှန်းချက်

အများအြပား

ချန်လှပ်ထားြခင်းသည်

ထိုိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲများ၏

ယုံကည်ကိုးစားမကို

ယုတ်ေလျာ့ေစသည်။ အမှန်မှာ ၂၀၁၇ ခုှစ် ေမလတွင် ဒုတိယအကိမ် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံမှ
ပထမအကိမ် ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရး သေဘာတူညီချက်မူ (၃၇) ချက်ကို သေဘာတူခဲ့ေသာ်လည်း ထိုမူ ၃၇
ချက်သည်

တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင်များ၏

ေတာင်းဆိုမများြဖစ်သည့်

ြမန်မာ့ိုင်ငံေရးလူ�အဖွဲအစည်း

ပဋိပကများကိုေြဖရှင်းရန် ဖက်ဒရယ်စနစ်ေတာင်းဆိုမကို အနည်းငယ်သာ လိုက်ေလျာခဲ့သည်။ ေဆွးေွးပွဲများ
မေအာင်ြမင်ေသာေကာင့်၊ ေဒသရ အုပ်ချပ်ေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်း အစီအစဉ်များသည် ငိမ်းချမ်းေရး
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လုပ်ငန်းစဉ်

ေအာင်ြမင်ေအာင်

လုပ်ေဆာင်ေပးိုင်သည့်

တွန်းအားတစ်ခုအြဖစ်

အလွန်အေရးပါလာသည်။

ယင်းှင့် အြခားေသာ မေကျနပ်မများေကာင့် KNU ှင့် RCSS တိုသည် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်
ပူးတွဲပါ၀င်မကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
၂၀၁၆

ခုှစ်

ဧပီလတွင်

NLD

အစိုးရစတင်တာဝန်ယူစဉ်က

၎င်း၏

ပထမဦးစားေပးမှာ

“အမျးသားြပန်
ိ
လည်သင့်ြမတ်ေရး” ှင့် ြပည်တွင်းငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း အသိအလင်း
ေကညာခဲ့သည်။

ထိုအြပင်

ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်ကလည်း

တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရးသမားအများအြပား

လိုလားသည့် ိုင်ငံေရးစနစ်ြဖစ်သည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်အေကာင်း အတည်ြပေြပာဆိုခဲ့သည်။(၂၅) သိုေသာ်လည်း
NLD

ဦးေဆာင်ေသာ

အစိုးရသည်(ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ေဆာက်မည်ဟု

စကားြဖင့်ဆိုေသာ်လည်း)

လက်ေတွေဆာင်ရ�က်ချက်များမှာ ယခင်ြမန်မာအစိုးရများကဲ့သိုပင် ဗဟိုချပ်ကိုင်မှင့် အာဏာရှင် ိုင်ငံေရး
ယဉ်ေကျးမကို အေြခခံထားပါသည်။
အားေပးသူများမှာမူ

သိုေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ EAO များှင့် ၎င်းတို၏ ေထာက်ခံ

ိုင်ငံေရးတရားဝင်မ သည် ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်အတွက် ကာလကာရှည်စွာ ုန်းကန်မမှ

ဆင်းသက်လာြခင်းြဖစ်သည် (ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ရရှိေရးအတွက် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် အဓိက ေသာ့ချက်တစ်ခု
ြဖစ်ိုင်သည်)။(၂၆)
ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ “အမျးသား
ိ
ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး” အစီအစဉ်သည် NLD ှင့် တပ်မေတာ်ကား
ဆက်ဆံေရးအေပ အဓိက အာုံစိုက်ေနေကာင်း မကာမီတွင် လူအများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလာရသည်။
ကီးမားေသာအခွင့်အေရးကို

လက်လွတ်ဆုံးံးလိုက်ရပီး

ြမန်မာိုင်ငံ

EAO

အများစုသည်

၎င်းတို၏

ကာလရှည်ကာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ (မဲပုံးမှမဟုတ်) မှ တြဖည်းချင်းစီ အေရးပါေသာ ိုင်ငံေရးတရားဝင်မ
ရရှိခဲ့သည်ဆိုသည်ကို ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်က အသိအမှတ်ြပရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်း၊ ိုင်ငံေရးနယ်ပယ်တွင်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ရန်

ပျက်ကွက်ြခင်းြဖင့်

ငိမ်းချမ်းေရး

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန�်ေစပီး ကျံးေစခဲ့သည်။
ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၏ ြမန်မာိုင်ငံအား ိုင်ငံသားအားလုံး ပါဝင်ေသာ ိုင်ငံအြဖစ် ြပန်လည်ပုံေဖာ်ရန်
ပျက်ကွက်ြခင်းသည် သူမ၏ ရာထူးသက်တမ်း (၂၀၁၆ ခုှစ် ဧပီလမှ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ) တေလာက်
အကီးမားဆုံးလွဲေချာ်ခဲ့သည့် အခွင့်အေရးတစ်ရပ် ြဖစ်ခဲ့သည်။ ဤိုင်ငံတည်ေဆာက်ေရး မေအာင်ြမင်မေကာင့်၊
ြပည်နယ်အတွင်း ရှည်ကာေသာ ဖွဲစည်းပုံဆိုင်ရာ မညီမမများကို သာတူညီမြဖစ်ေစရန် မစွမ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့ေပ။
လမ်းမိုးထားေသာ

ိုင်ငံေရးယဉ်ေကျးမအတွင်းရှိ

အိုးစွဲေနသည့်

တစ်ဖက်သတ်အထင်အြမင်များကို

ြပသေနေပသည်။ ဆယ်စုှစ်များစွာကာေသာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပကှင့် ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ စစ်တပ်၏
ထိုးစစ်ဆင်မများေကာင့် တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များ၏ ှစ်ရှည်လများ မေကျနပ်ချက်များကို ပိုမိုဆိုးရ�ားေစခဲ့သည်။
အကယ်၍

တိုင်းြပည်သည်

ိုင်ငံသားအားလုံးှင့်

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များ၏

ေထာက်ခံအသိအမှတ်ြပမ

ိုင်ငံေရး တရားဝင်မ ရရှိလိုပါက ိုင်ငံေရး ြပန်လည် ပုံေဖာ်ရန်ကိးပမ်းမ လိုအပ်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ အုပ်ချပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မများ - ြမန်မာ၏ “သူပုန်အုပ်စိုးသူများ”
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EAO

များသည်

Covid

ကူးစက်ေရာဂါကို

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ေရး) တွင်
နည်းပါးေအာင်

တိုက်ဖျက်ေရးှင့်

စစ်အစိုးရ

ဆန်�ကျင်ေရး

(တခါတရံ

အဓိက အခန်းကမှ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုသည် ရာသီဉတုေဖာက်ြပန်မ

ေလာ့ချြခင်းှင့်

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွေနိုင်ေအာင်

ေဆာင်ရ�က်ရာ

တွင်လည်း အေရးကီးေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်လပ်ရှားပါသည်။ သိုေသာ်လည်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပကများှင့်
“ေြမေအာက်ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ စီးပွားေရးများ” ကား
အသိအမှတ်ြပခံရရန်

စိနေ
် ခမများှင့်

EAO များသည် တာဝန်သိ အုပ်ချပ်သူများအေနြဖင့်

ရင်ဆိုင်ရသည်။

EAO

များသည်

၎င်းတို

ကိုယ်စားြပေသာ

လူ�အဖွဲအစည်းများကားတွင် ိုင်ငံေရးအရတရားဝင်မ ရှိေသာ်လည်း သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
အုပ်ချပ်မမှတဆင့်

(ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံတကာမှ သက်ဆိုင်သူများကို) ိုင်ငံေရး ယုံကည်ထိုက်မကို

ြပသရန်

လိုအပ်ပါသည်။(၂၇)
ြမန်မာ့ EAO များသည် တစ်ဖွဲှင့် တစ်ဖွဲ အင်အားမတူကပါ။ စစ်အင်အား ဒါဇင်အနည်းငယ်မှ အင်အား ၂၅၀၀၀
ရှိေသာ

ဝြပည်ေသွးစည်းညီွတ်ေရးတပ်မေတာ်အထိ

အင်အား

သိသိသာသာကွဲြပားသည်။(၂၈)

အုပ်စုအများအြပားသည် ကျယ်ြပန်�ေသာ နယ်ေြမဧရိယာကို ထိန်းချပ်ထားပီး၊ ကပ်လျက်ေဒသများကိုလည်း
(ကျန်းမာေရးှင့် ပညာေရးကဲ့သို ဝန်ေဆာင်မများ ေပးေလ့ရှိပီး) လမ်းမိုအုပ်ချပ်ိုင်ရန် ဆရှိသည်။ အဆိုပါ
ေရာေှာအုပ်ချပ်ေနေသာ

အပိင်အဆိုင်နယ်ေြမများတွင်

လက်ရှိြဖစ်ပွားေနေသာ

လက်နက်ကိုင်

ပဋိပကဇုန်များအြပင် ြမန်မာတပ်မေတာ်မှ တရားဝင် သိုမဟုတ် အလွတ်သေဘာ အသိအမှတ်ြပထားသည့်
အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးနယ်ေြမများ

ပါဝင်သည်။

ေနရာအှံအြပားတွင်

(အနည်းဆုံး

အာဏာသိမ်းမမတိုင်မီ)

အေြခအေနသည် အတ်သေဘာေဆာင်ေသာ ငိမ်းချမ်းေရး” အြဖစ် သတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။ အကမ်းဖက်မအများစု
ပီးဆုံးသွားေသာ်လည်း ဆယ်စုှစ်များစွာကာြမင့်သည့် ပဋိပကကို ြဖစ်ေစသည့်

အရင်းခံဖွဲစည်းပုံဆိုင်ရာ

ြပဿနာအများစုကို မေြဖရှင်းိုင်ေသးေပ။
၁၉၄၈ ခုှစ် လွတ်လပ်ေရးရပီးချန်ိ မှစ၍ ရာှင့်ချေသာ
ီ
EAO များသည် တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ အသီးသီး၏
မေကျနပ်ချက်များှင့်

ေမာ်မှန်းချက်ဆများကို

ကိုယ်စားြပရန်

ကိးပမ်းခဲ့ကသည်။(၂၉)

စစ်ေအး

တိုက်ပွဲပီးဆုံးချန်ိ ှင့် အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံအများစုတွင် ြပည်တွင်းပဋိပကြဖစ်ပွားမများ ကျဆင်းလာချန်ိ မှစ၍
ြမန်မာိုင်ငံရှိ EAO များသည် ပို၍ လျစ်လျ ခံကရသည်။ EAO အများစုသည် ေတာင့်ခံိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း
ိုင်ငံ၏ရှည်လျားပီး

ပ်ေထွးေသာ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများတွင်

ြမန်မာတပ်မေတာ်သည်

စစ်ေရးအရ

အသာစီးရထားသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းချန်ိ တွင် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့ေသာ ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဉ်များသည်
ရပ်တန�်ေနခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

ဖက်ဒရယ်-ိုင်ငံေရး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကဲ့သို

အဓိကကိစရပ်များတွင် တပ်မေတာ်ှင့် NLD ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရမှ လိုက်ေလျာမများ ြပလုပ်လိုေကာင်း
အရိပ်အေယာင် အနည်းငယ်သာ ြပခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၁ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမှင့် ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ၏ ကီးမားေသာ သက်ေရာက်မ များေကာင့်
အဓိက EAO များသည် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ကိးပမ်းုန်းကန်မှင့်

အာဏာသိမ်းမ

ဆန�်ကျင်ေရး၏ အဓိက အချက်အချာ ြဖစ်ခဲ့သည်။ EAO များသည် SAC ကို ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲတွင်
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ပါဝင်သူအြဖစ် ိုင်ငံေရးတရားဝင်မကို အသိအမှတ် မြပလိုသြဖင့် NCA အစီအစဉ်မှာ ရပ်တန်�သွားခဲ့သည်။
မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ

စစ်အစိုးရ

ေခါင်းေဆာင်များက

NCA

ကို

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိုေကာင်း

ေြပာဆိုခဲ့သည်။ အေြခအေနေပးပါက NCA သည် သေဘာတူညီချက်အတွက် မူေဘာင်တစ်ခု ြဖစ်ိုင်ပါေသးသည်။
ဆယ်စုှစ်များစွာကာြမင့်ေသာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများအတွက် ေစ့စပ်ညိင်းေြဖရှင်းမတွင် ၎င်း၏ အဓိက
အချက်သုံးချက်ြဖစ်သည့် (၁) ိုင်ငံေရးေဆွးေွးမ၊ (၂) အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် လုံ�ခံေရးက
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ (၃) ကားကာလအစီအစဉ်များ ပါဝင်ရမည်ဟု ယူဆရသည်။
ဤအေတာအတွင်း

EAO

များ၏

ြမင့်မားရသည့်အေကာင်းမှာ

ိုင်ငံေရး

အရင်းအှီးမှာ

ပဋိပကြဖစ်ပွားရာေဒသများတွင်

အဆမတန်ြမင့်မားသည်။

အဓိက

(လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှင့်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး) ဝန်ေဆာင်မမျးစု
ိ ံ ေပးြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။ ထိုဝန်ေဆာင်မများမှာ EAO များ၏ စစ်ေရးိုင်ငံေရး ထိန်းချပ်မေအာက်တွင် ရှိေနပါသည်။
ကိုယ်ကျးစီ
ိ းပွားေကာင့်

စစ်ဘုရင်လုပ်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ

စစ်ဘုရင်လုပ်ြခင်းအြပင်)
အစီအစဉ်များကို

ြမန်မာိုင်ငံ

ေရးဆွဲခဲ့ကပီး

အုပ်ချပ်မအာဏာ

EAO

၎င်းတို၏

(အချအဖွ
ိ
ဲအစည်းများက

အများအြပားသည်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ

(တရားမတမရရှိေရးအပါအဝင်)

ကိုယ်ကျးစီ
ိ းပွားကည့်၍

ယုံကည်ရေလာက်ေသာ

ထိန်းချပ်နယ်ေြမများတွင်

ကို

ကာလရှည်ကာစွာ

ိုင်ငံေရး

ဝန်ေဆာင်မှင့်

ပံ့ပိုးေပးခဲ့ကသည်။

အာဏာသိမ်းပီးေနာက်ပိုင်း ြမန်မာိုင်ငံအှံအြပားတွင် ယုံကည်ရေလာက်ေသာ တရားဝင်သည့် အစိုးရှင့်
အုပ်ချပ်မ

ပိကွဲသွားသြဖင့်

EAO

အများအြပားသည်

အရင်းအြမစ်အလွန်နည်းပါးေသာ

ကျန်းမာေရးှင့်

ပညာေရးဝန်ေဆာင်မများကို အဖွဲအစည်းတစ်ခုတည်းမှ ပံ့ပိုးေပးသူများ ြဖစ်လာကသည်။ ဥပမာအားြဖင့် KNU
၏

ကရင်ပညာေရးှင့်

ေကျာင်းေပါင်း

၂၀၀၀

ယဉ်ေကျးမဌာနှင့်
နီးပါးကို

မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏

စီမံခန�်ခွဲပီး၊

KNU၏

မွန်အမျးသားပညာေရးေကာ်
ိ
မတီတိုက

ကရင်ကျန်းမာေရးှင့်

လူမဖူလုံေရးဌာနှင့်

မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ မွန်အမျးသားကျန်
ိ
းမာေရးေကာ်မတီတိုက (ကွာရင်တင်းစင်တာ အပါအဝင်) ေဆးခန်းေပါင်း
(၁၀၀)ေကျာ် ကို စီမံခန�်ခွဲကသည်။
အြခားေသာ EAO များ (ဥပမာ KIO၊ RCSS ှင့် ကရင်နီအမျးသား
ိ
တိုးတက်ေရးပါတီ (KNPP)၊ ဝြပည်
ေသွးစည်းညီွတ်ေရး တပ်မေတာ် (UWSA)) ှင့် ရကိင့်တပ်မေတာ်) သည် အလားတူ ေကာင်းမွန်ေသာ
အုပ်ချပ်မ စီမံခန�်ခွဲမှင့် ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စနစ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ကသည်။ EAO
အများအြပား

(ဥပမာ

KNU

ှင့်

NMSP)

အတွက်

(“ေပါင်းစပ်”)

“အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး ြပည်နယ်တည်ေဆာင်မ” ပုံစံတစ်မျးြဖစ်
ိ
သည်။
အဆိုပါအရာေတွမှာ

ေအာက်ေြခကေန

အေြခခံအုတ်ြမစ်များြဖစ်ပါသည်။

အထက်သိုသွားသည့်

အေြခအေနအလိုက်

တရားမတမကို

ေပးြခင်းသည်

(၃၀)

ဖက်ဒရယ်စနစ်

ေြပာင်းလဲိုင်ေသာ၊

တည်ေဆာက်ေရး

ပုံေသမဟုတ်ေသာ

ဖက်ဒရယ်

စနစ်သည် လက်ရှိအကျပ်အတည်းမှေန၍ ထွက်ေပလာိုင်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအားြဖင့် နယ်စပ် ြပည်နယ်များသည်
မငိမ်မသက်မများကားမှ ေပထွက်လာသည်။
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ကွန်ဖက်ဒေရးရှင်းစနစ် – “ဝ ပုံစ”ံ ှင့် ရကိင့်တပ်မေတာ်
Bertil

Lintner

၏အဆိုအရ

UWSA

သည်

“အာရှ-ပစိဖိတ်ေဒသတွင်

အကီးမားဆုံးှင့်

လက်နက်အင်အားအေတာင့်တင်းဆုံး စစ်တပ်ြဖစ်ပါသည်။ တပ်ဖွဲဝင် အနည်းဆုံး ၂၀၀၀၀ ရှိပီး ေနာက်ထပ်
ြပည်သူ�စစ်တပ်ဖွဲများလည်း

ပါဝင်ပါသည်။(၃၁)

တုတ်၏

ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ၊ကွန်ြမနစ်

လံ�ေဆာ်မှင့်

အာဏာရှင် ိုင်ငံေရး ယဉ်ေကျးမရှိေသာ UWSA တွင် အေရးပါေသာ ိုင်ငံေရးှင့် စီးပွားေရး အရင်းအြမစ်များှင့်
၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ိုင်ငံေရး အစီအစဉ်များ ရှိသည်။
UWSA ှင့် KIO တိုသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် အြပည့်စုံဆုံးှင့် တိုးတက်မအရှိဆုံး “ြပည်နယ်ထဲမှ ြပည်နယ်များ” ကို
ထူေထာင်ခဲသည်ဟု ဆိုိုင်သည်။ AA သည် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင်အများစု မုန်းတီးစိတ်နာေနသည့်
ဤပုံစံကို ြပန်လည်ဖန်တီးရန် စိတ်အားထက်သန်ေနပုံရသည်။
၂၀၀၉ ခုှစ်တွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ၂၀၁၆ ခုှစ်ေရာက်သည့်အခါတွင် ရကိင့်တပ်မေတာ် (AA) သည်
ြမန်မာိုင်ငံအေနာက်ပိုင်းတွင် အင်အားကီး EAO ြဖစ်လာခဲ့သည်။ AA သည်
“ရခိုင်အိမ်မက်

၂၀၂၀”)

အရ

ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်အတွက်
ရရှိြခင်းသည်

ရခိုင်ြပည်၏

အချပ်အြခာအာဏာကို

“ကွန်ဖက်ဒေရးရှင်း”လမ်းစဉ်တိုကို

ြမန်မာိုင်ငံ၏

တိုင်းရင်းသားိုင်ငံေရးတွင်

ကွန်ဖက်ဒေရးရှင်းစနစ်လမ်းစဉ်သည်

ယခင်က

“ရကိတလမ်းစဉ်” (သိုမဟုတ်

ြမင့်တင်ပီး

ထူးြခားေသာ

ေအာင်ြမင်မ

အေြပာင်းအလဲတစ်ခုြဖစ်သည်။(၃၂)

ကီးမားေသာ

ဖက်ဒရယ်စနစ်၏

ြပန်လည်ရရှိေရးှင့်

မူေဘာင်သတ်မှတ်ချက်ထက်စာလင်

ပိုမိုအခွင့်သာေသာ အချပ်အြခာအာဏာ/ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရရှိေရးကို ရည်ရ�ယ်ပုံရသည်။ ကွန်ဖက်ဒေရးရှင်း
စနစ်အရ

ြပည်နယ်ေဒသများသည်

ြပည်ေထာင်စုတွင်

ပူးေပါင်းပါဝင်ိုင်သည်

(ြပည်ေထာင်စု

မှလည်း

ထွက်သွားိုင်သည်) ဟု ဆိုလိုပုံရသည်။
AA သည် ၁၉၈၉ ခုှစ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပီးေနာက် UWSA က ရရှိခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း ြမင့်မားေသာ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်အတိုင်းအတာနည်းတူ ရရှိရန် ေမာ်မှန်းထားသည်။ ိုင်ငံေတာ်၏ စည်းလုံးညီွတ်မကို
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် ကတိက၀တ်ြပထားသည့် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်၏ ခံယူချက်ကို သုံးသပ်ပါက အဆိုပါ
လမ်းစဉ်သည် အလယ်အလတ်ကာလမှ ေရရှည်တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်ှင့် ကိုက်ညီမမရှိိုင်ေပ။
မည်သည့်

ိုင်ငံေရး-စီးပွားေရး

ကုန်ကျစရိတ်များြဖင့်

ဆိုင်ရာ

အကျးအြမတ်
ိ
များ၊

မည်သည့်

ကျင့်ဝတ်

ှင့်

ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ

EAO များသည် နစကှင့် မည်သည့်အဆင့်ထိ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်လိုသည့် န်ြပကိန်း

အချက်အလက်တစ်ခုအြဖစ်

AA

သည်

အဓိက

အခန်းကမှ

အာဏာသိမ်းပီးကတည်းက AA သည် ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း

ဆက်လက်

ရပ်တည်လျက်

ရှိသည်။

လူမအဖွဲအစည်းများအား စီမံအုပ်ချပ်မှင့်

ဝန်ေဆာင်မများ ပံ့ပိုးေပးြခင်း အပါအဝင် ၎င်း၏ တည်ရှိမှင့် သဇာအာဏာကို သိသိသာသာ တိုးချဲိုင်ခဲ့သည်။
ဤသည်ှင့်ပတ်သတ်၍

စစ်အစိုးရက

(လက်ရှိအချန်ိ ထိေတာ့)

မျက်စိစုံမှိတ်ထားေပးသည်။

ဩဂုတ်လ

ေှာင်းပိုင်းတွင် AA သည် ၎င်း၏ ထိန်းချပ်နယ်ေြမများတွင် ခိုင်တရားုံးများတည်ေဆာက်ကာ လခစား
တရားသူကီးများကို ခန်�အပ်တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့သည်။
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ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းေရာက်ေသာအခါတွင် AA ၏ ိုင်ငံေရးအဖွဲြဖစ်ေသာ ရခိုင်ညီွတ်ေရးအဖွဲချပ် (ULA) သည်
ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ မိနယ် (၁၇) မိနယ်အနက် (၁၅) မိနယ်တွင် အုပ်ချပ်မအာဏာပိုင်အချိ (ရခိုင်ြပည်နယ်အှံ
တရားစီရင်ေရးစနစ် ပံ့ပိုးေပးခွင့်ရေရး ေမာ်မှန်းချက်ြဖင့်) ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းပီးကတည်းက AA သည်
ိုဟင်ဂျာများ

(ိုင်ငံတွင်း

ကျန်ရှိေနေသးေသာ၊

အများစုမှာ

စစ်ေဘးေရှာင်စခန်းများတွင်

ရှိေနေသာ

ိုဟင်ဂျာများ) အား အကာအကွယ်ှင့် အကူအညီများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပံ့ပိုးေပးြခင်းအပါအဝင်
တာဝန်သိပီး ယုံကည်စိတ်ချရေသာ အုပ်ချပ်သူအြဖစ် (ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံတကာအြမင်တွင်) ရပ်တည်ိုင်ရန်
ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရ�က်ခဲ့သည်မှာ မှတ်သားဖွယ်ေကာင်းသည်။

ဖက်ဒရယ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
NCA လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် EAO ၁၀ ဖွဲ ပါဝင်ေသာ ငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးေဆာင်အဖွဲ (PPST) မှ
၂၀၂၁

ခုှစ်၊

ဇူလိုင်လ

(၇)

တရားဝင်ေကြငာခဲ့သည်။

ရက်ေန�တွင်

NCA

လက်မှတ်

NCA

(ဘက်စုံသေဘာတူညီချက်)

ေရးထိုးထားသည့်

ကို

ဆိုင်းငံ့ထားေကာင်း

အဖွဲတစ်ဖွဲစီအေနြဖင့်

နစကအစိုးရှင့်

သေဘာတူညီချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းိုင်မည်လားဆိုသည်ကို ေစာင့်ကည့်ရဥ�ီးမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍
NCA ကို

(လုံးဝဖျက်သိမ်းသည်ထက်) ေခတရပ်တန်�ထားသည် ဟု မှတ်ယူပါက သုံးပွင့်ဆိုင် ငိမ်းချမ်းေရး

သေဘာတူညီချက်

(ိုင်ငံေရး

ေဆွးေွးမ၊

အပစ်အခတ်

ရပ်စဲေရး

ေစာင့်ကည့်ေရး

ှင့်

ကားကာလ

အစီအစဥ�်များ) ကို အေြခခံ၍ အနာဂတ် ေစ့စပ်ညိင်းမ လုပ်ေဆာင်ိုင်လာသည်။ လက်ေတွတွင် NCA
လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့်
အမျးသား
ိ

အဖွဲအများအြပားသည်

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်

စည်းလုံးညီွတ်ေရးှင့်

နစက

ငိမ်းချမ်းေရး

ငိမ်းချမ်းေရး

ငိမ်းချမ်းေရးေဖာ်ေဆာင်ေရး

ေဖာ်ေဆာင်ေရး

ေဖာ်ေဆာင်ေရး

ညိင်းေရး

ဗဟိုေကာ်မတီ၊

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊
ေကာ်မတီတိုှင့်

အမျးသား
ိ
ေနာက်ကွယ်မှ

အဆက်အသွယ်များ ရှိေနခဲ့သည်။
အာဏာသိမ်းပီးေနာက်

အဓိက

ိုင်ငံေရး

ြဖစ်စဉ်ေြပာင်းလဲမအြဖစ်

အေစာပိုင်းတွင်

ြမင်ေတွိုင်သည်မှာ

ေရ�းေကာက်ခံ ( အများအားြဖင့် NLD မှ) အမတ်အုပ်စုသည် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ကိုယ်စားြပေကာ်မတီ
(CRPH) ကို ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေန�တွင် ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဖွဲစည်းပီးေနက် (မတ်လ ၃၁)
တွင်

CRPH

မှ

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီ

အမျးသားညီ
ိ
ွတ်ေရးအစိုးရ
ပဋိညာဉ်စာတမ်း၏

(NUG)

ပထမအပိုင်းတွင်

ကို

ပဋိညာဉ်စာတမ်းကို
ဖွဲစည်းေကာင်း

စတင်ခဲ့ပါသည်။

CRPH

မှ

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များှင့်

ှစ်ပတ်အကာတွင်

ေကညာခဲ့သည်။
EAO

ဖက်ဒရယ်

ေခါင်းေဆာင်များ၏

ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ ေတာင်းဆိုချက်များကို ေထာက်ခံေကာင်းပါဝင်ပါေသာ်လည်း၊ ဒုတိယအပိုင်းသည်
၂၀၂၀ ိုဝင်ဘာတွင် ေရ�းေကာက်ခံ (အများစုမှာ NLD) အမတ်များ တရားဝင်အာဏာရရှိေရး ေတာင်းဆိုမ
သေဘာထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေတွြမင်ိုင်သည်။ ယင်းက တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ အများအြပားအကားတွင်
ပဋိညာဉ်စာတမ်း၏

ရပ်တည်ချက်ကို

သိသိသာသာ
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ဆုတ်ယုတ်ေစသည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များမှာ

အာဏာသိမ်းမကို ဆန�်ကျင်ေသာ်လည်း “ပါလီမန်အာဏာရှင်စနစ်” ကို လက်ခံိုင်ဖွယ်မရှိကေပ။ EAO ှင့် CSO
များမှ တိုင်းရင်းသား ၀န်ကီးများ ှင့် ယှဉ်လင် NUG ဝန်ကီး အချသည်
ိ

အခွင့်ထူးရရှိချင်သည့် အမူအကျင့်

တိုင်းရင်းသားလူမျးတိ
ိ ု၏ စိုးရိမ်မများမှာ ပိုမိုြမင့်တက်လာရပါသည်။(၃၃)

ရှိေနပါသည်ဟု အြမင်များေကာင့်

အမျးသားညီ
ိ
ွတ်ေရး အတိုင်ပင်ခံေကာင်စီ (NUCC) မှ အချေသာ
ိ
EAO များ၊ CRPH အဖွဲဝင်များှင့် CSO
များအကား ဆက်လက်ေဆွးေွးမများသည် အဆိုပါြပဿနာအချကိ
ိ ု ေြဖရှင်းိုင်မည်ဟု ေမာ်လင့်ပါသည်။
NUCC သည် စစ်အာဏာရှင်ဆန�်ကျင်ေရး အတိုက်အခံများ၏ ထိပ်သီးအဖွဲအစည်းတစ်ခုအြဖစ် ရည်ရ�ယ်ပါသည်။
NUG

သည်

NUCC

အဖွဲဝင်ြဖစ်သင့်မသင့်

သိုမဟုတ်

(EAO

အများအြပားက

လိုလားသည့်အတိုင်း)

'ြပည်သူ�ညီလာခံ' တွင် CRPH ှင့် အြခားိုင်ငံေရးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ EAO ှင့် CSO များ
ပါဝင်သင့်မသင့်၊ အေချအတင်ေဆွးေွးြငင်းခုံကပါသည်။ NUG ကို ယာယီအစိုးရအြဖစ် SAC ဆန�်ကျင်ေရး
တပ်ဖွဲများ မဟာမိတ်ဖွဲမတွင် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည်။ အဓိက အတားအဆီးမှာ EAO များ၏ တရားဝင်မှင့်
အချပ်အြခာအာဏာှင့် ပတ်သက်၍ ဝါရင့် NLD ိုင်ငံေရးသမားများလက်ခံေအာင် စည်းုံးရန် အခက်အခဲများ
ရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။(၃၄)

ေပေပါက်လာသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်
ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒများ၊ လမ်းန်ချက်များှင့် “အထက်မှေအာက်သို/
ဗဟိုဦးစီးစနစ်”

ေထာင့်များအရ

ေဆွးေွးေလ့ရှိသည်။

အေရးတကီး

ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်

သိုမဟုတ်

အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် တပ်မေတာ်၏ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတွင် အရင်းခံေနေသာ ဗဟိုချပ်ကိုင်မှင့်
စစ်တပ်ထိန်းချပ်မ

အားနည်းချက်များှင့်

ရှပ်ေထွးမများေကာင့်

မှန်ကန်ေကာင်းမွန်ေသာဖွဲစည်းပုံ

အေြခခံဥပေဒရှိြခင်းသည် အလွန်အေရးကီးပါသည်။
သိုေသာ်လည်း စစ်မှန်ေသာ ဖက်ဒရယ်စနစ် သိုမဟုတ် အနည်းဆုံး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်၏ ေထာင့်များစွာသည်
ိုင်ငံအတွင်း၌

ရှိှင့်ပီးြဖစ်သည်။

သက်တမ်းရှည်ကာြမင့်ေသာ

ဤေနရာတွင်

ေဖာ်ြပပီး

ေလ့လာသုံးသပ်ပီးသည့်အတိုင်း၊

ိုင်ငံ၏

EAO အများအြပားသည် ယုံကည်ရေလာက်ေသာ ိုင်ငံေရး အစီအစဉ်များကို

ေရးဆွဲခဲ့ကပီး ၎င်းတိုကိုယ်စားြပရန် ကိးပမ်းေနေသာ လူ�အဖွဲအစည်းများကားတွင် ိုင်ငံေရး တရားဝင်မ
ရှိသည်။ အင်အားေတာင့်တင်းေသာ EAO အနည်းဆုံး တစ်ဒါဇင်ခန်�သည် နယ်ေြမ ထိန်းချပ်ထားြခင်း သိုမဟုတ်
၎င်းတို၏

ထိန်းချပ်ရာနယ်ေြမများရှိ

ေဒသခံလူထုှင့်

ြပည်သူများသို

အြခားအဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏

ဝန်ေဆာင်မများ
ပိုင်ဆိုင်မှင့်

ပံ့ပိုးေပးပါသည်။

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်မအေပ

၎င်းတိုသည်
အေြခခံ၍

ေအာက်ေြခမှ အထက်သို ေပထွက်လာေသာ ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ေဆာက်ေရး အေြခခံအုတ်ြမစ်များြဖစ်ပါသည်။
သမိုင်းေကာင်းအရ ေပထွန်းလာေသာ ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်မပုံစံသည် ကိုလိုနီေခတ်မတိုင်မီကတည်းက
ရှမ်းြပည်တစ်ဝှမ်းတွင် တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ (တစ်ခါတစ်ရံ ြပည်ေထာင်စုစနစ်) ြပည်နယ်အစုအေဝး (သိုမဟုတ်
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မွမ်) ှင့် ဆင်တူပီး ကရင်နီှင့် အြခားေနရာများတွင် ြပန်လည်မှီြငမ်းသည်။ ယခင်အတိုင်ပင် ြမန်မာ့ိုင်ငံေရး
ယဉ်ေကျးမသည် နက်င်းလှသည်။
အလှရှင်များ၊ သံတမန်များှင့် အကူအညီေပးေရး လုပ်ငန်းများသည် EAO များကို ယုံကည်ရေလာက်ေသာ၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို

အေြခခံေသာ

ိုင်ငံေရးလပ်ရှားသူများှင့်

ပံ့ပိုးေပးသင့်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း အာဏာမသိမ်းမီအချန်ိ ထိ

အုပ်ချပ်ေရး

စီမံခန�်ခွဲသူများ

ြဖစ်ေစရန်

EAO များ၏ ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စနစ်များကို

ပံ့ပိုးေပးရာတွင် အလှရှင်ရန်ပုံေငွအများစု (အကန�်အသတ်ရှိေနဆဲ) မှာ EAO ဌာနများမှတစ်ဆင့်၊ သိုမဟုတ်
အများအားြဖင့် မိတ်ဖက် CSO များ (သိုမဟုတ် ိုင်ငံတကာ NGO များ) မှတဆင့် ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည်။
ယင်းသိုပံ့ပိုးေပးြခင်းက

(ဥပမာအေနြဖင့်)

အသွင်ကူးေြပာင်းသွားရန်

ရှိသည်။

EAO

၎င်းသည်

ကျန်းမာေရးှင့်

ပညာေရးဌာနများမှာ

EAO

ိုင်ငံေရးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို

များ၏

CSO

များအြဖစ်

အသွင်သာန်

ကူးေြပာင်းေစပီး ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ရရှိရန် ကိးပမ်းေနသည့် တိုင်းရင်းသားတို၏ ုန်းကန်မများကို ိုင်ငံေရးမှ
ြဖတ်ေတာက်သလို

ြဖစ်သွားိုင်သည်။

EAO

များသည်

ေထာက်ပံ့ေရး

လုပ်ငန်းများ၏

ြမန်မာိုင်ငံရှိ

ုန်းကန်ေနရမအခက်အခှင့် စပ်လျဉ်း၍ ိုင်ငံေရးရာှင့် မဆိုင်သလို ြဖတ်ေတာက်မြပသည်ကို တွန်းလှန်ရမည်
ြဖစ်သည်။

အလှရှင်ေငွှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမ (“ိုင်ငံေရးဆန�်ကျင်ေရးစက်”) ြဖင့် ေြဖရှင်းိုင်သည်ဟုဆိုကာ

အစကတည်းကရှိသည့် ိုင်ငံေရး ုန်းကန်မ ကိစရပ်များကို “နည်းပညာဆိုင်ရာ ြပဿနာများ” အြဖစ် ြပန်လည်
အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုြခင်းကို တွန်းလှန်ရန် အေရးကီးပါသည်။(၃၅)
အထူးသြဖင့်
ြဖစ်ေစေသာ)

ထိုကဲ့သို ိုင်ငံေရးအရ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည်

(လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ/ကာကွယ်ေရးှင့်
ေနာက်ခံြပဿနာများမှာ

အေြခခံအားြဖင့်

ိုင်ငံေရး

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

လိုအပ်ချက်များ

သေဘာသဘာဝအရ

တည်ရှိေနသည့်

လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံအေြခအေနတွင် အေထာက်အကူမြဖစ်ေပ။
ေရရှည်တွင် EAO ရန်ပုံေငွပုံစံအသစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ အနာဂတ်ြမန်မာိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုတွင် EAO
များကို ေဒသရအုပ်ချပ်ေရးအာဏာပိုင်များအြဖစ် အသိအမှတ်ြပခံရိုင်သည်။ သိုေသာ်လည်း အပစ်အခတ်
ရပ်စဲေရးှင့် ိုင်ငံေရးအရ

ေြပလည်မရရှိေရးအကား ကားြဖတ်ကာလသည် ရှည်လျားပီး ပိင်ဆိုင်မများ

ရှိလာိုင်သည်။ ထိုေကာင့် EAO များသည် ၎င်းတို၏ ရန်ပုံေငွရှာေဖွြခင်းှင့် ဘာေရးစီမံခန�်ခွဲမစနစ်များကို
ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် အေရးတကီး စဉ်းစားသင့်သည်။ လက်ရှိအေြခအေနသည်
ြပတင်းေပါက်ကို

ကိုယ်စားြပပါသည်။

ကာလအတွင်း

ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ဗဟိုအစိုးရ

(စစ်အစိုးရ)

ေကာင်းမွန်ေသာ

ှင့်

ထူးြခားေသာ အခွင့်အလမ်း

ထိေတွဆက်ဆံမ

အုပ်ချပ်ေရးအတွက်

မြဖစ်ိုင်သည့်

ပံ့ပိုးကူညီမအြဖစ်

EAO

စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးကို အလှရှင်များက ပံ့ပိုးကူညီိုင်သည့် ကာလြဖစ်ပါသည်။

ခံိုင်ရည်ရှိြခင်း
“ခံိုင်ရည်ရှိမ”

သည်

အကျပ်အတည်းြပဿနာများကို

ခုခံတွန်းလှန်ိုင်ပီး

စိုးရိမ်ထိတ်လန်�ဖွယ်များမှ

ြပန်လည်နာလံထူိုင်သည့် (တစ်ဦးချင်း/မိသားစု/ လူ�အဖွဲအစည်း /ိုင်ငံ၊ သိုမဟုတ် EAO ၏) စွမ်းရည်ြဖစ်သည်။
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ခံိုင်ရည်ရှိေသာလူများှင့်

အဖွဲအစည်းများသည်

ထိတ်လန�်ဖွယ်ရာများကို

ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းပီး

လူေနမ

အဆင့်အတန်းှင့် လူမဘဝလုံ�ခံေရးဆိုင်ရာ စံန်းများကိုထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြမင့်တင်ေပးြခင်းတို ြပလုပ်ကသည်။(၃၆)
ေဒသခံလူထုများှင့် အဖွဲအစည်းများသည် (ိုးရာဓေလ့ဆိုင်ရာ အသိပညာများအစရှိသည့်) ပညာရပ် ှင့်
(တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား
(ဘာသာေရးအဖွဲများ

ကွန်ရက်များတွင်

အသင်းဝင်ြခင်း

ပါဝင်မစေသာ)

အစရှိသည့်)

ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ

ေလာကုတရာတန်ဖိုးများ

အေမွအှစ်ှင့်

များေကာင့်

ခံိုင်ရည်အား

ေကာင်းကသည်။ လူမျး-ဘာသာစကား
ိ
ကွန်ရက်များှင့် ဘာသာေရးအေြခခံကွန်ရက်များတွင် ပါဝင်ြခင်းသည်
လူမျးေရးသတ်
ိ
မှတ်ချက်အတွက်

အဓိကကျေသာအချက်ြဖစ်ပီး

ခံိုင်ရည်စွမ်းအားကို

ြမင့်တက်ေစေသာ

အေရးပါေသာ အေကာင်းတရားတစ်ခုြဖစ်သည်။
ဘာသာေရးကွန်ရက်များ၊ လူသားချင်းစာနာမဆိုင်ရာ တုံြပန်မများှင့် ိုင်ငံေရးှင့် လူထုဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
လပ်ရှားမများသည်

ေဒသတွင်းထက်

ေကျာ်လွန်၍

ဆက်စပ်မရှိသည်။

ဤလူ�အဖွဲအစည်းှင့်

CSO

လပ်ရှားမများကို များေသာအားြဖင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ေဆာက်ေရးဆိုင်ရာ အုတ်ြမစ်အြဖစ် ြမင်ိုင်ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံသည်

ဆယ်စုှစ်များစွာ

လက်နက်ကိုင်

တိုင်းရင်းသားများှင့်

ြပည်နယ်-လူ�အဖွဲအစည်း

ပဋိပကများကို တွန်းအားေပးသည့် ဖွဲစည်းပုံဆိုင်ရာ အယူအဆများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ထိပ်သီးအဆင့်
ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံေရး ေြပလည်မ မလွဲမေသလိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို ‘အထက်မှေအာက်ေြခသို’ ဗဟိုချပ်ကိုင်မ
(အေသးစိတ်) အစီအစဉ်အြပင်၊ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးှင့် ‘ေအာက်ေြခမှအထက်သို’ ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ စံနမူနာကို
တည်ေဆာက်ရန်

လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုသိုတည်ေဆာက်ရာတွင်

သက်ဆိုင်သူအားလုံး၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မြဖင့်)

(NCUB

လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကဲ့သို

ြပည်နယ်အဆင့် ဖွဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒများ ေရးဆွဲြခင်း အြပင်

ေဒသအလိုက် ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိေသာ အုပ်ချပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မများကို အေလးထားြခင်းလည်း ပါဝင်သင့်သည်။
ဤကဲ့သိုေသာ ဌာေနိုင်ငံေရးလူမေဗဒမျးသည်
ိ
ြမန်မာိုင်ငံရှိ “လူမျးစု
ိ ှင့် ဖက်ဒရယ်၏ လူမျးကီ
ိ
းဝါဒ” ကို
ြပန်လည်ေတွးေတာရန် လိုအပ်လာေစသည်။ လူမျးကီ
ိ
းဝါဒ အယူအဆများသည် လူတစ်ဦးချင်း သိုမဟုတ်
စုေပါင်းလူမေရးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များှင့် အြဖစ်မှန်များ၏ ကွဲလွဲမှင့် ပ်ေထွးမများကို ထင်ဟပ်ြခင်းမရှိပါ။
ေသွးေှာကြပားလူမျးများကိ
ိ
ု
လူနည်းစုများ၏

ဖယ်ချန်ြခင်းအြပင်

အပ်ေတာ်ပုံများရှိေသာ)

ိုင်ငံသားြဖစ်မဆိုင်ရာ

အယူအဆများကို

ထိုယူဆချက်ဝါဒများသည်

လူမျးေပါင်
ိ
းစုံ
ေလ့လာရာတွင်

ေနထိုင်သည့်

(လူနည်းစုများအတွင်း

ြမန်မာိုင်ငံတွင်

အကူအညီမြဖစ်ိုင်ပါ။

ပိုင်ဆိုင်ြခင်းှင့်

ထိုအြပင်

လူမျးစု
ိ ၏

ိုးရှင်းေသာ အယူဝါဒများကို နယ်ေြမေပတွင် ပုံေဖာ်လိုက်ေသာအခါ၊ ၎င်းသည် “လူမျးတု
ိ န်း သတ်ြဖတ်ြခင်း” ှင့်
ြပည်နယ်တွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပကများကို ြဖစ်ေပေစသည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ှင့်
ပတ်သက်ေသာ ေဆွးေွးမများသည် တစ်ခါတစ်ရံ လိုရင်းပန်းတိုင်မေရာက်ိုင်ဘဲ စိတ်ပျက်ဖွယ် ေကာင်းလှသည်။
တိုင်းရင်းသား-အမျးသားေရး
ိ
ကိးပမ်းမ (ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့် ပန်းတိုင်) ှင့် ဆက်စပ်၍ သက်ဆိုင်သူများ၏
လိုချင်ေသာ

ရလဒ်များ

ပုံစံအမျးမျ
ိ းှ
ိ င့်

(အဆုံးအြဖတ်များ)

ကို

အဓိပာယ်အမျးမျ
ိ းေဆာင်
ိ
ေသာ

ေမးြမန်းြခင်းြဖင့်
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို

စတင်သည်မှာ

ပိုမိုအသုံးဝင်ိုင်သည်။

ပန်းတိုင်ြဖစ်သည်ဟု

မယူဆသင့်ဘဲ

အသုံးဝင်ေသာတွန်းအားတစ်ခုအြဖစ်၊ ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ရရှိရန် ပံ့ပိုးေပးသည့် အေထာက်အပံ့ နည်းလမ်းတစ်ခု
အြဖစ်သာ ယူဆသင့်ပါသည်။(၃၇)
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ဖက်ဒရယ်စနစ်၊ အချပ်အြခာအာဏာှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ ေလျာ့ပါးေရး
ြမန်မာိုင်ငံသည်

ကုန်းတွင်းပိုင်းအေရှေတာင်အာရှတွင်

အကီးဆုံး

သစ်ေတာကိးဝိုင်းများ

ရှိပီး

EAO

ထိန်းချပ်နယ်ေြမများ ြဖစ်ေသာ ကချင် ြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း (KIO) ှင့် ေတာင်ပိုင်း တနသာရီတိုင်း (KNU) တို
ပါဝင်သည်။

ေဒသခံလူထုများှင့်

ကမာလုံးဆိုင်ရာ

EAO

အေရးကီးေသာ

ှစ်ကာလတစ်ေလာက်တွင်

များ၏

ထိန်းချပ်မေအာက်တွင်

ဇီဝမျးစု
ိ ံမျးကွ
ိ ဲများကျက်စားရာ

စည်းကမ်းမဲ့

သစ်ခုတ်ြခင်းှင့်

ထိုသစ်ေတာကိးဝိုင်းများမှာ

ေနရာများြဖစ်သည်။

သိုေသာ်

သတတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများေကာင့်

ေဝးလံေခါင်ဖျားေသာ ေဒသအချတွ
ိ င်ပင် ပျက်စီးမများ ြဖစ်ေပခဲ့သည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ အချေသာ
ိ
EAO
များသည်

ြမန်မာိုင်ငံရှိ သစ်ေတာအချကိ
ိ ု ေကာင်းမွန်စွာစီမံခန်�ခွဲခဲ့ကပါသည်။ ထိုအြပင် ေရရှည်တည်တံ့

ခိုင်မဲေသာ

သစ်ေတာစီမံခန�်ခွဲမ

သစ်ေတာများကို

ကျင့်ထုံးများှင့်

ှစ်ေပါင်းများစွာ

ဓေလ့များသည်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရာတွင်

ကရင်၊

ကချင်ှင့်

အြခားေဒသရှိ

အဓိကအခန်းကမှ

ပါဝင်ပါသည်။

ဤေဒသခံေအဂျင်စီသည် အချပ်အြခာအာဏာရရှိေရး ေတာင်းဆိုမ၌ တဖက်တလမ်းက အေရးပါသည်။
ဥပမာ KNU အေနြဖင့် သစ်ေတာစီမံခန�်ခွဲမကို KNU ၏ ေကာ်သူးေလ သစ်ေတာဦးစီးဌာန (KFD) ၏ မူဝါဒများှင့်
ကျင့်ထုံးများမှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။(၃၈) CSOs များှင့် ရပ်ရ�ာလူထုများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့်
KFD သည် လူထုဗဟိုြပေသာ သဘာဝအရင်းအြမစ်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒှင့်
နည်းဗျဟာများကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဤသည်မှာ တပ်မေတာ်ဉီးေဆာင်ေသာ အစိုရလက်ထက်တွင် (ယခင် NLD
ဦးေဆာင်ေသာ အစိုးရလက်ထက် အပါအဝင်) ခိုနီ ကုမဏီ အများအြပားက တိုင်းရင်းသား ေနရပ်များကို
အသုံးချရန် ကိးပမ်းေနချန်ိ တွင်
ရပ်ရ�ာလူထု

အေြခြပ

KNU သည် ၎င်းအာဏာပိုင် နယ်ေြမများတွင် သစ်ေတာကာကွယ်ြခင်းှင့်

ဖွံဖိးေရးှင့်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

လုပ်ငန်းများ

ပံ့ပိုးြခင်းြဖင့်

တာဝန်သိ

အစိုးရတစ်ရပ်အြဖစ် ေဆာင်ရ�က်သည့် သာဓကြဖစ်သည်။
ြမန်မာိုင်ငံ

EAO

များ

သတတူးေဖာ်ြခင်း

ှင့်

ရင်ဆိုင်ေနရေသာ

အကီးမားဆုံး

အြခားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့်

စိန်ေခမများထဲမှ
လူမေရးအရ

တစ်ခုမှာ

သစ်ခုတ်ြခင်း၊

အဖျက်သေဘာေဆာင်ေသာ

လုပငန်းများချေပးြခင်းြဖင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များမှ ရသေလာက် အကျးအြမတ်
ိ
စားြခင်း (“natural resource
fatalism”) ထက်စာလင်
ေဒသခံ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများကို

ပံ့ပိုးကူညီေရးတိုကို

အေလးထားေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖစ်သည်။

အကယ်၍ ြမန်မာိုင်ငံရှိ EAO များသည် သစ်ေတာကာကွယ်သူများအြဖစ် လည်းေကာင်း၊ သစ်ေတာကာကွယ်ေရး
ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရ�က်မများအား စီမံခန်�ခွဲိုင်သူအြဖစ်လည်းေကာင်း ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် ရပ်တည်ိုင်လင် သယံဇာတ
ထုတ်ယူမမှတစ်ဆင့် အကျးြမတ်
ိ
ယူြခင်း (ရရှိေသာ အြမတ်ေငွများသည် ရံဖန်ရံခါ အဖွဲအစည်းများသို မဟုတ်ဘဲ
ပုဂလိက တစ်ဦးချင်းထံ ေရာက်သွားသည်) လုပ်ငန်းကို အဓိကစိတ်ဝင်စားသည်ဟု ယခင်အဆိုးြမင်မများမှ
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ေရှာင်ရှားိုင်သည်။ ဤနည်းအားြဖင့် EAO များသည် စစ်ဘုရင်များ (သိုမဟုတ်

ပဋိပကကို အြမတ်ထုတ်

ကိုယ်ကျးစီ
ိ းပွားရှာသူများ) မှ တာဝန်သိေဒသရ အုပ်ချပ်မေဆာင်ရ�က်သူများဆီသို ေရ�လျားိုင်သည်။
ေရရှည်တည်တံ့ေအာင်

ေကာင်းမွန်စွာ

စီမံခန�်ခွဲပါက

သစ်ေတာအရင်းအြမစ်များသည်

တန်ဖိုးြမင့်ေစေသာ

ဇီဝနည်းပညာမူပိုင်ခွင့်များှင့် ကမာလုံးဆိုင်ရာ အေရးကီးေသာ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မေလာ့ချေရး အပါအဝင်
ကရင်လူထုှင့် အာဏာပိုင်များအတွက် အနာဂတ် ၀င်ေငွရရှိေရးကို ကီးမားစွာ အေထာက်အကူြပိုင်မည်
ြဖစ်သည်။

ြမန်မာ့သစ်ေတာများသည်

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမကို

အနာဂတ်အပူချန်ိ ေြပာင်းလဲမအရာယ်
ခန�်မှန်းထားသည်) ကို
များသည်

(တစ်ကမာလုံးတွင်

ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရးှင့်
၁.၅

ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်

ကီးမားေသာ

အထက်ရှိမည်ဟု

ေလာ့ချရန်အတွက်လည်း အေရးကီးသည်။ သစ်ေတာအုပ်ထိန်းသူများြဖစ်သည့် EAO

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမကို

ေလာ့ချေရး

ကမာလုံးဆိုင်ရာ

လပ်ရှားမတွင်

အလွန်အေရးကီးေသာ

အခန်းကမှ ပါဝင်သြဖင့် အေရးတကီး ပံ့ပိုးေပးရန် လိုအပ်ေနသည်။
ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ

ေလျာ့ပါးေစရန်

လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန်အတွက်
ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ

သစ်ေတာများ၏

အရင်းအြမစ်များ

စီမံခန�်ခွဲမတွင်

အေရးပါေသာ

ပံ့ပိုးေပးြခင်းေကာင့်

(ကားကာလအစီအစဉ်

NCA

အပိုဒ်

အခန်းကှင့်
EAO
၂၅

ေဒသအလိုက်

များသည်

ပါ)

ရာသီဥတု

အဓိကအခန်းကမှ

ပါဝင်သင့်သည်။(၃၉) သိုေသာ်လည်း ယခင်အစိုးရ၏ ရာသီဥတု၊ ေြပာင်းလဲမတုံြပန်ေဆာင်ရ�က်ချက်များသည်
အထက်မှ ေအာက်သို နည်းပညာပညာရှင်အချက
ိ
ချပ်ကိုင်ပီး ေဒသဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်သူများှင့် ေဆွးေွး
တိုင်ပင်ြခင်း အနည်းငယ်သာ ြပလုပ်ခဲ့သည်… ထိုေနာက် အာဏာသိမ်းမ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤဗဟိုချပ်ကိုင်မှင့်
ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုြပလုပ်ငန်းစဉ်သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အာဏာရှင်ိုင်ငံေရးယဉ်ေကျးမများကို ထင်ဟပ်ြပသုံမက
တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ များ၏ သမိုင်းေကာင်းတေလာက် ဖယ်ကျဉ်ထားခံရြခင်းကို ြပသေနပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ
လက်ရှိအကျပ်အတည်းသည် သဘာဝေဘး အရာယ်ေလျာ့ပါးေရး (DRR) အပါအဝင် ေအာက်ေြခမှအထက်သို
ဖက်ဒရယ်စနစ်သစ်ကို တည်ေဆာက်ြခင်းပါဝင်သည့် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။
သဘာဝပတ်၀န်းကျင်ှင့်

သဘာဝအရင်းအြမစ်များ

(ဇီဝမျးကွ
ိ ဲ)

ကို

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းြဖင့်

ရရှိေသာကာဗွန်ေလာ့ချမ အကျးအြမတ်
ိ
သိုမဟုတ် (အနာဂတ်မူပိုင်ခွင့်များအပါအဝင်) အြခားဝင်ေငွများသည်
ပိုမိုတန်ဖိုးရှိလာဖွယ်ရှိသည်။

ေနာင်တွင်

(အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိလင်)

ကရင်ှင့်

ကချင်သစ်ေတာများသည်

မယုံိုင်ေလာက်ေအာင် ကုန်သွယ်မတန်ဖိုး အရင်းအြမစ်များ ြဖစ်လာလိမ့်မည်။ မျးစု
ိ ံေသာ ဇီဝမျးကွ
ိ ဲများဆိုင်ရာ
အသိပညာ

မူပိုင်ခွင့်များှင့်

သဘာဝေဂဟစနစ်များ၏

အကျးခံ
ိ စားခွင့်များဆိုင်ရာ

ေကာင့်

ြဖစ်သည်။

ယင်းတိုသည် ကရင်ှင့် အြခားတိုင်းရင်းသား လူမျးစု
ိ များ၏ ထိန်းေကျာင်းမေအာက်တွင်ရှိေသာ ကမာလုံးဆိုင်ရာ
ပိုင်ဆိုင်မများြဖစ်သည်။
သစ်ေတာစီမံခန�်ခွဲမသည်

ထိုေကာင့်

(အချပ်အြခာအာဏာ

အေရးကီးပါသည်။

(ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ေဆာက်ေရး

အုတ်ြမစ်များ)

ေတာင်းဆိုမအပါအဝင်)

ထိုေကာင့်တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ ခွဲ
သည်

အလားအလာရှိပီး ေရရှည်တည်တံ့ိုင်သည်။
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လက်ရှိအေြခအေနထက်

EAO

ရပ်ရ�ာအေြခြပ
အာဏာပိုင်များ

ဘာေရးအရ

ပိုမို၍

တိုင်းရင်းသား ညိင်းေရး အဖွဲအစည်းများ
အာဏာသိမ်းပီးချန်ိ မှစ၍ တိုင်းရင်းသား ညိင်းေရး အဖွဲအစည်းများကို ကချင်ြပည်နယ် (ပထမဆုံးအဖွဲ)၊
မွန်ြပည်နယ်၊ ကရင်နီနဲ� ချင်းြပည်နယ် (ပိင်ဘက်အဖွဲအစည်း ှစ်ခုှင့် ထပ်ြဖစ်လာိုင်သည့် အပိင်အဆိုင်များ)
တိုတွင် ဖွဲစည်းခဲ့ကပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ ကချင်ိုင်ငံေရး ယာယီညိင်းေရးအဖွဲ (KPICT)၊ တအာင်းိုင်ငံေရး
အတိုင်ပင်ခံ ေကာ်မတီ (TPCC)၊ ချင်းအမျးသားအတိ
ိ
ုင်ပင်ခံေကာင်စီ (ICNCC - CNF ှင့် နီးစပ်သည့်
ချင်းတိုင်းရင်းသားေရးရာ ညိင်းေရး အဖွဲှစ်ဖွဲထဲက တစ်ခု) ှင့် ကရင်နီ ိုင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံေကာင်စီ (KSCC)
ှင့် မွန်ြပည်နယ် ယာယီညိင်းေရးေကာ်မတီ (MSICC) စသည်တို ြဖစ်ပါသည်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားများ
ညိင်းေရးအဖွဲ မရှိပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် ၎င်းသည် (လူအဖွဲအစည်းအတွင်း မတူကွဲြပားမများအပါအဝင်)
ကရင်လူ�အဖွဲအစည်းှင့် ိုင်ငံေရး၏ ကာလရှည်ပ်ေထွးမကို ထင်ဟပ်ေစသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့်
ကရင်လူထု (ှင့် KNU) သည် (ကရင်) ြပည်နယ်တစ်ခုတည်းတွင် အေြခစိုကြ် ခင်းမဟုတ်ဘဲ ြမန်မာိုင်ငံ
အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီး ခုနစ်ခုတွင် ပျ ံှံေနထိုင်လျက်ရှိြခင်းှင့် ဆက်စပ်သည်။
တိုင်းရင်းသား

ညိင်းေရး

ေကာ်မတီများကို

ေယဘုယျအားြဖင့်

EAO

များမှ

ဦးေဆာင်

(တခါတရံ

ေနာက်ကွယ်မှပံ့ပိုး) ပီး အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းများှင့် တိုင်းရင်းသား ိုင်ငံေရး ပါတီများမှ ပါဝင်မ အဆင့်
အမျးမျ
ိ းရှ
ိ ိသည်။
ြမင်ိုင်သည်

တိုင်းရင်းသား

ညိင်းေရး

(အဖွဲဝင်အချလည်
ိ
း

NUG

ေကာ်မတီများကို
တွင်

NUCC

ပါဝင်သည်)။

၏

ပင်မအဖွဲအစည်းဝင်အြဖစ်

ြပည်တွင်းိုင်ငံေရးှင့်

အရပ်ဘက်

လူ�အဖွဲအစည်းတွင် အေြခခံထားပီး ၎င်းတို၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အေရးြဖင့် အေရးပါေသာ ိုင်ငံေရး တရားဝင်မ
ေတာင်းဆိုမများြပလုပ်ကသည်။

အဓိကြပဿနာများ

လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ြခင်း၊

ေြမယာြပဿနာများ)

တိုင်းရင်းသားလူမျးများ၏
ိ

ညိင်းေရးအဖွဲများသည်

တွင်

(ဥပမာ-

ေဒသခံလူထုှင့်

“ေအာက်ေြခမှ

တည်ေဆာက်ေရးတွင် အေရးပါိုင်သည်။
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ပညာေရး၊

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့်
လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့်

အထက်သို”

ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု

နိဂုံး
ြမန်မာိုင်ငံသည်

သာမာန်ထက်ပိုေသာ

ဆိုးရ�ားလှစွာေသာ

အကျပ်အတည်းများ

(ကိုဗစ်ကူးစက်ေရာဂါ၊

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမှင့် ရာသီဥတု ေဖာက်ြပန်မ) ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ (ဤအကျပ်အတည်းတို၏
ဒဏ်ကိုအြပည့်အဝ မခံစားရေသးေပ။) ဤ “အေရးကီးေသာအချန်ိ ကာလ” တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြဖစ်လာိုင်သည့်
ိုင်ငံအမျးအစားကိ
ိ
ု ြပန်လည်ေလ့လာဆန်းစစ်ပီး ြပန်လည်စိတ်ကူးပုံေဖာ်ကည့်ရန် သင့်ေလျာ်ေပသည်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်

တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ အသိုင်းအဝိုင်းှင့်

ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ပန်းတိုင်ကို
ေရာက်ရှိရန်အတွက်

ေရာက်ရှိေရးအတွက်

ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ

ထိပ်သီးများ၏

ှစ်ရှည်လများ

အေထာက်အပံ့တွန်းအားတစ်ခုြဖစ်သည်။

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအြပင်

ရှိရင်းစွဲှင့်

ထိုသို

ေပေပါက်လာေသာ

ေဒသအလိုက် ကျင့်ထုံးများေပ အေြခခံ၍ ေအာက်ေြခမှ အထက်သို ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ေဆာက်မလည်း
လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကာလရှည် အားနည်ေစေသာ ိုင်ငံေတာ်၊လူ�အဖွဲအစည်းှင့် မိြပ၊
ေကျးလက် ပဋိပကများအတွက် ဖက်ဒရယ်ိုင်ငံေရးေြဖရှင်းချက်သည် တိုင်းရင်းသားလူမျးစု
ိ ဝင်များ ပါဝင်ပီး
စီမံခန်�ခွဲိုင်မှသာ ေရရှည်တည်တံ့ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံ၏ မတူကွဲြပားေသာ EAO များက

(CSO များ၊

ေဒသခံလူထများှင့်

လူမဖူလုံေရး

ပူးေပါင်း၍)

စွမ်းရည်ြမင့်မားေသာ

အုပ်ချပ်ေရး

စီမံခန�်ခွဲမများအြပင်

ဝန်ေဆာင်မများကို ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ထိုသိုပံ့ပိုးေပးြခင်းကို ဖက်ဒရယ်စနစ် ေဆွးေွးမများတွင် အသိအမှတ်ြပပီး
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို တည်ေဆာက်ပါက ေရရှည်တည်တံ့ိုင်ေြခ ပို၍ရှိပါသည်။
ေဖာက်ြပန်မ၏
လိုက်ေလျာညီေထွ

ြပင်းထန်ေသာ
ြဖစ်ေရး

အကျးသက်
ိ
ေရာက်မများရှိြခင်း၊

မူဝါဒများ

ေရးဆွဲရန်လိုအပ်ြခင်းှင့်

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ရာသီဥတု
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လက်ကျန်သစ်ေတာများှင့်

ဇီဝမျးကွ
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ေနရာအချထိ
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ယုံကည်ထိုက်ေသာ၊ စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝေသာ အစိုးရအဖွဲအစည်းအြဖစ် ရပ်တည်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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သေဘာတရားများ၊

ကျင့်ထုံးများှင့်
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အေရးကီးေသာ

အေြပာင်းအလဲတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ဦးေနဝင်းှင့် တပ်မေတာ်တိုက လက်နက်ကိုင်အဖွဲများက ြပည်ေထာင်စုကို
ဖိခွင်းရန်

�ကံစည်ေနသည်ဟု

စွပ်စွဲခဲ့သည်။

ယခုအချန်ိ တွင်
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တိုင်းရင်းသား

အမျးသားေရးဝါဒီ
ိ
များက

ဗမာြပည်အေြခအေနကို လုံးဝတ်ချြခင်းထက် ဒီမိုကေရစီ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကို
ဦးတည်ေနပါသည်။ (Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity, 1999).
(၃၀) Helene Kyed ှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များသည် ေဒသအလိုက်၊ တရားဝင်မဟုတ်ေသာ ေြဖရှင်းနည်းများ၊
ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ အြငင်းပွားမယရားများှင့် (အချ)ိ ယုံကည်ရေသာ EAO တရားစီရင်ေရးစနစ်များ၏
အခန်းကများအပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံရှိ တရားစီရင်ေရးစနစ်ှင့် ယဉ်ေကျးမများ၏ များြပားပ်ေထွးမများကို
စူးစမ်းေလ့လာခဲ့ကသည်။

သိုေသာ်လည်း

EAO

တရားစီရင်ေရးစနစ်များတွင်

‘အားလုံးပါဝင်မ’ဆိုင်ရာ

ြပဿနာများ ကျန်ရှိေနသည်- Helene Maria Kyed, editor. Everyday justice in Myanmar: Informal

resolutions and state evasion in a time of contested transition (Denmark: NIAS Press, 2020).
(၃၁) Bertil Lintner, The Wa of Myanmar and China's quest for global dominance (Chiang Mai,
Thailand: Silkworm Books, 2021).
(၃၂)

“ကွန်ဖက်ဒရိတ်”

ချဉ်းကပ်မဆိုသည်မှာ

အချပ်အြခာအာဏာပိုင်

ရခိုင်ြပည်နယ်သည်

ဖက်ဒရယ်

ြပည်ေထာင်စုဖွဲစည်းရန် အြခားြပည်နယ်များှင့် ပူးေပါင်းိုင်သည်ကို ဆိုလိုသည်။
(၃၃) NUG ှင့် CRPH (သဂုတ်လ-ေအာက်တိုဘာ ၂၀၂၁) ှင့်အတူ ေဆွးေွးညိင်းသူများထံမှ ပံ့ပိုးေပးေသာ
အချက်အလက်။
(၃၄) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ေခါင်းေဆာင်များှင့် အင်တာဗျးများ (ေအာက်တိုဘာ ၂၀၂၁)
(၃၅) Ferguson က ဖွံဖိးေရးအေထာက်အပံ့သည် ိုင်ငံေရးြပဿနာများကို ိုင်ငံေရးှင့်မဆိုင်သည့် အြမင်အြဖစ်
ေြပာင်းလဲေစိုင်သည်ဟုဆိုသည်။

ိုင်ငံေရး

ုန်းကန်မအြမင်ကို

ေသွဖယ်ေစ၍

အစိုးရက

အကူအညီ

အေထာက်အပံ့ ပညာရှင်များှင့် ပူးေပါင်း၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ ေြဖရှင်းမများအြဖစ် ပုံေဖာ်ိုင်သည်။ James
Ferguson, The Anti-politics Machine: "Development," Depoliticization and Bureaucratic Power in

Lesotho (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
(၃၆)

ခံိုင်ရည်အားကို

စွမ်းရည်သည်

စွမ်းရည်သတ်မှတ်ချက်များအရ

အေရးပါသည့်

ယရားများမှတစ်ဆင့်

အေြခခံဖွဲစည်းပုံှင့်

အနိာုံြဖစ်ရပ်များ၏

ေလျာ့ပါးေစြခင်းတိုြဖစ်ေစပါသည်။

နားလည်ိုင်ပါသည်။

ဥပမာ-

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို

အကျးသက်
ိ
ေရာက်မများကို

လိုက်ေလျာညီေထွရှိေသာ

စွမ်းရည်သည်

စုပ်ယူိုင်သည့်
အဓိကထားသည့်

ကိတင်ကာကွယ်ေပးြခင်း၊
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမှင့်

စိုက်ပျးနည်
ိ
းစနစ်ကို သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ လုပ်ကိုင်ြခင်းြဖင့် အေြခအေနအလိုက် ေြပာင်းလဲိုင်စွမ်းရှိသြဖင့်
ေရရှည်ေြပာင်းလဲမကို

ေဆာင်ကဉ်းေပးပါသည်။

အသွင်ကူးေြပာင်းမစွမ်းရည်သည်

ရှိပီးသား

စုပ်ယူိုင်သည့်စွမ်းရည်ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေသာ စွမ်းရည်များထက် ေကျာ်လွန်သွားပီး ရှိပီးသားစနစ်အား
ေရရှည်မတည်မဲမကို ြဖစ်ေစသည်။ ‘Ashley South and Liliana Demartini, Towards a Tipping Point?

Climate Change, Disaster Risk Reduction and Resilience in Southeast Myanmar (Yangon: ActionAid
Myanmar, 2020)’ ကို ကည့်ပါ။
(၃၇) ေဆွးေွးမအတွက် ‘Alan Smith’s “Ethnic Conflict and Federalism: the case of Burma” (op cit).’
ကို ကည့်ပါ။
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(၃၈) “Land Policy in Areas of Mixed Control in Myanmar: Towards equitable and sustainable land
governance

in

Southeast

Myanmar”

Covenant

Consult,

October

2021,

http://www.eprpinformation.org/wp-content/uploads/Land-Policy-1_English_final.pdf
(၃၉) Myanmar Interim Arrangements Research Project, “Between Ceasefires and Federalism:

exploring interim arrange regarding ments in the Myanmar peace process”, (Yangon: Covenant
Consult, 2018).
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