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အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အေျပာင္းအလဲကာလမ်ားၾကားရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး

ကင္မ္ ဂ်ိဳလိဖ္

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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ေက်းဇူးတင္လႊာ

စာေရးသူသည္ ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း၊ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၊ ကရင္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး 
ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲဒဏ္ခံ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ကရင္လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
ကြန္ရက္မ်ား၏ မေမာမပန္း အားထုတ္ကူညီေပးမႈမ်ားက စာတမ္းေရးသားရာတြင္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

ေက်းလက္ေန ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အကူအညီေပးေနေသာ ကရင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ယခုစာတမ္း၏ အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရးသား 
ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္လူ ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္စာ စုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကလည္း စာတမ္းအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သလို ထိုမွတ္တမ္းမ်ား 
သည္ ထိုပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနတိုင္းအတြက္ သိထားသင့္သည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းသည္ ဘ႐ိုင္ယန္ မက္ကာတန္၊ Tim Schroeder၊ အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္၊ Paul Keenan ႏွင့္ ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ တို႔၏ ျဖည့္စြက္ 
အႀကံေပးမႈမ်ားေၾကာင္ ့ပိမုိုျပည္စ့ံုေကာင္းမြနလ္ာခဲသ့လုိ ျမနမ္ာႏငွ္ ့ႏိငုင္တံကာသုေတသမီ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အားေပးတုက္ိတြန္းမႈမ်ားကလည္း 
အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေထာက္အကူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မက္သယူးအာႏိုးလ္ ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပဳစုခဲ့သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သုေတသနမ်ားမွ 
ခိုင္မာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Mim Koletschka၊ ဝင္းပိုပိုေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔မွလည္း စာတမ္းကို 
တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝျခင္း အေထာက္အကူမ်ားကို မေမာမပန္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

စာေရးသူအေၾကာင္း

ကင္မ္ ဂ်ိဳလိဖ္ (Kim Jolliffe) သည္ အလြတ္တန္းသုေတသီ၊ စာေရးဆရာ၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ ႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာပါသည္။ ၎သည္ 
အျငင္းပြားရာေဒသမ်ားရွိ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား သုေတသနစီမံကိန္း (Social Services in Contested Areas – SSCA) ၏ ဦးေဆာင္ 
သုေတသီ ျဖစ္သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ဖံြ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသရွိလူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ 
ေျခာက္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း 
ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး ဖံြ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တကာ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးသာယာေရးအတြက္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး အာရွႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏုိင္ငံႏွင့္ ဝါရွင္တန္၊ ဒီ စီ တုိ႔တြင္ ႐ုံးမ်ားရွိပါသည္။ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရွိပါသည္။
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စကားခ်ီး

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၆၇ ႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ားကို ေလ့လာထားသည့္ ဤစာတမ္းကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဂုဏ္ယူစြာ တင္ဆက္လိုက္ 
ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားက ယခင္ စစ္တပ္ကသာလႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ကိုပါ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း KNU ကို အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားရာေဒသမ်ားရွိ 
လူထုမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ခြင့္ရေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းက 
ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သလို ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU အေနျဖင့္ အေရးပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိတ္
အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုသိနားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
လည္း လိုအပ္လာသည္။

KNU ၏ အတြင္းပိုင္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔စိုးမိုးရာ ေဒသမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက႑ ႏွစ္ခုစလံုးကို ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာထားပါသည္။ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလတေလ်ာက္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းအေျပာင္းအလဲမ်ား (အထူးသျဖင့္) ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၁၉၉၅-၂ဝ၁၁ ၾကား 
ကာလရွိ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ပိုင္းရွိ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားကိုလည္း ေျခရာေကာက္ထားပါသည္။ KNU ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းဌာနမ်ားသည္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ 
လာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည့္အတြက္ အဖြဲ႕အတြင္း အေနအထားမ်ားကို 
အေလးေပးေလ့လာထားပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ ေလ့လာ 
ျခင္းျဖင့္ စာတမ္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

ဤစာတမ္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးျပဳ 
ေလ့လာသည့္ အလြတ္တန္းသုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Kim Jolliffe က ေရးသားထားပါသည္။ သုေတသနစာတမ္းအတြက္ ရန္ပံုေငြကို  
ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတကာဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရးဌာန (DFAT) မွ ရက္ေရာစြာ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အယူအဆမ်ားသည္ စာေရးသူ သုေတသီမ်ား၏ အယူအဆမ်ားသာျဖစ္ၿပီး DFAT (သို႔) အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔၏ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည္ဟု 
မမွတ္ယူႏုိင္ပါ။

ေဒါက္တာကင္(မ္)နင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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အတိုေကာက္မ်ား

ABSDF ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး

BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္

BPHWT ေက်ာပိုးအိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕

CBO လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း

CPB ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ)
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ယခုလက္ရွိတြင္ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ဟု ေခၚသည္။

DKBO တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္း

EAO တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

EITI တြင္းထြက္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး

FTUK ကုန္သြယ္မႈသမဂၢမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း - ကရင္

GAD (ျမန္မာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

GOC General Officer Commanding

IAIA International Association for Impact Assessment

IDP ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ

INGO အစိုးရမဟုတ္ေသာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း

KAD ကရင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန

KAF ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္

KCO ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႕

KDHW ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန

KED ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန

KESAN ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္

KFD ကရင္သစ္ေတာဌာန

KHRG ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕

KIO ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕

KKO/DKBA ကလုိ႔ထူးေဘာ ဗ်ဴဟာ/တိုးတက္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္

KNA ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း

KNDO ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း

KNLA ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

KNPF ကရင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး

KNUP ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရးပါတီ

KPC ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

KPF ကရင္ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕

KRC ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ

KSEAG ကရင္ျပည္နယ္ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕
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KUPC ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ

KWO ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး

KYO ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး

LORC ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

MMK ျမန္မာက်ပ္

MoE ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

MoH က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

MoU နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ

NCA တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

NDF အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု

NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

PDC ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕

SLORC ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

SPDC ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

TBBC ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ၫႊန္႔ေပါင္းအသင္း 

TBC The Border Consortium

THB ထိုင္းဘတ္

UNDRIP United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

UNFC ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

UWSP ဝျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ

VTA ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

VTC ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒
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1

အပိုင္း တစ္။ ။ မိတ္ဆက္ႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၆၇ ႏွစ္ၾကာ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္ 
လာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစုပါဝင္ေသာ စစ္အစိုးရမွ ၁၉၆၂ မွ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံေသာ ျပဳျပဳေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း တေျဖးေျဖး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
KNU သည္ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားမွစကာ ခြဲထြက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၎ခြဲထြက္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အင္အားအေကာင္းဆံုး 
အုပ္စုကြဲအသစ္မ်ားသည္ ယခုအခါ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၎အခ်ိန္မွစကာ 
KNU သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းဟု ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိသည့္ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ 
သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစိုးရသစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ယင္းအစိုးရသစ္သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတစ္ရပ္ 
ထူေထာင္ရန္ ရည္မွန္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစနစ္သည္ KNU ႏွင့္ အျခား 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုက အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကာစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔အာဏာရွိစဥ္အခ်ိန္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွတစ္ဆင့္ စစ္မက္ဆိုင္ရာ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခုအစီရင္ခံစာ၏ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔သည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚ ထင္ဟပ္ထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
၏ အလားအလာမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပည္စံုစြာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအစား ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ 
မ်ားကတည္းက KNU အထူးလႈပ္ရွားခ့ဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
တိုးတကမ္ႈမ်ားေၾကာင္ ့အပုခ္်ဳပ္ေရး အေျခအေနမ်ား မညသ္ို႔ေျပာင္းလဲသြားခဲသ့ညက္ိ ုဆန္းစစသ္ြားမည္ျဖစသ္ည။္ ၎ေျပာင္းလတဲိုးတကမ္ႈမ်ားက 
ယခင္ စစ္တပ္သာရွိခဲ့သည့္ ျပည္နယ္၏ နယ္ေျမပိုင္နက္မ်ားတြင္ KNU ပါ  ဝင္ေရာက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေအာင္ အေျခအေနမ်ား ေပးခဲ့သည္။ တခ်ိန္ 
တည္းတြင္ KNU သည္ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ လူထုႏွင့္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ဆက္ဆံ 
ႏိုင္ခြင့္ ရလာခဲ့သည္။ ထိုအျခင္းအရာက ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပံုစံအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 
ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတာင္းဆိုရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး 
ကို ကရင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား မ်ိဳးခ်စ္ကရင္ပညာတတ္မ်ားျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ KNU သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ခိုင္မာစြာေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ 
ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ KNU သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ အစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ 
ကရင္ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

KNU သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း တဖက္တြင္ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားၿပီး ၁၉၅ဝ 
ႏွစ္မ်ားကတည္းက ၎တို႔လက္ေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားအေပၚ အစိုးရတစ္ရပ္သဖြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ ၎၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ တစ္ပါတီစနစ္ 
အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ပါတီဝင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ယူထားၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ 
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အနည္းဆံုး ေက်းလက္ေနလူဦးေရ ၈ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ က်ေရာက္ေန 
သည္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိဆိုရာတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ တရားစီရင္မႈႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားေအာက္တြင္ ရွိျခင္း၊ 
အစည္းအ႐ံုးကေပးေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ အစိုးရႏွင့္ 
အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးစံုေအာက္တြင္လည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား 
က်ေရာက္ေနၾကသည္။ လူဦးေရ ၂၅ဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ခိုင္မာစြာရွိေနေသာ္လည္း အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ 
မ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ႕မႈရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူဦးေရ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ KNU ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္တြင္ အလံုးစံုနီးပါး 
က်ေရာက္ေနသည္။
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KNU သည္ လတ္တေလာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ပထဝီဝင္အေနအထားအလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ ခ႐ိုင္ခုႏွစ္ခု၏ de facto အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္အျဖစ္ 
လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ၎ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သိသိသာသာရရွိထား 
သည္။ KNU ၏ အျမင့္ဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ခ႐ိုင္မ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ KNLA တပ္မဟာမ်ားကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေခၚယူ 
က်င္းပသည့္ ကိုယ္စားျပဳညီလာခံျဖစ္သည္။ ညီလာခံသည္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေလးႏွစ္ 
သက္တမ္းအတြက္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အထက္ 
မွ ေအာက္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးထံမွ 
သေဘာတူညီမႈ အရင္မရယူဘဲ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သေဘာတရားအရၾကည့္လွ်င္ KNU 
အတြင္း အာဏာခြဲေဝမႈကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းမွ အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ ဗဟို 
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အုပ္စုကြဲေနမႈမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္မ်ားအၾကားတြင္ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အစည္းအ႐ံုး၏ 
အာဏာခြဲေဝမႈ ဟန္ခ်က္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ခြဲထြက္မႈမ်ား၊ နယ္နိမိတ္ဆံုးရွံဳးမႈမ်ား စသည့္ က်႐ႈံးမႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ဆက္တိုက္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ KNU သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ၎တို႔အဖြဲ႕အစည္းကို သိသိသာသာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ 
အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဗ်ဴဟာက်ေသာ ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ 
ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအေပၚ အားထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခအေနမတူညီသည့္ ခ႐ိုင္မ်ားအၾကား၊ လက္ရွိစိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ကာ မတူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားရွိသည့္ ဗဟိုအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားၾကားတြင္လည္း တင္းမာမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။

အစိုးရက တည္ၿငိမ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ KNU သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လူထုမ်ားအၾကားတြင္ 
အျမစ္တြယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ဤစာတမ္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားကို ထူေထာင္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားတစ္ဝက္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသစ္က ယခင္အစိုးရ ပံုစံ 
မ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုအရာသည္ ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အရပ္သားအာဏာပိုင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံထားရေသာ KNU အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းႏွင့္ အေရးပါေသာယူဆခ်က္မ်ား

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုဳးစုမ်ားထဲတြင္ ဗမာႏွင့္ ရွမ္းၿပီးလွ်င္ ကရင္သည္ တတိယအႀကီးဆံုးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သံုးသန္းႏွင့္ ခုႏွစ္သန္း 
ၾကားထဲတြင္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။1 ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း (အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈမ်ား အတန္အသင့္ရွိေသာ္လည္း လူဦးေရ၏ မည္မွ်ရွိသည္ကိုမူ မသိရွိထား 
ေပ။

သုိ႔ေသာ္ “ကရင္” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာသည့္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားကို 
ေပါင္းကာ ေခၚဆိုရည္ၫႊန္းသည့္အတြက္ အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အဆိုျပဳ႐ံု သက္သက္မွ်သာျဖစ္သည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက 
ကရင္အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အုပ္စုခြဲ ၁ဝ ခု ၁၅ ခုအျပင္ အဓိကလူမ်ိဳးစုႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ စေကာကရင္ ႏွင့္ ပိုးကရင္ တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ကိုလုိနီေခတ္ႏွင့္ ကုိလိုနီေခတ္အလြန္ ကာလမ်ားတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအနက္မွ ပအို႔ဝ္၊ ကယန္းႏွင့္ ကယားတို႔ကို ကရင္လူမ်ိဳး 
အႏြယ္ဝင္မ်ားဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ေနေသာ္လည္း သပ္သပ္စီ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကရင္လူမ်ိဳး အုပ္စုခြဲ အမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳၾကေသာ ဘာသာစကားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 
ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ေပါင္းစည္းေနေသာေၾကာင့္ မတူကြဲျပားေသာ္လည္း စည္းလံုးမႈရွိ 

1 Smith (1999), 30; Thawnghmung (2012); South (2012). 
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သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ လူမ်ိဳးစုအၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ၁၈၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ခရစ္ယာန္ စေကာကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ဦးေဆာင္ 
ေသာ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ေတာင္တန္းေဒသေပၚတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွသည္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ေျမျပန္႔စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသေန 
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအထိ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံႏွင့္ အျခားအထိမ္းအမွတ္ သေကၤတမ်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
သာမန္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ခံယူထားေၾကာင္း သိရွိရန္ 
မွာမူ ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။2

KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္

KNU သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို “ႏိုင္ငံသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ”3 ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ 
ျဖစ္လာေစလိုၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ ေပးေစလိုသည္။ KNU သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက NLD ႏွင့္ ၎ 
တို႔၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို အစဥ္အဆက္ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ အစည္းအ႐ုံး၏ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မွာ 
အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္သို႔ ေျပာင္းလဲထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ NLD၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေထာက္ခံသြားမည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

KNU အတြက္ အဓိကနာက်ည္းခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံကို ဗမာလူမ်ိဳးစု၊ အထူးသျဖင့္ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အခ်က္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ “ျပည္ေထာင္စု” (ဗဟို) အဆင့္တြင္ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအပါအဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေအာင္ 
အာမခံေပးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္က ၎တို႔အတြက္ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု KNU က ႐ႈျမင္ထားသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ 
အျခား အေျခအေနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက 
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသားေပး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
(၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အပိုင္း ၄ တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။)

အစပိုင္းတြင္ KNU သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို 
ေျပာင္းလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိသည္။ အဆုိပါ ထင္ျမင္ေရးသားခ်က္မွာ မွားယြင္းေနသည္။ KNU သည္ ကရင္ 
ျပည္နယ္ အလံုးစံုအာဏာရရွိေရးအတြက္ အေလးထားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေအာက္တြင္ သီးျခားျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈကို 
အစဥ္အဆက္အားေပးခဲ့သည့္ အဖဲြ ႔အစည္း ျဖစ္သည္ (အပိုင္း ၂ တြင္ၾကည့္ပါ) ။

KNU သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးကတည္းက ဘက္ေပါင္းစံုသေဘာတူေသာ ႏုိင္ငံအဝွမ္း အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးမ်ားကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္အား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အဆက္မျပတ္ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အုပ္စုတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္က သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာ 
တူညီမႈ (NCA) ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေပးအယူ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိလာခ့ဲသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ KNU ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ၎တို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ တိက်စြာ ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုမိုလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၊ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ KNU အၾကားရွိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေနအထားသည္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ား 
အတြင္း မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း 
KNU ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး ရန္သူအျဖစ္ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေထာက္ခံေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက EAO မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျပန္လည္ 
ျဖစ္ပြားေသာ အခါတြင္မူ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ KNU သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရွိဆံုး 
ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎အေျပာင္းအလဲသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ KNU ဥကၠ႒ မူတူးေစးဖိုးႏွင့္ 

2 ကရင္အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာရွဴေထာင့္မ်ားကို သိရွိလိုလွ်င္ Thawnghmung (2007)၊ Thawnghmung (2012)၊ South (2007)၊ 
South (2008)၊ South (2012)၊ Cheesman (2002)၊ Rajah (2002) တုိ႔ကိုၾကည့္ပါ။
3 KNU အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေဝေသာ ၂ဝ၁၃ စာေစာင္တြင္ ၾကည့္ရန္။ ဤေနရာတြင္ ရယူႏိုင္သည္ - 
http://www.knuhq.org/wp-content/uploads/2014/10/2013-Aug-The-KNU-and-the-Peace-Process.pdf.
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ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔  ရင္းႏွီးစြာေပြ႕ဖက္ႏႈတ္ဆက္ေနပုံ မီဒီယာမ်ားတြင္ပါလာေသာအခါ စံနမူနာျပစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။4 
သို႔ေသာ္ အျခား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  KNU အတြင္းရွိ အျခားအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၎အျပဳအမူကို ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ 
သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 
(UNFC) မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သျဖင့္ အစည္းအ႐ံုးအပါအဝင္ ကရင္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
အမွန္တကယ္ လိုက္နာရန္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈ မရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဝဖန္သူမ်ားကပင္ လက္ခံ 
ရေသာ “စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရိွ လူနည္းစု ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ကိစၥအားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ံဳး” ေဖာ္ျပထားသည့္ NCA 
စာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။5 ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏိုင္ေရးအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို NCA က ကတိကဝတ္ျပဳေစသည္။ သို႔ေသာ္ NCA တြင္ UNFC က 
အဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႕ကို ပါဝင္ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ေကာင္စီက သပိတ္ေမွာက္ခ်ိန္တြင္ KNU က သေဘာတူေၾကာင္း ၂ဝ၁၅ ေအာက္တိုဘာလ၌ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ EAO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။UNFC အဖြဲ႕ဝင္  EAO ခုႏွစ္ဖြဲ႕အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အႀကီးဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ကပါ NCA တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ 
ျငင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ရည္မွန္းထားသကဲ့သို႔ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး” လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ထိုကဲ့သို႔ NCA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း EAOs အမ်ားစုက အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည့္ 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ထူေထာင္ရန္ တပ္မေတာ္ဖက္က စာအားျဖင့္ ကတိကဝတ္ ရရွိခဲ့ျခင္းတြင္ KNU ၏ အခန္း 
က႑သည္ အေရးပါေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ လံုၿခံဳ 
ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အေျခအေနမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းက KNU ခ႐ိုင္အမ်ားစုထံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးေထာက္ခံ 
ျခင္း ရရွိေစသည္ (အပိုင္း ၆ ႏွင့္ ၇ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းအထိ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညီလာခံတြင္ KNU သည္ အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ညီလာခံကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အဓိကလမ္းမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ခ်ိန္တြင္ KNU သည္ ကရင္ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
တြင္သာ အဓိကလႈပ္ရွားသည္။ KNU ၏ ခြန္အားသည္ အဖြဲ႕အတြက္ ခိုလႈံရာ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သတင္းေထာက္လွမ္းမႈႏွင့္ တပ္သားစုေဆာင္းေရး 
စသည္တို႔ကိုေပးသည့္ ေက်းလက္လူထုႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးမွ ရရွိသည္။ ၁၉၆ဝ ႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းက တိုင္းျပည္တြင္း ပထမဆံုး 
အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက “ျဖတ္ေလးျဖတ္” မဟာဗ်ဴဟာ6ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၎ဗ်ဴဟာသည္ လူထုထံက 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ၿဗိတိသွ်တို႔အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာသည္ ကနဦးပိုင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုက EAO မ်ားအေပၚ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရက္စက္သည့္ စနစ္တက် ေျမလွန္ေခ်မႈန္းေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရလြယ္ကူေစရန္ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာ ေဒသမ်ားသို႔ အတင္းအၾကပ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားေကာင္းေသာေနရာမ်ားကို 
“အမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ား”အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားကိုမူ “အျဖဴေရာင္နယ္ေျမမ်ား” 
အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ၊ EAO ေရာ အစုိးရပါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေႏွာေနေသာ ေနရာမ်ားကို “အညိဳေရာင္နယ္ေျမမ်ား” အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
အမည္းေရာင္နယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူထုမ်ား ကို အျဖဴေရာင္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ 
ျငင္းဆန္သူမ်ားကို ရန္သူမ်ားကဲ့သို႔ ဆက္ဆံခဲ့သည္။

4 Saw Yan Naing, “Army Chief Meets KNU, Says He Supports Stalled Ceasefire Process,” The Irrawaddy, December 1, 2014, available at: 
http://www.irrawaddy.com/burma/army-chief-meets-knu-says-supports-stalled-ceasefire-process.html.
5 Maung Zarni and Saw Kapi, “Democratic Voice of Burma: Divisive ceasefire won’t bring peace,” BurmaNet News, September 8, 2015, 
available at: http://www.burmanet.org/news/2015/09/08/democratic-voice-of-burma-opinion-divisive-ceasefire-wont-bring-peace-maung-
zarni-and-saw-kapi/.
6 ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ EAO မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွေပးေသာ အေထာက္အပံ့အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္ 
(အစားအေသာက္၊ ရံပံုေငြ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ တပ္သားစုေဆာင္းေရး၊ ခံုလႈံစရာ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္ေတာက္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္)။ 
အခ်ိဳ႕ကမူ မဟာဗ်ဴဟာသည္ လူထုက EAO မ်ားကို ေက်ာခုိင္းၿပီး EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေခါင္းမ်ားျဖတ္သည့္အထိ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ Maung Aung Myoe (2009), pp. 25-26; Smith (1999), pp. 258-262; Selth (2001), pp. 91-92, p. 99, pp. 163-164; 
South (2008), p. 34, pp. 86-87 တို႔ကို ၾကည့္ပါ။
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အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာသည္ နယ္စပ္ႏွင့္ေဝးသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမအတြင္းရွိ KNU နယ္ေျမမ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားခန္႔တြင္ KNU လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကင္းစင္သြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ေဒသမ်ား၌ 
၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားခန္႔တြင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး KNU မွ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ရရွိခဲ့သျဖင့္ 
KNU စိုးမုိးမႈကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ ကရင္ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရးပထဝီကို ပံုေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ KNU ႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ဘက္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ရာေထာင္ခ်ီေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ရာေထာင္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ေနရပ္မ်ားကို စြန္႔ခြာကာ တပ္မေတာ္၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာမ်ားႏွင့္ KNU ၏ အတြင္းဘက္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း

KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ အေျခခံ တရား 
စရီငမ္ႈစနစ္ေပးျခင္း၊ စိကုပ္်ိဳးေျမမ်ားကုိ မတွပ္ံတုင္ျခင္း၊ ၾကပမ္တ္ျခင္း ႏငွ္ ့ပိငုဆ္ုငိခ္ြင္မ့်ား ထတု္ေပးျခင္း၊ သစ္ေတာႏငွ္ ့အျခားေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကိ ု
ၾကပ္မတ္စီမံျခင္း၊ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အပါအဝင္ အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ 

KNU သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေက်းလက္ေဒသတေလ်ာက္တြင္ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ၾကေသာ အနည္းဆံုး ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၈ဝဝ,ဝဝဝ 
ခန္႔အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။7 ထိုလူဦးေရထဲမွ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၅ဝ,ဝဝဝ မွ ၃၅ဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ KNU ၏ အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ 
တည္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရအပါအဝင္ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံမႈရွိသည္။ KNU ၏ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး 
အစိုးရ၊ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည့္ လူဦးေရ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိႏိုင္သည္။8 ယခုေနာက္ဆံုး ကိန္းဂဏန္းတြင္မူ 
တေရာ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျပည္သူ ၆၉,၇၅၃ ဦးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ ထိုခ႐ိုင္သည္ အစိုးရစာရင္းေကာက္ယူခဲ့သူမ်ားကို KNU က 
ဝင္ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ KNU မွရရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

KNU ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပည္တြင္း NGO မ်ားက ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း ၁၆၇,၅၇၄ ေယာက္ တက္ေရာက္ေနေသာ 
ေဒသခံေက်ာင္း ၁,၅ဝ၄ ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၄,၅၂၉  ဦးအတြက္ ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း ၎အဖြဲ႕မ်ားကပင္ ေပးသည္။9 
KNU က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနသည္ ေဆးခန္း ၆၁ ခုႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ၇ဝဝ ေက်ာ္မွတစ္ဆင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၁၉ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ကို 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားဆက္စပ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ NGO မ်ားက ရာခ်ီေသာေဆးမွဴးမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားျဖင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ရဲအရာရွိ ၆ဝဝ ေက်ာ္ ခန္႔ထားၿပီး ၎တို႔က တရားသူႀကီးမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ကာ 
ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ အေျခခံတရားဥပေဒ စနစ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ 

7 သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ KNU လႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္ ၂၁ ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၁၁ တို႔တြင္ လူဥိးေရ စုစုေပါင္း ၂.၃ သန္းရွိၿပီး ေဖာ္ျပပါခန္႔မွန္းေျခ 
ကို ထိုအခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ကာ တြက္ခ်က္ရရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ KNU လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ လူဦးေရကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ စာေရးသူ၏ 
ရွိရင္းစြဲဗဟုသုတ၊ အျခားသုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားမွရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ မုထေရာ ခ႐ိုင္မွ လူဦးေရ ၆၉,၇၅၃ ဦးအျပင္ KNU ရွိေသာ္လည္း လႈပ္ရွားမႈ အားနည္းသည့္ ေနာက္ထပ္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုမွ လူဦးေရ ေထာင္ဂဏန္း အနည္းငယ္ကို ေပါင္းထည့္တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ KNU ပညာေရးဌာန (KED) ႏွင့္ ၎ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ကေလးငယ္ ၁၆၇,၅၇၄ ဦးကို ပညာမ်ားသင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ ေကာက္ယူခဲ့သည့္အထဲမွ 
၁၈.၉% သည္ ေက်ာင္းေနၾကသည္။ ထိုႏွင့္ညီေသာ မဟုတ္လွ်င္ ေလ်ာ့နည္းေသာ အခ်ိဳးအစားက KNU ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမထဲတြင္ ေက်ာင္းေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ 
KED မွ ပညာေပးအေထာက္အပံ့ရေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၈၈၈,ဝဝဝ ခန္႔ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ KNU ဧရိယာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေနသည့္ အခ်ိဳးအစား 
ထက္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ေက်ာင္းေနသည့္ အခ်ိဳးအစားက ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သျဖင့္ ေရွ႕တြင္တင္ျပခဲ့သည့္ ပမာဏမွာ လက္ေတြ႕တြင္ ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ ထို 
အထဲမွ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ KNU အားနည္းသည္။ KNU မွ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏိုင္ျခင္းသည္ အစည္းအ႐ံုး၏ၾသဇာအာဏာ က်ယ္ျပန္႔မႈကို ေဖာ္ျပျခင္း 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမည္မွ်သည္ KNUႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကြန္ရက္မ်ားေအာက္တြင္ လက္လွမ္းမွီတည္ရွိေနေၾကာင္းျပသသည္။ KNLA ႏွင့္ KNU ၏ 
အျခား အဖြဲ႕အစည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အားေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားရွိေသာ္လည္း ပညာေရးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈအားနည္းေသာ ဧရိယာမ်ားလည္းရွိသည္။
8 KNU လႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၁၁ ခုရွိ လူဦးေရကုိ အေျချပဳၿပီး ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ 
ေရွ႕မွတ္ခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ။
9 Karen State Education Assistance Group (KSEAG) (2015). ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ စာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃,၂၃၅ ေယာက္ကို တစ္လလွ်င္ အျပည့္အဝ 
ခံစားခြင့္ ထိုင္းဘတ္ ၇,၅ဝဝ ေပးခဲ့သည္။ အျခား ဆရာ၊ ဆရာမ ၁,၂၉၄ ေယာက္အတြက္မူ အစုိးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွေပးေသာ လစာေငြပမာဏအား 
ဘတ္ ၇,၅ဝဝ ျပည့္ေအာင္ ထပ္ေဆာင္းျဖည့္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။
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မၾကာေသးမီက ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနေအာက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေျမကြက္ စုစုေပါင္း 
၆၇,၇၆၅ ကြက္သာရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၃၅၄,၅၁၂ ဧက (၁,၄၃၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာ) သာရွိသည္။ သစ္ေတာဌာနက အက်ယ္အဝန္း 
အားျဖင့္ သစ္ေတာေျမဧက ၆၄,ဝဝဝ (၂၅၉  စတုရန္း ကီလိုမီတာ) ေက်ာ္ေသာ ေဒသတြင္းသစ္ေတာ ၆၃ ခုကို စီမခံခန္႔ခြဲေနသည္။ ကရင္ 
အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးသည္ KNU ၏ ဌာနတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း KNU ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒေအာက္တြင္ ရြာတိုင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထားရွိႏိုင္သည့္ အထူးအခြင့္အေရး ရရွိထားသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခား 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ က်ား၊ မေရးရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအတုိင္း စီရင္ခြင့္ရႏုိင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေထာက္အပ့ံမ်ားေပးသည္။

KNU ႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္  လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား 
ေပးသည့္အျပင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္လာပါကလည္း ပထမဦးဆံုး တံု႔ျပန္ကူညီသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ 
စခန္း (ယခင္က ယာယီစခန္းမ်ားဟု ေခၚသည္) မ်ားကို KNU က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈ 
မရွိေတာ့သည့္ ကရင္ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက တာဝန္ယူလည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ၈ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ေနထိုင္ၾကသည္။

KNU က ျပည္သူလူထုအေပၚ မည္မွ်ကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည္ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံယူမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေက်းရြာအဆင့္ႏွင့္ အထက္လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ညီလာခံ 
မ်ားကတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနရာအမ်ားစုရွိ ေဒသအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ေက်းရြာအုပ္စု 
အဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ အားနည္းသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အရပ္သားႏွင့္ တပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္မႈ မွ်တေစရန္ႏွင့္ အာဏာခ်ိန္ခြင္ညိႇျခင္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ 
အလမ္းေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အစည္းအ႐ံုးအတြင္း မတူကြဲျပားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္ 
အမွ် ေဖာ္ျပပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အတြင္း စည္းလံုးမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေရးပါေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

အပိုင္း ၂ တြင္  တင္ျပထားသည့္အတုိင္း သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ KNU သည္ အကြဲအၿပဲမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ၁၉၇ဝ ႏွစ္ 
မ်ားအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ၁၉၈ဝ ႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းတြင္ စည္းလံုးမႈရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ KNU 
ထံမွ မၾကာခဏ ခြဲထြက္သြားၿပီး အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးသြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU 
အား ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္လာၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕အုပ္စုကြဲမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိၿပီး အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး KNU ႏွင့္လည္း မိတ္ဘက္အျဖစ္ တည္ရွိၾကသည္။

ဇယား ၁ - အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဆက္ဆံေရးအေနအထားမ်ား

အုပ္စု KNU ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အစိုးရ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး လႈပ္ရွားရာေဒသ

တပ္မေတာ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား (BGFs) 
#၁ဝ၁၁-၁ဝ၂၂ (၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ၾကား
တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း) 

အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲမႈအေပၚ မူတည္

တပ္မေတာ္၏
ကြပ္ကဲမႈေအာက္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္၊ 
မူတေရာခ႐ိုင္ေတာင္ပိုင္း

ကလို႔ထူးေဘာကရင္အဖြဲ႕/တိုးတက္ေသာ 
ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ 
(KKO/DKBA) (၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ၾကား 
တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း)

မဟာမိတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၊
တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္



7

ယခုတိုးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ 
တပ္မေတာ္ အမည္ကို အသံုးျပဳေနေသာ 
ေက်ာ္ထက္/စန္းေအာင္/ပိုဘီးအုပ္စု၊ (၁၉၉၄ 
ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ၾကား မူရင္း တိုးတက္ ေသာ  
ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္၏ 
အစိတ္အပိုင္း)

အားေပ်ာ႔ေသာ 
မဟာမိတ္၊ သို႔ေသာ္ 
အကန္႔ အသတ္ျဖင့္သာ 
ယံုၾကည္မႈရွိ

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္၊ 
မူတေရာခ႐ိုင္ ေတာင္ပိုင္း

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) မဟာမိတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ဘားအံခ႐ိုင္

တပ္မေတာ္ BGF အမွတ္ ၁ဝ၂၃ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲမႈအေပၚ မူတည္

တပ္မေတာ္၏ 
ကြပ္ကဲမႈေအာက္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္

သံေတာင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား” / 
ျပည္သူ႔စစ္

အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲမႈအေပၚ မူတည္

တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ 
ေအာက္ ေလ်ာ့ရဲစြာ 
တည္ရွိ

ေတာ္ဦးခ႐ိုင္

တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တပ္သား 
ရာဂဏန္းအခ်ိဳ႕ KNU မွခြဲထြက္ၿပီး တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။10 ယင္းအဖြဲ႕အသစ္ 
သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕သြားခဲ့ၿပီး KNU ကို ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ 
မာနယ္ပေလာရွိ KNU ၏ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ နယ္စပ္ေဒသ ေကာ္မူးရာ (ယေန႔ ေရႊကိုကို အနီး) တို႔ကို သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။ DKBA 
သည္ KNU ထံမွ အေမြဆက္ခံယူခဲ့လွ်င္ ရႏိုင္ေသာ အရပ္သားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စြန္႔ပယ္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ေဇာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ အရံတပ္ဖြဲ႕သဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၎၏ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ျဖတ္ 
ေလးျဖတ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား ႏွင့္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းတြင္ KNU ၏ တန္ခုိးအာဏာ 
တမုဟုတ္ျခင္း က်ဆင္းလာျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ DKBA ေၾကာင့္ဟု ခံယူၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ KNU အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ အေတာ္ 
မ်ားမ်ားက DKBA ကို ႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း မရွိၾကေပ။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးကို အစိုးရ၏ အလံုးစံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ  
ေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGFs) အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ 
ခုႏွစ္တြင္ DKBA သည္ အဓိကအုပ္စုႏွစ္ခုအျဖစ္ ကြဲသြားသည္။ ျမဝတီႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသမ်ားတြင္ အေျချပဳေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
ပိုႀကီးေသာအုပ္စုက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၂ ခု (အမွတ္ ၁ဝ၁၁ မွ ၁ဝ၂၂ အထိ) အျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားေသာ္လည္း အျခားဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားက 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသူမ်ားက KNU ႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းသြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အား ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက 
သည္။ ထုိအုပ္စုမ်ားသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ တြင္ ကလို႔ထူးေဘာ 
ကရင္အဖြဲ႕/တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ (KKO/DKBA) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ KKO/DKBA 
မွ အႀကီးတန္းဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား၏ အဆိုအရ “အဖြဲ႕ကြဲတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဘာသာေရးအတြက္ ရပ္တည္တယ္ဆိုရင္ BGF နဲ႔ပူးေပါင္းပါ။ 
တိုင္းျပည္အတြက္ရပ္တည္တယ္ဆိုရင္ KNLA လိုပဲ ငါတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းပါလို႔ ေျပာခဲ့တယ္” ဟု ဆိုသည္။ KKO/DKBA သည္ ယခုအခါတြင္ KNU ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း မဟာမိတ္ျပဳထားၿပီး အခ်ိဳ႕ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို KKO/DKBA နယ္ေျမထဲတြင္ 
ျပန္လည္ ထူေထာင္ၿပီး KNU ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ DKBA သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ NCA ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန္႔တြင္ KKO/DKBA သည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲျပန္သည္။ ေက်ာ္ထက္ႏွင့္ စန္းေအာင္ဟူေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးႏွစ္ေယာက္သည္ 
နယ္ေျမထဲတြင္ လမ္းအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပဋိပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာရွလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတေလွ်ာက္ အရင္းခံတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းမွာ 

10 The website of Paul L. Keenan, “The Formation of the DKBA,” May 6, 2016, available at: https://paullkeenan.net/2016/05/06/the-for-
mation-of-the-dkba/; South (2012), 18-20.
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ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ကုန္သြယ္မႈေပါင္းစည္းေရး နည္းဗ်ဴဟာ၏ အခရာျဖစ္ေသာ အိႏိၵယမွ ဗီယက္နမ္အထိ 
အေရွ႕-အေနာက္ စႀကၤန္တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အုပ္စုကုိ KKO/DKBA မွထုတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔တပ္၏ မူရင္းအမည္ျဖစ္ေသာ တိုးတက္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ အျဖစ္ ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၎အုပ္စုသည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူတြင္ အေျချပဳေသာ ဘုန္းႀကီး 
ဦးသုဇန၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္ဟု သတင္းေျပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ လူပလဲ ၿမိဳ႕နယ္၌ ၎အုပ္စု၊ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္ BGF မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္မွ စြန္႔ခြာျပီး DKBA 
အုပ္စုအသစ္သို႔ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း အမွတ္၂ဝ၁၂ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအသစ္ ပိုဘီး ပူးေပါင္းလာခဲ့သည္။ ထို 
တိုက္ပြဲအသစ္မ်ားသည္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဒုတိယလမ္းမမ်ားနေဘးႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ 
ဟက္ႀကီး ဟုေခၚေသာ အဓိကဆည္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသံုးဦး ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ေလ်ာ့ရဲစြာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားေသာ္လည္း ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနေပ။ ၎တို႔သည္ လူပလဲႏွင့္ ေကာတရီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ 
ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ အထူးလႈပ္ရွားၾကသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဟုလည္း လူသိမ်ားသည့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) ကို ဗိုလ္ထိန္ေမာင္ ဦးစီးေသာ KNLA ၏ 
တပ္မဟာ (၇) မွ အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ KPC သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အလ်င္အျမန္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး 
ေနာက္တြင္ KNU ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ BGF ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။ KPC ၏ အုပ္စုငယ္တစ္ခုသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
KNLA ႏွင့္ DKBA ၏ သူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ KPC သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကို 
ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ NCA ေရးထုိးခဲ့ကာ KNU ၏ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ယခင္ KNLA တပ္မဟာ (၆) (ဒူးပလာယာခ႐ိုင္) ၏ တပ္ရင္း (၁၆) ျဖင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သူမူဟဲက 
ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔၏နယ္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ KPF သည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ ပူးေပါင္းမႈ 
အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။11 KPF သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
အမွတ္ ၁ဝ၂၃ သို႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔တပ္အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕တပ္သားမ်ားကို ေဒသအဆင့္ သေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္ 
ျပည္သူ႔စစ္အေနျဖင့္ ထားရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ယူနီေဖာင္းအား ဆက္လက္ဝတ္ဆင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

သံေတာင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား”

ေတာ္ဦးခ႐ိုင္ရွိ တပ္မဟာ (၂) မွ အုပ္စုငယ္ႏွစ္ခုသည္ ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ခြဲထြက္လာခဲ့ၿပီး လိပ္သိုၿမိဳ႕နားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူကာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား” အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ပထမဆံုးခြဲထြက္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမွာ 
ေက်ာ္ဝင္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒါဇင္အနည္းငယ္မွ်ရွိေသာ တပ္သားမ်ားျဖင့္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အထူးေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ 
ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးမွာ ကိုႀကီး ျဖစ္ၿပီး ပထမအဖြဲ႕ႏွင့္ အလားတူ တပ္သားပမာဏခန္႔ျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္ 
လာကာ ေျမာက္ပုိင္း သံေတာင္အထူးေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ကယ္ဘ 
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကဲ့သို႔ ျပဳမူလာခဲ့ၾကသည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ၾကေသာ္လည္း KNLA အတြက္ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ 
စုစည္းရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအုပ္စု တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ တရားဝင္ ကြပ္ကဲမႈ 
ေအာက္၌ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ထုိအျခင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အတိအက်ကိုမူ ရွာေဖြရန္ 
ခက္ခဲသည္။

11 South (2012), 38.
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ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

KNU သည္ အျခားကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ မူဝါဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိုမူဝါဒက 
KPC ႏွင့္ KKO/DKBA တို႔ႏွင့္ ျပန္ေပါင္းထုတ္ရန္ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည္။ KNU သည္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးကို တစ္ခ်ိန္တြင္ 
တေပါင္းတစည္းတည္းလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ စုစည္းရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ KPC၊ KKO/DKBA ႏွင့္ DKBA ၏ အုပ္စုအသစ္ အားလံုးတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ KNU ၏ မူအတိုင္း လိုက္နာရန္ႏွင့္ ၎ 
တို႔၏ နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားကို KNU အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ အႀကီးတန္း BGF ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ 
လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားမ်ားကို ႏႈတ္အားျဖင့္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဆက္ဆံမႈသည္ သီးသန္႔ဆန္ 
ၿပီး ၎ BGF မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
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အပိုင္း ႏွစ္။ ။ KNU ၏ သမိုင္းအက်ဥ္း

KNU ၏ ၆၉ ႏွစ္တာ သမိုင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးရွည္ၾကာၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ၏ အခန္းက႑မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ အစည္းအ႐ံုး၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ 
ေအာင္ ရည္ရြယ္ကာ အဓိကလႈပ္ရွားျဖစ္ေပၚမႈအခ်ိဳ႕ကိုသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကိုလုိနီေခတ္

ကိုလိုေခတ္အတြင္းတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ကြဲျပားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အစပိုင္းတြင္ Burma Proper ေနာက္ပိုင္းတြင္ Ministerial 
Burma ဟု ေခၚခဲ့ၾကေသာ ျပည္မတြင္ ဗမာႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေထြးေယာယွက္တင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ထုိေဒသမ်ား 
မွ ရွိရင္းစြဲ ႐ိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး အစိုးရစနစ္သစ္တစ္ခုႏွင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။ ထိုစနစ္သစ္၏ စစ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူး 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ခန္႔ထားရန္ ပိုမိုအေလးသာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖယ္ထုတ္ခံခဲ့ 
ၾကရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကရင္အင္အားစုမ်ား၏ ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုလည္း ခံခဲ့ရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ယေန႔ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔အပါအဝင္ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကို “ေတာင္တန္း 
ေဒသမ်ား” ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က ထိုေဒသမ်ားကို ၎တို႔၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မထားခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုးရာ 
ထံုးတမ္းအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ၎တို႔၏ ရွိရင္းစြဲ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရကုိ အခြန္ဘ႑ာဆက္သမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေဒသမ်ားထဲတြင္ ယေန႔ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ဘက္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ သံလြင္ခ႐ိုင္ (တစ္ခါတစ္ရံ ဖာပြန္ခ႐ိုင္)12 လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသည္ မည္သည့္အခါကမွ် 
ဗဟိုအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ယေန႔အခ်ိန္အထိ KNU အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္း၏ အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားသည္ အလြန္မ်ားေသာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ တြင္ ေတာင္တန္းေဒသအပိုင္း ၂ 
အျဖစ္ လ်ာထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။13

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ပညာတတ္ ခရစ္ယာန္ ကရင္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း (Karen National Association-KNA) ကို 
၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈအထူးရွိခဲ့သည္။ KNA သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား 
ထူထပ္စြာေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတေလွ်ာက္တြင္ လက္ေအာက္ခံမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရး၊ စာေပႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားျဖင့္ ကရင္ 
အမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လံုးကို လႊမ္းၿခံဳေသာ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာသ႑ာန္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ KNA သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဇာ 
ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကိုလိုနီေခတ္ ဥပေဒျပဳေရးေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

KNA မွ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆန္းစီပိုး သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို အစပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ 
လက္ေအာက္ ကိုလိုနီအျဖစ္ တည္ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္မည့္ ကရင္ျပည္နယ္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဆန္းစီပိုး ကို “လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္” ထူေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုသူအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း 
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆန္ဆန္ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ၎ရည္မွန္းခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ 
“ကိုယ္ပိုင္တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးေကာင္းစားရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ စုစည္းရန္ အသင့္ရွိ 
သည့္”14 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ “ျပည္ေထာင္မ်ား ေပါင္းစုထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ” အျဖစ္ စိတ္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

12 သံလြင္ခ႐ိုင္ထဲတြင္ KNU ၏ ယေန႔အေခၚ မူးတေရာခ႐ိုင္ႏွင့္ ေတာ္ဦး၊ ကလယ္လြီးထူး၊ ဘားအံႏွင့္ ဒူးသထူးခ႐ိုင္တို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ The 
Imperial Gazetteer of India, 1908 (Oxford: Clarendon Press) ၏ “Salween District,” အပိုင္းကို ႐ႈပါ။ http://indpaedia.com/ind/index.php/
Salween_District,_1908 ကို ၾကည့္ပါ။
13 ထိုအထဲတြင္ “ေတာင္ငူခ႐ိုင္”၊ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အပိုင္းမ်ား၊ သထံုခ႐ိုင္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ဘီးလင္းႏွင့္ က်ိဳက္ထုိေဒသရွိ 
ေတာင္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေဒါနေတာင္တန္းအနီးတဝုိက္ေဒသမ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမဝတီႏွင့္ ကရင္ (KNU ေခၚ ေနာ္ေကေတာ္) တုိ႔လည္းပါဝင္သည္။ 
Frontier Areas Committee of Enquiry (FACE) (1947), Chapter 1, Article 1, vi. See also Government of Burma Act (1935) ကို ၾကည့္ပါ။
14 Po (1928), chapter 12

http://indpaedia.com/ind/index.php/Salween_District,_1908
http://indpaedia.com/ind/index.php/Salween_District,_1908
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KNU ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာျခင္း - ၁၉၄၇

ျမန္မာ႔လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ေအာင္ဆန္းက ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ လြတ္လပ္ေရး “အျမန္ဆံုး” ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီး မ်ားမၾကာမီ 
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ KNU ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။15 ေအာင္ဆန္းသည္ ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ 
တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကို အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈအစည္းအေဝးသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္က ဒုတိယ ကမာၻစစ္ 
အေပၚ႐ႈျမင္ေသာ အျမင္မွာ ကြာျခားသျဖင့္ ကရင္ႏွင့္ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အေျခအေနတင္းမာခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားတြင္  
မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ခက္ခဲ့သည္။16 ထိုသေဘာတူညီမႈတြင္ ကရင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအမံ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရည္ၫႊန္း 
ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆံုးျဖတ္ရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ကိုသာ ရည္ၫႊန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
ထိုသို႔အေရးထားမခံခဲ့ရသည့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးအနက္မွ တစ္ဦးမွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU ၏ အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္လာသည့္ 
ေစာဘဦးႀကီး ျဖစ္သည္။17

KNU ကို KNA အပါအဝင္ ကရင္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၅ ရက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈမ်ား မရွိဘဲ ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ သြားရန္ 
ရည္ရြယ္ကာ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။18 KNU သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေဒသအမ်ားအျပားမွ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ အစည္းအ႐ံုး 
၏ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕ခြဲမ်ားသည္ ထုိေဒသမ်ားရွိ လူထုမ်ားအၾကား အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္သည့္ကရင္အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္သည့္ ညီလာခံႀကီးမ်ားသို႔ ၎တို႔ထံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေစလႊတ္ၾကသည္။
KNU သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ခြင့္ရရန္ ကနဦးေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားမႈ 
မ်ား မၾကာခဏေတြ႕ရတတ္သည္။ ထုိအခ်က္အလက္မွာ မမွန္ကန္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ေရးသားခ်က္မ်ားက KNU ေပၚေပါက္လာ 
ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈထားၿပီး အမွန္တကယ္မရွိသည့္ ခြဲထြက္ေရး သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းေရးအၾကား ေရြးခ်ယ္စရာရွိသည္ 
ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ KNU ႏွင့္ ၎အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံသူမ်ားက ယေန႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ပါဝင္ေသာ တနသၤာရီတိုင္းကို လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ျဖစ္ေအာင္ ရည္မွန္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသည္ဆိုသည္မွာ 
ေမးခြန္းထုတ္ရန္ မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ ၎အေျခအေနကို ကရင္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားေနထိုင္ေသာ ဗဟို ဗမာအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား ထားရိွႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ေပါင္းစည္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရည္မွန္းေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ 
တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လံုးလံုး ပစ္ခြာစြန္႔ပယ္ရန္ ရည္မွန္းခဲ့ျခင္းမ်ိဳး 
မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ အေစာပိုင္း ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်၏ လက္ေဝခံပံုစံမ်ိဳး ထင္ျမင္ခံရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာ ေတာင္းဆိုရန္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။19

KNU ၏ ပထမအႀကိမ္ေၾကညာခ်က္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာ (တနသၤာရီရွိေဒသ အမ်ားစု လႊမ္းၿခံဳ ပါဝင္သည္)20 
ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ဥပေဒျပဳေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက႑မ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳး ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားကို 
ျမႇင့္တင္ေပးေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခဲ့သျဖင့္ KNU က 
သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ေစာဘဦးႀကီးသည္လည္း ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ KNU သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အ
စည္း (Karen National Defense Organization – KNDO) ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံတဝွမ္းခ်ထားခဲ့သည္။21 က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးအခမ္းအနားမ်ားကို ကရင္အေတာ္မ်ားမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သျဖင့္ 

15 Aung San-Attlee Agreement, January 27, 1947. https://burmastar1010.files.wordpress.com/2011/06/44172419-aungsan-atlee-agreement.
pdf. ႏွင့္ Government of Burma Act (1935) တြင္ၾကည့္ပါ။
16 For most of the war, General Aung San and his predominantly Bamar “Burmese independence” movement had cooperated with the 
Japanese, while the majority of Karen leaders and communities had sided with the British and US allies. The Burmese independence leaders 
then switched sides in 1945 to aid the Allies, bringing them into direct cooperation with Karen and other former adversaries.
17 အျခားတစ္ဦးမွာ လက္ရွိအထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ နာယကအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မန္းခုိင္ဝင္းသန္း၏ ဖခင္ မန္းဘခိုင္ျဖစ္သည္။
18 KNA အျပင္ အျခားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဂ်ပန္လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစဥ္က KNA အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ 
ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႕ (Karen Central Organization – KCO)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားဗုဒၶဘာသာအစည္းအ႐ံုး ႏွင့္ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး (ကိုယ္ပိုင္ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာ ပိုမိုႀကီးထြားလာေသာ Karen Central Organization ၏ လူငယ္အဖြဲ႕) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
19 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာအျပင္ အနာဂတ္ကရင္ျပည္နယ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို FACE (1947), 119-69 တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
20 Mahn Robert Ba Zan (2008), 95 တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံသို႔ ေၾကးနန္းစာအျဖစ္ေပးပို႔ခဲ့ေသာ KNU ၏ ပထမေၾကညာခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။ ၎ 
ေၾကညာခ်က္သည္ KCO မွ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး 
21 ကရင္လူထုုမ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အစပိုင္းကပင္ လက္နက္ကိုင္သင္တန္းမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ လက္ဝဲဝါဒီ အၾကမ္းဖက္သမားေပါင္းစံု၏ ရန္မွ 
ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNDO သည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ေလ်ာ့လ်ဲစြာခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို ထူေထာင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ 

https://burmastar1010.files.wordpress.com/2011/06/44172419-aungsan-atlee-agreement.pdf
https://burmastar1010.files.wordpress.com/2011/06/44172419-aungsan-atlee-agreement.pdf
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သံလြင္ခ႐ိုင2္2အတြက္ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU တို႔ 
ေမွ်ာ္မွန္းေတာင္းဆိုထားသည္ထက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ နည္းပါးၿပီး ေသးငယ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ 
ယင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ဦးတည္ခဲ့သည္။23 ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရရာထူးမ်ား အထူးသျဖင့္ 
“ကရင္႐ိုင္ဖယ္တပ္ရင္း” ကဲ့သို႔ေသာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကို္ယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ညီလာခံအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ KNU 
၏ ဒုတိယေၾကညာခ်က္သည္ ပိုမိုရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားလာခဲ့သည္။ ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ “လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္” တြင္ ဧရာဝတီ 
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသအမ်ားစုႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း (အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ယေန႔ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)24၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို 
ကိစၥအား ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအထိ တင္သြင္းရန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎ကရင္ျပည္နယ္သည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္မ်ား (Autonomous National States of Burma)”25 ဟုေခၚေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းမႈတစ္ခုေအာက္တြင္ 
ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ တစ္ဖက္တည္းကသာ အသာစီးအက်ိဳးရွိမည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ိဳးဟု  
ထင္မွတ္ခဲ့ပံု မေပၚေပ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တရားဝင္စံုစမ္းမႈတြင္ လြတ္လပ္ေသာကရင္ျပည္နယ္ ရရွိရန္ ထပ္ခါထပ္ခါ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေတာင္းဆိုမႈသည္ “၎တို႔၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ပါဝင္ 
သည့္ ဖက္ဒေရးရွင္း (Common Federation of all the People’s of Burma)တစ္ရပ္” ကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈမထားေၾကာင္း” KNU က ဆိုခဲ့သည္။26

ဖက္ဒေရးရွင္းအတြင္းမွ လြတ္လပ္ေရးဟူေသာ အယူအဆသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဟူေသာ သေဘာတရားကို ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူ 
ျပဳသည္။ ယေန႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ဖက္ဒေရးရွင္းအတြင္းတြင္ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကိုယ္ပိုင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေအာင္ အေလးေပးထားသည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ၾကဆဲျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲစတင္ျခင္း - ၁၉၄၈-၁၉၄၉

လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ မရရွိႏိုင္ 
သည့္အဆံုး ၁၉၄၈ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ စတင္ စစ္ေရးျပင္ဆင္လာေတာ့သည္။ KNDO တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
တပ္မေတာ္မွခြဲထြက္လာေသာ ကရင္႐ိုင္ဖယ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အဓိကၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာလခန္႔တြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၎အဖြဲ႕မ်ားကို လက္နက္မ်ား လက္ဝယ္ ဆက္လက္ထားရွိခြင့္ ေပးခဲ့သည္။27 ထို႔ 
ေနာက္ပိုင္း ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီလမ်ားအတြင္းတြင္ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ 
သည္။ ထုိတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ခရစ္စမတ္ညေနခင္း၌ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လက္ပစ္ဗံုးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၈ဝ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ 
လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။28  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ အင္းစိန္တြင္ KNDO အဖြဲ႕မ်ား အဝိုင္းခံရၿပီး KNDO ႏွင့္ ခြဲထြက္ကရင္႐ိုင္ဖယ္အဖြဲ႕မ်ားက 
ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သျဖင့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပဋိပကၡ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။29 ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
တပ္မေတာ္ရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအႀကီးအမွဴးမ်ားကို ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားမွ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလတြင္ ခြဲထြက္မႈမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားေရး လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအား (ယခင္အရြယ္အစား၏ ထက္ဝက္ထက္ေသးငယ္သည့္) က်န္ရွိ 
သည့္ တပ္သား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။30

ခဲ့သည္။
22 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) အပိုဒ္ ၁၈၁ ကိုၾကည့္ပါ။ စာဖတ္သူတို႔အေနျဖင့္ ၎ယာယီအစီအစဥ္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ 
ထူေထာင္ၿပီး ၁၉၅၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ီမႈအခ်ိဳ႕တြင္ ပါဝင္မႈမရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။
23 မူလအစီအစဥ္အရ သံလြင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ အနီးအနားေဒသအခ်ိဳ႕ကို လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) အပိုဒ္ ၁၈ဝ ကို ၾကည့္ပါ။
24 ထိုေၾကညာခ်က္ကုိ Mahn Robert Ba Zan (n.d.), 100 တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအရ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာအစီစဥ္မ်ားကို 
ေရးဆြဲရန္ KNU အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။  
25 Smith (1999), 87.
26 Ibid, 115.
27 Callahan (2003), 129-32; Smith (1999), 115-6.
28 Callahan (2003), 132; Smith (1999), 117.
29 Smith (1999), 114-8; Thawnghmung (2007), 7.
30 Callahan (2003), p. 173. ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၁၁၉ တြင္လည္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
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KNU သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူကို ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ KNU 
တုိ႔သည္ ၎ႏွစ္ ေမလတြင္ အင္းစိန္မွ တုိက္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဇြန္လတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေစာဘဦးႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ 
ေကာ္သူးေလ အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ KNDO တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ခြဲထြက္လာေသာ ကရင္႐ိုင္ဖယ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုေအာက္ 
တြင္ တစုတစည္းတည္းထားရွိရန္ ေကာ္သူးေလ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ထူေထာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အတြင္းက ၿဗိတိသွ်ဦးေဆာင္သည့္ 
“Civil Affairs Service - Burma” ပံုစံကိုယူကာ “Civil Affairs Service – ေကာ္သူးေလ (CAS-K)” ဟုေခၚသည့္ စစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာ ယာယီ 
အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။31

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားအထိ

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕အနီး၌ တပ္မေတာ္မွၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ၎မက်ဆံုးမီ 
ယင္းႏွစ္၏ ဇူလိုင္လတြင္ KNU ညီလာခံကို ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေျခခံမူေလးခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ထုိမူမ်ားကို ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ားက ယေန႔ထိတိုင္ လိုက္နာလက္ခံေနဆဲျဖစ္သည္-

 • လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ
 • ကရင္ျပည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ၿပီးျပည့္စံုေစရမည္
 • ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲတြင္ ရွိရမည္
 • ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးမည္

အစပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅ဝ စုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားတြင္ KNU သည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ ဆုတ္ခြာလာရသည္။ 
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ခံစစ္အတြက္အသံုးျပဳသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အၾကား KNU ေရာေထြးေနထိုင္ႏိုင္သည့္ 
ေက်းလက္ေဒသဧရိယာမ်ား စသည္ျဖင့္ သိသိသာသာကြဲျပားမႈမ်ားရွိလာသည္။ KNU ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာေဒသသံုးခုမွာ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ 
ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ “အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း”၊ “ပဲခူး႐ိုးမ” ႏွင့္ ဧရာဝတီ “ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ” တို႔ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္လူမ်ိဳးစုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေနထိုင္ေသာ ဧရိယာ 
အက်ယ္အဝန္းကို ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။32 ထိုနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဘားအံ၊ ေကာ႔ကရိတ္၊ ျမဝတီ၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ၎ 
ၿမိဳ႕မ်ားကို ဆက္သြယ္ေသာလမ္းမ်ားအား အစိုးရဘက္မွ အၿမဲတမ္းနီးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ နယ္နိမိတ္၏ ၁၁,၆ဝဝ 
စတုရန္းမိုင္ခန္႔ကို KNU က ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ KNU ကို  ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရးပါတီ (Karen National Unity 
Party – KNUP)၊ ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ (Kawthoolei Armed Forces - KAF) ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူလူထုကို ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ကရင္ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (Karen Revolutionary Council – KRC) စသည့္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း 
ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက “ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈ” တစ္ရပ္ကို ၁၉၆ဝ စုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အျခား 
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပူးေပါင္းလာကာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ KNU အတြင္း သေဘာတရားအရ ကြဲျပားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမရွိ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္ဝဲဘက္ 
သို႔ ယိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ကရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
လက္ယာဘက္သို႔ ယိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။33 
ယင္းအုပ္စုႏွစ္ခုစလံုးသည္ မြန္၊ ကရင္နီ၊ ရွမ္း ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္လည္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။

“ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈ” ႏွင့္ ဗဟိုအစုိးရတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက 
အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔အာဏာသိမ္းယူရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ အာဏာ 
သိမ္းယူခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ တပ္မေတာ္ကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ လက္က်န္ တပ္သား ၂ဝဝဝ မွ တပ္သားေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔အထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ 
ၿပီးျဖစ္ၿပီး တပ္သားသစ္အမ်ားစုမွာ ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းစစ္အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဝိေသသမ်ား 
အေလ်ာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးခ်စ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဗမာဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျခင္းကုိ အေျခခံသည့္ စုစည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး စစ္အစုိးရစနစ္ကို အသက္သြင္းခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ 

31 Smith (1999), 140-3; Mahn Robert Ba Zan (n.d.), 105-6.
32 Smith (1999), 154.
33 နားလည္ရခက္စြာပင္ KNUP သည္ လက္ဝဲဂိုဏ္းဃဏမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး KRC သည္ လက္ယာဂုိဏ္းဃဏမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း KRC၊ KNUP ႏွင့္ KAF တို႔သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ၿပိဳင္တူတည္ရွိေနခဲ့သည္။
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အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားလည္း 
မ်ားျပားလာခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းၿပီး မၾကာမီတြင္ KRC ေခါင္းေဆာင္ ဟန္တာသာေမႊး လက္နက္ခ်ခဲ့သျဖင္3့4 ဘိုျမသည္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။35 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ပံုစံကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ဘိုျမမွာမူ 
ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘုိျမ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ 
တရားမဝင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လက္ဝဲႏွင့္ လက္ယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး 
ဘိုျမႏွင့္ KNUP တို႔ သည္ ၁၉၆ဝ စုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တရားဝင္ခြာၿပဲသြားခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္ခန္႔တြင္ တပ္မေတာ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာကို (အပိုင္း ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ) စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး KNU တပ္မ်ားကို ၁၉၆ဝ ခုုႏွစ္မ်ား 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္းတြင္ ပဲခူး႐ိုးမမွလည္းေကာင္း တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမွ 
ႂကြင္းက်န္ေနေသာ လက္ဝဲဝါဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္မ်ားကို အေလ်ာ့အတင္း အေပးအယူျပဳလုပ္ၿပီး 
အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းရွိ ဘိုျမ၏ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကရသည္။ KNUP ၏ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ လက္ဝဲဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
မန္းဘဇံ သည္ ၁၉၆ဝ စုႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းကပင္ ဘိုျမႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကရင္ျပည္နယ္ကို 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ဆိုရွယ္လစ္ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ အျမင္မတူညီသည့္ 
ပူးေပါင္းမႈၾကားကပင္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္ စနစ္သစ္တစ္ခုကို  ၁၉၇ဝ စုုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းက စတင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ KAF ကို 
KNLA အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး KNDO မွာမူ ေဒသအဆင့္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့သည္။

KNU ၏ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အေျခခံ 
ျဖစ္ေသာ KNU ခ႐ိုင္(၇)ခုကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ KNU ၏ လမ္းျပမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ အေပးအယူ အေလ်ာ့အတင္းအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း မူဝါဒမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ၿပီး လက္ဝဲအေတြးအေခၚမ်ားကို ျပတ္သားစြာဆန္႔က်င္သည့္ အေျခအေနရွိခဲ့သည္။ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး” ကို စတင္ခဲ့ၿပီး လူတန္းစားခြဲျခားမႈသည္ နာက်ည္းနစ္နာမႈမ်ား၏ အေျခခံ 
အေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားရွံဳ႕ခ်ခဲ့သည္။ ထုိအစား ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ေသာ လူတန္းစားေပါင္းစံုသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို 
အေျခခံကာ “တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္” ျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ KNU သည္ “ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ 
အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအားလံုးကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳရန္” ျဖစ္သည္။36

KNU ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳသည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ 
မူဝါဒျဖစ္သည္။ ၎မူဝါဒသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈကို အားေပးၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ႀကိဳဆိုသည္။”37 အစည္းအ႐ံုးကို ထုိမူဝါဒမ်ားျဖင့္ 
ယေန႔တိုင္ လမ္းျပလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ KNU ၏ အေနအထားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရရွိေရးကို အဓိကေဆာင္ရြက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအပါအဝင္ လက္ရွိတြင္ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေရးေပးလုပ္ကိုင္ေနသည္။

၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားအထိ

မန္းဘဇံႏွင့္ အာဏာယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဘိုျမအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ KNU ကို ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္အထိ ၎ရာထူးျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာမႈေၾကာင့္ ဒုတိယေနရာဥကၠ႒သို႔ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။38 ၁၉၇၆ မွ 
၁၉၉၁  ခုႏွစ္အၾကားတြင္  KNU ညီလာခံမ်ား  ျပဳလုပ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၿပီး ဘုိျမက ၎၏ တစ္ဦးတည္းအျမင္ျဖင့္ အရာရွိမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
သည္။39 ဘိုျမသည္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းကုိ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းထက္ အာဏာရွင္သက္တမ္း 
ဆယ္ႏွစ္ပိုမ်ားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ” သေဘာတရားကို အေသအခ်ာေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ဝဲ 
အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။ ဘိုျမသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးမွ သဘာဝနတ္ကိုးကြယ္မႈ မွ သတၱမေန႔ ဥပုသ္အသင္းေတာ္သို႔ 

34 KNUP သည္ NDUF ႏွင့္ အတူ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကမ္းလွမ္းသည့္အခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ လႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ Keenan (2012), 20.
35 သာေမႊးသည္ KRC ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ၎ႏွင့္အတူ
36 Smith (1999), 286.
37 KNU ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ - “The Karens, a Nation, Their Nature and History”  http://www.knuhq.org/about/the-karens-a-nation-
their-nature-and-history/ တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
38 “Vice President” ဟူေသာ ရာထူးႏွင့္ ဆင္တူသည္။
39 Keenan (2013), 2; Smith (1999), 390.

http://www.knuhq.org/about/the-karens-a-nation-their-nature-and-history/
http://www.knuhq.org/about/the-karens-a-nation-their-nature-and-history/
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ဘာသာကူးေျပာင္းခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ခုိင္ၿမဲစြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအ႐ံုးအတြင္းရိွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို 
ေဘးသို႔ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္။

၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ KNU သည္ ၎တို႔၏ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ” သေဘာထားကို အေျခခံကာ 
အျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။40 ထိုအထဲမွ အေအာင္ျမင္ဆံုးမွာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (National Democratic Front – NDF) ျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independence Organization) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (Shan State Progress 
Party) တုိ႔အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁ဝ ဖြဲ႕ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။41 ဘိုျမသည္ NDF အား အေနာက္တိုင္းကိုေထာက္ခံၿပီး 
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ မဟာမိတ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (Communist Party of Burma – CPB) ၏ လက္ေဝခံ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တန္ျပန္ႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစခ်င္ခဲ့သည္။42 NDF သည္ ယေန႔ထိတိုင္ 
တည္ရွိေနေသာ ဖယ္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံသည့္ အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ KNU ႏွင့္ KIO တို႔တြင္ တူညီေသာ ႏိုင္ငံ 
ေရးရပ္တည္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကားရွိ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား မၾကာခဏရွိလာသျဖင့္ 
၎တို႔အၾကားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ရတက္မေအးစရာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားႏွင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာေသာ ဆႏၵျပ 
ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔သည္ KNU နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိ ခိုလႈံလာၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ 
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဟုေခၚေသာ စစ္အစိုးရသစ္ထံမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစစ္အစိုးရသစ္သည္ ၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရခဲ့ၿပီး ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ NLD 
ပါတီကိုလည္း ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ KNU နယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို သူပုန္တပ္အသစ္မ်ားထူေထာင္ရန္ KNU မွ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (All Burma Student Democratic Front – 
ABSDF) သည္ KNU နယ္ေျမထဲတြင္ တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုကာလမွ အစျပဳကာ NDF (အထူးသျဖင့္ KNU) ႏွင့္ ဗမာ 
ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေျမေအာက္အဖြဲ႕စံုတို႔ ပူးေပါင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ထိုေျမေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲ 
တြင္ ျပည္ေျပးအစိုးရအမည္ခံ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။  NLD ကို ေထာက္ခံ 
အားေပးသည့္ ရပ္တည္မႈျဖင့္ ထို႔အဖြဲ႕မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ၎တို႔ 
အားလံုးက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။43

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းႏွင့္အလယ္ပိုင္းတြင္ KNU ႏွင့္ ထိုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ DKBA စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို 
အခ်င္းအရာက KNU ၏ အေျခခံအာဏာကို အထိနာေစခဲ့သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း ၄ တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

40 တကယ္တမ္းတြင္ KNU သည္ ၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ားကတည္းက မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
41 ေနာက္ပိုင္းတြင္ NDF ၌ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဖြဲ႕အထိ တိုးတက္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ 
42 CPB သည္ ကုိးကန္႔၊ ဝေဒသႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားထူေထာင္ထားၿပီး ေဒသတြင္းမွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ထံမွ 
အေထာက္အပံ့မ်ား သိသိသာသာ ရရွိခဲ့သည္။
43 Smith (1999), 406-19; South (2012), 17-8; South (2008), 70-1.



16

အပိုင္း သံုး။ ။ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ

KNU ၏ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ KNU ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမရွိ 
KNU နယ္ေျမမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္ေဒသတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေပါင္းစပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္တြင္ 
လက္ရွိ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ညီလာခံ၌ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ လက္ယာႏွင့္ လက္ဝဲရွိ KNU 
အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသည့္ အေျခအေနႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည့္ KNU ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ခုပါဝင္ေသာ ခ႐ိုင္ (၇) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတစ္ခုလံုး၊ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေနရာ 
အမ်ားစုႏွင့္ အစိုးရကသတ္မွတ္ထားေသာ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္း၏ ေဒသတခ်ိဳ႕ကုိ လႊမ္းၿခံဳထားသည္ (ေျမပံု ၁ ကိုၾကည့္ပါ)။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသပ္သပ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားထားသည္။ ၎နယ္နိမိတ္အမ်ားစုသည္ အစိုးရႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း KNU ၏ အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထိုနယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခားမ်ားကိုပင္ အသံုးျပဳသည္။

ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ ညီလာခံမွာ KNU ၏ အျမင့္ဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုအတြက္ ညီမွ်စြာကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ 
ညီလာခံမတိုင္မီအထိ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ညီလာခံတြင္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ 
မူဝါဒမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေလးႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ညီလာခံမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ထိုအဆင့္မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အဆံုးတြင္ 
KNU ညီလာခံႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကိုလိုက္နာရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာ 
အဆင့္တြင္မူ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား အားလံုးတက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထိုအစည္းအေဝးပြဲမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။

၎ေနာက္ အဆင့္တိုင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ က႑အလိုက္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ KNLA ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အပါအဝင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 
တပ္မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကို ႀကီးၾကပ္အေထာက္အကူေပးရေသာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေကာင္စီမ်ား စသည္ျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုကို ကြပ္ကဲၾကရ 
သည္။ တရားစီရင္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ခြဲထုတ္ထားၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားကုိ အဆင့္တိုင္းတြင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။44 KNU သည္ 
၎၏ ပိုင္နက္မ်ားထဲတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ကရင္လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔ႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ား ရွိသည္။ 

စာေတြ႕အရ KNU ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ထက္ေအာက္ဝါစဥ္ သေဘာတရားရွိေသာ္လည္း ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုအတြက္ de facto သီးျခား 
အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရိွသည္။ ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ KNLA တပ္မဟာမ်ားရွိၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ လြတ္လပ္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ၊ ျပင္ပ 
ဆက္ဆံေရးစသည္ျဖင့္ အေရးႀကီးမူဝါဒပိုင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိပါက အားလံုးသေဘာတူညီမႈကို ရယူရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ခ႐ိုင္မ်ားကို 
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

ညီလာခံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ား

KNU အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ (KNU ညီလာခံဟု သိၾကသည္)၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ပံုမွန္က်င္းပ 
ေလ့ရွိေသာ ညီလာခံမ်ားမွာ အျမင့္ဆုံးေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ KNU ညီလာခံကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံမ်ားကို 
ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီအား ထိုညီလာခံမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္
ထားျခင္းျဖစသ္ည။္ေနာကသ္ကတ္မ္း မတုိငခ္ငအ္ထ ိအစည္းအ႐ံုးကိဥုီးေဆာငမ္ည္ ့အၿမဲတမ္းေကာမ္တီမ်ား၊ အလပုအ္မႈေဆာင္ေကာမ္တမီ်ားကုိ 
ထိုညီလာခံမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေနာက္ 
အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေနာင္လာမည့္သက္တမ္းအတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ညီလာခံမ်ားမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္အျပင္ တရားဝင္ 

44 ထုိတရားသူႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ၎တို႔၏ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ 
ကင္းရွင္းမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္တည္ရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေနာက္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
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မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားအဆိုမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။45 KNU ၏ de facto သီးျခားအာဏာ ခဲြေဝမႈပံုစံေၾကာင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ခ႐ိုင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈရွိေအာင္ႏွင့္ KNU တစည္းတ႐ံုးတည္းရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
KNU ညီလာခံ၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးသည္။ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒသစ္မ်ားကို KNU ညီလာခံက သေဘာတူ ေထာက္ခံၿပီးမွသာလွ်င္ 
တရားဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ခ႐ိုင္အားလံုးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီႏွင့္ အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီမ်ားက ခ်မွတ္ေသာ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ညီလာခံမ်ားတြင္ သေဘာတူထားေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
ထင္ဟပ္ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။

KNU ၏ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ညီလာခံကုိ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေနာက္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္  ၂ဝ၁၇ ျပဳလုပ္ရန္ 
လ်ာထားသည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ညီလာခံမ်ားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္း 
ေကာ္မတီမ်ားက ညီလာခံက်င္းပမည့္အခ်ိန္ကို ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေနာက္ဆုတ္ဆိုင္းငံ့ခြင့္ ရွိသည္။ 

ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ (သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ လြတ္လပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္) က်င္းပေသာ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ညီလာခံႏွင့္ 
ဆင္တူသည္။ ၎အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ေဒသလူထုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မတီမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံမ်ားသို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ေပးသည္။

ညီလာခံမ်ားတြင္ မည္သူမ်ားပါဝင္တက္ေရာက္သနည္း။

ညီလာခံမ်ားတြင္ မည္သူတို႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အဆင့္တိုင္းရွိ လက္ရွိ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားက 
ခ်မွတ္ေပးသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေျခအေနအလိုက္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ျခင္းက ၎တို႔ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ KNU ညီလာခံသည္ ခ႐ိုင္ 
အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည့္အျပင္ ခ႐ိုင္ညီလာခံတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အလားတူပင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံမ်ား၌ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး ထက္ဝက္ခန႔္သည္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ညီလာခံတိုင္းတြင္ KNLA ႏွင့္ KNDO မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေသာ္လည္း KNU ထက္ အေရအတြက္နည္းပါးသည္။

KNU နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ လူထုအေပၚ KNU ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ မည္မွ်ရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ကာ သုေတသနမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အစည္းအ႐ံုးအတြင္းရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
အင္တိုက္အားတိုက္ရွိၿပီး အာဏာမွ်ေျခကို ထိန္းထားရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေဒသအဆင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မ်ားကို ပိုမို ကိုယ္စားျပဳ 
ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးထားသည္။

KNU ၏ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့ၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၁ ဦးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ 
၇၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၄၅ ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ညီလာခံတြင္မူ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ ၁၃ဝ ဦးသာ ရွိခဲ့ 
သည္။ ထုိသို႔ကြာျခားရျခင္းမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတိုင္မီ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ သြားလာေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမက အစည္းအ႐ံုးကို အာဏာရွင္ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၁၉၉၅ ကာလအတြင္းတြင္ ညီလာခံမ်ား မက်င္းပခဲ့ေပ။
ခ႐ိုင္ညီလာခံမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့သည္။ ဥပမာ မူတေရာခ႐ိုင္၏ ညီလာခံကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး မဲေပးႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၂ ဦးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၅ဝ ဦး ေပါင္း ၁၃၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုတက္ေရာက္သည့္ 
အထဲတြင္ (မဲေပးႏုိင္သူ ၄၂ ဦးအပါအဝင္) ၆၂ ဦးကို ခ႐ိုင္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ က်န္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုမွ (ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးအပါအဝင္) ၁၅ ဦး၊ KNLA မွ (ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးအပါအဝင္) 
၁၅ ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။

ညီလာခံ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ညီလာခံ၏ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ေနာင္လာမည့္ သက္တမ္းအတြက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကို 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

45 ဥပေဒအမ်ားစုကို တရားစီရင္ေရးဌာနမွ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲကာ အဆိုတင္သြင္းၿပီး ညီလာခံ၏ 
သေဘာတူညီမႈကို ခံယူေလ့ရွိၾကသည္။
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ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။

ညီလာခံမ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈမ်ားအျပင္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အစည္းအ႐ံုး၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ KNU ညီလာခံကို ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပမႈကို ၾကားနာျခင္းျဖင့္ 
စတင္ေလ့ရွိသည္။ ဗဟိုႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ရွိ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ 
မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာလက္စြဲစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အဆိုျပဳတင္သြင္းၾကသည္။46 ထို႔အျပင္ ညီလာခံသို႔ 
အျခားအဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းၾကၿပီး ၎တို႔ကို သေဘာတူညီမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ျပင္ဆင္လိုျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ပယ္ခ်လိုျခင္း ရွိ၊ မရွိတို႔ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ (ဗဟိုႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ခြင့္ ခြဲတမ္း 
ေပၚထြက္လာျခင္း) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ DKBA ႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားလည္း ထူေထာင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ 
ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုရွင္းလင္းေသာမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ မူဝါမ်ားကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဌာနအေနျဖင့္ ထိုထက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု 
ထင္မွတ္သျဖင့္ ထပ္မံသံုးသပ္ရန္ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။

အစည္းအ႐ံုး၏သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကိုးလအၾကာတြင္ KNU ၂ဝ၁၂ 
ညီလာခံကို ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွာ ညီလာခံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾက 
သည္။ မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္ ဘားအံတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္မည့္ကိစၥကို (အပိုင္း ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ) အမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ 
ထိုအခ်ိန္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီး သံုးဦးကို ထုတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား ရွိေနေသးသည္…. ထုိသို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမလုပ္မီ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ 
ရယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း KNU အေနျဖင့္ ယံုၾကည္သည္” ဟုညီလာခံက ေယဘုယ် အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။ KNU သည္ အျခားတိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ “ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ ထြန္းကားၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ 
ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္” လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။47

ထုိ႔အျပင္ DKBA၊ KPC ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အပါအဝင္ အျခား ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖဲြ ႔ေရးကို 
ေရွး႐ႈသည့္ မူဝါဒတစ္ခုကိုလည္း ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဖြဲ႕အားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔၏ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား၊ အဓိကပူပန္မႈမ်ား၊ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ကို ခ႐ိုင္ညီလာခံမ်ားတြင္ တင္ျပၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗဟိုအဆင့္ မူဝါဒႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၾကသည္။ ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ျခင္းစသည့္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူၿပီး ၎တို႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေကာ္မတီႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေရးဆြဲၾကသည္။

အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား

အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဗဟို၊ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ ညီလာခံ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
အၾကားကာလမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရသည္။

46 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို လက္စြဲစာအုပ္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ပိုမိုအတြင္းက်က် 
ေရးသားထားေလ့ရွိသည္။
47 ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကိုၾကည့္ပါ။
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အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပံု

ညီလာခံတြင္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားကို ပထမဦးဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ၎တို႔သည္ ဆိုင္ရာက႑မ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုး လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၄၅ ဦး ပါဝင္ၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၂၁ ဦး ပါဝင္သည္။48 အၿမဲတမ္းေကာ္မတီတိုင္းတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး 
ႏွစ္ဦး စသည္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ငါးဦး ပါရွိသည္။ ၎တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း အလားတူရာထူးကို ယူၾကရ 
သည္ (ေအာက္တြင္ ဆန္းစစ္ထားပါသည္)။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ညီလာခံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မဲဆႏၵနယ္ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု တို႔ိကို 
ကိုယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသမ်ိဳးစံုရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ သေဘာတူညီမႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီး 
သည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္ အနည္းဆံုး သံုးဦး ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ မူအရ ေကာ္မတီရာထူးမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ 
ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို အဆိုျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက ေထာက္ခံခ်က္ေပးမွသာလွ်င္ 
အတည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆိုျပဳအေရအတြက္ (ခ႐ိုင္အဆင့္အတြက္ ၃ဝ ဦးသတ္မွတ္ထားၿပီး ဗဟိုအဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အေရအတြက္ကို မသိပါ) ျပည့္သြားပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ ငါးဦး အပါအဝင္ ေကာ္မတီကို 
လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ ထိုလွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လက္ရွိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီက 
ဆံုးျဖတ္သည္။ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဤသုေတသနအတြက္ ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္း မရွိပါ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေရြးခ်ယ္မႈ 
တြင ္မမဲ်ားကိ ုေရတြကၿ္ပီးၿပီးခ်င္း မီး႐ိႈ႕ဖ်ကဆီ္းခဲသ့ျဖင္ ့ေနာကတ္စႀ္ကမိ ္မဲေရတြကရ္န ္မျဖစ္ႏိငု္ေတာ့ေသာေၾကာင္ ့အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစသ္ြားခဲသ့ည။္ 
အထူးသျဖင့္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲ သိသိသာသာျဖစ္သြားၿပီး အတြင္းအုပ္စုက အဓိကရာထူးမ်ားကို 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရရွိသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၅ တြင္ၾကည့္ပါ)

အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ငါးဦးသည္ ၎တို႔အဆင့္ရွိ အျမင့္ဆုံး အလုပ္အမႈေဆာင္ရာထူးကို အလိုအေလ်ာက္ယူၾကသည္။ ဗဟို 
အဆင့္တြင္ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး နွစ္ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။49 ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္သည္။50 ထိုေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္ 
အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီမႈကိုလည္း ရယူရန္လိုသည္။ 
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦး ပါရွိၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္  ၉ ဦး ပါရွိသည္။ 
၎ေကာ္မတီမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ KNLA ၏ general officer commanding - GOC ကို ရာထူးမွဆင္းေပးမည့္ GOC ၏ အႀကံျပဳ 
ေထာက္ခံခ်က္ေပၚမူတည္ကာ ခန္႔အပ္သည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အမွန္တကယ္ရလဒ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ 
KNLA သည္အဆင့္တိုင္းတြင္ မေျပာင္းမလဲ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ရရွိသည္။ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ဒု-ဥကၠ႒ရာထူး၊ တပ္မဟာမွဴးမ်ားကခ႐ိုင္ ဒု-
ဥကၠ႒ရာထူး အသီးသီး ရယူၾကၿပီး GOC ႏွင့္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအတြင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚထည့္သြင္းၾကရသည္။ 
မူးတေရာခ႐ိုင္၏ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတြင္မူ KNLA တပ္မဟာမွ ႏွစ္ဦး ပိုမိုပါရွိသည္။ အျခားခ႐ိုင္မ်ားတြင္ အလားတူအျဖစ္မ်ိဳးရွိ၊ 
မရွိကိုမူ မသိပါ။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ မည္သူ႔ကို ခန္႔အပ္မည္ဆိုသည္ကို ေနာက္ကြယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ ညီလာခံ 
မတိုင္မီ အခ်ိန္အတြင္း ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ တကယ့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္လာေသာအခါတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ 
မရွိဘဲ ၿပီးဆံုးသြားေလ့ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားကို 
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက အဆိုျပဳၿပီး ထိုဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက ၎တို႔ဌာနမ်ားအတြက္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို အဆိုျပဳၾကသည္။ ၎ 
အဆိုျပဳခံရသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ၾကသည္။ ဗဟိုအဆင့္တြင္ ေအာက္ပါဌာန ၁၄ ခုရွိ 
သည္-

48 ထုိအေရအတြက္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ထပ္မံတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားႏိုင္သည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ တရားဝင္ 
ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၅ ဦးကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ -၂ဝ၁၄ တြင္ ၄၈ ဦးအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ 
တြင္ ၅ဝ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
49 The President is sometimes referred to as Chairperson in English, but this is rare of late.
50 တရားဝင္အားျဖင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ႏွစ္ဦးသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနေသာ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး 
တစ္ဦးသာရွိသည္။
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•	 စိုက္ပ်ိဳးေရး
•	 မဟာမိတ္ေရးရာမ်ား
•	 ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း 51

•	 ကာကြယ္ေရး 
•	 ပညာေရး
•	 ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေငြတိုက္ဟု ေခၚသည္)
•	 ႏိုင္ငံျခားေရး

•	 သစ္ေတာ
•	 ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘာသာေရး
•	 တရားစီရင္ေရး
•	 သတၳဳတြင္း
•	 စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
•	 က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး
•	 ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

51

ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး52 ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဌာနမ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္တြင္သာ ရွိသည္။ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ 
အႀကီးအကဲသည္ အရပ္သားျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ အဆင့္တုိင္းရွိ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ေပၚ မူတည္ကာ ဌာနမ်ားအၾကား အေနအထားကြဲျပားမႈ ရွိသည္။

အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အျမင့္ဆုံးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔တာဝန္ယူထားေသာ ကာလအတြင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား 
သေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ရသည့္ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿပီး 
အေရးတႀကီးကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူႏိုင္သည္။

ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးကို ေရွ႕အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ညီလာခံမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုတို႔က ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံၾကသည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ တရားဝင္မူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိေသာ္ 
လည္း ယခင္ညီလာခံမ်ားမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ တူညီရန္လိုသည္။ 
အလပုအ္မႈေဆာင ္ေကာမ္တဝီငမ္်ားက အဆိတုငသ္ြင္းလာေသာ အခ်ိဳ႕ကစိၥရပမ္်ားႏငွ္ ့လပုင္န္းစဥမ္်ားအေပၚလည္း ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ေပးႏိငုသ္ည။္
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ 
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို အထူးအေလးေပး ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟို 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေဝမွ်ျခင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ 
စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခြင့္မျပဳမီ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေရး ကိစၥမ်ား 
အား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လတ္တေလာက်င္းပခဲ့ေသာ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝး၌ 
ပညာေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ အပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားကို ေနာက္လာမည့္ ညီလာခံတြင္ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳသြားႏိုင္ေခ်လည္း ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို အထူးအေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ႐ိုင္မ်ားအၾကား တူညီေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက ေရးဆြဲထားေသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္သည့္ စနစ္အသစ္ကုိ ခ႐ိုင္အားလံုးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
ထိုစနစ္အေၾကာင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ျဖစ္ရပ္သာဓကျဖင့္ အတြင္းက်က်ေလ့လာထားပါသည္။ 

အႀကိတ္အနယ္ ႏိုင္ငံေရးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ အစည္းအ႐ံုးအတြင္း ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ KNU ညီလာခံမွ ယေန႔အခ်ိန္ 
အတြင္း ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ငါးႀကိမ္ထက္မနည္း ေခၚဆိုခဲ့ရသည္ (အပိုင္း ၅ တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္)။ 
အေျခခံအားျဖင့္ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အျခား EAOs မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပ 
ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - KNU သည္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္ 
ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ 

51 တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎ဌာန၏ အမည္ေဟာင္း “ငါးလုပ္ငန္း၊ ေမြးၿမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး”ကို ေခၚေဝၚသံုးစြဲေနဆဲျဖစ္သည္။
52 တရားစီရင္ေရးဌာနကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေအာက္ဘက္အဆင့္မ်ား၌လည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္တရားဝင္အရ (ဌာန၏အဆိုအရ) ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားရွိ 
တရားစီရင္ေရးသည္ သီးျခားရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ မရွိေပ။
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အစည္းအ႐ံုး၏မူဝါဒမ်ားကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳရန္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို KNU ႏွင့္ အျခား EAOs ၁၅ ဖြဲ႕တို႔မွ ညိႇႏိႈ္င္းသူမ်ား က ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလတြင္ သေဘာတူအၿပီးတြင္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ KNU အတြင္း စည္းလံုးမႈရွိေၾကာင္းကို အေသအခ်ာထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳရန္ 
အေရးေပၚအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ေခၚယူခဲ့သည္။ NCA တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာဆန္းစစ္အၿပီးတြင္ အစိုးရအားေဖာ္ထုတ္
တင္ျပရန္လိုသည့္ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (United Wa State 
Party) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အစိုးရအားအခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ တင္ျပၿပီးေနာက္တြင္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ 
အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ထပ္မံေခၚဆိုခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ KNU အေနျဖင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားရွိ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားအေၾကာင္းကို ဤစာတမ္းအတြက္ သုေတသန ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း 
မရွိပါ။ ၎အဆင့္မ်ားရွိအစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေန ရွိလာတိုင္း ေခၚယူက်င္းပေလ့ရွိပါသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

KNU ဥကၠ႒သည္ အစည္းအ႐ံုး၏ အျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို ဦးေဆာင္သည္။ ဥကၠ႒သည္ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ 
ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအခမ္းအနားမ်ားတြင္ 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ရသည္။ ဒုတိယဥကၠ႒သည္ ဥကၠ႒မရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၎၏ကိုယ္စား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ျခင္းႏွင့္ ဥကၠ႒မွေပးအပ္ေသာ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ လုပ္ကိုင္ရသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ အလုပ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ ၎ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ဌာနမ်ားသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးခန္းသို႔ သတင္းပို႔ရ 
သည္။ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ဗဟိုအဆင့္ရွိ ဌာနမ်ားသို႔ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝ ခ်ထားမႈကိုလည္း စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ ထို႔အျပင္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထသစ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈသစ္မ်ားအတြက္ သတိေပးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ရွိပါက ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
ႏွင့္ KNLA တို႔ထံ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ပံုမွန္ေရးသားေပးပို႔ရသည္။ ထိုသုိ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ de facto ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကဲ့သို႔ 
လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ အနည္းဆံုး သံုးလတစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုသည္။ အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ 
ညီလာခံတို႔၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ခုနစ္ဦး၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္လည္း 
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ မူဝါဒမ်ားေရးဆဲြၿပီး ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ညီလာခံသို႔ အဆိုျပဳတင္ျပႏိုင္ 
သလို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားမွ KNU ဥကၠ႒ ျဖစ္လာျခင္းမ်ိဳး မၾကာခဏေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမ်ိဳးသမီးဥကၠ႒ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် 
မရွိေသးေပ။ လက္ရွိ ဒု-ဥကၠ႒ ဖဒိုေနာ္စီဖုိးရာစိန္မွာ KNU သမိုင္းတြင္ အျမင့္ဆံုးရာထူးရရွိဖူးသည့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အမႈထမ္းလ်က္ရွိသည္ -

ပံု ၁ - KNU အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္)

၁။ ဖဒိုမူတူးေစးဖိုး (ဥကၠ႒)
၂။ ဖဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (ဒု-ဥကၠ႒)
၃။ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
၄။ ဖဒိုေစာေသာသီဘြယ္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး - ၁)
၅။ ဖဒိုမန္းမန္း (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး -၂)
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၆။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေဂ်ာ္နီ (KNLA ၏ general officer commanding)53

၇။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေဘာ္ေက်ာ္ဟဲ (KNLA ၏ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္)
၈။ ဖဒိုေရာ္ဂ်ာခင္ (ကာကြယ္ေရးဌာန အႀကီးအကဲ)
၉ ။ ဖဒိုေစာသမိန္ထြန္း
၁ဝ။ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္
၁၁။ ဖဒိုတဒိုးမူး (ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္)

ဗဟိုဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ဗဟိုဌာနမ်ားသည္ တာဝန္ခ်ထားေပးေသာ က႑အလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ တရားစီရင္ 
ေရးႏွင့္ မဟာမိတ္ေရးရာ ဌာနမ်ားမွအပ အျခားဌာနမ်ားသည္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ဌာနခဲြမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည္။ ထိုသို႔ ကြပ္ကဲရာ 
တြင္ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္း၊ ေအာက္အဆင့္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမ်ား၊ 
သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ထိုအေလ့အထမ်ား 
မွာ ဌာနတိုင္းတြင္ မရွိေပ။

ဌာနဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို ဗဟိုအဆင့္ဌာနအရာရွိမ်ားက ျပဳစုၾကသည္။ ထိုသို႔ ျပဳစုရာတြင္ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ခ႐ိုင္ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ညီလာခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္သြင္းၾကရသည္။ 
မူဝါဒမ်ားတြင္ တိက်ေသာၫႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသာ 
ပါဝင္တတ္သည္။ နည္းလမ္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ားတြင္ အဆင့္ဆင့္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည့္ ပိုမိုအေသးစိတ္ 
က်ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။

မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ထံုးစံအားျဖင့္ ဗဟိုဌာနမ်ားမွ ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနမ်ားသို႔ ေပးေလ့ရွိၿပီး 
ခ႐ိုင္ဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လုိအပ္လွ်င္ ေက်းရြာအုပ္စုအထိ ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ က႑ခ်င္းတူညီေနမႈမ်ား ရွိပါက ၎တို႔ 
၏ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ အျခားဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဌာနတို႔သည္ 
တစ္ဖြဲ႕အစည္းေဝးသို႔ တစ္ဖြဲ႕တက္ၾကသလို တရားေရးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိႀကီးၾကပ္ရေသာ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာနတို႔မွာလည္း 
အလားတူပင္ျဖစ္သည္။

ပံု ၂ - ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္)

ဖဒိုမန္းဘထြန္း - သစ္ေတာဌာန
ဖဒိုေကာကစာေစာေနဦး - ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန
ဖဒိုေစာအယ္ကလူေရႊဦး - က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန
ဖဒိုေစာလွထြန္း - စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန
ဖဒိုေစာလာေဆး - ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန
ဖဒိုေစာျမေမာင္ - ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဌာန
ဖဒိုေစာေရာ္ဂ်ာခင္ - ကာကြယ္ေရးဌာန
ဖဒိုေစာကယ္ေလ - သတၱဳတြင္းဌာန
ဖဒိုေစာအယ္ကလူေဆး - တရားစီရင္ေရးဌာန
ဖဒိုေစာေဒးဗစ္သာကေဘာ - မဟာမိတ္ေရးရာဌာန
ဖဒိုေစာေအာင္ဝင္းေရႊ - ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန
ဖဒိုေစာအာတိုး - ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးရာဌာန
ဖဒိုေစာေခးဆား - ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာန
ဖဒိုလာေဆး (ေခတၱအႀကီးအကဲ) - စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန

53 KNLA စစ္ဦးစီးမွဴးမ်ားကိုေပးေသာ ရာထူမ်ားမွာ မတူၾကေပ။ general officer commanding ကိုတစ္ခါတစ္ရံတြင္ commander in chief ဟုလည္း သံုးသည္။
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KNU ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန (KED) ႏွင့္ ျပည္တြင္းNGO မ်ား ပူးေပါင္းကာ ရပ္ရြာေက်ာင္း ၁၅ဝ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
စုစုေပါင္း ၁၆၇,၅၇၄ ဦးကို အေထာက္အပံ့ေပးထားၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၅၂၉ ဦးအတြက္လည္း လစာေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးခဲ့သည္။54 KED 
တြင္ ကရင္ဘာသာသီးသန္႔ျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းရွိၿပီး ၎ကို ေက်ာင္းေပါင္း ၂၈၅ ေက်ာင္းက တစ္ခုတည္းေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း 
အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၅၅၃ ေက်ာင္းက အစိုးရသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖင့္ တြဲဖက္သင္ၾကားေနသည္။KNU ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနသည္ 
လူဦးေရ ၁၉ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ကို ေဆးခန္း ၆၁ ခန္း၊ က်န္းမာေရးလုပ္သား ၇ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ကုသေပးခဲ့သည္။ ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
NGO မ်ားကလည္း က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေပးခဲ့သည္။

ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ခ႐ိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အားလံုးသည္ ဗဟိုရွိ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ရာထူးငယ္ၾကၿပီး ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ 
လုိအပ္သလို သတင္းပို႔ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ၎တို႔၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ရွိၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနမ်ားမွာမူ ဗဟိုအဆင့္ထက္ ခ႐ိုင္အဆင့္၏ 
အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို မၾကာခဏခံၾကရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ယႏၲရားမ်ားကို ၎တို႔ 
နယ္ေျမ ျပင္ပမွ ဝယ္ယူလိုပါက ထုိအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ကိစၥရပ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ခ႐ိုင္အဆင့္အေပၚတြင္ မွီခုိ 
အားထားၾကရသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ခ႐ိုင္႐ံုးခ်ဳပ္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ခ႐ိုင္႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးထက္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ 
တည္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ပံုမွန္ဆင့္ေခၚျခင္းခံရၿပီး ပိုမိုနီးကပ္စြာ ကြပ္ကဲမႈ ခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ အထူး 
သျဖင့္ အစြန္အဖ်ားက်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အခြန္ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ KNLA တပ္ရင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ 
၏ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္မ်ားထံမွ အမွီအခုိကင္းလာၾကသည္။ 

ခ႐ိုင္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား

ခ႐ိုင္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတိုင္းကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒က ဦးေဆာင္ၿပီး ၎သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အႏၲိမအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ဗဟိုသို႔သြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း၊ 
ပဂုၢိဳလ္မ်ားႏငွ္ ့ခ႐ိငုအ္ဆင္ ့ထိေတြ႕ဆက္ဆရံာတို႔တြင ္၎က ဦးေဆာငသ္ည။္ တစခ္်နိတ္ည္းတြင ္ဗဟိအုဆင္မ့ ွအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကဲသ့ို႔ပင ္
ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္လည္း ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ယူၾကရသည္။ 
KNLA ၏ တပ္မဟာမွဴးမ်ားသည္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ ဌာနမ်ားကို ကြပ္ကဲရ 
သည့္ အခန္းက႑ သပ္သပ္မရွိေပ။ 

မူးတေရာခ႐ိုင္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အဆိုအရ ၎တို႔၏ အဓိကတာဝန္မ်ားမွာ - ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ရယူရန္၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးက တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ 
မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသတြင္း အခမ္းအနားမ်ား (ဥပမာ-အမ်ိဳးသားေရးပြဲမ်ား)ကို စီစဥ္က်င္းပရန္၊ “ျပည္သူလူထု 
ထံမွ ေထာက္ပံ့မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္”၊ ဌာနမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားေပးရန္ႏွင့္ ဌာနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းရွိ 
ဌာနတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

ခ႐ိုင္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မွအမႈထမ္းမ်ားအတြက္ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ 
ညီမွ်ေသာ ေငြသားမ်ား) ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊၎တို႔ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ KNLA ႏွင့္ KNDO တို႔ထံသို႔ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ 
ရန္ပံုေငြမ်ားခြဲေဝေပးျခင္းကိစၥမ်ား စသည္တို႔ကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ရသည္။ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
ေတြ႕ဆံုရန္လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုအဆင့္သို႔ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ရသည္။ ေကာ္မတီသည္ လက္ေတြ႕တြင္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထက္မကဘဲ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထည့္သြင္း သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

54 KSEAG (2015), 5. ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးလစာအျပည့္ျဖစ္ေသာ တစ္လ ထိုင္းဘတ္ ၇၅ဝဝ ကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၂၃၅ ဦး 
အတြက္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၂၉၄ ေယာက္အတြက္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားေပးေနေသာ လစာေငြကို ေထာက္ပံ့ေၾကး 
တခ်ိဳ႕ ထပ္ေပးၿပီး ထုိင္းဘတ္ ၇၅ဝဝ ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ေပးခဲ့သည္။
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ပံု ၃ - KNU ခ႐ိုင္ဥကၠ႒မ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္)

ဖဒိုဆာပီထု - ၿမိတ္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္
ဖဒိုဒီးေဂးဂ်ဴနီယာ - မူတေရာခ႐ိုင္
ဖဒိုေစာဆာေဂး - ကလယ္လီြးထူးခ႐ိုင္
ဖဒိုေရႊေမာင္ - ဒူးပလာယာခ႐ိုင္
ဖဒိုေစာႏုရင္ - ဘားအံခ႐ိုင္
ဖဒိုေစာအယ္ဝါး - ေတာ္ဦးခ႐ိုင္
ဖဒိုေစာသိန္းမင္း - ဒူးသဦးခ႐ိုင္

ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ က႑အလိုက္ ဗဟိုဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား၏ ကြပ္ကဲမႈ ႏွစ္ခုစလံုးကို 
ခံယူရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ၎တို႔သည္ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကို နာခံမႈအရွိဆံုးျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ထိုေကာ္မတီမ်ားက 
ေပးအပ္ေသာ ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ 
တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားထံသို႔လည္း ပံုမွန္အစီရင္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။

၎တို႔သည္ ဗဟိုအဆင့္မွ ေရးဆြဲၿပီး ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ KNU ညီလာခံတို႔က အတည္ျပဳထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
လိုက္နာရသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ သံုးစြဲရန္သတ္မွတ္ထားၿပီး 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဗဟိုအဆင့္မွခ်ထားေပးေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းထားရွိၿပီး ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဗဟိုဌာနမ်ားသို႔ အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစီရင္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္းခံလာပါက ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။

ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ

“အေျခခံ KNU အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ဟုေခၚေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕တစ္ရြာခ်င္းအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အေျခခံအဖြဲ႕မ်ားေအာက္ရွိ တစ္ရြာခ်င္းစီတြင္ ရြာသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ေထာက္အခ်ိဳ႕ ရွိတတ္သည္။ အေျခခံ KNU 
အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက ႏွစ္စဥ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပၿပီး ထိုအစည္းအေဝးမ်ားက အထက္အဆင့္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံ 
မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားတူညီသည္။ ထုိမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မဲေပးသည့္စနစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳၿပီး ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာထိန္း၊ 
စည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ လူမႈေရးရာအရာရွိ၊ လံုၿခံဳေရးအရာရွိႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအရာရွိတို႔ ပါဝင္သည္။

ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားယူျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ၎တို႔သည္ KNU ပါတီဝင္စုေဆာင္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရၿပီး KNLA ႏွင့္ 
KNDO အတြက္ အလားအလာရွိသည့္ တပ္သားသစ္မ်ား ရွာေဖြျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ႐ုိးရာရြာသူႀကီးမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း 
ႏွင့္ အျခားသာမန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း စေသာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြးရသည္။ 
ေက်းရြာ/ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္မ်ား၏ ၁ဝ% ကို ယူခြင့္ရွိၿပီး က်န္ ၉ဝ% ကို ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္သို႔ ေပးရ 
သည္။(ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္၊ ဘ႑ာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းငယ္တြင္ ၾကည့္ပါ။)

KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအား ကိုယ္စားျပဳမႈ မည္မွ်အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ 
သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မည္သူတို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္သင့္သည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို အတြင္းက်က်ေလ့လာမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ လက္ရွိေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္ေပၚတြင္လည္း 
မူတည္ေေကာင္း မူတည္ပါလိမ္႔မည္။

ၿခံဳၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေဒသခံလူထုမွာ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မအားလပ္ၾကသည့္အျပင္ ၎တို႔ကို စနစ္တက် 
လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္မႈႏႈန္း အားနည္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အႀကိမ္ 
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အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၾသဇာရွိေသာ KNU ပါတီဝင္မ်ား၊ KNLA မွ အရာရွိမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားစသည္ျဖင့္ လူနည္းစုျဖင့္သာ အစည္းအေဝးက်င္းပၾက 
ၿပီး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတည္းကိုပင္ ထပ္ခါထပ္ခါ ေရြးေကာက္ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားတြင္ အလွည့္က် 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရသည္။

မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသည္ဟု လူေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လယ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ လူအမ်ားစိတ္ဝင္မႈ နည္းပါးၿပီး အနည္းဆံုး လူငါးေယာက္ 
တက္ေရာက္မွ ထိုအစည္းအေဝးကို က်င္းပႏိုင္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ထို႔အျပင္ ၎က ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုသည္။ -

မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့လူကုိ [ဥကၠ႒အျဖစ္] ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး [KNU အႀကီးပိုင္းအာဏာပိုင္ေတြက] သူတုိ႔ 
ျဖစ္ေစခ်ငတ္ဲ ့လူကုိပ ဲေရြးလုိ႔မရဘူး။ အေခါက္တုိင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းသင့္ေပမယ့္ လူတိငု္းက ဒီေခါင္းေဆာငတ္စ္ေယာက္တည္းကိပု ဲ
သေဘာက်တယ္ဆိုရင္ သူဆက္လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဒီေက်းရြာအုပ္စုက ဥကၠ႒က ဒီရာထူးရထားတာ ၾကာၿပီ။ သူက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
[ေဒသေျမ အေလ့အထေတြ] ကုိ နားလည္တဲ့အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးနဲ႔ထိေတြ႕ၿပီး [ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အခြန္ေတြကုိ] ႀကီးၾကပ္ႏိုင္လုိ႔ 
သူ႔ကုိေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေထာက္ခံတာပါ။

ထိုေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ လယ္သမားသည္ ၎၏ေက်းရြာတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားသူမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားမွာ ၎အျမင္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ KNU ဌာနဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ၎၏ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒သည္ 
ထိုရာထူးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုပင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး မည္သူကမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္စိန္ေခၚျခင္းမရွိသျဖင့္ အာဏာရွင္ 
အေသးစားတစ္ဦးကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္တြင္ ရပ္ရြာလူထုက ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္အသစ္ကို 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ KNU တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုိေရြးခ်ယ္မႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ တစ္ေယာက္ျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲတင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရာထူးမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေတာ္မ်ားမ်ားအၾကားတြင္ ေရပန္းမစားေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္တည္းက ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ၾကာရွည္ၿမဲၿမံေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရပန္းမစားရျခင္းအေၾကာင္းမွာ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေနာက္ထပ္ဝန္ပိုမ်ား မလုိခ်င္သလို ၎တို႔တြင္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အဆက္အသြယ္၊ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မရွိသလို ေက်းရြာအတြက္လည္း မယ္မယ္ရရ လုပ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရာထူးမ်ားကို လက္ခံရယူေသာသူမ်ားသည္ ေက်းရြာအတြက္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူထားၾကၿပီး အမ်ား၏ 
ေလးစားမႈကိုလည္း ခံရေလ့ရွိသည္။ ကရင္ေက်းလက္ဓေလ့မ်ားအရ ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ အေစာင့္ေရွာက္ခံ ဆက္ဆံေရး (patron-client) 
ေပၚေပါက္လာၿပီး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက တာဝန္မ်ားကို သိသိသာသာ ထမ္းပိုးထားရၿပီး လူမႈေရးဖိအားမ်ားႏွင့္အတူ စိန္ေခၚသူမရွိေသာ 
အာဏာပိုင္ဘဝကိုလည္း ခံစားၾကရသည္။ ၎တို႔၏ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တရားဝင္မႈပံုစံမ်ား ကြဲျပားသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားအျပင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္နီးပါးလုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒မ်ားမွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ထပ္ေနမႈမ်ားရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ား ေရပန္းစားမႈနည္းသည္။ 
ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကားတြင္ ဆက္သားသဖြယ္ လုပ္ကိုင္ရသည့္အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
အသံုးခ်လိုစိတ္ျဖင့္ တပ္သားသစ္၊ ေငြႏွင့္ အျခားအရာဝတၱဳ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာလွ်င္လည္း မၾကာခဏ ညိႇႏိႈင္းၾကရသည္။ ရပ္ရြာထဲမွ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာသူက အခြန္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိုက္ေပးရသည္။ 
အာဏာပိုင္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕က ၎တို႔ေတာင္းဆိုသည္မ်ားကို မလိုက္ေလ်ာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ဖြဲ႕ကို ေထာက္ပံ့ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ရပ္ရြာထဲမွ 
လူမ်ား ေနာင္က်ဥ္ေအာင္ သာဓကအေနျဖင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။55 ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတာဝန္ကို ယူထားေသာ 
ရြာသားမ်ားသည္ အဖြဲ႕မ်ားစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ မၾကာခဏ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရၿပီး ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဒုကၡသည္ျဖစ္လာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ရာထူးကို ပံုမွန္ အလွည့္က်ယူျခင္းျဖင့္ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို မွ်ယူေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေကာက္႐ိုးဆြဲကံစမ္းကာ လူေရြးၾကသည္။ လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ ကာလမ်ားတြင္ ေက်းရြာ/ 
ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒ေနရာကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ ယူေလ့ရိွၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ ၎တို႔ကို 

55 KHRG (2014), 35. ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ တုိ႔မွ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ ေက်းရြာဥကၠ႒မ်ားသည္ KNU ကို သတင္းေပေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အစိုးရ လံုၿခံဳေရးတပ္ 
မ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈကိုခံခဲ့ရသည္။ KHRG (2008), 85-91. ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားကို တရား႐ံုးတြင္ စီရင္ျခင္းမရွိပဲ တရားမဝင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈမ်ား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည္။
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ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွိပ္စက္မႈ ခံရေခ် နည္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။56 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာခ်က္အရ KNU အမ်ားဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
မူးတေရာခ႐ိုင္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း၏ ၃ဝ-၄ဝ% ခန္႔ရွိသည္။57

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ထုိအေျခအေနမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲေနပံုေပၚသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား စစ္တိုက္ရန္မလုိေတာ့သျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာ 
ၾကသလို ၎တို႔အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွိပ္စက္မည့္ရန္လည္း နည္းသြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ရာထူးမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္းလည္း က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ရာထူးလက္ဝယ္ရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕က ၎ရာထူးသည္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး ဝန္ပိေစသည္ဟု ထင္ၾကသလို အခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ဂုဏ္ကို တက္ေစၿပီး လူရာဝင္ 
ေစသည္ဟု ထင္ၾကသည္။58 အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးကတည္းက အႏၲရာယ္မ်ားေလ်ာ့နည္းသြားသလို ေနရာအမ်ားစုတြင္လည္း စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လာသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကိုယူရန္ လိုလိုခ်င္ခ်င္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ထပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးစီ 
သပ္သပ္ခန္႔ထားေလ့ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရပ္ရြာအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ KNU သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရသတ္မွတ္ထားေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ထပ္တူမက်ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ KNU ၏ ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒တို႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕သည္ ထပ္ေနႏိုင္သလို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူတစ္ဦးတည္းက ထိုရာထူး 
ႏွစ္ခုကို ယူထားၿပီး မတူညီေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကိုင္စြဲထားသလိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး

KNU ၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Karen National Liberation 
Army – KNLA)၊ ကာကြယ္ေရးတပ္ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (Karen National Defense 
Organization - KNDO)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ (Karen National Police Force – KNPF) ႏွင့္ ေဒသအဆင့္စုစည္းထားေသာ ေက်းရြာအဆင့္ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား တို႔ပါဝင္သည္။ KNLA၊ KNDO ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး 
KNPF သည္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာနေအာက္တြင္ တည္ရွိသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲအၾကားတြင္ တရားဝင္ပိုင္းျခားထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ 
သည္။

KNLA  ကို တပ္မဟာ ခုနစ္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ထိုတပ္မဟာမ်ားသည္ ခ႐ိုင္အလိုက္တည္ရွိေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ 
ယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္သည္။59 ဘားအံ၊ ဒူးပလာယာ ႏွင့္ ၿမိတ္ထားဝယ္ ခ႐ိုင္မ်ားရွိ အျမင့္ဆံုး ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္းသံုးခု ရွိသည္။ KNLA တပ္ရင္းအမ်ားစုသည္ ေျခလ်င္တပ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေထာက္အကူေပးျခင္းမ်ား 
ပါဝင္သည္။ KNLA သည္ စစ္တြင္းကာလတြင္ နယ္ေျမကာကြယ္ေရးကိုသာ အဓိကေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျပာက္က်ားနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳေလ့ရွိ 
သည္။ KNLA တြင္ အမ်ိဳးသားတပ္သားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးေဆးတပ္ဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိသည္။ KNLA သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ေဒသလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

56 KHRG (2008), 94; KWO (2010). သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို က္ုိယ္ထိလက္ေရာက္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက 
သည္ (၂ဝ၁ဝ) ၁၅-၆
57 Minoletti (2014), 11. ေလ့လာခ်က္စာေစာင္ထဲတြင္ အစိုးရအေခၚျဖစ္ေသာ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဧရိယာအေနအထားမွာမူ အတူတူနီးပါး 
ျဖစ္သည္။The report refers to the government-defined Hpapun Township, which corresponds to roughly the same area.
58 KHRG (2016), 24-6.
59 ၎တို႔သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက အတူယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
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ဇယား ၂ - KNU ခ႐ိုင္ ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာမ်ား   60

ခ႐ိုင္ (စေကာဘာသာျဖင့္အမည္) ခ႐ိုင္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္အမည္) သက္ဆိုင္ရာတပ္မဟာ

ေတာ္ဦး ေတာင္ငူ တပ္မဟာ ၂

မူးတေရာ ဖာပြန္ တပ္မဟာ ၅

ဒူသာထူး သထံု တပ္မဟာ ၁

ကေလာ္လယ္ထူး ေညာင္ေလးပင္ တပ္မဟာ ၃

ဘားအံ ဘားအံ တပ္မဟာ ၇

ဒူးပလာယာ ဒူးပလာယာ တပ္မဟာ ၆

ဘလိ-ထားဝယ္ (Mergui Tavoy)60 ၿမိတ္-ထားဝယ္ တပ္မဟာ ၄

KNU ၏ မူရင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ KNDO သည္ ၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ားတြင္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ေနရာ 
မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေဒသအဆင့္ KNDO မ်ား စုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ KNDO သည္ စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားစြာ 
ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ တည္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဒသလံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ေလ်ာ့ရဲစြာ 
စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ KNPF ကို မတည္ေထာင္မီ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အထိ ေဒသတြင္း တရားစီရင္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ KNDO အဖြဲ႕မ်ားက 
တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ ရပ္ရြာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး KNLA အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္း 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ KNDO ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိၿပီး တပ္ရင္း ခုနစ္ခုက အျခားခ႐ိုင္မ်ားတြင္ 
ျပန္႔က်ဲတည္ရွိသည္။61 လက္ေတြ႕တြင္ ထိုတပ္ရင္းခုနစ္ခုသည္ KNDO ဌာနခ်ဳပ္ထက္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားရွိ KNLA တပ္မမ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပိုမိုတည္ရွိသည္။

KNPF သည္ KNU ခ႐ိုင္တိုင္းတြင္ရွိၿပီး (ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္မရွိပါ) အမ်ိဳးသမီးရဲေမမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။62 
KNPF ၏ ရာဇဝတ္မႈ ကိုင္တြယ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို Code of Legal Procedure တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
KNPF ၏ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားရွိၿပီး KNU ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးဝန္းမ်ားထဲတြင္ ရဲစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္အေျခခ်ထားသည္။ ဒူးသာထူး၊ 
ဘလိ-ထားဝယ္၊ မူးတေရာ၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဘားအံခ႐ိုင္မ်ားတြင္ KNPF လႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။63 KNPF သည္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားကို 
သင္တန္းမ်ားေပးၿပီး တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိကာ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေထာက္အပံ့အခ်ိဳ႕လည္း ရရွိထားသည္။

KNPF သည္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုလံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထိုအဖြ႔ဲမ်ားက ၎တို႔ေဒသ 
အတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို သတင္းပို႔ေပးကာ ရပ္ရြာအတြင္း လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူသူမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေပးသည္။
တပ္မေတာ္က KNPF မွာ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားေသာ္လည္း KNU က KNPF ကို ဆက္လက္ထားရွိျခင္းသည္ NCA တြင္ ေဖာ္ျပထား 

60 ထုိခ႐ိုင္ကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎၏ အဂၤလိပ္အမည္ Mergui-Tavoy ဟု သံုးစြဲေခၚေဝၚေလ့ရွိိၾကသည္။ ၎၏ စေကာကရင္အေခၚအေဝၚမွာ ဘလိ-ထားဝယ္ 
ျဖစ္သည္။
61 KNDO ၏ လက္ရိွစစ္ေသနာပတိမွာ ဘုိျမ၏သား နာဒါးျမျဖစ္ၿပီး ၎ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာေဒသတြင္ ဌာနခ်ဳပ္တည္ထားခဲ့သည္။ အရင္းျမစ္တစ္ခု၏ အဆို 
အရ ဘားအံခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လုဖလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဌာနခ်ဳပ္မွာလည္း နာဒါးျမ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း အျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမွာမူ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေပ။ 
62 KNPF ပတ္သက္၍တင္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ McCartan ႏွင့္ Jolliffe (2016) မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Brain McCartan 
အားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
63 ဥပမာ - KNU အထူးအားေကာင္းေသာ မူးတေရာခ႐ိုင္တြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္၌ ရဲ ၃၄ ဦးရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ လုေသာ၌ ၂၂ ဦး၊ ဒြဲလို၌ ၂၁ ဦး၊ ဘူးသို၌ ၂၅ 
ဦး ရွိသည္။ ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွ ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္းသို႔ ရဲမ်ားခ်ထားေပးသည္။ KNU ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာနမွ 
အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးတစ္ဦးအား ေမးျမန္းမႈ (၂ဝ၁၅)၊ မူးတေရာခ႐ိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ ေမးျမန္းမႈ (၂ဝ၁၅)၊ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ KNPF အရာရွိႏွင့္ ေမးျမန္းမႈ 
(၂ဝ၁၅)။
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ေသာ ယာယီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုသည္။ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ EAO မ်ားသည္ “၎တို႔ေဒသအသီးသီးအတြင္းရွိ 
ဖြံ ႔ ၿဖိဳေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္” ဟု ဆိုထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈ မရခင္စပ္ၾကားတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ NCA 
ေရးထိုးေသာ EAO မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုစီမံကိန္း 
ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား၊ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေရး” စသည္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

တရားစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ တရားစီရင္ေရး

KNU ၏ တရားေရးစနစ္တြင္ KNPF အျပင္ တရားစီရင္ေရးဌာနလည္းပါဝင္သည္။ ထိုဌာနသည္ ဗဟိုအဆင့္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အားလံုးရွိ လြတ္လပ္ေသာတရားသူႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း 
ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား သိနားလည္ျခင္းရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုတာဝန္မ်ားအတြက္ ေက်းရြာအဆင့္အထိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ KNU ဌာနမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီး 
မ်ားကို ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ KNU တြင္ ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ား၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ 
တရားမဥပေဒ ႏွင့္ “ေမွာ္” ဥပေဒ စသည္တို႔ကို လႊမ္းၿခံဳေရးဆြဲထားသည္ ဥပေဒစာအုပ္ ေလးအုပ္ရွိသည္။ ဥပေဒ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက 
ဥပေဒကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကို ရွင္းျပထားသည္။ ထုိအထဲတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑၊ တရား႐ံုးအမႈမ်ားကို မည္သို႔ 
ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

တရားစီရင္ေရးသည္ သီးသန္႔တည္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္က ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူမ်ားကို 
လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကိုပင္ ခန္႔အပ္ေလ့ရွိ 
သည္။64 တရားစီရင္ေရးတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး မ်ား ပါဝင္သည္။ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ားတြင္ KNU 
မွ ခန္႔ထားေသာ တရားသူႀကီးႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား မရွိေပ။ ထိုအစား ရာဇဝတ္မႈအေသးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကို ေက်းရြာေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာအမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အမႈတြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာထက္ပိုကာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနခဲ့လွ်င္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိၾကသည္။ 

တရားသူႀကီးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ ညီလာခံမ်ား၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ဗဟိုအဆင့္တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး 
သံုးဦးရွိၿပီး ၎တို႔ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း အၿမဲတမ္းေကာ္မတီက 
တင္ေျမႇာက္သည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးစီရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာညီလာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ 
တရားသူႀကီးမ်ားတြင္ အျခားတာဝန္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ေအာက္တြင္ KNU မွ ေထာက္ပ႔ံေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိႏိုင္သည္။

တရား႐ံုးမ်ားအကိုင္တြယ္ရဆံုးအမႈမွာ လူသတ္မႈျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ အတြင္းေရး သို႔မဟုတ္ 
မိသားစုတြင္း အမႈမ်ားကိုလည္း ကိုင္တြယ္ရသည္။ ကရင္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကိုင္တြယ္ရသည့္ အမႈမ်ားထဲတြင္ လူသတ္မႈ၊ 
ခိုးမႈ၊ မုဒိန္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်၊ သံုးစြဲျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္ဟု KNPF ၏ အစီရင္ခံစားမ်ားအရ သိရွိရသည္။ KNU ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈသည္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္။

မၾကာေသးမီက KNUသည္ ကရင္ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီကို ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ ဌာနတြင္းေကာ္မတီတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး KWO မွ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုလည္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။65 ေကာ္မတီကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒကိုသိနားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
ဥပေဒစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအသိပညာမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း၊ ရဲ၊ တရားသူႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားကို သင္တန္း 
ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ထားသည္။

တရားစီရင္ေရးဌာန၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ KNPF တို႔အၾကား အစည္းအေဝးကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။66

64 ဥပမာ - ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ုိင္ တရားသူႀကီးသည္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ိုင္ သတၱဳတြင္းဌာန၏ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သည္။
65 ေကာ္မတီကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္သာသနာေရးဌာန၊ တရားစီရင္ေရးဌာနမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟိုတရားသူႀကီးႏွစ္ဦး၊ KWO၊ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ 
ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
66 တရား႐ံုးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးႏွင့္ ေတြဆံုေမးျမန္းမႈ (၂ဝ၁၅)။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ခ႐ိုင္တိုင္းမွ ဥကၠ႒မ်ား 
တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
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KNU ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟိုအဆင့္ေကာင္စီႏွင့္ ေကာ္မတီ ဆယ္ခု ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးထားသည္။ ၎တို႔မွာ နာယကမ်ားေကာင္စီ၊ 
စစ္ေရးေကာင္စီ၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာင္စီ၊ ဘ႑ာေရးေကာင္စီ၊ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၊ 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔မ်ားခ်ီးျမႇင့္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုေကာ္မတီအမ်ားစုသည္ အျခား KNU အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ထပ္ေလာင္းႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစား အေထာက္အကူမ်ားေပးျခင္း၊ 
မူဝါဒႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းျပည့္မွီၿပီး သေဘာတူညီထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရသည္။ နာယကမ်ားေကာင္စီကို အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ ဝါရင့္သက္ႀကီး KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၎ 
တို႔က လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာထမ္းမ်ားကို အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို 
ကြပ္ကဲသည္။ စစ္ေရးေကာင္စီကို KNU ဥကၠ႒က ဦးေဆာင္ၿပီး GOC က ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းေကာင္စီသည္ စစ္ေရး 
အေျခအေနမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ၿပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္သည္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ အစည္းအ႐ံုးရန္သူမ်ား၏ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တံု႔ျပန္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ KNU 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအ႐ံုး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ စံၫႊန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိေစရန္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာင္စီက တာဝန္ယူရသည္။ အစည္းအ႐ံုး၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဗဟို 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဥကၠ႒ဦးေဆာင္သည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီကုိ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက 
လုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ လက္ရွိအေနအထားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္မွစကာ ပိုမိုသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာခ့ဲသည္။ ေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစတင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္းရွိ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
မူဝါဒအႀကံအဥာဏ္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ခ႐ိုင္မ်ားတြင္လည္း ေကာ္မတီမ်ား တစ္ခါတစ္ရံရွိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ပံုမ်ားကိုမူ မသိရေပ။ 
ဥပမာ-မူးတေရာခ႐ိုင္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီအပါအဝင္ ေကာ္မတီမ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕အေနအထားမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ရွိ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဗဟိုအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားကို တာဝန္ေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိၿပီး ေဒသအဆင့္ အရာရွိမ်ား၏ နားလည္သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ အလြန္ႀကိဳးစားရသည္။

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) သည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ KNU 
ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္းတြင္ တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အခန္းက႑ရွိသည္။ ကရင္အမ်ိုဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး (KWO)၊ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး 
(KYO) ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း - ကရင္ (FTUK) တို႔ အားလံုးသည္ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနသို႔ သတင္းပို႔ရသည္။ 
၎တို႔သည္ အစည္းအ႐ံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အခြင့္အေရး ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိၾကသည္။ KNU ေအာက္ရွိ 
ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္တိုင္းသည္ ၎တို႔ေဒသအတြက္ KWO ႏွင့္ KYO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကရသျဖင့္ CBO မ်ားသည္ 
ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ပင္ စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ CBO မ်ားသည္ KNU အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကသျဖင့္ KNU ဌာနမ်ားထက္ ပိုမို 
လြတ္လပ္ၾကသည္။

KWO ႏွင့္ KYO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည္။ 
အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ရာထူးမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ားကို 
KWO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းခန္႔ထားေလ့ရွိၾကသည္။ FTUK သည္ ကရင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားအျပားရွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားမႈ 
ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ၎တို႔အေၾကာင္းကို သိရွိမႈ နည္းပါးသည္။

ကရင္ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၊ ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး႐ံုး၊ ကရင္ ဥပေဒေရးရာ 
အေထာက္အကူ႐ံုးႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးကာ KNU သို႔ တုိက္႐ိုက္အစီရင္ခံရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ KNU တြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ ကရင္ ဆရာမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္ပညာေရးဌာနတို႔ 
ပူးေပါင္းၿပီး KNU ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားရွိၿပီး KNU ၏ တိုက္႐ိုက္ 
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အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာ္လည္း တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရသည္။

ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာအဖြဲ႕မ်ား စသည့္ အျခား 
ကရင္ CBOs မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာတည္ရွိေသာ္လည္း KNU နယ္ေျမတြင္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ လႈပ္ရွားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ 
လံုၿခံဳေရးအတြက္ KNU ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ရယူရန္ မလိုအပ္ေပ။ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ငါးခုကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည္။ ၎သည္ KNU ၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာ္လည္း 
နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ထိုလြတ္လပ္ေသာ CBOs မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕သည္ KNU ထဲရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ျခင္းမ်ား ရွိသည္။

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

KNU သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ၎၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္း လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အခြန္မ်ားေကာက္ခံ 
သည္။ အခ်ိဳ႕အခြန္မ်ားအတြက္ ေငြသားအစား ဆန္စပါးကို ေကာက္ခံေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအေလ့အထကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက 
ေဒသအားလံုးတြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ အစည္းအ႐ံုးသည္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အဖြဲ႕၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ 
သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေကြၽးေမြးရန္အတြက္ အစားအေသာက္ရိကၡာမ်ား ဝယ္ယူမႈ၊ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသံုးစရိတ္မ်ား 
အျပင္ စစ္အသံုးစရိတ္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၏ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ယူ၊ သံုးစြဲမႈပံုစံကိုၾကည့္ၿပီး KNU ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား 
အာဏာခြဲေဝမႈ မည္သို႔ရွိသည္ကို ျမင္ႏိုင္သည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ - အခြန္မ်ားႏွင့္ အခမ်ား

KNU သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ခဲ့ရေသာ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ KOI ႏွင့္ UWSP ကဲ့သို႔ေသာ အျခား 
EAO ႀကီးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သည္။ အဖဲြ႕၏ အဓိကဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မွာ သတၱဳတြင္းက႑ အထူးသျဖင့္ ေရႊ၊ သံျဖဴ ႏွင့္ 
ခေနာက္စိမ္း တို႔ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအရင္းအျမစ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတို႔အေပၚတြင္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ KNU 
သည္ ယခင္က တရားမဝင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ
အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ ထိုအခ်ိန္က ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုအေပၚတြင္ သြင္းကုန္အခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္မ်ားသည္ 
အတိတ္က သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို အထူးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို တရားဝင္တားျမစ္ခဲ့သည္မွာ ၂ဝဝ၉  ကတည္းကပင္ျဖစ္ၿပီး 
ခ႐ိုင္အခ်ိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရပ္ရြာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ သစ္ေတာမ်ား 
ကာကြယ္ရန္  ဗ်ဴဟာက်က် ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။67

ခ႐ိုင္အဆင့္သည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာရိကၡာမ်ားႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္အမ်ားစုကို 
ကိုယ္တိုင္ဝယ္ယူရန္ တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ ဗဟိုအဆင့္သို႔ တကယ္တမ္းျပန္ေရာက္သည့္ အခြန္ဘ႑ာပမာဏမွာ နည္းပါးသည္။ ထို 
အခ်င္းအရာသည္ ခ႐ိုင္အဆင့္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး ၎လုပ္ပိုင္ခြင့္ေၾကာင့္လည္း ထိုအေျခအေနကို ထိန္းထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနသည္ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းကာ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားရွိ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားအတြက္ ဗဟိုမွျပဳစုထားေသာ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားတြင္ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေျမဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၏ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ မေျပာင္းမလဲတည္ရွိေသာ္လည္း ႏႈန္းထားမ်ားကို KNU 
ညီလာခံတိုင္းတြင္ သံုးသပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ မည္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိသည့္ 
အေပၚတြင္ မူတည္ကာ အခြန္အခမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ သို႔မဟုတ္ ထိုင္းဘတ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္ႏိုင္သည္။

သာမန္ျပည္သူမ်ားမွ KNU သို႔ ေပးေဆာင္ေလ့အရွိဆံုး အခြန္အမ်ိဳးအစားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးခြန္ျဖစ္သည္။ စိုက္ခင္းအႀကီးမ်ားအတြက္ ၇% ႏႈန္းထား 
ျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ္လည္း စိုက္ခင္းငယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ မတူညီသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ 
အထြက္ႏႈန္း ၂၅ တင္းထက္ပိုေသာ လယ္သမားငယ္အတြက္ ေတာင္ေစာင္းႏွင့္ ေရသြင္းစပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ ႏွစ္ခုလံုးမွ ရိတ္သိမ္းရရွိမႈတန္ဖိုးအေပၚတြင္ 

67 အခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဖုိးတန္သစ္မ်ားအာလံုးကို ခုတ္လွဲၿပီးျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမ 
သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ေျပာင္းလဲထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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၄% ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ၎မူဝါဒအရ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကေျပာေသာ အထြက္ႏႈန္းေပၚမူတည္ကာ 
အခြန္ေကာက္ခံရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္တိမ္းေရွာင္လိုသျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းကုိ လိမ္ညာေျပာဆိုၾကေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးခြန္မ်ားကို ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ 
အရြယ္အစားအလိုက္ ေကာက္ခံသည္။ ထိုသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ခန္႔မွန္းထြက္ရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္သည္။ 

မီး႐ိႈ႕ခုတ္ထြင္ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္ယာမ်ားအေပၚ အမွီျပဳေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေလ့အထရွိၿပီး ထိုေဒသမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာ 
အဆင့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။ ၎ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ေက်းရြာ 
အတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္သည့္ ၎တို႔၏ အထြက္ႏႈန္းကို အေျခခံကာ တြက္ခ်က္ထားေသာ အခြန္ပံုစံမ်ိဳး 
ကို ေကာက္ခံရန္ သေဘာတူၾကသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြတစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ ေျပာင္းလဲေနသည့္ KNU 
ေျမယာမူဝါဒသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္ေျပသည့္ စနစ္တက်ေသာ အေလ့အထကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားသည္။

ယခုသုေတသနစာတမ္းအတြက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူမ်ားေျပာျပခဲ့သည့္ အျခားအခြန္အခမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

• နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ ေကာက္သည့္ သြင္းကုန္ခြန္။ 
အေထြေထြကုန္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုး၏ ၅-၇% အခြန္ ႏွင့္ သက္ရွိ တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ အခမ်ား။

• သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူတူးေဖာ္မႈ အႀကီးစားမ်ားအေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ား။ ထိုအထဲတြင္ KNU ညီလာခံက 
တရားမဝင္ဟု ေၾကညာထားသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး မပါဝင္ပါ။

• သက္ရွိတိရိစၧာန္မ်ား တင္ပို႔မႈအေပၚေကာက္ခံေသာ အခြန္။ ဥပမာ - ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ ထိုင္းဘတ္ ၁၅ဝ၊ ဝက္တစ္ေကာင္လွ်င္ ဘတ္ 
၂ဝ ႏွင့္ ဆင္တစ္ေကာင္လွ်င္ ဘတ္ ၅,ဝဝဝ။

• ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ (ဖာလာေစ့၊ ပီေလာပီနံႏွင့္ ပ်ားရည္ စသည့္) သစ္ေတာႏွင့္ အေသးစား စုိက္ခင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား သယ္သူ 
ပို႔ေဆာင္သည့္အေပၚတြင္ ၁ဝ% ေကာက္ခံသည့္ အခြန္။ ၎တို႔ကို အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အနီးအနားၿမိဳ႕မ်ားသို႔သြားရာ 
အဓိကေရေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းေၾကာင္းလမ္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံ 
သည္။

• စိုက္ခင္းငယ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားမွ ပ်ားရည္ထုတ္ယူမႈအေပၚတြင္ ေကာက္ခံေသာ အထူးအခြန္မ်ား အပါအဝင္ အထက္အခ်က္ပါ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚေကာက္ခံသည့္ ေဒသအဆင့္အခြန္မ်ား။

• အမဲလိုက္ရန္ လက္နက္ခဲယမ္းပုိင္မႈအေပၚေကာက္သည့္ အခမ်ား။ ဥပမာ - ေျပာင္းေသနတ္ တစ္လက္လွ်င္ ထိုင္းဘတ္ ၅ ဘတ္ သို႔မဟုတ္ 
႐ိုင္ဖယ္တစ္လက္အတြက္ ဝ.၂၂ ဘတ္။68

ထိုအခြန္အခမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ သစ္ေတာဌာန သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေရေၾကာင္းဌာနမ်ား စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေကာက္ခံေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔ကလည္း မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားထုတ္ျပန္သည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လက္စြဲ 
စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ အခြန္ေကာက္ခံမႈအားလံုးအတြက္ ေျပစာမ်ားထုတ္ေပးရသည္။ ဝင္ေငြႏွင့္ ရာထူး 
အဆင့္ အနိမ္႔အျမင္႔ေပၚမူတည္ကာ ခြဲျခားေကာက္မႈမ်ိဳး မရွိရန္ မူဝါဒျပတ္သားစြာခ်မွတ္ထားၿပီး KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္လည္း အျခားသူမ်ား 
နည္းတူ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။

နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြန္အခမ်ားကို ခ႐ိုင္အဆင့္က ကိုင္တြယ္ေလ့ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားကိုမူ 
ဗဟိုဌာနမ်ားေအာက္မွ ကိုင္တြယ္ေလ့ရွိသည္။ နယ္ေျမအတြင္းပိုင္းမွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကိုင္တြယ္ေလ့ရွိ 
ေသာ္လည္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္အႀကီးမ်ားကိုမူ ခ႐ိုင္အဆင့္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အခြန္မ်ားစသည့္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေကာက္ခံ 
ရရွိေသာ အခြန္အမ်ားစုကိုမူ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက တာဝန္ယူေကာက္ခံၾကသည္။

ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဌာနသို႔ မေပးပို႔မီ စုစုေပါင္း ေကာက္ခံရေငြ၏ ၁ဝ% ကို 
ႏုတ္ယူထားခြင့္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကမူ ထိုသို႔ယူခြင့္မရွိဘဲ ရရွိလာေငြအားလံုးကို ခ႐ိုင္ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဌာနသို႔ ေပးပို႔ရသည္။ ခ႐ိုင္႐ံုးက 
အခြန္အမ်ိဳးအစားအမ်ားစုမွ ရေငြ၏ ၁၄% ႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေငြ၏ ၄ဝ% တို႔ကို 
ဗဟိုဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနသို႔ ေပးပို႔ရသည္။

68 ၎အခမ်ားကို ထိုင္းဘတ္ျဖင့္ မွတ္သားထားေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္လည္း ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။
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ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား

လက္ေတြ႕တြင္ ခ႐ိုင္အခ်ိဳ႕သည္ ဗဟိုအဆင့္သို႔ အခြန္ လံုးဝ သို႔မဟုတ္ မေပးသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မ်ားမွ အခြန္မ်ားကို အထက္သုိ႔မေပးအပ္မီ အနည္းငယ္ ႏုတ္ယူထားခြင့္ျပဳသည္။ KNU ၏ အဓိက အခြန္ဘ႑ာရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ 
သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈသည္ အားေပ်ာ႔ေသာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခံရသည္။ ယခင္က ဗဟိုရွိ သတၱဳတြင္းဌာနသည္ ေဒသအဆင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ 
တိုက္႐ိုက္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ အခြန္အခမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေကာက္ခံသည္။ ယခုအခါတြင္ ခ႐ိုင္တိုင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းဌာနတို႔က 
၎တို႔ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံသည္။ ၎တို႔သည္ ေကာက္ခံရရွိေသာ စုစုေပါင္းပမာဏကို ဗဟိုသို႔ 
အစီရင္ခံရၿပီး ၄ဝ% ကို ပို႔ေပးရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပို႔ေပးျခင္းမျပဳၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းက႑သည္ စည္းကမ္း 
ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ားမွလည္း ေကာက္ခံရရွိေသာအခြန္ေငြမ်ားမွ ၎တို႔ 
ရသင့္သည္ထက္ ပိုမိုႏုတ္ယူထားျခင္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအျဖစ္မ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေလ့လာေရးသားထားျခင္း 
မရွိပါ။

ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေလ့အထမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ရပ္ရြာမ်ားကလက္ခံထားေသာ 
တရားမဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ ပံုမွန္အေလ့အထ ျဖစ္သြားျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ တစ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ရပ္ရြာလူထုမ်ားက အမ်ားပိုင္ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္မ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု 
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္မူ အထူး 
သျဖင့္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားနည္းၿပီး KNLA အားေကာင္းေသာေဒသမ်ားတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ားက 
တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈပံုစံ သက္ေရာက္သည္။ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား အားနည္းမႈေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို စာေရးသူအေနျဖင့္ ယခင္ကလည္း 
မွတ္တမ္းတင္ဖူးသည္။

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုသည္မွာ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ KNU 
မွ အမွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ အေနအထားမ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ ပဋိပကၡကာလမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ KNU တာဝန္ခ် 
ထားမႈမ်ား အားနည္းသည့္ေဒသမ်ား၌ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ဥကၠ႒မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံရသည္။ ထိုသို႔ေကာက္ခံရာတြင္ 
အသံုးျပဳေနေသာေျမ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုထဲတြင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈတို႔၏ အၾကမ္းမ်ဥ္းခန္႔မွန္းေျခမ်ားေပၚ 
မူတည္သည္။ ဥပမာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနျဖင့္ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ ေျမပမာဏအၾကမ္းမ်ဥ္းကို သိ 
လွ်င္ ထိုပမာဏႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အခြန္ကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာဥကၠ႒ထံမွ ေကာက္ယူသည္။ ထိုဥကၠ႒က တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားထံမွ 
အခြန္ေကာက္ယူသည္။ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒မ်ားသည္ ထိုအခမ်ားေကာက္ခံရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အမွန္တကယ္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြအစား တစ္ဦးခ်င္းစီပ်မ္းမွ် သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုျခင္းစီ ပ်မ္းမွ်အေပၚတြင္ အေျခခံကာ ေကာက္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခြန္ေကာက္ခံပံုနည္းလမ္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ား ေရာေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ထိုေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ အစိုးရ၊ DKBA သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔မ်ား (BGFs) စသည့္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ 
အာဏာပိုင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္လည္း ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ CBO ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ လုပ္ငန္းအေသးစား 
မ်ားသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အၾကပ္အတည္းမ်ားႀကံဳရသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၎တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာပါက အခြန္မ်ားစြာေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိလာၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

KNU မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားသည္ ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိအဆံုးသတ္သည့္အေလ်ာက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ရန္ပံုေငြအမ်ားစုကို ခြဲျခမ္းျဖန္႔ခ်ိရန္လည္း ၎တို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုဘ႑ာေရးႏွင့္ 
အခြန္ဌာနတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ေအာက္အတြက္ အသံုးစရိတ္ တာဝန္အခ်ိဳ႕သာရွိသည္။ ၎သည္ ဗဟိုအဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရိကၡာခြဲတမ္း 
မ်ား၊ ဗဟုိအဆင့္႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ငွားရမ္းခႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခမ်ား စသည့္ ဗဟိုအဆင့္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ပြဲ 
မ်ား စေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္လည္း ဘ႑ာေငြမ်ား ခ်ေပးသည္။ ထိုေငြမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ 
ေတာင္းခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး ေနာက္မွသာ ခ်ထားေပးသည္။
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ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားခ်ထားေပးေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
ရန္လိုအပ္သည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္ကာ ၎တို႔ဘတ္ဂ်က္အသီးသီးကို ခ႐ိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီထံ တင္ျပေတာင္းခံ 
သည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ အခ်ိဳ႕အသံုးစရိတ္မ်ားကို ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံသည္။ သို႔ေသာ္ ထို 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ခ႐ိုင္ႏွင့္ KNLA အေထြေထြဌာနခ်ဳပ္မ်ားအၾကား မည္သို႔ခြဲေဝက်ခံသည္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။69

ထို႔ေနာက္တြင္ ခ႐ုိင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ေရွ႕ႏွစ္မ်ားမွ အသံုးစရိတ္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဗဟိုႏွင့္ ခ႐ိုင္ ဥပေဒအဖြဲ႕မ်ားမွ ခ်မွတ္ထား 
ေသာ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို စီစစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးခ်ေပးမည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ဆုံးျဖတ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထို 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ညီလာခံႏွင့္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီတို႔မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဦးစားေပးမ်ား၊ ခ႐ိုင္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ၾသဇာ 
အသက္ေရာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးစားေပးမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေလ့ရွိသည္။

KNU ခ်မွတ္ထားေသာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္တြင္ မည္သည့္အဆင့္ရွိ အရပ္သားဝန္ထမ္း၊ စစ္ဘက္ဝန္ထမ္းကမွ် တရားဝင္လစာ မရရွိေပ။ 
ထို႔အစား ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္အားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး စားနပ္ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ား၊ အေျခခံေနစရာေနရာ၊ အေသးသံုးစရိတ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ 
လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အထက္အရာရွိဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္သည္။

ထံုးစံအရ အိမ္ေထာင္မရွိေသာသူမ်ားသည္ ၎တို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ ႐ံုးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တန္းလ်ားမ်ားတြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ကာ 
အမ်ားအတြက္ခ်ေပးေသာ ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ားမွ စားေသာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ ဌာန႐ံုးမ်ားသည္ ၎တို႔ရိကၡာအတြက္ ကိုယ္တိုင္ စိုက္ပ်ိဳး 
ေမြးျမဴျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားကမူ ၎တို႔ မိသားစုတစ္ခုလံုးအတြက္ ခြဲတမ္းမ်ားရရွိၿပီး သီးသန္႔ေနစရာအတြက္ ကူညီေပး 
သည္။ ထုိခြဲတမ္းမ်ားကို မိသားစုအတြင္းမွ အိမ္ရွင္မထံသို႔ ေပးပို႔သည္မွာ ပုံမွန္အစဥ္အလာျဖစ္ၿပီး ထိုခြဲတမ္းမ်ားတြင္ ဆန္အျပင္ ဆီ၊ ဆား၊ 
င႐ုတ္၊ ငါးပိႏွင့္ အခ်ိဳမႈန္႔တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္မ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ ထိုအေျခခံခြဲတမ္းမ်ားကိုပင္ ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ၎ 
တို႔ဆီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အျခားဝင္ေငြရရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ ပို႔ေငြမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ျပင္ပ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည့္ ၎တို႔၏ ဇနီး/ခင္ပြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားႏွင့္  ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကရသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိျခင္းက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ အထက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ အထိန္းအခ်ဳပ္ 
နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုစာတမ္းတြင္ ၎ကဲ့သို႔ 
အေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

KNU သည္ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားထံမွ အခြန္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ေငြသားအစား ဆန္ကို ယခင္ကလက္ခံခဲ့ၿပီး စားနပ္ရိကၡာခြဲတမ္းထဲသို႔ 
တိုက္႐ိုက္ ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခ႐ိုင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားသို႔ ေငြသားခ်ထားေပးၿပီး ၎တို႔ေဒသအဆင့္တြင္ 
ဆန္ျပန္လည္ဝယ္ယူေစသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ အခြန္၏ ၁ဝ% ကုိ ျဖတ္ေတာက္ယူထားသည့္အတြက္ ခ႐ိုင္အဆင့္ထံမွ ရိကၡာခဲြတမ္း 
မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိျခင္း မရွိေပ။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသည္ ဆန္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအဆင့္ အျခားထြက္ကုန္မ်ားကို 
အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေပးစရာရွိေသာ အခြန္မ်ားကို အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာေငြမ်ားျဖင့္ ေပးေနျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျပင္ပ ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား

KNU ၏ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ KED ႏွင့္ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနတို႔မွ ကရင္လူမ်ိဳး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေပးအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွရရွိေသာ ရန္ပံုေငြေပၚတြင္ အမွီျပဳေနရသည္။ ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဌာန 
တို႔တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာရန္ပံုေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ေဒသတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ရပ္ရြာဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထိုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ မည္သည့္အဆင့္ရွိ KNU ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနကိုမွ် ျဖတ္သန္းသြားျခင္းမရွိေပ။ ျပည္တြင္း NGO မ်ား သို႔မဟုတ္ 
မိတ္ဖက္ INGO မ်ား သို႔မဟုတ္ CBO မ်ားက အသံုးျပဳေသာနည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း ဌာနမ်ားက တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳလုပ္သည္။ ထိုေငြမ်ားကို 

69 ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတစ္ခုမွအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အဆိုအရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ဘ႑ာေငြရရွိရန္အတြက္ ၎တို႔၏ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ခ႐ိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။
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အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ ခ်ထားေပးသည္။ KNU ႏွင့္ တရားဝင္အဆက္အသြယ္ရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ KNU ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ CBO မ်ား 
သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့ေငြအေပၚ မွီခုိေနရသည္။

KNU သည္ ပမာဏအတိအက်မသိရေသာ္လည္း မ်ားျပားသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ (diaspora) ကရင္လူမ်ိဳး 
ထံမွ ရရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခ် 
ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားေသား ကရင္လူမ်ိဳး ၁ဝဝ,ဝဝဝ လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ထိုမိသားစုမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက KNU 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ခိုင္ၿမဲေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ယေန႔အထိ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ 
ေလးနက္စြာ သစၥာရွိဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားစုသည္ ေတာ္လွန္ေရးကို အားေပး 
ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ေနထိုင္ေနေသာ (diaspora) ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထံမွ ရရွိေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ 
မည္သို႔ ခန္႔ခြဲသံုးစြဲပံုအေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳထားျခင္း မရွိေပ။
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အပိုင္း ေလး - “သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ေအာက္တြင္ေနထိုင္ရျခင္း - ၁၉၉၅ မွ ၂ဝ၁၁ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အေနအထားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္ေက်းလက္ဧရိယာမ်ား၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ DKBA ကို စတင္ 
ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားၾကားရွိ ကာလကို ပထမဆံုးေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကာလ 
အေတာအတြင္းက နယ္ေျမအမ်ားစုကုိ တပ္မေတာ္၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ KNU ၏ အရွိန္အဝါက်ဆင္းခဲ့ၿပီး လူအမ်ားအျပား ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္ခဲ့ရကာ ရွိရင္းစြဲလူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားမ်ား ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထိုကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (State Law and Order Restoration 
Council – SLORC) ဟုေခၚေသာ စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ SLORC သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းထံမွ အာဏာ 
သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (State Peace and Development Council – SPDC) ဟု 
အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို SLORC က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္ 
အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (National League for Democracy – NLD) ပါတီမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈ 
မရွိႏိုင္ေအာင္ ဖယ္ထုတ္ထားခံခဲ့ရသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားက ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ 
တပ္မေတာ္မွ KNU ႏွင့္ ၎အနီးအနားရွိ EAO မ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ အေျခအေနေပးသလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ SPDC သည္ “အမ်ိဳးသား 
ညီလာခံ” မွတစ္ဆင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံကို 
NLD ႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

KNU ပဋိပကၡ၏ အဓိကအေနအထားမ်ား (၁၉၉၅ - ၂ဝ၁၁)

၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက အဓိကၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူ၊ ဘားအံ၊ ဘီးလင္း၊ သထံု၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမဝတီ၊ ဖာပြန္ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ 
၎ၿမိဳ႕မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေသာလမ္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းနီးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုၿမိဳ႕မ်ား အနီးတစ္ဝိုက္ ေနရာအမ်ားစုႏွင့္ 
အေရးႀကီးေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ KNU ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ 
စကာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္သည္ ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခစိုက္စခန္း 
မ်ား ခ်ထားႏိုင္ခဲ့ကာ KNU ၏ အေရးႀကီးေနရာမ်ားကို ပံုမွန္ ေႏြရာသီထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း 
အေရာက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးႀကီးေသာ နယ္စပ္ရြာမ်ားျဖစ္သည့္ မဲသေဝါ၊ ေဝါေလ (ယေန႔အေခၚ ေဝါေလၿမိဳင္)၊ ႏွင့္ 
ဘားလူ တို႔တြင္ ကုိယ္ပိုင္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ခ်ထားခဲ့ၿပီး ထုိအေျခအေနက ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ပံုမွန္ထြက္ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းမ်ားကို အေရအတြက္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး 
လူထုမ်ားကို ထိုစခန္းမ်ားသို႔ ပံုမွန္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ KNU ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ DKBA ကို 
ထူေထာင္ခဲ့သည္။70 အဖြဲ႕သစ္သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းစစ္ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ မာနယ္ပေလာႏွင့္ 
အျခားနယ္စပ္အေရးႀကီးေနရာ ေကာ္မူးရာ (ယေန႔ ေရႊကိုကို အနား) တို႔ရွိ KNU ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ KNU ၏ ခ႐ိုင္ ခုနစ္ခုလံုးအတြင္းတြင္ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုး 
ခဲ့ရာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်းရြာမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား အိမ္ရာစြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ 
KNU ပိုင္နက္အတြင္း၌ စစ္ေရးစခန္းကြန္ရက္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ KNU သည္ ေနာက္ထပ္ခြဲထြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမို 
အားနည္းလာခဲ့ၿပီး71 ဘိုျမမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္လာၿပီး ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ကာ ေနာက္ဥကၠ႒ဖဒိုမန္းရွာ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ 
လုပ္ႀကံခံခဲ့ရၿပီး၊ ဥကၠ႒ဘသိန္းစိန္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 
KNU သည္ ထုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ရွိ လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေနခ႔ဲသည့္အတြက္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာျခင္းကလည္း KNU အေပၚေနာက္ထပ္ဖိအားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

70 Paul L. Keenan ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ “The Formation of the DKBA”, ေမလ ၆ ရက္၊ ၂ဝ၁၆။ https://paullkeenan.net/2016/05/06/the-
formation-of-the-dkba/ တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ South (2012), 18-20.
71 ထိုကာလအတြင္းက ခြဲထြက္သြားေသာအဖြဲ႕မ်ားစာရင္းကို အပိုင္း တစ္ တြင္ၾကည့္ပါ။

https://paullkeenan.net/2016/05/06/the-formation-of-the-dkba/
https://paullkeenan.net/2016/05/06/the-formation-of-the-dkba/
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KNU ၏ ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုသည္ Callahan ၏ အေခၚ “occupation ” ႏွင့္ “ongoing but deterritoiralized war” တို႔၏ ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည္။72 
ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ အရပ္သားမ်ားသည္ သြားလာရလြယ္ကူေသာေနရာမ်ား၊ ယာဥ္သြားႏိုင္ေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ားသို႔ 
တပ္မေတာ္၏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို “ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာမ်ား” တြင္ေနထိုင္စဥ္ ၎တို႔၏ ယခင္ ေနရာေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
လယ္ယာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားၿပီး သြားေရာက္ခဲ့ပါက သူပုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။73 
ထို႔အျပင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း သို႔မဟုတ္ နက္႐ိႈင္းေသာ KNU နယ္မ်ားအတြင္းရွိ IDP စခန္းမ်ားသို႔ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အျခားျပည္သူရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာမူ ၎တို႔၏ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအနီးတြင္ ေနႏိုင္ရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို 
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ၾကရသည့္ အခါမ်ားလည္းရွိကာ အေျခအေနကိုလုိက္ကာ ဟိုမွသည္သို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။74 ထိုအေတာအတြင္းတြင္ KNU ဗဟိုေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ 
ကာ ေအာက္ေျခရိွ အေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ တစ္စစ ကင္းကြာလာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခ႐ိုင္မ်ားသည္လည္း ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ 
စ႐ိုက္လကၡဏာ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း တစ္စစ ကြဲဲျပားလာခဲ့သည္။

SLORC/SPDC ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာတိုင္း၏ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ 
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား - LORCs (၁၉၉၇ တြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ - PDCs ဟု နာမည္ေျပာင္းခဲ့သည္) ေအာက္တြင္ 
ထားရွိခဲ့သည္။ ထို LORC/PDC မ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားကစီမံခန္႔ခြဲၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးၿပီး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ကရင္ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမသစ္မ်ား သိမ္းပိုက္ရရွိလာသည့္ 
အေလ်ာက္ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု LORC/PDC မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသအမ်ားစုတြင္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ 
ေပ။ LORC/PDC မ်ားသည္ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာပံုစံ ရွိခဲ့သည္။75

ထုိကာလအတြင္းတြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ ဟု အမည္ေျပာင္းကာ EAO မ်ားကို “တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔” ဝင္ေရာက္ၾကရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို 
တက္ေရာက္ကာ တပ္မေတာ္၏ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အတူတကြလက္တြဲ ပူးေပါင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ 
သည္။ DKBA ႏွင့္ အျခား KNU မွ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္ကာ လက္နက္ခ်လို 
ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးကလည္း ထိုေျပာဆိုသံုးႏႈန္းမႈမ်ိဳးကို သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံရြာလူထုမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ားထက္ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားက ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ၿပီး KNU သည္ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႕ 
မ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး” လုပ္ငန္းမ်ားမွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
တူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO မ်ားက အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိၾကၿပီး ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အနည္းငယ္သာရွိသည္။76 
ကရင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ တပ္မ်ားခ်ထားမႈေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားရွိလူထုမ်ားသည္ ေျမသိမ္းယူခံရျခင္းမ်ား၊ 
အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ား၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ အျခား မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။77 ထိုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ SPDC ၏ 
ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေဒသမ်ားမွသူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာျဖစ္ေအာင္လည္း အားေပးသည့္အတြက္ 
ေဒသခံမ်ားမွ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ EAO မ်ား၏ အရြယ္အစား 
မ်ား ေသးငယ္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔နယ္ေျမမ်ား တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့ပါးလာသည့္အတြက္ အဖြဲ႕မ်ားဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္မ်ားလည္း 

72 Callahan (2007), 33.
73 KHRG (1998); KHRG (2008). The Border Consortium (TBC) website ကို ၾကည့္ပါ, “IDPs Reports,” ၂ဝဝ၂ မွ ၂ဝ၁၄ အၾကား ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝသည္။ 
http://www.theborderconsortium.org/resources/key-resources/ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
74  ၎တို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သြားသည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္စဥ္ ခန္႔မွန္းေျခ IDP အေရအတြက္ကိုသိရန္ TBC ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ပါ။ “IDPs 
Reports,” ၂ဝဝ၂ မွ ၂ဝ၁၄ အၾကားႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝသည္။ http://www.theborderconsortium.org/resources/key-resources/ .၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား 
နွင့္ ပတ္သက္ကာ ပိုမိုသိရွိလိုလွ်င္ KHRG (2008), KHRG (2009) ကိုၾကည့္ပါ။
75 ႏွစ္ ၂ဝ နီးပါးကာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ “အမိန္႔စာရြက္စာတမ္း” မ်ားကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က စုေဆာင္းထားခဲ့သည္။ 
အထူးသျဖင့္ အဓမၼခုိင္းေစျခင္းခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ 
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာရွိ “Orders Reports”ကို ၾကည့္ပါ။ http://khrg.org/reports/type/35?keys=&title=&date_filter[min]&date_filter[max]&qt-
name=key&&&&&page=3
76 Kramer (2009), 22-3
77 ေနာက္ပိုင္း အပိုင္းမ်ားတြင္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရးႀကီးေသာအရင္းအျမစ္အေနျဖင့္ KHRG 
(2007) ကို ၾကည့္ပါ။

http://www.theborderconsortium.org/resources/key-resources/
http://www.theborderconsortium.org/resources/key-resources/
http://khrg.org/reports/type/35?keys=&title=&date_filter%5bmin%5d&date_filter%5bmax%5d&qt-name=key&&&&&page=3
http://khrg.org/reports/type/35?keys=&title=&date_filter%5bmin%5d&date_filter%5bmax%5d&qt-name=key&&&&&page=3
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ရွိလာသည္။ KIO ကဲ့သို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးနာၾကည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုေသာ EAO မ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာကာ SPDC ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
ထိုအေတာအတြင္း KNU ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ားမွာ ေဒသအလိုက္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိသည္။ အလြယ္ 
ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အဓိကေဒသအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ -

 • အမာခံနယ္ေျမမ်ား - ထုိနယ္ေျမမ်ားကို တပ္မေတာ္က “အမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
 • အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေထြးေနသည့္ ေနရာမ်ားကို တပ္မေတာ္က “အညိဳေရာင္နယ္ေျမမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အမာခံနယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ထက္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္သူမ်ား 
ပိုမ်ားသည္။ ထိုေဒသမ်ားသည္ ကိုလုိနီေခတ္အတြင္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရခဲ့ၿပီး သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္မွ ျမန္မာမင္းေနျပည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံမႈ အလြန္နည္းခဲ့ပံုေပၚသည္။ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္မူ (ကရင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္) 
ဗုဒၶဘာသာဝင္အေရအတြက္ ပိုမ်ားၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္မႈအခ်ိဳးလည္း ပိုမ်ားကာ အေရွ႕ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျပည္မႏွင့္ ပိုမို 
ကူးလူးဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ထိုနယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ DKBA ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားမႈ အေနအထားေပၚမူတည္ကာ 
တပ္မေတာ္တပ္မ်ားတည္ရွိသည့္အျပင္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ထိန္းထားႏိုင္သည္။

အမာခံ (“အမည္းေရာင္”) နယ္ေျမမ်ား

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွစကာ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ကိုလိုနီေခတ္က ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိခဲ့ေသာ သံလြင္ခ႐ိုင္၏ ေဒသအမ်ားစုသည္ KNU ၏ 
အမာခံနယ္ေျမမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ မူးတေရာခ႐ိုင္အမ်ားစု၊ ကလယ္လြီးထူးခ႐ိုင္၏ အေရွ႕ဘက္ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာအပိုင္း
မ်ား၊ ေတာ္ဦးခ႐ိုင္၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္း၊ ဘီးလင္းႏွင့္ ဒူးသထူးခ႐ိုင္မ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာအပိုင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အျခား ခ႐ိုင္ 
သံုးခုထဲတြင္ ေတာေတာင္အထူထပ္ဆံုး ေနရာမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ေနေဒသမ်ားတြင္သာ အမာခံနယ္ေျမအနည္းငယ္ကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ 
သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ မူးတေရာခ႐ိုင္အျဖစ္ ထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ KNLA တပ္မဟာ ၅ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။78 
ယခင္က တပ္မဟာ ၇ ေအာက္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေထြေထြဌာနခ်ဳပ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ တပ္ရင္းအမွတ္ ၂ဝ က ထုိခ႐ိုင္ကို ခုခံ 
ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မဟာ ၅ သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာ္ေက်ာ္ဟဲ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဘာ္ေက်ာ္ဟဲသည္ လက္ရွိ ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေထာက္ခံသူမ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား 
ရွိ လူငယ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ KNU ဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအၾကားတြင္ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ 
ေက်ာ္ၾကားလာသူလည္း ျဖစ္သည္။79 ၎၏ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တပ္မဟာ ၅ ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိတပ္ရင္းမ်ားသည္ “ေျမာက္ပိုင္း 
နယ္ေျမမ်ား” ကို ကရင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အရွိဆံုး ေဒသမ်ားအျဖစ္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ အထူး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ႏွင့္ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၈ တိုက္ပြဲစဥ္မ်ားအပါအဝင္ 
တပ္မေတာ္၏ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။80 တပ္မေတာ္သည္ ကလယ္လီြးထူးခ႐ိုင္၏ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၊ 
ေတာ္ဦးခ႐ိုင္၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ မူးတေရာ ခ႐ိုင္၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဘူးသိုႏွင့္ ဒြဲလိုၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕သည္လည္း DKBA ၏ 
အကူအညီျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အျခားခဲြထြက္အဖြဲ႕ငယ္ ႏွစ္ခုကလည္း ေတာ္ဦးခ႐ိုင္အတြင္း 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုေကာင္းလာေအာင္ ကူညီခဲ့သည္။81 တပ္မေတာ္သည္ မူးတေရာခ႐ိုင္၏ အခ်က္အခ်ာမွတစ္ဆင့္ ေျခလ်င္တပ္စခန္းမ်ား 
လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ရွိသည့္ ကားလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေနရာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ား၊ 
သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္စခန္းမ်ားကို စုစည္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

78 ယခင္တပ္မဟာ ၅ သည္ ယေန႔ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁ တာဝန္ယူေသာေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒူးသထူးခ႐ိုင္ ကို တာဝန္ယူရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ဟန္တာေစာသာေမႊး အညံ့ခံၿပီးေနာက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
79 ေဘာ္ေက်ာ္ဟဲသည္ ယခင္က မာနယ္ပေလာကို ကာကြယ္ရာတြင္ ကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး KNLA သမိုင္းတြင္၏ အသက္အငယ္ဆံုး 
တပ္မဟာမွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၎၏အသက္အတိအက်ကို စာေရးသူလည္း မသိပါ။)
80 KHRG (1998), KHRG (2010), International Human Rights Clinic (2014), TBBC (2008).
81 ေတာ္ဦးခ႐ိုင္အတြင္းမွ KNLA အဖြဲ႕ႏွစ္ခုသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား” ထူေထာင္ကာ တပ္မေတာ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ 
ထိုေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစခဲ့သည္။
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ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားအားေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အနီးကပ္ ခုခံ 
ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္သာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္မိေနသည္။ အနီးအနားရွိ ဧရိယာအမ်ားစုကို ေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ 
သြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ KNLA တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနၿပီး အမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးသည္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ရန္သူတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 
ေခ်ာင္ပိတ္တိုက္ခိုက္သည့္ နည္းလမ္းတုိ႔အား အထူးအသံုးျပဳၾကသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆထိေတြ႕ရင္ဆိုင္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားတတ္ 
ၿပီး ေႏြရာသီေရာက္လွ်င္ တပ္မေတာ္က တပ္သားမ်ားပိုမိုခ်ထားျခင္း၊ ပူးေပါင္းထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ တိုက္ပြဲအေရအတြက္ 
ပိုမိုျမင့္တက္လာေလ့ရွိသည္။ အျခားခ႐ိုင္မ်ားရွိ ေဒါနေတာင္တန္းအေရွ႕ပိုင္း ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပိုင္နက္ငယ္မ်ားတြင္လည္း ဆင္တူေသာ 
လကၡဏာမ်ား ရွိတတ္သည္။

ထိုအမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔  က်န္ရိွေနေသးသည္။ ထိုအထဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔၏ ရြာမ်ားတြင္ 
ထိုးစစ္ဆင္မႈကို ေရွာင္ရွားၿပီး ယာယီနားခုိရာမ်ား တည္ေဆာက္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လိုလိုလားလား 
ပူးေပါင္းရန္ ဆႏၵရွိသည့္ လူနည္းစုမွအပ အမည္းေရာင္နယ္ေျမတြင္ က်န္ရွိေနသူမ်ားကို KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ပစ္မွတ္ထားခံရေလ့ရွိသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ေတာထဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အစိုးရႏွင့္ထိေတြ႕မႈမွ 
ေရွာင္ရွားေနၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ KNLA ၏ အကူအညီျဖင့္ ၎တို႔ေနရာမ်ားကို ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ 
ကာကြယ္ၾကသည္။ အျခားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားမွာမူ KNU အေသအခ်ာထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ က်န္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။

SPDC သည္ ထိုလူထုမ်ားအေပၚ ၎၏အျမင္ကို ျမန္မာအစိုးရမွ UN သို႔ ေပးပို႔ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘားအံခ႐ိုင္ 
အေရွ႕ပိုင္းရွိ KNU ၏ အမာခံနယ္ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တို႔ ပူးေပါင္းထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ကိစၥ 
ႏွင့္ပတ္သက္ကာ ထိုေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘KNU/KNLA အဖြဲ႕မ်ားမွ ႂကြင္းက်န္ေနသူမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ျခင္း 
မရွိေသာ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ေဒသ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲၿပီး ထိုနယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးသူမ်ားမွာ KNU/
KNLA မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္’ ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆိုထားသည္။82  စိတ္မွန္းသက္သက္ျဖင့္ ထင္ျမင္မႈမ်ားက 
တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို KHRG မွ ေကာက္ယူထားသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၏ 
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ ထိုအထဲတြင္ မူးတေရာခ႐ိုတြင္ တာဝန္က်ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္မွ တပ္သားတစ္ဦး၏အဆိုကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ - 

ေရွ႕တန္းကိုသြားတဲ့အခါ KNLA တပ္သားေတြမဟုတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးေတြေတြ႕လည္း အားလံုးကို 
ဖမ္းတယ္။ ဖမ္းၿပီးသြားတဲ့အခါ သူတို႔က ရြာသားေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ မေနၾကလို႔ သူတို႔ရဲ႕ရန္သူေတြလို႔ေျပာတယ္… 
ရြာသားေတြဟာ ရန္သူ႔ဘက္ေတာ္သားေတြလို႔ ေျပာၿပီး သတ္ပစ္ၾကတယ္။83

ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ က်န္ရွိေနေသာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အျခား 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေျမျပင္ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားလည္း 
ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အရပ္သားမ်ားသည္ KNLA ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ KNLA အား ေထာက္ခံအားေပးေနသည္ဟု သံသယရွိမႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပစ္ေပးခံၾကရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာအႀကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳသည္ဟု မၾကာခဏစြပ္စြဲခံရသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္မွရွင္းလင္းၿပီးသည့္ KNU 
ေထာက္ခံသူမ်ားဟု ထင္ရသူမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ IDP မ်ား ျပန္လာျခင္းမွ တားျမစ္ရန္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳသည္ဟုလည္း စြပ္စြဲခံရ 
သည္။84 အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားအနီးရွိ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေပၚတာ၊ လမ္းျပႏွင့္ မိုင္းရွင္းသူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးရန္ ခိုင္းေစခံရေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ 

82 ထုိေၾကညာခ်က္မွာ ၂ဝဝ၉  ခုႏွစ္တြင္ DKBA ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔၏ ပူးေပါင္းထုိးစစ္ေၾကာင့္ လာပါးဟာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ၃ဝဝဝ ဦးအပါအဝင္ ကရင္ျပည္သူ 
ေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တက္ခ႐ိုင္အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္းအေပၚ EU မွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္အား တံု႔ျပန္ရန္ျဖစ္သည္။ KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ဧရိယာအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ Permanent Mission of the Union of Myanmar to the United Nations 
Office and other International Organizations, Geneva, “Ministry of Foreign Affairs releases Press Statement in response to the declaration 
of EU Presidency,” Press Release No. 5/2009, June 15, 2009; available at: http://www.burmalibrary.org/docs07/MOF-Press_Release_No_5-
2009.pdf ကို ၾကည့္ပါ။
83 KHRG (2001a), 42-4. ထိုအစီရင္ခံစာသည္ အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ အဆိုပါအေနအထားမ်ားကို နားလည္ေအာင္ေလ့လာရာ၌ အေရးပါသည္။
84 KHRG (2012a).

http://www.burmalibrary.org/docs07/MOF-Press_Release_No_5-2009.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs07/MOF-Press_Release_No_5-2009.pdf
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မူးတေရာ၊ ေတာ္ဦးႏွင့္ ကလယ္လြီထူး ခ႐ိုင္မ်ားထဲတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ “(တပ္မေတာ္) လွည့္ကင္းမ်ားမွ ပုန္းေအာင္းျခင္းမ်ား” 
ျပဳလုပ္ေနရသည့္ အရပ္သားျပည္သူေပါင္း ၆ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု Thailand Burma Border Consortium (TBBC) က 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။86 ထိုသို႔ေသာေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရေၾကာင္းကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးမီ လပိုင္းခန္႔အလိုတြင္ အလားတူ TBBC အစီရင္ခံစာ၌ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ -

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိေအာင္ ေရွာင္ရွားၾကသည္။ ၎ 
တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏ မူရင္းေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္ရန္ မရဲၾကေပ။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယာယီခိုလႈံရာေနရာမ်ားအၾကား သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအသစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုယာယီခိုလႈံရာေနရာမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမယာရိွမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ 
အတြင္း တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ား က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ ကရင္လူထုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ အေျမာက္ျဖင့္ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရန္ကို စိုးရိမ္ရဆဲျဖစ္သည္။87

KNU ၏ အမာခံနယ္ေျမမ်ားထဲရွိ လူထုမ်ားသည္ ထုိသို႔ ဆိုးဝါးၿပီး မတည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျဖင့္ အတတ္ 
ႏိုင္ဆံုး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနခဲ့ၾကၿပီး KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာလည္း ဆက္လက္လည္ပတ္ေနခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာမ်ား 
သည္ KNLA ၏ အကူအညီျဖင့္ ဂါဒါ ဟုေခၚေသာ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ေက်းရြာကာကြယ္ေရး ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး အရပ္သားမ်ားက 
၎တို႔၏ အိုးအိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပုန္းခိုရာ ေနရာမ်ားကို တပ္မေတာ္ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ KNU ၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူထုကလည္း အခြန္မ်ား 
ေပးၿမဲေပးေဆာင္ျခင္း၊ KNU ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းႏွင့္ KNLA အတြက္ တပ္သားစုေဆာင္းေပးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားသည္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားထဲတြင္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနခဲ့ၿပီး အခြန္ေျပစာမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ အျခား 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ KNU ႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ားသည္ အစည္းအ႐ံုးမွ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
အေျခခံလူမႈေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားထဲ၌ပင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ အၾကပ္အတည္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ 

အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးေနသည့္ (“အညိဳေရာင္”) နယ္ေျမမ်ား

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားအျပင္ဘက္ရွိ ခ႐ိုင္ ခုနစ္ခုရွိ KNU နယ္ေျမေဟာင္းမ်ား၌ အစိုးရမွ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ၿပီး 
KNU ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ အရန္တပ္မ်ားကပါ ထိုေနရာမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။88 အႀကီးဆံုးခြဲထြက္ 
အဖြဲ႕မွာ DKBA ျဖစ္ၿပီး ဘားအံ၊ ဒူးပလာယာႏွင့္ ဒူးသာထူး ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ အနီးအနားရွိ ခ႐ိုင္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
ကရင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္  ျဖစ္လာသည္။ တပ္မေတာ္မွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား အထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ အျခားေတာင္းဆို 
ျခင္းမ်ားမွ လြတ္ကင္းစြာေနႏိုင္သည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသကို DKBA ႏွင့္ ၎၏ နာယကဆရာေတာ္ဦးသုဇနတို႔က ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 89 ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ 
အေရာက္တြင္ DKBA ႏွင့္ SPDC တို႔သည္ ေဒါနေတာင္တန္းအေနာက္ဘက္ရွိ နယ္ေျမအမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး KNU ႏွင့္ KNLA 

85 ထိုေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ အထူးက်ယ္ေျပာမ်ားျပားၿပီး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီခြဲထားေလ့ရွိသည္။ အယံုၾကည္ 
ရဆံုးႏွင့္ အျပည့္စံုဆုံး ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ - International Human Rights Clinic (2014); KHRG (1998); KHRG (2001a); KHRG (2001b); KHRG (2001c); 
KHRG (2008); KHRG (2009); KHRG (2014); South et al. (2010); The Border Consortium (TBC) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ, “IDPs Reports,” 2002 
ႏွင့္ 2014 အၾကားႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝသည္, ဖတ္႐ႈရန္ - http://www.theborderconsortium.org/resources/key-resources/; Amnesty International 
(2008); Human Rights Watch (1995); Human Rights Watch (1997); Human Rights Watch (2005a); Human Rights Watch (2005b); Human 
Rights Watch (2011).
86 TBBC (2008), 30.
87 TBBC (2011), 46.
88 ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ိုင္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဘားအံခ႐ိုင္ရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား 
ကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားႀကံဳခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎အပိုင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားကတည္းက ႀကီးမားေသာ ထိုးစစ္မ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ 
ရေသာ္လည္း အစိုးရလက္ေအာက္သို႔ စုစည္းေရာက္ရွိသြားျခင္း မရွိေပ။ 
89 ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသသည္ သံလြင္ျမစ္ေဘး၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ လုဖလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမေမာင္း (ေျမပံု ၁၊ ၄ ႏွင့္ ၅ တြင္ၾကည့္ပါ) ၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး မူးတေရာႏွင့္ 
သထံုခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည္။
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တို႔သည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အထိုင္ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းမ်ိဳးသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။

ေတာ္ဦးခ႐ိုင္တြင္ သံေတာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၊ ဘားအံခ႐ိုင္တြင္ ဖဒုိ 
ေအာင္ဆန္း၏ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားက တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အကူေပးၾကသည္။ ထိုတပ္မ်ားသည္ ၎တို႔ အင္အား 
ေသးငယ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို ၎တို႔၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ထားႏိုင္သည္။ KNU သည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ 
လူထု၏ေထာက္ခံမႈ မရရွိသျဖင့္ နယ္ေျမေဟာင္းမ်ားဆီသို႔သာ ျပန္လည္ခ်ဲ႕ထြင္ၾကရသည္။90

အစိုးရက နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း SPDC မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကို ျဖည့္တင္းရာတြင္ ေႏွးေကြးေနခဲ့သျဖင့္ ထို 
ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က အစိုးရ၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိ ခဲ့သည္။ DKBA သည္ တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္း (Democratic Karen Buddhist Organization) ၎၏အရပ္သားအဖြဲ႕အျဖစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက 
ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ DKBA သည္ တပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ DKBA မွ တပ္မွဴးမ်ားသည္ 
SPDC မွေပးထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးကာ ေဒသခံမ်ားလူထုမ်ားထဲမွ သင္ၾကားထားျခင္းမရွိေသာသူမ်ားကို တပ္သားသစ္မ်ားအျဖစ္ 
စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာရသည္။ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ထိုအထဲတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ျပည္သူလူထု 
မ်ား အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပံုရၿပီး ၎တို႔၏ 
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင္ အရပ္သားမပါဝင္ေပ။ အက်ိဳးဆက္အရ KNU သည္ေနရာအမ်ားစုတြင္ အဓိကအရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိ 
ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း မတူညီေသာအဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အာဏာပိုင္အျဖစ္လာေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
ခံၾကရသည္။

DKBA သည္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ သတင္းစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္သာ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ 
ရွိသည့္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဝဖန္မႈဒဏ္ကို မ်ားစြာခံရသည္။91 တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲရာတြင္ 
ထိုင္းေျမေပၚရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားအပါအဝင္ KNU ကို ေထာက္ခံေသာ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာ၊ လူထုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းအတြက္ DKBA တြင္ 
တာဝန္ရွိသည္။ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္း စသည့္ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ KNLA အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္မ်ားကတည္းက အေလ့အက်င့္မ်ားပါလာမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေနရာ 
မ်ားတြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ DKBA လက္ထက္တြင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ KNU လက္ေအာက္တြင္ ရွိစဥ္အခါက 
ကဲ့သို႔ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ ေဒသခံလူထု၏ ေထာက္ခံမႈအေပၚ အမွီျပဳေနျခင္း စသည္တို႔ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။92

DKBA သည္ KNLA ကဲ့သိုပင္ ၎တို႔အဖြဲ႕အတြင္းသို႔ လုိလုိလားလားဝင္ေရာက္မည့္သူထက္၊ အတင္းအၾကပ္ ဝင္ေရာက္ခိုင္းမႈမ်ိဳး လုပ္၊ မလုပ္ 
ဟူသည့္ ကိစၥသည္ ၎တို႔က ျပည္သူမ်ားကို အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးေနသည္ဟူေသာ အျမင္ကို မည္မွ်ထိန္းထားခ်င္ 
သနည္း ဟူသည့္ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ DKBA တို႔အၾကားဆက္ဆံေရးသည္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားအလြန္
ကြာျခားတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားက DKBA သည္ ၎တို႔အား ကာကြယ္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ထင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။93 South ႏွင့္ အျခားစာေရးသူတို႔က ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားရန္မွ 

90 ဥပမာ - KNLA တပ္မဟာ ၂ (ေတာ္ဦး) မွ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက တပ္သားဒါဇင္အနည္းငယ္သာပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာၿပီး ကတည္းက 
၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ 
သည္။
91 ထိုသို႔ DKBA ႏွင့္ SPDC တို႔ပူးေပါင္းကာ ေဒါနေတာင္တန္းအေနာက္ဘက္ေဒသမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို KHRG အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ၊ “Consolidation of Control: The SPDC and the DKBA in Pa’an District,” 
September 7, 2002, available at: http://khrg.org/2014/08/khrg02u4/consolidation-control-spdc-and-dkba-paan-district. See also KHRG 
(1998); KHRG (2001a); KHRG (2001b); KHRG (2001c); KHRG (2008); KHRG (2009); KHRG (2014); South et al. (2010); The Border 
Consortium (TBC) website, “IDPs Reports,” published annually between 2002 and 2014, available at: http://www.theborderconsortium.org/
resources/key-resources/; Amnesty International (2008); Human Rights Watch (1995); Human Rights Watch (1997); Human Rights Watch 
(2005a); Human Rights Watch (2005b).
92 ထူးျခားစြာပင္ DKBA သည္လည္း အဓမၼအလုပ္သမားမ်ားကို ေခၚယူေစခိုင္းရန္ႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ 
အေလ့အက်င့္ကဲ့သို႔ပင္ စာထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလာသည္။ KNU သည္လည္း ယခင္က ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း DKBA ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မ်ားကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ “Orders Reports,” http://khrg.org/reports/type/35 တြင္ 
ၾကည့္ပါ။ 
93 ဥပမာ - KHRG ၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ DKBA ကို အထူးသျဖင့္ အျပစ္တင္ေနစဥ္ကာလျဖစ္သည္။ ေဝါေလနားရွိ တပ္ရင္းမွဴး ေစာေလာ္ပြဲ ဦးေဆာင္ေသာ 
DKBA 907 တပ္ရင္းသည္ အျခားေဒသမ်ားရွိ DKBA ထက္ လူႀကိဳက္ပိုမ်ားေၾကာင္း မွတ္သားထားႏိုင္သည္။ “Dooplaya Under the SPDC: Further Develop-

http://khrg.org/reports/type/35
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အကာအကြယ္ယူရန္(တပ္မေတာ္အပါအဝင္) လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္ဆံနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။94

တပ္မေတာ္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာမ်ားႏွင့္ အျခား အသစ္သိမ္းပိုက္ထားေသာေနရာမ်ားကို အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ တေပါင္းတစည္းတည္း 
တည္ရွိကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသီးအပြင့္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ားခံစားႏိုင္သည့္ “စံျပေက်းရြာမ်ား” အျဖစ္ အမႊမ္းတင္ျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေသာ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး” လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း
မ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားစသည့္  စီးပြားျဖစ္ စီမံကိန္းအႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထုိစီမံကိန္းမ်ား 
သည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသုိ႔တင္ပို႔ၿပီး အစိုးရအတြက္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ ေဒသရွိတပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ DKBA ႏွင့္ အျခား KNU မွ 
ခြဲထြက္လာသည့္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွာေဖြေပးသည္။95 အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားရွိ ေဒသအဆင့္ KNU ႏွင့္ KNLA အႀကီးအကဲမ်ားသည္ 
လည္း ပဋိပကၡမ်ားၾကားမွပင္ ထိုသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ 
မ်ား၊ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ ေနထိုင္ရာမ်ားမွ ဖယ္ရွားေပးရမႈမ်ားႏွင့္ အျခားမတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေဒသခံလူထုမ်ားသည္ ေနရာအႏွံ႔အျပား 
တြင္ရွိသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားဒဏ္အျပင္ အတင္းအဓမၼလူသူစုေဆာင္းမႈမ်ား၊ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညႇစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ဒဏ္ကိုလည္း ခံၾကရသည္။96

အစိုးရေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေဆာက္အဦမ်ားကို 
ေဒသမွ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္အားမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ကမ်ားၿပီး လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း လံုလံု 
ေလာက္ေလာက္ ခ်ထားျခင္းမရွိေပ။ ထုိအျခင္းအရာက အစိုးရ၏ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ နည္းပါးလ်က္ရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန 
သည္။

ယခင္က KNU မွ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoE) ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားေပးေဝၿပီး 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရစစ္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုခြင့္ေပးေသာ “ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား” အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရရွိေသာ“ေက်ာင္းခြဲ” 
မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ MoE မွ ရရွိေသာ အေထာက္အကူမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတြက္ျဖစ္ၿပီး ေပးပို႔ေပးေသာ 
ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားစုမွာလည္း ကရင္ဘာသာစကားမ်ားကို တတ္ကြၽမ္းျခင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပမွ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အျခား 
ေဒသမ်ားမွ လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း၊ လစာေထာက္ပံ့မႈနည္းျခင္း၊ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး 
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန စိုးရိမ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်ထားေပးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ 
ပ်က္ကြက္မႈႏႈန္း အလြန္ျမင့္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လာသည့္အေလ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ားၾကား၌ပင္ KED-MoE 
ေက်ာင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ KED ထံမွ 
အေထာက္အပံ့ရရွိေသာ ေက်ာင္းအားလံုး၏ ၂၇% သည္ KED-MoE ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။97

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ KNU သည္ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ က်န္ရိွေနသည့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွ ရပ္ရြာမ်ားကို “ေရြ႕လ်ားဌာန” နည္းလမ္း 
ျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒မ်ားသည္ KNU ညီလာခံမ်ားႏွင့္ အျခားအခမ္းအနား 
မ်ားကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔တက္ေရာက္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လႈပ္ရွားရၿပီး KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားအတြင္းမွ ညအခ်ိန္ 
ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစြမ္းေလ်ာ့က်သြားျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္အခြန္ေကာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လည္း အားနည္းသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ၎တို႔ေက်းရြာမ်ားရွိ ေျမအသံုးျပဳမႈတန္ဖိုး ခန္႔မွန္းေျခအား 
ၿမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းမွ ေကာက္ခံသည့္ လက္တန္းအခြန္စနစ္ကို ပိုမိုအသံုးမ်ားလာခဲ့သည္။

ments in the SPDC Occupation of South-Central Karen State,” November 23, 1998, available at: http://khrg.org/1998/11/khrg9809/doopla-
ya-under-spdc-further-developments-spdc-occupation-south-central-karen-state
94 South et al. (2010). See also South (2012).
95 KHRG (2007), KHRG (2006).
96 KHRG (2006), 19-55; KHRG အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ “Consolidation of Control: The SPDC and the DKBA in Pa’an District,” September 7, 2002, 
http://khrg.org/2014/08/khrg02u4/consolidation-control-spdc-and-dkba-paan-district တြင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ KHRG (1998); KHRG (2006); 
KHRG (2008); KHRG (2009); The Border Consortium (TBC) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာရွိ 2002 and 2014 ၾကားတြင္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝေသာ Central Karen 
State  ၏ “IDPs Reports,” အပိုင္းႏွင့္  http://www.theborderconsortium.org/resources/key-resources/; Amnesty International (2008) 
တို႔တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
97 ၂ဝ၁၃-၁၄ စာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၅၆ ေက်ာင္းအနက္မွ ၃၆၄ ေက်ာင္းတြင္ KED/KSEAG မွေထာက္ပံ့ထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွိသည္။ 
၎ေက်ာင္းမ်ားတြင္ MoE မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း ရွိသည္။

http://khrg.org/1998/11/khrg9809/dooplaya-under-spdc-further-developments-spdc-occupation-south-central-karen-state
http://khrg.org/1998/11/khrg9809/dooplaya-under-spdc-further-developments-spdc-occupation-south-central-karen-state
http://khrg.org/2014/08/khrg02u4/consolidation-control-spdc-and-dkba-paan-district
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DKBA  တပ္ရင္း ၉ဝ၇ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္၎၏ တပ္မဟာ ၅ တို႔ အားေကာင္းခဲ့သည့္ ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ 
KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းျပသည္။

၂ဝ၁၁ မတိုင္ခင္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိပ္အားမေကာင္းေသးဘူး။ DKBA က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ… အဲဒီတုန္းက ေနရာ အေတာ္မ်ား 
မ်ားကို လာဖို႔ဆိုတာ အရမ္းအႏၲရာယ္မ်ားတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ DKBA နဲ႔ သေဘာတူညီမႈယူထားတာ မရွိသလို ဆက္ဆံေရးလည္း 
မေကာင္းခဲ့ဘူး…. ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ DKBA က ဗမာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုိ႔။ ရြာသားေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဖို႔ခက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
လက္ခံေတြ႕ရင္ သူတို႔ေတြ အျပစ္ေပးခံရတယ္။ ကရင္ရြာေတြအားလံုးမွာ ရြာေခါင္းေဆာင္ေတြရွိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ 
ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ DKBA တပ္ေတြရွိတဲ့နားက ေနရာေတြဆိုရင္ေတာ့ ေတြ႕ဖို႔အခက္အခဲရွိတတ္တယ္။

ထိုကာလအတြင္း KNU ႏွင့္ အနီးကပ္အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့ေသာ ေဝါေလအနီးရွိ ရြာတစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္၏အဆိုအရ “ကြၽန္ေတာ္ ေက်းရြာ 
အုပ္စုအဆင့္ KNU ညီလာခံကို သြားတက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအတြက္ တျခားေနရာတစ္ခုကို တိတ္တိတ္ေလးသြားတက္ခဲ့ရတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္ အဲ႔လိုသြားတက္တယ္ဆိုတာကို ရြာထဲကလူတိုင္းကို ေပးမသိရဲဘူး… ကြၽန္ေတာ့ [ေက်းရြာ] ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ပဲသိတယ္။” 
ထိုေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကပင္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာျပသည္။ အထူးသျဖင့္ DKBA ႏွင့္ 
KNU အၾကားဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို DKBA ေရာ KNU ေရာ ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးက ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ DKBA တစ္ဖြဲ႕ပဲ 
ဒီမွာ စစ္စခန္းရွိခဲ့တယ္…. ရြာကို [အဖြဲ႕တိုင္း] မတူတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖတ္သြားေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏွစ္ဘက္စလံုးကလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝး 
ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တက္ခဲ့တယ္။ DKBA ကေခၚရင္ သြားလိုက္ရ။ KNU ကေခၚရင္သြားလိုက္ရနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္မွာ က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲ ေရာက္ရတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္က KNU နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိတဲ့အတြက္ DKBA က သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။”

တစ္ဖြဲ႕ကိုေထာက္ခံလွ်င္ အျခားတစ္ဖြဲ႕၏ အပစ္ေပးျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေထြးေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ားကို လိုခ်င္သူ နည္းပါးလာသည္။98 ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေကာက္႐ိုးကို ေရြးခ်ယ္မဲႏိႈက္နည္းျဖင့္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လစဥ္အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။99 ကလယ္လြီးထူးေဒသရွိ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြး 
ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ စစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူက ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကြၽန္ေတာ့ရြာမွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔ေသမယ္ဆိုရင္ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္သတ္လို႔ ေသရင္ေသ မဟုတ္ရင္ KNLA သတ္လို႔ ေသမွာပဲလို႔ သေဘာေပါက္လာတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ 
ဘယ္လိုမွ ေရွာင္လုိ႔မရဘူး… ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုရင္ ဘယ္သူမွ ရြာကုိ ေခါင္းေဆာင္တဲ့သူ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ 
လစဥ္အလွည့္က် ေခါင္းေဆာင္လုပ္ၾကတဲ့ စနစ္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့တဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္႔ကိုပဲ 
လုပ္ခိုင္းတယ္။ [အဲ႔တုန္း ကေတာ့] ငါ႔ရပ္ရြာအတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ေပးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း
မွာေတာ့ ရြာေခါင္းေဆာင္ ကို ရပ္ရြာက တစ္ႏွစ္ကို သံုးသိန္းက်ပ္ ေပးရတယ္ လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္။ 

ေရွ႕အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ထိုအေတာအတြင္းတြင္ KNU လူမႈဌာနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ INGO မ်ားထံမွ အေထာက္အပ႔ံမ်ား ပိုမိုရရွိလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တို႔၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာရၿပီး အာဏာပိုင္အမ်ိဳးစံုရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ အေျခအေနမ်ားကိုလိုက္ကာ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ DKBA ေဒသတြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ KED ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏အဆိုအရ “[ေဒသေက်ာင္းေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔] ကြၽန္ေတာ္က KNU က ျဖစ္ေနတဲ့ 
အခါက်ေတာ့ အေတာ္ႀကိဳးစားၿပီး DKBA နဲ႔ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္။” KED သည္ ကရင္ျပည္နယ္ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ 
(KSEAG)100 ေအာက္မွ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးကာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကို 
ရြာအျပင္ရွိ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။

ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန (KDHW) ႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရြ႕လ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ိဳးစံုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ရပ္ရြာက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကို ၎တို႔ရပ္ရြာထဲတြင္ ျပန္လည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ 

98 ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္မူ ေကာ္တီရီးၿမိဳ႕နယ္မွ စစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦးက ၎မိသားစုေရႊ႕ေျပာင္းေျပးရျခင္းမွာ ထို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ 
“[တိုင္းျပည္ထဲက ထြက္ေျပးမလာခင္က] တပ္သံုးမ်ိဳးရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနခဲ့ရတယ္။ အဲ႔ထဲက တစ္ဖြဲ႕ကို [အခြန္တို႔ အရင္းအျမစ္တို႔] ေပးရင္ 
က်န္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျပႆနာတက္ေရာ။”၎က ဆိုသည္။ 
99 Jolliffe (2015a), KHRG (2008).
100 KSEAG ကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး KED၊ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ လုပ္သားအဖြဲ႕ (Karen Teacher Working Group – KTWG) ႏွင့္ Partners 
Relief and Development အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေရြ႕လ်ား “ေက်ာပိုးအိတ္” က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား တို႔ပါဝင္သည္။ “ေက်ာပိုးအိတ္” 
က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ KNLA လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ပါကာ ရြာမ်ားအျပင္ရွိ လူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ရြာသို႔ ယာယီ ဝင္ေရာက္ေဆးကုသမႈေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ KDHW ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာပိုးအိတ္ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕  (Backpack Health Worker Team – BPHWT) မွ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ “၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္က SPDC ကိုေရာ၊ DKBA 
ကိုေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အရမ္းေၾကာက္ရတယ္။ ရြာတစ္ရြာကို [က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖို႔] ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ၾကာပဲေနၿပီး ျပန္ဆုတ္ရ 
တယ္။” ထိုကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲထားသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံရွိ ထိခုိက္လြယ္ေသာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ခက္ခဲသည့္ လူထုမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္ဆဲျဖစ္သည္။

အေျခအေနအားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလႈပ္ရွားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ KNU သည္ ၎တို႔တခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ လူထု 
မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းလာခဲ့သည္။ KNU/ KNLA မွ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ေပးေနေသာ္လည္း ရပ္ရြာအခ်ိဳ႕က KNU/
KNLA တုိ႔သည္လည္း ၎တို႔ေဒသမ်ားအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာကာ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ 
တစ္ဖြဲ႕ဟုသာ ျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ KNLA အားေကာင္းခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ DKBA ႏွင့္ အျခားခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားတုိ႔ျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရွိပါက 
သံသယျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းတို႔ ခံရတတ္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ KNU ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ထိုေဒသ 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆႏၵမွာ ၎တို႔ကို ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လႈပ္ရွားခြင့္ေပးမည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းသာ ရရွိေရး ျဖစ္လာခဲ့သည္။101

101 Jolliffe (2015a), 25-30 ကို ၾကည့္ပါ။
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အပိုင္း ငါး - အေျပာင္းအလဲကာလမ်ားၾကားရွိ KNU အဖဲြ႕တြင္း တင္းမာမႈမ်ား

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားမ်ား အလြန္ 
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ DKBA ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့ၿပီး အဓိကအဖြဲ႕က SPDC ၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား လုိက္နာၿပီး တပ္မေတာ္၏ 
တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သြားသည္။ KPC အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ 
ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ရယူထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး ပဋိပကၡ 
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ သူပုန္တပ္အသစ္မ်ားထဲမွ အင္အားအႀကီးဆံုး 
ျဖစ္ေသာ DKBA တပ္မဟာ ၅ မွ ျမဝတီၿမိဳ႕ကို အလစ္အငိုက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး အျခားေဒသမ်ားအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားသို႔လည္း 
တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္ DKBA၊ KNLA ႏွင့္ KPC တို႔ပူးေပါင္းကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 
စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ အားေပးေထာက္ခံမႈရရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရလာခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္ထဲတြင္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမွသူမ်ား ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအတြင္း အရပ္သားမ်ားပိုမို 
ပါဝင္လာေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္သြားေသာ DKBA 
အဖြဲ႕က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကလုိ႔ထူးေဘာ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း/တိုးတက္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳ 
တပ္မေတာ္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းကာ KNU၊ KPC တို႔ႏွင့္ တရားဝင္မဟာမိတ္ဖြဲ႕႔ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈမ်ား

KNU ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး KNU အတြင္း သေဘာထား 
မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာပင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ အႏၲိမပန္းတိုင္မွာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈ
ကိစၥမ်ားတြင္ KNU အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ျခင္း၊ အျခား EAO မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ 
KNU ၏ လက္ငင္း အစီအစဥ္မ်ားအၾကား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲလာၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ မည္သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး သံုးသင့္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥတြင္လည္း KNU အတြင္း အျမင္မတူညီၾကေပ။ 
အခ်ိဳ႕က အစိုးရႏငွ္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈကိ ုအျခားသမူ်ားထက ္ပိမုိအုယံအုၾကညက္င္းမဲၾ့ကသည။္ ၁၉၉ဝ ႏငွ့ ္၂ဝဝဝ ျပည့္ႏစွမ္်ားတစ္ေလ်ာကတ္ြင ္
ျပည္ပေရာက္ အင္အားစုမ်ားက အစိုးရအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစိုက္ 
မတ္မတ္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ စစ္ၿပီးဆံုးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဓိကရည္မွန္းထားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ လူေနမႈ 
ပံုစံကို ဓေလ့ထံုးတမ္းအတုိင္း ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္ ျမင္သူမ်ားႏွင့္ ထုိေဒသမ်ားကို ပညာေရး၊ ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္သင့္သည္ဟု ျမင္သူမ်ားဟူ၍ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည္။102 ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္း 
ထိန္းသိမ္းထားလိုသည့္အဖြဲ႕က ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ကို ေထာက္ခံေကာင္း ေထာက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိကိုမူ ပိုမို 
အေလးထားသည္။ သို႔မွသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၎တို႔လုိခ်င္သည့္ 
ပံုစံအတိုင္း လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကရင္ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉ဝ ႏွင့္ 
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ျပင္ပလႊမ္းမိုးမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ 
DKBA ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားက SPDC မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတည္ေဆာက္ရန္ တိုက္တြန္းမႈအား ကူးယူေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ 
အႀကီးစား စီးပြားျဖစ္စီမံကိန္းမ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၇ 
ခုႏွစ္ KHRG အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းလက္ေန ကရင္ျပည္သူမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

SPDC မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြား မျဖစ္ထြန္းေစခဲ့႐ံုသာမက 

102 လြတ္လပ္ေသာ သံလြင္ခ႐ိုင္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားႏိုင္ရန္ ဗမာျပည္မႏွင့္ ေပါင္းစည္ရန္ KYO က ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး KNU က အနီးအနားေဒသမ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕ရယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၄ဝ စုႏွစ္မ်ားတြင္ KNU ႏွင့္ KYO တို႔အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
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ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား၊ အစိုးရ 
ကို ဗဟုိျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။103

ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU ႏွင့္ ကရင္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက DKBA ႏွင့္ ကရင္မဟုတ္ေသာအျခား EAO မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္ထံ ထိုးေရာင္းခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ျမင္လာၾကသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ KPC ေပၚေပါက္လာေသာ 
အခါ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ “SPDC ႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအေရာင္ျပ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္” ႀကိဳးစားေနသည္ဟု KNU က စြပ္စြဲ 
ခဲ့သည္။104

ရလဒ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ လက္နက္ခ်အ႐ႈံးေပးျခင္းႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဟူသည့္ 
အသံုးအႏႈန္းမွာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို သကာရည္ေလာင္းထားေသာ အသံုးအႏႈန္းဟု KNU ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ျမင္လာၾကသည္။ 
KNU ႏွင့္ ကရင္အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးသည္လည္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါဝင္ 
သည္ဆိုသည့္ အျမင္ကို စိတ္ပ်က္ မုန္းတီးလာၾကသည္။ ၎တို႔က ထိုအျမင္သည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားမတူညီမႈမ်ားကို ျပည္ဖံုးကားခ်ရန္ႏွင့္ 
၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလာဘေဇာတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေသြးခြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာအက္ေၾကာင္းမ်ား

၂ဝ၁၁ တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အလြတ္တမ္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို မူတူးေစးဖိုး (ထိုအခ်ိန္က GOC)၊ ကြယ္ထူးဝင္း၊ ေရာ္ဂ်ာခင္ ႏွင့္ ေဒးဗစ္ေတာ္တို႔ 
အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။  အျခား KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၊ ကရင္အရပ္ဖက္ ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္မ်ားက အစိုးရေျပာင္းကာ 
ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆက္လက္တြန္းအားေပးရမည့္အစား အဖြဲ႕အစည္းကို သစၥာေဖာက္သည္ဟု ၎တို႔ကို ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအားေပးသူမ်ားဟု အျမင္ခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႔အတြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုသည္ တကယ္တမ္းလည္း 
စီးပြားေရးေကာ္မတီတြင1္05 ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အီတလီ-ထိုင္းဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ KNU လႊမ္းမိုးေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ အျခားဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။106 ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစည္းအ႐ံုး ဆက္လက္ 
ရွင္သန္မႈႏွင့္ ကရင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အစိုးရ၊ ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ 
မူတည္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသည္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္သြားမည္မွာ မလြဲပင္ျဖစ္ၿပီး KNU 
အေနျဖင့္ မည္သို႔မွတားဆီးရန္ အင္အားမရွိဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္အသစ္တြင္ KNU က အက်ိဳးသက္ဆုိင္ 
သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔ေျမမ်ားေပၚမွ ႏွင္ထုတ္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုက္သင့္ေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးရရန္အတြက္ အေပးအယူျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ KNU ႏွင့္ ထိုကုမၸဏီမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ထားရန္လိုသည္။ ေဒသအဆင့္ 
တပ္ရင္းမွဴးမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားလာၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္စုမ်ားတည္ေထာင္လာျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 
ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ KNU အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။107 အစည္းအ႐ံုးသည္ KNU ခ႐ိုင္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိ 
လူသူေရာက္ေပါက္ရန္ ခက္ခဲေသာေနရာမ်ားတြင္သာ ေရြ႕လ်ားယူနစ္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ တည္ရွိႏိုင္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီးျဖစ္ေသာ အင္အားအႀကီးမားဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ KIA ႏွင့္ UWSA တို႔သည္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ကာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒ တာမလေဘာ၊ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒးဗစ္သာကေပါႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
(တာမလာေဘာ၏သမီး) ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ တို႔အပါအဝင္ အစည္းအ႐ံုးမွ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိုအျမင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ထို 

103 KHRG (2007), 6.
104 President P’Doh Mahn Sha La Pahn, quoted in Than Htike Oo, “Mizzima News: 7th Brigade cease-fire talks ‘against Karen interests’ – KNU 
CC,” BurmaNet News, January 26, 2007, available at: http://www.burmanet.org/news/2007/01/26/mizzima-news-7th-brigade-cease-fire-
talks-against-karen-interests-knu-cc-than-htike-oo/
105 ထုိေကာ္မတီသည္ ၂ဝ၁၂ KNU ညီလာခံတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္ရွိေကာ္မတီထက္ တရားဝင္ကိစၥမ်ား ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားအပိုင္း၌ အားနည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၎တို႔၏ ေခါင္းစဥ္အမွန္ႏွင့္ က႑အမွန္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။
106 ေဒးဗစ္ေတာ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ၂ဝ၁၁)။
107 Ibid။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (ထိုင္းႏိုင္ငံ ၂ဝ၁၃)။

http://www.burmanet.org/news/2007/01/26/mizzima-news-7th-brigade-cease-fire-talks-against-karen-interests-knu-cc-than-htike-oo/
http://www.burmanet.org/news/2007/01/26/mizzima-news-7th-brigade-cease-fire-talks-against-karen-interests-knu-cc-than-htike-oo/
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ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ပန္းတိုင္မွာ အစိုးရေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ၿပီး (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္) ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 
တစ္သားတည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္ DKBA ႏွင့္ KPC တုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူပင္ျဖစ္ကာ ညိႇႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေစာတလ်င္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ဝင္ေရာက္လာၿပီး အစိုးရက အျခားနည္းလမ္းမ်ားသံုးကာ ၎တို႔နယ္ေျမမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သိမ္းယူသြားမည္ကို စိုးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က “ျမန္မာစစ္အစိုးရသစ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳကာ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားကို 
အျမစ္ျဖတ္ရွင္းထုတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခက္အခဲႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ရန္ျပဳလုပ္ေနသည္။” ဟုဆိုခဲ့သည္။108

ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္လည္း မတူေသာအျမင္မ်ား ရွိၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမာခံေဒသမ်ား သည္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ႀကီးစိုးေသာေဒသမ်ားထက္ အတိုက္အခံ ပိုမိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ အမာခံေဒသမ်ားရွိ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးမ်ားေပၚတြင္ 
အားထားရၿပီး တပ္မေတာ္ကဆုတ္ခြာသြားမွသာလွ်င္ အသာစီးရရွိသည္။ အျခားထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္မူ 
DKBA ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး ၎တို႔၏တပ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားကို စစ္ျဖစ္သည့္ေဘးဒဏ္မွ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္လိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ထဲတြင္ ပိုမိုလႈပ္ရွား 
ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး ၎ေဒသမ်ားရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပိုမို ဆက္ဆံေရာယွက္မႈမ်ား ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမာခံ 
ေဒသမ်ားမွာမူ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ ပိုမိုဆက္စပ္မႈရွိၿပီး အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးဆက္ဆံမႈမွာမူ 
အနည္းငယ္သာရွိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၂ တြင္ မူတူးေစးဖုိးႏွင့္ ေဒးဗစ္ေတာ္တို႔ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ပထမဦးဆံုး တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ 
ဘားအံၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔တြင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ပါရွိေသာ္လည္း 
ထိုအခ်က္မ်ားကို SPDC မွသေဘာတူညီလိမ္႔မည္ဟု မထင္မွတ္ထားခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရဘက္မွ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ထိုအခ်က္အားလံုးကို 
သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ အားလံုးအတြက္ အံ႔အားသင့္စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်က္ ၁၁ ခ်က္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ မီဒီယာကို 
ခ်ျပႏိုင္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။109

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး KNU ဘက္မွ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္မွ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
တပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္ 
အေစာပိုင္းကာလမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ 
ခဲ့သည္။ KNU အတြက္ ၎တို႔၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးပါမည္ဆိုသည့္ သေဘာတူညီမႈလည္း ရရွိခဲ့သည္။110

သို႔ေသာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အထက္မွသေဘာတူညီမႈ မရယူဘဲ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး႐ံုးဖြင့္လွစ္ 
ရန္ ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ မူတူးေစးဖိုး၊ ေဒးဗစ္ေတာ္ႏွင့္ ေရာ္ဂ်ာခင္ တို႔ိကုိ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ မူတူးေစးဖိုးႏွင့္ ေရာ္ဂ်ာခင္ 
တို႔ကို အေရးေပၚအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ရာထူးသို႔ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္း မျပဳမီတြင္ပင္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ 
ေဒးဗစ္ေတာ္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုေရွး႐ႈၿပီး အရာအားလံုးကို သင္ပုန္းေျခကာ ျပန္လည္ 
စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။111

108 “KNU Stops Tavoy Road Construction,” Karen News, July 19, 2011, http://karennews.org/2011/07/knu-stops-tavoy-road-construction.
html/ တြင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
109 Keenan (၂ဝ၁၂) ကို ၾကည့္ပါ။
110 ထိုသေဘာတူညီမႈတြင္ “KNUႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ရွိေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအစီအမံမ်ားႏွင့္ IDP မ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ 
ေျမယာဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈ္င္းအေျဖရွာၾကရန္ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအပိုင္းႏွင့္ 
အေရွ႕ပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္အျပည့္အစံုကိုဖတ္႐ႈလိုပါက Keenan (2012), 70 ကိုၾကည့္ပါ။

111 KNU အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ“Position Statement of the KNU Central Standing Committee Special Emergency Meeting,” October 27, 2012။ 
http://www.karennationalunion.net/index.php/burma/news-and-reports/news-stories/position-statement-of-the-knu-central-standing-
committee-special-emergency- တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://karennews.org/2011/07/knu-stops-tavoy-road-construction.html/
http://karennews.org/2011/07/knu-stops-tavoy-road-construction.html/
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http://www.karennationalunion.net/index.php/burma/news-and-reports/news-stories/position-statement-of-the-knu-central-standing-committee-special-emergency-
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ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအသစ္ႏွင့္ ထိရွလြယ္ေသာေရွ႕ေရး

ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ KNUညီလာခံတြင္ မူတူးေစးဖိုးကို ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ ကြယ္ထူးဝင္းကို အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ကိုလည္း ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး 
၎၏ အနီးကပ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေသာ ဖဒိုမန္းမန္း သည္လည္း တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ၂ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္သူမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားထံ အာဏာေရာက္ရွိသြားသည္။ 
သို႔ေသာ္ အစိုးရအား အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ဆဲျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါဝင္သျဖင့္ ထိုအေျခအေနကိုထိန္းညိႇထားႏိုင္ခဲ့သည္။

KNU ၏ ေရွ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းလက္ထက္တြင္ ၎တို႔ေတာင္းဆိုေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ဦးတည္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
အေသအခ်ာေပၚေပါက္ေစႏိုင္မည့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လက္ခံရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ ထားခဲ့သည္။ ယင္းမူဝါဒသည္ အတိုက္အခိုက္မ်ား 
ရပ္စဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈသို႔ ခ်က္ခ်င္းဦးတည္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ကနဦး “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု” ၏ သေဘာတရား 
ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရ၏ ထိုလမ္းျပေျမပံုအရ EAO မ်ားသည္ ၎တို႔၏လက္နက္မ်ားကိုစြန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္မွ 
သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးၾကားဆက္စပ္မႈအေပၚတြင္ အသစ္တက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ သေဘာထားသည္ ေရရာျပတ္သားမႈမရွိေပ။ 
သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး စီးပြားေရးေကာ္မတီကို နည္းစနစ္က်က် တည္ေထာင္မည္ဟု ညီလာခံက 
အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္
ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးကို လက္ငင္းပန္းတိုင္အျဖစ္ အဆိုျပဳျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သတိထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
“ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိရန္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ရွိေသးသည္” KNU သည္ အျခား EAO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
“တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ေပၚေပါက္ရန္ ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္သြားမည္”112ဟု ညီလာခံက အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုအေျပာင္းအလဲက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားအထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တည္ၿမဲေအာင္ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့အျပင္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ အစိုးရႏွင့္ KNU အၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ပူးေပါင္းမႈ ပံုစံအသစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ 
KNU အတြင္းတြင္ အျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ညီလာခံမွ ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို အစည္းအ႐ံုး၏ အစိတ္ 
အပိုင္းအားလံုးက သေဘာတူ လိုက္နာေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ယခု စာတမ္းေရးသားေနခ်ိန္၌ပင္ KNU အၾကား အၿပဲအကြဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းၿပီး 
၎တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖင့္ သေဘာထား 
ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ပိုမိုမဆိုးရြားလာေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ားကေတာ့ ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။

112 ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကို ၾကည့္ပါ။
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အပိုင္း ေျခာက္ - ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေနအထားအေျပာင္းအလဲမ်ား

အပိုင္း ငါး တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ KNU ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုလံုးအတြင္းရွိ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အေနအထားမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ေဒသမ်ား၌ အစိုးရဝင္ေရာက္မႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ 
အစိုးရအတြင္း အရပ္သားမ်ား တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ KNU သည္ ၎တို႔၏ 
အရပ္သားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိလာခဲ့ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရးက႑တြင္လည္း 
ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အုပ္ခ်ဳပ္ 
သည့္ဒဏ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလာၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ ဒဏ္မ်ားကိုလည္း ခံစားေနရ 
သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေဖာ္ျပပံု

မည္သည့္ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္မွ် ပိုင္နက္ခြဲေဝမႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ NCA တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ေဒသ” ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းကုိလည္း ေကာင္းစြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားျခင္း မရိွေပ။113 ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွာ မည္သူက မည္သည့္ေဒသ၊ မည္သည့္လူထုမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိသည္ဟု ခြဲျခားထားျခင္းမရွိဘဲ 
ထပ္လ်က္ရွိသည္။ KNU၊ အစိုးရႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အာဏာကို ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပသၾကသည္။ -

၁။ စစ္ေရးအဟန္႔အတားမ်ား

မိမိပိုင္နက္သို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ်ကို သိသိသာသာျဖစ္ေစ၊ မသိမသာျဖစ္ေစ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပံုစံမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ 
စစ္ေရးအဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔၏ ဟန္႔တားမႈပံုစံမ်ားျဖင့္ “လႈပ္ရွားရာေနရာမ်ား” ကို သေဘာတူညီမႈ ရယူႏိုင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ရယူရာတြင္ 
မည္သည့္အဖြဲ႕မ်ားက လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ လက္နက္မကိုင္ေဆာင္ဘဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္ဟူသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား 
ပါဝင္သည္။114 အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ နီးကပ္စြာ စစ္စခန္းခ်ျခင္း၊ ကင္းလွည့္ 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေနအထား ပိုမိုမ်ားျပားသည္။

၂။ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ေက်းရြာအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္လည္း ထိုေဒသမွ လူထု 
မ်ားက အျခားၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ မိမိအဖြဲ႕ႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုနည္းလမ္းက တစ္ဖြဲ႕တည္းသီးသန္႔ 
နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္ျဖတ္သန္းခြင့္ မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာႏွင့္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ ပိုမို 
လြယ္ကူေစသည္။ ထိုသို႔ ေဒသခံလူထုအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ အစုိးရအေနျဖင့္ ၎၏ ပံုမွန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး KNU ကမူ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုးကို ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။  ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳသည့္ အာဏာပိုင္အျဖစ္ တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသရန္မွာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕မ်ားစြာမွ တပ္မ်ား လႈပ္ရွား 
သြားလာေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိုအထဲမွတစ္ဖြဲ႕သည့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္မႈရွိေလ့ရွိသည္။ EAO 
မ်ားမွ တပ္မ်ားခ်ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားပင္ရွိသည္။

ရပ္ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အာဏာပုိင္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ထားၾကေသာ္လည္း သီးသန္႔အာဏာပိုင္မ်ားေအာက္ရွိ ရြာမ်ား 
လည္း ရွိၾကသည္။ ပဋိပကၡအေနအထားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းသို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ေအာက္အပိုင္းငယ္ 

113 NCA ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္းခ်က္မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း “အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ား” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္း၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 
ကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္သေဘာတူပါသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
114 NCA ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီက ထိုသေဘာတူညီမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ 
ေသးေပ။
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မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရရွိရန္ အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔၏ ဌာနေပါင္းစံုတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္အေနအထား
မ်ားလည္းရွိသည္။

ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖူးသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားတို႔ကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ၏ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈကို ေရွ႕အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အစိုးရ 
သည္ အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မည့္အစား ၎တို႔ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း EAO ပိုင္နက္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံေနသည့္ေနရာမ်ားကို 
ဗဟိုျပဳကာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ထိုဗဟိုခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတည္ရွိေနခဲ့သည့္ ဖာပြန္၊ ေကာ႔ကရိတ္ 
စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အသစ္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕မ်ား” ပါဝင္သည္။ ထိုၿမိဳ႕မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဓိကၿမဳိ႕မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 
ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။115

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ရွစ္ခု တည္ေထာင္ထားၿပီး ၎တို႔၏အမည္မ်ားကို ဇယား ၃ ႏွင့္ အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ ထိုၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားသည္ အရြယ္အစားမတူညီၾကေသာ္လည္း တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ရွိသည့္ အခ်က္ခ်င္း 
ေတာ့ တူညီသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာကတည္းက ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာၿမိဳ႕ျပ မက်တက် ျဖစ္သည္။ အျခားၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားမွာမူ 
ယခင္က ေရႊ႕ေျပာင္းရြာမ်ား သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္စခန္းအနီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ အိမ္အစုအေဝးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ အစိုးရ 
ၿမဳိ႕မ်ားက အနီးအနားရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အစိုးရဌာနမ်ား ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေပးသည့္ ဗဟိုခ်က္မ်ား 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။116 အစိုးရသည္ ထိုသု႔ိျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ SPDC ဝင္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုအၾကား ၎၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမစ္ခိုင္ေစခဲ့ကာ KNU ႏွင့္ DKBA သာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရးအသစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အခြင့္သာေသာေနရာတိုင္းတြင္ ၎ဌာနက ေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (VTAs) ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ထို VTA မ်ားသည္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု 
ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပံုစံတူပင္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း ရာထူးႏွစ္ခုလံုး ယူေလ့ရွိသည္။ KNU ႏွင့္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူး 
ႏွစ္ခုလံုး ယွဥ္တြဲတည္ရွိသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားလည္း ရွိသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို 
ဆယ္အိမ္ေခါင္းမ်ားထဲမွ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံရသူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသင္တန္းႏွင့္ လစဥ္ 
ခံစားခြင့္မ်ား ေပးသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္းမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ 
သိပ္မရွိဘဲ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါသည္။ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမည္မွ် ရွိသည္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ သုေတသနထပ္မံျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါ 
သည္။ KHRG မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သူမ၏ဆႏၵမပါဘဲ VTA အျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ခုိင္းေစျခင္းခံခ့ဲရသည္။117

က်န္းမာေရးအေဆာက္အဦသစ္မ်ားကိုလည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးတတ္ၿပီး KED/KSEAG မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား 
ကိုလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စနစ္ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။118 အစိုးရသည္ ၎၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အသံုးျပဳကာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ 
ဥပေဒအတိုင္း လယ္ယာေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေစခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးေသာ္လည္း အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
မေပးေပ။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေနရမ်ားတြင္ ရဲစခန္းမ်ားကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေနရာအမ်ားစုတြင္ မရွိေသး 

115 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားက ထိုေနရာမ်ားကို “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ား” ဟုေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းစြာ နယ္နိမိတ္ေရးဆြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မပါရွိသည့္အတြက္ 
အစိုးရက ၎တို႔ကို ၿမိဳ႕ဟုသာ ေခၚေဝၚသည္။ ထိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားလည္းရွိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ထိုၿမိဳ႕နယ္ခဲြၿမိဳ႕မ်ားသည္ အနီးအနားေဒသမ်ားအတြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
116 ထိုအေျခအေနသည္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ား အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ဆင္တူသည္။ နယ္ေျမသစ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕မ်ားထူေထာင္ကာ ၎ၿမိဳ႕မ်ားကို လမ္းမ်ားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ အနီးအနားေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ခ်ဲ႕ထြင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
117 KHRG (2016), 26. ေမးျမန္းမွဴအျပည့္အစံုကို #34, http://khrg.org/sites/default/files/hshs_appendix_final_resize.pdf တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
118 အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Jolliffe and Speers Mears (2016) တြင္ ႐ႈပါ။

http://khrg.org/sites/default/files/hshs_appendix_final_resize.pdf


50

ေပ။ ထို “ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို အပိုင္း ၇ တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒသတြင္းသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျခားအပုိင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ား 
သည္ မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူထားေသာ ေျမယာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို မတရား 
ရယူအသံုးျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္း ေျမအသံုးျပဳမႈကို အသိအမွတ္မျပဳေသာ ဥပေဒမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဥပေဒပါ အသံုးျပဳခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အေသအခ်ာနားမလည္သည့္ 
ေဒသခံမ်ားထံမွ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ျပဳလုပ္သည္။119

ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕မ်ား

ၿမဳိ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕မ်ားအနီးတြင္ အစိုးရလႈပ္ရွားမႈမ်ား သိသိသာသာမ်ားျပားလာသည္။ ယခင္က ထိုေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရဝင္ေရာက္မႈ အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သာ ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစကာ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕ ကိုးခုလံုးတြင္ ရဲစခန္းမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ား 
အပါအဝင္ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒသအေခၚ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားဟု 
ေခၚေသာ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ခန္႔ထားခဲ့သည္။ အထက္တန္း ဆရာ/မမ်ားအား ပညာေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေစခဲ့ကာ ထိုေဒသအတြင္းရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ MoE ၏ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးေစခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ား၏ 
ၫႊန္ၾကားမႈကို ခံယူရသည္။ အစိုးရသည္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားကို အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးသည့္ လမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာက္လုပ္ 
ရန္ အထူးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုၿမိဳ႕မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားမွာ မတူၾကေပ။ အခ်ဳိ႕သည္ ေတာင္ကုန္းစခန္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေရြႊ႕ေျပာင္းရြာမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 
တြင္ ရွိေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္းက KNU ထံမွ 
သိမ္းယူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ ကမေမာင္းႏွင့္ ဘုရားသံုးစုၿမိဳ႕ႏွစ္ခုတြင္သာ လူဦးေရ ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေနထိုင္ကာ အျခားၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမဳိ႕ 
ျဖစ္ေသာ ရွမ္းရြာသစ္ႏွင့္ စူကာလီတို႔မွာ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ေနထိုင္ေသာ စစ္စခန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိုၿမဳိ႕မ်ား 
အနီးတစိဝိုက္၌ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၾကၿပီး ထိုေနရာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိၾကသည္။ အစိုးရလက္ေအာက္သို႔ စတင္ေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕အသီးသီး၏ 
အဓိကဝိေသသမ်ားကို ေအာက္ပါဇယား ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါ 
သည္။ ထိုၿမိဳ႕အမ်ားစုကို ေဒသအေခၚအေဝၚ ကရင္ဘာသာျဖင့္ သိရွိၾကေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ၎တို႔၏ ျမန္မာနာမည္မ်ားႏွင့္ 
ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျပဳလုပ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဇယား ၃ - အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားေသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕ကိုးခု၏ အခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရ 
အေခၚအေဝၚ

KNU 
အေခၚအေဝၚ

ကရင္အမည္ စုစုေပါင္း 
လူဦးေရ

ၿမိဳ႕ျပ 
လူဦးေရ

အစိုးရ 
လက္ေအာက္ 
စတင ္
ေရာက္ရွ ိ
သည့္ႏွစ္

အစိုးရ၏ 
အထူး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေအာက ္
ေရာက္ရွိ 
သည့္ ႏွစ္

လက္ရွိ 
အစိုးရမွ 
ေထာက္ခံ 
ထားသည့္ 
ျပည္သူ႔စစ္

လိပ္သိုၿမိဳ႕၊ 
သံေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္

ေဒါဘားခုိ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာ္ဦးခ႐ိုင္

– ၄၈၆ဝ၆ ၃ဝ၉၃ Ca. ၁၉၇ဝ ၁၉၉၈ 
ေနာက္ပိုင္း

သံေတာင္ 
ျပည္သူ႔စစ္

119 KHRG (2012a), KHRG (2015), KHRG (2016)
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ေဘာဂလိၿမိဳ႕၊ 
သံေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္

ေထာ္တထူး 
ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာ္ဦးခ႐ိုင္

ကလဲလာ ၁၇၂၃၇ ၁၉၉၉ ၁၉၇၉ ၂ဝ၁၁ မရွိ

ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ 
ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္

ေဒြးလိုၿမိဳ႕နယ္၊ 
မူးတေရာခ႐ိုင္

– ၂ဝ၈၉၅ ၁၃၉၉၂ ၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ား ၁၉၉၅ 
ေနာက္ပိုင္း

BGFs 
#၁ဝ၁၃ 
ႏွင့္ 
#၁ဝ၁၄ 
(ယခင္ 
DKBA)

ရွမ္းရြာသစ္ၿမိဳ႕၊ 
လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္

လုဖလဲၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္

ကေလာ္ 
ေကတီး

၂၁၇၃၅ ၅၃၁ Ca. ၁၉၉၅ ၂ဝ၁၂ BGFs မ်ိဳးစံု 
စခန္းမ်ား 
(ယခင္ 
DKBA)

ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕၊ 
လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္

တာကရဲၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္

တာကရဲ ၈၈၆ဝ၄ ၄ဝ၇၄ ေနာက္ဆံုး 
၁၉၉၇-၁၉၆ဝ 
ႏွစ္မ်ား 
တည္းက 
တပ္မေတာ္ 
ဝင္ထြက္မႈရွိ)

၂ဝဝဝ 
စုႏွစ္မ်ား 
အေစာပိုင္း

BGF 
#၁ဝ၁၅ 
(ယခင္ 
DKBA)

က်ိဳက္ဒံုးၿမိဳ႕၊ 
ၾကာအင္း 
ဆိပ္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္

ေကာ္တီရီး 
ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဒူးပလာယာ 
ခ႐ိုင္

– ၅၇၉၃၈ ၃၅၁၅ ၁၉၉၇ (သို႔ေသာ္ 
ေခတၱ သိမ္းပိုက္ 
ခံရဖူး)

၂ဝဝဝ 
စုႏွစ္မ်ား

BGF 
#၁ဝ၂၃ 
(ယခင္ 
KPF)

ေဝါေလၿမိဳင္၊ 
ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္

ေကာ္တီရီး 
ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဒူးပလာယာခ႐ိုင္

ဝါးေလ 
(စာလံုးေပါင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ)

၉၂၁၃ ၃ဝ၈၃ ၁၉၉ဝ 
(၁၉၉၅-၂ဝ၁ဝ 
DKBA  
လက္ေအာက္)

၂ဝ၁၂ မရွိ

စူကာလီၿမိဳ႕၊ 
ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္

ေကာ္တီရီး 
ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဒူးပလာယာ 
ခ႐ိုင္

ခ်ဴးဂလီ ၅၇ဝ၃ ၃၄၂ ၁၉၉၇ ၂ဝ၁၂ အမည္မသိ 
BGF(s) 
စခန္းမ်ား 
အနီးအနား 
တြင္ရွိ

ဘုရား 
သံုးဆူၿမိဳ႕၊ 
ၾကာအင္း 
ဆိပ္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္

ႏိုးတီေကာ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဒူးပလာယာ 
ခ႐ိုင္

– ၉ဝ၄၈၄ ၂၇၃၁၁ ၁၉၉ဝ ၁၉၉ဝ 
ျပည့္ႏွစ္မ်ား 
ေႏွာင္းပိုင္း

အမည္မသိ 
BGF(s) 
စခန္းမ်ား 
အနီးအနား 
တြင္ရွိ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား၏ ေဝစုအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ထိုၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕ ကိုးခုအတြက္ အသံုးျပဳ 
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သည္။120 ထိုၿမိဳ႕မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အကူအညီျဖင့္ အစိုးရလက္ေအာက္သို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ပိုင္က်ံဳႏွင့္ လိပ္သိုၿမိဳ႕နယ္ 
အနီးတြင္ စီမံကိန္း ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ လူဦးေရ ၅၃၁ ဦးသာရွိေသာ ရွမ္းရြာသစ္ “ၿမိဳ႕” သည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔အထိ ေျမပံုမ်ားထဲတြင္ 
ပါရွိျခင္း မရွိေသးဘဲ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေနေသးေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ လူဦးေရ ၂ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ေနထိုင္သည္။ ၎ၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝိုက္တြင္လည္း 
လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္ ဖြ ံ ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ၂ဝဝ နီးပါးရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ အထူး 
ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ Japanese International Cooperation Association (JICA) က ႀကံရြယ္ထားၿပီး ပိုင္က်ံဳ၊ ရွမ္းရြာသစ္၊ 
ေဝါေလၿမိဳင္ႏွင့္ စူကာလီတို႔ကို ကနဦးအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ဘုရားသံုးဆူအပါအဝင္ ထိုၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေလးခု တို႔မွာ အစိုးရက IDP မ်ားႏွင့္ 
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို ထားရွိရန္ အဓိကရည္ရြယ္ထားေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အေျခခ်ေသာ 
ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။  အစိုးရသည္ မည္သူႏွင့္မွ်တိုင္ပင္ျခင္းမရွိ တစ္ဦးတည္း 
သေဘာျဖင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိေသးေသာ အစုိးရႏွင့္ DKBA ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းအတြက္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
၏ ေဝဖန္မႈကို ခံရသည္။121

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး “ၿမိဳ႕ျပ” လူဦးေရ ၃၄၂ ဦးသာရွိေသာ စူကာလီ “ၿမိဳ႕” အနီးမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
အသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေဒသ မ်ားမွ လူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ကာ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၎ေျပာဆိုခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား မည္မွ် မွန္ကန္သည္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ထို 
အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအေပၚ ေဒသခံလူထုမ်ားက မည္သို႔ျမင္သည္ကို ေျပာျပသည္။ - 

အဲဒီမွာအိမ္ေထာင္စု ၄၃ စုပဲရွိတယ္။ အဲဒီေဘးပတ္လည္က ရြာ ၁၃ ရြာကုိ KNU က အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ။ သူတုိ႔က အစိုးရ 
အေဆာက္အဦေတြေဆာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ သူတုိ႔ပညာေရးစနစ္ေအာက္ကုိ လာေစခ်င္တာ။ အစိုးရက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ယဥ္လာေအာင္လုပ္ေနတာ… ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ဒီနားမွာ လူဦးေရေတြတုိးလာမွာဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္တယ္။ 
ေနာက္ထပ္ ဗမာေတြလာဦးမယ္ ထင္တယ္။… အခုေတာင္ နည္းနည္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္သူတုိ႔က အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ကလူေတြရဲ႕ မိသားစု 
ေတြ ထင္တယ္။

ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစသျဖင့္ EAO မ်ားၾကားထဲတြင္လည္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေတြေဝ 
အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ အင္အားသာမႈႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈေၾကာင့္ EAO မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
မေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဘာဂလီ၊ ေဝါေလၿမိဳင္ႏွင့္ စူကာလီတို႔သို႔ အစိုးရ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာဂလိနားတြင္ တာဝန္က် 
ေသာ KNLA တပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးက “သူတို႔က သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ထည့္ခ်င္ေနတာ [ၿပီးေတာ့ ရဲစခန္းေဆာက္ခ်င္ေနတာ] ၾကာၿပီ။ 
ဒါေပမယ့္ [အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတိုင္ခင္က] လုပ္လို႔ မရခဲ့ဘူး… တကယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာက္လာတာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ…. [အဲဒီမတိုင္ခင္ကမရဘူး] 
KNLA ကဝင္လာတာနဲ႔ တိုက္မွာကိုး။ အခုဟာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရွိလို႔ သူတို႔ ဒီလိုလုပ္လို႔ရတာ။”122

မူးတေရာခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ KNU အရာရွိမ်ားက ၎တို႔ခ႐ိုင္နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕ႏွစ္ခု ထပ္မံတည္ထားခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုမွာ ေရႊထြက္ရွိရာေဒသျဖစ္ေသာ ေဒြးလိုၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ မယ္ေဝးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း 

120 Myanmar Information Management Unit (MIMU) မွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ 
စီမံကိန္း ၈၁၄၂ ခုအနက္မွ ၁၆၁၉ ခု (၁၉.၈၈%)သည္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ MIMU အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ၾကည့္ပါ။ http://www.
themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/3WData_Kayin_AllSectors_AllOrgs_05Nov2015_Revised.zip 
သို႔ေသာ္ ထုိအထဲတြင္ KNUႏွင့္ ၎၏ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တာဝန္ယူေသာစီမံကိန္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ MIMU မွ ထုတ္ေဝေသာ ေနာက္ဆံုး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးပါ။ အစိုးရက ထိုအသံုးအႏႈန္းကို တိုက္႐ိုက္အသံုးမျပဳေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သလို အခ်ိဳ႕ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဆဲ အဆင့္တြင္ပင္ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဂ်ိဳလိ(ဖ္) ၂ဝ၁၅, အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျပည္နယ္မွ 
အကူအညီ“အေျမာက္အျမား” ကို ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသည္ဟု မမွန္ကန္စြာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ရွိသည့္ လက္လွမ္းမွီေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကိုးကားေဖာ္ျပရျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
121 Karen Peace Support Network (2014). Burma Partnership ႏွင့္ Karen Women’s Organization တို႔ ပူးေပါင္း႐ိုက္ကူးေသာ Timothy Syrota ၏ 
Nothing About Us, Without Us, documentary film, 18:40, December 19, 2012, ကိုၾကည့္ပါ။ https://karenwomen.org/2012/12/19/nothing-
about-us-without-us-video-on-refugee-return-with-kwo-secretary-dah-eh-kler/ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
122 KNLA တပ္မဟာ ၂ မွ တပ္ရင္းမွဴးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျမးျမန္းခ်က္ (November 2015). ၁၉၇ဝ စုႏွစ္မ်ားကတည္းက ထုိေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ 
KNLA ထက္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းခဲ့ေၾကာင္း သတိထားသင့္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ထိုေနရာတြင္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကတည္းက PDC ကို 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုကာမူ KNLA မွေျဖၾကားသူမ်ာက အစိုးရသည္ ေတာင္ငူလမ္းႏွင့္ ၁၃ မိုင္ေဝးေသာ ေက်းရြာအထိသာ  ကန္႔သတ္သြားလာႏိုင္ၿပီး 
ေဘာဂလီၿမိဳ႕အား အေသအခ်ာ တည္ေထာင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ဟု ဆိုသည္။

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/3WData_Kayin_AllSectors_AllOrgs_05Nov2015_Revised.zip
http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/3WData_Kayin_AllSectors_AllOrgs_05Nov2015_Revised.zip
https://karenwomen.org/2012/12/19/nothing-about-us-without-us-video-on-refugee-return-with-kwo-secretary-dah-eh-kler/
https://karenwomen.org/2012/12/19/nothing-about-us-without-us-video-on-refugee-return-with-kwo-secretary-dah-eh-kler/
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မ်ားစြာ တပ္မေတာ္စခန္းခ်ခဲ့ေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။123 သို႔ေသာ္ KNU က ခြင့္ျပဳမေပးခဲ့သလို အစိုးရသည္လည္း မိမိသေဘာျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အင္အားမရွိပံုေပၚသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ခဲြမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာက ရွမ္းရြာသစ္အနီးအနားတစ္ဝိုက္တြင္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခား 
ေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးကုိ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႕တစ္ခုမွ ခုခံရင္း တိုက္ပြဲအႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစိုးရမွလမ္းအသစ္
မ်ားအားလံုးႏွင့္ ဟက္ႀကီးဆည္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာတို႔ကို စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္လိုျခင္း၊ ေဒသအဆင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႕၏ 
တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ ျပန္ၿပီလား

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ သိသိ 
သာသာ ေလ်ာ့က်လာသည္။ ထိုအျခင္းအရာက ေဒသခံလူထုမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လံုၿခံေရးအေျခအေနမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ 
လာေစေသာ္လည္း အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကေတာ့ ရံဖန္ရံခါ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥအမ်ားစုကို အရပ္သားဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနကို စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ ယင္းဌာနတြင္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္ ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ား 
ကို အမ်ားဆံုးခန္႔ထားၿပီး အာဏာအရွိဆံုး ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပ႒ာန္းမီ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အားလံုးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ား၌ အထူးႀကီးစိုးခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ား 
ကို တရားဝင္ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ အစိုးရဆက္ဆံေရးတြင္ သိသာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ေဒါနအေရွ႕ပိုင္းေဒသရွိ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈဌာနအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႔ေျပာျပ 
သည္။

KKO/DKBA နဲ႔ KNU တင္မကဘူး အစိုးရစစ္သားေတြနဲ႔ပါ [ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရပ္ရြာနဲ႔ဆက္ဆံေရး] အခု ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသြားတယ္။ 
တပ္မေတာ္က ရာထူးႀကီးတဲ့သူေတြေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရြာထဲမွာ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိဘူး။ တပ္မေတာ္က ရြာထဲ ဝင္ဝင္ရွာ 
ေလ့ရွိတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခရီးသြားမယ္ဆိုလဲ သူတုိ႔ကုိႀကိဳၿပီးအေၾကာင္းၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု အဲဒါေတြ လုပ္စရာမလုိေတာ့ဘူး…. 
အရင္တုန္းကဆုိ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကုိ လက္ခံထားလုိ႔မရဘူး ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ ရသြားၿပီ။

စူကာလီႏွင့္ က်ိဳက္ဒံုးၾကားရွိ လမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ ေက်းရြာတစ္ခုမွေခါင္းေဆာင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာက တပ္မေတာ္ေဆာက္ထားတဲ့ 
လမ္းေပၚမွာရွိေပမယ့္ အခုသူတို႔ကို မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ သူတို႔စခန္းထဲမွာပဲ သူတို႔ေနေတာ့တယ္… ျဖတ္သန္းသြားတာေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကက္ေတြယူတယ္၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးတယ္။” တပ္မေတာ္က ေဆးမ်ား၊ ဆန္ 
မ်ား ေဝျခင္း၊ ေဒသဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာသည္ဟု 
အျခားသူမ်ားကလည္းဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ေဒသခံလူထုမ်ားက ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုလို 
လားလားမရွိဘဲ လက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။124 ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္၎အရန္တပ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
သိသိသာသာက်ဆင္းသြားသည္ဆိုေသာ KHRG ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း အမ်ားစုထပ္တူက်သည္။125

123 အျခားတစ္ေနရာကုိ သိရွိေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ မူးတေရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆုိအရ ထိုေနရာကို “ေပါခုိ” ဟုေခၚၿပီး အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေအာက္မွ 
တပ္ရင္း တစ္ရင္း စခန္းခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအရာကိုလည္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ လူေသာ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္သြားေသာ 
ေက်ာက္ႀကီးေစာထလမ္းေပၚရွိ ပလာကို သို႔မဟုတ္ ေတာ္ဦးခ႐ိုင္နယ္စပ္နားရွိ ေကပု သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
124 ေဒါနေဒသအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ မူးတေရာခ႐ုိင္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုမႈ (၂ဝ၁၅)။ မူးတေရာခ႐ိုင္မွ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ 
အဆိုအရ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးရန္မလိုေတာ့ေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ စာႏွင့္အတူ 
ဆန္အိတ္မ်ားကို လမ္းေဘးေတြ ပံုထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
125 KHRG (2013), KHRG (2014), KHRG (2016). ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုမွ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို သိရွိရန္ KHRG ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ http://khrg.org/
reports/type/30 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ NCA ေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု အခ်ိဳ႕ၫႊန္းဆိုခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။ KHRG 
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာရွိ “Hpapun Situation Update: Dwe Lo Township, January to May 2016,”  ကို http://khrg.org/2016/09/16-61-s1/hpapun-
situation-update-dwe-lo-township-january-may-2016 တြင္ၾကည့္ပါ။

http://khrg.org/reports/type/30
http://khrg.org/reports/type/30
http://khrg.org/2016/09/16-61-s1/hpapun-situation-update-dwe-lo-township-january-may-2016
http://khrg.org/2016/09/16-61-s1/hpapun-situation-update-dwe-lo-township-january-may-2016
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မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရပ္ရြာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အထူးသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈဒဏ္မ်ားကို အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားဒဏ္ ခံၾကရ 
ၿပီး အခ်ိဳ႕တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကိုလည္း အပစ္ေပးဒဏ္ခတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။126 ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ခ႐ိုင္အဆင့္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားမွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားသည္ ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔ကို စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ကရင္လူထုမ်ားက အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္သည့္ ျပင္ပမွသူမ်ားဟု ရံဖန္ရံခါ 
တြင္ ထင္ျမင္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ စစ္ေရးယႏၲရား၊ အေဆာက္အဦမ်ားကို သိသိသာသာ တိုးခ်ဲ႕ 
အားျဖည့္ေနခဲ့ၿပီး လိုအပ္ပါက တုိက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္အေနအထားတြင္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ 
မူးတေရာခ႐ိုင္တြင္ တပ္စခန္းသစ္ အနည္းဆံုး တစ္ဆယ့္သံုးခုခန္႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထိုေဒသအတြင္းရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမတိုင္ခင္ 
တည္ထားခဲ့ေသာ တပ္စခန္းမ်ားသို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသယ္ယူလာကာ ၎တုိ႔၏ ေလေၾကာင္းအင္အားကို တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ အျခားေဒသအမ်ားစု 
တြင္ ၎တုိ႔၏ တပ္စခန္းမ်ားမွ ဆုတ္ခြာခဲ့ၿပီး ပိုမိုႀကီးမားေသာ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္စုစည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခစိုက္စခန္း 
အမ်ားအျပားမွာ ရပ္ရြာမ်ား အနီးႏွင့္ EAO မ်ား အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားထဲတြင္ ျပန္႔က်ဲတည္ရွိသည္။ တပ္မ်ားကို ပိုမိုပံုမွန္အလွည့္က် 
ျဖည့္တင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဝါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ေသာ ခံတပ္မ်ားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ အခိုင္အမာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ 
ဝင္ေရာက္ဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ကင္းေထာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

KNLA ၏ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမွာ တပ္မေတာ္၏အေနအထားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
တပ္မေတာ္၏ ထုိသို႔ ေရွ႕သို႔ခ်ီေနသည့္အေနအထားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က်ရရွိလာေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားက KNLA ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအေပၚ ထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈကို အထူးပ်က္ျပားေစသည္။ KNLA သည္ အခ်ိဳ႕အေနအထား 
မ်ားတြင္ အင္အားတိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ေလာက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိသလို လမ္းတံတားမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ားလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ နားလိုက္ျခင္းက နည္းဗ်ဴဟာ 
သိပ္မက်ေပ။ KNLA တပ္ရင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိုသို႔ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ၎တို႔ 
အတြက္ အဓိကအႏၲရာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္  ၎တို႔ကို တပ္မေတာ္မွ ႀကိဳးကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားက 
ထိေရာက္မႈမရွိဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NCA ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေရွ႕ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း လက္ရွိ KNU မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခြင့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ ေဒသအမ်ားအျပားက 
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

KNU ၏ အရပ္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းႏွင့္ အျခားအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
KNU ၏  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ KKO/DKBA က  ၎ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ KNU သည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအႏွံ႔တြင္ 
ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္က်င္းပလာႏိုင္ကာ KNLA ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ 
ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ေပးလာႏိုင္သည္။127

KED ႏွင့္ KSEAG မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေက်ာင္းအေရအတြက္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္တိုင္း တိုးပြားလာေနၿပီး ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးထားခဲ့သည္။ ထိုရပ္ရြာမ်ားသည္ KNU မွ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေႏွာင္းပိုင္းအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ 
ရပ္ရြာမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း KSEAG ထံမွ အေထာက္အပံ့ရရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေပါင္း 

126 KHRG website, “Hpapun Interview: Saw A---, January 2015,” August 11, 2015, http://khrg.org/2015/08/15-15-a2-i1/hpapun-interview-
saw-january-2015 တြင္ၾကည့္ပါ; “Dooplaya Photo Set: Tatmadaw conduct heavy weapons target practice in Win Yay Township, January 
2015,” June 5, 2015, http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay-
township တြင္ ၾကည့္ပါ။
127 အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ KNU ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းကမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို 
ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္။

http://khrg.org/2015/08/15-15-a2-i1/hpapun-interview-saw-january-2015
http://khrg.org/2015/08/15-15-a2-i1/hpapun-interview-saw-january-2015
http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay-township
http://khrg.org/2015/06/15-2-ps1/dooplaya-photo-set-tatmadaw-conduct-heavy-weapons-target-practice-win-yay-township
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၁၃၅၆ မွ ၁၅ဝ၆ သို႔ တိုးပြားလာခဲ့သည္။128

KDHW သည္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့သည္။ အဖြဲ႕သည္ ယခင္ထက္ ပိုမိုပံုေသဆန္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု 
က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းသစ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္ ရပ္ရြာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၏ အခန္း 
က႑မွာ အခ်ိဳ႕ ေဝးလံေခါင္သီေသာေနရာမ်ားတြင္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ KNU ႏွင့္ ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာပိုးအိတ္ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ ေဆးမွဴးတစ္ဦးက “[နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ] ကြၽန္ေတာ္တို႔အလုပ္လုပ္ခြင့္ အမ်ားႀကီးပိုရ 
သြားၿပ။ီ မတွပ္ံတုငတ္ာေတြ ဘာေတြလ ဲလပုစ္ရာမလုိဘူး။ အေျခခကံ်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈအေၾကာင္းကိ ုေဒသကတပမ္ွဴးေတြကိုေျပာလိကုရ္င ္
သူတို႔က ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးတယ္။” ဟုေျပာျပသည္။ KDHW ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က၊ ယခုအခါ ဌာနသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
အားလံုးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွအကူအညီမ်ား တိုးျမႇင့္ရရွိလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား 
သည္။ Nippon Foundation က အဖြဲ႕အစည္း၏ “လူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္အဦ” ကို အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
သန္း ၂ဝ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္အတူ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ EAO မ်ားကို 
အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေျပာၾကားေနမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုကိစၥသည္ NCA တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ EAO မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အခန္းက႑ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ယာယီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။

ယခုအခါ အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ KNU မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အာဇာနည္ေန႔၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ႏွင့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ စသည့္ 
အခမ္းအနားမ်ားကို တက္ေရာက္ခြင့္ရလာသလို လြတ္လပ္စြာလည္း ဆင္ႏႊဲခြင့္ရွိလာသည္။ အာဇာနည္ေန႔၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ စသည့္ေန႔မ်ားတြင္ 
စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမ်ားၾကည့္႐ႈရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို နားေထာင္ရန္လာေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား 
အဓိက KNLA စခန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားမွ 
ျပည္သူမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္ေဘးကင္းစြာ ထုိအခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ ရလာၾကသည္။ ထုိေနရာမ်ားမွ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တို႔သည္လည္း ထိုသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  တပ္မေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္လည္း မၾကာေသးမီ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ထိုအခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းက်င္းပေသာ ၎အခမ္းအနားမ်ား၌ KNLA၊ KNDO တပ္မ်ားႏွင့္ 
အတူ KKO/DKBA ႏွင့္ KPC အဖြဲ႕မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္စစ္ေရးျပျခင္းမ်ား ရွိသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းကကရင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚက်င္းပသည့္ “ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ” သည္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ပိုမိုစနစ္က်လာကာ တက္ေရာက္သူလည္းမ်ားျပားလာသည္။ 
ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ (Karen Unity and Peace Committee - KUPC) ကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္မမွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
KNU သည္ ၎၏နယ္ေျမထဲတြင္ KUPC အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိဳ႕ကို လက္ခံက်င္းပခဲ့ၿပီး အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာပြဲမ်ားသို႔ ဗဟို 
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနားမ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထု 
စည္းေဝးပြဲမ်ားအား အသက္ျပန္သြင္းသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။  KNA၊ KCO ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ KNU စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိုလူထု 
စည္းေဝးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔သည္ ၁၈ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ KNU အကြဲအၿပဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက “ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရး” ဟူေသာ အယူအဆကို 
ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အေလးထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခမ္းအနားမ်ားသည္ အျခားကရင္ေခါင္းေဆာင္
မ်ားေရွ႕တြင္  KNU ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာ၌ အလြန္အေရးႀကီးသလို အမ်ားလက္ခံသေဘာတူေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း အေရးပါသည္။129

KNU ျမဝတီ၊ ဘားအံ၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ သထံု၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူတို႔ရွိ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕အနီးအနားမွ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္ထိေတြ႕ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းတင္မကပဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း ႏွင့္ KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အေၾကာင္းတို႔ကို အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ “အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရး” လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႐ံုးမ်ားက (ေဆး႐ံုသို႔ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစေသာ) အမွန္တကယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္မ်ား 

128 KSEAG မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ Jolliffe and Speers Mears (2016) ကို ၾကည့္ပါ။ ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ထံမွ အေထာက္အပံ့ရရွိေသာ ေက်ာင္းပမာဏမွာလည္း ၂၆.၈% မွ ၄၉.၃% အထိ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
129 See Davis (2016a).
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ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဆံုမွတ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေပးေသာေၾကာင့္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ 
ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အျခားအရပ္ဘက္ႏွင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူတို႔ 
အၾကား တုိက္႐ိုက္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမရွိသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ထို႐ံုးမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ KNU ထံမွ 
အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံေလ့ရိွသည္။130

ယခုအခါတြင္ KNU ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဓိက လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူႏိုင္ကာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ 
KNU ႏွင့္ ၎၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္ရိွ Committee for Internally Displaced Karen People ႏွင့္ ကရင္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး႐ုံး စသည့္ 
အခ်ိဳ႕လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ IDP မ်ားအား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ “ေရႊ႕ေျပာင္းရြာမ်ား” တြင္ပင္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ အကူအညီ 
ေပးႏိုင္မည့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ဆြဲလာႏိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ယခင္က တပ္မေတာ္မွကန္႔သတ္ထားၿပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ခြင့္ေပးလိုက္ 
ေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ျပန္လာသည့္ IDP မ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးေနကာ၊ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ယခင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ လႈပ္ရွားေသာ ကရင္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာသျဖင့္ IDP မ်ားဆိုင္ရာအကူအညီႏွင့္ အျခားလူမႈကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပိုမို အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားမတိုင္ခင္က ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ KNU ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ရွိခဲ့ေသာအခါ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္ရွိ လူထုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ပင္ သူပုန္အားေပးဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အပစ္အခဲရပ္စဲၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား၊ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ား ႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ကရင္လူထု 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္က KNU 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားအတြင္း၌သာ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေသာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္ ယခုအခါ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ အမ်ားစုသည္ 
အစိုးရထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားလာၾကၿပီး အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ႐ံုးမ်ားဖြင့္ထားၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း

KNU အတြက္ ေပၚေပါက္လာေသာ “အခြင့္အလမ္းမ်ား” ထဲမွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ဆံုးမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
ေသာ အထူးသျဖင့္ အရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သုေတသနကိုမူ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ သူးေလ ကုမၸဏီကဲ့သို႔ေသာ KNU ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ အလုပ္ 
အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ၿမိတ္-ထားဝယ္၊ 
ဒူးပလာယာ ႏွင့္ ဒူးသဦး ခ႐ိုင္မ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ကုမၸဏီပံုစံမ်ိဳးစံုကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕အရ အစိုးရမွ KNU အား ကုမၸဏီမ်ားထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ အခြန္ေလ်ာ့ခ်ေကာက္ယူရန္ 
တက္ႂကြစြာ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ KNU ႏွင့္ ကရင္အရပ္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏အျမင္တြင္ ထိုတိုက္တြန္းမႈသည္ KNU ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားဘကမ္ွ  အာ႐ံုလႊဲရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းလံုးညီညြတမ္ႈကိ ု အားနည္းေအာင္ျပဳလပု္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုိစီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္တစ္ဦးတည္းက စီမံေနျခင္းမ်ိဳးလား သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ တပ္မဟာအဆင့္ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ိဳးလား သို႔မဟုတ္ ဗဟိုမွသူမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းလား မသဲကြဲေပ။ ထို႔အျပင္ ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးရရွိေနသည္ဆိုသည္မွာလည္း မရွင္းလင္းေပ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ဗဟိုအဆင့္မွ အေသအခ်ာထိန္းေက်ာင္းေနျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အထူး 
သျဖင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ သိသိသာသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈ မ်ားသည္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား 
(အထူးသျဖင္ ့သယဇံာတတူးေဖာထ္တ္ုလပုသ္ည္က့႑မ်ား) ထက ္ေႏွးေကြးေၾကာင္းကိ ုျမနမ္ာႏိငုင္တံစဝ္မွ္းရွ ိအျခားအပစအ္ခတရ္ပစ္ဲထားသည္ ့
ေဒသမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ ထိုအေနအထားမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ 
စီးပြားေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

130 ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိလိုပါက Ethnic Peace Resource Project & Myanmar Peace Support 
Initiative (2015) and Davis (2016b) ကို ၾကည့္ပါ။
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ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႐ုပ္လံုးေပၚမလာဘဲ ပဋိပကၡအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္မႈမ်ား မ်ားျပားလာႏိုင္သည္။
လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အျခားျပည္သူပိုင္ ဖြ ံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ 
လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KNU ၏ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမ်ားက မည္သည့္ေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းမွာမူ မရွင္းလင္းေပ။

ေျမျပင္ေပၚရွိ က႑အလုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ထိုသို႔ အေနအထားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ တရားဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္ကူမ်ား စသည့္ က႑ႀကီးရွစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုစံသစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည္။ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား အထူးသျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္လည္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုစံအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား 
ျခင္း မရွိပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) စနစ္ တို႔သည္ 
အၿပိဳင္တည္ရွိေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ KNU ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒ရာထူး (KNU VTC) ေရာ၊ GAD ၏ 
ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူး (GAD VTA) ကိုပါ ယူထားရသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ KNU VTC ႏွင့္ GAD VTA တို႔ကို သီးျခား 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူၿပီး တူညီေသာ/ထပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခု 
အတြင္း၌ KNU ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုထက္ပိုၿပီး တည္ရွိႏိုင္ကာ ေျပာင္းျပန္အေနအထားတြင္လည္းရွိေနႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ KNU ႏွင့္အစိုးရတို႔၏ 
ေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ တစ္ထပ္တည္းက်ေနႏိုင္သည္။

၎တို႔၏စနစ္မ်ား တရားဝင္ေပါင္းစည္းထားျခင္းရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ထိုတာဝန္ခံမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ အာဏာပိုင္ႏွစ္ရပ္လံုးႏွင့္ 
ပတ္သက္ဆက္ဆံရသလို အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံရသည္။ ေကာ္တီရီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက 
“[ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒က] ႏွစ္ဖက္လုံးနဲ႔ဆက္ဆံရတယ္။ သူ႔အတြက္ အရမ္းခက္တယ္။” ဟုဆိုသည္။ ထိုထပ္ေနေသာစနစ္မ်ားရွိျခင္းျဖင့္ 
ျပည္သူမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္ကို မသိရဘဲ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထံ မၾကာခဏ အခြန္ေဆာင္ေနရသည့္ 
သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္အတြင္းတြင္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းထက္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ကာလမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူသည္။ အေရွ႕ေဒါနေဒသမွ တက္ႂကြေသာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးက “အခုဆို ရြာကို KKO/DKBA လည္းလာတယ္။ KNU လည္းလာတယ္။ ျပႆနာမရွိဘူး။… ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဗမာေတြအပါအဝင္ 
ဘယ္ဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳဆိုတယ္။ ဒီမွာလာၿပီးတိုက္ခုိက္ေနတာမဟုတ္ရင္ ရတယ္။” ဟုရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကပင္ 
၎ေဒသထဲသို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ ရြာသားမ်ားကို မီးသတ္သင္တန္းေစလႊတ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း စသည့္ 
ကိစၥမ်ားအေပၚ ၎၏သံသယကို ဤသို႔ေျပာျပသည္။ “ကြၽန္ေတာ္က တစ္ေယာက္မွ မလႊတ္ခ်င္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရအတြက္ 
အလုပ္မလုပ္ခ်င္လို႔။… သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို [သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတိုင္း လုိက္လုပ္ေအာင္] နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လာစမ္းတယ္။ 
လာေဖ်ာင္းဖ်တယ္။”

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ သာမန္အားျဖင့္ KNU က အစိုးရထက္ ပို၍စနစ္တက်ရိွသည္။ GAD VTA မ်ားေအာက္တြင္ ဆယ္အိမ္ေခါင္းမ်ားကို မဲေပးရန္ 
အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္မရွိေပ။ KNU စနစ္တြင္ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ေကာ္မတီတို႔ပါဝင္သည့္ ၎တို႔ 
ကိုယ္ပိုင္ “KNU အေျခခံအဖြဲ႕မ်ား” ရွိသည္။ အျခား KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေသာရြာမ်ား အထူးသျဖင့္ ရြာငယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
စနစ္သိပ္မက်စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားရွိေသာ္လည္း ထုိသူမ်ားသည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ယင္းအဆင့္၏ အဓိက 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ GAD VTA မ်ားႏွင့္ ပိုအဆင့္ျမင့္ေသာ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေလ့ရွိေသာ္လည္း ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေပးထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရစနစ္အတြင္းသို႔ အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း မည္သည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကုိမဆို မလုပ္ကိုင္မီ KNU ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
တတ္ၾကသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ေပ။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရြာေလးပဲ။ ရြာငါးခုေပါင္းၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခု 
လုပ္ထားတာ။ ေက်းရြာအုပ္စု ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြမပါပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာ ဘာမွမဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘူး။” ဟုေျပာသည္။
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အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ သတိထားကိုင္တြယ္ရေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ ၎ကိစၥကို 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ အစိုးရက EAO မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို တရားမဝင္ဟု ထင္ျမင္ထားၿပီး KNU ႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံကာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္ဟူ၍ ရံဖန္ရံခါ ႐ႈံ႕ခ်ေလ့ရွိသည္။ KNU ႏွင့္ DKBA တို႔ 
သည္ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ထပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးယွဥ္ကာ အခြန္ေကာက္ေလ့ရွိသည္။ DKBA၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ထပ္ေန 
ေသာေနရာရွိ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ DKBA နဲ႔ အခြန္ေတြကို ခြဲယူတာမဟုတ္ဘူး။ [လူေတြဆီက] ႏွစ္ဖြဲ႕လံုး သပ္သပ္စီ 
ေကာက္တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁ဝ% ေကာက္ရင္ သူတို႔လဲ ၁ဝ% ေကာက္တယ္။” ဟုဆိုသည္။ DKBA အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္တြင္ အခြန္ေကာက္ 
သူမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စနစ္ပံုစံမ်ိဳးပါဝင္ကာ အခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ DKBA အေနျဖင့္ စနစ္အက်ဆံုး လုပ္ကိုင္ 
သည့္ “အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” အပိုင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယင္းကဆိုသည္။ ထိုသူကပင္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ DKBA ျပႆနာတက္ၿပီေဟ႔ဆိုရင္ အခြန္နဲ႔ဝင္ေငြကိစၥ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္တာမ်ားတယ္။”

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ KNU သည္ ၎တုိ႔ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္မႈမျပဳရန္ ကန္႔သတ္ခံထားရသည္။ ထို 
ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသအဆင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုင္နက္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားရွိ လူထု 
မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ပိုမိုခက္ခဲသည္။ KNLA တပ္မဟာ ၃ မွ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၎တို႔အခြန္ေကာက္ခံေနက်ျဖစ္ေသာ 
အဓိက ကားလမ္းမႀကီးတစ္ခုေဘးမွ ရပ္ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္အား ပိတ္ပင္ထားျခင္းခံရသည္။ ထိုအခ်င္းအရာသည္ ေဒသခံလူထုအတြက္ 
ဆိုးရြားေသာ ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အခြန္ကို မွန္းေျခတြက္ခ်က္ကာေကာက္ခံၿပီး ဝန္ပိေစကာ 
စနစ္တက်ၾကပ္မတ္ျခင္း မရွိေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ “တခ်ိဳ႕သစၥာရွိတဲ့ရြာေတြက [အခြန္] ဆက္ေပးခ်င္တယ္။ အဲ႔ေတာ့ သူတို႔က ဒီဘက္ကို 
ေက်ာ္ထြက္လာေပးတယ္။” ဟု တပ္မွဴးမ်ားကဆိုသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရန္ 
ေဒသအဆင့္၌ သေဘာတူညီထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ KNU VTC မ်ား အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ပိတ္ပင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိသည္။131

ပညာေရးက႑

အမ်ိဳးသားေရးစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘာသာစကားမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သမိုင္းသင္ၾကားျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ပညာေရးသည္ 
အေရးပါေသာေၾကာင့္ အထူးအကဲဆတ္သည့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္ KED ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ယခုလိုရွင္းျပသည္ - 
“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ကုိယ္ပိုင္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးေတြကို 
ဆက္လုပ္သြားခ်င္တယ္”။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးခ်ိန္ကတည္းက KSEAG ေထာက္ပံ့ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ 
ဆရာ/မအေရအတြက္ သံုးဆခန္႔အထိ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂-၁၃ တြင္ ၁,၅၇၄ ဦးမွ ၂ဝ၁၅-၁၆တြင္ ၄,၇၁၈ ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၃၇၉ ေက်ာင္းအထိ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၇၄၃ ေက်ာင္း ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ KED 
မွ ေထာက္ပံ့ေနေသာ ေက်ာင္းအားလုံး၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ MoE ထံမွလည္း အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေနသည့္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။132 
ထိုအထဲမွ အားလံုးနီးပါးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” ရွိေၾကာင္း KSEAG က ဆိုသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ MoE က ထိုဆရာ/မမ်ားကို ေစလႊတ္ခန္႔ထားရာတြင္ KNU ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ 
GAD ႏွင့္ MoE မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥမ်ား၊ ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခား 
အေထာက္အကူေပးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းရွိ KED မွ ေထာက္ပံ့ထားေသာဆရာ/မမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုသာ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထိုကိစၥမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းမွ 
ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ GAD တို႔က ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည္။   အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရျခင္း တာဝန္ခ်ထားႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဆရာ/မအပိုမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခ်ကာ ေစာင့္ဆိုင္းရေလ့ရွိေၾကာင္း စူကာလီရွိ MoE ဆရာမတစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။
Jolliffe ႏွင့္ Speers Mears (2016) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္။ ထိုအခ်င္းအရာက အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းထက္ 
ကရင္နယ္ေျမမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသိမ္းယူကာ ေဒသခံလူထုမ်ားကို “ဗမာဇာတ္သြင္း” သည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ႀကိဳးစားေနသည္ဟု 
ထင္ျမင္ေနသည့္ KNU ၏ သံသယကုိ ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ ေျမျပင္ေပၚရွိ KNU အာဏာပိုင္မ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ား မတူညီၾကေသာ္လည္း အစိုးရ၏ 

131 ဥပမာ KHRG အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ, “Hpapun Situation Update: Bu Tho Township, March to May 2016,” September 16, 2016 ကို ၾကည့္ပါ။ 
http://khrg.org/2016/09/16-53-s1/hpapun-situation-update-bu-tho-township-march-may-2016 တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
132 ၂ဝ၁၅-၁၆ တြင္ KSEAG မွ ေထာက္ပံ့ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ား၏ ၄၉.၃% တြင္ MoE မွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားရွိၿပီး ၂ဝ၁၂-၁၃ တြင္ ၂၆.၆% 
မွ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

http://khrg.org/2016/09/16-53-s1/hpapun-situation-update-bu-tho-township-march-may-2016
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ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ၾကသည္က မ်ားသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိရွိေနေသာ ပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ရံဖန္ရံခါ အေလးေပးေထာက္ျပေလ့ရွိသည္။ ေဒါနအေရွ႕ပိုင္းမွ KED တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 
“အကယ္၍ KED သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းက အစိုးရဆီက အေထာက္အပံ့ေတာင္းတာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ [ဆရာ/မ ဒါမွမဟုတ္ 
အေထာက္အပံ့] လက္ခံတာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒါေပမယ့္ သေဘာတူထားတာမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ 
၂ဝ၁၃ တုန္းက အစိုးရက ဆရာ/မေတြ မေတာင္းဘဲ ပို႔ေပးတယ္။ ဒါက ျပႆနာပဲ။”133

ဆရာ/မမ်ား လိုခ်င္၊ မလိုခ်င္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထု၏အျမင္မ်ားမွာ ေရာေထြးေနသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ေဒါနေဒသအေရွ႕ပိုင္းရွိ KED မွ 
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ရပ္ရြာေက်ာင္း ၂၉ ေက်ာင္းသို႔ ဆရာ/မမ်ားပို႔ေပးရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ MoE က ပထမဆံုးကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ၎ ကမ္းလွမ္း 
ခ်က္ကို ၁၃ ေက်ာင္းက လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၆ ေက်ာင္းက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထိုကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို 
KNU ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ေက်းရြာထဲတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားရွားပါးသည့္အတြက္ ဆရာ/မမ်ားကို လက္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သား၊ သမီးမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပညာေရးရွိေစျခင္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ရပ္ရြာဝင္မ်ားက 
ဆိုသည္။ ျငင္းဆန္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈ၊ ကရင္ဘာသာစကားအတန္းမ်ား 
ေလ်ာ့ထားျခင္း၊ KED ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ သစၥာရွိမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားသည္လည္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အဓိကက်သည္။ ေတြ႕ဆံုေျဖၾကားခဲ့သူႏွစ္ဦးက အစိုးရ၏အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရယူရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တို႔က 
ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေျဖဆိုသူမ်ားက KNU ထံမွ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိခဲ့သျဖင့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။134

KED ႏွင့္ MoE အၾကား ပိုျမင့္ေသာအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက 
အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းမွာ UNICEF မွ ပံ့ပိုးသည့္ ပညာေရးက႑ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝးမ်ား၏ ျပည္နယ္အဆင့္ရလဒ္ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ World Education အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ MoE 
တိုးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စနစ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကူးေျပာင္းမႈ၊ KED မွေပးေသာ အရည္အခ်င္းစစ္လက္မွတ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးသည္။ ေဒါနအေရွ႕ပိုင္းမွ KED တာဝန္ရွိသူက “[MoE နဲ႔] 
ဘယ္လိုေပါင္းစည္းရမယ္ဆိုတာေရာ အနာဂတ္မွာ ေပါင္းစည္းလို႔ ရ၊ မရဆိုတာေရာ အခုထိမသိေသးဘူး။ အဲဒါက MoE နဲ႔ ဗဟို KED တို႔ၾကားက 
အေပးအယူေတြေပၚမွာမူတည္တယ္။ [ေဒသအဆင့္မွာ]ကြၽန္ေတာ္တို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကေလးေတြကို ပညာသင္ေပးဖို႔ပဲ” ဟု ရွင္းျပသည္။

က်န္းမာေရးက႑

ဤက႑ႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ မတူေသာအခ်က္မွာ KNU ႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoH) အၾကားတြင္ စနစ္တက် ခ်ိ္တ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ အလြန္နည္းသည္။ ထပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးရာတြင္ပင္ ေဆးခန္းမ်ားကို သပ္သပ္စီ ခန္႔ခြဲၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ KDHW ႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ ဦးစီးေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ 
“ေပါင္းဆံုမႈ” အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၎တို႔၏ 
စနစ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ပူးတြဲကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအစီအစဥ္ 
မ်ား၊ က်န္းမာေရးေပးမႈ ေရာေနေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကို ေျမပံုတြင္မွတ္သားျခင္းျဖင့္ မေရာက္ရွိေသးေသာေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ MoH 
မွေပးေသာ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ MoHမွ အႀကီးပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အျမစ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား135 ပါဝင္သည္။ KNU ႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ MoH အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ိဳးစံုကို Davis and Jolliffe (2016) တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

133 ေဒါနအေရွ႕ပိုင္းမွ KED တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (၂ဝ၁၅၊ ေအာက္တိုဘာ)။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Jolliffe and Spears-
Meers (2016) ကို ၾကည့္ပါ။
134 KNU ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ၎ရြာသည္ KNU နယ္ေျမထဲတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ႐ိုေသမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ဟုဆိုၿပီး အျခားတစ္ဦးကမူ ၎တို႔သေဘာအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နာခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
135 ထုိအခ်က္ကို စာေရးသူႏွင့္ ၂ဝ၁၆၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေတြ႕ဆံုမႈ၌ ေျပာၾကားခဲ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး Davis and Jolliffe (2016) တြင္မပါဝင္ပါ။ ထိုေျပာၾကားခ်က္ကို ဘားအံ 
KDHW ႐ံုးကလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။
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အစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကို နယ္နိမိတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၎တို႔၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ KNU တို႔အၾကား ႏွစ္ဦးသေဘာတူေရးထိုးထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ 
KNU ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ထုိအခ်က္ကိုလိုက္နာေစရန္ KNU သည္ ၎၏ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ကို စနစ္က်ေအာင္ စတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အေသအခ်ာျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ KNU သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစကာ စုစုေပါင္းဧက ၃၅၄,၅၁၂ 
(၁,၄၃၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ) ရွိေသာ ေျမကြက္ေပါင္း ၆၁,၇၆၅ ကြက္ကို မွတ္ပံုတင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေျမကြက္အမ်ားစုကို ယခင္က 
ေဒသအဆင့္တြင္ထားေသာ KNU ၏ အခြန္စာအုပ္ထဲတြင္သာ မွတ္ပံုတင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားေျမကြက္အခ်ိဳ႕မွာ ခန္႔မွန္းေျချဖင့္ အခြန္ 
ေကာက္ခံရေသာ ပိုင္ရွင္အမည္မေပါက္သည့္ ေျမကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ KNU ၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ႏွင့္ စနစ္တက်ျပဳလုပ္ရန္ လတ္တေလာ 
အားထုတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ရွိ အေသးစိတ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာေနသည့္ အေျခအေနၾကားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏိုင္ရန္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ေျမမ်ားကို 
အာဏာပိုင္ႏွစ္ရပ္လံုးထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကၿပီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္လည္း ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ရရွိေနၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ 
မွတ္ပံုတင္ေပးသည့္ စူကာလီၿမိဳ႕အနီးရွိ ေက်းရြာမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “မွတ္ပံုတင္ထားတာမရွိဘူးဆိုရင္ လူေတြကပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပခိုင္းလိမ္႔မယ္။ မျပႏိုင္ဘူးဆုိရင္ ေျမကို သူတို႔သိမ္းသြားလို႔ရတယ္”136 ဟုဆိုသည္။ KAD သည္ အစိုးရလည္းဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ 
ေဒသမ်ားရွိ ေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိေနရာမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ေပး 
ရန္ ခ်န္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အျခားဘက္မွ လႊမ္းမိုးမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

မူးတေရာခ႐ိုင္ႏွင့္ ေဒါနေဒသအေရွ႕ဘက္ျခမ္းအပါအဝင္ ဝင္ေရာက္ရန္ခက္ခဲေသာ ရပ္ရြာမ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ 
ရာတြင္ အစိုးရက KNU ၏ အကူအညီကုိ ေတာင္းခံထားသည္။ KNU အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စနစ္ကို အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အား အာ႐ံုစိုက္ေနသျဖင့္ ၎တို႔ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ျငင္းဆိုခံရေလ့ရွိသည္။

လမ္းမ်ား

အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသည့္ အခ်ိန္မ်ားကတည္းက လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။ ထို  
အထဲတြင္ ဒူးပလာယာ၊ ဘားအံ၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္းမွ လမ္းအမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ အေက်ာ္ၾကားဆံုးမွာ ယခင္ေဒါနေတာင္တန္းကို 
ျဖတ္ရန္ ၾကာခ်ိန္ကို ထက္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလ်ာ့ခ်ေပးေသာ (ျမဝတီအနီးရိွ) သကၤန္းညီေနာင္မွ ေကာ႔ကရိတ္ ကိုဆက္သြယ္ထားေသာ “အာရွ 
လမ္းမႀကီး” ျဖစ္သည္။ အျခားအဓိကလမ္းမ်ားတြင္ ျမဝတီ-ရန္ကုန္စႀကၤန္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Kanchanaburi မွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေနေသာ 
ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ အာရွလမ္းမႀကီး၏ ေကာ႔ကရိတ္-အိႏၵဴ လမ္းအပိုင္းလည္း ပါဝင္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တို႔ 
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ လမ္းအမ်ားစုကို ဘားအံႏွင့္ ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္းတြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ရွမ္းရြာသစ္မွ (KNU ဗဟို 
ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္လည္းနီးေသာ) ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ မဲသေဝါ ႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူႏွင့္ လိႈင္းဘြဲ႕ တို႔သို႔ သြားေသာ လမ္းမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ စူကာလီ၊ 
ေဝါေလၿမိဳင္ (ေျမပုံ ၃ ကို ၾကည့္ပါ)၊ က်ိဳက္ဒံုး၊ ဘုရားသံုးဆူႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လမ္းမ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ 
ရွိသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ေခတ္မ်ားက ပဋိပကၡေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္၊ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဒသခံမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈ 
မ်ားအေပၚတြင္ အားထားခဲ့ရသည္။ လမ္းအမ်ားစုမွာ ေႏြရာသီအတြင္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား အၿပီးေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚတြင္ ေလးလံ 
ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိုလမ္းမ်ားကို စစ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယာဥ္မ်ားအေပၚ 
ေကာက္ခံေသာ သြင္းကုန္ခြန္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္အနည္းငယ္ကို ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ေပးခဲ့သည္။ အမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ယခင္ 
ကတည္းက တပ္မေတာ္လွည့္ကင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားလိုေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ လမ္းမ်ားကိုလည္း သံုးစြဲခြင့္မရွိေပ။137

လမ္းအသစ္မ်ားမွာမူ အမ်ားျပည္သူ သံုးစြဲခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလာေစခဲ့သည့္အတြက္ သာမန္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားက ဆိုသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို 

136 စူကာလီအနီးရွိ ေက်းရြာမွေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (၂ဝ၁၅၊ ေအာက္တုိဘာ)
137 KHRG (2007), 18-31.
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ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရွိသေလာက္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး138 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္လည္း 
ဆက္စပ္လာခဲ့သည္။

လမ္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡအေနအထားမ်ားကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ KNLA ႏွင့္ 
DKBA တပ္မွဴးမ်ားက ၎တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္လာမႈမ်ားကို ပူပန္လာၾကသျဖင့္ လမ္းမ်ားသည္ 
တင္းမာမႈမ်ား၏ ရင္းျမစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ EAO မ်ားသည္ ေဒသပထဝီအေနအထားကို ပိုမိုနားလည္ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးရွိကာ ေလးလံေသာယႏၲရားပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈနည္းေသာေၾကာင့္ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ အသာစီးရေလ့ရွိ 
သည္။ တပ္မေတာ္မွ လမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ တပ္မ်ားလဲလွယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၊ အျခား 
အဆင့္ျမင့္ အေျမာက္စနစ္မ်ားႏွင့္ တင့္ကားမ်ား သယ္ယူရန္ပင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ေပးသည္။ 
ထိုအေနအထားမ်ားက တပ္မေတာ္ကုိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ နည္းဗ်ဴဟာေအာင္ပြဲမ်ား ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ရွိသည္။  ဥပမာ 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ားကို ထာဝရ အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား မရွာေဖြႏိုင္ခဲ့၍ စစ္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့
ပါက တပ္မေတာ္သည္ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး အသာစီးသို႔ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ KNLA တပ္မဟာ ၅ မွ အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္း လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ထား 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖာက္လုပ္ခဲ့ပါက က်ဴးေက်ာ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း ေဖာက္ဖ်က္ရာက်မည္ 
ျဖစ္သည္။ KNLA တပ္မဟာ ၅ သည္ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ညအိပ္ထားခဲ့ေသာ ဘူဒိုဇာမ်ားကို ေဖာက္ခြဲ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မူးတေရာခ႐ိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမ်ားက ရႊံ႕လမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ 
ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကိုသာ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ေနာက္တြဲခရီးသည္တင္ယာဥ္လမ္းမ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယာဥ္အႀကီးမ်ား ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ အရမ္းမေကာင္းေစရန္  
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လမ္းမ်ားကို အရည္အေသြးေလ်ာ့ခ် ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ေဒါနအေရွ႕ဘက္ေဒသတြင္ EAO ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထိုအလားအလာမ်ားကို သိရွိသေဘာေပါက္ 
ေၾကာင္း  အႀကိမ္ႀကိမ္ျပသခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ကိစၥႏွင့္လည္း ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားရန္လိုကာ ၎အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား ကိုယ္တုိင္လည္း ထိုလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ DKBA မွ တပ္မွဴးတစ္ေယာက္က ထိုအေျခအေနမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပသည္။ -

လမ္းေတြမွာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေရာ ဆုိးတဲ့အခ်က္ေရာရွိတယ္။ ေဒသခံလူထုေတြအတြက္ သြားလာဆယ္သြယ္ေရး လြယ္ကူေအာင္ 
လုပ္ေပးတယ္။ မိုးတြင္းမွာေတာင္ ၿမိဳ႕ကုိသြားခ်င္ရင္ သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္က တပ္မေတာ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ 
လုံၿခံဳေရးအေျခအေနေတြပဲ။ လမ္းေဆာက္ေနတာေတြကုိ တားလိုက္တယ္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြမ်က္ႏွာကုိ မေထာက္ရာက်မယ္။ 
ဒါေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာၾကည့္ရင္ေတာ့လည္း ဒီလမ္းေတြကို စစ္ေရးအတြက္ သုံးခဲ့တယ္ဆုိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုံၿခံဳေရးအတြက္ 
ၾကည့္ရေတာ့မယ္။

ပဋိပကၡအေနအထားမ်ားတြင္ လမ္းမ်ား၏ ဒုတိယအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ကုန္သည္မ်ားအား အၿပိဳင္အဆိုင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ 
မွတ္မွတ္ရရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အာရွလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ KKO/DKBA မွ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမဝတီႏွင့္ ေကာ႔ကရိတ္တို႔တြင္ 
အေျခစိုက္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိ KKO/DKBA အဖြဲ႕ခြဲသည္ အဖြဲ႕မွ ထုတ္ပယ္ 
ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕မွ အစိတ္အပိုင္း 
အခ်ိဳ႕သည္ ရွမ္းရြာသစ္၊ မဲသေဝါႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသမ်ားအနီးတြင္ လႈပ္ရွားေနခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း လမ္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ 
ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရာ၌ EAO ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ မည္မွ်ရွိသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေပ။ ေဒါနအေရွ႕ပိုင္း 
ေဒသတြင္ လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနေသာ ကုမၸဏီေလးခုအနက္ တစ္ခုမွာ DKBA ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ေဒသအဆင့္ အႀကီးတန္း KNU တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကို ေျပာျပသည္။ “လမ္းေတြကို အစိုးရကပဲေဆာက္တယ္။ [အစိုးရနဲ႔ KNU] 
အႀကီးပိုင္းေတြၾကားမွာ ဘယ္လို သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိသလဲေတာ့ မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ေဆာက္တာကိုပဲ ၾကည့္ေနရ 
တယ္။” အာရွလမ္းမႀကီးဖြင့္ပြဲသို႔ KNU ဥကၠ႒ မူတူးေစးဖိုးကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး EAO အားလံုးကို အခြန္ဘ႑ာမ်ားေပးေနသည့္ 
လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတရားဝင္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ လမ္းမ်ားသည္  

138 THWEE Community Development Network et al. (2016). KHRG (2012b), KHRG (2015) တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။
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အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအပါအဝင္ ဗမာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေပးသျဖင့္ ကရင္ေဒသမ်ားကို ဗမာ 
ဇာတ္သြင္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

တရားစီရင္ေရးက႑

အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕အားလံုးတြင္ ရဲစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ KNU ကလည္း ၎၏ရဲတပ္ဖြဲ႕ KNPF ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေနခဲ့သည္။ စနစ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္  
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သတင္းပို႔လာေသာ ရာဇဝတ္မႈအႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိုအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ပံုစံ 
ျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည္။139 စနစ္တက်ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စကားေျပာခဲ့ေသာ CBO အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အဆိုအရ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမႈမ်ားကို အစိုးရထက္ EAO သို႔မဟုတ္ BGF မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားေလ့ရွိၾကသည္။

KNPF ရဲမ်ား၏ အင္အားတိုးပြားလာမႈ၊ သင္တန္းေပးမႈႏွင့္ လူသူစုေဆာင္းမႈကိစၥမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ 
အခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာအစိုးရက ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KNPF အား ဆက္လက္ထားရွိျခင္းသည္ NCA ၏ ယာယီအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း 
ကိုက္ညီမႈရွိသည္ဟု KNU မွခံယူခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ NCA ၏ အပိုင္း ၂၅ (က) တြင္ EAO မ်ားသည္ “၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီး၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေနသည္” ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၾကားကာလမ်ားတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ 
EAO မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ အခ်ိဳ႕အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို တိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ဟု ထိုအပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္အထဲတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္” ႏွင့္ “မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းရန္” တို႔ ပါဝင္သည္။140

KKO/DKBA သည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မရွိေသာေၾကာင့္ ဆိုးဝါးေသာအမႈမ်ားကို KNU တရား႐ံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေလ့ရွိသည္။ 
BGF မ်ားကမူ ၎တို႔အမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေပးေလ့ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကရင္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ 
ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာကိုမွ် သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားျခင္း မရွိဘဲ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက 
ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေဒသအဆင့္တြင္သာ ေျဖရွင္းလိုက္ၾကသည္ကမ်ားသည္။

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား

အပစ္အခတ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္သူမရွိေပ။ INGO အမ်ားစုသည္ အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား 
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ စတင္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းအခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားကို ဝင္ေရာက္ရန္ လိုအပ္မွသာ KNU ကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ဘက္မွ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေနေသာ INGO မ်ားသည္ CBOs မ်ား KNU လူမႈေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၿပီး 
KNU က အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းကို တာဝန္ယူေလ့ရွိသည္။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက “[NGO အသစ္မ်ား 
ေရာက္ရွိလာျခင္းက] အစိုးရနည္းလမ္းအတိုင္း ဝင္လာရင္ မေရမရာေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ [ေဒသအဆင့္ KNU တာဝန္ရွိသူ 
ေတြ] သူတုိ႔ကို ဘယ္လိုမွတ္ပံုတင္ေပး၊ ဘယ္လိုခြင့္ျပဳေပးရမယ္ မသိဘူး။ သူတို႔က KNU ဆီကို တန္းလာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။” ဟု 
ဆိုသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ KNU သည္ ၎၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားကို စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ 
“ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားခ်ေပးျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ အခ်ိန္တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း” လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခ်ေပးခဲ့သည္။ 
ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ လက္ရွိ KNU ဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိသင့္သည္ဟု ထိုမူဝါဒတြင္ ဆိုထားသည္။ KNU စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး တန္ဖုိး၏ ၁ဝ%ကို KNU သို႔ 
ေပးအပ္ရမည္ဟု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုမူဝါဒကို ေရးဆြဲခဲ့သည့္ KNUမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆုိအရ စီမံကိန္းတန္ဖိုး၏ ၁ဝ%ကို 
KNU ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ စိစစ္ၿပီးေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မိတ္ဘက္မ်ားအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်င္းအရာသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ထင္ျမင္ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ 

139 McCartan and Jolliffe (2016).
140 NCA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ယာယီအစီအစဥ္မ်ားမွ အမွတ္ ေလးႏွင့္ ေျခာက္။
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အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဆန္႔က်င္မႈကိုလည္း ခံခဲ့ရသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ KNU သည္ အေထာက္အပံ့စီးဆင္းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမည့္ တစ္သမတ္တည္းရွိေသာ စနစ္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရႏွင့္ INGO မ်ားသည္ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ KNU ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားေနသူမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ အခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ားကို 
ရပ္တန္႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ KNU ၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒတြင္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ 
အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အာဏာေပးထားသည့္အတြက္ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အေလ့အထအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ 
သည္။ ဒု-ဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ေရးသားထားေသာ မူဝါဒစာေစာင္အရ “EAO မ်ား ကနဦးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္ 
ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေဆြးေႏြးၾက သည္။ EAO မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာမႈႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသည္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ စီစဥ္ထားမႈတို႔အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။”141

KNU သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရထံမွ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ - အစိုးရက မူးတေရာခ႐ိုင္ 
အတြင္းရွိ အစာေရစာ မေလာက္ငွမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူထုမ်ားသို႔ ဆန္ေခ်းေငြေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ အစိုးရက 
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဆိုလာျပား၊ ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားပစၥည္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း KNU မွ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္ဟု မူးတေရာ 
ခ႐ိုင္ အျခားအပိုင္းမွ လယ္သမားက ေျပာျပသည္။ ၎ကပင္ “သူတို႔က ေစာင့္ေနရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ရြာသားေတြ 
က သိပ္မေက်နပ္ဘူး” ဟုဆိုသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို ေနရပ္သို႔ျပန္ပို႔ရန္ ကနဦးႀကိဳးစားမႈမ်ားႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေန 
အထားသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားက တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဆင္ေရးအတြင္းက 
တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ျပန္ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။142 ထိုေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူေနထိုင္မႈမရွိေတာ့ဘဲ 
စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသာရွိသျဖင့္ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရႏွင့္ KNU 
ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အစမွတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ KNUႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက မည္သည့္အဖြဲ႕က မည္သည့္ေက်းရြာကို အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟူေသာ ေဒသအဆင့္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူၾကသည္။ ဥပမာ - ေတာ္ဦးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ဖက္ရွိရြာမ်ားမွ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို GAD မွ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး အျခားတစ္ဘက္ရွိရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို KNU က မွတ္ပံုတင္ထားေပးသည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲသြားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး  မည္သို႔အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သုေတသနမ်ား ထပ္မံလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

141 ၂ဝ၁၆၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဒု-ဥကၠ႒ မွ ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ “A Brief NCA History, the NCA’s Flaws and Failings.” မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
142 အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အရြယ္မ်ားမွာ ပထမဆုံးျပန္လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရန္ အေနအထားမ်ားကို ဖန္တီးၾကသည္။ လယ္မ်ားအနီးတြင္ 
အေျခခံ နားခုိရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အျခားရြာသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရြာျပန္တည္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ 
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈွရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ က်န္ေနေလ့ရွိၾကသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ထိုေနရာမ်ား 
သည္ စစ္ေဘးေရွာင္ ႏွင့္ IDP စခန္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းရြာမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား ခုိနားခြင့္ေပးထားသည့္ အိမ္ရွင္ရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။



64

အပိုင္း ခုနစ္ - အေျပာင္းအလဲကို တံု႔ျပန္ျခင္း

ရာထူးအဆင့္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူထားေသာ KNU အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲမည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္၊ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔အား ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား 
အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ KNU အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သေဘာတူညီ လက္ခံထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစဥ္အလာအရ 
KNU ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အဓိကအရပ္သား အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေတာ့ျခင္းကို ထိန္းညႇိေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္  အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ အာဏာခ်ဲ႕ထြင္လာမႈ အႏၲရာယ္ကို အစည္းအ႐ံုးအတြင္း ေၾကာင့္က် 
ေနရသည္။ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ 
တြင္ KNU ထက္ ပိုမိုသာလြန္စြာ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

KNU အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေၾကာင့္က်မႈမ်ား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ အစုိးရ လ်င္ျမန္စြာဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ KNU ႏွင့္ KNLA အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း မေသခ်ာ 
မေရရာမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးေနခဲ့သည့္အျပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚယံုၾကည္မႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။ အထူး 
သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ တာဝန္ရိွသူအမ်ားအျပားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈမ်ား မရရွိခင္အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း 
မ်ားကို ရပ္နားထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ အနီးကပ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ထိုျပႆနာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿ ပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို KNU အေနနဲ႔ေရးဆြဲမယ္၊ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို 
ဖြ ံ ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြ မေဖာ္ေဆာင္ခင္ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဆင့္မွာပဲ ရွိေသးအခ်ိန္မွာ 
သူတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔နယ္ေျမေတြမွာ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ စလုပ္ေနတယ္… [ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈေတြမွာ] သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ ပိုရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေတာင္းဆိုမႈေတြလုပ္ေနေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူတို႔လုပ္ေစခ်င္တာ 
ကိုပဲ လိုက္လုပ္ေနရသလို ခံစားရတယ္။”143

အထူးသျဖင့္ KNLA တပ္မွဴးမ်ားက အစိုးရ၏ ဖြ ံ ႔ၿဖိဳးေရးမွတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိေသာ ဗ်ဴဟာက် 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏွစ္လိုျခင္းမရွိေပ။ စာေရးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ KNLA တပ္မဟာ ခုနစ္ခုအနက္မွ ေျခာက္ခုကို ဦးစီးသည့္ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက 
အစိုးရမွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းသည္ ၎တို႔ လတ္တေလာ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၏ တပ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းကိုမူ စိုးရိမ္ဖြယ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႐ႈျမင္မႈ အနည္းငယ္သာ 
ရွိသည္။144 NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ လုပ္ကို္င္လ်က္ရွိေသာ ပိုင္က်ံဳႏွင့္ ရွမ္းရြာသစ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္  KNLA တပ္မဟာ ၇ က 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားသည္  လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အစိုးရမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနမႈမ်ားအား အဓိက 
ၿခိ္မ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။145 

KNLA တပ္မဟာ ၄ ရွိွ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၎တို႔ကို ေၾကာင့္က်မႈအျဖစ္ေစဆံုးဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) 
ကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ KIO သည္ ၁၇ ႏွစ္ ေက်ာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ 
ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎၏နယ္ေျမမ်ားတြင္ SPDC အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူသည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
အလြန္အမင္း မ်ားျပားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ တပ္ရင္းမွဴးတစ္ေယာက္က ယခုကဲ့သုိ႔ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ႏိုင္ငံျခား 
ကုမၸဏီေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရင္းျမစ္ေတြအကုန္လံုးကို လာယူတယ္။ သစ္ေတာေတြနဲ႔ ျမစ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ကခ်င္ 
ေတြလိုပဲ စစ္ျပန္တိုက္မယ္။” KIO အေနျဖင့္ ထိုသို႔ နစ္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္ 

143 ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)
144 ေဆြးေႏြးပဲြတြင္မပါဝင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္ဖြဲ႕မွာ KNLA တပ္မဟာ ၁ ျဖစ္သည္။
145 KNLA တပ္ရင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ)။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ အမ်ားအျပားက က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈ 
မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ KNLA တပ္မဟာ ၇ ၏ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို အေရးပါဆံုးအျဖစ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၎၏ 
တပ္မဟာသည္  အစုိးရ၏ ဘားအ့ံႏွင့္ လိႈင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ျမဝတီႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ လႈပ္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္၊ ပိုင္က်ံဳႏွင့္ 
ရွမ္းရြာသစ္တို႔ကိုမူ ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္း မရွိပါ။ 
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မမွန္ကန္ေသာ္လည္း၊ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားက ထိုတင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမို 
ဆိုးရြားေစခဲ့သည္မွာ အေသအခ်ာပင္သည္။146 KNU အမာခံေဒသမ်ားတြင္ သမား႐ိုးက် အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ရမည္ဟူေသာ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမ်ားရွိ အစိုးရ၏ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက 
ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းသည္ လူထုမွ အစိုးရဘက္သို႔ အေလးသာေစသည့္အျပင္ KNU ၏ ညႇိႏိႈင္းေတာင္းဆိုႏိုင္မႈကို အားနည္းေစသည္ဟု 
ထင္ျမင္သည့္အတြက္ နယ္ေျမအတြင္း တင္းမာမႈမ်ာ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ မူတေရာခ႐ိုင္ အေျခစိုက္ KNLA တပ္မဟာ ၅ မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ “ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အစိုးရကိုပဲ အေထာက္အပံ့ေပးတယ္။ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေပး 
ေတာ့ ျပည္သူေတြက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူေတြလိုပဲ ျဖစ္လာတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညႇိႏႈိင္းေတြ႕ဆံုပြဲေတြကိုသြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ဘာသြားေျပာမလဲ။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ေျပာလိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ျပည္သူေတြရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။”147

ရပ္ရြာအဆင့္ KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္၏ အဆိုအရ “အစိုးရကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ေတြေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းရတာေပါ့။ 
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ အစိုးရကိုပဲ မေထာက္ပ့ံသင့္တဲ့အျပင္၊ ဘက္မလိုက္သင့္ဘူး… အဲဒီုေထာက္ပ့့ံေငြေတြက အစိုးရနာမည္ေကာင္း 
ရဖို႔ပဲ ျဖစ္လာၿပီး သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားလိမ့္မယ္။”148 လက္ေတြ႕တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ကုိယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်တ္ တိုးျမႇင့္လာျခင္းက ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားထက္ ပိုမို၍ ၎၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ 
ျခင္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။149 မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ထိုက႑မ်ား 
အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
ျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးခ်ဲ႕ရန္အားထုတ္မႈကိုလည္း  အားေကာင္းေစခဲ့သည္။

KNU ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစိုးရထံမွလာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားလမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားသည္ KNU ႏွင့္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ၾကာရွည္စြာတည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ လူထုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
“KNU အေနနဲ႔ ေဒသခံေတြကို အစိုးရလိုမ်ိဳး ေထာက္ပံ့မႈေတြ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးနဲ႔ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ လစာေငြေပးတာမ်ိဳး 
ေတြ မလုပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက KNU အေပၚ နားလည္မႈလြဲေေနၾကတယ္” ဟု ရပ္ရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။150 KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကလည္း “ အစိုးရက ရြာေတြကိုသြားၿပီး ေပးကမ္းတာေတြလုပ္ေနတယ္။ 
ဒါေပမယ္ ့ကြၽန္ေတာတ္ို႔လူေတြက ႏိငုင္ံေရး လုပင္န္းစဥရ္ဲ႕ အေရးပါပံကုိ ုနားမလည္ေတာ ့အစိုးရက သတူို႔အတြက ္တုိးတက္မႈေတြလုပ္ေပးေနတယ္ 
လို႔ ႐ိုး႐ိုးေလးပဲ ေတြးၾကတယ္။  ပိုႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြကို နားမလည္ၾကဘူး”151 ဟူ၍ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

KKO/DKBA မွ အႀကီးအကဲတစ္ဦးကလည္း အလားတူေၾကာင့္က်မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အစိုးရက အရပ္သားေတြနဲ႔ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေသြးခြဲဖို႔လုပ္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ခံစားရတယ္။ ဒါကလြဲမွားတဲ့ သေဘာထား 
တစ္ရပ္လို႔ ျမင္တယ္။ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ပံုက မွားေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ 
ရွိရင္ [အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာတာကို] လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက အရမ္းေစာေနေသးတယ္။” ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ 
က်င္းပခဲ့သည့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ KNLA ၊ KNDO ၊ KKO/DKA ႏွင့္ KPC တပ္သားမ်ားကို ဗို္လ္ခ်ဳပ္ 
နာဒါးျမမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၎ႏွင့္ ၎၏ရဲေဘာ္မ်ားက “စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပး 
ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔အဖြဲ႕၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အသုံုးျပဳကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ ဟု ဆိုခဲ့သည္။152

146 သို႔ေသာ္ KIO သည္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရန္ ျပန္လည္စတင္မႈကို မေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡကို တပ္မေတာ္ကပင္ စတင္ခဲ့ 
သည္ဟု ခိုင္ခို္င္မာမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း၊ ထိုပဋိပကၡသည္ တင္းမာမႈမ်ား မ်ားျပားလာလည့္ ေနာက္ဆက္တြဲႏွစ္မ်ား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဆည္ 
ကဲ့သို႔ေသာ SPDC အစိုးရဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္ဘက္စလံုးက ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ KNLA တပ္မဟာ ၄ ေနရာျဖစ္ေသာ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခ႐ိုင္သည္ အပစ္ရပ္စဲ ကာလ ကတည္းက စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္ႏွက္ေနဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု 
မွတ္သားသင့္သည္။
147 တပ္မဟာ ၅ ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၅)။
148 အေရွ႕ေဒါနေဒသ KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၅)။
149 Jollife and Spears-Meers (2016) and Davis and Jolliffe (2016) တို႔ကို ၾကည့္ပါ။
150 အေရွ႕ေဒါနေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း(ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၅)။
151 ဗတိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၄)။
152 စာေရးသူ၏ အခမ္းအနားတြင္ မွတ္ယူထားေသာ မွတ္စုမ်ား (ကရင္ျပည္နယ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၆)။
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အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း KNU ႏွင့္ KNLA ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုၾကသည္ ဟူေသာ သေဘာထားမ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈ 
မ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎တို႔ၾကား  ဂိုဏ္းဂဏကြဲျပားမႈမ်ားအတိုင္း သြားေလ့ရွိေသာ္ 
လည္း တစ္သတ္မတ္တည္းလည္း ခန္႔မွန္းမရေပ။ ထိုအျခင္းအရာက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာကိစၥရပ္မ်ားကို မွ်တေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနရၿပီး အေျခအေနသစ္မ်ားအတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ထိန္းညႇိေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ တုိးတက္မ်ားျပားလားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အမ်ားဆံုးရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလို႔ငွာ 
အစိုးရႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးေျပလည္မႈမ်ား မရရွိခင္ 
မိမိိတို႔နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ဆံုး႐ႈံးမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ေနၾကသလို သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ 
မ်ားအေပၚ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ ေအာက္ပါအဓိကအခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိသည္။ -

•  ေဒသခံမ်ားအတြက္ မည္သည္က အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း။
• KNU ၏ လတ္တေလာႏွင့္ ေရရွည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ မည္သည္က အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း။
• အျမတ္အစြန္းရွာေဖြျခင္း၊ တစ္ဦးျခင္း၏ အာဏာ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းလံုၿခံဳေရး စသည့္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 

မ်ားအတြက္ မည္သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မည္နည္း။

ထိုအဓိကအခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုခ်င္းစီကို မည္သည့္ဦးစားေပးထားသည္ မည္သို႔စဥ္းစားလုပ္ကိုင္သည္ စသည့္ ကိစၥမ်ားသည္လည္း 
ေခါင္းေဆာင္အလိုက္ ကြဲျပားသည္။ ဗဟိုအဆင့္တြင္ (အထူးသျဖင့္) ဥကၠ႒ ဖဒိုမူတူးေစးဖိုး ႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း 
တို႔သည္  အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ားႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအသစ္မ်ား လ်င္ျမန္  
စြာ တည္ေထာင္မႈတို႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ဗဟုိမွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေစၿပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူမႈ 
ရွိစြာႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား အက်ိဳးျပဳေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ထိုသို႔ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းအား သံုးရန္ လိုအပ္ 
သည္ဟု ၎တို႔က  ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ေထာက္ပ့့ံေရး ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Myanmar 
Peacebuilding Support Initiative) ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေသာ KNU နွင့္ အစိုးရၾကား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ဦးေဆာင္ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဒုဥကၠ႒ ဖဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ အပါအဝင္ အျခားေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ KNU ၏ “ႏိုင္ငံေရးသည္ ပထမ” ဟူေသာခံယူခ်က္ကို 
ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရာတြင္ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ  အေထာက္အကူျပဳမႈ  မူဝါဒစသည္တို႔မွတစ္ဆင့္ KNU ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္  အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 
သည္။ ဒုတိယဥကၠ႒က “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြနဲ႔ နယ္ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေရး သေဘာ 
တူညီမႈေတြ မရခင္အထိ   ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္”153 ဟု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းက ေကာင္းမြန္သည့္ 
ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ေရးဆြဲေနျခင္းမွ အာ႐ံုေထြျပားေစသျဖင့္ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ မေရရာမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဒု-ဥကၠ႒က 
အျပစ္တင္ခဲ့သည္။

KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ဂိုဏ္းဂဏကြဲမႈ အတိုင္းအတာကို ပံုႀကီးမခ်ဲ႕သင့္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ရိွ KNU အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ သံသယ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္အားထက္သန္မႈကြလဲြဲျခင္းသည္ အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ 
လည္း မူတည္ေနသည္။ ထိုကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈျဖင့္ လြယ္လြယ္ခြဲျခားမရႏိုင္ေပ။

ပထဝီဝင္အေနအထား၊ ေဒသတြင္း က်ား၊ မ အခ်ိဳးအစား၊ လူႀကီးလူငယ္ အခ်ိဳးအစား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္ 
အလာမ်ားေၾကာင့္ ခ႐ိုင္အသီးသီးသည္ လြန္စြာကြဲျပားေသာ လက္ေတြ႕ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေနအထားတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ 

153 ၎ကို ဒု-ဥကၠ႒ က ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ “A Brief NCA History, the NCA’s Flaws and Failings” မွ ေကာက္ယူထားသည္။
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၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ အမာခံေနရာမ်ားႏွင့္ အာဏာေရာယွက္တည္ရွိေနေသာ 
ေနရာမ်ားကို ေယဘုယ်ႏႈိင္းယွဥ္  ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔တြင္ရွိသည္မ်ား ကာကြယ္ႏိုင္လိုစိတ္ရွိၿပီး၊ အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈကို 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာယွက္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ရန္၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံထားရေသာ ဘဝမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မႈရွာေဖြရန္၊ 
လူသားဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္၊ ဘ႑ာေငြတိုးျမႇင့္ရန္ (သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ရန္) ႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည္။

အမာခံေဒသမ်ား

ေရွ႕အပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း၊ တစ္ခ်ိန္က သံလြင္ခ႐ိုင္၏ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ခဲ့ေသာ “ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား” ကဲ့သို႔ေသာ 
KNU အမာခံေဒသမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလာႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို 
အလြန္ပင္ သတိထားၾကသည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း ထိုေနရာေဒသမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသးပါ (သို႔မဟုတ္) 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ပင္  ကိုယ္စားလွယ္ထားရွိျခင္း မရွိေသးပါ။ ထိုေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသာ 
ေနထိုင္ၾကၿပီး လူနည္းစုမွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသရွိ ေဒသခံအသိုက္အဝန္းသည္ အစိုးရ၊ DKBA သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ KNU ႏွင့္သာ ပိုမိုနီးကပ္စြာရွိေနသည္။

ထိုခ႐ိုင္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပိုမိုဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အေျခခံလူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း 
အတြက္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီရယူမႈကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာဘက္သို႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္မွီခိုျခင္းထက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီမ်ားရယူသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ဆက္လက္တည္ရွိေရးကို အေလးထား ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

မူတေရာႏွင့္ ေတာ္ဦးခ႐ိုင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ တိုးဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အတိုက္အခံလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ 
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔ထံ တိုက္႐ိုက္အကူအညီေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ား ဝင္ေရာက္လိုျခင္းကို ျငင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္က ျငင္းဆိုၿပီး မၾကာမီ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ KNLA ၏ တပ္မဟာ ၅ ႏွင့္ ၂ တို႔တြင္ ၾသဇာ 
ႀကီးမားေသာ KNLA ၏ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဘာေက်ာ္ဟဲ က ေအာက္ပါအတိုင္း ညည္းညဴေျပာၾကားခဲ့သည္။

[အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး] ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရပ္တန္႔သြားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ တျခားကိစၥေတြက လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ ေနရာယူ 
လာတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အစိုးရက သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေနရာေတြ တိုးခ်ဲ႕လာ တယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ပါ 
လာတူေနတယ္… စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနရာေတြမွာ လာၿပီး လုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက အခ်ိန္ 
မက်ေသးဘူး။ အရမ္းေစာေနေသးတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မလာနဲ႔လို႔ ေျပာထားတယ္။ ပထဆံုးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းလို႔ရၿပီး ၾကာရွည္ခံမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးဖို႔လိုတယ္ … ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ 
မရွိရင္၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ကို ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့မယ္ 
ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ 
အနာဂတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ျပႆနာေတြကို ဖန္တီးလိမ့္မယ္။

မူတေရာခ႐ိုင္မွသေဘာထားမ်ားက ယေနတိုင္ မေျပာင္းလဲဘဲရွိေနေသးသည္။ ခ႐ိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မဟာ ၅ မွ  တပ္မဟာမွဴးက ၎တို႔ 
အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဆက္လက္ေထာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာကို အာမခံမႈအခ်ိဳ႕ မရရွိခင္အထိ ၎တို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ားကို လက္လႊတ္ရန္ ဆႏၵမရွိဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ KNLA တပ္မဟာ 
၅ မွ တပ္မဟာမွဴးက ဤသို႔ဆိုသည္။ -

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ [ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြ] ေနာက္မွာ ရပ္တည္ 
ေနတယ္။ သူတို႔ႀကိဳးစားေနတာကို္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ျဖည္းျဖည္းသြားေစခ်င္တယ္။ ဆက္ဆံေရး႐ံုးကို 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ႐ိုင္မွာ မထားေစခ်င္ဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရကသူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျဖန္႔က်က္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔နယ္ေျမေတြကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လုပ္လိမ္႔မယ္။
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မူတေရာခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေတြပ်က္သြားရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြ 
အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အေလးထားလုပ္ေနတယ္။ … အစိုးရကို မွီခုိဖို႔အတြက္ ကိစၥေတြကို မေျပာင္းလဲခ်င္ဘူး” ဟုေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ အရာရွိမ်ား 
ကလည္း ၎တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္လုပ္ကုိင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ေဆာင္သည့္ သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အကူေပးသည့္  မည္သည့္ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီးလုပ္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဘာ္ေက်ာ္ဟဲ ႏွင့္ အထက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေရွး႐ိုးအျမင္မ်ားကို စြဲကိုင္ထားၿပီး၊ ထိုေဒသအတြင္း ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့ေသာ ကရင္႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အႀကီးစားေရႊတူး 
ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတြင္ တက္ႂကြစြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
၎တို႔နယ္ေျမမ်ားသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳလိုျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေဒသမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တပ္ရင္း 
မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကားရွိ အျမင္မ်ားသည္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားကို အၿမဲတမ္း အျပည့္အဝ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

သေဘာထားအျမင္ ကြဲလြဲမ်ားရွိေသာ္လည္း မူတေရာ ေဒသခံအမ်ားအျပားသည္ အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မ်ားစြာသံသယရွိေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုင္သည္။ လယ္သမားတစ္ဦးက “လုေသာေဒသက လူေတာ္ေတာ္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ 
စကားေျပာၾကည့္ဖူးတယ္။ သူတို႔ေတြက [ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္အကုန္လံုးကို] မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူးဆိုတာကို အမ်ားအားျဖင့္ 
သေဘာတူၾကၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ တခ်ိဳ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို သေဘာမတူၾကဘူး၊ အရမ္းေစာလြန္းတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာထဲကို ထြက္ေျပးေနရတာကို မေမ႔ေသးဘူး။ အစိုးရက ေဒသခံေတြကို ေနေရာင္ျခည္သံုး 
ဆိုလာျပားေတြေပးတယ္ ၿပီးေတာ့ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို ပိုလုပ္ေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္ … အဲ့ဒီေတာ့  တခ်ိဳ႕ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ [NCA ကုိ လက္မွတ္ထိုးဖို႔] ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို  ၾကားရတာ အရမ္းကို ဝမ္းနည္းမိတယ္”။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္၊ 
မူတေရာ ခ႐ိုင္ရွိ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္စုဖြဲ႕ 
ေဆြးေႏြးေမးျမန္းစဥ္ ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကရင္စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဖ်က္စီးေနတာကို ကြၽန္မတို႔အားလံုးပဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနရ 
တယ္။”154

အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးေနသည့္ ေဒသမ်ား

အထက္တြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားနွင့္ ကြဲျပားစြာပင္၊ ျပည္မႏွင့္ ဆက္ဆံထိေတြ႕မႈမ်ားေသာ ေဒသမ်ားရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္မနွင့္ 
ေပါင္းစည္းမႈကို ပိုမိုကၽြမ္းဝင္မႈရွိၿပီး၊ မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမဆို ျငင္းဆန္မႈနည္းပါးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒူးသာဦး၊ ဘားအံႏွင့္ ဒူးပလာယာ 
ခ႐ိုင္မ်ားရွိ ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ လူမ်ိဳးစံုလင္စြာရွိၿပီး၊ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ အေျခ 
အေနမ်ိဳး ရွိေနခဲ့သည္။155 ထိုေဒသမ်ားသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အလယ္ကာလမ်ားကတည္းက  တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားလက္ေအာက္ 
တြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ KNU ၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထိုခ႐ိုင္မ်ားသည္ ေဒသေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အေထာက္အကူမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ၿပီး၊ ထိုေဒသခံမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ျပည္မႏွင့္သာ ေပါင္းစည္းဆက္ဆံမႈ 
မ်ားခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားရိွ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ယခင္ရန္ဘက္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ရန္ႏွင့္  ၎တို႔ေဒသမ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရေရးကို ပို၍ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

NCA ကို လက္မွတ္မထိုးမီ ေျပာဆိုမႈမ်ားအရ ေဒါနေဒသအေရွ႕ပိုင္းရွိ KNU ႏွင့္ DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရး 
ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေစရန္ ၎တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ထုိအေနအေထားမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
NCA အလြန္တြင္တိုးတက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ထြန္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ အေရွ႕ေဒါန KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး  
KNU ႏွင့္ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး (KYO) မွ လူငယ္တစ္ဦးက “အေျခအေနေတြက ပိုၿပီး တိုးတက္လာ 
ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လုပ္ရမယ္။ NCA ကုိ လက္မွတ္ထိုးၿပီးတဲ့အခါ အေျခအေနေတြက ဆက္ၿပီး တိုးတက္ေန 
လိမ္႔မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စနစ္ကိုလည္း ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရမယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေဒသ 
အနီးတြင္ အေျခခ်ေသာ DKBA တပ္မွဴးတစ္ေယာက္ကလည္း အလားတူေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
[အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္] ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္။ NCA အၿပီးမွာ KKO က ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာကေန ပါဝင္သြားဖို႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ … ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ KNU လိုပဲ တူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔အတူ ေဆာင္ရြက္လို႔ရတယ္”

154 မူတေရာခ႐ိုင္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အုပ္စုဖြဲ႕ေမးျမန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလုိပါက Jolliffe (2013), 28-33 ကို ၾကည့္ပါ။
155 ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ထိုေဒသအမ်ားစုသည္ ျပည္မ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အျပည့္အဝရွိခဲ့ေသာ Part II Scheduled Areas မ်ားျဖစ္သည္။
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အမာခံေဒသမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေထြးေနသည့္ေဒသမ်ားရွိ KNU ႏွင့္ KNLA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည့္အတိုင္း ထုိလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္သီးပုဂၢလဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလား၊ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလားႏွင့္ ရရွိလာသည့္ 
ဘ႑ာေငြမ်ား မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားေနသည္ကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေခ်။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုေဒသမ်ား၌လည္း အစိုးရ၏ တိုးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သံသယမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ 
ထိုအေၾကာင္းအရာကို ယခင္အပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ စူကာလီ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းက အေထာက္အထားအျဖစ္ ျပသေနသည္။ ေဒသခံမ်ားစြာႏွင့္ KNU တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္  အစိုးရ၏ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး မယံုၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း ျပသခဲ့သည္။

“ၾကားကာလအစီအမံ”မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တြန္းအားေပးျခင္း

ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ KNU ႏွင့္ KNLA အရာရွိအမ်ားစုသည္ အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ခြင့္ျပဳရန္ စိုးရိမ္ေနၾကသျဖင့္ အစြန္းႏွစ္ဖက္သို႔ 
မေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွရရွိလာသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ KNU သည္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရရွိေရး ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းညႇိထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
KNU ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေျပလည္မႈ မရရွိခင္ကာလအတြင္း ၎တို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခ်ိဳ႕ရရွိရန္ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္မည့္ “ၾကားကာလအစီအမံမ်ား” 
ကို NCA တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ထပ္ခါတလဲလဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ အစုိးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို 
ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

ညႇိႏႈိင္းသူမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈရရိွရန္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ပါ စာသားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
က႑မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑အား အသိအမွတ္ျပဳေရးကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ထိုက႑ 
မ်ားတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုသာ အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ဖိႏွိပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အခြင့္အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း မေဖာ္ျပထားေပ။

NCA သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပထမဆုံးေဖာ္ျပထားသည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ “ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္”156 တစ္ဖက္ႏွင့္ 
တစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္”။ 
ထို႔အျပင္ ထိုႏိုင္ငံေရး သေဘာထားေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္ခင္က၊ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ “စီမံကိန္း” မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးတိုင္းပင္ျခင္း” ျပဳလုပ္ရမည္ဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။157 NCA တြင္ ၾကားကာလအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပ႒ာန္းထားသည္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထ႔ိုအျပင္ KED ႏွင့္ KDHW အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိေနေသးသည္။ သ႔ိုေသာ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခခံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဆင့္တစ္ခုအထိ  အေရးပါသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း ၎တို႔ သိရွိထားၾက 
သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရထိ္ပ္ပိုင္းအဆင့္ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရန္၊ ၎တို႔၏ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ စနစ္မ်ားကို အသိ 
အမွတ္ျပဳမႈ ပုိမိုရရွိရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ၎တို႔၏စနစ္ကို ပိုမို၍ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
သည္ ယုံၾကည္မူတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္ အေရးပါေၾကာင္းကို 
ထပ္ခါတလဲလဲ အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။

156 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ုဳပ္ (၂ဝ၁၅)၊ အပိုဒ္ ၉ က။
157 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ုဳပ္ (၂ဝ၁၅)၊ အပိုဒ္ ၂၅။
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ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ KNU ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ညႇိႏိႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမတိုင္ခင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
(အထူးသျဖင့္ ပညာေရး) တစ္ဆင့္ အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ေအာက္ေျခအဆင့္အသီးသီးသို႔ သတိေပးမႈမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။ ေဒသခံ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔တံု႔ျပန္သင့္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိုထုတ္ျပန္မူမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ မေဖာ္ျပ 
ထားေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ သတိမူရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိရန္  တိုက္တြန္းထားသည္။

မ်ားျပားလာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္  အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ်မ်ားကို 
မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ အဆင့္အသီးသီးရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္အားလံုး၏ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းကို လမ္းဖြင့္ 
ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ထိုိသို႔မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။
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အပိုင္း ရွစ္ - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ား

ဤအစီရင္ခံတြင္ တင္ျပထားသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ KNU သည္ ေက်းလက္ရွိ လူရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုလူထုမ်ားသည္ မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္ေရးအရ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ခိုင္ခံ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္သည္ ထိုေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ယခင္အစိုးရမ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္ဟန္ရွိေနၿပီး KNU ၏ အရပ္သားအာဏာပိုင္အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အသိအမွတ္ျပဳခံထားရမႈကို စိန္ေခၚေနသည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ KNU အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ 
အေနအထားစသည့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနမည္မွာ ျငင္းမရေပ။

KNU ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲသည္မွာ ၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာမီတြင္ အလံုးစံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သေဘာညီမႈ ရႏိုင္ 
မည္လားဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ႀကီးမားေသာ မေသခ်ာ မေရရာမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာမႈ၊ 
နယ္ေျမပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား တိတိက်က် မခ်မွတ္ႏိုင္မႈ၊ အစုိးရမွ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္မႈ၊ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေၾကာင့္ ႀကီးထြားလာေသာ စီးပြားေရးက႑တို႔ေၾကာင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အကဲဆတ္ထိရွလြယ္ 
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဖြယ္ ရွိေနေသးသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေျမာက္ပိုင္း၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံေရးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို မေတြ႕ခဲ့ရသေလာက္ပင္ ျဖစ္သလို 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိုေဒသမ်ား၌ အစိုးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ကာ ထိုႏွစ္မွစကာ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ၿပီး လူ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေနရပ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို မတိုးသာမဆုတ္သာ အေျခအေနထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အေရးႀကီးသည့္အျပင္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းႏိုင္မည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျဖရွာမႈမ်ား  
ရရွိရန္လည္း အေရးပါလွသည္။  NCA တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း “ ႏိုင္ငံေရး ညီမွ်မႈ [ႏွင့္] ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးကို 
အျပည့္အဝ အာမခံမႈေပးႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လမ္းစဥ္တို႔၏ အေျခခံမ်ားအေပၚ မူတည္သည့္ ျပည္ေထာင္စု” တည္ေထာင္ရန္ 
အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

KNU သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေရးပါလွေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ KNU သို႔မဟုတ္ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ 
ေရးဆြဲသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ တရားဝင္က႑တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ 
ေပလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေသာ လူမူေရးရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားအေပၚတြင္ ဆက္လက္ 
တည္ေဆာက္မည့္ ခိုင္ခံ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။  ထို႔အျပင္ ၎သည္ KNU တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ 
အနာဂတ္ကိုလည္း ခိုင္မာစိတ္ခ်ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ ၎တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈကို မီွခိုေနရသည့္ အေျခအေနမွ ေသြဖယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို KNU အား ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ေထာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္အထိ 
ျပဳလုပ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ပင္မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကရင္ေဒသမ်ားအတြင္း 
လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စိန္ေခၚေနသည့္ အေျခအေနမွ ခြဲျခား၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အခြင့္ထူးခံ 
ကရင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔နယ္ေျမကို ထိန္းသိမ္းခုခံရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႕စည္း 
ထားသည္ဟု ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေစာဘဦးႀကီး ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အေျခခံမူ ေလးရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ က်မည္စိုးေသာေၾကာင့္ KNU အေနျဖင့္ 
လက္နက္ခ်ရန္ မလိုလားမႈကို ယခင္ကတည္းကပင္ အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ NCA မတိုင္ခင္ တစ္ရက္အလိုတြင္၊ KNLA က “၎တို႔ကို 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္သာ တည္ရွိေနမည္”158 ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် KNU ၏ လက္ရိွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္ 
အာဏာ ေပးထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သို႔ မည္သို႔ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးရမည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္သည္။ နယ္ျခား 

158 ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္, “KNLA Position with regard to Ceasefire”, October 14, 2015 ကို ၾကည့္ပါ။
http://www.mmpeacemonitor.org/images/2015/oct/statement-of-knla.pdf တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

http://www.mmpeacemonitor.org/images/2015/oct/statement-of-knla.pdf
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ေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အမ်ားအျပား ရွိေနမႈေၾကာင့္ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေနမည္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ထိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သစၥာခံၿပီးမွ ၎တုိ႔လက္ရွိ ခံစားခြင့္မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား KNU 
ရရွိမည္ကို ၾကည္ျဖဴႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လက္နက္ႏွင့္ တပ္မ်ား႐ုပ္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးတို႔တြင္ 
ေျပလည္မႈမ်ားမရရွိပါက ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည့္ အလားအလာသည္ အၿမဲတမ္းရွိေနမည္  ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး 
ရရွိရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးမွ အေပးအယူ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား အထူးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အရွိဆံုး ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ 
သံလြင္ခ႐ိုင္အျဖစ္ ေခၚေဝၚခဲ့ေသာ  KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မည္သည့္အခါမွ မေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ထိုေဒသမ်ားသည္ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားေရး ဇာတ္လမ္းပံုျပင္မ်ား၏ အဓိက အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။   ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္အစကပင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ထိုေနရာေဒသမ်ား 
ကို လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္သူးေလ၏ ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္ မွန္းဆပံုေဖာ္ထားၾကသည္။ အခြင့္ထူးခံ ကရင္အခ်င္းခ်င္းအၾကား၌ပင္လွ်င္ ထိုေဒသမ်ား 
အတြက္ မတူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စြဲကိုင္ထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ထုိေနရာေဒသသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံေနရသည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုေဒသမ်ားကို “ျမႇင့္တင္ရန္” ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုမႈ 
မ်ား မလုပ္ဘဲ ယင္းေေဒသကို ျပင္ပေရာယွက္မႈမရွိသည့္ ႐ိုးရွင္းေသာ ကရင္လူေနမႈဘဝ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ရွာက္ခ်င္ၾကသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို မဆိုထားႏွင့္ KNU လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ 
ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္တစ္ခုအေပၚတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘားအံ့ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ ၎တို႔ဘက္မွ အမ်ားဆံုး မည္မွ်ေပးအပ္လို္မႈသည္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြက္ KNU ၏ေတာင္းဆိုမႈထက္ မလႊဲမေရွာင္သာပင္ နည္းေနလိမ့္မည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ပင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အမာခံနယ္ေျမမ်ားကို ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုေပးရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပို၍ လက္ေတြ႕က်ေပ 
လိမ့္မည္။

အျခားအရာအားလံုးႏွင့္စာလွ်င္၊ ထိုသို႔႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား မျပဳ 
လုပ္ခင္ႏွင့္ ထိုညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ၾကာျမင့္မည္ဆိုသည္ကို ျပသေနသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနကို အစအဆံုး သိရွိနားလည္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားနည္းပါးရန္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ အထူးသျဖင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ထိလြယ္ရွလြယ္အျဖစ္ဆံုး ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈ 
အလားအလာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးအမ်ိဳး ေရာေထြးေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္  
ရည္ရြယ္ကာ ပို၍တည္ၿငိမ္ေသာ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။

“ၾကားကာလအစီအမံမ်ား” ခ်မွတ္ရန္ ျပန္လည္အားထုတ္မႈမ်ားသည္ အေျခအေနကို ျပန္လည္တည္ၿငိမ္လာေစမည့္ ယာယီအစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ညင္သာေသာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္ကိုလည္း  ေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အစီအမံမ်ားသည္ 
အမာခံေဒသမ်ားတြင္ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မ်ားကို တိုက္႐ိုက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးလ်က္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ 
အထူးတြဲဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ နယ္ေျမေရးရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားသည္ 
ပံုေသမဟုတ္ဘဲ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္ အေျခအေနအတိုင္းသာ ဆက္လက္တည္ရွိေနလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပား 
ျခင္းရန္ကို အၿမဲႀကံဳေတြ႕ေနရမည့္အျပင္ ရံဖန္ရံခါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲ၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစမည္သာမက အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလည္း 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ လူထုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ၿပီး ထာဝရေဝးကြာေနလိမ့္မည္။ 

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုး (အထူးသျဖင့္) စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ KNU အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းမွ ဂိုဏ္းဂဏကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္သတိမူသင့္သည့္အျပင္ အဆင့္အသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားမွ မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္ 
မ်ားကိုလည္း သိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ျပည္တြင္းရွိ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳေရး မိတ္ဖက္မ်ား 
ကလည္း သိမွတ္ထားရမည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ရန္ႀကိဳးစားပါက KNU ႏွင့္အတူ 
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ်မ်ား ရွိေနသည့္အျပင္၊ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကို ေဘးသို႔ဖယ္ထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ 
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လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း အေျခခ်ဝင္ေရာက္လာေနသည့္ လူဦးေရ စသည့္ ၎တုိ႔ ထင္ျမင္ထားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္  အထူးသျဖင့္ သမား႐ိုးက်ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစမည့္ အစိုးရ၏ ေျမယာ 
ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္  ေျမယာသိမ္းပိုက္ျခင္းအလားအလာကို ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကာင့္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ေလ့လာထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ KNU မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
မည္သို႔ေပၚေပါက္၍ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနပံု၊ ထိုအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ႏြယ္ေနပံု၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကို CBOs မ်ားမွတစ္ဆင့္ မည္သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္ပံု စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
သိရွိနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေရးပါပံု

မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္မဆို၊ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အဓိကအေရးပါေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ   ၎သည္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ အဓိကက်သလို၊ အမွတ္သေကၤတဆိုင္ရာႏွင့္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈဆိုင္ရာ အေရးပါမႈကို 
လည္း ျပသေနသည္။ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆို၏ အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ေဒသရွိ ကရင္လူမ်ိဳး၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အေရးပါလွသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ စပါးႏွင့္ အျခားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ကၽြဲ၊ႏြားစသည့္ 
တိရိစာၦန္မ်ားေမြးျမဴရန္ ေျမယာကို အသံုးျပဳၾကသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္လည္း ႐ိုးရာယံုၾကည္မႈျဖစ္ေသာ နတ္ကိုးကြယ္မႈဓေလ့မ်ားအတြက္ 
အေရးပါလွသည့္အျပင္ လိုအပ္ေသာ အစားအစာ၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ 
ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံရေသာ ျပည္သူတို႔၏ ေနရာေဒသမ်ားတြင္၊ သစ္ေတာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္စင္သည့္ ကာလမ်ားတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ခိုလႈံရာအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ 

ခ႐ိုင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေက်ာင္းဆရာမမ်ား၊ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပင္စင္ယူထားသည့္ စစ္သားတစ္ဦး ပါဝင္သည့္  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုတြင္၊ အစိုးရ၏ ေျမယာသိမ္းယူမႈကို ေဒသလုံၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အေန 
ျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ယခုလုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။

[ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ေျမယာေတြကို ကာကြယ္ျခင္းက အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္] ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
တျခား [ ကြၽန္မတို႔ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက ] [အစိုးရရဲ႕] ေျမယာသိမ္းယူမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ သူတို႔ 
က ကြၽန္မတို႔ေျမယာေတြ အကုန္လုံးကို သိမ္းယူဖို႔လုပ္ေနတာ။ စစ္ျဖစ္ေနတုန္းက ကြၽန္မတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ေျမရွိတယ္။ စစ္က 
အႏၲရာယ္ရွိေပမဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေျမေတြကို ကြၽန္မတို႔သံုးရေသးတယ္။ သူတို႔က ကြၽန္မတို႔ေျမေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ရင္၊ 
ကြၽန္မတို႔က ကြၽန္ျဖစ္သြားမွာ။ သူတို႔ကိုပဲ ပိုက္ဆံရွာေပးေနရမွာ၊ ကြၽန္မတို႔ကိုယ္ပိုင္ [ လူမႈေရးရာ ] ပံုစံကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔စိုးရိမ္တာက [အဲဒါေၾကာင့္] ကရင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ေန႔မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကိုပဲ။

159 ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားကို KNU စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ သိုေသာ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ တစ္ပတ္ထက္တစ္ထက္ မ်ားျပားလာႏိုင္သည္။ 
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ဗဟိုသစ္ေတာဌာန၏ ဌာနမွဴးျဖစ္သူ ဖဒိုမန္းဘထြန္းက KNU နယ္ေျမမ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေရးပါပံု ယခုလို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကရင္လူမ်ိဳးေတြက သစ္ေတာေတြထဲမွာ ႏွစ္ကိုေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေနခဲ့တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာေတြကို သိတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈအတြက္ သစ္ေတာေတြကို လံုးဝ မွီခိုေနရတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သိတဲ့ ဗဟုသုတေတြကို မ်ိဳးဆက္ 
တစ္ခုကေန တစ္ခုကို လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့တာ။ ဥပမာျပရရင္- ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ရင္ “သစ္ပင္ေတြကိုခုတ္၊ မီး႐ိႈ႕ၿပီး 
ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဖန္တီးတာမ်ိဳး” ကို တားျမစ္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ တိရိစာၦန္ေတြေက်ာင္းတာကိုလည္း တားျမစ္ 
ထားတယ္။ အဲ့လိုတားျမစ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။  ငါးစားရင္၊ ျမစ္ေတြ ကန္ေတြကို ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သိတယ္၊ 
တိရိစာၦန္ေတြကို ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ခ်င္ရင္ သစ္ေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာကို သိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
မရွိခင္က ဒီဗဟုသုတေတြကို ႐ိုးရာအရ ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ “ေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ” လို႔ေခၚတဲ့ စကားလံုးေတြ 
ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမယ့္၊ ဒါေတြမေပၚခင္တည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဓေလ့အရ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ ရွိတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား 

KNU ၏ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ကရင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန ( Karen Agriculture Department – 
KAD) ႏွင့္ ကရင္သစ္ေတာေရးရာဌာန ( Karen Forestery Department – KFD) လက္ေအာက္တြင္ ရွိၿပီး၊ ထိုဌာနမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္ဆင့္တြင္ အတူတကြ နီးနီးကပ္ကပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုဌာနမ်ား၏အစကို ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ရလွ်င္ မူလ ေကာ္သူးေလ 
အစိုးရကို စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လကပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအစိုးရေအာက္တြင္ သစ္ေတာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန 
ပါဝင္ၿပီး ထုိဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိသွ် 
သစ္ေတာေရးရာဌာနတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးအရာရွိေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ KNU သည္ ၁၉၇၄ တြင္ အဖြဲ႕အစည္းကို အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္  
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္တြင္၊ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာဌာနတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ၎ကုိ ၁၉၉၂ တြင္ ဌာနႏွစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

ကရင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (KAD) ကို ဗဟိုအဆင့္တြင္ ဝန္ထမ္း ၈ ေယာက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတို႔တြင္ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း 
၆ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။ ကရင္သစ္ေတာဆိုင္ရာဌာန (KFD)ကို ဗဟိုအဆင့္အတြက္ ဝန္ထမ္း ၁ဝ ေယာက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အားလံုးတို႔တြင္ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း ၂၅ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ KNU လႈပ္ရွားမႈနည္းသည့္ နယ္ေျမတြင္၊ ထိုဌာနႏွစ္ခုလံုးရွိ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အျခားေသာ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ ရာထူးမ်ားလည္း ရယူထားေသးသည္။ အျခားေသာ ဌာနအမ်ားစုႏွင့္မတူသည့္ 
အခ်က္မွာ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ KAD နွင့္ KFD တို႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အဓိကတာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
ယူထားသည့္ ေဒသခံမ်ား ထားရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရယူထားသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လယ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ သာမန္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အား တာဝန္ဝတၱရားမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး၊ 
ေလ့က်င့္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။ 

KFD ႏွင့္ KAD မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားကုိ ဗဟိုအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး၊ ဗဟိုဌာနသည္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စုေဝးတက္ေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထိုဌာနႏွစ္ခုလံုးသည္ 
CBOs ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဗဟိုအဆင့္ အဓိက ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြအခ်ိဳ႕ ရရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကရင္ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈကြန္ရက္ (Karen Environmental and Social Action Network – KESAN) 
ကဲ့သို႔ေသာ CBOs မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ားက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဗဟိုအဆင့္ အဓိက 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဌာနႏွစ္ခုလံုးသည္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ရရွိထားသည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ 
ေက်းရြာအဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားစုကို ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ယင္းေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားသည္ ယင္းခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္သည္။ 
KAD ႏွင့္ KFD ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဌာနတစ္ခုျခင္းစီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေလ့ရွိၾကၿပီး၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

KAD ၏ အဓိက တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း (၎သည္ ကြန္ဂရက္၏ အတည္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္သည္) ႏွင့္ (ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ေက်းရြာ အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏  စြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္သည့္ သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ အေျခခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအခြန္ ေကာက္ခံျခင္၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ေဂဟေဗဒစနစ္ဆိုင္ရာ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ KAD အေနျဖင့္ ေဒသခံ 



80

မ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးဆိုင္ရာ  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အေကာက္အခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ 
ေျမယာအသုံးျပဳမႈအတြက္ စာရြက္စာတမ္းျပဳစုမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ KFD ကို ၎၏ အဓိက လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဌာနခြဲေပါင္း ၆ ခု ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၎တို႔မွာ သုေတသနႏွင့္ စာတမ္းျပဳစုျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ 
သိရွိနားလည္မႈ၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာေျမ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းအဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္သည္။

KNU ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ မည္သို႔ေပၚေပါက္လာသနည္း (၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ 
ႏွစ္လယ္မ်ားဆီသို႔)

၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္၊ KNU သည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ 
အေမြရယူခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတို႔ကို အေလးထားခ့ဲသည့္အျပင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအတြက္ ေဘးမဲ့ခိုလႈံရာေပးျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ KNU အသစ္တဖန္ ျပည္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ 
ကာလႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာဌာနကို ဖြဲ႕စည္းသည့္ကာလျဖစ္ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္၊ ထိုဥပေဒမ်ားကို ကရင္ဘာသာမွ ျမန္မာ 
ဘာသာသို႔ မဆိုသေလာက္ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ဘာသာျပန္ခဲ့သည္။ KFD  ဌာနမွဴးေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ၿဗိတိသွ် 
အစိုးရ၏ သစ္ေတာဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ “ေဒသအေျခအေနျဖင့္ ၇ဝ ႏွင့္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိသည္”၊ သို႔ေသာ္ အဓိက 
ဓေလ့ထံုးလမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထုိဌာနသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မူဝါဒသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း 
အက္ဥပေဒမ်ားအျဖစ္သို႔ မေရာက္ရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ အမွန္တကယ္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္လည္း သိသာထင္ရွား၍ စနစ္ 
က်သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆယ္စုနွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္၊ ထိုဌာနမ်ား၏ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳေနသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
သည ္စစမ္က္ျဖစပ္ြားမႈ အေျခအေနႏငွ္ ့အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာဆိငုရ္ာ ဓေလထုံ့းတမ္းအစဥအ္လာ အေလအ့က်င္မ့်ားႏငွ္ ့ပိမုိလုိကု္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစ 
ရန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပို၍ကိုက္ညီေသာ အေလ့အထအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္ 
လည္း၊ ယင္းအေလ့အထအသစ္မ်ားသည္ စနစ္တက် ပို၍ျဖစ္တည္မႈ နည္းပါးသြားသည့္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္လည္း အားနည္း 
သြားခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ တရားဝင္အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ 
အခြန္လက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပစာမ်ား ေပးအပ္မႈကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ တရားဝင္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကိုမႈ အၿမဲတမ္း ေပးအပ္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျမယာအသံုးခ်မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အာဏာပိုင္မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈအေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည္။

ထို႔အျပင္၊ အမ်ားပိုင္ေျမယာ အသံုးျပဳမႈကို က်င့္သံုးေနေသာ ေဒသခံမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ တရားမဝင္က်င့္သုံးသည့္ အေလ့အက်င့္ 
မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔အေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူေသာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ေတာင္တန္းေက်းရြာတစ္ခုရွိ လယ္သမားတစ္ေယာက္သည္ ယခုလိုရွင္းျပခဲ့သည္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔က တခ်ိဳ႕သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြအတြက္ အခြန္ေပးစရာမလိုဘူး … ေျမကြက္ေတြရဲ႕ အရြယ္အစားက 
အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျမကြက္ေတြအားလံုးကို ရြာတစ္ရြာအေနနဲ႔ ေပါင္းလိုက္တယ္၊ ၿပီးမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုေျပာၿပီး 
ေျမကြက္ပမာဏကို သေဘာတူတယ္။ ဥပမာ ေျမကြက္ ၁ဝ ကြက္။ ဒါေတြအကုန္လံုးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ [လူႀကီးေတြနဲ႔] နားလည္မႈ 
အေပၚပဲ မူတည္ၿပီး ျဖစ္လာတာ … လူႀကီးေတြဆိုတာ ေက်းရြာဥကၠ႒ ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒ တို႔ေပါ့။ အဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူႀကီးကို ေထာက္ခံတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူကသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေျခအေနကို နားလည္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔အတြက္ ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  တျခားေခါင္းေဆာင္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
အတင္းအၾကပ္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္တယ္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ က်င့္သံုးလာၾကသည္။ KAD က ထိုအေလ့အက်င့္မ်ား 
သည္ အေတာ္အတန္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ က်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေနဆဲဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
ေဒသတြင္း ေျမယာအသံုးျပဳမႈမ်ားကို နားလည္ၿပီး ထိုအေလ့အထမ်ားကို ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အသုံးတည့္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
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၁၉၈ဝ မွ ၁၉၈၈ မတုိင္မီအထိ၊ KFD ကို ဖဒိုေအာင္ဆန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈကို ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကြၽန္းသစ္ ထုတ္လုပ္ေရးသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္လြန္ 
မ်ားနွင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း ကြၽန္းသစ္ ခုတ္ထြင္မႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီး၊ 
KNU ႏွင့္ ျမန္မာ SPDC အစိုးရသည္ ကြၽန္းသစ္ ခုတ္ထြင္မႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။160 ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
KNU အေနျဖင့္ အားနည္းလာၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ နည္းပါးလာေသာအခါ၊ DKBA ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်င့္ပ်က္အရာရွိတို႔ 
လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမပါဝင္ဘဲ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ 
အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖဒိုေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ၿပီး KNU ဘ႑ာမ်ားမွ ထိုင္းဘတ္ ၂၈ သန္းကို 
ယူေဆာင္ကာ အစုိးရအေထာက္အပ့ံေပးထားသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ KNU ၏ 
ဗဟိုမွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား နည္းပါးလာမႈႏွင့္အတူ သစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ KFD သည္လည္း အားနည္း 
သည္ထက္ ပိုနည္းလာသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ KNU ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ 
နည္းပါးလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျပည့္အဝမရွိသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ပိုမိုအားထားလာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားအေပၚတြင္ KNU၊ DKBA၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
အျခားေသာ စစ္အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ အာဏာပိုင္မ်ိဳးစံုက အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ KNU သည္ ၎ထိန္းခ်ဴပ္မႈ 
အားေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တရားဝင္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အေစာပိုင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား (၂ဝဝ၅ - ၂ဝ၁၂)

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ KESAN သည္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ နည္းလမ္းမက်ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား၊  ျပင္ပမွ အျမင္မ်ားျဖင့္ 
ေရးဆြဲထားေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ေဒသ ႐ိုးရာဓေလ့ အေလ့အက်င့္မ်ား စသည့္ အေလ့အက်င့္ေပါင္းစံု ေရာႁပႊန္းထားသည့္ တည္ရွိဆဲ 
အက္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္ႏိုင္ရန္ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲ 
ရန္ KAD ႏွင့္ KFD အား စတင္ကူညီခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ပို၍စနစ္က်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ေရးဆြဲက်င့္သံုးထား  
ေသာ္လည္း စနစ္တက် ေရးဆြဲက်င့္သုံးမႈမရွိေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယခုထက္ပို၍ ေရရွည္ 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ (အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာေရးရာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္) လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ေရးသည္ အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

KESAN၊ KAD ႏွင့္ KFD တို႔သည္ ခ႐ိုင္အားလံုးရွိ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ KNU မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလံုးႏွင့္  ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို ၂ဝ၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့သည့္  KESAN မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 
သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လမ္းၫႊန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘံုေျမယာသံုးစြဲမႈ၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီမံမႈ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကို သင္ယူရန္၊ ေဒသခံမ်ာအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟု 
သုတမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာမူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္အညီ KAD သည္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။ ထို 
အခ်ိန္မွစ၍ ကိုယ္ပုိင္ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ လူေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္သမားတစ္ေယာက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ၎၏ 
ေက်းရြာဥကၠ႒က ထိုိသုိ႔ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းသည္ ၎ကို လံုၿခံဳမႈ ပို၍ေပးႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္ 
မ်ားသည္ ထိုလယ္သမား၏ ေျမယာသို႔ လာေရာက္၍  ေနရာတြင္ပင္ ေျမပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၄ 
ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္ တြင္ KFD ႏွင့္ KADက မူဝါဒမ်ားကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုဌာနမ်ားသည္ ထိုမူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ အေလ့အက်င့္အသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္က်င့္သံုးလွ်င္ ၎တို႔အေနျဖင့္ တိုးတက္မႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ KNU သည္ ထိုမူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
တစ္ခုလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္သာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုမူဝါဒမ်ာကိုခ႐ိုင္အားလံုးတြင္ စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္၊ KNU ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အႀကီးစား သစ္ထုတ္ေရးကို ခ႐ိုင္အားလံုးတြင္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို 
ခြင့္မျပဳျခင္း၊ အိမ္သုံးႏွင့္ အမ်ားသုံးအေဆာက္အုံမ်ားအတြက္ အေရအတြက္ကန္႔သတ္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ 

160 See Bryant (1997), 178-9. ကို ဖတ္ပါ။
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ခြင့္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကရင့္နယ္ေျမမ်ားသည္ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနေသာ 
သစ္ေတာမ်ား၏ ဧက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္ကို သိရွိနားလည္လာျခင္းေၾကာင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ပိတ္ပင္ တားဆီးမႈမ်ား 
ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးလာျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပို၍ထိခိုက္လာၿပီး၊ ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အျပင္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ KNU ႏွင့္ CBO ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ထိုသို႔ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ၎တို႔၏ အေရးပါေသာ သက္ဝင္ 
ယံုၾကည္မႈမ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကုိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ပို၍ ႐ႈ႕ျမင္လာ 
ၾကသည္၊ အေၾကာင္းမွာ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးသြားေသာ ေနရာေဒသမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ သိမ္းပိုက္ရန္ အလြန္ပင္လြယ္ကူေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကရင္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားစြာကို ေခၚေဆာင္လာသည္ 
ဟု ထင္မွတ္ရသည့္အျပင္ KNU ပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရ၏လႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုျဖစ္ေစသည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ပိတ္ပင္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ေႏွးေကြးစြာ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၎သည္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္သာ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ပိတ္ပင္မႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ မူတေရာခ႐ိုင္ရွိ KFD ေျပာၾကားခ်က္ 
မ်ားအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုကိစၥသည္ ပိုိမိုလြယ္ကူလာခဲ့သည္၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအေပၚ ထားရွိသည့္ 
ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည1္61။

အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အလြန္)

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KFD ႏွင့္ KAD တို႔၏ ျပဳေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားသည့္ အားေပးမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ KNU 
က ၎၏နယ္ေျမမ်ားသည္ အျပင္လူမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို ယခင္ထက္ပို၍ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေပးေနခဲ့မႈကို သိရွိနားလည္လာခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုိသို႔ အားေပးလုပ္ေဆာင္မႈက ႐ိုးရာဓေလ့၊ ထံုးလမ္းအစဥ္အလာႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ားကသာ သိရွိ 
နားလည္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္  ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ KNU အေနျဖင့္ ၎၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၾကာရွည္စြာ 
ရွိခဲ့ေသာ  ေျမယာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို ေသခ်ာေစရန္ လံုေလာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ 
အျပင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ KNU သည္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း 
ႏွင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ရခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရက “KNU ႏွင့္ အျခားေသာ 
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားရိွ တည္ရွိဆဲ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင္ ဓေလ့ထံုးစံအရ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏  ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားတြင္ 
အေျဖရွာရန္” တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။162

KHRG သည္ KNU ခ႐ိုင္ ခုနစ္ခုရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ၾကားကာလမ်ား၌ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား  
ျမင့္တက္ခဲ့မႈႏွင့္ အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။163၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမ်ားတြင္ ေဒသခံ KNU အာဏာပိုင္မ်ားကွ ကုမၸဏီမ်ားကို 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ KNU ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္၊ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈ ၆၈ ခု၊ သဘာဝ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာေျမယာသိမ္းယူမႈ ၅၅ ခု ရွိခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ KHRG သည္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံေပးထားေသာ အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္မဟုတ္ေသာ တပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာေပါင္း ၂၂ ခုကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။164

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏  ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ား 
အား ႀကံဳေတြ႕ေစခဲ့ရသည္ဟု ထင္မွတ္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ိုးရာဓေလ့အတိုင္း ေျမယာအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ အတင္း 
အၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိုသို႔ သိမ္းပိုက္မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာသည္အထိ အသံုးျပဳျခင္းမရွိခဲ့
ပါ။ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားကို အစာေကၽြးရန္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲဲထားရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၾကသည္။ အျခားေသာ 

161 မူတေရာခ႐ိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းက သတင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ 
Saw Yan Naing, “Illegal Log Trade Continues on Salween River,” The Irrawaddy, September 27, 2016 ၾကည့္ပါ။ အထက္ပါသတင္းကို http://www.
irrawaddy.com/news/burma/illegal-log-trade-continues-on-salween-river.html. တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။
162 Keenan (2012), 70. ၾကည့္ပါ။
163 Karen Human Rights Group (2012b), 26-7, 29-30.
164 Karen Human Rights Group (2015), 6-7.

http://www.irrawaddy.com/news/burma/illegal-log-trade-continues-on-salween-river.html
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ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၊ KNU ႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ား အပါအဝင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေျမယာမ်ားကို 
တရားမဝင္ သိမ္းယူျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။165

ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ေျမယာအေဟာင္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္လာေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာအသစ္မ်ားကို  ရွာေဖြျခင္းတို႔ စတင္ခဲ့သည္။ လူအမ်ားအျပားသည္ 
လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ ၎တို႔ပိုင္ ယခင္ေျမယာမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ျပန္လာေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိုေျမယာမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက အစိုးရ၏ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္တြင္ 
မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူအမ်ားအျပားသည္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ 
သည္အထိ ဆက္တုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနေသာေၾကာင့္ တစ္ေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အျခားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ 
သူမ်ား ယခင္ကပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားတြင္ ယာယီေနထိုင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ 

ထိုကိစၥရပ္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ခ႐ိုင္ ၇ ခုရွိ KNU ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တည္ရွိဆဲ ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို ေသခ်ာ 
ေစရန္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄  ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ဒူးပလာရာႏွင့္ 
ဘားအံံ့ ခ႐ိုင္မ်ားရွိ  ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက 
၎တို႔၏ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျမယာသိမ္းပိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေနၾကရသည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း အႀကီးစားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၾကားကာလတြင္ ေျမယာ 
သိမ္းပိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ကိစၥရပ္ ၁၃ ခုကို ေဒသခံမ်ားက KNU သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္ကို KHRG က မွတ္တမ္းထားခဲ့သည္။166

ထိုတိုင္ၾကားမႈမ်ားသည္ KESAN ႏွင့္ KAD, KFD တို႔၏ ဗဟုိ႐ံုးမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
အဆင့္အားလံုးရွိ KNU အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ဖန္တီး 
ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ထိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို USAID၊ DFID တို႔က ေပးအပ္ထားေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
The Border Consortium မွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ Oxfam Novib ႏွင့္ Transnational Institute တို႔၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပ့ံထားသည္။ 
KESAN ၏ KFD ႏွင့္ KAD တို႔ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ထားသည့္ အလုပ္မ်ား၏ အစီအစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စာကြက္ ၁ တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပထားသည္။

စာကြက္ ၁။ KESAN အစီအစဥ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

•	 ေျမယာမူဝါဒတိုးတက္ရန္ KNU ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသခံမ်ား၏ အသိဝင္ႏိုးၾကားမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အေသးစား လယ္သမားမ်ား၏ 
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ကို တိုးျမႇင့္ရန္၊ ေျမယာပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ 
ရန္။

•	 ကရင္ေဒသခံ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ေျမယာဆိုင္ရာ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္မ်ားကို 
အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေစရန္ အားေပးေထာက္ပ့ံရန့္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ KNU မူဝါဒမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ရန္။ 

•	 ေဒသပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားရွိရာ သစ္ေတာမ်ား၊ သဘာဝအတိုင္း မပ်က္စီးဘဲဲထားရွိသည့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအတြက္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိုသစ္ေတာမ်ားကို ေျမယာသိမ္းယူ 
မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပဋိပကၡအလြန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ဴးက်ာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ရန္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကက႑မ်ား

အထူးသျဖင့္၊ ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာ သိသာထင္ရွားလွသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကက႑ ၄ ရပ္တြင္  ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ၎တို႔ 
မွာ မဝူါဒေရးရာတြင ္ထပမ္တံိုးတက္ျဖစထ္ြန္းမႈမ်ား၊ ေျမယာမ်ားကိ ုစနစတ္က် မတွပ္ံတုင္ျခင္းႏငွ္ ့ပိငုဆုိ္ငခ္ြင္ ့တို႔ကိ ုစတငမ္တိဆ္က္လပု္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ႐ိုးရာေကာေျမယာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအတြက္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ထားေသာ သစ္ေတာမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ အထူးသစ္ေတာက႑မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

165 Karen Human Rights Group (2015).
166 Karen Human Rights Group (2015), 78-9. 
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မူဝါဒေရးရာတြင္ ထပ္မံတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား 

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ၊ KAD ႏွင့္ KFD မူဝါဒမ်ားကို ထပ္မံသံုးသပ္မႈမ်ား ခ႐ိုင္မ်ားအႏွံ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေျမယာမူဝါဒအသစ္တစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက တရားဝင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ 
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာဆိုင္ရာမူဝါဒ၏ ေနာက္ဆံုးအဆိုျပဳခ်က္ကို ယခုအခါ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး KNU ၁၆ ႀကိမ္ ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ 

KNU ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေျမယာမူဝါဒ

စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၆၆ မ်က္ႏွာရွည္လ်ားေသာ KNU ၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈ 
အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထိုမူဝါဒသည္ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ အႀကိဳသေဘာတူညီထားေသာ မူဝါဒမ်ားထက္ 
ပိုမိုတိက်မႈရွိသည္။ ယခင္ မူဝါဒမ်ားသည္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈပံုစံေပါင္း အခု ၂ဝ ေက်ာ္၊ ေျမပိုင္ရွင္ပံုစံမ်ိဳးစံု၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ 
အတိုးႏႈန္းတို႔အတြက္ ပိုမိုတိက်ေသာ ႏႈန္းထားႏွင့္  ေဒသတြင္းရွိ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သမိုင္းေၾကာင္း 
အေသးစိတ္တို႔ ပါဝင္သည္။ မူဝါဒအသစ္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ မူေဘာင္ကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္အျပင္ အခြန္ႏႈန္းထားကို သက္ဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ မည္သို႔ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေျမယာ 
မူဝါဒအသစ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - 

•  အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
•  ထိခိုက္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း 
•  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
•  ကရင္လူမ်ိဳးအားလံုးႏွင့္ ၾကာရွည္စြာေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို လူမႈေရးႏွင့္ 

ဥပေဒေရး အရ  ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ 
•  ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ငါးေမြးျမဴေရး၊ ေရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္တြင္ တိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း 

ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုမွအလံုးစံုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမျပဳေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခအေနတြင္ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားလုပ္ပိုင္ 
ဆံုးျဖတ္ခြင့္အေပၚ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဖြယ္ရွိသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
အေလးအနက္ထားၿပီး၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အထူးအာ႐ံုစိုက္မႈ ျပဳလုပ္ကာ ကရင္လူမ်ိဳးအားလံုးႏွင့္  
ၾကာရွည္စြာေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈမွရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားတြင္ 
ဆံုး႐ႈံးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေစျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။167

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေျမယာမူဝါဒသည္ ေျမကြက္မ်ားေပၚတြင္ ၾကာရွည္စြာေနထိုင္ခ့ဲၾကေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
ေပးအပ္ထားသည္။ ၎သည္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာအသံုးျပဳေနသူမ်ားကိုလည္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
ထိုမူဝါဒသည္ စုေပါင္းေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ168ကဲ့သို႔ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို 
အေလးထားသည့္အျပင္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ 

167 Karen National Union (2015), Article 1.2.2, pp. 6-7. 
168 မူဝါဒတြင္ အမ်ားပိုင္ေျမယာကို ဤသို႔အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္ “ေဒသတြင္းရြာမ်ားရွိ အစုအဖြဲ႕အားလံုးကုိ ဘံုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားရွိ၊ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး 

အသံုးျပဳေသာ ေျမယာကို အမ်ားပိုင္ေျမယာဟု ေခၚသည္။ အမ်ားပိုင္ေျမယာမ်ားသည္ ေကေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၏ အဓိကက်သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤ 
မူဝါဒတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္အတုိင္း ေက်းရြာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ရိွေနသည္။ အမ်ားပုိင္ေျမယာတြင္ ေျမယာတစ္ခုတည္းသာမက၎ႏွင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သစ္ေတာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။”
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ေျမယာစီမံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၅ ေျမယာမူဝါဒသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု  ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အျပင္၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ “တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသားမ်ား”၊ ထပ္မံ၍ “အျခားေသာ ၾကာရွည္စြာေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေကာ္သူေလးျပည္သူမ်ား” 
ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထိုေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေသြဖယ္ထားခဲ့သည္ဟု ႐ႈျမင္ရသည္။ အတိအက်ဆိုလွ်င္၎သည္ “၁၉၈၈ မတိုင္မီကာလကတည္းက 
ေကာ္သူေလးတြင္ အဓိက ေနထိုင္သူမ်ား”အတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။169 ၎သည္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၊ ယခင္က 
ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္တို႔အတြက္လည္း အထူးခြင့္ျပဳမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထို 
ဥပေဒသည္ “ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့သူမ်ား”ကိုမူ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံမ်ားစြာမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားကို ထိုမူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ KAD 
၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆအသံုးျပဳမႈအပါအဝင္ အျခားေသာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
အားလံုးကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားအား ေျမယာဧက ၅ဝ ထက္ပို၍ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကိုလည္း 
ထိုမူဝါဒက ခြင့္မျပဳေပ။ ထိုမူဝါဒတြင္ “ေျမယာမ်ားကို ေစ်းကစားျခင္းအတြက္ အသံုးမျပဳသင့္သည့္အျပင္ ေဒသတြင္းအစားအစာထုတ္လုပ္မႈစနစ္ 
မ်ား ဒဏ္ခံေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျမယာမ်ားကုိ အသံုးျပဳသင့္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားေသာ ပုဂၢလိက 
ေျမယာအသံုးျပဳမႈမ်ားကို ဥပေဒေရးရာ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္းေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ထိုဥပေဒသည္ “မိုးေရ သို႔မဟုတ္ ေရစီးေၾကာင္းတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္လာေသာ ေရေၾကာင္း အနီးအနားရွိ” ေျမယာ 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ေျမယာမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သား႐ိုင္း 
တိရိစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ၎တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေစႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၆ မ်က္ႏွာခန္႔ ထည့္သြင္းထားသည္။ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမူေရးရာ မွ်တမႈ၊ ယခုႏွင့္ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေရးပါေသာ 
အရာမ်ား” သို႔မဟုတ္ ေရရွည္တည့္တံ့ေရးကို လ်စ္လ်ဳမ႐ႈသင့္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ILO ၏ ေဒသခံႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ညီလာခံ၊ UN ၏ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
စြန္႔ခြာသူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (the Pinheiro Principles)၊ UN ၏ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP)၊လြတ္လပ္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း၏ စံႏႈန္းမ်ား (IAIA) အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကို ထိုမူဝါဒက ရည္ၫႊန္းထားသည္။ 

KNU ၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာမူဝါဒ

KFD မူဝါဒကို၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆက္လက္ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး၊ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ အၿပီးအသတ္ 
ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ KFD အႀကီးအကဲ၏ ေျပာဆိုမႈအရ၊ ထိုမူဝါဒဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားအနက္ ဦးစြာပထမအေနျဖင့္ “ရြာသားမ်ား၏ 
အသက္ဆက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ ၎တုိ႔၏ အေရးပါေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
သစ္ေတာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အျခားအေရးပါေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ဝိညာဥ္ 
ကိုးကြယ္မႈ အေလ့အထမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးလမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေဒသတြင္း ေဂဟစနစ္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္၊ 
ေဒသခံမ်ား၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပါဝင္ႏိုင္မႈကို အားေကာင္းလာေစရန္၊ သဘာဝႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေဒသခံမ်ား၏ သိရွိ 
နားလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ KFD ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း ေအာက္ေျခအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ KESAN ႏွင့္ ျပင္ပမွပညာရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ထပ္မံရရွိခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္အားလံုးမွ 
ဌာနမ်ားစြာရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားအၿပီး လက္ရွိေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ မူဝါဒအသစ္သည္ တည္ရွိဆဲ အမ်ားပိုင္ သစ္ေတာ

169 ထိူမူဝါဒတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားထံသို႔ ဝန္ေဆာင္ေပးရမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အာဏာပိုင္က ထို 
ကိစၥရပ္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္ဟု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 
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ပံုစံမ်ားအေပၚတြင္တည္ေဆာင္ထားေသာအေလ့အထမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕မ်ား၏လက္တြင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို 
ထားရွိရန္ ေပးအပ္ထားသည္။ လက္ရွိ အမ်ားပိုင္သစ္ေတာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အေရးပါဆံုးေသာက႑၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ခ႐ိုင္ ၇ ခုလံုးတြင္ ပိုမိုစနစ္တက်ရွိေသာ  ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ 
ပိုင္ခြင့္ စနစ္အသစ္တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ေအာက္တြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာပင္ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ KNU သည္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၄,၅၄၄ ခုအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို
မွတ္ပံုတင္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမကြက္ေပါင္း ၆၁,၇၆၅ ကြက္အတြက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၆၁,၇၆၅ ခုကို ထုတ္ 
ေပးခဲ့ၿပီး၊ ထိုေျမကြက္မ်ားတြင္  ေျမယာဧကေပါင္း ၃၅၄,၅၁၂ ဧက (စုစုေပါင္း ၁,၄၃၅ sq. km) ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုေျမကြက္အမ်ားစုသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈ ေရာယွက္ေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ KNU သည္ အစိုးရ၊ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက ေျမကြက္မ်ားအေပၚ ရယူသိမ္းပိုက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စာေရးသ၏ူ မတူေရာႏငွ္ ့ဒူးပလာရာခ႐ိငုမ္်ားသို႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏစွအ္တြင္း သြားေရာကခ္ဲ့ေသာ ေလလ့ာေရးခရီးစဥအ္တြင္း ေျမယာပိငုဆ္ိငုခ္ြင္အ့သစမ္်ား 
ထုတ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ 

မူတေယာ ခ႐ိုင္ KAD အႀကီးအကဲက KAD က “ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အစိုးရရဲ႕ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ တိုးခ်ဲ႕လာလို႔ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ေျမယာေတြကိုကာကြယ္ဖုိ႔္ တခ်ိဳ႕ ဥပေဒနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ကို 
ျပည္သူေတြကို ေပးခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဒူးပလာရာခ႐ိုင္၊ ေကာ့ကရိတ ၿမိဳ႕နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ရွိေသာ ေနရာရွိ ဥကၠ႒၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ

ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို အခြန္ေကာက္ခံၿပီ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပစာေတြေပးအပ္ခဲ့တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမ်ိဳးမွတ္ပံုတင္တာကိုေတာ့ အရင္က တစ္ခါမွမလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ ေျမယာပိုင္းျခားေရးကို [ ဦးစားေပးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က] 
အထက္ကေနလာခဲ့တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မလုပ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပဲ အားလံုဆံုး႐ႈံးလိမ့္မွာ။ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးအၿပီး ႏိုင္ငံေရး  
ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ေရာက္လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေျမယာေတြရွိေၾကာင္း ျပသဖုိ႔ လိုအပ္လာၿပီ။ အဲဒီေျမယာေတြကို 
ပိုင္းျခားၿပီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ဖို႔လည္း လိုတယ္။ အစိုးရကလည္း [ဒီေဒသမွာ] ေျမေတြကို ပို္င္းျခားသတ္မွတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေျမယာမူဝါဒတြင္ KNU စနစ္က ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။သို႔ေသာ္ 
တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားမႈ အမ်ားစုတြင္- ၎သည္ “အလုပ္အကိုင္မ်ားနွင့္ အသံုးျပဳခြင့္မ်ား” ကို ရည္ၫႊန္းထားၿပီး၊ ၎တို႔ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း ခြဲျခားတင္ျပထားမႈ မရွိပါ။ KAD အတြင္းေရးမွဴး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ထုတ္ေပးထားသည့္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဂရန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ဂရန္မ်ားသည္ ကိုင္ေဆာင္သူကို အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိသူအျဖစ္ အတိအလင္း အသိအမွတ္ျပဳထား 
သည္ဟု သိရသည္။ က်န္ရွိေနေသးေသာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ဂရန္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိရန္ မျပည့္မီသူမ်ား 
ကို ထုတ္ေပးထားသည္။ယင္းတို႔တြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေနသူမ်ား ယခင္က ပိုင္ဆိုင္သူရွိ ေသာ ေျမယာမ်ား 
ေပၚတြင္ အသံုးျပဳေနထိုင္သူမ်ား၊ ယခင္အပိုင္းခဲြတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မျပည့္မီေသာ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ အေျခခ်ေနထိုင္လာသူမ်ား၊ ေရတိုႏွင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာဧက ၅ဝ ေက်ာ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ပါဝင္ 
သည္။ 

ေျမယာပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရန္၊ KAD ခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ KAD 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေျမယာအသံုးျပဳသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံု၍ 
ေျမကြက္ မ်ားတိုင္းတာျခင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္သည္။ GPS ကိုၾသဒိနိတ္အမွတ္မ်ားကို မွတ္သားၿပီ ေမးခြန္းမ်ားေမးကာ ေျဖဆိုမႈမ်ားကို 
မွတ္သားသည္။ ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္သည္ဟု ေဒသခံ 
အာဏာပိုင္မ်ားက အတည္ျပဳၿပီး ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ထုတ္ေပးသည္။ အျငင္းပြားမႈ ရွိလာပါက ထပ္မံစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္သားၿပီး 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ထုတ္ မေပးပါ။ မူတေရာခ႐ိုင္ KAD အႀကီးအကဲ၏ အဆိုအရ အျငင္းပြားမႈအမ်ားအျပားျဖစ္ပြားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ေသခ်ာစြာ အတည္မျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ထုတ္မေပးျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

KAD သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္ ၁,ဝဝဝ က်ပ္ကို KAD က ေကာက္ခံၿပီး ေနာက္ထပ္ ၄,ဝဝဝ က်ပ္ကို 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္အတြက္ ေကာက္ခံသည္။ ထိုစာရြက္စာတမ္းကို ဘ႑ေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနသို႔ တင္သြင္းရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္အဆင့္ 
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ရွိ ေဒသခံ KAD မွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဥပမာမ်ားကို အခ်ပ္ပို ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ခ႐ိုင္အရာရွိမ်ားသည္ စနစ္တစ္ခုတည္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ မွတ္သားရန္ ၎တို႔ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖင့္ KAD ဌာနခ်ဳပ္သို႔ အခါ 
အားေလ်ာ္စြာ လည္ပတ္ၾကသည္။ KAD ႏွင့္ KESAN သည္ မည္သူက မည္သည့္္ေျမယာကို အသံုးျပဳသည္ သို႔မဟုတ္ မည္သူက ပိုင္ဆိုင္သည္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ေျမယာအမ်ိဳးအစားမ်ား ရွိသည္၊ မိုးေရခံရပ္ဝန္းမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ျပသႏိုင္မည့္ 
Interactive Map ေခၚ ေျမပံုတစ္မ်ိဳးေပၚတြင္ ထိုေျမကြက္ကို မွတ္သားႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဝဲ(လ္) တစ္ခုေရးဆြဲရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ လက္ရွိတြင္
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာအေထာက္အကူႏွင့္ ရန္ပံုေငြတို႔ကို ရွာေဖြေနသည္။ KNU ၏ ေျမယာမူဝါဒသည္ ပို၍စနစ္က်ေသာ ေျမျပင္ 
ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ၎တို႔နယ္ေျမတစ္ခုလံုးကို ျပသႏိုင္မည့္ ပို၍နည္းပညာျမင့္မားေသာ ေျမပံုမ်ားကို KAD မွတ္ပံုတင္ရာေနရာမ်ားတြင္ 
ထားရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ 

႐ိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာစီမံမႈကို စနစ္တက်ျဖစ္ေစျခင္း

KAD KFD ႏွင့္ KESAN တို႔သည္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ေျမယာအသံုးျပဳျခင္းကို စတင္ အတည္တက် သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုမွသာ ထိုအေလ့အထမ်ားကို 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပိုမိုစနစ္က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျခားေနရာမ်ားရွိ ေျမယာမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူ 
ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားရွိေသာ အထူးေျမယာအမ်ိဳးအစားမ်ာကို ဖန္တီးေစသည္။ 

ထိုဌာနမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ႐ိုးရာဓေလ့ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ထိုအေလ့အထမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားကို ေဘးဖယ္ပယ္ထုတ္ 
ခံရမည့္ အေျခအေနမ်ားရွိလာႏိုင္မည္။ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တည္ရွိဆဲေဒသ၏ အေလ့အထမ်ားအေပၚ 
ထင္ဟပ္ေစႏိုင္မည့္ စနစ္တက်ရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင္ အေလ့အထမ်ား လိုအပ္သည္ဟု သူတို႔ကေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း KESAN 
အေနျဖင့္ ႐ိုးရာဓေလ့က်င့္သံုးမႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာဆိုထားသည္။ ေဒသခံမ်ား 
၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ေရွ႕႐ႈရာတြင္ ၎တုိ႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ယခင္ေရွးဦးကတည္းက ေနထိုင္က်င့္သံုး 
လာခဲ့သည့္ လူေနမႈဘဝ ေနပံုထိုင္ပံုမ်ားကို  ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့သတိရေနျခင္း(သို႔မဟုတ္) ေရွ႕အနာဂတ္သို႔ ဆက္ေလွ်ာက္ရန္ ရပ္တန္႔ထား 
ျခင္းတို႔မဟုတ္ဘဲဲ တည္ရွိဆဲအေလ့အထမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မည္သည့္ပံုစံျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုသာ ရည္မွန္းထားျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထပ္မံ ေျပာဆိုထားသည္။ 

ထိုအားထုတ္မႈမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေကာ ဟုေခၚေသာ ဘံုသံုးေျမယာမ်ား (အထူးသျဖင့္ ထိုေျမယာမ်ားသည္ မူတေရာ 
ခ႐ိုင္(အထူးသျဖင့္ လူေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္) ကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို  ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ စီမံျခင္းအတြက္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ ေကာ 
နယ္နိမိတ္တြင္တည္ရွိသည့္  ေကာေျမယာသည္  မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့အရ နတ္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္။ 

ထိုသုိ႔ ဧကသိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမယာအခ်ိဳ႕သည္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားစြာအထိ လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမယာ 
အသံုးျပဳမႈသည္ ဓေလ့ထံုးလမ္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုအာဏာပိုင္မ်ားတြင္ မ်ိဳး႐ိုးအေမြ 
ဆက္ခံေသာ ေကာခို (“ေကာေခါင္းေဆာင္”) ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည့္ ေကာခါ 
(“ေကာေဂ်ာ”) ဟုေခၚသည့္ ဓေလ့ထံုးလမ္းဆိုင္ရာ လက္ေထာက္တစ္ေယာက္ ပါရွိသည္။ေကာအမ်ားစုသည္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအနည္းငယ္သာရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္တည္ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိျခင္း 
မရွိပါ။ 

စာေရးသူသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေကာနယ္ေျမတစ္ခုရွိ ေကာခိုတစ္ေယာက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား (အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ကုန္း 
တစ္ေလွ်ာက္ရွိ စပါးခင္းမ်ား)၊တိရိစာၦန္မ်ား စားေသာက္ႏိုင္မည့္ စားက်က္ေျမမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ားကို ထားရွိႏိုင္မည့္ နယ္ေျမမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား 
ခုတ္ထြင္ႏိုင္မည့္ သစ္ေတာမ်ား၊ အမဲလုိက္ျခင္းကိုခြင့္ျပဳသည့္ သစ္ေတာမ်ား၊ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ သစ္ခုတ္ထြင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳသည့္ သစ္ေတာမ်ား 
ႏွင့္ ဖာလာေစ့ႏွင့္ အျခားေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည့္ သစ္ေတာမ်ား စသည္ျဖင့္ ၎တို႔၏ ေဒသတြင္းအစီအမံမ်ားသည္ မတူညီေသာ 
နယ္ေျမမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အတိအက်ျပ႒ာန္းမႈမ်ားသည္ ေကာ္ေျမ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကြဲျပားေနသည္။ 
အျခားပါဝင္သည္မ်ားမွာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရေဝကုန္းတန္းမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
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ေျမယာမ်ားအေပၚတြင္ ပုိအေလးထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေကာေျမမ်ားသည္  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရိစာၦန္မ်ားအစာေကၽြးျခင္း၊
အမဲလိုက္ျခင္း အစရွိသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခခ်င္းစီအတြက္ ပို၍တိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားၿပီး 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားပိုင္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္ေျမယာမ်ား ႏွစ္ခုလံုးစီမံျခင္းအတြက္ အေလ့အက်င့္မ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

KAD KFD ႏွင့္ KESAN တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ေကာနယ္ေျမ ၁၈ ခု ကို မူတေရာခ႐ိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ KNU 
တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ၎ကို ေကာတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ KNU အာဏာပိုင္တို႔ တြဲဖက္ 
ပါဝင္ႀကီးၾကပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္းေကာ္ေျမအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္မ်ားကို 
GPS ကိုၾသဒိနိတ္မ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားျခင္းျဖစ္ၿပီး သုိ႔မွသာလွ်င္ေနာင္တြင္ တရားဝင္ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ထုတ္ေပးႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားပိုင္ 
သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ထိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားတြင္ အဓိကနယ္ေျမအသြင္အျပင္မ်ားနွင့္ အျခားေသာ 
ပထဝီဝင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိသည့္ ေဆာ့ဝဲ(လ္)ကထုတ္ေပးေသာ ေျမပံုမ်ားပါဝင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာျပဳစုေနသည့္ အခ်ိန္ 
တြင္ KNU ဗဟိုမွ အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေကာနယ္ေျမတစ္ခုမွ် မရွိေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဌာန ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီ 
ကိို ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ တရားဝင္တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္။170

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတိက်မႈမ်ားသည္ ေကာနယ္ေျမ တစ္နယ္ႏွင့္တစ္နယ္ ကြာျခားသကဲ့သို႔၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ထိုနယ္ေျမ 
မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားလည္း ကြာျခားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာမ်ားတြင္ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားေနထိုင္မႈ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ သူတို႔အတြက္ ထိုသို႔ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားသည္ ေကာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ သူတို႔၏ 
ေျမယာမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ဆႏၵရွိသည့္ သူစိမ္းမ်ားကို  ၿခိမ္းေျခာက္မႈအလားအလာတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ေနသည္။ KESAN သည္ ေကာေသးဂူး 
ဟုေခၚသည္ ့႐ိုးရာေကာတစခ္တုြင ္“ပါဝင္ေဆာငရ္ြကလ္ပု္ေဆာင္ျခင္း သုေတသနေလလ့ာမႈ” တစခ္ကုိုေ ဆာငရ္ြက္ေနသည။္ထုိေကာေသးဂူးတြင ္
ေက်းရြာေပါင္း ၃ဝ ပါဝင္ၿပီး နယ္ေျမဧရိယာ ၂၇,ဝဝဝ ဧက ကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ 

အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေကာလူဦးေရအမ်ားစုသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ ၎တို႔၏ ႐ိုးရာ 
ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ အေလ့အထမ်ားသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ 
႐ိုးရာကို ေလးစားေစရန္ ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳေနရာေဒသမ်ားတြင္ အမဲလိုက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ 
အျခားေသာေနရာမ်ားရွိ အမဲလိုက္ခံရေသာ သား႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား ျပန္လည္ေမြးျမဴသားေဖာက္ျခင္းအတြက္ ေနရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာ သားေကာင္အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝအတိုင္း မပ်က္မယြင္းထားရွိသည့္ 
သစ္ေတာမ်ားသည္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈကို လံုၿခံဳစြာထားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိနားလည္ထားသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္   ေကာအေလ့အထမ်ားကို စနစ္တက် 
ဖြ႕ဲစည္းျခင္းသည ္ အစိုးရ၊ ကမုၸဏမီ်ားႏငွ္ ့ပတဝ္န္းက်ငရ္ွ ိ အျခားေသာအစအုဖြ႕ဲမ်ားအပါအဝင ္သစူမိ္းမ်ားထမံ ွ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားကိကုာကြယရ္န ္
အေရးႀကီးေသာအခြင့္အေရးတစ္ခုအေနျဖင့္ ႐ႈျမင္ေနသည္။ မူတေရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မာေလခိုေကာ၏ ခရစ္ယာန္ေကာခိုတစ္ေယာက္က ထို 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳး  ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေကာ အေလ့အထေတြကို ကြဲျပားတဲ့ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အစီအမံေတြရွိတဲ့ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာက ထိန္းသိမ္းေနခဲ့တယ္ 
… [ဒါေပမဲ့၊ အလုိအပ္ဆံုးအေနနဲ႔] ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေကာ ကို ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုရင္ ေကာ စိတ္ဓာတ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
ေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မိဘေတြတုန္းက ေကာ ကို သူတို႔အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တယ္။ ေကာ ရွိသင့္တယ္လို႔ 
သူတို႔က အၿမဲတမ္းေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သာ အဲဒီလိုမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ေသတာနဲ႔ ေကာ လည္း ေပ်ာက္ဆံုးလိမ့္မယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔က အရင္းအျမစ္ေတြ၊ တိရိစာၦန္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကိုဂ႐ုမစိုက္ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ေတြ ဖ်က္ဆီးျခင္း 
ခံရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ [ဒီ ေကာ ဟာ] ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တယ္ဆိုတာကုိ ျပည္သူေတြ သိေစခ်င္တယ္။ တျခားသူေတြ အဲ့ဒါကို္ 
သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ ကြၽန္ေတာ္အတြက္ကေတာ့ ဘယ္ဘာသာဝင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေကာ ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔လို 
တယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ ေတာ့ [ ျမန္မာအစိုးရက] [ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း]ေျမေတြအားလံုးက 
သူတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ထင္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါကုိထိန္းသိမ္းဖို႔လို္ၿပီး ရွင္းလင္းတဲ့ မွတ္ပံုတင္ စနစ္တစ္ခု 
စတင္ဖို႔လိုတယ္။ 

170 ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီကို ဌာန ၆ ခု (KAD၊ KFD၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဌာန၊ သတၱဳတြင္းဌာန၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘာသာေရးရာဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
အခြန္ဌာန) အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ေယာက္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ အႀကံေပးမ်ားလည္း ပါဝင္ 
သည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ ေျမယာေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။
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ေကာေဒသခံ အစုအဖြဲ႕အမ်ားစုက ၎တို႔စနစ္ကို KNU က တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အတိုင္း  ေတြ႕ျမင္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အၿမဲတေစေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ ျမန္မာအစုိးရထံမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာ္ေသးေဂးတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈတြင္ မွတ္သားခဲ့သည့္အတိုင္း “ေကာ္ေသးေဂးကသူေတြက KNU ရဲ႕ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ 
ေတြကို ဘာလို႔လုိခ်င္တာလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါ အခ်ိဳေဒသခံေတြက(ျမန္မာ)အစိုးရ သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား 
လာပါက ျပန္လည္ခုခံႏိုင္မည့္ တပ္သားမ်ား ေကာ္ေသးေဂးတြင္ မရွိဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ KNU က ၎တို႔ကို 
ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကၿပီး၊ KNU ကို အခြန္ေပးႏွင့္ ၎ကိုယ္ပို္င္ ေကာ႐ိုးရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း၍(၎တို႔အျမင္အရ) KNU ကို ၎တို႔၏ 
တိုင္းရင္းသား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေထာက္ပ့ံရန္ ဆႏၵရွိသည္”။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝအတည္ျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ မာေလထိုေကာ၏ ေကာထိုက အလားတူအေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ တပ္မေတာ္သည္ သူ၏ ေကာေဒသကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမတိုင္မီက တစ္ႀကိမ္မွ်သာ လာေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ အျခားေသာ 
နယ္ခံမ်ားက အစုိးရသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ၎တို႔နယ္ေျမမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္သည္ဟု ထပ္ခါ 
တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေကာထိုက စာေရးသူအား ယခုလိုေမးျမန္းခဲ့သည္။ “  KNU ဆီက ေကာခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရခဲ့ရင္ အစိုးရကို တားဆီးႏိုင္ 
မလား၊ ေမးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက အစိုးရက ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
နယ္ေျမေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔အတူ ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္လို႔ လုပ္ေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္တာက အစိုးရက ဒီေျမေပၚမွာတစ္ခုခုလုပ္ခ်င္ရင္ KNU ကုိ 
ေမးလိမ့္မယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အဲဒါက ကူညီလိမ့္မယ္”

“ တကယ္ေတာ့  KNU အေနနဲ႔ ဂရနေတြကိုအျပည့္အဝအတည္ျပဳမလား၊ ေလးစားမႈထားမလားဆိုတာမေသခ်ာေသးဘူး။ KESAN ရဲ႕အဆိုအရ၊ 
“ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ေတြက KNU ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသစနစ္ကိုသိတယ္ သူတို႔  အဲဒါကိုမျငင္းဆန္ဘူး ဒါမွမဟုတ္ ဒီကိစၥကို ဗဟိုအထိ ေျပာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ သူတို႔ ျငင္းဆန္ 
လိမ့္မယ္” 

သို႔ေသာ္လည္း ထိုကိစၥကို အျပည့္အဝ အာမခံမႈေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ မာေလထိုေကာ၏ ေကာထိုအဆိုအရ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္း 
ေသာ နယ္နိမိတ္မ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေရးပါလိ္မ့္မည္။ ထိုနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေကာ နယ္ေျမ ၇ ခုရွိ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕မ်ားက 
အေလးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသမ်ားကို KNU က အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မလားဆိုသည္မွာ မေသခ်ာေသးပါ။ သူက ယခုလို 
ရွင္းျပခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့၊ ေကာ ကို လြယ္လြယ္ကူကူလက္ခံႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့မထင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ KESAN နဲ႔ ေဒသခံ 
အစုအဖြဲ႕ေတြ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တဲ့ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ လူေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲက သူတို႔အေနနဲ႔ ေကာစနစ္ 
ကို မွတ္ပုံတင္တင္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တယ္၊ … ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
KNU အေနနဲ႔ အေလးအနက္ထားလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ အဲဒါကို အတည္ျပဳဖို႔ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
ေပးအပ္ဖို႔ မလိုခ်င္ဘူး။ … ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရင္ေတာင္မွ KNU က ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မရပ္တည္ဖူးဆိုရင္ [ အဲဒါကို 
ဂုဏ္မျပဳဘူးဆိုရင္] ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။ ေကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေပးတာတစ္ခုတည္းက မလံုေလာက္ဘူး။ သူတို႔ 
အေနနဲ႔ [ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔] နီးနီးကပ္ကပ္ေနဖို႔ လိုအပ္တယ္ ၿပီးေတာ့ အာမခံဖို႔လဲ လိုအပ္တယ္။

ထိုေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္  ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳ မူဝါဒမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ေသာအခါ (အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမပြင့္လင္းႏိုင္မႈ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္) အခက္အခဲ 
မ်ားစြာရွိေနသည္ကို ျပသေနသည္။ KFD ႏွင့္ KAD တို႔၏ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ KNU ၏ အျခားအဆင့္ရွိ 
အရာရွိမ်ားသည္ ေဒသတြင္းအေလ့အထမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ စနစ္က်သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ား 
ထားရွိထားေသာ္လည္း၊ ထိုစနစ္မ်ားကုိ KNU သာမက အစိုးရ၏ နယ္ခံအဆင့္ အရာရွိမ်ားက အျပည့္အဝ အေလးအနက္ထားမည္ကို ေသခ်ာေစ 
ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေနသည့္  
ေနရာမ်ားတြင္ ပို၍ပင္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ 
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၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ KFD သည္ ခ႐ိုင္ ၇ ခုလံုးတြင္ “အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား” ဟုေခၚသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို စတင္ရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ 
ထိုသစ္ေတာမ်ားသည္ ေဒသခံအစုအဖြံ႕မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားသည့္ သစ္ေတာ 
မ်ားျဖစ္သည္။ အျခားေသာ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အေလ့အထအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မတူဘဲ၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္သည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ 
အေမြရရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ဘဲ ေခတ္ေပၚလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းလမ္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ တည္ရွိဆဲ အေလ့အထအခ်ိဳ႕အေပၚ 
မူတည္၍ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေက်းလက္ရွိျပည္သူမ်ားသည္ ေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ ႐ိုးရာဓေလ့ 
ဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေဝခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ 
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေပါင္း ၁၁၅ ခုရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေပါင္း ၆၃ ခုကို မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုသစ္ေတာ 
မ်ားသည္ သစ္ေတာေျမဧကေပါင္း ၆၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ (၂၅၉ sq. km) ကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရတြင္လည္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ 
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအစီအစဥ္တစ္ခု ရွိသည္။ 

ဇယား ၄ - KNU သစ္ေတာဆိုင္ရာ ဌာနေအာက္ရွိ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား အေရအတြက္၊ ခ႐ိုင္အလိုက္ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 
ေနွာင္းပိုင္း)

ဒူးထာထူး ၃၁ မူတေရာ ၂

ၿမိတ္ ထားဝယ္ ၅ ဒူးပလာရာ ၂၁

ကလာလြယ္ထူး ၃ ဘားအံ ၂

ေတာ္ဦး ဝ

KFD အႀကီးအကဲ၏ အဆိုအရ၊ “အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာအေျခခံအရ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔၏ သစ္ေတာမ်ားကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ 
ဆိုၿပီး အတူတကြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ (အစုအဖြဲ႕အသီးသီးတြင္) မတူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ အခ်ဳိ႕က သား႐ိုင္း 
တိရိစာၦန္မ်ား ကာကြယ္ရန္ အေလးထားၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၎တို႔၏ ေရေဝကုန္းတန္းမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္ အျခားသူမ်ားကေတာ့ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား အစရွိသည့္ အမ်ားပိုင္အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ပစၥည္းမ်ား ရလိုၾကသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ 
KNU ၏ ရပ္ရြာအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ၎တို႔သည္ ေဒသခံမ်ားခ်မွတ္သည့္ အဆံုးအျဖတ္မ်ား 
ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ဥပမာ - သစ္ေတာဆိုင္ရာေျမယာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို  ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

သို႔ေသာ္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ KFD ေရးသားခဲ့သည့္ “အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား” ကို အေျခခံကာ ေဒသခံ 
အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္။ ၎ 
တို႔တြင္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္၊ မည္သူက ပုိင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ သစ္ေတာအတြင္း ထြန္ယက္ 
စိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သစ္ခုတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က KNU ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလမ္းၫႊန္မႈမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို 
တားျမစ္ထားသည္။ KESAN ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုပိတ္ပင္မႈသည္ အလြန္အကၽြံထုတ္ယူမႈကို ရည္ၫႊန္းျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုဝန္ထမ္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ [စီးပြားျဖစ္] ကြၽန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို မိတ္ဆက္သင့္တယ္၊ အဲဒါကိုလည္း 
[ေရွရည္တြင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္] စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ အဲ့ဒါမွ [ေဒသခံ အစုအဖြဲ႕ေတြလည္း] အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္ၿပီး၊ 
KFD က အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္မယ္” လက္ေတြ႕တြင္၊ အလြန္အမင္း တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ထားျခင္းသည္ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို 
တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းသည္လည္း KFD ႏွင့္ ေဒသခံတို႔ၾကားတြင္ 
တင္းမာမႈမ်ားကို ဖန္တီးလာႏိုင္သည္။ ထို KESAN ဝန္ထမ္းက အျခားေသာ ထိခိုက္ဖြယ္ရွိသည့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တူညီေသာ ခ်ည္းကပ္မႈတစ္ခုကို ေတြးၾကည့္ထားသည္။ ဥပမာ- “ေဒသခံ 
အစုအဖြဲ႕ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာပိုင္ေတြ ေရႊတူးေဖာ္ဖို႔္  ေနရာတစ္ခုကို လိုခ်င္ရင္၊ အဲဒါကို [ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္] ႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်ဖို႔္ တိတိက်က် 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ရွိသင့္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားကို ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အစုတစ္ခုစီသို႔ သတ္မွတ္ခ်ထားေပး 
သည္။ ေက်းရြာဥကၠ႒မ်ားကို အစီအစဥ္အေၾကာင္း အသိေပးထားၿပီး၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွတစ္ဆင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာကို မွတ္ပံု 
တင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္၊ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားစြာ ဖံုးလႊမ္းထားသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို KESAN သို႔မဟုတ္ 
KFD က တုိက္႐ိုက္ခ်ည္းကပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ KFD သည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဧရိယာကို သတ္မွတ္ရန္ ေကာ္မတီ၊ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား 
ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ GPS ကိုၾသဒိနိတ္အမွတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊ ၎ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
ေရးဆြဲသည္။ KFD အႀကီးအကဲ၏ အဆိုအရ၊ အဲဒီသစ္ေတာေတြက ေဒသခံ အစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔သာဆိုင္ၿပီး၊ KNU သစ္ေတာဆိုင္ရာဌာနနဲ႔ 
မဆိုင္ဘူး … ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီမွာ အႀကံဥာဏ္နဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးဖို႔  သက္သက္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဒသခံ 
အစုအဖြဲ႕ေတြ ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္နည္းဥပေဒေတြ၊ မူဝါဒေတြလုပ္ဖို႔ သူတို႔နဲ႔ အလုပ္အတူတူလုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က အဓိကပါပဲ”

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေကာ္မတီက အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံမွ လက္မွတ္မ်ားရယူျခင္း၊ နည္းဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တြဲဖက္ျခင္းႏွင့္ ထိုစာရြက္စာတမ္းကုိ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒မ်ားထံသို႔  ေပးပို႔ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။ 
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးသည္ ၎ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ KFD သို႔  ေပးပို႔သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ KFD သည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 
ခ႐ိုင္ KFD သို႔ ေပးပို႔သည္။ ခ႐ိုင္ KFD သည္ ၎ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို KFD ဗဟိုႏွင့္ တရားဝင္ 
အေထာက္အထားမ်ားထားရွိကာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ KFD ဗဟိုႏွင့္ KESAN တို႔တြင္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ 
မ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္ ေဆာ့ဝဲ(လ္) အေျခခံထားသည့္ ေျမပံုမ်ားရွွိၿပီး၊ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ (အခ်ပ္ပို ၄ 
တြင္ ၾကည့္ပါ။)

မူတေရာခ႐ိုင္ KFD အႀကီးအကဲ၏ ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္္ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိ 
သူေတြၾကားက ညႇိႏႈိင္းမႈေတြက သိသိသာသာ ေႏွးေကြးေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ [သစ္ေတာဆိုင္ရာ] 
နည္းဥပေဒေတြက မသင့္ေတာ္သင့္ဘူးဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္က သူတို႔ဆီကို ျပန္လာၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာတယ္။” 
ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေလွ်ာက္လႊာ ၁၂ ေစာင္ သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ပင္ 
ရပ္တန္႔ေနၿပီး အျခားေသာ ေလွ်ာက္လႊာ ၁၂ ေစာင္သည္  ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။

KFD ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖယ္မႈမ်ားရွိပါက၊ “လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား” အတြက္ အျခားေလွ်ာက္လႊာမ်ား စိစစ္ျခင္းကိုလည္း 
ရပ္တန္႔ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ KFD ၏ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစသည္။ ဗဟိုအဆင့္ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ KESAN တို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံမ်ားအား ရပ္ရြာအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ 
မည့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ဖန္တီးရမည္။ KFD က မူတေရာကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ၎ရွိ အရင္းအျမစ္အနည္းအငယ္ကိုသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ထိုမူတေရာတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
သစ္ေတာကို ပ်က္စီးေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ “မူတေရာက၊ ျပည္သူေတြမွာ( အားေကာင္းတဲ့ ႐ိုးရာ အေလ့ 
အက်င့္ေတြ) ရွိတယ္၊ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕သစ္ေတာေတြကို ေကာင္းေကာင္းကာကြယ္ထားတာ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီေနရာမွာ အာ႐ံုစိုက္လုပ္စရာ 
မလိုဘူး” ဟု KFD အႀကီးအကဲက ရွင္းျပထားသည္။ 

အျခားေသာ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ကနဦးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

KNU သည္ ေဘးမဲ့ေတာ ၁၄ ခု၊ သဘာဝအတိုင္းထားရွိသည့္ သစ္ေတာ ၆၄ ခု၊ ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ရာ သစ္ေတာဇံု ၈ ခုကို 
လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေနရာမ်ားအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ထားမႈမ်ားသည္ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝ 
အတိုင္းထားရွိထားသည့္ သစ္ေတာအမ်ားစုကို ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အစျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရက ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈကို 
အေမြဆက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏွင့္ KNU သစ္ေတာဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ ေျမပံုႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၎သစ္ေတာမ်ားအား အမွန္တကယ္  ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေျခအေနမွာ အလြန္ပင္ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္ေတာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KNU ဗဟိုမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရွိ 
ေသာ သစ္ေတာမ်ား (ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ရွိတြင္ ခ႐ိုင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳ၍ အခြန္ေကာက္ခံထားသည္) အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရန္ 
သင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ KNU ဗဟိုတြင္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရပ္စဲရန္ အာဏာမရွိသေလာက္ပင္ 
ျဖစ္ေနသည္။ 

KNU သည္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားကို ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဘးမဲ့ေတာမ်ားကို မည္မွ် 
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ထိန္းသိမ္းထားမည္ဆိုသည္မွာလည္း ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ KNU ၏ လံုၿခံဳမႈအေပးႏိုင္ဆံုး ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္  ေဘးမဲ့ေတာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ 
ေသာ ကလာမူးပလိသည္ ကလာလြယ္ထူးႏွင့္ မူတေရာ ခ႐ိုင္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားသည္။ ထိုခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လူအေယာက္ ၂ဝ ပါဝင္ေသာ ရိန္းဂ်ား တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုရွိသည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕တြင္ KNLA ႏွင့္ KNPF မွ 
အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္ 
KESAN ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးမ်ားထံမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။  

အစိုးရႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း

KNU ႏွင့္ အစိုးရၾကား ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အလားအလာသည္ ဤသုေတသန၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
မဟုတ္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ေနေသာေၾကာင့္၊ ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေနအထား 
မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနသည္။ KNU အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ အားထုတ္မႈ 
အားလံုးကို ၎တို႔၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ပံုမ်ားအေပၚ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မည့္ ပရိယာယ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထင္ျမင္ေနဟန္ရွိသည္။ 
KNU က အစိုးရကို ၎တို႔၏ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို အရင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ေတာင္းဆိုထားသည္။ 

ခ႐ိုင္အမ်ားအျပားတြင္၊ (အထူးသျဖင့္၊ အစိုးရ၏ အၿမဲတေစတည္ရွိမႈမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏို္င္မည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိရန္) 
အစိုးရအေနျဖင့္ KNU ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရသည္ မူတေရာတြင္ KNU နယ္ေျမမ်ားရွိ သဘာဝအတိုင္း 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ၎အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဧရိယာမ်ား၏ ေျမပံုမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး၊ ေျမယာကို ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ပိုင္းျခား 
သတ္မွတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KNU က ထိုေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ထိုျငင္းပယ္မႈသည္ အစိုးရကို KNU ထံမွ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ ဦးတည္ခဲ့သည္။ ထိုသစ္ေတာဧရိယာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ KNU မွ သတ္မွတ္ထား 
သည့္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ တူညီမႈရွိေသာ္လည္း KNU အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရေျမတိုင္းမ်ားကို ၎တို႔မေရာက္ဘူးသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးလိုစိတ္ မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအျပင္၊ အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို KNU ၏ မယံုၾကည္ 
မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္ မူတေယာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ အစိုးရဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ထုိေနရာမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ကာကြယ္ေနသည္ဟု ခံစားေနရၿပီး၊ အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယမ်ား ရွိေန 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဒူးပလာရာခ႐ိုင္ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ KNU ၏ စာရင္းသတ္မွတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ KNU အကၽြမ္းတဝင္ရွိေသာ  ေဒသခံ အစုအဖြဲ႕မ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ KNU ႏွင့္ အတူတကြ 
လိုက္ပါခြင့္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ KNU သည္ ျငင္းဆိုခဲ့ဟန္ရွိသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ ကရင္ျပည္နယ္ “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ”  ၉ ၿမိဳ႕၏ တေစ့တေစာင္း ေလ့လာခ်က္

အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ အေျခစုိက္စခန္းမ်ားရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ SPDC အစိုးရသည္ ၎၏ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕မ်ား၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရွမ္းရြာသစ္သည္ ၂ဝ၁ဝ 
ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရေျမပံုမ်ားတြင္ မပါဝင္ခဲ့ပါ။ ကမေမာင္း၊ ပိုင္က်ံဳ၊ ရွမ္းရြာသစ္၊ က်ိဳက္ဒံုးႏွင့္ လိပ္သို ၿမိဳ႕မ်ားသို႔  တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သြားေရာက္ 
လႈပ္ရွားေနႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - လိပ္သိုၿမိဳ႕၊ သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေဒၚဖားခို ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ဦး ခ႐ိုင္
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၄၈,၆ဝ၆
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၃,ဝ၉၃
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၇ဝ ခန္႔ (ထိုေနရာတြင္ အစိုးရ၏လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ၁၉၅ဝ ခန္႔မွစ၍ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း)
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉၈ အလြန္ ကာလမွစတင္ကာ
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

လိမ္သိုၿမိဳ႕သည္ ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ၁၉၇ဝ ဝန္းက်င္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေဒသမ်ားႏွင့္ တစ္စုတစ္တည္းေရာက္ရွိမႈကို ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး KNLA 
တပ္မေတာ္ ၂ မွ စြန္႔ခြာလာသည့္ ခြဲထြက္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုက ကူညီခဲ့သည္။ ၎တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ခုသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အုပ္စု” ႏွစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး 
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ား အနက္မွ တစ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕လံုးသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေသးအစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေနသည္ (အပိုင္း ၁ တြင္ ဖတ္ပါ)။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေဘာဂလိၿမိဳ႕၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေထာ္တထူး ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ဦး ခ႐ိုင္
ၿမိဳ႕၏ကရင္အမည္ - ကလာေလ
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၁၇,၂၃၇
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၁,၉၉၉
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၇၉ မွစတင္၍
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ -  ၂ဝ၁၁ မွစတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

ေဘာဂလိၿမိဳ႕ကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ အေျခစို္က္စခန္းတြဲ၍ ပါရွိေသာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စခန္းတစ္ခု 
အျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီကာလအထိ ၎ကို ေဘာဂလိေက်းရြာအုပ္စုအျဖစ္ သိရွိၾကသည္။ ၎ၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ ကယား 
ျပည္နယ္သို႔ သြားသည့္လမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ အပစ္ရပ္စဲေရးမတိုင္မီအထိ အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခု 
ရွိၿပီး၊ အစုိးရ၏ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို သံေတာင္ၿမိဳ႕တြင္သာ ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရသည္ 
ထိုေက်းရြာကို “စံျပ ေက်းရြာ” အျဖစ္ အတန္ၾကာေအာင္ ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး၊ အထူးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္လ်ာထားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုေက်းရြာသို႔ ကရင္လူမ်ိဳးမဟုတ္သူ အေျမာက္အမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KNLA ၏ 
အဆိုအရ အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားကို သိသိသာသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အစိုးရသည္ အပစ္ရပ္စဲေရးမတိုင္မီ ထိုၿမိဳ႕တြင္ ရဲစခန္း 
တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း KNLA က ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အစိုးရသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး၊ ဆရာ/မ ၇ ေယာက္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရဲစခန္းအပါအဝင္ အစိုးအရအေဆာက္အအံုမ်ားကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၁,၉၉၉ ေယာက္ရွိၿပီး၊ ထို 
ပမာဏသည္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျပည့္အဝရွိသည့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားရွိ လူဦးေရႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားျပားလွသည္။ ၎ေဒသမ်ား 
တြင္ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းရွိသည္။ အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ KED ေထာက္ပ့ံမႈေပးထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ 
KED တို႔အတူတကြ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္း တည္ရွိသည္။ KNU တည္ရွိမႈသည္ ထိုေဒသတြင္ သိသိသာသာ ရွိေနေသးသည္။ 
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ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ကမေမာင္းၿမိဳ႕၊ ဖာပြန္ ၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေဒြးလို ၿမိဳ႕နယ္၊ မူတေယာ ခ႐ိုင္
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၁၇,၂၃၇
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၁,၉၉၉
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉၅ အလြန္ ကာလမွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

ကမေမာင္းၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူမွ သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ၿမိဳင္ႀကီးငူသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက DKBA ၏ ဌာနခ်ဳပ္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္  (BGFs) ၁ဝ၁၃ ႏွင့္ ၁ဝ၁၄ တို႔၏ လက္ရွိဌာနခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ KNU/KNLA တို႔သည္ မူတေရာ ခ႐ိုင္စတင္ရာ 
ကမေမာင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တာဝန္ခ်ထားမႈမ်ား သိသိသာသာရွိေနသည္။ ထိုေနရာရွိ  ေက်းရြာအမ်ားစုသည္ ကမေမာင္းႏွင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕မ်ား 
ၾကားရွိ လမ္းမအနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ထိုေဒသသည္ KNU၊ BGF မ်ား၊ ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ တည္ရွိသည့္အျပင္ DKBA 
ခြဲထြက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေက်ာ္ထက္၊  ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ပိုဘီး တို႔သည္လည္း ထိုေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္၊ 
ကမေမာင္းသည္ LORC ၿမိဳ႕နယ္ ႐ံုးခြဲတည္ရွိရာျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ ယေန႔ေခတ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ တူညီေနပံုကို ျပသေန 
သည1္71။ ထိုေနရာသည္ DKBA ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ DKBA 
ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ ထိုေနရာတြင္ ဆက္လက္ရွိေနေသးသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ရွမ္းရြာသစ္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - လူပေလၿမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္
ၿမိဳ႕၏ကရင္အမည္ - ကေလာကတီး
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၂၁,၇၃၅
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၅၃၁
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉၅ ခန္႔မွစတင္၍
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

ရွမ္းရြာသစ္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ႀကီးႀကီးမားမား စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ထိုထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သာေဆာင္ရန္း၏ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိသည့္ KNLA ၏ မဟာဗ်ဴဟာက် 
အေျခစိုက္စခန္းျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မဲသေဝါကုိ တပ္မေတာ္အစိုးရက ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ KNLA က ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ထိုတပ္စခန္းကို ယာယီ ျပန္လည္ ရယူႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳရန္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၁၉၉၅ တြင္ DKBA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ မာနယ္ 
ပေလာမွ ေျမာက္ဖက္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိေနရာမ်ားကုိ ရယူရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ 
KNLA ၏ အဓိကေနရာယူထားသည့္ ေတာင္ပိုင္းရွိ နယ္စပ္ဧရိယာမ်ားကို ထပ္မံရယူခဲ့သည္။ ထိုထိုးစစ္အားလံုးသည္ ျပည္သူမ်ားကို  ေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ယေန႔တြင္၊ ရွမ္းရြာသစ္သည္ တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာေရာက္ရွိေနၿပီး တပ္မေတာ္သည္  ေျခလ်င္တပ္တစ္ခုကို 
ဆင္ေျခဖံုးေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ၊ ထိုရြာတြင္ လူဦးေရ ၅၃၁ ေယာက္သာရွိသည္။ သို႔ျငားလည္း အစိုးရ 
သည္ ၎၏ တည္ရွိမႈကို အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္  အစုိးရ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းတစ္ခုကိုလည္း ထားရွိထားသည္။ 
လိႈင္းဘြဲ႕မွ ရွမ္းရြာသစ္သို႔သြားသည့္ ပထမဆံုးလမ္းကိုလည္း တည္ေဆာက္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ရွိ မဲသေဝါ သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ 
လမ္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ရွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းတို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 ပိုဘီး OR ဖိုးဘီး ?

အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားသည္ ယခင္ DBKA ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုက္ရာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွာ  ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ပိုဘီးတို႔ 
လက္ေအာက္မွ မၾကာေသးမီက ခြဲထြက္သြားေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ တပ္စခန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္၊ KNU/

171 KHRG ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ၾကည့္ပါ၊ “The SLORC’s New Forced Relocation Campaign,” January 8, 1993, http://khrg.org/1993/01/93-01-08/
slorcs-new-forced-relocation-campaign တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://khrg.org/1993/01/93-01-08/slorcs-new-forced-relocation-campaign
http://khrg.org/1993/01/93-01-08/slorcs-new-forced-relocation-campaign
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KNLA တုိ႔သည္ နယ္စပ္တြင္လည္း ေနရာယူထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဌာနခ်ဳပ္ကို မဲသေဝါ အနီး ရွမ္းရြာသစ္ႏွင့္ မိုင္ 
၂ဝ ေအာက္သာေဝးေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိလာခဲ့သည္။ ထိုေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္၊ ကရင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္သက္/ဖိုးဘီး 
DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႕တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ/ေအာက္တိုဘာလမ်ား ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲႏွစ္ခုစလံုးသည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူႏွင့္ မဲသေဝါၾကားရွိ ရွမ္းရြာသစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လမ္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ နယ္ေျမရွင္းလင္းၿပီးေၾကာင္းကို ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ပိုင္က်ဳံၿမိဳ႕၊ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - တာကေရ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘားအံ ခ႐ိုင္
ၿမိဳ႕၏ ကရင္အမည္ -  တာကေရ
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၈၈,၆ဝ၄
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၄,ဝ၇၄
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ေနာက္အက်ဆံုးအေနျဖင့္ ၁၉၉၇ မွစတင္၍ (တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္ 
ကာ ထိုၿမိဳ႕သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္)
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ား အေစာပိုင္းမွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

ပိုင္က်ံဳသည္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ရွိသည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ တြင္ KNLA သည္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တို႔ေၾကာင့္ ထိုေဒသမွ ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။ ပိုင္က်ံဳႏွင့္ လိႈင္းဘြဲ႕တို႔ကို ကားလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာေၾကာင့္ 
တပ္မေတာ္သည္ ထိုေဒသကို ၁၉၉၆ မတိုင္ခင္ ကတည္းက ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟန္ရွိသည္။  သို႔ေသာ္ KNU သည္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ 
၁၉၉၇ မတိငုမ္အီထ ိထိုေဒသတြင ္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွခိဲၿ့ပီး ေဒသခမံ်ားသည ္၁၉၉ဝ ျပည့္ႏစွ ္ေနွာင္းပိငု္းမ်ား မတိငုမ္အီထိ တိက္ုပြဲမ်ားေတြ႕ႀကံဳခဲရ့သည။္ 
ထိုၿမိဳ႕အနီးတြင္ တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ား ရွိသည့္အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မိုင္းတူးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္ေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား မၾကာခဏခံရသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁ဝ၁၅ ၏ ဌာနခ်ဳပ္လည္း တည္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁ဝ၁၆ သည္လည္း အနီးအနားတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ အျခားေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္လည္း ထိုေဒသတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ရွိသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - က်ိဳက္ဒံုး ၿမိဳ႕၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေကာတရီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၅၇,၉၃၈
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၃,၅၁၅
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ (၎သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ အျခားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း 
ယာယီထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာက္ရွိခဲ့သည္)
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

KNU သည္ က်ိဳက္ဒုံးကို ၁၉၉၇  ခုႏွစ္ မတိုင္မီအထိ ဆက္တိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္၊ တပ္မေတာ္သည္ အႀကီးစားထိုးစစ္ဆင္မႈ ျပဳ 
လုပ္ၿပီး က်ိဳက္ဒံုးကို ရယူခဲ့သည္။ KNU လက္ေအာက္တြင္ ရွိစဥ္ကပင္ ထိုၿမိဳ႕သည္ အဓိက ကုန္သြယ္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ကို 
ကားလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ ၎ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ KNU က ယာယီထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရေအာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ မက်ေရာက္ 
ခဲ့ေပ။၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ထိုးစစ္မ်ားၾကားတြင္၊ သူမူဟဲ ဦးေဆာင္သည့္ KNLA တပ္မဟာ ၁၆ သည္ ခြဲထြက္ခ့ဲၿပီး ကရင္ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ (Karen 
Peace Force - KPF) ဟုေခၚသည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ကာ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲသည့္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုးစစ္အတြင္း ဗလီမ်ား 
မီးေလာင္ခဲ့သျဖင့္ မူစလင္မ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့ရၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားသည္ ပုန္းကြယ္ႏိုင္ရန္ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။172 KPF သည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ 
တြင္ တပ္သားရာဂဏန္းျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ က်ိဳင္းဒံု တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ 

172 ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိရန္အတြက္ KHRG ဝက္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္ပါ၊  “Developments in the SLORC/
SPDC Occupation of Dooplaya District,” February 25, 1998,http://khrg.org/1998/02/khrg98u1/developments-slorcspdc-occupation-
dooplaya-district တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ႏွင့္ “Starving Them Out: Forced Relocations, Killings and the Systematic Starvation of Villagers in 
Dooplaya District,” March 31, 2002။ http://khrg.org/2000/03/khrg0002/starving-them-out ဖတ္႐ႈပါ။ ေဒသတြင္း အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို KHRG 
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရွာေဖြပါ။

http://khrg.org/1998/02/khrg98u1/developments-slorcspdc-occupation-dooplaya-district
http://khrg.org/1998/02/khrg98u1/developments-slorcspdc-occupation-dooplaya-district
http://khrg.org/2000/03/khrg0002/starving-them-out
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၏ ထုိၿမိဳ႕အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး၊ တပ္မေတာ္သည္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ေျခလ်င္တပ္မ်ားထားရွိသည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေဒသ၌ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။173

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေဝါေလၿမိဳင္ ၿမိဳ႕၊ ျမဝတီ ၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေကာတရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာရာ ခ႐ိုင္
ၿမိဳ႕၏ကရင္အမည္ - ေဝါေလ
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၉,၂၁၃
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၃,ဝ၈၃
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွစတင္၍ (၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ အထိ DKBA က အမ်ားဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္ )
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

ႏွစ္အေတာ္ၾကာေအာင္ ေဝါေလအျဖစ္ အသိမ်ားခဲ့ေသာ ေဝါေလၿမိဳင္ နယ္စပ္စခန္းကို တပ္မေတာ္က ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ျငားလည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္တြင္ ထိုေဒသသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ DKBA စတင္ၿပိဳကြဲခ်ိန္တြင္ KNU ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 
တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္အရ ယင္းေဒသတြင္ အစိုးရ၏ အလံုးစံုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္ 
ေဝါေလသည္ ေစာလားပြယ္ ကြပ္ကဲေသာ DKBA တပ္မဟာ ၉ဝ၇ ၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တပ္မဟာ ၉ဝ၇ သည္ ထိုေဒသအနီးပတ္ဝန္းက်င္ 
အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္  ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တပ္မဟာ ၅ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ 
ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ တပ္စြဲထားၿပီး၊ စုကာလီႏွင့္ ျမဝတီကို လမ္းေဖာက္ဆက္သြယ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို စတင္ၿမိဳ႕တည္ခဲ့သည္။ 

တပ္မဟာ ၅ သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျငင္းဆိုၿပီး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပြဲကို 
အျခားေသာ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး၊ ေဝါေလေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လအတန္ၾကာေအာင္ တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ထိုပဋိပကၡမ်ား 
သည္ အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၂,၅ဝဝ ကို ထြက္ေျပးေစခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။174၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ဝါေလးေဒသကို နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ တပ္မဟာ ၅ သည္ စံုစီးၿမိဳင္ တြင္ ၎၏ ဌာနခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စံုစီးၿမိဳင္သည္ 
ေဝါေလမွ ၁ဝ ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရိွၿပီး တပ္မဟာ ၅ သည္ KKO/DKBA အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အစိုးရသည္  ထိုၿမိဳ႕ကို ေဝါေလၿမိဳင္ 
အျဖစ္ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ တီးညလိ ဟုေသာ ကရင္အမည္ရွိ ရြာကို ေအာင္မဂၤလာ ဟူေသာ ဗမာအမည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ ေဝါေလၿမိဳင္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို DKBA မွ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ DKBA သည္ ထိုေဒသတြင္း လူမႈေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ KNU ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားသည္။ KNLA သည္ အေရွ႕ဘက္ရွိ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္၊ KNDO ဌာနခ်ဳပ္သည္ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂ဝ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ၎သည္ ဗိုလ္ျမ၏ သား 
နာဒါျမ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိကာ၊ နာဒါျမသည္ ထိုေဒသအတြင္း ႏွစ္အေတာ္ၾကာ လႊမ္းမိုးေနလ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - စုကလိၿမိဳ႕၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ေကာတရီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္
ၿမိဳ႕၏ ကရင္အမည္ - ခူးကလိ
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၅,၇ဝ၃
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၃၄၂ 
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉၇ မွစတင္၍
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ -  ၂ဝ၁၂ မွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စုကလိေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္ကို ထိုးစစ္ 
ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ KNU ထံမွ စုကလိကို ရယူခဲ့သည္။ စုကလိသည္ ရြာငယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၊၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ 

173 KHRG ဝက္ဆိုဒ္, “Two Separate Clashes Between Armed Actors in Kawkareik Township, Dooplaya District, February 2015,” May 1, 2015။ 
http://khrg.org/2015/04/15-3-nb1/two-separate-clashes-between-armed-actors-kawkareik-township-dooplaya-district တြင္ ဖတ္႐ႈပါ။
174 KHRG သတင္းဘူလက္တင္ “Civilians at Risk from Continued SPDC-DKBA Conflict in Dooplaya District,” November 14, 2010, http://www.
burmalibrary.org/docs21/KHRG-2010-11-14-Civilians_at_risk_from_continued_SPDC DKBA_conflict_in_ Dooplaya_ District-en-red.pdf.  တြင္ 
ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

http://khrg.org/2015/04/15-3-nb1/two-separate-clashes-between-armed-actors-kawkareik-township-dooplaya-district
http://www.burmalibrary.org/docs21/KHRG-2010-11-14-Civilians_at_risk_from_continued_SPDC%20DKBA_conflict_in_%20Dooplaya_%20District-en-red.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/KHRG-2010-11-14-Civilians_at_risk_from_continued_SPDC%20DKBA_conflict_in_%20Dooplaya_%20District-en-red.pdf
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လူဦးေရ ၃၄၂ ေယာက္သာရွိသည္။ အနီးအနား ရြာတစ္ရြာရွိ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေလာက္က စုကလိ 
ဝန္းက်င္မွာ ဘယ္သူမွ ဗမာစကားမေျပာတတ္ၾကဘူး၊”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထိုေနရာသည္ ဒုကၡသည္မ်ား 
ျပန္လည္ေနထိုင္ရာ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ KKO/DKBA သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသအမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ KNU ကို ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ျပန္လည္တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားသည္။ ေက်းရြားအမ်ားစုသည္ အစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ 
DKBA သည္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရဲစခန္းအပါအဝင္ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး 
ဌာနခြဲႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတို႔ကို တည္ေဆာက္ထားသည္။ အစုိးရေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ထိုေက်ာင္း 
တြင္ ဆရာ/မ ၁၉ ေယာက္ရွိၿပီး၊ ေက်ာင္းသား ၇၁ ေယာက္သာရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ကိုးတန္းႏွင့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္စီသာရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ  ထိုၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အျခားေသာ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ 
အမ်ားစုသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသးသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ဘုရားသံုးဆူ ၿမိဳ႕၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္
KNU ၏ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ - ႏို႔တေကာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးပလာယာ ခ႐ိုင္
ၿမိဳ႕နယ္၏ အဂၤလိ္ပ္အမည္ - Three Pagodas Pass
စုစုေပါင္း လူဦးေရ - ၉ဝ,၄၈၄
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ဦးေရ - ၂၇,၃၁၁
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွ စတင္၍
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အတည္ျပဳက်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ - ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

ဘုရား ၃ ဆူ သည္ အတည္တက်ျဖစ္ၿပီးေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ ဆံုရာ နယ္စပ္ႀတိဂံေဒသ 
ရွိ ေတာင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ဘုရားသံုးဆူေတာင္ၾကားလမ္း (Three Pagadoas Pass) ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေခၚဆိုသည္။ ၎ 
သည္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ အေရးပါသည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ က်ဴးေက်ာ္ရာတြင္ အဓိက 
လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး၊ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းကလည္း ဂ်ပန္တို႔သည္ ၎တို႔၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ “ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္း” 
အျဖစ္ ထုိေနရာကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ NMSP ဌာနခ်ဳပ္သည္ ထိုေတာင္ၾကားလမ္းအနီးတြင္ တည္ရွိ 
သည္။175 ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း KNU ႏွင့္ NMSP တို႔သည္ ထိုေတာင္ၾကားလမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကၿပီး ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳၾက 
သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္က ရံဖန္ရံခါ ထိုးစစ္မ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္းတြင္ပင္ KNU ႏွင့္ NMSP တို႔သည္ ထိုေတာင္ၾကားလမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ရန္ တစ္လနီးပါး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ ထိုေနရာကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ အစုိးရသည္ ထိုၿမိဳ႕ကို အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္မႈကိုလည္း ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္အလယ္မ်ားမွ စတင္ကာ DKBA ႏွင့္ KPF တို႔က ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္။176 NMSP ၏ အစိုးရႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အပစ္ရပ္စဲသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ကာ၊ ၎သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
အပစ္ရပ္နယ္ေျမတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခဲ့သည္။ ထိုနယ္ေျမသည္ ဘုရားသံုးဆူ၏ ေတာင္ဘက္မွစတင္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ DKBA၊ KPF ႏွင့္ 
NMSP တုိ႔သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေသာ ထိုဧရိယာအတြင္းရွိ လမ္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ားတေလွ်ာက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ 
မ်ားကို စတင္ထားရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ KKO/DKBA ႏွင့္ KNLA တို႔သည္ ဘုရားသုံုးဆူေဒသကို ပူေပါင္းထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လူေျပာ 
သူေျပာအရ ထိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ရဲေထာက္လွမ္းေရး စခန္းတစ္ခုအပါအဝင္ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္စီးခဲ့သည္။177 သို႔ေသာ္ 
တပ္မေတာ္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

175 South (2005) ကို ၾကည့္ပါ။
176 ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေတာင္ၾကားလမ္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ HURFOM (2008) တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။
177 Paul Keenan, “DKBA Commander Saw La Pwe Dies,” Paul Keenan website, March 5, 2016. https://paullkeenan.net/2016/03/15/dkba-
commander-saw-lah-pwe-dies/ တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

https://paullkeenan.net/2016/03/15/dkba-commander-saw-lah-pwe-dies/
https://paullkeenan.net/2016/03/15/dkba-commander-saw-lah-pwe-dies/


98

အခ်ပ္ပို ၁။ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (မူရင္း)

၂ဝ၁၂-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၂၇) ရက္

၁။ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးညီလာခံကို ၂ဝ၁၂ - ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆) 
ရက္ေန႔အထိ KNU နယ္ေျမ၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ (၇) ေဒသတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ဤညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇၁) ဦး၊ 
ေလ့လာသူ (၇၄) ဦးစုစုေပါင္း (၂၄၉) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ဤညီလာခံသည္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ (၄) ႏွစ္တာကာလ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
တင္သြင္းျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ား ျပန္လည္စီစစ္သံုးသပ္ 
အတည္ျပဳျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၃။ ညီလာခံမွႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေရးကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ 
အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္သြားရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ နစ္နာဆုံး႐ႈးံမႈမ်ားကုိ အကာအကြယ္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ သေဘာထားခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၄။ ညီလာခံသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသစ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး (ဥကၠ႒)
၂။ ဖဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (ဒု-ဥကၠ႒)
၃။ ဖဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း ( အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)
၄။ ဖဒုိေစာေသာသီဘြဲ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး - ၁)
၅။ ဖဒုိမန္းမန္း (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး -၂)
၆။ ဖဒုိေစာေရာဂ်ာခင္ (ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)
၇။ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ (ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)
၈။ ဖဒုိေစာသမိန္ထြန္း (ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)
၉။ ဖဒုိေစာတာဒိုမူး (ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)
၁ဝ။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီ (ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)
၁၁။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲ (ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္)

 
၅။ ညီလာခံမွ တပ္မဟာ ၇ ၏ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီအား ေကအဲန္အယ္လ္ေအ178 - ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မဟာ ၅ ၏ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲအား ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၆။ ျမန္မာအစိုးရ၏ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ေစရန္ ေလးေလးနက္နက္ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ျပည္လံုးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးကုိ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္သည္ဟု ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ သံုးသပ္သည္။

၇။ ယခုလို ျမန္မာအစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္၍ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ ရွိေနေသးသျဖင့္ ၎အေပၚ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရမွ ၎ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚေပါက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရ 
သျဖင့္ ေကအဲန္ယူ -  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

178 KNLA ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ ေပးအပ္ထားေသာ ရာထူးအတိအက်မ်ားသည္ ကြဲျပားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ general officer commanding ကို commander 
in chief အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းသည္။
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၈။ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးကို လက္ရွိႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား 
အင္အားစုမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲညီစြာ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာအပ္ပါ 
သည္။
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အခ်ပ္ပို ၂။ NCA ၏ “ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား”

ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား

(က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အတိုင္းအတာအရ တာဝန္ယူၾက 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ 
ကာလအတြင္း ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္ - 

 
(၁)  ျပည္သုူလူထူ၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
(၃) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊
(၄) ေဒသဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၅) ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ အကူအညီရယူ 

ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၆) မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

(ခ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိပါက 
သဘာသယံဇာတမ်ားဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (Extractive Indsutries Transparency Initiative – EITI ) လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(ဂ) သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ သီးျခားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္ကို အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
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အခ်ပ္ပို ၃။ KNU ၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား 
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အခ်ပ္ပို ၄။ KNU ၏ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား
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