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မ်းာ�ုက်ာ 

အ�ုုတေက်ာက်းတေေါဟာာရမ်း�ာ�  

အက်�ဉ်းး�ခ��ပ်း�ငးခြပ်ခ�က်း   

သုုတေ�သုနမ်းု�းဆက်း 

သုုတေ�သုနစာာ�မ်းး�၏ မ်းူတေ�ာငး နှှင်း အက်န�းအသု�းမ်း�ာ�  

သုုတေ�သုနနည်း�နာ  

အပ်ုုငး� ၁ — ဖက်းဒရယ်း၊ ဖက်းဒရယ်းအ�ွငး�ရှု က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဌာာနး�ခွင်းနှှင်း ဖက်းဒရယ်းစာံနှုနး�မ်း�ာ�
အာ� လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ ရှုုတေ�ာင်းမ်းှ ခြုံခံ�ငံု�ငးခြပ်ခြခငး�
(က်) မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�နာ�လူည်းသုည််းဖက်းဒရယ်းဆုုသုည်းမ်းှာ 

(ခ) ဖက်းဒရယ်းအ�ွငး�ရှု က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဌာာနး�ခွင်း  

      (Self-Determination within Federal)

(ဂ) မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�ပ်ံုတေဖားသုည််း ဖက်းဒရယ်း နှှင်း အတေရ�ကြီးက်း�သုည််းအတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ�

အပ်ုုငး� ၂ — ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�အဟာန�းအ�ာ� နှှင်း စာုနးတေခ်မ်းုမ်း�ာ� 
(က်) အဓိုပ်ာာယ်းခြပ်ည််းေသုည််း ဖက်းဒရယ်း ဖွဲ�စာည်း�တေရ�က်ုု လူက်းမ်းခံသုည််း စာစား�ပ်း

(ခ) ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းရနး လူုုအပ်းသုည််း နှုုငးငံတေရ�စာု�းဆနှဒ 

(ဂ) ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ� ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုတေဖားခြခငး�

(ဃ) အာဏာာရှငးဆန�းက်�ငးသုည််း အငးအာ�စာုမ်း�ာ�၏ စာည်း�လူံု�ည်းညွွ�းမ်းုမ်းရှုခြခငး�

အပ်ုုငး� ၃ — မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ� သုံု�သုပ်း၊ �ငးခြပ်သုည််း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းရနး 
လူ�း�တေလူာ ဦး�စာာ�တေပ်�လူုပ်းတေဆာငးရမ်းည််း က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ� 

အပ်ုုငး� ၄ — ဖက်းဒရယ်း �ည်းတေဆာက်းတေရ��ွငး ပ်ါေငးရမ်းည််း အဓိုက်ဇူာ�းတေက်ာငးမ်း�ာ� 
(က်) ပ်ါေငးရမ်းည််းအဓိုက် ဇူာ�းတေက်ာငးမ်း�ာ� 

(ခ) ဖက်းဒရယ်း�ည်းတေဆာက်းတေရ�နှှင်း လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အခနး�က်ဏ္ဍ 

အပ်ုုငး� ၅ — ဖက်းဒရယ်းသုုု�ခ� း�က်းခ�နုး လူက်းတေ�ွ�က်�သုည််း မ်းွနးလူူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဌာာနး�

ခွင်းက်ုု က်ုုယ်း�ူက်ုုယ်း� အတေက်ာငးအ�ည်းတေဖားတေဆာငးရနးခြခငး� 
အပ်ုုငး� ၆ — သုုတေ�သုနအဖွဲ�၏ မ်းှ�းခ�က်း နှှင်း အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်းမ်း�ာ� 
တေက်��ဇူူ��ငးခြခငး� 

၅

၆

၇

၉

၁၀

၁၁

၁၆

၁၈

၂၀

၂၁

၂၃

၂၆



55

အ�ုုတေက်ာက်းတေေါဟာာရမ်း�ာ�

AA  Arakan Army  
ရက်ုု�င်း �ပ်းတေ�ား

CSOs Civil Society Organizations 
အရပ်းဖက်း လူူမ်းုအဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�

CRPH Committee for Representing Pyidaungsu 
Hluttaw 
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု လူှ�းတေ�ား က်ုုယ်းစာာ�ခြပ်� တေက်ားမ်း�း

EAOs Ethnic Armed Organizations 
�ုုငး�ရငး�သုာ� လူက်းနက်းက်ုုငး တေ�ားလူှနးတေရ� 
အဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�

FCDCC Federal Constitution Drafting and 
Coordinating Committee 
ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု အတေခြခခံဥပ်တေဒ (မ်းူကြက်မ်းး�) တေရ�ဆွဲတေရ� 
နှှင်း ည်ိုနှုုငး�မ်းု တေက်ားမ်း�း

KNU Karen National Union 
က်ရငး အမ်း��ု�သုာ� အစာည်း�အရှုံု�

MSICC State Interim Coordination Committee 
(MSICC) 
မ်းွနးခြပ်ည်း ကြက်ာ�က်ာလူ ပ်ူ�တေပ်ါငး�တေဆာငးရွက်းတေရ� တေက်ားမ်း�း

MUP Mon Unity Party 
မ်းွနးည်းညွွ�းတေရ� ပ်ါ�း

NLD National League for Democracy 
အမ်း��ု�သုာ� ဒးမ်းုုက်တေရစား အဖွဲ�ခ��ပ်း

NUG National Unity Government 
အမ်း��ု�သုာ�ည်းညွွ�းတေရ�အစာုု�ရ 

NUCC National Unity Consultative Council 
အမ်း��ု�သုာ�ည်းညွွ�းတေရ�အ�ုုငးပ်ငးခံတေက်ာငးစား

NGOs Non-government Organizations 
အစာုု�ရမ်းဟာု�းတေသုာ အဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�

NMSP New Mon State Party 
မ်းွနးခြပ်ည်းသုစားပ်ါ�း

PDF People Defense Force 
ခြပ်ည်းသုူ�က်ာက်ွယ်းတေရ��ပ်း

SAC State Administration Council 
နှုုငးငံတေ�ားစားမ်းံအုပ်းခ��ပ်းတေရ�တေက်ာငးစား

UNFC United Nationalities Federal Council 
ည်းညွွ�းတေသုာ �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ� ဖက်းဒရယ်း
တေက်ာငးစား
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NRFF - New Rehmonnya Federated Force

အက်�ဉ်းး�ခ��ပ်း�ငးခြပ်ခ�က်း 

"မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�၏ ရှုုတေ�ာင်းမ်းှ ဖက်းဒရယ်းအာ� လူ်ပ်း�
ခြပ်�း တေမ်း်ားကြက်ည််းခြခငး�" မ်းူေါဒအကြီးက်ံခြပ်� သုုတေ�သုနစာာ 
�မ်းး�သုည်း ဖက်းဒရယ်း နှှင်း က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းဆုုငးရာ 
က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�အတေပ််�ွငး နှုုငးငံတေရ�၊ လူူမ်း��ု�တေရ�၊ လူူမ်းုတေရ�၊ 
လူူငယ်းအတေရ�၊ အရပ်း�က်းအဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�နှှင်း ဥပ်တေဒ
တေရ�ရာ�ွငး �က်းကြွက်ွလူုပ်းရှာ�သုူ မ်းွနးလူူငယ်း၊ လူူငယ်း
တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�၏ အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�က်ုု �ငးခြပ်
�ာ�သုည််း စာာ�မ်းး�ခြဖစားပ်ါသုည်း။ အဓိုက် ရည်းရွယ်းခ�က်း
မ်းှာ ဖက်းဒရယ်းတေရ�ရာ တေဆွ�တေနှွ�တေရ� လူုပ်းငနး�စာဉ်းးမ်း�ာ�
�ွငး မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အခနး�က်ဏ္ဍက်ုု တေဖား�ု�းရနး
နှှင်း မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ� လူုုလူာ�သုည််း ဖက်းဒရယ်းပ်ံုစာံက်ုု မ်းွနး
နှုုငးငံတေရ�အငးအာ�စာုမ်း�ာ�က် သုုရှုနာ�လူည်းခြုံပ်း� ဖက်းဒရယ်း
မ်းူမ်း�ာ�၊ ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုတေရ�ဆွဲရာ�ွငး �ည််းသုွငး�
စာဉ်းး�စာာ�နှုုငးရနး ခြဖစားသုည်း။ 

ယ်ခုသုုတေ�သုန တေလူ်လူာခြခငး��ွငး �က်းတေပ်ါငး�စာံုမ်းှ အ 
သုက်း (၁၆) နှှစားမ်းှ (၃၅) နှှစားကြက်ာ� မ်းွနးလူူငယ်းတေခါငး� 
တေဆာငးမ်း�ာ� ပ်ါေငးလူာနှုုငးတေရ�က်ုု ဦး�စာာ�တေပ်�က်ာ တေ�ွ�ဆံု
တေဆွ�တေနှွ�မ်းုက်ုု အဓိုက်သု�ငး� အခ�က်းအလူက်းတေပ်�သုူ 

မ်း�ာ�နှှင်း တေ�ွ�ဆံုတေမ်း�ခြမ်းနး�ခြခငး� (Key Informant 
Interview - KII) နှှင်း အုပ်းစာုငယ်း တေဆွ�တေနှွ�ခြခငး� 
(Focused Group Discussion) ပ်ံုစာံမ်း�ာ�ခြဖင်း 
အခ�က်းအလူက်းမ်း�ာ� စာုတေဆာငး�ခဲ်သုည်း။ လူက်းရှုနှုုငးငံတေရ�
အခငး�အက်�ငး�၏ လူုုအပ်းခ�က်းအရ ယ်ခုသုုတေ�သုန
စာာ�မ်းး�က်ုု ခြပ်�စာုရခြခငး�ခြဖစားတေသုားလူည်း� တေခြမ်းခြပ်ငးအတေခြခ 
အတေနနှှင်း သုုတေ�သုးမ်း�ာ�၏ လူံုခြုံခံ�တေရ� အတေခြခအတေန
တေကြက်ာင်း မ်းွနးနှုုငးငံတေရ�၊ လူူမ်း��ု�တေရ� လူုပ်းရှာ�မ်းုမ်း�ာ��ွငး 
ပ်ါေငးပ်�းသုက်းခြခငး� မ်းရှုသုည််း အခြခာ�လူူငယ်းအစာုအဖွဲ�
မ်း�ာ�အာ� တေ�ွ�ဆံုတေမ်း�ခြမ်းနး�နှုုငးမ်းု မ်းရှုခဲ်ခြခငး�အပ်ါအေငး 
အခ��ု�က်န�းသု�းခ�က်းမ်း�ာ� ရှုသုည်းက်ုု ယ်ခုစာာ�မ်းး�မ်းှ 
တေလူ�စာာ�စာွာ အသုုတေပ်�ပ်ါသုည်း။ ဖက်းဒရယ်းက်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�
အတေပ်် လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အခြမ်းငးမ်း�ာ�က်ုု အပ်ုုငး�လူုုက်း ယ်ခု
စာာ�မ်းး��ွငး �ငးခြပ်�ာ�ပ်ါသုည်း။

ရှာတေဖွတေ�ွ�ရှုခ�က်းမ်း�ာ�က်ုု အခ��ပ်းအာ�ခြဖင်း တေအာက်းပ်ါ
အခ�က်း�ခ��ု�က်ုု မ်းး�တေမ်းာငး��ုု� �ငးခြပ်ခြုံပ်း� အတေသု�စာု�း 
ရှာတေဖွတေ�ွ�ရှုခ�က်းမ်း�ာ�အာ� အပ်ုုငး�လူုုက်း �ငးခြပ်ခ�က်း
မ်း�ာ��ွငး �ငးခြပ်�ာ�ပ်ါသုည်း။

 ▪ ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�သုည်း ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ၏ လူက်းရှုနှုုငးငံတေရ�ပ်ဋိုပ်က်ုမ်း�ာ�
မ်းှ ရှုုနး��ွက်းရနး �ွက်းတေပ်ါက်းခြဖစားနှုုငးသုည်းက်ုု မ်းွနးလူူငယ်းအမ်း�ာ�စာုက် ယ်ံုကြက်ည်းကြက်သုည်း။ �ုု
ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုက်ုု လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�နှှင်း ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဌာာနး�ခွင်းနှှင်း 
အမ်း��ု�သုာ�တေရ� �နး��ူည်းမ်း်ခွင်းက်ုု အတေခြခခံသုည််း ဖက်းဒရယ်းစာနစားခြဖစားရမ်းည်းဟာု မ်းှ�းယ်ူကြက်
သုည်း။  

 ▪ အမ်း��ု�သုာ�တေရ��နး��ူည်းမ်း်မ်းုက်ုု အတေခြခခံသုည််းအ တေလူ�ာက်း ဗမ်းာခြပ်ည်းနယ်းအပ်ါအေငး 
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုအဖွဲ�ေငး ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� သုုု�မ်းဟာု�း ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�၏ ဖွဲ�စာည်း��ည်းတေဆာက်း
ပ်ံုက်ုု တေဆွ�တေနှွ�ခ�ခြပ်ရနး လူုုအပ်းသုည်း။    

 ▪ လူက်းရှုစာစားတေက်ာငးစားမ်းှ ဦး�တေဆာငးတေဆွ�တေနှွ�မ်းည််း ဖက်းဒရယ်းတေရ�ရာ တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ�သုည်း 
အဓိုပ်ာါယ်းခြပ်ည််းေသုည််း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုက်ုု မ်း�ည်းတေဆာက်းနှုုငးသုည််းအခြပ်ငး ၂၀၀၈ 
ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒက်ုုလူည်း� ပ်ုုမ်းုုအတေခြခခုုငးသုွာ�တေစာနှုုငးသုည််းအ�ွက်း  စာစားတေက်ာငးစားနှှင်း 
တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ�က်ုု တေရှာငးရှာ�ကြက်ရနး အတေရ�ကြီးက်း�တေကြက်ာငး� တေ�ာက်းခြပ်ကြက်သုည်း။  

 ▪ ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုတေရ�ဆွဲရာ�ွငး FCDCC ၏ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ (မ်းူကြက်မ်းး�)၊ EAOs 
မ်း�ာ� သုတေ�ာ�ူခ�မ်းှ�း�ာ�ခဲ်ကြက်သုည််း ဖက်းဒရယ်းအတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ�က်ုု အတေခြခခံခြုံပ်း� NUCC မ်းှ 
ခြပ်ဋ္ဌာာနး��ာ�သုည််း ဖက်းဒရယ်းဒးမ်းုုက်တေရစားပ်ဋိုည်ာဉ်းး�ုု�နှှင်း တေပ်ါငး�စာပ်းသုွာ�ရမ်းည်းဟာု 
သုတေ�ာ�ာ�မ်းှ�းခ�က်းတေပ်�ကြက်သုည်း။
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 ▪ ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�အဆင်း�ွငး ဖက်းဒရယ်းသုုု� ခ� း�က်းရနး ခြပ်ငးဆငးကြက်သုည််းအတေနခြဖင်း 
ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု အတေခြခခံဥပ်တေဒမ်း�ာ�က်ုု ခြပ်ငးဆငးတေရ�ဆွဲကြက်ခြခငး�သုည်း မ်းရှုမ်းခြဖစား 
လူုုအပ်းသုည််း ခြပ်ငးဆငးမ်းုခြဖစား၍ �ုုသုုု� တေရ�ဆွဲရာ�ွငး ခြပ်ည်းနယ်းအ�ွငး�ရှု တေန�ုုငးကြက်
သုည််း �ုုငး�ရငး�သုာ�အစာုအဖွဲ�တေပ်ါငး�စာံု ပ်ါေငးနှုုငးတေရ�၊ လူူငယ်း၊ အမ်း��ု�သုမ်းး�မ်း�ာ�နှှင်း အခြခာ�
ပ်ါေငးသုင်းသုူမ်း�ာ� ပ်ါေငးနှုုငးတေရ�သုည်း အခရာက်�တေကြက်ာငး� ရှုုခြမ်းငးကြက်သုည်း။  

 ▪ စာစား�ပ်းသုည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒက်ုု မ်းည်းသုည််းအတေကြက်ာငး�တေကြက်ာင်းမ်း် 
ဖ�က်းသုုမ်းး�မ်းည်းမ်းဟာု�းဟာု ယ်ူဆကြက်ခြုံပ်း� စာစား�ပ်းနှှင်း ဖက်းဒရယ်းအတေရ� တေဆွ�တေနှွ�ခြခငး�
သုည်းလူည်း� အလူုပ်းမ်းခြဖစားနှုုငးတေကြက်ာငး� မ်းှ�းခ�က်းခြပ်�ကြက်သုည်း။ 

 ▪ ဗမ်းာလူူမ်း��ု�စာု အမ်း�ာ�စာု၊ အ�ူ�သုခြဖင်း NLD အပ်ါအေငး NUG �ုု�၏ ဖက်းဒရယ်း
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းလူုုသုည််း နှုုငးငံတေရ�စာု�းဆနှဒမ်း�ာ�သုည်း ၂၀၂၁ ခုနှှစား စာစား
အာဏာာသုုမ်းး�ခြုံပ်း�တေနာက်း ခြပ်ငး�ခြပ်စာွာ �ွက်းတေပ််လူာတေသုားလူည်း� လူက်းတေ�ွ��ွငးမ်းူ ဖက်း
ဒရယ်းနှှင်း ဆန�းက်�ငးသုည််း အခြပ်�အမ်းူမ်း�ာ�အာ� တေ�ွ�ခြမ်းငးတေနရခြုံပ်း� ၎ငး��ုု�၏ ဖက်းဒရယ်း
အတေပ်် က်�ုက်ေ�းမ်း�ာ�က်ုု ယ်ံုကြက်ည်းရနး ခက်းခဲတေနဆဲခြဖစားကြက်သုည်း။ 

 ▪ ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ� အပ်ါအေငး အခြခာ�နှုုငးငံတေရ�ဆုုငးရာ 
တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ��ွငး �က်းတေပ်ါငး�စာံုမ်းှ ပ်ါေငးသုင်းသုူမ်း�ာ�အာ�လူံု� ပ်ါေငးလူာနှုုငးမ်းှသုာလူ်ငး 
အဓိုပ်ာါယ်းခြပ်ည််းေသုည််း တေဆွ�တေနှွ�မ်းုခြဖစားမ်းည်းဟာု မ်းှ�းယ်ူကြက်သုည်း။ 

 ▪ မ်းွနးလူူမ်း��ု�မ်း�ာ�အတေနခြဖင်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�က်ုု ကြီးက်ု��ပ်မ်းး�တေန
သုည််း က်ာလူ�ွငး မ်းုမ်းု�ုု�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု မ်းုမ်းု�ုု�က်ုုယ်း�ုုငး ဖနး�း�
သုွာ�ကြက်ရမ်းည်းခြဖစားခြုံပ်း� လူုုအပ်းသုည််း မ်းွနးနှုုငးငံတေရ� အတေခြခခံအတေဆာက်းအအံုမ်း�ာ� ခုုငးမ်းာ
အာ�တေက်ာငး�လူာတေစာရနး တေအာက်းတေခြခမ်းှအစာ ခြပ်�ခြပ်ငးတေခြပ်ာငး�လူဲမ်းုမ်း�ာ�က်ုု လူက်းရှု
အတေခြခအတေန�ွငး လူုပ်းတေဆာငးသုွာ�ကြက်ရမ်းည်း။  

 ▪ မ်းွနးလူူမ်း��ု�မ်း�ာ�အ�ွငး�၌လူည်း� တေ�ွ�ဆံုတေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ� လူုပ်းတေဆာငးရနး အ�ူ�လူုုအပ်း
တေနသုည်း။ အ�ူ�သုခြဖင်း နှုုငးငံတေရ�အခြမ်းငးမ်း�ာ� က်ွဲလူွဲတေနနှုုငးသုည််း လူူငယ်းမ်း�ာ�နှှင်း တေ�ွ�ဆံု
တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ� လူုပ်းတေဆာငးခြခငး�မ်းှ မ်းွနးလူူမ်း��ု��ုု�၏ နှုုငးငံတေရ�ကြသုဇူာ�ည်းတေဆာက်းတေရ�
�ွငး အကြီးက်ံဉာာဏားအသုစားမ်း�ာ� စာုတေဆာငး�ခြုံပ်း� စာည်း�လူံု�ည်းညွွ�းစာွာ ပ်ူ�တေပ်ါငး�တေဆာငးရွက်း
သုွာ�ကြက်ရမ်းည်း။

သုုတေ�သုနမ်းု�းဆက်း 
 
ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ�ွငး တေနာက်းဆံု�တေက်ာက်းယ်ူခဲ်သုည််း သုနး� 
တေခါငးစာာရငး��ွငး လူငူယ်းမ်း�ာ�၏လူဦူး�တေရသုည်း ၃၀ ရာ ခုငုး 
နုှနး�နှှင်းအ�က်း ရုှသုည်းဟာ ု တေဖားခြပ်�ာ�ပ်ါသုည်း။1 လူငူယ်း 

မ်း�ာ�သုည်း လူူဦး�တေရအရ အငးအာ�မ်း�ာ�သုည််း လူူအုပ်းစာု
ခြဖစားသုည််းအခြပ်ငး ခြမ်းနးမ်းာန်ှုငုးငတံေရ�အခ��ု�အတေကွ်�၏ သုမ်းုငုး� 
အဆက်းဆက်း�ွငး လူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း 
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အခနး�က်ဏ္ဍအ�ွငး� ပ်ါေငးလူာခဲ်ကြက်သုည်း။ ၂၀၂၁ ခုနှှစား၊ 
တေဖတေဖားေါရးလူ စာစားအာဏာာသုုမ်းး�ခြုံပ်း�တေနာက်း လူူ�ုမ်း�ာ�
နှှင်းအ�ူ အာဏာာရှငးဆန�းက်�ငးတေရ� လူုပ်းရှာ�မ်းုမ်း�ာ�က်ုု 
ဦး�တေဆာငးလူာခဲ်ကြက်သုည််းအခြပ်ငး ယ်ခုခ�နုး�ု အာဏာာရှငး 
တေ�ားလူှနးတေရ�က်ုု နည်း�လူမ်းး�မ်း��ု�စာံုခြဖင်း ဆက်းလူက်း�ုုက်း 
ပ်ွဲေငးတေနကြက်ဆဲခြဖစားသုည်း။ လူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း နှုုငးငံတေရ�
အခ��ု�အတေကွ်��စားခ�ွုငး ဆနး�သုစားသုည််း အတေ�ွ� အတေခ်၊ 
အခြမ်းငးရုှကြက်ခြုံပ်း� အတေခြမ်းားအခြမ်းငးရုှရုှ ဦး�တေဆာငးနုုှငးရနး လူုအုပ်း
သုည််း အရည်းအခ�ငး�နှှင်း အခ��ုးအဆက်းမ်း�ာ� ရှုသုည်း
က်ုု ခြွခွငး�ခ�က်းမ်းရှု လူက်းခံကြက်ရမ်းည်းခြဖစားသုည်း။ ၂၀၂၁ ခု
နှှစား စာစားအာဏာာသုုမ်းး�မ်းုက်ုု လူက်းမ်းခံ�ဲ ဆန�းက်�ငးဆနှဒ
��ုးတေဖားသုည််း ရနးက်နုးအပ်ါအေငး မွ်းနးခြပ်ည်းနယ်းအ�ွငး�
ရှု လူုပ်းရှာ�မ်းုမ်း�ာ�က်ုု တေရှ��ွက်းဦး� တေဆာငးခဲ်သုည််းအခြပ်ငး 
ေုုငး�ေနး�အာ�ခြဖည််း လူုပ်းရှာ�ခဲ်ကြက်သုည််း လူူငယ်းမ်း�ာ��ွငး 
�က်းကြွက်ွလူုပ်းရှာ�သုူ မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�လူည်း� ပ်ါေငးကြက်
သုည်း။၊2 

မွ်းနးလူငူယ်းမ်း�ာ�သုည်း အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း မွ်းနးနှုငုးငံတေရ�ခြဖစားစာဉ်းး
မ်း�ာ�အနက်း အဓုိက်က်�သုည််း အခနး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ��ွငး �ုကု်း 
ရှုုကု်းတေသုားလူည်း�တေက်ာငး�၊ သွုယ်းေုကု်း၍တေသုား လူည်း�တေက်ာငး� 
ပ်ါေငးလူာခဲ်ကြက်သုည်း။ ၁၉၄၈ ခုနှှစား၊ ကြသုဂု�း ၁၉ ရက်း 
(ခြမ်းနးမ်းာသုက်က ရာဇူး ၁၃၁၀ ခနှုှစား ေါတေခါငးလူခြပ်ည််းတေန�) �ွငး 
မ်းွနးမ်း��ု�ခ�စားလူူငယ်း ၂၇ ဦး�ခြဖင်း ဦး�တေဆာငးဖွဲ�စာည်း�ခဲ်သုည််း 
"တေခ�းသုစားမ်းွနးလူက်းနက်းက်ုငုး�ပ်း" သုည်း က်ရငးခြပ်ည်းနယ်း 
ဇူာသုခြပ်ငးရွာ ရဲ�ပ်းဖွဲ�က်ုု ေငးတေရာက်းစား�နငး�သုုမ်းး�ပ်ုုက်းခြုံပ်း� 
မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�တေ�ားလူှနးတေရ�ကြီးက်း�က်ုု စာ�ငးခဲ်ကြက်သုည်း။ 
နှုငုးတေရှက်�ငး၊ နှုငုးပ်နး�သုာ၊ နှုငုး�ငး အပ်ါအေငး မ်းွနးမ်း��ု�ခ�စား
လူငူယ်း ၂၇ ဦး��ုု�သုည်း မ်းွနးတေ�ားလူှနးတေရ�က်ုု အတေခြမ်းား 
အခြမ်းငးကြီးက်း�စာွာ ဦး�တေဆာငးခဲ်ကြက်သုည်း။3 မ်း�က်းတေမှ်းာက်းက်ာလူ
�ွငး နှုုငးငံတေရ�လူုပ်းရှာ�မ်းုအခြပ်ငး အခြခာ�လူူမ်းုတေရ�၊ မ်းွနး
ယ်ဉ်းးတေက်��မ်းု၊ စာာတေပ်သုငးကြက်ာ�မ်းု၊ မ်းွနးအရပ်း�က်းလူူ�အဖွဲ� 
အစာည်း�မ်း�ာ� စာသုည််း က်ဏ္ဍအသုး�အသုး�၌ လူုပ်းရှာ� 
တေဆာငးရွက်း လူ�က်းရှုသုည်း။ ၂၀၂၀ တေရွ�တေက်ာက်းပ်ွဲ�ွငး
လူည်း� "မ်းွနးည်းညွွ�းတေရ�ပ်ါ�း" မ်းဲတေအာငးနှုုငးတေရ� (မ်းဲ
ဆွယ်းစာည်း�ရှုံု�တေရ�) လူုပ်းငနး�စာဉ်းးမ်း�ာ��ွငးလူည်း� တေခြမ်းခြပ်ငး
ေနး�ရံမ်းုမ်း�ာ�က်ုု အမ်း�ာ�စာုက် လူူငယ်းမ်း�ာ�မ်းှ ဦး�တေဆာငး
ပ်ါေငးခဲ်ကြက်သုည်း။ ၂၀၂၁ ခုနှှစား စာစားအာဏာာ သုုမ်းး�ခြုံပ်း� 
တေနာက်းပ်ုုငး��ွငး မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�အတေနခြဖင်း အခြခာ� �ုုငး� 
ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု� စာုလူူငယ်းမ်း�ာ�နှှင်းအ�ူ ရနးက်ုနးခြုံမ်းု���ွငး 
လူမ်းး�တေပ််�ွက်းခြုံပ်း� ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်း တေ�ာငးစာုတေပ််တေပ်ါက်း
တေရ�အ�ွက်း တေအ�ခ�မ်းး�စာွာ ဆနှဒ�ု�းတေဖားခဲ်ကြက်သုည်း။4 
မ်းွနးခြပ်ည်းနယ်း�ွငးလူည်း� (အ�ူ� သုခြဖင်း တေမ်းားလူခြုံမ်းု�ငးခြုံမ်းု��
�ွငး) မ်းွနး၊ က်ရငး၊ ပ်အုုေး� �ုုငး�ရငး�သုာ�မ်း�ာ� ပ်ူ�တေပ်ါငး�ခြုံပ်း� 
လူမ်းး�တေလူ်ာက်းသုပ်ု�းကြီးက်း� ဆငးနှွဲခဲ်ရာ�ွငး မ်းွနးလူူငယ်း

မ်း�ာ�လူည်း� ဦး�တေဆာငးပ်ါေငးခဲ်ကြက်သုည်း၊၊5 �ုု�အခြပ်ငး ဖက်း
ဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု တေပ််တေပ်ါက်းတေရ�အ�ွက်း NUCC နဲ�
အ�ူ �ုုက်းပ်ွဲေငးတေနသုည််း မ်းွနးခြပ်ည်းနယ်းအတေခြခခြပ်� နှုုငးငံ 
တေရ�တေက်ာငးစားခြဖစားသုည််း "မ်းွနးခြပ်ည်း ကြက်ာ�က်ာလူ ပ်ူ�တေပ်ါငး�
တေဆာငးရွက်းတေရ� တေက်ားမ်း�း" Mon State Interim 
Coordination Comittee (MSICC) �ွငးလူည်း� 
�က်းကြွက်ွလူုပ်းရှာ�သုည််း မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ� ပ်ါေငးတေနသုည်း
က်ုု တေ�ွ�ရှုရသုည်း၊၊6 လူက်းရှု�ွငးလူည်း� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ� 
သုည်း မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�လူွ�းတေခြမ်းာက်းတေရ�၊ အမ်း��ု�သုာ�က်ာ 
က်ွယ်းတေရ�၊ မ်း�ရာ�မ်းုဖးဆနးတေရ�၊ လူူမ်း��ု�ကြီးက်း�ေါဒ�ုုက်း
ဖ�က်းတေရ�၊  အာဏာာရှငးတေ�ားလူှနးတေရ� စာသုည််းက်ုစာစအရပ်း
ရပ်း၌ နည်း�လူမ်းး�တေပ်ါငး�မ်း�ာ�စာွာခြဖင်း ဆက်းလူက်း�ုုက်းပ်ွဲ
ေငးတေနကြက်သုည်း။ 

လူက်းရှု�ွငးလူည်း� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�
လူွ�းတေခြမ်းာက်းတေရ�၊ အမ်း��ု�သုာ�က်ာက်ွယ်းတေရ�၊ မ်း�ရာ�မ်းု
ဖးဆနးတေရ�၊ လူူမ်း��ု�ကြီးက်း�ေါဒ�ုုက်းဖ�က်းတေရ�၊  အာဏာာရှငး
တေ�ားလူှနးတေရ� စာသုည််းက်ုစာစအရပ်းရပ်း၌ နည်း�လူမ်းး�တေပ်ါငး�
မ်း�ာ�စာွာခြဖင်း ဆက်းလူက်း�ုုက်းပ်ွဲေငးတေနကြက်သုည်း။ 

မ်းည်းသုုု�ပ်ငးခြဖစားတေစာက်ာမ်းူ မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း တေယ်�ုယ်�
အာ�ခြဖင်း အတေ�ာက်းအက်ူခြပ်�၊ အာ�ခြဖည််းပ်ံ်ပ်ုု�သုည််း အခနး�
က်ဏ္ဍမ်း�ာ��ွငးသုာ ပ်ါေငးရတေလူ်ရှုခြုံပ်း� အတေရ�ပ်ါတေသုာဆံု� 
ခြဖ�းခ�က်းမ်း�ာ� ခ�မ်းှ�းရာလူပု်းငနး�စာဉ်းးမ်း�ာ��ွငး ယ်တေန��ုငုး 
အာ�တေက်ာငး�စာွာ ပ်ါေငးတေဆာငးရွက်းနှုုငးစာွမ်းး� မ်းရှုတေသု�
သုည်းက်ုု တေ�ွ�ရှုရပ်ါသုည်း။ ယ်ငး� အာ�နည်း�ခ�က်း သုုု� 
မ်းဟာု�း လူစားဟာငး�မ်းုသုည်း အတေကြက်ာငး�အမ်း��ု�မ်း��ု�တေကြက်ာင်း 
ဤသုုု�ခြဖစားတေနရက်ာ အတေကြက်ာငး�ရငး�မ်း�ာ�အနက်း လူူကြီးက်း�
လူူငယ်းက်ွာဟာမ်းု (Generation Gap) ကြီးက်း�မ်းာ�ခြခငး� 
အပ်ါအေငး လူူငယ်းမ်း�ာ�က်ုုယ်း၌�ွငး အရည်းအခ�ငး�နှှင်း 
အတေ�ွ�အကြီးက်ံ� နည်း�ပ်ါ�ခြခငး�သုည်းလူည်း� ကြီးက်း�မ်းာ�သုည််း 
စာုနးတေခ်ခ�က်းမ်း�ာ�ခြဖစားသုည်း။  

အနာဂ�းသုည်း လူူငယ်းမ်း�ာ�နှှင်း ပ်ုု၍ဆက်းနှွယ်းသုက်းဆုုငး
သုည််းအတေလူ�ာက်း ယ်တေန�ခ�မ်းှ�းလူုုက်းတေသုာ ဆံု�ခြဖ�းခ�က်း
�ုုငး�သုည်း လူူငယ်းမ်း�ာ� ဆက်းလူက်းရှငးသုနး သုွာ�ကြက်ရ
မ်းည််း အနာဂ�း၏ တေက်ာငး�က်��ု�၊ ဆုု�က်��ု�ခြဖစားတေစာမ်းုနှှင်း 
�ုုက်းရှုုုက်းအခ��ု�က်�သုည််းအ�ွက်း �ုုဆံု�ခြဖ�းခ�က်းမ်း�ာ� 
ခ�မ်းှ�းရာ�ွငး လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အတေ�ွ�အခြမ်းငးနှှင်း လူုုအပ်း 
ခ�က်းမ်း�ာ�က်ုု ခြွခွငး�ခ�က်းမ်းရှု �ည််းသုွငး�စာဉ်းး�စာာ�ကြက်ရမ်းည်း။ 
�ည်းခြုံငုမ်းးသုည််း အနာဂ�းမ်း�ာ�က်ုုပ်ံုတေဖားရနး �ုုအနာ 
ဂ�း၏ ပ်ဲ်က်ုုငးရှငးခြဖစားတေသုာ ယ်တေန�လူူငယ်းမ်း�ာ�က် အဓိုက်
က်�သုည်းဟာု လူူငယ်း၊ ခြုံငုမ်းး�ခ�မ်းး�တေရ� နှှင်း လူံုခြုံခံ� တေရ�ဆုုငးရာ 
က်မ်း့ာ်က်ုလူသုမ်းဂဂ လူံုခြုံခံ�တေရ�တေက်ာငးစား ဆံု�ခြဖ�းခ�က်း
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အမ်းှ�း ၂၂၅၀7 �ွငး တေလူ�နက်းစာွာအသုု တေပ်��ာ�
ပ်ါသုည်း။ က်မ်း့ာတေပ််�ွငး ဦး�တေရအမ်း�ာ�ဆံု�တေသုာ လူူ
အုပ်းစာုသုည်း လူူငယ်းမ်း�ာ�ခြဖစားခြုံပ်း� ၉၀ ရာခုုငးနှုနး�နး�ပ်ါ�
သုည်း ဖွံ�ခြုံဖု��ဆဲနှုုငးငံမ်း�ာ��ွငး တေန�ုုငးကြက်သုည်း။8 က်မ်း့ာ
တေပ််ရှု ပ်ဋိုပ်က်ုခြဖစားပ်ွာ�သုည််း နှုုငးငံအမ်း�ာ�စာု�ွငး လူူငယ်း
ဦး�တေရ �ူ�ပ်းကြက်ခြုံပ်း� လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ ဖွံ�ခြုံဖု��မ်းုအ�ွက်း 
လူုုအပ်းသုည််း ပ်ည်ာတေရ�၊ စားပ်ွာ�တေရ�အခွင်း အလူမ်းး�မ်း�ာ� 
ဆံု�ရှုံု�တေနကြက်ခြုံပ်း� ပ်ဋိုပ်က်ုမ်း�ာ�၏ ဒဏားက်ုု လူူငယ်းမ်း�ာ�က် 
ပ်ုုမ်းုုခံစာာ�ကြက်ရသုည်း။9

လူူငယ်းမ်း�ာ�က်ုု နှုုငးငံတေရ� အခငး� အက်�ငး�မ်း�ာ��ွငး  
အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း အုပ်းစာုအခြဖစား �ည််းသုွငး� စာဉ်းး�စာာ�ခြုံပ်း� 
လူူငယ်းမ်း�ာ� ပ်ါေငးသုည််း တေဆွ�တေနှွ�အတေခြဖရှာမ်းုသုည်း
သုာလူ်ငး တေရရှည်း�ည်း�ံ်မ်းည််း အတေခြဖမ်း�ာ�ရှာနှုုငးမ်းည်း
ဟာု က်ုလူသုမ်းဂဂ အဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ� အပ်ါအေငးနှှင်း နှုုငးငံ 
�က်ာအသုုုငး�အေုုငး�မ်း�ာ�က် �ုုက်း�ွနး�နှုု�တေဆားလူာ
ခဲ်သုည်း။ ၂၀၁၅ ခုနှှစား�ွငး ခြုံငုမ်းး�ခ�မ်းး�တေရ�နှှင်း လူံုခြုံခံ�တေရ�
ဆုုငးရာက်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�အ�ွငး� တေဆွ�တေနှွ�၊ ဆံု�ခြဖ�းခ�က်း
ခ�ရာ�ွငး လူူငယ်းမ်း�ာ� ပ်ါေငးနှုုငးရနးအ�ွက်း လူူငယ်း၊ 
ခြုံငုမ်းး�ခ�မ်းး�တေရ� နှှင်း လူံုခြုံခံ�တေရ�ဆုုငးရာ က်မ်း့ာ်က်ုလူသုမ်းဂဂ 
လူံုခြုံခံ�တေရ�တေက်ာငးစား ဆံု�ခြဖ�းခ�က်းအမ်းှ�း ၂၂၅၀ က်ုု 
ခ�မှ်း�းတေကြက်ည်ာခဲခ်ြုံပ်း� လူငူယ်းမ်း�ာ� အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း နှုငုးငံ 
တေရ�အခငး�အက်�ငး�မ်း�ာ��ွငး ပ်ါေငးနှုုငးရနး �ွနး�အာ�
တေပ်�လူာခဲ်ကြက်သုည်း။10�ုု�အခြပ်ငး တေရရှည်း�ည်း�ံ်သုည််း 
ဖွံ�ခြုံဖု��တေရ�ပ်နး��ုုငး (Sustainable Development 
Goals) �ွငးလူည်း� လူူငယ်းမ်း�ာ�ပ်ါေငးရမ်းည်းခြဖစားခြုံပ်း� 
�ုုဖွံ�ခြုံဖု��တေရ�ပ်နး��ုုငး တေရာက်းရှုနှုုငးရနးအ�ွက်းလူည်း� 
လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ ဦး�တေဆာငးမ်းု၊ ပ်ါေငးမ်းုသုည်း မ်းရှုမ်းခြဖစား
လူုုအပ်းတေကြက်ာငး�က်ုုလူည်း� အတေလူ�တေပ်� တေဖားခြပ်�ာ� 
သုည်း။ နှုုငးငံ�က်ာ နှုုငးငံတေရ�အခငး�အက်�ငး�မ်း�ာ��ွငး 
လူူငယ်းမ်း�ာ�က်ုု က်ဏ္ဍအသုး�သုး��ွငး အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း 
အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�အခြဖစား လူက်းခံခြုံပ်း� ဦး�တေဆာငးမ်းုတေနရာမ်း�ာ�
�ွငး တေနရာတေပ်�လူာကြက်သုည်း။ ခြမ်းနးမ်းာ်နှုုငးငံတေရ�နှှင်း 

မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ� နှုုငးငံတေရ��ွငးလူည်း� လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ 
အတေ�ွ�အကြီးက်ံ�မ်း�ာ�၊ အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�နှှင်း နှုုငးငံ 
တေရ�စာု�းဆနှဒက်ုု တေလူ�စာာ�ကြက်ရနးနှှင်း လူူငယ်းမ်း�ာ�က်ုု 
နှုုငးငံတေရ�အရ အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း အစာုအဖွဲ�အခြဖစား လူက်း 
ခံခြုံပ်း� ပ်ူ�တေပ်ါငး� တေဆာငးရွက်းကြက်ရနး အ�ူ�လူုုအပ်းတေနခြုံပ်း
ခြဖစားသုည်း။ 

ဤမ်းူေါဒအကြီးက်ံခြပ်� သုုတေ�သုနစာာ�မ်းး��ွငး အတေရ�ကြီးက်း�
ခြုံပ်း� အဓိုက်က်�တေသုာ လူူအုပ်းစာုမ်း�ာ�ခြဖစားသုည််း မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ�၏ ဖက်းဒရယ်းဆုုငးရာ အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�က်ုု 
စာုစာည်း��ငးခြပ်�ာ�ပ်ါသုည်း။ ပ်�မ်းဦး�စာွာ သုုတေ�သုနမ်းူ
တေ�ာငး၊ အက်န�းအသု�းမ်း�ာ�နှှင်း သုုတေ�သုနနည်း�နာ
မ်း�ာ�က်ုု �ငးခြပ်�ာ�ခြုံပ်း� တေလူ်လူာခြခငး�မ်းှ ရှာတေဖွတေ�ွ�ရှု
ခ�က်းမ်း�ာ�က်ုု အဓိုက် အပ်ုုငး� (၆) ပ်ုုငး�ခြဖင်း ပ်ုုငး�ခြခာ�
�ငးခြပ်�ာ�ပ်ါသုည်း။ အပ်ုုငး� (၁) �ွငး ဖက်းဒရယ်း၊ ဖက်း
ဒရယ်းအ�ွငး�ရှု က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းနှှင်း ဖက်းဒရယ်း
စာံနှုနး�မ်း�ာ�အာ� လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ ရှုုတေ�ာင်းမ်းှ ခြုံခံ�ငံု�ငးခြပ်
�ာ�သုည်း။ အပ်ုုငး� (၂) �ွငး ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု
�ည်းတေဆာက်းတေရ� အဟာန�းအ�ာ�နှှင်း စာုနးတေခ်ခ�က်း
မ်း�ာ�က်ုု �ငးခြပ်�ာ�သုည်း။ အပ်ုုငး� (၃) �ွငး မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ� သုံု�သုပ်း�ငးခြပ်သုည််း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု
�ည်းတေဆာက်းရနး လူ�း�တေလူာ ဦး�စာာ�တေပ်�လူုပ်း 
တေဆာငးရမ်းည််း က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�က်ုု စာုစာည်း��ငးခြပ်�ာ�ခြုံပ်း� 
အပ်ုုငး� (၄) �ွငး ဖက်းဒရယ်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်း 
တေဆာက်းတေရ��ွငး ပ်ါေငးရမ်းည််း အဓိုက်ဇူာ�းတေက်ာငး
မ်း�ာ� ပ်ါေငးသုည်း။ အပ်ုုငး� (၅) �ွငး ဖက်းဒရယ်းသုုု�ခ� း
�က်းခ�နုး လူက်းတေ�ွ�က်�သုည််း မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�က်ုုယ်းပ်ုုငး
ခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းအာ� က်ုုယ်း�ူက်ုုယ်း�အတေက်ာငးအ�ည်း 
တေဖားတေဆာငးရမ်းည််း အတေကြက်ာငး�အရာမ်း�ာ�က်ုု �ငးခြပ်ခြုံပ်း� 
တေနာက်းဆံု� အပ်ုုငး� (၆) �ွငး သုုတေ�သုနအဖွဲ�၏ 
မ်းှ�းခ�က်းနှှင်း အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်းမ်း�ာ�က်ုုလူည်း� �ည််းသုွငး�
တေဖားခြပ်�ာ�ပ်ါသုည်း။

သုုတေ�သုနစာာ�မ်းး�၏ မ်းူတေ�ာငး နှှင်း အက်န�းအသု�းမ်း�ာ� 
 
�ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�လူုုလူာ�သုည််း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်း 
တေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�သုည်း ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ၏ နှှစား
တေပ်ါငး�မ်း�ာ�စာွာ ရှည်းကြက်ာလူာခဲ်သုည််း နှုုငးငံတေရ�ပ်ဋိုပ်က်ု
နှှင်း စာစားတေရ�ပ်ဋိုပ်က်ုမ်း�ာ� ခ��ပ်းခြုံငုမ်းး�ရနးအ�ွက်း အဓိုက်
က်�သုည််း နှုုငးငံတေရ�လူမ်းး�စာဉ်းးခြဖစားသုည်း။ သုုု�တေသုား ၂၀၁၀ 

ခြပ်ည််းနှှစားမ်းှ ၂၀၂၀ ခြပ်ည််းနှှစားအ�ု တေရွ�တေက်ာက်းပ်ွဲ
သုက်း�မ်းး� ၂ ခုအ�ွငး� ၁၀ နှှစားတေက်�ား အုပ်းခ��ပ်းလူာ
ကြက်သုည််း တေရွ�တေက်ာက်းခံအစာုု�ရ၏ လူုပ်းတေဆာငးမ်းုမ်း�ာ�
နှှင်း ၂၁ ရာစာု ခြုံငုမ်းး�ခ�မ်းး�တေရ� တေဆွ�တေနှွ�ပ်ွဲမ်း�ာ��ွငး 
တေဆွ�တေနှွ�ခဲ်ကြက်သုည််း အတေကြက်ာငး�အရာမ်း�ာ�က်ုု ကြက်ည််း
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ခြခငး�အာ�ခြဖင်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစုာ�ည်းတေဆာက်းတေရ�
က်ုု အစာုု�ရဆက်းဆက်းက် စာု�းပ်ါေငးစာာ�မ်းု၊ အတေက်ာငး အ 
�ည်းတေဖားရနး ကြီးက်ု��ပ်မ်းး�မ်းုမ်း�ာ� အာ�နည်း�လူာခဲ်သုည်းက်ုု 
�ငးရှာ�စာွာ တေ�ွ�ရှုရပ်ါသုည်း။ ၂၀၂၁ ခုနှှစား စာစားအာဏာာ 
သုုမ်းး�ခြုံပ်း�တေနာက်းပ်ုုငး��ွငး ဖက်းဒရယ်းအတေရ�က်ုု ပ်ုုမ်းုုတေခြပ်ာ 
ဆုုတေဆွ� တေနှွ�လူာကြက်ခြုံပ်း� ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငး စာု�ည်း 
တေဆာက်းတေရ�က်ု ုပ်ုမု်းုတုေ�ာက်းခလံူာကြက်သုည်းဟာ ုတေယ်�ယု်� 
သုံု� သုပ်းနှုုငးသုည်း။ 

ဤမ်းူေါဒအကြီးက်ံခြပ်� သုုတေ�သုနစာာ�မ်းး�သုည်း ဖက်းဒရယ်း
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�နှှင်း အမ်း��ု�သုာ��နး��ူ
တေရ� က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�အတေပ််�ွငး မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�၏အတေ�ွ�
အခြမ်းငးမ်း�ာ�က်ုု ပ်ုုမ်းုုနာ�လူည်းနှုုငးရနးနှှင်း ဖက်းဒရယ်းဆုုငးရာ 
လူုပ်းငနး�စာဉ်းးမ်း�ာ�၊ တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ��ွငး လူူငယ်းမ်း�ာ�ပ်ါေငး
လူာနှုုငးတေရ�က်ုု အတေ�ာက်း အက်ူခြဖစားတေစာရနး အဓိုက်
ရည်းရွယ်းပ်ါသုည်း။ ယ်ခုစာာ�မ်းး��ွငး မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�၏ 
ဖက်းဒရယ်းအတေပ်် အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�၊ စာုု�ရုမ်းးပ်ူပ်နး
ခ�က်းမ်း�ာ�၊ တေမ်း်ားလူင်းခ�က်းမ်း�ာ�နှှင်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငး 
စာု�ည်းတေဆာက်းတေရ��ွငး လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အခနး�က်ဏ္ဍ
မ်း�ာ�က်ုု တေလူ်လူာသုံု�သုပ်း�ာ�ပ်ါသုည်း။ 

ဖက်းဒရယ်းတေရ�ရာအတေပ်် လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အခြမ်းငးသုတေ�ာ 
�ာ�မ်း�ာ�က်ုု စာုစာည်း�ရာ၌ ယ်ခုသုုတေ�သုန�ွငး ပ်ါေငး
သုည််း လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ နာ�လူည်း၊ လူက်းခံ၊ ယ်ံုကြက်ည်း�ာ�
သုည််း ဖက်းဒရယ်းစာနစားအတေပ််�ွငးသုာ အတေခြခခံပ်ါသုည်း။ 
�ုု�တေကြက်ာင်း ယ်ခုသုုတေ�သုန�ွငး ပ်ါေငးကြက်သုည််း လူူငယ်း
မ်း�ာ�နာ�လူည်း�ာ�သုည််း ဖက်းဒရယ်းနှှင်း စာာဖ�းသုူမ်း�ာ�၏ 
နာ�လူည်းမ်းုမ်း�ာ� မ်း�ူည်းက်ွဲခြပ်ာ�တေနနှုုငးသုည်းက်ုုလူည်း� ဤ
စာာ�မ်းး�က် အသုုအမ်းှ�းခြပ်�ပ်ါသုည်း။ သုုတေ�သုန၏ 
တေနာက်း�ပ်း အက်န�း အသု�း �စားခုအတေနခြဖင်း ယ်ခု
စာာ�မ်းး�အ�ွက်း မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�တေရ�  လူုပ်းရှာ�မ်းုမ်း�ာ��ွငး 
ပ်ါေငးပ်�းသုက်းခြခငး� မ်းရှုတေသုာ မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ� က်ုု 
အတေကြက်ာငး� အမ်း��ု�မ်း��ု�တေကြက်ာင်း တေမ်း�ခြမ်းနး� နှုုငးခြခငး�မ်းရှု
သုည််းအ�ွက်း ယ်ခုစာာ�မ်းး�ပ်ါ အခြမ်းငးမ်း�ာ�သုည်း �ုုသုူ 
မ်း�ာ�၏ အခြမ်းငးမ်း�ာ�က်ုု မ်းလူှမ်းး�ခြုံခံ�နှုုငးပ်ါ။ �ုု�အခြပ်ငး ယ်ခု
စာာ�မ်းး�သုည်း ဖက်းဒရယ်းအတေရ�နှှင်း က်ုုယ်းပ်ုုငးအုပ်းခ��ပ်း
ခွင်းဆုုငးရာ က်ုစာစရပ်းက်ုုသုာ တေလူ်လူာ�ာ�သုည််း သုုတေ� 
သုနခြဖစားသုည််းအတေလူ�ာက်း အခြခာ�နှုုငးငံတေရ�၊ စား�ပ်ွာ�တေရ�၊ 
စာစားတေရ�ပ်ဋိုပ်က်ုမ်း�ာ�၊ အခြခာ�အမ်း��ု�သုာ�တေရ� က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�
အပ်ါအေငး စာစားအာဏာာ သုုမ်းး�မ်းုနှှင်း စာပ်းလူ�ဉ်းး�သုည််း 
အတေသု�စာု�းသုံု�သုပ်းခ�က်းမ်း�ာ� ယ်ခုစာာ�မ်းး��ွငး ခြုံခံ�ငံုသုံု� 
သုပ်း�ာ�ခြခငး�မ်းရှုတေကြက်ာငး� တေဖားခြပ်အပ်းပ်ါသုည်း။ 

သုုတေ�သုန နည်း�နာ 
 
ဤမ်းူေါဒအကြီးက်ံခြပ်� သုုတေ�သုနစာာ�မ်းး�သုည်း ရာမ်းည်
ဖက်းဒရယ်းအငးအာ�စာုသုစား (New Rehmonnya 
Federated Force) မ်းှ ဖွဲ�စာည်း��ာ�သုည််း သုုတေ�သုန
အဖွဲ�၏ ဦး�တေဆာငးမ်းုခြဖင်း �က်းကြွက်ွလူုပ်းရှာ�သုူ လူူငယ်း
မ်း�ာ�၏ ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းတေရ�အ 
တေပ်် အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�က်ုု တေလူ်လူာခြုံပ်း� ခြပ်�စာု�ငးခြပ်
�ာ�ခြခငး�ခြဖစားသုည်း။ ဤသုုတေ�သုနက်ုု အရည်းအတေသုွ�စာံ
ခြပ်�နည်း�နာ (Qualitative Method) ခြဖစားတေသုာ အဓို 
က်သု�ငး�အခ�က်းအလူက်းတေပ်�သုူမ်း�ာ�နှှင်း တေ�ွ�ဆံုတေမ်း� 
ခြမ်းနး�ခြခငး� (Key Informant Interview - KII) နှှင်း 
အုပ်းစာုဖွဲ�တေဆွ�တေနှွ�ခြခငး� (Focused Group Discus-
sion) စာသုည််း နည်း�လူမ်းး�မ်း�ာ�ခြဖင်း အခ�က်းအလူက်းမ်း�ာ�
က်ုု တေက်ာက်းယ်ူစာုစာည်း�ခဲ်သုည်း။ 

အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�က်ုု လူက်းရှုမ်းွနးနှုုငးငံတေရ�အသုုုက်း 
အေနး��ွငး �က်းကြွက်ွလူုပ်းရှာ�တေနကြက်သုည််း လူူငယ်းမ်း�ာ�

အပ်ါအေငး လူူမ်းုအဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�မ်းှလူူငယ်းမ်း�ာ�၊ လူူငယ်း
တေရှ�တေနမ်း�ာ�၊ တေက်�ာငး�သုာ�တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�၊ အာဏာာ 
ရှငးစာနစားက်ုု တေ�ားလူှနးတေနကြက်သုည််း လူူငယ်းမ်း�ာ�နှှင်း လူူ 
ငယ်းအဖွဲ�အစာည်း� အသုး�သုး� �ုု��ွငး �ာေနးယ်ူတေနကြက်
သုည််း လူူငယ်းတေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�က်ုု အဓိုက်ဦး��ည်းတေမ်း� 
ခြမ်းနး�ခဲ်သုည်း။ ၂၀၂၂ ခုနှှစား၊ ဇူနးနေါရးလူ ၂၉ ရက်းတေန��ွငး 
မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�ဆံုရပ်း (Mon Youth Forum) မ်းှ တေရ� 
ဆွဲ၊ အ�ည်းခြပ်�၊ ခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခဲ်သုည််း မ်းွနးလူူငယ်းတေရ�ရာမ်းူေါဒ
က်ုု က်ုု�က်ာ�ခြုံပ်း� ယ်ခုသုုတေ�သုနစာာ�မ်းး��ွငး မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ�ဟာုဆုုရာ�ွငး အသုက်း ၁၆ နှှစားမ်းှ ၃၅ နှှစားအကြက်ာ� ရှု
သုည််း မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က်ုု ဆုုလူုုခြခငး�ခြဖစားသုည်း။ 11 ဤစာာ 
�မ်းး�အ�ွက်း တေဖားခြပ်ပ်ါ အစာုအဖွဲ� တေနာက်းခံနှှင်း အ သုက်း
အပ်ုုငး�အခြခာ�ရှု မ်းွနးလူူငယ်း ၂၂ ဦး��ုု�အာ� ခ�ဉ်းး�က်ပ်း
တေမ်း�ခြမ်းနး�ခဲ်ခြခငး� ခြဖစားသုည်း။ �ုု�အခြပ်ငး လူုုအပ်းတေသုာ 
သု�ငး�အခ�က်းအလူက်းမ်း�ာ�အ�ွက်း သု�ငး�မ်းးဒးယ်ာမ်း�ာ� 
နှှင်း က်ုု�က်ာ�ရမ်းည််း စာာအုပ်းစာာ�မ်းး�မ်း�ာ�က်ုုလူည်း� တေလူ် 
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လူာစာုစာည်း��ာ�ခြုံပ်း� အလူ�ဉ်းး�သုင်းသုလူုု �ည််းသုွငး�တေဖားခြပ် �ာ�သုည်း။

အပ်ုုငး� ၁ — ဖက်းဒရယ်း၊ ဖက်းဒရယ်းအ�ွငး�ရှု က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဌာာနး�ခွင်း
နှှင်း ဖက်းဒရယ်းစာံနှုနး�မ်း�ာ�အာ� လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ ရှုုတေ�ာင်းမ်းှ ခြုံခံ�ငံု
�ငးခြပ်ခြခငး� 

(က်) မွွန််လူူငယ််မွ�း�န်း�လူည့််
သုည့်််ဖက််ဒရယ််ဆိုုုသုည့််မွှး

ဖက်းဒရယ်းဆုုသုည်းမ်းှာ နှုုငးငံအ�ွငး��ွငး ခြပ်ည်း 
တေ�ာငးစာုအဖွဲ�ေငး ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်းဒရယ်း
ယ်ူနစားမ်း�ာ�) စာုဖွဲ�ခြုံပ်း�၊ ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုနှှင်း ခြပ်ည်းနယ်း
မ်း�ာ�အကြက်ာ��ွငး အုပ်းခ��ပ်းတေရ�၊ �ရာ�စားရငးတေရ�
နှှင်း ဥပ်တေဒခြပ်�တေရ�အာဏာာမ်း�ာ�အာ� ခွဲတေေက်�င်းသုံု�
သုည််းစာနစားက်ုု ဆုုလူုုခြခငး�ခြဖစားသုည်း။ ဖက်းဒရယ်း
နှုုငးငံ�ွငး အစာုု�ရ (၂) ရပ်း ရှုရပ်ါမ်းည်း။ စာစားမ်းှနးသုည််း 
ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ွငး ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုအဖွဲ�
ေငး ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�) သုည်း 
အာဏာာသုံု�ရပ်းက်ုု ဗဟာုုခ��ပ်းက်ုုငးမ်းု အလူွနးနည်း� 
ပ်ါ�သုည််း အုပ်းခ��ပ်းမ်းုပ်ံုစာံခြဖင်း အာဏာာခွဲတေေသုံု�စာွဲကြက်
သုည်း။ ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုက်ုု တေပ်�အပ်းသုည််း အာဏာာ
မ်း�ာ�၊ ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�) သုုု� 
တေပ်�အပ်းသုည််း အာဏာာမ်း�ာ�က်ုု ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံ
ဥပ်တေဒ�ွငး �ုက်�စာွာ တေဖားခြပ်�ာ�ကြက်ရမ်းည်းခြဖစားခြုံပ်း� 
�ပ်း�ူသုံု�စာွဲကြက်ရမ်းည််း အာဏာာမ်း�ာ�အခြပ်ငး ကြွက်ွငး� 
က်�နးအာဏာာမ်း�ာ�အာ� မ်းည်းသုုု�သုံု�စာွဲမ်းည်းက်ုုလူည်း� 
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုနှှင်း ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်းဒရယ်းယ်ူ 
နစားမ်း�ာ�) ၏ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒမ်း�ာ�က် သုး� 
ခြခာ�သု�းမ်းှ�း တေပ်�ရမ်းည်းခြဖစားသုည်း။    

ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�နှှင်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုအကြက်ာ� အာဏာာ
ခွဲတေေသုည််းအတေပ်် မ်းူ�ည်းခြုံပ်း�လူည်း� ဖက်းဒရယ်းက်ုု 
�ပ်းမ်းံ ခွဲခြခမ်းး�စာု�းခြဖာနှုုငးသုည်း။ အစာုု�ရ (၂) ရပ်း ရှု
တေသုားလူည်း� ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�က်ုု အပ်းနှှငး��ာ�သုည််း 
အာဏာာမ်း�ာ� အလူွနးအက်န�းအသု�းခြဖစားတေနလူ်ငး 
(Devolution) အဆင်းဖက်းဒရယ်း၊ ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�
က်ုု အပ်းနှှငး��ာ�သုည််း အာဏာာမ်း�ာ�မ်းှာ အလူွနး
ခြပ်ည််းေတေနခြုံပ်း� ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုက်ုု အပ်းနှှငး��ာ�သုည််း
အာဏာာ အလူွနးနည်း�ပ်ါ�တေနလူ်ငး (Confeder-
ate) စာသုခြဖင်း �ပ်းမ်းံ၍ ပ်ုုငး�ခြခာ�သု�းမ်းှ�းနှုုငးတေပ်

သုည်း။  

အ�ူ�အတေလူ��ာ� ရမ်းည်းမ်းှာ ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်း 
တေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းရာ�ွငးလူည်း� ဒးမ်းုုက်တေရစား
စာနစားက်ုု အတေခြခခံ က်�င်းသုံု�သုွာ�နှုုငးရနးဆုုသုည််း 
က်ုစာစရပ်းသုည်း အလူွနးအတေရ�ကြီးက်း�ပ်ါသုည်း။ ဒးမ်းုုက်
တေရစားက်ုု အတေခြခခံသုည််း ဖက်းဒရယ်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု
သုည်းသုာလူ်ငး နှုုငးငံသုာ�မ်း�ာ�၏ လူွ�းလူပ်းခွင်းက်ုု 
ပ်ုုမ်းုုအာမ်းခံတေပ်�နှုုငးသုည်းဟာု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် နာ� 
လူည်းလူက်းခံ�ာ�ကြက်ပ်ါသုည်း။

အားပိုုုင်�(၁) (က်) မွွန််လူူငယ််မွ�း�န်း�လူည့််သုည့််် 

ဖက််ဒရယ််ဆိုုုသုည့််မွှး မွှထောက်းက််နုုတ််ခ�က််

 ▪ ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု နှှင်း ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်း
ဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�) အကြက်ာ� အာဏာာခွဲတေေ
ခြခငး�

 ▪ အစာုု�ရ (၂) ရပ်းရှုခြခငး�
 ▪ ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�) 

�ွငး သုး�ခြခာ�ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ 
တေရ�ဆွဲက်�င်းသုံု�ခြခငး� 

 ▪ ဒးမ်းုုက်တေရစားစာနစားက်ုု အတေခြခခံသုည််း ဖက်း
ဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုက်ုု �ည်းတေဆာက်း
သုွာ�ရနး လူုုအပ်းခြခငး�

(ခ) ဖက််ဒရယ််အားတ်ွင်�ရှု 
က်ုုယ််ပိုုုင်ခြပိုဌားန််�ခွင််  
(Self-Determination 
within Federal)

ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ12 ဖက်းဒရယ်းစာနစားက်ုု က်�င်းသုံု�ရနး 
ကြီးက်ု��ပ်မ်းး�ရာ�ွငး တေအာငးခြမ်းငးနှုုငးစာွမ်းး�ရှုခြခငး�၊ မ်းရှု
ခြခငး�သုည်း ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�) 
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နှှင်း လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�အာ� တေပ်�အပ်းမ်းည််း က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�
ခွင်း အ�ုုငး�အ�ာမ်း�ာ�က် အဆံု�အခြဖ�းတေပ်�သုွာ�
မ်းည်း။ မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ‘ဖက်းဒရယ်း’ စာနစားက်ုု 
က်ုု ယ်း ပ်ုု ငး ခြပ် ဋ္ဌာာ နး� ခွ င်း အ ခြပ် ည််း အ ေ ရှု သု ည််း 
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုစာနစားအခြဖစား ရှုုခြမ်းငးခြုံပ်း� ‘က်ုုယ်းပ်ုုငး
ခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း’ ဆုုသုည်းက်ုုလူည်း� ဖက်းဒရယ်းစာနစား
အ�ွငး�က် မ်းရှုမ်းခြဖစား အဓိုက်က်�သုည််း အစာု�း 
အပ်ုုငး��စားခုအခြဖစား လူက်းခံ�ာ�ကြက်သုည်း။  

က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း (self-determination) 
ဟာု ဆုုရာ�ွငး  ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုအ�ွငး� တေန�ုုငးကြက်
သုည််း လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းအပ်ါ 
အေငး ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုအဖွဲ�ေငး ခြပ်ည်းနယ်း
မ်း�ာ�က် ၎ငး��ုု�၏ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�အ�ွက်း သုး�ခြခာ�
လူွ�းလူပ်းသုည််း ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒမ်း�ာ�က်ုု 
မ်းည်းသုည််း အာဏာာလူှမ်းး�မ်းုု�မ်းုမ်းရှု�ဲ တေရ�ဆွဲခြပ်ဋ္ဌာာနး�
က်ာ၊ က်ုုယ်းပ်ုုငးအစာုု�ရဖွဲ�ခြုံပ်း� စားမ်းံအုပ်းခ��ပ်းခြခငး�ခြဖစား 
သုည်း။ ဥပ်တေဒ တေရ�ဆွဲခြပ်ဋ္ဌာာနး�တေပ်�ရမ်းည််း လူှ�း 
တေ�ားဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုက်ုု သုက်းဆုုငးရာခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�က် 
၎ငး��ုု�စာု�းကြီးက်ု�က်း ပ်ံုတေဖားနှုုငးခြုံပ်း�၊ လူှ�းတေ�ားက်ုုယ်း 
စာာ�လူှယ်းမ်း�ာ�သုည်းလူည်း� ၎ငး��ုု� ခြပ်ည်းနယ်းအ 
�ွငး��ွငး တေန�ုုငးကြက်သုည််း ခြပ်ည်းသုူမ်း�ာ�ခြဖစားကြက်
သုည်း။

လူက်းရှု နှုုငးငံတေရ�အတေခြခအတေန�ွငး က်ုုယ်းပ်ုုငး
ခြပ်ဋ္ဌာာနး�ပ်ုုငးခွင်း (self-determination) က်ုု အ 
တေခြခခြပ်�စာဉ်းး�စာာ�သုည််း ဖက်းဒရယ်းက်ုုသုာ ပ်ံုတေဖားကြက်
ရပ်ါမ်းည်း။ ဗဟာုုခ��ပ်းက်ုုငးမ်းုက်ုု တေလူ်ာ်ခ�သုည််း အာ 
ဏာာခွဲတေေခြခငး� (decentralization) ခြဖင်း စာဉ်းး� 
စာာ�ခ�ဉ်းး�က်ပ်းခြခငး�သုည်း အဓိုပ်ာာယ်း ခြပ်ည််းေသုည််း 
ဖက်းဒရယ်းစာနစားက်ုု ပ်ံုတေဖားနှုုငးမ်းည်း မ်းဟာု�းတေပ်။ 
က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း (Self-determination) 
သုည်း တေဒသုဖွံ�ခြုံဖု��တေရ�၊ အာ�လူံု�ပ်ူ�တေပ်ါငး�ပ်ါေငးနှုုငး
တေရ�၊ အမ်း��ု�သုာ��နး��ူည်းမ်း်တေရ� နှှင်း တေရရှည်း
�ည်း�ံ်တေရ�အခြပ်ငး၊ နှုုငးငံတေရ� ပ်ဋိုပ်က်ုမ်း�ာ� တေလူ�ာ် 
က်�တေစာရနးလူည်း� အတေ�ာက်းအက်ူခြဖစားမ်းည်းဟာု မ်းွနး
လူူငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်းကြက်သုည်း။ 

အားပိုုုင်�(၁) (ခ) ဖက််ဒရယ််အားတ်ွင်�ရှု က်ုုယ််ပိုုုင်ခြပိုဋ္ဌားန််�ခွင််  

မွှထောက်းက််နုုတ််ခ�က််

 ▪ ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ� (ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�) ၌ 
က်ုုယ််းက်ံကြက်မ်းာာ က်ုုယ်းဖနး��း�ခွင်း 
အခြပ်ည််းအေရရှုခြခငး�

 ▪ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု အာမ်းခံသုည််း ဖက်း
ဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းခြခငး�

 ▪ ဥပ်တေဒခြပ်�တေရ�၊ အုပ်းခ��ပ်းတေရ� နှှင်း 
�ရာ�စားရငးတေရ� က်ုစာစရပ်းက်ုုမ်း�ာ� ခြပ်ည်းနယ်း
မ်း�ာ�က် လူွ�းလူပ်းစာွာ စားမ်းံအုပ်းခ��ပ်းနှုုငးခြခငး�

 ▪ �နး��ူည်းတေရ�၊ အာ�လူံု�ပ်ါေငးတေရ� နှှင်း 
တေရရှည်း�ည်း�ံ်သုည််း ဖွံ�ခြုံဖု��တေရ�က်ုု 
အတေ�ာက်းအက်ူခြပ်�ခြခငး�

(ဂ) မွွန််လူူငယ််မွ�း�ပိုံုထောဖး်သုည့််် 
ဖက််ဒရယ်် နုှင်် အားထောရ�ကြီးက်း�
သုည့်််အားထောခြခခံမွူမွ�း�

စာစားအာဏာာသုုမ်းး�ခြုံပ်း�တေနာက်းပ်ုုငး� ဖက်းဒရယ်းအတေရ�
က်ုု လူူ�ုမ်း�ာ�ကြက်ာ�အပ်ါအေငး နှုုငးငံတေရ�အစာုအဖွဲ� 
အသုး�သုး�ကြက်ာ�က် ပ်ုုမ်းုု�ွငးက်�ယ်းစာွာ တေခြပ်ာဆုု၊ 
တေဆွ�တေနှွ�လူာကြက်ခြုံပ်း� ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု 
�ည်းတေဆာက်းတေရ�ဟာုဆုုက်ာ အ�က်း�က်းက် 
ကြီးက်ု��ပ်မ်းး�တေဆာငးရွက်းမ်းုမ်း�ာ� ရှုလူာသုည်းက်ုု တေ�ွ�ရ
သုည်း။ အမ်း��ု�သုာ� ည်းညွွ�းတေရ� အ�ုုငးပ်ငးခံ
တေက်ာငးစား (NUCC) မ်းှ အ�ည်းခြပ်�ခြပ်ဋ္ဌာာနး�လူုုက်း
သုည််း ဖက်းဒရယ်းဒးမ်းုုက်တေရစား ပ်ဋိုည်ာဉ်းး အစာု�း 
အပ်ုုငး� (၁)13 သုည်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု 
�ည်းတေဆာက်းရနး လူုပ်းငနး�လူမ်းး�စာဉ်းးမ်း�ာ�၊ ဖက်း
ဒရယ်းမ်းူမ်း�ာ�ပ်ါေငးသုည််း တေကြက်ည်ာစာာ�မ်းး��စားခု
ခြဖစားသုည်း။ သုုု�တေသုား လူက်းရှုအတေနအ�ာ�အ�ု 
အမ်း��ု�သုာ�ည်းညွွ�းတေရ�အစာုု�ရ (NUG) အပ်ါအ 
ေငး NUCC �ုု�၏ လူုပ်းငနး�တေဆာငး�ာမ်း�ာ�သုည်း 
လူက်းတေ�ွ� တေခြမ်းခြပ်ငး�ွငး �ုတေရာက်းစာွာ မ်းလူုပ်း 
တေဆာငးနှုုငးတေသု�သုည်းက်ုု တေ�ွ�ရသုည်း။ 

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

"လူက်းရှုအတေခြခအတေနမ်းှာ NUCC က် ခြပ်ည်း
သုူ�ည်းလူာခံက်�ငး�ပ်ခြုံပ်း� ဖက်းဒရယ်းဒးမ်းုုက်တေရ
စား ပ်ဋိုဉာာဏားက်ုုအ�ည်းခြပ်�ခြုံပ်း� အမ်း��ု�သုာ�
ည်းညွွ�းတေရ� အစာုု�ရ ( NUG) က်ုု ဖွဲ�စာည်း�
တေဆာငးရွက်းတေနတေသုားခြငာ�လူည်း�ပ်ဲ မ်းူေါဒအရ 
ကြီးက်း�ကြက်ပ်းလူမ်းး�ညွွနးမ်းုခြပ်�ရမ်းည််း အမ်း��ု�သုာ�
ည်းညွွ�းတေရ�အ�ုုငးပ်ငးခံတေက်ာငးစား 
(NUCC) မ်းှာ ခြပ်နးပ်ါတေန�ယ်း၊၊ ကြက်ာ�က်ာလူ
မ်းှာ ပ်ုုမ်းုု�ုတေရာက်းစာွာ �ုနး�တေကြက်ာငး�



1313

A Glance At Federalism From The Perspectives Of Mon Youth

အတေက်ာငးအ�ည်းတေဖားဖုု�အ�ွက်း 
ကြက်ာ�က်ာလူဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ�စားရပ်း
လူည်း� မ်းရှုမ်းခြဖစားလူုုအပ်းတေနပ်ါ�ယ်း”

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“NUCC �ဲက်တေန နှု�း�ွက်းသုွာ�ကြက်�ဲ်
အငးအာ�ကြီးက်း��ဲ်အဖွဲ�တေ�ွရှုလူာ�ယ်း၊၊ 
တေနာက်း�ပ်းအငးအာ�ကြီးက်း�မ်းာ��ဲ် EAO တေ�ွ �ပ်း
မ်းေငးလူာ�ူ�၊၊ NLD လူည်း� မ်းု�းဖက်းအခြဖစားပ်ဲ
က်�နးတေနတေ�ာ်မ်းယ်း၊၊ ဒါက်ုုကြက်ည််းလူုုက်းရငး NUCC 
ဖွဲ�စာည်း�မ်းုမ်းခုုငးမ်းာတေသု��ူ�ဆုု�ာ �ငးရှာ�ပ်ါ
�ယ်း” 

�ဖက်း�ွငး အာဏာာသုုမ်းး�စာစားတေက်ာငးစား (SAC) 
သုည်းလူည်း� ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်း 
တေဆာက်းတေရ�က်ုု မ်းူအာ�ခြဖင်း သုတေ�ာ�ူတေကြက်ာငး� 
အ�ုအလူငး� ခ�ခြပ်က်ာ �ုုငး�ရငး�သုာ�လူက်း နက်း
က်ုုငး (�ုုငး�ရငး�သုာ� တေ�ားလူှနးတေရ�) အဖွဲ�အစာည်း�
မ်း�ာ�နှှင်း တေ�ွ�ဆံုတေဆွ�တေနှွ�ခြုံပ်း� ခြုံငုမ်းး�ခ�မ်းး�တေရ�က်ုစာစရပ်း
မ်း�ာ� အပ်ါအေငး အခ��ု�အဖွဲ�မ်း�ာ�နှှင်း ဖက်းဒရယ်းမ်းူ
မ်း�ာ�က်ုုပ်ါ တေဆွ�တေနှွ�တေနကြက်သုည်းက်ုု တေ�ွ�ရသုည်း။ 
ယ်ခုအခ�နုး�ွငး (ဤစာာ�မ်းး�ခြပ်�စာုတေရ�သုာ�တေနခ�နုး
�ွငး) ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်း
တေရ�က်ုု အစာုအဖွဲ�အသုး�သုး�က် တေဆွ�တေနှွ�တေနကြက်
တေသုားလူည်း� ၎ငး��ုု�တေဆွ�တေနှွ�တေနကြက်သုည််း ဖက်း
ဒရယ်းသုည်း စာက်ာ�လူံု�မ်း်သုာ�ူည်းခြုံပ်း� အနှှစားသုာရ
ခ�ငး� �ပ်း�ူမ်းက်�ဟာု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် သုံု�သုပ်း
သုည်း။ အာဏာာသုုမ်းး� စာစားတေက်ာငးစားသုည်း ဖက်း
ဒရယ်းက်ုု ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ တေ�ာငး
တေအာက်း�ွငးသုာ စာဉ်းး�စာာ�တေနသုည််း နည်း��ူ 
NUCC ၏ ဖက်းဒရယ်းဒးမ်းုုက်တေရစားပ်ဋိုည်ာဉ်းး�ွငး
လူည်း� ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားမ်း�ာ�၏ ဖွဲ�စာည်း��ည်း 
တေဆာက်းပ်ံုအပ်ါအေငး �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ� 
တေဆွ�တေနွှ�တေနသုည််း ဗမ်းာခြပ်ည်းနယ်း က်စုာစရပ်းက်ု ု�ည််း 
သုွငး�တေရ�သုာ��ာ�ခြခငး�မ်းရှုပ်ါ။ 

ဖက်းဒရယ်းမ်းူမ်း�ာ�ဟာု ဆုုရာ�ွငး FCDCC မ်းှ �ု�း
ခြပ်နးခဲ်သုည််း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု သုမ်းာ�
ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ (ဒု�ုယ်မ်းူ
ကြက်မ်းး�)14 နှှင်း UNFC သုုတေ�သုနနှှင်း ဥပ်တေဒ
တေရ�ရာဌာာနမ်းှ မ်းူကြက်မ်းး�က်ုု မ်းွမ်းး�မ်းံခြဖည််းစာွက်း �ငးခြပ်
�ာ�တေသုာ အခ�က်းမ်း�ာ�15 သုည်း သုင်းတေ�ားသုည််း 
ဖက်းဒရယ်းမ်းူမ်း�ာ�အခြဖစား မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် �ငး 

ခြမ်းငးယ်ူဆကြက်သုည်း။ �ုု�အခြပ်ငး NUCC မ်းှ �ု�း
ခြပ်နး�ာ�တေသုာ ဖက်းဒရယ်းပ်ဋိုည်ာဉ်းးရှု အခ��ု�မ်းူမ်း�ာ�
က်ုုလူည်း� �ည််းသုွငး�တေဆွ�တေနှွ�ခြုံပ်း� အ�ည်းခြပ်�
သု�းမ်းှ�းနှုုငးမ်းည်း ဆုုပ်ါက် ပ်ုုမ်းုုခြုံပ်း�ခြပ်ည််းစာံုသုည််း 
ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု အတေခြခခံမ်းူကြက်မ်းး��စားခု ခြဖစား 
လူာမ်းည်းဟာု ယ်ံုကြက်ည်းကြက်သုည်း။  

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

"FCDCC  ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒမ်းူကြက်မ်းး�
မ်းှာ ၁၀ ခြပ်ည်းနယ်းနှှင်း တေနာက်း�ပ်းလူုုအပ်း�ဲ်
ခြပ်ည်းနယ်းတေ�ွ �ပ်း�ည််းလူုု�ရ�ဲ် အတေခြခခံမ်းူ
တေ�ွ�ည််းသုွငး�တေရ�သုာ��ာ�ခြုံပ်း� ဗမ်းာ
အမ်း��ု�သုာ�ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ�စာည်း�ဖုု�လူည်း� 
အကြီးက်ံခြပ်��ာ��ယ်း၊၊ FCDCC က် 
�ုုငး�ရငး�သုာ�တေ�ားလူှနးတေရ�အဖွဲ�အစာည်း�
တေ�ွ နှှစားတေပ်ါငး�မ်း�ာ�စာွာ အခ�နုးယ်ူခြုံပ်း�တေဆွ�တေနှွ�
ခဲ်ကြက်�ယ်း၊၊ အဲတေကြက်ာင်း FCDCC အတေပ််မ်းှာ
အတေခြခခံခြုံပ်း� လူုုအပ်း�ာ�ပ်း�ည််းလူုုက်းမ်းယ်း
ဆုု ပ်ုုတေက်ာငး��ဲ် ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု
ခြဖစားလူာမ်းယ်းလူုု�ယ်ူဆပ်ါ�ယ်း" 

�ုုသုုု�ခြပ်နးလူည်းတေပ်ါငး�စာပ်း တေဆွ�တေနှွ�ရာ�ွငး �ုုငး� 
ရငး�သုာ�လူက်းနက်းက်ုုငးတေ�ားလူှနးတေရ�အဖွဲ�အ 
စာည်း�မ်း�ာ� (EAOs/EROs) မ်း�ာ� တေဆွ�တေနှွ�လူက်းခံ 
သုတေ�ာ�ူ�ာ�သုည််း ဖက်းဒရယ်းအတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ�16 
က်ုုလူည်း� အတေခြခခံစာဉ်းး�စာာ�ရမ်းည်းဟာု မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ�က် အတေလူ��ာ�တေ�ာက်းခြပ်ကြက်သုည်း။

လူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း �ုုငး�ရငး�သုာ� လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ 
က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဌာာနး�ခွင်းနှှင်း ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငး
ခြပ်ဌာာနး�ခွင်းက်ုု အတေခြခခံသုည််း ဖက်းဒရယ်းက်ုုသုာ 
ယ်ံုကြက်ည်းတေ�ာက်းခံခြုံပ်း� ဗဟာုုခ��ပ်းက်ုုငးမ်းုမ်းရှု သုုု�မ်း 
ဟာု�း အလူွနးနည်း�ပ်ါ�ခြုံပ်း� ခြပ်ည်းနယ်း�ွငး လူုပ်းပ်ုုငး 
ခွင်းခြမ်းင်းမ်းာ�သုည််း ဖက်းဒရယ်းက်ုု အလူုုရှုကြက်ပ်ါ 
သုည်း။ လူက်းရှု�ွငး ဖက်းဒရယ်းနှုုငးငံ�ည်းတေဆာက်း
ရနး တေဆွ�တေနှွ�ကြက်ရာ�ွငး အဓိုက်အတေရ��ကြီးက်း� 
တေဆွ�တေနှွ�ရမ်းည််းက်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�နှှင်း အခ��ု�အတေရ�ကြီးက်း�
သုည််း ဖက်းဒရယ်းမ်းူမ်း�ာ�အာ� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် 
တေအာက်းပ်ါဇူယ်ာ� (၁) အ�ုုငး� တေ�ာက်းခြပ်ကြက်
သုည်း။ ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုတေရ�ဆွဲရာ�ွငး လူက်းရှု 
��ုယ်မ်းူကြက်မ်းး�အ�ု တေရ�ဆွဲ�ာ�ရှုခြုံပ်း� ခြဖစားသုည််း 
"ရာမ်းည်မ်းွနးခြပ်ည်း (နယ်း) ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ 



1414

NRFF - New Rehmonnya Federated Force

(မ်းူကြက်မ်းး�)"17 က်ုုသုာ အတေခြခခံစာဉ်းး�စာာ�ခြုံပ်း� �ုုမ်းူကြက်မ်းး�
အတေပ််�ွငး �ပ်းမ်းံခြဖည််းစာွက်း၊ ခြပ်ငးဆငးမ်းွမ်းး�မ်းံသုွာ�
ရနး မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ဆနှဒရှုကြက်သုည်း။ ဆက်း 
လူက်း၍ ခြပ်ည်းနယ်းဖဲွ�စာည်း�ပ်ံဆုုငုးရာ အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း 
က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�က်ုု ဇူယ်ာ� (၁) က်ဏ္ဍ (၃) �ွငး 
တေ�ာက်းခြပ်တေဆွ�တေနှွ��ာ�ပ်ါသုည်း။

အားပိုုုင်�(၁) (ဂ) မွွန််လူူငယ််မွ�း�ပိုံုထောဖး်သုည့််် ဖက််ဒရယ်် နုှင်် 

အားထောရ�ကြီးက်း�သုည့်််အားထောခြခခံမွူမွ�း� မွှထောက်းက််နုုတ််ခ�က််

 ▪ နှုုငးငံတေရ�အငးအာ�စာုမ်း�ာ�၊ ခြပ်ည်းသုူမ်း�ာ�၊ 
�ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ� နှှင်း စာစား�ပ်း�ုု�
က် မ်း�ူည်းသုည််း အဓိုပ်ာာယ်းဖွင်းဆုုခ�က်းနှှင်း 
အတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ�ခြဖင်း ဖက်းဒရယ်းက်ုု က်ုုယ်းစား
ခ�ဉ်းး�က်ပ်းတေနကြက်ခြခငး�

 ▪ စာစားတေက်ာငးစား (စာစား�ပ်း) သုည်း ၂၀၀၈ 
ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ တေ�ာငးအ�ွငး�
က် ဖက်းဒရယ်းက်ုုသုာ လူက်းခံခြခငး� 

 ▪ FCDCC ၏ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ၊ 
EAOs မ်း�ာ� သုတေ�ာ�ူခ�မ်းှ�း�ာ�သုည််း 
ဖက်းဒရယ်းအတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ�က်ုု အတေခြခခံခြုံပ်း� 
NUCC မ်းှ �ု�းခြပ်နးသုည််း ဖက်းဒရယ်းဒးမ်းုု
က်တေရစားပ်ဋိုည်ာဉ်းး�ုု�နှှင်း တေပ်ါငး�စာပ်းခြုံပ်း� ဖက်း
ဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု အတေခြခခံဥပ်တေဒက်ုု တေရ�ဆွဲ
သုွာ�ရနး လူုုလူာ�ခြခငး�

 ▪ မ်းွနးခြပ်ည်းနယ်း ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုက်ုု ရာမ်း
ည်မ်းွနးခြပ်ည်း (နယ်း) ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံ
ဥပ်တေဒ (မ်းူကြက်မ်းး�) အတေပ််အတေခြခခံခြုံပ်း� 
အာ�လူံု�ပ်ူ�တေပ်ါငး�ပ်ါေငးမ်းုခြဖင်း ခြပ်ငးဆငး
တေရ�ဆွဲသုွာ�ရနး လူုုလူာ�ခြခငး�
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ဇယ်း�(၁) ဖက််ဒရယ််မွူမွ�း�နုှင်် ခြပိုည့််န်ယ််ဖ့ဲစာည့််�ပိုံုထောရ�ဆိုွဲထောရ�တ်ွင် 
�ည့်််သုွင်�စာဉ်း်�စား�ရမွည့်််က်ုစာစရပို်မွ�း�နုှင်် လူုုအားပို်သုည့််် အားထောခြခခံမွူ
မွ�း� 

ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု 
ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ
နှှင်း ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု 
အတေခြခခံဥပ်တေဒဆုုငးရာ 
�ည််းသုွငး�စာဉ်းး�စာာ�ရမ်းည််း 
အဓိုက်အခနး�က်ဏ္ဍမ်း�ာ� 

တေဆွ�တေနှွ��ငးခြပ်ခ�က်းမ်း�ာ�

ဇူယ်ာ� (၁)၊ က်ဏ္ဍ (၁)၊ 

အတေရ��ကြီးက်း� တေဆွ�တေနှွ� 
သု�းမ်းှ�းရမ်းည််း 
အတေကြက်ာငး�အရာမ်း�ာ� 

1. အမ်း��ု�သုာ��နး��ူည်းတေရ�က်ုု အတေခြခခံသုည််း ဗမ်းာခြပ်ည်းနယ်း (ဗမ်းာ
အမ်း��ု�သုာ�မ်း�ာ�ခြပ်ည်းနယ်း) ဖွဲ�စာည်း�ခြခငး�ဆုုငးရာ က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�

2. �ုုငး�ရငး�သုာ�အာ�လူံု� လူက်းခံနှုုငးသုည််း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု အမ်းည်းနာမ်း 
သု�းမ်းှ�းခြခငး�

3. ဖက်းဒရယ်း�ပ်းမ်းတေ�ား ဖွဲ�စာည်း�ခြခငး� အပ်ါအေငး က်ာက်ွယ်းတေရ�ဆုုငးရာ 
က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�

4. ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုနှှင်းခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�အကြက်ာ� အာဏာာခွဲတေေက်�င်းသုံု�တေရ�
ဆုုငးရာက်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�

ဇူယ်ာ�(၁)၊ က်ဏ္ဍ (၂)၊ 

မ်းခြဖစားမ်းတေန �ည််းသုွငး�
စာဉ်းး�စာာ�ရနး အတေရ�ကြီးက်း�
သုည််း ဖက်းဒရယ်းမ်းူမ်း�ာ�

1. က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု အတေခြခခံခြခငး� (�ုုငး�ရငး�သုာ� လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ 
က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း အပ်ါအေငး ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း
မ်း�ာ�လူည်း� အက်��ံ�ေငးသုည်း။)

2. နယ်းနုမ်းု�းသု�းမ်းှ�းတေရ�မ်းူေါဒ (ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစား သု�းမ်းှ�းတေရ�)
3. မ်းုခငး�ာသုာစာက်ာ�အတေခြခခြပ်� �ာသုာစာံုပ်ည်ာတေရ�စာနစား
4. �ာသုာတေရ�က်ုု အတေခြခမ်းခံသုည််း နှုုငးငံ တေရ�စာနစား
5. လူူနည်း�စာု အခွင်းအတေရ�ဆုုငးရာ က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�

ဇူယ်ာ�(၁)၊ က်ဏ္ဍ (၃)၊ 

ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု�ွငး 
�ည််းသုွငး�ရနး လူုုအပ်း
သုည််း အဓိုက် အတေခြခခံမ်းူ
မ်း�ာ�နှှင်း အတေကြက်ာငး�အရာ
မ်း�ာ� 

1. စား�ပ်ွာ�တေရ�လူုပ်းပ်ုုငးခွင်း၊ ခြပ်ည်းပ်နှှင်း ခ��ုးဆက်းက်ုနးသုွယ်းပ်ုုငးခွင်းဆုုငးရာ
မ်း�ာ�က်ုု ခြပ်ည်းနယ်းအဆင်း�ွငး မ်း်တေေသုံု�စာွဲသုွာ�နှုုငးသုည််း ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�၏ 
နှုုငးငံခြခာ�တေရ�ဆုုငးရာ အတေခြခခံမ်းူ�ာ�ရှုရနး

2. လူူေငးမ်းုကြီးက်း�ကြက်ပ်းတေရ� အပ်ါအေငး၊ တေရှ�တေခြပ်ာငး� လူုပ်းသုာ�မ်း�ာ�ဆုုငးရာ စားမ်းံ
ပ်ုုငးခွင်း

3. ရှုံု�သုံု��ာသုာစာက်ာ�ဆုုငးရာအတေခြခခံအတေခြခခံမ်းူ
4. လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အခနး�က်ဏ္ဍက်ုု ခြမ်းိင်း�ငးတေပ်�နှုုငးသုည််း အတေခြခခံမ်းူ
5. �ာသုာတေရ�က်ုု အတေခြခမ်းခံသုည််း နှုုငးငံ တေရ�စာနစား
6. လူူ�အခွင်းအတေရ�နှှင်း လူူသုာ�ခြဖစား�ည်းမ်းုက်ုု က်ာက်ွယ်းတေပ်�သုည််း ဥပ်တေဒ

မ်း�ာ�၊ မ်းူေါဒမ်း�ာ�
7. လူူဦး�တေရနည်း�သုည််း လူူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အတေပ်် �ာသုာတေရ�အရခြဖစားတေစာ၊ 

လူူဦး�တေရအရခြဖစားတေစာ၊ လူူမ်း��ု�စာုအရခြဖစားတေစာ အက်ာအက်ွယ်းတေပ်�တေရ� 
ဥပ်တေဒ၊ မ်းူေါဒမ်း�ာ�

8. သု�ာေပ်�းေနး�က်�ငး �ုနး�သုုမ်းး�ခြခငး�ဆုုငးရာအတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ�
9. ခြပ်ည်းနယ်းအ�ွငး�ရှု အခွနးအတေက်ာက်းဆုုငးရာက်ုစာစရပ်းမ်း�ာ� 
10. ခြပ်ည်းနယ်းသုာ�ခြဖစားမ်းုဆုုငးရာ သု�းမ်းှ�းသုည််း က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�
11. အာ�လူံု�ပ်ါေငးသုည််း ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုခြပ်ငးဆငးတေရ�ဆွဲတေရ� လူုပ်းငနး�စာဉ်းးခြဖစားရနး 

အလူွနးအတေရ�ကြီးက်း�သုည်း။ အ�ူ�သုခြဖင်း ခြပ်ည်းနယ်းအ�ွငး� တေန�ုုငးကြက်
သုည််း �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�၊ လူူနည်း�စာုမ်း�ာ�နှှင်း အတေကြက်အလူည်း
တေဆွ�တေနှွ�ခြုံပ်း� သုတေ�ာ�ူည်းမ်းုရယ်ူရနး အတေလူ�တေပ်��ုုက်း�ွနး�သုည်း။ 
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အပ်ုုငး� ၂ — ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းတေရ� 
အဟာန�းအ�ာ�နှှင်း စာုနးတေခ်မ်းုမ်း�ာ� 
ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံသုည်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်း 
တေဆာက်းမ်းှသုာလူ်ငး နှုုငးငံတေရ�ခြပ်ဿနာမ်း�ာ�က်ုု တေခြဖ
ရှငး�နှုုငးမ်းည်းဟာု ယ်ံုကြက်ည်းလူက်းခံကြက်သုည်း။ သုုု� 
တေသုား လူက်းရှုအတေနအ�ာ��ွငး ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်း 
တေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းရနး ကြီးက်း�မ်းာ�သုည််း စာုနးတေခ်
မ်းုမ်း�ာ� ရှုတေနသုည်းက်ုုလူည်း� အသုုအမ်းှ�းခြပ်�၊ 
လူက်းခံ၊ တေဆွ�တေနှွ�အတေခြဖရှာကြက်ရမ်းည်းခြဖစားသုည်း။ 
�ုုစာုနးတေခ်မ်းုမ်း�ာ�က်ုု သု�ုကြီးက်း�စာွာ တေဆွ�တေနှွ�အတေခြဖ
ရှာရမ်းည််းအခြပ်ငး ပ်ါေငးရမ်းည််း အဓိုက်အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ� 
ပ်ါေငးတေဆွ�တေနှွ�ရနးမ်းှာ ပ်ုုမ်းုုအဓိုက်က်�သုည်း။ အဆုု 
ပ်ါစာုနးတေခ်မ်းုမ်း�ာ�က်ုု ဤသုုတေ�သုနစာာ�မ်းး�တေခြဖဆုု
သုူ မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် တေအာက်းပ်ါအ�ုုငး� ရှုုခြမ်းငးကြက်
သုည်း။

(က်) အားဓိုပိုားယ််ခြပိုည့်််ဝသုည့််် 
ဖက််ဒရယ်် ဖ့ဲစာည့််�ထောရ�က်ုု 
လူက််မွခံသုည့််် စာစာ်တ်ပို်

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

"စာစား�ပ်းက် �ယ်းတေလူာက်းပ်ဲ ဖက်းဒရယ်း
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ူတေ�ာငးပ်ါမ််းယ်း လူုု� �ု�း
တေခြပ်ာ �ု�းတေခြပ်ာ၊ ၂၀၀၈ တေခြခဥက်ုု 
လူက်းလူှ�းဖုု� မ်းရှုသုလူုု ပ်က်�ုတေခြမ်းခြပ်ငး
အတေခြခအတေနတေ�ွမ်းှာလူည်း� ဖက်းဒရယ်း
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ူတေ�ာငးဖုု� တေဆာငးရွက်းတေန
�ာမ်း��ု� မ်းရှု�ာက် တေပ််လူွငးခြုံပ်း�သုာ�”

�ပ်းမ်းတေ�ား (စာစား�ပ်း) သုည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု
အတေခြခခံဥပ်တေဒက်ုု လူက်းစာွဲက်ုုငး�ာ�သုည်း။ တေခ�း
အဆက်းဆက်းက်ုု ခြပ်နးကြက်ည််းလူ်ငး စာစား�ပ်းဦး� 
တေဆာငးမ်းုတေနရာမ်း�ာ��ွငး (တေနေငး�၊ ခငးညွွန�း၊ သုနး�
တေရှ၊ မ်းငး�တေအာငးလူုုငး) တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�သုာ 
တေခြပ်ာငး�လူဲသုွာ�တေသုားလူည်း� ဖက်းဒရယ်းက်ုု စာဉ်းး�စာာ�
သုည််းပ်ံုစာံ မ်းတေခြပ်ာငး�လူဲသုွာ�ပ်ါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု
အတေခြခခံဥပ်တေဒတေအာက်း�ွငး ဖက်းဒရယ်းအတေရ� 
တေဆွ�တေနှွ�ရနး မ်းခြဖစားနှုုငးပ်ါ။  

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“စာစား�ပ်းက် ဖက်းဒရယ်းက်ုု �ယ်းလူုုနည်း�နဲ�မ်းှ 
လူက်းခံမ်းှာမ်းဟာု�း�ူ�၊ သုူ�ုု�သုံု�နှုနး�တေခြပ်ာဆုု
တေန�ဲ် ဖက်းဒရယ်းက် အာဏာာရှငး (Russia 
Federation) လူုုဖက်းဒရယ်းခြဖစား�ယ်း၊ 
က်ွနးတေ�ား�ုု� လူုုခ�ငး�ဲ် ဖက်းဒရယ်းမ်းဟာု�း
�ူ�။ ဒါတေကြက်ာင်း စာစား�ပ်းရဲ� ဖက်းဒရယ်း
အတေကြက်ာငး� တေဆွ�တေနှွ�လူုု�မ်းရ�ူ�၊ တေဆွ�တေနှွ�
စာရာလူည်း� မ်းလူုု�ူ�”

စာစား�ပ်းသုည်း �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ� လူုုလူာ�
တေ�ာင်း�သုည််း အနှှစားသုာရမ်း�ာ� ခြပ်ည််းေသုည််း 
ဖက်းဒရယ်းအာ� လူံု�ေလူက်းခံမ်းည်းမ်းဟာု�းဟာု မ်းွနး
လူူငယ်းမ်း�ာ�က် သုံု�သုပ်းသုည်း။ �ုု�တေကြက်ာင်း စာစား�ပ်း 
(ယ်ခုစာစားတေက်ာငးစား) ဦး�တေဆာငးမ်းည််း မ်းည်းသုည််းဖက်း
ဒရယ်းအတေရ� တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း��ု�မ်းဆုု အဓိုပ်ာါယ်းရှု
သုည််း ဖက်းဒရယ်းခြဖစားတေပ််လူာတေရ�အ�ွက်း အ 
တေ�ာက်းအက်ူ လူံု�ေမ်းခြဖစားနှုုငးတေကြက်ာငး� မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်းကြက်သုည်း။ 

(ခ) ဖက််ဒရယ််ခြပိုည့််ထော�းင်စာု 
တ်ည့််ထောဆိုးက််ရန်် လူုုအားပို်
သုည့််် နုုုင်ငံထောရ�စာုတ််ဆိုနုဒ

နှှစားတေပ်ါငး�မ်း�ာ�စာွာ �ုုက်းပ်ွဲေငးတေ�ားလူှနးလူာခဲ်ကြက်
တေသုာ �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�သုည်း ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ
ဖက်းဒရယ်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�က်ုု 
အစာဉ်းး�စာုုက်း ကြီးက်ု��ပ်မ်းး� အာ��ု�းလူာခဲ်သုည်း။ 
သုုု�တေသုား ဖက်းဒရယ်းအတေရ�က်ုု လူူနည်း�စာုခြဖစားတေသုာ 
�ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�က်သုာ �ွနး�အာ�တေပ်� 
တေဆွ�တေနှွ�လူာခဲ်ကြက်တေသုားလူည်း� အငးအာ�ကြီးက်း�နှုုငးငံ 
တေရ�ပ်ါ�းခြဖစားသုည််း အမ်း��ု�သုာ� ဒးမ်းုုက်တေရစားအဖွဲ�
ခ��ပ်းပ်ါ�း (NLD)၊ လူူဦး�တေရမ်း�ာ�သုည််း ဗမ်းာလူူ 
မ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အပ်ါအေငး စာစား�ပ်းက်ပ်ါ စာု�းေငးစာာ�မ်းု 
အလူွနးနည်း�ပ်ါ�ကြက်သုည်း။ တေခ�းအဆက်းဆက်း 
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အာဏာာဆွဲက်ုုငး�ာ�သုူမ်း�ာ�သုည်း ဖက်းဒရယ်းက်ုု 
“ခွဲ�ွက်းတေရ�” နှှင်း ဆက်းစာပ်းစာဉ်းး�စာာ�လူာတေလူ်ရှုကြက်
ခြုံပ်း� ဖက်းဒရယ်း�ည်းတေဆာက်းရနး ခြပ်�းသုာ�သုည််း 
နှုုငးငံတေရ�စာု�းဆနှဒ (Political Will) မ်းရှုခဲ်ဟာု မ်းွနး
လူူငယ်းမ်း�ာ�က် သုံု�သုပ်းကြက်သုည်း။ 

၂၀၂၁ ခုနှှစား စာစားအာဏာာသုုမ်းး�မ်းုက်ုု ဆန�းက်�ငးသုည််း 
NLD နှှင်း NLD ပ်ါ�း/အစာုု�ရက်ုု တေ�ာက်းခံသုည််း 
လူူ�ုလူုပ်းရှာ�မ်းုမ်း�ာ�သုည်း “စာု၊ တေရွ�၊ လူှ�း”18 ဆုု
သုည််း တေဆာငးပ်ုဒးခြဖင်း တေကြွက်ွ�တေကြက်ားဆနှဒ�ု�းတေဖားခဲ်
ကြက်သုည်း။19 သုုု�တေသုားလူည်း�  �ုုငး�ရငး�သုာ�မ်း�ာ�နှှင်း 
ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုက်ုု လူုုလူာ�သုည််း အစာု
အဖွဲ�မ်း�ာ�၏ လူံု�တေဆားမ်းုတေကြက်ာင်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်း 
တေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�သုည်း တေ�ားလူှနးတေရ� 
၏ပ်နး��ုုငး ခြဖစားလူာခဲ်သုည်းဟာု ယ်ူဆကြက်သုည်း။ သုုု� 
ရာ�ွငး ဖက်းဒရယ်းသုတေ�ာဆနးသုည််း စားမ်းံအုပ်း 
ခ��ပ်းမ်းုမ်း�ာ� လူက်းတေ�ွ��ွငး မ်းခြမ်းငးတေ�ွ�ရသုခြဖင်း အာ 
ဏာာရှငးတေ�ားလူှနးသုည််း ဗမ်းာလူူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�၊ NLD 
က်ုုတေ�ာက်းခံသုည််း အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�နှှင်း NUG �ုု�၏ 
ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းလူုုသုည််း 
နှုုငးငံတေရ�စာု�းဆနှဒက်ုု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်း
ရနး အလူွနးခက်းခဲတေနကြက်သုည်း။ 

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“ဒးအခ�နုးမ်းှာ ဗမ်းာ�ုုငး�ရငး�သုာ�၊ ဗမ်းာ
တေခါငး�တေဆာငး�ခ��ု�က် အခြခာ��ုုငး�ရငး�သုာ�
တေ�ွ သုူ�ုု��က်း (တေ�ားလူှနးတေရ��က်း) 
ရပ်း�ည်းတေပ်�ဖုု�၊ တေ�ာက်းခံတေပ်�ဖုု� ဖက်းဒရယ်း
က်ုု အနှှစားသုာရမ်းပ်ါ�ဲ စာက်ာ�လူံု�အခြဖစားသုာ 
သုံု�နှုနး�တေနကြက်�ယ်း။ အရပ်းသုာ�စာက်ာ�နဲ� 
တေခြပ်ာရရငး တေ��တေရာငး�တေက်ာငး�တေအာငး 
Marketing ဆငး��ဲ် သုတေ�ာမ်း��ု�နဲ�ပ်ဲ ဖက်း
ဒရယ်းဆုု�ဲ် စာက်ာ�လူံု�က်ုုသုံု��ယ်း လူုု�ခြမ်းငး
�ယ်း”

ယ်တေန� ခက်းခဲကြက်မ်းး��မ်းး�တေသုာ နှုုငးငံတေရ�အခ��ု�အ 
တေက်ွ��ွငး စာစားအာဏာာရှငးက်ုု ဆန�းက်�ငးရနးအ 
�ွက်း အငးအာ�မ်း�ာ� စာုစာည်း�ရနး ရည်းရွယ်းခ�က်းခြဖင်း 
စာငးခြုံပ်ု�ငးအစာုု�ရခြဖစားသုည််း အမ်း��ု�သုာ�ည်းညွွ�းတေရ�
အစာုု�ရ (NUG) သုည်း ဖက်းဒရယ်းစာနစားက်ုု သု 
တေ�ာ�ူတေသုားလူည်း� လူက်းတေ�ွ�တေ�ားလူှနးတေရ�
က်ာလူအ�ွငး�၌ပ်ငး ဗဟာုုခ��ပ်းက်ုုငးမ်းုမ်း�ာ�ခြုံပ်း� ဖက်း

ဒရယ်းက်ု ုလူက်းတေ�ွ�က်�က်� အတေက်ာငးအ�ည်းတေဖား
တေဆာငးတေနခြခငး�မ်းရှုသုည်းက်ုု တေ�ွ�ရသုည်း။ ဥပ်မ်းာ
အတေနခြဖင်း ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�၏က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�က်ုု အတေရ�
ပ်ါသုည််း နှုုငးငံတေရ�အငးအာ�စာုမ်း�ာ�နှှင်း တေဆွ�တေနှွ�
�ုုငးပ်ငးခြခငး�မ်းလူုပ်း�ဲ မ်းူမ်း�ာ�ခ�မ်းှ�းခြခငး�၊ အတေက်ာငး 
အ�ည်းတေဖားခြခငး�သုည်း ယ်ခငးအာဏာာမ်းသုုမ်းး�ခငး
က်ာလူ �ုုငး�ရငး�သုာ�မ်းု�းဖက်းမ်း�ာ�အာ� �ွဲလူက်း
ခြဖ��းက်ာ စာွန�းခွာခြုံပ်း� အုပ်းခ��ပ်းခဲ်သုည််း NLD အစာုု� 
ရ၏ ပ်ံုရုပ်းတေဟာာငး�မ်း�ာ� �ငးဟာပ်းတေနသုည်း။ ဖက်း
ဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�က်ုစာစရပ်း
မ်း�ာ�က်ုု တေဆွ�တေနှွ�ရာ�ွငး ယ်ခုအခ�နုးသုည်း စာာရွက်း
တေပ််က် သုတေ�ာ�ူည်းခ�က်း သုုု�မ်းဟာု�း စာက်ာ�လူံု�
မ်း�ာ�ခြဖင်း ခြပ်သုရမ်းည််းအခ�နုး မ်းဟာု�းတေ�ာ်သုည််း
အခြပ်ငး အာဏာာခွဲတေေခြခငး� က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�က်ုု လူက်း 
တေ�ွ�လူုပ်းတေဆာငးရမ်းည််း အခ�နုးခြဖစားပ်ါသုည်း။  

�ုုငး�ရငး�သုာ�အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�၊ အ�ူ�သုခြဖင်း �ုုငး� 
ရငး�သုာ�လူက်းနက်းက်ုုငးတေ�ားလူှနးတေရ�အဖွဲ�အ 
စာည်း�မ်း�ာ�အတေနခြဖင်း NUCC၊ NUG �ုု�နှှင်း အလူံု� 
စာံု ပ်ူ�တေပ်ါငး�တေဆာငးရွက်းမ်းုမ်း ခြပ်�လူုပ်းလူုု ကြက်သုည််း 
အဓိုက်အတေကြက်ာငး�ရငး�မ်း�ာ��ွငး NLD၊ �နည်း�
အာ�ခြဖင်း NUCC �ွငးပ်ါေငးတေနကြက်တေသုာ NLD 
အမ်း�ာ�စာုခြဖစားသုည််း NUG နှှင်း CRPH �ုု�အတေပ်် 
ယ်ံုကြက်ည်းမ်းုအာ�နည်း�ခြခငး�တေကြက်ာင်း ခြဖစားသုည်းဟာု မ်းွနး
လူူငယ်းမ်း�ာ�က် သုံု�သုပ်းကြက်သုည်း။ မ်းကြက်ာတေသု�ခငး
က် NUCC က်ုု မ်းဟာာမ်းု�းအခြဖစားသုာ ဆက်းဆံ
သုွာ�မ်းည်းဟာု NLD ပ်ါ�းမ်းှ �ု�းခြပ်နး တေကြက်ည်ာ
လူုုက်းခြခငး�သုည်း NLD ပ်ါ�းအတေပ််မ်းှာ �ာ�ရှု
သုည််း �ုုငး�ရငး�သုာ�မ်း�ာ�၏ မ်းယ်ံုကြက်ည်းမ်းုက်ုု ပ်ုုမ်းုု
ခုုငးမ်းာလူာတေစာသုည််း အခ�က်းပ်ငးခြဖစားသုည်း။ �ုုသုုု�
နှု�း�ွက်းသုွာ�ခြခငး�သုည်း ဖက်းဒရယ်းဒးမ်းုုက်တေရစား 
ပ်ဋိုည်ာဉ်းးအတေပ််�ွငး ပ်ါ�းမ်းှ အခြပ်ည််းအေ အ 
တေက်ာငးအ�ည်းတေဖားရနး �ာေနးမ်းရှုတေ�ာ်သုခြဖင်း 
ဖက်းဒရယ်းအတေပ််�ွငး ၎ငး��ုု�၏ ရှငး�လူငး�သုည််း 
အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�က်ုုလူည်း� ခန�းမ်းှနး� မ်းရနှုုငး
တေ�ာ်တေကြက်ာငး� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် သုံု�သုပ်းကြက်
သုည်း။

(ဂ) ဖက််ဒရယ််ယ်ူန်စာ်မွ�း� 
ဖ့ဲစာည့််�ပိုံုထောဖး်ခြခင်�
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လူက်းရှုအခ�နုး�ွငး ဗမ်းာလူူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ� အတေနခြဖင်း 
ဖက်းဒရယ်းအတေပ်် အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ� တေခြပ်ာငး� 
လူဲလူာခြုံပ်း� ဗမ်းာအမ်း��ု�သုာ�က်ုု အတေခြခခြပ်�သုည််း 
လူက်းနက်းက်ုုငး တေ�ားလူှနးတေရ� �ပ်းဖွဲ��စားရပ်း
လူည်း� ခြဖစား�ွနး�တေပ််တေပ်ါက်းလူာခဲ်သုည်း။ သုုု�တေသုား 
ဖက်းဒရယ်းအတေကြက်ာငး� တေဆွ�တေနှွ�ရာ�ွငး ဗမ်းာ
အမ်း��ု�သုာ�ခြပ်ည်းနယ်း ရှုသုင်းသုည်းဆုုသုည််း အခြမ်းငး
ယ်ူဆခ�က်းခြဖင်း တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ� မ်းတေ�ွ�ရတေသု�တေပ်။ 
�ုု�အခြပ်ငး ခြပ်ည်းနယ်းမ်း�ာ�က်ုု လူူမ်း��ု�အတေခြခခြပ်�နှှင်း 
ပ်�ေးတေဒသုအတေခြခခြပ်� အသုွငးသုဏာာာနးခြဖင်းတေသုား 
လူည်း�တေက်ာငး� သုုု�မ်းဟာု�း အခြခာ�နည်း�လူမ်းး�ခြဖင်း
တေသုားလူည်း�တေက်ာငး� မ်းည်းက်ဲ်သုုု� ဖွဲ�စာည်း�မ်းည်းက်ုု 
ဖက်းဒရယ်းက်ုု တေ�ာက်းခံကြက်သုည််း ဗမ်းာ�ုုငး�ရငး� 
သုာ�မ်း�ာ�၏ အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�က်ုု ခြပ်�းသုာ�
စာွာ ခ�ခြပ်ရနးလူုုအပ်းသုည်းဟာု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် 
ယ်ူဆကြက်သုည်း။    

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

"ဗမ်းာအမ်း�ာ�စာုက် ဗမ်းာခြပ်ည်းနယ်းအတေကြက်ာငး� 
တေဆွ�တေနှွ�လူ်ငး လူက်းမ်းခံကြက်�ာ မ်း�ာ��ယ်း၊ 
အဓိုပ်ာါယ်းက်တေ�ာ် သုူ�ုု�က် �စားနှုုငးငံလူံု�က်ုု 
စားမ်းံအုပ်းခ��ပ်းခ�ငး�ာ၊ �ုုငး�ရငး�သုာ�တေ�ွက် 
ဒါက်ုု လူက်းမ်းခံ�ူ�။ ဒးက်ုစာစက် တေ�ားတေ�ား
ကြီးက်း�မ်းာ��ဲ် စာုနးတေခ်ခ�က်းလူုု� ခြမ်းငး�ယ်း။"

(ဃ) အားးဏားရှင်ဆိုန်််က်�င်သုည့််် 
အားင်အားး�စာုမွ�း�၏ စာည့််�လူံု�
ည့်းညွွတ််မွုမွရှုခြခင်�

စာစားအာဏာာရှငး အပ်ါအေငး ဗမ်းာလူူမ်း��ု�ကြီးက်း�ေါဒက်ုု 
�ုုက်းဖ�က်းရနး �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ� နည်း�
လူမ်းး�တေပ်ါငး�စာံုခြဖင်း �ုုက်းပ်ွဲေငး ကြီးက်ု��ပ်မ်းး�လူာခဲ်ကြက်
သုည်း။ သုုု�တေသုား �ုုက်းပ်ွဲေငးတေ�ားလူှနးတေနကြက်သုည််း 
�ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ�အကြက်ာ� အလူှာတေပ်ါငး�စာံု 

စာုစာည်း�နှုုငးမ်းုနှှင်း စာုတေပ်ါငး�တေခါငး�တေဆာငးမ်းု �စားခု
တေအာက်း�ွငး စာည်း�လူံု�စာွာ မ်းလူုပ်းတေဆာငးနှုုငးခဲ်ခြခငး�
သုည်း တေ�ားလူှနးတေရ� အခ�နုးကြက်ာခြမ်းင်းလူာတေစာခဲ်
သုည််း အဓိုက်အတေကြက်ာငး�ရငး��စားခုခြဖစားသုည်း။ 

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံမ်းှာ လူက်းနက်းက်ုုငး အဖွဲ�
အစာည်း�လူည်း�ရှု�ယ်း၊ �ခ�နုး�ည်း�မ်းှာပ်ဲ 
တေနှွဦး�တေ�ားလူှနးတေရ�အရ တေပ််တေပ်ါက်းလူာ�ဲ် 
ခြပ်ည်းသုူ�တေ�ားလူှနးတေရ� အဖွဲ�အစာည်း��ုု�
အပ်ါအေငး NUCC၊ NUG နဲ� ရှုနှှင်းတေနခြုံပ်း�
သုာ� �ုုငး�ရငး�သုာ� ခုခံမ်းုအဖွဲ�အစာည်း� 
(EROs) �ုု�အကြက်ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်းမ်းု 
�ည်းတေဆာက်းနှုုငးတေရ�က် အဟာန�းအ�ာ�
မ်းဟာု�းတေပ်မ်းယ််း �ည််းသုွငး�စာဉ်းး�စာာ�ရမ်းယ််း 
စာုနးတေခ်မ်းု�ရပ်းလူုု� ခြမ်းငး�ယ်း။ 
လူက်းနက်းက်ုုငး အစာုအဖွဲ��ဲမ်းှာ NCA 
လူက်းမ်းှ�း�ုု��ာ��ဲ်အဖွဲ�တေ�ွရှုသုလူုု၊ 
မ်း�ုု��ာ��ဲ်အဖွဲ�တေ�ွလူည်း�ရှု�ယ်း။ ဒါက် 
ပ်ူ�တေပ်ါငး�တေဆာငးရွက်းမ်းုအ�ွက်း 
သုက်းတေရာက်းမ်းု အတေ�ားအသုင်းရှု�ဲ် စာုနးတေခ်
မ်းု�ရပ်းလူုု� ခြမ်းငးပ်ါ�ယ်း”

၂၀၂၁ ခုနှှစား စာစားအာဏာာ သုုမ်းး�ခြုံပ်း�တေနာက်းပ်ုုငး� 
သုမ်းုုငး��ွငး အငးအာ�အတေက်ာငး�ဆံု� အာဏာာရှငး
တေ�ားလူှနးသုည််း လူူမ်း��ု�စာံုအစာုအဖွဲ�မ်း�ာ� တေပ််တေပ်ါက်း
လူာခဲ်သုည်း။ တေ�ားလူှနးတေရ�က်ုု နှှစားတေပ်ါငး�မ်း�ာ�စာွာ 
�ုုက်းပ်ွဲေငးခဲ်ကြက်သုည််း တေ�ားလူှနးတေရ�အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ� 
နှှင်း လူက်းရှုအာဏာာရှငးက်ုု တေ�ားလူှနးတေနကြက်သုည််း 
အစုာအဖဲွ�မ်း�ာ�အကြက်ာ��ွငးလူည်း� အာ�တေက်ာငး�သုည််း 
ခ��ုးဆက်းတေဆာငးရွက်းမ်းုမ်း�ာ� မ်းရှုတေနခြခငး�သုည်း 
ဖက်းဒရယ်းအတေရ� တေဆွ�တေနှွ�နှုုငးရနး တေနှှာင်း တေနှှ�မ်းု
မ်း�ာ� ခြဖစားတေစာသုည်းဟာုလူည်း� လူူငယ်းမ်း�ာ�က် သုံု�သုပ်း
ကြက်ပ်ါသုည်း။  

အပ်ုုငး� ၃ — မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ� သုံု�သုပ်း၊ �ငးခြပ်သုည််း ဖက်းဒရယ်း
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းရနး လူ�း�တေလူာ ဦး�စာာ�တေပ်� 
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လူုပ်းတေဆာငးရမ်းည််း က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ� 
ဖက်းဒရယ်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းနှုုငးရနး 
လူ�း�တေလူာ အတေရ��ကြီးက်း� လူုပ်းတေဆာငးရနးလူုု
အပ်းသုည်းမ်း�ာ�အနက်း ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံ
ဥပ်တေဒ အခြုံပ်း��ုုငးဖ�က်းသုုမ်းး�တေရ�၊ ဖက်းဒရယ်း
ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒမ်း�ာ� တေရ�ဆွဲ အ�ည်းခြပ်�
တေရ� အပ်ါအေငး စာစားအာဏာာရှငး�ုုက်းဖ�က်းတေရ�
�ုု�သုည်း အဓိုက်က်�တေကြက်ာငး� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် 
သုံု�သုပ်းကြက်သုည်း။ ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်း 
တေဆာက်းရနးအ�ွက်း နှုုငးငံတေရ� တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ� 
လူပု်းတေဆာငးခငး ပ်�မ်းဦး�ဆံ�ု တေဆာငးရွက်းရမ်းည်းမှ်းာ 
လူက်းရှုစာစားတေက်ာငးစားမ်းှ အခြပ်စားမ်းဲ်ခြပ်ည်းသုူမ်း�ာ�အာ� 
ဖမ်းး�ဆး�နှှုပ်းစာက်းခြခငး�မ်း�ာ�၊ တေက်��ရွာမ်း�ာ�အာ� မ်းး�ရှုုု�
ဖ�က်းဆး�ခြခငး�၊ အရပ်းသုာ�မ်း�ာ�အာ� သု�းခြဖ�းခြခငး�
မ်း�ာ�အပ်ါအေငး အကြက်မ်းး�ဖက်း လူုပ်းရပ်းမ်း�ာ�အာ�လူံု� 
ရပ်း�န�းရနး ဦး�စာွာ လူုပ်းတေဆာငးရမ်းည်းခြဖစားသုည်း။ 
�ုုသုုု�လူုပ်းတေဆာငးနှုုငးရနး လူက်းရှု စာစားရာဇူေ�းမ်းု 
က်���လူွနးတေနသုည််း စာစားတေက်ာငးစားနှှင်း နှုုငးငံတေရ�
တေဆွ�တေနှွ�ခြခငး�မ်း�ာ�၊ အစာုု�ရအခြဖစား အသုု အမ်းှ�းခြပ်�
ခြခငး�မ်း�ာ� မ်းလူုပ်းတေဆာငးရနး အတေရ�ကြီးက်း�သုည်း။

ဖက်းဒရယ်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�သုုု� 
ဦး��ည်းမ်းည်းဆုုပ်ါက် ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံ
ဥပ်တေဒက်ုု ဖ�က်းသုုမ်းး�ရမ်းည်း။ စာစားအာဏာာရှငးစာနစား 
အခြမ်းစားခြပ်�း တေခ�မ်းုနး�တေရ�သုည်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်း 
တေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�နှှင်း ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု 
အတေခြခခံဥပ်တေဒ ဖ�က်းသုုမ်းး�တေရ�အ�ွက်း အ�ူ�
အတေရ�ကြီးက်း�တေသုာတေကြက်ာင်း လူက်းရှုစာစားတေက်ာငးစားက်ုု 
ခြဖ��းခ�ရနး စာုတေပ်ါငး� �ုုက်းပ်ွဲေငးကြက်ရမ်းည်း ခြဖစား 
သုည်း။ ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒက်ုု လူက်းမ်း
ခံသုက်ဲ်သုုု� �ဖက်း�ွငးလူည်း� ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်း 
တေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းရနးအ�ွက်း ခုုငးမ်းာသုည််း 
အတေခြခခံအု�းခြမ်းစားမ်း�ာ� ခ�မ်းှ�းနှုုငးသုည််း ဖက်းဒရယ်း
ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု တေရ�ဆွဲအ�ည်းခြပ်�ခြခငး�က်ုု အာ�လူံု�ပ်ူ� 
တေပ်ါငး�ပ်ါေငးက်ာ လူံု�တေဆားလူုပ်းတေဆာငးသုွာ�ကြက်ရ
မ်းည်း ဟာုလူည်း� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်းကြက်
သုည်း။ ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒတေရ�ဆွဲ
ရာ�ွငး မ်းခြဖစားမ်းတေန စာဉ်းး�စာာ�ရမ်းည််း ဖက်းဒရယ်းမ်းူ
မ်း�ာ�မ်းှာ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု အတေခြခခံသုည််း ဖက်း
ဒရယ်းစာနစား၊ အမ်း��ု�သုာ� �နး��ညူ်းမ်း်တေရ� ရုှုတေ�ာင်း
မှ်း စာဉ်းး�စာာ�သုည််း ဗမ်းာအမ်း��ု�သုာ�ခြပ်ည်းနယ်းဆုုငးရာ
က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ� အပ်ါအေငး ဖက်းဒရယ်းယ်ူနစားဖွဲ�စာည်း�
�ည်းတေဆာက်းခြခငး� ဆုုငးရာ အတေခြခခံ မ်းူမ်း�ာ�နှှင်း 

�ုငုး�ရငး�သုာ�မ်း�ာ�လူက်းခနံှုငုးသုည််း နှုငုးင၏ံ အမ်းည်း 
နာမ်းသု�းမ်းှ�းရနး က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ� ပ်ါေငးသုည်း။ 
ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု�ွငး �ည််းသုွငး�စာဉ်းး�စာာ�ရမ်းည််းအခ�က်း
မ်း�ာ�က်ုု အ�က်းတေဖားခြပ်ပ်ါ အပ်ုုငး� (၁) ဇူယ်ာ� (၁) 
အ�ုုငး� လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်းမ်း�ာ�က်ုု 
အတေသု�စာု�း တေလူ်လူာနှုုငးပ်ါသုည်း။ 

ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းတေရ�လူုပ်း 
ငနး�စာဉ်းးမ်း�ာ��ွငး ခြပ်ည်းသုူလူူ�ုမ်း�ာ�၏ ပ်ါေငးမ်းု
အခနး�က်ဏ္ဍသုည်း လူွနးစာွာအတေရ�ပ်ါသုည်း။ လူူ 
ငယ်းအပ်ါအေငး  �ုုလူုပ်းငနး�စာဉ်းးမ်း�ာ��ွငး ပ်ါေငး
ပ်�းသုက်းတေနကြက်သုည််း အရပ်း�က်းအဖွဲ�အစာည်း�
မ်း�ာ�၊ အာဏာာရှငးတေ�ားလူှနးတေရ� အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�၊ 
နှုုငးငံတေရ�တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�၏ ဖက်းဒရယ်းဆုုငးရာ 
အသုုပ်ည်ာ၊ ဗဟာုသုု�၊ အရည်းအခ�ငး�မ်း�ာ� ခြပ်ည််းေ
တေနရမ်းည်းခြဖစားခြုံပ်း� ဖက်းဒရယ်းဆုုငးရာ အခြမ်းငးမ်း�ာ� 
�ပ်း�ူမ်းက်�နှုုငးတေသုားလူည်း� �ံနုာ�လူည်းမု်းရုှရမ်းည်း 
ခြဖစားသုည်း။ �ုု�တေကြက်ာင်း ဖက်းဒရယ်း အသုုပ်ည်ာတေပ်�
မ်းုမ်း�ာ�အပ်ါအေငး အခြပ်နးအလူှနး တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ� 
လူုပ်းတေဆာငးကြက်ရနး အတေရ�ကြီးက်း�သုည်းဟာုလူည်း� မ်းွနး
လူူငယ်းမ်း�ာ�က် မ်းှ�းခ�က်းခြပ်�ကြက်သုည်း။ 

အားပိုုုင်� (၃) မွွန််လူူငယ််မွ�း� သုံု�သုပို်၊ တ်င်ခြပိုသုည့််် ဖက််ဒရယ််
ခြပိုည့််ထော�းင်စာုတ်ည့််ထောဆိုးက််ရန်် လူတ််တ်ထောလူး ဦး�စား�ထောပို� 
လူုပို်ထောဆိုးင်ရမွည့််် က်ုစာစရပို်မွ�း�မွှ ထောက်းက််နုုတ််ခ�က််မွ�း� 

 ▪ စာစားအာဏာာရှငးစာနစား က်�ဆံု�တေရ�အ�ွက်း 
အ�ူ�က်ွ လူက်း�ွဲ�ုုက်းပ်ွဲေငးရနး 

 ▪ ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ 
အခြုံပ်း�သု�းဖ�က်းသုုမ်းး�တေရ�က်ုု အတေခြခခံခြုံပ်း� 
ဖက်းဒရယ်းအတေရ�ဆက်းလူက်းတေဆွ�တေနှွ�ရနး 

 ▪ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု အတေခြခခံသုည််း 
ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ တေရ�ဆွဲ
တေရ�လူုပ်းငနး�စာဉ်းးမ်း�ာ� အခြမ်းနးဆံု�စာ�ငး
တေဆွ�တေနှွ�ရနး 

 ▪ အာ�လူံု�ပ်ူ�တေပ်ါငး�ပ်ါေငးနှုုငးသုည််း ဖက်း
ဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�
လူုပ်းငနး�စာဉ်းးအခြဖစား တေဆာငးရွက်းရနး 

 ▪ ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒမ်း�ာ� 
တေရ�ဆွဲရနး

 ▪ အမ်း��ု�သုာ��နး��ူည်းမ်း်တေရ�က်ုု အတေခြခခံ
သုည််း ဗမ်းာအမ်း��ု�သုာ�ခြပ်ည်းနယ်းက်ုစာစရပ်း
မ်း�ာ� အပ်ါအေငး ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�တေရ�



2020

NRFF - New Rehmonnya Federated Force

က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�က်ုု ဦး�စာာ�တေပ်�တေဆွ�တေနှွ�ရနး 

အပ်ုုငး� ၄ — ဖက်းဒရယ်း�ည်းတေဆာက်းတေရ��ွငး ပ်ါေငးရမ်းည််း 
အဓိုက်ဇူာ�းတေက်ာငးမ်း�ာ� 

(က်) ပိုါဝင်ရမွည့််် အားဓိုက်
ဇးတ််ထောက်းင်မွ�း� 

ဖက်းဒရယ်းအတေရ�သုည်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုအ�ွငး� မ်းှး 
�ငး�တေန�ုုငးကြက်သုည််း လူူသုာ�အာ�လူံု�နှှင်းသုက်း 
ဆုုငးတေသုာတေကြက်ာင်း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်း 
တေဆာက်းတေရ�လုူပ်းငနး�စာဉ်းး�ွငး အာ�လူံု�ပ်ူ�တေပ်ါငး�
ပ်ါေငးကြက်ရမ်းည်းခြဖစားသုည်း။ အ�ူ�သုခြဖင်း �ုုငး�ရငး� 
သုာ�လူက်းနက်းက်ုုငး တေ�ားလူှနးတေရ�အဖွဲ�အစာည်း�
မ်း�ာ�၊ နှုုငးငံတေရ�ပ်ါ�းမ်း�ာ�၊ NUG၊ NUCC၊ PDF 
သုုု�မ်းဟာု�း ၂၀၂၁ ခုနှှစား စာစားအာဏာာသုုမ်းး�ခြုံပ်း�
တေနာက်းပ်ုုငး� တေပ််တေပ်ါက်းလူာတေသုာ တေ�ားလူှနးတေရ�
အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�၊ လူူငယ်းမ်း�ာ�၊ အမ်း��ု�သုမ်းး�မ်း�ာ�၊ အရပ်း
�က်းအဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ� အပ်ါအေငး အခြခာ�သုက်း 
ဆုုငးရာ ပ်ါေငးသုင်းသုူမ်း�ာ�အာ�လူံု� ပ်ါေငးမ်းှသုာလူ်ငး 
အဓိုပ်ာါယ်းခြပ်ည််းေသုည််း ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု
�ည်းတေဆာက်းတေရ�လူုပ်းငနး�စာဉ်းးခြဖစားမ်းည်းဟာု မ်းွနးလူူ 
ငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ူဆကြက်သုည်း။  

(ခ) ဖက််ဒရယ််တ်ည့််ထောဆိုးက််
ထောရ�နုှင်် လူူငယ််မွ�း�၏  
အားခန််�က်ဏ္ဍ 

လူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း လူူငယ်းသုး�သုန�းက်ုုယ်းစာာ�ခြပ်�မ်းု
ခြဖင်း ဖက်းဒရယ်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာ ု�ည်းတေဆာက်းတေရ�၏ 
က်ဏ္ဍအသုး�သုး��ွငး ပ်ါေငးရမ်းည်းခြဖစားသုည်း။ အ��ူ 
သုခြဖင်း ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုနှှင်း သုက်းဆုုငးရာခြပ်ည်းနယ်း
မ်း�ာ�၏ ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံ ဥပ် တေဒတေရ�ဆွဲ
တေရ�၊ ကြက်ာ�က်ာလူ �ရာ�မ်း်�မ်းုရရှုတေရ�၊ အသုွငး
က်ူ�တေခြပ်ာငး�တေရ�နှှင်း အမ်း��ု�သုာ� ရငးကြက်ာ�တေစာ်တေရ� 
က်စုာစရပ်းမ်း�ာ�၊ ခြုံငမု်းး�ခ�မ်းး�တေရ�တေဆွ�တေနွှ�မု်းမ်း�ာ�၊ �ုငုး�ခြပ်ည်း 
၏ မ်းဏ္ဍု�ငး ၃ ရပ်း ခြဖစားတေသုာ ဥပ်တေဒခြပ်�တေရ�၊ 
အုပ်းခ��ပ်းတေရ�၊ �ရာ�စားရငးတေရ� အစာရှုသုည််းအခနး�

က်ဏ္ဍမ်း�ာ��ွငး ပ်ါေငးရမ်းည်း ခြဖစားသုည်း။ တေခ�း
အဆက်းဆက်း ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ၏ အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း 
နှုုငးငံတေရ�ဆုုငးရာ က်ုစာစတေရ�ရာမ်း�ာ�နှှင်းဆုုငးသုည််း 
ဆံု�ခြဖ�းခ�က်းခ�မ်းှ�းရာ�ွငး လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အသုံ
နှှင်း လူူငယ်းမ်း�ာ�ပ်ါေငးနှုုငးတေရ�အခွင်းအလူမ်းး�မ်း�ာ� 
အပ်�ုးပ်ငးခခံဲရ်ခြုံပ်း� လူငူယ်းမ်း�ာ�၏ပ်ါေငးမု်းမှ်းာ အက်န�း 
အသု�းမ်း�ာ�စာွာရှုခဲ်ပ်ါသုည်း။    

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“အဆင်းခြမ်းင်း နှုုငးငံတေရ�တေဆွ�တေနှွ�မ်းု
အဆင်းဆင်းတေ�ွမ်းှာ လူူကြီးက်း�တေ�ွက် လူူငယ်း
မ်း�ာ�ရဲ� ပ်ါေငးမ်းုက်ုု နှှစားခြုံခု�က်း�ာ အရမ်းး�နည်း�
ခြုံပ်း� အမ်း��ု�သုမ်းး�မ်း�ာ� ပ်ါေငးလူာမ်းှာက်ုုလူည်း� 
အမ်း��ု�သုာ�တေခါငး�တေဆာငးတေ�ွက် သုုပ်းမ်းနှှစား
ခြုံခု�က်းကြက်�ူ�” 

နှုုငးငံတေရ� အက်ူ�အတေခြပ်ာငး�က်ာလူ�ွငး လူူကြီးက်း�၊ 
လူူငယ်း အခြမ်းငးမ်း�ူခြခငး�မ်း�ာ� ရှုမ်းည်းမ်းှာ မ်းလူှဲသုာပ်ါ။ 
�ုုမ်း�ူည်းမ်းုမ်း�ာ�က်ုု မ်း�က်းနှှာစာံုည်း တေဆွ�တေနှွ��ုုငးပ်ငး
လူ်ငး တေက်ာငး�မ်းွနးသုည််း ရလူဒးမ်း�ာ� ရလူာနှုုငးသုည်း။ 
လူက်းရှု မ်းွနးနှုုငးငံတေရ� အခငး�အက်�ငး��ွငး လူူငယ်း
မ်း�ာ� တေခြပ်ာဆုုတေဆွ�တေနှွ�ရနး အက်န�းအသု�းမ်း�ာ�စာွာ 
ရှုတေနပ်ါသုည်း၊၊ �ုုအက်န�းအသု�းမ်း�ာ�အာ� တေခြဖ 
တေလူ်ာ်ရနး မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�က် ဦး� 
စာာ�တေပ်�လူုပ်းတေဆာငးနှုုငးခြုံပ်း�၊ �ုုသုုု� လူုပ်းတေဆာငးရာ 
�ွငး အခြမ်းငးမ်း�ူသုည််း လူူငယ်းအုပ်းစာုမ်း�ာ�က်ုု ဖယ်း
က်�ဉ်းး မ်း�ာ�ရနး အလူွနးအတေရ�ကြီးက်း�သုည်း။

“နှုုငးငံတေရ�အခငး�အက်�ငး�အသုစား
�စားခုမ်းှာ လူူကြီးက်း�တေ�ွက် �စားမ်း��ု�
သုွာ�၊ လူူငယ်းတေ�ွက်�မ်း��ု�သုွာ�
တေန�ာ မ်းခြဖစားတေစာခ�ငး�ူ�၊ အဓိုက်
က် အမ်း��ု�သုာ�တေခါငး�တေဆာငးတေ�ွ
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မ်းှာ လူုပ်းပ်ုုငးခွင်းတေ�ွ ပ်ုုရှု�ယ်း၊ အဲ
တေကြက်ာင်း သုူ�ုု� လူူငယ်းတေ�ွနဲ� 
တေ�ွ�ဆံုတေဆွ�တေနှွ�မ်းု တေ�ွလူုပ်းရငး ပ်ုု
တေက်ာငး��ယ်းလူုု�ခြမ်းငး�ယ်း။ အဲလူုု
တေ�ွ��ဲ်တေနရာမ်းှာလူည်း� က်ုုယ်းနဲ�
အခြမ်းငး�ူ�ဲ်လူူငယ်းတေ�ွက်ုုပ်ဲ တေခ်
တေ�ွ��ာမ်းခြဖစားတေစာခ�ငး�ူ�၊ အဲလူုုပ်ဲ
တေခ်တေ�ွ�ရငး အခြမ်းငးအသုစားတေ�ွ ရ
လူာမ်းှာမ်းဟာု�း�ူ�၊ အခြမ်းငးမ်း�ူ၊ 
တေေဖနးတေ�ာက်းခြပ်�ဲ် လူူငယ်းတေ�ွနဲ� 
တေ�ွ�ဆံုစာက်ာ�တေခြပ်ာတေစာခ�ငး�ယ်း၊ 
အဲဒါမ်းှလူည်း� အကြီးက်ံဉာာဏားအသုစား၊ 
အခြမ်းငးအသုစားတေ�ွ ရရှုလူာနှုုငးမ်းယ်း
လူုု� က်ွနးတေ�ားယ်ံုကြက်ည်း�ယ်း" 

ဟာု မ်းွနးလူူငယ်းသုုတေ�သုးနှှင်း အမ်း��ု�သုာ�တေရ��က်း
ကြွက်ွလူုပ်းရှာ�သုူ �စားဦး�မ်းှ အငး�ာဗ��� တေခြဖဆုုရာ 

�ွငး တေခြပ်ာဆုုခဲ်ပ်ါသုည်း။ လူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း လူူငယ်း
မ်း�ာ�ခြဖစားသုည််းအတေလူ�ာက်း အရငး�အခြမ်းစား အက်န�း 
အသု�း (Resource Limit) နှှင်း အသုုဉာာဏား
အက်န�းအသု�း (Knowledge Limit) မ်း�ာ�၊ 
အရည်းအခ�ငး�ပ်ုုငး�ဆုုငးရာ အက်န�းအသု�း (Ca-
pacity Limit) မ်း�ာ� နှှင်း လူုုအပ်းခ�က်းမ်း�ာ� ရှု
��းကြက်သုည်း။ လူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း က်ဏ္ဍ�ုုငး��ွငး 
ပ်ါေငးတေဆွ�တေနှွ�နှုုငးတေသုာ ပ်ငးက်ုုယ်းအရည်းအခ�ငး�
ရှုကြက်သုခြဖင်း ယ်ခု�က်းပ်ုု၍ ပ်ါေငးလူာသုင်းသုည်း။ 
�စားဖက်း�ွငးလူည်း� လူူငယ်းမ်း�ာ�က်ုုယ်း�ုုငး မ်းုမ်းု
အတေက်ာငးအ�ည်းတေဖား တေဆာငးရွက်းမ်းည််း သုက်း 
ဆုုငးရာက်ဏ္ဍက်ုု သုုရှုနာ�လူည်းရနးနှှင်း လူုုအပ်း
သုည််းအရည်းအတေသုွ�က်ုု ခြဖည််းဆည်း��ာ�ရနး အ 
တေရ�ကြီးက်း�ပ်ါသုည်း။ �ုု�အခြပ်ငး လူူငယ်းမ်း�ာ��ွငး လူူ 
ငယ်းက်ုုယ်းစာာ�ခြပ်�နှုုငးစာွမ်းး� (representability) 
ရှုတေနရနးလူည်း� လူုုအပ်းသုည်းဟာု ခြုံခံ�ငံုသုံု�သုပ်း�ာ�
ပ်ါသုည်း။ 

အပ်ုုငး� ၅ — ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုသုုု�ခ� း�က်းခ�နုး လူက်းတေ�ွ�
က်�သုည််း မ်းွနးလူူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု 
က်ုုယ်း�ူက်ုုယ်း� အတေက်ာငးအ�ည်းတေဖားတေဆာငးရွက်းခြခငး� 

သုမ်းုုငး�တေကြက်ာငး�မ်း�ာ�က်ုု ခြပ်နးလူှနးကြက်ည််းသုည််းအခါ 
မ်းွနးလူူမ်း��ု��ုု�သုည်း က်ုုယ််း�း�က်ုုယ််းနနး�၊ က်ုုယ်းပ်ုုငး
အုပ်းခ��ပ်းမ်းု အာဏာာ အခြပ်ည််းအေနှှင်း က်ုုယ်းပ်ုုငး
နှုုငးငံက်ုု �ည်းတေဆာက်းခဲ်ကြက်သုည််း လူူမ်း��ု��စားမ်း��ု�
ခြဖစားသုည်း။ မ်းွနးလူူမ်း��ု��ုု�၏ အနှိုမ်းနှုုငးငံတေရ�ပ်နး� 
�ုုငးသုည်း ၎ငး��ုု�လူူမ်း��ု�၏က်ံကြက်မ်းာာက်ုု ၎ငး��ုု�
က်ုုယ်း�ုုငး ဖနး�း�စားမ်းံသုည််း �နည်း�အာ�ခြဖင်း 
က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းအခြပ်ည််းအေရှုသုည််း ရာမ်းည်
�ုုငး�နှုုငးငံ �ူတေ�ာငးခြခငး�နှှင်း မ်းွနး�ုု�၏နှုုငးငံတေရ� 
အာဏာာ ခြပ်နးလူည်း�ည်းတေဆာက်းခြခငး� ခြဖစားသုည်းဟာု 
မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်းကြက်သုည်း။ ဖက်းဒရယ်း
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းခြခငး�သုည်း မ်းွနးလူူမ်း��ု�
�ုု� ရည်းမ်းှနး�သုည််း တေနာက်းဆံု�နှုုငးငံတေရ�ပ်နး� �ုုငး
ဆးသုုု� သွုာ�နှုငုးမ်းည််း ဗ��ဟာာ သုုု�မ်းဟာ�ုး လူမ်းး�တေကြက်ာငး�
�စားခုအခြဖစား မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ရှုုခြမ်းငးကြက်သုည်း။  

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“ဖက်းဒရယ်းက် မ်းွနး�ုု�ရဲ� နှုုငးငံတေရ�ပ်နး��ုုငး
မ်းဟာု�း�ူ�၊၊ ပ်နး��ုုငးက် လူွ�းလူပ်းတေရ� �
နည်း�အာ�ခြဖင်း က်ုုယ်းခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း (self-
determination)  အခြပ်ည််းအေရရှုတေရ�
ခြဖစား�ယ်း၊၊” 

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုက် မ်းွနး�ုု�ရဲ�
နှုုငးငံတေရ�ပ်နး��ုုငးလူုု� ��စားခ�မ်းတေခြပ်ာနှုုငး
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တေသုားလူည်း� က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု 
အာမ်းခံတေပ်��ယ်းဆုုရငး ဖက်းဒရယ်းက် မ်းွနး
�ုု�ရဲ� နှုုငးငံတေရ�ပ်နး��ုုငးပ်ါပ်ဲ၊၊ ဒါတေပ်မ်းယ််း အဲ
လူုုဖက်းဒရယ်းမ်းခြဖစားလူာ�ူ�ဆုုရငး မ်းွနး�ုု�ရဲ�
ပ်နး��ုုငးက် သုး�ခြခာ�နှုုငးငံခြဖစားသုွာ�နှုုငး�ယ်း” 

ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းခြခငး�သုည်း 
လူက်းရှုခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ၏ နှုုငးငံတေရ�ပ်ဋိုပ်က်ုမ်း�ာ�က်ုု 
တေခြဖရှငး�နှုုငးရနး ပ်ုုမ်းုုသုင်းတေလူ�ားတေသုာ နည်း�လူမ်းး�
လူည်း�ခြဖစားသုည်း။ ဖက်းဒရယ်းအမ်း��ု�အစာာ�မ်း�ာ��ွငး 
က်ွနးဖက်းဒရု�း (Confederate) သုတေ�ာဆနး
သုည််း ဖက်းဒရယ်းသုည်းသုာလူ်ငး မ်းမု်း�ုုု�၏မွ်းနးလူမူ်း��ု�
မ်း�ာ� တေလူ်ာက်းလူှမ်းး�လူုုသုည််း က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း 
အခြပ်ည််းအေရရှုတေရ�က်ုု အတေ�ာက်း အက်ူပ်ုုခြဖစား
မ်းည်းဟုာလူည်း� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ဆူကြက်ပ်ါသုည်း။ 
ဖက်းဒရယ်း�ည်းတေဆာက်းရနး ကြီးက်ု��ပ်မ်းး�ကြက်သုည််း
ခရး�သုည်း ဆယ်းစာုနှှစားမ်း�ာ�စာွာ ရှည်းကြက်ာလူာခဲ်ခြုံပ်း� 
တေနာက်း�ပ်းနှှစားတေပ်ါငး� မ်းည်းမ်း်ကြက်ာသုည််းအ� ုဆက်း
သုွာ�ရမ်းည်းကုု်လူည်း� မ်းခန�းမ်းှနး�နှုုငးပ်ါ။ လူက်းရှု
အတေနအ�ာ�သုည်း အ�က်းမ်းှာ တေဖားခြပ်�ာ� 
သုက်ဲ်သုုု� ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်း
တေရ�ခရး�လူမ်းး��ွငး စာုနးတေခ်မ်းုမ်း�ာ�စာွာ ရှုတေနတေသု�
သုည်း။ ယ်ခုစာုနးတေခ်မ်းုမ်း�ာ�က်ုု �စားနှုုငးငံလူံု�ရှု �ုုငး�
ရငး� သုာ�မ်းု�းဖက်းမ်း�ာ�နှှင်း အ�ူ�က်ွ တေဆွ�တေနှွ�
အတေခြဖရှာရမ်းည်း ဟာု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ��ုုက်း�ွနး�
�ာ�ကြက်ပ်ါသုည်း၊၊

လူက်းရှုအတေခြခအတေန�ွငး က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းဟာု
ဆုုရာ၌ မ်းွနးလူူမ်း��ု��ုု��ွငး အခ��ု�က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�အာ� 
စားမ်းံပ်ုုငးခွင်းရှုတေနသုည်းက်ုု က်ုုယ်းပ်ုုငး ခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းရှု
သုည်းဟာု �ငးယ်ံု�ငးမ်းှာ�ခြဖစားစာရာမ်း�ာ�ရှုသုည်း။ စာာ 
သုငးတေက်�ာငး�မ်း�ာ��ွငး မ်းွနးစာာတေပ်သုငးကြက်ာ�ခွင်းရ
တေနခြခငး�၊ တေနှွရာသုး မ်းွနးစာာတေပ် သုငးကြက်ာ�ခွင်းရတေန
ခြခငး�၊ ပ်ရုယ်�ိုစာာတေမ်း�ပ်ွဲမ်း�ာ�က်ုု မ်းွနး�ာသုာခြဖင်း 
တေခြဖဆုုခွင်းရတေနခြခငး�နှှင်း မ်းွနးရှုုု�ရာ ယ်ဉ်းးတေက်��မ်းုအ 
ခမ်းး�အနာ�အခ��ု� က်�ငး�ပ်ခွင်းရတေနခြခငး� စာသုည််း 
က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ�က်ုု က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းအခြဖစား �ငး 
ခြမ်းငးနှုုငးတေခ�ရှုသုည်း။ သုုု�တေသုားလူည်း� �ုုအခွင်း အ 
တေရ�မ်း�ာ�သုည်း ဗဟာုုအာဏာာအစာုအဖွဲ�က် တေပ်�အပ်း
မ်းှသုာ ရရှုခြုံပ်း� နှုုငးငံတေရ�အာမ်းခံခ�က်းမ်းရှုသုခြဖင်း အ 
ခ�နုးမ်းတေရွ�တေခြပ်ာငး�လူဲနှုုငးသုည်း။ �ုု�အခြပ်ငး ၎ငး�က်ုစာစ
ရပ်းမ်း�ာ�က်ုု က်ုုငး�ွယ်းရာ�ွငး လူုုအပ်းသုည််း မ်းူေါဒ
မ်း�ာ�၊ ဆံု�ခြဖ�းခ�က်းမ်း�ာ� ခ�မ်းှ�းပ်ုုငးခွင်းသုည်း မ်းုမ်းု�ုု�
မ်းွနးလူူမ်း��ု��ွငး လူံု�ေမ်းရှုတေခ�။ �ုု�တေကြက်ာင်း ၎ငး�

အခွင်းအတေရ�မ်း�ာ� အနည်း�ငယ်းရရှုတေနခြခငး�သုည်း 
က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း ရရှုတေနခြခငး�မ်းဟာု�းဟာု မ်းွနး
လူူငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်းကြက်သုည်း။

မ်းည်းသုုု�ပ်ငးခြဖစားတေစာက်ာမ်းူ မ်းွနးလူူမ်း��ု�မ်း�ာ�သုည်း က်ုုယ်း 
�ူက်ုုယ်း� မ်းုမ်းု�ုု�လူူမ်း��ု�၏ က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း
က်ုု တေဖား�ု�းသုွာ�နှုုငးသုည်းဟာု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် 
ယ်ံုကြက်ည်းခြုံပ်း� ယ်ခုအခ�နုးသုည်း အတေက်ာငးအ�ည်း 
တေဖားတေနသုည််း အမ်း��ု�သုာ�လူွ�းတေခြမ်းာက်းတေရ� လူမ်းး� 
စာဉ်းးနှှင်း�က်ွ လူမ်းး�စာဉ်းးအသုစား၊ လူုပ်းငနး�တေဆာငး�ာ
အသုစားမ်း�ာ�အာ� ခ��ဲ�ွငးလူုပ်းတေဆာငးသုွာ�ရနး အ 
တေက်ာငး�ဆံု�အခ�နုး ခြဖစားသုည်းဟာုလူည်း� ယ်ံုကြက်ည်း
ကြက်သုည်း။ အဓိုက်အတေရ�ကြီးက်း�သုည်းမ်းှာ မ်းွနး�ုု�၏ 
အနှိုမ်းနှုုငးငံတေရ�ပ်နး��ုုငးက်ုု သုွာ�မ်းည််း နှုုငးငံတေရ�
လူမ်းး�ခြပ်တေခြမ်းပ်ံု (Mon Political Roadmap) က်ုု 
�မ်း��ု�သုာ�လူံု� အ�ူ�က်ွ တေရ�ဆွဲအတေက်ာငး အ 
�ည်းတေဖားရနး ခြဖစားသုည်း။  

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“က်ွနးတေ�ား�ုု� မ်းွနးလူူမ်း��ု�နှုုငးငံတေရ�လူမ်းး�စာဉ်းး
က်ုု ရှငး�ရှငး�လူငး�လူငး�နဲ� ခ�မ်းှ�းဖုု�အတေရ�ကြီးက်း�
�ယ်း၊ ဒးလူမ်းး�စာဉ်းးက်ုုဆွဲရငးလူည်း� �ံု
သုတေ�ာ�ူည်းခ�က်းနဲ�သုွာ�ရမ်းယ်း၊၊  �ယ်းသုူ၊ 
�ယ်းအဖွဲ�ပ်ဲခြဖစားခြဖစား ဒါက်ုုက်ုုငးဆွဲ�ာ�မ်းယ်း
ဆုုရငး က်ွနးတေ�ား�ုု� မ်းွနးလူူမ်း��ု�ရဲ�ပ်နး��ုုငး
က်ုုတေရာက်းလူာနှုုငး�ယ်း။”

၎ငး�အခြပ်ငး �ုုနှုုငးငံတေရ�လူမ်းး�စာဉ်းးက်ုု အတေက်ာငး အ 
�ည်းတေဖားလူုုသုည််း နှုုငးငံတေရ�စာု�းဆနှဒအတေနခြဖင်း 
မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�နှှင်း မ်းွနးလူူ�ုမ်း�ာ�
�ွငး ခြပ်ငး�ခြပ်ရှငးသုနးတေနကြက်မ်းှသုာလူ်ငး ခ�မ်းှ�း�ာ�
သုည််း နှုုငးငံတေရ�ပ်နး��ုုငးသုည်း အဓိုပ်ာါယ်းခြပ်ည််းေ
မ်းည်းခြဖစားသုည်း။ မ်းွနးခြပ်ည်းသုူမ်း�ာ� မ်းုမ်းု�ုု�၏ အနှိုမ်း
နှုုငးငံတေရ�ပ်နး��ုုငးက်ုု တေက်ာငး�စာွာ သုုရှုနာ�လူည်းရ
မ်းည်း။ �ုသုုုု�သုရုှုနာ�လူည်းလူာတေစာရနး လူုအုပ်းတေသုာ 
အသုုပ်ည်ာတေပ်�လူုပ်းငနး�မ်း�ာ�နှှင်း အမ်း��ု�သုာ�တေရ�
စာု�းဓိာ�းမ်း�ာ� ခုုငးမ်းာ အာ�တေက်ာငး�လူာတေစာမ်းည််း 
စာည်း�ရှုံု�လူံု�တေဆားမ်းုမ်း�ာ� လူုပ်းတေဆာငးကြက်ရမ်းည်း။ �ုု
လူမ်းး�စာဉ်းးကုု် အတေက်ာငး အ�ည်းတေဖားနှုုငးရနး 
တေအာက်းတေခြခမ်းှ ခြပ်နးလူည်းခြပ်ငးဆငးမ်းွမ်းး�မ်းံ �ည်း 
တေဆာက်းရမ်းည်းဟာလုူည်း� မွ်းနးလူငူယ်းမ်း�ာ�က် တေ�ာက်း 
ခြပ်ကြက်သုည်း၊၊
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မ်းွနးနှုုငးငံတေရ�လူမ်းး�စာဉ်းးအခြပ်ငး ၎ငး��ုု�၏ နှုုငးငံတေရ�
ကြသုဇူာအာဏာာ ခြပ်နးလူည်း�ည်းတေဆာက်းရနး အဓို 
က်အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း မ်းဏ္ဍု�ငးမ်း�ာ� (က်ဏ္ဍမ်း�ာ�) ခြဖစား
တေသုာ လွူ�းလူပ်းသုည််းသုငးရှုု�ုညှွှနး��မ်းး�ခြဖင်း အမ်း��ု� 
သုာ�ပ်ည်ာတေရ�စာနစား ပ်ုုမ်းုု ခုုငးမ်းာ အာ�တေက်ာငး�တေရ�၊ 
တေဒသုအတေခြခခြပ်� စား�ပ်ွာ�တေရ�လူုပ်းငနး�မ်း�ာ� �ွနး�က်ာ�
လူာတေရ�၊ လူူသုာ�အရငး�အခြမ်းစားမ်း�ာ�အပ်ါအေငး မ်းွနး
အမ်း��ု�သုာ� က်ာက်ွယ်းတေရ�အ�ွက်း လူုုအပ်းသုည််း 
အခြခာ�အငးအာ�မ်း�ာ� ခြဖန�းက်�က်း�ုု�ခ��ဲတေရ��ုု�သုည်း 
အ ဓိုက်ဦး�စာာ�တေပ်� တေဆာငးရွက်းကြက်ရမ်းည််း က်ုစာစရပ်း
မ်း�ာ�ခြဖစားသုည်း။ �ုု�အခြပ်ငး မ်းွနး�ုု�၏ သုမ်းုုငး�
အတေမ်းွအနှှစားမ်း�ာ�နှှင်း စာာတေပ် ယ်ဉ်းးတေက်��မ်းုဆုုငးရာ 
အခွင်းအတေရ�မ်း�ာ�ခြဖစားသုည််း မွ်းနးစာာတေပ်ယ်ဉ်းးတေက်��မု်း
�ွနး�က်ာ�တေရ�၊ မွ်းနးစာာတေပ်��းတေခြမ်းာက်းမု်းနုှနး� ခြမ်းင်းမ်းာ�
တေရ�အပ်ါအေငး မ်းွနးစာာတေပ် သုံု�စာွဲခြခငး�မ်းူေါဒမ်း�ာ� 
တေရ�ဆွဲတေရ��ုု�သုည်း မ်းွနးနှုုငးငံတေရ� ကြသုဇူာခ��ဲ�ွငး
ခြခငး�အ�ွက်း ဦး�စာာ�တေပ်� စာဉ်းး�စာာ�အတေက်ာငး အ�ည်း
တေဖားကြက်ရမ်းည်း။ �ုကု်ဲ်သုုု� ပ်ငး လူူသုာ�အရငး�အခြမ်းစား
မ်း�ာ�အာ� စားမ်းံအုပ်းခ��ပ်းနှုုငးရနးလူည်း� လူုုအပ်းသုည််း
မ်းူမ်း�ာ�တေရ�ဆွဲသုွာ�ကြက်ရမ်းည်း။ မ်းုမ်းု�ုု�တေမ်း်ားမ်းှနး�သုည််း 
က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း၏ အတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ�သုည်း ဖက်း
ဒရယ်း၏ ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ� စာည်း�ပ်ံု�ွငး �ငးဟာပ်းတေနရ
မ်းည်းဟာု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�က် ယ်ံုကြက်ည်းကြက်သုည်း။

အနှိုမ်းနှုုငးငံတေရ�ပ်နး��ုုငး တေရာက်းရှုရနး တေလူ်ာက်း
လူှမ်းး�ရာ�ွငး မ်းွနးနှုုငးငံတေရ� တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�နှှင်း 
အဖွဲ�အစာည်း�အနည်း�ငယ်းက်သုာ ကြီးက်ု��ပ်မ်းး�တေဆာငး 
ရွက်း၍ မ်းရနှုုငးပ်ါ။ အမ်း��ု�သုာ��ု�စားခုလူံု� လူက်း 
�ဲွည်းစွာာ တေဆာငးရွက်းကြက်ရမ်းည်း။ အ�ူ�သုခြဖင်း နှုုငး 
ငံတေရ�လူမ်းး�စာဉ်းး အတေက်ာငးအ�ည်း တေဖားရာ�ွငး 

လူငူယ်းမ်း�ာ�က်ု ု ခ�နးလှူပ်း�ာ�ခြခငး� မ်းရုှတေစာရနး အ�ူ� 
ဂရှုုခြပ်�ကြက်ရမ်းည်းခြဖစားခြုံပ်း� က်ဏ္ဍတေပ်ါငး�စာံုမ်းှ (ဥပ်မ်းာ - 
က်ဏ္ဍစာံုမ်းှ �က်းကြွက်ွလူုပ်းရှာ�တေနတေသုာ လူူငယ်း
တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�၊ အရပ်း�က်းလူူမ်းုတေခါငး�တေဆာငး
မ်း�ာ�၊ နှုုငးငံတေရ�တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�၊ အမ်း��ု�သုာ�တေရ�
တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�၊ ပ်ည်ာရှငးမ်း�ာ�၊ အမ်း��ု�သုမ်းး�မ်း�ာ�၊ 
�ာသုာတေရ�အတေခြခခြပ်� အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�နှှင်း အခြခာ�
ပ်ါေငး �က်းမ်း�ာ�) ပ်ူ�တေပ်ါငး�ပ်ါေငးမ်းု အာ�တေက်ာငး�
လူာတေစာရနး တေဆာငးရွက်းတေပ်�ရမ်းည်း။ အာ�လူံု�ပ်ူ� 
တေပ်ါငး�တေဆာငး ရွက်းရနးအ�ွက်း မွ်းနးလူမူ်း��ု�မ်း�ာ��ွငး 
စာည်း�လူံ�ု ည်းညွွ�းမ်းု ရှုရမ်းည်း။ အခ�ငး�ခ�ငး�တေသုွ�မ်း
က်ွဲကြက်ရနးနှှင်း မ်းုမ်းု�ုု�အာ�သုနးရာက်ဏ္ဍမ်း�ာ��ွငး 
စာွမ်းး�စာွမ်းး� �မ်းံ စာုတေပ်ါငး� ခ� း�က်းကြက်ရမ်းည်းဟာု မ်းွနး
လူူငယ်းမ်း�ာ� မ်းှ�းခ�က်းတေပ်� �ုုက်း�ွနး��ာ�ကြက်
သုည်း။

ထောက်းက််နုုတ််ခ�က်် - အားင်တ်းဗျုး�း�တ်ွင်ထောခြဖဆိုုုခဲ်သုည့်််  
မွွန််လူူငယ််တ်စာ်ဦး�၏ အားခြမွင်သုထော�း�း�

“ရာမ်းည်ခြပ်ည်းသုူရဲ� Sense �စားခုလူံု� 
�ည်းတေဆာက်းဖုု�လူုု�ယ်း၊ အာ�လူံု�ည်းညွွ�း
တေအာငးလူုပ်းဖုု�လူုု�ယ်း။ ဦး�တေဆာငးမ်းုနဲ�
ပ်�းသုက်းခြုံပ်း�တေ�ာ် စာဉ်းး�စာာ�လူုု�ရှုရငး �ာသုာ
တေရ�က်ုု အတေခြခမ်းခံ�ဲ �က်ယ််းက်ုုဦး�တေဆာငး
နှုုငး�ဲ် နှုုငးငံတေရ�အခြမ်းငးရှု�ဲ်သုူတေ�ွက်ုု 
တေနရာတေပ်�ဖုု�လူုု�ယ်း၊ ပ်ွင်းပ်ွင်းလူငး�လူငး� 
ရှုုု�ရှုုု�သုာ�သုာ� စာက်ာ�တေခြပ်ာနှုုငး�ဲ်သုူတေ�ွ၊ 
တေဆွ�တေနှွ�နှုုငး�ဲ်သုူတေ�ွ နှုုငးငံတေရ�တေနရာက်ုု 
တေရာက်းလူာဖုု�လူုု�ယ်း။ အဲလူုုမ်း��ု�တေ�ွက်ုု 
မ်း�ာ�မ်း�ာ��ုုက်း�ွနး�ဖုု�လူုု�ယ်း။ လူုပ်းသုင်း
လူုပ်း�ုုက်း�ဲ်အရာက်ုု ရဲရဲေံ်ေံ်လူုပ်းနှုုငးဖုု�လူဲ

လူုု�ယ်း။” 

အပ်ုုငး� ၆ — သုုတေ�သုနအဖွဲ�၏ မ်းှ�းခ�က်းနှှင်း အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်းမ်း�ာ� 
ယ်ခု မ်းူေါဒအကြီးက်ံခြပ်� သုုတေ�သုနစာာ�မ်းး�သုည်း 
လူက်းရှု ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်း
တေရ�ဆုုငးရာ လူမ်းး�စာဉ်းးမ်း�ာ� ခြပ်နးလူည်းတေဆွ�တေနှွ�တေန
ကြက်သုည််း နှုုငးငံတေရ�အခ��ု�အတေက်ွ��ွငး မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ�၏ အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�မ်း�ာ�၊ စာုု�ရုမ်းးခ�က်းမ်း�ာ�က်ုု 

တေလူ်လူာခြုံပ်း� ခြုံခံ�ငံု�ငးခြပ်�ာ�ခြခငး�ခြဖစားသုည်း။ ယ်ခု
သုတုေ�သုနအ�ွက်း တေ�ွ�ဆံခုဲက်ြက်သုည််း မွ်းနးလူငူယ်း 
တေခါငး�တေဆာငး အမ်း�ာ�စာုသုည်း လူက်းရှုနှုုငးငံတေရ�
အခငး�အက်�ငး��ွငး �ုုက်းရှုုုက်း ခြဖင်းတေသုားလူည်း� 
တေက်ာငး�၊ သုွယ်းေုုက်းခြဖင်းတေသုားလူည်း�တေက်ာငး� ပ်ါေငး
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ပ်�းသုက်းတေနကြက်သုူမ်း�ာ� ခြဖစားသုည်း။ လူူငယ်းမ်း�ာ�၏ 
နှုုငးငံတေရ�အခြမ်းငးသုတေ�ာ�ာ�သုည်း က်ုုယ်းပ်ုုငး
ခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း အခြပ်ည််းအေရရှုတေရ�က်ုု ဦး��ည်းကြက်ခြုံပ်း� 
ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု �ည်းတေဆာက်းခြခငး�ခြဖင်း
သုာ လူက်းရှု ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံတေရ�ပ်ဋိုပ်က်ုက်ုု တေခြဖရှငး�
နှုုငးခြုံပ်း� အမ်း��ု�သုာ �နး��ူည်းမ်း်တေရ� က်ုုလူည်း� 
ဆက်းလူက်း ဦး��ည်း တေဆွ�တေနှွ�သုွာ�နှုုငးမ်းည်းဟာု ယ်ံု 
ကြက်ည်းကြက်သုည်း။ 

ဖက်းဒရယ်းစာနစားက်ုု �စာု�း�ပ်ုုငး� ယ်ံုကြက်ည်းလူက်း 
ခံတေသုားလူည်း� ခြမ်းနးမ်းာ်နှုုငးငံတေရ� ရှုုပ်းတေ�ွ�မ်းုတေကြက်ာင်း 
မွ်းနးလူငူယ်းအမ်း�ာ�စာသုုည်း မ်းမု်း�ုုု�လူမူ်း��ု�က်ု ုက်ာကွ်ယ်း 
နှုုငးရနး က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်းက်ုု ယ်ခုခ�နုးမ်းှ စာ၍ 

�ည်းတေဆာက်းသုွာ�လူုုကြက်သုည််း နှုုငးငံတေရ�စာု�းဆနှဒ 
အလူွနးခြပ်ငး�ခြပ်ကြက်သုည်းက်ုု တေ�ွ�ရှုရသုည်း။ �ုု�အ 
ခြပ်ငး နယ်းပ်ယ်းအသုး�သုး��ွငး ဦး�တေဆာငးဦး�ရွက်းခြပ်�
တေနကြက်သုည််း မ်းွနးလူူငယ်း တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ� သုည်း 
ဖက်းဒရယ်းတေရ�ရာ က်ုစာစရပ်းမ်း�ာ��ွငး စာု�းေငးစာာ�
စာွာ တေလူ်လူာခြုံပ်း� အ�ုုက်းအတေလူ�ာက်း နာ�လူည်း သု 
တေ�ာတေပ်ါက်းကြက်က်ာ ပ်ါေငးတေဆွ�တေနှွ�နှုုငးရနး လူံု 
တေလူာက်းသုည််း အရည်းအခ�ငး�ရှုသုည်း။ မ်းွနးအမ်း��ု� 
သုာ��ုု�၏ က်ုုယ််းကြက်မ်းာာ က်ုုယ်း ဖနး�း�ခွင်းက်ုု 
အတေ�ာက်းအက်ူခြပ်�ခြုံပ်း� မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�၏ အခနး�
က်ဏ္ဍမ်း�ာ�က်ုု ခြမ်းိင်း�ငးသုွာ�နှုုငးရနး ရည်းရွယ်းခ�က်း
ခြဖင်း တေအာက်းပ်ါ အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်းမ်း�ာ�က်ုု သုုတေ�သုန
ခြပ်�စာုသုူမ်း�ာ�မ်းှ �ငးခြပ်�ုုက်း�ွနး�ပ်ါသုည်း။
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အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း 
နံပ်ါ�းစာဉ်းး

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်းမ်း�ာ�

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း (၁) ဖက်းဒရယ်းအတေရ�တေဆွ�တေနှွ�ရာ�ွငး တေသုားလူည်း�တေက်ာငး�၊ ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု 
အတေခြခခံဥပ်တေဒမ်း�ာ� သုုု�မ်းဟာု�း အတေခြခခံမ်းူမ်း�ာ� တေရ�ဆွဲရာ�ွငး 
တေသုားလူည်း�တေက်ာငး�၊ ရာမ်းည်မ်းွနးခြပ်ည်း (နယ်း) ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုက်ုု ခြပ်နးလူည်းသုံု�သုပ်း
က်ာ မ်းွမ်းး�မ်းံခြပ်ငးဆငးရာ�ွငး တေသုားလူည်း�တေက်ာငး� နှုုငးငံတေရ�တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�
နှှင်း တေဆွ�တေနှွ�မ်းုမ်း�ာ��ွငး ပ်ါေငးကြက်သုည််း သုက်းဆုုငးရာ အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�အတေနခြဖင်း 
မ်းွနးလူူငယ်း�ုု�၏ နှုုငးငံတေရ�အခြမ်းငးမ်း�ာ�ခြဖစားသုည််း ယ်ခုသုုတေ�သုနရှာတေဖွတေ�ွ�ရှု
ခ�က်းမ်း�ာ�က်ုု အတေလူ�အနက်း�ာ� �ည််းသုွငး�စာဉ်းး�စာာ�ကြက်ရနး �ုုက်း�ွနး�သုည်း။  

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း (၂) ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းနှုုငးရနး သုွာ�ရမ်းည််း လူမ်းး�တေကြက်ာငး�
သုည်း ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု အတေခြခခံဥပ်တေဒ အသုစား�စားရပ်း တေရ�ဆွဲတေရ�နှှင်း 
ခြပ်ည်းနယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု အတေခြခခံဥပ်တေဒ ခြပ်ငးဆငးတေရ�ဆွဲတေရ�ခြဖစားသုည်း။ လူက်းရှု
အခြပ်ငးအဆငးမ်း�ာ��ွငး ပ်ူ�တေပ်ါငး�ပ်ါေငးသုင်းသုူမ်း�ာ� ပ်ါေငးနှုုငးတေရ�  ဦး�တေဆာငး
သုူမ်း�ာ�မ်းှ စားစာဉ်းးတေပ်�ရနး �ုုက်း�ွနး�သုည်း။ 

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း (၃) ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒ၏ ကြီးက်း�မ်းာ�တေသုာ တေ�ာငးက်န�းသု�းခ�က်းမ်း�ာ�
တေအာက်း�ွငး ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းခြခငး�သုည်း လူံုတေလူာက်း၊ 
မ်းှနးက်နးသုည််း နှုုငးငံတေရ��ွက်းတေပ်ါက်းမ်းဟာု�းတေပ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံ
ဥပ်တေဒက်ုု လူက်းခံက်�င်းသုံု�ခြခငး�၊ သုုု�မ်းဟာု�း ၂၀၀၈ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံုအတေခြခခံဥပ်တေဒက်ုု 
ပ်ုုမ်းုုခုုငးမ်းာတေစာလူာမ်းည််း နှုုငးငံတေရ�တေဆွ�တေနှွ�ခြခငး�၊ သုတေ�ာ�ူည်းခ�က်းမ်း�ာ� ရယ်ူ
ခြခငး�မ်း�ာ�က်ုု လူ�း�တေလူာ မ်းလူုပ်းတေဆာငးကြက်ရနး အတေရ�ကြီးက်း�သုည်း။ 

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း (၄) ဖက်းဒရယ်းခြပ်ည်းတေ�ာငးစာု�ည်းတေဆာက်းတေရ�က်ုု က်ုုယ်းပ်ုုငးခြပ်ဋ္ဌာာနး�ခွင်း နှှင်း 
အမ်း��ု�သုာ��နး��ူည်းမ်း်တေရ�က်ုု အတေခြခခံသုည််း ဖက်းဒရယ်းမ်းူမ်း�ာ�၊ ဥပ်တေဒမ်း�ာ� 
ခြပ်ငးဆငးတေရ�ဆွဲရနး �ုုက်း�ွနး�ခြုံပ်း� �ုုမ်းူမ်း�ာ�နှှင်း ဆန�းက်�ငးသုည််း လူုပ်းရပ်းမ်း�ာ�
အာ� တေရှာငးက်�ဉ်းးကြက်ရနး လူုုအပ်းသုည်းဟာု မ်းှ�းခ�က်းခြပ်�သုည်း။

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း (၅) လူက်းရှု�ွငး ဖက်းဒရယ်းအတေရ�က်ုု တေဆွ�တေနှွ�တေနကြက်သုည််း အခ�နုးက်ာလူ�ွငး 
မ်းုမ်းု�ုု�မ်းွနးလူူမ်း��ု�၏ က်ုုယ််းက်ံကြက်မ်းာာက်ုုယ်း ဖနး�း�ခြခငး�အာ� က်ုုယ်း�ူက်ုုယ်း� 
လူုပ်းတေဆာငးသုွာ�ကြက်ရနး သုုတေ�သုန�ွငး ပ်ါေငးခဲ်ကြက်သုည််း မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�နှှင်း 
အ�ူ ယ်ခုသုုတေ�သုနစာာ�မ်းး�မ်းှ အတေလူ�အနက်း�ာ�၍ �ုုက်း�ွနး�သုည်း။

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း (၆) လူူငယ်းမ်း�ာ�ပ်ါေငးနှုုငးသုည််း မ်းွနးအမ်း��ု�သုာ�နှုုငးငံတေရ�တေဆွ�တေနှွ�မ်းုအခငး�အက်�ငး�
ခြဖစားရနး ရည်းရွယ်းခ�က်းခြဖင်း ဖက်းဒရယ်းအတေရ�တေဆွ�တေနှွ�စာဉ်းး�စာာ�ရာ�ွငး 
သုက်းဆုုငးသုည််း မ်းွနးနှုုငးငံတေရ�တေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�၊ အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�က် မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ�နှှင်း တေဆွ�တေနှွ��ုုငးပ်ငးရနး အတေလူ�အနက်း �ုုက်း�ွနး�ပ်ါသုည်း။ မ်းွနးလူူငယ်း
မ်း�ာ��ဲ�ွငးလူည်း� မ်း�ူည်းသုည််း အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�မ်းှ လူူငယ်းမ်း�ာ�အာ�လူံု�က်ုု 
�ည််းသုွငး�စာဉ်းး�စာာ�ရနး အတေရ�ကြီးက်း�သုည်း။

အကြီးက်ံခြပ်�ခ�က်း (၇) ဖက်းဒရယ်းအပ်ါအေငး အခြခာ�အတေရ�ကြီးက်း�သုည််း နှုုငးငံတေရ�ဆုုငးရာ ပ်ည်ာရပ်းမ်း�ာ�
က်ုု မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�၊ အမ်း��ု�သုမ်းး�မ်း�ာ�နှှင်း အခြခာ�စာု�းပ်ါေငးစာာ�သုည််း မ်းွနးလူူမ်း��ု�
မ်း�ာ� သုငးယ်ူနှုုငးသုည််း အခွင်းအလူမ်းး�မ်း�ာ� ဖနး�း�တေပ်�ရနး လူ�း�တေလူာ�ွငး 
အ�ူ�လူုုအပ်းတေနခြုံပ်း� �ုုအခွင်းအလူမ်းး�မ်း�ာ�က်ုုလူည်း� လူူ�ုုငး� လူက်းလူှမ်းး�မ်းးရနး 
သုက်းဆုုငးသုည််း အဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�မ်းှ အာ��ု�း၊ ဖနး�း�တေပ်�ရနး �ုုက်း�ွနး�
သုည်း။
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NRFF - New Rehmonnya Federated Force

တေက်��ဇူူ��ငးခြခငး�
NRFF ၏ လူုပ်းငနး�အစာု�းအပ်ုုငး��စားရပ်းအတေနခြဖင်း “မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�ရှုုတေ�ာင်းမ်းှ ဖက်းဒရယ်းအာ� 
ဖ��းခနဲ တေမ်း်ားကြက်ည််းခြခငး�” သုုတေ�သုနစာာ�မ်းး� တေအာငးခြမ်းငးစာွာ �ု�းတေေနှုုငးတေရ�အ�ွက်း ပ်�မ်းဦး�စာွာ 
အငး�ာဗ���တေ�ွ�ဆံုတေမ်း�ခြမ်းနး�မ်းုမ်း�ာ��ွငး ပ်ါေငးခဲ် တေသုာ �ာေနးရှုလူူငယ်းတေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�အာ� အ�ူ�
ပ်ငးတေက်��ဇူူ��ငးပ်ါသုည်း။ �ုုတေ�ွ�ဆံုတေမ်း�ခြမ်းနး�မ်းုမ်း�ာ� အဆငးတေခြပ်တေခ�ာတေမ်းွ�တေစာရနးအ�ွက်း စားစာဉ်းးတေပ်�
တေသုာ NRFF အဖွဲ�သုာ�မ်း�ာ�၊ အခ��ု�တေသုာလူူငယ်းတေခါငး�တေဆာငးမ်း�ာ�နှှင်း ခ��ုးဆက်းတေပ်�တေသုာ 
သုက်းဆုုငးရာ �ာေနးရှုသုူမ်း�ာ�၊ အက်ူအည်းတေပ်�ခဲ်ကြက်တေသုာ အဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�၊ အကြီးက်ံဉာာဏားခြပ်�တေပ်�ကြက်
တေသုာ အဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�၊ ပ်ည်ာရှငးမ်း�ာ�နှှင်း သုက်းဆုုငးရာပ်ုဂဂု�လူးမ်း�ာ�အာ� အ�ူ�ပ်ငး တေက်��ဇူူ��ငး
ပ်ါသုည်း။ တေနာက်းဆံု�အတေနခြဖင်း အ�က်း�က်းမ်းှ ေုုငး�ေနး�က်ူည်းပ်ံ်ပ်ုု�တေပ်�ခဲ်ကြက်သုည််း အဖွဲ�အစာည်း�မ်း�ာ�၊ 
နည်း�ပ်ည်ာပ်ုုငး�ဆုုငးရာ က်ွမ်းး�က်�ငးသုူမ်း�ာ�နှှင်း အခြခာ�တေက်��ဇူူ��ငး�ုုက်းသုူမ်း�ာ�အာ� သုုတေ�သုနအဖွဲ�
မ်းှ အ�ူ�ပ်ငး တေက်��ဇူူ��ငးရှုတေကြက်ာငး� မ်းှ�း�မ်းး��ငးအပ်းပ်ါသုည်း။  
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8 က်မ်း့ာ်က်ုလူသုမ်းဂဂ (United Nations)၊ တေရရှည်း�ည်း�ံ်သုည််း ဖွဲ�ခြုံဖု��တေရ� ပ်နး��ုုငး 

(Sustainable Development Goals)၊ လူူငယ်း နှှင်း တေရရှည်း�ည်း�ံ်သုည််း ဖွဲ�ခြုံဖု��တေရ� 
ပ်နး��ုုငး (Youth and the SDGs) https://www.un.org/
sustainabledevelopment/youth/

9 လူူငယ်း၊ ခြုံငုမ်းး�ခ�မ်းး�တေရ� နှှင်း လူံုခြုံခံ�တေရ�ဆုုငးရာ က်ုလူသုမ်းဂဂ လူံုခြုံခံ�တေရ�တေက်ာငးစားအမ်းှ�း ၂၂၅၀၊ 
ဆံု�ခြဖ�းခ�က်းမ်းု�းဆက်း၊ က်မ်း့ာ်က်ုလူသုမ်းဂဂ လူံုခြုံခံ�တေရ�တေက်ာငးစား (UN Security Council)၊ ၂၀၁၅ 
ခုနှှစား။

10 "က်ုလူသုမ်းဂဂ လူံုခြုံခံ�တေရ�တေက်ာငးစား"
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11 မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ� ဆံုရပ်း၊ "မ်းွနးလူူငယ်းတေရ�ရာ မ်းူေါဒ"၊ ဇူနးနေါရးလူ ၂၉၊ ၂၀၂၂။
12 ယ်ခုသုုတေ�သုန�ွငး ပ်ါေငးတေခြဖဆုုခဲ်ကြက်သုည််း မ်းွနးလူူငယ်းမ်း�ာ�သုည်း �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ� လူက်းခံ

နှုုငးသုည််း နှုုငးငံ၏ အမ်းည်းနာမ်း ခြပ်နးလူည်းသု�းမ်းှ�းရနးလူုုအပ်းတေကြက်ာငး� အတေလူ�အနက်း�ာ�တေဆွ�တေနှွ�
ခဲ်ကြက်သုည်း၊၊ အာ�လူံု�လူက်းခံနှုုငးသုည််း အမ်းည်းနာမ်း ခြပ်နးလူည်းသု�းမ်းှ�းလူုုက်းလူ်ငး ယ်ခုသုုတေ�သုန
စာာ�မ်းး��ွငး"ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ" ဆုုသုည််းတေနရာ�ွငး  အစာာ��ုု�သုံု�နှုနး�သုွာ�မ်းည်းခြဖစားတေကြက်ာငး� မ်းှ�းခ�က်း
ခြပ်�ပ်ါသုည်း၊၊

13 အမ်း��ု�သုာ�ည်းညွွ�းတေရ� အ�ုုငးပ်ငးခံတေက်ာငးစား (NUCC) က် ဖက်းဒရယ်းဒးမ်းုုက်တေရစား ပ်ဋိုည်ာဉ်းး 
အစာု�းအပ်ုုငး� (၁) က်ုု၊ မ်း�းလူ (၃၁) ရက်းတေန�၊ ၂၀၂၁ ခုနှှစား�ွငး �ု�းခြပ်နးတေကြက်ည်ာခြုံပ်း�၊ ဇူနးနေါရးလူ 
၂၉၊ ၂၀၂၂ ရက်းတေန�"ပ်�အကြီးက်ုမ်းး ခြပ်ည်းသုူ�ည်းလူာခံ�ွငး အ�ည်းခြပ်�ခဲ်သုည်း။

14 ဖက်းဒရယ်းဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု အတေခြခခံဥပ်တေဒ (မ်းူကြက်မ်းး�) တေရ�ဆွဲတေရ� နှှင်း ည်ိုနှုုငး�မ်းု တေက်ားမ်း�း၊ Federal 
Consttitution Drafting and Coordinating Committttee (FCDCC)၊ "ဖက်းဒရယ်း
ခြပ်ည်းတေ�ာငးစာုသုမ်းာ�ခြမ်းနးမ်းာနှုုငးငံ ဖွဲ�စာည်း�ပ်ုမ်း အတေခြခခံဥပ်တေဒ (ဒု�ုယ်မ်းူကြက်မ်းး�)၊ တေဖတေဖားေါရးလူ ၁၂၊ 
၂၀၀၈။

15 ည်းညွွ�းတေသုာ �ုုငး�ရငး�သုာ�လူူမ်း��ု�မ်း�ာ� ဖက်းဒရယ်းတေက်ာငးစား၊ သုုတေ�သုနနှှင်းဥပ်တေဒတေရ�ရာဌာာန၊ 
မ်းွမ်းး�မ်းံခြဖည််းစာွက်း�ငးခြပ်တေသုာအခ�က်းမ်း�ာ� (မ်းူကြက်မ်းး�)၊ ၂၀၁၆ ခုနှှစား၊ ဇူူလူုုငးလူ (၁၂) ရက်း

16 �ုုငး�ရငး�သုာ� လူက်းနက်းက်ုုငး အဖွဲ�အစာည်း� ၁၄ ဖွဲ�မ်းှ ခ�ငး�မ်းုုငးခြုံမ်းု��၊ �ုုငး�နှုုငးငံ�ွငး ၂၀၁၇ ခုနှှစား၊ တေအပ်
ရယ်းလူ ၈ ရက်းတေန�မ်းှ ၉ ရက်းတေန��ု က်�ငး�ပ်သုည််း ည်းလူာခံ�ွငး ဖက်းဒရယ်းအတေခြခခံမ်းူ (၈) ခ�က်းက်ုု 
သုတေ�ာ�ူခ�မ်းှ�းခဲ်ကြက်သုည်း။ Ethnic Armed Group Leaders Agree to Basic 
Federal Principles

17 အတေခြခခံဥပ်တေဒတေရ�ဆွဲတေရ�တေက်ားမ်း�း မ်းွနးလူူမ်း��ု�တေရ�ရာ အဖွဲ�ခ��ပ်း၊ ရာမ်းည်မ်းွနးခြပ်ည်း (နယ်း) ဖွဲ�စာည်း�ပ်ံု 
အတေခြခခံဥပ်တေဒ (မ်းူကြက်မ်းး�)၊ ��ုယ်အကြီးက်ုမ်းး၊ ၂၀၁၁ ခုနှှစား၊ လူ၊ ရက်းတေန�

18 "စာု၊ တေရွ�၊ လူှ�း"ဆုုသုည်းမ်းှာ စာစားအာဏာာရှငးတေ�ားလူှနးတေရ� အစာုအဖွဲ�မ်း�ာ�၏ တေ�ာငး�ဆုုခ�က်း
ခြဖစားသုည်း။ "စာု" ဆုုသုည်းမ်းှာ တေဒ်တေအာငးဆနး�စာုကြက်ည်းနှှင်း မ်း�ရာ�ဖမ်းး��ုနး�သုုမ်းး��ာ�သုူမ်း�ာ�အာ� 
ခ�က်းခ�ငး�လူှ�းရနး၊ "တေရွ�" ဆုုသုည်းမ်းှာ ၂၀၂၀ တေရွ�တေက်ာက်းပ်ွဲ ရလူဒးက်ုု အသုုအမ်းှ�းခြပ်�ရနး၊ "လူှ�း" 
ဆုုသုည်းမ်းှာ လူှ�းတေ�ားအသုး�သုး�အာ� အခြမ်းနးဆံု�တေခ်ယ်ူတေပ်�ရနး �ုု�ခြဖစားသုည်း။

19 The Irrawaddy, "Myanmar Coup Highlights in 90 Days", May1, 2021. https://
www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-coup-highlights-90-days.
html
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