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အတုိေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ားအတုိေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ား

BCF ဘန္စမုိရုိ တာ၀န္ခံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုုိရမ္

BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕

CPCS ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႕

CSO လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

DKBA ဒီမုုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္

EAG တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

KAG ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

KEAP ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လက္နက္လဲလွယ္ေရးအဖြဲ႕

KFUC ကရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ

KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕

KNA ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံး

KNDO ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕

KNLA ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး

KPC ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

KPF ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕

KUPC ကရင္ညီညြတ္ေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

MILF မုုိရုိအစၥလမ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

MNLF မုုိရုုိအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

NSAG အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား

NCCT တႏုုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတာ၀န္ခံညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕

OIC ႏုိင္ငံတကာအစၥလမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕

UPCC ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ

UPWC ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
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ကရင္ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ကရင္ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 
အားထုုတ္ခ်က္မ်ား။ အားထုုတ္ခ်က္မ်ား။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံျမန္မာႏုုိင္ငံ1 တြင္ ေရရွည္တည္တန္႕မည့္ တြင္ ေရရွည္တည္တန္႕မည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုုိ႕ ဦးတည္ျခင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုုိ႕ ဦးတည္ျခင္း

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမည္ခံ အရပ္သားအစုုိးရသက္တမ္း ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ 
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ နီးကပ္လာ
သည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံ2 သည္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တခုုသုုိ႕ ဆုိက္ေရာက္လာေနသည္။ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမႈကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ေနသည့္
အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြသဲည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း တုိးတက္ေစမည့္ 
အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္သည္။ မၾကားေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း၊ 
ႏုုိင္ငံအ၀ွမ္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အလားအလာမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း အပါအ၀င္ 
ယခင္စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ေသြဖယ္လာေသာ ဒီမုုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကုိ 
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုုင္းျပည္၏ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၾကာ 
ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆုုံးသတ္ႏုိင္ၿပီး၊ ဒီမုုိကေရစီႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
ေခာတ္သစ္ကုိ ျပည္သူမ်ားကစတင္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္လာသည္။ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား မ်ားစြာ 
ရွိေနေသးသည္မွာလည္းအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာအနက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲ
အတြက္ မူေဘာင္ ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းလည္း အပါအ၀င္
ျဖစ္သည္။

ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ ကရင္ျပည္သူလူထုသည္ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ၊ ေရရွည္ခံေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ ဦးတည္ေသာ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားစြာ 

1 ယခုစာတမ္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ေရးခဲ့ေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။
2 ၁၉၈၉ခုုႏွစ္တြင္ စစ္အစုုိးရသည္ Burma မွ Myanmar သုုိ႕ အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ထုုိ႕ေၾကာင့္ Burma/Myanmar 
အေခၚအေ၀ၚသည္ ႏုုိင္ငံေရးအရအျငင္းခံုေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုုစာတမ္းတြင္ သမုိင္း၀င္အမည္ Burma အစား 
လက္ရွိသုံးစြဲသည့္ Myanmar ဟုုသာသုံးမည္။ ဗမာတုိင္းရင္းသားသည္ လူဦးေရးအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ဗမာစကား
ကုိမိခင္ဘာသာအျဖစ္အသုံးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။
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အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ 
စတင္စ္ိန္ေခၚျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း စိတ္၀မ္းကြ ဲမႈမ်ား၊ အကြအဲၿပဲသာဓကမ်ား 
ရွိခဲ့ဖူးသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ကရင့္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (KAGs) ႏွင့္ လူမႈအသုုိင္း
အ၀န္းမ်ား၏ ညီညြတ္ေရးကုုိ ႏုုိင္ငံအ၀ွမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွမည့္ အဓိက နည္းလမ္း 
တစ္ခုုအျဖစ္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ လတ္တေလာ ကရင့္ ညီညြတ္ေရး 
တည္ေဆာက္ျခင္း နည္းလမ္း မ်ားတြင္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းထိေတြ႕မႈအတြက္ ေနရာအခင္း
အက်င္း ဖန္တည္းျခင္း၊ ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူေသာ ဘုုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေအာက္တြင္ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ား
ညီညြတ္ေစျခင္း စသည္တုုိ႕ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိန္ေခၚခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရင္ဆုိင္ရေနသည္ႏွင့္အတူ ယခု အားထုုတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ညီညြတ္ေရး၏ အေရးႀကီးမႈကုိ ျပသႏုိင္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြင္းပိုမုိၾကီး
မားေသာ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအတြက္ အုုတ္ျမတ္ခ်ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယခုစာတမ္းသည္ လတ္တေလာ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္
ေဖၚျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ျပည္တြင္းစစ္သမုိင္းေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္သူမ်ား 
အၾကား ၾကီးမားေသာ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္မႈကုုိ အဓိကျဖစ္ေစေသာ တြန္းအား 
စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ေလ့လာအကဲခတ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ 
ကရင့္အသုိင္းအ၀န္းမွ ကရင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပဆုိမႈမ်ား၊ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစုိးရရုံးမ်ား အစရွိသည့္ 
မတူကြျဲပားေသာ ေနရာ အခင္းအက်င္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုုိျခင္း
မ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ 
ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ကုိ ယခုစာတမ္းက မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။3 
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း၀င္ ျပည္သူ ၁၁၁ ဦးႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး 
အေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္မွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုုိ စာတမ္းတြင္ 
အသုံးျပဳထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ CPCS ၏ လူမႈ အသုိင္းအ၀န္း 
၀င္မ်ား၏ စကားသံကုိ နားေထာင္ျခင္း။ ကရင္ျပည္နယ္ စာတမ္းကုိလည္းအေျခခံထားပါသည္။

3 ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပေသာ ကရင္ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) 
၊ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြ႕ဲ (KNDO)၊ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လက္နက္လလွဲယ္ေရးအဖြ႕ဲ (KEAP)၊KNU/
KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းသံေတာင္အုပ္စုမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦး အျပင္၊ ၂၀၁၅ 
ခုုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ က်င္းပေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊အစုိးရရုံးမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး
အင္စတီက်ဴးရွင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႕ပါေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အႀကိဳညီလာခံ။
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ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ခံသမုုိင္းေၾကာင္းကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ခံသမုုိင္းေၾကာင္း

ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရးမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးမႈ၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မ်ားအတြက္ အခင္းအက်င္းျဖစ္ေပၚေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
အေလ့အထ အားထုတ္ခ်က္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီ၍ ျဖစ္တည္ခဲ့သည္ကုုိေတြ႕ရ
သည္။ ၁၉ ရာစုုအတြင္း လူထုု ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ေသာ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတစုုတစည္းကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတစုုတစည္း
ျဖစ္ေရးဟူေသာျဖစ္ေရးဟူေသာ သေဘာတရား ကိန္းေအာင္း ခဲ့သည္။ တတိယ အႀကီးမာဆုံး တုုိင္းရင္း
သားမ်ိဳ းႏြယ္တစ္ခုုျဖစ္ေသာ ကရင္ျပည္သူမ်ားတြင္ မတူညီေသာ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ႏွင့္ ကုုိးကြယ္ရာဘာသာတရားမ်ား ရွိသည္။ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား ၎မတူညီေသာ 
ကြဲျပားမႈမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (Karen National 
Association – KNA) ကုိ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုုေအာက္တြင္ 
ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္း မတူေသာ ကရင္တုိင္းရင္းသားအားလုံးကုုိ စုုစည္းေရးျဖစ္သည္။  
KNA သည္ ေႏွာင္ဆယ္စုု ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကရင့္ညီညြတ္ေရးအားထုု
တ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ခ် ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ ကရင့္အမ်ဳ ိးသားလကၡဏာ 
ေပၚထြက္လာေရး၊ ျမွင့္တင္အားေပးျခင္းအတြက္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ 
ကရင့္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသီခ်င္း ရရွိရန္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ေတာင္းဆုုိခဲ့ျခင္း 
စသည္တုုိ႕ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ကာလအတြင္း ကရင္တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ 
ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ကူးမ်ား ကိန္းေအာင္းေနခဲ့သည္။ ဒုတိုယကမၻာစစ္အတြင္း 
ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကုိ ကူညီတုိက္ေပးပါက ကရင္ျပည္နယ္တစ္ခုုအျဖစ္ တည္ေထာင္ေရး 
အျပန္အလွန္ ကူညီေပးမည္ဟု အဂၤလိပ္ ကုိလုုိနီ၏ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္သီးျခားေနေဖၚထုုတ္ေရး လံႈေဆာင္မႈႏွင့္အတူ KNA 
အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အေျခခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုု ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ကရင့္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရုံး (Karen National Union – KNU) ျဖစ္သည္။ ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံး 
(KNU) က ေတာင္းဆုုိးမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေတင္းဆုုိ ခဲ့သည့္အနက္ ေကာ္သူေလဟု 
အမည္ေပးထားေသာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင့္ႏိုုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား 
သန္းေခါင္းစာရင္းတစ္ေကာက္ယူရန္ ႏွ င့္ အမ်ိဳးသားလက္နက္ကုုိင္တပ္မ်ားတြင္ 
ကရင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆက္လက္ထားရွိေရး စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၁၉၄၈ 
ခုုႏွစ္ အဂၤလိပ္မ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ဆုုတ္ခြာၿပီး လြတ္လပ္စ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုိ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ား
စုုၾကီးစုုိးေသာ အစုုိးရလက္ထ ဲ“၀” ကြက္ အပ္ထားခဲ့ အေပၚ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား 
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သစၥာေဖာက္သလုုိ ခံစားခဲ့ရသည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အသစ္ တည္ေထာင္ေရး အေပၚ မ်က္ႏွာလႊဲ 
ခပဲစ္လုုပ္ခဲ့သည္ဟုု ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား ခံစားခဲ့ရသည္။ ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဟူေသာ 
ႏုုိင္ငံေရးအာသီသကုိ ဆက္လက္ကုိင္ဆြဲရင္း KNU သည္ ကရင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
ပုိၾကီးမားေသာ ကိုုယ္ပုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုုိ ခြင့္ျပဳရန္ အစုုိးရသစ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာတူညီ
ခ်က္တစ္ခုုရရန္ အားထုုတ္ခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KNU အၾကား တင္းမာမႈမ်ား 
ဆက္ျဖစ္ေပၚခဲသ့ည္။ အစုိးရသည္ ကရင္အမ်ိဳးသား စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းကုိ ရာထူးမွ 
ဖယ္ရွားၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးေရး၀ါဒီ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကုုိ အစားထုိးခန္႔အပ္ကာ စစ္တပ္အေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပုုိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အစုုိးရျပည္သူ႕စစ္မ်ားက ကရင့္လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း
အတြင္း က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ လူထုမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနပုိဆုုိးခဲ့သည္။4 
ျဖစ္စဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္5 သည္ ကရင္ေက်းရြာမ်ားသုုိ႕ အလုံးအရင္း
ႏွင့္၀င္ေရာက္ကာ ကရင္အရပ္သားျပည္သူ အလုုံးအရင္းႏွင့္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။6 အစုုိးရႏွင့္ 
ႏ္ုုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏုုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ လုုံၿခံဳေရးအေျခအေန ပုိးဆုိး၀ါးလာျခင္း
ေၾကာင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU) သည္ 
ေျမေအာက္သုိ႕ ငုပ္လ ွ်ိဳးခဲ့သည္။ ထုုိ႕ေန႕ကုုိ ကရင့္ ေတာ္လွန္ေရးေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ဂုဏ္ျပဳသည္။ ထုုိအခ်ိန္မွစ၍ KNU သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အစုုိးရသဖြယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ 
စစ္ေရးလက္တံအျဖစ္ ကရင့္အမ်ိဳ းသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KNLA) ကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 
ကရင္ျပည္နယ္အ၀န္း နယ္ေျမအမ်ားစုကုုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ ၿ ပီး တပ္မဟာ (၇) ခုကုိ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။7 KNU သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အျဖစ္ 
တည္ေဆာက္ကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ တျခား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမမ်ား ရွိသည္။8

သုုိ႕ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း KNU သည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းထားႏုုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ေပ။ 

4 Human Rights Watch, Burma Bangladesh Burmese Refugees in Bangladesh: Still No Durable 
Solution.  https://www.hrw.org/reports/2000/burma/

5 ျမန္မာႏ္ုုိင္ငံလက္နက္နက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ တပ္မေတာ္ ဟုု တရား၀င္မွည့္ေခၚသည္။
6 Ashley South, Ethnic Politics in Burma: States of Confl ict (New YorK, Routledge, 2008)
7 KNU ၏ တပ္မဟာ (၇) ခုမွာ - သထုုံ (၁)၊ သံေတာင္ (၂)၊ ေက်ာက္ၾကီး (၃)၊ ထား၀ယ္ (၄)၊ ဖာပြန္ (၅)၊ ဘုုရားသုံးဆူ 

(၆) ႏွင့္ ဖားအံ (၇) တုုိ႕ျဖစ္သည္။
8 Ashley South, Burma’s Longest War; Anatomy of the Karen Confl ict (Amsterdam, Burma Center 

Netherlands, 2011)
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ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္သုုိ႕ တျဖည္းျဖည္း တြန္းပုုိ႕ခံလာရသည္။ ထုုိကာလမ်ားတြင္း KNU ၏ 
ႏုုိင္ငံေရးအာဂ်င္တာသည္ လြတ္လပ္ေရးမွ ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရ
စီစနစ္ဆီသုိ႕ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ KNU သည္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ အဓိကကုုိယ္စား
ျပဳသူျဖစ္သည္ဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကုုိ ဆက္လက္ဆုုုပ္ကုိင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ 
က်င္းပေသာ KNU၏ ၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ ေအာက္ပါ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကုုိ 
ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“KNU သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအေရး ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ၏ 
တစ္ခုုတည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကရင့္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး၏ 
ဥေသွ်ာင္ျဖစ္သည္။ KNU သည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားအားလုုံးကုိ 
က္ုုိယ္စားျပဳေသာ ကရင္ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အျမင့္မားဆုံး 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။”9

KNU သည္ ကရင့္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ တစ္ခုုတည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟူေသာ 
ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ခြဲထြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကီးမားေသာၿခိမ္းေျခာ
က္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ တုိးတက္ေသာ ဗုဒဘာသာ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ KNU/KNLA 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) ႏွင့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ (KPF) စသည္အဖြဲ႕မ်ား 
အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ KNU အတြင္း ပထမဦးဆုံး အဖြဲ႕အစည္း အကြဲအၿပဲသည္ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္တြင္ DKBA ဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္း ခြဲထြက္မႈသည္ ဗုုဒဘာသာ၀င္ 
ကရင္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ခရစ္ယာန္ကရင္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ပုုိ၍ 
မ်က္ႏွာသာေပးသည္ဟူေသာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္ခဲ့သည့္ မေက်နပ္မ်ား၏ 
ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တုုိ႕ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳေလးစားမႈ မျပျဳခင္း၊ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာခ့ဲၿပီျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡအေပၚ 
စိတ္ပ်က္လာျခင္း၊သိသာျမင္သာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ရလဒ္ မေတြ႕ျမင္ရျခင္း စသည့္ 
စုုိးရိမ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကရင္စစ္သားမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားကုုိ စြန္႕ခြာၿပီး 
DKBA ကုုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မေရွးမေႏွာင္းပင္ DKBA သည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆုုိခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ေအာက္ေျခတပ္မ်ား၏ 
စစ္ေရးအေထာက္အပံ့့ကုုိ DKBA ရယူခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ KNU ထုုိးစစ္မ်ား အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ ထုုိ႕အတြက္ KNU မ်ားအၾကား သစၥာေဖာက္ခံရသည္ဟုု ခံစားခ့ဲရၿပီး ထုုိလုုပ္ရပ္အေပၚ 

9 Paul Keenan “Changing the Guard the Karen National Union, the 15th Congress and The Future” 
(Burma Centre for Ethnic Studies, Analysis Paper No.6, 2013, 2)
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ေဒါသ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ အထိ DKBA တပ္ဖြဲ႕သည္ 
အဆင့္တစ္ခုုအထိ သီးျခား ရပ္တည္ႏုုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရး ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး 
ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနခဲ့ရသည္။10

အဖြဲ႕အစည္းစတည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ DKBA ၾကီးထြားလာခဲ့ၿပီး ၾသဇာအႀကီးဆုံး 
ကရင့္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ KNU ကုုိ ေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။ KNU 
၏ေနာက္ဆုံး ဗဟုုိဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ မာနယ္ပေလာကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ DKBA ပူးေပါင္းထုိး
စစ္ဆင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္အားႀကီး အဖြ႕ဲအစည္း ပုုံစံအျဖစ္ ထြက္ေပၚခဲ့
သည္။ ကရင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ေသာ မာနယ္ပေလာ 
တုိက္ပြသဲည္ KNU ၏ ၾသဇာကုုိ ၾကီးၾကီးမားမား က်ဆင္းေစသည္သာမက ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ 
စြကုုိဲင္ခဲ့ေသာ ကရင့္ညီညြတ္ေရးကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ ၾကီးမားေသာ စိတ္၀မ္းကြမဲႈကုုိလည္း 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဗမာလူမ်ိဳ း ၾကီးစိုးေရးဟူေသာ ေရလွိဳင္းကုုိ ဆန္႕က်င္ေသာအားျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ကရင္တမ်ိဳး
သားလုံးစုစည္းျခင္း စိတ္ကူးစိတ္သန္းသည္ KNU ေပၚထြန္းလာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ KNU သည္ ကရင္တမ်ိဳးသားလုံး၏ ျပိဳင္ဖက္မရိွ 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟူေသာ ေနရာကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးခ့ဲသည္။ အဖြ႕ဲအစည္း
အတြင္း ၿပိဳကြဲမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္သုုိ႕ ဆုုတ္ခြာခဲ့ရသျဖင့္ ကရင္လူထုု 
အမ်ားစုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ဆုံးရံႈးခဲ့ရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ KNU သည္ ကရင္လူထုု၏ တစ္ခုုတည္းေသာ 
ကုုိယ္စားျပဳမႈ ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္မွ တစစပုုိေ၀းလာခဲ့သည္။11

DKBA ခြဲထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သေကာင္း
ကနင္းျဖစ္၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ ေခာတ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ၁၉၉၅ ခုုႏွစ္ - ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္အၾကား ေနာက္ထပ္ ခြဲထြက္မႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ KNU 
တပ္မဟာ (၆) မွ KNLA စစ္သားတစ္စု ဒတိုယဗုိလ္မွဴးႀကီး သုမူဟ ဲေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္လုုိက္၍ 
ခြထဲြက္ခ့ဲသျဖင့္ တပ္မေတာ္က ၎ဧရိယာတစ္ခုုလုံးကုိ အလြယ္တကူ သိမ္းပုိက္ ႏုုိင္ခ့ဲသည္။ 
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ (KPF) ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဖြဲ႕သစ္သည္ ဖြဲ႕ၿပီး မၾကာခင္ 
အခ်ိန္အတြင္း နအဖ အစုုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။12 

10 South (2007)
11 ibid.
12 ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ န၀တကုုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး နအဖ အျဖစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ စစ္အစုုိးရ၏ တရား၀င္ 
အမည္သစ္ျဖစ္လာသည္။
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ထုိ႕အတြက္ KPF သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမတခ်ိဳ႕ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး၊ 
အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့သည္။13

KPF ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြမဲႈ 
ပုိမ်ားလာခဲ့သည္။ KPF ႏွင့္ DKBA အၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ား ပုုိမ်ားလာခဲ့သည္။ ကရင္လက္
နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား သေဘာ ထားကြလဲြမဲႈမ်ား ပုုိမ်ားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ေနာက္ထပ္ ခြဲထြက္မႈတစ္ခုု ထပ္မံ ေပၚေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ 
တုိက္ပြ၀ဲင္လာၿပီးေနာက္ တပ္မဟာ (၇) တပ္မဟာမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္သည္ KNU မွ 
ခြဲထြက္၍ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဗုိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္က KNU/
KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) ကုိထူေထာင္ခ့ဲၿပီး အစုိးရႏွင့္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳ ပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အစုုိးရကႏုုိင္ငံအ၀ွမ္းရိ ွ လက္နက္ကုိင္တပ္အားလုံးကုိ နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းၿပီး တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္သြတ္သြင္းမည့္ 
အစီအစဥ္ကုိ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္အခါတြင္ ကရင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား 
မေက်နပ္မႈမ်ား ရိွလာခဲ့သည္။ KPF၊ KPC ႏွင့္ DKBA အပါအ၀င္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းရန္ အမိန္႕ေပးလာခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားကုိ တပ္မေတာ္၏ ေအာက္တြင္ ထားရန္ ျဖစ္သည္။ KPF ႏွင့္ DKBA 
သည္ အစုုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လက္ခံခဲ့ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕မျဖစ္ခဲ့။ အထူးသျဖင့္ DKBA 
အဖြ႕ဲအတြင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ DKBA အတြင္း နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္ဖြ႕ဲစည္းျခင္းကုိ လက္မခံသူမ်ားက 
ကလြထူဲးေဘာ (DKBA) အျဖစ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ DKBA မွ ခြထဲြက္ခ့ဲျပန္သည္။ ကလြထူဲးေဘာ 
အဖြဲ႕က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ လက္မခံ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး KNU ႏွင့္ တဖန္ မဟာမိတ္ 
ဖြဲ႕ခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္အတြင္း DKBA အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ 
စိတ္ပ်က္လာျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အသြင္းေျပာင္းျခင္းကုုိ မလုုိလာျခင္းေၾကာင့္ KNU 
ထံသုိ႕ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။14

ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြမဲႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ 
လူမႈအသုိင္း အ၀န္းအေပၚတြင္လည္း ႀကီးမားစြာ သတ္ေရာက္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။ အဖြ႕ဲအစည္း

13 South (2007)
14 ibid.
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အတြင္း အကြဲအၿပဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားသည္ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားအၾကား 
ႏုနယ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ၿပိဳကြဲေစသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ ပဋိပကၡ၏ ဆန္႕က်င္ဖက္ 
တဖက္ဖက္တြင္ ရွိေနၾကရသည္။ ျပည္နယ္တခုလုံးတြင္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း
မ်ားရိွေနၾကသျဖင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡတြင္ ၾကားညွပ္ၾက ရသည္။ 
အုုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႕ခြာထြက္ေျပးၾကရသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ စစ္သားမ်ား
အျဖစ္ ပါ၀င္ၾက ရသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ခုိးယူခံရျခင္း၊ ကုုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားခံရျခင္း၊ 
အတင္းအဓမၼ လုုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းစသည့္ တျခား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါ ခံစားၾကရသည္။ 
တခ်ိဳ႕ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္း မ်ားသည္အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္းစုံ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ 
ထုိအေျခအေနတြင္ က်င့္၀တ္မ်ား မတူညီျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ျခင္း၊ 
တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ဥပေဒမဲ့မႈႏွင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား 
ပုိမ်ားသည္။

မၾကားေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႕ ဦးတည္ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းသုုိ႕ ေရာက္ေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုုိးရသစ္သည္္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ ႏွင့္ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPCC) (UPWC) ကုုိ 
တည္ေထာင္ၿပီး အစိးရ၏ တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။ 
ထုုိ႕ေနာက္ KNU အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တဒါဇင္မက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားခ်ဳပ္ဆုုိၿပီး အစုုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 
လက္တေလာ တုိက္ခုုိက္မႈမ်ား ရပ္နားသြားျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ထား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။
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ကရင္တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအၾကား ကရင္တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအၾကား 
ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 

အားထုတ္ခ်က္မ်ားအားထုတ္ခ်က္မ်ား

ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အကြဲအၿပဲမ်ားသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသား
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚခ့ဲသည္။ KNU က့ဲသုုိ႕ မဟုုတ္ပဲ DKBA – 
BGF ၊ KPC ႏွင့္ KPF တုိ႕တြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသားႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိပဲ ေနာက္ဆုုံး တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုုိ႕သာ 
က်ေရာက္သြားၾကသည္။ ႏုုိင္ငံေရးအရ ကရင္တမ်ိဳးသားလုုံးကုုိ စုုစည္း မည္ဟူေသာ 
အေမွ်ာင္အျမင္ၾကီးမားေသာ KNU အတြက္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား မတူကြျဲပားမႈမ်ားသည္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ရွိေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ခြထဲြက္ျခင္းမ်ားက မီးေမာင္းထုိး ျပခ့ဲသည္။ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာေရးတင္မက ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာေလ့လာမႈ ႏွင့္ အယူအဆ 
ထင္ျမင္ခ်က္ မ်ားတြင္ ကြဲျပားမ်ား ရွိေနသည္ကိုု ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိမတူကြျဲပားမႈမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး KUN ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ပထမဦးဆုံး ကရင္အမ်ိဳ း
သားညီညြတ္ေရး ႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကုိ ေခၚယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရး အားေကာင္းေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကရင္တုိင္းရင္း
သားမ်ား အားလုံးပါ၀င္ေသာ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ ကတိက၀တ္ကုိ 
၎ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြကဲ ကုုိယ္စားျပဳေဖၚျပလုုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ႏုုိင္ငံေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈမ်ား
ျဖစ္ေနေစကာမူ ကရင္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၀ 
ႀကိမ္ေျမာက္ ႏီွေႏွာဖလွယ္ပြကုုိဲ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။ ၎ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ား
သည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ 
နည္းလမ္း တစ္ခုုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း မတူညီသူမ်ား အတြက္ ေနရာအခင္း
အက်င္းတစ္ခုု ဖန္တည္းေပးျခင္း၊ ၎တုုိ႕ တုုိင္းရင္းသား လကၡဏာသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
ဂုုဏ္ယူတက္ေစျခင္း ႏွင့္ အနာဂါတ္အတြက္ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ျခင္းမ်ားကုုိ ၎ႏီွးေႏွာ ဖလွယ္ပြကဲ 
ဖန္တည္းေပးသည္။
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တဖန္စတင္ခဲ့သည္ႏွင့္အတူ 
ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား 
ညီညြတ္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တြန္းအားေပးမႈမ်ား ရိွလာခဲ့သည္။ အစုိးရ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုုပ္
ငန္းေကာ္မတီ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ အစုိးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္
ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခုုိင္မာေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ အေျခခံ
ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ KNU သည္ 
ရိွၿပီးသား ကရင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ တဖန္ျပန္ 
မဟာမိတ္ျဖစ္ခ့ဲျပန္သည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ ပုိ၍ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္းစုံမွ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အစည္းအေ၀း
တရပ္ေခၚယူခဲ့သည္။ ကရင္အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပုုိ မုိ ခုုိ င္မာေသာညီညြတ္ေရး 
တည္ေေဆာက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထုုိအစည္းအေ၀း၏ ရလဒ္အျဖစ္ 
ကရင္အမ်ိဳးသား အေရးမ်က္ႏွာစုုံညီေဆြးေႏြးပြႀဲကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုုိအစည္းအေ၀းႀကီး၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား 
ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္၊ ဘုံစုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္၊ ကရင္လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း
မ်ားအတြက္ ေရရွည္ခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈလုုံၿခံဳေရး စသည္တုုိ႕ 
ေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကရန္ ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ ေဒသအသီးသီးတြင္ ေနထုုိင္ၾကေသာ 
ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ပုုိမုုိၾကီးမားေသာ နားလည္မႈ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာ
က္ႏုုိင္ရန္အတြက္လည္း ထုိအစည္းအေ၀းႀကီးက ပ့ံပုိးကူညီေပးသည္။ ထုိမွသာ “ေရရွည္ခံ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ခရီးစဥ္တြင္ ၎တုုိ႕၏ မတူကြျဲပားမႈမ်ားကုုိ အားနည္းခ်က္ 
အျဖစ္ မျဖစ္ေစရပဲ အားသာခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူ ႏုုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။”15

ထုိအစည္းအေ၀းႀကီးသည္ ယခင္ကျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ သီးျခားရပ္တည္လာခဲ့ၾကေသာ 
ကရင္တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုအတြက္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အနာဂါအတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ားေရး ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ ျဖစ္ႏုုိင္ေခ် နည္းလမ္းမ်ား 
လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားက စီးပြားေရးမူ၀ါဒ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး၊ ေရရွည္ခံ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခုု ရရွိေရး၊ကရင္ယဥ္ေက်းမႈ၊စာေပ ျမွင့္တင္ေရး၊ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူျခင္းမွ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူး ပုုိရရိွေရးမ်ားအတြက္ 

15 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊ ကရင္တုိင္းရင္းသားအေရးမ်က္ႏွာစုုံညီအစည္းအေ၀းႀကီး၊ ၂၀၁၃ (၂ - ၃)
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ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။16 ၎စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရည္မ်ားေၾကာင့္ ဤအစည္းအေ၀းၾကီးသည္ 
က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ဖုုိရမ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ရျခင္း၏ တန္းဖုိး ႏွင့္ 
ကရင္အမ်ိဳးသားတဦးခ်င္းအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းဖြင့္ ေပးျခင္း၏ အဖုိးအနဂၢ
ထုိက္တန္သည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ျပသခဲ့သည္။

ရလဒ္အျဖစ္ ကရင္ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ (KUPC) ဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုကုုိ အတည္တက် ဖြဲ႕စည္းႏုုိင္ခဲ့သည္။ ကရင့္ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္မႈအားထုုတ္
ခ်က္မ်ားကုိ ေရရွည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အေထာက္အကူျပဳႏိုုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြ႕ဲစည္း
ခ့ဲသည္။ KUPC သည္ ကရင္အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြႏွဲင့္မတူ သီးျခားအဖြ႕ဲအစည္း
ျဖစ္ေသာ္လည္း အနာဂါတ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းသြားႏိုုင္မည္ဟူေသာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည္။ ယေန႕ကာလတြင္ KUPC တြင္ အစုုိးရက႑၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္၊ 
လက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကုုိယ္စားလွယ္ ၆၀ ဦး ၀န္းက်င္ခန္႕ရွိၿပီး ၄ လတစ္ခါ ေတြ႕ဆုုံၾကသည္။ ေကာ္မတီကုိ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္ သုံးခ်က္ႏွင့္ တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ (၁) ကရင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင္ ့
စာေပတုုိ႕ကုုိ ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ 
ျမွင့္တင္ရန္၊ (၂) ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးျဖစ္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားခုုိင္မာေစရန္ 
ႏွင့္ ကရင္တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အာမခံေသာ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုု 
ျဖစ္ေပၚေစေရး လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပ့ံပုိးကူညီေရး ႏွင့္ (၃) 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈ အပါအ၀င္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
ပုုိေကာင္းမြန္ ေသာ၊ ညီညြတ္ေသာ ႏုုိင္ငံေတာ္တရပ္ ေပၚထြန္းေရး တုုိ႕ျဖစ္သည္။17

ဤရည္မွန္းခ်က္ေအာက္တြင္ KUPC သည္ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းအားလုုံးႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားစြာ တြင္ မတူညီေသာ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ 
ေနရာအခင္းအက်င္းတစ္ခုု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 
KUPC သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအ၀ွမ္း ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုုိင္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
အႀကံျပဳေဆြးေႏ ြးပ ြဲမ ်ားစ ြာက်င္းပခဲ့သည္။ ကရင္လူမ ႈ အသုုိင္းအ၀န္း၀င္မ်ားက 
ကရင္ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ၎တုုိ႕၏ စုုိးရိမ္်က္မ်ား၊ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ထုုတ္ေဖၚႏုုိင္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားလည္း က်င္းပေပးခဲ့သည္။ KUPC ေအာက္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၎အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားသည္ ကရင့္လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္း

16 ibid.
17 ibid.
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မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ အၾကား ထိပ္သီးအဆင့္ တရား၀င္ေ တြ႕ဆုံေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားတြင္ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း၏ အသံကုိ တင္ပုုိ႕ေပးႏုုိင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ လုုပ္ငန္း
က႑မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ KUPC သည္ 
ကရင္ ႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏုုိင္
သည့္ အခင္းအက်င္း မ်ားစြာကုုိ ဖန္တည္းေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ကရင္လူမ်ိဳ းလကၡဏာ 
ႏွင့္ အနာဂါတ္ကုိ အဆုုံးအျဖတ္ ေပးႏုုိင္ေသာ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏တက္ၾကြေသာ 
ပါ၀င္မႈကုုိ ေဆာင္းက်ဥ္းေပးခဲ့သည္။18 ကရင္လူမႈ အသုုိင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ ကရင္ေခါင္း
ေဆာင္မႈအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္းက်ဥ္းေပးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိမႈ တြင္ 
လတ္တေလာ ျဖစ္ေနသည့္ ကြာဟခ်က္ျပႆနာကုုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ KUPC သည္ 
ေအာက္ေျခ လူထုုအဆင့္သုုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေပးေနသည္။

မၾကားေသးမီကပင္ KUPC သည္ ေဒသေပါင္းစုံ၊ အေရာင္အေသြးေပါင္းစုုံမွ ကရင္တုိင္း
ရင္းသား ၆၀၀ ခန္႕ ပါ၀င္ေသာ “အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကရင္ အႀကိဳ ညီလာခံ” ကုိ လက္ခံ 
က်င္းပခဲ့သည္။ ထုုိ အၾကိဳညီလာခံသည္ ပညာေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ စာေပ 
စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း ေနထုုိင္ေသာ ကရင္တုိင္းရင္း
သားမ်ား၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္တြင္ 
ဤအႀကိဳ ညီလာခဲ့ကဲ့သုုိ႕ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားႏွင့္ 
အတူတကြေတြ႕ဆုံရန္ အခြင့္အေရးမရိွၾကသည့္ လူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတည္
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပုိမုုိၾကီးမားေသာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ေနရာအခင္းအက်င္း
တစ္ခုု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အႀကိဳညီလာခံ၏ မူလ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္သုုိ႕ တင္ျပမည့္ 
စာတမ္းတစ္ခုု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစာတမ္းတြင္ ကရင္တုုိင္းရင္းသား မ်ား၏ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအလုုိက္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္း၏ 
လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွေစေရး အစုုိးရထံသုုိ႕ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ေဖၚျပထားမည္။ ယခုုႏွစ္ ေနာင္းပုိင္းတြင္ ပုိမုိပါ၀င္မႈရိွေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားကြန္ဖရင့္ 
(အနည္းဆုုံး ကရင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိႏုုိင္သည္။) က အဆုုိပါ စာတမ္းအား 
ကရင္လူထုုထံသုုိ႕ တင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္သုုိ႕ မတင္ျပခင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူသြားမည္ျဖစ္
သည္။

18 Ashley South, “Participation, Mobiliization; The Karen Peace Dividend” The Myanmar Times, 
8 April, 2015.
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KUPC ႏွင့္တြဖဲက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႕ 
ကုိယ္ပုိင္ ညီညြတ္ေရးအားထုတ္ခ်က္မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ လတ္တေလာ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုုံညိွႏိႈင္းပြဲမ်ားက 
တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ေနေသာ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစ
ည္းမ်ားအၾကား ညီညြတ္ေသာေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးေရးတပ္ဦးတစ္ခု၏ တန္ဖုုိး ကုုိ အေလးထား
ေဖၚျပေနသည္။ စစ္ရိပ္ေအာက္မွေနခဲ့ရေသာ အတိတ္ကာလမွ စတင္ဖယ္ခြာလာေန 
သည့္အခ်ိန္၊ တျခား ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ KNU 
သည္ ကရင့္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (KFUC) ေပၚထြန္းရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ 
KFUC ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အတြက္ ဘုံမဟာဗ်ဴ ဟာထြက္ေပၚေရး တုုိ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 
KFUC သည္ ၁၇ ဦးပါ၀င္သည္။ KNU, KPC, BGF, DKBA ႏွင့္ KPF မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ပါ၀င္သည္။ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကာကြယ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ 
အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ၃ လတႀကိမ္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

လတ္တေလာ ညီညြတ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား
အၾကား ညီညြတ္ေရး ျပင္ပလကၡဏာမ်ားသည္ ပုိ၍ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အႀကိဳညီလာခံကုုိ က်င္းပႏုုိင္ခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ထုုိ႕အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကရင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ပထမဦးဆုုံအႀကိမ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ကုုိ စုုေပါင္း က်င္းပႏုုိင္ ခဲ့သျဖင့္ ကရင္တုိင္းရင္း
သားမ်ား၏ ကုုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေသာ ကရင့္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပ ေဖၚထုုတ္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ KNLA, KNDO, 
DKBA ႏွင့္ KPC မွ စစ္သားမ်ားသည္ ညီညြတ္ေရးကုိ ပုံေဖၚေသာ ပူးတြ ဲစစ္ေရးျပအခမ္းအနား 
ဆင္ႏႊခဲဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒမုုိီကေရစီအတြက္ ဘုံေမ ်ွာ္မွန္းခ်က္ေအာက္တြင္ 
ကရင့္ညီညြတ္ေရးကုိ မီးေမာင္း ထုိးျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒကီေန႕မနက္ခင္းမွာ က်ေနာ္တုုိ႕ဟာ 
မတူညီေသာ ယူနီေဖာင္းေတြ ၀တ္ဆင္ ထားေသာ္ျငား ဒီယူနီေဖာင္းေတြရဲ႕ေအာက္မွာ 
က်ေနာ္တုုိ႕ဟာ အတူတူပါပ။ဲ က်ေနာ္တုုိ႕ဟာ တစုုတစည္း တည္းပါပ။ဲ” ဟု အခမ္းအနားတြင္ 
KNU ကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။19

19 ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕၊ “ေမ ွ် ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ညီညြတ္ေရး” ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ၃၁ ဇန္ ၂၀၁၄။
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒဇီင္ဘာလတြင္လည္း ကရင့္လက္နက္ကုုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
(BGF, KPC, DKBA ႏွင့္ KNU) သည္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြေဲတာ္ကုိ အတူတကြ ဆင္ႏႊခ့ဲဲၾကသည္။ 
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ 
လူသိထင္ရွား က်င္းပႏိုုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ KNLA တပ္မဟာ (၇) 
တပ္မမွဴး ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂ်ာ္နီက ကရင့္ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၏ 
အေရးပါမႈကုိ ထုုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုုိ႕ ကရင္လူမ်ိဳးေတြ ညီညြတ္ဖုုိ႕ လုိပါတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႕ 
မညီညြတ္ရင္ က်ေနာ္တုုိ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွာ မဟုတ္သလုိ၊ က်ေနာ္တုုိ႕ 

ကရင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လုုိအပ္ခ်က္ေတြကုိလည္း ျဖည့္ဆီးႏုုိင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ အတိတ္က က်ေနာ္တုုိ႕ တစ္ေယာက္ရဲ႕အမွားကုုိ 
တစ္ေယာက္က ခြင့္လြတ္ရပါမယ္။ အနာဂါတ္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ 

လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ က်ေနာ္တုုိ႕ ကရင့္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။”20

ကရင္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈေအာက္ 
ညီညြတ္ေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ သတ္မွတ္ခ်က္သစ္ကုိ 
ေဖၚျပလုုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိေဖၚျပခ်က္သည္ KNU ၏ စိတ္ကူးကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကရင္အ
ေျချပဳအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအထိပါ ၿခံငုံသြားေစသည္။ ကရင္ညီညြတ္ေရးသည္ 
KNU က သတ္မွတ္ေသာ သုိ႕မဟုတ္ နားလည္ေသာ ညီညြတ္ေရး မဟုုတ္ေတာ့ေပ။ သုုိ႕ေသာ္ 
ယေန႕ကာလတြင္ ကရင့္ညီညြတ္ေရးသည္ ကရင့္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းအတြင္း မတူညီမႈမ်ားကုိ 
လက္ေတြ႕ အသိအမွတ္ျပဳရင္း ကရင္အားလုံး၏ လုုံၿခံဳေရး၊ အခြင့္အေရးအတြက္ စည္းရုံး
ေတာင္းဆုိ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ KFUC ဖြ႕ဲစည္းျခင္းႏွင့္အတူ KNU သည္ ကရင္ျပည္သူမ်ားကုုိ 
ကုုိယ္စားျပဳ ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစြာ အနက္ အဖြဲ႕အစည္းတတစ္ခုုျဖစ္ေသာ ၎၏ 
တည္ရွိမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳရင္း ကရင္တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တစ္ဦးတည္း ႏုုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူ 
အျဖစ္ ၎ကုုိယ္၎ ပုုံေဖၚထားသည္။21 ကရင့္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ KNU သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္ျငား ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအေပၚ ၎၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ 
အတင္းအၾကပ္ အသုုံးမျပဳခ့ဲေပ။ အေျခအေနတရပ္လုံးကုုိ တုုိင္းျပည္အတြင္းရွိ ကရင္လူမႈအသုုိင္း
အ၀န္းႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုုအျဖစ္သာ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

20 ကရင္သတင္းစဥ္။ “ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးကုုိ ညီညြတ္ေရးအင္အားျပသပြဲအျဖစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။” ၂၁ ဒီ ၂၀၁၄
21 ibid.
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ပဋိပကၡ ႏွင့္ ညီညြတ္ေရးအေပၚ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ညီညြတ္ေရးအေပၚ 
ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ 

ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္သုံးသပ္ခ်က္ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္သုံးသပ္ခ်က္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ပဋိပကၡ ႏွင့္ အထီးက်န္မႈမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္ျငား ကရင္ညီညြတ္ေရး 
အားထုုတ္ခ်က္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားညီညြတ္ေရး
အတြက္ ဘုံသံဓိဌာန္ထားရွိမႈကုိ ညႊန္ျပသည္။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
ေခတၱရပ္ဆုိင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည့္ စိတ္၀မ္းကြမဲႈမ်ား၊ ကရင္ျပည္
သူမ်ား၏ မတူကြျဲပားမႈမ်ား ႏွင့္ ပုုိမုိၾကီးမားေသာ ညီညြတ္ေရးအတြက္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားအေ
ပၚျပန္လည္ဆင္ျခင္း သုံးသပ္ႏုုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခု ရရွိခဲ့သည္။ အတိတ္ကာလကုိ 
ျပန္ၾကည့္ပါက ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား အကြအဲၿပဲမ်ားေၾကာင့္ ကေသာင္း
ကနင္းျဖစ္မႈ၊ စိတ္ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား ေရာျပြန္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလကုိ ကရင္ျပည္သူမ်ားက 
ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
ထုုိကာလသည္ မယုုံၾကည့္မႈ၊ မသၤကာမႈမ်ားသည္ တဦးႏွင့္တဦးၾကားတြင္သာမက လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 
ေတာ္လွန္ေရး၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုု ေျပာဆုုိခဲ့သည္။ KNLA 
စစ္သားတဦးက

“၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ စကြဲတာပဲ။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး သမုိင္းမွာ အႀကီးမားဆုံး 
ဆုံးရံႈးမႈၾကီးပါ။ ကရင္ေတြအားလုံး ရင္ကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ကရင္ေတြ 

တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္သတ္ၾက။ ဘ၀ေတြအမ်ားႀကီးဆုံးရံႈးခ့ဲရပါတယ္။ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္တခါ တပ္မဟာ (၇) မွာ တခါ ထပ္ကြဲပါတယ္။ 
အဲဒီေနာက္ပိုင္း အဖြဲ႕ေသးေသးေလးေတြ ထပ္ကြဲၾကျပန္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုုိ႕ အားလုံးအစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ 

တခ်ိဳ႕ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ သူတုိ႕ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀အတြက္ 
အလုုပ္ထြက္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ စိန္ေခၚ
ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ကရင္ေတြအမ်ားၾကီး 

ဒုုကၡသည္စခန္းေတြကုိ မသြားခ်င္ပဲသြားခဲ့ရတယ္။ အမ်ားစုက 
တတိယတုိင္းျပည္ကုုိ ထြက္ခြာခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ 
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ့ အေျခအေနကုုိ 

ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႕ ေျပာလုုိ႕ရပါတယ္။”
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ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြမဲႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းတစ္ခုုလုံးရွိ 
ကရင္လူမႈ အသုိင္းအ၀န္းတြင္လည္း အလားတူခံစားခဲ့ၾကရသည္။ အသိသားဆုုံး ျဖစ္ရပ္မွာ 
ေတာ္ေပၚေန ခရစ္ယာန္ ဘာသာကုိးကြယ္သူ စေကာကရင္မ်ားႏွင့္ ေျမျပန္႕ေဒသေန၊ 
ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္သူ ပုိးကရင္မ်ား အၾကား ျဖစ္သည္။22 ပုိးႏွင္ စေကာကရင္ စကားသည္ 
တဦးႏွင့္တဦးအၾကား မ်ားေသာအားျဖင့္ လုံး၀ နားလည္ ႏုုိင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ တသီး
တျခားရွိေနေသာ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုုိမႈအတြက္ အဟန္႕အတားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သုုိ႕ေသာ္ ကေသာင္းကနင္း 
ျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား အဆုုိပါ ဘာသာစကားကြဲျပားမႈေၾကာင့္ 
ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္း တစ္ခုုႏွင့္ တစ္ခုုအၾကား ပုုိ၍ ေ၀းကြာသလုိ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

လူမႈအသုိင္းအ၀န္း၀င္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအြက္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား 
အကြအဲၿပ ဲျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ KNU ၏ ကရင္ျပည္သူမ်ားအားလုံးအေပၚ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ 
ရပ္တည္ ကုုိယ္စားျပဳ လာခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးထက္ တဦးခ်င္းလုုိအပ္ခ်က္ကုိ ပိုု၍ 
ဦးစားေပးလာၾကသည္။ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းမ်ားက ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 
ကရင့္အေရးေပၚ ထားရိွသည့္ သံဓိဌာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္း ထုုတ္လာၾကသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ DKBA, KPC ႏွင့္ KPF မ်ားသည္ အစုုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုုိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ စီးပြားေရးအခြင့္အလန္းမ်ား၊ ေဒသထိန္း
ခ်ဳပ္ခြင့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားတြင္ သာယာေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ထုုိ႕အျပင္ KNU သည္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားသုိ႕ တစစ တြန္းပုုိ႕ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡတြင္ 
ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္း၏ အသံႏွင့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ကိယ္စားျပဳမႈ 
ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးမႈ ေပ်ာက္ဆုုံးလာခဲ့သည္။ ကရင္လူမႈအသုိင္း အ၀န္း ၀င္ျပည္သူတဦးက 
ထုုိအေျခအေနကုုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ “သူတုုိ႕ (လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ေျပာတာက 
ျပည္သူေတြအတြက္ လုုပ္ေပးေနတယ္လုုိ႕ ေျပာတာပဲ။ တကယ့္လက္ေတြ႕ၾက သူတုုိ႕က 
ျပည္သူေတြ အတြက္ စဥ္းစားေပးေနတာ မဟုုတ္ဘူးေလ။ အဒီဲ စိတ္ သေဘာထားကုုိေတာ့ 
သူတုုိ႕ ေျပာင္းလဲဖုုိ႕ လုိတယ္။”23

ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြမဲႈမ်ားေၾကာင့္ အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္းစုံ 
အာဏာ သတ္ေရာက္မႈရိ ွ ၿပီး စည္းကမ္းမ်ိ ဳးစုံရိ ွသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုုင္ေသာ 

22 South (2007)
23 Centre for Peace and Confi ct Studies, Listening to Communities: Karen State (Phnom Penh, 2014), 

38
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ကရင္လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း၀င္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ စိတ္ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား ပုိမ်ားခဲ့သည္။ 
နယ္နမိတ္စည္းကမ္း တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွျခင္း၊ ေဒသ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ထပ္တူျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းမ်ားသည္ စည္းကမ္းမ်ားအၾကား 
ၾကားညွပ္ခံ ရသည္။ ျပည္သူတဦးက ထုိအေျခအေနကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အဲဒီေနရာေတြမွာ ေက်းလက္ဥပေဒရယ္လုုိ႕ မရွိပါဘူး။ အစုုိးရေရာ၊ 
သူပုုန္ပါ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာေတြပါ။ ႏွစ္ဖက္စလုုံးမွာလည္း သီးျခားမူေတြ၊ 
ႏွစ္ဖက္စနစ္ေတြရွိပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြအားလုံး 
အက်ံဳး၀င္တဲ့ ဘုံတူညီတဲ့အရာေတြလုုိအပ္ပါတယ္။ မဟုုတ္ရင္ က်ေနာ္တုုိ႕ 

ေတာ္ေတာ္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ပါ တယ္။”24

တရားဥပေဒစုုိးမုိးမႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း၀င္ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ညွပ္ပူးညွပ္ပိ မိေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မလုုံၿခံဳမႈ 
ပုိ၍ မ်ားလာခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ အစုုိးရတပ္အၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈအၾကား ေျမဇာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 
ပဋိပကၡ၏ ႏွစ္ဖက္စလုုံးက လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကုိပါ ခံစားၾကရသည္။

“က်ေနာ္တုုိ႕က အစုုိးရႏွစ္ခုုစလုုံးရဲ႕အုုပ္ခ်ပ္မႈေအာက္ ေရာက္ခဲ့တယ္။ KNU 
ႏွင့္ အစုုိးရေပါ့။ က်ေနာ္တုုိ႕ မၾကိဳက္ဘူး။ ႏွစ္ဖက္စလုုံးကုုိ ေၾကာက္ရတယ္။ 

တပ္မေတာ္ကေရာ၊ KNU ကပါ လူသစ္စုုတယ္။ မတူတာကေတာ့ 
အမ်ားစုုက KNU ကုုိ၀င္ခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္ကုုိေတာ့ မ၀င္ခ်င္ၾကဘူး။”25

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးတုိးခ်႕ဲမႈမ်ား တဖန္ျပန္ျဖစ္သည့္အခါတုိင္း 
လူမႈအသုိင္းအ၀န္း ျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ 
ၾကီးၾကီးမားမား ခံစားၾကရသည္။ အတင္းအဓမၼ လုုပ္အားေပးခိုုင္းေစျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ 
ကုုိယ္ထိလက္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာ ခုုိးယူ ခံရျခင္းႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႕

24 ibid.: 51
25 ibid.: 56
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ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ား စသျဖင့္ “ခံစားၾကရသည္။”26 ျပည္သူတဦးက ေအာက္ပါ အတိုုင္း ရွင္းျပ 
သည္။

“ႏွစ္ဖက္စလုုံး (ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္) က 
ျပည္သူေတြကုုိ ေျမဇာပင္လုုိပဲ သေဘာထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ 

သူတုုိ႕ တဖက္နဲ႕ တဖက္ မတုုိက္ႏုုိင္လုုိ႕ပဲ။ မုုဒိမ္းက်င့္မႈေတြ၊ 
လူသတ္မႈေတြ အမ်ားၾကီး ၾကားရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဆုုိ တပ္မေတာ္ကုုိ 
အရမ္းေၾကာက္တယ္။ က်ေနာ့္ရြာက အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ မိန္းကေလးေတြဆုုိ 

လမ္းမေပၚ လမ္းေလ ွ်ာက္ဖုုိ႕ေတာင္ မလုံၿခံဳေတာ့ဘူး။”27

ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကြမဲႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲ ကေသာင္း
ကနင္းျဖစ္မႈမ်ား၊ ဒုကုၡခံစားရမႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားက ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
တုုိက္ပြ၀ဲင္ေနပါသည္ဟူေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ား စတင္ျဖစ္
လာခဲ့သည္။

ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အကြအဲၿပျဲဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ 
ျပန္ေျပာင္း ေျပာဆုုိရာတြင္ အားနည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပညာေရး၊ ဗဟုုသုုတ နည္းပါးမႈ 
ႏွင့္ အစုုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ကရင္လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဂုုိဏ္းဂဏျဖစ္
ေအာင္ ဖန္တည္းေပးႏ္ုုိင္ခဲ့သည့္ ဘာသာေရးအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ဟုု စစ္သား
မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ အဆုုိပါ ေသြးခြဲနည္းဗ်ဴဟာမ်ားေၾကာင့္ DKBA ျဖစ္ေပၚလာ
သည္မွာ အထင္ရွားဆုံးသက္ေသျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ လက္ရိွ ရိွေနၿပီးသား 
စိတ္၀မ္းကြမဲႈ ကုိ ရန္ေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကရင္စစ္သားမ်ားကုိ ေသြးဆြေပးသည့္ 
လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဗုုဒဘာသာ၀င္ ကရင္စစ္သား
မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အရာရွိမ်ားအၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း (ဥပမာ အရာရွိ ႏွင့္ 
ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားအၾကား ရိကၡာခဲြေ၀ျခင္း မမွ်တမႈ စသျဖင့္) ေကာလဟာလမ်ား 
ပုိမ်ားလာခဲ့သည္။ ပညာေရးအကန္႕အသတ္ရွိၾကသည့္အျပင္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၊ ဒမုိီကေရစီစ 
သည့္ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာတရားတြင္လည္း နားလည္မႈ အကန္႕အသတ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

26  Physicians for Human Rights, “Bitter Wounds and Lost Dreams: Human Rights Under Assault in 
Karen State, Burma ashington DC Library for a onal Congress, 2012

27 Centre for Peace and Confl ict Studies, 2014 (50)
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ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ တခ်ိဳ႕သည္ အဆုုိပါ ေသြးခြဲ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိျခင္းမ်ားအေပၚ မလြန္ဆန္ 
ႏုုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြ႕ဲျခင္းေၾကာင့္လည္း ကရင့္လက္
နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲမႈကုုိ ပုိၾကီးမားေစသည္ဟုဆုုိသည္။ DKBA 
အပါအ၀င္ KNU ခြထဲြက္အဖြ႕ဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ အေထာက္အပံ့ယူၾက
သည္။ အထူးသျဖင့္ KNU ကုုိ တုုိက္ခုုိက္သည့္ ထုိးစစ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ 
ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ လူမႈ အသုိင္းအ၀န္းအတြင္း 
ခါးသည္းမႈႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခင္က ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုုေအာက္တြင္ 
အတူတုုိက္ပြ ဲ၀င္လာၾကသည့္ ကရင္ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ၏ တဖက္စီသုုိ႕ ေရာက္သြားၾကၿပီး 
အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ တုုိက္ခဲ့ၾကရသည္။ “DKBA ေတြ က်ေနာ္တုုိ႕ရြာထဲ ၀င္လာၾကေတာ့ 
အခ်င္းခ်င္း ခ်ၾက။ သတ္ၾကရတာေပါ့။” ဟု KNU စစ္သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “က်ေနာ္တုုိ႕ 
ေဆြမ်ိဳးေတြ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ ျပန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကရတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႕ မလုုပ္ခ်င္ခဲ့ေပမယ့္ 
ေပးထားတဲ့အမိန္႕ကုုိေတာ့ နာခံရတာပ။ဲ အရမ္းခံစားခဲ့ရပါတယ္။” ဟု တျခားတစ္ဦးကလည္း 
ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကရင္အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေနျခင္းသည္ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းအေပၚတြင္ ဆုိးရြားေသာ 
သတ္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ကရင္စစ္သားမာ်းက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ား 
ျဖစ္သည္ႏွင့္ ရြားေပါင္းမ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရျခင္း၊ ရြာသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႕ 
ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရျခင္း၊ မိသားစုုမ်ား တကြတဲျပားျဖစ္ျခင္း၊ အရပ္သားထိခုုိက္မႈမ်ား ပုုိမ်ားလာျခင္း
မ်ားကုုိ ၎တုုိ႕မ်က္ျမင္ကုုိယ္ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ရသည္။ အဆုုိပါ တုိက္ပြဲမ်ား၊ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား 
ရွိခဲ့သည့္ ကာလတြင္ ေဒသခံ ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္း၏ ေထာက္ခံမႈ အႀကီးအက်ယ္ဆုံးရံႈး
ခ့ဲသည္ဟုု ကရင္စစ္သားမ်ားက ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ “က်ေနာ္တုုိ႕ ေျပာတာ ကေတာ့ သူတုုိ႕ အတြက္ 
တုိက္ပြဲ၀င္ေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႕ကုုိ က်ေနာ္တုုိ႕ ဥပေကၡာျပဳခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ 
ယုုံၾကည္မႈ နဲ႕ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားႀကီး က်ဆင္းခဲ့တယ္။” ဟု KNLA စစ္သားတဦးက 
ျပန္ေျပာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အတိတ္ကာလကုိ ျပန္လည္ၾကည့္လုုိက္ရင္း ကရင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြမဲႈမ်ား
ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရ အတြက္ မည္သုုိ႕ အားျဖစ္ေစခဲ့ပုံကုုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ပဋိပကၡ
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ ျမန္မာအစုိးရ သည္ အတုုိက္အခံ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ 
ခ်ိနဲ႕ေစရန္ ေသြးခြဲအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ 
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နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းရန္ တြန္းအားေပးျခင္းတြင္ ၎နည္းဗ်ဴဟာကုိ 
ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြႏုုိင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ထုုိအဖြဲ႕မ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိပ ဲစစ္ေရးအရ ခ်ိန႕ဲေစရန္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ၿပိဳကြဲေစရန္ သာျဖစ္သည္။28 ထုိေသြးခြနဲည္းဗ်ဴဟာသည္ ကရင္တုိင္းရင္း
သားမ်ားအတြက္ အထူးတလယ္ ထိေရာက္ခဲ့သည္။ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအၾကား အကြဲအၿပဲေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ ကေသာင္းကနင္း၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္မ်ား 
ခံစားခဲ့ရသည္။ “က်ေနာ္တုိ႕ဖက္မွာ ဘယ္သူေသလဲ။” ကရင္ပဲ။ “တျခားဖက္မွာေရာ 
ဘယ္သူေသလဲ။” ကရင္ပဲ။ “ဘယ္သူက ၿပံဳးၿပီးၾကည့္ေနလဲ။” ဗမာပဲ။ ဟု ကရင္စစ္သား
တေယာက္က ေျပာဆုုိခဲ့ သည္။ “က်ေနာ္တုုိ႕ အခ်င္းခ်င္းခ်ေလ က်ေနာ္တုုိ႕ လုုိခ်င္တဲ့ 
တန္းတူေရးေတြ ဖဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ဆုုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကေန ပုိေ၀ေလးပဲ။” ဟု KNLA 
စစ္သားတဦးက ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပဋိပကၡ၏ ကာလရွည္ၾကာမႈ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ခြဲထြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြ႕ဲမ်ား ခ်ိန႕ဲလာရ သည့္အတြက္ ညီညြတ္ျခင္း၏ အင္အားကုိ ပုုိ၍နက္နက္ရိႈင္းရိႈႈင္းနားလည္ 
သိျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ ညီညြတ္ျခင္း ဟူေသာစကားလုံး ေျပာဆုုိရာတြင္ တခါတရံတြင္ 
“စိတ္တူကုုိယ္တူ အျမင္တူ” “ေအာင္ျမင္ျခင္း” “ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ႏွင့္ “အင္အား” 
ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖ ြ င့္ ဆုုိေလ့ရိ ွသည္။ ညီညြတ္ေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏ ြး ျခင္းသည္ 
လုုံၿခံဳေသာအနာဂါတ္ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည္။ ကရင္ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တုိးတက္မႈအတြက္ ညီညြတ္ေရးသည္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရ
မည့္နည္းလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ အေလးထား ေဖၚျပသည္။ “လြတ္လပ္ခြင့္” “ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း” 
ႏွင့္ “ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ” စသည့္ “ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား” အထေျမာက္ 
ေအာင္ျမင္ေစရန္ ညီညြတ္ေရး၏ အေရးႀကီး၏ အေရးပါမႈကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“KNU, BGF, KPC ႏွင့္ DKBA အၾကား နားလည္မႈ ျပန္မရခင္မွ ကရင္စစ္သား 
နဲ႕ ကရင္ျပည္သူေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ေသေၾကပ်က္ဆီးခဲ့ၾကရတယ္။ 
ကရင္ျပည္သူအားလုံးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံးရံႈးမႈၾကီးပါ။ ညီညြတ္ေရးက 
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႕ ညီညြတ္ရင္ တျခားျပည္သူေတြလည္း 
က်ေနာ္တုုိ႕ကုုိ ေလးစာ လာမွာပဲ။ က်ေနာ္တုုိ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 

ရႏုုိင္မွာ ျဖစ္သလုုိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ တဲ့ တုိင္းျပည္ကုိ 
တည္ေဆာက္ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

28 Transnational Institute, Political Reform and Ethnic Peace in Burma/Myanmar The Need for Clarity 
and Achievement (Myanmar Policy Brieing No.14, 2015)
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ေနာက္ထပ္ KNLA စစ္သားတဦးက ထပ္ေလာင္းေျပာဆုုိရာတြင္ “ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အလုုိအပ္ဆုံးက ညီညြတ္ေရးပဲ။ ညီညြတ္ေရးရိွရင္ ျပႆနာအားလုံးကုိ က်ေနာ္တုုိ႕ 
ေက်ာ္လႊားႏိုုင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ စိတ္တူကိုုယ္တူျဖစ္မယ္ဆုုိရင္ က်ေနာ္တုိ႕ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ 
ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္မႈကုုိ ရရိွမွာျဖစ္တယ္။” ဟုဆုုိသည္။ 
ညီညြတ္ေရးမရိွရင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ေသာလြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈကုိ 
အမွန္တကယ္ ရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ဟုု ကရင္စစ္သားမ်ားက ထပ္ေလာင္းေျပာဆုုိခဲ့သည္။

“ညီညြတ္ေရးဆုိတာ အနာဂါတ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဗ်ာဒိတ္ပဲ။ ညီညြတ္
ေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးစကားပုုံေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ “ႏြားကြဲရင္ 

က်ားဆြဲမယ္။” “ညီညြတ္ျခင္းမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆီသုုိ႕”
စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေနတဲ့အ
ခင္းအက်င္းအျပင္ ဒီကေန႕ကမၻာၾကီးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္

ေတြကတဆင့္ ေျပာျပေနတာက ညီညြတ္ေရးမရွိတာေၾကာင့္တုိင္းရင္းသား
ပဋိပကၡေတြ၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြ၊ ႏုုိင္ငံေရးပဋိပကၡေတြနဲ႕ 

စီးပြားေရးပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ညီညြတ္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ မိသားစုုတည္ေဆာက္ေရးမွာ
ေရာ၊အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ေရးမွာေရာ၊တုုိင္းျပည္နဲ႕စီးပြားေရး 

တည္ေဆာက္ေရးမွာပါ တုိက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္ပါတယ္။”

ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ား
အၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ထာ၀ရ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္န
ယ္တြင္ ေနထိုုင္သူျပည္သူမ်ားအၾကား ပုိမုိၾကီးမားေသာ ညီညြတ္ေရး ရိွျခင္းအားျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ပုိမုိအားေကာင္းေစႏုုိင္မည့္အျပင္ အစုိးရ၏ ေသြးခြဲ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မဟာဗ်ဴဟာကုုိလည္းတြန္းလွန္ႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။29 “က်ေနာ္တုုိ႕ မ်ားမ်ားေတြ႕ေလ၊ မ်ားမ်ား 
စကားေျပာေလ၊ က်ေနာ္တုုိ႕အၾကားမွာ ရိွတဲ့ တင္းမာမႈေတြ၊သံသယေတြကုိ မ်ားမ်ား 
ေလ်ာ့ခ် ႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္
ျပဳခဲ့သည္။

29 ibid.
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ကရင္တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရးစိတ္ကုုိ ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြင္း
တြင္သာ ေဘာင္ခတ္ ထားျခင္း မဟုုတ္ေပ။ ညီညြတ္ေရးဆုုိေသာ ေ၀ါဟာရကုုိ တခါတရံ 
အားလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေ၀ါဟာရအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ ညီညြတ္ေရးဆုုိသည္ကုုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္
ဆုိခိုုင္းသည့္အခါ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပုုိ၍ က်ယ္ျပန္႕စြာ ဖြင့္ဆုိၾကသည္။ ဥပမာ 
ညီညြတ္ေရးဆုိသည္မွာ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္သာ 
မဟုတ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားလုံး၊ တတုိင္းျပည္လုံးႏွင့္ ဆုုိင္သည္။ 
တခါတရံ ကမၻာႀကီးတစ္ခုုလုံးႏွင့္ပင္သက္ဆိုုင္သည္ဟုု ေျပာဆုုိၾကသည္။ အရုုိးရွင္းဆုံး 
တင္ျပရပါက “လူတစ္ဦးထ ဲ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးႀကီးတစ္ခုုတည္း မထမ္းႏိုုင္ပါဘူး။ လူအမ်ားၾကီး 
အတူတကြ ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။ ဒါက ညီညြတ္ေရးရ႕ဲရလဒ္ပါပ။ဲ” ဟု KNLA စစ္သားတစ္ဦးက 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ ညီညြတ္ေရးသည္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္၊ ထုုိထက္က်ယ္ျပန္႕ပါက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္၊ ထုုိထက္မက က်ယ္ျပန္႕ပါက တတုိင္းျပည္လုံးအတြက္ 
ညီညြတ္ေရးဟုု ေျပာဆုုိၾကသည္။ “တတုိင္းျပည္လုံး (ကရင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
သာမဟုုတ္) အတြက္ တျခား တုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အပါအ၀၀္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္မက္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႕ ညီညြတ္ေရး လုုိအပ္ပါတယ္။” ဟု 
ကရင္စစ္သားတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ညီညြတ္ေရးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ တုိင္းျပည္တုိင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတုိင္း၊ တုိင္းရင္းသားအစုုအဖြဲ႕တုိင္း
အတြက္ အေျခခံလုုိအပ္ခ်က္ဟာ ညီညြတ္ေရးျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။” ဟု တျခား ကရင္စစ္သား
တစ္ဦးကလည္း ထုုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးအတြက္ ပုိမုိၾကီးမားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈအတြက္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ညီညြတ္ေရးလုုိအပ္မႈကုုိလည္း ေဖၚထုတ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 
ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္နက္ႏွင့္လဲလွယ္ျခင္းအဖြဲ႕ (KEAP) မွ စစ္သားတဦးက 
ဤသုိ႕ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ညီညြတ္ေရးဆုုိတာက ႏွလုံးသားထကဲေရာ၊ 
စိတ္ထဲကပါ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ လုုပ္ဖုုိ႕လုုိသလုုိ တဦး တေယာက္တည္းကုိ မွီခိုေနလုုိ႕ မရပါဘူး”။ 
ညီညြတ္ေရးသည္ အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုုိအပ္သည့္ လုုပ္ငန္း တစ္ခုုျဖစ္သည္ဟူေသာ 
သေဘာထားတရပ္ကုုိ နားလည္မႈသည္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း 
ပုုံမွန္လုုပ္ေနၾက အေပၚမွေအာက္သုုိ႕ အမိန္႔ေပး ဆုံးျဖတ္သည့္အေလ့အထကုုိ စိန္ေခၚခ့ဲသည္။ 
ကရင္ စစ္သားမ်ားသည္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမွ ေ၀းကြာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အေပၚ အနည္းအက်ဥ္းသာ သိခြင့္ရျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကာလမ်ားအတြင္း 
ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ “ယုံၾကည္လုုိစိတ္” အလြန္မ်ားျခင္း စသည္တုုိ႕ ခံစားခဲ့ရသည္ဟု 
ေျပဆုုိခဲ့သည္။ ယေန႕ကာလ ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ အားလုံးပါ၀င္ေရးဟူေသာ 
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သေဘာတရားတရပ္ စတင္မိတ္ဆက္လာသည္။ ထုုိသေဘာတရားသည္ ကရင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အၾကား ပုုိမုုိၾကီးမားေသာ ထိေတြ႕မႈ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ရွိလာေစေရး လမ္းဖြင့္ ေပးသည္။ “တခါတရံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ က်ေနာ္ရဲ႕ဆုုံး
ျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တျခားသူေတြနဲ႕ တုုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ အက်ိဳး
ဆက္အေနနဲ႕ ေနာက္လုုိက္ ရဲေဘာ္ေတြက မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ဆုုိတာ ေနာက္လုုိက္
ေတြရ႕ဲစကားကုိ နားေထာင္ဖုုိ႕လည္း လုုိပါတယ္။” ဟု KNLA တပ္မႈးတစ္ဦး ထုုိအေျပာင္းအလ ဲ
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

လူမႈအသုိင္းအ၀န္း၀င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုုပါ၀င္မႈ 
ပုိမုုိရွိလာေစရန္အတြက္ ညီညြတ္ေရးလုုိအပ္သည္ဟုု ထုုတ္ေဖၚေျပာဆုုိခ့ဲသည္။ “အေရးႀကီးဆုံး
အခ်က္က ကရင္ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကုိ ဦးစားေပးဖုုိ႕ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
လူထုုအသုုိင္းအ၀န္းရဲ႕လုုိအပ္ခ်က္ေတြ ၊ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကုုိ ၾကားေစ ခ်င္ပါတယ္။”30 ဟုု 
ကရင္ရြာသားတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ယခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အားထုုတ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ထိေတြ႕မႈ အကန္႕အသတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းကုုိ ကုုိယ္စားမျပဳ 
အားနည္း သည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တရား၀င္မႈအေပၚ ယုုံၾကည္မႈမရွိဟုု 
အမ်ားက ခံစားခဲ့ၾကသည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 
ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုုိးရအာဏာပုိင္မ်ား ပါ၀င္မႈတခုု
တည္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈ မရွိေပ။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ လူထုုလည္း ပါ၀င္ဖုုိ႕ လုုိအပ္ပါတယ္။ 
တုုိင္းရင္းသားအားလုံး ကုုိယ္စားျပဳသင့္ပါတယ္။”31 “လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းေတြ မပါတဲ့အတြက္ 
တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္လုုိ႕ ေျပာလုုိ႕မရပါဘူး။”32 ဟု တျခားသူတစ္ဦးက 
ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ား၏ 
လုုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုုိ ေဖၚထုုတ္ေျပာဆုုိႏုုိင္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ခုုဖ
န္တည္းေပးသည့္၊ လူထုုႏွင့္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလုုိအပ္သည္ဟု 
ကရင္လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ ပုုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ လူထုုကုုိယ္စား ညွိႏိႈင္း
သင့္သည္။ “အစုုိးရေရာ၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲဲ႕အစည္းေတြပါ လက္ခံထားသင့္တဲ့အခ်က္က 

30 ibid.: 44
31 ibid.: 43
32 ibid.: 33
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ဘာလဲဆုုိေတာ့ အခုုသူတုုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ေနတာဟာ လူထုုအတြက္ 
လုုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုု အာဏာရဖုုိ႕၊ ခ်မ္းသာဖုုိ႕ မဟုုတ္ဘူးဆုုိတာပ။ဲ”33 
လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း၀င္ ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာဆုုိခဲ့သည္။

33 ibid.: 39
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ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ဂယက္ရုိက္မႈမ်ားဂယက္ရုိက္မႈမ်ား

ညီညြတ္ေရးအေပၚ အဆုိပါ ျပန္ေျပာင္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 
လတ္တေလာ ႏုုိင္ငံေရး၀န္းက်င္တြင္ အေရးပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွစ၍ တစစပုိမုိ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ 
လက္တေလာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္စဥ္သည္ မတူကြဲျပားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေရး ေမ်ာ္လင့္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေကာင္းျမင္၀ါဒမ်ား ပုိမ်ား လာခဲ့သည္။34 
ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ 
အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနျခင္း စသည့္ျဖစ္ထြန္း မႈမ်ားေၾကာင့္ တႏ္ုုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္းအတြက္ အလား အလာမ်ား ရွိေနသည္။ သုုိ႕ေသာ္ သုံးႏွစ္
ေက်ာ္ကာလျဖတ္သန္းၿပီးသည့္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚ
ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရင္ဆုုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ထိပ္ပုိင္း 
သက္ဆုုိင္သူမ်ားအတြင္းသာ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူထုုအေျချပဳ 
လူမႈအသုိင္းအ၀န္း ကုိ ဖယ္က်ဥ္ထားသည္။ ရန္ကုုန္တြင္ တံခါးပိတ္ က်င္းပေသာ 
အစည္းအေ၀းမ်ား၏ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းသာ
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡတြင္ အဓိက ပါ၀င္သူမ်ား၏ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ လူမႈအသုိင္း
အ၀န္းကုုိ ဖယ္ထုတ္ထားခံေနရသည္။ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္၏ 
တုိက္ရုိက္အက်ိဳးဆက္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ နက္နက္နဲနဲခံစားခဲ့ၾကသည့္အျပင္ 
ယခုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ၎တုိ႕၏ စုုိးရိမ္ခ်က္၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္ ပုုံေဖၚမႈအတြက္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ထုုတ္ေဖၚေျပာဆုုိခြင့္ မရွိေသးေပ။

ယမန္ႏွစ္အတြင္း ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ေနသူ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား လက္နက္ကုိင္ထိပ္တုိက္
ေတြ႕မႈမ်ား ပုုိ၍ ျဖစ္လာခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ုငံသားမ်ားအၾကား မယုံၾကည္မႈမ်ား၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္လာခဲ့သည့္ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ 
မေအာင္ျမင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား ေၾကာင့္လည္း ပုုိ၍ 
အေျခအေနဆုိးခ့ဲသည္။ လုိင္ဇာ KIO ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းကုိ တပ္မေတာ္က လက္နက္ၾကီးႏွင့္ 
တုိက္ခုုိက္သျဖင့္ ဗိုုလ္ေလာင္း ၂၃ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 

34 Transitional Justice (2015)
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အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္ႏွင္းမႈ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္း
မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တုိက္ခုုိက္မႈမ်ားတဖန္ျပန္ေပၚလာမႈ ႏွင့္ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းအေပၚ 
စီးပြားေရးအရ ဆက္လက္ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈ (အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈ) မ်ားအပါ
အ၀င္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ထြန္းခ့ဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အရွည္တည္တန္႕မႈ 
ႏွင့္ လက္တေလာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား၏ အတုိင္းအတာအေပၚ လူအမ်ားစုက ေမးခြန္း
ထုုတ္လာခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အဆုုိပါ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္း
ထိေတြ႕မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုုိက္သူမ်ားပါ၀င္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ 
ေျဖရွင္းရန္ ဦးတည္လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုုိင္္ရန္
အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ ညီညြတ္ေရး အားထုုတ္ခ်က္ မ်ားသည္ ကရင္ျပည္သူမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ယခင္က စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကင္းကြာခဲ့သူမ်ားအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတထုတ္ယူေရး အစရွိသည့္ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အနာဂါတ္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္သည့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် နည္းလမ္းမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ထုိသုုိ႕ လုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းမွ ပါ၀င္ထိေတြ႕မႈ ပုုိမုုိမ်ားလာရန္ လုုိအပ္ခ်က္ကို 
ျဖည့္စည္းေပးသည္သာမက ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ 
ျမန္မာအစုိးရအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း လူမႈအသုိင္း
အ၀န္း၏ အသံကုိ ပါ၀င္လာေစရန္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ကရင္ညီညြတ္ေရး အားထုုတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ျပည္သူမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္ကုိ အမ်ားဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ေစရန္ ကူညီအားျဖည့္ေပးသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာအနက္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွား
မႈမ်ားသည္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ မရွိမျဖစ္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္သည့္ 
ကရင္ျပည္သူမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းေခါင္းေဆာင္မ်ား
အၾကား ပုိမုုိၾကီးမားေသ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
အခင္းအက်င္းဖန္တည္းေပးသည္။ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြျဲပား
မႈမ်ားသည္ ႏုုိငငံ္အ၀ွမ္းရွိ ကရင္လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းကုိ သဘာ၀အရ ကန္႕သတ္ထားသည္။ 
အထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲကာလအတြင္း ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဓိကရိွေသာ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ား တေလွ်ာက္ရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားသည္ တုုိက္ပြ ဲႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ပုိခံရသည္။ အသြင္းကူးေျပာင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပဋိပကၡတြင္ မတူညီေသာ 
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အေျခအေနမွ ရရွိခဲ့ၾကေသာ ကြဲျပားသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္င
န္းစဥ္အေပၚတြင္ မတူညီေသာ ယုုံၾကည္မႈမ်ားရိွေစသည္။ အမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံသယျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မယုံၾကည္စိတ္ျဖင့္ေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားကေတာ့ တုုိင္းျပည္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမႈ တခုုတည္း
ေသာ အခြင့္အလမ္း အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ KUPC ကဲ့သုိ႕ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက 
အဆိုုပါ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားကုိ ေပါင္းကူး ေပးႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ 
အတြင္းအျပင္တြင္ ေနထုုိင္ေသာ လူမႈအသိုအ၀န္းအျပင္ ႏုုိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀န္း
မ်ားအတြင္းပါ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ 
၂ ႏွစ္တာ လုပ္ကုိင္ၿပီးေနာက္ KUPC သည္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုုိ ရရွိခဲ့ၿပီး 
မတူညီေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ေဖၚထုတ္ႏုုိင္ခဲ့သည္။

KUPC အမ်ိဳးသား အႀကိဳညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမ်ားလာျခင္း အပါအ၀င္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး
တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ လတ္တေလာ တုိးတက္မႈမ်ားကုုိ ကုုိးကားေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ထား၀ယ္
လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူတဦးက ေအာက္ပါအတုုိင္းရွင္းျပေျပာဆုုိခဲ့
သည္။ “ဟုိတနု္းက ျပႆနာရွိရင္ ေသးေသးမႊားမႊားေလးေတာင္ က ်ေနာ္တုုိ႕ တုိက္ၾကတယ္။ 
အခုုေတာ့ ျပႆနာရိွရင္ က်ေနာ္တုုိ႕ လာစုုၿပီးစကားေျပာ ရွင္းၾကတယ္။” ေနာက္ထပ္ 
တစ္ဦးကလည္း “အရင္တုုန္းက အခုုလုုိ စုုစည္းဖုုိ႕ဆုုိတာ မျဖစ္ႏုုိင္ဘူး။ အခု ညီလာခံက 
အေၾကာင္းအရာ အတြက္ပဲ အေရးႀကီးတာ မဟုုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္တုုိ႕ ညီညြတ္ေရး 
ေဖၚထုတ္ျပသေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾက တာလည္းျဖစ္တယ္။” ဟုု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀န္း ဆက္ဆံေရး
အတြက္ အမ်ိဳးသား အႀကိဳညီလာခံကဲ့သုိ႕ေသာ ညီညြတ္ေရးပြဲမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ယုံ
ၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈကုုိ ေဖၚထုုတ္ေပး ႏုုိင္ေသာ အေရးပါသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားျဖစ္သည္။ 
အဆုုိပါပြဲ မ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစညး္မ်ားကုိ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ ႏွင့္ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပြဲ မ်ားတြင္ 
ကရင့္လက္နက္ကုိင္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုု၏ အသံကုုိ မည္မွ် ကုုိယ္စားျပဳသည္ကုိ 
တုိင္းတာႏုုိင္သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုု၏ တက္ၾကြေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ 
သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေကာင္းေရးတြင္ မရွိမျဖစ္ 
လုုိအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုုအျဖစ္ ေဖၚျပၾကသည္။ ယူဂါဒါ၊ ကိုုလံဘီယာ ႏွင့္ ဆီရီးယား
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ႏုုိင္ငံမ်ား အပါ အ၀င္ျဖစ္သည္။35 လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအၾကား ပုိမုုိၾကီးမားေသာ ေအာက္ေျခ အျပန္အလွန္ထိေတြ႕မႈမ်ားသည္ ေရရွည္ခံ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိ႕အျပင္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပုုိအားေကာင္းေစၿပီး 
ဂုုဏ္သိကၡာလည္း ရိွေစသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားထုုတ္ခ်က္မ်ားကုုိ 
ေအာက္ေျခလူထုုအထိ သယ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ KNU မွ တင္ျပမႈကုိ နားေထာင္ၿပီး
ေနာက္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ဤသုိ႕ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ကရင့္လက္န
က္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းလုုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ သိလိမ့္မယ္၊နား
လည္လိမ့္မည္လုုိ႕ တခါမွ မထင္ခ့ဲဘူး။ သူတုုိ႕ သိတယ္ဆုုိတာ ျမင္လုုိက္ရပါၿပီ။” မတူကြျဲပားေသာ 
ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုုိ ခ်ိတက္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားအၾကိဳညီလာခံကဲ့သုုိ႕ပြဲမ်ိဳး
သည္ပင္ နားလည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကုုိ တည္ေထာင္ေပး သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏ့္ွ 
ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ညီညြတ္ေသာ တပ္ဦးအျဖစ္ ေဆြးေႏြးႏုုိင္ေသာ အေျခအေနကုုိ 
တည္ေထာင္ေပးႏိုုင္မည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ ပုုိအားေကာင္းေစသည္။

ညီညြတ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္သာ ကနဦး ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ္လည္း တတုိင္းျပည္လုံးအတြက္ ညီညီေရးလုုိအပ္ခ်က္အေၾကာင္း အသိပညာျဖန္႕
ေ၀ျခင္းအတြက္လည္း အေရးပါလာသည္။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း 
တုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရး လုုိအပ္ခ်က္ကုိ အေလးထားေျပာဆုုိေနခ်ိန္တြင္ ညီညြတ္ေရး၏ 
အင္အားကုိ လူတုိင္းသိရွိလာေရး ကရင္ညီညြတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားက တြန္းအားမ်ားျဖစ္
လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံကဲ့သုုိ႕ေသာ သမုုိင္းေၾကာင္းအရ တုိင္းရင္းသား
အခ်င္းခ်င္းအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲမႈအေပၚ အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ပုုိ၍ အေရးႀကီးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္း
ငယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကပါ၀င္ေနသူမ်ားအၾကား ပုုိမုုိၾကီးမားေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အထူးသတိျပဳမိသည့္အရာမွာ 
တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ ၁၆ ဖြဲ႕ပါ၀င္ၿပီး တႏိုုင္ငံလုုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တႏုုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တာ၀န္ခံ 
ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အတြင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး
ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားအားလုံးကုုိလႊမ္းၿခံဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမွင့္တင္အားေပးေသာ 
ကရင္အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး အားထုုတ္မႈမ်ားက ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း တုိင္းရင္းသား 

35 Sophie Haspeslagh and Zahbia Yousuf (ed.), Local Engagement with Armed Roups in the Midst 
of Violence, (London Conciliation Resources, 2015)
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံ တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးခဲ့သည္။ 
“က်ေနာ္တုုိ႕ လူမ်ားစုုပျဲဖစ္ျဖစ္ လူနည္းစုုပျဲဖစ္ျဖစ္ ဒတုိီင္းျပည္ထမွဲာ က်ေနာ္တုုိ႕ အတူတကြ 
ထာ၀ရ အတူလက္တြဲေနခ်င္ပါတယ္။” ဟုု KNLA စစ္သားတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
“က်ေနာ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ လူမ်ိဳ းေရးခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမရွိတ့ဲ စစ္မွန္တ့ဲ ျပည္ေထာင္စုုကုုိ 
တည္ေထာင္ခ်င္ ပါတယ္။ ဒါမွလည္း က်ေနာ္တုုိ႕ တုိင္းျပည္ဟာ တုိင္းရင္းသားအင္အား
စုုေတြအားလုုံးပါတဲ့ လွပတဲ့ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ ျဖစ္လာမွာပါ။” ဟု ျပည္သူတစ္ဦးက 
ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုုိ႕ေၾကာင့္ ကရင္ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး
တက္မႈအတြက္ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံအတြက္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုု ဖန္တည္းေပးသည္။ 
ကရင္တုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္းဟူေသာ တုိင္းရင္းသားတစ္ခုခ်ည္းက
ပ္မႈမွသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားအားလုံးႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ အားလုံးပါ၀င္မႈ မူတခုုဆီသုိ႕စတင္ခ်ည္း
ကပ္လာသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္
ႏွင့္အမွ် အားလုံးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုု ဖန္တည္းျခင္းသည္ ေနာင္လာမည့္ 
ငါးႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း လတ္တေလာစတင္ခဲ့သည့္ ဒမုုိီကေရစီ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုျဖစ္လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလုုံးပါ၀င္ေရး ပ့ံပုိးေပးေသာ ကရင္တုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွား
မႈသည္ ဘုုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရရိွေရးအတြက္ လုုိအပ္ေသ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသားေဆြးေႏြးေရး မူေဘာင္တစ္ရပ္ရွိေရး၊ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ျဖစ္ေပၚ
ေရးစသည့္ ဘုုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆဲ တုိက္ပြဲမ်ား၊ အပစ္အ
ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေ
ၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ယုုံၾကည္မႈ ကုုိ ထိခုုိက္ေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ ကရင္ညီညြတ္
ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အားလုံးပါ၀င္မႈ ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တည္ေဆာက္ေပး 
ေနျခင္းအျပင္ တႏုုိင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုုိ႕ တုိင္းျပည္ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္လမ္း အဓြန္႕ရွည္
ေရးတုုိ႕ကုိ ပ့ံပုုိးေပး ေနသည္။

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ညီညြတ္ေရး အားနည္းေနျခင္းသည္ 
ကရင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစြာအတြက္ စုိးရိမ္ခ်က္တစ္ခုုျဖစ္သည္။ “က်ေနာ္ရဲ႕ အႀကီးဆုံးစုုိး
ရိမ္ခ်က္က ဘာလဆုုိဲေတာ့ လက္နက္ကုုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းေတြအၾကားမွာ သေဘာထားကြလဲြမဲႈ၊ 
စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ညီညြတ္ေရးဆုုိတာ အလ်င္စလုုိ လုုပ္ယူလုုိ႕ 
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မရႏုုိင္ပါဘူး။” ဟု KNLA အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ယခင္အတိတ္ကာလ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္၍ ေနာက္ထပ္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ထပ္မျဖစ္ရန္ လုုိအပ္သည္ဟု တျခား ကရင္စစ္သားမ်ားက ေျပာဆုုိခဲ့သည္။ KNLA 
အရာရွိတစ္ဦးက ဤသုုိ႕ ေျပာဆုုိခဲ့သည္။

“မညီညြတ္တာေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု႕ေတြဟာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး
တည္းျဖစ္လင့္ကစား တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ မၾကိဳက္ၾကဘူး။ 

တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အႏုုိင္ယူဖုုိ႕ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ 
အခ်င္းခ်င္းသတ္ၾကတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႕ ဆုံးရံႈးခဲ့တာေတြကုုိ အမ်ားၾကီး 
မ်က္ျမင္ကုုိယ္ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေန 

အေ၀းကုုိ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။”

ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံအတြင္း ညီညြတ္ေရးတည္
ေဆာက္ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ၊ ဒမုုိီကေရစီႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ေဖၚေဆာင္ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားစြာကုုိ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ အတိတ္ကာလကုုိ ျပန္ၾကည့္ပါ
ကလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခြင့္လႊတ္ၾကရန္၊ နားလည္ေပးၾကရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု အမ်ားစုုက 
အေလးထားေျပာဆိုုသည္။ “က်ေနာ္တုုိ႕ ေဒါသေတြ၊ ေလာဘ ေတြ၊ အထင္လြမွဲားမႈေတြကုုိ 
ဖယ္ႏုုိင္ၿပီဆုုိရင္၊က်ေနာ္တုုိ႕ ေမတၱာတရား နဲ႕ကုုိယ္ခ်င္းစာတရား ေမြးျမဴႏုုိင္ၿပီဆုုိရင္ 
က်ေနာ္တုုိ႕ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တစ္ဦးကုုိ တစ္ဦး ကူညီႏုုိင္ၿပီဆုုိရင္ က်ေနာ္တုုိ႕ 
ညီညြတ္ေရးကုုိ ေသခ်ာေပါက္ ရမွာပါ။” ဟု KNDO အရာရွိတစ္ဦးက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 
ကရင့္လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား မၾကာမၾကာ 
ဆက္သြယ္ေတြ႕ဆုံၾကရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း၊ထုိမွသာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွႏ္းခ်က္မ်ား 
တည္ေဆာက္ႏုုိင္ၿပီး ယုုံၾကည္မႈလည္း တုုိးလာမည္ဟု တျခား ကရင္စစ္သားမ်ားက ထုုတ္ေဖၚ 
ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုိမုုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ကရင္လူမႈအသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ ကရင္စစ္သားမ်ားက အေလးထား
ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “က်ေနာ္တုုိ႕ ညီညြတ္ရမယ္။ အစုုိးရန႕ဲျပည္သူလည္း ပူးေပါင္းဖုုိ႕လုုိတယ္လုုိ႕ 
က်ေနာ္ယုုံၾကည္တယ္။ ဒါဆုုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္။ က်ေနာ္တိုု႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံးကုုိ 
ညီညြတ္ေစခ်င္တယ္။” ဟု ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပဆုုိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရ
ပ္စဲေရးသေဘာတူခ်ဳပ္ဆုုိထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ စာခ်ုုပ္ကုိ လုိက္နာျခင္းႏွင့္ 
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အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚထားရွိသည့္ သံဓိဌာန္ ေဖၚျပရန္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ လုုိအပ္သည္ဟု 
အမ်ားစုုက အေလးထားေျပာဆုုိခဲ့သည္။ KNLA စစ္သားတစ္ဦးက ဤသုိ႕ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုုိ႕တေတြ ပါးစပ္ကပဲ ေျပာေနမည့္အစား တစ္ေယာက္နဲ႕
ယုုံၾကည္တယ္၊ နားလည္တယ္ဆုုိတာကုုိ ထုုတ္ေဖၚျပသဖုုိ႕ လက္ေတြ႕ 
လုုပ္ငန္းလုုပ္ဖုုိ႕ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ လက္ေတြ႕လုုပ္တာက 
ပါးစပ္က ေျပာတာထက္ ပုုိခက္ပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုုိ႕ 

သေဘာတူထားတဲ့ဟာကုုိ အေကာင္အထည္ေဖၚဖိုု႕ လုုိအပ္ပါတယ္။”

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း နက္နဲေသာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ သီးျခား
ျဖစ္ခ့ဲေသာ ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဤသိုု႕ေသာ စိတ္သေဘာားမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။ 
လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ တစ္ဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲ
အၾကား ရန္လုုိခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ကလက္တြဲတုုိက္ခုုိက္သူေတြ အၾကား တုိက္ခုုိက္မႈေတြ 
ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ေရာက္သြားေသာ BGF ကဲ့သုုိ႕ အဖြဲ႕မ်ိဳးကုိ 
တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ ဥေပကၡာျပဳသြားသူမ်ားက ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သုုိ႕ေသာ္ ထုုိသုုိ႕ 
မတူကြျဲပားေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိလင့္ကစား ကရင့္လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ 
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစေရး၊တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တဖြဲ႕အၾကား ေမတၱာတရား၊ ကုုိယ္ခ်င္းစာတရား 
ထားရွိေရး ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားမႈကုုိ လက္ခံရန္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
ဆႏၵရွိၾကသည္။ “က်ေနာ္တုုိ႕ အခ်င္းခ်င္းအၾကား တေယာက္ကုုိ တေယာက္ မဖိႏိွပ္ၾကဖုုိ႕၊ 
မတူညီတာေတြကုုိ ေလးစားတက္ၾကဖုုိ႕ ျပင္ဆင္ၾကရမယ္။” ဟု KNLA အရာရွိတစ္ဦးက 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚ
လာသည္ႏွင့္အတူ ကရင္ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိကုုိယ္ကုုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ပဋိပကၡ၏ 
ယုုိယြင္းေနေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုုိ အနာဂါတ္အတြက္ သင္ခန္းစာထုုတ္ႏႈတ္ယူၾကသည္။ 
“အဲဒီ အေတြ႕အႀကံဳေတြကုုိ ျပန္ၾကည့္ လိုုက္ရင္ က်ေနာ္တုုိ႕ စိတ္ညစ္စရာေတြပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာ 
အနာဂါတ္ အေျပာင္းအလဲေတြ အတြက္လည္း စိတ္တက္ၾကြစရာေတြပါ။” ဟု KNLA 
အရရွိတစ္ဦးက ေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ၎သေဘာထားမ်ားသည္ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ထင္ဟပ္ေစျခင္းမက ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ တဖန္ ျပန္စခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြး
မႈမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေစသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္ 
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၄ ဖြဲ႕36 အနက္ ၃ ဖဲြ႕သည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိက၀တ္ျပဳ 
သ၀ဏ္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
တည္ေထာင္ရန္ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တရား၀င္ ကတိက၀တ္ျပဳလ
က္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုုိ႕ေသာ္ ႏုုိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္ေသာ ၀န္းက်င္တြင္ လက္ရွိ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား 
ရိွေနေသာ ညီညြတ္ေရးအားထုုတ္ခ်က္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရိွႏုုိင္သည္။ ကရင္ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀န္း ၀င္ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား 
ညီညြတ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားသည္ အစုုိးရ အရာရွိမ်ားအၾကား သံသယ တုိးမ်ား
ေစႏိုုင္သည္။ အလားတူပင္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား ညီညြတ္ေရးအတြက္ အာရုုံစုုိက္မႈ
ေၾကာင့္ တျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပုုိ၍ အထီးက်န္ 
ဆန္ေစ ႏိုုင္သည္။ ကရင္ညီညြတ္ရးအားထုုတ္မႈမ်ားသည္ ကရင္မ်ားက တျခား တုိင္းရင္း
သားမ်ားအေပၚ လက္၀ါးၾကီး အုုပ္ခ်င္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျမင္သြားႏိုုင္ၿပီး ပဋိပကၡတြင္ 
အဓိကပါ၀င္ေနသူမ်ားအၾကား ေနာက္ထပ္ပုုိ၍ စိတ္၀မ္းကြမဲႈႏွင့္ မယုံၾကည္မႈမ်ား တုိးလာေစႏုုိင္
သည္။ ကရင္အုုပ္စုုမ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ညီညြတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈ
မ်ားျဖစ္သြားနုုိင္ေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ အျငင္းပြားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆြးေႏြးျငင္းခုုံၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ဆန္႕က်င္ ေသာ ေခါင္းမာသူမ်ားက ညီညြတ္ရးလႈပ္ရွားေၾကာင့္ ပုိဆန္႕က်င္ဖက္ 
ျဖစ္သြားႏုုိင္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆုုိေသာ္ ၎တုုိ႕က ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ပုုိလုပ္ေဆာင္ျခင္း
သည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ၾကံရာ ပါ လက္ခံသူအျဖစ္ ထင္ျမင္ မခံႏုုိင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

ကရင္တုုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရးအားထုုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းအမ်ား
အၾကား ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် နည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ႏိုုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း လူထုပါ၀င္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
သုုိ႕ေသာ္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ဆက္
ဆံမႈနည္းလမ္းတစ္ခုုတည္းျဖင့္ လူထုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပုုိရႏုုိင္မည္ဟု အာမခံ 
မရႏိုုင္ေပ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူထုထံသုိ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တကယ္လက္ေတြ႕ သယ္ေဆာင္လာႏုုိင္ျခင္း ရွိမရွိကုုိလည္း ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ရွိေသးသည္။ 
ထုုိ႕ေၾကာင့္ လူထုုအႀကံဥာဏ္ယူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးမ်ားလာသည့္တိုုင္ လူထုုအသုုိင္းအ၀န္း

36 ကတိက၀တ္ျပဳစာခြ်န္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ားသည္ KNU, KDBA, KPC ႏွင့္ RCSS တုိ႕ ျဖစ္သည္။
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သည္ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း လူထုုဘ၀ ထင္သာျမင္သာ မတုုိးတက္လာပါက 
ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ စိတ္ပ်က္၊ မရုိေသ၊ ယုုံၾကည္မႈ မဲ့ေနအုုံးမည္
သာျဖစ္သည္။ ထုုိသုုိ႕ ျဖစ္လာပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၾကီးမားေသာ ဆုုိးက်ိဳး 
သတ္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုုင္သည့္အျပင္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈ၀န္းက်င္အစား  
စိတ္၀မ္းကြဲမႈ၊ မယုံၾကည္မႈ မ်ားသာ ပုိမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။
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ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္။ အာရွေဒသတြင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္။ အာရွေဒသတြင္း 
ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း။ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း။

ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခ်ိဳ႕တြင္ လူတစ္ဦးစီအၾကား ညီညြတ္ေရးတုိးမ်ား
လာေစေရး အလားတူ ဦးတည္ခ်က္၊ အားထုတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ တျခား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ကလည္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း
အၾကား ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၏ တန္ဘုိးကုိ စတင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာ
ေနၾကသည္။ ကယားျပည္နယ္အေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) က ကရင္နီခြထဲြက္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုုအေျချပဳအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းေစေရး 
စတင္အာရုုံ စုုိက္လာသည္။ “က်ေနာ္တုုိ႕က လူထုုအတြက္ အလုုပ္အေၾကြးျပဳဖုုိ႕ ရည္ရြယ္ထား
တာေၾကာင့္ က်ေနာ္တုုိ႕ ျပန္လည္ညီညြတ္ရမယ္၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရပါမယ္။” ဟု 
KNPP ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ မၾကားေသး မီႏွစ္မ်ားအတြင္း KNPP 
သည္ လူငယ္မ်ားကုိအဓိကထား၍ လူထုုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ 
ကရင္နီ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ယုုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းေစေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ KNPP 
အတြက္ အဆုုိပါ အားထုုတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကရင္နီမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂါတ္ ျဖစ္ေပၚေရး ေဆာင္က်ဥ္းႏုုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အနက္ မရွိ 
မျဖစ္နည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။

ကရင္နီအေျခအေနႏွင့္မတူေသာ တျခားညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္သည့္ အထင္ရွားဆုံး 
ဥပမာတစ္ခုုမွာ အစၥလမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ႀကီး (OIC) ေပၚထြက္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ OIC အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ ႏုုိင္ငံေပါင္ ၅၇ ႏုုိင္ငံမွကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ၿပီး 
“မြတ္စလင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ လုုံၿခံဳမႈေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ကမၻာအ၀ွမ္း
ျပည္သူမ်ားအၾကား ႏုုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အတူတကြ ယွဥ္တြေဲနထုိင္ေရး စိတ္ဓါတ္ကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးသည္။37 မၾကာေသးမီက OIC သည္ မုိရုိ အစၥလမ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး 
(MILF) ႏွင့္ မုိရုိအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MNLF) အၾကား အစည္းအေ၀းကုိ 
လက္ခံ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ေသာ MNLF သည္ မင္ဒါေနာင္ေဒသ 

37 Organition of Islamic Cooperation, About OIC, http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_
ref=26&lan=en
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(ေတာင္ပုိင္းဖိလစ္ပုုိင္) တြင္ေနထုုိင္ေသာ ဘန္ဆမာရုုိ သုုိ႕မဟုုတ္ မုိရုိ မြတ္ဆလင္ျပည္သူ
အမ်ားစုအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၄ 
ခုႏွစ္တြင္ MILF သည္ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ လက္မွတ္ေရး ထုုိးခဲ့မႈအေပၚ 
MNLF မွခြထဲြက္ခဲ့သည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ အဖြ႕ဲအစည္းႏွစ္ဖြ႕ဲစလုံသည္ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရႏွင့္ 
သီးျခား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ေနၾကသည္။

OIC ၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ MNLF ႏွင့္ MILF ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးက ၎တုုိ႕သည္ ဘန္စမုုိရုုိ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရိွရန္ အားထုုတ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
အတူတူျဖစ္ၾကၿပီ ဘန္စမုုိရုုိ လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား 
ညီညြတ္ေရးသည္ အထူးလုိအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုု ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးက အသိအမွတ္
ျပဳခဲ့ၾကသည္။38 ဘုံရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ႏွစ္ဖြ႕ဲအၾကား ပုိမုုိၾကီးမားေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
လုုိအပ္ခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေနာက္ MNLF ႏွင့္ MILFသည္ ဘန္စမုိရုိ ပူးတြ ဲေဆာင္ရြက္
ေရးဖုိရမ္ (BCF) တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ရန္ ပူးတြ ဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ တဖြ႕ဲတြင္ 
၁၀ ဦး (စုုစုုေပါင္း ၂၀ ဦး) စီပါ၀င္ေသာ အဆုုိပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ယႏၱရားသည္ 
ဘန္စမုုိရုုိျပည္သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႏွစ္ဖြ႕ဲအၾကား ထိေတြ႕မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ပုုိမိုုျမွင့္တင္ေပးေရးအတြက္ သုံးလတႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံၾကသည္။39 ႏွစ္ဖြ႕ဲစလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သီးျခား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သျဖင့္ တူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ၾကိဳးစားေဖၚထုတ္ၾကသျဖင့္ BCF သည္ MILF - MNLF ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးပလက္
ေဖာင္းတစ္ခုုအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေပးသည္။ “ဖုုိရမ္က ႏွစ္ဖြ႕ဲၾကားက မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြကုုိ 
ေလ်ာ့ခ်ေပးေနတယ္လုုိ႕ က်ေနာ္တုုိ႕ အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုုိ႕အားလုံးက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ စိတ္၀င္စားပါတယ္။” ဟု OIC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အီရပ္ 
အာမန္ မဒါနီ က မွတ္ခ်တ္ျပဳခဲ့သည္။40

လက္တေလာအခ်ိန္တြင္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ အကန္႕အသတ္ေဆြး
ေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေသးသျဖင့္ MILF - MNLF ညီညြတ္ေရးအားထုတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးရန္ လုုိအပ္ေနေသးသည္။ သုိ႕ေပသည့္တုိင္ ညီညြတ္ေသာတပ္ဦးတစ္ခု၏ ေအာက္တြင္ 

38 ToR ဘန္စမုိရုုိ တာ၀န္ခံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕။ http://www.opapp.gov.ph/sites/default/fi les/
Terms%20of%20Reference%20-%20Operationalization%20of%20the%20Bangsamoro%20
Coordination%20Forum.pdf

39 ibid.
40 Carolyn O. Arguillas, “The OIC Sec-Gen meets with MILF, MNLF Leaders in Davao City secretariat 

for Bangsamoro Coordination Forum set up. Mindanews, 20 April, 2015.
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ဘန္စမုိရုိ ျပည္သူလူထုု၏ လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္းဆုံးျဖည့္ဆည္းႏုုိင္
ရန္၊ဖိလစ္ပုိင္ႏိုုင္ငံတြင္ ပုုိ၍ တာရွည္ခံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာငျ္မင္ေစရန္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုုိအပ္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ BCF က 
ကုုိယ္စားျပဳ ေဖၚျပသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္နိဂုံးခ်ဳပ္

BCF ကဲ့သုိ႕ေသာ ညီညြတ္ေရး အားထုုတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း စတင္ေပၚေပါက္လာ
ေနခ်ိန္တြင္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း အားထုုတ္ခ်က္မ်ား
သည္ ႏုုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အားေကာင္ေစေရးအတြက္ အတိတ္ကာလ မတရားမႈမ်ား
ကုိခ်န္ထားၿပီး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုု ေအာက္တြင္ စုုစည္းၾကသည့္ မတူထူးျခားေသာ 
အားထုုတ္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ “က်ေ်နာ္တုိ႕ အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ၾကမယ္ဆုုိရင္ 
က်ေနာ္တုိ႕ အတူတကြ ေရွ႕ကုုိ ခ်ီတက္ႏုုိင္မွာပါ။ တစ္ေယာက္န႕ဲတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္
ကူညီဖုုိ႕ လုုိပါတယ္။ လူသားဆန္မႈမွာ နယ္နမိတ္စည္းျခားထားတာ မရွိသလုိ ကရင့္လူ႕အဖြ႕ဲ
အစည္း မွာလည္း စည္းျခားထားတာ မရွိပါဘူး။” ဟု KNLA စစ္သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲမႈျဖစ္ေနေသာ၊ ျပည္တြင္းစစ္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာၾကျဖစ္ေနေသာ တုိင္းျပည္အတြက္၊ တိင္ုးရင္းသား ျဖစ္တည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး သီးျခား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနေသာ တုိင္းျပည္အတြက္ ယခုုလုုိ စိတ္ သေဘာထားမ်ိဳး
သည္ အလြန္အေရးပါေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကရင္တုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရး 
အားထုုတ္မႈမ်ားသည္ ညီညြတ္ေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံည္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိတရား 
တခု ေမြးထုုတ္ ေပးႏုုိင္သလုိ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္လည္း အေရးပါ
သည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ဆုိင္း
လာရေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ေရရွည္ခံေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ခ်ေပးရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေပသည္။
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ကရင္ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ကရင္ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္း 
အားထုုတ္ခ်က္မ်ား။အားထုုတ္ခ်က္မ်ား။

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တန္႕မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုုိ႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တန္႕မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုုိ႕ 

ဦးတည္ျခင္း။ဦးတည္ျခင္း။

CPCS ေလ့လာေရးစာေစာင္CPCS ေလ့လာေရးစာေစာင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ (CPCS) သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစ
ဥ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ 
အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္္လ်က္ရိွေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား 
ျဖန္႕ျဖဴးရာေနရာျဖစ္သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြက်င့္သံုးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
အသိပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္စပ္အေျခအေနေပၚ၌ 
အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။ 
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