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ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈ အေျပာင္းအလဲကာလမ်ားရွိ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရုံး၊ ဒီဇင္ဘာလ၂၀၁၆၊ ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္း သုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ 
ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/ceasefires-governance-development-burmese-
version/
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆၊ အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈ အေျပာင္းအလဲကာလမ်ားရွိ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအရုံး။ ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ 
အမွတ္ (၁၆)

ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အေျပာင္းအလဲကာလမ်ားၾကားရွိ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈဌာန (DFAT) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆
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တစ္။ ။ မိတ္ဆက္

ဤမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
၆၇ ႏွစ္ၾကာ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားက KNU အဓိကလႈပ္ရွားရာ 
ေဒသျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ားကို မည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္းကို 
ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ၎ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားက ယခင္စစ္တပ္ 
သာရွိခဲ့သည့္ ျပည္နယ္၏ နယ္ေျမပိုင္နက္မ်ားတြင္ အစိုးရမွပါ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  ဝင္ေရာက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေအာင္ အေျခအေနမ်ားေပးခဲ့သည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ KNU သည္လည္း ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ လူထုႏွင့္ ပိုမို 
လြတ္လပ္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္ခြင့္ ရလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်င္းအရာက 
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုစံအသစ္မ်ား  ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ 
အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစမည့္ 
အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU သည္လအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲသည္။ လက္ရိွအစုိးရသစ္ 
သည္ KNU အပါအဝင္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ား အစဥ္အၿမဲေတာင့္တခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ 
အစိုးရတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးကို ေရွး႐ႈကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ဦးစီးေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ စစ္မက္ 
ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို 
သိသိသာသာပိုင္ဆိုင္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အတိုက္အခံျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ 
သည္။

KNU သည္ အစိုးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသး 
သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဤစာတမ္းငယ္က  
ျပသထားသည္။  သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္း 
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသစ္က ယခင္အစိုးရမ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိပံု 
ေပၚေနသည္။ ထိုအခ်င္းအရာက KNU အဓိကက်မႈကို စိန္ေခၚလ်က္ရွိ 
သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ KNU သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈသည္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံျဖစ္ေစ၊ 
ပဋိပကၡအေနအထားျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ ့ 
လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္ကိုမူ ျငင္းမရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ 
မူ KNU အတြက္ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက႑ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္မႈ 
ႏွင့္ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မႈအေပၚတို႔တြင္ မူတည္ေနသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ 
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈ သေဘာတရားအေပၚ မွီတည္ေနျခင္းမွ 
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
အခန္းက႑ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ KNU အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီတစ္ခုအသြင္ယူရန္ လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးက႑မ်ား၌ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္ 
မည့္ သိသာေသာ ဖက္ဒရယ္ဆန္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား ရွိမွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ေကာင္းလုပ္ေပလိမ္႔မည္။ 
လတ္တေလာအေနျဖင့္ KNU ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာသည့္ အေနအထားတြင္သာ 
တန္႔မေနပဲ ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္သို႔ ဦးတည္သြား 
ရန္ အေရးႀကီးသည္။
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ႏွစ္။ ။ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းႏွင့္ အေရးပါေသာ 
ယူဆခ်က္မ်ား

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား - ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ဗမာႏွင့္ ရွမ္းၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၏ တတိယအႀကီးဆုံး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သံုးသန္း 
ႏွင့္ ခုနစ္သန္းၾကား ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ 
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း 
ကရင္လူမ်ိဳး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္သည္။ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶ 
ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂ဝ% ခန္႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ကာ 
အေရအတြက္အတိအက်မသိရေသာ ပမာဏမွာ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ 
ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ “ကရင္” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္း 
သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲလာသည့္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ေနေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေပါင္းကာ ေခၚဆိုရည္ၫႊန္းသည့္အတြက္ 
အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အဆိုျပဳ႐ံုသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ 
သည္။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ကရင္အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ
မ်ားကို အုပ္စုခြဲ ၁ဝ ခု ၁၅ ခုအျပင္ အဓိကလူမ်ိဳးစု ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ 
စေကာကရင္ ႏွင့္ ပိုးကရင္ တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ကိုလုိနီေခတ္ႏွင့္ 
ကိုလိုနီေခတ္အလြန္ ကာလမ်ားတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား
အနက္မွ ပအို႔ဝ္၊ ကယန္းႏွင့္ ကယားတို႔ကို ကရင္လူမ်ိဳးအႏြယ္ဝင္မ်ားဟု 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ 
ေနေသာ္လည္း သပ္သပ္္စီအသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။၁

KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ - KNU သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို “ႏိုင္ငံသား 
အားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ”၂ ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစလိုၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား 
အတြက္ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ ေပးေစလိုသည္။ KNU အတြက္ 
အဓိကနာက်ည္းခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံကို ဗမာလူမ်ိဳးစု၊ အထူးသျဖင့္ 
ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 
အစပိုင္းတြင္ KNU သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို 
ေျပာင္းလဲေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိသည္။ 
အဆိုပါ ထင္ျမင္ေရးသားခ်က္မွာ မွားယြင္းေနသည္။ KNU သည္ 
ကရင္ျပည္နယ္ အလံုးစံုအာဏာရရွိေရးအတြက္ အေလးထားခဲ့ေသာ္ 
လည္း ျပည္ေထာင္စုေအာက္တြင္ သီးျခားျပည္နယ္မ်ားအၾကား 
အာဏာခြေဲဝမႈကုိ အစဥ္အဆက္အားေပးခ့ဲသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။

KNU သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက NLD ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ 
လႈပ္ရွားမႈကို အစဥ္အဆက္ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္အျပင္ 
တပ္မေတာ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 
အဓိကက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသားေပး 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ အစည္းအ႐ံုး၏ ႏိုင္ငံေရး 
ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရသစ္ 
တစ္ရပ္သို႔ ေျပာင္းလဲထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔အေန 
ျဖင္ ့NLD၊ တပမ္ေတာ္ႏငွ္ ့တိငု္းရင္းသား လက္နကက္ိငုအ္ဖြ႕ဲမ်ားအၾကား 
သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေထာက္ခံသြားမည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ 
သည္။ KNU သည္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးကတည္းက ဘက္ေပါင္းစံုသေဘာတူေသာ ႏုိင္ငံ 
အဝွမ္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္ 
အား တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အဆက္မျပတ္ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ 
ေတာင္းဆုိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အုပ္စုတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္က သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ (NCA) ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ 
အေပးအယူ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိလာခ့ဲ သည္။

အစိုးရ၊ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ KNU 
အၾကားရွိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေနအထားသည္ လတ္တေလာႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္ 
ကာလအတန္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူခဲ့ 
ေသာ္လည္း KNU ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာ 
တူညီခ်က္ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး 
ရန္သူအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ကို ေထာက္ခံေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက EAO မ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေသာအခါတြင္မူ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းျပန္ 
ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ KNU သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အရွိဆုံးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္လိုက္နာရန္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈ မရွိ 
ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ 
ေဝဖန္သူမ်ားကပင္ လက္ခံရေသာ “စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ 
လူနည္းစု ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ကိစၥအားလံုးကို 
အက်ဥ္းခ်ံဳး” ေဖာ္ျပထားသည့္ NCA စာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 

၁ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုခြဲအမ်ားစုတြင္ ႏွစ္ဖက္နားမလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားရွိၾကေသာ္လည္း ႐ိုးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းဆက္ဆံမႈ သမိုင္းမ်ားမွ 
တဆင့္ စပ္ဆက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈၾကားမွ ေပါင္းစည္းသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ Ardeth Maung Thawnghmung, The Karen Revolution in 
Burma: Diverse Voices, Uncertain Ends (Washington: East West Center, 2007); Ardeth Maung Thawnghmung, The “Other” Karen in Myanmar: Ethnic 
Minorities and the Struggle without Arms (New York: Lexington Books, 2012); Ashley South, “Karen Nationalist Communities: The ‘Problem’ of 
Diversity,” Journal of Contemporary Southeast Asia 29, no. 1 (April 2007): 55-76; Ashley South, Burma’s Longest War – Anatomy of the Karen Conflict 
(Amsterdam: Transnational Institute, 2011), available at: https://www.tni.org/en/briefing/burmas-longest-war-anatomy-karen-conflict တို႔ကိုၾကည့္ပါ။
၂ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ KNU ဗဟိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွထုတ္ျပန္သည့္ သေဘာထားစာတမ္း ကိုၾကည့္ပါ။ http://www.knuhq.org/wp-content/uploads/2014/10/2013-Aug-The-
KNU-and-the-Peace-Process.pdf
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မတ္လတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။၃ KNU သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕တြင္ တစ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ျဖစ္လာ 
ခဲ့ၿပီး အျခားက်န္ရိွေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာမူ 
ပါဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ခြင့္မရ
ရွိသည့္အတြက္ သပိတ္ေမွာက္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ မျပဳျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္ေလးျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာ - ၁၉၆ဝ ႏွစ္မ်ား 
အလယ္ပိုင္းက တုိင္းျပည္တြင္း ပထမဆံုးအာဏာသိမ္းမႈအၿပီးတြင္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက “ျဖတ္ေလးျဖတ္” မဟာဗ်ဴဟာ၄ ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ 
သည္။ ၎ဗ်ဴဟာသည္ လူထုထံက အေထာက္အပံ့မ်ားကို 
ျဖတ္ေတာက္ရန္ ၿဗိတိသွ်တို႔အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ကနဦးပုိင္းတြင္ ေဒသခံ 
ျပည္သူလူထုက EAO မ်ားအေပၚ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေထာက္ခံအားေပး 
မႈမ်ား မရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ရက္စက္သည့္ စနစ္တက် ေျမလွန္ေခ်မႈန္းေသာ နည္းလမ္းကို အသံုး 
ျပဳလာခဲ့သည္။ ထုိနည္းလမ္းျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူ 
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရလြယ္ကူေစရန္ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္နီးေသာ 
ေဒသမ်ားသို႔ အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားေကာင္းေသာေနရာမ်ားကို 
“အမဲေရာင္နယ္ေျမမ်ား” အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး၊ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားကိုမူ “အျဖဴေရာင္နယ္ေျမမ်ား”အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ကာ၊ EAO ေရာ အစုိးရပါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေရာေႏွာေနေသာ 
ေနရာမ်ားကို “အညိဳေရာင္နယ္ေျမမ်ား” အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
အမဲေရာင္နယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူထုမ်ားကို အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ 
မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ျငင္းဆန္သူမ်ား 
ကို ရန္သူမ်ားကဲ႔သုိ႔ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေတာင္ေဒသမ်ား၌ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားခန္႔တြင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ 
လပုင္န္းမ်ားကို ပံမုနွလု္ပ္ေဆာငလ္ာခဲၿ့ပီး ၎တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
ထိခိုက္မႈအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။၅

KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး - KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အျခား 
လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အခြန္မ်ား 
ေကာက္ခံျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ အေျခခံတရားစီရင္မႈစနစ္ေပးျခင္း၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္း ႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား 
ထုတ္ေပးျခင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ အျခားေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၾကပ္မတ္ 
စမီံျခင္း၊ ပညာေရးႏငွ္ ့အေျခခကံ်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာကမ္ႈတို႔အပါအဝင ္
အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ KNU 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသတေလ်ာက္တြင္ 
ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ၾကေသာ အနည္းဆံုး ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၈ဝဝ,ဝဝဝ 
ခန္႔အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။၆ ထိုလူဦးေရထဲမွ ခန္႔မွန္းေျခ 
၂၅ဝ,ဝဝဝ မွ ၃၅ဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ KNU ၏ အဓိကခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္တြင္ 
တည္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရအပါအဝင္အျခားအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္လည္း 
ဆက္ဆံမႈရွိသည္။ KNU ၏ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး 
အစိုးရ၊ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရွိသေလာက္နည္းပါး 
သည့္ လူဦးေရ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိႏိုင္သည္။၇ KNU ၏ အဓိက 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္သည္ ေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားကို 
ကာကြယ္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ကာ လက္နက္တပ္ဆင္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။

အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရး - 
သမိုင္းတေလ်ာက္တြင္ KNU သည္ အကြဲအၿပဲမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ 
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ၁၉၇ဝ ႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ၁၉၈ဝ ႏွစ္မ်ား 
အလယ္ပိုင္းတြင္ စည္းလံုးမႈရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ 
ခုႏွစ္အၾကားတြင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ KNU ထံမွ မၾကာခဏ ခြဲထြက္သြားၿပီး 
အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးသြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ 
အုပ္စုမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNU အား ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္လာၾက 
သည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို တစ္ဖက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထိုအထဲမွ အထင္ရွားဆံုးမွာ KNU မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္တပ္မွဴးမ်ားက 
ထူေထာင္ထားသည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသား 
တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြဲထြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၃ 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/.
၄ ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ EAO မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွေပးေသာ အေထာက္အပံ့အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္ 
(အစားအေသာက္၊ ရန္ပံုေငြ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ တပ္သားစုေဆာင္းေရး၊ ခံုလႈံစရာ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္ေတာက္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္)။ 
အခ်ိဳ႕ကမူ မဟာဗ်ဴဟာသည္ လူထုက EAO မ်ားကို ေက်ာခုိင္းၿပီး EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေခါင္းမ်ားျဖတ္သည့္အထိ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟု 
ဖြင့္ဆို ၾကသည္။ 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။
၅ ရာေထာင္ခ်ီေသာ ကရင္လူထုမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ KNUႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဘက္မ်ား ထူေထာင္ထားေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွ ထူေထာင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းစခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ KNU ပိုင္နက္မ်ားအတြင္းသို႔ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။
၆ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ KNU လႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၁၁ တို႔တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၂.၃ သန္းရွိၿပီး ေဖာ္ျပပါခန္႔မွန္းေျခကို 
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ကာ တြက္ခ်က္ရရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၇ KNU လႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၁၁ ခုရွိ လူဦးေရကို အေျချပဳၿပီး ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ေရွ႕မွတ္ခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ။
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အုပ္စု KNU ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အစိုးရ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး လႈပ္ရွားရာေဒသ

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

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအေပၚ 
မူတည္

တပ္မေတာ္၏
ကြပ္ကဲမႈေအာက္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္၊ 
မူတေရာခ႐ိုင္ေတာင္ပိုင္း

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

မဟာမိတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၊
တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္

ယခု တိုးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ 
တပ္မေတာ္ အမည္ကို အသံုးျပဳေနေသာ 
ေက်ာ္ထက္/စန္းေအာင္/ပိုဘီးအုပ္စု၊ 
(၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ၾကား 
မူရင္းတိုးတက္ေသာ  ဗုဒၶဘာသာ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း)

အားေပ်ာ႔ေသာမဟာမိတ္၊ 
သို႔ေသာ္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 
ယံုၾကည္မႈရွိ

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ 
ဘားအံခ႐ိုင္၊
မူတေရာခ႐ိုင္ေတာင္ပိုင္း

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) မဟာမိတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ဘားအံခ႐ိုင္

တပ္မေတာ္ BGF အမွတ္ ၁ဝ၂၃ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအေပၚ 
မူတည္

တပ္မေတာ္၏ 
ကြပ္ကဲမႈေအာက္

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္

သံေတာင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား” / 
ျပည္သူ႔စစ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအေပၚ 
မူတည္

တပ္မေတာ္၏ 
ကြပ္ကဲမႈေအာက္ 
ေလ်ာ႔ရဲစြာတည္ရွိ

ေတာ္ဦးခ႐ိုင္
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သံုး။ ။ KNU ၏ သမိုင္းအက်ဥ္း

ကိုလိုနီေခတ္အတြင္းတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသ 
အႏွံ႔အျပားတြင္ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ကြဲျပားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာကတ္ြင ္က်ေရာကခ္ဲၾ့ကသည။္ ကရငလ္မူ်ိဳးအမ်ားစသုည ္
ၿဗိတိသွ်တို႔က အစပိုင္းတြင္ Burma Proper ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
Ministerial Burma ဟုေခၚခဲ့ၾကေသာ ျပည္မတြင္ ဗမာႏွင့္ အျခား 
လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေထြးေယာယွက္တင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ် 
တို႔သည္ ထိုေဒသမ်ားမွ ရွိရင္းစြဲ ႐ိုးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး 
အစိုးရစနစ္သစ္တစ္ခုႏွင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။ ထိုစနစ္သစ္၏ စစ္ေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ခန္႔ထား 
ရန္ ပိုမိုအေလးသာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ ဗမာလူမ်ိဳး 
မ်ားသည္ ဖယ္ထုတ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကရင္အင္အားစုမ်ား 
၏ ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုလည္း ခံခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ယေန႔ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔အပါအဝင္ 
ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကို “ေတာင္တန္း 
ေဒသမ်ား” ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ကရင္နယ္ေျမတစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ KNU မူးတေရာခ႐ိုင္(အစိုးရအေခၚ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္) 
ျဖစ္ေသာ သံလြင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ အနီအနားတဝိုက္ေဒသမ်ားလည္း ပါဝင္ 
သည္။ ထုိေဒသသည္ ကိုလိုနီအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်က္မျဖစ္ေသာ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး အလံုးစံုနီးပါးရွိေသာ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရခဲ့သလို KNU ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ 
အၿမဲတမ္းနီးပါးရွိခဲ့သည္။

KNU ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း - KNU ၏ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
သည္ ၁၈၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ပညာတတ္ခရစ္ယာန္ 
ကရင္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္လာ 
ခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း (KNA) ကိလုည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
KNU ကို KIA အပါအဝင္ ကရင္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစည္းအ႐ံုး 
ကို ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ 
မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားမွ 
ေထာက္ခံမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိခဲ့သည္။ KNU ႏွင့္ ၎အ႐ိုက္အရာ 
ကို ဆက္ခံသူမ်ားက လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ျဖစ္ေအာင္ 
ရည္မွန္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။ ၎အေျခအေနကို ကရင္လူမ်ိဳး 
အမ်ားအျပားေနထိုင္ေသာ ဗမာဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား ထားရွိႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ေပါင္းစည္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ရည္မွန္းေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ 
ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို တံု႔ျပန္ရန္ KNU ကိုထူေထာင္ခဲ့ျခင္း 
လည္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တေလ်ာက္လုံးနီးပါးတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ႏွစ္ခုမွ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သျဖင့္ ကရင္ႏွင့္ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား အလြန္ျမင့္မားခဲ့သည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ ၎၏ အစိုးရ 
အဖြဲ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
၎တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးကို အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈအစည္းအေဝးသို႔ 
ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗမာႀကီးစိုးေသာ 
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မ်ား ဖိႏွိပ္ခံရမည္ကို 
တစစ စိုးရိမ္လာခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူညီမႈတြင္ ကရင္ႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအမံ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရည္ၫႊန္းေဆြးေႏြးခဲ့ 
ျခင္းမရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆံုးျဖတ္ရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ကိုသာ ရည္ၫႊန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကရင္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့ၿပီး 
သီးသန္႔တည္ရွိေသာ “ကရင္႐ိုင္ဖယ္တပ္ရင္း”အျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။

KNU ၏ ပထမအႀကိမ္ေၾကညာခ်က္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၄၇) တြင္ 
ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသ 
အမ်ားစု လႊမ္းၿခံဳပါဝင္သည့္)၈ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ဥပေဒျပဳ 
ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း က႑မ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳး 
ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားကို ျမႇင့္တင္ေပးေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခဲ့ 
သျဖင့္ KNU က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ေစာဘဦးႀကီး သည္လည္း ၎၏ 
အစိုးရအဖြဲ႕ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ KNU သည္ ကရင္အမ်ိဳးသား
ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Karen National Defense Organization 
– KNDO) ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ငယ္ 
မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းခ်ထားခဲ့သည္။ KNU ၏ ဒုတိယေၾကညာခ်က္ 
(၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ)သည္ ပိုမိုရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားလာခဲ့ 
သည္။ ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ “လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္” တြင္ 
ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ အမ်ားစုႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း (အၾကမ္းဖ်ဥ္းအား 
ျဖင့္ ယေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သင့္ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကိစၥအား ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအထိ တင္သြင္းရန္ ေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎ကရင္ျပည္နယ္သည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၏ ကုိယ္ပိုင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ျပည္နယ္မ်ား (Autonomous 
National States of Burma)”၉ ဟုေခၚေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းမႈ 
တစ္ခုေအာက္တြင္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၈ Mahn Robert Ba Zan (2008), 95 တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ၿဗိတိသွ်အစိုုးရထံသိုု႔ ေၾကးနန္းစာအျဖစ္ေပးပိုု႔ခဲ႔ေသာ KNU ၏ ပထမေၾကညာခ်က္ကိုု ၾကည့္ပါ။ Mahn Robert 
Ba Zan, Mahn Ba Zan and the Karen Revolution (n.p., 2008), 95. Karen National Union (K.N.U.) Bulletin, no. 10, March 1987 ကိုု http://www.ibiblio.
org/obl/docs3/KNUBulletin010-LR.pdf တြင္ၾကည့္ပါ။ KNU သည္ ယခုု ကယားျပည္နယ္ မပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုုင္းတစ္ခုုလံုုးျဖစ္ေသာ ယခင္ 
တနသၤာရီတိုုင္း နယ္နိမိတ္တစ္ခုုလံုုးကိုု ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသိုု႔ သြတ္သြင္းလိုုခဲ့သည္။ 
၉ Smith , Insurgency and the Politics of Ethnicity, 87.
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စစ္ပြဲစတင္ျခင္း (၁၉၄၈-၁၉၄၉) - ႏွစ္ဘက္လံုးမွ အေလ်ာ႔ေပးညိႇႏိႈင္း 
ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရန္ 
ဆိုင္းျပင္းလ်က္ရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ အင္းစိန္တြင္ KNDO 
အဖြဲ႕မ်ား အဝိုင္းခံရၿပီး KNDO ႏွင့္ ခြဲထြက္ကရင္႐ိုင္ဖယ္အဖြဲ႕မ်ားက 
ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သျဖင့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ပဋိပကၡ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၁ဝ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
တပ္မေတာ္ရွိ ကရင္အမ်ိဳးသား အႀကီးအမွဴးမ်ားကို ထိပ္တန္းရာထူး 
မ်ားမွ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလတြင္ ခြဲထြက္မႈမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားေရးလက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း 
အား (ယခင္အရြယ္အစား၏ ထက္ဝက္ထက္ ေသးငယ္သည့္) က်န္ရွိ 
သည့္ တပ္သား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ 
ေၾကညာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဗမာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ တပ္သားမ်ားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ယေန႔ေခတ္တပ္မေတာ္၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ 
KNU သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လြတ္လပ္ေသာကရင္ျပည္နယ္ 
အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူကို ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
KNU တုိ႔သည္ ၎ႏွစ္ ေမလတြင္ အင္းစိန္မွ တုိက္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ 
ဇြန္လတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေစာဘဦးႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ 
ေကာ္သူးေလ အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၅ဝ - ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား - ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕အနီး၌ တပ္မေတာ္မွ ၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ 
ေစာဘဦးႀကီး က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ၎မက်ဆံုးမီ ယင္းႏွစ္၏ ဇူလိုင္လ 
တြင္ KNU ညီလာခံကို ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ၊ ကရင္ျပည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ၿပီးျပည့္စံုေစရမည္၊ ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲတြင္ရွိရမည္၊ 
ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးမည္ စသည့္ အေျခခံမူေလးခ်က္ကို 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ကို 
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္လူမ်ိဳး စုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ 
ေနထိုင္ေသာ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းကို ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။၁၁ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ KNU ကို အဖြဲ႕ခြဲသုံးခုျဖင့္ 
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမရွိအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
လက္ဝဲဘက္သို႔ ယိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ကရင္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လက္ယာဘက္သို႔ယိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 
ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပဳလုပ္ 
လာခဲ့သည္။

“ဖက္ဒရယ္လႈပ္ရွားမႈ” ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက 
အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲေတာ႔မည့္ အေျခအေနမ်ား 
ေၾကာင့္ ထုိသို႔အာဏာသိမ္းယူရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ 
အာဏာသိမ္းၿပီး မၾကာမီတြင္ KRC ေခါင္းေဆာင္ ဟန္တာသာေမႊး 
လက္နက္ခ်ခဲ့သျဖင္၁့၂ ဘိုျမသည္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။၁၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ား အေပၚ 
တြင္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ပံုစံကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 
ဘိုျမမွာမူ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘုိျမ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထုိင္း 
ႏိုင္ငံႏွင့္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ 
ထိုကဲ႔သို႔ လက္ဝဲႏွင့္ လက္ယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ 
ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ၿပီး ဘိုျမႏွင့္ KNUP တို႔သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တရားဝင္ခြာၿပဲသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ခန္႔တြင္ 
တပ္မေတာ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာကို (အပိုင္း ၁ တြင္ ၾကည့္ 
ပါ) စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး KNU တပ္မ်ားကုိ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္း 
တြင္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမွလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 
အလယ္ပိုင္းတြင္ ပဲခူး႐ိုးမမွလည္းေကာင္း တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ထိုမွႂကြင္းက်န္ေနေသာ လက္ဝဲဝါဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္မ်ားကို အေလ်ာ႔အတင္းအေပးအယူ ျပဳလုပ္ၿပီး 
အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းရွိ ဘုိျမ၏ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကရသည္။ 
KNUP ၏ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ လက္ဝဲဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
မန္းဘဇံသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းကပင္ ဘိုျမ 
ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကရင္ျပည္နယ္ 
ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ဆိုရွယ္လစ္ျပည္နယ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ “အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီစနစ္” အေတြးအေခၚကို အေျချပဳေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒသစ္ကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္တြင္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ KNU ခ႐ိုင္(၇)ခုကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ မူဝါဒ 
မ်ားမွာ လက္ဝဲအေတြးအေခၚမ်ားကို ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္သည့္ 
အေျခအေနရွိခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ေသာ လူတန္းစား 
ေပါင္းစံုသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို အေျခခံကာ “တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး 
အျမင္” ျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၁၉၇ဝ - ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား - ဘိုျမသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ KNU ၏ 
ဥကၠ႒ျဖစ္လာခ့ဲၿပီး ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္မလာခင္ 
အထိ အစည္းအ႐ံုးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။၁၄ ၎သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ကို ခုိင္ၿမဲစြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအ႐ံုး 
အတြင္းရိွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ေဘးသို႔ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့သည္ဟု 
စြပ္စြဲခံရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎၏ အားေကာင္းေသာ 

၁ဝ Ibid 114-8; Thawnghmung (2007), 7.
၁၁ Smith, Insurgency and the Politics of Ethnicity, 154.
၁၂ KNUP သည္ တိုုင္းရင္းသားစုုမဟာမိတ္ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး ကမ္းလွမ္းသည့္အခ်က္မ်ားကိုု ပယ္ခ်ခဲ႔သည္။ အဆိုုပါကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားတြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာလႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ ၎တိုု႔၏လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ကန္႔သတ္သည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ Paul Keenan, Changing the Guard: 
The Karen National Union, the 15th Congress, and the Future, Analysis Paper No.6 (Burma Centre for Ethnic Studies, 2013), 20 http://www.
burmalibrary.org/docs14/BCES-AP-6-red.pdf.  တြင္ၾကည့္ပါ။
၁၃ သာေမႊးသည္ KRC ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ၎ႏွင့္အတူ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ အုုန္းေဖသည္ အေရွ႕ပိုုင္းတိုုင္းတြင္ တိုုင္းမွဴးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
၁၄ This position was the equivalent of what is today almost invariably called “vice president.”
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ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ 
ႀကိဳးစားခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားက သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ထင္မွတ္ဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 
KNU သည္ ၎တို႔၏ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ” သေဘာထား 
ကို အေျခခံကာ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၁၅ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ KNLA မွ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
DKBA ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕၏ အေနအထား က်ဆင္းသြားမႈမ်ား 
ကို အပိုင္း ၅ တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

၁၅ တကယ္တမ္းတြင္ KNU သည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။



 |  8  |

ေလး။ ။ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ

KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာပံုစံကို ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ခုပါဝင္ေသာ 
ခ႐ိုင္ (၇) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ KNLA တပ္မဟာ 
မ်ားရွိသည္။ ထိုခ႐ုိင္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္သည္ အစိုးရမွသတ္မွတ္ထား 
သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ အစိတ္ 
အပိုင္းအမ်ားစုႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္း၏ အစိတ္အပို္င္း 
တခ်ိဳ႕ကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ စာေတြ႕အရ KNU ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ 
ထက္ေအာက္ဝါစဥ္သေဘာတရားရွိေသာ္လည္း ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုအတြက္ 
de facto သီးျခားအာဏာခြဲေဝမႈပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပေဒ 
ျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုမွတဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
လြတ္လပ္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကသည္။

ညီလာခံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ား - KNU အတြင္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ (KNU ညီလာခံဟု သိၾက 
သည္)၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ပံုမွန္က်င္းပေလ့ရွိေသာ 
ညီလာခံမ်ားမွာ အျမင့္ဆံုးေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ KNU ညီလာခံကို 
ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံမ်ားကို ၂ ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု 
တစ္ခုခ်င္းစီအား ထုိညီလာခံမ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္သက္တမ္းမတုိင္ခင္အထိ အစည္းအ႐ံုးကို 
ဦးေဆာင္မည့္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ 
မ်ားကို ထုိညီလာခံမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား 
ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေနာက္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာင္လာမည့္သက္တမ္း 
အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
ညီလာခံမ်ားမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္အျပင္ တရားဝင္မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္ အျခားအဆိုမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။၁၆

KNU ညီလာခံမ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု 
တစ္ခုခ်င္းစီအား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ညီလာခံမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္ခုနစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စီေရြးခ်ယ္ေပး 
ရသည္။ ခ႐ိုင္ညီလာခံမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
တက္ေရာက္ရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေနာက္သက္တမ္း 
မတိုင္ခင္အထိ အစည္းအ႐ံုးကိုဦးေဆာင္မည့္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊ 
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကို ထုိညီလာခံမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးရ 
သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ (သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕လြတ္လပ္ေသာ 
ေက်းရြာမ်ားတြင္) က်င္းပေသာ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ 
ညီလာခံႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ၎အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ေဒသလူထုကို 

ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ား (တစ္ခါတစ္ရံ 
တြင္ KNU အေျခခံအဖြဲ႕မ်ားဟုေခၚသည္) ကို ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ KNLA မွလည္း ညီလာခံအဆင့္ဆင့္သို႔ 
ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္သည္။

အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဌာန 
မ်ား - ညီလာခံမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ 
မ်ား၊ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဗဟုိ၊ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားရွိ 
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ရသည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အႀကီးဆံုးႏွင့္ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုၾကကာ အေရးႀကီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္လာပါကလည္း အေရးေပၚ 
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပၾကသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား 
တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္မွ ထင္ရွားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ 
ၿပီး ေန႔စဥ္ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ က႑ 
တစ္ခုခ်င္းစီအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားကို အလုပ္ 
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက အဆုိျပဳၾကသည္။ ဗဟုိအဆင့္တြင္ ဌာန ၁၄ ခု 
ရွိၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ၁ဝ ခုရွိသည္။ ဌာနအႀကီးအကဲ 
မ်ားက ၎တို႔ဌာနမ်ားအတြက္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို အဆိုျပဳၾက 
သည္။ ၎အဆိုျပဳခံရသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ၾကသည္။

ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးပါဝင္ၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ အနည္းဆုံး 
၂၁ ဦးပါဝင္ရသည္။၁၇ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ညီလာခံမ်ား 
ကဲ႔သို႔ပင္ မဲဆႏၵနယ္ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု တို႔ိကို ကိုယ္စားျပဳ 
ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အၿမဲတမ္းေကာ္မတီတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္ 
အနည္းဆံုး သံုးဦး ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းရသည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီတိုင္း 
တြင္ ဥကၠဌ၊ ဒု-ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ႏွစ္ဦး 
စသည္တို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ဦးပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ 
ဥကၠ႒သည္ KNU တြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အႀကီးပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲ 
၌ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဗဟိုဌာနဆိုင္ရမ်ားအတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းတာဝန္ 
မ်ားကို တာဝန္ယူရသည္။

၁၆ ဥပေဒအမ်ားစုုကိုု တရားစီရင္ေရးဌာနမွ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး၊ ဌာနဆိုုင္ရာမ်ားက ၎တိုု႔ႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲကာ အဆိုုတင္သြင္းၿပီး ညီလာခံ၏ သေဘာတူညီ 
မႈကိုု ခံယူေလ့ရွိၾကသည္။
၁၇ ထိုုအေရအတြက္မ်ားကိုု ဖြဲ႕စည္းပံုုဥပေဒတြင္ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း လိုုအပ္ပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္ခန္႔ထားႏိုုင္သည္။ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ တရားဝင္ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ကိုု အေျချပဳကာ ၂ဝ၁၂ ခုုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၅ ေယာက္ ေရြးေကာက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္မ်ားတြင္ ၄၈ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုုႏွစ္မ်ားတြင္ ၅ဝ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
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ခ႐ိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတိုင္းကို  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝရွိေသာ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒၊ KNLA 
တပ္မဟာမွဴးျဖစ္ေသာ ဒုဥကၠ႒၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ခန္႔ခြဲရေသာ အတြင္းေရးမွဴး ႏွစ္ဦးတို႔က ဦးေဆာင္သည္။ 
အေရးႀကီးစြာပင္ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ခ႐ိုင္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ တပ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာခြဲတမ္း 
မ်ား(သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြသား)  ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝ 
ျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူရသည့္အျပင္း သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္မ်ားရွိ KNLA 
ႏွင့္ KNDO အဖြဲ႕မ်ား၏ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ကိုလည္း ျဖန္႔ေဝေပးရသည္။ ခ႐ိုင္မ်ားသည္ ထိုကဲ႔သို႔ ၎တို႔၏မူဝါဒ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းရွိ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားဆံုးျဖတ္ျခင္းကို 
လြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကသည္။ ခ႐ုိင္အဆင့္ကုိ ဗဟုိက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
ထက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခ႐ိုင္အဆင့္၏ အနီးကပ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို မၾကာခဏခံၾကရသည္။

ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ က႑အလိုက္ ဗဟိုဌာနမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား၏ ကြပ္ကဲမႈ ႏွစ္ခု 
စလံုးကို ခံယူရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ၎တို႔သည္ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈ 
ေဆာင္ ေကာ္မတီမ်ားကို နာခံမႈအရိွဆံုးျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ထို 
ေကာ္မတီမ်ားက ေပးအပ္ေသာ ရိကၡာခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားထံသို႔လည္း ပံုမွန္ 
အစီရင္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ ဗဟိုအဆင့္မွ ေရးဆြဲၿပီး 
ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ KNU ညီလာခံတို႔က အတည္ျပဳထားေသာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရသည္။

ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ - 
“အေျခခံ KNU အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ဟုေခၚေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ားကို 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕တစ္ရြာခ်င္းအဆင့္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထား 
သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အေျခခံအဖြဲ႕မ်ားေအာက္ရွိ တစ္ရြာခ်င္းစီ 
တြင္ ရြာသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ေထာက္အခ်ိဳ႕ ရွိတတ္သည္။ အေျခခံ 
KNU အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက ႏွစ္စဥ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ား 
က်င္းပၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးပါဝင္ေသာ (အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး 
ပါဝင္ေသာ) ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားကို ဥကၠ႒ဦးေဆာင္ၿပီး လံုၿခံဳေရး၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားေရးရာမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ခန္႔အပ္ထား 
သည္။ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မွ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားယူျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူမႈေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ၎တို႔ 

သည္ KNU ပါတီဝင္စုေဆာင္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရၿပီး 
KNLA ႏွင့္ KNDO အတြက္ အလားအလာရွိသည့္ တပ္သားသစ္မ်ား 
ရွာေဖြျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရာထူးမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေတာ္မ်ားမ်ားအၾကား 
တြင္ ေရပန္းမစားေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း 
က ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ၾကာရွည္ၿမဲၿမံေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ေရပန္းမစားရျခင္းအေၾကာင္းမွာ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ 
ဝန္ပိုမ်ား မလုိခ်င္သလို ၎တို႔တြင္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း 
မ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အဆက္အသြယ္၊ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မရွိသလို ေက်းရြာအတြက္လည္း မယ္မယ္ရရ 
လုပ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကရင္ 
ေက်းလက္ဓေလ့မ်ားအရ ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ အေစာင့္ေရွာက္ခံ 
ဆက္ဆံေရး (patron-client) ေပၚေပါက္လာၿပီး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား 
က တာဝန္မ်ားကို သိသိသာသာ ထမ္းပိုးထားရၿပီး လူမႈေရးဖိအားမ်ား 
ႏွင့္အတူ စိန္ေခၚသူမရိွေသာ အာဏာပုိင္ဘဝကုိလည္းခံစားၾကရသည္။ 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ထပ္ေနမႈမ်ား 
ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ား ေရပန္းစားမႈ 
နည္းသည္။ အာဏာပိုင္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕က ၎တို႔ေတာင္းဆိုသည္မ်ား 
ကုိ မလုိက္ေလ်ာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ဖြဲ႕ကုိ ေထာက္ပ့ံေနလွ်င္ျဖစ္ေစ 
ရပ္ရြာထဲမွလူမ်ား ေနာင္က်ဥ္ေအာင္ သာဓကအေနျဖင့္ ကိုယ္ထိ 
လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

လံုၿခံဳမႈမရွိေသာကာလမ်ားတြင္ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒ေနရာ 
ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ ယူေလ့ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ ၎တို႔ကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏွိပ္စက္မႈ 
ခံရေခ် နည္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၈ သို႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ 
ကတည္းက ထိုအေျခအေနမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲေနပံုေပၚသည္။ ၾသဇာ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္း 
လည္း က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းက 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ရာထူးလက္ဝယ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ 
အခ်ိဳ႕က ၎ရာထူးသည္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး ဝန္ပိေစသည္ဟု ထင္ၾက 
သလို အခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ဂုဏ္ကို တက္ေစၿပီး လူရာဝင္ေစသည္ဟု 
ထင္ၾကသည္။၁၉

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး - KNU ၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (Karen National Liberation Army – KNLA)၊ 
ကာကြယ္ေရးတပ္ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား 

၁၈ KHRG, Village Agency: Rural Rights and Resistance in a Militarized Karen State (KHRG, 2008), 94, http://www.khrg.org/2008/11/village-agency-
rural-rights-and-resistance-militarized-karen-state  တြင္ၾကည့္ပါ။ KWO, Walking Amongst Sharp Knives: The Unsung Courage of Karen Women Village 
Chiefs in Conflict Areas of Eastern Burma (KWO, 2010) https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/walkingamongstsharpknives.pdf 
တြင္ၾကည့္ပါ။ သိုု႔ေသာ္ တပ္မေတာ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုု ကိုု္ယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွင့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေျပာဆုုိၾကသည္။
၁၉ KHRG, Hidden Strengths, Hidden Struggles: Women’s Testimonies from Southeast Myanmar (KHRG, 2016), 24-6, available at: http://khrg.
org/2016/08/hidden-strengths-hidden-struggles-women%E2%80%99s-testimonies-southeast-myanmar.
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ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Karen National Defense Organization 
- KNDO)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ (Karen National Police Force 
– KNPF) ႏွင့္ ေဒသအဆင့္စုစည္းထားေသာ ေက်းရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔ 
စစ္မ်ား တို႔ပါဝင္သည္။ KNLA၊ KNDO ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔စစ္ 
မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး 
KNPF သည္ ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ သာသနာေရးဌာနေအာက္တြင္ တည္ရွိ 
သျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲအၾကားတြင္ တရားဝင္ပိုင္းျခားထားသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေစသည္။ KNLA သည္ KNU အရပ္ဘက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထက္ 
တစ္ဆင့္နိမ့္ေသာ္လည္း ထံုးစံအရ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီမ်ား အားလံုးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည္။

KNPF သည္ KNU ခ႐ိုင္တိုင္းတြင္ရွိၿပီး (ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္မရွိပါ) 
အမ်ိဳးသမီးရဲေမမ်ား ပါဝင္သည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
KNPF ၏ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားရွိၿပီး KNU ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားလည္း  
တည္ရွိေသာ ရဲစခန္းဝန္းမ်ားထဲတြင္ အေျခခ်ေလ့ရွိသည္။ KNPF 
သည္ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ အေျခအေနမ်ား 
ကို ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔ေပးေသာ လံုၿခံဳေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ေလ့ရွိသည္။

တရားစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ တရားစီရင္ေရး - KNU ၏ တရားေရးစနစ္တြင္ 
KNPF အျပင္ တရားစီရင္ေရးဌာနလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုဌာနသည္ 
ဗဟိုအဆင့္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အားလံုးရွိ 
လြတ္လပ္ေသာတရားသူႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ KNU ၏ 
တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား 
သိနားလည္ျခင္းရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ား ပါဝင္သည္။ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မ်ား 
တြင္ KNU မွခန္႔ထားေသာ တရားသူႀကီးႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား မရွိေပ။ 
ထိုအစား ရာဇဝတ္မႈအေသးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကို ေက်းရြာေကာ္မတီမွ 
တဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ မၾကာေသးမီက KNU သည္ ကရင္ 
ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီကို ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ ဌာနတြင္း 
ေကာ္မတီတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး KWO (Karen Women’s 
Organization) မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုလည္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ ေကာ္မတီကုိ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒကိုသိနားလည္မႈ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
အသိပညာမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း၊ ရဲ၊ တရားသူႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာ 
အႀကီးအကဲမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ 
ထားသည္။

KNU ေကာင္စီမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား - KNU ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ဗဟိုအဆင့္တြင၂္๐ က႑မ်ား၌ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည့္ 

ေကာင္စီႏွင့္ ေကာ္မတီဆယ္ခု ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးထားသည္။ ထိုေကာ္မတီ 
အမ်ားစုသည္ အျခား KNU အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ထပ္ေလာင္းႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစား အေထာက္အကူမ်ားေပးျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ 
နည္းဗ်ဴဟာအသစ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းျပည့္မွီၿပီး 
သေဘာတူညီထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
တို႔ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္လည္း 
ေကာ္မတီမ်ား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ တည္ရွိသည္။

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား - KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBOs) သည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ KNU ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္းတြင္ 
တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခန္းက႑ရွိသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသမီး 
အစည္းအ႐ံုး (KWO)၊ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး (KYO) ႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈသမဂၢမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း - ကရင္ (FTUK) တို႔အားလံုးသည္ 
စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနသို႔ သတင္းပို႔ရသည္။ ၎တို႔သည္ 
အစည္းအ႐ံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိၾကသည္။ KNU ေအာက္ရွိ ေက်းရြာ၊ 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္တုိင္းသည္ ၎တို႔ေဒသအတြက္ 
KWO ႏွင့္ KYO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကရသျဖင့္ CBO မ်ားသည္ 
ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ပင္ စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 
CBO မ်ားသည္ KNU အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ 
ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကသျဖင့္ KNU ဌာန 
မ်ားထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္ၾကသည္။ ကရင္ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၊ ကရင္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး႐ံုး၊ ကရင္ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ႐ံုးႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း KNU ႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ စသည့္ 
အျခားကရင္ CBOs မ်ားသည္ KNU ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္ 
လည္း လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ - KNU 
သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ၎၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္း လႈပ္ရွား 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ထံမွ အခြန္မ်ား 
ေကာက္ခံသည္။ အစည္းအ႐ံုးသည္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ 
ဘ႑ာမ်ားကို အဖြဲ႕၏အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေကြ်းေမြးရန္အတြက္ အစားအေသာက္ရိကၡာမ်ား 
ဝယ္ယူမႈ၊ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသံုးစရိတ္မ်ား 
အျပင္ စစ္အသံုးစရိတ္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ - အခြန္မ်ားႏွင့္ အခမ်ား - KNU သည္ KIO (Karen 
Independence Organization) ႏွင့္ UWSP (United Wa State 

၂ဝ ၎တိုု႔မွာ နာယကမ်ားေကာင္စီ၊ စစ္ေရးေကာင္စီ၊ အမ်ိဳးသားလံုုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာင္စီ၊ ဘ႑ာေရးေကာင္စီ၊ စီးပြားေရး 
ေကာ္မတီ၊ ဂုုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတိုု႔ ျဖစ္ၾကသည္။
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Party) ကဲ႔သို႔ေသာ အျခား EAO ႀကီးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့ 
သည္။ အဖဲြ႕၏ အဓိက ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မွာ သတၱဳတြင္းက႑ 
အထူးသျဖင့္ ေရႊ၊ သံျဖဴ ႏွင့္ ခေနာက္စိမ္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ 
အရင္းအျမစ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတို႔ အေပၚတြင္ 
ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ KNU သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 
မတိုင္ခင္အထိ တရားမဝင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ 
မ်ားစြာ ရရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ 
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ ထို 
အခ်ိန္က ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုအေပၚတြင္ သြင္းကုန္အခြန္ စည္းၾကပ္ 
ေကာက္ခံခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္မ်ားသည္ အတိတ္က သစ္ထုတ္လုပ္ေရး 
ကို အထူးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို တရားဝင္ 
တားျမစ္ခဲ့သည္မွာ ၂ဝဝ၉  ကတည္းကပင္ျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္အခ်ိဳ႕တြင္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။၂၁ သာမန္ျပည္သူမ်ားမွ KNU သို႔ ေပးေဆာင္ေလ့ 
အရွိဆံုး အခြန္အမ်ိဳးအစားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးခြန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
ေကာက္ခံရာတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ၊ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ခန္႔မွန္း 
အထြက္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ အထြက္ႏႈန္းေပၚမူတည္ကာ ထံုးတမ္းဓေလ့ 
မ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံေလ့ရွိသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနသည္ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းကာ 
၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားရွိ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ 
ရသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကို 
ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနသို႔ မေပးပို႔မီ စုစုေပါင္း ေကာက္ခံရ 
ေငြ၏ ၁ဝ% ကို ႏုတ္ယူထားခြင့္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကမူ ထိုသို႔ 
ယူခြင့္မရွိဘဲ ရရွိလာေငြအားလံုးကို ခ႐ိုင္ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဌာနသို႔ 
ေပးပို႔ရသည္။ ခ႐ိုင္႐ံုးက အခြန္အမ်ိဳးအစား အမ်ားစုမွရေငြ၏ ၁၄% 
ႏွင့္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ 
ေကာက္ခံရရွိေငြ၏ ၄ဝ% တို႔ကို ဗဟိုဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဌာနသို႔ 
ေပးပို႔ရသည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား - လက္ေတြ႕တြင္ ခ႐ိုင္အခ်ိဳ႕ 
သည္ ဗဟုိအဆင့္သို႔ အခြန္ လံုးဝ သို႔မဟုတ္ မေပးသေလာက္ပင္ျဖစ္ 
သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားမွ အခြန္မ်ားကို 
အထက္သို႔မေပးအပ္မီ အနည္းငယ္ ႏုတ္ယူထားခြင့္ျပဳသည္။ ထိုသို႔ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ရရွိထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သလို အေၾကာင္းအရင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
KNU ၏ အဓိက အခြန္ဘ႑ာရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္မႈ 
သည္ အားေပ်ာ့ေသာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခံရသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
က အမ်ားပိုင္ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္မ်ားကို ေက်းရြာ 
အုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ 
ကာ ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ 
မရွိဆိုသည္မွာ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ KNU မွ အမွန္တကယ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ အေနအထားမ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ KNU 
တာဝန္ခ်ထားမႈမ်ား အားနည္းသည့္ေဒသမ်ား၌ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာ 
အုပ္စုအဆင့္ ဥကၠ႒မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံရသည္။ ထိုသို႔ 
ေကာက္ခံရာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာေျမ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္စုထဲတြင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈတို႔၏ 
အၾကမ္းမ်ဥ္း ခန္႔မွန္းေျခမ်ားေပၚ မူတည္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခြန္ 
ေကာက္ခံပံု နည္းလမ္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ား ေရာေနသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ထိုေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားက 
၎တို႔နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျပင္ပရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ား - KNU ၏ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ 
ေသာ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလွဴရွင္မ်ားထံမွ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ KED ႏွင့္ ကရင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနတို႔မွ ေပးအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွရရွိေသာ 
ရန္ပံုေငြေပၚတြင္ အမွီျပဳေနရသည္။ ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနႏွင့္ 
သစ္ေတာဌာနတို႔တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာရန္ပံုေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ထိုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ မည္သည့္ 
အဆင့္ရွိ KNU ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဌာနကိုမွ် ျဖတ္သန္းသြားျခင္း 
မရွိေပ။ ျပည္တြင္း NGO မ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္ INGO မ်ား 
သို႔မဟုတ္ CBO မ်ားက အသံုးျပဳေသာနည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း ဌာန 
မ်ားက တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳလုပ္သည္။

၂၁ အဖိုုးတန္သစ္မ်ားအားလံုုးကိုု ခုုတ္လွဲၿပီးျဖစ္ၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ ေျမယာမ်ားကိုု စိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုုးခ်ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ခ႐ိုုင္ 
မ်ားတြင္ သစ္ခုုတ္မႈေလ်ာ႔က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
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ငါး။ ။ “သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ေအာက္တြင္ေနထိုင္ရျခင္း 
- ၁၉၉၅ မွ ၂ဝ၁၁ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ား

KNU ပဋိပကၡ၏အဓိကအေနအထားမ်ား (၁၉၉၅ - ၂ဝ၁၁) - ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ KNU ေခါင္းေဆာင္ 
အခ်ိဳ႕အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ DKBA ကို 
ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး KNLA မွ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕မ်ား ခြဲထြက္သည့္ 
အေျခအေနသို႔လည္း ဦးတည္ေစခဲ့သည္။၂၂ အဖြဲ႕သစ္သည္ ၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းထိုးစစ္မ်ား 
ျဖင့္ မာနယ္ပေလာႏွင့္ အျခားနယ္စပ္အေရးႀကီးေနရာ ေကာ္မူးရာ 
(ယေန႔ ေရႊကိုကို အနား) တို႔ရွိ KNU ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ 
တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ားကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ 
ေတာင္းပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ 
ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက တျဖည္းျဖည္း 
သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ထိုထိုးစစ္မ်ားက ပဋိကၡျဖစ္ပြားေနမႈအေနအထားကို 
တဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလည္းေစခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေအာင္ 
အခြင့္အလမ္းေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း 
တေလ်ာက္တြင္ KNU ၏ ခ႐ိုင္ ခုႏွစ္ခုလံုးအတြင္းတြင္ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” 
မဟာဗ်ဴဟာကိုက်င့္သံုးခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

KNU ၏ ခ႐ိုင္ခုႏွစ္ခုသည္ Callahan ၏အေခၚ “occupation” ႏွင့္ 
“ongoing but deterritoiralized war” တို႔၏ ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည္။၂၃ 
ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ အရပ္သားမ်ားသည္ သြားလာရ လြယ္ကူ 
ေသာ ေနရာမ်ား၊ ယာဥ္သြားႏိုင္ေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ား 
သို႔ တပ္မေတာ္၏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို 
“ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာမ်ား” တြင္ ေနထုိင္စဥ္ ၎တို႔၏ ယခင္ေနရာ 
ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ 
ထားၿပီး သြားေရာက္ခ့ဲပါက သူပုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတိေပးခဲ့သည္။၂၄ ထို႔အျပင္ ရာေပါင္းမ်ားစြားေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း သို႔မဟုတ္ နက္႐ႈိင္းေသာ KNU နယ္မ်ားအတြင္းရွိ 
IDP စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထိုအေတာအတြင္းတြင္ KNU 
ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကသည္။

ထိုအေတာအတြင္း KNU ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနအထားမ်ားမွာ ေဒသအလိုက္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိသည္။ 
အလြယ္ရွင္းလင္းေအာင္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အဓိကေဒသအမ်ိဳးအစား 
ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ တပ္မေတာ္က “အမဲေရာင္နယ္ေျမမ်ား” 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ “အညိဳေရာင္ 
နယ္ေျမမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေရာေထြးေနသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အမာခံနယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ 
ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ထက္ 
ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ ကုိးကြယ္သူမ်ား ပိုမ်ားသည္။ ထို 
ေဒသမ်ားသည္ ကုိလုိနီေခတ္အတြင္းက ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပုိမုိရခ့ဲၿပီး 
သမိုင္းတေလ်ာက္မွ ျမန္မာမင္းေနျပည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ 
အလြန္နည္းခဲ့ပံုေပၚသည္။ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးအုပ္ခ်ဳပ္ေန 
သည့္ ေနရာမ်ားတြင္မူ (ကရင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္) ဗုဒၶ 
ဘာသာဝင္ အေရအတြက္ပိုမ်ားၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္မႈ 
အခ်ိဳးလည္း ပိုမ်ားကာ အေရွ႕ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ျပည္မႏွင့္ ပိုမို 
ကူးလူးဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့သည္။

အမာခံ (“အမဲေရာင္”) နယ္ေျမမ်ား - ၂ဝဝဝ စုႏွစ္မွစကာ ေနာက္ပိုင္း 
ကာလမ်ားတြင္ ကိုလိုနီေခတ္က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိခဲ့ေသာ 
သံလြင္ခ႐ိုင္၏ေဒသ အမ်ားစုသည္ KNU ၏ အမာခံနယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ မူးတေရာခ႐ိုင္အမ်ားစု၊ ကလယ္လြီးထူး 
ခ႐ိုင္၏အေရွ႕ဘက္ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာအပိုင္းမ်ား၊ ျပည္သူ 
အနည္းဆံုး ၁ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေတာ္ဦးခ႐ိုင္၏ 
ေတာင္ဘက္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ လမ္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ၎တုိ႔၏ ပင္မေနရာမ်ား၊ 
ေသြးေၾကာမ်ားအျဖစ္ ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ထားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အနီး 
အနားရွိ ဧရိယာအမ်ားစုကို ေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေန 
ေသာ KNLA တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္မ်ား 
အတြင္းရွိ အျခားကြက္က်ားေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေတာေတာင္ 
ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွာမူ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမရွိသေလာက္ အေနအထားျဖင့္ တည္ရွိခဲ့သည္။ 
အမဲေရာင္နယ္ေျမတြင္ က်န္ရွိေနသူမ်ားကို KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
တပ္သားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရိွသည္။ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း၊ 
ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ 
က်န္ရွိေနေသာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေျမျပင္ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ 
သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳ 
သည္ဟု မၾကာခဏ စြပ္စြဲခံရသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ား 
ႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ 
တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားအနီးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေပၚတာ၊ 
လမ္းျပႏွင့္ မိုင္းရွင္းသူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးရန္ 

၂၂ 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 ဖတ္ရႈႏိုုင္သည္။ South (2012), 18-20.
၂၃ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence (Washington, DC: East West Center, 
2007), 33.
၂၄ KHRG (1998); KHRG (2008). The Border Consortium (TBC) website ကိုုၾကည့္ပါ, “IDPs Reports,” ၂ဝဝ၂ မွ ၂ဝ၁၄ အၾကား ႏွစ္စဥ္ထုုတ္ေဝသည္။ http://
www.theborderconsortium.org/resources/key-resources/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုုင္သည္။
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ခိုင္းေစခံရေလ့ရွိသည္။၂၅

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားအျပင္ဘက္ရွိ ခ႐ိုင္ ခုႏွစ္ခုရွိ 
KNU နယ္ေျမေဟာင္းမ်ား၌ အစိုးရမွ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ၿပီး 
DKBA ကဲ႔သို႔ေသာ KNU ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားကပါထိုေနရာမ်ားအား 
ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။ အစိုးရက နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
လာႏိုင္ေသာ္လည္း SPDC မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကို ျဖည့္တင္းရာတြင္ 
ေႏွးေကြးေနခဲ့သျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
၎ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕မ်ား၏ တရားမဝင္ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ အဓမၼ 
ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္း စသည့္မ်ားခံခဲ့ရသည္။ KNU 
သည္ ၎တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်ိဳ႕ 
ေနရာမ်ားမွ ရပ္ရြာမ်ားကို “ေရြ႕လ်ားဌာန” နည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္လက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။  ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 

ဥကၠ႒မ်ားသည္ KNU ညီလာခံမ်ားႏွင့္ အျခားအခမ္းအနားမ်ားကို 
ဆက္လက္တက္ေရာက္ေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔တက္ေရာက္ရန္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္လႈပ္ရွားရၿပီး KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားအတြင္းမွ ညအခ်ိန္ 
ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ သိသိသာသာက်ဆင္းလာခဲ့ 
သည္။ KNU/KNLA မွ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ေပးေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ရပ္ရြာအခ်ိဳ႕က KNU/KNLA တို႔သည္ 
လည္း ၎တို႔ေဒသမ်ားအတြင္း ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ 
အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔ဟုသာ ျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ KNU 
ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ထိုေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ (သုိ႔) ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆႏၵမွာ ၎တို႔ကိုေအးခ်မ္းစြာ 
ေနထိုင္လႈပ္ရွားခြင့္ေပးမည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုတည္းသာ ရရွိေရး ျဖစ္လာခဲ့သည္။၂၆ 

၂၅ ထိုုေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ အထူးက်ယ္ေျပာမ်ားျပားၿပီး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုုခ်င္းစီ ခြဲထားေလ့ရွိသည္။ အယံုုၾကည္ရဆံုုးႏွင့္ 
အျပည့္စံုုဆံုုး 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 
အၾကားႏွစ္စဥ္ထုုတ္ေဝသည္, ဖတ္ရွဳရန္ - 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).
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ေျခာက္။ ။ အေျပာင္းအလဲကာလမ်ားၾကားရွိ KNU 
အဖဲြ႕တြင္း တင္းမာမႈမ်ား

KNU ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး KNU အတြင္း 
သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာပင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 
အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔၏ အႏၲိမပန္းတိုင္မွာ 
ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူ 
ၾကသည္။ ကရင္ခြထဲြက္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္း 
၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ျပင္ပလႊမ္းမိုးမႈမ်ား အထူး 
သျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယံုအၾကည္ကင္းမဲ႔မႈမ်ား ပိုမို 
အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ DKBA ႏွင့္ ကရင္မဟုတ္ေသာအျခား EAO 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္ထံ 
ထိုးေရာင္းခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ျမင္လာၾကသည္။ 
ရလဒ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ 
လက္နက္ခ်အ႐ွံဳးေပးျခင္းႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဟူသည့္ 
အသံုးအႏႈန္းမွာ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကို သကာရည္ေလာင္းထားေသာ 
အသံုးအႏႈန္းဟု KNU ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ျမင္လာၾက 
သည္။ KNU ႏွင့္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္လည္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ ပါဝင္သည္ဆိုသည့္ အျမင္ကုိ စိတ္ပ်က္ မုန္းတီးလာၾကသည္။ 
၎တို႔က ထိုအျမင္သည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား မတူညီမႈမ်ားကို 
ျပည္ဖံုးကားခ်ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလာဘေဇာတက္ 
လာေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေသြးခြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာ 
ေသာ အက္ေၾကာင္းမ်ား - ၂ဝ၁၁ တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အလြတ္တမ္း 
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈင္ိးမႈမ်ားကုိ မူတူးေစးဖုိး (ထုိအခ်ိန္က GOC)၊ ကြယ္ထူးဝင္း၊ 
ေရာ္ဂ်ာခင္ ႏွင့္ ေဒးဗစ္ေတာ္တို႔ အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္ခ့ဲ 
သည္။ အျခားကရင္အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအားေပးသူမ်ားဟု ထင္ျမင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထို 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစည္းအ႐ံုး ဆက္လက္ရွင္သန္မႈႏွင့္ ကရင္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အစိုးရ၊ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
မ်ား စသည္တို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး 
ေဒသတြင္း တိုးတက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ
ကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲမရဟု ဆိုၾကသည္။ ထ 
အတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္အသစ္တြင္ KNU က အက်ိဳး 
သက္ဆုိင္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေဒသ 
အဆင့္တပ္ရင္းမွဴးမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားလာၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္စုမ်ား 
တည္ေထာင္လာျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

မႈမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ KNU အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားလုပ္ကိုင္မႈ
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။၂၇ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိပ္ပိုင္း 
ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒တာမလေဘာ၊ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒးဗစ္ 
သာကေပါႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (တာမလာေဘာ၏သမီး) 
ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ တို႔အပါအဝင္ အစည္းအ႐ံုးမွ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ထိုအျမင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ 
ပန္းတိုင္မွာ အစိုးရေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ၿပီး (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္) 
ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ကာ ညိႇႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ 
တဆင့္  ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဆိုသည္ 
မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအသစ္ႏွင့္ ထိရွလြယ္ေသာေရွ႕ေရး - ႏိုဝင္ဘာ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ညီလာခံတြင္ 
မူတူးေစးဖိုးကို ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ ကြယ္ထူးဝင္းကို အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ကိုလည္း ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး ၎၏အနီး
ကပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေသာ ဖဒိုမန္းမန္းသည္လည္း တြဲဘက္ 
အတြင္းေရးမွဴး ၂ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ KNU ၏ ေရွ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း 
လက္ထက္တြင္ ၎တို႔ေတာင္းဆိုေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ဦးတည္ 
မည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာ ေပၚေပါက္ေစ 
ႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လက္ခံရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားခဲ့ 
သည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအသစ္က ဆည္အႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း 
ကဲ႔သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား 
ရွိလာသည့္ အခါမွ ျပဳလုပ္ရန္ မူဝါဒမ်ားဆက္လက္ခ်ထားခဲ့ေသာ္လည္း 
စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး စီးပြားေရးေကာ္မတီကို နည္းစနစ္က်က် 
တည္ေထာင္မည္ဟု ညီလာခံက အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ 
သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ “ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိရန္ 
အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ရွိေသးသည္” KNU သည္ 
အျခား EAO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ “တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ 
ဒီမိုကေရစီ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို ေဆာင္က်ဥ္း 
ေပးႏိုင္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚေပါက္ရန္ ေရွး႐ႈ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္” ဟု ညီလာခံက အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
ထိုအေျပာင္းအလဲက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားအထိ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး တည္ၿမဲေအာင္ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့အျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ အစိုးရႏွင့္ KNU 
အၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ပူးေပါင္းမႈ ပံုစံအသစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ 
သည္။

၂၆ See Kim Jolliffe, “Refugee decision-making processes, community-based protection and potential voluntary repatriation to Myanmar,” external 
research commissioned by United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR, 2015), 25-30, available at: http://research.kim/works/refugee-
decision-making-processes-community-based-protection-and-potential-voluntary-repatriation-to-myanmar. ကိုုၾကည့္ပါ။
၂၇ Ibid။ ဗဟိုုအလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ၂ဝ၁၃)။
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ခုနစ္။ ။၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
အေနအထားအေျပာင္းအလဲမ်ား

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ 
KNU ခ႐ိုင္ခုႏွစ္ခုလံုးအတြင္းရွိ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အေနအထားမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ေဒသ 
မ်ား၌ အစုိးရဝင္ေရာက္မႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္ KNU သည္ ၎တို႔၏ အရပ္သားလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိလာခဲ့ၿပီး အရွိန္အဟုန္ 
ျဖင့္ တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရးက႑တြင္လည္း ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား 
ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း အာဏာပုိင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ဒဏ္ 
ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးပြားလာၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ 
ေဖာက္ကားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ ဒဏ္မ်ားကိုလည္းခံစားေနရသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုေဖာ္ျပပံု - မည္သည့္ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္တြင္မွ် ပိုင္နက္ခြဲေဝမႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ NCA တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲထားသည့္ေဒသ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကိုလည္း ေကာင္းစြာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေပ။၂၈ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွာ မည္သူက မည္သည့္ေဒသ၊ မည္သည့္ 
လူထုမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိသည္ဟု ခြဲျခားထားျခင္းမရွိဘဲ 
ထပ္လ်က္ရွိသည္။ KNU၊ အစိုးရႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
သည္ ၎တို႔၏အာဏာကို ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပသၾကသည္။ -

 က) စစ္ေရးအဟန္႔အတားမ်ား - မိမိပိုင္နက္သို႔ဝင္ေရာက္လာ 
ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ်ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈပံုစံ
မ်ဳိးမ်ားျဖင့္ စစ္ေရးအဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔၏ 
ဟန္႔တားမႈပံုစံမ်ားျဖင့္ “လုပ္ရွားရာေနရာမ်ား” ကို သေဘာတူညီ 
မႈ ရယူႏိုင္ၾကသည္။

 ခ) ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 
- ေက်းရြာအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္ 
သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္လည္း 
ထိုေဒသမွလူထုမ်ားက အျခားၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ 
မိမိအဖြဲ႕ႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထို 
နည္းလမ္းက တစ္ဖြဲ႕တည္း သီးသန္႔နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္ 
ျဖတ္သန္းခြင့္ မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာႏွင့္ 

မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစ 
သည္။ ထိုသို႔ေဒသခံလူထုအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ အစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
တိုးခ်ဲ႕ျခင္း - အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၲရား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖူးသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထား 
ေသာေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားတို႔ကို အထူး 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ 
တဆင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာ 
ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မည့္အစား 
၎တို႔ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း EAO ပိုင္နက္မ်ားျဖင့္ 
ဝန္းရံေနသည့္ေနရာမ်ားကို ဗဟိုျပဳကာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ 
ထိုဗဟိုခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 
တည္ရွိေနခဲ့သည့္ ဖာပြန္၊ ေကာ႔ကရိတ္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အသစ္ 
ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕မ်ား”ပါဝင္သည္။ ထိုၿမိဳ႕မ်ားက 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဓိကၿမဳိ႕မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ား 
အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။၂၉ အစိုးရ 
သည္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းစသည္တို႔ျပဳလုပ္ကာ နယ္ေျမသစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ 
ျပဳလုပ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 
(GAD) က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အခြင့္သာေသာေနရာတိုင္းတြင္ ၎ဌာနက 
ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (VTAs) ခန္႔ထားခဲ့သည္။ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ KNU ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒မ်ားကို 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္လည္း ခန္႔ထားသည္။ 

တပ္မေတာ္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ျပန္ၿပီလား - ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ 
အရပ္သားမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာ 
သည္။ ထုိအခ်င္းအရာက ေဒသခံလူထုမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ 
လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္လာေစေသာ္ 
လည္း အစိုးရလုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား၏ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကေတာ့ 
ရံဖန္ရံခါ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ 
အမ်ားစုကို အရပ္သားဌာနမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ ယင္းဌာနတြင္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား 
အပါအဝင္ ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ားကို အမ်ားဆံုးခန္႔ထားၿပီး အာဏာ 
အရွိဆံုး ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။

၂၈ NCA ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ ထပ္ေလာင္းရွင္းလင္းခ်က္မ်ားလိုုအပ္ေၾကာင္း “ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ား” ဟူသည့္အသံုုးအႏႈန္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ကိုု 
ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ရန္သေဘာတူပါသည္”ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၉ အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားအစိုုးရဌာနမ်ားက ထိုုေနရာမ်ားကိုု “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ား” ဟုုေခၚဆိုုခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သကဲ့သိုု႔ ရွင္းလင္းစြာ နယ္နိမိတ္ေရးဆြဲထားသည္။ သိုု႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲဟူေသာ အသံုုးအႏႈန္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ မပါရွိသည့္အတြက္ အစိုုးရက၎တိုု႔ကိုု ၿမိဳ႕ 
ဟုုသာ ေခၚေဝၚသည္။ ထိုုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အစိုုးရရံုုးမ်ားလည္းရွိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ထိုုၿမိဳ႕နယ္ခဲြၿမိဳ႕မ်ားသည္ အနီးအနားေဒသမ်ားအတြက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုုအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
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တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ 
ပံုမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသ 
မ်ားအတြင္းရွိ ၎၏ စစ္ေရးယႏၲရား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကို သိသိ 
သာသာ တိုးခ်ဲ႕အားျဖည့္ေနခဲ့ၿပီး လိုအပ္ပါက တုိက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္ 
အေနအထားတြင္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ အျခားေဒသအမ်ားစုတြင္ 
၎တို႔၏ တပ္စခန္းမ်ားမွ ဆုတ္ခြာခဲ့ၿပီး ပိုမိုႀကီးမားေသာ အေျခစိုက္ 
စခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္စုစည္းခ့ဲသည္။ တပ္မ်ားကုိ ပုိမုိ ပုံမွန္အလွည့္က် 
ျဖည့္တင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဝါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ေသာ ခံတပ္ 
မ်ားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ အခိုင္အမာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ 
ဝင္ေရာက္ဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ကင္းေထာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုသို႔ 
ေရွ႕သို႔ခ်ီေနသည့္ အေနအထားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေၾကာင့္ 
တပ္မေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က်ရရွိလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားက တပ္မေတာ္၏အေနအထားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ 
တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအသံုးျပဳေလ့
ရွိေသာ KNLA ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈအေပၚထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈ 
ကို အထူးပ်က္ျပားလာေစခဲ့သည္။

KNU ၏ အရပ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း - 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ႔နည္းသြားျခင္းႏွင့္ အျခား 
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို
တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ KKO/DKBA က ၎ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ျပန္လည္တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ BGFs မ်ားကလည္း အလားတူ 
ခြင့္ျပဳလာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ KNU သည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒသ 
အႏွံ႔တြင္ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္ 
က်င္းပလာႏိုင္ကာ KNLA ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာ 
မ်ားအပါအဝင္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခင္ 
ကထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာေပးလာႏိုင္သည္။

KED ႏွင့္ KSEAG မွေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေက်ာင္းအေရအတြက္မွာ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္တိုင္းတိုးပြားလာေနၿပီး ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္အာဏာပိုင္မ်ား 
က ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးထားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ 
ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း KSEAG ထံမွ အေထာက္အပံ့ရရွိခဲ့ 
ေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၅၆ မွ ၁၅ဝ၆ သို႔ တိုးပြားလာခဲ့သည္။၃ဝ 
KDHW သည္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့ 
သည္။ အဖြဲ႕သည္ ယခင္ထက္ ပိုမိုပံုေသဆန္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု 
က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းသစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ KDHW 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က ယခုအခါ ဌာန 

သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ား 
အပါအဝင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ယခင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္သာ လႈပ္ရွားေသာ ကရင္ 
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာသျဖင့္ IDP မ်ားဆိုင္ရာအကူအညီႏွင့္ 
အျခားလူမႈကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ထို 
အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ 
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား၊ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ 
ေဒသမ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ကရင္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ 
လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ လူထု 
အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခုအခါ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ 
ေဒသမ်ားတြင္လည္း ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း - KNU 
အတြက္ေပၚေပါက္လာေသာ “အခြင့္အလမ္းမ်ား” ထဲမွ အျငင္းပြား 
ဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆုံးမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ အထူးသျဖင့္ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ KNU ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ကုမၸဏီအသစ္မ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ 
အခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ၿမိတ္-ထားဝယ္၊ ဒူးပလာရာ ႏွင့္ 
ဒူးသဦး ခ႐ိုင္မ်ားမွအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ ကုမၸဏီပံုစံမ်ိဳးစံု 
ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းအရင္းအျမစ္အခ်ိဳ႕အရ အစိုးရမွ 
KNU အား ကုမၸဏီမ်ားထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ 
အခြန္ေလ်ာ႔ခ်ေကာက္ယူရန္ တက္ႂကြစြာတိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ KNU ႏွင့္ ကရင္အရပ္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏အျမင္တြင္ ထို 
တိုက္တြန္းမႈသည္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ဘက္မွ အာ႐ံုလႊဲရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို 
အားနည္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
တြင္ ထုိစီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္တစ္ဦးတည္းက စီမံ 
ေနျခင္းမ်ိဳးလား သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ တပ္မဟာအဆင့္ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ိဳးလား သို႔မဟုတ္ ဗဟိုမွသူမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲေန 
ျခင္းလား မသဲကြဲေပ။ ထို႔အျပင္ ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ မည္သည့္ အတိုင္း 
အတာအထိ အက်ိဳးရရွိေနသည္ဆိုသည္မွာလည္း မရွင္းလင္းေပ။

ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ သိသိသာသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို KNU မွ 

၃ဝ KSEAG မွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ပံ့ပိုုးေပးပါသည္။ Kim Jolliffe and Emily Spears-Meers, Strength in Diversity: Towards Universal Education in Myanmar’s 
Ethnic Areas (The Asia Foundation, 2016), available at: http://asiafoundation.org/publication/strength-in-diversity/ ကိုုၾကည့္ပါ။ ထိုုအေတာအတြင္း 
ျမန္မာအစိုုးရ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ အေထာက္အပံ႔ရရွိေသာ ေက်ာင္းပမာဏမွာလည္း ၂၆.၈% မွ ၄၉.၃% အထိ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ႔သည္။
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အေသအခ်ာထိန္းေက်ာင္းေနျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား (အထူး 
သျဖင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ က႑မ်ား) ထက္ 
ေႏွးေကြးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုအေနအထားမ်ားက အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲမႈႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ စီးပြားေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ 
လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အျခားျပည္သူပိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
တြင္လည္း KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
တိုးတက္ လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KNU ၏ မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း 
မ်ားက မည္သည့္ေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းမွာမူ မရွင္းလင္း 
ေပ။

ေျမျပင္ေပၚရွိ က႑အလုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ထိုသို႔အေနအထားမ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ 
တရားဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္ကူမ်ား 
စသည့္ က႑ႀကီးရွစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
ပံုစံသစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ KNU ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 
(GAD) စနစ္ တို႔သည္ အၿပိဳင္တည္ရွိေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ KNU ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒ 
ရာထူး (KNU VTC) ေရာ၊ GAD ၏ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူး 
(GAD VTA) ကိုပါ ယူထားရသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ KNU 
VTC ႏွင့္ GAD VTA တို႔ကို သီးျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူၿပီး 
တူညီေသာ/ထပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾက 
သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုအတြင္း၌ KNU 
ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုထက္ပိုၿပီး တည္ရွိႏိုင္ကာ ေျပာင္းျပန္ 
အေနအထားတြင္လည္း ရွိေနႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔ 
၏ ေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္မ်ားသည္ တထပ္တည္းက်ေနႏိုင္သည္။ 
၎တို႔၏စနစ္မ်ား တရားဝင္ေပါင္းစည္းထားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိ 
သည္ျဖစ္ေစ ထိုတာဝန္ခံမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ အာဏာပိုင္ 
ႏစ္ွရပ္လုံးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ဆံရသလုိ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား 
ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္အတြင္းတြင္ 
အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းထက္ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ကာလမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းက ပိုမို 
လြယ္ကူသည္။

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း - အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ သတိထား 
ကိုင္တြယ္ရေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ ၎ကိစၥကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသေလာက္ 
နည္းပါးသည္။ အစိုးရက EAO မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို တရားမဝင္ 

ဟု ထင္ျမင္ထားၿပီး KNU ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံမွ 
အခြန္ေကာက္ခံကာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္ဟူ၍ ရံဖန္ရံခါရံွဳ႕ခ်ေလ့ 
ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ KNU ႏွင့္ DKBA တို႔သည္ ၎တို႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ထပ္ေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးယွဥ္ကာ 
အခြန္ေကာက္ေလ့ရွိသည္။ KNU သည္ ၎တုိ႔တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္
ထားျခင္းမရွိေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္မႈမျပဳရန္ ကန္႔သတ္ခံ 
ထားရၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေဒသအဆင့္သေဘာတူညီမႈမ်ားမွတဆင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုင္နက္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုအခ်င္းအရာသည္ 
ေဒသခံလူထုအတြက္ ဆိုးရြားေသာကိစၥမဟုတ္ေပ။ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အခြန္ကို မွန္းေျခတြက္ခ်က္ 
ကာ ေကာက္ခံၿပီး ဝန္ပိေစကာ စနစ္တက်ၾကပ္မတ္ျခင္း မရွိေပ။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာမ်ားသည္ KNU အေပၚထားရွိေသာ 
သစၥာေစာင့္သိမႈေၾကာင့္ အခြန္ဆက္လက္ေပးေဆာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ 
သည္။

ပညာေရးက႑ - အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးခ်ိန္ကတည္းက KSEAG 
ေထာက္ပံ့ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ 
ဆရာ/မအေရအတြက္ သံုးဆခန္႔အထိ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂-၁၃ 
တြင္ ၁,၅၇၄ ဦးမွ ၂ဝ၁၅-၁၆တြင္ ၄,၇၁၈ ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၃၇၉ 
ေက်ာင္းအထိေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၇၄၃ ေက်ာင္း ရွိၿပီျဖစ္ 
သည္။ ယေန႔တြင္ KED မွေထာက္ပံ့ေနေသာ ေက်ာင္းအားလံုး၏ 
ထက္ဝက္ခန္႔မွာ MoE ထံမွလည္း အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေနသည့္ 
ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။၃၁ ပံုမွန္အားျဖင့္ MoE က ထိုဆရာ/မ 
မ်ားကိ ုေစလႊတခ္န္႔ထားရာတြင ္KNU ႏငွ္ ့တုက္ိ႐ုက္ိပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက ္
မႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ GAD ႏွင့္ MoE မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ 
ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥမ်ား၊ 
ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းရွိ KED မွေထာက္ပံ့ထားေသာ 
ဆရာ/မမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုသာ တိုက္႐ိုက္ 
ဆက္သြယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုအခ်င္းအရာက အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းထက္ ကရင္နယ္ေျမမ်ားကို တျဖည္း 
ျဖည္းခ်င္း သိမ္းယူကာ ေဒသခံလူထုမ်ားကို “ဗမာဇာတ္သြင္း” သည့္ 
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ႀကိဳးစားေနသည္ဟု  KNU က သံသယျဖစ္ 
ေစသည္။

ဆရာ/မမ်ား လိုခ်င္၊ မလိုခ်င္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထု၏ အျမင္မ်ား 
မွာ ေရာေထြးေနသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ေဒါနေဒသအေရွ႕ပိုင္းရွိ KED 
မွေထာက္ပံ့ထားေသာ ရပ္ရြာေက်ာင္း ၂၉ ေက်ာင္းသို႔ ဆရာ/မမ်ား 
ပို႔ေပးရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ MoE က ပထမဆံုးကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ၎ 
ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ၁၃ ေက်ာင္းက လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေပါင္းစပ္ 
ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၆ ေက်ာင္းက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထို 
ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို KNU ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ျခင္းမ်ားလည္းရွိ 

၃၁ ၂ဝ၁၅-၁၆ တြင္ KSEAG မွေထာက္ပံ့ေနေသာေက်ာင္းမ်ား၏ ၄၉.၃% တြင္ MoE မွ ေထာက္ပံ့ထားေသာဆရာ/မမ်ားရွိၿပီး ၂ဝ၁၂-၁၃ တြင္ ၂၆.၆% မွ တိုုးတက္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
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သည္။ ဤေနရာတြင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားသည္လည္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္အဓိကက်သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ KED ႏွင့္ 
MoE အၾကား ပိုျမင့္ေသာအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔ 
အသတ္မ်ား ရွိေနၿပီး ထိုအခ်င္းအရာက ေဒသအဆင့္တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခက္အခဲမ်ားထံ ဦးတည္သြားေလ့ရွိသည္။၃၂

က်န္းမာေရးက႑ - ဤက႑ႏွင့္ ပညာေရးမတူေသာအခ်က္မွာ KNU 
ႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoH) အၾကားတြင္ စနစ္တက် 
ခ်ိ္တ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ အလြန္နည္းသည္။ ထပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား 
ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ပင္ ေဆးခန္းမ်ားကို သပ္သပ္စီ ခန္႔ခြဲၾက 
သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ KDHW ႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ 
ဦးစီးေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ “ေပါင္းဆံုမႈ” အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပး 
ျခင္းမ်ား လည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။၃၃

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ - အစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳး
မ်ိဳးေရာေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ 
ေျမကြက္မ်ားကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ကာ ၎တို႔၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ 
KNU တို႔အၾကား ႏွစ္ဦးသေဘာတူေရးထိုးထားေသာ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ KNU ၏ ေျမယာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ထုိအခ်က္ကို 
လိုက္နာေစရန္ KNU သည္ ၎၏ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
ကို စနစ္က်ေအာင္ စတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အေသအခ်ာ ျပဳလုပ္လာခဲ့ 
သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လုပ္ေဆာင္လာေနသည့္ 
အေျခအေနၾကားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏိုင္ရန္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသည္ 
၎တို႔ေျမမ်ားကို အာဏာပိုင္ႏွစ္ရပ္လံုးထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ 
စိတ္အားထက္သန္ေနၾကၿပီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္လည္း ရံဖန္ရံခါ ဆိုသလို 
ရရွိေနၾကသည္။ KAD သည္ အစိုးရလည္းဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ေဒသ 
မ်ားရွိ ေျမမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး 
အေၾကာင္းမွာ KNU ႏွင့္ ေဒသ၏ ေျမယာဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားကို အျခားဘက္မွ လႊမ္းမိုးမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

လမ္းမ်ား - အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသည့္အခ်ိန္မ်ား 

ကတည္းက လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား 
ကို စတင္ခဲ့သည္။ အေက်ာ္ၾကားဆုံးမွာ (ျမဝတီအနီးရွိ) သကၤန္း 
ညီေနာင္ မွ ေကာ႔ကရိတ္ ကိုဆက္သြယ္ထားေသာ “အာရွလမ္းမႀကီး” 
ျဖစ္ၿပီး ေဒါနေတာင္တန္းကိုျဖတ္ရန္ ယခင္္ၾကာခ်ိန္ကို ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ အျခားအဓိကလမ္းမ်ားတြင္ ျမဝတီ-
ရန္ကုန္စႀကၤန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Kanchanaburi မွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း 
တည္ေဆာက္ေနေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ 
အာရွလမ္းမႀကီး၏ ေကာ႔ကရိတ္-အိႏၵဴ လမ္းအပိုင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 
လမ္းအမ်ားစုကို ဘားအံႏွင့္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္မ်ားအတြင္းတြင္ အဆင့္ 
ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ယခင္ေခတ္မ်ားက ပဋိပကၡေဒသမ်ားအတြင္းရွိ 
လမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္၊ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဒသခံမ်ားအား အတင္းအဓမၼ 
ခိုင္းေစမႈမ်ားအေပၚတြင္ အားထားခဲ့ရသည္။ ထိုလမ္းမ်ားကို စစ္ေရး 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 
ယာဥ္မ်ားအေပၚေကာက္ခံေသာ သြင္းကုန္ခြန္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ 
အနည္းငယ္ကို ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ေပးခဲ့သည္။ အမဲေရာင္နယ္ေျမမ်ား 
တြင္ ယခင္ကတည္းက တပ္မေတာ္လွည့္ကင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားလို 
ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ လမ္းမ်ားကုိလည္း သံုးစြဲခြင့္မရွိေပ။၃၄ လမ္း 
အသစ္မ်ားမွာမူ အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလာေစခဲ့သည့္အတြက္ 
သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ေျဖဆိုသူ အမ်ား 
အျပားက ဆိုသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ျပည္သူမ်ား၏ေျမယာမ်ားကို 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရွိသေလာက္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းသည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၃၅ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္လည္း 
ဆက္စပ္လာခဲ့သည္။

လမ္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡအေနအထားမ်ားကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ 
သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ KNLA 
ႏွင့္ DKBA တပ္မွဴးမ်ားက ၎တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ သြယ္ဝိုက္ 
ေသာအားျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္လာမႈမ်ားကို ပူပန္လာၾကသျဖင့္ လမ္းမ်ား 
သည္ တင္းမာမႈမ်ား၏ ရင္းျမစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ 
လမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ တပ္မ်ား လဲလွယ္ျခင္း 
မ်ားႏွင့္ စစ္သံုးယာဥ္ႀကီးမ်ားသယ္ယူရန္ အသံုးျပဳၿပီး EAO မ်ားကမူ 
ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသမ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည္။ ပဋိပကၡ 
အေနအထားမ်ားတြင္ လမ္းမ်ား၏ ဒုတိယအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ 

၃၂ ယင္းႏွင့္ အျခားပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးက႑ဆိုုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Jolliffe and Spears-Meers ၏ 
Strength in Diversity ကိုုၾကည့္ပါ။ 
၃၃ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Bill Davis and Kim Jolliffe, Achieving Health Equity in Contested Areas of Southeast 
Myanmar (The Asia Foundation, 2016), ကိုုၾကည့္ပါ။ http://asiafoundation.org/publication/achieving-health-equity-contested-areas-southeast-
myanmar/ တြင္ ရရွိႏိုုင္ပါသည္။
၃၄ KHRG. Development by Decree: The Politics of Poverty and Control in Karen State (KHRG, 2007), 18-31. http://khrg.org/2007/04/development-
decree-politics-poverty-and-control-karen-state တြင္ၾကည့္ပါ။
၃၅ THWEE Community Development Network, Karen Environmental and Social Action Network, and KHRG, Beautiful Words, Ugly Actions: The Asian 
Highway in Karen State (KHRG, 2016), available at: http://khrg.org/2016/08/press-release-beautiful-words-ugly-actionsthe-asian-highway-karen-
state-burma. See also KHRG, Losing Ground: Land Conflicts and Collective Action in Eastern Myanmar (KHRG, 2012), available at: http://khrg.org/
sites/default/files/losinggroundkhrg-march2013-fulltext.pdf; KHRG, “With Only Our Voices, What Can We Do?”: Land Confiscation and Local Response 
in Southeast Myanmar (KHRG, 2015), available at: http://khrg.org/sites/default/files/full_with_only_our_voices._-_english.pdf. တိုု႔ကိုုလည္း ၾကည့္ပါ။
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ကုန္သည္မ်ားအား အၿပိဳင္အဆိုင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ 
မွတ္မွတ္ရရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အာရွလမ္းမႀကီး 
ေပၚတြင္ KKO/DKBA မွ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမဝတီႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္တို႔ 
တြင္ အေျခစိုက္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တရားစီရင္ေရးက႑ - အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသည့္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲၿမိဳ႕အားလံုးတြင္ 
ရဲစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ KNU ကလည္း ၎၏ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ KNPF ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေနခဲ့သည္။ စနစ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သတင္းပို႔လာေသာ 
ရာဇဝတ္မႈအႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိုအဆင့္တြင္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ပံုစံျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည္။ စနစ္ 
တက် ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
စကားေျပာခဲ့ေသာ CBO အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏အဆိုအရ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ အမႈမ်ားကို အစိုးရထက္ EAO သို႔မဟုတ္ BGF မ်ားထံ 
သို႔ သြားေရာက္တုိင္ၾကားေလ့ရွိၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကရင္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
သည္ မည္သည့္ေနရာကိုမွ် သတင္းပုိ႔ တိုင္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို အသံုးျပဳ 
ကာ ေဒသအဆင့္တြင္သာ ေျဖရွင္းလိုက္ၾကသည္ကမ်ားသည္။၃၆

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား - အပစ္အခတ္ရပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ ႏွင့္အမွ် ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္သူ 

မရွိေပ။ INGO အမ်ားစုသည္ အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား 
လကမ္တ္ွေရးထုိးျခင္းျဖင္ ့စတငၾ္ကၿပီး ေနာကပ္ိငု္းအခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားကုိ 
ဝင္ေရာက္ရန္ လိုအပ္မွသာ KNU ကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ 
နယ္စပ္ဘက္မွ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေနေသာ INGO မ်ားသည္ 
CBOs မ်ား KNU လူမႈေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၿပီး KNU 
က အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းကို တာဝန္ယူေလ့ရွိသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ KNU သည္ ၎၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားကို စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ 
“ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားခ်ေပးျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျပန္လည္ရုပ္
သိမ္းျခင္း၊ အခ်ိန္တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း” လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခ်ေပးခဲ့ 
သည္။ KNU စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး တန္ဖုိး၏ ၁ဝ%ကို KNU သို႔ 
ေပးအပ္ရမည္ဟု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုမူဝါဒကို 
ေရးဆြဲခဲ့သည့္ KNU မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆုိအရ စီမံကိန္းတန္ဖိုး၏ 
၁ဝ%ကို KNU ဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ စိစစ္ၿပီးေသာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈ မိတ္ဘက္မ်ားအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထို 
အခ်င္းအရာသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား
အေပၚ တိုက္႐ိုက္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဟု က်ယ္ျပန္႔စြာထင္ျမင္ၾက 
သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဆန္႔က်င္မႈကိုလည္း 
ခံခဲ့ရသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ KNU သည္ အေထာက္အပံ့စီးဆင္းမႈမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမည့္ တသမတ္တည္းရွိေသာ စနစ္တစ္ခုကို 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရႏွင့္ INGO မ်ားသည္ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ KNU 
ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားေနသူမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ 
အခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔ေပ။

၃၆ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ဥပေဒစနစ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလိုုပါက Brian McCartan and Kim Jolliffe, Ethnic Armed Actors and Justice 
Provision in Myanmar (The Asia Foundation, 2016), available at: http://asiafoundation.org/publication/ethnic-armed-actors-justice-provision-
myanmar/ ကိုုၾကည့္ပါ။
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ရွစ္ - အေျပာင္းအလဲကို တံုံ ႔ျပန္ျခင္း

ရာထူးအဆင့္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူထားေသာ KNU အႀကီးအကဲ 
မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲမည္ကို ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္ ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္၊ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ 
ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔အား ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား 
အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရန္ KNU အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သေဘာတူညီ 
လက္ခံထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစဥ္အလာ 
အရ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အဓိက 
အရပ္သားအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ 
ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ႔သည့္အတြက္ အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ 
အာဏာခ်ဲ႕ထြင္လာမႈ အႏၲရာယ္ကုိလည္း အစည္းအ႐ံုးအတြင္း 
ေၾကာင့္က်ေနရသည္။ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္တြင္ KNU ထက္ ပိုမိုသာလြန္စြာ  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

KNU အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေၾကာင့္က်မႈမ်ား - အပစ္အခတ္ရပ္စဲထား 
ေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လ်င္ျမန္စြာ ဝင္ေရာက္လာျခင္း 
သည္ KNU အတြင္း မေရရာေသာအေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း 
ထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ KNLA တပ္မွဴးမ်ားသည္ အစိုးရမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို 
အသံုးခ်ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ဗ်ဴဟာက်က် လုပ္ေဆာင္ေန 
ျခင္းကို အထူးသတိထားၾကသည္။ စာေရးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
KNLA တပ္မဟာ ခုနစ္ခုအနက္မွ ေျခာက္ခုကို ဦးစီးသည့္ တပ္ရင္းမွဴး 
မ်ားက အစိုးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းသည္ 
၎တို႔ လတ္တေလာ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ လံုၿခံဳ 
ေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 
KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာမ်ားရွိ အစိုးရ၏ 
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ပံ့ 
ေပးေနျခင္းသည္ လူထုမွ အစိုးရဘက္သို႔ အေလးသာေစသည့္အျပင္ 
KNU ၏ ညႇိႏိႈင္းေတာင္းဆိုႏိုင္မႈကို အားနည္းေစသည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ 
အတြက္ နယ္ေျမအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ 
လက္ေတြ႕တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ အစိုးရ၏ ကုိယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ တိုးျမႇင့္လာျခင္းက ႏိုင္ငံတကာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားထက္ပိုမို၍ ၎၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။၃၇ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မၾကာေသးမီ 
ႏွစ္မ်ား အတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ထိုက႑မ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည့္ 
အတြက္ အစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
ျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။

KNU အတြင္း မတူညီေသာအျမင္မ်ား - KNU ႏွင့္ KNLA ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည္ ဟူေသာ သေဘာထားမ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ား 
ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
တိုးတက္မ်ားျပားလားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားကို အမ်ားဆံုးရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလို႔ငွာ 
အစိုးရအတတ္ႏိုင္ဆံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးေျပလည္မႈမ်ား မရ 
ရွိခင္ မိမိိတုိ႔နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ဆံုးရံွဳးမည့္ 
အေရးကို စိုးရိမ္ေနၾကသလို သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအေပၚ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။  
ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ ၁) ေဒသခံမ်ား 
အတြက္ မည္သည္ကအေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္နည္း ၂) KNU ၏ 
လတ္တေလာႏွင့္ ေရရွည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ မည္သည္က 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း ၃) အျမတ္အစြန္းရွာေဖြျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း 
၏ အာဏာ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းလံုၿခံဳေရး စသည့္ တစ္ကုိယ္ေကာင္း 
ဆန္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ မည္သည္ အေကာင္းဆံုး 
ျဖစ္မည္နည္းစသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိ 
သည္။ ထုိအဓိကအခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုခ်င္းစီကို မည္သည့္ 
ဦးစားေပးထားသည္ မည္သို႔စဥ္းစားလုပ္ကိုင္သည္ စသည့္ ကိစၥမ်ား 
သည္လည္း ေခါင္းေဆာင္အလိုက္ကြဲျပားသည္။ ဗဟိုအဆင့္တြင္ 
(အထူးသျဖင့္) ဥကၠဌ ဖဒိုမူတူးေစးဖိုး ႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
ဖဒိုေစာကြယထူ္းဝင္းတို႔သည ္ အစိုးရႏငွ္ ့ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကလ္်ကရ္ွၿိပီး 
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈေထာက္ပ့့ံေရးကနဦးေဆာင္ရြက္
ခ်က္ (Myanmar Peacebuilding Support Initiative) ႏွင့္ နီပြန္ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းအစီအစဥ္မ်ား မွေထာက္ပံ့ေသာ KNU နွင့္ အစိုးရၾကား  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း 
ဦးေဆာင္ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဒုဥကၠဌ ဖဒိုေနာ္စီဖုိးရာစိန္ အပါအဝင္ အျခားေသာ 
ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ KNU ၏ “ႏိုင္ငံေရးသည္ ပထမ” ဟူေသာ 
ခံယူခ်က္ကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း 
တြင္ ထုိကဲ့သို႔ အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အၾကား 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ 
ဂိုဏ္းဂဏကြဲမႈ အတိုင္းအတာကို ပံုႀကီးမခ်ဲ႕သင့္ေပ။

အမာခံေဒသမ်ား - KNU အမာခံေဒသမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလာႏိုင္ 
မည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို အလြန္ပင္သတိထားၾကသည္။ ထိုေနရာေဒသ 
မ်ားသည္ ဗဟိုအစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိေသးပါ (သို႔မဟုတ္) 

၃၇ Jollife and Spears-Meers, Strength in Diversity; Davis and Jolliffe, Achieving Health Equity တို႔ကိုၾကည့္ပါ။
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ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္ေသာလႊတ္ေတာ္တြင္ပင္ ကိုယ္စားလွယ္ ထားရွိျခင္း မရွိ 
ေသးဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္စာလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး 
အရ ပိုမိုဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ မူတေရာႏွင့္ ေတာ္ဦးခ႐ိုင္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ တိုးဝင္လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကို အတိုက္အခံလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား ၎တို႔ထံ တိုက္႐ိုက္အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ 
အစိုးရဌာနမ်ားဝင္ေရာက္လိုျခင္းကို ျငင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
မူတေရာခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔က အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေတြပ်က္သြားရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အေနအထား 
ေတြအတြက္ျပင္ဆင္ဖို႔ အေလးထားလုပ္ေနတယ္။ … အစိုးရကို မွီိခုိဖို႔ 
အတြက္ ကိစၥေတြကို မေျပာင္းလဲခ်င္ဘူး” ဟုေျပာသည္။ ခ႐ိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတြင္ တက္ႂကြစြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၎ 
တို႔နယ္ေျမမ်ားသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳလိုျခင္း မရွိေပ။

အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေထြးေနသည့္ေဒသမ်ား - ေဝးလံ 
ေခါင္သီေသာေနရာမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ ေပါင္းစည္းမႈသေဘာတရားႏွင့္ ပိုမိုကၽြမ္းဝင္ၾကၿပီး ဆန္႔က်င္မႈ 
နည္းပါးသည္။ ထိုေဒသမ်ားသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အလယ္ကာလမ်ား 
ကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ 
က်ေရာက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ KNU ၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ 
ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထိုခ႐ိုင္မ်ားသည္ ေဒသေကာင္းက်ိဳး 
အတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အေထာက္အကူမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ ေဝးကြာ 
ခဲ့ၿပီး၊ ထိုေဒသခံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္သာ ေပါင္းစည္း 
ဆက္ဆံမႈမ်ားခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထုိေဒသမ်ားရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားသည္  ၎တုိ႔၏ယခင္ရန္ဘက္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္  ၎တုိ႔ေဒသမ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဖြံံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရေရးကို ပို၍ေမွ်ာ္လင့္ 
ၾကေသာ္လည္း အယံုအၾကည္ကင္းမဲ႔မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

“ၾကားကာလအစီအမံ”မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အတြက္ တြန္းအားေပးျခင္း - ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ KNU ႏွင့္ KNLA 
အရာရွိအမ်ားစုသည္ အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ 
ခြင့္ျပဳရန္ စိုးရိမ္ေနၾကသျဖင့္ အစြန္းႏွစ္ဖက္သို႔မေရာက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ 
မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မွရရွိလာသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို 
လည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ 
KNU သည္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္ ေဒသတြင္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရရိွေရးႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္
စြာထိန္းညႇိထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ KNU ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑ 
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေျပလည္မႈ မရရွိခင္ ကာလ 
အတြင္း ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက႑မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခ်ိဳ႕ ရရွိရန္စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္မည့္ 
“ၾကားကာလအစီအမံမ်ား” ကို NCA တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ထပ္ခါ 
တလဲလဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အၿပီးသတ္ NCA သေဘာတူညီခ်က္ပါ 
စာသားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာက႑မ်ားရိွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑အား အသိအမွတ္ျပဳေရးကို တိက်စြာ 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘဲ ထိုက႑မ်ားတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုသာ အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။ ထို 
ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ 
အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ဖိႏွိပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ 
အခြင့္အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေဖာ္ျပထားေပ။
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ကိုး။ ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ား

ဤအစီရင္ခံတြင္ တင္ျပထားသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ KNU သည္ 
ေက်းလက္ရွိလူရာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အရပ္သားတစ္ပိုင္းႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္သည္ ထိုေက်းလက္ေဒသမ်ား 
တြင္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ ယခင္ အစိုးရ 
မ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္ဟန္ရွိေနၿပီး KNU ၏ အရပ္သားအာဏာပိုင္ 
အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရမႈကို စိန္ေခၚေနသည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ KNU သည္ ေက်းလက္ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား 
တြင္ စူးနစ္တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
လုပ္ရာတြင္ KNU သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတို႔အတြက္ 
တရားဝင္တာဝန္ယူႏိုင္မည့္ အစည္းအ႐ံုး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွ  
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို လုိအပ္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အခ်ိန္ကတည္းက ရွိရင္းစြဲ လူမႈဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား 
အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
ေပၚေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး KNU မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၎တို႔အတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာအနာဂတ္ရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို KNUအား ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
တည္ေထာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္္ႏိုင္သည္အထိ 
ျပဳလုပ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ပင္ 
မလိုေပ။ KNU အဖုိ႔ ထုိအေနအထားတစ္ရပ္အထိ ျဖစ္လာရန္ဆိုလွ်င္ 
ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပိုမိုဆန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို 
ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ သိသာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ိဳးရွိရန္ 
လိုေပလိမ္႔မည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေဒသမွ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အခြင့္ 
အာဏာကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လံုၿခံဳေရးက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ၌ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္း 
လာသည္ႏွင့္အမွ် KNU ၏ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အာဏာေပးထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားအျဖစ္သို႔ မည္သုိ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးရ 
မည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ 
လက္နက္ႏွင့္ တပ္မ်ားရုပ္္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးတို႔တြင္ 
ေျပလည္မႈမ်ားမရရွိပါက ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည့္ 
အလားအလာသည္ အၿမဲတမ္းရွိေနမည္  ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ KNU 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားသည္ 
ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရး ဇာတ္လမ္းပံုျပင္မ်ား၏ 

အဓိကအခန္းက႑တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အခြင့္ထူးခံ ကရင္ 
အခ်င္းခ်င္း အၾကား၌ပင္လွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ မတူညီေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စြဲကိုင္ထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ထိုေနရာေဒသ 
သည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံေနရသည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ထိုေဒသမ်ားကို 
“ျမႇင့္တင္ရန္” ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထိသို႔ေတာင္းဆိုမႈ 
မ်ားမလုပ္ဘဲ ယင္းေေဒသကို ျပင္ပေရာယွက္မႈ မရွိသည့္ ႐ိုးရွင္းေသာ 
ကရင္လူေနမႈဘဝ၏ အေကာင္းဆုံးေသာ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ရွာက္ခ်င္ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး  
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု စနစ္တစ္ခုအေပၚ 
တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ဖာပြန္ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ေဒသမ်ားကို ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

အျခားအရာအားလံုးထက္ပို၍ ထိုသုိ႔ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိေသာ ေမးခြန္း 
မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား 
မျပဳလုပ္ခင္ႏွင့္ ထုိညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကာလမည္မွ် ၾကာျမင့္မည္ဆိုသည္ကို ျပသေန 
သည္။ KNU ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပို၍ 
တည္ၿငိမ္ေသာ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္
ထားျခင္းက တင္းမာမႈအလားအလာမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ၁၉၉ဝ 
ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားမွလည္း သင္ခန္းစာယူႏိုင္သည္။ ၎ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈမရရွိခဲ့ပဲ ၂ဝဝ၉  
ခုႏွစ္မွစကာ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ “ၾကားကာလ 
အစီအမံမ်ား” ခ်မွတ္ရန္ ျပန္လည္အားထုတ္မႈမ်ားသည္ အေျခ 
အေနကို ျပန္လည္တည္ၿငိမ္လာေစမည့္ ယာယီအစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ညင္သာေသာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အေျခခံတစ္ရပ္ကိုလည္း  ေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အစီအမံမ်ားသည္ 
အမာခံေဒသမ်ားတြင္္ အဓိက အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးလ်က္ရွိေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ အထူးတြဲဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုး (အထူးသျဖင့္) စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ KNU အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းမွ ဂိုဏ္းဂဏကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္သတိမူသင့္သည္။ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
ကို ေမာင္းႏွင္ရန္ႀကိဳးစားပါက KNU ႏွင့္အတူ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေခ်မ်ား 
ရွိေနသည့္အျပင္၊ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကို ေဘးသို႔ 
ဖယ္ထုတ္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
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တစ္ဆယ္။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစာၦမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္အေမးပုစာၦမ်ား

၁။ KNU ခ႐ိုင္မ်ားအသီးသီးေတြ႕ႀကံဳရသည့္ မတူညီေသာ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ ပထဝီဝင္အေနအထားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာအေျခအေနမ်ားက 
၎တို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အျမင္မ်ားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း။ 

၂။ အစိုးရမွစတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသလူထုမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးခ်ရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ KNU အၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္မည္နည္း။ 

၃။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ “ၾကားကာလအစီအမံမ်ား” ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာပိုင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာေထြးေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို မည္သို႔ 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္နည္း။ 

၄။ KNU ၏ အနာဂတ္အခန္းက႑မွာ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္နည္း။ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားသို႔ မည္သို႔ ေထာက္ကူေပးႏိုင္သနည္း။ 

၅။ အစိုးရအေနျဖင့္ KNU ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
အစည္းအ႐ံုး၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အနာဂတ္အလားအလာရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
ေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ “ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္း”ကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို မည္သို႔ 
ျပသႏိုင္သနည္း။ 

၆။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ KNU ႏွင့္ KKO/DKBA အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
လက္ေတြ႕တိုးတက္မႈမ်ားမွတဆင့္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား ယူႏိုင္သနည္း။ 

၇။ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ KNU ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈအခန္းက႑ကို မည္သို႔ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္မည္နည္း။ အလွဴရွင္အဖြဲ႕မ်ားက ပဋိပကၡသေဘာတရားကို နားလည္သိတတ္စြာ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအၾကား ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူမ်ားေပးၿပီး ၾကာရွည္တည္ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအကူးအေျပာင္းအတြက္ မည္ကဲ႔သို႔ 
ကူညီႏိုင္မည္နည္း။ 
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