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ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးAက်ိဳးAျမတ္ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးAက်ိဳးAျမတ္ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးAက်ိဳးAျမတ္ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးAက်ိဳးAျမတ္        
Aက္ရွ္ေလေစာက္သ္ (Ashley South)1 
 
မၾကာေသးခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ A စုိးရႏွင့္လက္နက္ကုိင္လူမ်ိဳးစုမ်ား(EAGs) ၾကား ရာစုႏွစ္၀က္ 
ထက္ၾကာခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းလက္နက္ကုိင္လူမ်ိဳးစုငယ္ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးမည့္ 
တႏိုင္ငံလုံးA တိုင္းA တာႏွင့္ A ပစ္A ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ခု တြင္ထင္ရွားေသာ 
တုိးတက္မႈA ခ်ိဳ႕တုိ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းA ေပၚတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ 
ၾကျပီး ယခုA ခါတြင္ထုိမူၾကမ္းကုိ A ထက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွသေဘာတူေထာက္ခံရမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ A ကယ္၍ NCA ကုိတရား၀င္သေဘာတူညီလွ်င္ပင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည့္ညိွႏိႈင္းမႈ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ A ဓိကေသာ့ခ်က္ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားက်န္ရွိေနပါUီးမည္။ 
လက္ရွိA ေျခ A ေနတြင္ A မ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္A ဓိကေနရာတစ္ခုမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေနရာယူမည့္ပံုေပၚႏိုင္သည့္ ႏို၀င္ဘာလ တြငျ္ပဳလုပ္ရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္ပါသည္။  
 
A ထက္မွျငိမ္းခ်မ္းေရးညိႈႏိုႈင္းမႈမ်ားA ျပင္ဘက္တြင္ လက္ရွိA ေျခA ေနသည္လည္း ရႈပ္ေထြး 
ကာA ျပိဳင္A ဆုိင္ျဖစ္ေနပါသည္။ A ပစ္A ခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ားတြင္ တခ်ိန္ကပဋိပကၡ 
A က်ိဳးဆက္ခံရေသာA သိုင္းA ၀ိုင္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏A က်ိဳးA ျမတ္A ခ်ိဳ႕ကုိ ခံစားေနရ 
ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ လူမ်ိဳးစုငယ္A သုိင္းA ၀ိုင္းမ်ားသည္ေျမယာA ဓၶမသိမ္းယူမႈမ်ား ႏွင့္ 
A ျခားျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိပို၍ တုိးကာရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ A ေရွ႕ေတာင္A ာရွျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
A ပစ္ A ခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ကရင္A မ်ိဳးသား A စည္းA ရံုးႏွင့္ A ျခားေသာပါ၀င္ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား 
(stakeholders) ကုိ ျပန္လည္ႏုိးၾကားတက္ၾကြ လာေစရန္ႏွင့္ တက္ၾကြေသာကရင္ ႏိုင္ငံေရး 
A သုိင္းA ၀ိုင္းတစ္ခုကုိ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ရန္ A ေျခA ေန တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။  
 
A ထက္A လႊာေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား 
မတ္လ၃၀ရက္ေန႔NCA ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ A စိုးရ၏ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈ 
ေကာ္မတီႏွင့္ EAGs ၏တႏိုင္ငံလုံးA ပစ္A ခတ္ ရပ္စဲေရးUီးေဆာင္မႈA ဖြဲ႔ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ 
ေရွ႕သို႔လ်င္ျမန္စြာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးA ေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ 
သည္သေဘာတူညီမႈA တြက္A ခ်ိန္ဆြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျမင္ေတြ႔ေစလုိေသာ ဆႏၵမ်ား 
မရွိၾကေပ။ သို႔ျဖစ္၍A ခ်ိဳ႕ေသာA ေရးၾကီးေသာ္လည္းA ၾကိတ္A နယ္ေဆြးေႏြးရန္ လုိA ပ္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မူၾကမ္းမွထုတ္ပစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္A တြက္ ထားရွိပါ 
သည္။ ထုိA ထတဲြင္ A ပစ္A ခတ္ ရပ္စဲ ေရးကုိခိုင္မာလာေစရန္ လုိA ပ္ေသာ A ပစ္A ခတ္ 
ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး စီစU္မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီမွစတင္ကာ တပ္မေတာႏ္ွင့္ EAGs 
A မ်ားစု တုိ႔ၾကားယုံၾကည္မႈ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကုိးကန္႔ေဒသ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ 
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 A က္ရွ္ေလေစာက္သည္သီးသန္႔သုေတသနႏွင့္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈပညာရွင္တစ္Uီးျဖစ္ျပီး၊ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္၊ 

လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားေလ့လာမႈႏွင့္တိုးတက္မႈစင္တာ ၏သုေတသနA ဖြဲ႔၀င္တစ္Uီးျဖစ္ပါသည္။ 
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သည္မွ စတင္ကာ ပိုမုိ၍ ဆုိးရြားလာပါသည္။ ဤျဖစ္ေပၚလာမႈA ားျမန္မာစစ္တပ္မွတာ၀န္ယူခဲ့ 
ရျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားA တြင္း စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေရပန္းစားလာေစရန္ 
ရွားပါးေသာ A ခြင့္A ေရးတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္A ခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 
NCA မူၾကမ္းကုိ သေဘာတူညီ ျပီး ေနာက္ ဆက္တြဲ A ေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ 
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသိသာစြာ ေလ်ာ့နည္း ခဲ့ပါသည္။  
 
NCA မူၾကမ္းကုိေရွ႕ဆက္ရန္A တြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္A ေရးၾကီးသည့္A ခ်က္တစ္ခုမွာ A စိုးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေA ာက္တြင္ရွိေသာ EAGs လက္ေA ာက္ခံ ေဒသမွA ာဏာပုိင္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏A စိုးရ 
A ေနA ထားႏွင့္ ပဋိပကၡA က်ိဳးဆက္ခံေဒသမ်ားတြင္ ေပးA ပ္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပညာေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိA က်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေပးA ပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍A စိုးရဘက္မွ “ၾကားကာလA စီA စU္မ်ား”ကုိ လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  
ကနUီးA ပစ္A ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုံး၀တည္ျငိမ္A ေျခက်မႈ A တြက္ ညိႈႏိႈင္း သေဘာ 
တူညီမႈ A ၾကား (A ခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ)ကာလတစ္ခုA တြင္းတြင္ ဤျပည္နယ္မဲ့ ၀န္ေဆာင္ 
မႈ ေပးA ပ္ ျခင္းစနစ္မ်ားကုိေထာက္ပံ့ရန္လိုA ပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ A ေျခA ေန 
ျဖစ္ပြား ေန ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္သည္ စစ္တပ္A ုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္နယ္ မ်ား မွ ယခင္ 
ကမ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ေသာ ပဋိပကၡA က်ိဳးဆက္ခံေဒသမ်ားထဲသို႔ (တစ္ခါတစ္ ရံ A ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
A ကူA ညီ A ဖြဲ႔A စည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ) ၀င္ေရာက္ရန္A တြက္ နည္းလမ္း တစ္ခုA ေနျဖင့္ 
A သုံးျပဳျခင္းခံ ေနရသည္။  
 
NCA ေနာက္ဆုံးA ျပီးသတ္မႈသည္ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ခန္႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳးစု 
ပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈA တြက္ တုိးတက္မႈ 
ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္းကုိျပန္လည္လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ A ဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (stakeholders) 
သည္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ေနရာမ်ားကုိရွာေဖြၾကည့္ရႈကာ ျမန္မာႏိုင္ငံA တြင္းရွိ ေဒသႏွင့္A သုိင္း 
A ၀ိုင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကုိျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍စတင္ညိႈႏိႈင္းေျပာဆုိ ေနျပီျဖစ္ပါ 
သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာA ျပန္A လွန္ေျပာဆုိမႈA တြက္ေဘာင္တစ္ခုကုိ  သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာA ခ်ိဳ႕ေသာတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စူးစမ္းေလ့လာေနစU္ကာလA တြင္း 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားကုိၾကိဳဆုိကာ လုိA ပ္ေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
A တြက္ျပင္ဆင္ေနစU္A တြင္းတြင္ A ထူးသျဖင့္ ေနာက္ဆုံးသက္တမ္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု 
ပို၍ယူဆျခင္းခံရေသာA စိုးရ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေA ာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာA ျပန္A လွန္ ေျပာဆုိမႈ 
A တြက္ ခိုင္လုံေသာနည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ရွိလာႏိုင္Uီးမည္မဟုတ္ေပ။   A ဓိကႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ 
မ်ားသည္ဤA ေျခA ေနတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးA ျပန္A လွန္ေဆြးေႏြးမႈA တြက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိခိုင္မာစြာလုပ္ေဆာင္ရန္A တြက္ ႏိုင္ငံေရးA ရ Uီးေဆာင္မႈကုိသမၼတထံသို႔ 
လြဲေျပာင္းေပးရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေခ်မရိွေပ။ သို႔ျဖစ္၍A ေရးၾကီး၍ ၾကာရွည္တည္တ့ံေသာ ႏိုင္ငံေရး 
A ျပန္A လွန္ညိႈႏိႈင္းမႈသည္ ၂၀၁၆ A ေစာပုိင္းသို႔မဟုတ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမတုိင္မွီတြင ္စတင္ႏိုင္ေခ် 
မရွိေပ။ ဆက္လက္၍ရွာၾကာစြာေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈA ျပင္ A နာဂတ္ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး 
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ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ A စိုးရ၊ တပ္မေတာ ္ႏွင့္ EAGs တုိ႔ပင္မကပဲ ပါ၀င္ပို္င္ဆုိင္သူ (stakeholders) 
A မ်ားစုA ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ပါလီမန္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား) ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းA သိုင္းA ၀ုိင္းလႈပ္ရွားသူမ်ားပါ၀င္သင့္ပါသည္။  
 
EAGs A ေနျဖင့္မိမိ၏A ေနA ထားမ်ားကုိ A ျမင့္ဆုံးA ေျခA ေနသို႔ေရာက္ေA ာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ 
ရန္ A ခြင့္A ေရးျပတင္းတံခါးသည္ပိတ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ A ကယ္၍ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ 
လြတ္လပ္ ၍တရားမွ်တမႈရွိပါက ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္A စုိးရသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
A ခြင့္ A ာဏာမ်ားကုိA ဆင့္ျမင့္စြာခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တက္မည့္A စုိးရသည္ 
လက္နက္ကုိင္ A ုပ္စုငယ္မ်ားA ား ၂၀၁၁ ခုမွယင္းတုိ႔စတင္ရရွိခဲ့ေသာ ညိႈႏိႈင္းမႈA ခြင့္A ေရးမ်ား 
ကုိတူညီစြာ ေပးရန္ A ာမခံခ်က္မရွိေပ။ A ဓိကလႈပ္ရွားသူA ခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ပင္လွ်င္ EAGs A ား 
A တုိက္ A ခုိက္ A ဖြဲ႔ A စည္းမ်ားA ေနျဖင့္သာေတြ႔ျမင္ျပီး စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ 
လုပ္ေဆာင္သည္ဟု သံသယရွိၾကပါသည္။ ထုိသို႔ေသာA ျမင္A ခ်ိဳ႕တုိ႔တြင္ မွန္ကန္မႈA ခ်ိဳ႕ 
ရွိေသာ္လည္း EAGs A ခ်ိဳ႕ တုိ႔A ေနျဖင့္လူမ်ိဳးစုA သိုင္းA ၀ိုင္းမ်ားၾကိဳးစား ကုိယ္စား ျပဳရပ္တည္၍ 
ရရွိလုိေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆုိင္ရာတရား၀င္မႈကုိ ျငင္းပယ္လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ တရားမွ်တ မႈမရွိေပ။   
 
လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာA ေျခA ေန 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တုိင္းျပည္၏EAGs A မ်ားစု (A ကုန္မဟုတ္) သည္ A စိုးရႏွင့္ ႏွစ္Uီး 
ႏွစ္ဖက္A ပစ္A ခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤတဖြဲ႔စီA လုိက္သေဘာ 
တူညီမႈမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔၍တိက်စြာ ေဖာ္ျပမႈ မရွိပဲ၊ တႏိုင္ငံလုံး 
A တုိင္းA တာႏွင့္A ပစ္A ခတ္ရပ္စဲေရး A တြက္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္A တြင္း NCAA တြက္ ညိႈႏိုႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈ A တြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ေဘးခ်ျခင္းခံရေသာကတိက၀တ္ မ်ား A ေတာ္A တန္ပါရွိ 
ပါသည္။ A ဖြဲ႔ေပါင္းစံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏တုိးတက္မႈရလဒ္သည္ A စုိးရ (A ထူး သျဖင့္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္)A ားတြန္းA ားေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္ရျပီး၊ KNU ကဲ့သို႔ေသာ A ဓိက EAGs မ်ားႏွင့္ ႏွစ္Uီး 
ႏွစ္ဖက္A ပစ္A ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားကုိA ေကာင္A ထည္ေဖာ္ျခင္းသို႔ေရွ႕ဆက္ ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။  
 
A ပစ္A ခတ္ရပ္စထဲားေသာေဒသမ်ား (ကရင္လူမ်ိဳးA မ်ားေနထုိင္ေသာေဒသမ်ားA ပါA ၀င္) တြင္ 
ပဋိပကၡA က်ိဳးဆက္ခံA သုိင္းA ၀ိုင္းမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးA က်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ခံစား 
ေနရေသာ္လည္းA သစ္ေသာျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိစတင္ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။ ရြာသားမ်ားက 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈကုိေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ လူ႔A ခြင့္A ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေလ်ာ့က် ����� ္း၊ 
လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈပို၍ရွိလာျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ား သို႔ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ပို၍ၾကီးမားေသာA ဖြဲ႔A စည္းဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ 
စြာေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း တုိ႔A ပါA ၀င္ ထူးျခားေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္၏ A က်ိဳးA ျမတ္ မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သတ္၍ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ပဋိပကၡA က်ိဳးဆက္ေဒသမ်ားA တြင္းတြင္ ေျမယာ 
လုယက္ျခင္း၊ ပို၍ တုိးပြားမ်ားျပားလာေသာသဘာ၀A ရင္းA ျမစ္ထုတ္လုပ္ျခငး္ႏွင့္ လယ္ယာ 
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စိုက္ပ်ိဳးေရး က်ယ္ျပန္႔ စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔A ပါA ၀င္ ျပႆနာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ 
Aကယ္၍ႏွစ္Uီး ႏွစ္ဖက္ ညိႈႏိႈင္းျခင္းမ်ားတြငA္ခ်ိဳ႕ေသာ Aခ်က္မ်ားကုိ စတင္ေဆြးေႏြးမႈရွိလာျပီး 
Aျခားေသာကိစၥရပ္မ်ား -Uပမာ ဘာသာစကားAခြင္A့ေရးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ Aစိုးရ 
Aုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔တြင္ ဘာသာစကား Aသုံးျပဳမႈ- တုိ႔ကုိေဆြးေႏြးပါက ယင္းသည္ ပဋိပကၡ Aက်ိဳး 
ဆက္ေဒသမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး Aက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ျပသလာႏိုင္ ပါသည္။ ယင္းAေျခAေနသည္ 
KNU Aား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ AငA္ားၾကီးေသာႏိုင္ငံေရး AငA္ားစုတစ္ခု Aျဖစ္ျပန္လည္ ရွင္သန္ 
လာရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။  
 
KNU သည္ ၁၉၄၀-၁၉၄၉ ႏွစ္၀က္ၾကား ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၉ တြင္ လက္နက္ကုိင္ 
လႈပ္ရွားမႈစတင္ခဲ့ပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း၆၀Aတြင္းျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္A့ေျခAေနမွာ ထုိင္း 
ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ခြာလာရန္ျဖစ္ပါသည္။ KNU ႏွင္A့ျခားဆက္ႏြယ္ေန 
ေသာAုပ္စုမ်ားသည္ဤမွ်ၾကာၾကာေတာင့္ခံႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ 
Aသုိင္းA၀ိုင္းမ်ား၏ၾက့ံၾက့ံခံမႈ တုိ႔ကုိဂုဏ္ျပဳထုိက္ ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ Aနည္းဆုံး 
လြန္ခဲ့သည္A့နည္းဆုံးဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စAုတြင္း ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဆုိးရြားေသာAေျခAေနတြင္ 
ရွိေနျပီး ေတာတြင္းေနရာAနည္းငယ္ႏွင့္ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္သာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ 
Aဖြဲ႔Aစည္းၾကံဳေတြ႔ရသည့္စိန္ေခၚမႈမွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔မည္သို႔ျပန္ရန္” ႏွင့္ “Aစုိးရထိန္းသိမ္းေသာ 
ေဒသမ်ားမွကရင္လူမ်ိဳးAမ်ားစု(ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူမ်ားAပါA၀င္ - စေကာကရင္စကား မေျပာ 
ေသာAုပ္စုမ်ား)ႏွင့္မည္သို႔ဆက္သြယ္ရန္” ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္မႈ သည္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ AားAဖြဲ႔Aစည္းကုိျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ရန္Aခြင္A့ေရး တစ္ခု 
Aေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကရငA္သိုင္းA၀ိုင္းAတြင္းပိုင္းႏွင့္ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္၊ ႏွင့္ မိမိ၏ 
မူလျဖစ္တည္မႈ ကရငA္မ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈကုိျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ရွိရနA္ခြင္A့ေရး Aျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ 
ပါသည္။ ဤAေျခAေနတြင္ KNU (Aျခား ဆက္ႏြယ္ေသာEAGs မ်ား) သည္ေျမယာမ်ား ကုိ 
ခြဲျခားရန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးA ပ္သည့္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ထက္ လူမ်ိဳးစု 
A သုိင္းA ၀ိုင္းမ်ားစုိးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားA ေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀A ရင္းA ျမစ္ 
ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ေနရာယူလုပ္ေဆာင္ေသာေဒသမ်ားA တြင္းရိွ တုိးတက္ေရး 
စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္Uီးေဆာင္လုပ္ကုိင္ရန္ပို၍Aေရးၾကီးပါသည္။   Aပစ္ 
Aခတ္ရပ္စဲေရးၾကားကာလႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးလုံး၀တည္ျငိမ္မႈၾကားကာလ Aတြင္းတြင္ 
EAG A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးစနစ္မ်ားကုိA သိA မွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ A ေထာက္A ပံ့ 
ေပးရန္A ေရးၾကီးမႈကုိ ျငင္းဆန္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးစုေဆာင္းျပင္ဆင္ျခင္း A ေပၚတြင္ A ဓိက 
Uီးတည္ေသာ KNU ၏နည္းဗ်ဴဟာကုိA သိA မွတ္ျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ကရင္စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈ 
ကရင့္ေနာက္ခံA ေျခA ေနကုိၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မႈA ေပၚေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
ရံဖန္ရံခါ “စည္းလုံးေရး” A တြက္ Uီးတည္ေလ့ရွိပါသည္။  ယခင္ကယင္းကုိကြဲျပားေသာကရင္ 
A သုိင္းA ၀ိုင္း(ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶ၊ ေရွးရိုးႏွင့္ A နည္းငယ္ေသာမြတ္စလင္မ်ား- ဒါဇင္၀က္ခန္႔ရွိေသာ 
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မတူညီေသာေဒသိလယစကားေျပာေသာသူမ်ား၊ နယ္တြင္ေနေသာသူ၊ ျမိဳ႕ေနႏွင္ ့ေတာတြင္း 
ေနေသာသူမ်ား) ၏မတူညီေသာ A ဖြဲ႔၀င္မ်ားA တြက္ယင္းတုိ႔၏ A ဖြဲ႔A စည္းတစ္ခု တည္း၏ 
A ုပ္ခ်ဳပ္မႈေA ာက္သို႔၀င္ရန္A တြက္ ေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းေလ့ ရွိသည္။ သမိုင္း 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယင္းသည္လက္ေတြ႔စစ္မွန္ျဖစ္ေပၚေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု တစ္ၾကိမ္မွ မျဖစ္ဖူး 
ခဲ့ေပ။ သိထားသင့္သည့္A ခ်က္မွာ လက္ရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္း သည္ KNU လက္ေA ာက္ 
တြင္ စည္းလုံးေရးA တြက္ ေတာင္းဆုိမႈA ေပၚတြင္ A ေလးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္ ကုိေတြ႔ျမင္ 
ႏိုင္ပါသည္။ ထုိA စား KNU သည္ A ျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ား (A ျခားကရင္ EAGs၊ 
ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းA သုိင္းA ၀ိုင္းလႈပ္ရွားသူမ်ားA ပါ A ၀င္) မ်ားႏွင့္ ကရင္ 
A သိုင္းA ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥရပ္A မ်ားA ျပားတြင္ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ တစ္ခုတည္းေသာစုေပါင္း နားလည္မႈတည္ေဆာင္မႈထက္ မတူညီေသာ 
A သုိင္းA ၀ိုင္းA စိတ္A ပိုင္းမ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပါင္းစုမႈမွထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာေပါင္းစည္းမႈ ကဲ့သို႔ပင္ ဤခ်U္းကပ္မႈကုိ “ရင္းႏွီးေသာပူးေပါင္းမႈ” ဟုသုံးႏႈန္းႏိုင္ပါသည္။ 
ဤခ်U္းကပ္မႈကုိ ကရင္စည္းလုံးေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မတီ (KUPC) ၏လုပ္ငန္းတြင္ နမူနာ 
A ျဖစ္က်င့္သုံးပါသည္။ ကရင္A သုိင္းA ၀ိုင္း (A ထူးသျဖင့္ဘာသာေရး - ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ 
ယာန္ဘာသာ) ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ ေနာက္ခံA ေန 
A ထားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က  ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ KNUPC သည္ တုိင္းျပည္A တြင္းတြင္ 
ေတာင္ပိုင္းတနသၤာရီမွ Eရာ၀တီA ေနာက္ပိုင္းA ထိ မတူညီေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိေသာ 
A ပိုင္းမ်ားတြင္ တုိင္ပင္ညိႈႏိႈင္းမႈ ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ KUPC သည္A သုိင္း 
A ၀ုိင္းတြင္းေနထုိင္သူမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ကာ ယင္းတုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ဆႏၵမ်ားကုိ KNU ႏွင့္ ျပည္နယ္ 
A စိုးရမ်ားထံသို႔တင္ျပႏိုင္ေသာ A စည္းA ေ၀းမ်ားကုိဖိတ္ၾကားစီမံပါသည္။  ဤA စည္းA ေ၀း 
မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္မ်ားမတုိင္မွီတြင္ ကရင္ A သုိင္းA ၀ိုင္းA တြက္ စစ္မွန္ေသာ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးA က်ိဳးA ျမတ္တစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ရန္ ယင္းသည္ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ပါ၀င္မႈႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ KNU ေပၚလစီ၏ A သိၾကြယ္၀မႈကုိျပသေနပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရသည္ မွစ၍ 
ပထမဆုံးA ေနျဖင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ‘သာမာန္’ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္A ဓိက ကိစၥမ်ား ကုိ 
A တူတကြ ေဆြးေႏြးရန္ A တူတကြလာေရာက္ႏိုင္ျပီး ယင္းတုိ႔၏ျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ ရန္၊ 
စိတ္၀င္စားမႈမ်ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာA ေနA ထားႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ စတင္ ေမးခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 
ဂရုျပဳရန္လုိA ပ္သည့္A ခ်က္မွာKNUသည္ KUPC A ၾကံေပးတုိင္ပင္မႈမ်ားA တြင္း တြင္A ျပည့္A ၀ 
ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္းသီးသန္႔ေခါင္းေဆာင္မႈA ပိုင္းကုိေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေရရွည္ဆက္လက္ 
တည္တ့ံရန္ရွိေသာ KNU သည္ ကရင္ လူမ်ိဳးA တြက္ A ဓိက ေရွ႕ေဆာင္A ဖြဲ႔A စည္းျဖစ္၍ ရွိျပီး 
ထူးျခားသိသာ ေသာ သမိုင္းႏွင့္ A ထူးA ုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့သည္ ့ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ား ၾကာျမင့္ ခဲ့ျပီး၊ ဤA သုိင္းA ၀ိုင္း Aတြင္းတြင္တစ္Uီးတည္းေသာႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားသူ 
Aျဖစ္တည္ရွိ ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းမရွိေပ။  ပို၍ရင့္က်က္ကာစစ္မွန္ေသာAေျခAေနကုိ သေဘာတူ 
လက္ခံ ျခင္းAားျဖင့္ KNU သည္ မိမိကုိယ္ကုိျပန္လည္တည္ေဆာက္ကာ၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရး Aသုိင္း 
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A၀ိုင္းကုိ ျပန္လည္ ရွင္သန္ရနA္ခြင္A့ေရးတစ္ခAုေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ကုိ Aသုံးျပဳ 
ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခAုတြင္း မာနယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္းက်ျပီးခ်ိန္မွစ၍ KNU 
သည္ Aသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ၾကိဳးစားေနရေသာAေျခAေနသို႔ေရာက္ေနပါသည္။ ၀မ္းနည္းစရာ 
ေကာင္းသည္A့ခ်က္မွာAခ်ိဳ႕ေသာ ကရငA္သုိင္းA၀ိုင္း Aတြင္းမွလူမ်ားသည္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္သည္တစ္ဖက္တြင္ခက္ခၾဲကီးမားေသာျပႆနာ ျဖစ္ေနစU္တြင္ Aျခားတစ္ဖက္တြင္ 
ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငAံတြင္းတြင္ KNU ႏွင့္ Aျခားေသာလူမ်ိဳးစုငယ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
မိမိကုိယ္္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈAတြက္ ေရရွည္ရုန္းကန္ရာ တြင္ Aသစ္ေသာနည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားကုိ Aသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ရနA္တြက္ Aခ်ိဳ႕ေသာAခြင္A့ေရးမ်ား Aျဖစ္လည္းကုိယ္စားျပဳ 
ပါသည္။  
 
 


