တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား

ဘ႐ိုင္ယန္ မက္ကာတန္ႏွင့္ ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆

ေက်းဇူးတင္လႊာ
စာေရးသူသည္ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးခ့ဲသည့္ သူမ်ား အထူးသျဖင့္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ယူၿပီး
ပံ့ပိုးေပးပါေသာ တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အမည္မသိ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူမ်ားကို ေက်းဇူး
တင္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုေပးရန္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ၾကေသာ ဆူဇန္ လီႏွင့္ လီဆာ ဒန္နီအား
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။

စာေရးသူမ်ားအေၾကာင္း
ဘရိုင္ယန္ မက္တာတန္ (Brian McCartan) သည္ S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
မွ PhD candidate တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ) တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး
လံုၿခံဳေရး၊ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္။
ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္ (Kim Jolliffe) သည္ အလြတ္တန္းသုေတသီ ၊ စာေရးဆရာ ၊ သရုပ္ခြဲေလ့လာသူ ႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
တိုင္းရင္းသားအေရး ၊ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာမူဝါဒ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အလုပ္
လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္မွာ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ရွိ ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရွိ အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(SSCA) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သုေတသနအား ဦးေဆာင္သုေတသီအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။
ဘရိုင္ယန္ မက္ကာတန္သည္ စာတမ္း၏ အဓိက စာေရးသူျဖစ္ၿပီး ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္သည္ သုေတသန အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တည္းျဖတ္ခ်က္
ျခင္းကို ပံ့ပိုးကူညီ သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
အာရွေဖာင္ေဒရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္

အာရွေဒသရွိလူမ်ား၏

လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္

ေျခာက္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း
ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစီအစဥ္ႏွင့္
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးသာယာေရးအတြက္ ကူညီ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး အာရွႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏုိင္ငံႏွင့္ ဝါရွင္တန္၊ ဒီ စီ တုိ႔တြင္ ႐ုံးမ်ားရွိပါသည္။
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္
ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရွိပါသည္။

စကားခ်ီး
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပြားေနေသာ

ျပည္တြင္းစစ္၏

အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

နယ္ေျမအမ်ားစုသည္

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေဘာင္အျပင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား (EAAs)၏ ေရာေထြးေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ား(EAAs) ဟု ဆိုရာတြင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္လွ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)
အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕(PMF) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရေနာက္ခံျပဳ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္
ထားေသာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (State-backed ethnic paramilitary organization) ပါဝင္ပါသည္။ ထုိရႈပ္ေထြးေသာအေျခအေနမ်ား
ရွိေနေသာ္လည္း ၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ တရားစီရင္ျခင္းစနစ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္န
က္ကိုင္အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ တရားစီရင္မႈစနစ္တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေလးေပးေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျမင့္တတ္လာေသာ္ျငားလည္း
EAA ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ နည္းပါးေသာ
ေၾကာင့္ ထိုစနစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားမလည္ၾကပါ။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဤျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တရားစီရင္ေရး
အေနအထား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား(EAAs) သုေတသန အစီအရင္အခံစာအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သေဘာ
ထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ

အေျခခံလႈမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ စာတမ္္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္

တင္ျပအပ္ပါသည္။ ယခုသုေတသနစာတမ္းသည္ ၎နယ္ေျမအမ်ားစုရွိ အရပ္သားမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအေျခခံ
အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာ အေျချပဳစနစ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။ ထိုစနစ္မ်ားသည္ EAA
မ်ား၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားထဲတြင္ တည္ေထာင္ထားၿပီး

ေက်းရြာအဆင့္အထိ အထက္မွေအာက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္

တရားရုံးမ်ား ဖြဲ႔စည္းပါရွိသည္။ ထိုေက်းရြာတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိမႈမ်ား ႏွင့္ ၎စနစ္မ်ားႏွင့္အတူတကြ
ယွဥ္တြဲတည္ရွိေနသည့္

မ်ားျပားေရာေထြးလွေသာ

EAAs

တို႔၏

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို

နားလည္ျခင္းသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ

အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ အေရးပါသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
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၃၈

ေျမပံု(၅) : ကခ်င္ျပည္နယ္(အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)..................................................................

၄၅

ေျမပံု(၆) : ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား).....................................................

၄၆

ဇယားမ်ား
ဇယားကြက္ ၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ မတိုင္မွီ ေက်းရြာအဆင့္ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာပံ.ု ............................

၁၆

ဇယားကြက္ ၂ - ေက်းလက္တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရတရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီရန္ အခက္အခဲမ်ား..................

၅၄

အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား
BGF

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

BSPP

ျမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ

CBO

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

CPB

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

DKBA

ဒီမိုကေရစီကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္

EAA

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဓိကဇာတ္ေကာင္

EAO

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕

KA

ကရင္နီတပ္

KIA

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕

KIO

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕

KNDO

ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕

KNLA

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

KNPF

ကရင္ အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕

KNPP

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

KNU

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး

KNU/KNLA PC

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

KWO

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း

MNDAA

ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္

MNLA

မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

MPF

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕

MTA

ေမာ္ထိုင္း တပ္ဖြဲ႕

NDAA

အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္

NMSP

မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ

PMF

ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား

PNA

ပအိုးဝ္ အမ်ိဳးသားတပ္

PNO

ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး

PNLO/PNLA

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအ႐ံုး/ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

PSLF

ပေလာင္ ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး

RCSS

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

SLORC

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

SPDC

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

SSA-N

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္)

SSA-S

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္)

SSPP

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ

TNLA

တအာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

UWSA

‘ဝ’ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႕

UWSP

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ

i

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
Civil Law - ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းၾကားမွ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင္႔ တရားမွ်တမႈမရိွဟု ခံစားရသည္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင္႔
စည္းကမ္းမ်ား
Court – အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရာႏွင္႔ တရားစီရင္ေရးကို စီမံလုပ္ေဆာင္သည္႔ မူလေနရာ
Criminal Justice – လူမႈေရးအရထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တားဆီးျခင္းႏွင္႔ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားအတြက္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေသာစနစ္၊ ၎တြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈ
ျပစ္ဒဏ္ႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားပါဝင္သည္။
Criminal Justice System - ရာဇဝတ္တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးအသက္ဝင္ရန္
လုပ္ေဆာင္မည္႔ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ၊ တရား႐ံုးစနစ္ႏင
ွ ႔္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားပါဝင္သည္။ ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ေနေသာ ရာဇဝတ္တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခတ
ု င
ြ ္
အဆိုပါဌာနသံုးခုသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို
ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးပါေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
Criminal Law - လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္ဟု စဥ္းစားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔
ဥပေဒျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုတြင္ ဘာေတြပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသလဲဆိုသည္ႏွင္႔ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုက်ဴးလြန္ပါက ေပးမည္႔
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို သီးသန္႔အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုမႈျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္ဥပေဒတစ္ခုသည္ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါဝင္
ပါက အသက္မဝင္ေပ။ ရာဇဝတ္ဥပေဒႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ားကို တရားစြဲ၍ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ကိုင္ရၿပီး
တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္က မလုပ္ေဆာင္ရပါ။
Customary Law - တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာမွတ္သားစရာမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေလ်ာ႔ရဲရဲ ဥပေဒဆိုင္ရာ က်င္႔ထံုးမ်ားကို
အေျခခံေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္ထက္စာလွ်င္ ပို၍ စဥ္းစားကာ နားလည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈဖက္သို႔
အေလးသာသည္ဟုဆိုရမည္။
Dispute Resolution - ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ေစ႔စပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ႔စပ္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ ပါဝင္သူမ်ား သေဘာ
တူညီခ်က္ယူရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင္႔ လုပ္ေဆာင္ေလ႔ရိွသည္။
Judge - ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ႏံွ႔စပ္သူ တစ္ဦးခ်င္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ဓမၼဓိဌာန္က်က် စီမံလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္႔ အမႈတစ္ခုကို အၿပီးသတ္ရန္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရန္ တရားဝင္အသိေပးလုပ္ေဆာင္ေစသူျဖစ္
သည္။
Judicial System - ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွေန၍ ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုသည္႔ တရား႐ံုးမ်ား၏ ကြန္ရက္ျဖစ္သည္။ တရားမ၊ ရာဇဝတ္မႈႏွင္႔
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝတို႔ပါဝင္ေသာ တရားစီရင္ေရးကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင္႔အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
Judiciary - ပင္မတရားသူႀကီးမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေသာ (တရားသူႀကီးမ်ား၊ အငယ္တန္းတရားသူႀကီးမ်ားႏွင္႔ အမႈတစ္ခုကို ဆံုးျဖတ္စီရင္သူမ်ား)
သူမ်ားမွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ စနစ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။
Justice - တရားမွ်တမႈရိွေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရသည္႔ ဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဒႆနသီအိုရီအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုသည္။
Justice System - အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားက တာဝန္ယူထားသည္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ားႏွင္႔
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၏ ကြန္ရက္။
Policing - သီးသန္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာကို အေျချပဳ၍ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒမ်ား၏ စိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း။ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏
ထင္ရွားေသာ ဦးစားေပးမွာ ဥပေဒျဖင္႔ တည္ၿငိမ္မႈရိွေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

ii

အဓိကအခ်က္မ်ားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျဖစ္ပြါးေနေသာ

ျပည္တြင္းစစ္၏

အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္

ျမန္မာေတာင္တန္းနယ္ေျမအမ်ားစုသည္

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေဘာင္အျပင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား (EAAs) ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေရာေထြးေနေသာ အေနအထားအတြင္းတြင္ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဓိက ဖာတ္ေကာင္းမ်ား (EAAs) ]
ဟုဆိုရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) (အပစ္ရပ္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ပ႗ိပကၡဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ)
အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔(PMF) တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရေနာက္ခံျပဳ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ
လက္နက္ကိုင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (State-backed ethnic paramilitary organization) ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း ၎နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စတင္မႈအဆင့္တြင္ ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒစိုးမိုးမႈ
သည္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ တရားစီရင္ျခင္းစနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ား (EAAs)၊ တခါတရံ
တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ethnic paramilitary organization) စီမံခန္႔ခြဲေသာ
တရားစီရင္မႈစနစ္တို႔ေၾကာင့္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဓိကျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ တရားဝင္ပံုစံ တစ္ခုတည္းသာရွိေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာယွက္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ား
တြင္မူ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ သီးျခားစီတည္ရွိေနေသာ္လည္း ရပ္တည္ခ်က္
မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
၎နယ္ေျမမ်ားရွိ အရပ္သားအမ်ားစုအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာအရာမွာ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအေျချပဳ
တရားစီရင္မႈ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ တရားမေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေက်းရြာသူႀကီးႏွင့္
ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးေကာ္မတီမ်ားက အစဥ္အလာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို အမွီျပဳ၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေလ့ရွိၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား(EAAs)သည္

၎တို႔၏

တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကို

ေက်းရြာဖြဲ႔စည္းပံု၏

ထိပ္တြင္ထည့္သြင္းထားၿပီး

ယင္းတို႔ကို အမွီျပဳ၍ အမႈကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၾကသည္။ ျပင္းထန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုမူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(EAOs) ၏ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ၎တရား႐ံုးမ်ားသို႔ ေက်းရြာအဆင့္မွ အယူခံလႊာတင္သြင္းႏိုင္သည္။
စာရြက္ေပၚမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ EAO မ်ား၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ အထက္မွေအာက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊
ဗဟိုအဆင့္ဆင့္တင္ျပရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖင့္ ပံ့ပိုးထားေသာ ၎တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ အဆင့္တိုင္းတြင္
ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အမႈအခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ခြင့္ေပးထားသည္။ EAO မ်ားအၾကား တရားစီရင္မႈ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကြာျခားမႈရွိၿပီး အခ်ဳိ႕က ပံုစံတက်ရိွမႈကို လိုက္ပါက်င့္သံုးၾကၿပီး အခ်ဳိ႕က အေျခခံက်လြန္းေသာပံုစံကို ဆုပ္ကိုင္ထားၾက
သည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ပဋိပကၡ သံသရာ၊ နယ္ေျမအတြင္း အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ EAA အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ႏြယ္မႈ
စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေရးဆြဲထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။
EAO

အမ်ားစုအတြက္

အဖြဲ႕တြင္းလံုၿခံဳမႈကို

၎တို႔၏

အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္

ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္

၎တို႔ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားက တာဝန္ယူၾကသည္။ ၎တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကပင္ တရားခံဖမ္းျခင္း၊ အခ်ဳပ္ခန္းေစာင့္ၾကပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ရပ္ရြာအတြင္း လူထုလံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္၍ ရဲဌာန ဖြဲ႔စည္းထားေသာ EAO အနည္းစု ရွိသည္။ ရာဇဝတ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္
ရဲဌာနကို အခြင့္အာဏာေပးထားေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) အဖြဲ႔မွလြဲလွ်င္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ EAO အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။
ေက်းရြာဓေလ့ထံုးတမ္းတရားစီရင္မႈႏွင့္

EAAမ်ား၏

တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္

ပ႗ိပကၡကာလႏွင့္

အပစ္ရပ္ကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္

ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဆက္လက္ တည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ EAA မ်ား၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေစသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
ေက်းရြာဓေလ့တရားစီရင္မႈ မရွိပါက ဤသို႔တည္ၿငိမ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။1

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EAA မ်ားလႈပ္ရွားေသာ

နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ ဗဟိုအစိုးရအေနႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိခဲ့လွ်င္လည္း အနည္းငယ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသာလွ်င္ ရွိသည္။ EAO မ်ား၏
ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တရားစီရင္မႈ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္စြမ္းသည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေႏွာေနေသာနယ္ေျမမ်ား၊ ႏွင့္ ရံဖန္ရံ
ခါသက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္ၿပီး ပဋိပကၡဇုန္မ်ား ႏွင့္ ကပ္ေနေသာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအခ်ိဳ႕ရွိ ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳသည့္
လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကားတြင္ တရားဝင္မႈ ရရွိႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
EAO မ်ား၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ေက်းလက္တရားစီရင္မႈပံုစံမ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ သိရွိနားလည္ေသးေသာ္လည္း
ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ျမန္မာ့တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား အလုပ္လုပ္ပံုတို႔အေပၚ ေက်းလက္တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျမတ္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔
1

၎နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားသည့္ကာလမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎စစ္ဆင္
ေရးမ်ား မရွိေတာ့ခ်ိန္တြင္ တရားစီရင္မႈအပါအဝင္ ေက်းရြာႏွင့္ EAO စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ကာ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈျပန္လည္ရရွိလာသည္။

iii

သည္ အစိုးရႏွင့္ EAO မ်ား၏ တရားဝင္တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အမာခံအုတ္ျမစ္သဖြယ္ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း
တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈထိမ္းသိမ္းေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၾကသည္။ EAO တရားစီရင္မႈ စနစ္မ်ားက ႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမ
အမ်ားစုတြင္ အစိုးရတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုအတြက္ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ
နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာအခ်က္ေၾကာင့္ ယင္းစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
အေရးပါေၾကာင္း ညႊန္ျပသင့္ရွိသည္။

iv

အခန္း တစ္။ မိတ္ဆက္နိဒါန္း
ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရေနာက္ခံျပဳထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏
တရားစီ

ရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္

၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားရွိ

ဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ

ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကို

ေလ့လာတင္ျပထားသည္။

ဤေလ့လာမႈကို သေဘာကြဲလြဲမႈျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ အေျခခံလူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခ်က္(Social Services in Contested Areas ProjectSSCA) ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကြန္ယက္မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ အဓိကထားေသာ သုေတသနစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္
ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤစာတမ္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အတိုက္အခံအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနေသာ အပစ္ရပ္ႏွင့္ အပစ္မရပ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို
ရည္ညႊန္းရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား EAOs ဟူေသာအေခၚအေဝၚကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား-EAOs

ႏွင့္

အစိုးရေနာက္ခံျပဳ

တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ

လက္နက္ကိုင္ထားေသာ

တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၿခံဳငံု၍ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား (Ethnic Armed Actors-EAAs) ဟု
သံုးႏႈန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။2
EAA တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဘဝမ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈ
ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ေသာ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကိုသာ EAAs မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေႏွာေနေသာနယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္မွာမူ EAA တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ အစိုးရတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲရသည္႔ သဘာဝမ်ားႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သိရွိနားလည္လြယ္ေသာ အတိုင္းအတာကို
ကိုယ္စားျပဳသည္။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခအေနအရ ပဋိပကၡေဘးသင့္နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အနာဂါတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ား
သည္ အေရးပါေသာ ဗဟိုခ်က္ေနရာမွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ EAA ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ရဲလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား၏က႑ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အလြန္တန္ဘိုးရွိသည္။
ဤမိတ္ဆက္နိဒါန္း၏ က်န္ရွိအပိုင္းတြင္ ကမၻာတ၀ွမ္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ လက္ရွိသေဘာတရား အယူအဆ၊ ယင္းသေဘာတရားႏွင္႔ အျခားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ဆက္ႏြယ္ပံုတို႔ကို
ဦးစြာေလ့လာတင္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား မည္သို႔ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို
အေျခခံမိတ္ဆက္သေဘာတင္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေလ့လာပံုနည္းစနစ္၏ အေျခခံၿခံဳငံုၾကည္႔ရႈမႈကို တင္ျပျခင္း၊ သုေတသနတြင္
လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသာအရာအပါအဝင္ သုေတသန၏ နယ္ပယ္ကို ေဖၚျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ၏ က်န္ရွိအပိုင္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို တင္ျပျခင္း
တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။

၁.၁။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာသီအိုရီ
တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေတာင္းဆိုခြင့္
ပိုမိုရႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္

သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အဓိကအားျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ေဒသခံလူထုကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရမည္ျဖစ္ရာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲ၏ ထံုးတမ္း စဥ္လာတာ၀န္၀တၱရား
မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ေလ့ရွိၿပီး ၎လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ တရားစီရင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးကို
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လူထုအား ျပင္ပေဘးရန္မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။3
အုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက စတင္ထူေထာင္ေလ့ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုမွာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း
အား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးရည္မွ
န္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအေန ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္ေသာ ေပ်ာက္ၾကားလႈပ္ရွားမႈပံုစံမွ တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း
ႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိကို အဓိက အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္အခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။4 သူပုန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာပညာရွင္ Zachariah
Mampilly က ၎လုပ္ငန္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အေရးႀကီးဆံုးဟု စဥ္းစားသည္။5 ထိုကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕မ်ိဳးသည္
2
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1

အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ထူေထာင္ေရး
အတြက္ အဓိကက်ေသာ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈကို လည္း ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ထိုစနစ္တက်ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို
သီးသန္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔မ်ား) ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ဒုတိယလိုအပ္ေသာလကၡဏာမွာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရား ဖန္တီးတည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစနစ္ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။
၎စနစ္သည္ တရားဝင္ တရားစီရင္ေရးဖြဲ႔စည္းပံု သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚစနစ္ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစနစ္ ပါဝင္လာ
ႏိုင္သည္။ တရားဝင္သည္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုစနစ္ကို အရပ္သားမ်ားက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ
အျငင္းပြါးမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည္။6 အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းမႈစနစ္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၏ တည္ၿငိမ္မႈ အတိုင္းအတာကို
ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္ရွိ အရပ္သားမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို ပံုမွန္ျပန္ ျဖစ္လာေစသည္။7
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက အသံုးျပဳေသာ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ ၎တို႔ဖန္တီးသည့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပံုစံသစ္ ျဖစ္ေလ့မရွိေပ။ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တရားမမႈဆိုင္ရာ၊ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဓေလ့
ထံုးတမ္းနည္းစနစ္မ်ားအပါအဝင္ တည္ရွိၿပီးသား တရားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မွီျငမ္း
ကိုးကား၍

အဖြဲ႔အစည္း၏

ေဒသတြင္းယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းအဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုမႈမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ခိုင္မာသည့္

ေတြ႕ရွိမႈကို အဓိကထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ေခတ္မွီဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္ႏွင့္ ထံုးတမ္းဓေလ့ ဥပေဒတို႔
ယွဥ္တြဲေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ (အထူးသျဖင့္ ေအာက္ေျခနယ္ေျမအဆင့္တြင္) စနစ္ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။8
တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္

အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္

ေရးဆြဲတည္ေထာင္ထားေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပံုစံမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ကြဲလြဲမႈရွိသည္။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေရးေပၚေျဖရွင္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စတင္ေလ့ရွိၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသို႔ သြတ္သြင္းျခင္းျဖင္႔
တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာသည္။9 ၎တို႔သည္ ကိုင္တြယ္မည့္အမႈကိစၥမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပံုႏွင့္ နိစၥဓူဝရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပံုတို႔တြင္လည္း
ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က လူသိမ်ားေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ပိုမိုကိုင္တြယ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ တရား႐ံုးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားရွိ

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတိုင္းအတာသည္

ေဒသခံလူထု၏အျမင္တြင္

အဖြဲ႔အစည္း၏

တရားဝင္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ျပည္တြင္းစစ္၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ သီးသန္႔နယ္ေျမေဒသတစ္ခု၏
ပင္မအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာရန္အတြက္ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး (သို႔) ထို႔ထက္ပိုေသာ အစိုးရပံုစံမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
တရားစီရင္မႈ တည္ေဆာက္ပံုကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးႏိုင္မႈသည္ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔၏ အခြင့္အာဏာကို ပို၍ေလးနက္ေစကာ
မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက ၎တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကဲ့သို႔ နားလည္တတ္ ကၽြမ္းေၾကာင္း ျပသရန္ အသံုးျပဳေလ့
ရွိၾကသည္။10 အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား အဖြဲ႔အစည္း၏ တရားဝင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္သည္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လကၡဏာကို ကြဲျပားျခားနားေသာ တရားဝင္ျဖစ္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ပံုေဖၚေသာ္လည္း
အနည္းဆံုး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖိအားေပးမႈ အၿမဲတစ္ေစရွိတတ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕တြင္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္

နယ္ေျမပိုင္နက္အတြင္း

အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္း

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ Weberian sovereignty ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။11 အဖြဲ႔အစည္း၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းေရး ဖြဲ႕စည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ဖန္တီးေပးသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို
ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ တရားဝင္မႈကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းတရားဝင္မႈကို ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တရားမမႈ
မ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစရရွိသည္။ အေျခခံက်လြန္းသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္႔ တိုင္ေအာင္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းသည္ တရားစီရင္မႈစနစ္ ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းမွ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား အပါအဝင္
အရပ္သားလူထု၏ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိလာႏိုင္သည္။
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အဖြဲ႕အစည္း၏တရားဝင္မႈကို

ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို

မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည့္မွီေစသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား၊ အျခားလူမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဓိကက်သူမ်ားႏွင့္
မၾကာခဏပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎တို႔အား အခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ခြဲေဝေပးထားရန္ လိုအပ္သည္။12
၎တိုင႔၏အခြင့္အာဏာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာဓေလ့တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားရွိေနေသာရြာမ်ားတြင္ တရားစီရင္ခြင့္
လႊဲအပ္ေပးထားမႈမ်ားကို

ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ပညာတတ္မ်ားႏွင့္

အျခားၾသဇာႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားက

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ (သို႔) သြယ္ဝိုက္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ လက္ေတြ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို
ထိန္းသိ္မ္းထားၾကသည္။
ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေက်းရြာသည္ အေျခခံအက်ဆံုး ႏွင့္ အသက္ဆိုင္ဆံုး ယူနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်းရြာတရား စီရင္မႈစနစ္မ်ားကို ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ မျပဳျခင္းအားျဖင့္ အရပ္သားလူထု၏ ဘဝမ်ားအေနအထားမပ်က္
ပံုမွန္ေနထိုင္မႈ အတိုင္းအတာကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တရားစီရင္မႈစနစ္ လံုးဝအသစ္စက္စက္ကို
အတင္းအၾကပ္ခ်မွတ္ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ မတည္ၿငိမ္မႈ အလားအလာကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။13

၁.၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (EAO) ၏ တရားစီရင္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ EAOs တရားစီရင္မႈသည္ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ပံုစံမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ လိုက္နာမႈရွိသည္။ အစိုးရေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳေသာ ျပည္သစ
႔ူ စ္အမ်ားစုသည္လည္း မူလက EAOs မ်ားအျဖစ္ ဖြစ
ဲ႔ ည္းခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ၎တိသ
႔ု ည္လည္း အထက္ပါပံစ
ု အ
ံ တိင
ု ္းပင္ျဖစ္ၿပီး
မ်ားေသာအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ စတင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ၎တို႔၏ မ်ဥ္းၿပိဳင္ပံုစံ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကို အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားတတ္ၾကသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာထားေသာ EAAs တိုင္းသည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားစီရင္မႈစနစ္ ပံုစံအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစု
တြင္ အဆိုပါတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ အစိုးရမွျဖစ္ေစ၊ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွျဖစ္ေစ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား
အထိ ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ တရား႐ံုးစနစ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားျဖင့္ အေတာ္အတန္စနစ္
က်ၿပီး ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ တရားစီရင္ေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ထူေထာင္ထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ရွိရင္းစြဲ ေက်းရြာတရားစီရင္မႈပံုစံ
အေပၚတြင္ စနစ္က်ေသာ တရားစီရင္မႈစနစ္ကို အေပၚယံခပ္ပါးပါး အုပ္ထားရံုမွ်သာရွိသည္။ EAAs မ်ားက ခိုင္မာေသာ တရားစီရင္မႈပံုစံကို
က်င့္သံုးေသာနယ္ေျမအမ်ားစု၌ပင္ ေက်းလက္တရားစီရင္မႈသည္ ရြာသူႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားလက္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာက္ရွိ
ေနသည္။
အခ်ဳိ႕ EAAs မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်-အိႏိၵယ ဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒစနစ္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားစြာ
ထည့္သြင္းထားေသာ၊ ထံုးတမ္းဓေလ့ဥပေဒအခ်ဳိ႕ ေပါင္းထည့္ထားေသာ ဥပေဒပံုစံတစ္မ်ဳိးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ EAA
ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ားသည္ တရားမဥပေဒစနစ္မ်ားႏွင္႔ ပိုမိုတူညီမႈရွိၿပီး အဖြဲ႕အစည္းသည္၎ဥပေဒမ်ားအား ကိုးကားရည္ညႊန္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္
နစ္တစ္ခုထဲတြင္ ေပါင္းစုျပဌာန္းထားသည္။ အဖြဲ႕တရားသူႀကီးမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲရန္၊ သံုးသပ္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္
အခြင့္အာဏာမရွိေပ။ ဤတာဝန္ကို အဖြဲ႔အစည္း၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (သို႔) သီးျခားဌာနတစ္ခုသို႔ သီးသန္႔အပ္ႏွံထားၿပီး ေရးဆြဲထားေသာ
ဥပေဒကို ညီလာခံမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ အတည္ျပဳေပးရသည္။14 တရား႐ံုးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
က်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳေပ။
EAAs မ်ားသည္ ရာဇဝတ္ဥပေဒႏွင့္ တရားမဥပေဒအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို တိက်ရွင္းလင္းစြာ ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္း
အမ်ားစုတြင္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားေသာ ကိုယ္ပိုင္က်င့္ထံုး သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕တြင္ ႐ုပ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ ေျမအေမြဆက္ခံမႈ၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ကဲ့သို႔ေသာ တရားမမႈမ်ားအတြက္လည္း က်င့္ထံုးမ်ားရွိၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္
တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ား ႏွင္႔ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေက်းရြာမွာပင္ ရြာသူႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးေကာ္မတီတို႔က ေျဖရွင္းေပး
ၾကသည္။ ေက်းရြာတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၏ အမႈအခင္းမ်ားကို ေဒသအလိုက္ထံုးတမ္း
ဓေလ့ဥပေဒကို အမွီျပဳ၍ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင္႔ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးသည္။ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ
ကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာျပစ္မႈမ်ားကိုမူ EAA တရားစီရင္မႈ စနစ္မ်ားသို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ရြာသူႀကီးႏွင့္
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ေနာက္တစ္ခုသည္ KNU, NMSP, KNPP တို႔၏ကိစၥျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္အမ်ဳိမ်ဳိးကို တန္းတူကိုယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ညီလာခံမ်ားကို ပဏာမ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟု ရႈျမင္သည္။

3

ေကာ္မတီမ်ားက အမႈအခင္းမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ၎တို႔ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ တရားမမႈမ်ားကိုလည္း EAA
တရားစီရင္ မႈစနစ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းကဲ့သို႔ အမႈကိစၥမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု အာဏာပိုင္မ်ားက
အလြတ္သေဘာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတတ္ၾကသည္။

၁.၃။ နည္းစနစ္
ဤစာတမ္းအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၆ ေမလအၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုေတသနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရွိ ရဲလုပ္ငန္း၊ တရားစီရင္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရႏိုင္သမွ် သမိုင္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ေလ့လာ
သံုးသပ္ခဲ့သည္။ EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္
တို႔မွတဆင့္ စု ေဆာင္းခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ
လက္ရွိႏွင့္ အၿငိမ္းစားအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားရိွ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအေၾကာင္းႏွံ႔စပ္ေသာ
ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ EAOs မ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလအကဲခတ္ေလ့လာသူ
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဗဟုသုတရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသုေတသနပညာရွင္မ်ား၊
အကူအညီ ေပးေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ
မ်ားအေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ စာေရးဆရာမ်ားကလည္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ေပးခဲ့သည္။

၁.၄။ သုေတသန၏ နယ္ပယ္ႏွင္႔ အေလးေပးမႈ
ဤစာတမ္းသည္ အဓိက EAOs ၇ ဖြဲ႕ ႏွင့္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ႀကီးတစ္ဖြဲ႔တို႔၏ စနစ္တက်ပံုစံဝင္ေသာ တရားစီရင္
မႈမ်ားႏွင္႔ အလြတ္သေဘာတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအျပင္ အျခား EAAs မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈ
ျပဳလုပ္ထားသည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ EAOs မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား ေရာယွက္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္
၎စနစ္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ EAAs မ်ားက အရပ္သားမ်ား၏ သာမန္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ထူေထာင္ထားေသာ တရားစီရင္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေလးေပးေလ့လာထားသည္။ ၎တို႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္
ေရးအတြက္ ထူေထာင္ထားမႈမ်ားအတြက္မူ အေလးေပးမႈ နည္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သတင္းေပးမ်ား၊ စပိုင္မ်ား၊ အခြန္ေရွာင္သူႏွင့္ စစ္မႈထမ္း
ရန္ေရွာင္သူမ်ား၊ စစ္သံု႔ပန္းမ်ား စသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား ပတ္သက္ေနေသာ အမႈကိစၥမ်ား ပါဝင္ဖြယ္ရွိသည့္ EAAs ၏ ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈမ်ားကိုမူ ေလ့လာတင္ျပထားျခင္း
မျပဳပါ။15
ဤစာတမ္းသည္ EAAs နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားစီရင္မႈအေပၚလက္ခံထားၾကေသာအျမင္ကို တင္ျပထားေသာ္လည္း လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏
တကယ့္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ လိုလားမႈမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝေလ့လာစံုစမ္းခ်က္ကို တင္ျပထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ လက္ခံထားၾကေသာ EAOs
တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား၏ တရားဝင္မႈကိုလည္း အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း မျပဳပါ။ သို႔ရာတြင္ ဤစာတမ္းပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ EAAs မ်ားက
စိတ္ကူးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေရးဆြဲထားေသာ နည္းလမ္းကိုသာတင္ျပျခင္းထက္ အဆိုပါစနစ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေနေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၁.၅။ စာတမ္း ဖြဲ႔စည္းထားပံု
စာတမ္း၏ ေနာက္ပိုင္းကို အခန္း ေလးခန္း ခြဲထားသည္ အခန္း ၂ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား၏ သမိုင္းအက်ဥ္းကို
တင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းသည္ EAAs တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႀကီးထြားလာမႈအေပၚ ကိုလိုနီေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးအလြန္ ပါလီမန္
ဒီမိုကေရစီေခတ္၊

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္

တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားက

မည္သို႔လႊမ္းမိုးထားသည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္

အဓိက

သက္ဆိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ EAAs တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (SLORC)/ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း
သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC)ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရတို႔၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ အေသးစိတ္သံုးသပ္ထားမႈမ်ားကိုလည္း
တင္ျပထားသည္။
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ေန႔စဥ္ ရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ရည္မွန္းေသာ တရားစီရင္ျခင္းတို႔အၾကား ျခားနားမႈကို Suykens ၏ “Comparing Rebel Rule”
စာ ၁၄၇ တြင္ ေဆြးေႏြးထား
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အခန္း ၃ တြင္ ေက်းရြာဓေလ႔ထံုးတမ္းတရားစီရင္မႈစနစ္၏ သမိုင္းေနာက္ခံကို တင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားသည္ ယေန႔ကာလအထိ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
အခန္း ၄ သည္ EAOs ၇ ဖြဲ႔ (အင္အားႀကီးအဖြဲ႔အားလံုးအပါအဝင္) ႏွင့္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဖြဲ႔တို႔ကို စစ္တမ္းျပဳခဲ့မႈအား
တင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ တရားစီရင္ေရး တည္ေဆာက္ထားပံု၊ ရဲလုပ္ငန္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ ရာဇဝတ္
ေၾကာင္းႏွင့္ တရားမေၾကာင္း ဥပေဒရင္းျမစ္မ်ား၊ လႊဲေျပာင္းစီရင္မႈ ကြင္းဆက္မ်ား၊ တရားစြဲဆိုမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈႏွင့္
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မ်ားကို ရႏိုင္သမွ် ခ်ျပထားသည္။
အခန္း ၅ တြင္ ဤသုေတသန၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ ေက်းရြာအေျချပဳတရားစီရင္မႈစနစ္
မ်ား၊ EAOs တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈ၊ EAOs တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းႏွင္႔ အစိုးရတရားစီရင္မႈစနစ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ စသည္
တို႔ကို ေလ့လာတင္ျပထားသည္။
အခန္း ၆ တြင္ EAOs ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ တရားစီရင္မႈ၊ အနာဂတ္သုေတသနအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ အနာဂတ္တြင္ အစိုးရ ႏွင့္ EAA
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စာတမ္းကို အဆံုးသတ္ထားသည္။

5

အခန္း ႏွစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္ႏွင့္ EAO တရားစီရင္မႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား
ယခင္က အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အစိုးရ၏
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေတြ႔အႀကံဳကို လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ မွတ္ဥာဏ္တြင္ စြဲက်န္ေနတတ္သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ဳိးတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားက ယခင္အစိုးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ယခင္ပံုစံႏွင့္ လံုးဝလမ္းခြဲျခင္းကိုလည္း ျပဳလု
ပ္ျခင္းမရွိေပ။လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ထိေရာက္မွရွိသည္ဟု ယူဆသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အေလ့အထမ်ားကို ပံုစံတူယူက်င့္သံုးေနသည့္အေလွ်ာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တူညီေသာအရာမ်ားစြာ က်န္ဆဲျဖစ္လိမ့္ မည္။ သို႔ရာတြင္
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ နယ္ေျမမ်ားရွိ လူထုက
ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ သေဘာသဘာဝကို ေက်နပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ေပၚလြင္လာတတ္သည္။16
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရက တစ္ခါမွတည္ၿငိမ္စြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ဘူးျခင္းမရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ EAAs အမ်ားစုက
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၏စနစ္က နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျခားနားေသာ တရားစီရင္မႈနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကိုလိုနီအစိုးရထံမွ
တရားစီရင္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို EAAs အမ်ားစုက အေမြဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အျခား EAAs မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားကို
ႏွစ္ေပါင္း

မ်ားစြာ

ထိန္းခ်ဳပ္သြားခဲ့ေသာ

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထံမွ

အထက္ပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕တြင္းပုန္ကန္မႈမ်ားမွတဆင္႔ EAO မ်ားအျဖစ္ ဖြဲထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္
EAOs မ်ားအေပၚတြင္ အစိုးရ၏ စနစ္ကို အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္တန္းဆင္းေရွ႕ေနမ်ားကလည္း
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ (အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ မဆိုင္ပဲ) ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ EAOs ထိန္းခ်ဳပ္
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ကပ္လ်က္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အစိုးရ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ပံုစံ (သို႔) ဆန္႔က်င္ဖက္ပံုစံရပ္တည္
တတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ EAOs တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကို ပို၍အနီးကပ္ မေလ့လာမွီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို
အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ ၎ေလ့လာမႈကို တင္ျပထားၿပီး EAOs တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ အစိုးရက
လႊမ္းမိုးေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားျဖင့္ စတင္ကာ အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ေသာ ေခတ္တစ္ခုစီအေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္ခြဲ
မ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

၂.၁။ EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ အစိုးရက ၾသဇာလႊမ္းမိုးပံု
ၿခံဳၾကည့္ပါက EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပံုတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ အလြန္နည္းပါး
သည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုလိုနီအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို လက္ရွိ EAAs တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။
၁၈၆၇ တြင္ ျမန္မာဘုရင္ စစ္ရံႈးသြားၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ေျမပိုင္နက္မ်ားကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားခဲ့သည္။
ယေန႔ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔သည္ ေတာင္တန္းေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ
ရွိရင္းစြဲတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေပးခဲ့သည္။ က်န္အပိုင္းကိုမူ ဗမာျပည္မ
(ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗမာဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ဟု ေခၚေဝၚကာ ပိုမိုေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ စနစ္က်ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
ထူေထာင္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၎ ခြဲျခားမႈသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ EAOs မ်ားက ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ အစိုးရမ်ား၏
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေမြဆက္ခံခဲ့မႈအေပၚတြင္ သိသိ သာသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သည္။
ဗမာလူမ်ားစုအၾကားတြင္ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ေသာ ဗမာျပည္မတြင္ ကိုလိုနီဥပေဒကို ခိုင္မာစြာ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ပိုမိုစနစ္က်ေသာ
တရားစီရင္မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပည္မနယ္ေျမထဲတြင္ ကရင္ႏွင့္ မြန္ေဒသမ်ားပါဝင္ခဲ့ၿပီး17 ၎ေဒသမ်ားတြင္ ျပည့္စံုမႈအရွိဆံုး
တရားစီရင္မႈစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ EAOs ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) တို႔ ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္
လာခဲ့သည္။
၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္၏ တရားေရးႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္း အပါအဝင္ တရားစီရင္မႈ က်င့္ထံုးတစ္ခုလံုးကို
ဆက္ခံက်င့္သံုးခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္
လာေသာအခါ အခ်ဳိ႕ EAOs မ်ားက ကိုလိုနီ တရားစီရင္မႈစနစ္၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ နမူနာမ်ားကို ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ အမွန္တကယ္တြင္
16
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Förster, “Dialog Direct”, 204.
အစိုးရ၏ ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္ႀကီးႏွင့္ ေရႊက်င္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ႏွင့္ သံေတာင္တို႔၏ ကုန္းျမင့္ပိုင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ သံလြင္ခ႐ိုင္မွလြဲ၍
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KNU အ ေစာပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးသည္ KNU ႏွင့္အတူ ေတာမခိုမွီက ၿဗိတိသွ်သင္တန္းဆင္း ေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္္ၿပီး မ်ားစြာေသာ
အစိုးရပိုင္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကိုလိုနီအစိုးရအေတြ႔အႀကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ အရာရွိမ်ားလည္း ပါဝင္သည့္
KNU သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ ေရးပါတီ (KNPP) ၊ ပအို႔အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (PNO) တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းရာ
တြင္ အေရးပါလာခဲ့သည္။18 ထို႔အျပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗမာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားေသာ အမ်ဳိးသားေရးလြတ္ေျမာက္
မႈလႈပ္ရွားမႈ၏

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး

အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္

ကိုလိုနီအစိုးရႏွင့္

ၾကားျဖတ္အစိုးရမ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္ဘူးေသာ

အေတြ႔အႀကံဳရွိၾကသည္။
အစပိုင္းတြင္ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကို မစီမံႏိုင္ပဲ တိုက္ေရးခိုက္ေရးျဖင့္ အလုပ္မ်ားခဲ့ၾကေသာ္လည္း
နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာသည့္အေလွ်ာက္ ပိုမိုပံုစံက်ၿပီး ထိေရာက္မႈရိွေသာစနစ္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္စီမံခဲ့ၾကသည္။ KNU သည္
၎အစီအစဥ္ကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်စာအုပ္စာတမ္းေဟာင္းမ်ားအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား အေျခခံထားေသာ လက္ရွိ
ဥပေဒစာအုပ္မ်ား ႏွင္႔ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ၊ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးသားဖန္တီးခဲ့သည္။19 ထို႔အျပင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္
၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ ေရွ႕ေနသင္တန္းဆင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရစနစ္အတြင္း ဥပေဒလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈသို႔
တစ္ဦးခ်င္းလာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကရာ EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ပံုစံ လႊမ္းမိုးမႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။20 ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာ
က္ပိုင္းကဲ့သို႔ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါပံုစံက်ေသာစနစ္မ်ားကို ေက်းရြာဓေလ့ထံုးတမ္းတရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအေပၚတြင္ အုပ္စီး၍ ခ်မွတ္
က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။
ထိုအေတာအတြင္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၁၉၆၂ အထိ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ (အခန္း ၂.၃ တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္႔အတိုင္း) ။ ထို႔ေၾကာင့္ယင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ EAOs
မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းသည့္အခါ ထံုးတမ္းစဥ္လာတည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား၏အေပၚတြင္ ပိုမိုစနစ္က်ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
အလြယ္တကူအေပၚမွ အုပ္မိုးကာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အလားတူ တရားစီရင္ေရးတြင္လည္း ေက်းရြာဓေလ့ တရားစီရင္မႈစနစ္၏အေပၚတြင္
စနစ္က်ေသာ တရားစီရင္မႈပံုစံကို ေနရာခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆိုင္ရာလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားသို႔ မပူးေပါင္းမွီ ျမန္မာျပည္မ၌ ေနထိုင္ရင္း၊ ပညာသင္ရင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရင္းရရွိခဲ့ေသာ အစိုးရတရားစီရင္မႈစနစ္
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကရာ ပိုမိုတိုးတက္ေခတ္မွီေသာ EAOs အခ်ဳိ႕သည္ ကိုလိုနီစနစ္၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို လက္ခံရယူ
ခဲ့ၾကပံုရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ EAOs မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ EAOs မ်ားအၾကား ကိုလိုနီ အစိုးရထံမွ တရားဝင္ဥပေဒ
က်င့္ထံုးမ်ားကို ဆက္ခံရယူသည့္ အတိုင္းအတာတြင္ သိသိသာသာ ကြာျခားမႈရွိသည္။ ရွမ္း EAOs အမ်ားစုႏွင့္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ႔မ်ားသည္ အေျခခံက်လြန္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းထားပံုမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္
ထားပံုတြင္ ၎တို႔၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားလည္းပါဝင္ရာ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုမွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္အတြက္ႏွင္႔ ေက်း
ရြာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ားကို အေျခခံေသာ အေလ့အထအတြက္သာ ဦးစားေပးထားၿပီး ခပ္ပါးပါးဖြဲ႕စည္းထားသည္။
သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ နယ္ေျမအမ်ားစုကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ထိန္းခ်ဳပ္လာမႈ
ေၾကာင့္ ၎ပါတီမွ အရာရွိမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ EAOs မ်ား (ဝျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP, အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္
ေပါင္းစု NDAA, ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု MNDAA) အေပၚတြင္ ပါတီထူေထာင္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ
ဗမာပညာတတ္မ်ားက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ သို႔ရာတြင္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားျခင္းႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဗကပကို ကူညီခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တပ္နီေတာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားေၾကာင့္
၎တို႔၏စနစ္မ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္ တရားစီရင္မႈ အယူအဆမ်ားက ပိုမိုအားေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးထားဖြယ္ရွိသည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္သည္ သိသိသာသာ အေျခခံက်လြန္းသည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ကိုးကြယ္မႈေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္သြယ္မႈရွိေသာ္လည္း ကိုလိုနီအစိုးရထံမွ သိသာထင္ရွားေသာ လႊမ္းမိုးမႈမရွိခဲ့ေပ။
KIO ကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာလူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ ဒူးဝါးမ်ားက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကရာ ၎တို႔သည္ အခ်ိန္ကာလအခ်ဳိ႕တြင္ အစိုးရႏွင့္
အဆက္အဆံရွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔၏တရားစီရင္မႈစနစ္အေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
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ကိုလိုနီေခတ္က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္တြင္ လႈပ္ရွားသည့္ KNPP ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္သည္ ကိုလိုနီစနစ္ကို အေျခခံထားျခင္းမွာ
KNU ၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ရွမ္းအသိုင္းအဝိုင္းကို အတိုက္အခံရပ္တည္သည့္ PNO ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္သည္
ေဒသခံ ပအို႔ဓေလ့ထံုးစံ အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
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အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာျပည္မတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီးေနာက္ KNU သို႔ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ ေရွ႕ေနတစ္စုက လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစာထူးထူးေလး၊
ေစာရယ္ဂ်ီေနာ္ႏွင့္ ေစာဘင္ဂ်ာမင္တို႔ ပါဝင္သည္။
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7

၂.၂။ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၁၈၈၆ - ၁၉၄၈)
ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ျမန္မာျပည္မအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ ၁၉၂၃ ႏွင့္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအပါအဝင္ ကိုလိုနီအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လိႈင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားတြင္လည္း ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာအစိုးရ အက္ဥပေဒအရ21 ၁၉၃၇ တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံကို

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ

ခြဲထုတ္လိုက္ၿပီး

ျမန္မာျပည္မကို

ဌာနဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္

က်င့္သံုးကာ

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို

နယ္ေျမအပိုင္း(၁)ႏွင့္အပိုင္း(၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဌာနဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပေရးရာႏွင့္ ကာကြယ္ေရးကိစၥတို႔ကို
ဘုရင္ခံ၏ လက္ထဲတြင္ ထိန္းထားေသာ္လည္း ပါလီမန္အပါအဝင္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းဒီမိုကေရစီပံုစံကို ရရွိခဲ့သည္။ ေတာင္တန္းေဒသ
နယ္ေျမအပိုင္း(၁)ႏွင့္ အပိုင္း (၂)မ်ားကိုမူ ဘုရင္ခံ၏ လက္ေအာက္တြင္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ကာ ေတာင္တန္းေဒသနယ္ေျမအပိုင္း(၂)
မွ ေဒသမ်ားမွာသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ22
့ ၿပီး အဆိုပါေတာင္တန္းေဒသ နယ္ေျမ ၂ ပိုင္းလံုးကို ျမန္မာႏိုင္င
ံေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ေဒသခံအရာရွိမ်ားက ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။ တရားမေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအားလံုးကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ားက ဆက္လက္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။23
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ၁၉၀၀ တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဗဟိုတရား႐ံုးကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားေရးေကာ္မရွင္နာ
မင္းႀကီးကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎ကို အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးႏွင္႔ အစားထိုးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမွလြဲလွ်င္ ျမန္မာ
တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရားမေၾကာင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္း အယူခံမႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးအခြင့္အာဏာေပးခဲ့သည္။ သီးျခားတရားေရး
ဌာနကို ၁၉၀၅ တြင္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ ၁၉၂၂ ျမန္မာႏိုင္ငံတရား႐ံုးမ်ား အက္ဥပေဒအရ တရားေရးဌာနကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္ခြဲ
အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဆာင္ရြက္ရေသာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္သည္။ တရားေရးဌာန၏
ခ႐ိုင္ႏွင့္ စက္ရွင္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေအာက္အဆင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရားမမႈမ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈမ်ား
ကိုပါ ကူညီၾကရသည္။ အစိုးရဌာနဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုးရကို တာဝန္ခံရသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏
ရာဇဝတ္တရားစီရင္မႈမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးကိုလည္း တာဝန္ခံၾကရသည္။ ျခားနားေသာအခ်က္မွာ တရားေရးဌာနအရာရွိမ်ားသည္
တရားစီရင္ေရးတာဝန္ရွိသူအစစ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ တိုက္႐ိုက္လက္ေအာက္ခံဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။24
ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ပံုစံအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။25 ၁၈၆၀
အိႏိၵယျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းဥပေဒတစ္ခုလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ၁၈၈၉ ရာဇဝတ္
မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီး သက္ေသခံဥပေဒကို ၁၈၇၂ အိႏိၵယသက္ေသခံအက္ဥပေဒတြင္ ျဖည့္ဆည္း
ေပးထားသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒသည္ မည္သည့္ရာဇဝတ္မႈကို မည္သည့္တရား႐ံုးက ကိုင္တြယ္ရမည္ကို အေသးစိတ္ေဖၚျပထားသည္။
ျပင္းထန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ ကနဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထား
ေတြ႔ရွိရပါက တရားခံကို စက္ရွင္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။ စက္ရွင္တရားသူႀကီးမ်ားက တရား႐ံုးလက္ေထာက္ႏွစ္ဦး၏
အကူအညီျဖင့္ အမႈမ်ားကိုစစ္ေဆးသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မဆို ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ တရားသူႀကီးက
လက္ေထာက္မ်ား၏ အျမင္ကို မစဥ္းစားပဲေနႏိုင္သည္။ ေသဒဏ္စီရင္မႈကိုမူ အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးက အတည္ျပဳေပးရသည္။ ျပစ္မႈမ်ားကို
ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက စစ္ေဆးရာတြင္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အေသးစားျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တရားခံကို တရား႐ံုးသို႔
ဆင့္ေခၚကာ စြပ္စြဲထားေသာ ရာဇဝတ္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းထုေခ်ေစၿပီး အကယ္၍ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံပါက ခ်က္ျခင္းစြဲခ်က္တင္ကာ ျပစ္ဒဏ္
စီရင္သည္။ အကယ္၍ ဝန္ခံျခင္းမျပဳပါက သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး တရားခံကို လႊတ္ျခင္း (သို႔) ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သည္။ ျပင္းထန္ေသာျပစ္မႈမ်ားတြင္မူ တရားခံကို ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဝရမ္းထုတ္၍ျဖစ္ေစ တရား႐ံုးသို႔ ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္။
တရားစြဲဆိုမႈအတြက္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပၿပီး တရားခံကိုေမးျမန္းသည္။ တရားခြင္အၿပီးတြင္ တရားခံကို ျပစ္ဒဏ္
မခ်ပဲေနႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းအမႈျပန္ဖြင့္ျခင္းကို တားဆီးထားျခင္းမရွိေပ။ အကယ္၍ မွန္းဆခ်က္ျဖင့္ အမႈဖြင့္ပါက တရားခံကို ထံုးစံအရ
တရားစြဲၿပီး ထုေခ်လႊာေတာင္းသည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း (သို႔) အျပစ္မရွိေၾကာင္း ထုေခ်ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးလွ်င္ တင္ျပထား
ေသာ ခုခံေခ်ပမႈႏွင့္ စြပ္စြဲမႈသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက ၾကားနာကာ ထို႔ေနာက္တြင္ လႊတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ စြဲခ်က္တင္ရန္
အမိန္႔ခ်သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါအမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ဥေရာပ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားမ်ားမွလြဲလွ်င္
လူတိုင္းအေပၚ တူညီေသာ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သံုးသည္။26
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၁၉၃၇ အထိ အမွန္တကယ္ ခြဲထုတ္ျခင္း မရွိေသး

22 ၁၉၃၅ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအက္ဥပေဒ။ နယ္ေျမ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ အပိုင္း(၂)တုိ႔ဆုိင္ရာ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္အား ဒုတိယ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားတြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။
စာမ်က္ႏွာ ၆၂။ http://www.asianlii.org/mm/legis/const/1937/1.pdf တြင္ ရႏုိင္ပါသည္။
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8

လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားမွလြဲလွ်င္ တရားမမႈအမ်ားစုတြင္ အေနာက္တိုင္းပံုစံ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုး
သည္။ တရားမေၾကာင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ၁၈၈၂ တရားမေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၉၀၈ က်င့္ထံုးဥပေဒျဖင့္ အစားထိုးသည္။ ၁၈၇၂ အိႏိၵယစာခ်ဳပ္စာတမ္း အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၈၈၂ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းမႈ အက္
ဥပေဒတို႔အပါအ၀င္တရားမေၾကာင္းဥပေဒအတြက္ မွီျငမ္းေသာ အျခားအက္ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္ မူ၀ါဒမ်ားအရ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံတကာအယူအဆမွ ေဒသခံအယူအဆမ်ားအထိ အေျခထားခဲ့ၿပီး ယင္းအက္ဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္မူကို
ဦးတည္ျခင္းထက္ ညွိႏိႈင္းရန္ အေလးေပးပါသည္။ ေဒသခံတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းကို စာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထား
တို႔ကို အေလးေပးသည္႔ ျပဌာန္းထားေသာက်င့္ထံုးႏွင့္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္အေပၚတြင္
အေျခခံေသာ တရားစီရင္မႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။27
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ တရားေရး စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အာဏာကို ေဒသခံအႀကီးအကဲမ်ားက ဆက္လက္ရယူထားၾကၿပီး ဌာနဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒမ်ားအျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဘုရင္ခံ၏အာဏာကို
ထံုးတမ္းဓေလ့ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ႐ံုးအုပ္ႀကီးႏွစ္ဦး (ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြက္
တစ္ဦး၊ ေတာင္ပိုင္းအတြက္တစ္ဦး) က ကိုင္တြယ္သည္။ ျခြင္းခ်က္မွာ တရားလိုႏွင့္ တရားခံ ႏွစ္ဦးစလံုး ရွမ္းလူမ်ဳိးျဖစ္ေနပါက ေစာ္ဘြားမ်ားက
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ျဖစ္သည္။28 ၁၉၃၅ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ျခားမ်ဥ္းသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ မူလက ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံ
မဟုတ္ေသာ “ဝ” တို႔ကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ံုးအုပ္ႀကီး၏ လက္ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။29
ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြါးေသာ ျပင္းထန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုမူ အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးကဲ႔သို႔ ေဆာင္ရြက္သည္႔ ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မရွင္နာ
မင္းႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စက္ရွင္တရားသူႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ ဒုတိယေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးက ကိုင္တြယ္သည္။
အျခားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ားကို လူမ်ဳိးစုအႀကီးအကဲ ဒူးဝါးမ်ားအား ကခ်င္ထံုးစံျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ အမႈမ်ား စစ္ေဆးရာ
တြင္ႏွင္႔ အျခားေသာ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားေသာ ေတာင္အုပ္ဟုေခၚေသာ အရာရွိမ်ားက ဒူးဝါးမ်ား ကို
အကူအညီေပးရသည္။30
ခ်င္းေတာင္တန္းတြင္လည္း ကခ်င္ကဲ့သို႔ပင္ အလားတူပံုစံအတိုင္း ႐ံုးအုပ္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လက္ေထာက္မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္
တြင္ လူမ်ဳိးစုအႀကီးအကဲမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ရခိုင္ေတာင္တန္းတြင္မူ အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုး၏ တရားမမႈစီရင္ခြင့္အာဏာကို ရခိုင္
ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးက ကိုင္တြယ္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုး တရားေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ကိုင္တြယ္သည္။31
ကရင္တို႔အတြက္ တရားစီရင္မႈမွာမူ ကရင္အမ်ားစုသည္ ျမန္မာျပည္မရွိ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး ႏွင္႔ ယေန႔မြန္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊
ကရင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေနထိုင္ေသာအခ်က္ေၾကာင့္ အေတာ္အတန္ရႈတ္ေထြးမႈရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ ကရင္လူထုတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာမူ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သီးသန္႔နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ေတာင္တန္းေဒသသံလြင္ခ႐ိုင္တြင္
ေနထိုင္ၾက သည္။32 ၎ခ႐ိုင္သည္ ရဲမင္းႀကီးအျဖစ္၊ တာဝန္အရတရားသူႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး၏ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္။33 ယေန႔အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္နယ္ေျမအနည္းငယ္ကိုမူ သီးသန္႔နယ္ေျမအပိုင္းႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္အာက္တြင္ ထားရွိသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာျပည္မရွိ ကရင္မ်ားသည္ ဌာနဆိုင္ရာ တရား
စီရင္မႈ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း သံလြင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ အျခားနယ္ေျမအနည္းငယ္ရွိ ကရင္မ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ လူမ်ဳိးစု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိခဲ့ၾကသည္။34
ကိုလိုနီေခတ္ ရဲလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုလိပ္အဖြဲ႔ (BP) ၏ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးမႈနည္းဗ်ဴဟာတြင္
အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။35 ရဲဌာနသည္ ကိုလိုနီအစိုးရ၏ မ်က္စိႏွင့္ နားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေထာက္လွမ္းေရး
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Robert H. Taylor. The State in Myanmar. (Singapore: NUS Press, 2009), 255.

28 Also known as Saopha or Chaopha in Shan.
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သံလြင္ခ႐ိုင္သည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ဖက္မွ ထိုင္းနယ္စပ္အထိ၊ သံလြင္ျမစ္မွ ကရင္နီျပည္နယ္အထိ က်ယ္ဝန္းသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္
ဖာပြန္၊ သံေတာင္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ သံလြင္ခ႐ိုင္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ သံလြင္ကုန္းျမင့္ခ႐ိုင္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေခၚေဝၚသည္။
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Salween District excerpt from “THE IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA, 1908”.
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ဘားမားပုလိပ္အဖြဲ႔ကို ၁၈၆၁ တြင္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ရဲတပ္ (၁၈၈၇)၊ ရထားရဲ (၁၈၉၀)၊ ရန္ကုန္ရဲ (၁၈၉၉) တို႔ ပါဝင္ဖြဲ႔ စည္းသည္။

9

ကြန္ယက္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။36 ၁၉၀၆ တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အာဏာရရွိထား
ေသာ ရာဇဝတ္မႈ စံုစမ္းေရးဌာန (CIB) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။37 ၁၉၃၇ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏိၵယလက္ေအာက္မွ ခြဲထုတ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ
စစ္ရဲတပ္ (BMP)သံုးပံု ႏွစပ
္ က
ံု ို ျမန္မာေတာင္တန္းေဒသတပ္ဖြအ
ဲ႔ ျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြစ
ဲ႔ ည္းခဲၿ့ ပီး ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစသည္။
ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ရဲဌာနသည္ ေလးစားခံရျခင္းမရွိပဲ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရႈျမင္ခံရသည္။38
ရဲဌာနသည္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူမ်ဳိးအရလည္း စိတ္ဝမ္းကြဲစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္ရဲတပ္သည္ အိႏိၵယလူမ်ဳိး၊ ေဂၚရခါးလူမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားဖြဲ႔စည္းထားသည္။ နယ္ဖက္ရဲဌာနအတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းရာတြင္လည္း အိႏိၵယလူမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားကို တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း ေခၚယူခဲ့သည္။39

၂.၃။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပါလီမန္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၁၉၄၈ - ၁၉၆၂)
၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္တြင္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၃ မွ ၁၅၃ အထိ ျပဌာန္းထားေသာ တရားစီရင္မႈကို တည္ေဆာက္ထားပံု
သည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ကအတိုင္း အမ်ားစုနီးပါးတူညီမႈရွိၿပီး ယခင္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းရန္ ခ်ဲ႕ထြင္း
ထားသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိကအျပာင္းလဲမႈမွာ အျမင့္ဆံုး အယူခံတင္သြင္းႏိုင္သည့္ တရား႐ံုးအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကို
ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးမွာမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မူလအတိုင္း အမႈကိစၥမ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတ
စ္ခုလံုးမွ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမမႈမ်ားတြင္ မူအရ အယူခံတင္သြင္းရန္ တရား႐ံုးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈအားလံုးကို
အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးမွ အတည္ျပဳ ေပးရန္ လိုအပ္သည္။40 ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ တရားစီရင္သည့္ လုပ္ငန္းကိုမူ အစိုးရသစ္က ျပန္လည္ရယူထားသည္။
ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စီရင္ခြင့္ရေသာ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္အထိ
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ မ်ား အတြက္ အထူးရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ားရွိသည္။ အဆိုပါ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားအားလံုးသည္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ၏ အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တရားစီရင္မႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးကို တာဝန္ခံၾကရသည္။ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္
ယွဥ္တြဲရွိေနသည့္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားမွာမူ တရားမမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ စက္ရွင္တရား႐ံုးမ်ားမွာမူ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ားမွ တက္လာေသာ အယူခံမႈမ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးသည္။41 အေျခခံဥပေဒတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏
ဥပေဒစိုးမိုးေရး အယူအဆမ်ား ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ လ်က္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရးမရမွီေခတ္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ၁၉၅၆
ခုႏွစ္တြင္ တရားမေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (ျပင္ဆင္ခ်က္) ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းခဲ့သည္။
၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္မႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေလးခု (မူလက သံုးခု) အျဖစ္ပိုင္းျခားထားသည္။42 ျပည္နယ္တစ္ခုစီ
သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေကာင္စီႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ခြင့္မ်ားရွိၾကေသာ္လည္း ဗဟိုအစိုးရလက္ထဲတြင္ ထိေရာက္ေသာအာဏာ ရွိေန
ေသာၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ပံုသည္ အမွန္တကယ္ထက္ အမည္ခံသေဘာသာရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေတာင္တန္းေဒသ
မ်ားကို

ဗဟိုတရားစီရင္မႈစနစ္ေအာက္သို႔

ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ္လည္း

အေရးႀကီးေသာ

ကြာျခားမႈအခ်ဳိ႕ရွိသည္။

ျပည္နယ္မ်ားသည္

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ ဝိေရာဓိ မျဖစ္သ၍ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒမ်ားကို ေရးသားခြင့္ရွိသည္။ ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔သည္
ယခင္က ေတာင္တန္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိ႐ိုးဖလာ ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ား က်င့္သံုးရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းႏွင့္အတူ
ေလ်ာ့တိေလ်ာ့လ်ဲ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။43 အစိုးရတရားစီရင္မႈစနစ္သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ လက္တံဆန္႔ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသာေၾကာင့္ ၎ဓေလ့မွာ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ တရားစီရင္ျခင္း အပါအဝင္ မိ႐ိုးဖလာ
ဓေလ့အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံလူမ်ဳိးစုအႀကီးအကဲမ်ားက ယခင္က
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။44 ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း
36
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စစ္ျပန္႔ႏွံ႔ လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မရွိ စပ္ဆက္နယ္ေျမအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္
ကြန္ျမဴနစ္ပုန္ကန္သူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရတရားစီရင္မႈစနစ္၏ အျပင္ဖက္တြင္ က်န္ၿမဲက်န္ေနခဲ့ၾကသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္တို႔မွ အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေပးထားေသာ က႑မ်ားမွ
တဆင့္ သီးသန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ၁၈၈၇ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ
မင္းေယာစနစ္အရ တရားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ အပါအဝင္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အခြင့္ထူးမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ၎အာဏာမ်ားကို
၁၉၅၀ တြင္ အမည္ခံသေဘာ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ရွမ္းႏွင့္ ကရင္နီေစာ္ဘြားမ်ားက အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၅၉ တြင္ တရားဝင္
႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မူ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ တရားစီရင္ခြင့္အာဏာကို ျမန္မာျပည္မတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ အစားထိုး
ခဲ့သည္။ ၎စနစ္အရ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားရွိသည္။45 ေဒသခံေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ စက္ရွင္တရားသူႀကီး
အာဏာမ်ားအျပင္ အမႈမ်ားကို ၎တို႔ထံ အရင္တင္ျပေစေသာ အခြင့္အာဏာရရွိထားသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ သီးျခားကမာၻလို ျဖစ္ေနေသာ
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ အခြန္မ်ားကို ပစၥည္းျဖင့္ေကာက္ခံျခင္း၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ျခင္း၊ ေတာင္ေပၚေန
လူထုသည္ ငါးရက္တစ္ေစ်းသို႔လာရျခင္း၊ ေဟာ္နန္းထဲမွ ေစာ္ဘြားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္သည္ အလွမ္းေဝးျခင္းအစရွိေသာ
လမ္းေဟာင္း၊ ပံုစံေဟာင္းထဲတြင္က်န္ေနရစ္ခဲ့သည္။46
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္(UMP)တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏
သာယာေအးခ်မ္းမႈကို ေဆာင္ၾကည္းေပးမည့္ အစီအစဥ္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ဦးႏုအစိုးရက စဥ္းစားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
ဆိုးဝါးေသာ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ၎၏အေျခခံတာဝန္မ်ားကိုပင္ အႏိုင္ႏိုင္႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ၁၉၅၈
ပထမဆံုး စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အင္အားႀကီးလာေသာ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) ၏ ေလာင္းရိပ္မိုးျခင္းကို ခံေနရၿပီျဖစ္
သည္။47 ဦးႏုအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မရွိေၾကာင္း၊ အဂတိ
လိုက္စားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈရွိေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံယူဆမႈကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။48 ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး
ေနာက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္း လူမ်ဳိးေရးဦးစားေပးမႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားေသာ္လည္း ဗမာရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လႊမ္းမိုးလာမႈေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ
သည္ဟု ယူဆၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ေစာဒကတက္မႈမ်ား တစ္ဖန္ထြက္ေပၚလာေစသည္။49

၂.၄။ ဦးေနဝင္းေခတ္ (၁၉၆၂ - ၁၉၈၈)
၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထက္တရား႐ံုးမ်ား ကို အစားထိုးရန္ ဗဟိုတရား႐ံုးကို
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဗဟိုတရား႐ံုးသည္ ေနာက္ဆံုးအယူခံဝင္ရန္ တရား႐ံုးျဖစ္ၿပီး ၎၏ေရွ႕မွ တရား႐ံုးႏွစ္ခုကဲ့သို႔ တူညီေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္သည္။ ေသာင္းက်န္းမႈလုပ္ရပ္ မ်ား၊ လူထုလံုျခံဳေရးပ်က္ျပားေစေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိသားစီးပြါးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို
ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အထူးရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။50 အထူးရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ားသည္
သာမန္ေထာင္ဒဏ္၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ႏွင့္ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အတည္ျပဳေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕သစ္က ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေသဒဏ္ကိုမူ ဗဟိုတရား႐ံုးက ျပန္လည္ သံုးသပ္သည္။51 ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ေအာက္တြင္ ရွိရင္းစြဲဥပေဒအားလံုး
ဆက္လက္အၾကံဳးဝင္ၿပီး လက္ေအာက္ခံတရား႐ံုးမ်ားမွာလည္း ယခင္အတိုင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား စီမံခြင့္ရရွိသည္။52
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ တရား႐ံုးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တရားစီရင္မႈ တစ္ပံုစံ တည္းတူညီေအာင္ ဖန္တီးရန္
ရည္မွန္းခဲ့သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကို ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ကြဲျပားေနေသာ စံႏႈန္းမ်ားက တားဆီးခဲ့သည္။ တရားစီရင္မႈကို
မိ႐ိုးဖလာထံုးတမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေနေသာ ၎ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္မ၌ က်င့္သံုးသကဲ့သို႔ တူညီေသာဥပေဒမ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ားျဖင့္
ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ ရည္မွန္းသည္ဟု စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္ တူညီေသာ တရားစီရင္မႈပံုစံကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္
အတြက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေဒသခံ ျပည္နယ္တာဝန္ခံမ်ားကို လိုအပ္သည္။53
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စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ရေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဓေလ႔
ထံုးတမ္းဥပေဒအရ တစ္ဦးခ်င္း ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအၾကား အဓိကဦးစားေပးမႈ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ
သည္ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွ ပ႐ိုဖက္ရွင္နယ္ တတ္ ကၽြမ္းနားလည္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔တရား႐ံုး
မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔တရား႐ံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ တရားသူႀကီး တစ္ဦးစနစ္
ကို ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္မ်ား လႊမ္းမိုးေသာ (ျပည္သူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသည့္) တရားသူႀကီးအဖြဲ႕စနစ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။54 သို႔ရာတြင္ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔တရား႐ံုးမ်ား၊ အယူခံတရား႐ံုးမ်ား၊ အျခားတရားေရးအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားကို မည္သို႔ပင္ ျပင္ဆင္ေစကာမူ အေျခခံက်ေသာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ထားပံုမွာမူ ပ႐ိုဖက္ရွင္နယ္ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီပံုစံ ရွိေနဆဲ
ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကာလအတြင္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃
ခုႏွစ္တြင္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၇၂ တြင္ ဆိုရွယ္လစ္အနာဂါတ္ အေကာင္းဆံုးပံုစံမ်ားထက္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင္႔ ပိုမိုနီးစပ္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စနစ္သစ္ကို
ထူေထာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ စနစ္ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္ခဲ့သည္။55 ခ႐ိုင္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရာ ခ႐ိုင္အရာရွိ
မ်ား၏ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္
တို႔တြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး တရားစီရင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။56 လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ
မ်ားတြင္ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ျပည္သူ႔တရား႐ံုးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။
၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို တရားဝင္အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္ကို ထိပ္မွစ၍
သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။ တရားေရးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႔ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႔က တရားစီရင္မႈစနစ္ကို ႀကီးၾကပ္၍ စီမံခန္႔ခြဲသည္။
အလားတူ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕က အစိုးရဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ အမႈလိုက္အရာရွိမ်ားကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္
သည္။ ဗဟိုတရား႐ံုးသည္ အျမင့္ဆံုးအယူခံခြင့္ရွိေသာ တရား႐ံုးျဖစ္သည္။57 ဗဟိုတရား႐ံုး၏ လက္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္သူ႔တရား
႐ံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာျပည္သူ႔တရား႐ံုးမ်ားရွိၾကသည္။58 စနစ္သစ္သည္ ျမန္မာဓေလ႔ထံုးတမ္းတရားစီရင္မႈဓေလ့
မ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းဥပေဒ ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သက္ေသခံ နည္းဥပေဒမ်ားကို တြဲဖက္ထားေသာ အေရာစနစ္ ျဖစ္လာသည္။59
အစိုးရသည္ ၎၏တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္ တရားမွ်တမႈသေကၤတေပၚလြင္ေအာင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႔ကလည္း
ဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ပညာရွင္တတ္ကြ်မ္းသူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ေပးမႈအေပၚ ဆက္လက္မွီခိုခဲ့သည္။60
ေရာဘတ္ေတလာ၏ အဆိုအရ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားအား ကိုလိုနီ
ဥပေဒစနစ္က လံုလံုေလာက္ေလာက္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရွိဟု ယူဆထားၾကသည္ဟု သိရသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေပၚ
ကိုလိုနီအစိုးရကထားရွိေသာသေဘာထားသည္

က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ

မွားယြင္းရံုသာမကပဲ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား

တရားစီရင္မႈစနစ္ကို

လက္လွမ္းမမီွေစရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည္ဟု လယ္သမားလူထုက ယူဆခံစားၾကသည္။
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ဥပေဒစိုးမိုးမႈအပိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ အစပိုင္းတြင္ ဥပေဒႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအားလံုးကို စစ္တပ္က
တာဝန္ယူျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ သီးျခားအင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုအေနႏွင့္ ဆက္ရွိေနေသာ္လည္း စစ္တပ္ကို အမိန္႔ခံရၿပီး
ရဲတပ္ဖြဲ၏
႔ ထိပပ
္ င
ို ္းရာထူးမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ အရာရွမ
ိ ်ားကို စတင္ထည္သ
့ ြင္းလာခဲသ
့ ည္။ ရဲတပ္ဖြဲသ
႔ ည္ ဗမာလူမ်ဳိးျဖင့္ အဓိကဖြဲစ
႔ ည္းထားေသာအဖြဲ႔
ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟု အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္ကို စစ္တပ္သို႔ ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အာဏာႏွင့္ တရားဝင္ အဆင့္အတန္းအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ရရွိလာခဲ့သည္။62
သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ျပန္လည္စန္းထမႈသည္ ခဏတာမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ပံုရၿပီး မဆလအစိုးရက ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္(စစ္တပ္) ၏ လက္ေဝခံ
သဖြယ္ ထားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။63 စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ လိုလားအပ္
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၁၉၇၄ တြင္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ျမန္မာျပည္မ၏ ယခင္ခ႐ိုင္နယ္ေျမမ်ား ပါဝင္ေသာ “တိုင္း” မ်ားကို ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။
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ibid., 66-67. ၁၉၈၈ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရဲတပ္ဖြဲဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

12

ေသာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ဟု ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ယူဆထားၾကၿပီး ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကို ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ၿဖိဳခြဲမႈ
တြင္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး လံုထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ပါဝင္မႈက႑ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ယူဆမႈ ပိုမိုခိုင္မာလာခဲ့သည္။64
ထို႔အျပင္ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဆႏၵျပပြဲကာလအတြင္း ညံ့ဖ်င္းေသာ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၂.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (၁၉၈၈ - ၂၀၁၁)
၁၉၈၈ တြင္ နဝတ က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ၁၉၇၄ ဆိုရွယ္လစ္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာအခါ တရားစီရင္ေရး
မူေဘာင္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္အစပိုင္းပံုစံသို႔ တရားဝင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ နဝတ၏ ဒုတိယေျမာက္ ဥပေဒျပဳ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္း၍ အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးအျဖစ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္သည့္ တရားစီရင္ေရး
ဆိုင္ရာဥပေဒ (၂/၈၈) ျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တရား႐ံုးမ်ားကို
အမည္ခံသေဘာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယခင္တရားစီရင္ေရး အယူအဆေဟာင္းကို တရားစီရင္ေရး စစ္စစ္ပံုစံျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရ
လက္ထက္က ျပည္သူ႔တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ အႀကံေပးမ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဥပေဒအရာရွိမ်ားမွာ ယခုအခါ တရားသူႀကီးမ်ား၏
တရားဝင္က႑ကို ရရွိလာၾကသည္။ ၂၀၀၀ ျပည္႔ႏွစ္တြင္ နအဖက အေျခခံတရားစီရင္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ (၅/၂၀၀၀) ကိုထုတ္ျပန္ကာ ေနာက္ထပ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူငယ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အထူးတရား႐ံုးမ်ား၊ စည္ပင္သာယာျပစ္မႈတရား႐ံုးမ်ား၊ လမ္းစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈ
တရား႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။65 ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၈ တြင္ တရားမေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒျဖင့္
တရားမမႈခံု႐ံုးမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။66
ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို

နဝတလက္ထက္တြင္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဟု

အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္

တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရးရာမ်ားတြင္ ပိုမိုအေရးပါေသာက႑ကို ျပန္လည္
ရရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အႀကီးတန္း ရာထူးမ်ားကို တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ဆက္လက္ရယူထားၾကသည္။ နဝတႏွင့္ နအဖ
လက္ထက္တြင67
္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ပိုမိုစနစ္က်လာျခင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ားပိုေကာင္းလာျခင္း၊ ရဲအသြင္ပိုမိုပီသလာျခင္းတို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု အကဲ
ခတ္ေလ့လာသူမ်ားအၾကား အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ပါဝင္ခဲ့သည့္
က႑ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ဂုဏ္သတင္းက်ဆင္းခဲ့သည္။68 ထို႔အျပင္ ဦးေနဝင္းေခတ္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ
အက်င့္ဆိုးျဖစ္သည့္ အရပ္သားလူထုအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈ နာမည္ဆိုးကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။69

၂.၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ တရားစီရင္မႈစနစ္ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒ တို႔၏ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထား
သည္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးသည္ အျမင့္ဆံုးခံု႐ံုးျဖစ္ၿပီး ၎၏ လက္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္
ေတာ္မ်ားရွိသည္။ ၎တို႔၏ေအာက္တြင္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္
တရား႐ံုးမ်ားရွိသည္။ ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အျခားတရား႐ံုးမ်ားမွာ လူငယ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ံုးမ်ား၊ စည္ပင္သာယာျပစ္မႈဆိုင္ရာ
တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ လမ္းစည္းကမ္းျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားျဖစ္သည္။ အမႈအမ်ားစုကို အစိုးရတရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး
ေလာေလာဆယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားတြင္ စတင္ေနသည္။ ၎႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တရား
လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ အယူခံလႊာတင္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ အယူခံလႊာတင္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္
ျပည္ေထာင္စု၏ အျမင့္ဆံုး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏ အာဏာႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ခံု႐ံုးမ်ား၏ အာဏာတို႔ကို ကန္႔သတ္
ျခင္းမျပဳေပ။70
စာရြက္ေပၚတြင္ တရားစီရင္မက
ႈ စ
ိ မ
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ဲ တ
ု ္ျပန္ထားေသာ သီးျခားစည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္ လုပထ
္ ံုးလုပန
္ ည္းမ်ားရွသ
ိ ည္။
အမႈမ်ားကို တရားသူႀကီး (သို႔) တရားသူႀကီး၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၾကားနာရ ၿပီး ေရွ႕ေနမ်ား (သို႔) ေလွ်ာက္လဲသူမ်ားက ေခ်ပေလွ်ာက္လဲၾကရသည္။
တရားမေၾကာင္း အမႈဆိုင္ျခင္းကို တရားမေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက်င့္ထံုးျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ၁၉၆၀ တရား႐ံုးလက္စြဲႏွင့္ ၁၈၇၂ သက္ေသခံ
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အက္ဥပေဒတို႔ကိုလည္း ေရွ႕ေနမ်ားက ကိုးကားၾကသည္။ တရားမမႈစစ္ေဆးရန္ သင့္ေလွ်ာ္မည့္တရား႐ံုးကို တိုင္ၾကားမႈ၏တန္ဘိုး၊ ပတ္သက္
ေသာ တရားၿပိဳင္မ်ား၏ တည္ေနရာ၊ လုပ္ငန္း၏ေနရာ၊ စစ္ေဆးမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပြါးေသာေနရာ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ဆံုးျဖတ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
တြင္မူ တရားသူႀကီးမ်ားက ရာဇဝတ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက်င့္ထံုး၊ သက္ေသခံအက္ဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ရာဇဝတ္တရား႐ံုး
မ်ားသည္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားႏွင့္ ပစၥည္းသက္ေသတင္ျပျခင္းႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ တရားခံမ်ား
ကို စစ္ေမးျခင္းစသည့္ သတ္မွတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။ တရားခံကိုလည္း ၿငိစြန္းေသာ ဥပေဒပုဒ္မက ခြင့္ျပဳသည့္
ျပစ္ဒဏ္ပမာဏထက္ ပိုမိုခ်မွတ္၍ မရေပ။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ အက်ဳိးဆက္သက္ေရာက္ရာ ပိုင္နက္ နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ
တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက စစ္ေဆးေနေသာ မည္သည့္အမႈကို မဆို တိုင္းတရား
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းစစ္ေဆးရန္ သမၼတက ညႊန္ၾကားႏိုင္ၿပီး ၎အမိန္႔သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ယခင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ
မည္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုမဆို ဆန္႔က်င္ဖက္မျဖစ္ေစရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။71
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ တရား႐ံုးမ်ား၊ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္
ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ စက္ရွင္တရားသူႀကီးကဲ့သို႔ အာဏာမ်ဳိးကို ရရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ အရံၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊
လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္

တရားသူႀကီးမ်ားသည္

ေအာက္႐ံုး(ရာဇ၀တ္)တရားသူႀကီးကဲ့သို႔

အာဏာမ်ဳိးကိုရရွိသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

တရားသူႀကီးသည္ ရာဇဝတ္မလ
ႈ ပ
ု ထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းက်င္ထ
့ းုံ ႏွငအ
့္ ညီ ဥပေဒကခြငျ့္ ပဳထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မန
ွ သ
္ မွ်ကို ခ်မွတႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ တရားလႊတေ
္ တာ္
တရားသူႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ခ႐ိုင္တရားသူ ႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မွန္သမွ်ကို
ခ်မွတ္ႏိုင္ သည္။ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္မ်ားကိုမူ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရသည္။ လက္ေထာက္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ားသည္
ေသဒဏ္မွလြဲ၍ ဥပေဒကခြင့္ျပဳေသာ ျပစ္ဒဏ္မွန္သမွ်ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၇ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္
ႏိုင္သည္။ အရန္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးသည္ အထူးေအာက္႐ံုးအာဏာကို ရရွိထားပါက ၇ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
လက္ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေအာက္႐ံုးအာဏာမ်ားႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။72
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခြင့္အာဏာလက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
ဝန္ႀကီးသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္အရာရွိျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္႔အျပင္ ယင္းရာထူးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရ
သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အထူးဌာနခြဲ ေလးခု၊ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ငါးခု၊
ရဲတပ္ရင္း ၁၉ ခုႏွင့္ အေသးစား အရံရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားစြာ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊
ေက်းရြာအဆင့္ ရဲစခန္းမ်ား၏ အင္အားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရဲစခန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အထူးဌာနခြဲမ်ားမွာ မႈခင္း
စံုစမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၊ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ ရထားရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏
အင္အားသည္ ၈၀,၀၀၀ နီးပါးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး တရားမဝင္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အင္အား ၁၀၀,၀၀၀ အထိရွိသည္ဟုဆိုသည္။73 ၂၀၁၀
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ပိုမိုေခတ္မွီေသာ၊ ဥပေဒတတ္ကြ်မ္းေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အင္အား ႀကီး၊ ၾသဇာႀကီးလာေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္
တစ္ျဖည္းျဖည္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံလာရသည္။ အရာရွိေရြးခ်ယ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး အလႊာအားလံုးတြင္ သီးသန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
လည္း အဆင့္ျမင့္လာသည္။ ရဲလုပ္ငန္းအယူဝါဒႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ လူထုအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းကို ႀကီးႀကီးမားမား ဦးစားေပးရန္
ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္လူထု အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိပ္တန္းဦးစားေပး သတ္မွတ္လာခဲ့သည္။ ထိို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စား
မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေနႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစည္းကမ္း လိုက္နာမႈဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကိုလည္း ျမွင့္တင္ခဲ့သည္။74
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ရာဇဝတ္မႈစံုစမ္းေရးႏွင့္ တားဆီးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ကဲ့သို႔ေသာ သမာ႐ိုးက် ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုသာမကပဲ

တပ္မေတာ္ႏွင့္

မၾကာခဏ

အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ

အရန္စစ္တပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ရံုသာမကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး
အသံုးခ်ကရိယာ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနသည္ဟု ဆက္လက္ရႈျမင္ၾကသည္။75 အထူးသျဖင့္လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ရင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို
တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ရေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အရန္အဖြဲ႔အစည္း အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ယူဆျခင္းခံရသည္။76
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14

အခန္း သံုး။ ေက်းရြာ တရားစီရင္မႈစနစ္
ေက်းရြာမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္းအပါအဝင္ ရပ္ရြာအေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို သိသာထင္ရွားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခု ရရွိထား
ျခင္းသည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္ပံုရသည္။ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္ EAOs မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူတိုင္းအေပၚတြင္ တရားဝင္ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အျငင္းပြါးမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားကို မိ႐ိုးဖလာ ညွိႏိႈင္းမႈ၊ ဆံုးျဖတ္မႈပံုစံျဖင့္ ေျဖရွင္းေနေသာ ေက်းရြာအဆင့္
တြင္ တရားဝင္ဥပေဒမ်ားမွာ အႀကံျပဳညႊန္ျပခ်က္ႏွင့္ ပိုတူေနပံုရသည္။ အစိုးရႏွင့္ EAOs အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရင္းျမစ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒပါ တိက်ေသာစာသားမ်ားအတိုင္း အမႈကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေစေရးတြင္ အနည္းအက်ဥ္း
မွ်သာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံခဲ့ၾကပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔တြင္ ေက်းရြာတြင္း တရားမေၾကာင္း အျငင္းပြါးမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားကို
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားက စီရင္ဆံုးျဖတ္ေနၾကရသည္။
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ေက်းလက္လူေနမႈဘဝတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အေရးမပါေသာက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ရသည္။
ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ေက်းရြာအဆင့္ကို နယ္ေျမခံရဲစခန္းေပးရန္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ျဖန္႔က်က္ထိေရာက္မႈမွာ ရွင္းလင္း
သဲကြဲျခင္းမရွိပါ။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရဲစခန္း
မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ အေျခစိုက္ထားေသာ္လည္း ရဲမ်ားက ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္ခ်ေနၾကၿမဲသာျဖစ္သည္။ ၁၉၅၃
ေဒသႏၱရအစိုးရအက္ဥပေဒအရ ေဒသခံအရပ္ဖက္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေက်းရြာရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။77
လက္ရွိတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္မ်ား တြင္ ရဲစခန္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ေက်းရြာအဆင့္တြင္မူ ရံဖန္ရံခါ ေတြ႔ရွိရ
သည္။
ထိုအေတာအတြင္း ေက်းရြာတရားစီရင္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚတြင္ EAA တရားစီရင္မႈစနစ္
အမ်ားစုက အားျပဳတည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကသည္။ EAA မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေက်းရြာမ်ားသည္ အခြန္ဆက္ေၾကးေပးျခင္း၊ အေရးႀကီး
ေသာ စည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ အျခားဝတၱရားမ်ားကို ေက်ျပြန္ျခင္းတို႔ ရွိေနသ၍ အနည္းငယ္မွ်သာ စြက္ဖက္မႈသာခံရေသာ ကိုယ္တိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ရရွိထားၾကသည္။78 EAA အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တူညီေသာ အဆင့္အထိသာ တရားဝင္ခန္႔ အပ္ထားေသာ
တရားစီရင္ေရးတာဝန္ခံမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိသည္။79 အခ်ဳိ႕ EAA တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာ ႏွင္႔ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ကိုင္တြယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ အထက္
အဆင့္က ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆကာ လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တာဝန္ခံမ်ားက ကိုင္
တြယ္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ EAA မ်ားတြင္မူ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အထက္သို႔ အၿမဲတမ္းတင္ျပရန္ႏွင့္
ကိုယ္တိုင္ကိုင္တြယ္ဖို႔ မႀကိဳးစားရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါရာဇဝတ္မႈမ်ားကို EAA သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ အတိုင္းအတာသည္
၎အဖြဲ႔အစည္း ရရွိထားေသာ တရားဝင္မႈအဆင့္ႏွင့္ ဆိုင္ရာနယ္ေျမတြင္ အမွန္တကယ္ မည္မွ် ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏိုင္မႈတို႔အေပၚတြင္ ႀကီးႀကီး
မားမား မူတည္ေနသည္။
အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေက်းလက္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို အစိုးရ (သို႔) EAA တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားက မတို႔
မထိႏင
ို ပ
္ ဲ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဓေလ႔ထံုးတမ္းေက်းလက္ဥပေဒမ်ားႏွင႔္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ တိင
ု ရ
္ င္းသားအုပစ
္ မ
ု ်ားအၾကားတြင္
ကြာျခားရံုသာမကပဲ လူမ်ဳိးစုတစ္စုအတြင္းမွာပင္ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕၊ တစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာအၾကားတြင္ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ဓေလ႔ထံုးတမ္း
ေက်းလက္ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းအတာမ်ား ကြဲျပားေနၿပီး ရံဖန္ရံခါေရးသား မွတ္တမ္း
တင္မႈမရွိပဲ တဆင့္စကားျဖင့္ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူမ်ားစုအသိုင္းအဝိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ဟု မ်ားေသာအားျဖင့္
နားလည္ လက္ခံထားၾကသည္။ ဓေလ႔ထံုးတမ္းေက်းလက္ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္

တစ္ခါတစ္ရံရွင္းလင္းတိက်ေ

သာ္လည္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းျဖင္႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီတို႔အား
အေထာက္ အကူျပဳသည့္ လမ္းညႊန္အျဖစ္သာရွိသည္။
၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ၿပီး၊ တစ္သမတ္တည္းရွိေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္ အၿမဲတစ္ေစ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာ
အသိုင္းအဝိုင္း၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ထိမ္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ လူမႈဆိုင္ရာတည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းမႈသည္ ထိပ္တန္းအဆင့္အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုသူမရွိဟု ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းက စြဲစြဲၿမဲၿမဲ
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EAO တစ္ဖြဲ႔ျခင္းက ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားသည္ အလြန္ကြဲျပားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ EAO က လူသစ္စု ေဆာင္းသည္၊
အခ်ဳိ႕က ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈကို တားျမစ္သည္၊ အခ်ဳိ႕ကေက်းရြာမ်ားကို အေျခခံအိမ္ေထာင္စု အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူခိုင္းသည္။
ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္မူ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးမႈတြင္ သူႀကီးမ်ားက တာဝန္ရွိသည္။
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အခ်ဳိ႕ကလည္း ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားအား လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအတြက္ အထူးတာဝန္ခံတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္
ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုတာဝန္ခံသည္ သာမန္ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး EAA ၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထား ျခင္း မျပဳေပ။

15

ခံယူထားျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အတိုင္းအတာကို ႀကီးႀကီးမားမားထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အကာင္းဆံုး ပံုစံရိွေန
သည္႔ ဓေလ႔ထံုးတမ္းတရားစီရင္မႈတို႔သည္ ရပ္ရြာ၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အျငင္းပြါးသူတို႔၏ ညွိႏိႈင္းသေဘာတူမႈတို႔အၾကားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေနရန္
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေလ႔ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္

ထိုသို႔ဓေလ႔ထံုးတမ္းအရ

ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားသည္

တရားဝင္တရားစီရင္မႈစနစ္၏

တရားမွ်တမႈ

အယူအဆမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ တရားၿပိဳင္ တစ္ဖက္ (သို႔) ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ ျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။80 အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာ
အာဏာပိုင္မ်ားက ညွိႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ က်ဴးလြန္သူတရားခံကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံ လႊဲအပ္မည္ဟု
ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရားဝင္စနစ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းထက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားက ပိုမို
ဖိအားေပးႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိသည္။
ဇယားကြက္ ၁ သည္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ ဟူေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစား
ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအဝင္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီမွ ၁၉၆၂ အထိ ေက်းရြာအဆင့္ တရားစီရင္မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပံု သမိုင္း
အက်ဥ္းကို ေဖၚျပထားသည္။

ဇယားကြက္ ၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ မတိုင္မွီ ေက်းရြာအဆင့္ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာပံု
ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မွီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗမာဘုရင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၏ ေအာက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ မရွိသေလာက္ပင္
ျဖစ္သည္။ ယင္းအစား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ ႀကီးမားစြာရရိွထားေသာ ေဒသခံအႀကီးအကဲ ရြာစားမ်ားမွတဆင့္ သြယ္ဝိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ
အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရပံုစံကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ကလည္း အထူးသျဖင့္ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ
မ်ားတြင္ ၎စနစ္ကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၆ တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္တြင္ ၁၈၈၉ ေအာက္ျမန္မာျပည္
ေက်းရြာမ်ား အက္ဥပေဒအရ ျမန္မာျပည္မရွိ ခ႐ိုင္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားလိုက္သည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၅၀)ခန္႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္တန္းေဒသျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း
ကုန္းျမင့္နယ္ေျမမ်ားကိုမူ တစ္ဆင့္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားအျပား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။81
ေအာက္ျမန္မာျပည္၏ တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္
အခြင့္အာဏာရွိေသာ ေက်းရြာအုပ္စုသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တရားစီရင္မႈကို ယခင္ကအတိုင္း ေဒသဓေလ့
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကိုလိုနီေခတ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ကိုလိုနီအရာရွိမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပံု
ရသည္။ ထိုအေတာ အတြင္း ၎ေက်းလက္နယ္ေျမမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီရင္စုႏွင့္ မတူပဲ လူမႈဆိုင္ရာအစုအေဝးသဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး
ထိုအဆင့္တြင္ မေျပာင္းလဲပဲ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။82 ထိုစနစ္ကို ၁၉၀၇ ေက်းလက္အက္ဥပေဒျဖင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္
က်င့္သံုးရန္ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၀၇ ေက်းလက္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ၁၉၂၃ အေျခခံ
ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေက်းရြာမ်ားအား ရြာသူႀကီးခန္႔အပ္မႈတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ေပးေသာစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၀၇
အက္ဥပေဒအရ ယခင္က သူႀကီးတစ္ဦးတည္း ကိုင္တြယ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ အေသးစားအမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ သူႀကီးကိုကူညီရန္ ေက်းရြာ
ရပ္မိရပ္ဖေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။83 အဆိုပါ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မႈ အေျခခံပံုစံကို တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား တြင္ ယေန႔အထိ
ဆက္လက္က်င့္သံုးေနၿပီး EAO စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။84
ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားသည္ တန္ဘိုးပမာဏတစ္ခုအထိ တရားမေၾကာင္း အျငင္းပြါးမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ
လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ဳိးစီးပြါးဖ်က္ဆီးမႈ၊ အျခားက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အာဏာရရွိထားသည္။
သူႀကီးမ်ားအား အေသးစားဒဏ္ေငြခ်မွတ္ ခြင့္ႏွင့္ ၂၄ နာရီထက္မပိုေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္တို႔ကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေပးအပ္ထားသည္။
အထူးတလည္ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ပိုမ်ားေသာဒဏ္ေငြႏွင့္ ၁၅ ရက္ထက္မပိုေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္တို႔ကို အပ္ႏွင္းထားသည္။ ၁၉၂၄
ေက်းလက္အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဥကၠဌအျဖစ္ သူႀကီးကေဆာင္ရြက္ၿပီး ကာလ
အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ၎ေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈကို
လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး (သို႔) တိုင္းေဒသခြဲအရာရွိက
ျပန္လည္ စစ္ေဆးရသည္။ တရားမမႈမ်ားတြင္မူ အယူခံခြင့္မရွိေသာ္လည္း အထူးျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္
တရားသူႀကီးထံ အယူခံလႊာတင္ႏိုင္သည္။85
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ထိုစနစ္သည္

၁၉၄၈

လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္တြင္လည္း

ဆက္လက္က်န္ရွိခဲ့ၿပီး

၁၉၅၃

ေဒသႏၱရအစိုးရအက္ဥပေဒ

ျပဌာန္းခ်ိန္အထိ

တည္ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ အက္ဥပေဒကို ျမန္မာျပည္မကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င့္သံုးျခင္း ရွိ၊ မရွိ မသဲကြဲေသာ္လည္း
က်င့္သံုးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ယူဆႏိုင္သည္။ ၁၉၅၉ တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက ႐ိုးရာအစဥ္အလာအာဏာမ်ားကို
စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။
အဆိုပါအက္ဥပေဒအရ သူႀကီး၏က႑ကို ေရြးခ်ယ္ခံေက်းရြာေကာင္စီက ရယူလိုက္ၿပီး ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ငါးဦး ပါဝင္ကာ ဥကၠဌကို
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္သည္။ တရားစစ္ေဆးသူ၊ ဆံုးျဖတ္စီရင္သူ၊ ရဲအရာရွိ၊ အခြန္အရာရွိ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ စေသာ
သူႀကီး၏ ယခင္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအားလံုးကို ေကာင္စီက အေမြဆက္ခံသည္။ ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္အားလံုးပါဝင္ေသာ ေက်းရြာခံု႐ံုးကို
ေက်းရြာတိုင္း အတြက္ ဖြဲ႔စည္းေပးသည္။ ေက်းရြာခံု႐ံုးက ယခင္ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား၏ က႑ကို ဆက္ခံသည္။ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္
ေက်းရြာခံု႐ံုး၌ ေက်းရြာေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္အားလံုး ႐ံုးထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဖြဲ႔ဝင္သံုးဦးမျပည့္ပါက အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိသည့္
အျပင္ ၎တို႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ အမႈစစ္ေဆးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ႐ံုးထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ေက်းရြာေကာင္စီဥကၠဌသည္ ေက်းရြာခံု႐ံုး
ဥကၠဌျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဥကၠဌ မရွိပါက ၎၏ေနရာတြင္ ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။86 စနစ္သစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္
ဥပေဒတင္းက်ပ္စြာ က်င့္သံုးမႈကို ေဒါသထြက္ေလ့ရွိၾကေသာ ေက်းရြာအတြင္း တရားမွ်တမႈအယူအဆကို ေက်နပ္မႈရေစရန္အတြက္
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျပန္အလွန္ သေဘာတူညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အလြတ္သေဘာပံုစံျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေက်းရြာခံု႐ံုးအေနႏွင့္
ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။87
ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ ေက်းရြာခံု႐ံုး၏ အခြင့္အာဏာသည္ ယခင္ေက်းရြာေကာ္မတီႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီမႈရွိသည္။ အဓိက
ကြာျခားမႈတစ္ခုမွာ ေက်းရြာခံု႐ံုးသည္ က်ဴးလြန္သူက နစ္နာသူကို ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္းျဖင့္ အမႈကိုေၾကေအးရန္ ခြင့္ျပဳရာတြင္ ပိုမို
လြတ္လပ္ခြင့္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အခြင့္အာဏာသည္ အျငင္းပြါးမႈမ်ားကို သင့္ျမတ္စြာေျဖရွင္းမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ ေက်းရြာခံု႐ံုးက စစ္ေဆးႏိုင္ေသာအမႈမ်ားကို ထိုခံု႐ံုးတြင္သာ စစ္ေဆးေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကမူ
ရဲစခန္းသို႔ေရာက္လာေသာ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသို႔ တင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ အဆိုပါအမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္
စစ္ေဆးရန္အတြက္ စံုစမ္းေျမးျမန္းမည့္အစား ေက်းရြာခံု႐ံုးသို႔လႊဲရန္ ရဲစခန္းကို ညႊန္ၾကားထားသည္။ ေက်းရြာခံု႐ံုးက ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း တိုးျမွင့္ေပးထားသည္။ ေငြဒဏ္ကိုလည္း တိုးေပးထားၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အလုပ္ၾကမ္းတစ္လ (သို႔) ေထာင္ဒဏ္
တစ္လ ခ်မွတ္ခြင္႔ရိွသည္။ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္ကိုလည္း ေပါင္း၍ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လအထိ
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခြင့္ရွိသည္။ အယူခံလႊာမ်ားကို ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးထံ တင္သြင္းႏိုင္သည္။ အယူခံလႊာတင္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အမႈကို
အထက္တရား႐ံုးက အေရးပိုင္သြားသည္။ ထိုအက္ဥပေဒေၾကာင့္ ေက်းရြာခံု႐ံုးသို႔ ေရာက္လာသူမွန္သမွ်သည္ လစ္လ်ဴရႈျခင္း၊ မယွဥ္ႏိုင္ျခင္း၊
ဘက္လိုက္ျခင္းတို႔မွ ထြက္ေပၚလာေသာ မမွ်တမႈကို တုန္႔ျပန္္အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ၏ အျပည့္အဝကာကြယ္မႈကို ရရွိႏိုင္ၾက
သည္။88
ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသည္ ေက်းရြာခံု႐ံုး၏ တရားမေၾကာင္း စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။ ေက်းရြာခံု
႐ံုးမ်ားသည္ တန္ဘိုးပမာဏတစ္ခုအထိ အမႈမ်ားကို အျခားတရား႐ံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္မလိုပဲ စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။
အဆိုပါ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈ (သို႔) အနာတရမႈ၊ အသေရဖ်က္မႈ၊ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္၊ ကုန္စည္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္
ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရအသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈတန္ဘိုးမ်ား ပါဝင္သည္။ လင္ခန္းမယားခန္း ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ
မ်ားကိုမူ တန္ဘိုးႏွင့္မဆိုင္ပဲ ေက်းရြာခံု႐ံုးတြင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အမႈတြင္ ပတ္သက္ေသာ တရားၿပိဳင္မ်ားသည္ တစ္ရြာတည္းမွျဖစ္ၿပီး
ထိုရြာတြင္ အမႈျဖစ္ပြါးပါက ထိုအမႈကို ထိုရြာ၏ ခံု႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးေစသည္။ အကယ္၍ တရားၿပိဳင္မ်ားအားလံုးသည္ တစ္ရြာတည္းမွျဖစ္ၿပီး
အျခားရြာတြင္ အမႈျဖစ္ပြါးပါက ၎ရြာႏွစ္ရြာအနက္မွ တစ္ရြာ၏ခံု႐ံုးတြင္ အမႈကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။89
ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္အဆင့္တြင္ ခံု႐ံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာသည္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ လံုးဝအရည္အေသြးနိမ့္ေသာ ေဒသခံ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ အဆိုပါခံု႐ံုးမ်ားသည္ သက္ေသခံဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ မ်ားစြာကိုးကား
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ တရားမဝင္ အလြတ္သေဘာေဆာင္ရြက္မႈ လြန္ကဲသည္ဟု ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားက
ေထာက္ျပသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အလြတ္သေဘာဆန္မႈႏွင့္ နယ္ေျမခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မႈတို႔သည္ ခံု႐ံုးမ်ားအား လူတိုင္းသြားေရာက္ႏိုင္ေအာင္၊
ဖံုးကြယ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈမ်ားမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္ဟု ညႊန္ျပမႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခင္က တရားသူႀကီးတစ္ဦးကိုသာ လာဘ္ေပး
ရေသာစနစ္ ေဟာင္းထက္ ပိုမိုေစ်းႀကီးလာေသာ္လည္း ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ တန္စိုးလက္ေဆာင္ယူမႈ အလြယ္တကူ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ရွိလာခဲ့သည္။90
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အခန္း ေလး။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ျခမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား (EAA)\
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား
ေျမပံု(၁) : ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ျခမ္း (အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
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ေျမပံု (၂) : ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ခရုိင္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
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ဤအခန္းႏွင့္ အခန္း(၅) ႏွင့္ (၆)တို႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလၾကာရွည္က တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
((EAOs) ၇ ဖြဲ႕ ႏွင္႔ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားမႈအရိွဆံုး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္၏
တရားစီရင္ေရးစနစ္အေၾကာင္းကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ထားပါသည္။ EAA တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ ျဖည့္စည္းေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
အေသးစိတ္ႏွင့္ အတိမ္အနက္မွာ တေျပးညီရရွိသည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူသည္။
ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕မ်ား၏စနစ္မွာ အဆင့္ပိုျမင့္ကာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။ EAAs မ်ားမွ တရားစီရင္ေရး
တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ မွ်တေသာအျမင္မ်ားရရွိေအာင္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္
အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္မည္႔သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းကာ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ျဖည့္တင္းထားပါသည္။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္မည္႔သူမ်ားမွာ ယခင္ EAAs အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းမ်ာ စုေဆာင္း ထားသည့္ ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ယခု အစီအရင္ခံစာအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ျခမ္းတြင္ ကယားျပည္နယ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ပဲခူး အေရွ႕ျခမ္း ႏွင့္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ (ေျမပံု ၁ ကိုၾကည့္ပါ)

၄.၁ ။ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)/ ကရင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)
KNU သည္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတေလွ်ာက္ ေက်းလက္
ေဒသမ်ားအေပၚတြင္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ လႊမ္းမိုးမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိန္း သိမ္းထားရွိသည္။ ယင္းဧရိယာမ်ားကို KNLA
တပ္မဟာမ်ားအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ခုႏွစ္ခ႐ိုင္ခြဲထားသည္ (ေျမ ပံု ၂ ကို ၾကည္႔ပါ)။91 ခ႐ိုင္တစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွ ငါးခုရွိကာ KNLA
တပ္မမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္း ကိက
ု ည
္ ီၿပီး ခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခစ
ု တ
ီ ြင္ ေက်းရြာေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔စီအထိ ထပ္မံခြဲျခားထားရွပ
ိ ါသည္။
KNU ကို ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ၂ တို႔အျပင္ KNLA အႀကီးတန္းအရာရွိ
ႏွစ္ဦးႏွင့္၊ ဌာနေပါင္းစံုမွ အႀကီးအကဲမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၆ ေယာက္ ရွိသည့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဆင့္က ဗဟိုအဆင့္တြင္ ဦးေဆာင္
ဦးရြက္ျပဳသည္။ ထိပ္ဆံုးအႀကီးအကဲ ငါးဦးကို ခ႐ိုင္ခုႏွစ္ခုလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ရာ ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္က်င္းပသည့္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ KNU
ဗဟိုေကာ္မတီညီလာခံ၌ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ၾကားကာလတြင္ KNU ဗဟိုေကာ္မတီညီလာခံႏွင့္ လူ ၅၀
ပါေသာ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ တို႔ကို တာဝန္ခံရသည္။ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဌာန ၊
ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန၊ တရားစီရင္ ေရးတို႔ အပါအဝင္ ဗဟိုဌာန ၁၄ ခုရွိသည္။ ခ႐ိုင္/တပ္မဟာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္/ တပ္မ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္
ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ KNLA တပ္မွဴးမ်ားရွိၾကၿပီး ၎တို႔သည္ ယင္းနယ္ေျမ၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ၾကသည္ (KNU က
အၿမဲတမ္းအထက္တြင္ရိွသည္)။ ထို႔ျပင္ ညီလာခံမ်ားႏွင္႔ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳနယ္ေျမမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ
ပါဝင္ၾကပါသည္။
KNU သည္ ေတာေတာင္အထူထပ္ဆံုးနယ္ေျမမ်ားတြင္ အင္အားအေတာင္႔တင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး မူထေရာ္ခ႐ိုင္၊ ေတာင္ပိုင္း ေတာ္ဦးခ႐ိုင္ႏွင့္
အေရွ႕ပိုင္း ကလာလြီထူးခ႐ိုင္တို႔တြင္ ခိုင္မာစြာ ေနရာယူထားသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ဒူး သာဦး၊ အေရွ႕ပိုင္း ဘားအံခ႐ိုင္၊ ေတာင္ပိုင္း ဒူးပလာယာ
ခ႐ိုင္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း ဘလစ္ဒီဝါး (ၿမိတ္-ထားဝယ္ခရုိင္) သစ္ေတာနယ္ေျမႏွစ္ခုတို႔ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအေပၚလည္း လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိသည္။
ခ႐ိုင္အားလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈအာဏာမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ EAA မ်ား၏ အာဏာႏွင့္

သိသာစြာ

ထပ္ေနသည္မ်ားရွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ KNU ၏ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေရာေထြးေနသည္႔ ေနရာမ်ား
တေလွ်ာက္ ကရင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၌ အားေကာင္းေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား
KNU ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းသံုးခုအျဖစ္ တရားစီရင္ေရးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားျဖင္႔
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ႏွင္႔ ကရင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ (KNPF) တို႔ ပါဝင္သည္။ တရာစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္
သီးသန္႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ အလုပ္တြဲလုပ္ၾကရသည္။ KNPF သည္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာနလက္ေအာက္တြင္
ရွိသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ KNPF သည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္တိုင္းတြင္ အမႈအလိုက္ အလုပ္အတူတြဲလုပ္ၾကရသည္။
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ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ ၊ ေတာ္ဦး (ေတာင္ငူ) ခ႐ိုင္ - တပ္မဟာ (၂) ၊ ကလာလြီထူး (ေညာင္ေလးပင္) ခ႐ိုင္ - တပ္မဟာ (၃) ၊ မူးထေရာ (ပါပန္) ခ႐ိုင္ - တပ္မဟာ
(၅) ၊ ဒူးသာထူး (သထံု) ခ႐ိုင္ - တပ္မဟာ (၄) ၊ ဘားအံခ႐ိုင္ - တပ္မဟာ (၇)၊ ဒူပလယ ခ႐ိုင္ - တပ္မဟာ (၆)၊ ဘလစ္ဒီဝါ (ျမိတ္-ထားဝယ္) ခ႐ိုင္ - တပ္မဟာ
(၄) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကရင္အမည္မ်ားျဖစ္ျပီး ကြင္းစ ကြင္းပိတ္ထဲမွ အမည္မ်ားမွာ ဗမာျပန္ အမည္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္
ကိုက္ညီမည္ မဟုတ္ေသာ KNU ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုကို အသံုးျပဳသည္။ KNU ေတာင္ငူခ႐ိုင္သည္ သံေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ႀကီးႏွင့္
ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ပါဝင္ေသာ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊ ပဲခူးတိုင္း မူးထ ေရာ္ႏွင့္ ပါပန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထို၊ သထံုႏွင့္ ဘီလင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ေသာ သထံုခ႐ိုင္၊ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ျမဝတီ - ဘားအံ လမ္းမႀကီးအၾကား ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ျမဝတီ - ဘားအံ - ဘုရားသံုးခြ
ေတာင္ပိုင္း လမ္းဆံုမွ ကရင္ ျပည္နယ္ ဒူးပလယခ႐ိုင္ႏွင့္ ထားဝယ္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ဟူ၍ အၾကမ္းဖ်င္း ကိုက္ညီႏိုင္သည္။
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တရားစီရင္ေရးဌာန
KNU တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို အမ်ားသိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ အမႈတြဲမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားကို အႀကံေပးျခင္းႏွင့္
မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးသည္။ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ေက်းရြာအဆင့္အထိ
ဥေပဒပုဒ္မမ်ား သိရွိနားလည္ေအာင္ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ KNU ဌာနမ်ားကို ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားတြင္ တာဝန္
ရွိသည္။ ယင္းဌာနအေနျဖင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾက
ေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္တြင္သာ ဝန္ထမ္းထားရွိၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ မရွိေပ။92

တရားသူႀကီးမ်ားအဖြဲ႕
တရားသူႀကီးမ်ားအဖြဲ႕မွာ သီးျခားျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ား၊ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
တရား႐ံုးမ်ားပါဝင္သည္။ KNU က ခန္႔အပ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား ရွိသည့္ တရားဝင္တရား႐ံုးမ်ားမွာ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္
မရွိပါ။ ယင္းအစား ရြာလူႀကီးမ်ားက ေက်းရြာ ေကာ္မ တီမွတဆင့္ ရြာအတြင္းရိွ အမႈငယ္မ်ားႏွင့္ တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာအမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာတစ္ခုထက္ ပို၍ပါဝင္ေသာအမႈမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု
အဆင့္မွ အႀကီးအကဲမ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။93
တရားသူႀကီးအေရအတြက္၊ ၎တို႔အား ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၎တို႔၏သက္တမ္းသည္ KNU အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။
တရားသူႀကီးမ်ားမွာ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားမဟုတ္ေပ။ ပါတီအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုညီလာခံတို႔၌ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
တရား႐ံုးခ်ဳပ္အဆင္႔တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္တရားသူႀကီး သံုးဦးရိွသည္။ ၎တို႔ကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ KNU ညီလာခံမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္သည္။ ညီလာခံအတြင္း KNU ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားကို ညီလာခံႀကီးတစ္ခုလံုးက အတည္ျပဳေပးၿပီး
ေလးႏွစ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။94 ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္မူ တရားသူႀကီးတစ္ဦးစီ ရွိၾကသည္။ ၎တို႔ကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္
က်င္းပသည့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

ခ႐ိုင္အဆင့္ညီလာခံမ်ားမွ

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည့္အတြက္

၎တို႔သက္တမ္းမွာ

ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

တရားသူႀကီးမ်ားမွာ KNU တရားေရးစနစ္တြင္ လြတ္လပ္သူမ်ားျဖစ္ကာ အျခားေသာ တာဝန္ရိွမ်ားထံမွ မတူသည့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို
ရယူၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။95 သို႔ေသာ္ KNU တြင္ ၎တို႔သည္ တရားသူႀကီးတာဝန္အျပင္ အျခား
ေသာတာဝန္မ်ားလည္းရွိသည္။96 တရားသူႀကီးမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိၿပီး လစာရိကၡာကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
တို႔မွ အေထာက္အပံ့ရယူသည္။97 လက္ရွိ KNU တရားသူႀကီးမ်ားမွာ ပံုစံတက် တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဥပေဒသင္တန္းေပးထား သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ
၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားမွာ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္
KNU ဥပေဒေရးရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈၾကသည္။98
ဥပေဒအရ တရားသူႀကီးမ်ားသည္သာ တရားခြင္ကို က်င္းပရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အၿမဲထိုသို႔မျဖစ္ေပ။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၿမိဳ႕နယ္
ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ KNLA တပ္မဟာႏွင့္ တပ္မမွ တပ္မွဴးမ်ားက တရားခြင္ေခၚၿပီး အမႈကို ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အမႈ
မ်ားတြင္ ထိုတပ္မွဴးမ်ားကသာ ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ ရွိေနသူမ်ားျဖစ္၍ ယင္းသို႔ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ခက္ခဲေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔ဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈျဖင့္လာေရာက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္အျပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆၊ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၅။
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆၊ KHRG လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၆ (၂)
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆၊ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၅။
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆။
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆၊ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၅။ ဥပမာ - လက္ရွိ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္
ေစာေထာ္ေလးမူမွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ဌာန၏ အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္သည္။
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ဥပမာ - မူးထေရာ္ခ႐ိုင္တြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၊ လက္ေထာက္ တစ္ဦးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသာ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ ရွိသည္။ မူးထေရာ္ခ႐ိုင္၏
ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုကို ျဖတ္လွ်က္ လူးေသာ္၊ ဒြဲလို ႏွင့္ ဘူးသိုတို႔တြင္ တရားသူႀကီး သံုးဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုလံုးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္း ၉ ဦးရွိသည္။ ဗဟိုမူဝါဒအရ
ခ႐ိုင္က ၿမိဳ႕နယ္မွ အခြန္အားလံုးကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းရျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ား အတြက္ လိုသလိုျပန္သံုးရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္
အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားမွာ ပိုမိုလြတ္လပ္ၿပီး ၎တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔ ဘာသာ အခြန္ေကာက္၍ တာဝန္ယူၾကသည္။
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆၊ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၅။ ဥပမာ - KNU ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရွိဆံုး
တရားသူႀကီးမွာ ဒူးပလယခ႐ိုင္ရွိ အလြန္အသက္အရြယ္ ႀကီးေနျပီျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ၎၏ တရားေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ KNU
ဥပေဒမ်ားမွ မိမိဘာသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖစ္ကာ KNU တရားစီရင္ေရး စနစ္တြင္ ကာလရွည္ၾကာ လုပ္သက္ရွိသည္မွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ KNU ဥပေဒမ်ားႏွင့္
တရားစီရင္ေရး အေလ့အက်င့္ကို မသိနားမလည္ျခင္းက တရားသူႀကီးမ်ားက ၎တို႔အလုပ္ခြင္တြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ၎တို႔က ဤရာထူးေနရာအတြက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ လံုေလာက္ေသာ အသိပညာ မရွိဟု ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ပင္။
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ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင္႔ KNLA အရာရွိမ်ားပါဝင္လာၿပီး တရားစီ ရင္ေရးစနစ္တြင္ မိမိလိုလားသူအား ဘက္လိုက္တတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ယင္းမွာျပႆနာ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ KNU ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္း
ေရးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ KNU ၏ တရားဝင္ဥပေဒေၾကာင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳမႈနယ္ပယ္ကို ျမွင္႔တင္ရန္ အခြင္႔ရလာပါသည္။99
KNU သည္ မၾကာေသးမီက ကရင္ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီကို ဗဟိုတရား႐ံုးေအာက္မွ ဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ယင္းေကာ္မတီကို တရားစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးႏွွင့္ သာသနာေရးဌာနမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး
ႏွစ္ဦး၊ KWO ၊ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။100
ယင္းအဖြဲ႕မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာျပန္႔ပြားေရး၊ တရားေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔
ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားျမႇင့္တင္ေရး၊ တရားခြင္ကို ကိုင္တြယ္ရန္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးေရးတို႔အတြက္ တာဝန္
ရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ေလာေလာဆယ္ ရဲအရာရွိမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားကို အမႈကိုင္တြယ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈ
မ်ား ေျဖရွင္းေရးစနစ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဥပေဒဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးရန္ တစ္ႏွစ္စာအစီအစဥ္ ရွိသည္။101

ကရင္အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕ (KNPF)
ကရင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရး၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွင္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္
ရန္အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၉၉၁ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ၁၉၄၈ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ထဲေရးႏွင့္
သာသနာေရးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္။102 ၁၉၉၁ မတိုင္မီ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ အေရးယူျခင္းကို ယခုအခါ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အျဖစ္
ရပ္တည္ လ်က္ရွိေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (KNDO) က တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ KNPF အတြက္
လုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ လမ္းညႊန္မွာ ဥပေဒေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။103 KNPF သည္ KNU ၏ ခ႐ိုင္ ၇ ခုလံုးတြင္ တည္ရွိၿပီး
ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္း တြင္ အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိမ်ား အပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။104
KNPF ၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွာ မူးထေရာ္ခ႐ိုင္တြင္ တည္ရွိၿပီး မၾကာမီ KNU ဗဟိုဌာခ်ဳပ္မ်ား တည္ရွိရာ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ေလးဝါးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္
မည္ျဖစ္သည္။105 KNPF ၏ ရဲစခန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္မ်ားရိွ KNU ႐ံုးမ်ားႏွင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ရိွၿပီး ရဲစခန္းမ်ား၏
အႀကီးအကဲမ်ားရွိၾကသည္။106 ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ရဲစခန္း ရွိသည္ မဟုတ္ဘဲ အဆင့္တိုင္းရွိ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာလည္း နယ္ေျမအေပၚမူတည္
သည္။ ဒူးသာထူး၊ ဘလစ္ဒီဝါး၊ မူးထေရာ္၊ ဒူးပလာယာ ႏွင့္ ဘားအံတို႔သည္ KNPF တည္ရွိေသာ အလုပ္လုပ္ရဆံုးခ႐ိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။107
KNPF သည္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည္။
ေက်းရြာတစ္ရြာတိုင္း၌ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ရဲ၊ KNLA KNDO တို႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ၾကရန္အတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္
ဆိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီထားရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ တာဝန္ယူထားသည့္ နယ္ေျမအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ
ရာဇဝတ္မႈမွန္သမွ်ကို အစီရင္ခံရသည္။ ယင္း ေက်းရြာ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္က ေရြးခ်ယ္
ထားသည့္ လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲက အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။108
KNLA ႏွင့္ KNDO တို႔မွာ KNPF မရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ဖမ္းဆီးသည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆၊ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၅။ KNHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္
အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆ (၁)
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The Karen Women’s Organization is not a department of the KNU, but is a community based organization, given special rights by the
KNU Constitution, including to representation in all of the organization’s main administrative and legislative organs.
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆။

102

ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ သာသနာေရးဌာနတြင္ ဗဟိုအဆင့္ ၌သာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိျပီး ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ ဥကၠ႒မ်ားက လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၆။
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ျပည္ထဲေရးႏွင္ပ သာသနာေရးဌာနမွ KNU အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅၊ အမ်ိဳးသမီးရဲေမအမ်ားစုမွာ ရာထူးနိမ့္ၾက ၿပီး
အမ်ိဳးသမီးတရားခံအျဖစ္ သံသယရွိသူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္စုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳ ျမႇင့္ တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
မူးထေရာ္ ခ႐ိုင္အဆင့္မွ KNPF ရဲေမတစ္ဦးကို အင္တာဗ်ဴးျခင္းျဖစ္သည္။
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ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ သာသနာေရးဌာနမွ KNU အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅၊
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ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ သာသနာေရး ဌာနမွ KNU အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅၊ KNU မူးထေရာခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅။
ယင္းအရာရွိမ်ားက ရဲသားမ်ားကို ရိကၡာႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
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ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ သာသနာေရး ဌာနမွ KNU အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅၊ KNU မူးထေရာခ႐ိုင္ တရားသူႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅၊
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ KNPF အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး။ ဥပမာ မူးထေရာ္ခ႐ိုင္တြင္ KNU အားေကာင္းျပီး ခ႐ိုင္အဆင့္ ရဲသား ၃၄ ဦး ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္မူ
လူးေသာ္တြင္ ၂၂ ဦး၊ ဒြဲလိုတြင္ ၂၁ ဦးႏွင့္ ဘူးသိုတြင္ ၂၅ ဦးရွိသည္။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဒူးပလယ ခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွ ေက်းရြာ စီရင္စုမ်ားကို
ရဲသားခြဲတမ္းခ်ေပးထားသည္။
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ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ KNPF အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး ၂၀၁၅။
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ညီလာခံကဲ့သို႔ ႀကီးမားေသာ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကဲ့သို႔ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း
ၾကပ္မတ္ရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါ မ်ိဳး အထူးအေျခအေနမွလြဲ၍ ရဲတာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္ၾကပါ။ ယင္းအခန္းက႑တြင္
ပါဝင္ရေသာအခါ မိမိကိုယ္မိမိေဖာ္ျပသည့္ လက္ပတ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ၾကရၿပီး လက္ထိပ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားၾကရပါသည္။109 သို႔ေသာ္
လည္း ၎တို႔အား တခါတရံတြင္ ရဲလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔ခ်ည္းေဆာင္
ရြက္သည္မ်ားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အရပ္သားႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ KNPF တည္ရွိမႈ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္လွ်င္ ၎တို႔
ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳ၍ မရေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ KNLA ႏွင့္ KNPF တို႔အၾကားတြင္ ယခင္က ဋိပကၡမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ကိစၥရပ္
အမ်ားစု၌ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားရွိပံုေပၚသည္။110
တစ္ႏွစ္တစ္ခါ တရားစီရင္ေရးဌာန၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ KNPF တို႔အၾကား ဗဟိုမွ စီစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားရွိပါသည္။
ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တပ္မဟာအသီးသီးမွ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကရပါသည္။
ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း မည္သည့္အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မည္သည့္
အစီအစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္မည္ဆိုသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကေလ့ရွိသည္။111
KNPF သည္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးသည္။ ၂၀၁၆၊ မတ္လတြင္ ယင္းသင္တန္းမွ ဝန္ထမ္းအသစ္ ၂၀၀ ေမြးထုတ္ခဲ့
သည္။112 ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန၏ လက္ရွိအႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ပဒိုေစာအာတိုးကို ၂၀၁၂ တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးကတည္းက KNPF
အတြက္ သင္တန္းမ်ားတိုးတက္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ၎အား ခန္႔အပ္ၿပီးကတည္းက KNLA မွ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံ စစ္ပညာ
သင္တန္းႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ တာဝန္မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္သင္တန္းမ်ားအပါအဝင္ အဓိကက်သည့္
သင္တန္း အမ်ားအျပားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။113 အႀကီးတန္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ၂၀၁၆ ၌ ခ႐ိုင္နယ္အားလံုးမွ ရဲမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားပါဝင္ရမည့္
သင္တန္းႏွစ္ခု စီစဥ္ထားသည္ဟု မႏွစ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။114 KNPF အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္အဆင့္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ခ႐ိုင္ဝန္ထမ္း
မ်ားကိုလည္း သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးၿပီး ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ပဒိုေစာအာတိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ KNPF အေနျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ထပ္ေဆာင္းသင္တန္းမ်ားလိုအပ္ေနသည္ဟု ၎တို႔က ယူဆေနၾကသည္ဟု သိရသည္။115 ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန၊ တရားစီရင္ေရး
ဌာနတို႔ကလည္း KNPF မွာ လူအင္အားမလံုေလာက္ မႈႏွင္႔ ၎တို႔တာဝန္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္သင္တန္းမ်ား အလံုအေလာက္
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ တာဝန္မ်ားကို အျပည့္အဝေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္းေျပာၾကားၾကသည္။
ထိုသို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ၎တို႔တာဝန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာမသိရွိဘဲျဖစ္ေနၾကသည္။116 ယခင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
နည္းစနစ္မ်ား မျပည္႔စံုျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဟာကြက္မ်ား ရွိျပီး အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ၾကာလာေသာအခါ အမွားအယြင္းမ်ား
ရွသ
ိ ည္ကို KNU မွ အႀကီးတန္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ KNU အတြင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ KNU အႀကီးတန္းတရားသူႀကီးတစ္ဦးက
“ရဲဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဆုိးဝါးတဲ့ကိစၥေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ခဲ့တယ္”ဟု ၎အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။117 ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ အေစာပိုင္း
တြင္ KNPF အရာရိွမ်ားႏွင့္ KNLA စစ္သားမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ သမ္ဟင္းဒုကၡသည္စ ခန္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူဟု စြပ္စဲြခံရသည့္ အုပ္စုတစ္ခုကို
႐ိုက္ႏွက္ေနမႈမ်ားအားျပသသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခု လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ပ်ံႏွံ႕ခဲ့သည္။ ယင္းပ်ံ႕ႏွံ႕မႈက အြန္လိုင္းေပၚမွ ကရင္လူထု
အသိုင္းအဝိုင္းကို ေဒါသထြက္ေစခဲ့ကာ KNU မွ ယင္းသို႔ ႐ိုက္ႏွက္မႈသည္ KNU ၏ ဝါဒအေတြးအေခၚႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ မသင့္ေတာ္ပါ ေၾကာင္း
ေက်ညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။118
၂၀၁၂ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးကတည္းက ျမန္မာအစိုးရသည္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ ၎တို႔ သင္တန္းမ်ား၊
လူသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KNU က KNPF သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
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KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅၊ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္း။
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KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၅။
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116
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-video-burma-karen-police-army ။အျဖစ္အပ်က္မွာ KNLA တပ္မဟာ ၄ တြင္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ အေစာပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

23

(NCA) ပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား သေဘာတူ ညီမႈမရခင္အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက႑ကို
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ သေဘာသက္ေရာက္သည့္ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ား သေဘာတူညီထားမႈႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈရွိသည္ဟု
ယူဆေၾကာင္းေျပာပါသည္။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ NCA အပိုဒ္ ၂၅ (က) အရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔ သက္ဆိုင္ရာ
ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အျပည့္အဝတာဝန္ရွိ ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ ယင္းအပိုဒ္အရ ၾကားကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ကို အေျချပဳ၍ ေဒသဆိုင္ရာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား” အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာအစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။119 ပဒိုအဲေကလုက “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔
ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားပါသည္။120

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈပံုစံမ်ား
KNU ဥပေဒမ်ားကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔မွာ အလြန္အေျခခံက်ပါသည္။ အေစာပိုင္း KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔
နယ္ေျမကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုသာ အဓိကထားခဲ့ၿပီး အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုဖန္တီးေရးတြင္ KNU ၏ လက္ရွိ ဥပေဒ
တည္ေဆာက္ထားပံုကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင္႔ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ သိပ္အေရးမႀကီးဟု သေဘာထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဥပေဒပုဒ္မ
မ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မာနယ္ပေလာရွိ KNU ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေရွ႕ေနေဟာင္းမ်ားက ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင္႔ တိုးခ်ဲ႕
ျပဌာန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။121 ဥပေဒအေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ဥပေဒအသစ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ရာ ဥပေဒေရးရာစာအုပ္
ေလးအုပ္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ စာအုပ္တစ္အုပ္တို႔ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။
တရားစီရင္ေရးဌာနမွာ ဥပေဒအသစ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေဟာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ယင္းဌာနက ဥပေဒမ်ားအသစ္
ေရးၿပီး သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္အခါ ပထမဆံုးအတည္ျပဳရန္ KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသို႔
ေပးပို႔ရပါသည္။ အကယ္၍အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးပါက ေနာက္လာမည့္ ေလးလပတ္ညီလာခံတြင္ မဲေပးရန္တင္ျပရပါမည္။ ၎တြင္အတည္ျပဳခဲ့ပါက
ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္သည္။122
KNU တြင္ ဥပေဒစာအုပ္ ေလးအုပ္ရွိသည္။ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစာအုပ္၊ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တရားမဥပေဒႏွင့္ ‘ေမွာ္’ ဥပေဒ
တို႔ျဖစ္သည္။ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားစာအုပ္သည္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑၊ တရားခြင္ကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ တရားစီရင္
ပိုင္ခြင့္၊ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင္႔ တာဝန္ဝတၱရား မ်ား၊ ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္
ဆိုသည္ႏွင္႔ဆိုင္ပါသည္။123 ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒစာအုပ္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ယင္းရာဇဝတ္မႈမ်ားကို မည္သည္႔
အဆင္႔တြင္ တရားစြဲသင္႔သည္၊ ရာဇဝတ္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈႏွင္႔ အမႈကိုတရားစြဲသည္႔ တရား႐ံုးအဆင့္ေပၚ မူတည္၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္
ျပင္းထန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားမမႈဆိုင္ရာစာအုပ္မွာ ကိုယ္ ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈ၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာအတြ
က္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥတို႔ကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကဆိုင္ ရာကိစၥရပ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ တရား႐ံုးအဆင့္ႏွင့္ အမႈ၏ ျပင္းထန္မႈေပၚ
အေျခခံ၍ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကို စည္းၾကပ္ေပးေဆာင္ေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေမွာ္ဥပေဒမွာ တစ္ဦးခ်င္းမွ ၎တို႔
ကိုယ္တိုင္ျပဳစားေသာ သို႔မဟုတ္ နတ္ဆရာတစ္ဦးကို ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳစားရန္ ခိုင္းေစေသာမႏၱာန္မ်ားျဖင့္ က်ိန္စာတိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္
ဒဏ္ရာရရွိမႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အျခားကမာၻမွ အေႏွာက္အယွက္မ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ယံုၾကည္ၾကသည့္ ကရင္လူမ်ိဳး
မ်ားက ထိုသို႔ေသာျပစ္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ဟု ယူဆၾကၿပီး ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈတို႔အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက
ၾကသည္။
တရား႐ံုးမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး မႈခင္းမ်ားမွာ လူသတ္မႈွမ်ားျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားက အိမ္ေထာင္ေရး
ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ မိသားစုဆိုင္ရာအမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ကရင္အသိုင္းအဝိုင္း၌ အျဖစ္အမ်ားဆံုး
မႈခင္းတို႔မွာ လူသတ္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈတို႔ ျဖစ္သည္ဟု KNPF က အစီရင္ခံတင္ျပသည္။124
အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈကို KNU တရားစီရင္ေရးစနစ္က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိ ျပစ္မႈႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ဥပေဒမ်ား
ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ကာ တရားခံအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။125 တရားခံကို ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာ ထိပ္တံုးခတ္
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ေရွ႕ေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ သင္တန္းေပးျပီး KNU သို႔ မခ်ိတ္မီ အစိုးရ စနစ္ထဲ၌ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္ေစသည္။ ၎တို႔မွာ
ေစာထူးထူးေလး၊ ေစာဘင္ဂ်မင္ႏွင့္ ေစာရယ္ဂ်ီနယ္တို႔ ျဖစ္သည္။
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ယခင္တည္းက KNU ဥပေဒတြင္ ယင္းအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ တင္းၾကပ္သည္။
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ျခင္းျဖစ္ေစ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာအမႈကို ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး မွားယြင္းသည့္ဘက္ကို
ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္းျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္လုပ္ၾကသည္။ တခါတရံ စံုတြဲမ်ားမွာ အတူတကြေနထိုင္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသလို တခါတရံတြင္လည္း
႐ိုးရွင္းစြာ လမ္းခြဲျပတ္စဲ ကြာရွင္းၾကသည္။126

တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္

လႊဲေျပာင္းပံု အဆင့္ဆင့္
ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ရြာသားမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်င္ ယင္းအမႈကို ေက်းရြာအႀကီးအကဲဆီသို႔ တင္ျပ
ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားသည္ အျခားေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူႀကီးသူမမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ KNU/KNLA မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား EAA မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ ၾသဇာအာဏာရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးပါက
ထိုသူမ်ားထံသို႔ အရင္သြားေရာက္တတ္ၾကသည္။127 KNU ဥပေဒအရ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ KNU ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္
က်င္႔ထံုးမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးခ်၍ အေသးစားမႈခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အာဏာရွိၾကသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
အျခားေသာ အတိုင္းအတာမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အာဏာလည္းေပးထားသည္။ ယင္းအမႈေသး
မ်ားမွာ ရြာသားမ်ားခ်င္း လက္သီးထိုးမႈ၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေသးစားခိုးမႈတို႔ ပါဝင္သည္။
မိမိရပ္ရြာတြင္း၌ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အမႈျဖစ္လွ်င္ KNU ဥပေဒစာအုပ္မ်ားတြင္ ညႊန္းဆိုထားေသာ တိက်သည့္ လမ္းညႊန္မ်ားအရ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္
ရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။128 အခ်ိဳ႕ အမႈမ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဆင့္
တစ္ခုဆီသို႔

တိုက္႐ိုက္လႊဲအပ္ရန္

ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္းရွိပါသည္။129

သံုးလေအာက္အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္ေပးရေသာအမႈမ်ားကို

ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ဥကၠ႒ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲတို႔က ကိုင္တြယ္သည္။130 ယင္းအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေနက်စီရင္မႈမွာ သတိေပးျခင္းႏွင္႔ ဒဏ္႐ိုက္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္က်ဴးလြန္လွ်င္မူ ထိုသူကို ထပ္မံက်ဴးလြန္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔သို႔ အလိုအေလ်ာက္ပို႔ေပးရသည္။
လက္ေတြ႕တြင္ နယ္ေျမအမ်ားအျပားမွ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ၎ တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းအမႈမ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္သည္ ဆိုသည္
၌ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင္႔ႏွင္႔ လိုသလိုေျပာင္းလဲႏိုင္မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ အဆင္႔တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိၾကေသာ္လည္း ၎မွာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
အတိုင္းအတာ ေပၚလိုက္၍ ကြာျခားပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သည္ တရားမမႈအမ်ားစုပါဝင္ေသာ131 သံုးႏွစ္အထက္ေထာင္ခ်ႏိုင္ေသာ အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသည္။132 ခိုးမႈမ်ားတြင္ ခိုးယူ
သည့္ ပစၥည္း၏တန္ဖိုးေပၚမူတည္၍ ကိုင္တြယ္သည္႔ တရား႐ံုးအဆင္႔မတူေပ။ လူသတ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ျမန္မာေငြငါးသန္း
အထက္ခိုးမႈတို႔အပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အ ဆင့္တြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အာဏာမရွိသျဖင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပး
ရသည္။133 ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ယင္းျပစ္ဒဏ္မေပးမီ ခ႐ိုင္အဆင့္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုသည္။
ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ၿမိဳ႕နယ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕နယ္အက်ဥ္းေထာင္ မရွိပါက ခ႐ိုင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၃ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္
ေထာင္ဒဏ္က်ခံရန္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။134 အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားကိုမူ ဗဟိုအဆင့္သို႔ လႊဲေပးရသည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္မွ မည္သည့္ လူသတ္မႈ
မဆိုကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မႈအတြက္ ဗဟိုအဆင္႔သို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေတာင္းခံရသည္။ စီရင္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ရက္ ၄၀ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္။ ၂၀၁၂ အထိ
လူသတ္မႈမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္သို႔ တင္ျပရသည္။ လူသတ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္သည္ က်ဴးလြန္သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားသည္။ မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈတို႔မွာ ဗဟိုအဆင့္က ကိုင္တြယ္ရေသာ အဓိက
အမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
တရားခံ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားသည္ အဆင့္ပိုျမင့္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ အယူခံဝင္ရန္ ယင္းအဆင့္ျမင့္ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ လိပ္မူ၍ အသနား
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129

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၀၁၆။

130

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ေရထမ္းျခင္း၊ ထင္းခြဲျခင္း၊ ရိကၡာမ်ားသယ္ျခင္း၊ အျခားအသံုးဝင္ေသာ အလုပ္မ်ား KNU စခန္းတြင္ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပး ရသည္။

131

KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။

132

KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။

133

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ KNU မူးထေရာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္
အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ ခ႐ိုင္အားလံုး၏ အမႈအခင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကို မရရွိႏိုင္ေပ။ ဥပမာ - မူးထေရာခ႐ိုင္တြင္ ၂၀၁၄ တုန္းက ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ အမႈ ၅
ခု၊ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီမွ ေအာက္တိုဘာအထိ ၈ မႈ တက္ခဲ့သည္။

134

KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ KNU မူးထေရာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။

25

ခံစာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရသည္။135 အယူခံကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ဗဟိုတရား႐ံုးသို႔ အယူခံဝင္ရန္ အခ်ိန္
၄၅ ရက္ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အယူခံဝင္မႈမ်ားမွာမူ ၎တို႔အခက္အခဲႏွင့္ အယူခံဝင္ရန္ စာပို႔ခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ေနာက္က်သည္မ်ားရွိၾကသည္။136
ခ႐ိုင္သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ေသာ အမႈမ်ားအား အယူခံဝင္ရန္ အထက္အဆင္႔မ်ားရိွေနေစရန္ ေအာက္အဆင္႔သို႔ ျပန္ခ်ေပးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
လည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။137

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရား႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ကိုင္တြယ္ေသာအမႈမ်ားအတြက္ KNU ဥပေဒအရ ေပးထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ျဖင္႔ သမ႐ိုးက် စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင္႔ တရား႐ံုး
လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုေပ။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးထားသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားလည္းမရွိပါ။
ေက်းရြာအႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ ၾသဇာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကသာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ေခၚယူ၍ ေက်းရြာေကာ္မတီတြင္ အမႈကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္း အပါအဝင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းပံုစံႏွင္႔ အေပးအယူပံုစံမ်ားျဖင့္ အမႈကိုအၿပီးသတ္လိုက္ၾကသလို အခ်ိဳ႕အမႈကို
လည္း ျပစ္ဒဏ္ေပးၾကသည္။138 အျခားၾသဇာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေက်းရြာအဆင့္ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္
တရားစြဲဆိုပါက ရပ္ရြာက အျပစ္ေပးျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ေပးၾကရာ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားသည္။
တခါတရံ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေရြ႕လ်ားတရားသူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူရသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဥပေဒေရးရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္
ႏွံ႔စပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း KNU တရားေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ရပါ။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္စရာ
မလိုသလို ေက်းရြာတစ္ခုခုတြင္ အေျခခ်ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ စရာမလိုပါ။139 ေက်းရြာအႀကီးအကဲက ဆင့္ေခၚမွ အမႈကို လာေရာက္ၾကားနာၿပီး
၎တို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။ အမႈကိုေျပလည္ေအာင္ ရပ္ရြာတြင္ ေျဖရွင္းၿပီးပါက KNPF သို႔ အေၾကာင္းၾကားရသည္။
ထို႔ျပင္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း ဗုဒၶဘာသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအဆင့္္ တရားစီရင္မႈ
ႏွင္႔ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာ အာဏာရွိမႈ
သည္ ေက်းရြာအႀကီးအကဲထက္ပင္ ပိုၾသဇာရွိၿပီး ထိုနယ္ေျမတြင္ ထိေရာက္ေသာ မူလအာဏာပိုင္သူျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဘားအံႏွင့္ ဒူပလယာ
ခ႐ိုင္တို႔၏ အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိသည္။ ၎တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာလူႀကီးမွျဖစ္ေစ၊ KNU မွျဖစ္ေစ မကိုင္တြယ္
ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မကိုင္တြယ္လိုေသာ အမႈမ်ား၌ KNU တရားေရးစနစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းရယူ ကိုင္တြယ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္
သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကမူ ထိုသို႔ေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေလ႔ရိွ ပံုမရပဲ တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ား၌ ပါဝင္ေလ့မရွိပါ။140
အမႈတစ္ခုကို ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက KNU သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေက်းရြာအုပ္စု
လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ ဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ KNPF သို႔မဟုတ္ အျခား KNU အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အစီရင္ခံမႈေရာက္လာလွ်င္ KNU မွ ပထမဆံုးအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ KNPF ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေစျခင္းျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း သက္ေသမ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္
ၾကရသည္။ KNU အရာရွိအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက KNPF ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္ဟု
မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ သံသယရွိသူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွ ေခၚယူစစ္ေဆးကာ အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ အထက္သို႔ ထပ္တက္ရမည့္
အမႈမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ခ႐ိုင္အခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ ၎တို႔ တရားခြင္အတြက္ မေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မီကာလစပ္ၾကားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳပ္၌
သာ ထားရွိသည္။141
ရဲမ်ားက ၎တို႔၏

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ရွိ တရားသူႀကီးမ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ရသည္။142

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျဖစ္သည္။ အမႈအေၾကာင္းပိုမိုရွင္းလင္းလာသည့္အခါ သင့္ေတာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ရွိ တရား႐ံုးသို႔ တင္ျပရ
သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဥကၠဌမ်ားႏွင္႔ ေကာ္မတီမ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။143
135

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။

136

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

137

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ ဥပမာ - ဒူပလယ ခ႐ိုင္တြင္ မၾကာေသးခင္ကမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသတ္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္မွ
မကိုင္တြယ္ႏိုင္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္က ယင္းအမႈကို ဗဟိုသို႔ ထပ္ပို႔ခဲ့သည္။ အစဦးဆံုးတရားခြင္မွာ ဗဟိုအဆင့္တြင္
ျဖစ္ခဲ့ပါက အယူခံဝင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုမွ ယင္းအမႈကို ခ႐ိုင္သို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
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KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ဖားစည္စာအုပ္တုိက္မွ စေကာကရင္၊ ျမန္မာ
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ ကရင္သမိုင္းႏွင့္ ႐ိုးရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ စာအုပ္တြင္ ၾကည့္ပါ။
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KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။
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KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။ KHRG ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။
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ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ KNPF အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ၊ ၂၀၁၅။
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KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။
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KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။
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ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ တရားခြင္မ်ားကို တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္သည့္ တရားေရး ေကာ္မတီျဖင့္ ေဆာင္္ရြက္သည္။
တရားသူႀကီးအျပင္ တရားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ အမႈသြားအမႈလာကို မူတည္၍ ေျပာင္းလဲသည္။ ေကာ္မတီတြင္
ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို တရားသူႀကီးက ေရြးခ်ယ္၍ အမႈႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတရွိမႈ သို႔မဟုတ္ အမႈျဖစ္ပြားရာ
ေနရာေဒသအေၾကာင္း နားလည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးသည္။ ဥပမာ - ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (KWO) မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားပါဝင္သည့္အမႈမ်ိဳးတြင္ ေရြးခ်ယ္သည္။144 ေကာ္မတီမ်ားကို

အသံုးျပဳရေသာ အျခားအေၾကာင္းရင္းမွာ တရားသူႀကီးမ်ားက

၎တို႔ခ်ည္းသက္သက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈတာဝန္ကို မယူခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ေကာ္မတီမ်ားက KWO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊
သင့္တင့္သည့္ ေက်းရြာေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေကာ္မတီတြင္မပါဝင္ေသာ္လည္း
၎တို႔၏ အႀကံဥာဏ္ေပးမႈကို ေတာင္းခံသည္။145 ဗဟိုအဆင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မည့္သည့္အဆင့္တြင္မဆို တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၌
ပါဝင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
တရားခြင္ကို တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုးသို႔ ရာထူးခန္႔အပ္စဥ္က ထုတ္ေပးထားသည့္ တရားေရးလက္စြဲစာအုပ္မွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းး
လုပ္ေဆာင္ရသည္။ တရားေရးဌာနသည္ ယင္းစာအုပ္ကို အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ႏွင္႔ ဗဟိုညီလာခံတို႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ
တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္မႈျပဳသည္။146 သိသာထင္ရွား ေသာအခ်က္မွာ KNPF ကို တရားခြင္တြင္ တရားလိုေနရာမွ ေဆာင္ရြက္ေစျပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေစသည္။147 KNPF အရာရွိမ်ားက ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ပတ္္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားကို ပံုစံတြင္ ျပင္ဆင္၍ တရား႐ံုး၌ တင္ျပရသည္။
တရားခံမ်ားကို အျပစ္ရွိ၊ မရွိ ထြက္ဆိုရန္ ေမးျမန္းၾကသည္။148 တရားသူႀကီးက တရားခံ၊ စြပ္စြဲခံရသူ (မ်ား) ႏွင္႔ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို
ေမးခြန္းမ်ားေမးရသည္။149 KNPF အရာရွိမ်ား၊ တရားလို၊ တရားခံဖက္မွ အရာရွိမ်ားသည္လည္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ လက္ရွိသက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသထူမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။150 အမႈအမ်ားစုသည္ သက္ေသမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာ
မူတည္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ခက္ခဲၿပီး အေထာက္အထားအနည္းငယ္သာရွိေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ တရား
ခြင္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ား မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႕တြင္ အမႈအခင္းမ်ားကို KNU ဥပေဒစာအုပ္ႏွင္႔ သင္တန္းမ်ားမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အၿမဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ KNU
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားနည္းေသာေနရာ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ား၌ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္က ၎လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာအတြင္း ရိွသင္႔ေသာ အမႈအခင္းမ်ား ရွိလာပါက ၎ကိုယ္တိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ တရားစြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မေနေတာ့ပဲ ေက်းရြာ
သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ႏႈတ္မိန္႔ုျဖစ္ေစ၊ စာျဖင္႔ျဖစ္ေစ အမႈကို မည္သို႔ ကိုယ္တြယ္ရ မည္ဆိုသည္ကို ညႊန္ၾကားေလ႔ရိွသည္။151
ယင္းသို႔ေသာ အေလ့အထမ်ားမွာ KNU ၏ ဥပေဒက်င္႔ထံုးမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္သည္။152

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေရာေထြးေနေသာ အပိုင္းမ်ားမွ အျခား EAAs သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အမႈအခင္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ
KNU သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္ (NMSP အေၾကာင္း အခန္းတြင္ KNU ႏွင့္ NMSP ၾကား ထိန္းခ်ဳပ္မႈထပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားမွ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ) ။153 KNU ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားက အစိုးရလည္း ရွိေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ ရြာသားမ်ားထံမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ား
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အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ ထို႔ျပင္ KWO သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဥပေဒအကာအကြယ္ ရရွိေစမႈ တိုး တက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ KNU မူဝါဒအရ ေက်းရြာတိုင္း၌ ေက်းရြာေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္မည့္ KWO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ရွိရသည္။
KWO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ KNU ကို ဖိအားေပးျပီး တရားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ တြန္းအားေပးသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္း
ဖက္မႈႏွင့္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတို႔တြင္ ခံရသူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာ ေနရာတစ္ခုအ ျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္ KWO ၏ လက္တံႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔မွာ
တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြာျခားမႈ ရွိကာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၁)။
KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။

145

KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။

146

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

147

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

148

အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

149

KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။

150

KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။

151
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ကို ရရွိတတ္သည္။ ထိုအခါ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။154 တရားေရးဌာနအရာရွိမ်ား အဆိုအရ တခါတရံတြင္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း
အားျဖင့္ ေျဖရွင္းရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟုသိရသည္။ တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း KNU အေနျဖင့္ ၎တို႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္
တြင္ အမႈအခင္းမ်ား က်ဴးလြန္လာပါက အေရးယူ ရသည္မ်ားရွိသည္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက KNU တရားေရးစနစ္အတိုင္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို
လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ တခါတရံတြင္လည္း KNU မွ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုရသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ KNPF ႏွင့္ KNLA အရာရွိမ်ား
အခ်ဳပ္သားကို ႐ိုက္ႏွက္သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိစၥတြင္ စြပ္စြဲခံရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ထိုင္းဘက္မွ သမ္ဟင္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္
စခန္းလံုျခံဳေရးမ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ထုိင္းရဲမ်ားလက္သို႔ အပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔က KNU အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ထပ္မံလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ KNU
သို႔မဟုတ္ KNU/KNLA (PC) ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔လက္သို႔အပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။155

အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ကိုင္တြယ္ရေသာ အမႈေသးမ်ားတြင္ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားက တခါတရံ တိုက္႐ိုက္အျပစ္ေပးျခင္းကို က်င့္သံုးသည္။
ဥပမာ သတင္းေပးသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္သီးထိုး ရန္ျဖစ္ၾကသူႏွစ္ဦး လံုးကို ေက်းရြာလူႀကီး႐ံုးခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ထားေလ့ရွိၿပီး156
တခါတရံထိပ္တံုးခတ္ထားသည္။ ယင္းသို႔ေသာ မိမိေဒသအလိုက္က်င့္သံုးမႈမွာ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာမတူပါ။ ထိပ္တံုးေျခက်င္းမ်ား
အသံုးျပဳျခင္းမွာမူ ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ဘံုတူညီမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခိုးမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ ခိုးယူေသာပစၥည္းေပၚ
မူတည္၍ အေလ်ာ္ေပးေစျခင္းျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳၾကသည္။157
စာရြက္ေပၚတြင္ KNU သည္ ၎၏ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္မ်ားတြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိရမည္
ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မရွိေပ။ ခ႐ိုင္ေလးခုတြင္သာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အနည္းအက်ဥ္းတြင္သာ
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိၾကသည္။158 ၂၀၁၂ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္မွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ တရားေရးဌာနသည္ အျခားေသာခ႐ိုင္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တြန္းအားေပး
လာသည္။159
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ ဌာနခ်ဳပ္ဝင္းအတြင္း တရား႐ံုးမ်ား အနီးအနားတြင္ ရွိၾကသည္။160 သီးျခားျခံဝင္း
မ်ားမွာ အရပ္သားႏွင့္ စစ္ဘက္အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ခြဲျခားထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္လံုျခံဳေရးကို KNLA စစ္သားမ်ားက
တာဝန္ယူသည္။ အျပစ္သားမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေျခက်င္းခတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ထြက္ေျပးျခင္းမွာလည္း ရွားပါးလြန္းပါသည္။161
ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ခ်ျခင္းမွာ အသံုးမ်ားေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ေထာင္က်သူမ်ားမွာ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ျခင္း၊
ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

KNU

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားတြင္

ေတာက္တိုမယ္ရလုပ္ျခင္းတို႔ကို

လုပ္ၾကရသည္။162ေထာင္သားမ်ားအတြက္

အစားေသာက္ကို ခ႐ိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေပးရသည္။ လူတစ္ဦးသည္ အခ်ိန္ကုန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔ အျပဳအမူမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္
သည္ဟု ျပသႏိုင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ရက္ေလ်ာ့ ရႏိုင္ၿပီးခြင့္လည္း ရႏိုင္သည္။163 ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမွာ KNU ၏ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည္။164
154
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၁)၊ အဆိုပါသတင္းေပးသူ အလိုအရ ယင္းအျဖစ္မ်ားသည္ လူထုေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေလ့မရွိ၊
အခ်ိဳ႕အမႈမ်ား၌ ယံုတမ္းျဖစ္ရပ္အျဖစ္ျဖင့္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လက္ခၾံ ကေလ့ရွိသည္။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။ အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ KNU အေနျဖင့္
မာနယ္ပေလာရွိ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ ေစာျပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ေလာက္အထိ လုပ္ ေဆာင္ေလ့ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ တြင္
မနီပူေလာကို ဆံုးရံႈးခဲ့ကာ KNU တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ထားရန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာမရွိေတာ့ဘဲ ယခုထိ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
မူးထေရာ၊ ဘားအံ၊ ဒူးပလယ၊ ဘလစ္ဒီဝါး ခ႐ိုင္တို႔တြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားေတာ့ ရွိသည္။
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အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ အႀကီးတန္း KNU ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ သာသနာေရးဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။
ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ သထံုၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည္။ ဘားအံခ႐ိုင္တြင္ မူးယစ္ ေဆးစြဲသူ
မ်ားကို အထူးအာရံုစိုက္အားေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၎၏ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

160

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ဝါး သို႔မဟုတ္ သစ္တို႔ျဖင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားခြဲကာ တည္ေဆာက္ထားရွိသည္။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၁)၊ အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ KHRG ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။ KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ KNU မူးထေရာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊
၂၀၁၅။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ အတန္ငယ္ ႀကီးမားသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅ ၌ ေဒးပုေနာ္၊ မူးထေရာ္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းသား ၄၅ ဦးခန္႔
ရွိသည္။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ KNU မူးထေရာ ခ႐ိုင္တ ရားသူႀကီးႏွင့္
အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ တို႔တြင္ ဒူပလယ ခ႐ိုင္၌ KNPF အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးကို သတ္ျဖတ္မႈတြင္
ပါဝင္သည့္ KNLA စစ္သား အမ်ားအျပားကို ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈကို အရပ္ဘက္ ေျပာင္းျပီးအခ်ိန္တြင္ စစ္ဘက္ တရား႐ံုးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
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KNU တပ္မွ အမႈထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
ရြာသားမ်ား၏ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း KNU အရာရွိမ်ား၊ KNLA ႏွင့္ KNDO မွ စစ္သားမ်ားက ၎တို႔ အခြင့္အာဏာအလြဲသံုး
စားလုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအတြက္ အမႈအခင္းမ်ားရွိၾကသည္။165 ယခင္က ယင္းအမႈမ်ားကို အရပ္သားမႈခင္းမ်ားႏွင့္ ခြဲထုတ္
ကာ သီးသန္႔ကိုင္တြယ္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ကို ရဲႏွင့္ တရားေရးမပါဘဲ KNLA က ေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄
တြင္ KNLA စစ္သားတစ္ဦးက အရပ္သားတစ္ဦးႏွင့္ အခင္းျဖစ္ပြားေသာအမႈကို KNU တရားေရးစနစ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း
ပထမေတာ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာသို႔ အရင္တင္ျပခဲ့ရသည္။ ယခင္က စစ္တပ္က အမႈအခင္းမ်ားကို ၎တို႔ဘာသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး အျပစ္ရွိသည္ဟု
ဆံုးျဖတ္ထားသူကို တရားေရးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ္လည္း တရားေရးဌာနမွ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာဇဝင္လည္းမသိဘဲ မည္သို႔
ကိုင္တြယ္ရမွန္း ဃဃနန မသိၾကေသာေၾကာင့္ ယခုလို ေျပာင္းလဲလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုတိုင္ KNLA/KNDO အမႈထမ္းမ်ား စစ္စည္း
ကမ္းေဖာက္ဖ်က္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ စစ္တပ္တရား႐ံုးမ်ားက ကိုင္တြယ္ၾကတုန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားသူႀကီး
တစ္ဦးႏွင့္ ရဲအရာရွိတုိ႔ကို မျဖစ္မေန ဖိတ္ေခၚရသည္။166 ဗဟိုေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုမူ ဥပေဒေၾကာင္းအရ
အေရးယူမႈ မျပဳႏိုင္ေခ်။ က်ဴးလြန္ျခင္းရွိပါက ေကာ္မတီမွ ဦးစြာဖယ္ရွားရသည္။167 အရပ္သားအမႈအခင္းမ်ားကိုမူ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာသို႔ မည္သည့္
အခါမွ မလႊဲေျပာင္းေပး ေခ်။168

တရားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရားေရးစနစ္မွာ စင္းလံုးေခ်ာမဟုတ္ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္းတြင္မူ
အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ KNU အေနျဖင့္ တရားေရးစနစ္ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ
ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။169 အဓိကျပႆနာမွာ KNU တြင္ နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ရွားပါးျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားအျပား
ေသာ အမႈထမ္းမ်ားမွာ မတူညီ ေသာ ဌာနမ်ားတြင္ တခ်ိန္တည္းအလုပ္မ်ားစြာကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္
တြင္ ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒက်င္႔ထံုးမ်ား၊ အမႈကိုင္တြယ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ သင္တန္းမ်ား
လိုအပ္ေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာ အမႈအခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။170

၄.၂ - ကလိုထူးေဘာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း (KKO)/ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)
တိုးတတ္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) ကို ၁၉၉၄တြင္ KNU မွ ခြဲထြက္ကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ KNU မွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၁၅
ႏွစ္ၾကာ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ BGFs အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ BGFs အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔
ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး အမွတ္စဥ္ ၁၀၁၁ မွ ၁၀၂၂ အထိျဖစ္သည္။ KNU သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနစဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
လက္ထက္တြင္ အပစ္အခပ္ရပ္စဲမႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမုိကေရဒီ ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္အျဖစ္
အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အရပ္သားအဖြဲ႔ကို ကလိုထူးေဘာအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္တခ်ိဳ႕သည္ KKO/DKBA
မွခြဲထြက္ကာ တုိးတတ္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖြဲ႔အား
ယခုစာတမ္းတြင္ မေဖာ္ျပထားပါ။
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ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္သည္ မူလအစကတည္းက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္
သီးျခားဖဲြ႔စည္းထားသည့္ပံုစံ မရွိပါ။ ကလိုထူးေဘာကရင္အဖဲြ႔ (KKO) သည္ DKBA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံခန္႔ခဲြရန္ ရည္ရြယ္ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
သက္ေရာက္မႈအာဏာ မ်ားမ်ားစားစားမရွိဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး ၅ ဦးသာရွိသည္။ KKO သည္အမ်ားအားျဖင့္ KNU
ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အေျခခံက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာ႐ံုစုိက္လုပ္ေဆာင္သည္။ DKBA သည္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လဲႊအပ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ကို KNU အား စီမံခန္႔ခဲြဖို႔ ေပးအပ္ရန္ ဆႏၵရွိသည္။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)၊ KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၁)။
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အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၁)။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။
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KNU မူးထေရာ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။
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အႀကီးတန္း KNU တရားေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။
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KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။ KNU တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၅။ KHRG ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္
အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၁)။
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BGF 1023 သည္ တခ်ိန္တည္းမွာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကို KNU မွ ခြဲထြက္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းသည္။

29

ဤအပိုင္းတြင္ တရားစီရင္မႈ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပါဝင္သည္။172
DKBA ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဧရိယာသည္ ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္း၊ ဖားအံ-ျမဝတီကားလမ္း ေတာင္ဘက္ျခမ္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေဒါနဇံုႏွင့္
အေနာက္ေဒါနဇံုဟူ၍ ခဲြျခားထားသည္။173 DKBA သည္ ေဝါေလႏွင့္ စုကလီေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ
ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တက္ၾကြစြာ အားထုတ္မႈျပဳခဲ့သည္။ DKBA သည္ ေနာက္ထပ္ဖိအားတစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္
KNU တြင္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ေက်းရြာဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကဲ့သို႔ ရပ္ေက်းေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းရန္ျဖစ္သည္။174

တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တရားစီရင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားသည္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ထူေထာင္ထားသည့္
နယ္ေျမမ်ားအတိုင္းက်ယ္ျပန္႔သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသးငယ္သည့္အမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္၊ ေဒသခံဘုန္းႀကီး (သို႔) ေဒသအေပၚ
ၾသဇာေညာင္းသူက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ DKBA နယ္ေျမတြင္းမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသူပုဂၢိဳလ္သည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသဓေလ႔ထံုးတမ္း
အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း တရားဥပေဒအရ အမွားလုပ္မိသူတစ္ေယာက္ကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဘုန္းႀကီး
ဝတ္ေစျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပးေလ့ရွိသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပုိမိုျပင္းထန္ၿပီး မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို KNU သို႔လဲႊေျပာင္းေပးေလ့ရွိသည္။ DKBA အဓိကလႊမ္းမိုးသည့္
နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း အေျခခံက်သည့္အာဏာပုိင္မွာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ KNU အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ KNU သည္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္
၏ အေရွ႕ဘက္ေဒါနအျခမ္းအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရဲအရာ ရွိမ်ားပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ခဲြထားရွိၿပီး အဓိကၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အာဏာပုိင္မ်ားမွာမူ
အေနာက္ဘက္ေဒါန အျခမ္းတြင္ရွိသည္။ မႈခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို KWO ႏွင့္ အျခားေသာ သင့္ေတာ္သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔
အခါအားေလ်ာ္စြာ ဦးဆံုးလဲႊေျပာင္းေပးေလ့ရွိသည္။175
DKBA ပုိင္နယ္ေျမမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား BGF ၊ NMSP ၊ KNU/KNLA-PC 176 အပါအဝင္ အစိုးရပုိင္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္
ေရာေထြးထပ္တူက်လ်က္ရွိေနသည္။ ဒူပလာယာ အရပ္ေဒသ၏ ေတာင္ဘက္နယ္ ေျမသည္ DKBA ႏွင့္ NMSP တို႔ႏွစ္ခု၏ နယ္ေျမမ်ား
ထပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက KNU သို႔လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး KNU မွတဆင့္ NMSP ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည္။177
ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGFs) ႏွင့္ DKBA တို႔အၾကား တရားဥပေဒအရ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးေသာ ကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ DKBA
၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ မႈခင္းမ်ားကို အစုိးရတရားစီရင္ေရးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခ့ဲျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း DKBA အေနျဖင့္ မည္သို႔ေျဖရွင္းသင့္
ေၾကာင္း အစိုးရမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည္။178
DKBA ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုးဝကင္းရွင္းေၾကာင္း DKBA မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခုိင္အမာ
ေျပာဆိုသည္။ ဤသည္မွာ DKBA ၏တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူ ထုအၾကား ပဋိပကၡကို ေရွာင္ရွားလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း DKBA
မွဆိုသည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ဆက္ဆံရန္ DKBA မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ ႀကိဳတင္
စီစဥ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။179 DKBA ၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဆံုဆည္းၿမိဳင္တြင္ မိမိတပ္မွ မူးယစ္ေမွာင္ခိုက်ဴးလြန္သူ တပ္သားမ်ားအတြက္
အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုရွိၿပီး ယင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ုျခင္း မရွိခဲ့ပါ။180
172

၂၀၁၀ BGFs အျဖစ္သို႔ အသြင္မေျပာင္းခင္ မူလ DKBA (၁၉၉၄ - ၂၀၁၀) တြင္ တပ္မေတာ္သည္ DKBA နယ္ေျမမ်ား၌ တရားစီရင္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
တာဝန္ရွိသည့္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။ DKBA သည္၎တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္း၌သာ တရားဥပေပေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အစုိးရ၏ အာဏာပုိင္အနည္းငယ္သည္ ယင္းၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသ အျပင္ဘက္တြင္ရွိသည္။ ယခင္က DKBA တပ္မဟာ ၅ ၏ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ
ေဝလီေဒသတြင္ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလထိ တရားဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ DKBA အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ျခင္းမရွိဘဲ ေဒသတြင္း
အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လဲႊထားခဲ့သည္။ ျပင္းထန္ႀကီး မားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွသာ တပ္မေတာ္မွ တရားစဲြဆိုၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ကုိင္တြယ္ခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ မသကၤာသူမ်ားအား စစ္တပ္မွာ ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်ေလ့ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ထိ DKBA မွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
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DKBA မွအႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး, ၂၀၁၆ ၊ အေရွ႕ေဒါနဇံုသည္ ဆံုစည္းၿမိဳင္ (ကရင္လို ေမာကတ) ဌာနခ်ဳပ္ပါဝင္သည့္ ေဒါနေတာင္ႏွင့္
ေသာင္ရင္းျမစ္ၾကားတြင္တည္ရွိၿပီး Meh K’Neh, Palu, Waley, Kyu Ka Li and Sakhanthit ေဒသမ်ား ဝန္းရံလ်က္ရွိကာ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း
ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။ အေနာက္ေဒါနဇံုသည္ က်ံဳဒိုး, က်ိဳက္ဒံု ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူအနီးတဝိုက္ေဒသမ်ား ပါဝင္သည္။
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DKBA မွအႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး, ၂၀၁၆။
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အႀကီးတန္း KNU တရားစီရင္ေရး ဌာနအရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး , ၂၀၁၆ ; DKBA မွအႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊၂၀၁၆။
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ဖားအံခရုိင္၂၀၀၇တြင္ KNU မွ ခြဲထြက္လာသည့္ EAO သည္ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႔ကို KNU/KNLA-Peace Council လို႔ေခၚ
သည္။
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DKBA ၏အႀကီးတန္းေခါင္ေဆာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။
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DKBA ၏အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊၂၀၁၆။ ၿမဝတီေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုကိစၥရပ္မ်ားတြင္ DKBA တပ္သား ပါဝင္က်ဴးလြန္မႈကိစၥ
ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္္သည္ကို အစိုးရမွ အၾကံျပဳမႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ DKBA အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ တပ္သားမ်ားအား အစိုးရထံသုိ႔
လဲႊေျပာင္းစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ေစခဲ့သည္။
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၄.၃ - မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) / မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (MNLA)
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကတည္းကရွိေသာ အဓိက EAA တပ္ဖြဲ႕
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ တပ္မေတာ္မွာ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (MNLA) ျဖစ္သည္။ NMSP သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင္႔ရ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးေဒသကို ရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NMSP
သည္ မိမိတု႔ိအပစ္ရပ္ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း သထံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ဟူ၍ ခ႐ိုင္ေလးခုခဲြျခားကာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္
ခ်ဳပ္သည္။ ခ႐ိုင္တစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုမွ ၄ ခု ထပ္မံခဲြျခားထားသည္။ NMSP ပုိင္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာ ဝန္းက်င္ပါဝင္သည့္
ေက်းရြာအုပ္စု ၂ စုမွ ၃ စု ပါဝင္သည္။ NMSP ႏွင္႔ KNU တို႔၏ ခ႐ိုင္နယ္ေျမမ်ားမွာ သိသာစြာ ထပ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏
ဆက္ဆံေရးမွာ ေကာင္းမြန္ၿပီး ထပ္ေနေသာ နယ္နမိတ္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ေတာင္းေနေသာ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ရိွေနပါေသးသည္။ NMSP ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္းရွိ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ NMSP ကို အာဏာပုိင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာဗဟိုအစိုးရ အာဏာပုိင္
မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုမႈမရွိလွ်င္ ခြင့္မျပဳပါ။181
NMSP ၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ အဓိက ဌာနသံုးခုျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္္၏ ကာ ကြယ္ေရးဌာန၊ ပါတီေရးရာဌာနႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ တရားစီရင္ေရးဌာနအပါအဝင္ တျခားေသာဌာနရွစ္ခုကို ႀကီးၾကပ္
ေဆာင္ရြက္သည္။182

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား
တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီမ်ားျဖင္႔ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ကာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားခြဲထားည္။
ဗဟိုအဆင့္တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၇ ဦးပါဝင္ၿပီး NMSP မွ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴးက ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူသည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္
တြင္ MNLA မွအဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ ဥကၠဌ၊ ခ႐ိုင္ အဆင့္တရားေရးဌာန တာဝန္ခံႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ဌာနခဲြမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္
မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီတြင္မူ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္
အရာရွိမ်ားပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္းအဖဲြ႔ဝင္ ၅ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အာဏာမရွိဘဲ မႈခင္းမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အပုိင္းကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ပံုစံသည္
NMSP ၏ တရားေရးစနစ္သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အပစ္ရပ္မတိုင္ခင္ကတည္းက လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေျပာင္းလဲမႈတစံုတရာမရွိေသးေသာ အေျခအေန
ျဖစ္သည္။183
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေက်းရြာတိုင္းအတြက္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီရွိၿပီး ရြာသူႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။
ထို႔အျပင္ ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ကို ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုမွ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဖဲြ႔ ဖြ႔ဲစည္းထားသည္။ ေက်းရြာအဆင့္အဖဲြ႔မ်ားကို ရြာသူႀကီးမွေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု
အဆင့္ေခါင္း ေဆာင္ကိုမူ ယင္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္းေန တျခားေသာ ရပ္ရြာလူထုအဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။184
NMSP တြင္ ကိုယ္ပုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မရွိပါ။ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ တရားစဲြခံရသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ မြန္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မွ တာဝန္ယူ
ထားသည္။185

ဥပေဒမ်ား
NMSP တြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာသံုးခဲ့ေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းထားသည္႔ ဥပေဒရွိေသာ္လည္း စတင္ေရးဆဲြက တည္းက မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား
ပါေနခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္တြင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာ႔ဥပေဒကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ
တခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္ဥပေဒကို မျပဌာန္းမီ NMSP ၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။186

မြန္ျပည္နယ္ဥပေဒကို NMSP

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျပင္ပရွိ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား တခါတရံဖိတ္ၾကားၿပီး ဥပေဒျပန္လည္စီစစ္ျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆဲြျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္
စီရင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့သည္။187 ယခင္က ျပင္ပမွေရွ႕ေနႏွင့္ ဥပေပေဒပညာရွင္မ်ား
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အား ေခၚေဆာင္၍ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီအား တရားေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ နားလည္တတ္ကၽြမ္းလာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။
NMSP တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာသည့္ အမႈအခင္းမ်ားသည္ ေယ်ဘူယ်က်သည့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ မိသား စုျပႆနာမ်ား၊ လင္မယားျပတ္စဲ
ျခင္း၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမယာေနထိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္
NMSP တရား႐ံုးတြင္ ၾကားနာမႈမ်ားသည့္ အခ်င္းအရာျဖစ္သည္။188

တရားစီရင္ေရးက႑အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
လဲႊေျပာင္းပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တရားခြင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ပံုမွန္အားျဖင့္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ပထမဦးဆံုး ေက်းရြာအဆင့္တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ ရြာသူႀကီးထံသို႔ အစီရင္ခံ
တင္ျပသည္။ ထိုမွတဆင့္ ရာထူးအာဏာပိုႀကီးသည့္အဆင့္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည္။ မႈခင္းျဖစ္စဥ္အေျခအေန ကိစၥအႀကီးအေသးကိုလိုက္၍
လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရိွသည္႔ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္တာဝန္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ တိုင္ၾကားသူ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရ
သူတို႔မွ တက္ၾကြစြာ အယူခံဝင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအဆင္႔တြင္ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္မေပးႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အေသးစားျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမမႈမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္မွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။189 အေရးမႀကီးသည္႔ မႈခင္းအေသးစားမ်ားႏွင့္
အရပ္သားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးေကာ္မတီ အား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္။ ေက်းရြာ
အုပ္စုအဆင့္ရွိအာဏာပုိင္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ အရပ္သားအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ယင္းအဆင့္တြင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပစ္မႈႀကီးသည့္ရာဇဝတ္
မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ လဲႊေျပာင္းစီရင္သည္။190
ဥပမာအားျဖင့္ ရပ္ရြာအဆင္႔တြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ပါက ျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံစာအား ေက်းရြာအာဏာပိိုင္မ်ားမွ ေရးသားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ တင္ျပရ
ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပေပးရၿပီး ခ႐ိုင္တရား စီရင္ေရးေကာ္မတီမွ ထိုအမႈကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည္။191
အေျခခံအားျဖင့္ ဖမ္းဝရမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရား စီရင္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္ရရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ MNLA လံုျခံဳေရးအဖဲြ႔မွ စြပ္စဲြျပစ္တင္
ခံရသူအား ဖမ္းဆီးရသည္။ ေက်းရြာအနီးတြင္ MNLA လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔ရွိေနသည့္အခါမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
ၿမိဳ႕နယ္တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ ဦးစြာသတင္းမပို႔ဘဲ ေက်းရြာအာဏာပုိင္က MNLA လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕သို႔ တိုက္႐ိုက္သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည္။192
ျပႆနာမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီက စြပ္စဲြခံရသည့္ တရားခံကို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ္လည္း ၎ကို ခ႐ိုင္ဌာနခ်ဳပ္
တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ စြပ္စဲြခံရသည့္တရားခံအား ထိန္းသိမ္းရန္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ခ်ဳပ္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ
႔ ွ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပၿ္ ပီးေသာအခါ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခ႐ုင
ိ အ
္ ဆင္တ
့ ရားစီရင္ေရး
အေဆာက္အဦမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။193 ၿမိဳ႕နယ္အဆင္မ
ေကာ္မတီသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရသည္။194 တရားမမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစားမႈခင္းမ်ားကို ခ႐ိုင္အဆင့္တရား
စီရင္ေရးေကာ္မတီမွ စီရင္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားႏွင္႔ ဆံုးျဖတ္ ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းအစီရင္ခံဖို႔
လိုအပ္သည္။
အမႈစစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ တရားလိုႏွင့္ တရာခံမ်ားဘက္မွာ သက္ေသခံမ်ားအား ကိုယ္စားထြက္ဆိုျခင္းႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ေခၚေဆာင္၍
သက္ေသခံထြက္ဆိုျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္။195 NMSP တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ေရွ႕ေနမရွိသည့္အတြက္ တရားခံဘက္မွ ကိုယ္စားျပဳ
ေျပာၾကားေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။196 ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသည့္အခါတြင္ တရားသူႀကီးမွ ျပစ္ဒဏ္ကို ဖတ္ၾကားေပးသည္။197
ျပစ္တင္စြပ္စဲြခံရသူတစ္ဦးသည္ အမႈစစ္ေဆးမႈမတုိင္ခင္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိဘဲ ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ထိန္းသိမ္း
ထားရွိကာ ၎အားေထာင္သို႔မပို႔မီ တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုသည္။198 တရားခံသည္ တရားသူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကို

188

NMSP ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ၊ တရားစီရင္ေရးဌာနဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး, ၂၀၁၆

189

NMSP ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး , ၂၀၁၆။

190

NMSP ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ၊ တရားစီရင္ေရးဌာနဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ NMSP ဗဟိုေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။
မ်ားတြင္ NMSP ေက်းရြာအုပ္စုအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းမရွိပါ။

191

NMSP ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ၊ တရားစီရင္ေရးဌာနဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆

192

NMSP ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ၊ တရားစီရင္ေရးဌာနဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ NMSP ဗဟိုေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

193

NMSP ဗဟိုေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

194

MNLA ခ႐ိုင္အဆင့္ဗိုလ္မွဴးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

195

NMSP ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ၊ တရားစီရင္ေရးဌာနဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

196

NMSP ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ NMSP တြင္ ေရွ႕ေန မရွိပါ။

197

NMSP ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။
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NMSP ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။
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အခ်ိဳ႕ေနရာ

တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌထံသို႔ အယူခံဝင္ခြင့္ရွိသည္။199 တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုက စစ္ေဆးၾကားနာမႈျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ၿပီး ယင္းေကာ္မတီဝင္ အမ်ားစုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တျခားေသာ တာဝန္မ်ားရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမမႈမ်ားကို
စစ္ေဆးရာ၌ တခါတရံ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။200
မႈခင္းအမ်ားစုမွာ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားေျဖရွင္းစီရင္ၿပီး ဗဟိုအဆင့္မွ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ေပးရသည္႔ ကိစၥရပ္
မ်ားမွာ နည္းပါသည္။201

အကယ္၍ အမႈတစ္ခုကို ဗဟိုတရားစီရင္ေရးေကာ္မတီက ကိုင္တြယ္ရန္ျဖစ္လာပါက ေနာက္ထပ္ေကာ္မရွင္တစ္ခု

ဖဲြ႔စည္းၿပီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ တရားစီရင္ေရးေကာ္တီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စဥ္းစားပါသည္။ ၎မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားၿပီး၍
ဗဟိုတရားစီရင္ေရးေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္တြင္ စကားေျပာၿပီးမွ ျပဳလုပ္ရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ဤေကာ္မရွင္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္
ဆံုးေပး၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ ဤေကာ္မရွင္ကခ်မွတ္သည့္ စီရင္ခ်က္ကို က်န္အဖြဲ႔မ်ားက သေဘာတူညီရန္လိုအပ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈမရွိခဲ့ပါက
မႈခင္းအားေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသစ္ခ်မွတ္ရသည္။202

တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္
NMSP ၏တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ မိမိပုိင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ နယ္ေျမျပင္ပတြင္ ျဖစ္ပြားေသာမႈခင္းေရးရာမ်ားကို ၾကားနာေပးေသာ္လည္း
ပိုင္နက္ျပင္ပမွ မႈခင္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို အမႈစစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ ယင္းေဒသမွ အာဏာပုိင္တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ လုပ္ေဆာင္
သည္။ NMSP နယ္ေျမတြင္းေနျပည္သူမ်ားသည္ ျပည္မ အစိုးရတရား႐ံုးမ်ားအား တိုင္ၾကားသည့္အခါ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနခအမ်ားအျပား
ကုန္က်ျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ စရိတ္စကမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရတရား႐ံုးသို႔ တိုင္တန္းမႈမွာ နည္းပါသည္။203 မြန္ျပည္နယ္တြင္ တရားစီရင္မႈကို ေစ်း
ဝယ္သလို ေရြးခ်ယ္၍ ရေနသည္။ ျပည္မအစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မႏွစ္သက္ပါက NMSP ထံမွ မတူညီသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေတာင္းခံႏိုင္သလို
NMSP ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမက်ပါက ျပည္မအစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ခံယူႏုိင္သည္။ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ
အစိုးရႏွင့္ NMSP တို႔အၾကား တရားဝင္ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးပါ။204
အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရတရား႐ံုးသည္ NMSP မွစစ္ေဆးစီရင္ထားသည့္ အမႈတစ္ခုကို ၾကားနာရန္ ျငင္းပယ္ေလ့ရွိၿပီး NMSP အေနျဖင့္လည္း
အစိုးရတရား႐ံုမွ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးျဖစ္ေသာ အမႈကို ထပ္မံၾကားနာေပးရန္ ျငင္း ပယ္ေလ့ရွိသည္။205 သို႔ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ ရာဇဝတ္မႈတြင္
သံသယရိွသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အစုိးရက NMSP ထံမွ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ NMSP ၏ တရားစီရင္
ေရးစနစ္ျဖင့္ ၾကားနာေနဆဲျဖစ္သည့္ အမႈတစ္ခုကို စီရင္ခ်က္မခ်မီ စြပ္စဲြျပစ္တင္ခံရသည့္ တရားခံအား အစုိးရထံသို႔ လဲႊ ေျပာင္းေပးသည္
မ်ားလည္းရွိသည္။ တခါတရံတြင္ တရားခံသည္ အစိုးရပိုင္နယ္ေျမထဲတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဳးလြန္လာၿပီး NMSP ပိုင္နက္ထဲသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာ
င္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို NMSP မွ အစုိးရသို႔ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးရန္ သေဘာတူေလ့ရွိသည္။206
KNU ႏွင့္ NMSP ပူးတဲြထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ KNU သည္ ကရင္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး NMSP မွာမူ
မြန္ေက်းရြာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ မြန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ မြန္မဟုတ္သည့္ တျခား လူမ်ိဳးတစ္ဦးတို႔ မႈခင္းျဖစ္ပါက NMSP ၏ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းတရားစီရင္မႈႏွင့္သာေျဖရွင္းၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးႏွစ္ ေယာက္ NMSP နယ္ေျမအတြင္း မႈခင္းျဖစ္ပါက KNU သို႔သာ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။207
အကယ္၍ မြန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးတို႔ NMSP နယ္ေျမထဲတြင္ မႈခင္းျဖစ္ပါက KNU အားဖိတ္ၾကား၍ တရားစီရင္ေရး၌ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ KNU နယ္ေျမထဲတြင္ မႈခင္းျဖစ္ပါက အလားတူစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း NMSP က
ဆိုသည္။

ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ခ်မွတ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ ၂၄ နာရီထက္မပိုေသာ ထိပ္တံုးခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္
တြင္ ခ်မွတ္ေလ႔ရိွေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္၊ ေျခကြင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ထိပ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနသို႔
ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ NMSP တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ေသဒဏ္မရွိပါ။208
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မြန္ပညာရွင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ ယခင္က NMSP သည္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူသတ္ဓါးျပမႈ တို႔အပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈ ငါးခု က်ဴးလြန္သူကို
ေသဒဏ္ခ်မွတ္စီရင္ခဲ့သည္။
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အက်ဥ္းက်သည့္ ကာလကို ရာဇဝတ္မႈအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကိုလိုက္၍ ဆံုးျဖတ္သည္။ တရားမမႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေငြဒဏ္ျဖင့္သာ
ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ လူသတ္မႈကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္႔ ကာလအတိုင္း ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။209 ခ႐ုိင္
ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိသည္။ ယင္းအက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို NMSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ေနေသာ အရပ္သားမ်ားက စီမံခန္႔ခဲြသည္။210 NMSP အက်ဥ္းေထာင္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြ၍ အက်ဥ္းက်သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူမ်ားအပါအဝင္ တျခားေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္ၾကမ္းျဖစ္ေစ သတ္မွတ္
ျပဌာန္းထားသည္။211

MNLA တပ္မွ အမႈထမ္းမ်ား ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း
NMSP အႀကီးတန္းအရာရွိ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ MNLA တပ္သားမ်ားမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ၿပီး အရပ္သားျပစ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စစ္ေဆးစီရင္သည္။ ထိုသို႔စီရင္မွသာ ေဒသခံမြန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈရမည္ဟု NMSP မွအႀကီးတန္း
အရာရွိက ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာဌာနႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္း၍
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္မွ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္တို႔မွ သေဘာမတူလွ်င္ တရားစီရင္ေရး
ဌာနသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ တပ္သားတစ္ေယာက္မွာ အျပစ္ရွိလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းသည္။212 တပ္သား
အခ်င္းခ်င္းက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုမူ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။

၄.၄ - ကရင္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) / ကရင္နီတပ္ (KA)
KNPP သည္ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈအမ်ားဆံုး EAA ျဖစ္သည္။ ကရင္နီတပ္မ်ား အားေကာင္းစြာ အေျခစိုက္သည့္
နယ္ေျမအနည္းငယ္သာ ရိွေသာ္လည္း ရွားေတာႏွင့္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စစ္ စခန္းမ်ားစြာႏွင္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာယူမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ထားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ KNPP အေနျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ထိ စီမံႏုိင္ရန္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုရွိထားၿပီး လူမႈေရးအရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေန
ပါသည္။ ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္းရွိ တခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားကို KNPP မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရက သေဘာတူညီခြင့္ျပဳထားသည္။ KNPP တြင္
တရားစီရင္ေရးဌာနအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ၈ ခုမွ ၁၀ ခုထိရွိသည္။213 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားၿပီး တည္ၿငိမ္မႈေကာင္းစြာရရွိထားကာ တျခားေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔
ဆင္႔တြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ ရိွသည္။

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား
KNPP ၏ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ဗဟို၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။214 KNPP တရားစီရင္ေရးဌာနမွ
ေရးဆဲြထားေသာ အေျခခံဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရးဌာနမွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီသည္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
အဆင့္မ်ားအတြက္

တရားသူႀကီးသံုးဦးစီခန္႔အပ္တာ

ဝန္ေပးအပ္ထားသည္။

ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ

တရားသူႀကီးမ်ားသည္ KNPP အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ တရားသူႀကီးအျဖစ္ အခ်ိ္န္ျပည့္တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဗဟိုအဆင့္တရားသူႀကီးသည္ တရားစီရင္ေရးဌာနမွ ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျပစ္မႈမ်ားကို ၾကားနာရန္
တရားသူႀကီးသံုးဦးရွိရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ သြားလာရခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးရွိ
လွ်င္ အမႈကိုၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။215
ကရင္နီဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ (KnLHRC) သည္ တရားစီရင္ေရးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး KNPP အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုကို လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။216

209

MNLA ခ႐ိုင္အဆင့္ဗိုလ္မွဴးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ NMSP ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ၊ တရားစီရင္ေရးဌာနဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္
မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ စီရင္ခ်မွတ္သည္။ လူသတ္မႈမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္သတ္ ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆသတ္မိျခင္း
စသည့္အခ်က္မ်ားကို မူတည္ၿပီး ကဲြျပားၿပီး ႀကိဳတင္ၾကံစည္၍ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ ပုိ၍အျပစ္ႀကီးသည္။
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Jolliffe 2015, op. cit., 57-58.
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KNPP တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မရွိဘဲ KNPP ျပည္ထဲေရးဌာနမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စစ္သားမ်ားရိွကာ ကရင္နီတပ္မေတာ္(KA) ၏ လႊမ္းမိုးမႈမရိွေပ။ ယင္းစစ္သား
မ်ား၏ အဓိကတာဝန္မွာ ရပ္ရြာတြင္း လံုျခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္၍ သက္သက္သာသာရွိေသာ္လည္း အေျခ
အေနတစ္ခုအေၾကာင္းခိုင္လံုလွ်င္ တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သယ္ေဆာင္ထားသည္။ အဆိုပါတပ္သားမ်ားကို KNPP ခ႐ိုင္ႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက တာဝန္ေပးအပ္ထားၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္ အာဏာရွိသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ရ ေသာ္ KA
မွတပ္သားမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။217

ဥပေဒမ်ား
အေသးစားျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ရပ္ရြာအဆင့္အာဏာပုိင္မ်ားက ဓေလ႔ထံုးတမ္းလုပ္ထံုးလုပ္ နည္းႏွင္႔ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း
ကိုင္တြယ္စီရင္ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားမွာမူ KNPP မွေရးဆဲြထားသည့္ ရာဇဝတ္ မႈဆိုင္ရာ ေရးဆြဲထားသည္႔ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သည္။
KNPP တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္အရ မႈခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ KNPP မရိွခင္ကတည္းက ရိွေနေသာ ကရင္ဓေလ႔ထံုးတမ္း
ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ၿပီး ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိပဲ ေက်းရြာမ်ိဳးဆက္အလိုက္လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ကာ လူတိုင္းသိေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။218 အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည္႔ အႏုညာ
တစီရင္မႈႏွင္႔ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္။ ၎ကို ရပ္ရြာတြင္း လူႀကီးသူမမ်ားက စီမံၿပီး
ရြာသားမ်ားက ေလးစားလိမ္႔မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ၾကသည္။219
KNPP တြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒစာအုပ္ရွိၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပစ္မႈအႀကီးအေသးမ်ားႏွင့္ က်ခံရမည့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္းေဖာ္ျပထားသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ မုဒိန္းမႈႏွင့္ လူသတ္မႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ႀကီးမားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒ
မ်ားကို KNPP မွတရားဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနမွ ေရးဆဲြထားသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပန္လည္
သံုးသပ္မႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ KNPP တရားစီရင္ေရးဌာန၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအသစ္မ်ားကို အရပ္ဘက္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင္႔ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ KNPP ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ သြင္းရသည္။220

တရားစီရင္ေရးအား စီမံခန္႔ခဲြျခင္း
လဲႊေျပာင္းပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တရားခြင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
တျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ ျပစ္မႈအေသးစားမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈကို ရြာသူႀကီးႏွင္႔ ရပ္ရြာတြင္းမွ ေလးစား
ထိုက္သူမ်ားက စီရင္ေဆာင္ရြက္သည္။ အကယ္၍ ျပစ္မႈႀကီးပါက KNPP မွေရးဆဲြထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်းရြာႏွင့္
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းမရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ KNPP အာဏာပုိင္မ်ားကို အစီရင္ခံသည္။
ထိုကဲ့သို႔

ျပင္းထန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကို

အစီရင္ခံလာပါက

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရွိမ်ားက

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ KNPP မွ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ မႈခင္းကိစၥရပ္မ်ားအလိုက္ ေကာ္မတီမ်ားယာယီဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္
လုပ္ကိုင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ရြာသူႀကီးမ်ား၊ ရပ္ရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးဝန္ထမ္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းသည္။
အမွန္တကယ္ျပင္းထန္ၿပီး

ခက္ခဲသည္႔မႈခင္းမ်ားကို

ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ၾကားနာရန္

လဲႊေျပာင္းေပးေလ့ရွိၿပီးအလား

တူေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို

ဖြဲ႕စည္းကာ အမႈစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ၾကားနာျခင္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္။
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တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္
အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ KNPP တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားရိွေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး မရွိပါ။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ၿမိဳ႕မ်ား
ျဖစ္ေသာ လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ KNPP ႐ံုးမ်ားရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးသည္ KNPP ကိုဝန္းရံေနသည့္နယ္ေျမမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္
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KNPP အႀကီးတန္း တရားစီရင္ေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ ျပည္ထဲေရးမွ လံုျခံဳေရးတပ္သားမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ တပ္သားမ်ားသည္
တာဝန္အခ်ိဳ႕ထပ္ေနရာ ေရာေထြးေနၿပီး KNPP အေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ခဲြျခားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူထိေရာက္ေစမည္
ျဖစ္သည္။

218

KNPP နားလည္ထားသည့္ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားတြင္ ကယား၊ ကယန္းႏွင့္ အျခားေသာ မိ်ဳးႏြယ္စုအခြဲမ်ားပါဝင္သည္။ ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး
အတြက္ က်င့္သံုးႏုိင္ေသာ ဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒရိွသလား (သို႔) မတူေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြင္း တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ကဲြျပားမႈမ်ားရိွသလား ဆိုသည္ပင္
ျဖစ္သည္။
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KNPP အႀကီးတန္း တရားစီရင္ေရး ဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။
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KNPP အႀကီးတန္း တရားစီရင္ေရးဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူေျပာၾကာသည္မွာ “အႏွစ္ေလးငါးဆယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္
သိပ္ေတာ့မေသခ်ာဘူး”
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KNPP အႀကီးတန္း တရားစီရင္ေရး ဌာန အရာရွိႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆။

35

စီမံရန္တာဝန္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕အတြင္း တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္မိေအာင္ သတိထားေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္း႐ံုးမ်ားကို
KNPP ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားႏွင္႔ ခဲြထုတ္ထားသည္။ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း႐ံုးမ်ားတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီ
ေတာင္းခံႏုိင္ၿပီး အမႈအတြက္ ၾကားနာစီရင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား တြင္လည္း တရားဥပေဒအႀကံဥာဏ္မ်ား
ေတာင္းခံႏုိင္သည္။222

ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈအႀကီးအေသးအေပၚလုိက္၍ အေျပာင္းအလဲရွိၿပီး လိုအပ္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အလိုက္ စီရင္ေဆာင္ရြက္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ ျမန္မာေငြငါးသိန္းႏွင့္အထက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္စီရင္
ႏုိင္ၿပီး ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္မူ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ ျမန္မာက်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္အထက္ ခ်မွတ္စီရင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။
ဗဟိုအဆင့္တြင္ မည္သည့္ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KNPP ဗဟိုအဆင့္မွ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား
ရွိေသာ္လည္း ေသဒဏ္အျဖစ္ ထပ္မံခ်မွတ္ျခင္းမ်ား မရွိေတာ့ပါ။223
တရားစီရင္ေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမရွိပါ။ ယခင္က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးခဲ့သည့္
ေျခက်င္းခတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိုလည္း ထပ္မံခြင္႔ျပဳျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရႏွင့္ လက္ရွိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲထားသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စစ္အင္အားလႈပ္ရွား
မႈနည္းပါးသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟိုတြင္ရွိေသာ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ထားရွိသည္။ ယခင္က စစ္ေရးလႈပ္ရွား
မႈျမင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္မူ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ လက္ရွိ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲထားသည့္

အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္

KNPP

အေနျဖင့္

ကယားျပည္နယ္အတြင္း

၎တို႔၏

ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သစ္ကို

တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ရန္ အခြင့္အလမ္းရိွေနၿပီျဖစ္သည္။
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တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးႏွင့္ စီစဥ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္မ်ား
ကရင္နီတပ္မွ တပ္သားတစ္ဦးသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ပါက အရပ္သားမ်ားအား စီရင္ေဆာင္ရြက္ သည့္အတိုင္း တရားစီရင္ေရးဌာနမွ
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ျပင္းထန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပါက ဗဟိုအဆင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္
မ်ားအလယ္ပုိင္းတြင္

စစ္သားမ်ားအပါအဝင္

ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ား

အႀကံဳးဝင္သည္႔

အေရးေပၚဥပေဒတစ္ခုကို

အသံုးျပဳခဲ့

ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည္။
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KNPP တရားစီရင္ေရးဌာနအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတုိင္း ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္
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၅.၁ - ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)
RCSS/SSA သည္ ေရႊႀတိဂံမူးယစ္ကုန္သြယ္မႈ တြင္ပါဝင္သည့္အတြက္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔စစ္ တစ္ျဖစ္လဲ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ခြန္ဆာ၏
တပ္ဖဲြ႔ဝင္တုိ႔မွ ေနာက္ဆံုးပံုစံတမ်ိဳးျဖင္႔ ထြက္လာသည့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။227 ခြန္ဆာ၏ ေမာ္ထိုင္းတပ္ဖဲြ႔ (Mong
Tai Army-MTA) အေနျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်ေသာအခါ ရွမ္းတပ္မွဴး ယြက္ဆစ္၏ လက္ေအာက္မွတပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ လက္နက္ခ်ရန္
ျငင္းဆန္၍ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ (SURA) ကိုျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎အမည္ကုိ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
ဟုေျပာင္းလဲလုိက္ကာ RCSS ကို ၂၀၀၀ ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းလုိက္သည္။228
RCSS သည္ ထုိင္းနယ္စပ္ရွိရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝုိက္ အထူးသျဖင့္ မုိင္းတုံႏွင့္ လန္းခိုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အမာခံနယ္ေျမမ်ားရွိ၍ ေပ်ာက္က်ားတပ္ဖဲြ႔
မ်ားခ်ထားသည္႔အျပင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပို္င္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ခုိင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္
ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ နမ့္ခမ္၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ သီေပါတို႔တြင္ တပ္ဖဲြ႔မွတပ္စခန္းအခ်ိဳ႕အေသခ်ထား၍ ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာတပ္ေနရာခ်ထားမႈ
လည္းရွိသည္။229 RCSS ၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွာ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ေပၚရွိ လြိဳင္တုိင္လန္းတြင္ရွိသည္။230
RCSS/SSA ၏ အဖဲြ႔အစည္းတည္ေဆာက္ထားပံုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္မွအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖုံအားျဖင့္ ကဲြျပားေနၿပီး
၎တြင္ အၿပဳိင္သြားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံတစ္ရပ္မရွိပါ။ အျမင့္မားဆုံးအဖဲြ႔မွာ တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္
ဗဟုိေကာ္မတီျဖစ္သည္။ ထုိအဖဲြ႔က မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္၍ ဥကၠဌႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို က်င့္သုံးမည့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမွာက္သည္။ အဖဲြ႔အစည္းကို ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္အမိန္႔ေပးမႈပုံစံေအာက္တြင္ရွိသည့္ စစ္သားမ်ားစြာျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
RCSS တြင္ အဓိကဌာန (၁၄) ခုရွိသည္။ အရပ္ဖက္ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာနတြင္ အရပ္ဖက္ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ၌ အထူး သင္တန္းေပးထားသည့္
စစ္သားမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ “စီမံတပ္ရင္း” (၂၀) ထက္ပုိ၍ ရွိပါသည္။ ယင္းတပ္ရင္းတုိ႔မွာ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ “စစ္ဆင္ေရးတပ္ရင္း”
တုိ႔ႏွင့္အတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထုိတပ္ရင္းမ်ားအား RCSS ေဒသ ၅ ခုတြင္ ျဖန္႔က်က္ထားကာ ရပ္ရြာတြင္း၌ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အတုိင္းအတာတစ္ခုကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ၿပီး ေက်းရြာအဆင့္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔တြင္ ႐ံုးထိုင္သည္႔ အမႈထမ္းမ်ားရွိသည္။
အျခားေသာဌာနအမ်ားစုမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္တည္ရွိၿပီး ရပ္ရြာအဆင္မွ စီမံတပ္ရင္းတုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။231

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔ဆင္႔
RCSS ၏ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါက ေဒသအဆင့္တြင္ လည္းေဆာင္ရြက္
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ အခန္းက႑ကို ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ (သို႔) ၎ ဌာနအေနျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရျခင္းႏွင့္
သီးသန္႔ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆဲြရမႈရွိ၊ မရွိမွာလည္း မရွင္းလင္းေပ။232 ဗဟုိအဆင့္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားမရွိပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးသည္ လက္ရွိ
တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးလည္းျဖစ္၍ RCSS/SSA ၏ အလိုအေလ်ာက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ယြက္ဆစ္ထံမွလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။233
RCSS ၏ စစ္တပ္ဆန္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံတြင္ စစ္သားမ်ားသည္ စနစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေျခရွိၿပီး စီမံတပ္ရင္းမ်ားတြင္လည္း စစ္သားမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။234 အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ရာဇဝတ္မႈႏွင္႔ တရားမမႈမ်ား ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္တာဝန္ရွိသည့္ သီးသန္႔အရာရွိမ်ားရွိၿပီး ၎အေန
ျဖင့္ ဗဟိုတရားစီရင္ေရးစနစ္ (သို႔) ဌာန ဖဲြ႔စည္းပုံ (သို႔) သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းတုိ႔ေအာက္တြင္ ရိွေနပံုမရပါ။
RCSS တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မရွိေသာ္လည္း ၎၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေယာက္က်ား (၁၀-၁၂) ေယာက္ အထိ
227

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အုပ္စုအခ်ိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု စုိးမိုးထားေသာ္လည္း ခြန္ဆာသည္ ရွမ္းႏွင့္တ႐ုတ္အစပ္ျဖစ္၍
ရွမ္းအမ်ိဳးသားအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့သည္။
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SURA သည္ ကနဦးအစ၌ MTA မွခဲြထြက္အဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (SSNA) ႏွင့္နီးစပ္၍ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္အစုိးရဘက္မွ အဖဲြ႔အားလုံးကို အုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ ေဆြးေႏြး ရန္ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး SSNA မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို
အႂကြင္းမဲ့သေဘာျဖင့္ လက္မွတ္ ထုိးခဲ့သည္။ ယြက္ဆစ္အဖဲြ႔ကမူ လက္မွတ္မထုိးခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ SSNA ကုိ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ေလာက္တြင္ ဖ်က္သိမ္း
လုိက္၍ RCSS/SSA မွ ၎၏တပ္ဖဲြ႔အမ်ားစုကုိ သိမ္းသြင္းယူခဲ့သည္။
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Jolliffe 2015, op. cit., 65-66. SSA သည္ ၎၏စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမကုိ က်ိဳင္းတံု၊ မိုင္းတုံ၊ ပင္လံု၊ ဟုိမိန္းႏွင့္ လိြဳင္တုိင္လန္းဟူ၍ (၅) ပုိင္းခြဲထားသည္။
နယ္ေျမမ်ားမွာ အရြယ္အစားအားျဖင့္ကဲြျပား၍ အစုိးရမွသတ္မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ သုံးၿမိဳ႕နယ္အထိကို အႀကံဳး ဝင္သည္။
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Jolliffe 2015, ibid., 65-66. ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၂တြင္ RCSS ႏွင့္အစုိးရၾကားရွိ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုက လန္းခုိၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအျဖစ္ ဟိုမိန္းႏွင့္
မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ခဲြအျဖစ္ မုန္းထတုိ႔ကုိ RCSS ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏ စီမံေရးရာႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ RCSS အား
ယင္းနယ္ေျမမ်ားမွအရပ္သားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အာဏာေပးအပ္ခဲ့သည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ရွမ္းစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး။ Jolliffe 2015, op. cit. pp.
65-66.
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ရွမ္းသတင္းစာဆရာတစ္ဦးႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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ရွမ္းရပ္မိရပ္ဖတို႔အျပင္ သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔ျဖင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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ရွမ္းရပ္မိရပ္ဖတို႔အျပင္ သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔ျဖင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္းေပးထားၿပီး ထုိသူတုိ႔တြင္ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခြင့္ ရွိ သည္။ SSA မွ စစ္သားမ်ားသည္လည္း စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးခ်င္းကို
ဖမ္းဆီးရန္ ဆင့္ေခၚႏုိင္သည္။235
RCSS/SSA ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဓေလ့တုိ႔မွာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက ယခင္ဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံမွ အေမြဆက္ခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖဲ႔ြအစည္းမ်ား
တြင္ Shan National United Front (SNUF) ၊ တုိင္လန္းအမ်ိဳးသားတပ္ (TNA) ၊ SURA ၊ MTA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားတပ္တုိ႔ ပါဝင္သည္။
ထုိအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အဖဲြ႔အစည္း၌မဆုိ ေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္ထားသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားမရွိေသာ္လည္း သူတို႔၏
ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့
ၾကသည့္

ရွမ္းပညာတတ္တုိ႔၏

လႊမ္းမုိးမႈခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားကမူ

ထုိအေတြ႔အႀကဳံသည္

ၿဗိတိသွ်တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္႔

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးဓေလ့ႏွင့္ ႐ိုးရာရွမ္းျပည္၏ ဓေလ႔ထုံးတမ္း တရားစီရင္ေရးစနစ္တို႔၏ လႊမ္းမုိးမႈဟု ဆုိပါသည္။236

တရားစီရင္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ပံု
ဤစာတမ္းအတြက္ သတင္းရင္းျမစ္အေတာ္မ်ားမ်ားကမူ RCSS/SSA နယ္ေျမမ်ား၏ ေဝးလံသီေခါင္မႈႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္း၏ အေျခခံအက်ဆံုးမ်ား
ေလာက္သာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ဓေလ႔ထုံးတမ္း
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚကိုသာ ႀကီးမားစြာ မွီခုိေနရဆဲျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။ ယင္းမွာရွမ္းရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္သာမကပဲ လာဟူး
ႏွင့္ အခါတုိ႔ကဲ့သို႔ RCSS/SSA ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း ထိုအတိုင္းပင္
ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ သီးသန္႔ဥပေဒမ်ားကိုလုိက္နာျခင္း (သို႔) ထိန္းသိမ္းျခင္းထက္ လူမႈေရးအရ သဟဇာတျဖစ္မႈကိုပို၍
ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဆုိထားေသာ္လည္း အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းတုိ႔မွာ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္မွ တစ္ဆက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၍
ေဒသခံတုိ႔၏ မ်က္လုံးထဲတြင္မူ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာ ဏာအဆင့္တစ္ခုကုိထိန္းသိမ္းထားသည္႔ သေဘာျဖစ္သည္။237
ရွမ္းသတင္းအရင္းအျမစ္အေတာ္မ်ားမ်ား၏ အဆိုအရ ရွမ္းရပ္ရြာလူထုႏွင္႔ RCSS/SSA တို႔သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြား မ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာသည္႔ ႐ိုး
ရာဓလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္လက္အသံုးျပဳၾကဆဲဟုဆိုသည္။ ၎ ႐ိုးရာဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍ အသံုးျပဳခဲ့ၾက
ကာ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အထိ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔ျပစ္ဒဏ္မ်ားထည္႔သြင္းျပဌာန္းထားကာ
တခါတရံ ခံရသူကို နစ္နာေၾကးေပးရျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္ (အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္) ။238
သဘာဝအားျဖင္႔ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ တရားမမႈ (သို႔) ရာဇဝတ္မႈတို႔ျဖစ္ပြားပါက ရြာသူႀကီးအား ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ကို ဖဲြ႔စည္း၍ အမႈကိုကိုင္တြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤေကာ္မတီမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈခင္းအေသးေလးမ်ားႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမည္႔ အမႈမ်ား
အတြက္ ေျပရာေျပေၾကာင္းျဖစ္ေစရန္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ သည္။239 ထုိ႔ေနာက္သူတုိ႔သည္ ပုိမုိႀကီးမားေသာအမႈမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္သို႔
လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ ခုိးမႈတုိ႔အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားအား တရားစီရင္ႏုိင္သည့္အာဏာရွိ၍ အခ်ိဳ႕
ေဒသတြင္မူ လူသတ္မႈကို တရားစီရင္ႏုိင္သည့္ အာဏာမရွိပါ။240 RCSS အေနျဖင့္ လူသတ္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔ တင္ျပရန္လုိအပ္ၿပီး စီမံ
တပ္ရင္းမွဝန္ထမ္းသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈႏွင့္ RCSS/SSA ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစုိးရအား သတင္း
ေပးသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံတပ္ရင္းမွဝန္ထမ္းသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။241 RCSS/SSA စနစ္တြင္ အမႈစစ္ေဆး
စီရင္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏုိင္သည့္ သီးသန္႔သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ရင္းျမစ္တစ္ခု၏ အဆိုအရ တရားစီရင္
ရန္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ားကို သင့္ေလွ်ာ္သည္ ့စီမံခန္႔ခြဲေရးအဆင့္တြင္ ဖဲြ႔စည္းၾကေၾကာင္းသိရ သည္။242

ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ရာဇဝတ္မႈအမ်ားစုအတြက္ ေက်းရြာဓေလ႔ထုံးတမ္းဥပေဒ (သို႔) RCSS/SSA ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွ ခ်မွတ္သည့္ ေလွ်ာ္ေၾကး (သို႔) ျပစ္ဒဏ္
အဆင့္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရရိွႏိုင္သည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာရိွပါသည္။ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုအဆိုအရ ေစာ္ဘြား မ်ားေခတ္
မွ အေမြဆက္ခံလာသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားတြင္ မႈခင္းႀကီးမ်ားအတြက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း၊ ေသဒဏ္ေပးခဲၿပီး
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ရွမ္းသတင္းစာဆရာတစ္ဦးႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည့္ ရွမ္းစီးပြားေရး
သမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။

236

ယခင္ CPB ႏွင့္ UWSP တုိ႔၏ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။

237

ရွမ္းရပ္မိရပ္ဖတို႔အျပင္ သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔ျဖင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)

238

ရွမ္းရပ္မိရပ္ဖတို႔အျပင္ သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔ျဖင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)

239

ရွမ္းရပ္မိရပ္ဖတို႔အျပင္ သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔ျဖင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည့္
ရွမ္းစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (ေတာင္ႀကီး၊ မတ္လ၊၂၀၁၆)။

240

ရွမ္းျပည္နယ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည့္ ရွမ္းစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။

241

ရွမ္းျပည္နယ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည့္ ရွမ္းစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။

242

ယခင္က SNDP လႊတ္ေတာ္အမတ္အျပင္ CBO ၏ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ ရွမ္းသတင္းစာဆရာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။

40

လူသတ္မႈကဲ့သုိ႔ အမႈမ်ားပင္ သံကြင္းခတ္၍ ေထာင္ခ်ထားျခင္းမွ်သာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားရိွသည္။243 ယေန႔အခ်ိန္တြင္ RCSS အေနျဖင့္
ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါသည္။244 သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု အဆိုအရ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားမွ
အျပစ္ရွိေၾကာင္းသတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ SSA အေနျဖင့္ ေသဒဏ္စီရင္ရန္အတြက္ ႐ုိး႐ုိးစစ္သားမ်ားကို ဆင့္ေခၚႏုိင္သည္ဟုဆိုသည္။
ရင္းျမစ္တစ္ခုအဆိုအရ RCSS/SSA သည္ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းကို ညအခါ၌ လူထုမ်က္ကြယ္ရာေတာထဲတြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ မူဝါဒတစ္ခုရိွသည္
ဟုဆိုသည္။245
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးမႈမွာ အဓိကမႈခင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ တရားခံကို RCSS/SSA အာဏာပုိင္
မ်ားက သတိေပးစာေပးပုိ႔သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက တရားခံ အားဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ခ်ျခင္းသို႔ စစ္သားအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ေစျခင္းတုိ႔အနက္မွ တစ္ခုကုိေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပး ထားသည္။246
RCSS တြင္ လြိဳင္တုိင္လန္ရွိ ဌာနခ်ဳပ္၌ ဗဟိုထိန္းသိမ္းေရးစခန္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုလုံးရွိပါသည္။ အၿမဲတမ္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေျမႀကီး
ထဲသုိ႔တူးထားသည့္ တြင္းမ်ားပါဝင္သည္။247 ယင္းတြင္းမ်ားမွာ ဖန္ဘူးပုံသ႑ာန္ျဖစ္၍ ထိပ္ဝတြင္ဝင္ေပါက္ငယ္ေလးရွိၿပီး ေပ (၂၀) ခန္႔နက္
ပါသည္။ ထိုတြင္းမ်ားမွာ လူတစ္ကိုယ္ထုိင္ ႏုိင္႐ုံသာျဖစ္၍ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာေနရမည္ျဖစ္သည္။ တြင္းအတြင္းတုိက္ပိတ္ထားျခင္းအတြက္
အနည္းဆုံးျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ရက္မွာ ရက္ (၂၀) ျဖစ္သည္။ သိရသည္မွာ ထုိတြင္းအတြင္း ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ကုိ အလြန္ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ၾကပါသည္။
ၾကာရွည္စြာတုိက္ပိတ္ခံရပါက အသားအေရာင္မ်ားသည္ အဝါဘက္သုိ႔ေျပာင္းသြား၍ တြင္းထဲတြင္ (၂၅) ရက္ႏွင္႔ ထုိ႔ထက္ပို၍ၾကာေအာင္ေနၿပီး
သည္႔သူမ်ားမွာ ေသဆုံးတတ္ၾကပါသည္။ RCSS/SSA ၏ စစ္ဆင္ေရးႏွင္ စီမံတပ္ရင္းအခ်ိဳ႕ရွိ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ်ား၌ ထုိတြင္းပုံစံကုိ အသုံးျပဳ
ထားသည့္ ယာယီထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားလည္းရွိ သည္။248
လိြဳင္တုိင္လန္း၏ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းကို အဓိကအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးမႈက်ဳးလြန္သူမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည္။ ယင္းစခန္းကိုႏွစ္ပုိင္းခြဲထားၿပီး
တစ္ပိုင္းမွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ သုံးသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ပို္င္းမွာ ေဆးစဲြေနသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္
ျဖစ္သည္။249

ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း၏

အၾကမ္းဖ်င္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ပင္ပန္းသည့္အလုပ္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအပါအဝင္

လက္ေတြ႔က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကိုအသုံးျပဳ၍ ေဆးစဲြေနသူ၏အျပဳအမူႏွင့္ေတြးေခၚမႈတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ျဖစ္သည္။250 စီမံတပ္ရင္းမ်ားအေန
ျဖင္႔ ေဝးလံသီေခါင္သည္႔ ေတာတြင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ေဆးစဲြေနသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္
ေပးရန္လုိအပ္သည္။ ထုိေတာစခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းခံရပါက သုံးလမွ ေျခာက္လအထိၾကာတတ္ပါသည္။251 လူငယ္မ်ားကုိ
ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၿပီးေနာက္ RCSS ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္း (သို႔) သူတုိ႔၏ေနရင္းေက်းရြာသို႔ျပန္ျခင္း ႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္
ပါသည္။252 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ခဲ့သည့္ Myanmar Times စာေစာင္အရ “၁၉ ရြာအုပ္စု” ဟုေခၚသည့္ ေဒသခံအရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမွ
ဦးေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းသည္ ဧကန္မွာမူ မူးယစ္ ေဆးစြဲေနသူမ်ား၊ အရက္စဲြေနသူမ်ားႏွင့္
ေလာင္းကစားသမားမ်ားအတြက္ RCSS ၏ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူေျပာသူေျပာအရ RCSS ႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ တေအာင္း
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ကို ကူညီေပးသည္ဟု သံသယရွိသူတုိ႔အား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္လည္းစခန္းကို အသုံးျပဳသည္။253

၅.၂ - ပအုိ႔ဝ္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA)
PNA သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏တရားဝင္အမိန္႔ေအာက္၌ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က PNA သည္ ပအုိ႔ဝ္
အမ်ိဳးသားအဖဲြ႔ (PNO) မွသီးျခားခဲြထြက္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ PNO အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ PNA
သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ အဓိကၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အာဏာသက္ေရာက္သည္။
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သမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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See Fiona MacGregor and Thu Thu Aung, “Freed from prison hell in northern Shan - by the Tatmadaw” The Myanmar Times (8 April
2016).
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PNA သည္ ပအုိ႔ဝ္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (SAZ) အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ စီဟန္၊ ဟုိပုန္းႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္တြင္
အသက္အဝင္ဆုံးျဖစ္ၿပီး PNO အေနျဖင့္ ယင္းၿမဳိ႕နယ္ (၃) ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအား ဆက္တိုက္အႏိုင္ရရွိထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ PNO သည္
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိယ္ထည္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို
႐ုိး႐ိုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဆက္လက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ PNA သည္ ပအုိ႔ဝ္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ႏွင္႔
ပအုိ႔ဝ္လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ၾကသည့္ အနီးအနားၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သိသာစြာရိွေနသည္။ PNA သည္
၎၏ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ကိုေက်ာ္လြန္၍ တရားဝင္အခြင့္အာဏာမရွိေသာ္လည္း ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ၎၏အခန္းက႑ကုိ အစုိးရမွ ပြင့္လင္းစြာ
ေနရာေပးထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း အျပန္ အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ သေဘာရိွသည္။ PNA သည္ အရပ္သား
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ ဌာနအေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး မႈခင္းကိစၥမ်ားအပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ အစုိးရကုိ ကူညီေပးသည့္ တာဝန္
ရိွသည္႔ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံကဲ႔သို႔လည္း ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။254 သို႔ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ၎၏အခန္းက႑မွာ အဓိကအားျဖင့္
တရားခံကိုဖမ္းျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ အစုိးရစနစ္မွတဆင္႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသာ ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။
PNA တြင္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံရွိ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ေျမကုိ စႏၵာ၊ စႏၵာသူရိယ၊ ျမင္းမုိရ္ ႏွင့္ ပရဘဝ ဟူေသာ ဇုန္
(၄) ခုအျဖစ္သို႔ခဲြျခားထားပါသည္။ ယင္းဇုန္တို႔မွာ အစုိးရ၏ ၿမိဳ႕နယ္ပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိပါ။ ယင္းဇုန္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု
မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ထပ္မံပုိင္းျခားထားသည္။ PNA ဌာနမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ PNA တပ္မေတာ္အမိန္႔ေပးစနစ္တည္ေဆာက္ပံုႏွင္႔အၿပိဳင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေနရာခ်ထားၿပီး အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါသည္။255
PNA နယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေက်းရြာသူႀကီးတစ္ဦး တို႔ရွိပါသည္။ ေသးငယ္သည့္ေက်းရြာ
အခ်ိဳ႕တြင္မူ ထိုႏွစ္ေနရာအတြက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းသာရိွသည္။ ေက်းရြာသူႀကီးမွာ လူထုထဲမွျဖစ္ၿပီး အစဥ္အားျဖင့္ သူတုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳး
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းေပၚ မူတည္၍ ရြာသားတို႔အၾကားမွ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ကုိ PNA တုိ႔က
ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူငယ္မ်ား (သို႔) တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စစ္ျပန္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ေက်းရြာသူႀကီးသည္ အမႈအခ်ိဳ႕ကုိ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္
ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။256 PNA နယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု တစ္ခုတည္းသာ ရိွတတ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ခန္႔မွာ
ပအုိ႔ဝ္ႏွင့္ ရွမ္းစပ္ထားသူမ်ားလည္းရွိတတ္သည္။ PNA နယ္ေျမမွ ရွမ္းေက်းရြာမ်ားတြင္ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္
သည္။257 ေက်းရြာအဆင့္အာဏာပုိင္တုိ႔သည္ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ PNA ႏွင့္သာလက္တဲြလုပ္ေဆာင္ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစုိးရတြင္
ထုိအဆင့္၌ တ ရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မထားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင္႔ပင္ PNA အေနျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္၌ ၎၏ အခန္းက႑မွာ
အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ရပ္ရြာဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆုိခဲ့သည္။258

ဥပေဒမ်ား
PNA တြင္ ၎လုပ္ေဆာင္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ အရပ္သားမ်ားအတြက္ အႀကံဳးဝင္သည္႔ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္း
ဥပမာမ်ားတြင္ ေက်းရြာထဲ၌ ေခြးမ်ားကုိ ေမြးခြင့္မျပဳထားဘဲ အေၾကာင္းမွာ ေခြးမ်ားက လူတုိ႔က ေႏွာင့္ယွက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၾကက္မ်ားကို
လည္း ေက်းရြာထဲတြင္ ေမြးျမဴခြင့္မရပါ။ သုိ႔ေသာ္ေက်းရြာျပင္ပတြင္ ေမြးျမဴႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ပအုိ႔ဝ္စီးပြားေရးသမားမ်ားကမူ ယင္းမွာလူ
အမ်ားၾကား စည္းကမ္းလိုက္နာရန္ႏွင္႔ ဘာသာေရးအဆံုးအမအတိုင္းေနရန္ အားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါသည္။259 ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ား
အတြက္ အစုိးရဥပေဒတုိ႔ကုိ လုိက္နာၾကရသည္။260 အျခားနယ္ေျမမ်ားတြင္ကဲ့သုိ႔ပင္ ရာဇဝတ္မႈအေသးမ်ားႏွင္႔ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာမူ မ်ိဳးဆက္
တဆက္ၿပီးတဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာသည့္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရသည္။

တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
လဲႊေျပာင္းပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တရားခြင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
မႈခင္းငယ္မ်ားႏွင့္ တရားမဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈတုိ႔ကို ရြာသူႀကီးမွ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္
အႏုညာတစီရင္ျခင္းႏွင္႔ ဓေလ႔ထုံးတမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတုိ႔ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ မႈခင္းမ်ားကို ရြာသူႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္
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ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီအတြင္းတြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏
ေျပာျပ ခ်က္အရ အႏုညာတစီရင္ျခင္းတြင္ ပါဝင္သည္ပ
့ ဂ
ု ၢိဳလ္မ်ားအားဆင့္ေခၚျခင္းႏွင့္ တစ္ဖက္ခ်င္းစီ၏ ထြကဆ
္ ခ
ုိ ်က္ကုိ နားေထာင္ျခင္းတုပ
႔ိ ါဝင္ၿပီး
ရြာသူႀကီးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္ရျခင္းပံုစံသာမ်ားသည္ ဟုဆိုပါသည္။ အျပစ္ရွိ၊မရွိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဓေလ႔ထုံးတမ္း
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပမာတစ္ခုတြင္ မိမိအိမ္မွ ဆန္ကို ယူေဆာင္၍ ဝါးက်ည္ေတာက္ထဲတြင္ထည့္ၿပီးခ်က္ျပဳတ္ရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မွန္သလား၊
မွားသလားကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ထမင္းကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ၾကသည္။ ထုိဓေလ့မွာ ေရွးေဟာင္းထုံးတမ္းစဥ္လာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာရြာမ်ား
တြင္ ယင္းဓေလ့အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။261
PNA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပအုိ႔ဝ္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ရြာသူႀကီးတုိ႔မွျပဳလုပ္ၾကသည့္ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရွိၾကေၾကာင္း
ေျပာဆုိၾကသည္။262 သို႔ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေကာ္မတီမွ (သို႔) ဓေလ႔ထုံး တမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ထုိအမႈကို
ေနာက္ထပ္တာဝန္ယူရမည့္ သူမ်ားမွာ ရပ္ရြာမွ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ
ပအုိ႔ဝ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အလြန္ၾကည္ညွိကုိးကြယ္ၾက၍ ပအုိ႔ဝ္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ PNO/PNA တုိ႔အေပၚတြင္ အားေကာင္းသည့္ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။263
အမႈမ်ားကုိ ရြာသူႀကီးမ်ား (သို႔) ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ မေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့သည့္အခါ ထုံးစံအားျဖင့္ ရြာသူႀကီး၏ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္မႈျဖင့္ ေက်းရြာ
အုပ္စု (သို႔) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ PNA သို႔ အမႈကို လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။264
PNA အရ ရာဇဝတ္မႈကို ၎တုိ႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ပါက PNA မွစစ္သားမ်ားကို ေစလႊတ္၍ စြပ္စဲြခံရသူကုိ ဖမ္းဆီးပါသည္။ ထုိအခါ ရြာသူႀကီး၊
ရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုက စြပ္စဲြခံရသူႏွင္႔ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈ
ကဲ့သုိ႔ အမႈႀကီးမ်ားအတြက္မူ PNA သည္ ဖမ္းဆီးထား သည္႔ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ လဲႊေျပာင္းပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ စြပ္စဲြခံရသူသည္
အစုိးရ၏ တရားစီရင္ ေရးစနစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္၍ PNA အေနႏွင့္ အမႈစစ္ေဆး စီရင္မႈမ်ား (သုိ႔) တရားစီရင္ခ်က္မ်ားတြင္ ၎၏
အခန္းက႑မရွိေတာ့ပါ။ PNA မွ အႀကီးတန္းတာဝန္ရိွတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မတရားမႈတစ္ခုေပၚေပါက္လာပါက လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ PNA ၏ ဆႏၵအေပၚလည္း အေျချပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆိုပါသည္။265
အမႈသိပ္မႀကီးသည့္ တရားမမႈမ်ားတြင္ PNA သည္ မႈခင္းမ်ားအား ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ပုံရသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းမႈခင္းအတြက္
သီးသန္႔ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းမတင္ထားပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ PNA သည္ အဓိကအားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္အဖြဲ႕မ်ားသို႔သာ ေပးပို႔
ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင္႔

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင္႔

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္

၎တုိ႔၏

အခန္းက႑သာရိွသည္။

ရင္းျမစ္တစ္ခုအဆိုအရ

လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သူ၏အမႈႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ရလဒ္ကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈမရွိပါက ေတာင္ႀကီးရွိ PNA ႐ုံးတြင္ ေငြသြင္း၍ စီရင္ခ်က္အား
“ျပင္ဆင္”ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္သည္ဟုဆိုသည္။266
မူးယစ္ေဆးပါဝင္သည္႔ မႈခင္းမ်ားတြင္ PNA သည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ တ
ဲ ပ္ဖြ႕ဲ ႏွင့္ ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင္လ
့ က္တြ၍
ဲ အ ေျဖရရွိေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကသည္။
မူးယစ္ေဆး အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳသည့္ သူမ်ားပါဝင္ေသာ မႈခင္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ရြာအတြင္း၌သာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသည္။
သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆးအမ်ားအျပား ပါဝင္သည့္ မႈခင္းမ်ားတြင္မူ ရြာသူႀကီးသည္ PNA ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသို႔ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ PNA သည္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ
စုေဆာင္းပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္
ခြင့္ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ မႈခင္းမ်ားအား ၎တုိ႔ု ကုိယ္တုိင္ပင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။267
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကပင္ PNO/ PNA နယ္ေျမမ်ားတြင္ေနထုိင္ေနသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏မႈခင္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔သာ တုိက္႐ုိက္ေ
ပးပုိ႔ေနၾကသည့္အေရအတြက္မွာ မ်ားျပားလာေနသည္။ ပအုိ႔ဝ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ယင္းျဖစ္ရပ္က PNA
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စိတ္ပ်က္ေစသည္ဟုဆိုသည္။ PNA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္စနစ္သည္ ရြာမွ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ရပ္အမ်ားစု
အတြက္ အလုပ္ျဖစ္၍ သဟဇာတျဖစ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ အစိုးရ၏ စနစ္သည္ PNA မွ အသုံးျပဳသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္
ပုိမုိမ်ားျပား၍ အခ်ိန္ပိုၾကာသည္ဟု ေတြးထင္ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားမွလူမ်ားသည္ အစုိးရ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပအေျခစုိက္ေရွ႕ေနမ်ားကုိ
ယုံၾကည္ေလ့မရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရစနစ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈအဆင့္ႏွင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈအဆင့္တုိ႔မွာ သိသာစြာပင္ ေျပာင္းလာေနပါသည္။
261ပအို႔ဝ္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
262ပအို႔ဝ္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ ပအုိ႔ဝ္စီပြားေရးသမားတုိ႔ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ PNA အႀကီးတန္းအရာရိွႏွင့္အင္တာဗ်ဴး
(၂၀၁၆)။
263ပအို႔ဝ္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ PNA အႀကီးတန္းအရာရိွႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
264ပအို႔ဝ္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ PNA အႀကီးတန္းအရာရိွႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
265PNA အႀကီးတန္းအရာရိွႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
266

NLD ပါတီဝင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ ပအုိ႔ဝ္စီပြားေရးသမားတုိ႔ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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PNA အႀကီးတန္းအရာရိွႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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ယင္းအေျခအေနက ပအုိ႔ဝ္လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းဟူေသာ ခံယူမႈမွာ ပအုိ႔ဝ္အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီဟူေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ထြက္ေပၚ
လာေနပါသည္။
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ထုိ႔ျပင္ PNA မွ အမႈကို ကနဦးကိုင္တြယ္ကာ စီရင္မႈအေပၚ သေဘာတူညီမႈမရွိသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသို႔ အမႈကို
ယူေဆာင္လာ၍ အစုိးရစနစ္ကိုအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးရျခင္းတြင္ ပမာဏအလြန္မ်ားျပားေနသည္ဟု
ထင္ပါက ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေလ႔ရိွသည္။

ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရျခင္းသည္ ပအုိ႔ဝ္တုိ႔၏ ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အဓိကအသုံးမ်ားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ပုံစံ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ခ်ၿပီးပါက အျပစ္ရွိသည့္သူသည္ ေငြေၾကးကို ေပးရၿပီးေတာင္းပန္ရပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရျခင္းကို PNA သို႔ ေရာက္ရွိသည့္ အမႈမ်ား
တြင္လည္း အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ထုိသူအေနျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေငြကို မေပးႏုိင္ပါက ၎အား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။269
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္သည့္မႈခင္းမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးျပစ္ဒဏ္ပုံစံမွာ ထိတ္တုံးခတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။270 ပို၍ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈ
အတြက္ ထုိသူတုိ႔ကို PNA ၏ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ PNA ၌ လြိဳင္ေကာ္တြင္ရွိေသာ တပ္ရင္းအသစ္မွကြပ္ကဲသည့္ ေသးငယ္၍
အသစ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုရွိၿပီး အက်ဥ္းသားဦးေရ (၃၀)ခန္႔ ရွိပါသည္။271
ထုံးစံအားျဖင့္ PNA သည္ ႀကီးမားေသာ ရာဇဝတ္မႈအားလုံးကို ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း
၎အဖဲြ႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပစ္မႈအခ်ိဳ႕အတြက္ ေသဒဏ္ကုိစီရင္ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအေၾကာင္းကိုအစီရင္ခံတင္ျပသည့္ ပအုိ႔ဝ္
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ကုိ မေဆာင္ရြက္ခင္တြင္ ေဒသခံလူထုက သေဘာတူရမည္ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။272 ေဒသခံပအုိ႔ဝ္ စီးပြားေရးသမားအုပ္စုတစ္ခုကမူ PNA ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသခံလူထုက ကန္႔ကြက္သည္မွာ ရွားလွ၍
အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔အေနျဖင့္ သေဘာတူၾကရၿပီး၊ သေဘာမတူပါဟု ေျပာဆုိရန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။273
PNA အေနျဖင့္ တရားစီရင္မႈျပင္ပမွေန၍ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ပုိင္းရွမ္းျပည္နယ္တြင္
ေနထုိင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ား ရွိပါသည္။274

PNA တပ္မွ အမႈထမ္းမ်ား ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း
PNA စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားပါဝင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ PNA အရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္သား ဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ ယင္းအမႈကို အတူတကြ
ေျဖရွင္းရသည္။ PNA မွထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္မွာ သူတုိ႔၏ စစ္သားမ်ားသည္လည္း လူထုအတြင္းမွလာေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနျဖင့္
ယင္းကဲ့သုိ႔အမႈမ်ားအတြက္ ရြာမွရြာသားမ်ားကို စီရင္ သည့္နည္းအတိုင္း ကုိင္တြယ္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။275
ပအုိ႔ဝ္ကုန္သည္အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆင့္နိမ့္သည့္ PNA တပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအား သူတုိ႔အတြက္ မီသမ္ဖီတာမုိင္း
ေရာင္းရန္ေတာင္းဆုိျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာတရားစီရင္ေရးစနစ္မွ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑ကို အလြဲသုံးစားျပဳသည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္သား
တို႔သည္ ေဆးျပားမ်ား ဝယ္သည့္သူအား သြားေရာက္ဖမ္းဆီး၍ လြတ္ေျမာက္လုိပါက ေငြေၾကးေတာင္းခံပါသည္။ ေငြေၾကးေပးရန္ မတတ္ႏုိင္
ပါက သူတုိ႔အား အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပုိ႔ပါသည္။276
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ပအို႔ဝ္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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PNA အႀကီးတန္းအရာရိွႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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ရွမ္းျပည္နယ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည့္ ရွမ္းစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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မည္သည့္ျပစ္မႈတုိ႔သည္ ေသဒဏ္ကုိျဖစ္ေစသနည္းဆုိသည္မွာ ေသခ်ာရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။
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275

PNA အႀကီးတန္းအရာရိွႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။
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အခန္းေျခာက္ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ EAA တရားစီရင္မႈ
ေျမပံု (၅) : ကခ်င္ျပည္နယ္(အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
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ေျမပံု (၆) : ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)

၆.၁ - ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ႏွင့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA)
ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ ၎၏ လက္နက္ကုိင္လက္႐ံုးျဖစ္သည့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္တို႔သည္ ပန္ဆန္း၊ ပန္ဝန္း၊
ေမာင္းေမာ္ႏွင့္ နာဖန္ၿမိဳ႕ဟူ၍ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ၿမိဳ႕နယ္ (၄) ခုအျပင္ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္၏ အေရးႀကီးသည္႔ အပုိင္းတစ္ခုႏွင့္ ဟုိပုန္းၿမိဳ႕
နယ္၏ နယ္စပ္ဧရိယာအခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။277 ယင္းနယ္ေျမကို ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၂၀၁၁ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တုိ႔ႏွင့္
အညီ ရွမ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၂) အျဖစ္ တရားဝင္သေဘာဆန္ဆန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒ (သို႔) ဥပေဒ မ်ားထဲတြင္
မပါဝင္ေသးပါ။ UWSP သည္ ယင္းနယ္ေျမဧရိယာကို ပန္ဆန္း၊ ေမာင္းခက္/ မုန္းကာ၊ ဝင္းေကာင္းႏွင့္ မုိင္းေမာက္ဟူ၍ ခ႐ုိင္ (၄) ခုအျဖစ္
ခဲြျခားခဲ့ၿပီး မိုင္းေမာက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၀) ထက္ေက်ာ္သျဖင္႔ ေနာက္ပုိင္း ထပ္မံ ပိုင္းျခားထားျခင္းျဖစ္သည္။
UWSP သည္လည္း ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ မုိင္းတုံ၊ မုိင္းဆတ္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ ႀကီးမားသည့္ နယ္ေျမတုိ႔အေပၚတြင္
အကန္႔အသတ္ႏွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပုိင္းတြင္ ဝတုိင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းဆယ္ဂဏန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကုိ
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစခဲ့သည္။ ယင္းနယ္ေျမကို မၾကာခဏပင္ ေဝေရွာက္ခမ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ရွိသည့္ UWSA ၏ “ေတာင္ပုိင္းစစ္ဌာန
ခ်ဳပ္” 278 အျဖစ္ ရည္ညႊန္း ေလ့ရွိၿပီး UWSP က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ပုိင္းျခားထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ UWSP သည္
ေဒသအတြင္းရွိ ဝလူမ်ိဳးအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားကုိသာ ျပည့္ဝစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။279 ေတာင္ပိုင္းဌာနခ်ဳပ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမွာ အထူးေဒသ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံထက္ ပုိမုိေလ်ာ့ရဲ၍ ယင္းေဒသကုိ ပါတီမွ ခုိင္မာစြာအုပ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း
မွာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ယင္းေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္ေရး၊ သစ္ခုတ္ေရးႏွင့္ အျခားကုန္သြယ္မႈတုိ႔
အေပၚတြင္

နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္းအာ႐ုံစုိက္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး

တရားစီရင္ေရးကဲ့သို႔

အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမ်ားကုိမူ

လစ္လွ်ဴရႈထား

ၾကသည္။

280

UWSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားဆီက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက က်င့္သုံးခဲ့သည္႔ စနစ္အေပၚတြင္
ႀကီးမားစြာအေျခခံထားသည္။281 နယ္ေျမကုိ ခ႐ုိင္ (၃) ခုအျဖစ္ ပုိင္းျခားထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ (၂၄) ၿမိဳ႕နယ္ထပ္မံပုိင္းျခားထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေကာ္မတီမ်ားကို ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်း ရြာအုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္တုိ႔၌ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ ပါတီကုိ အဖဲြ႔ဝင္
(၅) ဦးပါဝင္သည့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိႏွင့္ ဗဟိုဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးဗ်ဴ႐ုိအပါအဝင္ ဗ်ဴ႐ုိ (၁၀) ဖဲြ႔ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည့္ အဖဲြ႔ဝင္ (၁၉) ဦးပါဝင္သည့္
ဗဟိုေကာ္မတီတုိ႔မွ ဦးေဆာင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ UWSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ အလြန္ပင္ ေယဘူယ်သေဘာဆန္ပါသည္။ UWSP
၏ အဓိကစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ ၎၏တပ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ စြပ္စြဲၾကသည္႔ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္ျခင္း
အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားျဖည္႔ဆီးေပးရန္ တည္ေထာင္ထားသည္႔ ဗ်ဴ႐ိုမ်ားမွာ အမည္သာရိွ၍ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈသိပ္မရွိ ဟုဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။282
ေယဘူယ်အားျဖင့္ UWSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈရွိၿပီး ရလဒ္အားျဖင္႔ စီမံေရးဌာနမ်ား
စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်လာကာ မိမိကစ၍လုပ္ႏိုင္ေသာ အခြင္႔ အာဏာအနည္းငယ္ သာ ရွိပါသည္။ ခ႐ုိင္အဆင့္ေအာက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္
ထုံးစံအားျဖင့္ အခ်ိန္ပုိင္းမွ်သာ အလုပ္လုပ္ရၿပီး လုပ္ခလစနည္းနည္း (သို႔) မရဘဲလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
က႑အျပင္ တရားမဝင္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အဂတိလုိက္စားျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကိုသာ
အားကိုးရပါသည္။283

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား
စတင္ဖဲြ႔စည္းသည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ UWSP သည္ တရားစီရင္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ ေရွးယခင္က ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီမွ လုိက္နာက်င့္သုံးခဲ့
သည့္ တ႐ုတ္ပံုစံ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၎၏ ဗဟုိဥပေဒထိန္း သိမ္းေရးဗ်ဴ႐ုိသည္ အက်ဥ္းေထာင္လည္းရွိေသာ ပန္ဆန္းတြင္
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အေျခတည္သည့္ တရားစီရင္ေရးဗ်ဴ႐ုိခဲြႏွင့္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ဗ်ဴ႐ုိခဲြတုိ႔ကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။284 တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ခ႐ုိင္အားလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
တြင္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးတည္းျဖင့္သာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခိုင္းေလ့ရွိၿပီး လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ပန္ဆန္းျပင္ပရွိ ေဒသအမ်ားစုႏွင့္ အထူးေဒသ၏ အျခား
ၿမိဳ႕ငယ္အနည္းငယ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္တုိ႔ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။285 ဌာနအေနျဖင့္ UWSP အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ပင္လွ်င္
က်ိဳးတုိးက်ဲတဲမွ်သာရိွေနသည္႔ ေတာင္ပို္င္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အနည္းငယ္သာ ထားရိွႏိုင္သည္။
UWSP သည္ ခ႐ုိင္အဆင္႔ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၎၏အျခားၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကိုထားရွိေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသတြင္မူ ရဲတပ္ဖဲြ႔မရွိပါ။
ေက်းလက္ေဒသတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ထားရွိျခင္းအစား ေဒသအဆင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ေက်းရြာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္
UWSP
ရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္တုိ႔မွ

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္

ရြာသူႀကီးမွဦးေဆာင္၍

ဖဲြ႔စည္းထားေသာ

ေက်းရြာ၏ကုိယ္ပုိင္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔တုိ႔
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ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔တုိ႔သည္ ပါတီမွတုိက္႐ုိက္စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္မႈလက္လွမ္းမမွီသည့္ေဒသမ်ားရွိ အတြင္းပုိင္း လုံၿခဳံေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ UWSP က
အခြင့္အာဏာေပးထားသည္။ ယင္းျပည္သူ႔ စစ္တပ္ဖဲြ႔တုိ႔ကုိ UWSA မွ လက္နက္ေပး၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားပါသည္။ သတင္းရင္းျမစ္
တစ္ခု၏ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ယင္းျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔တုိ႔မွာ UWSP ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၀၀၀၀
ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိသည္ဟုဆို သည္။287

ဥပေဒမ်ား
UWSP ၏ ယခင္အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦး၏ အဆုိအရ အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ဗဟုိဟူ၍ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၌
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တရားမမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈအေသးမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တုိ႔မွာ
ေငြေၾကးေပးေလွ်ာ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေပးေလွ်ာ္ရျခင္းပုံစံတုိ႔ပင္ ျဖစ္တတ္သည္။288 UWSP သည္လည္း ၎၏ ဥပေဒက်င္႔ထံုးမ်ားႏွင့္
တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြက္ တ႐ုတ္မွဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ကူးယူထားပါသည္။

တရားစီရင္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲပံု
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအျခားေဒသမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသတို႔မွ ရာဇဝတ္မႈခင္းငယ္ မ်ားစြာကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ပင္
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသည္။ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖတို႔တြင္ ရြာအတြင္းျဖစ္ပြားေသာ အေသးစားခုိးမႈႏွင့္ အရပ္သားအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိ၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္သူ႔စစ္၏အခြင္႔အာဏာအေပၚလုံးဝမွီခုိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပုိ၍ႀကီးမားသည့္မႈခင္းမ်ားတြင္မူ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အာဏာမရွိေပ။ ပို၍ႀကီးမားသည့္မႈခင္းမ်ားအတြက္ ရြာသူႀကီးသည္ ျပည္သူ႔စစ္အားအသုံးျပဳ၍ သံသယရွိသူ တုိ႔အား
ဖမ္းဆီးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိ၍ ထုိသူတုိ႔အား ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ အမႈစစ္ေဆးရန္ ေပးပို႔
ႏိုင္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ခ႐ုိင္အဆင့္တြင္ အမႈမ်ားကုိ တရားသူႀကီးတစ္ဦးခ်င္းစီမွဆုံးျဖတ္၍ ခုံအဖဲြ႔ျဖင္႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခုံအဖဲြ႔ကုိ
ဗဟုိအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္မႈခင္းမ်ားအတြက္ ဖဲြ႔စည္းေပးရသည္။289 ယင္းအမႈတုိ႔တြင္ အမႈစီရင္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စီရင္ခ်က္
မ်ားေပးရန္ႏွင့္ အစုိးရေရွ႕ေနအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဂ်ဴရီလူႀကီးအဖဲြ႔ကုိ တရားသူႀကီးမွဦးေဆာင္ရသည္။ ယင္းအမႈတုိ႔အား
စစ္ေဆးရာတြင္ ေရွ႕ေန မ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေနအျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားျခင္းခံရသည့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ လက္နက္အမႈ
သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးမႈကဲ့သို႔ အဓိကအမႈမ်ားတြင္ပါဝင္လာႏုိင္သည္။ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေနဆုိသည္မွာ UWSP မွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ဥပေဒအႀကံေပး
ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္၍ ႏွစ္လက္စလံုးႏွင္႔ ဂ်ဴရီတို႔ကိုနားေထာင္ေပးရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ဴရီအတြက္အႀကံျပဳေျပာဆုိႏုိင္ရန္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးရသည္။290
ယင္းအမႈမ်ားအတြက္ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တို႔မွာ တရားသူႀကီးမွ ၈၀% ထည့္ဝင္မႈႏွင့္ ဂ်ဴရီမွ ၂၀% ထည့္ဝင္မႈတုိ႔၏ရလဒ္ျဖစ္သည္ဟု
ဆုိၾကသည္။ အၿမဲတမ္းစီရင္ခ်က္ကုိ သုံးရက္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ အမႈငယ္မ်ားကုိ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္၍ အမႈႀကီးမ်ားမွာမူ
ပုိ၍အခ်ိန္ၾကာရွည္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ပါတ္ထက္ေတာ့ မပုိေပ။291
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ျပစ္ဒဏ္မ်ား
UWSP မွျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ထုံးစံအားျဖင့္ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတုိ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွ
င့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာ ရရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္ကဲ့သို႔ႀကီးေလးသည့္ျပစ္မႈကို ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ အျခားျဖ
စ္ႏုိင္သည့္အဆင့္တုိ႔တြင္အသုံးျပဳသည္မွာ ထင္ ရွားလွၿပီး ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းမူဝါဒ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ တပ္ဖဲြ႔ျဖင့္ ေသနတ္ပစ္စီရင္ျခင္းကုိ
ေဆာင္ရြက္သည္။292 ထုိ႔ျပင္ UWSA တြင္ ၎၏ေဒသ၌ အက်ဥ္းေထာင္ (၂) ခုရွိသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုမွာ ပန္ဆန္းတြင္ရွိ၍ အျခားတစ္ခုမွာ
ဘန္ယန္းတြင္ရွိသည္။ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းသား (၈၀၀) ခန္႔ရွိသည္။

၆.၂ - ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)/ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KIA)
KIO ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တည္ေဆာက္ထားပံုတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာ္မရွင္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဌာန (၁၁) ခုပါဝင္၍
ယင္းေကာ္မရွင္ကို ပါတီႏွင္႔ သီးျခားထားရိွသည္။ ထို႔ျပင္ လက္နက္ကုိင္လက္႐ံုးျဖစ္သည့္ KIA ကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ ယင္းဌာနမ်ား
ထဲမွအေရးအပါဆုံးဌာနမွာ အေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (DGA) ျဖစ္၍ KIA အစိုးရစနစ္၏ ေက်ာ႐ုိးပုံစံျဖစ္ၿပီး အဆင့္အားလုံးတြင္ တပ္ႏွင့္
တြဲဖက္၍ တည္ရွိသည္။ KIO သည္ ၎လႊမ္းမုိးထားသည့္ေဒသကုိ (ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၄ ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ၂ ပိုင္း) ဟူ၍ နယ္ေျမ ၆ ခု
ခြဲထားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခ႐ုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ နန္းေထာ္ (ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွ သံုးရြာအထိ နယ္နမိတ္ခ်င္း အားျဖင့္ထိစပ္ေနေသာေနရာ)
အပါအဝင္ ေဒသခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္သို႔ ခဲြျခားလုိက္သည္။293
KIO ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ျပဳလုပ္ထားသည့္သုေတသနမွာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိၿပီး ဌာနခြဲမ်ားစြာ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္
အေထြေထြစီမံခန္႔ခဲြေရးဌာန၏ အႀကီးတန္းအဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးႏွင့္အင္တာဗ်ဴးအျပင္ ပုိမုိငယ္ရြယ္ေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲေဆြးေႏြးမႈ
တုိ႔အေပၚကိုသာ အေျခခံထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြာျခားခ်က္မွာ အထင္အရွားရွိေနပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား
တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ သီးျခားတရားစီရင္ေရးဌာနတစ္ခုဖဲြ႔စည္းလုိက္သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ မတိုင္မီအ ထိ အေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဌာနမွ တုိက္႐ိုက္စီမံကြပ္ကဲပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ၎၏ပထမဆုံးေသာ ဗဟုိတရား႐ုံးကုိလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္
နယ္ေျမအဆင့္ႏွင့္ ခ႐ုိင္အဆင့္တုိ႔၌ တရား႐ုံးမ်ား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ခုိင္မာသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး
ဌာနသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည့္ဝစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိခဲ့ပါသည္။ တဖက္ကလည္း ၂၀၁၁
တြင္ KIO ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အသစ္တဖန္ျဖစ္ပြားလာသည့္ ပဋိပကၡတုိ႔ ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
KIO ၌ လုိင္ဇာႏွင့္ မုိင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးမႈျပဳလုပ္ႏုိင္သည္႔ အာဏာရွိသည္။294 ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးမႈကုိ
အေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ကုိင္တြယ္ေသာ္လည္း သံသယရိွသူအား ဖမ္းရာ၌ ရြာကာကြယ္ေရးတပ္ႏွင့္ ေပ်ာက္ၾကားတပ္တုိ႔၏ အကူအညီ
ကုိေတာင္းခံရသည္။ ရြာကာကြယ္ေရးတပ္ႏွင့္ ေဒသခံေပ်ာက္ၾကားတပ္တုိ႔ မရွိသည့္ေဒသႏွင့္ မရိွသည္႔အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးမႈျပဳလုပ္ရန္ KIA
ကုိေခၚယူၾကပါသည္။

တရားစီရင္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲပံု
KIO ၏အဆုိအရ အမႈအမ်ားစုကို ထုံးစံအားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ သို႔မဟုတ္ နန္းေထာ္အဆင့္တုိ႔တြင္ ကုိင္တြယ္ၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔မေျဖရွင္းႏုိင္
ပါက ပုိ၍ျမင့္မားသည့္အဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးၾကသည္။295 အခ်ိဳ႕အမႈမ်ား တြင္ အရပ္သားတုိ႔သည္ သူတို႔၏အမႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔
အယူခံဝင္ၾကၿပီး ထုိ႔ေနာက္မွ အမႈကို ခ႐ုိင္အဆင့္၊ နယ္ေျမအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုတရား႐ုံးသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။296 မည္သည့္အမႈ
အမ်ိဳးအစားတုိ႔ကုိ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သနည္းကို ဆုံးျဖတ္သည့္ ရွင္းလင္းေသာစည္းမ်ဥ္း အနည္းငယ္သာရိွသည္။
ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာခ်မွတ္ထားသည့္တုိင္ေအာင္ အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရိွသူ မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ သိရိွပံုမရေပ။
KIO တြင္ ရည္ညႊန္းကုိးကားစရာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္မရွိပါ။ အမႈတစ္ခုကုိင္တြယ္သည္႔ အရာရွိမ်ားကုိ အာဏာမ်ားစြာေပးထားၿပီး အမႈ၏
ျဖစ္စဥ္အေပၚအေျခခံၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင္႔ ထို ထက္နိမ့္သည့္အဆင့္တြင္ KIO ၌ ႐ုံးထုိင္သည္႔ တရားသူႀကီးမရွိပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သီးသန္႔အမႈတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ယင္းတုိ႔အတြက္ ေကာ္မတီတုိ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္းၾကရသည္။ ေကာ္မတီတြင္ KIOႏွင့္ KIA မွ အဖဲြ႔ဝင္
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တုိ႔ႏွင့္ အျခားၾသဇာရိွသည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔ပါဝင္၍ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ယင္းေကာ္မတီတုိ႔တြင္ အလုိအေလ်ာက္အားျဖင့္ ေဒသခံ
အေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ အရာရွိက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ဥကၠဌေနရာကုိ အမႈ၏အခ်က္ အလက္တုိ႔
အေပၚအေျခခံ၍ ေဒသခံအရာရွိမ်ားက ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။297 KIA တာဝန္ရိွသူသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ဥကၠဌ သို႔ ဒု-ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္
ခံရပါသည္။ ခ႐ုိင္၊ နယ္ေျမႏွင့္ ဗဟုိတရား႐ုံးတုိ႔၌အသုံးျပဳသည့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို အာဏာပုိင္တုိ႔မသိရွိၾကပါ။
အလားတူပင္ KIO မွအသုံးျပဳသည့္ ျပစ္ဒဏ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္သာသိရပါသည္။ အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး
စခန္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ မူးယစ္ေဆးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရွိပါသည္။ လူတစ္ဦး၏ အမူအက်င့္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လက္ေတြ႔က်သည့္
နည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္သည္ဟူေသာ အုိင္ဒီယာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားသည္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။298
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Interview with Shan businessman connected to EAOs in Shan State, 2016.
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အခန္း ခုႏွစ္ ။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ဤအခန္းတြင္ အခန္း ၄ ၌ စစ္တမ္းေကာက္ထားသည့္ EAA တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္
ပါဝင္သည္။ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ေလးခုကို အာရံုျပဳထားရာ EAA တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္း
တုိ႔ကုိ စဥ္းစားရာတြင္ အေျခခံႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာတုိ႔မွာ ေက်းရြာတရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အခန္းက႑၊ တရားစီရင္မႈအတြက္
ေစ်းဝယ္သလို ေရြးခ်ယ္ ၾကျခင္း၊ EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အားသာခ်က္ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအလားအလာမ်ား၊ ထိေရာက္သည့္ EAO
တရားစီရင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ရိွေနေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။

၇.၁ ။ ေက်း႐ြာတရားစီရင္ေရး
EAA ေဒသမ်ားရွိ လက္ေတြ႔တရားစီရင္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာရာတြင္ ေက်း႐ြာအဆင့္ တရားစီရင္ေရးယႏၱရား၏
အေရးပါမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းတရားစီရင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဆက္လက္အသုံးျပဳမႈတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ဗမာေဒသမ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ေရးကုိအေလးေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၏ တဆင္႔စကားအေထာက္အထားမ်ားအရ ဓေလ႔ထုံးတမ္းတရားစီရင္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္လႊားတြင္
အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ပါ အသုံးျပဳေၾကာင္း ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။299
ေက်းလက္အဆင့္တြင္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုသာမက ေက်း႐ြာတစ္႐ြာႏွင့္
တစ္႐ြာလည္း ကြာျခားမႈရိွသည္။ ၎လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈသည္ ၎စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏
နယ္ပယ္ကို ေက်ာ္လြန္ေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ EAA ႏွင့္ ေက်းလက္အဆင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား မည္သုိ႔
အျပန္အလွန္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ကုိ ၾကည့္၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။
ၾကည္႔ရသည္မွာ ဤစာတမ္း၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ EEA မ်ားအနက္ မည္သည္႔ EAA ကမွ ဓေလ႔ထုံးတမ္း ေက်းလက္တ
ရားစီရင္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ပုိ၍ျပည့္စုံေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင္႔ အစားထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမေတြ႕ရေပ။ ထိုသို႔လုပ္ရမည္႔အစား
၎တုိ႔သည္ သူတို႔၏တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကုိ လက္ရိွလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚလာ၍ ေပါင္းထည္႔ျခင္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ေက်း႐ြာမ်ား
သည္ ထုံးစံအတုိင္းပင္ တရားမဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင္႔ အေသးစားရာဇဝတ္မႈအမ်ားစုတုိ႔ကုိ ဓေလ႔ထုံးတမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍
ဆုံးျဖတ္ရန္ ခြင္႔ျပဳထားကာ၊ အကယ္၍ ျပည္သူမ်ားသည္ ရရိွလာမည့္ရလဒ္အေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွလွ်င္ EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အယူခံ
ဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ၎စာတမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ EAA အားလုံးသည္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႀကီးမားေသာျပစ္မႈမ်ား ဥပမာ
မုဒိန္းမႈ၊

လူသတ္မႈႏွင့္

မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈတုိ႔ႏွင္႔ပတ္သက္လွ်င္

EAO

တရားစီရင္ေရးစနစ္သုိ႔

တုိက္႐ုိက္တင္ျပရမည္ဆိုသည္႔

သတ္မွတ္ခ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က်င့္သုံးခဲ့ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ဦးႏု၏ ပါလီမန္အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္အစုိးရ
BSPP ၊ SLORC ႏွင့္ SPDC တုိ႔က်င့္သုံးခဲ့ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း က်င့္သုံးပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်း႐ြာအဆင့္သည္ EAO ထိန္းခ်ဴပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးတရားစီရင္ဆုံးျဖတ္သည့္ေနရာ ျဖစ္လာသည္။ တရားမဆိုင္ရာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရြာသူႀကီးမ်ား၊ ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္
တစ္ခါတစ္ရံ ေက်းရြာအဆင့္မွ သီးသန္႔တရားစီရင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုံုၿခံဳေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ ထုိ႔အျပင္
သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာရပ္ရြာမွ ၾသဇာရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။
၎အဆင့္တြင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုသည္

ရြာ၏တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္

သဟဇာတညီညႊတ္မႈအတြက္

အသင့္ေတာ္ဆုံးဟု

ယူဆခ်က္အေပၚ

အေျခခံထားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အႏုညာတစီရင္မႈပါဝင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဆက္လက္
က်င့္သုံးျခင္းကို ခြင္႔ျပဳျခင္းျဖင္႔ EAA သည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ တရားစီရင္မႈတြင္ ေရွးယခင္ကအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ခြင့္ရရံုမွ်မက ပံုမွန္သဘာဝဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို ရေစရန္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ခံစားလာရျခင္းေၾကာင္႔ EAA မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ တရားဝင္
လာမႈကို တိုးတက္ရလာေစႏိုင္သည္။
ရွမ္းရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေမးျမန္းခ်က္အရ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားထံမွ အခြင္႔အာဏာမ်ား ႐ုတ္သိမ္းခဲ႔ၿပီးကတည္းက
အျခားေသာ မည္သည္႔အာဏာပုိင္မွ် အားလံုးေလးစားသည္႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မထူေထာင္ႏိုင္ၾကေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
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ရွမ္းရပ္မိရပ္ဖႏွင့္သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ ပအုိ႔ဝ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (၂၀၁၆)။ Everyday Justice and Security
in Myanmar’s Transition project, 2016 မွ တင္ျပခ်က္ (၂၀၁၆)။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားက အႀကံျပဳသည္မွာ EAOs
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေလာက္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားကုိ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားၾကေၾကာင္းဆုိပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္
တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္႔ ဓႏုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကမူ လက္နက္ကုိင္ထႂကြမႈမျဖစ္ခဲ႔ဖူးသည့္ ဓႏုအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ားႏွင့္
လူမႈေရးအမႈအခင္းမ်ားကုိ ရြာသူႀကီးမ်ားက ကုိင္တြယ္၍ ရြာသားမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရတရားစီရင္ေရး႐ုံးမ်ားသို႔ သြားရန္ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကပါသည္။
လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ေဆးမႈကဲ့သို႔ ပိုမုိႀကီးမား သည့္အမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ လဲႊေျပာင္းပါသည္။
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မွ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးၾကားတြင္ တရားေရးစနစ္အ နည္းဆံုးသာတည္ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ပင္ ေက်း႐ြာသူႀကီးသည္ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစုက
ေလးစားသည္႔ မူလအစ အာဏာပိုင္ျဖစ္လာသည္။ သူက ရွင္းျပသည္မွာ
“၁၉၅၉ ခုႏွစ္ထိ ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ မင္းသား ဒါမွမဟုတ္ ေစာ္ဘြားရိွၿပီး သူ႔ေအာက္မွာ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ရဲေတြနဲ႔ အတူ ပေဒသရာဇ္စနစ္
အတုိင္း အုပ္ခ်ဴပ္ပါတယ္။ ေတာင္ၾကားမ်ားနဲ႔ အျခားေနရာမ်ားမွာေနၾကတဲ႔ ရွမ္းမ်ားဟာ တကယ့္ေတာင္ေပၚသားေတြျဖစ္တယ္။
ျပည္သူေတြဟာ ေစာ္ဘြားတစ္ေယာက္ကုိ မႀကိဳက္ခဲ့ရင္ သူတုိ႔ဟာ တစ္ျခားေနရာကို ေျပာင္းတာပဲ။ ၁၉၅၉ အၿပီးမွာ ရဲဝန္ထမ္း
ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာတယ္။ ႁခြင္းခ်က္က က်ိဳင္းတုံျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေကာ႔ က်ိဳင္းတုံရဲ႕
အ႐ြယ္ဟာ ႀကီးမားၿပီး သူဟာႏုိင္ငံသုံးနုိင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတာေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႕ကို ဆက္ထားခဲ့တယ္။ ၁၉၆၀
ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ေတြ စုစည္းတဲ႔အခါမွာ သူတို႔က တရားေရးဌာနေတြ ထူေထာင္ခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔္လည္း
ထိေရာက္မႈေတာ့ သိပ္မရိွဘူး။ သူတုိ႔ဟာ ရြာေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ အေျခအေနေတြကုိ မေျပာင္းႏိုင္ခဲ႔ဘူး။ ပိုၿပီးတင္းၾကပ္တဲ႔
တရားစီရင္မႈစနစ္ရိွဘို႔လည္း တကယ္ေတာ႔ သိပ္လည္းမလိုအပ္ခဲ႔ဘူး။ ၁၉၅၉ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ရြာေတြမွာေနတဲ႔လူေတြဟာ
ရြာသူႀကီးကုိပဲ ယုံၾကေတာ႔တယ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

300

သုုိ႔ေသာ္ ဓေလ႔ထုံးတမ္းေက်း႐ြာစနစ္တြင္လည္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိ၍ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳလို႔ ရေနပါသည္။ အင္တာဗ်ဴး
ေျဖၾကားသူတစ္ေယာက္၏ မွတ္ခ်က္တြင္ “ဘာပဲေျပာေန ေျပာေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးထဲမွာလည္း ႐ုိးရာဓေလ့နည္းနဲ႔ ဖိႏွိပ္တာ
ေတြ ရိွေနတာပါပဲ” ဟု ဆိုပါသည္။301 ထုိ႔အျပင္ ေက်း႐ြာတည္ၿငိမ္မႈကုိ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ပါက တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ မမွ်မတ ဆက္ဆံခံရႏုိင္
ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ ရြာ၏ကိစၥမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈႏိုင္မႈသည္

အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေနသူေလာက္ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ပါက ထိုသို႔

ျဖစ္တတ္သည္။ တိတိက်က်ရွင္းျပရလွ်င္ ေက်း႐ြာအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ (က်ား/မ အေျချပဳ
ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားပါသည္) အမ်ိဳးသားမ်ားက လႊမ္းမုိးထားေသာအခါ က်ဴးလြန္ခံရသူဖက္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္မည္
ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးထားႏိုင္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ ေက်းလက္ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုတြင္ အသက္အ႐ြယ္သည္ အဆင့္အတန္းတစ္ခုအတြက္
အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ပုိ၍ ဆုိးရြားစြာ ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္းကုိ ခံရႏုိင္ပါသည္။
စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွလွ်င္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္

ပုိ၍ျမင့္ေသာအာဏာပိုင္ထံ အယူခံဝင္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္

၎ကဲ့သုိလုပ္ရန္အတြက္ အဆက္အသြယ္မရိွၾကပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအေပၚ အေလးေပး၍ တရားစီရင္ရာတြင္လည္း ပုိက္ဆံရိွေသာ
လူမ်ားအတြက္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပုိက္ဆံမရိွေသာလူမ်ားသည္ အႏုိင္ရဖုိ႔ခက္ခဲပါသည္။ ၎ျပႆနာမ်ားရိွေနေသာ္လည္း
ေက်း႐ြာတရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားသည္ EAA နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဦးစားေပးတရားစီရင္ေရးယႏၱရားအေနျဖင့္ ရိွေနၿပီး ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပင္ပမွ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ ေျဖရွင္းေသာ အမႈမ်ားသည္ ပို၍ဆုိး႐ြားသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းက မွတ္မိေနျခင္းေၾကာင္႔လည္း ျဖစ္သည္။

၇.၂ ။ တရားစီရင္မႈအတြက္ ေစ်းဝယ္သလို ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္း
ထိန္းခ်ဴပ္သည္႔ နယ္ေျမမ်ားထပ္ၿပီး ေရာေထြးေနသည္႔ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အရပ္သားမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးထက္ပုိ
ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကသည္။ မြန္၊ ကရင္နီ ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္မ်ားမွ မ်ားစြာေသာ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူမ်ား၏
အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ ထိုသို႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရိွေနျခင္းအေပၚ ၎တို႔အမႈအတြက္ အာဏာပိုင္ေရြးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္စ ံုးတြင္ အခြင္႔အလမ္းရွာျခင္းမ်ား ရိွေၾကာင္းသိရသည္။302 အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနက တစ္ဦးခ်င္းကို
ေစ်းဝယ္သလို ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ေပးသလိုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ အလုိက္ဖက္ဆုံး တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖုိ႔ ျဖစ္လာရသည္။ မည္သည္႔
တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို

ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုသည္ႏွင္႔ပတ္သက္၍

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုသည္

တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ရွိသည့္

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ

အဆက္အသြယ္မ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္အ ခ်ိန္၊ ေမွ်ာ္မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လုိခ်င္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္တို႔အေပၚ အေျခခံသည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ EAO မွ တရားသူႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ကာယကံရွင္၏ အႀကိဳက္မျဖစ္ေသာအခါ ၎သည္ အစုိးရတရားစီရင္ေရးစနစ္ထံ
သြားေလ႔ရိွသည္။ တခါတရံလည္း EAO ထံတြင္ပင္ အယူခံဝင္သည္႔အခါ ရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြက္ ေစ်းဝယ္သလို
ေရြးခ်ယ္မႈမွာ တရားမမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈအေသးစားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေလ႔ရိွသည္။ EAA က ႀကီးေလးသည္ဟု မွတ္ယူေသာ
အမႈမ်ားကို ပိုျမင္႔ေသာ အဆင္႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းေၾကာင္႔ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားပါဝင္လာရာအမႈကို အျခားသို႔အပ္ရန္ မလြယ္ေတာ႔ေပ။
အႀကီးတန္း NMSP တာဝန္ရိွသူွမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အမႈတစ္ခုကုိ NMSP သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရတရား႐ုံးက ကိုင္တြယ္ၿပီးလွ်င္ အျခားက
၎ကိစၥကို ထပ္မံကိုင္တြယ္ရန္ ျငင္းပယ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
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၇.၃ ။ EEA တရားစီရင္မႈစနစ္၏ အားသားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအလားအလာ
နိဒါန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ဤသုေတသနျပဳလုပ္မည္႔ အတုိင္းအတာသည္ EAA တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကုိ
မည္ကဲ႔သို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္လာသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔ကို မည္ကဲ့သိုရႈ႔ျမင္ၾက
ပုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တန္ဖိုးျဖတ္ရန္ ခြင့္မျပဳထားပါ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အလုံးစုံေသာေဆာင္႐ြက္ခ်က္တုိ႔ကုိ
ၾကည္႔ရပါ သည္။
ပထမဦးဆုံးေလ့လာမႈသည္ EAA မ်ားထိန္းခ်ဴပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္က တည္ၿငိမ္မႈႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို
မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ပံ႔ပိုးမႈရိွသည္ကို ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ မ်ားစြာေသာကိစၥမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ရန္ ခြင့္ျပဳထား
ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင္႔ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးမႈကို အနိမ့္အျမင့္အတက္အက်ရိွေစႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲၿပီးသည္ႏွင္႔ တည္ၿငိမ္မႈႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္
ထူေထာင္ႏိုင္သည္။ လူထုအတြက္ ရဲလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာာင္သည္႔ တပ္ဖဲြ႔မ်ားအပါအဝင္ EAO အုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္ေဆာက္ပုံမ်ား၏ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္မႈႏွင့္
ေက်းရြာအဆင့္ႏွင့္ EAO အဆင့္မွ တရားစီရင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခ်ိတ္အဆက္မိမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ေသးငယ္သည့္အစိတ္အပုိင္း
ေတာ႔မဟုတ္ေပ။
အထူးသျဖင့္ EAA မ်ားေကာင္းစြာ အေျခက်ေနသည္႔ ေဒသမ်ားႏွင္႔ ရပ္ရြာအာဏာပိုင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေနရာမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ
သီးသန္႔အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အာဏာႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုႏိုင္ရန္ သိသိ သာသာခက္ခဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မ်ားစြာေသာ EAA နယ္ေျမမ်ား
တြင္ အဆိုပါတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ ပညာေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ႔သို႔ေသာ EAA အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္
အားေကာင္းေအာင္ ပံ႔ပိုးၿပီး အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားအတြက္ ခုိလႈံရာအျဖစ္ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အျမင္မ်ားကုိအကဲျဖတ္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ားမရိွေသာ္လည္း မ်ားျပားေသာ လြတ္လပ္သည္႔ သတင္း
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

ေျပာဆုိခ်က္အရ တုိင္းရင္းသားလူထုသည္ EAA တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားကို ပုိမုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
၎တို႔အတြက္ လက္လွမ္းမီသည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္ ျမင့္မားေသာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားရိွႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ EAA စနစ္မ်ားသည္ ထိုေဒသမွ ျပည္သူမ်ား နားလည္
သေဘာေပါက္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ မူလပထမ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။
မ်ားစြာေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အဆိုအရ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ EAO တာဝန္ရိွ
သူမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တာဝန္ရိွသူွမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားမွ လာေသာေၾကာင္႔
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရန္ ပုိ၍လြယ္ကူၿပီး အစုိးရ တရားစီရင္ေရးစနစ္ (ဇယားကြက္ ၂ တြင္ၾကည့္ပါ) ထက္ပုိ၍ တရားဝင္ျဖစ္ရန္ ပိုလြယ္ပါသည္။
အစုိးရတရားစီရင္ ေရးစနစ္တြင္ ဗမာအရာရိွမ်ားစြာ ပါဝင္ေနကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးေနာက္ ထုိစနစ္ကုိ ယုံၾကည္ ႏိုင္စရာမရွိ
ိ ္းတြင္ေဖာ္ျပထား သကဲသ
့ ႔ုိ ေက်းလက္တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏
သည့္ ဖိႏပ
ွိ ခ
္ ်ဴပ္ခ်ယ္သည္႔ စနစ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။303 အေစာပုင
ယခင္ကတည္းက ရင္းႏီွးေနကာ ရပ္ရြာလူထုၾကားတြင္ ပံုမွန္လို ခံစားရျခင္းသည္ EAA ၏ အုပ္ခ်ဴပ္မႈကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ပံ႔ပိုးေသာ
အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
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ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ CBO ကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူထုတုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တဲြ
လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကဳံရွိသည့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ
ယင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈက ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ PNA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသတုိ႔တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသေယာင္ရွိသည္။ ယင္းေဒသရွိ CBO မွ
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတရား႐ုံးမ်ားသို႔သြားသည့္ လူဦးေရတုိးလာလ်က္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားပါသည္။
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ဇယားကြက္ ၂ - ေက်းလက္တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရတရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီရန္ အခက္အခဲမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးၿမိဳ႕ျပေဒသအမ်ားစုတြင္ပင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ေယဘုယ် အားနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ အစုိးရ၏
တရားစီရင္မႈကုိ အသံုးျပဳမည္႔ ေက်းလက္တုိင္းရင္းသားလူထုႀကံဳေတြ႕ရမည္႔ ၎တို႔ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ သီးသန္႔အတားအဆီးမ်ားစြာရိွပါသည္။
ပထမဦးစြာအေနျဖင့္ လက္ရိွႏွင့္ ယခင္ပဋိပကၡေဒသအမ်ားစုတြင္ အစုိးရရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ တရားေရးစနစ္၏ ထိေရာက္မႈသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင္႔
ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္သာ အကန္႔အသတ္ႏွင္႔ ရိွေနသည္။ တုိင္းရင္းသားေဒသရိွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစုိးရတရားစီရင္ေရးစနစ္သုိ႔ အမႈကိစၥတစ္ခု
ေလွ်ာက္လဲရန္မွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာလမ္းခရီးကုိ အစိုးရရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရအာဏာရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔သြားရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ႏွင္႔စိမ္းေသာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ကုန္က်စရိတ္၊ ရဲႏွင့္အစုိးရအရာရိွမ်ားကုိ ေပးရန္တံစုိးလက္ေဆာင္ႏွင့္
အစုိးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ကိစၥၿပီးေျမာက္ရန္ ၾကာရွည္စြာေစာင့္ရျခင္းတုိ႔ရိွသည္။
ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာစကားကုိ မကြၽမ္းက်င္ေသာ လူမ်ားအတြက္ သိသိသာသာပင္ ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားလည္းရိွသည္။ မ်ားစြာေသာ
ေက်းလက္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာစကားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ မေျပာႏုိင္ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ အကဲဆတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင္႔ဆိုင္ေသာ
ကိစၥမ်ား အား ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ရဲဝန္ထမ္းႏွင့္ အစုိးရအရာရိွအမ်ားစုသည္ ဗမာ သုိ႔မဟုတ္ ဗမာမဟုတ္လွ်င္
အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား မရိွျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထဲအတြင္းမွာေတာင္ ျခားနားမႈမ်ားရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ မ်ားစြာေသာ
တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာစာတတ္ေျမာက္ျခင္း မရိွရသည္႔အထဲတြင္ အစုိးရ စာရြက္စာတမ္းအားလုံးသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာရိွသည္။
ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာစကားကုိ ေကာင္းမြန္စြာမေျပာနုိင္ျခင္းအတြက္ အစုိးရအရာရိွမ်ားမွ ခ်ိဳးႏွိမ္ဆက္ဆံျခင္းခံရေသာ
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားက ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ သံသယရိွေသာ ခံစားခ်က္မ်ား တုိးလာေအာင္ျဖစ္ေစ
ပါသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ တစ္ေယာက္၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာ ရွမ္းေဒသမ်ားရိွျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရရဲမ်ားက
ရွမ္းစကားမေျပာတတ္ျခင္းေၾကာင္႔ နားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ကာ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိခံရသည္ဟု သိရသည္။304
ရလဒ္မွာ

အစုိးရတရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ

အသုံးျပဳရာတြင္

ျမင့္မားေသာကုန္က်စရိတ္မ်ား၊

တစ္စုံတစ္ေယာက္၏

အမႈကုိရွင္းျပရန္

မတတ္ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းမ်ားသည္ ဓေလ႔ထုံးတမ္း ေက်း႐ြာတရားစီရင္မႈႏွင့္ EAO တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားကုိ ပုိ၍ဆြဲေဆာင္စရာျဖစ္ေစ
ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ႀကီး၏ ဆင္ေျခဖုံးရိွ ရပ္ရြာလူထုသည္ပင္ အစုိးရစနစ္ထက္ လက္ေတြ႔တြင္ ဓေလ႔ထံုးတမ္းဥပေဒ
မ်ားကုိ အသုံးျပဳလာၾကသည္။
EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အေကာင္းဆံုးဟုဆိုရမည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စဥ္းစားၾကည္႔မည္ ဆိုပါကပင္ ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။
အေၾကာင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရရွည္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမည္႔ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အလားအလာတို႔မွာ မေသခ်ာ
မေရရာသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ “လုံၿခဳံေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး”305 ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးရန္
ျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပါဝင္ေနပါသည္။ ၎ကို EAOs မ်ားက “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္”306 ဖဲြ႔စည္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ဟု
ေမွ်ာ္ မွန္းၾကၿပီး ၎တုိ႔၏တပ္ဖဲြ႔မ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ တူညီသည့္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ ေပါင္းစည္းလုိၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္
တပ္မေတာ္က လည္း EAOs မ်ား လက္နက္စြန္႔ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ EAOs တုိ႔အား အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔တုိ႔အျဖစ္ အဆင့္နိမ့္ရန္ အာရံုျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ၾကားအေျဖတစ္ခုကို ရွာေဖြေနၾကသည္႔ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈအခ်ိဳ႕တြင္
အၾကမ္းဖ်င္း တုိးတက္မႈ တစ္ရပ္ကို ရရိွထားပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းထားေရးႏွင့္ အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈ
က်ဴးလြန္သည္႔ အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔၏ လက္ေအာက္သို႔မက်ေရာက္ေစေရးတုိ႔မွာ EAAs မ်ားက ထုတ္ျပန္သည္႔ မ်ားစြာေသာ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔
အေပၚတြင္ မူတည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ လက္ရွိစနစ္တုိ႔ကို ပိုမိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေလ၊
တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင္႔ မတူေသာအျမင္မ်ားကို ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္႔ဆက္ဆံေရး ပိုမိုဖံြ႔ၿဖိဳးလာေလ၊ ပုိ၍
ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ EAAs မ်ားအား အားနည္းသြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ရွင္းလင္းစြာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးထားသည္႔
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မရွိေစဘဲ ပုိ၍ႀကီးမားသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈတုိ႔ကိုသာ ဖန္တီးဖြယ္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္
ရရိွေရးကို ဦးစားေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း EAA တို႔အေနျဖင့္ သူတုိ႔၏လက္ရွိစနစ္မ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ႏွင္႔ အစုိးရႏွင့္ EAA စနစ္တုိ႔အၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္႔ နယ္ပယ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ ျပဳလုပ္ရပါလိမ္႔ဦးမည္။
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This is provided for in the Nationwide Ceasefire Agreement and in the Political Dialogue Framework. Although the latter is under review at the time
of writing it will certainly include space for negotiations around the security sector, and is unlikely to contradict the NCA.
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EAOs have been using this term increasingly frequently since 2013 and envision significant reform of the national armed forces to make it more
representative of all ethnic groups at all ranks.
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ တိုးတက္မႈမ်ားဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါ က EAA အခ်ိဳ႕သည္ တည္ၿငိမ္
မႈကုိ အမ်ားဆံုးရႏိုင္မည္႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္အပါအဝင္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ ကုိ အားေကာင္းလာရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားလာလိမ္႔မည္ျဖစ္
သည္။ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ တရားစီရင္ ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအ
တြင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယိုယြင္းသြားျခင္းမ်ားရိွခဲ႔သည္။ EAA အေနျဖင့္ ၎၏ လူထုကို ကာကြယ္မည္ဟု စစ္မွန္စြာ
ရည္ရြယ္ထားသည့္တုိင္ေအာင္ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္သာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရး
အႀကီးဆံုးျဖစ္လာရသည္။ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္မူ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အေပၚ သေဘာတရားေရးရႈေဒါင္႔မွ အာ႐ုံျပဳၾကည္႔
ပါက ၎လႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တို႔ကုိ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ မည္သည့္အခါကမွ မရည္ရြယ္ခဲ႔ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကမူ အရပ္သားတုိ႔အေပၚ ပို၍အာ႐ုံစုိက္သည့္ အေလ့အထတုိ႔အား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဦးတည္သည္ဟု ဆိုရ မည္။
ထုိ႔ျပင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ EAOs အခ်ိဳ႕က ၎တို႔သည္ ေပ်ာက္က်ားတပ္မွ်သာမဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြ
င္ရွိသည့္လူထုကို အမွန္တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ျပသရန္ စိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္၏ အဓိက
သေဘာတရားမွာ ၎တုိ႔ေဒသအတြင္း၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းထားေရးႏွင့္ တုိးတက္ေစေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္တြင္ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအဆင့္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိပါက ၎တုိ႔အား ၾသဇာရိွေစမည္႔ လကၡဏာအခ်ိဳ႕ကို
ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ဟု မွတ္ယူသည္။ EAAs မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း
ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရာ၌ လူထုကုိ ရဲလုပ္ငန္းျဖင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ လူထုအၾကား ပဋိပကၡတုိ႔ကို ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ မႈခင္းမ်ားကို
ႏိွမ္နင္းႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ တရားဝင္အာဏာပုိင္အျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို အဓိကထား၍ ျပသရန္ျဖစ္သည္။
KNU သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးၿပီးကတည္းက အၾကမ္းဖ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
KNPF အတြက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရာရွိသစ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးရန္
ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီတုိ႔ရွာေဖြထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ KNU သည္ လူထုအား တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္
ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိရိွမႈျမင့္တက္လာေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပုံ
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ အရပ္သားမ်ား ပိုမုိပါဝင္လာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ဖန္တီးေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္
တစ္ေဒသအေနျဖင့္ RCSS သည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။307
EAOs ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔သည္ တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္တုိ႔တြင္ ပိုမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိျမင္သင့္ပါသည္။ EAOs ႏွင့္
အစုိးရတုိ႔အၾကား အခြင္႔အာဏာပုိင္မ်ား ႀကီးမားစြာ ထပ္ေနျခင္းသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရသည့္အမွန္တရားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရိွန္ရလာသည္႔တိုင္ ထိုကိစၥမွာ ခ်က္ျခင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားဦးမည့္ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ထုိေဒသမွ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ယခုက်င္႔သံုးေနသည္႔ နည္းလမ္းအတိုင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ေအာင္ႏွင္႔ မွီခုိ
အားထားႏုိင္လာေအာင္

လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ဆိုပါက

တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုအတြက္

စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။
သဘာဝအားျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္တုိ႔ၾကား လတ္တေလာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဥပမာမ်ားမွာ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔
ၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔သည္ တစ္နည္းတစ္ဖုံအားျဖင့္ အစုိးရ ၏ လုံၿခဳံေရးဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံတြင္ တရားဝင္ေပါင္း
စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မႈခင္းမ်ားအတြက္ PNA သည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ တရားခံမ်ားကို ရဲတပ္ဖဲြ႔သို႔လႊဲျပာင္းေပး၍
အစိုးရစနစ္တြင္ စစ္ေဆးစီရင္ေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖဲြ႔ ႏွစ္ဖဲြ႔သည္ ရပ္ရြာအဆင့္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္႔ EAOs မ်ားအနက္ မည္သည့္ EAOs ကမွ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ၊
အမႈစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစုိးရ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ အေရးပါေသာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ိဳးကို အစီရင္ခံတင္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ NMSP ကသာ မူးယစ္ေဆးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆာင္ရြက္ေနမႈရိွပါသည္။
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အခါအားေလ်ာ္စြာ ပူးေပါင္း

စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရိွအျပင္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင္႔

ျပစ္ဒဏ္မ်ား၌ ႀကီးမားေသာ ကဲြလဲြမႈမ်ားရိွပါသည္။
EAOs တုိ႔ၾကား အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပို၍မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား ထပ္ေနျခင္းသည္ KNU ၊ DKBA ႏွင့္ NMSP တို႔ၾကားတြင္ ရာဇဝတ္ မႈမ်ားကိုကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို
ျဖစ္ေစသည္။ KNU က မြန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးပါက ၎ကို NMSP သို႔ပို႔ေပးရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူသည္ မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ
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Jolliffe 2015, op. cit., 66. ယင္းမွာ RCSS အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ကုိဦးစား ေပးထားေသာ “စစ္အတြင္းဖဲြ႔စည္းပုံဥပေဒ”၏
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္သည္။ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဖဲြ႔စည္းပုံ” ကို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမရွိ ေသးပါ။
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ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကရင္ ျဖစ္ပါက ထိုနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္သည္။309 အမႈတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကဲြ ႏွစ္ဦးပါဝင္ေနပါက ထိုအခါမ်ိဳးတြင္
တရားစီရင္မႈသည္ ေဒသအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ က်ဴးလြန္သူတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကြဲမ်ား ပါဝင္ေနသည့္တုိင္ေအာင္ NMSP ေဒသ
တြင္ အမႈေသးမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအဆင့္၌ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကိုင္တြယ္ပါသည္။310 ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္႔ အစီအစဥ္မ်ားမွာ
တခါတရံ အဖြဲ႕တစ္ခုစီမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္မ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး EAO ခ်င္း ေဆြးေႏြး
ထားသည့္ ပုိ၍ျပည့္စုံေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင္႔ မဟုတ္ေပ။311
EAOs မ်ား မည္သုိ႔ပင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ လည္ပတ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာေထြးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္
လည္း အၿပိဳင္တရားစီရင္ေရးစနစ္အျဖစ္

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရိွေနလိမ္႔ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္တည္ေနမႈက အစုိးရမွ ၎၏စနစ္ကုိ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အတြက္ အေရးပါသည္ သက္ေရာက္မႈမ်ားေပးႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္မႈရိွကာ ပဋိပကၡတြင္ အကဲဆတ္မႈလည္းရိွေသာ
ႏုိင္ငံတကာမွ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚလည္း ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရိွပါလိမ္႔မည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
မွ ေဆာင္ရြက္သူတို႔၏ အခန္းက႑တုိ႔ကို ကူညီလမ္းျပေပးမည့္ သုေတသန အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား အခန္း (၆) ၏ သံုးသပ္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထား
သည္။

၇.၄ ။ EAO တရားစီရင္ေရး၏ အားနည္းခ်က္မ်ား
အခန္း (၄) တြင္ေဆြးေႏြးထားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္
ဤအခန္း၌ လက္ရွိ EAAs မ်ား၏ စနစ္တို႔မွ ထင္ရွားေသာ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အေလးေပးေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တရားစီရင္ေရး
စနစ္တုိးတက္ေစရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္႔ ကိုင္တြယ္ရန္လုိအပ္ေသာ ျပႆနာအားလုံးပင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔တြင္
စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွရိွလုပ္ႏိုင္မည္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ရည္စူး၍ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားမရွိျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု
အမ်ားစုအတြက္ ေက်းရြာအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ တရားစီရင္မႈစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီရန္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနျခင္းႏွင္႔ EAAs တုိ႔က
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳမႈႏွင့္ မွားယြင္းစြာအသုံးျပဳမႈတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ရဲလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း (Policing)
EAAs အမ်ားစုမွာ အဖြဲ႕တြင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ တာဝန္ကုိ ပံုမွန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားရွိသည့္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား
(RCSS ႏွင့္ KNPP တို႔တြင္ရိွသည္႔အတိုင္း312 ) သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ လက္နက္ကို္င္ လက္႐ံုးမ်ား၏ လက္ေအာက္ရိွ ရပ္ရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသို႔
ေပးအပ္ထားေလ႔ရိွသည္။ KNU၊ UWSP ႏွင့္ KIO တုိ႔သည္သာ အၿမဲတမ္းရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားရွိ၍ KNU ၏ KNPF အဖဲြ႔သည္သာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကုိ ထိေရာက္စြာထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ႐ုိး႐ိုး ဖမ္းဆီးမႈ၊ သံသယရွိသည့္တ
ရားခံကုိခ်ဳပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားသည့္လူထုစည္းေဝးပဲြမ်ား၌ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈတို႔ကို ၿဖိဳခြင္းျခင္းမ်ားထက္ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္
လုိအပ္ပါသည္။ အျခားေသာအဖဲြ႔မ်ားထက္စာလွ်င္ KNPF တြင္ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးထားသည့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔တုိ႔ကုိ စုံစမ္း
စစ္ေဆးမႈ ကၽြမ္းက်င္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးထားျခင္း၊ ရိွၿပီးသား အေထာက္အထားရယူသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုိက္နာရန္
သို႔မဟုတ္ EAO တုိ႔၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေပၚယံလက္ဆင္႔ကမ္းသတင္းစကားပါးျခင္းထက္ပို၍ သိနားလည္ေစျခင္း တို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သာဓကအနည္းငယ္ရွိပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအမ်ားစုကို အဖဲြ႔အစည္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိရာ
၎တုိ႔မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းေပးမႈကို ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိပါ။
ထုိ႔ျပင္ KNPF သည္ပင္ KNLA မွေပးသည့္ စစ္သင္တန္းႏွင့္ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအနည္းငယ္အျပင္ ပုံမွန္သင္တန္းတို႔ကို အလြန္
အကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာ ရရွိပါသည္။ KNU တာဝန္ရိွသူတုိ႔မွ ေျပာဆုိသည္အတုိင္းဆုိပါက တပ္ဖဲြ႔တြင္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္
အျခားေသာ စြမ္းရည္တုိ႔မရိွျခင္းမွာ ႀကီးမားလ်က္ရွိသည္ ဟုသိရပါသည္။ ေခတ္မီရဲတပ္ဖဲြ႔တြင္ ရိွသင့္သည့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မူမ်ားမွာ EAA လုံၿခဳံေရး
တပ္ဖဲြ႔အမ်ားစုတြင္ လံုးဝမရိွေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အထက္ပါကိစၥတုိ႔ထက္ ရန္သူကုိ
ျပန္လည္ခုခံျခင္းသည္သာ အျမင့္ဆုံးဦးစားေပးအဆင့္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီျခင္း
ေက်းရြာအဆင့္အထက္၌ EAA နယ္ေျမမ်ားရွိ အရပ္သားမ်ားစြာသည္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္႔ ျဖစ္ရပ္ တို႔ႏွင့္ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ရသည့္
အခါတြင္ မည္သူတုိ႔ထံ သြားရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈအနည္းငယ္သာ ရိွ သည္။ သာမန္အရပ္သားတုိ႔အၾကားတြင္ အမႈစဲြဆုိရန္အတြက္
မည္သူ႔ကိုမွ် သိပ္မေျပာလိုၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔သည္EAOအဖဲြ႔ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာၾသဇာရိွသည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္
မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနသည္ ့ေဒသမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး ယင္းေနရာတုိ႔တြင္ EAOs မ်ားစြာႏွင့္
အစုိးရတုိ႔ရွိႏုိင္ၿပီး လူထုအေနျဖင့္ မည္သူကအာဏာပုိရွိေၾကာင္းကို မသိရွိႏုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္ေစသည္။ ေက်းရြာအဆင့္အထက္၌ တရားစီရင္ေရး
စနစ္ကို လက္လွမ္းမီရန္မွာ ကာယကံရွင္အေနႏွင့္ ယင္းေဒသရွိ EAO အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈရွိမရွိအေပၚ မူတည္ေနသည္။313
EAO တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ညံ႔ဖ်င္းေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚ
လာရေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအဟန္႔အတားမ်ားကလည္း အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေန
သည့္ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ လက္ရိွအာဏာပိုင္ တို႔မွာ ေရြ႕လ်ားစခန္းခ်ေနထုိင္ေနမႈမ်ားသာရွိသျဖင့္ အရပ္သားတုိ႔အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ EAA တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔အေပၚ ႀကီးမားသည့္ အတားအဆီးမ်ာရွိၿပီး အေၾကာင္းမွာ ျပည္
သူတုိ႔အေနျဖင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ား၊ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ EAA ႐ုံးမ်ားသို႔ သြားရန္ခက္ခဲျခင္း၊ လုံၿခံဳေရး
တာဝန္ရိွသူမ်ားအတြက္လည္း သံသယရိွသူကို ႐ုံးေတာ္သုိ႔ဆင့္ေခၚလာရန္ ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
တရားစီရင္ေရးအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ရြာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးမႈအေပၚ မူတည္ေနပါက ယင္းကဲ့သို႔ သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေနဆဲပင္
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္လာရေသာ ရလဒ္မ်ားမွာ EAAs မ်ားအေနျဖင္႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔အျပင္မွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ ႀကီးမားသည့္ ရာဇဝတ္မႈတုိ႔ကို ကုိင္တြယ္ခြင့္မရွိေသာ ရပ္ရြာအဆင့္အာဏာပုိင္တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္
ဆုံးျဖတ္မႈျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပံုစံတက် တရားခြင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္၍ ၎တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတင္ျပသည့္
အစီရင္ခံစာအေပၚမူတည္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို အက်ဥ္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရပ္ရြာအာဏာပိုင္တို႔က တရားေရးစနစ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ အမႈစီရင္ျခင္းႏွင့္ အျခားသင့္ေလွ်ာ္မႈမရွိသည့္ ျပစ္ ဒဏ္ခ်
မွတ္ျခင္းတို႔ကို ဦးတည္ေစသည္။
အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအသစ္ဆုိသည္မွာ ေက်းလက္ေနျပည္သူတုိ႔က အဓိပၸါယ္ေပါက္ၾကသည္မွာ တပ္မေတာ္က လွည္႔ေန
ေသာ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေၾကာက္႐ြ႔ံစရာမလုိေတာ့ဘဲ EAA ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားထံသို႔ အမႈမ်ားအား ပို၍ပြင့္လင္းစြာ
တင္ျပႏုိင္စြမ္းရွိလာၿပီးဟူ၍ျဖစ္သည္။
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EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားမွ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းမ်ား
EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုမူ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းမရွိပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွႏိုင္ပါသည္။ သတင္းရင္းျမစ္တုိ႔၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ KNU ႏွင့္ NMSP စနစ္တုိ႔၏ အမႈမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးမွ ေငြေၾကးကုန္က်မႈလုံးဝမရွိရန္အထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ၾကၿပီး အစုိးရစနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အခ်ိန္လည္း အနည္းငယ္သာၾကာတတ္သည္ဟုဆိုပါသည္။315 သို႔ေသာ္ ယင္းစနစ္တုိ႔မွာလည္း ၎တို႔ရပ္ရြာ
အတြင္းမွ ပုိမုိခ်မ္းသာသည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းကို ခံႏိုင္ရေျခရွိၿပီး ၎တို႔သည္ တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါႏွင္႔
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုပင္ အခေၾကးေငြေပး၍ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။316 ထုိ႔ျပင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္
အရာရွိမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ႏွင့္ အရပ္သားတုိ႔အၾကား ျဖစ္ေပၚေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ တိုက္႐ိုက္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္
ကုိ ေငြေၾကးေပး၍ ၿငိမ္သက္ ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ရွိေနသည္။ EAA စစ္သားမ်ားသည္သာ လက္နက္ကုိင္ထားျခင္း
ေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိမခံရရန္ ခံရသူတုိ႔အား သြယ္ဝုိက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တုိက္႐ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း) မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။
ယင္းမွာ

EAA

တရားစီရင္ေရးစနစ္တုိ႔ႏွင့္

ေက်းရြာအဆင့္တရားစီရင္ေရးစနစ္

ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာအာဏာပုိင္တုိ႔ကလည္း ရပ္ရြာအဆင့္ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အင္အားသံုးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေသာ
အခါတြင္ျဖစ္သည္။
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KNU စနစ္ေအာက္တြင္ အမႈသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိမုိၾကာေနပါက ပံုမွန္တရားစီရင္ေရးျဖစ္စဥ္ စရိတ္ကိုေပးရသည္။ ႏုိင္ငံတကာသုေတသန
ပညာရွင္တစ္ဦးမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္မွာ သူတုိ႔၏ေလ့လာမႈအရ EAOs တရား႐ုံးမ်ားသု႔ိ အလွဴေငြမ်ားေပးရသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရားစီရင္
ခ်က္က ဘက္လိုက္သည္ သို႔မဟုတ္ အဂတိလုိက္စားသည္ ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းမွ ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီးသည္႔အခါတြင္မွ ေပးသည္ဟုဆိုသည္။
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KHRG ေစာင္႔ၾကည္႔သူတုိ႔ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး၊ ၂၀၁၆ (၂)။
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အခန္းရွစ္။ သံုးသပ္ခ်က္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ EAAs တုိ႔က တရားစီရင္ေရးအေပၚ မည္သို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ ဆိုသည္
ကို ထိေရာက္စြာ နားလည္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္
အလုပ္ျဖစ္မည္႔ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏိုင္ရန္ သုေတသနမ်ားပိုမုိျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ EAAs ၏ တရားစီရင္
ေရးစနစ္မ်ားအေပၚအား လံုးအားၿခံဳ၍ ခန္႔မွန္းခ်က္ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ သဘာဝမက်လွေပ။ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ တုိင္းရင္းသား
အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ သက္ဆိုင္ရာ EAA တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ အဖဲြ႔အစည္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ နည္းလမ္းတုိ႔အျပင္
ယင္းအဖဲြ႔အစည္း၏ နယ္ေျမအတြင္းမွ ပဋိပကၡသမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အတက္အက်တုိ႔မွ ထြက္ေပၚလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ စနစ္တစ္ခု
ခ်င္းစီကုိ စဥ္းစား၍ ေဒသခံလူထုအၾကား ၎၏ တရားဝင္မႈအျပင္ ယင္းေဒသအတြက္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ေဆာင္က်ဥ္းရာတြင္
သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတုိ႔ကုိ စီစစ္အကဲျဖတ္သင့္ပါသည္။
အစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အသုံးခ်ရန္ႏွင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ တဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္
ပဋိပကၡ၏ သဘာဝကို နားမလည္ပဲ၊ အစိုးရႏွင္႔ ရပ္ရြာလူထုၾကားဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ အံဝင္ေစသည္႔ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔
အစီအစဥ္မခ်ိတ္မိပါက နားလည္မႈလဲြျခင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နစ္နာစရာမ်ားသာ ႀကဳံရႏုိင္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားစြာတြင္ အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရိွသည္မွာ ေပၚလြင္ထင္ရွားၿပီးသားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ EAA ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း
ၾကာရွည္စြာေနထုိင္ခဲ့ၿပီးသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ အျခားေသာအစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆုိးရြားသည့္အေတြ႔အႀကဳံ ရွိထားဖူးသည့္သူမ်ားတြင္
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဒသတုိ႔ရွိ ေဒသခံလူထုမွ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိႏွိပ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းမျပဳရန္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအေပၚယုံၾကည္မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည္။ EAA အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လူထု၏ခံစားခ်က္တုိ႔မွာ
ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒအသက္ဝင္ေစရန္ႏွင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွ်တမႈ၊ ညီမွ်မႈႏွင္႔ တရားဝင္ရန္မွာ အစုိးရႏွင့္ EAAs တုိ႔ၾကားတြင္ ႀကီးမားသည္႔ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု
လုိအပ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ EAA အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔မွ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ EAA စနစ္မ်ားအတြင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေရးပါသည္ဟု ႐ႈျမင္သင့္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ညိွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမင့္ေစမည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင္႔သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳ၍ လက္လွမ္းမီမႈတိုးတက္လာျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈ
ကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ပုိမုိျမင့္မားလာေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္
ႏိုင္ျခင္းႏွင္႔ အနာဂတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာအတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏုိင္ေရး တို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကူညီလုိသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔မွာ အထိခိုက္လြယ္ဆုံးေသာလူထုတို႔
ထံသုိ႔ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ သေဘာသဘာဝကို နားလည္မႈ ေသခ်ာေစရန္ အစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အျပင္ EAA
၏ တရားစီရင္ေရးတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ပါ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရလိမ္႔မည္။
အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာအေျခစုိက္တရားစီရင္ေရးစနစ္တုိ႔မွာ မည္ကဲ့သို႔အလုပ္လုပ္ပုံကို နားလည္ရန္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ယင္းေက်းရြာစနစ္မွာ EAA ေဒသမ်ားႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုရွိ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအားလုံးအတြက္
အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အုတ္ျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ ဥပေဒ၏ စာလုံးမ်ားထက္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈႏွင့္ အေပးအယူညိွႏိႈင္းမႈ
တုိ႔ကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တရားမမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းျခင္း၏
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ျဖစ္ၿပီး ကုိလုိနီေခတ္မတုိင္ခင္ကပင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရ၊ EAAsႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအဆင့္ရိွ လက္ရွိလုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ခြဲျခားထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းမ်ား မလုပ္ပဲ ေဒသခံလူထု၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တုိးတက္ျမင့္မား
လာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြကာ မ်ားစြာလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
EAAs တုိ႔အၾကားတြင္ KNU၊ KIO ႏွင့္ UWSP တုိ႔တြင္သာ ရဲလုပ္ငန္းအတြက္ ရည္စူး၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ တုိ႔ရွိၿပီး ေက်းလက္ေဒသတုိ႔၌
KNPF သည္သာလွ်င္ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားပါသည္။ EAA အမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကိုင္လက္႐ံုးႏွင္႔ ေက်းရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္
အဖြဲ႕တြင္းလုံၿခဳံေရး၊ စြပ္စြဲခံထားရသည္႔ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရိွသည္။ ၾကည္႔ရ
သည္မွာ KNU ၏ KNPF တြင္သာ အေျခခံစံုစမ္းစစ္ေဆးသည္႔ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွသည္။ EAAs မ်ားအေနျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းကို မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ေန
ၾကသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနမ်ားပိုမုိျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ EAO ေဒသမ်ားရွိ ရဲလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးတက္ေစရန္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းအတြက္ ရည္စူးၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ား သို႔မဟုတ္
ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားလုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားကို သင္တန္းေပးရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စံုးစမ္းစစ္ေဆး
ေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင္႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည္။ အထက္ကဆိုခဲ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
EAAs တို႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္႔ အေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္ရေတာ႔မည္ဆိုလွ်င္ ပို၍စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင္႔ EAAs
တုိ႔ၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ လက္ေတြ႔တန္ဖိုးရိွလွၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္နယ္ပယ္ကို ကုိယ္စား
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ျပဳကာ အနာဂတ္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေနာက္တ ဆင္႔တက္လွမ္းႏိုင္မည္႔ တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
လည္း ယင္းေဆာင္ ရြက္မႈတြင္ EAAs တုိ႔ကို ပံ့ပုိးေပးသင့္၍ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း EAA ၏ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္တုိ႔သည္သာ ထိခိုက္
လြယ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားစု လက္လွမ္းမီႏိုင္သည္႔ အာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ေနဦးမည္႔အတြက္ျဖစ္သည္။
တဖန္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည္႔ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔သည္လည္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို မည္သို႔စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္ကို နားလည္
ရန္ ေနာက္ထပ္သုေတသနျပဳလုပ္သင့္သည္။ ၎တုိ႔သည္ တခါတရံ ရာဇဝတ္မႈ အတြက္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းအေနျဖင္႔ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္တုိ႔သည္ ကာကြယ္ေရး
ႏွင္႔ သူပုန္ကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္သာျဖစ္ၿပီး ရဲလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည္႔ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ပါ။ တကယ္တန္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔
နယ္ျခားေစာင္႔တပ္တုိ႔သည္

ျပည္နယ္အတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင္႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ အခန္းက႑တို႔မွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရိွပဲ

အနာဂတ္တြင္ EAOs တုိ႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေပါင္းစည္းၾကမည္ဆိုသည္ႏွင္႔ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလူထုကုိ
အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ ရပ္ရြာတြင္း တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ အာဏာပုိင္မ်ားအျဖစ္ မည္သုိ႔ဖဲြ႔စည္းႏုိင္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေ
ကာင္း၊ စိတ္ကူး ၾကည္႔ပါက အေျခခံအနည္းငယ္သာေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူ႔စစ္တို႔ကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည္႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း

ရိွေနေသာ

အခန္းက႑ႏွစ္မ်ိဳးအေပၚ၌ အထူးအေလးေပး၍ ၾကည္႔သင့္သည္။
ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အနည္းငယ္သာ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး သုေတသနတြင္ ကြာဟခ်က္
မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေရွ႕သို႔ဆက္လက္တုိးတက္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတုိ႔၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မွ်တေသာတရား
ဥပေဒစိုးမုိးမႈထူေထာင္ႏိုင္ရန္မွာ EAAs မ်ားၾကားတြင္ ရိွေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္း၍ အတူတကြ လုပ္ကိုင္
ၾကရန္ သေဘာတူညီမႈရေရးသည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပုိမိုေပါင္းစည္း၍ ထိေရာက္မႈွရွိသည့္ လုံၿခဳံေရးႏွင္႔
ဆိုင္ေသာ အဓိကဇာတ္ေဆာင္မ်ား မည္သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကရန္ျဖစ္သည္။
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