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အမွာစာ

 ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းကို အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကိုပင္ 
က်င္းပၿပီးစီးသည္အထိ ရွိေနပါၿပီ။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ နိုင္ငံတစ္၀န္းမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ရႈ႕ေထာင့္ေပါင္းစံုက႑ေပါင္းစံုမွ ပါ၀င္မႈသည္ အလြန္ အေရးႀကီးလွ 
ေပသည္။ ေနာင္ေရွာင္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဴ႕သည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းက႑တြင္  တဖက္တလမ္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာဘာသာ 
ရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။  ထို႔ျပင္သုေတ 
သနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးရွိေသာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေ၀လ်က္ 
ရွိရာ ဤ “ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ
တူညီခ်က္ (NCA) ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား၏ လတ္တေလာစိန္ေခၚမွဳမ်ား” စာအုပ္သည္ လည္း 
ျမန္မာနိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈက႑တြင္  တဖက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူ 
ျပဳနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 ဤစာအုပ္သည္ ဦးအင္ခြမ္လဆန္ေအာင္မွ အဂၤလန္နိုင္ငံ Manchester ၿမိဳ႕ရွိ  The 
University of Manchester တြင္ Master of Arts in Peace and Conflict Studies ကိုသင္ယူစဥ္ 
မဟာဘြဲ႕အတြက္ျပဳစုခဲ့ေသာစာတမ္းကိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္စာေပႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးေကာင္း မ်ားစြာ ရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ ဤစာတမ္းမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
သီအိုရီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ထားမႈမ်ား၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးၾကား၀င္ေစ႔စပ္ပံ့ပိုးကူညီမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ NCA သေဘာ 
တူညီမႈရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္  ေလ့လာဖတ္ရႈ႕သင့္ 
ေသာအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို သမိုင္း 
တြင္ တမူထူးျခားသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအေျချပဳျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ေကာင္းသည္ဟု ဝိုင္းဝန္းၾသဘာေပးေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေျခအေနမွာမူကား စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားစြာႏွင့္မလံုေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၾကဳံေနရပါသည္ဟု ဆိုထားျခင္းမ်ားက စိတ္၀င္စား 
ဖြယ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ အာရုံစိုက္ေနၾကၿပီး 
အမွန္တကယ္ နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ေနွာင့္ေႏွးေနျခင္း၊ 
ပ်က္ကြက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီေန 
သည္ကိုလည္း အထူးသတိေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း အျမင္ရွဳေထာင့္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာ
သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း က႑တြင္ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ 
အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ဤစာအုပ္မွတင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူ၏ကုိယ္ပိုင္အျမင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 
ေနာင္ေရွာင္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဴ႕ ႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ။ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စာေရးသူထံ 
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။

ေဒၚကြမ္ဘားရြယ္ႏူး
ဒါရိုက္တာ

ေနာင္ေရွာင္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဴ႕
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မာတိကာ

¾ ေက်းဇူးတင္စကား              ၁ 

¾ အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္             ၂

၁။   နိဒါန္း         ၃-၉

၂။   ႏုိိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ သီအုိရီမ်ားႏွင့္ အဆုိအမိန္႔မ်ား

          ၂.၁.၁။ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြါးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကုိ သီအုိရီအရ   

                    ခ်ဥ္းကပ္မႈ      ၁၀ - ၁၆

          ၂.၁.၂။ နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ     

     ေဘးဖယ္ထုတ္ထားျခင္း     ၁၇ - ၁၉

             ၂.၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း သီအုိရီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အကန္႔အသတ္မ်ား  ၂၀ - ၂၂

          ၂.၂.၁။ အနာတရ မတုိးသာ မဆုတ္သာအေျခအေန ပဋိပကၡရင့္မွည့္ျခင္း Hurting Stalemate ႏွင့္  

                    အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ readiness.          ၂၃ - ၂၆

          ၂.၂.၂။  ၾကား၀င္ေစ့စပ္ျခင္း Medation ႏွင့္ ပ့ံပုိးကူညီေပးျခင္း Facilitation ၂၇ - ၂၈

          ၂.၂.၃။ သံသယႀကီးသူမ်ား ၊ ပြဖဲ်က္သူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား  ၂၉ - ၃၂

၃။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား   

             ၃.၁။  လြတ္လပ္ေရးသမ္ုိင္းေၾကာင္း ၊ စစ္အာဏာရွင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းနွင့္ တုိင္းရင္းသား   

      လူမ်ိဳးမ်ားသူပုန္ထေတာ္လွန္ျခင္း။    ၃၃ - ၃၆

             ၃.၂။   စစ္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး ၊ ဖိႏိွပ္မႈမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အရင္းရွင္၀ါဒ  ၃၇ - ၄၀

             ၃.၃။  ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGF) ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ 

         ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္း။    ၄၁ - ၄၃



၄။  သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား     

    ၄.၁။ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္သည္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈ စတင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖထြက္ရန္အတြက္     

           လုံေလာက္စြာ ရင့္မွည့္ေလၿပီေလာ့?     ၄၄ - ၄၉

    ၄.၂။ တရား၀င္မႈ Legitimacy ႏွင့္ အာဏာ Power ဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၅၀ - ၅၈

    ၄.၃။ သမာသမတ္က်ေသာ ဘက္မလုိက္ေသာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္မႈမရိွျခင္း။  ၅၉ - ၆၃
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    ၄.၆။ မေျဖရွင္းရေသးေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဘးထုတ္ထားျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား။  ၇၅ - ၈၅
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¾ အတုိေကာက္စကားလုံးမ်ား      ၉၃ - ၉၄

¾ က်မ္းကုိးစာရင္း       ၉၅ -  ၁၀၅

¾  စာေရးသူ၏ အတၳဳပတိၱအက်ဥ္း

¾ စာဖတ္သူအခ်ိဳ ႔၏ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
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ေက်းဇူးတင္စကား
 

  ဤစာအုပ္ကို က်ေနာ္ အင္ခြမ္လဆန္ေအာင္မွ အဂၤလန္နိုင္ငံ Manchester ၿမိဳ႕ရွိ 

The University of Manchester တြင္ အဂၤလန္အစိုးရ၏ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ Chevening 

ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ Master of Arts in Peace and Conflict Studies ကို သင္ယူစဥ္ 

မဟာဘြဲ႕အတြက္ ျပဳစုခဲ့ေသာ စာတမ္းကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ စာတမ္းျပဳစုမႈတြင္ စိတ္ရွည္စြာ လမ္းညြန္အၾကံေပးခဲ့ေသာ Dr Sandra Pogodda 

အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ပံုနိပ္ထုတ္ေ၀နိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ Naushawng 

Development Institute (NDI) အားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

ဤစာအုပ္ ထုတ္ေ၀နိုင္ျခင္းေျကာင့္ စ ာေရးသူမွ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးေတြ ့ျမင္ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ 

သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာမ်ားအားလံုးႏွင့္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီအားေပးသူမ်ားကိုလည္း 

ေက်းဇူးတင္ ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါသည္။ 

အင္ခြမ္လဆန္ေအာင္
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္  (Nationwide Ceasefire Agreement)  
ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား၏ လတ္တေလာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္သည္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား 
စတင္ရန္ အခ်ိန္တန္ရင့္မွည့္လာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိ ရန္ 
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေခ်။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနေသာနိုင္ငံေရးအင္အား
စုမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံေသာျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းျပ
သနာမ်ားကိုအမွန္ တကယ္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္မညိုႏႈိင္းႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစာတမ္းကလက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ သမုိင္းတြင္တမူထူးျခား 
သည့္ သို႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းအေျချပဳျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေကာင္းသည္ဟု ဝိုင္းဝန္း 
ၾသဘာေပးေနမႈကို ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း အျမင္ရႈ႕ေထာင့္မ်ားျဖင့္ 
ခြဲျခမ္း စိတ္ဖြဲသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္သတိေပးလိုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိုႏိႈင္း အေျဖရွာမႈ 
ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း သမာသမတ္က်ေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ ေစ့စပ္ညွိႏိူင္း ပါဝင္ပံ့ပိုးျခင္း 
လိုအပ္မႈကို ေထာက္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာသဟဇာတ မျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရး 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ပန္းတုိင္္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ဤစာတမ္းက ေထာက္ျပထား 
ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အဆိုပါ 
ျပႆနာမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ အျမဲတမ္းေရွာင္ဖယ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ 
တာ၀န္ရွိေသာ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အင္အားစုမ်ားကို ထိုကိစၥမ်ားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ၾကပါရန္ ဤစာတမ္းက အဆိုျပဳထားပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးႏွင့္မူဝါဒေရးရာ 
ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္လည္း အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အဟန္႕အတားမ်ား (spoilers) 
အေၾကာင္းကို သမာသမတ္က်က် ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။  
ထို႕ေၾကာင့္ အဆိုပါ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားစြာ လုပ္သင့္ပါေၾကာင္းစာတမ္းက 
အၾကံျပဳပါသည္။ ေနာက္ဆုံး အေနျဖင့္စာတမ္းက ေထာက္ျပထားသည္မွာ လတ္တေလာ 
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ရန္ပ်က္ကြက္ၾကေပရာ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆီသို႔ 
ဆက္သြားေနဦးမည္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာၿငိမ္းျခ
မ္းေရးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေစဖို႕ရန္ထိေရာက္ေသာ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာေသာသေဘာ
တူညီမွဳထားရွိျခင္းတို႔၏ သေဘာသဘာ၀ တို႕ကိုေလ့လာ ဆန္းစစ္သြားရန္လိုအပ္သည္ဟု 
စာတမ္းကအၾကံျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

z
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၁။ နိဒါန္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ကမၻာ့သက္တမ္း 

အရွည္ဆုံး ျပည္တြင္း စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ 

လူဦးေရ၏ သုံးပုံ တစ္ပုံခန္႔ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားႏွင့္လူမ်ားစုဗမာလူမ်ဳိးမ်ားၾကီးစိုးေသာစစ္အာဏာရွင္အစိုးရအၾကား တုိက္ခိုက္ေနၾကျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္က ျပႆနာမ်ားသည္ မတူညီဆန္႔က်င္ေသာ 

အျမင္ႏွစ္ခုေပၚအေျခခံေနပါသည္။ တစ္ဘက္ကား စစ္အာဏာသိမ္းျပီး အာဏာရလာေသာ 

ဆန္႔က်င္မႈမွန္သမွ်ကို လက္သံေျပာင္ေျပာင္ဖိႏွိပ္တတ္သည့္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ကာ 

ဗမာလူမ်ဳိး၊ဗမာယဥ္ေက်းမွဳ (South,2007,93;Callahan,2003)ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို မူတည္ 

ထားေသာအားေကာင္းေသာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္နိုင္ငံကို တည္ေဆာက္လိုသည့္ တပ္မ 

ေတာ္၏ အေတြးအျမင္ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုမွာကားေရွးယခင္ ဘိုးေဘးမ်ားပိုင္ 

ဆိုင္ခံစားခဲ့ၾကရကာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ၁၉၄၇ပင္လုံ သေဘာတူညီမႈ၏ 

z
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ကတိကဝတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျပဌာန္းခြင့္ ႏွင့္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 

အမွတ္သရုပ္လကၡဏာ အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကပါ 

သည္။ 

 ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္အတြင္း အဆိုပါ တုိင္းရင္းသားနိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား 

ေၾကာင့္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့ကာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္း

ေနရပ္စြန္႔ခြါတိမ္းေရွာင္ရသူ (internally displaced persons or IDPs) ႏွင့္ 

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏွင့္တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။  ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားလည္း တတိယႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္သည္ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ethnic armed organizations- EAOs) 

ႏွင့္ ၄င္းတို႔လိုလားသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပုံစံရရွိရန္ “လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ေရး”၊ 

“အလင္းဝင္ျခင္း” သို႔မဟုတ္ “ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပထမ” စသည္တုိ႔ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

 သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ မေျဖရွင္းနိုင္ေသးေသာ စစ္ပြဲမ်ား အေၾကာင္းကို ၁၉၉၀ကာလ 

မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံ 

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ရုံသာ ျဖစ္ခဲ့ျပီး တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္း 

ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ ထားခဲ့ရသည္ဟူ၍ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ 

၁၉၉၀ ကာလမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

အရင္းရွင္စနစ္ (ceasefire capitalism)” ဟု ကီဗင္ဝုဒ္စ္ (Kevin Woods, 2011) ႏွင့္ 

လီဂ်ဳန္းစ္ (Lee Jones, 2014, 792) တို ့က ေဖာ္ျပၾကသည္။  အဓိပၸါယ္မွာ စစ္အစိုးရ၏ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနင့္ 

ပူးေပါင္းကာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို အျမတ္ထုတ္ေရးႏွင့္ယခင္က အနည္းငယ္သာ 

ေနရာရထားေသာ သို႔မဟုတ္ လုံးဝေနရာ မရထားေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရး ဆိုင္ရာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ 

ထိုစဥ္ကျပႆနာမ်ားစြာရွိေနေသာ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေတာ့ 

အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရသည္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အပစ္အ

ခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ကာ အခ်ိဳ႕ကိုတိုက္ခိုက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုအႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ပင္ ၾကာရွည္ေတာ့ မခံခဲ့ေပ။ 

 ဒီမုိကေရစီ လမ္းျပေျမပုံ (roadmap) ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ စစ္အစိုးရသည္ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္အတြက္ အထူးအသာစီးမ်ား ရယူထားေသာ အျငင္းပြါးဖြယ္ 

အေျခခံဥပေဒကိုအတည္ျပဳခဲ့ကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုလည္း 

တပ္မေတာ္၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိေရးနယ္ျခားေစာင့္တပ္ (Border 

Guard Forces) မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဤနယ္ျခားေစာင့္တပ္ 

အစီအစဥ္ကို စစ္အင္အားအရ အားနည္းေသာ အခ်ိဳ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားက လုိက္ေလ်ာခဲ့ၾကသည္။ အင္အားၾကီးမ်ားေသာ EAOs မ်ားျဖစ္သည့္ ညီညႊတ္ေသာ 

ဝျပည္တပ္မေတာ္ (UWSA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (KIO) ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 

(NMSP) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA သို႔မဟုတ္ 

ကိုးကန္႔) စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက လက္မခံခဲ့ၾကေပ။ တန္ျပန္ခ်က္အျဖစ္ ၂၀၁၁ တြင္ 

တပ္မေတာ္က KIO ကို ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈရရွိထားေသာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဆုံးသတ္သြားခဲ့ရၿပီး စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခန္႔ 
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တရုတ္နယ္စပ္ သို႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ BGF အစီအစဥ္ကို လက္မခံခဲ့ၿပီးေနာက္ 

တပ္မေတာ္သည္ MNDAA ကိုလည္း ေျခမႈန္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ MNDAA သည္ ၄င္း၏ 

စစ္ေရးအင္အားကို ျပန္လည္ေမြးျမဴခဲ့ျပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တန္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ဒုကၡသည္ 

ငါးေသာင္းခန္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ သို႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ 

 အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ သမိုင္းတြင္ခဲ့ေသာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အာဏာရ 

လာေသာသမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သစ္ တစ္ခုကို ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 

အာရုံစိုက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကို အခ်ိဳ႕ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာ့အစိုးရအရာရွိမ်ားက လႊမ္းျခဳံေဆြးေႏြးေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ညွိႏိူင္း

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ “မၾကဳံစဖူး” ျဖစ္စဥ္ဟု ရႈ႕ျမင္ၾကသည္ (Min Zaw Oo, 2014, 7)။

ဤငါးႏွစ္ၾကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူညီခ်က္ NCA ကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေစျပီး EAOs ရွစ္ဖြဲ႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုး 

နိုင္ေစခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္ EAOs မ်ား၏ ထက္ဝက္ျဖစ္ေသာ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC)၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ UWSA ၊ KIO ႏွင့္ NMSP 

တို႔အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုမွာမူ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ အျခား UNFC 

၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ MNDAA၊ အာရကန္တပ္မေတာ္(AA) ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔အေနျဖင့္ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ အစိုးရက 

ခြင့္မျပဳသည့္အတြက္NCAျဖစ္စဥ္သည္ အားလုံးပါဝင္မႈကင္းမဲ့ေနသည္ဟု လက္မွတ္မထိုးသူ 

မ်ားက ဆိုထားသည္။ 
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 ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားက NCA ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ

ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရက အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသံုးအဖြဲ႕အား ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ 

ပါသနည္း။ အင္အားနည္းေသာအဆိုပါ မဟာမိတ္မ်ား ကိုယ္စား KIO ႏွင့္အျခား UNFC 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းဆန္ေန ၾကပါသနည္း။ အထူးသျဖင့္ 

ဤစာတမ္းက ေထာက္ျပထားသည္မွာ EAOs မ်ားအတြက္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ မရွိဆိုသည့္ 

အခ်က္ကအဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကေသာ္ျငားလည္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ 

ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကို အာမခံခ်က္ ပိုမိုေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မျပည့္ဝေသးသည့္ လိုလား

ခ်က္မ်ားကလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းအား လက္ရြံ႕ေစခဲ့ျခင္း 

စသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ႏိုင္းႏိုင္း  

ခ်ိန္ခ်ိန္ေဝဖန္ေလ့လာႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကေသာ အင္အားစုမ်ား အားလုံး

ပါဝင္သည့္အလုံးစုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိေစရန္ မည္သည္တို႔ အေၾကာင္း 

အရာမ်ားကလတ္တေလာစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသနည္း? ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကား 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း? EAOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ေပးေစလိုသည့္ နစ္နာခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း?။ ဤစာတမ္းသည္ 

အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ EAOs မ်ား အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ေဆြးေႏြးညွိႏူိင္းျခင္းမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ 

၂၀၁၁- ၂၀၁၅ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အကန္႔အသတ္မ်ား 

ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ဤစာတမ္းကို နိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သီအိုရီပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 

ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာသီအိုရီ conflict theories 

ထဲမွ နစ္နာခ်က္လိုလားခ်က္မ်ားကို အေျခခံသည့္ရႈ႕ေထာင့္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသား နိုင္ငံေရး 

ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ကျပႆနာမ်ား ႏွင့္ နစ္နာခ်က္မ်ားရွိေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ႏုိင္ငံေရးအရခ်န္လွပ္ထားခံရမႈမ်ားေၾကာင့္  “လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ား” အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ျဖစ္လာသည္ကို  ဖြင့္ဆို ရွင္းလင္း ပါမည္ (Cederman et al, 2013; Gur, 1993; 

Tocqueville, 1956) ။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ 

အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ၊ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညိုႏွဳိင္းျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရံႈးမႈ၊ ကဖ်က္ကပ်က္ 

ျပႆနာမ်ားစသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ သေဘာတရားမ်ားဘက္ကိုလွည့္၍ 

ေဆြးေႏြးပါမည္။ ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သေဘာေပါက္ နားလည္ထားမႈအား မည္သို႔ က်ယ္ျပန္႔ေစသည္ 

သို႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္ တို႔ကိုသိရွိႏိုင္ေပမည္။ အဆိုပါ က႑ေနာက္တြင္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စစ္ေရး-ႏိုင္ငံေရး-ပဋိပကၡနာက္ေၾကာင္းအရင္းခံကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။

 သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအခန္းတြင္ ဤစာတမ္းကိုအေစာပိုင္း 

က႑တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏငွ ့္  နစန္ာလိလုားခ်ကမ္်ားဆုငိရ္ာ 

ရႈ႕ေထာင့္မ်ား အေပၚအေျခခံကာေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ဖြယ္ရာ အလႈပ္ခတ္ဆုံးရႈ႕ေထာင့္မ်ားတင္ျပ 

ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ သမာသမတ္က်ျပီး ထိေရာက္ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညွိႏိူင္းမႈ 

မရွိျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ဖြယ္ မရွိေသာ 

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ရွိေနေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ

ပႆနာ
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တူညီခ်က္ကကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ကEAOs မ်ားကို လတ္တေလာ 

ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ 

ျငင္းဆန္ျခင္းအားျဖစ္ေစသည္ဟု စာတမ္းက ဆိုထားပါသည္။ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ 

၄င္းတို႔၏ အားနည္းခ်က္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံ သုေတသနလုပ္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ 

ေမးခြန္းမ်ားကိုစုစည္းကာ စာတမ္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါသည္။
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z

၂. နိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား ႏွင့္ 

အဆိုအမိန္ ့မ်ား

 တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြါးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကို     

         သီအိုရီအရ ခ်ဥ္းကပ္မႈ

 ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာျခင္းပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားသည္ အစဥ္အလာ 

အားျဖင့္ စစ္ေအးေခတ္ကာလေတြးေခၚမႈမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္လွ်က္ရွိကာ ႏိုင္ငံတကာ 

ဆက္ဆံေရးႏွင့္၂၀ရာစု အေစာပိုင္းႏွင့္အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြါးေသာ စစ္ပြဲမ်ား၏ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားေပၚ တူရူ႕ထားၾကသည္။ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ကာလျပီးဆုံးသည့္ အခါ 

ကမၻာႀကီးသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားထက္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုစီ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ 

ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကို ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာရသည္။  ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာတြင္ 

ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ၁၃၀ ရွိခဲ့ရာ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔မွာ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး၊ 

လူမ်ဳိးအမွတ္သရုပ္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္း နယ္ပယ္နယ္နမိတ္ဆုိင္ရာ 

သတ္မွတ္ စြဲထင္မႈမ်ားအရ မတူညီေသာ မ်ိဳးႏြယ္စု အုပ္စုမ်ားအၾကား တိုက္ၾကခိုက္ၾကသည့္ 

တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ၾကသည္(Sambanis, 2001)။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး 

ေၾကာင့္ပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္း 

ရင္းမ်ား၊ ျဖစ္မည့္ အေနအထားမ်ားကို နားလည္သိရွိထားရန္ အားထုတ္မႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ 

ထိုမွစ၍ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက 
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ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ရျခင္းကို ရွင္းလင္းျပဆိုသည့္ သီအိုရီပိုင္းႏွင့္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို မ်ားစြာ ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ 

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား 

အေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ျငင္းခုန္ေနေသာအျမင္သေဘာထား မတူမႈမွာ “ေလာဘႀကီးမႈ၊ 

အခြင့္အေရး” greed/opportunity အယူအဆႏွင့္ “နစ္နာခ်က္” grievance အယူအဆတုိ႔ 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေလာဘႀကီးမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအယူအဆကို ဥပမာျပရလွ်င္ Collier ႏွင့္ 

Hoeffler(2004)တို႔က ယူဆသည္မွာ စီးပြါးေရးအခြင့္အလမ္းအတြက္ သူပုန္ထျခင္းမ်ား 

သည္ျပည္တြင္းပဋိပကၡျဖစ္ပြါးျခင္း အတြက္အဓိကအေၾကာင္း အရင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ 

တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ 

ေတာင္းယူျခင္းႏွင့္ စိန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ သစ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ လုယူႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 

ဘ႑ာေငြရႏိုင္ျခင္းသည္ လူသားတို႔ လက္နက္ကိုင္ ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ဟု 

Collier ႏွင့္ Hoeffler တို႔က ယူဆထားၾကေသးသည္။ နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ သူပုန္ထျခင္း၏ 

အခြင့္အလမ္းစားရိတ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအစိုးရ အားနည္းျခင္း သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေျပာက္ 

က်ားစစ္ ဆင္ႏႊဲရန္ ေတာေတာင္ထူထပ္ျခင္းတို႔သည္ ျပည္တြင္း စစ္ေဘးကို သင့္ေစေသာ 

တုိက္တြန္းေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု Fearon ႏွင့္ Laitin (2001) က 

ေျပာဆိုထားပါသည္။ အထက္ပါေျဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ စီးပြါးေရးအရရွိေနေသာမက္လုံး၊ 

အခြင့္အလမ္းစားရိတ္ ႏွင့္ အစိုးရအားနည္းေသာ အေျခအေနမ်ား စုေပါင္းကာ သူပုန္ထမႈႏွင့္ 

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေစရန္ အခြင့္အေရးကို ပိုမ်ားေစသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 တစ္ဖက္ကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာတရား ႏွင့္ လူမႈအဆင့္ တို႔အေပၚ 

မညီမွ်ေသာ အာဏာ ႏွင့္ ဓန ခြဲေဝမႈေၾကာင့္ လူမႈစီးပြါး အၾကပ္အတည္းျဖစ္ပြါးျခင္းမ်ားက 
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ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဟု “နစ္နာမႈမ်ား” ကို အေလးထား ေလ့လာသူမ်ားက 

ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ နစ္နာခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡကို ခ်ိတ္ဆက္ ေပးေသာ ရႈ႕ေထာင့္ျဖစ္သည့္ 

ဖယ္ရွားယူေဆာင္ခံရမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသီအိုရီ relative deprivation theoryကို 

ေထာက္ခံၾကသူမ်ားက ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝ လူမႈစီးပြါးေရးအေျခအေနမ်ား၏ ကြာဟမႈၾကီး

မားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၏ တြန္းပို႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည္ဟု  

ေဖာ္ျပထားၾကသည္ (Davies, 1962; Gurr, 1970)။ ျပည္တြင္းကိုလိုနီစနစ္ inter-

nal colonialism ဟု ေခၚေသာႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္တစ္ခုအတြင္း အင္အားၾကီးမားေသာ 

လူမ်ဳိးစုမ်ားက အင္အားငယ္ၿပီး လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို 

ဖိႏိွပ္အျမတ္ထုတ္ေသာ အဂၤလန္နိုင္ငံ မွျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည့္ Michael Hech-

ter(1978) ကနစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေျခခံသည့္နိုင္

ငံေရးစည္းရုံးလုပ္ေဆာ္မႈ အၾကားဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဟုတင္ျပ ေဆြးေႏြးထားသည္။ ၄င္း၏ 

မူရင္း ဖယ္ရွားယူေဆာင္ခံရမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသီအိုရီ relative deprivation theory ကို 

အေျခခံလွ်က္ Gurr (1993b, 166-7) က ေတြ႔ရွိ ေဖာ္ျပထားသည္ မွာ “လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ 

ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ သူပုန္ထမႈမ်ားသည္ ထိုအစုအဖြဲ႔၏ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ အေနအထားဆုိင္ရာ 

အျမစ္တြယ္ေနသည့္ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ ထိုအစုအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ေဖာ္စပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အေျခအေနအလိုက္ ရွိလာသည့္ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြါးမ်ားက အားေပးအားေျမွာက္ တြန္းပို႔သည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏွစ္နာခ်က္မ်ား grievance ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈတို႔၏ 

က်ိဳးေၾကာင္းႏွီးႏႊယ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို Donald Horowitz (1985) က ဆက္လက္ ရွင္းျပ 
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ထားသည္မွာ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ 

အစုအဖြဲ႔အလိုက္ တန္ဖိုးထားသည့္ ပန္းတိုင္လိုလားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ 

မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႀကီးစိုးႏုိင္ျခင္းအား အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကို 

ေဘးထုတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔ထဲ ဆြဲသြင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ 

ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

 ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက အဆိုပါၿပိဳင္ဘက္သီအုိ အယူအဆႏွစ္ခု 

အၾကား အျပန္အလွန္ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ ရွိခဲ့သည္။ Collier ႏွင့္Hoef-

fler (2004, 589, 564) တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက 

နစ္နာခ်ကမ္်ားအေပၚအေျခခံျပီး ပဋိပကၡအရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုသံုးသပ္ခ်ကမ္်ားသည္ အျမဲတမ္း 

ေျပာင္းေနလ်က္ရွိျပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေနရာတုိင္းႏွင့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိ 

ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ နစ္နာခ်က္မ်ားဆိုသည္ကိုလုံေလာက္ တိက်စြာေဖာ္ထုတ္ေလ့လာ

ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု ေဝဖန္ကာ ၊အရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္၀ျပီး သူပုန္ထေတာ္လွန္ျခင္းအတြက္ 

အကုန္အက်နည္းပါးေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ပိုမိုျဖစ္လြယ္သည့္ 

မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ေသာ အေရအတြက္ အေျချပဳသုေတသန  quantitative research  ကို 

ကိုးကားလ်က္ ျပည္တြင္းစစ္ မ်ားသည္ နစ္နာခ်က္မ်ား ဆိုရာထက္ ေလာဘၾကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ အားနည္းေသာ အစိုးရႏွင့္ ေတာေတာင္ထူထပ္ျခင္းမ်ား 

စသည့္ သူပုန္ေတာ္လွန္ေရးထရန္ ကုန္က် စရိတ္နည္းပါးျပီး အခြင့္အေရးမ်ားသည့္ 

ျဖစ္စဥ္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ကုိင္စြဲထားသည့္ Fearon နွင့္ Laitin (2007, 25) 

တို႕က “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ခံစား 

ရသည္ခ်ည္းျဖစ္ျပီး ငုပ္ေနတတ္သည့္သေဘာျဖစ္ကာ” ထိုအခ်င္းအရာသည္ အၾကမ္း 
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ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေအာင္အထိမလုံေလာက္ေသးေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ 

တန္ျပန္ေသာအားျဖင့္  နစ္နာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ခံ 

ၾကသူမ်ားက ၊ ေလာဘၾကီးမႈ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ရသည္ 

ဆိုသည့္အျမင္ကို စြဲကိုင္ထားသူမ်ား၏ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡဆိုင္ရာ 

အေရအတြက္အေျချပဳ သုေတသနမ်ား၌ ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး 

Gross Domestic Product (GDP) နိမ့္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ 

ဆိုေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေျဖထုတ္ျခင္းမ်ားကို ေယဘုယ်ဆန္ဆန္မွတ္ယူ၍ မရနိုင္ေၾကာင္း 

ျပန္လည္သတိေပး ေထာက္ျပၾကသည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ 

ပထ၀ီ၀င္ေဒသအလုိက္ ပ်မ္းမ်ွစာတတ္ေျမာက္မႈႏူန္းကို ေလ့လာရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ားကိုပါ အတူတူ စာတတ္ေျမာက္မႈႏူန္း ညီမွ်သည္ဟု မွားယြင္းစြာ 

လက္ခံမိသည့္ အျဖစ္ကို ကိုးကားလ်က္ Tim Dertwinkel (2009, 12) ကလည္း 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမ်ားကို GDP က ကိုယ္စားျပဳသည္ ဆိုေသာ ယူဆခ်က္ႏွင့္ 

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲျပီး ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်သည့္ 

နိုင္ငံမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားတတ္သျဖင့္ ၊ ဆင္းရဲျပီးပညာမတတ္ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ 

သူပုန္အင္အားစုမ်ားအတြင္းသို႔ ပိုမိုဝင္ေရာက္လိမ့္မည္ ဆိုေသာ အယူအဆကို လက္မခံႏိုင္

ေၾကာင္းေျပာဆိုထားကာ ယင္းသုိ႔ လက္ခံယူဆျခင္းျဖင့္ မွားယြင္းေသာ နိဂုံး ေကာက္ခ်က္မ်ား

သာခ်မိလိမ့္မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ၁၉၉၂- ၁၉၉၅ ေဘာ့စနီးယား ျပည္တြင္းစစ္ကို 

ေထာက္ျပ လ်က္ Dertwinkel (ibid) က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္မွာ “ဝင္ေငြ အဆင့္ႏွင့္ 

လူဦးေရးပမာဏာမ်ားကသာတကယ့္ ျပႆနာဆိုလွ်င္၊ အရင္ဦးစြာ ျပည္တြင္းစစ္ထျဖစ္ျခင္း

 ႏွင့္ဝင္ေငြကိစၥက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ္လည္း အျခားလူထုအဆင့္ 
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အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ဳိးကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ေနရ 

သနည္း ဆုိသည္ကို ရွင္းမျပႏုိင္ေတာ့ပါ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 တိုင္းရင္းသားလူးမ်ဳိးစု အေျချပဳ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္ျပီး  Cederman, 

Gleditsch ႏွင့္ Buhaug (2013, 23) တို႔က ႀကီးၾကီးမားမား ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 

မျဖစ္ပြါးခင္ လူအစုအဖြဲ႔အလုိက္ စုေပါင္းအမွတ္သရုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ တသားတည္း 

စည္းလုံး တည္ရွိေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္ ဟု ၄င္းတို႔၏စာအုပ္ျဖစ္ေသာ “Inequality and 

grievances in the Civil War Literature” တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 ထိုနည္းတူစြာပင္ ပဋိပကၡျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ပဋိပကၡ ပိုမိုျပင္းထလာျခင္းတို႔က 

လည္း လူအစုအဖြဲ႔အလိုက္ စုေပါင္းအမွတ္ သရုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို  

ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔က Coser (1967) 

က ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ဖိအားမ်ား ဝင္လာျခင္းက အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ယခင္တုန္းက 

မရရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေနရာအထိ ေရာက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း Simmel (1955) က ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ 

 တိုင္းရင္းသားအေရး နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ထည့္

မတြက္ျခင္းသည္“ေရွးယခင္ကရွိထားေသာအမုန္းတရား”ႏွင့္ မေက်လည္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည့္ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားရွိျပီးသားျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ 

သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ား qualitative research ကို လ်စ္လ်ဴရႈ႕ထားရာ ေရာက္သည္ဟု 

Horowitz ( 1985) က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားသည္။ အျခားပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 

Petersen (2002) ႏွင့္ Mercer (2005) တို႔ကလည္း အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို 

ေထာက္ခံၾကကာ စိတ္ခံစား ခ်က္မ်ားသည္ယုတၱိရွိက်ဳိးေၾကာင္း ဆက္စပ္ကာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ 

သိသိသာသာ သက္ေရာက္ျပီး အထူးသျဖင့္ တင္းမာေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွသည္၏ 
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ၾကီးက်ယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ပြဲမ်ားအထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟုလည္း ဆိုထား 

ပါသည္။ Peter Uvin (1999, 53) ၏ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံ ျဖစ္စဥ္ ေလ့လာခ်က္တြင္လည္း 

အင္စတီက်ဴးရွင္းအလိုက္ မညီမွ်မႈမ်ားမွ ျဖစ္လာေသာ ေဒါသ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား စသည့္ 

မျမင္နိုင္ဘဲငုပ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ latent violence မ်ားသည္ အၾကမ္းမဖက္ရဆိုသည့္ 

အတားအဆီးမ်ားကိုဖယ္ရွားကာ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို တစ္

ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံလုံးခ်ီျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္လာနိုင္ေစသည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထက္ပါ စာေပေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျငင္းခုန္အဆိုျပဳမႈႏွစ္ရပ္ 

အၾကားတြင္ မတူညီေသာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားစြာ ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႕ေသာ္ 

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေသာ စာေပမ်ားက ေနာက္ဆံုးတြင္ သေဘာထားတူညီမႈရရွိလာသည္ဟု

ဆိုရမည္မွာ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဝလုိက္ေသာ Fearon ႏွင့္ Laitin (2011, 209) တို႔၏ 

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္တြင္ နစ္နာခ်က္မ်ား မ်ားလာသည့္အခါ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္တတ္သည္ 

ဟူ၍ ၀န္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါ စာေပေလာကမွနစ္နာခ်က္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္  

ပဋိပကၡ ျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ သေဘာတူညီထားၾကမႈသည့္ ဤစာတမ္းက လက္ခံကာလာ

မည့္က႑မ်ားအတြင္းလူနည္းစုမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေဘးဖယ္ထုတ္ထားျခင္း၏ နစ္နာ 

မေက်နပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြါးျခင္းကို သီအုိရီအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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၂.၁.၂  နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရ   

 ေဘးဖယ္ထုတ္ထားျခင္း 

 

 Gellner ၏ ၁၉၈၃ ခုနွစ္ထုတ္ “Nations and Nationalism” စာအုပ္အရ အမ်ိဳးသား 

ေရးဝါဒဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆႏၵရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္အခါ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ Gell-

ner ၏ ေလ့လာခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ Cederman, Gleditsch and Buhaug (2013, 

61) တို႔က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလုံးအား အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဖြဲ႔စည္းထားမႈ 

polity ကို ဖြင့္ေပးရန္ စနစ္တက်ႏွင့္ တရစပ္ ဆက္တိုက္ ျငင္းဆန္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ေဘးထုတ္ခံရေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ အျခားေရြးစရာ မရွိေတာ့ပါဘဲ အုပ္စုိးသူမ်ားကို 

တုိက္ရိုက္ အၾကမ္းဖက္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားသာ ျပဳရေတာ့သည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္  ဖယ္ထုတ္ျခင္း ခံထားရေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္လာကာ လုံးဝသို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ အခ်ဳပ္အျခာကို 

ရရွိရန္အတြက္  ေရွ႕ဆက္လာၾကပါသည္ (Cederman et al, 2013, 59)။ အာဏာရ 

ထားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအုပ္စု၏ အုပ္စိုးသူေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံထား 

ရေသာအစုအဖြဲ႕၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ် ေပးျခင္းသေဘာတူညီမႈ 

သို႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္ျခင္းစသည့္တနည္းနည္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္မႈေပၚ မူတည္လ်က္ အုပ္စိုးသူမ်ား 

အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖယ္ထုတ္ခံထားရသူမ်ား အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ျပီး တုိင္းရင္းသား 

အမ်ိဳးသားေရး ျပည္တြင္းစစ္ အထိေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေပသည္ (ibid.)။ အထက္ပါ 

ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အညီ   Gurr (1993, 188)  ကလည္း“ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေနအထားမ်ား 



- 18 -

jrefrmhNidrf;csrf;a&;wnfaqmufjcif; ESifh wpfEdkifiHvHk;typftcwf&yfpJa&; oabmwlnDcsuf(  NCA  ) &&Sda&; BudK;yrf;csufrsm;\ vwfwavm pdefac:rIrsm;¾

မရေအာင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဆုံးရွဴံးခဲ့ေသာ သမုိင္းေၾကာင္း 

မ်ားေၾကာင့္ ရွိေနေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္လာျပီး 

သူပုန္ထေတာ္လွန္မႈ ျဖစ္လာသည္” ဟုေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ေသာ 

အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျခခံလ်က္ Cederman, Gleditsch ႏွင့္ Buhaug 

(2013, 61) တို႔က အဆိုျပဳလိုက္သည္မွာကား တုိင္းျပည္အာဏာကို ရရွိႏိုင္ခြင့္အား 

ကန္႔သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားသည္ အဆိုပါအခြင့္ကို 

ရရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ ပဋိပကၡဘက္သို႔ ပိုမို သြားေစႏုိင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားသည္ ေဘးထုတ္ဖယ္ရွား ခံရျခင္းေၾကာင့္သာ မကဘဲ အစိုးရမ်ားက 

ခြဲျခားဆက္ဆံလာသည့္အခါတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဘက္ကို ပို၍ အားသာလာ 

ၾကပါသည္(Gurr, 1993)။ ခံစားခ်က္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ဆိုရမည္ ဆိုပါလွ်င္လည္း အထူးသျဖင့္ 

အစုအဖြဲ႔တစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ တည္ရွိေနမႈ အေနအထားမ်ား အဆင့္ႏွိမ့္ခံရသည့္ေနာက္ 

ဆုံးရွဴံးနစ္နာမႈဆိုသည့္ ခံစားခ်က္က ပိုမိုျပင္းထန္သြားခဲ့ကာ (Cederman et al, 2013, 62) 

ထိုသုိ႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ခံစားတုန္႔ျပန္မႈက ျပန္လည္တြန္းလွန္ရန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ 

မႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္ (Petersen, 2002)။

 ထိုနည္းတူစြာပင္ Tocqueville (1956) ၏ နည္းလြန္းျခင္း၊ ေနာက္က် လြန္းျခင္း 

“too little, too late” ယူဆခ်က္က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာျမွင့္တင္ျခင္း 

ကလည္း ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္က မလုံေလာက္ခဲ့ပါလွ်င္ ပဋိပကၡမီးပြါးျဖစ္ေစပါ 

သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရပမာဏ ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးမႈ ႏႈန္းထားမ်ားအၾကားရွိ 

အဆက္အစပ္ကိုလည္း Cederman ႏွင့္ ၄င္း၏ ေလ့လာဖက္မ်ား (2009; 2013, 62-63) 

က ေဖာ္ျပခန္႔မွန္းထားသည္မွာ ေဘးထုတ္ခံရေသာ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအနက္ လူဦးေရ
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မ်ားေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသည္ လူဦးေရနည္းေသာ အုပ္စုငယ္မ်ားထက္ ပဋိပကၡမ်ား 

ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိကာ လူဦးေရမ်ားျခင္းသည္ နစ္နာခ်က္မ်ား ပိုမ်ားကာ၊ ျပန္ခ်လွ်င္လည္း 

တုိက္ခိုက္မည့္သူ ပိုမ်ားၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့လည္း ပိုရ 

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ယခင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ 

၄င္းတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါက ပဋိပကၡအသစ္ တစ္ခု 

ျဖစ္ပြါးခဲ့လွ်င္ ပါဝင္ႏုိင္ေခ်ပိုမ်ားပါသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္ (Cederman et al, 2013. 91; Diehl 

and Goertz, 2000)။ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ သံသယမ်ား၊ အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္လိုစိတ္မ်ား   ပိုမို နက္ရွိုင္းစြာ 

ျဖစ္ေစျပီး အထူးသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ၊ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား 

ဆုံးရွဴံးခဲ့ရသူမ်ားတြင္ ပိုမိုခံစားရေလ့ရွိသည္ (Barbalet, 1998; Posen, 1993; William, 

2003, 139)။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ စာေရးသူမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အထူးတလည္ 

နင့္နင့္နဲနဲ နစ္နာခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားသည္  ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစရန္ 

အတြက္ အားေကာင္းသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။  ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား 

နိုင္ငံေရးပဋိပကၡသည္ အထက္ပါ အဆိုျပဳျပဳခ်က္တင္ျပခ်က္မ်ား အတုိင္း ျဖစ္ေနသေလာ 

သို႔မဟုတ္ ဖီလာေသြဖယ္ ေနသေလာဆိုသည္ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ 
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၂.၂.  ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း သီအုိရီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အကန္႔အသတ္မ်ား 

 ၿပီးခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္ဝက္ တေလ်ွာက္လုံးတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း peacemaking ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သီအုိရီပိုင္းအရ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းမ်ား ႏွစ္ခုလုံးမ်ားျပားစြာထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ား၊လက္ေတြ႔ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားကအၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားမည္သုိ႔အဆုံးသတ္ရန္ပညာရပ္

နားလည္မႈမ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကစဥ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ 

လက္ေတြ႔ အေျခအေနမွာမူကား စိမ္ေခၚမႈအသစ္မ်ား၊ မလံုေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား 

ျဖင့္ၾကဳံေနရပါသည္။အဓိကေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္ၾကီးမွာ ေခတ္ၿပိဳင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 

အေျမာက္အမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား၏ ျဖစ္ရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္း 

ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (Darby and Mac Ginty. 2013, 3)။ “၄င္းတို႔သည္ ပဋိပကၡ၏ 

သရုပ္သကန္မ်ားကိုသာ အာရုံစိုက္ေနၾကျပီး အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွ 

လမ္းေၾကာင္း ေသြဖီ ေနၾကပါသည္” (ibid.) ။   Darby ႏွင့္ Mac Ginty တို႔က   ဆက္လက္သတိေပး 

ထားသည္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းသည္ ပဋိပကၡက အီေလးဆြဲၿပီး ၾကာျမင့္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို 

ျဖစ္ေစၿပီး  ၾကာရွည္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ နစ္နာခ်က္၊ နာက်ည္းခ်က္ 

အသစ္မ်ား ထပ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္ (ibid)။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ 

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသည္ ဟု Chris-

topher ( 1989, 32) က ဆိုထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားက 

ပါဝင္သူမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲဝိုင္းသို႔ ေရာက္လာေအာင္ မလုပ္နိုင္ခဲ့သလို၊ အျခားေသာ 
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ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ အဆင့္တြင္ ပ်က္သုန္းကာ အျပန္ 

အလွန္စြပ္စြဲ အျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ဟု ၄င္း (Christo-

pher,1989, 32)  က မွတ္သားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ညွိႏူိင္းေဆြးေႏြးျပီး 

ရရွိလာေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈသည္  စစ္ေရးအရ အျပဳတ္တိုက္ျခင္းေၾကာင့္  

ရလာသည့္ ေျဖရွင္းမႈထက္ ပိုမိုျပိဳပ်က္လြယ္ပါသည္(Hampson(2005, 6)။ ၿပီးေတာ့ကာ 

စစ္ေရးေအာင္ပြဲျဖင့္ ၿပီးဆံုးသြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးလံုးကို အစုလိုက္ 

အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္အျပီး ႏုိင္ငံေရးဇာတ္သြင္းျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ 

အဆုံးသတ္သြားတတ္ ပါသည္ (Licklider, 1995)။

 ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆိုႏိုင္သည္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ပါဝင္ 

ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ား အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူသည့္ 

လုပ္ငန္းမဟုတ္ေပရာ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ဟူ၍ မရိွသဖြယ္ျဖစ္သည္ကုိသေဘာ 

တူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား အတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို 

အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းသုံး၍ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ 

အေၾကာင္းတရားမ်ားအရ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေနရမည့္အရာ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Darby 

ႏွင့္ Mac Ginty (2003, 5) တို႔ေထာက္ျပသကဲ့သို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 

ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္မွလြဲ၍ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ 

မရွိေပ။ ၄င္းတုိ႔က ဆက္လက္အၾကံျပဳထားသည္မွာ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ 

တစ္ခုသည္ တဘက္အင္အားစုမ်ားအား ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 

အမွန္အကန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္နိုင္ေစရန္အတြက္ 

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ကာ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ အင္မတန္ႀကီးမားေသာ 
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အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အျမင္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 

ကာလတာရွည္ျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 

ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရံႈးမႈ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို ေရကုန္ေရခမ္း ေလ့လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။
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၂.၂.၁  အနာတရ မတိုးသာမဆုတ္သာ အေျခအေန “Hurting Stalemate” ၊  ပဋိပကၡ  

 ရင့္မွည့္ျခင္း “ripeness” ႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ”readiness”

 

 “အနာတရ မတိုးသာ မဆုတ္သာ အေျခအေန” hurting stalemate ဆိုသည့္ 

သေဘာတရားကို Willam Zartman (1985; 1995b, 18; 2000) က  အဆိုျပဳခဲ့ကာ  

ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ဘက္လုံးက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္သြား ေနျခင္းသည္ အကုန္

အက်မ်ားကာ၄င္းတို႔သြားခ်င္ေသာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု နားလည္ လာၾကသည့္ 

အခါေစ့စပ္ ညွိႏူိင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ပဋိပကၡသည္ ရင့္မွည့္သြားၿပီဟု၄င္းက ေဖာ္ညႊန္း 

ထားသည္။“ရင့္မွည့္ေသာအခါသမယ” ကိုရရွိရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက 

“ရင့္မွည့္ေစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္”ကို တမင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကေဖာ္ျပ 

ၾကသည္  (Druckman,1986)။  ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ေဆြးေႏြး

ဘက္မ်ားကိုတရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္  

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု Hartman ကဆိုထားသည္။ ထို႕ျပင္တရား၀င္ ေျပာခြင့္ရ

ပုဂၢိဳ လ္မ်ား ၊အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္လက္ခံနို င္ ဖြယ္ျဖစ္ေသာသေဘာတူညီမႈ  

ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားကလည္းလိုအပ္ေပသည္ (Zartman, 1985; 1995, 18; 2000)။ အင္

အားစုႏွစ္ခုအၾကားဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာတရား၀င္မႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာရွိမႈ အေျပာင္းအလဲ 

အေပၚမူတည္ျပီး ေဆြးေႏြးညိုႏိုင္းေစရန္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းDruckman ႏွင့္ Green 

(1995) တို႔က ေထာက္ျပထားသည္။ အျခားတဘက္တြင္ “အနာတရ မတိုးသာမဆုတ္သာ 

အေျခအေန” အယူအဆသည္ အာဏာဆက္ဆံေရးအေပၚ အလြန္ရိုးရွင္းစြာရႈ႕ျမင္ထားကာ၊ 

အင္အားစုမ်ားအၾကားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုံေလာက္စြာထည့္ 
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တြက္ မထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဝဖန္ခဲ့ရမႈမ်ားရွိေနသည္ (Stedman,1991)။ အျခားေသာ 

ပညာရွင္မ်ားကလည္း ေဖာ္ျပပါအယူအဆသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညိုနိုင္း မႈျဖစ္စဥ္ 

စတင္ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္မတိုင္ခင္အထိ “အနာတရ မတိုးသာ မဆုတ္သာ 

အေျခအေန” hurting stalemate ကို ေရာက္ေန ျပီလား ဆိုျခင္းအားမည္သူမွ 

အခိုင္အမာမေျပာႏုိင္သည့္အတြက္ ရင့္မွည့္ျခင္းႏွင့္ မရင့္မွည့္ျခင္း ripeness and 

unripeness ကို ခြဲျခားနိုင္သည့္ သေဘာတရားသည္ အနက္အဓိပၸါယ္မျပတ္သား 

ဟု ေထာက္ျပၾကသည္ (Licklider, 1993, 309; Hampson, 1996, 210-214)။ 

တနည္းဆိုရေသာ္ ရင့္မွည့္ျခင္း ဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ေသာ အေျခအေန တစ္ခုသာျဖစ္ျပီး 

အမွန္တကယ္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ အဆင္ေျပျပည့္စုံသြားေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

စတင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါေပ (Zartman, 2003, 20-21)။ ပဋိပကၡတစ္ခု 

ေဆြးေႏြးရန္ ရင့္မွည့္ျပီ ဆိုသည္ကို မသိႏုိင္ ေသာ္လည္း ရင့္မွည့္ခ်ိန္ တန္မတန္ ကို 

သိရွိရန္အတြက္ ဓမၼဓိဋက်ေသာ သရုပ္လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ။      ။ထိခိုက္ပ်က္စီးေသေၾကခဲ့ရ 

မႈမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္သေဘာသဘာဝ၊ အရာဝတၳဳမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္ စသည္ျဖင့္) 

ႏွင့္ စိတ္ခံစားထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာရႈ႕ထာင့္မ်ား (ဥပမာ။ ။နာက်င္မႈမ်ား၊ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ပဋိပကၡ ထပ္မံျဖစ္ပြါးမည့္ ဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္မရွိေတာ့ျခင္း 

စသည္ျဖင့္) ကို ေလ့လာခြဲျခားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု Zartman က အၾကံျပဳထားသည္ 

(ibid)။

 Hurting stalemate သေဘာတရားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္သည့္ Dean Pruitt ၏ 

အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ “Readiness” သီအိုရီက ဆိုထားသည္မွာ ႏွစ္ဖက္အင္အားစုမ်ားက 

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈကိုဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၏ က်ခံဆုံးရွုံးရမႈမ်ားသည္ 
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ေဆြးေႏြးသေဘာတူျခင္း မွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားထက္ ပို၍ မ်ားျပားေလးလံသည္ဟု 

ရႈ႕ျမင္သည့္အခါ သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡကို 

ၿပီးစီးလိုျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိူင္းျခင္းမွ လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္လာေရး အခြင့္ 

အလမ္းကို အေကာင္းျမင္မႈ စသည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိန္းရွင္ psychological variables မ်ား 

က အဆင့္သင့္ျဖစ္မႈအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု Pruitt (2007, 42) က အဆိုျပဳထားသည္။ 

မႏုိင္ေလာက္ေသာစစ္ပြဲ   သို႔မဟုတ္    လက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အဆုံးအရွဴံးကုန္က်မႈ 

မ်ားမည့္စစ္ပြဲ ဟုယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေသာတတိယ အင္အားစုၾကီးတစ္ခုက 

ဖိအားေပးျခင္းစသည့္တို႔က ေစ့စပ္ညွိႏူိင္းရန္ စိတ္အားတက္ၾကြလာေစနိုင္သည္ဟု 

၄င္းကဆိုပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္လိုလားခ်က္ မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ “အေမွာင္ထု၏ 

အဆုံးစြန္မွအလင္းေရာင္ျခည္” ရွိသည္ကို လက္ခံျခင္း စသည့္ အျမင္သုံးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

တစ္ဖက္တြင္ အေကာင္းျမင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစႏုိင္ပါသည္။ ေပကပ္ကပ္ျဖင့္ 

ေရွ႕တိုးရန္ မနည္းရုန္းရေသာ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္ထဲမွ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေရြ႕ကို 

ခန္႔မွန္းရွင္းျပႏုိင္ရန္အတြက္ Pruitt က ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိေသာ 

နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ ေလးခုကိုထုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမသုံးခုမွာ 

တစ္ကိုယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ နည္းစနစ္မ်ား(ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲရွိေနျခင္း၊ တိုက္ပြဲ

အရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္း) ျဖင့္ ရန္သူကိုေခ်မႈန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေလးခုေျမာက္ 

မဟာဗ်ဴဟာမွာကား ေဆြးေႏြးညွိႏိူင္းျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပါဝင္ျခင္းျဖစ္ပါ 

သည္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းစသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို 

ျခြင္းခ်က္ထားလိုက္ပါလွ်င္ အဆင့္သင့္ျဖစ္မႈ သီအိုရီ readiness theory ကို ျဖစ္ရပ္ 
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အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ သံုးသပ္ၾကည့္ခဲ့ေသာ Amira Schiff (2014) က ၄င္း 

အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ ဆိုရာတြင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ ကိန္းရွင္မ်ား အလြန္မ်ားေနကာ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရယူကိုင္တြယ္မၾကည့္ႏိုင္သည္မ်ားက အလြန္မ်ားျပားေနသည္ဟုေဝဖန္ 

ေထာက္ျပထားပါသည္။ အထက္ပါေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ readiness theory သည္ 

ေဆြးေႏြးပြဲထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နည္းပရိယာယ္မ်ားကို 

ထင္ဟပ္ေစျပီး ေဖာ္ျပပါ ေဝဖန္မႈမ်ားကလည္း အဆိုပါ ယူဆခ်က္၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကို 

သိရွိေစနိုင္ပါသည္ (Ramsbotham et al, 2016, 212)။
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၂.၂.၂ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း Mediation ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း Facilitation 

 မတူညီေသာၾကား၀င္ေစ့စပ္သူမ်ားသည္ တတ္သိပညာကဲ့သို႔ေသာ မတူညီေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပဋိပကၡထဲပါဝင္သူမ်ားထံႏွင့္ေဆြးေႏြးစားပြဲ၀ိုင္းသို႔ ယူေဆာင္လာပါသည္ 

(Ramsbotham et al, 2016, 212)။တာရွည္ခံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိ 

ေရးအတြက္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရးတစ္ခုတြင္ အေၾကာင္းအရာသုံးခုျဖစ္ပြါးရန္လိုအပ္ပါသည္

ဟု Ramsbotham,Woodhouse and Maill (2016, 219) တို႔ကဆိုထားပါသည္။ ပထမ

အခ်က္အေနျဖင့္ေစ့စပ္ညိုႏွဳိင္းေပးသူသည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကလက္ခံနိုင္သူျဖစ္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ဒုတိယအခ်က္မွာ ေစ့စပ္ညွိႏိူင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ထြန္းေစသင့္ျပီး၊တတိယ အခ်က္မွာကား ရရွိေသာသေဘာတူညီမႈသည္ တာရွည္ခံရန္ 

လိုအပ္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါေပသည္။  အဆင့္တုိင္းတြင္ မတူညီေသာ  အက်ဳိးအေၾကာင္းရင္းမ်ား

ကအေရးၾကီးသလို၊အဆိုပါအဆင့္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ 

တရားျပီး မွ်တဖို႔လိုျပီး၊ ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 

အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရသြားေလသေလာဆိုသည့္ ထိေရာက္မႈကို 

တုိင္းတာျခင္းလည္း သိရွိရရန္ လိုပါသည္ (Ramsbotham, Woodhouse and Maill, 2016, 

219)။

 တတိယအင္အားစုတစ္ရပ္က ဝင္ေရာက္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ပတ္ 

သက္၍ Bercovitch and Gartner (2006) တို႔က အခိုင္အမာေျပာဆိုထားသည္မွာ 

ကုလသမဂၢကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တုိက္ရိုက္ၾကား ဝင္ေစ့စပ္ေသာ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာပဋိပကၡမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ျဖစ္ႏုိင္ 
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ေခ်ပိုရွိကာေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပါဝင္ပံ့ပိုးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုး 

ကူညီေပးျခင္းသည္ မျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား 

ထြက္ေလ့ရွိသည္ဟူ၏။ “ပဋိပကၡအမ်ားစုသည္ ပထမတစ္ၾကိမ္ ေစ့စပ္ညွိႏိူင္းေပးျပီးသည့္ 

အခါတြင္ မေျပလည္ေသးဘဲ ရွိတတ္ျပီး သေဘာတူညီမႈရရွိရန္အတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကားဝင္ 

ေစ့စပ္ေပးျခင္းမ်ား လိုအပ္သည္” ဟု Grieg and Diehl (2012, 147) တို႔က ဆိုထားပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း mediation သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း 

အရင္းအျမစ္ ကို မကိုင္တြယ္မေျဖရွင္း ႏုိင္သည့္ ေရတို ေျပလည္မႈမ်ားကိုသာ ရႏိုင္သည့္ 

သေဘာရွိသည္ဟု Beardsley (2011, 44) က သတိေပးထားပါသည္။ ကာလရွည္ 

ေျပလည္မႈ ရရွိလိုပါလွ်င္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား facilitative strategies က 

ပဋိပကၡအလြန္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ကတိလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ 

ပိုမိုထိေရာက္ဖြယ္ရွိပါသည္ (Wallensteen and Svensson, 2014, 319)။ အေရးတၾကီး 

သိမွတ္ထားဖို႔ လိုသည္မွာ နိုင္ထက္စီးနင္းပံုစံျဖင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္းသည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို 

ထပ္မံ ျဖစ္ပြါးရန္ တြန္းပို႔သလို ပိုျဖစ္ႏိုင္ျပီး ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 

ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ အေျဖရွာမႈမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ (ibid)။ အစိုးရႏွင့္ 

ေတာ္လွန္ေရးသမား သူပုန္မ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညိုနိုင္းမႈကို လက္ခံရန္ မက္လုံးမ်ားက 

မတူညီၾကကာ Clayton(2013) က မွတ္သားေဖာ္ျပ ထားသည္မွာ သူပုန္အင္အားစုမ်ားက 

အားေကာင္းခဲ့ပါလွ်င္ ေစ့စပ္ညွိႏူိင္းျခင္းကို အစိုးရက ပိုမိုလက္ခံသည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘက္မလိုက္ေသာ၊ သမာသမတ္က်ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္းက ေျပလည္မႈမ်ားကို ပိုမို 

ရရွိေစပါသည္ (Beber, 2012)။
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၂.၂.၃ သံသယၾကီးသူမ်ား၊ ပြဲဖ်က္သူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

 အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရလွ်င္ skeptics သံသယႀကီးသူမ်ားသည္ “တင္ျပထားေသာ 

တေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆန္ၾကေသာ္လည္း မူအရ ညွိႏိူင္းေျပလည္ေရးကို 

မဆန္႔က်င္သူ ”ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (Rambsotham et al, 2016, 

222)။ပြဲဖ်က္သူမ်ား Spoilers ကေတာ့ “ေပၚထြက္လာေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ 

တူညီမႈသည္ ၄င္းတို႔၏ ၾသဇာအာဏာ၊ အျမင္သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္အက်ဳိး

စီးပြားမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ 

ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္မႈ သုံးကာ အဟန္႔အတား ျပဳလုပ္သူမ်ား” ျဖစ္ၾကသည္ 

(Stedman,1997)။ Skepticsသံသယႀကီးသူမ်ားကို သေဘာတူညီမႈထဲ ပါဝင္လာ 

ေအာင္မက္လုံးမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း စည္းရံုးျခင္းျဖင့္ 

တိုက္တြန္းႏူိးေဆာ္၍ ရေကာင္းရႏုိင္မည္ ဟု Stedman ကဆိုထားသည္။ Spoilers 

ပြဲဖ်က္သူမ်ားကိုမူ departing train strategy ရထားထြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ ဟုေခၚေသာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ညွိႏူိင္းမႈဆုိင္ရာ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ အရွိန္တင္ကာ ပြဲဖ်က္လိုသူမ်ား 

ပြဲမဖ်က္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲ၍ ရေကာင္းရနိုင္မည္။  

ေအာင္ျမင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အလယ္အလတ္အယူအဆရွိေသာ 

အင္အားစုမ်ားက သေဘာတူညီမႈ ထြက္ေပၚလာေစေရး ေထာက္ခံႏိုင္ေခ်ရွိျပီး  spoilers  

ပြဲဖ်က္သူမ်ားကို အလယ္အလတ္အျမင္ ျဖစ္လာေစပါသည္ Rambsotham et al, 2016, 

222)။

 ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္မည့္သူမ်ားကို သရုပ္ခြဲရာတြင္ 
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Stedman (1997) က အေၾကာင္းခ်င္းရာ ႏွစ္ရပ္အေပၚ မူတည္ေျပာင္းလဲမည့္ spoilers 

သုံးမ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းခ်င္းရာ ႏွစ္ရပ္မွာ ၄င္းတို႔၏ 

ပန္းတုိင္ (အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေသာ သို႔ မဟုတ္ နိမ့္ေသာ သို႔မဟုတ္  ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္  

အလံုးစံုျဖစ္ေသာ) ႏွင့္ အဆိုပါ ပန္းတိုင္မ်ား ေရာက္ရွိေစေရး စိတ္အား ထက္သန္မႈတို႔ 

ျဖစ္သည္။ လုံးဝ ပြဲဖ်က္သူမ်ား Total spoilers သည္ အလုံးစုံ ၾသဇာအာဏာကို 

ဦးတည္ထားျပီး မေျပာင္းလဲေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကိုင္စြဲထားၾကသည္။ 

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ပြဲဖ်က္သူမ်ား ကမူ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ နစ္နာမေက်နပ္မႈမ်ားကို 

အေျဖရွာျခင္း၊ အာဏာခြဲေ၀ က်င့္သုံးျခင္း ႏွင့္၄င္းတို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားအတြက္အေျခ

ခံလုံျခဳံေရး စသည့္အကန္႔အသတ္ပန္းတိုင္မ်ားထားရွိၾကပါသည္။ လိုလားခ်က္ၾကီးေသာ 

ပြဲဖ်က္သူမ်ား Greedy spoilers ကမူ ေပးဆပ္ရမႈမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားမႈယူရမည့္ အရာမ်ားကို 

တြက္ခ်က္ကာ ပန္းတုိင္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ၾကပါေပသည္။ Stedman ၏ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈသည္ 

ပြဲဖ်က္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ကို သရုပ္ေဖာ္ရာတြင္ အသုံးဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေဝဖန္သူမ်ားက 

ေထာက္ျပၾကရာတြင္ spoilers ပြဲဖ်က္သူမ်ား၏ နည္းစနစ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို 

ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ရွာေဖြေသာ 

နည္းလမ္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ အဆိုပါ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈသည္ ျပႆနာရွိေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္  

(Zahar, 2003, 114)။ 

 သေဘာတူညီမႈအမ်ားစုသည္ အႏုိင္ရသူမ်ားႏွင့္ အရွဴံးသမားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ 

ေလ့ရွိရာေဆြးေႏြးညွိႏိူင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ inside spoilers “အတြင္းမွ ပြဲဖ်က္သူမ်ား” ႏွင့္ 

outside spoilers “အျပင္မွ ပြဲဖ်က္ၾကသူမ်ား”ဟူ၍ ရွိပါေၾကာင္း Stedman (1997) က 

ဆိုထားပါသည္။ ၄င္းက အျပင္မွ ပြဲဖ်က္သူမ်ားကို အရႈံးသမား သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးဝိုင္းသို႔ 
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ဖိတ္ၾကားျခင္း မခံရသူမ်ားကို ရည္ညြန္းသတ္မွတ္ကာ ထိုသူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

တြင္အခန္းက႑မရွိေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡဆက္ျဖစ္ေနလွ်င္  အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းသည္ဟု 

ရႈ႕ျမင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပြဲဖ်က္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုထားသည္။ ၄င္းတို႔အတြက္ 

ဖ်က္ဆီးရျခင္းေၾကာင့္ ေပးဆပ္လုိက္ရျခင္း လုံးလုံးမရွိပါေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ဖက္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ရန္ ၄င္းတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔အား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 

တရား၀င္ ပါ၀င္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ အဖက္မလုပ္သူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ရပ္တည္ေန 

ျခင္းအျဖစ္ ရႈ႕ျမင္နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ေပတည္း။ ျပင္ပမွဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ 

ေပးဆပ္ရမႈမွာ စစ္ေရး အရ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြါးရသည့္ ကုန္က်ရင္းႏွီးရမႈသာ 

ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းမွ ပြဲဖ်က္သူမ်ားမွာမူ တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ေပးဆပ္ 

ရင္းႏွီးရမႈမ်ားကိုသာမက ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိး အျမတ္ဆုံးရွဴံးရမည့္ ကိန္းမ်ားကိုပင္ထည့္ 

စဥ္းစားရင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ၾကပါသည္။ 

 ပြဲဖ်က္မည့္အႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ တတိယအင္အားစု၏ ေစ့စပ္ညွိႏိူင္း 

ေပးမႈသည္ ၄င္းတို႔၏ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီးျခင္းမ်ားမွာျဖစ္ရပ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

ကြာျခားေသာ္ျငားလည္း၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လာနိုင္မည့္သူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ပံုစံကို 

ပံုသြင္း လႊမ္းမိုးနိုင္သည္သာမက အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို မက္လံုးမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ျငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 

အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္ 

ထားၾကသည္ (Zahar, 2003, 116-122)။ ထို႔ျပင္ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ညွိႏူိင္းေပးမႈသည္ 

သေဘာတူညီမႈ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းကို ပိုမိုေသခ်ာေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္သာ မသက္ဆိုင္ဘဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္၏ 

ခိုင္မာေသာအေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားကိုခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ကတိက၀တ္ Committments 
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ကိုလည္း ျမွင့္တင္ႏိုင္သည္ဟု Zahar က ဆိုထားပါသည္ (ibid)။ ကတိက၀တ္ ဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Zahar (2013, 122) က သတိေပး ထားသည္မွာ ကာလတိုအတြင္း 

လိုလားခ်က္မ်ားကို တံု႕ျပန္ကိုင္သြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိသည့္အခါ ပါဝင္သည့္ အင္အားစုမ်ား၏ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ ခံယူလိုက္နာေသာ ကာလလတ္ ႏွင့္ ကာလရွည္ ကတိက၀တ္မ်ား 

ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျမစ္တြယ္မည့္ အခြင့္အေရးအေပၚ ေသခ်ာေပါက္ ထိခိုက္နိုင္သည္ဟု 

ဆိုထားသည္။
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၃. ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား

၃.၁ လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ႏွင့္   

      တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား သူပုန္ထ ေတာ္လွန္ျခင္း။

 ယခင္က Burma ဟု ေခၚဆိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး 

ရျပီးကတည္းကစတင္ခဲ့ေသာကမၻာ႔သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္မီးအတြင္း ပိတ္မိေန 

လွွ်က္ရွိသည္။ သူပုန္ထေတာ္လွန္ျခင္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္ခင္၊ ကို

လိုနီေခတ္၊လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈႏွင့္လြတ္လပ္ေရးေခတ္လြန္ကာလမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးအရ 

ရႈပ္ေထြးမႈ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ လအနည္းငယ္အလို 

ေျမျပန္႔ ဗမာျပည္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေတာင္းတန္းေဒသမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလိုက္ေသာ 

သမုိင္းဝင္ ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးအျပီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ 

ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦး လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည္။ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Than Myint-U 

(2001) ႏွင့္ Taylor (2008) တို႔က အဆိုပါ အျဖစ္ဆိုးသည္ ထိုစဥ္က တုိင္းျပည္မည္သို႔ 

အကြဲအျပဲျဖစ္ေနသည္ကို ေဖာ္ညႊန္းျပေနသည္ဟု ကိုးကား ေဖာ္ျပ ၾကသည္။ မတူညီေသာ 

ျမန္မာနိုင္ငံေရး ဂုိဏ္းဂဏမ်ား ႏွင့္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းတြင္ 

ကိုလိုနီအင္ပိုင္ယာမ်ားျဖစ္သည့္ ျဗိတိန္ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းကအဆိုပါ အစုအဖြဲ႔မ်ား 

တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ သတ္ျဖတ္ၾကသည့္ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု Callahan (2003, 

89) ကလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ကရင္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ခ်င္းစသည့္ 

z
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တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားစြာက ၿဗိတိန္ကိုဆက္လက္သစၥာခံၾကျပီး ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ 

ေသာဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္က ဂ်ပန္ႏွင့္အတူ ၿဗိတိသွ်မ်ားကို အိႏၵိယဘက္သို႔  ေမာ

င္းထုတ္ခဲ့ၾကျပီးၿဗိတိန္ကျပန္လည္ခ်ီတက္လာျခင္းႏွင့္အတူဂ်ပန္ဘက္လွည့္၍ ျပန္တိုက္ခဲ့ 

ၾကသည္ (Callahan, 2003, 89)။ 

 အဆိုပါအကြဲအျပဲသည္အံ့ၾသစရာေတာ့မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကိုလိုနီ 

ေခတ္မတုိင္ခင္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္ ကာလမ်ားတြင္လည္း မည္သည့္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔ကမွ ယခုျမန္

မာနိုင္ငံဟုေခၚဆိုသတ္မွတ္ထားေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမအားလံုးကို တသားတည္း အျဖစ္

မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ (Kipgen, 2015, 22; Jones, 2014)။ ကိုလိုနီ 

ေခတ္မတုိင္ခင္က ျပည္မဗမာျပည္ဘုရင္မ်ားသည္ေတာင္ေပၚေဒသ ဗမာမဟုတ္ေသာ 

တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားအေပၚ မည္ကာမတၱ မဆိုစေလာက္ အာဏာသာရွိခဲ့ပါသည္ (Kip-

gen,2015,22)။ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျဗိတိန္ကိုလိုနီဝါဒက ဗမာမ်ားျပားေသာ ေျမျပန္႔ဗမာျပည္ 

ေဒသကိုတိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး  ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ တိုင္းရင္းသား ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားကို 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္ပိုင္း ေပးထားျပီး သြယ္၀ိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ (Jones, 2014, 786)။ 

ဤပိုင္းျခားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းက နဂိုရွိျပီးသား  ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းမတူညီမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

အကြဲအျပဲကို ပိုမို ဆိုးရြာေစခဲ့သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ 

 ဤသို႔ ျဗိတိန္ ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ကိုလိုနီလက္ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေနၾကခ်ိန္ လြတ္လပ္ 

ေရးၾကိဳးပမ္းကာလတြင္ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒစတင္ေပါက္ဖြါးလာခဲ့သည္ (Selth, 2002; 

Callahan, 2003)။ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆုံးျပီးေနာက္တြင္ 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပီး  ၄င္းေနာက္ ဆက္ခံသူမ်ားက 

စာခ်ဳပ္ကိုဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းသြားေတာ့သည္ (Smith,
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2005; Walton, 2008)။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ေနာက္ထပ္ေပၚလာေသာ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္လည္း ရႈပ္ေထြးေသာဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္းဟု သမုတ္ခံရကာ 

ဗမာတုိင္းရင္းသားလူမ်ားစုေရာ၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုပါ မည္သူ႔ကိုမွ် စိတ္ေက်နပ္မႈ 

မရရွိေစခဲ့ေပ (Holliday, 2010, 117)။ ရလဒ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရအျပီး သုံးလအၾကာတြင္ 

ကြန္ျမဴနစ္မ်ား က သူပုန္ထခဲ့ၾကျပီး ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ပအို႔ဝ္ တို႔က လြတ္လပ္ေရးကာလလြန္အ

စိုးရအတြင္းေဘးဖယ္ထုတ္ထားျခင္းအေပၚ  ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ သူပုန္ထေတာ္လွန္ ခဲ့ၾကသည္ 

(Hensengerth, 2005)။ ဤသို႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ မျပည့္စံုေသာ 

ဖက္ဒရယ္ျဖစ္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနစဥ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏု 

၏ ဗမာအမ်ိဳးသားေရး အစိုးရက ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ 

ျခင္းကလည္း ကခ်င္ကဲ့သို႔ေသာ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို  

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း KIO ကိုတည္ေထာင္ကာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈကို 

စတင္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ျပည့္ဝစြာ မေဆာင္ရြက္သည္ကို သိရွိလာျပီးေနာက္ 

တြင္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက၁၉၅၀ ကာလမ်ား 

တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ၁၉၄၇ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ 

၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ အဆိုပါ 

လႈပ္ရွားမႈကို ဗမာ့အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားက ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္၏ 

တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈအား ျခိမ္းေျခာက္မႈဟုျမင္ခဲ့သည္ (Tin Maung Maung Than, 2005, 

75)။ ထိုသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ 

တပ္မေတာ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ 

 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ႏွိမ္နင္းေရး 
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စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ကာ 

တုိင္းျပည္ကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ဟူေသာ 

မိမိကိုယ္မိမိခံယူေသာ အျမင္ကို တရားေသ ကိုင္စြဲလာခဲ့ေတာ့သည္ (Lambrecht, 2004, 

153)။
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၃.၂  စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အရင္းရွင္ဝါဒ

 ျမန္မာ့စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ကမၻာ႔သက္တမ္း အရွည္ဆုံးစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ခြဲထြက္ေရးအေရး 

ကိစၥမ်ားကို ပါလီမန္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တင္ျပလာျပီးေနာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္ 

ေသာတပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ကာကြယ္ရန္ဟုဆိုျပီးတိုင္းျပည္

၏နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးျဖင့္မေျဖရွင္းဘဲ ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းကာ 

အစိုးရအား လုံးဝထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ပါေတာ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရသည္ 

၈ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံဟု လူသိမ်ားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးကို 

ေသြးထြက္သံယိုမႈ မ်ားစြာျဖင့္ ျဖိဳခြင္းခဲ့ရာ  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ   ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 

ရဟန္း ေတာ္မ်ား  ေသဆုံးခဲ့ရသည္(Burma Watcher, 1989,179)။ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ 

အေတာ္မ်ားမ်ား အဖမ္းခံရျပီး တိုင္းျပည္ ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပယုဒ္ ႏွင့္ ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ 

ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား အေျမာက္အမ်ားသည္လည္း လက္နက္ကိုင္ ေတာ္

လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ၾကားတြင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (SLORC) ကို အမည္ေျပာင္းထားေသာ 

ပိုမို ဖိႏွိပ္ႏွိပ္ကြပ္သည့္ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) 

လက္ထက္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုစစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေခတ္အဆင့္ဆင့္အျမစ္သြယ္

အင္အားၾကီးလာျခင္း၏ ေနာက္ခံနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၀ါ ဒီမွာဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ ဗမာယဥ္ 

ေက်းမႈၾကီးစိုးလႊမ္းမိုးေသာ အားေကာင္းေသာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ႏွင့္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ 
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တည္ေထာင္ေရးျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းအယူအဆသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘိုးေဘးမ်ား 

ခံစားခဲ့ၾကေသာမိမိတို႔ လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္လကၡဏာႏွင့္ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္လည္ 

ရရွိေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္ဟု South (2008, 93) ႏွင့္ Callahan (2003) တို႔က ေလ့လာ 

မွတ္သားထားသည္။

 စစ္အစိုးရသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ကို ၁၉၉၀ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

သို႕ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီက ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ 

အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အခါ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ 

လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံမ်ားက စစ္အစိုးရကို 

ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ရွုတ္ခ်ျခင္း၊ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူျခင္း၊ လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းကို 

ပိတ္ပင္ျခင္းစသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားတြင္ 

စစ္အစိုးရသည္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို 

ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ အျပစ္အနာမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ NLD က အဆိုပါ 

ညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ 

 စစ္အစိုးရသည္ “ဥပေဒေဘာင္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း” သို႔မဟုတ္ “စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳး

တိုးတက္ေအာင္အရင္ေဆာင္ရြက္ပါစို႔” စသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၄င္းတုိ႔ကို 

အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ညီလာခံတြင္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး 

အဖြဲ႔ (KIO) အပါအဝင ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တင္သြင္းခ်က္မ်ားကိုမူ 

လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ၾကသည္ဟု ၄င္းအဖြဲ႔မ်ားက အက်ယ္တ၀င့္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ကာလက 
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အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အရင္းရွင္စနစ္” 

ဟု Kevin Woods (2011) ႏွင့္ Lee Jones (2014, 792) တို႔က ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း စစ္အစိုးရမွ သဘာဝအရင္း အျမစ္မ်ားကို  

ေခါင္းပုံ ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တိုးခ်ဲ႕ 

ျခင္းစသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အဓိကေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု၄င္းတို႔ကဆိုသည္။ 

ဥပမာ စစ္အစိုးရကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သို႔မဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလမ်ားတြင္ 

ေဒသအတြင္းမွထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း EAOs 

မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို တူးေဖာ္အျမတ္ထု

တ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ထိုေဒသတြင္ ယခင္က အနည္းငယ္သာ  သို႔မဟုတ္ လံုး၀ 

မေရာက္ရွိေသးေသာ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ စီးပြါးေရးအရထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ျခင္း 

တို႔ျဖစ္သည္ MacLean, 2008, 143) ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း 

စီးပြါးေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို လိုလားခဲ့ေသာ္ျငား KIO ႏွင့္ အမ်ားစုက ႏုိင္ငံေရးအရ 

သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ လိုလားခဲ့ၾကသည္။  သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားအတြင္းက 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏိူင္းမႈမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ။ 

တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းရမည့္အစား ထို 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၾကီးစိုးတည္တံ့ရန္ အခ်ိန္၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိရန္ သာ ျဖစ္ခဲ့သည္ (South & Joll, 2016, 

183)။ အႏူတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ တည္ျငိမ္ျငိမ္းခ်မ္းေနမႈ ႏွင့္ စီးပြါးေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈအခ်ိဳ႕တို႔ 

ရွိခဲ့ေပေသာ္ျငားလည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ 
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တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား မယုံၾကည္မႈမ်ားကို မဖယ္ရွား ခဲ့ႏိုင္ရုံသာမက 

တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနေသာ မည္သည့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကိုမွ 

ေျဖရွင္း နိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ (South, 2008)။
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၃.၃.  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGF) ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္  

 ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြါးျခင္း

 ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပုံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 

စစ္အစိုးရသည္ အျငင္းပြါးဖြယ္ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ကာ  ယင္းအေျခခံ ဥပေဒအရ 

ပါလီမန္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏူန္းကို စစ္တပ္မွ ရရွိထားျပီး အနာဂတ္တြင္ တက္လာမည့္ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမွာက္ခံ အစိုးရမ်ား၏ ၾသဇာမွကင္းလြတ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း   တစ္ရပ္အျဖစ္ 

တပ္မေတာ္သည္ ခိုင္မာစြာဆက္လက္ တည္ရွိေနေစခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 

အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္းပထမဦးဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၀ 

တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ စစ္တပ္မွ ဖြဲ႔ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ (USDP)  

သည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ 

ဦးသိန္းစိန္၏ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ အစိုးရသစ္တက္လာခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း၏ 

အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ တုိင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္တစ္ဖြဲ႔တည္းသာ ရွိရမည္ဟု 

အတိအလင္းဆိုကာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရသည္ အစိုးရဘက္က မဟုတ္ေသာ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို တပ္မေတာ္၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္ျခား 

ေစာင့္တပ္မ်ား(BGF) မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္လဲဖြဲ႕စည္းရန္ ညွႊန္ၾကားခဲ့သည္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕မ်ားကား ေရြးစရာမရွိဘဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 

BGF အစီအစဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ ညီညြတ္ေသာ ဝျပည္တပ္မေတာ္ (UWSA)၊ 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား 

ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA သို႔မဟုတ္ ကိုးကန္႔) တို႔အပါအဝင္ 
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တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ၾကီးမ်ား အမ်ားစုက ထိုအစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကသည္။ 

ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္က MNDAA ကို ေခ်မႈန္း လက္နက္ျဖဳတ္ကာ 

၂၀၀၉ တြင္ BGF အသြင္ေျပာင္းေစခဲ့သည္။ ေလးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ MNDAA 

ျပန္ေပၚလာခဲ့ျပီး ဆုံးရွုံးခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္တုိက္ယူခဲ့ရာ ဒုကၡသည္ ငါးေသာင္းခန္႔ 

အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ဘက္သို႔ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ 

“တုိင္းျပည္တြင္ လူေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံး လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ” (Farrel-

ly, 2012, 64) ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ ကို ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ကာ ႏွစ္ဘက္ၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကို ရပ္တန္႔သြားေစခဲ့ျပီး ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခန္႔ 

ေနရပ္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး 

(KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္- ေတာင္ပိုင္း (SSA - South) စေသာ အပစ္အခတ္ 

ရပ္စဲအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အပစ္အခတ္မရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း ႏိုင္ငံ၏ 

အျခားေနရာမ်ားတြင္  ျပန္လည္ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအား 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အသစ္ကို စတင္ရန္ တြန္းပို႔ခဲ့ေတာ့သည္။ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ 

ဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္ထားရန္ တပ္မေတာ္ကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 

ထိုအမိန္႔ကို လိုက္နာရန္ စစ္တပ္က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ 

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Union Peace Working Committee) ကို 

ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကံေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွ

င့္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံရန္ အတြက္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

တစ္ဘက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကလည္း အစုအဖြဲ႔အလိုက္ 

အစိုးရေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရးသမား မ်ားႏွင့္ စကားေျပာ ႏိုင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား 
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လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားက တစ္တုိင္းျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) 

ကို ဖန္တီးခဲ့ျပီး လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား ၁၆ ဖြဲ႔၏ ထက္ဝက္ေလာက္က 

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အားအေကာင္းဆုံး UWSA ႏွင့္ KIO ကဲ့သို႔ေသာ က်န္ 

EAOs မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ အားလုံးပါဝင္မႈ မရွိဟုဆိုကာ လက္မွတ္ထုိးရန္ 

ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ျငင္းဆန္ ခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရက UNFC မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 

TNLA ၊ MNDAA ႏွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ 

ဝင္ေရာက္လိုပါက လက္နက္စြန္႔ရမည္ဟူေသာ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေသာ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ EAOs မ်ားဘက္မွ အျခား စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားမွာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္းအေပၚ 

ယုံၾကည္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အေျဖရွာျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ အာမခံခ်က္ပိုမို လိုအပ္ျခင္း 

ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ကာလ အတြင္းမွာပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို 

ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို နားမလည္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ EAOs ထက္ဝက္ေလာက္က 

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆန္ၾကျခင္း ႏွင့္ အတူ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ 

သည္ သိသာျမင္သာေသာ ရလဒ္မ်ား မထြက္ဘဲ ျပီးဆုံးသြား ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

(NLD) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရသစ္က 

လက္လႊဲ ယူခဲ့ပါသည္။ 
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၄. သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

၄.၁  ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္သည္ ေစ့စပ္ညွိႏိူင္းမႈ စတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ  

 အေျဖထြက္ရန္အတြက္ လုံေလာက္စြာ ရင့္မွည့္ေလျပီေလာ?

 

 ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ျပီးသြားေသာအခါ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 

“အနာတရ မတိုးသာမဆုတ္သာ အေျခအေန” “hurting stalemate” သို႔ ေရာက္ေနျပီဟု 

စာေရးသူမွ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ား သည္ ေဆြးေႏြးပြဲ စလို႔ ရေလာက္ေအာင္ 

ရင့္မွည့္ျပီဟု ထင္ရေပေသာ္လည္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈေတာ့ မရႏိုင္ေသးေပ။ Zart-

man (1985; 1995a, 18; 2000) ၏ အဆိုအရ “အနာတရ မတိုးသာမဆုတ္သာ အေျခအေန” 

hurting stalemate ဆိုသည္မွာ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ဘက္လုံးက တစ္ဖက္ကို 

တစ္ဖက္ မႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္လာခဲ့ျပီး ေတြ႔ဆုံညွိႏိူင္းေရးသည္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 

နားလည္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ယင္းသို႔ေသာ နားလည္လက္ခံမႈသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ 

သူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသာမက ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ႔တိုင္း၏ အျမင္ 

သေဘာထားမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က အပ

စ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ 

ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ MPC  မွ ထိပ္တန္း အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သူ Min Zaw Oo (2014, 

36) က ၄င္း၏ သုံးသပ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္  နိဂုံးမွတ္ခ်က္ျပဳရာ၌ ျမန္မာျပည္၏ တုိင္းရင္းသား 

z
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ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏိူင္းျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

တျခားနည္းလမ္း မရွိေၾကာင္း ပဋိပကၡအတြင္းရွိ အစုအဖြဲ႕တိုင္းက နားလည္ ထားၾကေၾကာင္း 

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားဝင္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း သမၼတေဟာင္း 

ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ၄င္း၏ ညွိႏိူင္းေဆြးေႏြးေရးမွဴး အၾကီးအကဲ ဦးေအာင္မင္း တုိ႔က ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 

ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး တို႔ကို လိုလားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 

ဆက္စပ္ ခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္ (Lall, 2016, 104-105)။ ထို႔ျပင္ 

ယခင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေျပာခြင့္ရ အရာရွိ ႏွင့္ စစ္ဘက္လုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမထြန္းဦးကလည္း ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆုံး ရလဒ္သည္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွသာ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရသစ္က ေဆာင္ရြက္ေနေသာ “၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံ” ကို 

ရည္ညႊန္းလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ (Nyein Nyein, 2016)။ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အားလုံးနီးပါးကလည္း အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းျခင္း ထက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွတဆင့္ ပဋိပကၡမ်ား 

ေျဖရွင္းေရးကို ပိုမို လိုလားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္မ်ား အၾကိမ္မ်ား 

စြာ ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား 

ထိခိုက္ ခံစားရမႈ မ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ UNFC သည္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပႆနာမ်ား ၏ အေျဖကို ရွာေဖြရန္ လိုလား ပါေၾကာင္း” အဓိက တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား မဟာမိတ္ UNFC ၏ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အျခား EAOs  ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အီေလးဆြဲေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ ထိခိုက္ရမႈႏွင့္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနမႈ အေျခအေန မ်ားကို ညည္းညူကာ ေဆြးေႏြးညွိႏိူင္းျခင္းသည္သာ 

“တခုတည္းေသာ နည္းလမ္း” ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပုဂၢလဓိဌာန္က်က် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္ 
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(Lall, 2016, 122)။ 

 ဤ သုိ ႔ေ သာ ပ ဋိ ပ က ၡ ၏ႏွ စ္ ဘ က္ လံုး တြ င္ ပါ ဝ င္ေ သာ အ ဖြဲ ႔ မ်ား ၏ တ ရား ဝ င္  

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈကို ပါဝင္ခဲ့ၾက 

ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ျပဆိုေနေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

ရင့္မွည့္မႈ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ 

 သို႔ေသာ္ အနာတရ မတိုးသာမဆုတ္သာ အေျခအေန hurting stalemate ႏွင့္ 

ရင့္မွည့္မႈ ripeness အယူအဆသည္ ေဆြးေႏြးညိုနိုင္းမႈ တကယ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ ေျပလည္မႈ 

ရရွိရန္အတြက္ ၾကိဳတင္မခန္႔မွန္းနိုင္ျခင္းႏွင့္ မရွင္းလင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ (Licklider, 1993, 309; 

Hampson, 1996, 210- 214) ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္  ေျပလည္မႈရရွိေရးအတြက္ 

ထြက္ေပါက္သည္ ေဆြးေႏြးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ ပဋိပကၡတြင္ 

ပါဝင္သူမ်ား တကယ္တမ္း ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထင္ဟပ္ပါ၏ေလာ ဟူသည့္ ေမးခြန္းသည္ 

ထပ္မံစုံစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 လုပ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုမွာ အသင့္ျဖစ္မႈ readiness သီအိုရီအရ လိုလားခ်က္ 

အေၾကာင္းရင္း motivation ႏွင့္ အေကာင္းျမင္မႈ optimism မ်ား၏ ဒီဂရီအဆင့္ကို 

ေစ့ငုေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု Dean Pruitt ( 2007, 42) က ဆိုပါသည္။ Pruitt ၏ 

အဆိုအရ အေကာင္းျမင္မႈသည္ ရွုေထာင့္ သုံးခုက လာပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးမ်ားကို 

ေလွ်ာ႔ခ်ထားျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရုပ္ပုံလႊာကို တည္ေဆာက္ျခင္း 

ႏွင့္ အေမွာင္ထု၏ လမ္းဆုံးတြင္ အလင္းေရာင္ရွိသည္ ဆိုသည့္ သုံးခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ 

တုိင္းရင္းသား နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡတြင္ အဓိက ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ကား 

ႏွစ္ဖက္လုံးသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာလာခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္
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ခ်က္မ်ားကိုေလွ်ာ႔ခ်ခဲ့ၾကသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကာလက စစ္အစိုးရသည္ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္ federalism ဆိုသည့္ စကားလုံးကို လက္သင့္မခံခဲ့ဘဲ အဆိုပါ 

အသုံးအႏူန္း သည္ ခြဲထြက္ေရး သို႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈကို ျခိမ္းေျခာက္မႈ 

တစ္ရပ္ဟု ယူဆ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ စစ္အစိုးရသည္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ 

ဆိုသည့္ရပ္တည္ခ်က္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ကိုင္စြဲခဲ့ျပီး အစိုးရဘက္မွ မဟုတ္ေသာ 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGFs မ်ား အျဖစ္ တပ္မေတာ္၏ 

ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ရွိေစရန္ အတင္းတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ပထမဆုံး အၾကိမ္အျဖစ္ 

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ အဆိုပါရပ္တည္ခ်က္ကို ခ်ိန္ညွိေပးခဲ့ျပီး အစိုးရက 

ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဖက္ဒရယ္ အာဏာခြဲေ၀ ျဖန္႔ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

တုိင္းျပည္၏ အႏၱိမရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံေပးခဲ့ကာ EAOs မ်ား ေဆြးေႏြးဝိုင္းသို႔ 

ဝင္လာေစရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အျဖစ္ BGF အစီအစဥ္ကိုလည္း 

ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း မူလက လြတ္လပ္ေသာတုိင္းျပည္မ်ား ထူေထာ

င္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး 

KNU ႏွင့္ KIO တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕ EAOs မ်ားကပင္ ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္သာ လိုလားေၾကာင္း တရားဝင္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးရန္ ရင့္မွည့္သည့္ အေျခအေနရွိျပီဟု ယူဆခ်က္ကို အားျဖည့္ေပးပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ဆိုခဲ့ပါ ေျပာဆိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပဋိပကၡတြင္ 

ပါဝင္ၾကသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း 

ဂရုျပဳရေပမည္။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ “၂၁ရာစု 
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ပငလ္ုညံလီာခ”ံ ကိ ုၾကိဳဆိုေထာကခ္ံေသာအားျဖင္ ့ထတု္ျပန္ေသာ လႊတ္ေတာ၏္ ေၾကညာခ်က ္

တစ္ေစာင္တြင္ “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာ အသုံးအႏူန္းပါဝင္သည္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၄ပုံ 

၁ပုံ ေနရာရထားေသာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားအားလံုးက ကန္႔ကြက္မဲ 

ေပးခဲ့ၾကသည္ (Eleven, 2016)။ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေပးေသာ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အဆိုပါ စကားလုံးကို မူအားျဖင့္ လက္ခံေသာ္လည္း တည္ဆဲ ၂၀၀၈ 

အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္က ျပသေနသည္မွာ 

တပ္မေတာ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ မျပတ္သားဘဲ ဒိြဟျဖစ္ေနေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ျပီး 

ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အနာဂတ္ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ႏွင့္ အာဏာ 

ခြဲေ၀မႈမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏိူင္း ၾကသည့္အခါ ပိုမို ၾကီးမားေသာ 

စိမ္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေတြ႕႔ရသည္။

 ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ထပ္ နားလည္ရန္ခက္ခဲသည့္ အခ်က္တ

စ္ခုကားေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံအစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ မရွိဘဲ လြတ္လပ္ျပီးသီးျခား 

အင္စတီက်ဴးရွင္း ျဖစ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားကို ဆက္တုိက္ တုိက္ခိုက္ေနျပီး (အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္)  တစ္ခ်ိန္တည္း 

မွာပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္းမွလည္း ထြက္ခြါသြားျခင္း မရွိေပ။ 

 ဥပမာ အေနျဖင့္ ျပရလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ KIO ေဒသမ်ားကို ဝင္ေရာက္ 

ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္း၁၇ ႏွစ္ၾကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက်ိဳးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ထုိး

စစ္မ်ားကိုဆႏၵအေလ်ာက္ဆက္တုိက္ဆင္ႏြဲ႔ေနပါသည္။ယင္းသို႔ ေရွ႕ေနာက္ကြဲလြဲေနေသာ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားကယူဆၾကသည္မွာ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ား၏

ေနာက္ကြယ္မွရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္တြင္ အခြင့္ထူးခံ
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အာဏာေနရာကိုဆက္လက္ကိုင္စြဲထားမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည္ဟု  

ျဖစ္သည္ (The Economist, 2013)။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ထိုသို႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 

တပ္မေတာ္က  တင္သြင္းထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ KIO က အလွ်င္အျမန္လက္ခံရန္ 

ဖိအားေပးျခင္းဟု ယူဆၾကသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားက ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သည့္ အင္အားစုမ်ား 

(အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္) ၏ ေရာေထြးေနသည့္ အေနအထားမ်ား ကို ျပသေနပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး ပဋိပကၡသည္ ေဆြးေႏြးညွိႏူိင္းမွဳ စတင္ရန္အတြက္ ရင့္မွည့္ 

ေကာင္း ရင့္မွည့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပလည္မႈကို 

ဦးတည္ မတည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ႏွင့္ ေနာက္ စာပိုဒ္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္း 

ေဖာ္ျပမည့္ ပဋိပကၡြတြင္ ပါဝင္ကစားေနသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား အေျပာင္း အလဲ 

အေပၚ မူတည္ေနပါေတာ့သည္။ ေရွးဦးစြာ မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားက ျမန္မာအစိုးရကို 

ေဆြးေႏြးေရး စားပြဲဝိုင္းသို႔ ပို႔ခဲ့သနည္းဆိုသည္အား စတင္ေဆြးေႏြး ၾကပါစို႔။
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၄.၁.  တရားဝင္မႈ legitimacy ႏွင့္  အာဏာ Power ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

 

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေပါင္းမ်ားစြာ 

ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။  ကာလရွည္ၾကာ နိုင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာခဲ့သူမ်ားအတြက္မူ ျမန္မာ့အာဏာပိုင္မ်ားေျပာေလ့ရွိေသာ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး”၊ 

“အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္”၊ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ”၊ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီခ်က္” ႏွင့္ “ဥပေဒေဘာင္ထဲသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္း” စသည့္ စကားလုံးမ်ား 

ႏွင့္ မစိမ္းေပ။ သို႕ေသာ္ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းသည္မွာ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ 

ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC (ယခုအခါ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ NRPC ဟု အမည္ေျပာင္းသြားပါျပီ) ၏ ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔မွ 

ထိပ္တန္းအရာရွိဦးမင္းေဇာ္ဦး က သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ေျခလွမ္းစခဲ့ေသာ “လက္

ရွိျ ငိ မ္း ခ် မ္းေရးျ ဖစ္ စဥ္သည္ယခင္ျ ငိ မ္း ခ် မ္းေရးျ ဖစ္ စဥ္ မ်ားႏွ င့္ျ ခားနာပါသည္ ”ဟုဆို

ကာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားလည္းမၾကဳံစဖူး ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာျပီးပိုမိုပြင့္လင္းကာ ယခင္ကထက္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္ (Min Zaw Oo, 2014, 25)။ 

ေဖာ္ျပပါေျပာဆိုခ်က္မ်ားက အမွန္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ အေၾကာင္းရာ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားက 

အဆိုပါခ်ဥ္းကပ္မႈေျပာင္းလဲျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနပါသနည္း?။ အခ်ိဳ႕က 

ရႈ႕ျမင္သည္မွာ စစ္အုပ္စုကသာဆႏၵရွိမည္ဆိုလွ်င္လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဒီမိုကေရစီ 

အေျပာင္းအလဲ မျပဳလုပ္ဘဲလည္း ၄င္းတို႔ ဆက္လက္ အုပ္စိုးႏိုင္ပါသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေမးစရာ ေမးခြန္း ေပၚလာသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 

ခ်ဥ္းကပ္မႈ အေျပာင္းအလဲကို မည္သည္အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ေစ့ေဆာ္ခဲ့ပါသနည္း ဟူ၍ 

ျဖစ္သည္။ 
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 Druckman and Green (1995) တို႔၏ အဆိုအရ အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္ 

သူပုန္မ်ားအၾကား ႏိူင္းရ တရားဝင္မႈ relative legitimacy ႏွင့္အာဏာ relative power 

အေျပာင္းအလဲမ်ားကေဆြးေႏြးရန္ တိမ္းညြတ္မႈအေပၚသက္ေရာက္ေစသည္ဟု သိရသည္။ 

ျမန္မာ့ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ား ဆိုးရြားျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရး 

တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစိုးရအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔ အေရး ယူျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ စစ္အစိုးရ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ 

ေတာ္ေတာ္ ယုတ္ေလ်ာ႔ဆုတ္ယုတ္လာသည္ကို ပညာရွင္မ်ားက ရႈ႕ျမင္သံုးသပ္ကာ ယင္းသို႔ 

ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား ကို သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ဥပမာ ဆိုရလွ်င္ ၁၉၈၈ လူထုအုံၾကြမႈကို ျဖိဳခြင္းျခင္းနွင့္ ၁၉၉၀ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေပလယ်ကန္ျပဳခဲ့ျပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ 

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၄င္းတုိ႔၏ သံအမတ္ၾကီးမ်ားကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကကာ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳလုပ္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြါးေရးအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ 

မ်ိဳးစုံေသာႏုိင္ငံစုံ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔ဝင္ ေရာက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ (Hadar, 1998)။ စစ္အစိုးရ၏ တိုင္းျပည္အမည္ကို Burma မွ Myanmar သို႔ 

ေျပာင္းလဲျခင္းကိုပင္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေပ။ ထိုစီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ားသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မည္ေရြ႕မည္မွ် သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ 

စစ္အစိုးရကို ထိခိုက္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္သေလာ 

ဆိုသည့္ကိစၥမ်ားက ျငင္းခုန္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ 

တုိင္းျပည္၏ အထီးက်န္ရပ္တည္ရမႈက ပိုမိုဆိုးရြားလာကာ တုိင္းျပည္သည္ တရုတ္၏ 

လႊမ္းမိုးမႈအေပၚ လုံးဝမွီခိုခဲ့ရေသာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 
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ျမန္မာ့ စီးပြါးေရးတြင္ ဧရာမ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိၾကသည့္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႔၀င္၊ ၄င္းတုိ႔ 

မိသားစုမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ေရေပၚဆီ လူ႔မလိုင္ elites and cronies လူတန္းစားမ်ား၏ 

ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြါးေရး အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားႏွင့္ ထိုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပိုမို 

ပြင့္လန္းမႈမ်ားကို လိုလားလာၾကသည္မွာ အေျဖျဖစ္ေၾကာင္း Jones (2014a) ႏွင့္ Kings-

bury (2014, 359) တို႔က ဆုိသည္။  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရဟု ကိုယ့္ဖာသာ 

ကင္ပြန္းတပ္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလူထြက္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက 

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းရန္ ဆက္တိုက္ၾကိဳးစား 

အဆိုျပဳျခင္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ား ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးကို 

ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ ျမန္မာ၏ ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ အေနာက္အစိုးရမ်ား၏ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈ 

ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စီးပြါးေရးအက်ိဳးစီးပြါးမ်ား ရွိလာျခင္းႏွင့္ 

တပမ္ေတာ ္ေခါင္းေဆာငမ္်ား၏ အဓကိ စီးပြါးေရးမ်ားလည္း ေကာင္းမြနလ္ာေၾကာင္းသညက္ား 

သံသယမရွိအပ္ေပ (Kingsury, 2014, 359)။ 

 စစ္အုပ္စု၏ ေနာက္ထပ္ တရား၀င္မႈ legitimacy ဆိုင္ရာစိမ္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ မီဒီယာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ NLD ကဲ့သုိ႔ 

အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ား က စစ္အစိုးရကို တရားမဝင္ေသာ အာဏာပိုင္အျဖစ္ သရုပ္ေဖာ္ၾကမႈ 

ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ သူပုန္ထေတာ္လွန္မႈ စသည္တို႔က အစိုးရ၏ 

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈကို တိုက္ရိုက္စိမ္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ 2015ခုႏွစ္ 

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တစ္တုိင္းျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို 

လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး က “ဒီအစိုးရနဲ႔ 
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၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အစုိးရရဲ႕ တရားဝင္မႈ 

ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံေသာ္လည္း သူတို႔နဲ႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟူ၍ 

ျဖစ္သည္ (Lall, 2016, 121)။ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တဆင့္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ 

ထိုအဖြဲ႔မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္စပ္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမ်ားသို႔ စစ္အုပ္စိုးသူမ်ား၏ 

တရားဝင္မႈကို ေရာက္ရွိေစလိုျခင္းသည္ကား နားလည္ႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္ (Lall, 2016, 

105)။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနစဥ္ ျပည္သူမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားႏွစ္သက္ မႈကလည္း 

အလြန္ျမင့္တက္ ဆူပြက္လ်က္ရွိရာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွတဆင့္ ၄င္းတို႔၏ တရားဝင္မႈ ကို ဖန္တီးျခင္းမွ လြဲ၍ 

တျခားေရြးစရာမ်ား  တိတ္ေတာ့မရွိခဲ့ပါေပ (Lall, 2016, 105)။

 တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္တြင္ လည္းတရားဝင္မႈ legitimacy 

ျပႆနာရွိပါသည္။ ပထမဆုံးတစ္ခုမွာEAOsမ်ားကို အစိုးရကအသိအမွတ္မျပဳေပ။အဘယ့္ေ

ၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရးကို ထိပါးေနေသာ တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာEAOs မ်ားသည္ တစိတ္တပိုင္း 

လြတ္လပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမမ်ားကိုေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ေနျပီးအဆိုပါ နယ္ေျမမ်ား 

သည္ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ၊ လုံးဝျဖစ္ေစ ဗဟိုအစိုးရ၏ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈမွကင္း

လြတ္ေနလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔မ်ားက ၄င္းတို႔တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ား၏ ေထာက္

ခံမႈရရွိကာ၊၄င္းတို႔တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းသည္ ဘိုးေဘးမ်ားရရွိခံစားခဲ့ရျပီး လြတ္လပ္ေရးမရခင္ 

လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအ

ၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကကတိျပဳခဲ့သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ဆုံးျဖတ္ခြင့္မ်ား 
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ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တရားေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း လူမ်ိဳးစုံလင္ေသာတိုင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ား အထူးသျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သည္တစ္ဖြဲ႔မက ရွိကာ ၄င္းအဖြဲ႔ 

တို႔သည္ မတူညီေသာ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားအားလံုးကိုမူ ကိုယ္စားမျပဳႏုိင္ေပ။ 

ထိုေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အတြက္လည္း တရားဝင္မႈသည္လည္း 

အျငင္းပါြးဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္တရားဝင္မႈရရွိေ

ရးသည္ေဆြးေႏြးဝိုင္းသို႔ တိမ္းညြတ္ရန္ တြန္းပို႔ခ်က္ၾကီးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

“ဘယ္သူကမွ တရားမ၀င္ပါဘူး” ဟုျမန္မာနိုင္ငံမွ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးႏွင့္ အၾကံ့ခိုင္ဆံုး 

ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ 

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး KNU မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သို႔၊ 

အစိုးရႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး မည္သည့္ဘက္မဆို ၄င္းတို႔၏ တည္ရွိမႈ အေနအထားႏွင့္ နိုင္ငံေရး 

ရပ္တည္မႈ အေၾကာင္းရင္းရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို တရား၀င္မႈ ျပဳလုပ္လိုေနၾက သည္မွာ  

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိနို္င္ငံေရးအေျခအေနေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွဴ ့ျမင္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

KNU အဖြဲ႕ကို အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ 

လက္ခံ ဆက္ဆံျခင္းမွတပါး အျခား ေရြးစရာမရွိဟု ၄င္းက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူထုေထာက္ခံမႈ ေတာ္ေတ္ရရွိထားေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ KIO ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔တြင္ တရား၀င္မႈ legitimacy 

ဒြိဟသည္ မတူညီေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွ လာပါသည္။ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မရခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူမႈစီးပြါးျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္း 

ႏုိင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ 
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ေရးထိုးျပီးသည့္အခါ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ Kevin Woods 

(2011) ေျပာသကဲ့သို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အရင္းရွင္စနစ္ ceasefire capitalism 

ကေပးသည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေၾကာင့္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ 

ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ KIO 

တပ္သားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႔၏တရား၀င္မႈ legiti-

macy ကို က်ဆင္းကာအဖြဲ႔ အတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ (Bren-

ner, 2015, 349-351)။ ထို ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္က ေပးခဲ့သည့္ 

ခါးသက္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ KIO သည္ ႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနျပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး မႈႏွင့္ 

သေဘာတူညီမႈအတြက္ ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးရန္ ေျပာဆုိလာသည္။ KNU က အဘယ့္ေၾကာင့္ 

NCA ကို တက္ၾကြစြာ ထိုးခဲ့ျပီး KIO က တြန္႔ဆုတ္ေနသနည္းဆိုသည္ကို ဆိုခဲ့ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားက 

ရွင္းျပေနပါသည္။ 

 အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား အာဏာမွ်ေျခ ႏွင့္ 

အျပဳတ္မတိုက္ႏုိင္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏွစ္ဘက္လုံးက ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို လိုလား 

ၾကျခင္း၏ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔နိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔  အေျခအ 

ေနတြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ တပ္မ်ားအၾကား စစ္အ

င္အားကတန္းတူညီမွ်မွ်ေျချဖစ္ေနသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္ လုံးဝ 

အႏိုင္မတိုက္နိုင္ၾကသည္ကိုေတာ့ သိေနၾကဟန္တူပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွား

သူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို ၁၉၈၀ ကာလမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားအတြင္း 

ႏွိမ္နင္းျခင္းအျပင္၊ စစ္အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္၏ အင္အားကိုလည္း ေလးသိန္းအထိ 
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တိုးခဲ်႕ခဲ့ကာ (Selth, 2000)၊ စစ္ဆင္ေရးရာသီ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေရးမွသည္ ထာဝရနယ္ေျမ 

စိုးမိုးေရးသို႔ ေျပာင္းကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားကို 

ထိုးေဖာက္သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္ (Jones, 2014, 792)။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ 

သဘာဝရင္းျမစ္ မ်ားျပားေသာ အေျချပဳေနရာမ်ားကို သိမ္းယူရင္း (Lambrecht, 2004) 

တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းမွ အကြဲအျပဲကို အျမတ္ထုတ္ကာ 

ထိုအဖြဲ႔မ်ားထဲမွပဲ့ထြက္လာေသာ အားနည္းေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး       

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားအသြင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းကာ ထိုအဖြဲမ်ားကို   ယခင္က ေတာ္လွန္ေရး 

ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အားေကာင္းေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ UWSA ႏွင့္ 

KIO စသည္တို႔ကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေစခဲ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္(Jones, 2014, 792)။ 

ရလဒ္အျဖစ္ လက္ရိွပဋိပကၡသည္ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲေတာ္လွန္ေရး

ဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပထဝီအေနအထားအရ  ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔သားထားသည့္ အေနအထားျဖစ္ကာ 

ထိုေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရကို တစ္စုံတရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ မျပဳႏုိင္ေတာ့ေပ 

(Jones, 2014, 796) ၿမိဳ႕ျပေဒသမွ ဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအဖြဲ႔မ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ 

စစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပုံကို တင္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ (ibid)။ ယင္းသို႔ 

အာဏာဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲ သြားျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ပိုမိုၾကီးထြားလာေသာ အင္အား

တို႔ေၾကာင့္တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ေျပာင္းသြားခဲ့ပံုေပၚပါသည္။     

ဤသို႔ျဖင့္ KNU ႏွင့္ KIO တို႔သည္လည္း လြတ္လပ္ေရး ပန္းတုိင္အစား  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ 

ႏုိင္ငံတြင္းတြင္သာ ရပ္တည္ရန္ ႀကိဳးစားလာပါသည္ (ibid)။

 တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအင္အားကို တိုးခ်ဲ႔ျခင္း၊ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ
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မ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္နိုင္ငံေရး ျပႆနာ၏အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ားကို မေျဖရွင္းဘဲ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အရင္းရွင္စနစ္မွ တဆင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို 

စည္းရံုးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ရလဒ္တစ္ခုထြက္ရွိလာသည္မွာ တုိင္းရင္းသား

လူနည္းစုမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေထြေထြမေက်နပ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလာ 

သည္ကို သိအပ္ေပသည္။ ဥပမာလူေနမႈစရိတ္ ၾကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး 

လြတ္လပ္ခြင့္တို႔အတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္တိုက္ ေပၚလာသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း စစ္အစိုးရသည္ EAOs မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 

အတင္းေျပာင္းခိုင္းေပရာ အင္အားၾကီးအဖြဲ႔မ်ားက ျငင္းဆန္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အပစ္အ

ခတ္ရပ္စဲေရးက်ိဳးပ်က္ကာတပ္မေတာ္ကထုိးစစ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားစြာေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ရွိေနသည္သာမက အခ်ဳိ႕မွာ 

အင္အားအထိုက္အေလ်ာက္ ေကာင္းၾကသည္ျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသား ဘက္ျခမ္းကလည္း 

စစ္အစိုးရ၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ သိပ္ျပီး စိတ္ပ်က္သြားၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးစုေပါင္းကာ အင္အားစု တစ္ရပ္တည္း 

အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ရင္ဆုိင္ရန္ စဥ္းစားေနၾကစဥ္အတြင္း စစ္အစိုးရသည္ မလိုအပ္ဘဲ 

အကုန္အက်မ်ားျပီး မေအာင္ႏုိင္ေသာ စစ္ပြဲ အစား ေဆြးေႏြးေရးကို ေရြးခ်ယ္ေပမည္ဟုလည္း 

၄င္းတို႔က တြက္ထားၾကပုံေပၚပါသည္။ အဆုိးဆံုး အေျခအေနအျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ KIO ဌာနခ်ဳပ္ 

လုိင္ဇာ ကို သိမ္းလိုက္ေစကာမူ ေျပာက္က်ား စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တိုက္ပြဲ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲ႔ကာ 

၄င္းတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးကို လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္ဟု KIO က ယုံၾကည္ထားသည္ (The Econ-

omist, 2013)။  ယင္းအေျခအေနက Pruitt (2007) တင္ျပေသာ အသင့္ျဖစ္မႈ readiness 
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ကို ထင္ဟပ္ေစကာ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားက မည္သည့္ဘက္မွ မႏုိင္ႏိုင္သည္ ကို သိၾကကာ 

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းက ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 
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၄.၃. သမာသမတ္က်ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကား၀င္ေစ႔စပ္မႈ မရွိျခင္း။   

 

 သမာသမတ္က်ေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီ 

ျခင္းမရွိမႈကလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ရွိေနေသာ ေစ့စပ္ညွိႏူိင္းမႈသည္ ျပည္တြင္းမွ ျဖစ္ျပီး အစိုးရက ဦးေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ကာ 

ႏိုင္ငံတကာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူမ်ားမပါရွိေပ။ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္ 

သူမ်ားအၾကားတြင္ နားလည္မႈလြဲေနသည့္ အခ်က္မွာ ေဒသခံမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ 

ျပႆနာရပ္မ်ားကိုပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ၾကေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ား 

စတင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏုိင္ငံျခားမွတတိယ အင္အားစုတို႔ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းထက္ အျမဲတမ္းပို ေကာင္းရလိမ့္မည္ ဟု ယူဆမႈျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ International Crisis Group (2015) ၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္၏ အေကာင္းဆံုးအားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ျပည္တြင္း မွ လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုထားသည္။ ျပည္တြင္းမွလာျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ အားေကာင္းမႈမ်ိဳး ရွိသည္ကိုမူ မေျပာ 

ထားေပ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေကာင္းအဆိုး ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက 

ခံစားရမည္ ျဖစ္ျပီး ကာလတို၊ ကာလရွည္ ပိုမို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾက

သည္ဆိုသည္မွာမွန္ကန္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျပည္တြင္းအစိုးရမွ ဦးေဆာင္ 

ေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ ဘက္မလုိက္ျခင္း၊ သမာသမတ္ၾကျခင္းတို႔ ရွိျပီး တရားမွ်တသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟုေတာ့ အာမခံခ်က္ မရွိသည္ကို သတိေပး 

လိုပါသည္။ 

 ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ျပႆနာမ်ားသည္အဆိုပါ စႏိုးစေႏွာင့္ အေျခအေနမ်ား 
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တြင္ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား EAOs ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တင္းမာေနၾကျပီးေနာက္ 

၂၀၁၂ တြင္ အစိုးရသည္ ေစ့စပ္ညွိႏိူင္းေရး အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ 

MPC ကိုလည္း ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ UPWC ကို သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အပါအ၀င္ အစိုးရဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 

တပ္မေတာ္မွ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ MPC သည္ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ 

စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ျပီး ၄င္းတို႔၏ အဓိကအခန္းက႑မွာ 

UPWC ကိုကူညီရန္ျဖစ္သည္။UPWC လက္ေအာက္တြင္ေစ့စပ္ညွိႏူိင္းေရး အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိျပီး 

ဝန္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။အဆိုပါ 

အဖြဲ႕မ်ားက အစိုးရႏွင့္ EAOs မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ 

ဆိုရလွ်င္ အဆိုပါ ညွိႏိူင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္လံုးက ပူးတြဲတာ၀န္ေပး

ထားသည့္ၾကား၀င္ေစ့စပ္သူမ်ားမဟုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သမာသမတ္က်ၿပီး ၾသဇာဂုဏ္သိကၡာ 

ျပည့္၀ကာ ႏွစ္ဖက္လံုးကေလးစား လက္ခံႏိုင္ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား မဟုတ္ၾကသည့္အတြက္ 

လက္ရွိ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား 

အင္အားစုႏွစ္ဖက္က ပူးတြဲပိုင္ဆုိင္သည္ဟုမဆိုႏုိင္ေပ။ ၄င္းတုိ႔သည္ အစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳ 

ေသာညွိႏိူင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္

နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ပူးတြဲျပီးအစိုးရႏွင့္ ညွိႏိူင္းရန္ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား 

ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။UNFC က ႏုိင္ငံတကာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈကို 

ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ ျငင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ေရြးစရာမရွိခဲ့ကာ အစိုးရ ေစ့စပ္ 
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ညွိႏိူင္းေရးအဖြဲ႕ျဖင့္သာစကားေျပာၾကရသည္။ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ 

ယံုၾကည္မႈကိုျမင့္တင္ရန္ ဟုဆိုကာ နိုင္ငံတကာမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ အထူးအၾကံေပး ဗီေဂ်း 

နမ္ဘီယာႏွင့္ တရုတ္သံတမန္ တစ္ဦးတို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာ 

သူမ်ားအျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္  ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူညီေပးခဲ့သည္။ 

 ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရး တတိယအင္အားစုကင္းမဲ့ျခင္း၏ အမွန္ 

တကယ္ျပႆနာကား အစိုးရေစ့စပ္ညွိႏိူင္းမႈအဖြဲ႕က အခ်က္၈ခ်က္ပါေသာၾကိဳတင္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုတင္သြင္းလာခဲ့ျပီး ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ EAOs မ်ားသည္၂၀၀၈ အေျခ 

ခံဥပေဒကိုလက္ခံရမည္ျဖစ္ျပီးႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမလုပ္ခင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

ကိုသေဘာတူညီရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔အားလုံးနီးပါး 

အထူးသျဖင့္UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားကထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ခ်က္  မ်ားကို 

သေဘာမတူညီခဲ့ၾကေပ။ KIO သည္  အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အား ယုံၾကည္မႈမ်ားေလွ်ာ့

နည္းေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘက္မလိုက္ေသာၾကားေနသက္ေသမ်ား မရွိဘဲႏွင့္ အစိုးရက 

အစုအဖြဲ႔အားလုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ စတင္မည္ဟူေသာ လူသိရွင္ၾကားျပဳလုပ္ေသာ 

ကတိက၀တ္ မရဘဲ ေနာက္ထပ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထုိးမည္မဟုတ္ဟု 

ျငင္းဆန္ထားသည္ Lall (2016, 99)။ ေဆြးေႏြးမႈစတင္နိုင္ရန္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ 

ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္တင္းမာမႈမ်ား ၊ေစ်းဆစ္မႈမ်ားႏွင့္အခ်ိန္ၾက

န္႔ၾကာမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ ၾကားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ျခင္း 

ႏွင့္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ NCA တြင္ပါဝင္ 

သည့္အခ်က္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဘုံသေဘာတူညီမႈရွာေဖြရန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
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သေဘာ မတူညီမႈမ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းျပဳစုေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာ၂၀၁၆ 

ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ “စစ္ေရးဆိုင္ရာ 

တပ္မ်ားခြဲျခားျခင္း၊ နယ္နမိတ္မ်ား စိစစ္ျခင္း ႏွင့္သတ္မွတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားမပါ၀င္ေ

သးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ၄င္း NCA သည္ ျပည့္စံုေသာ 

သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈဟူ၍ပင္ မဆိုနိုင္ေသးပါ။ 

အျခားသေဘာတူညီမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္”ဟု Internation-

al Crisis Group (2016) က လည္း ေထာက္ျပထားသည္။  NCA ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္လည္း “မူအားျဖင့္” သာ ရွိၾကျပီး တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရး 

ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

ေျပလည္မႈကို ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ မရရွိေသးပါ။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ဖြဲ႔အနက္ 

၇ဖြဲ႔၏ အဓိက သေဘာထား ကြဲလြဲခ်က္မွာ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ မူဝါဒ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ၄င္း၏ ညွိႏိူင္းေဆြးေႏြးမႈ အဖြဲ႔က UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 

AA ၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႔ကို ေဆြးေႏြးဝိုင္းသို႔ မဝင္ခင္ လက္နက္ျဖဳတ္ရမည္ဟု 

ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ 

အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ၊ သို႔မဟုတ္ 

တပ္မေတာ္၏ တစိတ္တပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ေသး၊ 

အဖြဲ႔ၾကီးမ်ား မပါဝင္ကာထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို မေျဖရွင္းပါက အနာဂတ္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရွိလာႏုိင္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားက 

ျပသေနသည္မွာ သမာသမတ္က်ျပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ 
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အစိုးရက  တဘက္သတ္မူပိုင္ဦးေဆာင္က်င္းပေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေနျခင္း 

သည္ တရားၿပီးမွ်တေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခင္းအက်င္းျဖစ္ေရး တည္ေထာင္ရာတြင္ 

အတားအဆီးျဖစ္ေနျပီး အားေပ်ာ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုသာ ျဖစ္ေစကာ  ႏွစ္ေပါင္း 

၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္၏ အဓိက ရင္းျမစ္ျပႆနာမ်ားကို ခိုင္မာစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ 

အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေစေနပါသည္။ 



- 64 -

jrefrmhNidrf;csrf;a&;wnfaqmufjcif; ESifh wpfEdkifiHvHk;typftcwf&yfpJa&; oabmwlnDcsuf(  NCA  ) &&Sda&; BudK;yrf;csufrsm;\ vwfwavm pdefac:rIrsm;¾

၄.၄. သဟဇာတမျဖစ္ေသာ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပန္းတုိင္မ်ား 

  အင္အားစုမ်ားအၾကား မတူညီေသာလိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပန္းတုိင္ 

မ်ားက ၂၀၁၁မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း မတိုးသာ မဆုတ္သာ 

အေျခအေနမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔ကို မေျဖရွင္းရေသးဘဲ ရွိေနျခင္းက ေနာက္ထပ္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ စိမ္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ အခန္းတြင္ ရွင္းလင္း 

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အတုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဝင္လိုပါက အျငင္းပြါးေနေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 

အစီအစဥ္ကို  လက္ခံရမည္ဟု အစုိးရက ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ 

ေဆြးေႏြးပြဲ အမွန္တကယ္ မျဖစ္ပြါးခင္ ကတည္းက ပထမဆုံး စိမ္ေခၚမႈက ထြက္ေပၚ 

ေစခဲ့သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရက မူၾကမ္းေရးကာ ဥပေဒျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ သည္ 

စစ္တပ္ကို ပါလီမန္ထဲတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏူန္း အထူးအခြင့္အေရး ေပးထားကာ ထိုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ 

အနာဂတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံအစိုးရ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ရွိေနေစပါသည္။ BGF အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အားလုံးေသာ 

လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ 

BGF တပ္မ်ား အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ငယ္မ်ားက BGF 

အသြင္ေျပာင္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အားေကာင္းေသာအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 

KIO ၊  UWSA  ၊  NMSP  ၊ MNDAA  ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္- ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) တို႔က ၄င္း BGF အဆိုကို ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

ရလဒ္အျဖစ္ အစိုးရက တြန္းအားေပးကာ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ထိုးစစ္မ်ား 



- 65 -

tifcGrfvqefatmif¾

ဆင္ခဲ့ၾကေလရာ ၁၉၉၀ ကာလအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား က်ိဳးပ်က္ခဲ့ျပီး 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ 

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကအဆိုပါ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ကာ 

ယင္းအဖြဲ႔မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အၾကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈျပႆနာ တစ္ရပ္ 

မွာကား ျမန္မာ့အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ မည္သို႔ထားရွိမည္ 

ဟူေသာ မေသခ်ာေသးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ ဆႏၵသည္ကား ၄င္းတို႔ အာဏာကို 

စသိမ္းခဲ့စဥ္ကတည္းကရွိထားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္အတိုင္းျပည္တြင္းျပည္ပ ျခိမ္းေျခာက္မႈ 

လုံးဝမရွိေတာ့ဘဲ  နိုင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ ျပီဟု ၄င္းတို႔ 

မယူဆ မခ်င္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စြန္႔လႊတ္မည္မဟုတ္သလို ႏုိင္ငံေရးကလဲ 

ထြက္ခြါမည္မဟုတ္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္ (Jones, 2014, 783-784)။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အားလုံးႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအားလုံး တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ 

ေအာက္တြင္ တစ္ဖြဲ႔တည္းေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ မျဖစ္လာမခ်င္း 

လက္ရွိ အသာစီးအာဏာ ရေနမႈမွ တပ္မေတာ္က ဆုတ္ခြါမည္ မဟုတ္ေပ။ တိုင္းရင္း

သားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္က ၾကည့္လွ်င္ အဆိုပါ သေဘာထားကို လက္မခံႏုိင္ၾကေပ။ 

၄င္းတို႔က တပ္မေတာ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ အရပ္သား အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ 

ရွိေစလိုၾကသည္။ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ လက္ေအာက္သို႔ မေရာက္မခ်င္း၊ ဗဟိုႏွင့္ 

ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရတို႔ၾကား ဖက္ဒရယ္ အာဏာမွ်ေဝမႈရွိေသာ အလုံးစုံ ဒီမိုကရက္တစ္ 

တုိင္းျပည္ မျဖစ္မခ်င္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း 

လက္နက္စြန္႔ျခင္း၊ BGFs အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လုိမည္ မဟုတ္ပါ။ 
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ယင္းသုိ႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထားမ်ား ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသည္ အင္အားစုႏွစ္ရပ္ၾကား 

သဟဇာတမျဖစ္ေသာ ပန္းတုိင္မ်ား ျဖစ္ေနျပီး အနာဂတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ 

ေျဖရွင္းရမည့္ အၾကီးမားဆုံးေသာ စိမ္ေခၚမႈတစ္ရပ္ အျဖစ္ ရွိေနေပမည္။

 ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ထပ္ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမွာ 

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား 

အၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ဆိုေသာ စကားလုံးကို 

ခြဲထြက္ေရး အယူအဆျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို ျခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အရာဟု 

စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ မွားယြင္းစြာလက္ခံယံုၾကည္လာရာမွ ဦးသိန္းစိန္က 

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ စကားလုံး ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ပန္းတိုင္ 

ျဖစ္သည္ဟု ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ခံထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ 

အာဏာခြဲေဝ က်င့္သုံးမႈ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံကို က်င့္သုံး ၾကမည္နည္းဟူေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားမွာ အေျဖမထြက္ေသးဘဲ ရွိေနပါေသးသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဆိုေသာ စကားလုံးကို 

ေလးတိေလးကန္ျဖင့္ လက္ခံခဲ့ျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပလည္မႈႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးမေဖာ္ျပပါဘဲလ်က္ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေလွ်ာခ် 

ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ တပ္သားမ်ား ပင္မလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး Disarm-

ment, Demobiliation and Reintegration (DDR) မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္က 

အလ်င္စလို ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္ထားမယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ စတဲ့ နိုင္ငံေရး ကိစၥေတြကို ေျပာဆိုလို႔ 
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မရပါဘူး၊  ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ 

ႏုိင္ငံတကာ စံႏူန္းနဲ႔အညီ DDR/SSR လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြအတြက္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း ဆြဲသားဖို႔ 

လိုပါတယ္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္က 

ေျပာၾကားခဲ့သည္ (Lun Min Mang and Pyae Thet Phyo, 2016) ။ ၄င္းသည္ အဆိုပါ 

အျငင္းပြါးဖြယ္ တိုက္တြန္းခ်က္ကို NCA ထိုးျပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 

ဇန္နဝါရီလက ျပဳလုပ္ေသာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာၾကသည့္ ၂၁ရာစုပင္လံု 

ညီလာခံတြင္ ပရိသတ္ ၇၀၀ ခန္႔ေရွ႕တြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ( ibid)။ ယင္းသို႔ 

မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းသည္ DDR ႏွင့္ SSR အေၾကာင္း မေျပာခင္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ 

ရလိုသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား စိုးရိမ္စိတ္ ဝင္ေစခဲ့သည္။ KNU 

ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး က DDR/SSR ပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံေရး ဖြဲ႔စည္းပုံ 

တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ (ibid)။ 

ယင္းသို႔ေသာ အျမင္မ်ားက အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း မည္သို႔ ျဖစ္မည္ကို 

ဆန္႔က်င္ဘက္္ သေဘာထားမ်ားအျဖစ္ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ 
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၄.၅. ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပြဲဖ်က္မည့္ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကား   

 မည္သည္တို႔နည္း။

 ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပြဲဖ်က္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေၾကာင္းကို 

မ်ားျပားစြာ ေဆြးေႏြးထားျခင္း ေတာ့ မရွိေပ။ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရးပဋိပကၡ ပညာရွင္ 

South (2012, 23) က ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ “ပြဲဖ်က္သူမ်ား ရွိနိုင္သည္” “ polential 

spoilers” ဟု နာမည္မတပ္ဘဲ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္ေတာ့ ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြး 

ထားျခင္း မရွိျခင္းက တကယ့္ အစစ္အမွန္ အေျခအေနတြင္ စိမ္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနျခင္း ႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တြင္ ပါဝင္ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ 

အခက္အခဲမ်ားကို မထင္ဟပ္ေစပါ။ အဆိုပါ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေလ့လာျပဳစုထားမႈ 

နည္းပါးရျခင္းသည္ ေခါင္းစဥ္၏ အကဲဆတ္ေသာ အေျခအေန ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး NCA သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္က လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

၊ႏို၀င္ဘာလ  တြင္သာ ခ်ဳပ္ဆိုထားရာ တုိေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 

မည္သူမ်ားက စည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္ၾကသည္ ပြဲဖ်က္ၾကသည္ကို ပညာရွင္မ်ားက 

ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲေနေသးေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 

 ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ (စာတမ္းရွင္ကို ဆိုလိုသည္) အဆိုပါေခါင္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးဝိုင္း 

ေပၚသို႔ တင္လုိျပီးပြဲဖ်က္မည့္သူမ်ား spoilers ႏွင့္ သံသယမ်ားသူမ်ား skeptics 

ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းလိုကာ  ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေျပလည္မႈကို ရရွိေစေရးတြင္ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အတားအဆီးမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည့္ 
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ဥပမာအရ တပ္မေတာ္သည္ AA ၊  TNLA  ႏွင့္ MNDAA တိုအား အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ စစ္မ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္ျပီး တုိင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေရးကို ျခိမ္း 

ေျခာက္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔မဝင္ခင္ လက္နက္စြန္႔ရန္ ေတာင္းဆို 

ထားသည္။ ယင္းသို႔လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔သုံးဖြဲ႔ကို မလြယ္ကူေသာၾကိဳတင္သတ္မွတ္  

ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ျခင္း သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး spoiling လုပ္သည္ဟု 

အစိုးရဘက္မွ ရည္ညႊန္းရာေရာက္ျပီး ထိုလုပ္ရပ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သြယ္ဝိုက္ 

ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ အစုိးရဘက္က ဆိုထားေသာ “စစ္မ်က္ႏွာသစ္” ဆိုသည္မွာ 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ ရွိ ေလာက္ကိုင္ ျမိဳ႕အနီး 

MNDAA နယ္ေျမကို ျပန္လည္ရရွိေရး AA ႏွင့္ TNLA တို႔က စစ္ကူခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ကိုးကန္႔ 

တိုက္ပြဲကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ MNDAA က BGF အစီအစဥ္ကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ 

ခဲ့ျပီးေနာက္ အစိုးရ၏ ၂၀၀၉ ထိုးစစ္တြင္ MNDAA သည္ အဆိုပါ နယ္ေျမကို လက္လႊတ္ခဲ့ရျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ေလာက္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ တေအာင္း ႏွင့္ 

ရခိုင္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ဆက္လက္ ျပန္႔ပြါးခဲ့ပါသည္။ BGF အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေစျခင္း 

ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ မပါ၀င္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အဆိုပါ အခ်ဳိ႔အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္ဆံေရး ျဖစ္စဥ္သမိုင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 

၂၀၁၁- ၂၀၁၅ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မပါ၀င္ေသးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ငယ္မ်ားႏွင့္ 

ျပည္သူ႔စစ္ မ်ားစြာႏွင့္ မေဆြးေႏြးရေသးေသာ ၄င္းအဖြဲ႔မ်ား၏ကိစၥ ရွိေနျခင္းသည္ စိတ္ပူစရာ 

မ်ားျဖစ္သည္။AA ႏွင့္ TNLA ကဲ့သို႔ေသာ  ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို 

ရရွိျပီး ၄င္းတို႔၏ အဓိက လိုလားခ်က္မွာ ၄င္းတို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား၏ 
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လူမႈစီးပြါးဆုိင္ရာ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ 

ရရွိရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ အျခား UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္းတုိ႔ ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးရန္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေၾကညာခ်က္မ်ား 

ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ Stedman (1997) ၏ အယူအဆအရ အဆိုပါ အုပ္စုသုံးစုသည္ 

“အရွုံးသမားမ်ား” “losers” သို႔မဟုတ္ “ျပင္ပမွေန၍ ပြဲဖ်က္သူမ်ား” “outside spoilers” 

ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဝိုင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚမခံရသျဖင့္ 

၄င္းတို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ေနရာမရဘဲ ျဖစ္ေနကာ တိုက္ပြဲဆက္ျဖစ္ရန္ 

၄င္းတို႔တြင္ ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ 

အဖြဲ႕မ်ိဳး အတြက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ပြဲဆင္ျခင္းသည္ အမ်ားၾကီးေပးဆပ္ရျခင္း မဟုတ္ေပ။  

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္တြင္ ၄င္းတုိ႔ကို တရားဝင္ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆြးေႏြးဖက္မ်ား အျဖစ္လက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ 

ေနသည့္ အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ရာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (Stedman, 

1997)။

 တုိင္းရင္းသား  လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္က ၾကည့္သည့္အခါ ျမန္မာအစိုးရသည္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုအသုံးျပဳကာႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡ၏ ရင္းျမစ္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္

ဆိုသည္ထက္သူပုန္အင္အားစုမ်ားကိုအားနည္းသြားေစရန္ အခ်ိန္ရေရးအတြက္အပစ္အခ

တ္ရပ္စဲေရးအရင္းရွင္စနစ္ကတဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားေလ့ရွိ သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္ (Jones, 

2014, 792)။  ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၁၉၉၀ ကာလမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

တြင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ KIO ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူညီမႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ ကတိျပဳထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔
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ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အသစ္သည္ ယခင္မ်ားႏွင့္မတူကာ 

ရိုးသားပြင့္လင္းပါသည္ဟုဆိုထား၏။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူ 

မ်ားက ဆိုသည္မွာ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားလည္းေျပာ၊ စစ္လည္းတိုက္” ဟု လုပ္ေနသည့္အခါ 

အစိုးရ၏ သေဘာထားကို မသဲကြဲဘဲ ႏွစ္ဘက္အၾကား ယုံၾကည္မႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစေၾကာင္း 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္ (The Economist, 2013)။ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔သည္ 

“တစ္ေယာက္က သူေတာ္ေကာင္း၊ တစ္ေယာက္က ဗီလိန္” ပုံစံ ေနာက္ကြယ္တြင္ 

လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ျပီး တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားကို တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း ျဖိဳရန္အတြက္ စစ္ေရး 

ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း မူဝါဒကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိပါသည္ (Saw Yan Na-

ing, 2013)။ အခ်ိဳ႕က တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးေနျခင္းသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ အကူးအေျပာင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း မလိုဘဲ 

လႊတ္ေတာ္ေလးပုံတစ္ပုံေနရာ အပါအဝင္ စစ္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲ႔ေနျခင္းျဖင့္ႏုိင္ငံေရးအရ 

အထူးအသာ စီးရယူထားႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ဗ်ဴဟာ ရွိႏိုင္သည္ဟု 

ဆိုၾကသည္ (The Economist, 2013)။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ (MNDAA) ၏ မဟာဗ်ဴဟာ 

ပိုင္နက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းသည့္ တပ္မေတာ္၏ ဧရာမထုိးစစ္မ်ား (Mizzima, 2015) 

က စစ္တပ္သည္ အခြင့္အေရးရသည္ ႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ 

အယူအဆကို ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ KIO ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ရွိေသာ အျခားအဖြဲ႔မ်ား သည္လည္း ျပီးခဲ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္အတြင္း အေရးၾကီးေသာ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားစြာ ဆုံးရွဴံးခဲ့ရသည္။ ဥပမာ KIO 

သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးျခင္း ႏွင့္ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံ ရေနနိုင္ေသာ ၄င္း၏ 

ဖားကန္႔ေဒသ တပ္မဟာ ၆ နယ္ေျမကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
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ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ဆုံရွံဴးခဲ့သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဘက္ 

ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ NCA တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးသည္ မူအားျဖင့္သာ 

သေဘာတူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ 

ခ်က္ တစ္စုံတရာ မရေသးေပ။ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လိုေနေသးပါသည္။ 

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားက 

Stedman ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အကုန္က်ေပးဆပ္ရမည့္ အရာမ်ား၊ စြန္႔စားမႈရယူရမည့္ 

အရာမ်ားကို တြက္လ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႔ထြင္ေလ့ရွိသည့္ လုံးဝ ပြဲဖ်က္သူမ်ား 

total spoiler ႏွင့္ လိုလားခ်က္ၾကီးေသာ ပြဲဖ်က္သူ greedy spoiler  ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ 

ယူဆနိုင္ပါသည္။ အစိုးရဘက္က ရွုေထာင့္တည္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ KIO ကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းသည္ 

ထိုအဖြဲ႔မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လွ်င္ျမန္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲဝိုင္းတြင္ အေပၚစီးက ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါးေနျခင္းသည္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

 ေနာက္ထပ္မလြဲသာ မေရွာင္သာသံုးသပ္ရမည္မွာ NCAထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ား 

ႏွင့္မထိုးထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးျဖစ္ကာ ယင္းဆက္ဆံေရးသည္ ၂၀၁၅ 

ႏိုဝင္ဘာ NCA ထိုးပြဲအျပီးတြင္ သိသိသာသာ ယိုယြင္း လာခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း 

TNLA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္ TNLA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း SSA-S တို႔ တိုက္

ခိုက္မႈမ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ TNLA က ၄င္းတို႔ကို ေဗြေဆာ္ဦး လာတိုက္ေသာေၾကာင့္ 

ဟု SSA-S က ဆိုသည္။ TNLA က ေျပာသည္မွာလည္း  SSA-S သည္ ၄င္းတို႔ အေျခစိုက္ရာ 
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ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္တိုင္းလမ္း ဒသမွ တပ္မ်ားကို ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ 

TNLA နယ္ေျမထဲသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဝင္လာသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္ (SHAN, 2016)။SSA-S 

၏ ျပဳမူပုံမ်ား ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိေရးကား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 

ျဖစ္လာပါသည္။ SSA-S မ်ားက ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္သို႔ တပ္မ်ား ပို႔လာျခင္းသည္ 

လိုလားခ်က္ၾကီးေသာ ပြဲဖ်က္သူမ်ား greedy spoilers တို႔၏ နယ္ေျမပိုင္နက္ ခ်ဲ႔ထြင္ေသာ 

မဟာဗ်ဴဟာ တစ္မ်ဳိးကဲ့သို႔ ျဖစ္ကာ အစိုးရသည္ SSA-S ဘက္ျခမ္းက ရပ္တည္ေပးကာ 

တိုက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူေသာ တြက္ကိန္းကိုလည္း အေျခခံထားသည္ ဟု အခ်ိဳ႕ ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူမ်ား က ဆိုသည္။ 

 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထိုးရန္အတြက္ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ KIO ၏ 

ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေသာ သေဘာထား ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

ယခင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ျပယ္ သြားသည့္ ခါးသက္ေသာ 

အေတြ႔အၾကဳံရွိထားရာ KIO သည္ ပိုမိုအာမခံခ်က္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ 

တတိယအင္အားစု၏ ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ေသမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း 

အစိုးရထံ ေတာင္းခံထားသည္။ ႏိုင္ငံေရး အရအေျဖရွာေျပလည္ေရးကို အစိုးရကို 

ဖိအားေပး ေနျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္မ်က္ႏွာၾကီးမ်ား မဆင္ေသာ္လည္း ေျပာက္က်ားပုံစံ 

စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ယင္းအဖြဲ႔က ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ေနသည္။ Stedman ၏ 

အေကာက္အယူအရ ယင္းသို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ိဳးကား သံသယၾကီးသူ skeptics ျဖစ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မူအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို မဆန္႔က်င္ေသာ္လည္း 

ရွိေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီထားမႈ အေနအထားကို လံုး၀ၾကီး လက္ခံနိုင္သည့္ 

အေနအထား မဟုတ္ေသးေပ။ အထက္ပါ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ 
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အကဲဆတ္ျပီး အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ 

စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 

ပြဲဖ်က္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိ ေနျခင္းကိုမလြဲမေရွာင္သာ သံုးသပ္ရမည္မွာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး သုေတသီမ်ား၏ တာ၀န္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနေသာ 

အခ်က္မွာ ပြဲဖ်က္မည့္ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အရွိန္အဟုန္ကို 

ျမင့္တင္နိုင္ရန္သမာသမတ္က်ျပီး ဘက္မလိုက္ရံုမက ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 

တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ အင္အားစုမ်ားအားလံုးအား ၾသဇာလႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ ၾကား၀င္ေစ႔စပ္ေရး 

ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္ျပီး ထိုမွတဆင့္ အင္အားစုမ်ား၏ ဘံုမက္လံုးမ်ား ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ 

ျငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။
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၄.၆ မေျဖရွင္းရေသးေသာ  ႏိုင္ငံေရး ေဘးထုတ္ထားျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား

 ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ နစ္နာခ်က္ 

မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ မေျဖရွင္းဘဲ 

ထားသကဲ့သို႔ ရွိေနပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ရသနည္းဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ “အာဏာရရွိမႈ 

အဆင့္ မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း ႏွင့္ အစုလိုက္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ 

ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ မေက်မခ်မ္း ႏိုင္မႈမ်ားသည္ ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖစ္ေစျပီး၊ 

သူပုန္ထမႈကို ေရာက္ေစသည္” ဟု Gurr (1993b, 188) ၏ ေျပာထားခ်က္သည္ 

ျမန္မာ့အေရးအတြက္လည္း ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ယေန႔ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဆိုၾကသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး၏ ပန္းတုိင္သည္ 

ကိုလိုနီေခတ္မတုိင္ခင္ ကတည္းက ၄င္းတို႔ ရရွိခံစားခဲ့ရေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ 

ေပ်ာက္ဆုံးမႈကို ျပန္လည္ရရွိေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Licklider (1995, 681) 

က မွတ္သားထားသည္မွာ ကရင္ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတို႔သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ 

လြတ္လပ္ေရးကာလတြင္ တက္လာသည့္ အစိုးရကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ 

ေတာ္လွန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္း၌ 

၄င္းတုိ႔ကို ဖယ္ထုတ္ထားသည္ဟု ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ခ်င္း 

စေသာ အျခားတုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ဗမာအမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားက ၁၉၄၇ 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္က ေပးခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ 

ရွမ္းဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဆင္မေျပပါက ဆယ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္  
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ခြဲထြက္ခြင့္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ဟု မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။  ထိုသို႕ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္မ်ား ဆံုးရံႈးမႈေၾကာင့္  

မေက်နပ္မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ (McCoy, 2012) ကခ်င္ကဲ့သို႔ေသာခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ 

အမ်ားစု တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရက ဗုဒၶဘာသာကို 

ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာဟု ေၾကညာလိုက္ျပီး ေနာက္တြင္သူပုန္ထ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဘးထုတ္ထားျခင္း ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

အား အေျခခံလ်က္ ရွမ္း၊ မြန္ ႏွင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ပိုမိုျမင့္မားေသာ 

ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ကာ အခ်ိဳ႕က ခြဲထြက္ေရးအတြက္ 

အတိအလင္းေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾကသည္ (Jones, 2014, 787)။ယင္းသို႔ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 

ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈဟု ျမင္ကာ 

၁၉၆၂ တြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ခဲ့ျပီး လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားအား 

စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္  ( Tin Maung Maung Than, 2005)။ 

 ယင္းအျဖစ္မ်ားမွာ Gurr (1993b) ေဖာ္ျပေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ 

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အုပ္စုလိုက္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း collective sense of “lost autonomy”  

သုိ႔မဟုတ္ Cederman (2013, 63) ေဖာ္ျပေသာ အာဏာအေနအထား ေလွ်ာ႔ခ်ထားခံရျခင္း 

downgraded power status မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားတို႔ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို 

ေမာင္းႏွင္လိုက္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ေစျပီး၊ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္သူပုန္ထမႈမ်ားမွာ Petersen (2012) ရည္ညႊန္းေသာ 

ေျပာင္းျပန္ခံစားရမႈမ်ားကို တန္ျပန္ျခင္း reverse a reversal သေဘာတရားကို ထင္ဟပ္ 

ေစပါသည္။
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 စိတ္ဝင္စားစဖြယ္ ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူပုန္ထ ေတာ္လွန္မႈမ်ားသည္ 

ဗမာလူမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု မ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ဗမာတုိင္းရင္းသား 

လူမ်ားစုက ၾကီးစိုးထားေသာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ ကို လူနည္းစုမ်ားက ပုန္ကန္ 

သည့္ပုံစံျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ လြတ္လပ္ေရးရကာစျမန္မာျပည္တြင္ တုိင္းရင္းသား 

ေပါင္းစုံႏွင့္ႏုိင္ငံေရး အယူအဆကိုအေျခခံေသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားက တုိင္းျပည္အႏွံ႔ရွိ 

ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔ထဲတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) သည္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္လြ

မ္းမိုးထားျပီး အင္အားအေကာင္းဆုံး သူပုန္အဖြဲ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္က 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာရွည္ခဲ့ေသာအခါ ဗမာလူမ်ဳိး လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ား၏ 

အခန္းက႑ ေပ်ာက္ဆုံးနီးပါးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ အားလုံးနီးပါးေသာ လက္နက္ကိုင္ 

သူပုန္မ်ားကို ဗမာလူမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကဦးေဆာင္ေနျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္သည္ကား ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး 

(ABSDF) ျဖစ္ျပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေရး အုံၾကြမႈၾကီး မွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ျပီး 

စစ္ေရးအရအင္အားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သိသိသာသာၾကီး မဟုတ္ေတာ့ေပ။ 

CPB ကလည္း လႈပ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။  မၾကာေသးေသာ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ABSDF 

အဖြဲ႔၀င္ အနည္းငယ္က တိတ္တဆိတ္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ 

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ခဲ့မႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သိသိသာသာအင္အား ေတာ့မရွိေပ။ 

ဤကဲ့သို႔ ဗမာလူမ်ဳိးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေမွးမိိန္ သြားခ်ိန္တြင္ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားသည္ အင္အားေကာင္းလာျပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံမ်ား 

တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဥပမာ UWSA ႏွင့္ KIO တို႔သည္ ေျပာက္က်ားစစ္ျဖင့္ တုိက္ခဲ့ၾကေသာ 

အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလြတ္လပ္ေသာ အစိုးရမ်ားပုံစံျဖင့္ 
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ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္၊ ရဲ၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးဌာနမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ 

ေနၾကေခ်ျပီ။

 နစ္နာမႈမ်ားရွိရာအဓိကေနရာသည္ကား ထိုင္းႏွင့္တရုတ္နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ 

စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြါ တိမ္းေရွာင္ရသူ (IDPs) မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ဗမာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး

မ်ားခိုလံုေနေသာဒုကၡသည္စခန္းဟူ၍ေတာ့မရွိေပ။သို ႔ျဖင့္ေမးခြန္းမ်ားထြက္လာသည္မွာ

အဘယ့္ေၾကာင့္ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္သူပုန္ေလာကတြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားက 

မ်ားေနသနည္း? အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားစု ဗမာ တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္လူနည္းစုတုိင္းရ

င္းသားမ်ားကပိုမိုဒုကၡခံစားရသည္ဟုျမင္ေနရပါသနည္း?။ ဤေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး 

Cederman, Gleditsch ႏွင့္ Buhaug (2013, 61) တို႔က အဆိုျပဳ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္မွာ 

ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုရရွိႏိုင္ျခင္းအားကန္႔သတ္ျခင္းခံထားရသည့္လူနည္းစု အစုအဖြဲ႔မ်ား 

သည္ ထိုအာဏာအား ရရွိခံစား ႏုိင္သူမ်ားထက္ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားသည္ဟူ၍ 

ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို အစိုးရသည္ ေဘးထုတ္ထားျခင္းသာမက 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပါ ျပဳလုပ္သည့္အခါ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဘက္သို႔ပိုမို 

ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း Gurr (1993) က ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ 

အေျခအေနမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ 

ေဘးဖယ္ထုတ္ျခင္း ခံရရုံသာမက ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ၾကီးစိုးေသာ စစ္တပ္က ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံ 

တြင္အဘယ္ေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈတြင္  ပိုမိုပါ၀င္ေနၾကျခင္းကို 

ရွင္းလင္းေစလိမ့္မည္ဟု ယူဆနိုင္ပါသည္။
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 South (2007,93) ႏွင့္ Callahan (2003)တို႔က ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး

ပဋိပကၡမ်ား၏ေနာက္တြင္ရွိေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သရုပ္ခြဲေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ 

အတိတ္ကာလမွစစ္အစိုးရ၏ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး ၊ ဗမာ 

လူမ်ဳိး ႏွင့္ ဗမာယဥ္ေက်းမႈတို႔ လႊမ္းမိုးသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရး အေတြး 

အျမင္သည္အဓိကျပသနာျဖစ္သည္ ဟုဆိိုထားသည္။ ယင္းသို႔ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး 

ပုံစံက ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအား ေဘးထုတ္ဖယ္ရွားထားျခင္း ႏွင့္ 

ဗမာမႈျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳက်င့္ေစပါေတာ့သည္ (Holliday, 2010, 111-128)။  ဥပမာအားျဖင့္ 

ဆိုရေသာ္ ဗမာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေသာ ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္ေသာ ျပည္သူမ်ား 

ျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္ ကရင္မ်ား၊ ကခ်င္မ်ား ႏွင့္ ခ်င္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း 

ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား မရေစရန္ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္ (Maung Aung Myoe, 2009, 199)။ 

ယင္းသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဳးသည္ ဗမာ တုိင္းရင္းသားလည္း မဟုတ္၊ ဗုဒၶဘာသာလည္း 

မဟုတ္သူအတြက္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုဆိုးရြားစြာ ၾကဳံရပါသည္(ibid)။ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာ 

တုိင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ျခင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအတြင္းတြင္ 

ရာထူးရာခံ ပိုရေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ 

ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ားသည္ ဂိုဏ္းဂဏစြဲဝါဒီ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ 

ပိုမိုဒုကၡခံစားခဲ့ရပါသည္။ ယင္းအေျခအေနက တိုင္းရင္းသားမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ 

သူပုန္ထရန္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသနည္းကို ရွင္းလင္း ျပသေနပါသည္။ 

 UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက NCA ကို လက္မွတ္ထုိးရန္အတြက္ ျငင္းဆန္ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္မရွိေသာလုပ္ရပ္တစ္ခုသဖြယ္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

သူမ်ားအခ်ိဳ႕ကေမးခြန္းထုတ္ေနမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းေမးခြန္းမွာကားတိုင္း ရင္းသား 
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လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ EAOsမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ သြားေနသည္ဟု 

ဆိုေပေသာ္ျငား အဘယ့္ေၾကာင့္ အစိုးရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံပါဝင္ျခင္း 

မရွိသနည္း ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Tocqueville (1956) ၏ “too little, too late” 

သေဘာတရားအရ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအသစ္က မလုံေလာက္ခဲ့ပါလွ်င္ အာဏာ 

အဆင့္ျမွင့္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ပဋိပကၡအတြက္ မီးပြါးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ေျမျပန္႔ေဒသမွဗမာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ဒီမုိကေရစီေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကိုမၾကဳံစဖူး သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမွင့္ 

လုိက္ေသာ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ယင္းအုပ္စုမ်ားက ယူဆ 

လာၾကသည္မွာ တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းမႈကို 

လက္သင့္ခံလိုက္ သင့္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္အေျမာ္အျမင္ မရွိရာ ေရာက္ျပီး 

သေဘာထားတင္းမာသည့္ အျပဳအမူဟု ထင္ျမင္သူမ်ား လည္းရွိသည္။ တစ္ဖက္က 

ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား ဖြဲ႔မ်ားကရႈ႕ျမင္သည္မွာ ဤမၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ မျပည့္စုံေသးကာ ၄င္းတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ား 

ေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ေသာ ဒီမိုကရက္စီ စစ္မွန္မႈမရွိေသာလက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ 

ပံုစံအသစ္သည္ တရား၀င္မႈ legitimacy ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီရရန္အတြက္ 

လုပ္ျပေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏ေလာ့? သံသယပြါးဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

 တိုင္းရင္းသား တေအာင္း (ပေလာင္) ျဖစ္ရပ္ကအဆိုပါ ထြက္ေပါက္ မရွိေသာ 

အေျခအေန အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဥပမာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပေလာင္ျပည္နယ္ 
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လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (PSLO) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္  ၁၉၉၁ 

ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမရရွိခဲ့ၾကျပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ BGF အျဖစ္ 

သြတ္သြင္းျခင္း ခံရသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အခြင့္အေရးရထားျခင္းမွာ 

မည္ကာမတၱ ျဖစ္ျပီး တေအာင္းျပည္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ 

ေငြညွစ္ခံရျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခုိင္း ခံရျခင္းတို႔ ၾကဳံေနရဆဲ ဟုဆိုကာ 

တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၾကသည္ 

(Journeyma TV, 2015)။ ထိုနည္းတူစြာပင္  အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖဲြ႔အစည္း အမ်ားစုကလည္း BGF အစီအစဥ္ကို ပယ္ခ်လိုက္ၾကျပီး အစိုးရ ထိုးစစ္မ်ား ကို 

ၾကံ့ၾကံ့ခံလ်က္ ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႔က ဆိုၾကသည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 

လူမႈစီးပြားနိုင္ငံေရး နစ္နာခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရဦးမည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ 

ျဖစ္ရပ္က ျပသေနသည္မွာ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမမ်ား ေပးျခင္းကပင္ အစစ္အမွန္ အာဏာရရွိျခင္း 

မဟုတ္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အာဏာကို 

ျမွင့္ေပးျခင္း ဟု ျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တေအာင္း TNLA ကဲ့သို႔ေသာ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္မွာမူ ယင္းသို႔ ပါဝါျမွင့္ေပးျခင္းသည္ 

မလုံေလာက္ကာ၊ နည္းကလည္း၊ ေနာက္ကလည္းက်ဆိုေသာ Tocqueville (1956) 

ေျပာသည့္ “too little, too late” ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနျပီး အစိုးရကို လက္နက္ဆြဲကိုင္ 

ေတာ္လွန္မႈအျဖစ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေလ့လာရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွာ 

တိုင္ရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူဦးေရ ပမာဏ ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ အတိုင္းအတာအၾကား 
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အဆက္အစပ္ ျဖစ္ပါသည္။ Cederman ႏွင့္ ၄င္း၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား (2009; 

2013, 62-63) က ေဟာကိန္း ထုတ္ထားသည္မွာ လူဦးေရမ်ားေသာ ေဘးထုတ္ခံရသည့္ 

တုိင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူဦးေရနည္းေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထက္ 

ပဋိပကၡကို ၾကဳံေတြ႔ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ားျခင္း၏ 

အဓိပၸါယ္မွာ နစ္နာမႈပိုမ်ားျပီး၊ တုိက္ခုိက္ေရးသမား ပိုမ်ားကာ တစ္ဦးခ်င္းစီထံမွလည္း 

ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ပိုမ်ားမ်ား ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္း သေဘာသဘာဝ 

မွာ KNU၊ CPB ႏွင့္ KIO တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အားအေကာင္းဆုံး သူပုန္အင္အားစုမ်ားသည္ 

၄င္းတို႔ သက္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားထဲမွ ထြက္ေပၚ ခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ 

အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ မွန္ကန္ခဲ့ပုံရွိပါသည္။ ကရင္သည္ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ 

၇ ရာခုိင္ႏူန္းခန္႔ရိွကာ ဗမာ ၆၈ ရာခိုင္ႏူန္းခန္႔၊ ရွမ္း ၉ ရာခိုင္ႏူန္းခန္႔ျပီးလွ်င္ 

တတိယအမ်ားဆုံးလူဦးေရ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ KNU သည္ အစိုးရိမ္ရဆံုး 

သူပုန္အင္အားစုျဖစ္ခဲ့ကာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ကို သိမ္းလုနီးပါး စစ္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

CBP သည္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ တပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူအင္အားအားျဖင့္ 

ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ ၾကျခင္း ျဖစ္ကာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ အားအေကာင္းဆုံး 

သူပုန္အဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့ျပီး (Scherrer, 2014) ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း အားလုံးနီးပါးကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ KIO သည္လည္း တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၂ ရာခိုင္ႏူန္း၀န္းက်င္ရွိ 

ေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ကာ ၁၉၆၂ တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီး 

ကတည္းက အင္အားအေကာင္းဆုံး ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

သို႔ပါေသာ္ KIO မွ လြဲ၍ အဆိုပါ အားေကာင္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 

စစ္အင္အား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။ CBP သည္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားျပီး KNU 
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သည္လည္း သိသိသာသာ အင္အားက်ဳံ႕သြားခဲ့သည္။ KIO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ 

(ျမန္မာတနိုင္ငံလံုးတြင္ပင္) လူေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆုံး တိုက္ပြဲဝင္ အင္အားစု တစ္ရပ္အျဖစ္ 

ဆက္ရွိေနသည္ (Farrelly, 2012, 64)။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္မွာ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း 

ဝတုိင္းရင္းသား လူနည္းစုကို အေျခခံေသာ UWSA သည္ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ တစ္ရာခိုင္ 

ႏူန္းထက္ပင္ နည္းေသာ လူဦးေရကို အေျခခံထားေသာ္ျငား ယခုအခါ အားအေကာင္းဆုံး 

လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ အင္အားစု ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဝဟင္ခ်င္းပစ္ ဒုံးက်ည္ TY-90 မ်ား 

တပ္ဆင္ထားသည့္ Mil Mi-17 ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ပင္ ပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု ေဖာ္ျပမႈမ်ား 

ရွိပါသည္ (P.Srisutcharit, 2013)။

 သို႔ျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ အီေလးဆြဲေနေသာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡတြင္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမႈ သို႔မဟုတ္ သူပုန္တပ္မေတာ္မ်ား၏ အင္အား တို႔ကို နစ္နာမႈျဖင့္ 

တုိင္းတာေသာသီအုိရီ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မရွင္းျပ ႏုိင္သည္ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ဥပမာ ရရွိႏုိင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး (အခ်ိဳ႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္)၊ 

သစ္ ႏွင့္သတၱဳတြင္းတို႔မွ ဝင္ေငြမ်ားရရွိျခင္း စသည့္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားကို 

မွီတည္ရင္း UWSAႏွင့္ KIOတို႔သည္ အားအေကာင္းဆုံး သူပုန္အင္အားစုတပ္မ်ား 

ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ Collier ၏ ရယူသုံးစြဲႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား “loota-

ble resources” ႏွင့္ Fearon ႏွင့္ Laitin တို႔၏ ေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 

ႏွင့္ အစိုးရ၏ အားနည္းမႈမ်ား စသည့္ သူပုန္ထျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္း စရိတ္ တို႔ကလည္း 

အေရးပါေသာ က႑မွ ရွိေနပါသည္။ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားရထားေသာ 

လူထုေထာက္ခံမႈမ်ားကလည္း ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ ရပ္တည္နိုင္မႈအေပၚ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးရလွ်င္ ယခင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ထားျပီးသား 
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အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လိုလားခ်က္နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း 

ေပးျခင္းမရရွိေသးပါကပဋိပကၡသစ္မ်ားထပ္မံေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ပါဝင္လာႏိုင္ဖြယ္

ရာအလြန္မ်ားသည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိပါသည္ (Cederman et al, 2013, 91; Diehl and 

Goertz, 2000)။ ကာလရွည္ ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား 

အထူးသျဖင့္  ပဋိပကၡအတြင္း မိသားစုဝင္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသို႔မဟုတ္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားဆုံးရွုံးခဲ့

ရသူတို႔တြင္နက္ရွိုင္းေသာအာဃာတ၊ သံသယ၊ အေၾကာက္တရား ႏွင့္လက္စားေခ်လိုျခင္းတို႔ 

ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္ (Barbalet, 1998; Posen, 1993: William, 2003, 139) ။ ယင္းအဆိုသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနတြင္ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ အာဃာတ၊ အေၾကာက္တရား ႏွင့္ 

သံသယတို႔မွာ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း၌ ယေန႔အခါ 

ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကထက္ ပိုမို ျပင္းထန္ လာခဲ့ပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္ 

အစိုးရလက္ထက္ က စတင္ခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ 

ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယခင္ကျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ပိုမုိနက္ရွိင္း ျပည့္စုံ သည္ဟု 

ေျပာဆိုထားၾကသည္။ သို႔ပါေသာ္ ယခင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား က်ိဳးပ်က္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ 

KIO နွင့္ NMSP ကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

လက္မွတ္ထုိးရာတြင္ ပိုမိုသတိထားလာၾကသည္။ယခင္လို အမွားမ်ိဳးထပ္ျဖစ္မည္ကိုေၾကာက္

ၾကသည္။ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားေသာ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို 

ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကကနဦးကာ

လကတည္းက နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈတို႔ကို တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုထား 

ၾကသည္။ ယင္းသို႔ နက္ရွိဳင္းေသာသံသယမ်ားက ျပသေနသည္မွာ ကာလရွည္ျဖစ္ခဲ့ေသာ 
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ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားက စစ္ပြဲတြင္ပါဝင္ၾကသူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ 

ေရးရာကိုမည္သို႔အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္စြာ သက္ေရာက္ခဲ့သည္ကို သိသာေစပါသည္။ 
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၅.နိဂုံး

 

 ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္သည္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ရင့္မွည့္ 

ေလျပီေလာ?။ ဤစာတမ္းက ေထာက္ျပသည္မွာကား ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း 

စစ္သည့္ညွိႏူိင္းေဆြးေႏြးမႈစတင္ရန္ ရင့္မွည့္ေလျပီျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ 

သေဘာတူညီေျပလည္မႈရရန္ အသင့္မျဖစ္ေသး ေပဟူ၍ျဖစ္၏။  အင္အားစု ႏွစ္ဖက္လုံးသည္ 

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရၾကရန္သာမက အႏုတ္လကၡဏာႏွင့္ 

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ခုလုံးရရွိေစရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း 

ရင္းျမစ္ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ေသာ ဘုံတူညီခ်က္ရွာေဖြရန္လည္း လိုအပ္ 

ေနပါသည္။ 

 ဤစာတမ္း၏ ပထမပိုင္းသည္ အနာတရ မတိုးသာမဆုတ္သာ အေျခအေန 

“hurting stalemate”၊ ရင့္မွည့္မႈ  ripness ႏွင့္ အသင့္ျဖစ္မႈ “readiness”  သီအိုရီမ်ားမွ 

ပုဂၢလဓိဌာန္ ႏွင့္ ဓမၼဓိဌာန္က် လကၡဏာမ်ားကို ေစ့ငုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ စာတမ္း၏ 

ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡ ရင့္မွည့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆရသည့္ အျပဳသေဘာ 

လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရွိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လကၡဏာမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို 

လိုလားျခင္း၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သာတစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ 

ႏွစ္ဘက္လုံးက လိုလားခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးျခင္းစသည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရဘက္က တရစပ္ထိုးစစ္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ 

ေဆာက္ရာတြင္အဟန္႔အတားမ်ားရိွေနကာအခ်ိဳ႕ေသာEAOsမ်ားကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

z
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လက္မွတ္ထိုးရမည့္ ကိစၥကိုတြန္႔ဆုတ္ေနၾကပါသည္။ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ၾကား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနျပီး “မူအားျဖင့္” 

သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ ရင္းျမစ္ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ 

ေျဖရွင္းၾကမည္ဆိုသည့္ ဘုံတူညီခ်က္ ရွာေဖြမႈ၊ သေဘာတူညီမႈ သည္ကား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ 

ေရႊ႕ဆုိင္းေနပါသည္။ သို႔ျဖင့္ စစ္ျဖစ္ေနေသာ အင္အားစုမ်ားသည္ ေျပလည္မႈရရွိရန္ အသင့္ 

မျဖစ္ေသးဟု စာတမ္းက ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေ

သာ ႏိုင္ငံေရးရင္းျမစ္ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေနပါေသး 

သည္။ တရားဝင္မႈ legitimacy ႏွင့္ အာဏာ power ဆိုင္ရာကို ေဆြးေႏြးေလ့လာ 

ျခင္းျဖင့္ စာတမ္းကေတြ႔ရွိရသည္မွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ 

ေနာက္ကြယ္မွ တြန္းအားေပးသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ႏွစ္ဖက္လုံးက အထူးသျဖင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ 

ႏုိင္ငံတကာက သပိတ္ေမွာက္ခံထားရျပီး ျပည္တြင္းစစ္တြင္ သူပုန္ေတာ္လွန္မႈကိုလည္း 

အျပတ္မႏုိင္နင္းနိုင္ေသာ တပ္မေတာ္က ၄င္းတုိ႔၏တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ le-

gitimacy လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ဘက္မွ တရား၀င္မႈ ရာႏွုန္းျပည့္ 

မရွိျခင္း ႏွင့္ တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္ အျပဳတ္မတုိက္ႏုိင္ျခင္း တို႔က တိုင္းျပည္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္ကို ေရွ႕ဆက္ေအာင္ တြန္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ျပင္ ထိပ္သီးအ

သိုင္းအဝိုင္း၌ပ်႕ံႏွံ႔သိရွိထားသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းဆိုးမ်ား 

ရွိျပီး စီးပြါးေရး တြင္လည္း အလုံးအရင္းလုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 

၄င္းတုိ႔ မိသားစုမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ ၄င္းတို႔၏ ေရရွည္စိတ္ခ်ရေသာ 

အနာဂတ္အတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး legitimacyရဖို႔ အမွန္တကယ္ 

လိုအပ္ေနျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 
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 အာဏာၾကဇာအေၾကာင္းေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္းအာဏာသည္ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs မ်ားအၾကားမတူညီၾကပါ။ သုိ႔ေသာ္ အလြန္အကၽြံမဆုံးရွဴံးဘဲ 

လ်ွက္ထိုစစ္ပြဲကို မႏုိင္ႏိုင္မွန္းႏွစ္ဘက္လုံးက သိၾကပါသည္။ ဤမမွ်တေသာ 

စစ္အင္အားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္အခ်ိဳ႕ EAOs မ်ားကို တုိက္၊ အခ်ိဳ႕ကို အပစ္ရပ္ကာ 

ကစားပြဲသကဲ့သို႔ ျခယ္လွယ္ႏုိင္ေပသည္။ ယင္းသို႔ မွ်ေခ်မရွိေသာ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ 

တပ္မေတာ္သည္ EAOs မ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးရန္ ဖိအားေပး မလား၊ 

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ သေဘာတူညီမႈ ကိုေဆာင္ၾကဥ္းမည္လား၊ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ 

ကာလတြင္ ၄င္း၏ မယိမ္းမယိုင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းကို ဇန္းတင္မည္လား ၾကိဳက္ရာ 

လုပ္ႏုိင္ေပသည္။ တပ္မေတာ္သည္  လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး ဝန္းက်င္တြင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို 

အျပဳတ္တိုက္လိုက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ရုပ္ဆိုးေသာ အေရြ႕မ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ 

ထိပ္သီးမ်ားက သိရွိထားၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ EAOs မ်ား၏ ပူးေပါင္း 

တန္ျပန္စစ္ကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္။ ယင္းသို႔ တစ္စိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ မွ်တေနေသာ 

အေျခအေနမ်ားက ျမန္မာ့ပဋိပကၡ ရင့္မွည့္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ ပါသည္။ “ရင့္မွည့္မႈ” ႏွင့္ 

“အသင့္ျဖစ္မႈ” တို႔ကို သိရွိရုံမွ်ျဖင့္တိက်ေသာ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္က 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ခဲ့သနည္း သို႔မဟုတ္ ေနာင္လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္တြင္ ဘာျဖစ္မည္နည္း 

စသည့္ အခ်ိန္ေဘာင္ အကန္႔အသတ္ ကို မခန္႔မွန္း ႏိုင္ေပ။ ေနာက္ဆက္တြဲအခန္းမ်ားတြင္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အျခား အခ်က္မ်ားကလည္း အေရးၾကီးပါသည္။ 

 စာတမ္းသည္ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၏ အခန္းက႑ကိုဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 

ပါသည္။ အလြန္ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခံရသည့္အခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 

သည္ျပည္တြင္းမွလာျခင္း၊ျပည္တြင္းမွစတင္ျခင္းျဖစ္သည္ဆုိသည္ကိုထိုအခန္းကတို႔ထိေလ့
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လာထားပါသည္။ ျပည္တြင္းကၾကားဝင္ေစ့စပ္သလား၊ ႏိုင္ငံတကာကၾကားဝင္ေစ့စပ္သလား

ဆိုျခင္းကိုအသားေပးေျပာေနျခင္းထက္ပညာရွင္မ်ား၊မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ပါဝင္ေဆြးေႏြး

သူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း၏ ဘက္မလိုက္မႈ၊ သမာသမတ္ရွိမႈ ကိုသာ အသားေပး 

ေျပာဆိုသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါသည္။  ၂၀၁၁- ၂၀၁၅ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ သည္ကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ မူေဘာင္တို႔ကို 

ႏွစ္ဖက္အင္အားစုတို႔က ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ကာ၊ ဒီဇိုင္း ဆင္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄င္းသည္ အစိုးရဘက္က စတင္ေသာ မူေဘာင္ျဖစ္ခဲ့ကာ အစိုးရ၏ သတ္မွတ္မႈမ်ားကိုသာ 

ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ယင္းအေျခအေနက ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္မွ်တျပီးတရားန

ည္းလမ္းက်ေသာဝန္းက်ငက္ိဖုနတ္ီးရာ၌ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေစပါသည။္ EAOsမ်ားတြင္ေရြး

စရာမရွိဘဲယင္းသို႔တစ္ဖက္လုိက္ေသာ အစိုးရေရွ႕ေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုလက္ခံခဲ့ရပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ လည္း အခက္အခဲေတြ႔ၾကရသည္။ ၄င္းတို႔သည္ မမွ်တေသာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုသာမက ၄င္းျဖစ္စဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း လက္ခံၾကရသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့ 

ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား၏ ေထာက္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ NLD၏ ဦးေဆာင္မႈ 

ေအာက္တြင္ရွိေသာ ၂၀၁၅အလြန္ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးမႈကေတာ့ တရားျပီး ဘက္မလိုက္ေသာ 

တတိယအင္အားစုပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ပိုတူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ေလာ? ထိုနည္းတူ 

အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ေလာ? 

ဟူသည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ စိန္ေခၚမႈအၾကီးမွားဆံုးတာဝန္မွာ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs မ်ားအၾကားသာမက၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း 



- 90 -

jrefrmhNidrf;csrf;a&;wnfaqmufjcif; ESifh wpfEdkifiHvHk;typftcwf&yfpJa&; oabmwlnDcsuf(  NCA  ) &&Sda&; BudK;yrf;csufrsm;\ vwfwavm pdefac:rIrsm;¾

မရွိေသးေသာ မ်ားျပားလွစြာေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္း 

အၾကား အေစးမကပ္ေသာ ေသြဖီေနေသာ လိုလားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပန္းတုိင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 

မည္သို႔သေဘာတူညီမႈ ရယူႏိုင္မည္နည္း? ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။  စာတမ္းသည္ 

အဓိကအခက္အခဲၾကီး သုံးခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ေနာင္အနာဂတ္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကားမည္သို႔မည္ပံု အာဏာခြဲေဝ 

ထားရွိမည္နည္းကို သေဘာမတူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာကား တပ္မေတာ္ႏွင့္ EA-

Osတပ္မ်ားပူးေပါင္းကာ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကိုမည္သို႔ဒီဇိုင္းဆင္မည္နည္းဆိုသ

ည့္အျငင္းအခုန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး တစ္ခုမွာကား ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ အရပ္သား 

အစိုးရေအာက္ထားရွိရမည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာမတူညီမႈျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အ 

ေၾကာင္းရပ္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ျမန္မာ့ 

မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားကယင္းျပႆနာရပ္မ်ားကိုမည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ကိုကား

စနစ္တက်ေလ့လာေျပာဆိုမႈမ်ား အလြန္နည္းပါးပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ မၾကာေသးခင္က 

ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွေသာ ဝိေသသမ်ားကား ယင္း

နိုင္ငံေရးရင္း ျမစ္ျပႆနာ မ်ားကိုထိေရာက္စြာ မကိုင္တြယ္ မေျဖရွင္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေရွာင္လြဲေနသည့္ကာလပတ္လံုး ပဋိပကၡ၏ ႏွစ္ဖက္လုံးက 

၄င္းတုိ႔၏ မတူညီေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတုိင္းရွိေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ျပည္တြင္းျပည္ပျခိ

မ္းေျခာက္မႈ လုံးဝမရွိေတာ့ဘဲ  နိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ျပီဟု 

၄င္းတို႔ မယူဆမခ်င္းႏုိင္ငံေရးက ထြက္ခြါမည္ဟု တပ္မေတာ္က ယုံၾကည္ထား သည္။ EAOs 

မ်ားကလည္း စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ လက္ေအာက္သို႔ မေရာက္မခ်င္း၊ ဗဟိုႏွင့္ 



- 91 -

tifcGrfvqefatmif¾

ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရတို႔ၾကား ဖက္ဒရယ္ အာဏာမွ်ေဝမႈရွိေသာ အလုံးစုံ ဒီမိုကရက္တစ္ 

တုိင္းျပည္ မျဖစ္သေရြ႕ အေလွ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းသုိ႔ အျမင္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသည္ 

အင္အားစုႏွစ္ရပ္ၾကား သဟဇာတမျဖစ္ေသာ ပန္းတုိင္မ်ားျဖစ္ေနျပီး အနာဂတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္တြင္ေျဖရွင္းရမည့္ အၾကီးမားဆုံးေသာစိမ္ေခၚမႈတစ္ရပ္ အျဖစ္ရွိေနေပမည္။ ထိုရပ္ 

တည္ခ်က္မ်ား မေျပလည္ပါက ႏွစ္ဘက္လုံးသည္ ၄င္းတို႔ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ 

အတြက္ေစ်းဆစ္ျခင္းကစားပြဲကို ႏႊဲေနၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးနစ္နာမႈမ်ား ဆုိင္ရာ 

ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကို မေျဖရွင္းရေသးခ်ိန္ ျပႆနာအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ မ်ားျပားလွေသာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္း 

ေရး အီေလးဆြဲေနျခင္း၏ ထပ္ဆင့္ စိတ္ပူပန္စရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ 

အတြင္း ၊အျပင္ပြဲဖ်က္သူမ်ား spoilersႏွင့္ သံသယမ်ားသူမ်ား skeptics ျပႆနာမ်ား 

ကိုလည္း စာတမ္းက အနည္းငယ္ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 

တို႔၏ အနက္မျပတ္ေသာ ေနာက္ကြယ္က ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး

အေၾကာင္းလည္းေျပာ၊ တစ္ဖက္ကလည္း တိုက္” ဆိုသည့္ ပုံစံမ်ား “တစ္ေယာက္က 

သူေတာ္ေကာင္း၊ တစ္ေယာက္က ဗီလိန္” ပုံစံမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကို Stedman ၏ 

ေဝါဟာရမ်ားသုံးျပီး အလုံးစုံ ပြဲဖ်က္သူမ်ား total spoilers ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားသူမ်ား greedy 

spoilers အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အလုံးစုံ ပြဲဖ်က္သူ total spoilers ဆိုသူတို႔သည္ 

လုံးဝေလွ်ာ႔မေပးေသာ ေတာင္းဆိုမႈကုိ ျပဳထားျပီး ထိုးစစ္ဆင္လိုက္၊ ရပ္လုိက္ လုပ္ကာ 

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးကို ေရွာင္လြဲေနသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ အျမင္တြင္ EAOs မ်ားကို အပစ္အခတ္ 
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ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လွ်င္ျမန္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖိအားေပးသည့္ နည္းလမ္း 

တစ္ခုျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကို 

သာမက ေျပလည္မႈရႏုိင္ေခ် ကိုပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ေစပါသည္။ အတြင္းမွ 

ပြဲဖ်က္သူမ်ား “inside spoilers” အျဖစ္ SSA-S ကဲ့သုိ႔  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စာတမ္းထဲတြင္ ညႊန္းဆိုထားျပီး ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး ႏွင့္ 

နယ္ေျမစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ပါ၀င္မႈကို 

အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္ မပါ၀င္ေသးေသာ TNLA ရွိရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ စစ္ေရးအရတိုးခ်ဲ႕လာမႈ 

စသည့္ လိုလားခ်က္ၾကီးမားေသာ သေဘာသဘာဝကို ေထာက္ျပယံုမွ်မက  အခ်ိန္ပိုမိုၾက

န္႔ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကို 

သတိေပးထားပါသည္။ Stedman ၏ sceptics ေခၚ သံသယႀကီးသူမ်ား အယူအဆက 

စာတမ္း အေနျဖင့္ KIO ျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးပါဝင္သူ မ်ား၏ မတူေသာ အျမင္မ်ားကို 

မီးေမာင္းထိုးၾကည့္ရာတြင္ အသုံးဝင္ျပီး ယင္းသို႔ေသာ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ ခါးသက္ေသာ 

အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား ကို ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က အမွန္တကယ္ကိုင္တြယ္ရန္ 

လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ 

 ေနာက္ဆုံးပိုင္းတြင္ စာတမ္းက ေထာက္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျဖစ္စဥ္သည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ လိုလားခ်က္ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ကာလရွည္ 

ကိုင္တြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရသျဖင့္ ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡက ပိုမိုက်ယ္ေျပာလာခဲ့ရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားကို ဗမာတုိင္းရင္းသား 

ၾကီးစိုးေသာ စစ္အစိုးရက စနစ္တက် ေဘးထုတ္ထားျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 

ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ား ခံစားက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ား ဆုံးရွုံးရျခင္းတို႔သည္ 
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တိုင္းျပည္ရွိ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တုိင္းရင္းသား သူပုန္ထ ေတာ္လွန္မႈ မ်ားကို တြန္းပို႔ေနေသာ 

အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု စာတမ္းက ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို 

အေျချပဳေသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ မ်ားျပားေနျခင္းမွာ စစ္အစိုးရ 

လက္ေအာက္တြင္ ဗမာလူမ်ားမ်ားထက္ ဗမာမဟုတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ 

တုိင္းရင္းသားမ်ားက ပိုမို ထိခိုက္နစ္နာခံစားခဲ့ရသည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွ လာသည္ဟု လည္း 

စာတမ္းက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ ႏွင့္ ကခ်င္ သူပုန္မ်ား မီးကုန္ယမ္းကုန္ 

တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္အရ ယင္းအဆို မွန္ကန္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 

ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျပန္စတင္ျခင္းသည္ မလုံေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ 

မေလ်ာ္ကန္ အခ်ိန္မတန္ဘဲ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား BGF ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရး 

အစီအစဥ္၏ တိုက္ရိုက္ ရလဒ္ ျဖစ္သည္ ဟု စာတမ္းက ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားသည္။ 

 ထို႔ျပင္ အေရးပါေသာ သတိမူမိရန္လိုသည့္အခ်က္မွာ လိုလားနစ္နာခ်က္တစ္ခု 

တည္းက ပဋိပကၡ၏ အတိုင္းအတာ ပမာဏကို သက္ေရာက္ေစသည္ မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ 

သဘာဝ အရင္းျမစ္မ်ားကို ရယူႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ သူပုန္ထ ေတာ္လွန္ရန္ ဖြဲ႕စည္းမႈ အရ 

အခြင့္အလမ္း ရွိျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အျခား အခ်က္မ်ား ရွိေသးပါသည္။ 

ထိုနည္းတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အရွင္းရွင္စနစ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခင္က 

မေရာက္နိုင္ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာ သယံဇာသေပါၾကြယ္၀ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ယႏၱရားမ်ား တိုးခ်ဲ႔လာျခင္းျဖင့္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုးရွည္ အင္အားေတာင့္ 

တင္းလာသည့္ပံုကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အီေလးဆြဲေနေသာ ပဋိပကၡက 

အဆိုပါ ပဋိပကၡကို ပိုျပီး အီေလးဆြဲေစသည္။ တပ္အပ္ေျပာရလွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားက 
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စစ္ျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

 ဤစာတမ္း၏နိဂုံးအခန္းတြင္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္သည္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ေလာက္ 

သည့္ ရင့္မွည့္မႈသို႔ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေပါင္းလကၡဏာ၊ 

အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိရန္ေစေရး မသဲကြဲေသးပါဟုေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ အေျဖကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ကိုယ္တုိင္၊ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖျခင္း၏  အခ

န္းက႑၊ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သည့္အင္အားစုမ်ား၏စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ ျဖစ္စဥ္က ဖန္တီး

မည့္သေဘာတူညီမႈ၏သေဘာသဘာဝစသည္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 

ဤစာတမ္းက အၾကံျပဳထားသည္မွာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ 

ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ တရားျပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈ သို႔မဟုတ္ 

ကူညီပံ့ပိုးမႈ၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ညွိႏိူင္းေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ အေျဖ၏ မွ်တမႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး 

သုေတသနမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အတိုေကာက္ စကားလုံးမ်ား 

ABSDF- ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး

BGF  - နယ္ျခားေစာင့္တပ္

CPB-   ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

EAO  -  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

IDP  - ျပည္တြင္း တိမ္းေရွာင္ဖယ္ရွား ခံရသူမ်ား

KIA  -  ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္

KIO  - ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း

KNPP -  ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

KNU  -  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး

MNDAA  - ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္

NLD  -  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

NMSP  - မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

PSLA  - ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

SLORC - ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔
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SPDC-  ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ

SSA- S  ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္- ေတာင္ပိုင္း

Tatmadaw   -   ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔

TNLA -  တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

UN  - ကုလသမဂၢ

UWSA  -  ညီညြတ္ေသာ ဝ ျပည္တပ္မေတာ္
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