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အတိုေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ား
AA - ရခိုင္တပ္မေတာ္
CSOs - လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
FPD - ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္
IDPs - ျပည္တြင္း အိုးအိမ္စြန္႕ခြာ ေနထိုင္ရသူမ်ား
JICM - တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 			
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း
JMC - အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
KPSN – ကရင္္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္
KNU – ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး
KNLA - ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
KIO - ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအရံုး
KIA - ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
LDU - လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး
MNDAA - ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု
NMSP - မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
NLD - အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
NCA - တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တို္က္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္္
ND - အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
PPST - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕
RCSS - ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
TNLA - တအာန္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
TWC - က႑အလိုက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
21CPC - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ)
UPDJC - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ
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၁။ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၇ ခုႏွ စ္ ေမလတြ င္ က်င္း ပခဲ့ေ သာ ျပည္ေ ထာင္ စု ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးညီ လာခံ 1
(၂၁ ရာစု ပင္လံု) အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မွတဆင့္
“ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအသစ္” တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ရလဒ္တစ္ခု
ထြ က္ ရိွ လာမည္ မ ဟု တ္ ဟူေ သာအခ်က္ သ ည္ လံုး ၀ျငင္း မရသည့္ အခ်က္ျ ဖစ္ လာသည္ ။
ဒု တိ ယ အႀကိ မ္ ပ င္ လံု ညီ လာခံ ၏ ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္ မွာ အနာဂါတ္ ဒီ မို ကေရစီ ဖ က္ ဒ ရယ္
ျပည္ေထာင္စတ
ု ည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံရမည္အ
့ ေျခခံမမ
ူ ်ားကို တပ္မေတာ္၊ တိင
ု ္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါ၀င္သင့္
ပါ၀င္ထိုက္သူ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕အားလံုးမွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆံုရပ္
ေနရာတခုဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။
ယၡဳ စာတမ္း သည္ ေျမယာစီ မံ ခ န္ ႕ ခြဲ မႈ အာဏာကို နမူ နာျဖစ္ စ ဥ္ေ လ့ လာခ်က္ တ ခု
အျဖစ္ အ သံုးျပဳကာ လက္ ရွိ ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးေတြ ႔ ဆံုေ ဆြးေႏြး မႈျ ဖစ္ စ ဥ္ အား ေလ့ လာအကဲ
ျဖတ္ထားသည္။ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမွ စၿပီး ၂ဝ၁၇ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအထိ ေဆြးေႏြးခဲ့
ေသာ ေျမယာအခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူလ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ားကို
ျပန္ လ ည္ေျခရာေကာက္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ အ တြ င္း
“သေဘာတူ ” ခဲ့ေ သာ ေျမယာမူ ၀ါဒဆို င္ ရာအေျခခံ မူ မ်ားသည္ ကရင္ အ မ်ိဳးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရရိွခဲ့ေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲေနသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအ
ဆင့္ေ ဆြးေႏြး ပြဲ တြ င္ ေဒသခံျ ပည္ သူ မ်ား၏ပို င္ ဆုိ င္ မႈႏွ င့္ ျပည္ န ယ္ အ စိုး ရ၏ေျမယာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအခြင့္အာဏာမ်ားကို တိတိက်က် ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွ စ္ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒကို အေျချပဳထားေသာတပ္ မေတာ္ သ ည္
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိုအေျခကုတ္ရယူရန္၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအတြင္း ၎၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို ေျဗာင္က်က် အသံုးခ်ေန
သည္ ။ အမ်ိဳးသားဒီ မို ကေရစီ အ ဖြဲ ႕ ခ်ဳပ္ သ ည္ ႏို င္ ငံေ တာ္ တာ၀န္ စ ယူ ခဲ့ သ ည့္ အ ခ်ိ န္ မွ စ ၍
ေရြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္မ်ားအတိုင္း ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေသးေပ။ ထို႕ေၾကာင့္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
စနစ္ကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေစမည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေန
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This was the 3th Union Peace Conference (21CPC) but the 2rd 21CPC. The first 21CPC took place in January
2016 under the Thein Sein government. The National League for Democracy (NLD) renamed it the 21CPC in
August 2016 when holding the 2nd 21CPC / 1st 21CPC.

ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

သည္ဟူေသာသံသယက အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုႀကီးမားလာသည္။
အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)
အား တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္
ေရးထိုးရန္ အဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုေနသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ တဖက္၌ ကခ်င္၊
ကရင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ
ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ႏွ င့္ ၎၏လက္ေ ၀ခံ လ က္ န က္ ကို င္ တ ပ္ မ်ားက စုေ ပါင္း ထိုး စစ္ မ်ား
ဆင္ႏႊဲေနဆဲျဖစ္သည္။
ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
ျဖစ္စဥ္အတြင္း အဓိကက်ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္အလိုက်ေရးဆြဲထား
ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒႏွင့္ လက္ရတ
ိွ ည္ဆဥ
ဲ ပေဒမ်ားတြင္ ႏိင
ု င
္ ံ ေတာ္အား
ေျ မ ယာႏွ င့္ သ ဘာ ၀ သ ယံ ဇာ တ မ်ား အေ ပ ၚ လံုး ၀ ခြ် င္း ခ် က္ မ ရိွ အာ ဏာ ကု န္ေ ပး
ထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအတြင္း ဤကဲသ
့ ႕ုိ ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို မ
္ စ
ႈ နစ္ကို ဆက္လက္က်င္သ
့ ံုး
ေနျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္စရာမရိွပါ။ ထိုအခ်က္
သည္ ပဋိပကၡ၏မူလအရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္း
ခ် မ္းေ ရးေ တြ ႔ ဆံုေ ဆြးေႏြး မႈ လု ပ္ င န္း စ ဥ္ တေ လွ်ာ က္ တြ င္ တ ပ္ မေ တာ္ ကာ ကြ ယ္ေ ရး
ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အေျခခံမႈ ၆ ခ်က္ကို အသံုးျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေသာအခြင့္
အာဏာမ်ားကို ရယူေနသည္။ ထို ၆ ခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို
“ႏို င္ ငံေ တာ္ က ထု တ္ျ ပန္ သ ည့္ တည္ ဆဲ ဥ ပေဒမ်ားကို တိ တိက်က်လို က္ နာရန္ ၊ ” “၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္”2 ဟူ၍ ေတာင္း ဆိုထားသည္။
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳခြင့္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခြင့္အလမ္း
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တာရွည္စြာ
ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရိွ
ေရးတို႔၏ပင္မအခ်က္လည္းျဖစ္သည္။3
တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(EAOs) တြင္ ၎တို႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ
2

3

Tatmadaw outlines 6-point policy for peace talk, The Nation, 23 Sept. 2014, accessible http://www.
nationmultimedia.com/asean&beyon/Tatmadaw-outlines-6-point-policy-for-peace-talk-30243970.html; Sai
Wansai discusses how EAO leaders interpret the Tatmadaw’s controversial six “principles for peace” as “more
of a stumbling block to cooperation than a road-map to peace.” Sai Wansai “Aftermath of 21st Century Panglong:
Positive Symbolism Throws the Door of Earnest Negotiations Wide Open”, Shan Herald Agency for News (SHAN)
4th Sept 2016; accessible https://www.burmalink.org/aftermath-21st-century-panglong-positive-symbolismthrows-door-earnest-negotiations-wide-open/
All people’s right to self-determination is protected International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights. ICESCR is one of the core International Human Rights Treaties. The Myanmar government ratified the
ICESCR on 6th Oct 2017.
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အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းခ်မွတ္ထားေသာ ေျမယာႏွင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ယႏၱရားမ်ားရွိသည္။ နမူနာအျဖစ္ျပရမည္ဆိုပါက
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) သည္ ၎စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေဒသအတြင္း ေျမယာႏွင့္
သစ္ေတာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူ၀ါဒမ်ားကို တရားဝင္
ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည္။ အဆိုပါ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားအား မိရိုးဖလာ ေျမယာႏွင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမခ
ံ န္႕ခြဲမစ
ႈ နစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာဖက္ဒရယ္အေျခခံမအ
ူ ေပၚ
အေျခခံေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။4 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ကရင္လူထု
အေျချပဳလူ မႈ အ ဖြဲ ႕ အစည္း (CSOs) ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ားသည္ အဆို ပါမူ ၀ါဒမ်ားကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈစားပြဲေပၚသို႕ တင္ျပျခင္းျဖင့္ အနာဂါတ္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုမူေဘာင္အတြင္း ထိုအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္း
ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ၏ကန္ ႔ သ တ္ မႈေ ဘာင္ေ အာက္ တြ င္ ရွိေ နၿပီး ထို က န္ ႔ သ တ္ မႈေ ဘာင္ ကိုေ က်ာ္ လြ န္
ေတာင္းဆိုေသာ အဆိုျပဳခ်က္အားလံုးကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က ပိတ္ပင္ပယ္ခ်ေနသည္ကို
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ရွိရၿပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖက္မွ တစံုတရာ၀င္
ေရာက္ေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနသလို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုတ
ခုတည္ေဆာက္သြားမည္ဟူေသာ ၎၏ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္
ျခင္း မရိွေ ၾကာင္း ကို ကြ်ႏု္ ပ္ တို ႔ ၏ေလ့ လာေတြ ႕ ရိွ ခ်က္ မ်ားက ညႊ န္ျ ပေနသည္ ။ ထို ႔ေ ၾကာင့္
ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လမ္းဆံုးေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ခ်ိဳ ႕ယြ င္း အားနည္း ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေ နေသာ ဤၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈ လု ပ္ င န္း စဥ္
အတြက္ ဘက္စံုစစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သံုးသပ္မႈတစ္ခုမျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္
လုိအပ္သည္ဟု KPSN က အၾကံျပဳလိုသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားေသာ
၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အစားထိုးႏိင
ု ္ေသာ မူေဘာင္အသစ္တစ္ခရ
ု ရ
ိွ န္လည္း
အႀကံျပဳသည္။ ထိမ
ု သ
ွ ာ စစ္မန
ွ ္ေသာ အားလံုးပါ၀င္ေသာ လက္ခံႏင
ုိ ္ေသာ တႏိင
ု င
္ လ
ံ ံုးအတိင
ု ္း
အတာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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Karen Environmental Social Action Network (2017) Kawthoolei Land Policy Briefer: Land to the Native
People

ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
စစ္ပြဲႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရိွ တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
ျပဳလုပရ
္ န္ ကမ္းလွမ္းခဲသ
့ ည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအစည္း အရံုး
(KIO) ႏွင့္ ၎၏ လက္နက္ကင
ို ္ေတာင္ပံျဖစ္ေသာ ကခ်င္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)
အေပၚ ထိုးစစ္မ်ားဆင္ခဲ့ၿပီး လပိုင္းအတြင္း အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာဆိုရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။5 ဇြန္လ
၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္းေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ စုေပါင္း
ထိုး စစ္ေ ၾကာင့္ KIO ႏွ င့္ လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ခဲ့ေ သာ ၁၇ ႏွ စ္ ၾ ကာ အပစ္ အ ခတ္ ရ ပ္ စဲေ ရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။6 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ စုစ
ု ုေပါင္း ၇၅၀၀၀ သည္ တရုတန
္ ယ္စပ္
တေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္း ၃၀ ခုတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခိုလံႈေနၾကသည္။7 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အတြင္း တပ္မေတာ္ဖက္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း
ျပည္ န ယ္ေျမာက္ ဖ က္ ပို င္းေဒသမ်ားအတြ င္း စစ္ေ ရးအရ အျပင္း အထန္ ထိုး စစ္ ဆ င္ႏႊဲေ န
သည့္ အ ခ်ိ န္ႏွ င့္ တခ်ိ န္ တ ည္း တြ င္ ျမန္ မာအစိုး ရသည္ တဖက္ ၌ အျခားတို င္း ရင္း သား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း
ႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ
ု ္ႏင
ို ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ၎တိအ
႔ု နက္ အထူးသျဖင့္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) စေသာလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။8
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“Union Government offers olive branch to national race armed groups”, New Light of Myanmar, 19 August 2011. In
the following days, Thein Sein reiterated the “olive branch” call in a public address: “President U Thein Sein addresses
first Pyidaungsu Hluttaw second regular session”, New Light Myanmar, 23 August 2011; See Transnational Institute’s
Sept. 2017 Myanmar Policy Briefing Report Beyond Panglong.
The KIO’s ceasefire with the Burmese government was the first written ceasefire, whereas all other ceasefire’s preceding
this with based upon verbal agreements.
Human Rights Watch (2012) Untold Miseries: Wartime Abuses and Forced Displacement in Burma’s Kachin State
Burma News International (2013) Deciphering Myanmar’s Peace Process, p. 43

ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။
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၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအရံုး (KIO) အၾကား
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ “ပဋိပကၡအလြန္” ကာလအတြင္း၌ ကခ်င္
ျပည္ န ယ္ေ ဒသအတြ င္းႏွ င့္ ကခ်င္ျ ပည္ သ ဘာဝအရင္း အျမစ္ မ်ားအေပၚ စစ္ အ စိုး ရက
ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ဲ႕ထြငခ
္ င
ြ ရ
့္ ရိွႏင
ို ခ
္ သ
ဲ့ ည္။9 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္
သည္ စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္တင္ခ်ဲ႕ကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
စီး ပြားေရးအတြ က္ အ က်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာ ရိွ သ ည့္ ေဒသမ်ားစြာ ကို ထိ န္း ခ်ဳပ္ႏို င္ ခဲ့ သ ည္ ။ 10
ထို႕ေၾကာင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို မႀကံဳစဖူး အလြန္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အေျမာက္အ
မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အျမတ္အစြန္းႀကီးမားေသာ သစ္မာ၊ ေက်ာက္စိမ္း
ႏွင့္ ေရႊတူးေဖၚျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္နင
ွ ့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ဖက္ ပိင
ု ္းအတြင္းရိွ
ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေျပာေသာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို ျမင္ေတြ႕ခံစားခြင့္
မရခဲ့ေ ပ။ ၎တို ႔ ဆိုေ သာ ေဒသဖြံ ႕ၿဖိဳးေရးဆို သည္ မွာ သယံ ဇာတအရင္းအျမစ္ ထု တ္ယူ
ေရးအတြ က္ တည္ေ ဆာက္ မႈ အမ်ားစု သာျဖစ္ သ ည္ ။ လက္ေ တြ ႕ တြ င္ ေျမႏွ င့္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူေဖၚေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအ၀န္း
ျပည္သူမ်ားမွီခိုေသာေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားဆီမွ လုယူလိုက္
ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ပို၍ ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲခဲ့ၾကရသည္။
ဲ့ ႕ို ပင္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစတင္သည္အ
့ ခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍
ကခ်င္ျပည္နယ္ကသ
ကရင္ျပည္နယ္၏ ေဒသမ်ားစြာအတြင္းသို႔ အႀကီးစားသယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေရအားလွ် ပ္ စ စ္ ထု တ္ ယူျ ခင္း စီ မံ ကိ န္း မ်ား၊ စို က္ ပ်ိဳးေရးအေျခခံ လု ပ္ င န္း မ်ား၊ အေျခခံ
အေဆာက္ အ အံု ဖြံ ႔ ၿ ဖိဳးမႈ စီ မံ ကိ န္း မ်ား၊ စသည့္ လု ပ္ င န္း စီ မံ ကိ န္း မ်ားစြာ တစစပို မို ဝ င္
ေရာက္ လာသည္ ။ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ တျခားေဒသမ်ားကဲ့ သုိ ႕ ပင္ ဗဟို စ စ္ အာဏာပို င္ မ်ား၏
ေဒသခံ သ ဘာ၀အရင္း အျမစ္ မတရားထု တ္ ယူျ ခင္းႏွ င့္ျ ပည္ သူ ႔ေျမယာအခြ င့္ အေရးအား
ေလးစားလို က္ နာမႈ မ ရိွျ ခင္း မ်ားက ကရင္ျ ပည္ န ယ္ အ တြ င္းျဖစ္ ပြားေသာ လက္ န က္ ကို င္
ပဋိ ပ ကၡ ၏ အဓိ က အေၾကာင္း ရင္းႏွ စ္ ခုျ ဖစ္ သ ည္ ။ ထို ႕ အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွ စ္ ၊ ဇန္ န ၀ါရီ လ
အပစ္ အ ခတ္ ရ ပ္ စဲေ ရးႏွ င့္ ၂၀၁၅ ခုႏွ စ္ ၊ တစ္ႏို င္ ငံ လံုး ပစ္ ခ တ္ တို က္ ခို က္ မႈ ရပ္ စဲေ ရးသ
ေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ယခင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ျဖစ္ ခဲ့ေ သာ လက္ န က္ ကို င္ တို က္ ပြဲ မ်ား ေခတၱ ရ ပ္ စဲ ခဲ့ျ ခင္းေၾကာင့္္ ကရင္ျ ပည္ သူ မ်ားမွာ
၎တို႔၏ဘ၀ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အခြင့္အလမ္းတခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့သလို တခ်ိန္တည္းတြင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလေၾကာင့္ လူထုမ်ားစြာဆန္႔က်င္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္လုပ္ငန္းစီ

9

10

8

Kevin Woods (2011) “Ceasefire capitalism: military–private partnerships, resource concessions and military–state
building in the Burma–China borderlands”, The Journal of Peasant Studies, 38:4, 747-770
Kachin Development Networking Group (KDNG) Lessons from the Kachin “development” experience
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ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

မံခ်က္မ်ား ေရွ႕ဆက္ခင
ြ ရ
့္ ရိလ
ွ ာခဲ့ ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ တင္းမာမႈအသစ္ႏင
ွ တ
့္ ေက်ာ့ျပန္တင္းမာ
မႈ မ်ား၊ လက္ န က္ ကို င္ ပ ဋိ ပ ကၡ သံ သ ရာ၊ ေျမသိ မ္း မႈႏွ င့္ အရပ္ သားျပည္ သူေ နရပ္ စြ န္ ႔ ခြာ
ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ပါဝင္ သူ မ်ားအျဖစ္ အ သိ အ မွ တ္ျ ပဳခံ ရေသာ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း
၂၁ ဖြဲ႕အနက္ ၈ ဖြဲ႕သည္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ လက္မွတ္
မထိုးေသာ က်န္ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ မ်ားျဖစ္ သ ည့္ ကိုး ကန္ ႔ အေျခစို က္
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ို ္းရင္းသား ဒီမက
ို ေရစီ မဟာမိတတ
္ ပ္ေပါင္းစု (MNDAA)၊ တအာန္း (ပေလာင္)
အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ရခုုိင္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔သည္ NCA
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္တားျမစ္ခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားတပိုင္း
အစိုးရကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ျငင္းဆန္ေသာအ
ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ က်န္ခဲ့သည္။11 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း အထိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္
လားဟူ ဒီ မို က ရက္ တ စ္ အ စည္း အရံုး (LDU) တို ႕ သည္ NCA စာခ်ဳပ္ ၀ င္ မ်ားျဖစ္ လာၾက
ေသာ္ လ ည္း ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားစြာ ၏ ၈၀
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ NCA စာခ်ဳပ္၀င္မ်ား မျဖစ္ၾကေသးေပ။
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Slodkowski, Antoni, “Myanmar signs ceasefire with eight armed groups”, Reuters, 8 Oct 2015, https://www.reuters.
com/article/us-myanmar-politics/myanmar-signs-ceasefire-with-eight-armed-groups-idUSKCN0S82MR20151015 ;
Maung Zarni and Saw Kapi, “Opinion: Divisive ceasefire won’t bring peace”, DVB, 8 Sept 2015, http://w.dvb.no/news/
opinion-divisive-ceasefire-wont-bring-peace/57093
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9

တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡေနာက္ဆံုးအေျခအေနျပဇယား
တနုိင္ငံလံုး
ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာအဖြဲ႔ ဘာအပစ္အခတ္ရပ္စဲမွ
ETHNIC
CONFLICT STATUS UPDATE မထိုးထားေသာအဖြဲ႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
( တနုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ဆိုမထားေသာအဖြဲ႔)

RCSS - ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးေကာင္စီ
KNU - ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုး
DKBA - ဒီမိုကတရက္ေတ့
ကရင္မိ်ဳးသားအ
ကိ်ဳးျပဳတပ္မေတာ္
ABSDF - ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ
ေက်ာင္းသားဒီမိုကရက္
တစ္တပ္ဦး

NDAA - အမိ်ဳးသား

UWSA ၀ျပည္ေသြး
စည္းညီညတ
ြ ္ေရး
တပ္မေတာ္

ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္
တပ္ေပါင္းစု

SSPP/SSA -ရွမ္းျပည္
တိုးတက္ေရးပါတီး/
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

ဳး မိ်ဳး
NSCN-K နာဂအမ်ိ
နာဂတ္အ
သားဆိုရွယ္လစ္
ေကာင္စီ-

KNPP - ကရင္နီအမိ်ဳး
သားတိုးတက္ေရးပါတီ

CNF - ခ်င္းအမိ်ဳးသားတပ္ဦး

KIO - ကခ်င္လြတ္
ေျမာက္ေရးအစည္းအရံုး
TNLA - တအာန္း
လြတ္
(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြ

တ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
AA - ရခိုင္တပ္မေတာ္
MNDAA - ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္း
ရင္းသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိ
တ္တပ္ေပါင္းစု

= 200 လူအင္အား

PNLO - ပအိ႔၀
ု ္အမိ်ဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႔ဲ
KNU/KNLA PC - ကရင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္စီ
ALP - ရခုိင္အမိ်ဳးသားလြတ္
ေျမာက္ေရးပါတီ
NMSP - မြန္ျပည္သစ္
ပါတီ
LDU - လားဟူဒီမိုကရက္
တစ္အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္

အထက္ပါဇယားသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအဖြဲ႔
ဇယားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည္။
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သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က NCA ကို “သမိုင္း၀င္လက္ေဆာင္” တစ္ခုအျဖစ္
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ၿပီး “ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂါတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္
လမ္းပြင့္ခဲ့ၿပီ” ဟု NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ယူေျပာဆိုခဲ့သည္။12
လက္ မွ တ္ေ ရးထိုးေသာ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား၏ေခါင္းေဆာင္
မ်ားက NCA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရတည္ၿမဲမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ယူေ ဆာင္ေ ပးႏုိ င္ေ သာလမ္း စတခု အျဖစ္ ေမွ်ာ္ လ င့္ ခ်က္ ထားၾကသည္ ။ “NCA ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႕ေတြဟာ အစိုးရႏွင့္ က်န္ရိွေနေသးတဲ့တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပိုထိေရာက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ
ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးတဲ့အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္လာႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု
KNU ဥကၠဌ မူတူေဆးဖိုးက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။13
ေနျပည္ေ တာ္ တြ င္ လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ပြဲ အ ခမ္း အနားကို စည္း ကားသို က္ ၿ မိဳ က္ စြာ
က်င္းပေနသည့္ အခ်ိန္ႏင
ွ ့္ တခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ႏင
ွ ့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ဖက္ပင
ို ္း
တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဖက္မွ KIA၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႕အေပၚ ပိုမိုထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။
အစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
မႈ လု ပ္ င န္း စဥ္ တြ င္ KNU ပါ၀င္ေ နမႈ ကို အသံုး ခ်၍ တျခားတို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္
အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားအား NCA ကို လ က္ မွ တ္ေ ရးထိုး ရန္ ဆြဲေ ဆာင္ ခဲ့ သ ည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွ စ္
ဒီဇင္ဘာတြင္ ႏုင
ိ င
္ ံေတာ္အတိင
ု ပ
္ င္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွငည
့္ ည
ီ တ
ြ ္ေရး
ကို “ကရင္ပံုစံ”14 ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အထူးသျဖင့္
KNU ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
တပ္ မေတာ္ ၏ စစ္ ဆ င္ေ ရးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ သားျပည္ သူေ ပါင္း ၈၅၀၀ ေက်ာ္ ၎တို ႔
ေနရပ္အိုးအိမ္မွ အတင္းအဓမၼစြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။15 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပိုင္းအာဏာပိုင္
မ်ား၏ အမိန္႔ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ၎စစ္ဆင္ေရးမ်ားက NCA ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အျပင္
12
13

14

15

Slodkowski, Antoni, “Myanmar signs ceasefire with eight armed groups”, Reuters, 8 Oct 2015
Jack Myint, “The Truth About Myanmar's New Ceasefire Agreement”, The Diplomat, 30 Oct 2015, https://thediplomat.
com/2015/10/the-truth-about-myanmars-new-ceasefire-agreement/
Pyae Thet Phyo, “Karen people urged to keep up the good work”, Myanmar Times, 19th December 2017; accessible
https://www.mmtimes.com/news/karen-people-urged-keep-good-work.html
KPSN (2018) The Nightmare Returns; accessible https://karenwomen.files.wordpress.com/2018/04/kpsn-media-releasethe-nightmare-returns.pdf; See also Karen Human Rights Group (KHRG) (2018) Attacks on villagers, ongoing fighting
and displacement in Hpapun and Toungoo districts from January to April 2018; accessible http://khrg.org/2018/05/181-nb1/attacks-villagers-ongoing-fighting-and-displacement-hpapun-and-toungoo-districts
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ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

ဖားအံႏွ င့္ မူေ ၾကာ္ (ဖာပြ န္ ) ခရို င္ မ်ားအတြ င္း တေက်ာ့ျ ပန္ လ က္ န က္ ကို င္ ပ ဋိ ပ ကၡ မ်ားကို
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။
NLD ပါတီ ဦးေဆာင္ေ သာအစိုး ရအာဏာရလာသည့္ အ ခ်ိ န္ မွ စ ၍ အပစ္ အ ခတ္
ရ ပ္ စဲေ ရး လ က္ မွ တ္ေ ရး ထိုး ထားေ သာ တို င္း ရ င္း သား လ က္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႔ မ်ားႏွ င့္
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရိွေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖက္စလံုး
အေပၚ တပ္မေတာ္ဖက္မွ အဆက္မျပတ္ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္း
ေကာင္း ၊ တို င္း ရင္း သားေဒသမ်ားအတြ င္း အရပ္ သားျပည္ သူ မ်ားအေပၚ စနစ္ တ က်
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္အား NLD အစိုးရကရံႈ႕ခ်ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ
လုုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၃.၁ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း (JICM)
JICM သည္ NCA အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္လမ္းညႊန္ရန္အတြက္
လု ပ္ ပို င္ ခြ င့္ ရိွေ သာ အျမင့္ ဆံုး အာဏာပို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္းျဖစ္ သ ည္ ။ ပထမဦး ဆံုး JICM
အစည္း အေ၀းကို NCA လက္ မွ တ္ေ ရးထိုးျခင္း အခမ္း အနားအၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွ စ္
ေအာက္ တုိ ဘာလ ၁၅ - ၁၇ ရက္ မ်ားတြ င္ က်င္း ပခဲ့ သ ည္ ။ ထို အ စည္း အေ၀းမွ ပူး တြဲ
ေစာင္ၾ့ ကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ
(UPDJC) တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ UPDJC ႏွင့္ JMC တို႕သည္ JICM ကို အစီရင္ခံရမည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာ
အေျခအေနမ်ားကို UPDJC ႏွင့္ JMC တို႔ က ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသာအခါ JICM
က ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရိွသည္။

12 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၃.၂ ပစ္ခတ္တက
ို ခ
္ တ္မရ
ႈ ပ္စဲေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ပူးတြဲေစာင္ၾ့ ကည့္ေရးေကာ္မတီ
(JMC)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ JMC သည္ NCA
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ပါ စစ္ေ ရးဆို င္ ရာအခန္း မ်ား အေကာင္ အ ထည္ေ ဖၚျခင္း အတြ က္
တာ၀န္ရိွသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား
တေက်ာ့ျပန္ ေပၚေပါက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ဟန္႔တားရန္အတြက္လည္း တာ၀န္ရိွသည္။ JMC
အတြက္ လုပင
္ န္းလမ္းညႊန္ (ToR) အရ ေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင္၊့ ျပည္နယ္အဆင့္
ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင္မ
့ ်ားအထိ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏင
ို ္ေသာလုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္။16 ေကာ္မတီကို ဒုတယ
ိ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေလာေလာဆယ္ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ တဖြဲ႕ဖြဲ႕၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဒုတိယဥကၠဌ
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

၃.၃ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ UPDJC ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၎သည္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈ လု ပ္ င န္း စဥ္ မူေ ဘာင္ အ တြ င္း က်ယ္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ျ ပန္ ႔
လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္။ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ JICM သည္ UPDJC ကမူၾကမ္း
ေရးဆြဲတင္ျပေသာ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ (FPD) ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အရ UPDJC သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈ
လု ပ္ င န္း စဥ္ အေကာင္ အ ထည္ေ ဖၚျခင္း ကို ႀကီး ၾကပ္ ရ န္ႏွ င့္ ျပည္ေ ထာင္ စု ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရး
ညီလာခံက်င္းပရန္ တို႔အတြက္တာ၀န္ရိွသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးညီ လာခံ ကို NLD အစိုး ရက ၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ ဟု အမည္ေျပာင္း
ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။17
UPDJC တြ င္ အစိုး ရ၊ လႊ တ္ေ တာ္ ၊ တပ္ မေတာ္ ၊ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္
အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠဌ အျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဒုဥကၠဌ (၃) ဦးရိွသည္။

Joint Monitoring Committee makes 15 decisions on second day meeting, New Light of Myanmar, 10 May 2018,
accessible: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/joint-monitoring-committee-makes-15-decisionssecond-day-meeting/
17
Burma News International (BNI) (2016) Deciphering Myanmar’s Peace Process: A Reference Guide 2016, p. 45;
See also, Sai Wansai, “Panglong Agreement still casts a long shadow on national reconciliation deliberation”,
Shan Herald Agency for News, 4 July 2016, accessible at: http://english.panglong.org/2016/07/04/panglongagreement-still-casts-a-long-shadow-on-national-reconciliation-deliberation/
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ဒုဥကၠဌ (၁) သည္ အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုဥကၠဌ (၂) သည္ ျပည္
ေထာင္ စု ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးေကာ္ မ ရွ င္ ဥကၠ ဌ ျဖစ္ ကာ၊ ေနာက္ ထ ပ္ ဒု ဥ ကၠ ဌ (၃) ေနရာကို
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စားျပဳသူက တာ၀န္ယူသည္။18
UPDJC တြ င္ အတြ င္းေရးမွဴးအဖြဲ ႕ ရိွ သ ည္ ။ အတြ င္းေရးမွဴးအဖြဲ ႕ ၀င္ မ်ားကို
အုပစ
္ သ
ု ံုးစုခထ
ြဲ ားသည္။ ပထမအုပစ
္ တ
ု င
ြ ္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အစုအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား
ပါ ရိွ သ ည္ ။ ဒု တိ ယ အု ပ္ စု တြ င္ တို င္း ရ င္း သား လ က္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႔ အ စ ည္း မ်ား ကို
ကုုိယ္စားျပဳသူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး တတိယအုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။19
UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သည္ က႑အလုိက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား (TWC)
က တင္ သြ င္းေသာမူ ၀ါဒစာတမ္း မ်ားကို ျပန္ လ ည္ သံုး သပ္ ၿ ပီးေနာက္ UPDJC ၏
အတည္ျ ပဳခ်က္ ရ ယူ ရ န္ အ တြ က္ ဘံု မူ ၀ါ၀ဒစာတမ္း မူ ၾ ကမ္း အျဖစ္ ျပင္ ဆ င္ေ ရးသားရန္
တာ၀န္ရိွသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ဘံုစာတမ္းမူၾကမ္းကို ၂၁ ရာစုုပင္လံုညီလာခံသို႔ တင္ျပၿပီး
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ UPDJC
၏ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္မွာ ၂၁ ရာစုုပင္လံုမွ ရရိွလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို
အစိုး ရသို ႔ တ င္ျ ပၿပီး ထို မွ ဆ င့္ ျပည္ေ ထာင္ စု လႊ တ္ေ တာ္ သို ႕ တင္ျ ပအတည္ျ ပဳရယူ ရ န္
ျဖစ္သည္။

၄။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္ တံခါးေပါက္
ငါးခ်ပ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က NCA ကို
အတည္ျပဳေပးခဲသ
့ ည္။ NCA ၏ အခန္း ၅ ၌ အစိုးရႏွင့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲ႕မ်ား
လိုက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအစီအစဥ္၊ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြး မႈ မူေ ဘာင္ မူ ၾ ကမ္းေရးဆြဲျ ခင္းႏွ င့္ျ ပဌာန္းျခင္း ၊ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး မႈ မူေ ဘာင္ ကို
အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုက်င္းပ
ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။
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14 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

UPDJC က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္တြင္ အခန္း ၉ ခန္းႏွင့္
အခန္းငယ္ ၁၇ ခုပါရိွသည္။20 မူေဘာင္သည္ NCA ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုကို အေသးစိတ္
ထပ္မံျပဌာန္းေပးသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

….ဤ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသား
စည္း လုံး ညီ ညြ တ္ မႈ မ ၿပိဳ ကဲြေ ရးႏွ င့္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္ တ့ံ ခုိ င္ ၿ မဲေ ရးတို ႔ ကုိ ေရွး ႐ႈ ၍
လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ
ဒီ မို ကေရစီေ ရး၊ အမ်ိဳးသားတန္း တူေ ရးႏွ င့္ ကုိ ယ္ ပို င္ျ ပဌာန္း ခြ င့္ အခြ င့္ အေရးမ်ားအား
အာမခံ ခ်က္ အျပည့္ အ ဝရွိေ သာ၊ ဒီ မုိ ကေရစီႏွ င့္ ဖက္ ဒ ရယ္ စ နစ္ တို ႔ ကုိ အေျခခံ သ ည့္
ျပည္ေ ထာင္ စု ကို ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ ရ လဒ္ မ်ားႏွ င့္ အ ညီ တည္ေ ဆာက္ ရ န္ ရ ည္ ရြ ယ္ ၍
ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။21
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္၏ အခန္း ၃ - ၄ တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္
ကို ေ ဖ ၚျ ပ ထား ၿ ပီး အ ခ န္း ၅ သ ည္ “ႏုုိ င္ ငံေ ရးေ ဆြးေႏြး မႈ အ တြ က္ ေ ဆြးေႏြး မ ည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား” ကို ေဖၚျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္
ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဟူ၍ က႑ငါးခုအျဖစ္ ခြဲျခားေဖၚျပထားသည္။ အခန္း
၆ - ၇ - ၈ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ားႏွင့္
အနာဂါတ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တ စ္ ခု တည္ေ ဆက္ျ ခင္း လုု ပ္ င န္း မ်ားကို
ေဖၚျပထားသည္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္တြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား
လက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား၊ တရား၀င္ မွ တ္ ပံု တ င္ ထားေသာ ႏို င္ ငံေ ရးပါတီ မ်ား၊
တို င္း ရင္း သားကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ား၊ လူ ထု အေျချပဳအဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား၊ တျခားပါ၀င္ သ င့္
ပါ၀င္ ထို က္ သူ မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားတြ င္ ပါ၀င္ ရ န္ ဖိ တ္ေ ခၚ
ထားသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြး
ၾကသူ မ်ားသည္ က႑တစ္ ခု ခ်င္း စီ အ လို က္ အေျခခံ မူ မ်ားရရိွေ ရးအတြ က္ ေဆြးေႏြး
သေဘာတူညခ
ီ ်က္ ရယူၾကသည္။ ထိအ
ု ေျခခံမမ
ူ ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စသ
ု ေဘာတူစာခ်ဳပ္၏
တစိတ္တေဒသျဖစ္လာႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ႏင
ွ အ
့္ ညီေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရရိလ
ွ ာေသာအေျခခံမမ
ူ ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူညီခ်က္ အျဖစ္မထည့္သြင္းခင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း
ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ
လုု ပ္ င န္း စဥ္ အ ဆင့္ ငါးဆင့္ ပါ၀င္ သ ည္ ။ က႑အလို က္ လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီ (TWCs)၊
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ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 15
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ (UPDJC –S)၊
ျပည္ေထာင္စၿု ငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ ႏွင့္
ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳျခင္းအဆင့္တို႔ျဖစ္သည္။
ယၡဳအစီရင္ခံစာတြင္ KPSN သည္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ထိုအဆင့္
မ်ားကို “တံခါးေပါက္ငါးခ်ပ္” ဟုရည္ညႊန္းေခၚဆိုသည္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္အရ
အထက္ေ အာက္ သို ႕ စီ ဆ င္းေသာ၊ အကန္ ႔ အ သတ္ျ ဖစ္ေ နေသာ လု ပ္ င န္း ယႏၱ ရားမ်ားႏွ င့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၎တို႕၏ ေနာက္ဆက္တြဲအကိ်ဳးသက္
ရာက္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူက သတိျပဳမိေစရန္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ၏ တံခါးေပါက္ ငါးခ်ပ္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရိွလာေသာ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အတည္မျပဳခင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အရ
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ “တံခါးေပါက္ငါးခ်ပ္” ကို မျဖစ္မေန ျဖတ္ရမည္။

ကရင္အမ်ိဳး
သားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲ

CSOs
လူမအ
ႈ သိင
ု း္ အ
၀န္းမ်ား၊ ႏိင
ု င
္ ံ
ေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ကရင္တင
ုိ း္ ရင္း
သားလက္နက္ကင
ုိ ္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက
အနာဂါတ္ ျပည္
ေထာင္စသ
ု ေဘာ
တူစာခ်ဳပ္တင
ြ ထ
္ ည့္
သြငး္ မႈ မူ၀ါဒအဆို
ျပဳလႊာမ်ားေရးဆြဲ
ၾကသည္။

ပထမ
တံခါးေပါက္
က႑အလိက
ု ္
လုပ
ု င
္ န္း
ေကာ္မတီ
(TWC)

ဒုတ
ု ယ
ိ
တံခါးေပါက္
ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈပးူ တြဲ
ေကာ္မတီအ
တြငး္ ေရးမွဴး
အဖြ႕ဲ (UPDJC-S)

TWC သည္
UPDJC-S
မူ၀ါဒအဆိျု ပဳမႈ
သည္ TWC
မ်ားကို ျဖတ္
မ်ား၏ မူ၀ါဒစာ
ေတာက္ျပင္ဆင္ တမ္းတင္သင
ြ း္ ရန္
၍ နိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊
အားထုတခ
္ ်က္
စီးပြားေရး၊
မ်ားကိတ
ု ာ၀န္
လူမေ
ႈ ရး၊
ခံေဆာင္ရက
ြ ၍
္
လံၿု ခံဳေရး၊
UPDJC သိ႕ု
ေျမယာ၊
ထုမ
ို ၀
ူ ါဒစာ
သဘာ၀
တမ္းမ်ား
ပတ္၀န္းက်င္က
တင္ျပသည္။
႑မ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ
မူ၀ါဒစာတမ္းမ်ား
အျဖစ္ မူၾကမ္းေရး
ဆြၿဲ ပီး၊ UPDJC
အတြငး္ ေရးမွဴး
အဖြ႕ဲ သိ႕ု
တင္ျပသည္။

တတိယ
တံခါးေပါက္
ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈပးူ
တြေ
ဲ ကာ္မတီ
(UPDJC)
UPDJC သည္
၂၁ ရာစုပင္လုံ
သိ႕ု တင္ျပၿပီး
ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာ
ခ်ဳပ္၏ အေျခခံ
ျဖစ္လာမည့္
ဘံမ
ု ၀
ူ ါဒမူ
ၾကမ္းျဖစ္လာ
ေရးအတြက္
ေဆြးေႏြး၊ ျပင္
ဆင္ျဖတ္
ေတာက္၊ အ
တည္ျပဳသည္။

16 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

စတုတၱ
တံခါးေပါက္
ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး
ညီလာခံ
(၂၁ရာစုပင္လ)ုံ

ပဥၥမ
တံခါးေပါက္
ျပည္ေထာင္စု
လႊတေ
္ တာ္

လႊတေ
္ တာ္
ျပည္ေထာင္စု
ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ
သေဘာတူ
ျပည္ေထာင္စု
စာခ်ဳပ္ကုိ
သေဘာတူ
လႊတေ
္ တာ္သ႔ုိ
စာခ်ဳပ္ကုိ
မတင္ျပခင္
အတည္ျပဳ
၂၁ ရာစုပင္လုံ
ရမည္ျဖစ္
ညီလာခံတင
ြ ္
သည္။
မူ၀ါဒမူၾကမ္းကို
ေဆြးေႏြးညိွ
ႏိင
ႈ း္ အတည္
ျပဳသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိင
ု င
္ ံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပင
္ န္းစဥ္သ႕ို
အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား စတင္တင္ျပခြင့္ရသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူထု
အသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္
ေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားဟု အမည္ သ တ္ မွ တ္ေ သာ္ လ ည္း ျပည္ န ယ္ အ ဆင့္ တြ င္ ျပဳလု ပ္ေ သာ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ အႏိုင္ရႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ အဖြ႕ဲ အစည္း မ်ား၊ တိင
ု ္းရင္းသားကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊
လူထအ
ု ေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (CSOs) ႏွင့္ တျခား ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထက
ို သ
္ မ
ူ ်ား ပါ၀င္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အမ်ိဳးအစားသံုးခု ခြဲထားသည္။
၁။ လူ မ်ိဳးအေျခခံ - တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားဦးေဆာင္ ၿ ပီး တျခား
ပါ၀င္သူမ်ားျဖင့္ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ။
၂။ ေဒသအေျခခံ - ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ တိင
ု ္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီးတျခား ပါ၀င္သမ
ူ ်ားျဖင့္
က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ။
၃။ အေၾကာင္းအရာအေျခခံ - CSO မ်ားေခါင္းေဆာင္ၿပီး တျခားပါ၀င္သမ
ူ ်ားျဖင့္ က်င္းပေသာ
ေဆြးေႏြးပြဲ။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ ေျမႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ငါးခုကို လႊမ္းၿခံဳေသာ မူ၀ါဒမ်ား
ခ်မွ တ္ႏို င္ ရ န္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားအတြ င္း ရရိွ လာေသာမူ ၀ါဒမ်ားကို UPDJC
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ေအာက္ရိွ “က႑ငါးခု လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား” ထံသို႕ တင္ျပသည္။

၄ - ၁။ ပထမ တံခါးေပါက္ - က႑ငါးခု လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား
က႑ငါးခု လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီ မ်ား (TWC) အား အေၾကာင္း အရာငါးခု အေပၚ
အေျခခံ၍ စုစည္းထားသည္။ လုပင
္ န္းေကာ္မတီတခုစတ
ီ င
ြ ္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ ၁၅ ဦးပါ၀င္သည္။
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္ မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ တစ္စု၊ တို င္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ေသာ တစ္စု ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ၀င္ေသာ အစုအဖြဲ႕
မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။22
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Sai Latt, “Burma’s National Dialogue: Where Now?”, The Irrawaddy , 21 March 2017, accessible at: https://
www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/burmas-national-dialogue-now.html

ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 17
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

က႑ငါးခု လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚ
လာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္ ငါးစံု မူၾကမ္းျပင္ဆင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
က႑အလို က္ မူ ၀ါဒအၾကံျ ပဳခ်က္ မ်ားကို ျဖတ္ေ တာက္ျ ခင္း ၊ မူ ၾ ကမ္းျပင္ ဆ င္ျ ခင္းႏွ င့္
ျပန္ လ ည္ သံုး သပ္ျ ခင္း ဆို င္ ရာအစည္း အေ၀းမ်ားတြ င္ တပ္ မေတာ္ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ားက
၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ လက္ရိွ တည္ဆဥ
ဲ ပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးမ၀င္ပါက
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပိတ္ပင္၊ တားဆီး ျဖတ္ေတာက္ၾကသည္။
က႑အလုိက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားအပါအ၀င္ က႑ငါးခု စ လံုး ကို လႊ မ္း ၿခံဳေသာမူ ၀ါဒစာတမ္း မ်ားကို UPDJC အတြ င္း
ေရးမွဴးအဖြဲ႕သို႕ တင္ျပရသည္။

၄ - ၂။ ဒုုတိယ တံခါးေပါက္ - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕။
အဖြဲ ႕ ၀င္ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ေ သာ UPDJC အတြ င္းေရးမွဴးအဖြဲ ႔ သ ည္ က႑အလို က္
လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီ မ်ားကတင္ျ ပေသာ က႑အလို က္ မူ ၀ါဒအႀကံျ ပဳစာတမ္း မ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အဆိုပါမူဝါဒအႀကံျပဳစာတမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဆီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသည္။ ထိုမွတဆင့္
၎မူဝါဒအႀကံျပဳစာတမ္းမ်ားကို ဘံမ
ု ဝ
ူ ါဒစာတမ္းတခုတည္းအျဖစ္ စုစည္း

ျပင္ဆင္ရသည္။

၄ - ၃။တတိယတံခါးေပါက္ - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ
အဖြဲ႕ဝင္ ၄၈ ဦးပါ၀င္ေသာ UPDJC သည္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔တဆင့္
က႑ငါးခုလပ
ု င
္ န္းေကာ္မတီမ်ားက တင္သြင္း ေသာ မူၾကမ္းစာတမ္းမ်ားကို ဘံမ
ု ဝ
ူ ါဒစာတမ္း
တခုတည္းအျဖစ္ ေဆြးေႏြး၊ ျပင္ဆင္၊ အတည္ျပဳႏုိင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ UPDJC သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေဆြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၾသဇာႀကီးမားေသာအဖြဲ႕
သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လသ
ံု တ
႔ို င္ျပရမည့္ ဘံမ
ု ၀
ူ ါဒမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
UPDJC က ေရးဆြဲ ထားေသာ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး မႈ မူေ ဘာင္ တြ င္ UPDJC မွ
ေဆြးေႏြးရရိွေသာ ဘံုမူ၀ါဒမူၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္
ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားအားကို တဖန္ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည့္အခြင့္ မေပးထားေပ။ ယခုအခ်ိန္
18 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

အထိ ဤအထက္ေအာက္ (အထက္မွခ်ဳပ္ကိုင္ ညႊန္ၾကားေသာ) ေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံသည္ ၂၀၀၈
ခုႏွ စ္ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒႏွ င့္ တည္ ဆဲ ဥ ပေဒမ်ားကို အ သံုးျပဳ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရရိွလာသည့္ မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ပိတ္ပင္၊ ေလ်ာ့ခ်ေနေသာ
တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ အစိုးရ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအတြက္ေတာ့ ဟန္က်ျဖစ္ေနသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ
ရရိွလာသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႕တားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၁ ရာစုပင္လံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အဓိက ပင္မ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေ
ရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ ရရိလ
ွ ာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို UPDJC က သံုးသပ္စစ
ီ စ္သည္။ UPDJC သည္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၾကား တံခါးမႈး (gatekeeper)
သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၄ - ၄။စတုတၱတံခါးေပါက္ - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
(၂၁ ရာစု ပင္လံု)
၂၁ ရာစု ပင္ လံု ညီ လာခံ သ ည္ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး မႈ မူေ ဘာင္ အ တြ င္း အျမင့္ ဆံုး
ေဆြးေႏြး မႈေ နရာျဖစ္ သ ည္ ။ ၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ ၏ ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္ မွာ ျပည္ေ ထာင္ စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိရ
ု ာေနရာ ႏွင့္ အတည္ျပဳေပးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
၂၁ ရာစုပင္လက
ံု ို လူေပါင္း ၇၀၀ တက္ေရာက္ခင
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္။ အစိုးရမွ ၇၅ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္
၇၅ ဦး၊ တပ္မေတာ္ ၁၅၀ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၁၅၀ ဦး၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ၁၅၀ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ဦး ႏွင့္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ ထိုက္
သူမ်ား ၅၀ ဦး၊ စသည္ျဖင့္ အသီးအသီးတက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္အရ ၂၁ ရာပင္လံုညီလာခံသည္ UPDJC မွ တင္ျပေသာ ဘံုမူ၀ါဒ
မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးရမည္။ ေျမ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈေရး သိ႕ု မဟုတ္
စီးပြားေရးက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လံုအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတည္ျဖစ္ ေစ
ရန္ အစုအဖြဲ႕ တဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ “အနည္းဆံုး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ေထာက္ခံမဲ ရရိွ၍ ညီလာခံ
တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ေထာက္ခံမဲရွိရမည္။”23
သို႕ေသာ္ မူေဘာင္၏ အခန္း ၆၊ အမွတ္ ၆ - ၂ တြင္ ဖက္ဒရယ္၊ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္
ေျပာင္း လဲ မႈႏွ င့္ ႏုိ င္ ငံေ တာ္ လံု ၿ ခံဳေရးတို ႔ႏွ င့္ သက္ ဆို င္ ပါက ၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ
တက္ေရာက္သူ အစုအဖြ႕ဲ တိင
ု ္း၏ ”၇၅ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းအထက္" ေထာက္ခမ
ံ ဲ ရရိရ
ွ န္ လိအ
ု ပ္သည္ဟု
ေဖၚျပထားသည္။
23
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ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 19
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၄ - ၅။ ပဥၥမ တံခါးေပါက္ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ တြ င္ ေဆြးေႏြးျငင္း ခံု ၊ ညိွႏိႈ င္း သေဘာတူ ညီ ခ်က္ ရ ယူ ၿ ပီး
ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္ျပ၍ ၎၏
သေဘာတူခ်က္ႏွင့္အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးမႈ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။
ု င
္ ံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္အရ ျပည္ေထာင္စသ
ု ေဘာတူညခ
ီ ်က္၏ အစိတအ
္ ပိင
ု ္း
ႏိင
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ တစ္ခလ
ု ံုးကိုေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီ
ခ်က္ ရ ယူ ရ န္ ျပည္ေ ထာင္ စု လႊ တ္ေ တာ္ သို ႔ တ င္ျ ပရမည္ ။ 24 ထို ႕ေၾကာင့္ ျပည္ေ ထာင္ စု
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ေနာက္ ဆံုး အတည္ျ ပဳခ်က္ သ ည္ ၂၀၀၈ ခုႏွ စ္ အေျခခံ ဥ ပေဒ၏
မူေဘာင္အတြင္း ခ်မွတထ
္ ားေသာလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအတြင္း မလြမ
ဲ ေသ က်ေရာက္သြားသည္။

၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း
ေျမယာက႑
၂၀၁၂ ခုႏွ စ္ မွ စ ၍ ေျမယာဥပေဒသစ္ မ်ား ျပဌာန္း ခဲ့ သျဖင့္ ေျမယာထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ ၊
စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပို၍ အျမစ္တြယ္ေစသည္။ ၎ဥပေဒမ်ားသည္
တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ ႏွစက
္ ာလရွညၾ္ ကာစြာေတာင္းဆိလ
ု ာေသာ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းသည့္ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟူေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္
ကြဲလြဲသည္။ ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ၾကီးမားေသာအႏႈတ္လကၡာကိုေဆာင္ၿပီး အကန္႕အသတ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚေစသည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေျမယာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဥေပေဒ
ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ အ၀ွမ္း နက္နက္နဲနဲအျမစ္တြယ္
ေနေသာ ေျမယာပဋိ ပ ကၡ ကို ေျဖရွ င္းႏို င္ေ စမည့္ အခြ င့္ အ လမ္း ကို အတိ အ လင္း မ်က္
ကြယ္ျပဳထားသည္။ ထိုအခြင့္အလမ္းသည္ ေရရွည္တည္တန္႕မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏိုင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမႈ အသိုင္းအ၀န္းမ်ားသည္
ဤအေရးၾကီးလွေသာေျမယာကိစၥရပ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မွတဆင့္
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20 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

ေျဖရွ င္း ရန္ ၾကိဳးစားၾကေသာ္ လ ည္း လႊ တ္ေ တာ္ အ တြ င္း ေျမယာဆို င္ ရာဥပေဒမူေ ဘာင္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္
ၿခိ မ္းေျခာက္ မႈျ ပဳေနဆဲျ ဖစ္ သ ည့္ အျပင္ ဗဟို ခ်ဳပ္ ကို င္ မႈ ကို ပါ ပို အားေကာင္းေစသျဖင့္
ေျမယာကိစရ
ၥ ပ္အတြက္ တန္းတူရည္တရ
ူ ိွေသာ၊ တရားမွ်တေသာ အေျဖရရိမ
ွ ည့္ အခြငအ
့္ ေရး
အေပၚကိုပါ ပ်က္စီးေစသည္။
စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ သို႕မဟုတ္ အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရျဖစ္ေစကာမူ
ဗဟိအ
ု စိုးရသည္ ေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ၊ႈ စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ အ
ႈ ေပၚ လက္၀ါးၾကီးအုပက
္ ာ
တဦး တည္း အာဏာခ်ဳပ္ ကို င္ ထားသည္ ။ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ စစ္ အ စိုး ရအဆက္ ဆ က္ သ ည္
စစ္တပ္အာဏာကို အသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကင္း၊ ဥပေဒျပဳ ျပဌာန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း
၎၏ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ ပံုစံကို အားေကာင္းေအာင္ အားထုတ္လာခဲ့သည္။ ယေန႕
အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၃၇ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္ ေျမလြတ္ေျမရိင
ု ္း စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ြဲ ႈ
ဥေပဒကဲ့သို႔ေသာ တျခားဥေပဒမူေဘာင္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာကို
အစိုးရက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေျမလြတ္ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွ စ္ KNU ႏွ င့္ အစိုး ရအၾကား လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ၿပီး လပို င္း အတြ င္း
ျပဌာန္း ခဲ့ျ ခင္းျဖစ္ သျဖင့္ ႏွ စ္ ဖ က္ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ ၏ အေရးႀကီးေသာအခန္း မ်ားကို
ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။
စစ္တပ္ႀကီးစိုးေသာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအာဏာေၾကာင့္ အေသးစား
လယ္ပိုင္ရွင္ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားမွ ၎တို႕ဘိုးဘြား ပိုင္ေျမမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးရျခင္း၊
ေနရပ္ေပ်ာက္ဆံုးရျခင္း၊ စေသာအရာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားသည္။ ဒိ႕ု ေျမကြနရ
္ က္25
၏ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ၊္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေလ့လာခ်က္အရ သိမ္းဆည္းခံေျမစုစုေပါင္းအနက္ ၄၇.၇
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စစ္တပ္္သိမ္းဆည္းေသာေျမယာျဖစ္ၿပီး ၁၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အစိုးရဌာန
မ်ားမွသိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးကုမဏီမ်ား၏ ေျမသိမ္းယူမႈသည္
၁၃.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း အသီးသီးေတြ႕ရသည္။26
အစိုးရစစ္တပ္သည္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို မတရားသိမ္းယူရန္
၎၏ စစ္ အ င္ အားကို အဓိ က အသံုးျပဳသည္ ။ ၁၉၉၀ ခုႏွ စ္ မ်ားတြ င္ တပ္ မေတာ္ ၏
ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျပည္သူေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာ သည္ ၎တို ႔ အိ မ္ မ်ား၊ ေျမယာမ်ားေပၚမွ ထြ က္ေျပးခဲ့ ရ သည္ ။ ကရင္ျ ပည္ သူ
ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး က်န္ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ
25
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Land In Our Hands (LIOH) is a network of Civil Society Organisations, farmers unions and local communities
working of land issues across the country.
LIOH (2015) Destroying People’s Lives, p. 29; accessible https://www.tni.org/files/article-downloads/lioh_
research_report_eng_0.pdf
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ျပည္သူမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္။
ထို ကာလအတြ င္း အစိုး ရစစ္ တ ပ္ သ ည္ KNU ေဒသ၏ အတြ င္း က်က်ေနရာမ်ားတြ င္
စစ္ေ ရးအေဆာက္ အ အံု ကြ န္ ရ က္္ မ်ား တည္ေ ဆာက္ ခဲ့ ၿ ပီး ေဒသတြ င္း ေျမႏွ င့္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ
ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၏ ၇၁.၈ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ ္းသည္ ၁၉၉၀ - ၉၉ ခုႏစ
ွ မ
္ ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲသ
့ ည္။
သိမ္းဆည္းခံရေသာေျမယာ ၈၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိရိုးဖလာ အစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္
ေျမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။27
ေျမယာအခြ င့္ အေရးအာမခံ ခ်က္ မ ရွိေ သာေၾကာင့္ ေျမယာဆံုး ရံႈး မႈ က်ယ္ က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ CSOs မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံလမ
ူ အ
ႈ သိင
ု ္းအ၀န္းျပည္သမ
ူ ်ားက ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ
အေပၚ အဆင့္ဆင့္အာဏာခြဲေ၀စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတ
စီ မံ ခ န္ ႕ ခြဲေ ရးစနစ္ မ်ားကို တည္ေ ထာင္ ရ န္ ေတာင္း ဆို လာၾကသည္ ။ 28 ဥပမာ လြ န္ ခဲ့
ေသာဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုအတြင္း KNU သည္ ဗဟိုအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ျပင္ပတြင္
ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခ်မွတ္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ KNU ၏
ပထမဆံုးေျမယာမူ၀ါဒကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ လူထုအေျချပဳလူမူအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား (CSOs) ႏွ င့္ ေဒသခံ လူ မႈ အ သို င္း အ၀န္းျပည္ သူ မ်ား၏ ပါဝင္ အ ႀကံျ ပဳမႈ မ်ားအေပၚ
အေျခခံကာ ထိုမူဝါဒကို ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရွိ KNU ေျမယာမူ၀ါဒသည္ မိရိုးဖလာ
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း
မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို က်င့္သံုးလ်က္
ရွိသည္။
၎မူ၀ါဒသည္ ဗဟိုအစိုးရမွ ေအာက္ေျခသို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေ၀ေပးႏုိင္သည့္ ေျမ၊
သစ္ေတာ၊ ေရေနသတၱ၀ါ၊ ေရ၊ သက္ဆိုင္ရာ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ
ဖ က္ ဒ ရ ယ္ စီ မံ အု ပ္ ခ်ဳ ပ္ မႈ အ တြ က္ လ မ္း စ ဖြ င့္ေ ပး သ ည္ ။ ၎ အ ရ င္း အျ မ စ္ မ်ား ၏
မူလပိုင္ဆိုင္သူသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဗဟိုအစိုးရမဟုတ္ေပ။ KNU
ေျမမူ၀ါဒ၏ အဓိက အေျခခံမူမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ တည္
ဆဲေျမယာဥေပဒမူေဘာင္မ်ားတြငပ
္ ါရိသ
ွ ည့္ ေျမယာဆိင
ု ရ
္ ာအေျခခံမမ
ူ ်ားႏွင့္ လံုး၀ဆန္႕က်င္
ကြဲလြဲသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေရးဆြဲေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေျမႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္
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LIOH (2015) Destroying People’s Lives, p. 29
Burma Environmental Working Group (BEWG) (2017) Resource Federalism: A Roadmap for Decentralised
Governance of Burma’s Natural Heritage; accessible http://www.bewg.org/sites/default/files/pdf_report_file/
ResourceFederalismWEB_0.pdf

22 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

ပိုင္ဆိုင္မႈအာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္သာ စုၿပံဳရိွေနသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ေရးဆြဲ ထားေသာ တည္ဆဲဥေပဒမ်ားအရ ေျမစီမံခန္႔ခြဲအုပ္
ခ်ဳပ္မက
ႈ ႑တြင္ ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို မ
္ အ
ႈ လြန္ျမင္မ
့ ားသည္သာမက ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ အဆက္ဆက္
က်င္သ
့ ံုးလာသည့္ ရွိႏင
ွ ၿ့္ ပီးသားမိရိုးဖလာေျမယာႏွငသ
့္ ဘာဝအရင္းအျမစ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ြဲမစ
ႈ နစ္မ်ား
ကို တရားဝင္ သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ကန္႕သတ္ထားသည္။
အတင္းအဓမၼ ေနရပ္မစ
ွ န
ြ ႕္ ခြာေပးရျခင္း၊ ေျမသိမ္းခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ၊္ ေျမႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူ ျပည္သူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ ေျမအစားထိုးျပန္လည္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ မရိွမျဖစ္ပါရိွရမည့္ က႑တစ္ရပ္
ျဖစ္ သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ မၾကာေသးမီ က ထု တ္ေ ၀ေသာ အိုး အိ မ္ စြ န္ ႔ ခြာ ရျခင္း ၏အေျဖမ်ား
အစီရင္ခံစာအရ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒတြင္ ‘အိုးအိမ္ ရရိွခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း ျပန္လည္
ေလ်ာ္ေၾကးရရိွခြင့္အခြင့္အေရး’ ကို တိတိက်က် ေဖၚျပထားျခင္း မရိွ၊”29 သည့္အျပင္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ NCA တြင္လည္း “ျပန္လည္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကို တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုထားျခင္း မရိွသ
ကဲ့သို႕ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အဆုိျပဳမႈမ်ားမရိွေသး။”30 ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားအတြင္း လက္ရိွတည္ရိွေနေသာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်
ႏွ င့္ က်ယ္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ျ ပန္ ႔ျ ဖစ္ေ နေသာ ေျမယာအခြ င့္ အေရးမလံု ၿ ခံဳ မႈ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး
တန္း တူ ရ ည္ တူ ရိွ ၿ ပီး တရားမွ် တေသာအေျဖတစ္ ခု ကို ရွာေဖြႏို င္ ရ န္ ဗဟို အ စိုး ရက
ဆက္ လ က္ျ ငင္း ဆန္ေ နျခင္းေၾကာင့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးေတြ ႔ ဆံုေ ဆြးေႏြး မႈ လု ပ္ င န္း စဥ္ တြ င္
စစ္ မွ န္ေ သာ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး မႈ အ တြ က္ မေက်ာ္ လႊားႏို င္ေ သာ အဟန္ ႔ အ တားအျဖစ္
ဆက္လက္ရိွေနအံုးမည္သာ ျဖစ္သည္။
ေအာက္ ပါအခန္း တြ င္ ကရင္ အ မ်ိဳးသားအဆင့္ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ မွ ရ ရိွ သ ည့္
ေျမမူ ၀ါဒအႀကံျ ပဳခ်က္ မ်ားကို ေဖၚျပထားသလို လက္ ရိွ ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးေတြ ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြး မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္ အဆိုပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၁ ရာစုပင္လံုသုိ႕ ယူေဆာင္သြား
မည့္လမ္းခရီးႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး KPSN ၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။
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ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 23
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၆။ ေျမ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း “ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္” သည္
က႑ငါးခုတြင္ဗတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘားအံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ31
တြင္ CSOs မ်ားအပါ၀င္ ပါ၀င္သင္ပ
့ ါ၀င္ထက
ို သ
္ ူ ေဒသခံမ်ား၊ ေဒသခံလမ
ူ အ
ႈ သိင
ု ္းအ၀န္းမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အနာဂါတ္
“ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္” တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ၎တို႔၏ေျမယာမူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္
မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏
ယႏၱ ရားႏွ င့္ တည္ေ ဆာက္ မႈ အ ရ အဆို ပါေျမယာမူ ၀ါဒအႀကံျ ပဳခ်က္ မ်ားသည္ အဆင့္
ငါးဆင့္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္။ KPSN က “ တံခါးေပါက္ ၅ ခု”
(တံခါးေပါက္ ၅ ခု ကိုစာမ်က္ႏွာ ၁၆ တြင္ ၾကည့္ပါ) ဟု ေခၚေ၀ၚသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အရ
ေအာက္ေျခအဆင့္ေ ဆြးေႏြး သူ မ်ား ေဆြးေႏြး အႀကံျ ပဳေသာမူ ၀ါဒအႀကံျ ပဳခ်က္ မ်ားကို
ျမန္မာတပ္မေတာ္အား
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စိစစ္တားဆီးျဖတ္ေတာက္ခြင့္ ေပးထားသည္။

The Karen land policies were presented and accepted in the Karen State National Dialogue (ND) which took
place in Hpa-an, Karen state from January 17 to 20, 2017. This Karen state ND was attended by approx. 300
persons and draft policy papers were finalized by representatives from the Karen National Union (KNU),
Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), KNU/KNLA Peace Council, Karen political parties, Karen religious
leaders, Karen delegates from upper Burma, Mon State, Karenni State, Bago, Yangon and Ayeyarwaddy Regions,
Karen CSOs, Karen Women, Karen youth, Karen scholars and special invited Karen guests.

24 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၂၀၁၇ ခုႏွ စ္ ကရင္ အ မ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုုိ င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ မွ ရရွိ ခဲ့ေ သာ
ေျမယာမူ ၀ါဒအႀကံျ ပဳခ်က္ ၆၉ ခ်က္ ထဲ တြ င္ ေအာက္ ပါအဓိ က ၾကေသာအခ်က္
မ်ားပါဝင္သည္။
(အေျခခံမူ ၂) တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေျမယာ၏
မူရင္းပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။
(အေျခခံမူ ၁၁) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိျပည္နယ္ႏွင့္
ကိုက္ညီသည့္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရိွေသာ ေျမယာ
မူ၀ါဒဥပေဒႏွင့္ နည္းဥေပေဒကို ေရးဆြဲ ျပဌာန္းခြင့္ရိွသည္။
(အေျခခံမူ ၁၂) ျပည္နယ္အစိုးရသည္ မိမိျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊
ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း အပါအ၀င္ ေျမယာ စီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရိွရမည္။
ေနာက္ဆက္တဲြ (၁) ကိၾု ကည္ပ
့ ါ။ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ က
္ ရင္အမ်ိဳးသားအဆင္ႏ
့ င
ို င
္ ေ
ံ ရးဆြးေႏြး
ပြအ
ဲ တြငး္ ရရိခ
ွ ေ
့ဲ သာ ေျမယာမူ၀ါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူရင္း ျမန္မာဘာသာျဖင္။့ )

၎အဓိ က က်ေသာ အေျခခံ မူ မ်ားသည္ ကရင္ျ ပည္ သူ မ်ား၏ အနာဂါတ္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အနာဂါတ္အာဏာခြဲေ၀သည့္ ဖက္ဒရယ္ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ရုပ္
လႊာကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္။ သို႔ေသာ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
အတြင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညိွႏင
ိႈ ္း၊ သေဘာတူညခ
ီ ဲ့ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ၂၁ ရာပင္လံု
သို ႔ မေရာက္ ခ င္ ေျမယာႏွ င့္ သဘာ၀ပတ္ ၀ န္း က်င္ လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီ ၊ UPDJC
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ႏွင့္ UPDJC တို႕ ေအာက္တြင္ စီစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ခံေနရသည္။

၆ - ၁။ ပထမတံခါးေပါက္ - ေျမယာ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ
၂၁ ရာစုပင္လည
ံု လ
ီ ာခံမေရာက္ခင္အထိ ေျမယာႏွငသ
့္ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေျမယာေ
ကာ္မတီဆသ
ီ ႕ို ေျမယာမူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပသည္အ
့ ခါတြင္ ျမန္မာတပ္
မေတာ္ ကို ယ္ စားလွ ယ္ မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွ စ္ အေျခခံ ဥေပဒႏွ င့္ တည္ ဆဲ ဥ ပေဒမ်ား
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ ကိုၾကည့္ပါ) ကို ကိုးကားၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး
မ်ားမွ ရရိွေသာ အဓိကက်သည့္ ေျမယာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ကန္သ
႔ တ္ပတ
ိ ပ
္ င္ပယ္ခ်ခဲသ
့ ည္။
ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 25
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

ေျမယာႏွ င့္ သ ဘာ၀ပတ္ ၀ န္း က်င္ လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီ ၏ေတြ ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြး မႈ မ်ားအ
တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ ေျမယာပိုင္ ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်င္းၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေလ်ာ့မေပး
ပိတ္ပင္တား ျမစ္ျခင္းမ်ားက အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ အစြန္းေရာက္
အကန္႕အသတ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ေစသည္။
ေအာက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႕
အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္
က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
အစည္းအေ၀းမွ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္ႏွင့္တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏
ေျမယာမူ၀ါဒရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထား
သည္ ။ အစည္းေ၀းတြ င္ မွ တ္ တ မ္း ယူ ထားေသာ တရား၀င္ မွ တ္ တ မ္း မ်ားျဖစ္ သ ည္ ။

(ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ျမန္မာဘာသာမူရင္းကိုၾကည့္ပါ)
တိုင္းရင္းသားမ်ားရပ္တည္ခ်က္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရပ္တည္ခ်က္

ေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ႈႏင
ွ ့္ စီမခ
ံ န္႕ခြမ
ဲ ႈ ဥပေဒမူေဘာင္
ကို ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ား
၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ
မ်ားႏွင့္ အညီ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္
ၿပီး ၊ေျမယာႏွ င့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သ ဘာ၀
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိမ
ု ူေဘာင္တင
ြ ္
ထည့္သြင္းရမည္။

ျပည္ေထာင္စလ
ု တ
ႊ ္ေတာ္ လုပ
ု ထ
္ ံုးလုပ
ု န
္ ည္း - ၁/
အခန္း (၅) အရ ျပည္ေ ထာင္ စု အ စိုး ရသည္
စို က္ ပ်ိဳးေရးႏွ င့္ ေမြးျမဴေရးအတြ က္ ေျမယာ
စီမခ
ံ န္ခ
႔ င
ြ လ
့္ ပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာရိသ
ွ ည္။ထိ႕ု ေၾကာင့္
အ ဆို ပါ မူႏွ င့္ ဥ ပေ ဒ အ ရ ရွ မ္း လူ မ်ိဳး မ်ား ၏
မိရိုးဖလာ ေျမယာအသံုးခ်မႈ အေလ့အထသည္
အက်ံဳးမ၀င္ႏိုင္ပါ။ (မိမိတို႕ (တပ္မေတာ္) အေန
ျဖင့္ သေဘာမတူပါ။)

ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားတြင္
၎တိ႕ု လူမအ
ႈ သိင
ု ္းအ၀န္းပိင
ု ္ ေျမ ႏွင့္ ၎တိ႕ု
ေက်းရြာ၀န္းက်င္ပိုင္ေျမရိွ စားက်က္ေျမ၊ သစ္
ေတာ၊ ေရကန္ ၊ ရာသီ ခို ကြ် န္း မ်ား၊ အထြ တ္
အျမတ္ ထားရာေျမအစရိွေ သာ ေျမမ်ားကို
စုုေပါင္း အသံုးျပဳခြင၊့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲ ခြင့္ အခြငအ
့္ ေရး
ရိွသည္။

ႏို င္ ငံေ တာ္ သ ည္ ႏုိ င္ ငံေ တာ္ ရိွ ေျမအားလံုး ၊
ေျမေပၚေျမေအာက္ ၊ ေရေပၚေရေအာက္ ႏွ င့္
ေလထုအတြင္းရိွ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏
ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ (မိမိတို႕ (တပ္မေတာ္)
အေနျဖင့္ သေဘာမတူပါ။)

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တိုင္းျပည္မ်ားအၾကား သဘာ၀
သ ယံ ဇာ တ မ်ားႏွ င့္ န ယ္ န မိ တ္ျ ဖ တ္ေ က်ာ္
ေျ မ စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲျ ခ င္းျ ပႆ နာ ကို ေျ ဖ ရွ င္း ရ န္
မူ၀ါဒမ်ား၊ ယႏၱရားမ်ား တည္ေထာင္ရမည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ ထိုအခ်က္ပါ၀င္ျခင္းမရိွပါ။
ထို ႕ေၾကာင့္ မိ မိ တို ႕ (တပ္ မေတာ္ ) အေနျဖင့္
သေဘာမတူပါ။

ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု အ တြ င္း ရိွ ျပည္ န ယ္
မ်ားသည္ ၎တိ႕ု ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေျမယာႏွ င့္ သဘာ၀ပတ္ ၀ န္း က်င္ ဆို င္ ရာ
မူ၀ါဒမ်ား ျပဌာန္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚခြင့္
အခြင့္အေရး ရိွရမည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ကို ကာကြ ယ္ ခြ င့္ အ ပ္ႏွ င္း ထားသည္ ။ ျပည္
ေထာင္စု (ဗဟို) အစိုးရသည္သာ ေျမယာကို
စီ မံ ခ န္ ႕ ခြဲ ခြ င့္ အာ ဏာ ရိွ သ ည္ ။ ( မိ မိ တို ႕
(တပ္မေတာ္) အေနျဖင့္ သေဘာမတူပါ။)

26 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွပါက ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တင္ျပလာမည့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပိတပ
္ င္သြားမည္ဆသ
ို ည္အ
့ ခ်က္ကို တပ္မေတာ္၏ ရည္တည္ခ်က္မ်ားအရ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေတြ႕ရသည္။

၆ - ၂။ ဒုတိယတံခါးေပါက္ - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
ပူးတြဲေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန (UPDJC –S)
ေျမယာႏွ င့္ သ ဘာ၀ပတ္ ၀ န္း က်င္ လု ပ္ င န္းေကာ္ မ တီေ အာက္ တြ င္ ပထမအဆင့္
ျဖတ္ေတာက္ခံရၿပီး အႀကီးအက်ယ္စီစစ္ခံခဲ့ေသာ အေျခခံမူမ်ားကို UPDJC အတြင္းေရးမွဴး
အဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပရသည္။
ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး မႈ မူေ ဘာင္ေ အာက္ တြ င္ ဖြဲ ႕ စည္း ထားေသာယႏၱ ရားမ်ားသည္
လက္ ရိွ မူေ ဘာင္ႏွ င့္ ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး မႈ ရလဒ္ မ်ားကို အရပ္ သား သို ႔ မ ဟု တ္ သီးျခား
လြ တ္ လ ပ္ေ သာ တတိ ယ အဖြဲ ႕ အစည္း မ်ား ၾကီး ၾကပ္ သံုး သပ္ျ ပင္ ဆ င္ႏို င္ ခြ င့္ မ ရွိေ အာင္
ကာကြယ္ပိတ္ပင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္း
စဥ္ပါ တံခါးငါးခ်ပ္စလံုးကို “ အမဲေရာင္ပံုးမ်ား“ သဖြယ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကသည္။ “တင္သင
ြ ္း”
လို က္ေ သအဆို မူ ၀ါဒအဆိုျ ပဳလႊာ မ်ားကိုေ တြ ႔ႏုိ္ င္ေ သာ္ လ ည္း “ျပန္ ထြ က္ ” လာေသာ
အဆိုျ ပဳလႊာ မ်ားသည္ တံ ခါးေပါက္ တ ခု စီ ၏ေဆြးေႏြး မႈ လု ပ္ င န္း စဥ္ အ တြ င္း ခို င္ မာေသာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တာ၀န္ခံမႈမရိွ ျဖစ္ေနသည္။

၆ - ၃။ တတိယတံခါးေပါက္ - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)
၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ သုိ ႔ မူ ၀ါဒအဆိုျ ပဳလႊာ တင္ျ ပန္ ရ န္ အ တြ က္ UPDJC
အဖြဲ႕၀င္အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေျမ
ယာႏွငသ
့္ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ၀
ူ ါဒအႀကံျပဳခ်က္တင
ြ ္ အခ်က္ေပါင္း ၆၉ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ္လည္း
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသုိ႕ တင္ျပလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈအားလံုး၏တင္ျပ
ခ်က္ကို လႊမ္းၿခံဳသည္ဘ
့ မ
ံု ၀
ူ ါဒစာတမ္းတြင္ အခ်က္ ၄၁ ခ်က္သာ ရိသ
ွ ည္။ ထိအ
ု နက္မွ ၁၁ခ်က္
ကသာ ေျမယာက႑ကို ရည္ ညႊ န္း သည္ ။ 32 သုိ ႕ေသာ္ ၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ သို ႔ တ င္
သြင္းေသာ အဆိုပါ ေျမယာအေျခခံမူ၀ါဒ ၁၁ ခ်က္အနက္ မည္သည့္တစ္ခ်က္မွ အမ်ိဳးသား
အဆင့္ႏင
ို င
္ ံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ရ
ွ ရွိေသာ မူလမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းမရွပ
ိ ါ။
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၆ - ၄။ စတုတၱတံခါးေပါက္ - ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုုပင္လံုညီလာခံ
ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လက
ံု ို ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေမလ ၂၄ မွ ၂၉ အထိ ေနျပည္ေတာ္
တြင္ က်င္းပခဲသ
့ ည္။ ညီလာခံကာလအတြင္း UPDJC မွ တင္သင
ြ ္းေသာ ဘံမ
ု ၀
ူ ါဒစာတမ္းတြင္
ပါ၀င္ေသာမူ၀ါဒမ်ားကိုသာ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရသည္။
ဒုုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္စာတမ္း33
ျဖင့္ အဆံုး သတ္ ခဲ့ သ ည္ ။ အစု အ ဖြဲ ႕ ၅ ဖြဲ ႔ ျဖစ္ေ သာ အစိုး ရ၊ လႊ တ္ေ တာ္ ၊ တပ္ မေတာ္ ၊
ႏိင
ု င
္ ံေရးပါတီႏင
ွ ့္ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ တစ္ဦးစီႏင
ွ ့္
မ်က္ျမင္ သက္ေသ ၆ ဦးကသာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ “သေဘာတူ” ခဲ့ေသာ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္သည္
တရားမ၀င္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအေျခခံ မူမ်ားႏွင္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီ
ခ်က္ရယူသည္လ
့ ပ
ု င
္ န္းစဥ္သည္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈမရိသ
ွ ကဲသ
့ ႕ို ႏုင
ိ င
္ ံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္
အခန္း ၆ တြင္ ျပဌာန္းထားေသာသည့္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာတူညီခ်က္ယူရန္
အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္း မရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၆-၅။ ပဥၥမ တံခါးေပါက္ - လႊတ္ေတာ္
၂၁ ရာစုပင္လံုမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ဥပေဒႏွင့္
အညီ လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ ထို ၃၇ ခ်က္သည္
အနာဂါတ္ “ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္” ၏ ပထမအစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

၆ - ၆ ေျမယာက႑၏ အေျခခံမူ ၁၀ ခ်က္ႏင
ွ ့္ ျမန္မာႏိင
ု္ င
္ ံ တည္ဆဥ
ဲ ပေဒကို
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း
၂၁ ရာစု ပ င္ လံု ၏ ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္ သ ည္ အနာဂါတ္ ဒီ မုိ ကေရစီ တို င္းျပည္ အ တြ က္
အေျခခံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚ
လာေသာ ေျမယာက႑ႏွငသ
့္ က္ဆင
ို သ
္ ည့္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ ၁၀ ခ်က္တင
ြ ္ ကရင္အမ်ိဳးသား
အဆင့္ႏင
ို င
္ ံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမတ
ွ စ္ဆင့္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္မ၀
ူ ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ။
စင္စစ္တင
ြ ္ ၂၁ ရာစုပင္လအ
ံု တြင္း ရရွိေသာ ေျမယာက႑ႏွငသ
့္ က္ဆင
ို သ
္ ည့္ အခ်က္
၁၀ ခ်က္သည္ တည္ဆဲေျမယာ ဥပေဒမူေဘာင္အ တြင္း ေရးဆြဲထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္
ဥပေဒမ်ားကို တိုက္ရိုက္ ရည္ညႊန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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မူ
အမွတ္

ေျမယာက႑သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀
ခ်က္ - ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္
မူ၀ါဒမ်ား

1

ႏိင
ု င
္ လ
ံ းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ ဘက္ညမ
ီ ်ွ တသည္ေ
့ ရရွည္
တည္တေ
့ံ သာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈကအ
ုိ ေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစသည့္ ျပည္သဗ
ူ ဟိျု ပဳ ဖြ႕ၿံ ဖိဳးတိးု တက္
မႈ ေျမယာမူ၀ါဒ ျဖစ္ေစရန္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ။ အခန္း ၁။
အမွတ္ ၆ (ဃ၊ င၊ စ)။

2

သင့္ေတာ္မွ်တ၍ တရားနည္းလမ္းက်မႈကို
အေျခခံေစရန္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ။ အခန္း၃။
အမွတ္ ၈ (ခ၊ ဆ၊ စ)။

3

ဗဟိထ
ု န
ိ း္ ခ်ဳပ္မေ
ႈ လ်ာ့ခ်သည္မ
့ ၀
ူ ါဒမ်ားျဖစ္ေ
စရန္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံးု ခ်မူ၀ါဒ။ အခန္း၃။
အမွတ္ ၈ (ဎ)။

4

ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ လူ႕အခြင့္
အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားကို
ထည့္သြင္း စဥ္းစား ေရးဆြဲရန္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ။ အခန္း၂။
အမွတ္ ၇ (င)။ အခန္း ၃၊ အမွတ္ ၈ (ဃ)

ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းသည့္
မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ေစရန္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ။ အခန္း ၂။
အမွတ္ ၇ (ခ)။

လယ္ယာက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္လာေစရန္အ
တြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေဒသခံမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကိုဦးစား
ေပး၍ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အဓိက
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ။ နိဒါန္း။
အမွတ္ ၃။

5

6

(ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္အေမြဆက္ခံခြင့္အ
ခြင့္အေရး) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ၊
အခန္း၁၊ အမွတ္၃၇ (ဂ)
(အခြင့္အေရးအသံုးခ်ျခင္း)၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ အခန္း၂၊
အမွတ္၆ (ဘ) အခန္း၃၊ အမွတ္၉ (က၊ခ)
(အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးတန္းတူရိွမႈ)
အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ၊
အခန္း၂၊ အပိုင္း၁၀၊ အမွတ္၇၅
(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊စ၊ဆ၊ဇ၊စ်)

7

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသားေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွ
သည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူ
ညီမွ်မႈ ရွိရမည္။

8

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈျပဳရာ အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ၊
တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳး အခန္း၂၊ အပိုင္း၁၀၊ အမွတ္ ၇၅
သား အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈ ရိွေစရန္။ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊စ၊ဆ၊ဇ၊စ်)
ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 29
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မူ
အမွတ္

ေျမယာက႑သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀
ခ်က္ - ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္
မူ၀ါဒမ်ား

9

လုုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးေသာ ေျမယာကို
မူလရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း သတ္မွတ္
ကာလအတြင္း လုုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွလွ်င္
ႏိုင္ငံေတာ္ ကျပန္လည္ရယူရန္ႏွင့္
အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအား
ျပန္လည္ခ်ထားေပးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေျမလြတ္ေျမရိုင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈဥပေဒ၊ အခန္း
၆၊ အမွတ္ ၁၆ (ခ)၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း
စီမံခန္႕ခြဲမႈဥပေဒ။ နည္းဥပေဒ။ အခန္း ၆၊
အခန္း ၅၁ (ခ)

10

လူမႈေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၀င္အေမြအႏွစ္
ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ အထြဋ္အျမတ္
ထားေသာ ေျမမ်ား၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား
အမ်ိဳးသာေျမယာအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ။
မရိွေစေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း
အခန္း၂၊ အမွတ္ ၆ (က)
သိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုဦးတည္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ ကိုၾကည့္ပါ၊ ၂၁ရာစုပင္လံုတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ ေျမယာအေျခခံမူ
၁၀ ခ်က္၊ ျမန္မာဘာသာမူရင္း။
မွတ္ခ်က္။ ေျမယာက႑အတြက္ ၂၁ ရာစုပင္လံု အေျခခံ ၁၀ ခ်က္သေဘာတူညီခ်က္
ဘာသာျပန္ကို သမၼတရံုးမွကူးယူေဖၚျပသည္။

ေဖၚျပပါေျမယာက႑အတြက္ “သေဘာတူညီ” ခဲ့ေသာ အေျခခံမူမ်ားက လက္ရိွ
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈျ ဖစ္ စ ဥ္ အေပၚ ကန္ ႔ သ တ္ ခ်က္ မ်ား စနစ္ က်က်ႏွ င့္ က်ယ္ျ ပန္ ႔ စြာ
ရွိေနသည္ကို ေဖၚျပသလို ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ဖက္မွ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵအလြန္အားနည္းေနေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။
၂၁ ရာစုပင္လည
ံု လ
ီ ာခံတင
ြ ္ “သေဘာတူည”ီ ခဲ့ေသာ ေျမယာဆိင
ု ရ
္ ာအေျခခံမမ
ူ ်ားသည္
ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိင
ု င
္ ံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွတဆင့္ ရရိခ
ွ ဲ့ေသာ အဓိကအေျခခံမမ
ူ ်ားႏွင့္
ဆန္႕က်င္ကြဲလြဲသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွရရွိေသာ အေျခခံ
မူမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈအာဏာကို ေတာင္းဆို
ေပးထားသည္။ အစည္းအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေဆြးေႏြးမႈေပါင္းမ်ားစြာ၊ အျပန္အလွန္ျငင္းခုန္
ေျပာဆိုမႈမ်ား မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ သံုးစြဲရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ္လည္း
ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ သ ည္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥ ပေဒႏွ င္ တ ည္ ဆဲ ဥ ပေဒမ်ားကို သာ ကိုး ကား၍
မူ ၀ါဒအႀကံျ ပဳခ်က္ မ်ားကို ပိ တ္ ပ င္ သြားမည္ ကို စိ တ္ ပို င္းျဖတ္ ထားေၾကာင္း ေျမယာႏွ င့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မူ၀ါဒဆိုင္ရာရလဒ္မ်ားက သက္ေသထူေနသည္။
30 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၆ - ၇။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသံုး
သပ္ ထားေသာ လက္ ရွိ ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး မႈ လု ပ္ င န္း စဥ္
အကန္႔အသတ္မ်ား။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အရ က႑ ၅ ခု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကေသာ
တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ အ ဖြဲ ႕ အစည္း မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေဆြးေႏြး မႈ အ တြ င္း
အကန္႕အသတ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မမ
ႈ ်ား ျဖစ္ေနျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး ၎တိ႕ု ၏စိတပ
္ ်က္မက
ႈ ို ေဖၚထုတ္
ေျပာဆို ၾ ကသည္ ။ ေဆြးေႏြး မႈျ ဖစ္ စ ဥ္ တြ င္ ပါ၀င္ေ နၾကေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏
အဆိုအရ က႑ငါးခုစလံုးတြင္ တူညီစြာ ေတြ႕ရေသာ အဟန္႔အတားမွာ တပ္မေတာ္သည္
၂၀၀၈ ခုႏွ စ္ ဖြဲ ႕ စည္း ပံု အေျခခံ ဥ ပေဒႏွ င့္ တည္ ဆဲ ဥ ပေဒမ်ားကို ကိုး ကား၍ မွ င္ နီ သု တ္
ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး
မႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ရိွေနသည္။

KNU ဗဟိုလယ္ယာေျမဌာန၏ ဌာနမွဴးတဦးျဖစ္သလို UPDJC ေျမယာႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုေစာေနသေလးက ၎၏အျမင္ကို
KPSN အား ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပသည္။

“

ေျမယာက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ကာကြယ္မႈ စတဲ့ အခ်က္ေတြပါတဲ့၊
ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈကေနရတဲ့ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို
အေျခခံတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္
အဲဒီအဓိကအခ်က္ေတြ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရပါတယ္။
UPDJC မွာပါတဲ့ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေတြက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို သံုးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္
ေတြကို ေပါင္းၿပီး ပိတ္ဖို႔လုပ္ၾကပါတယ္။
NCA က အခုဆိုရင္ ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာအေျခအေနမွာ
ရွိေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ
အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာက မွ်တမႈ မရိွဘူး၊ အဓိပၸါယ္ရိွတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြျဖစ္ဖို႕
အခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

”

ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 31
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

KNU တရားေရးဌာန ဥကၠဌ ႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ံေရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီ၀င္ ဖဒိုေစာအယ္ကလူေစးက
ဤသို႔ရွင္းျပခဲ့သည္။

“

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို
အေျခခံၿပီးေတာ့ပဲ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးတယ္။
အခုဆိုရင္ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က NCA လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ရပ္တည္ခ်က္ေတြက မတူၾကဘူး။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ဖို႕ ျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုကို
ျပင္ဖို႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ဖက္ကသေဘာတူထားေပမယ့္သူတိုရဲ႕ႏိုင္ငံေရး
အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ျပင္မွာျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အစိုးရဖက္ကို
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သူတို႕ရဲ႕အဓိကအက်ိဳးစီးပြားက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျဖစ္တယ္။

”

“

လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္က
လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး
(DDR) ကိုပဲ အဆိုျပဳပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း မရိွဘူး။

”
32 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

UPDJC စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ေစာ၀ဲလ္ဒန္းက ေအာက္ပါအတိုင္း
ရွင္းျပခဲ့သည္။

“

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကလည္း ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
ကေနတဆင့္ျပဳလုပ္တဲ့ လူထုေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္းမႈေတြက ရရိွတဲ့ စီးပြားေရး
အေျခခံမူေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ကြ်န္ေတာ္တို႕
တင္ျပခဲ့တဲ့အေျခခံမူေတြကို သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရိွပါဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲမွ
သေဘာတူခဲ့တဲ့အေျခခံမူေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႕တင္ျပခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူေတြကို
ထင္ဟပ္ျခင္း၊ အက်ံဳး၀င္ျခင္း မရိွပါဘူး။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မူေဘာင္ေအာက္မွာပဲ ရိွေနတယ္။

”
“

တပ္မေတာ္က ေဆြးေႏြးမႈတခုလံုးကို အၿမဲလႊမ္းမိုးထားပါတယ္။
သူတို႕က သေဘာမတူရင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရွ႕ဆက္တက္လို႔မရပါဘူး။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕အက်ံဳး၀င္တဲ့ အေျခခံမူနဲ႕အခ်က္ေတြကိုသာ
သူတို႕က သေဘာတူပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တခုလံုးအတြက္
ႀကီးမားတဲ့ စိုးရိမ္ခ်က္ႀကီးတခုု ျဖစ္ေနပါတယ္။

”

KNU တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ UPDJC လူမႈေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖဒိုေစာဆဲဘြယ္က ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။

“

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႕
တင္ျပတဲ့ အေျခခံမူေတြကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ့အခါမွာ အားနည္းၾကတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈ
မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ ျမန္မာတပ္မေတာ္က တူညီတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္တခုတည္းေပၚမွာပဲ
သူတို႕ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ သူတို႕ အားသာမယ္ထင္တဲ့ အခ်က္ေတြကိုပဲ
ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ မဟုုတ္ရင္ မေဆြးေႏြးၾကဘူး။ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း
ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႕ တဖက္တည္း ရိွတယ္ဆိုတာ
ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေပၚလြင္တယ္။

”

ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 33
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

လက္ရိွႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားမွာ KNU တစ္ဖြဲ႕တည္းက
သာ မဟု တ္ေ ပ။ ဒု တိ ယ အႀကိ မ္ ၂၁ ရာစု ပ င္ လံု အ ၿပီး ရွ မ္းျပည္ န ယ္ျ ပန္ လ ည္ ထူေ ထာင္
ေရး/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ၃ ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက
ေအာက္ပါအတိုင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေယဘုယ်သေဘာထား
ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုညီလာခံ ကေနရလာတဲ့
ရလဒ္တခ်ိဳ႕ကို ျပည့္စံုမႈမရိွဘူးလို႕ ျမင္ၾကတယ္။ ဒါဟာ လူနည္းစုတစုရဲ႕
အျမင္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ
ဖက္ဒရယ္အတြက္ ေဆြးေႏြး၊ အတိုက္အခံျပဳ၊ သေဘာတူခဲ့တဲ့ အေျခခံမူေတြကို
အခုအခ်ိန္မွာ အမ်ားရဲ႕သေဘာ အျမင္မွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္သာျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူညီခ်က္မွာအခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအထိ ထည့္သြင္းသင့္ တယ္။
ေနာက္ဆံုး အဆင့္သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ မထားသင့္ေသးဘူးလို႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးအဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။
တဖက္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ေဆြးေႏြးဖက္ေတြ (ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD)
က ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အဆိုျပဳမႈ ကိုလက္မခံပါဘူး။ NCA သည္သာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းအျဖစ္ အေၾကာက္အကန္းေျပာၾကပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္မွတ္မထိုးဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး
ေရွ႕ဆက္လို႔မရဘူးလို႔သူတို႔က ေျပာၾကတယ္။

”“

ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ဖက္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပ်က္
သြားလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး” လို႔ရိုင္းရိုင္းျပျပ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုတာ
မ်ိဳးရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစည္းအေ၀းကို
ခဏနားခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (EAO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)
ၾကားမွာ ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္ရမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ RCSS အပါအ၀င္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က လက္မွတ္ထိုးဖို႔ သေဘာမတူ
ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း အမ်ားစုရဲ႕သေဘာနဲ႔ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔
ေလးစားလိုက္နာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲ့ဒီသေဘာတူညီခ်က္
(NCA) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္မျဖစ္တဲ့ အေနအထားပါ။” 34

34

”

Sai Aw, “Who is navigating the peace process ship?”, Shan Herald Agency for News, 2nd June 2017, Interview
with Col. Sai Nguen, Secretary 3 of the Restoration Council of Shan State (RCSS); accessible http://english.
panglong.org/2017/06/02/who-is-navigating-the-peace-process-ship/

34 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၇။ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုုပင္လံု ညီလာခံ
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း
ဒုု တိ ယ အႀကိ မ္ ၂၁ရာစု ပ င္ လံု ညီ လာခံ သ ည္ ႏို င္ ငံေ ရး၊ စီး ပြားေရး၊ ေျမယာႏွ င့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ဟူေသာ က႑ ၅ ခုကို ေဆြးေႏြးခြင့္ရေသာ၊
ျပည္ေ ထာင္ စု ၿ ငိ မ္း ခ်မ္းေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ပါ အေျခခံ မူ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ ေဆြးေႏြး
ညိွႏိႈင္းခြင့္ ရေသာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊
ျမန္မာတပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
သက္ေသ ၆ ဦးတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာအေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္
အရာမ်ားအျဖစ္ ဆက္ လ က္ ရိွေ နေသးသည္ ။ အထူး သျဖင့္ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ သ ည္
ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး မႈ မူေ ဘာင္ ပါ မဲေ ပးျခင္း လု ပ္ ထံုး လု ပ္ န ည္း ကို ေလးစားလုိ က္ နာရန္
ပ် က္ ကြ က္ ခဲ့ျ ခ င္းျ ဖ စ္ သ ည္ ။ 3 5 အေျ ခ ခံႏို င္ ငံေ ရး ကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ လ ည္း
ညီလာခံအတြင္း အခက္အခဲႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ခဲ့သည္။ “ခြဲထြက္ခြင့္မရိွရ” ဟူေသာစာပိုဒ္
အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။36 သို႕ေသာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံမတိုင္ခင္ႏွင့္ညီ
လာခံ အ ၿပီးေနာက္ ပို င္း တြ င္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ စ ဥ္ သ ည္ ႀကီး မားေသာ ကန္ ႔ သ တ္ ပိ တ္
ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားကို တပ္ မေတာ္ က ပိ တ္ ပ င္ တားျမစ္ျ ခင္းႏွ င့္ စီ စ စ္ျ ဖတ္ေ တာက္ျ ခင္း မ်ား
ပါဝင္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ပင္လံုၿမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား
အဆင့္ႏင
ို င
္ ံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ အလြနဆ
္ ိုး၀ါးေသာကန္႕သတ္ပတ
ိ ပ
္ င္မမ
ႈ ်ား
ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ဗဟိုအစိုးရကလည္း ထိုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပခြင့္
ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 37 ျမန္မာတပ္မေတာ္က ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားကို ဆက္လက္တားျမစ္ပိတ္ပင္ေနေသာေၾကာင့္ RCSS သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ္
၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး
သားအဆင့္ႏို င္ ငံေ ရးေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားျပဳလု ပ္ ရ န္ ၎၏အစီ အ စဥ္ မ်ားကို ယာယီေ ရႊ ႕ ဆို င္း
လိုက္ေၾကာင္း ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂

35
36

37

Framework for Political Dialogue, Chapter 6, Article 6.3 (Unofficial translation)
Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Article 10: No part of the territory constituted
in the Union such as Regions, States, Union Territories and Self-Administered Areas shall ever secede from
the Union. It is argued this basic principle is not compatible with federalism.
Restoration Council of Shan State Statement on the National Political Dialogue of Shan Nationalities, 8th
January 2018; accessible https://www.burmalink.org/restoration-council-shan-state-statement-nationalpolitical-dialogue-shan-nationalities/
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ရက္ေ န႔ တြ င္ NCA လက္ မွ တ္ေ ရးထိုး ထားေသာ တို င္း ရင္း သားလက္ န က္ ကို င္ ၈ ဖြဲ ႕ ၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အဆင့္ တို င္း တြ င္ က်င္း ပႏို င္ မွ သာ ၂၁ ရာစု ပင္ လံု ညီ လာခံ ကို က်င္း ပသင့္ေ ၾကာင္း
အႀကံျပဳသည့္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။38
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္
စစ္ မွ န္ေ သာ ဒီ မို ကေရစီ ဖက္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု တ ည္ေ ဆာက္ေ ရးကို ဦး တည္ေ သာ
အဓိပၸါယ္ျပည္၀
့ သည့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လိုေသာဆႏၵ ျမန္မာတပ္မေတာ္တင
ြ ္
မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံက်င္းပမည့္ရက္ကို ထပ္ခါထပ္ခါ
ေရႊ႕ဆိုင္းလာခဲ့ရသည္။39 လက္ရိွအေျခ အေနတြင္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ
ကိုက်င္းပရန္အတြက္ ရက္သက္မွတ္ျခင္း မရိွေသးေပ။ ညီလာခံ ျဖစ္မျဖစ္ကိုပင္ ရွင္းရွင္း
လင္း လင္း မသိ ရေသးေပ။ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးေတြ ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြး မႈျ ဖစ္ စ ဥ္ တြ င္ အဓိ က ပါ၀င္ သူ
အားလံုးအၾကား “အားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ” ျဖစ္ရန္ စစ္မွန္ေသာ
သံဓိဌာန္ရိွမရိွ ေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမွာျဖစ္သည္။

38

39

21st Century Panglong Conference to be held only after holding public consultations – PPST, Burma News
International, 16th January 2018, https://www.bnionline.net/en/news/21st-century-panglong-conferencebe-held-only-after-holding-public-consultations-ppst
Nyein Nyein, “Third Session of Panglong Peace Conference Pushed Back to May”, Irrawaddy, 1st March 2018;
https://www.irrawaddy.com/news/burma/third-session-panglong-peace-conference-pushed-back-may.html

36 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

္
ခင
ေသ ရး
ငါမ ်မး္ ေ
ိ း္ ခ လား
ၿငမ
ါ့မ
ရပ

ငါတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းရ
ေအာင္လုပ္ရမယ္
လက္မွတ္ထိုးလိုက္ပါ

ုိ ္
႔ုိ ယ
က
ငါတ ဳိ းခ်ေန
႔ုိ ၾဲြ က ဘ
ဆ
ိ းူ
ငါတ ားမသ
လ
တာ

@@##$$$$
$&&@@
XX++-+@#!%
$$$$$
$$$$
$$$$
$$$$

ႏုိင္င
တ
ံ
က
ာေ
ေငြအဖြဲ႔အစ ခ်း
ည္းမ်ား

ooooo
oooooooo

XxxxxxXX
xxxXxXxxx
XXxxXXXxx
$$$$$$
$$$$$$

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္

ြ ၾကး
ေငေ
ေထာက္
ူ ်ား
့ မ
ပံသ

Illustration: Ganji

ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 37

ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၈။ ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ ္ NCA ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္
၂၀၁၅ ခုႏွ စ္ အပစ္ အ ခတ္ ရ ပ္ စဲေ ရးကာလမွ စ ၍ ကရင္ျ ပည္ န ယ္ အ တြ င္း
တပ္ မေတာ္ ၏ စစ္ ဆ င္ေ ရးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ သားျပည္ သူေ ပါင္း ၈၅၀၀ ေက်ာ္ ၎တို ႕
အိုး အိ မ္ မွာ အတင္း အဓမၼ စြ န္ ႔ ခြာ ခဲ့ ရ သည္ ။ 40 တပ္ မေတာ္ ၏ ထိ ပ္ ပို င္း အာဏာပို င္ မ်ား၏
အမိန႔ႏ
္ င
ွ ့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ ၎စစ္ဆင္ေရးမ်ားက NCA ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္အ
့ ျပင္ ဘားအံႏင
ွ ့္
မူေၾကာ္ (ဖာပြန္) ခရိုင္မ်ားအတြင္း တေက်ာ့ျပန္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ျပန္လည္္
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွ စ္ စက္ တ င္ ဘာလမွ စ ၍ ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ ၏ နယ္ျ ခားေစာင့္ တ ပ္ႏွ င့္
တိုး တက္ သာကရင္ ဗု ဒ ၵ ဘာသာတပ္ မေတာ္ (DKBA) 41 ခြဲ ထြ က္ အ ဖြဲ ႕ အၾကားတို က္ ပြဲ မ်ား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘားအံ့ေျမာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ ရြာသူရြာသား ၆၀၀၀ ေထာင္ေက်ာ္သည္
၎ တို ႔ အိုး အိ မ္ မ်ား မွ စြ န္ ႕ ခြာ ထြ က္ေျ ပး ခဲ့ ၾ က ရ သ ည္ ။ 4 2 သံ လြ င္ျ မ စ္ အေ ရွ ႕ ဖ က္ျ ခ မ္း ၊
ဘားအံခရိုင္ေျမာက္ဖက္ ရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ေသာ ၿမိဳင္ႀကီးငူရြာရိွ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDP)
စခန္းႏွစ္ခု၌ ဒုကၡသည္ ၅၅၀၀ ခန္႕သည္ အေျခခံယာယီအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရသည္။
KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမ၊ မူေၾတာ္ခရိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္မူပေလာေဒသအ
တြင္း၌ စနစ္တက်ျပန္ဆင္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာတပ္မတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား
ျပည္ သူ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ သ ည္ ၎တုိ ႕ ၏ ေျမယာႏွ င့္ အိုး အိ မ္ မ်ားကို စြ န္ ႕ ခြာ ၍ နီး စပ္ ရာ
သစ္ေတာမ်ားအတြင္း ခိုေအာင္းေနၾကသည္။43 ထိုစစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ NCA ကို ရွင္းလင္း
စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး KNLA ႏွင့္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ
အရာမ်ားျဖစ္သည္။
40

41

42

43

KPSN (2018) The Nightmare Returns; accessible https://karenwomen.files.wordpress.com/2018/04/
kpsn-media-release-the-nightmare-returns.pdf; See also Karen Human Rights Group (KHRG) (2018) Attacks
on villagers, ongoing fighting and displacement in Hpapun and Toungoo districts from January to April 2018;
accessible http://khrg.org/2018/05/18-1-nb1/attacks-villagers-ongoing-fighting-and-displacementhpapun-and-toungoo-districts
The current Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) was part of the original DKBA which split from the
KNU/KNLA in 1994 and allied itself with the Burma Army. A further split took place in 2010 when the larger
DKBA force agreed to government demands for the force to come under the command of the Tatmadaw as a
Border Guard Forces (BGFs). “The larger faction, led by commanders based in Myawaddy and Myaing Gyi Ngu,
formed 12 BGFs (#1011-#1022), while numerous other commanders refused to do so, realigned with the
KNU, and reverted to fighting the Tatmadaw. The latter faction signed a ceasefire with the government in
September 2011 and renamed itself the Khlohtoobaw Karen Organization/Democratic Karen Benevolent
Army (KKO/DKBA), in April 2012.” (Joliffe, Kim (2017), “Ceasefires, Governance and Development: The Karen
National Union in Times of Change”, The Asia Foundation, p.7) Renewed fighting broke out in 2015 between
the KKO/DKBA and the Tatmadaw and BGFs due to rising tensions spurred by the Asia Highway project. The
fighting faction within the KKO/DKBA was dismissed in mid-2015 and in 2016 resurrected the army’s
original name, the Democratic Karen Buddhist Army.
Karen Rivers Watch (KRW) (2016) Karen State September 2016 Conflict: The Real Motivations Behind
Renewed War; See also, “Fighting in Mae Tha Waw continues to displace villagers making it a daily struggle to
feed the 6,000 homeless”, Karen News, 4th September 2017, accessible at http://karennews.org/2017/09/
fighting-in-mae-tha-waw-continues-to-displace-villagers-making-it-a-daily-struggle-to-feed-the-6000homeless/
KPSN (2018) The Nightmare Returns
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မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ KNU က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္44 ထုတ္ျပန္ခၿဲ့ ပီး
ထို ထု တ္ျ ပန္ ခ်က္ တြ င္ “စစ္ ဆ င္ေ ရးကြ ပ္ ကဲ မႈ ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ) မ်ားႏွ င့္ ၎တို ႔ လ က္
ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ အိုးအိမ္မဲ့ကရင္ျပည္သူမ်ား၏လံုၿခံဳေရးကို
အာမခံရန္” ဟူ၍ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ “NCA အေကာင္အထည္ေဖၚမႈေနာက္ဆက္တြဲလုပ္
ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ အားထုတ္ေနခ်ိန္မွာ ယခုကဲ့သို႕လုပ္ေဆာင္မႈသည္ NCA ကိုခ်ိဳး
ေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅
ရက္ေန႔တြင္ ဌာေနကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
သူႏွ င့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးအတြ က္ လႈံ ႕ေဆာ္ သူ ဌာေနကရင္ တို င္း ရင္း သားေစာဦး မူး သည္
လယ္ မူပေလာေဒသအတြ ငး္ ရိွ ရပ္ ရာြ လူ မႈအ သိုငး္ အ၀န္း အစည္း အေ၀းမွ အိ မ္သုိ႔ အျပန္
လမ္းတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေသနတ္ျဖင္ပ
့ စ္ခတ္ခသ
ဲ့ ျဖင့္ ေသဆံုးခဲရ
့ သည္။ ေစာဦးမူးသည္
သူ ၏ မိ သားစု အ ပါအ၀င္ အိုး အိ မ္ မဲ့ ကရင္ျ ပည္ သူ မ်ားအတြ က္ လူ သားခ်င္း စာနာေသာ
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အကူအညီမ်ားရရိွရန္ အစည္းအေ၀းတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
JMC တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚရန္ တားဆီးရမည့္ တာ၀န္ရိွ
ေသာ္လည္း မၾကာေသးခင္က တဖက္သတ္မတ
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္ တပ္အင္
အားတိုးျမင့္ေရွ႕တိုးေနရာယူတပ္စြဲေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို NCA ပါ
သေဘာတူညခ
ီ ်က္အတိင
ု ္း ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရိွႏင
ုိ ္ေပ။ ဤကဲသ
့ ႕ုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ NCA
ခ်ိဳးေဖာက္ မႈ အေပၚ အပစ္ ရ ပ္ေ ဒသအတြ င္း အရပ္ သား ျပည္ သူ မ်ား အေျခမဲ့ျ ဖစ္ မႈႏွ င့္
လက္နက္ကင
ို တ
္ က
ို ပ
္ မ
ြဲ ်ား အရိန
ွ ္ျမင္တ
့ က္လာမႈတ႕ို ကိုေရွာင္ရွားရန္ JMC ၏ လုပပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ အ
့္ တိင
ု ္း
ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖ ေျဖရွင္းေပးရန္ KNU က အားထုတ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ
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ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး 39
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၉။ နိဂံုးခ်ဳပ္
ယေန႕အထိပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ
အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က အဖက္ဖက္မွ
ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ထားသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ပိတ္ပင္
တားဆီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡ၏ မူလအရင္းခံျပႆနာကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွ
တဆင့္ အေျဖရွာႏို င္ ရ န္ အ တြ က္ အဟန္ ႔ အ တားမ်ားျဖစ္ေ စသည္ ။ ျမန္ မာႏို င္ ငံ အ တြ က္
စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တန္႔မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တား
ဆီးလ်က္ရွိေနသည္။ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ေအာက္တြင္ လမ္းဆံုး
ေရာက္ေနျခင္းသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး
ျပႆနာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္းေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည့္
ေသခ်ာစြာ စီ စ ဥ္ ကြ ပ္ ကဲေ သာ စစ္ ဆ င္ေ ရးမ်ားေၾကာင့္ “ကရင္ ပံု စံ ” ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးသည္
ရွက္ဖြယ္အတိျဖစ္ေစသည္။ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသူတိုင္းသည္
“ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကို အင္အားသံုးေျဖရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားအစား ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြး မႈ မ်ားမွ တ ဆင့္ ” ၿငိ မ္း ခ်မ္းေသာအေျဖထု တ္ မႈ မ်ားျဖင့္ ရ ယူ ရ န္ သေဘာတူ ထား
ၾကသည္ ။ 45 ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ သ ည္ NCA ပါ ျပဌာန္း ခ်က္ေ ပါင္း မ်ားစြာႏွ င့္ အ တူ ၎
အေျခခံ မူ ကို ပါ ထပ္ တ လည္း လည္း ခ်ိဳးေဖာက္ေ နသည္ ။ ေရရွ ည္ တ ည္ တ န္ ႔ မ ည့္
ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးႏွ င့္ ဒီ မို ကေရစီ ဖ က္ ဒ ရယ္ျ ပည္ေ ထာင္ စု တ ည္ေ ဆာက္ျ ခင္း အတြ က္ လမ္း စ
ေဖၚေဆာင္ေပးရမည့္ ယႏၱရားမ်ားလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ သ ည္ NCA ႏွ င့္ ၿငိ မ္း ခ်မ္းေရးေတြ ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြး မႈျ ဖစ္ စ ဥ္ ကို
အသံုးခ်လွ်က္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအေပၚ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပိုမိုအားေကာင္းေတာင့္တင္း
လာေစရန္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ နလွ် က္ ရွိ သ ည္ ။ ဗဟို အ စိုး ရအတြ င္း ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ ၏
လႊမ္းမိုးမႈသည္ ရိွၿမဲအတိုင္းဆက္လက္ရိွေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ႏွင့္ေရရွည္
တည္တန္႔မႈကို ယူေဆာင္လာေပးမည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ျပႆနာ၏အေျဖမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ျပင္ပတြင္ အလွမ္းေ၀းေနအံုးမည္သာ ျဖစ္သည္။
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40 ေရွ ႔ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈခရီး
ေျမယာက႑ေဆြးေႏြးမႈမွ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာျခင္း။

၁၀။ KPSN ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္
၁။ ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ၏ အကန္႕အသတ္ႏင
ွ က
့္ င္းလြတ္ေသာ ႏိင
ု င
္ ံေရးေဆြးေႏြးမႈႏင
ွ ့္
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားပါဝင္ေသာ မူေဘာင္အသစ္တခုကို ေရးဆြဲေဖၚထုတ္ရမည္။
၂။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ၎၏ထိုးစစ္အားလံုးကို ရပ္တန္႕သင့္ၿပီး၊ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအ
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္သည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈေကာ္မတီ (FPNCC) ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
(UNFC) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကိုက်င္းပရမည္။

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို
ဖက္ဒရယ္ဖစ
႔ ဲြ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒအသစ္ ေပၚေပါက္က်င္သ
့ းုံ ႏိင
ု သ
္ ည္အထိ ေခတၱရပ္ဆင
ုိ း္ ထားရမည္။
၄။ တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွငလ
့္ မ
ူ အ
ႈ သိင
ု ္းအ၀န္းမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
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