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ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၏အနွစ္ခ်ဳပ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားျခင္း

ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေစလိုျခင္းတို႔သည္

ရပ္ရြာလူထု

အသိုင္းအ၀ိုင္း တို႔တြင္ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည့္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေသာ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈနယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလ
သည္။

ထို႔အျပင္

လူထုတို႔သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္

သူတို႔၏ယူဆ

ခ်က္အျမင္မ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း လူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပံု
မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လူထုတို႔အတြက္ အေရးတႀကီးပူပန္ေသာ အျခားအခ်က္မွာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ က်န္ရိွေသာအခ်က္တို႔မွာမူ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္

စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္

ရွင္းျပခဲ့ၾကေသာ အဓိကေတြ႔ရိွခ်က္ေၾကာင္းအရာမ်ား၏ စာရင္း ျဖစ္သည္။

8

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔

ေပါင္းစပ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ စီစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္
ကရင္ျပည္နယ္မွ ရပ္ရြာလူထုတို႔၏ အေျခအေနတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂၀၁၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွလာသည္ ဟုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
ႏွင့္

ျပင္ပတို႔တြင္

ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္

လြတ္လပ္စြာ

လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္

သြားလာခြင့္

တိုးတက္လာျခင္းသည္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ကို

တိုးျမင့္ရရိွလာၾကေၾကာင္း

လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား

ဖန္တးီေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ေဒသခံ

အရပ္သားမ်ားအား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားကေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေခၚေဆာင္ျခင္းတို႔ ေလ်ာ့နည္း
သြားျခင္းသည္လည္း
လာေသာ္လည္း
ထင္ရွား၍

မွတ္တမ္းတင္ဖြယ္တိုးတက္မႈ

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္

လက္ဆုပ္လက္ကိုင္

ျပနိုင္မည့္

တစ္ခုပင္ျဖစ္ေလသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း
အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို

တိုးတက္မႈမ်ား

ေပၚေပါက္

မီးေမာင္းထိုးေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊
ေတြ႔ျမင္လိုၾကသည္။

ပိုမို

ရပ္ရြာလူထု

အမ်ားအျပားတို႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေပးစြမ္းနိုင္
ေသးသည္အ
့ တြက္ပူပန္ေနၾကၿပီး၊ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳမႈမရိွေသးဟု ခံစားမိၾကကာ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား
မည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ရိွေနၾကစဲျဖစ္ သည္။
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ပါက
ကိစၥရပ္အား

ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္

ဒုတိယဦးစားေပးေမ်ွာ္လင့္ၾကကာ၊

အထူးေမ်ွာ္လင့္ေနၾကၿပီး၊

ဖြ႔ၿဲ ဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား

ႏွင့္

လံုျခံဳေရးရရိွရန္

လူေနမႈအဆင့္အတန္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ကိုလည္း လိုလားၾကသည္ကို ေတြ႔ရိွရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဦးေဆာင္ ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္နည္းမ်ား - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္
၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရိွၾကေသာ္လည္း လူထုတို႔လုိလားမႈအရိွဆံုးဆႏၵမွာ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ NSAGs
တို႔ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ တာ၀န္ယူမႈပိုမိုရိွၾကရန္၊ သာတူညီမွ်ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း
ညိႈနိဳင္းၾကရန္ ႏွင့္ ပို၍သာလြန္ေသာအတိုင္းအတာအထိ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာ ၾကရန္
ျဖစ္ေလသည္။ လူထုတို႔က ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အေပၚ
အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအားလည္း ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။
ရပ္ရြာလူထု ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ - ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္
လိုေသာဆႏၵ ျပင္းျပစြာရိွၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကၿပီး၊ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမခံရဟု ခံစားၾကရာကာ၊ ပါ၀င္
နုိင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကင္းမဲ့သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ေလ
သည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိတို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္နိုင္ခြင့္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း အထူး
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊

ယင္းအခ်က္မွာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလိုလားသည္ထက္ ပို၍ဦးစားေပးေသာအခ်က္ ျဖစ္ေလ

သည္။ စီမံကိန္းတေလွွ်ာက္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
KNU အေပၚစာနာသည့္သေဘာထား ပိုရိွၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔အား ကိုယ္စားျပဳမည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားရိွရန္ လုိလားၾကသည္ဟူေသာအခ်က္က လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္
ရပ္ရြာလူထုတ႔အ
ို ား ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရိွေၾကာင္း ညႊန္ျပလ်က္ရိွေလသည္။
အလားတူပင္ရပ္ရြာလူထုတို႔က

မိမိတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္တို႔အား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ ရပ္ရြာလူထုဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းကို လက္ကိုင္ ထားျခင္း၊
ရပ္ရြာလူထု၏

လိုအပ္ခ်က္အား

ကိုယ္စားျပဳေျပာဆို
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တြန္းအားေပးျခင္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေစလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာ

ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္စားျပဳမႈနည္းပါးျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္
ေျဖရွင္းနည္းကို အသံုးျပဳကာ ဦးေဆာင္မႈမရိွျခင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္ သက္၀င္မႈ
မရိွျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစေသာေၾကာင့္

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူအမ်ားအျပားက

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရရိွေစရန္ ရိုးသားစြာ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။
ရပ္ရြာေဒသမ်ားအတြင္း စစ္တပ္မ်ားတည္ရိွေနျခင္း - တပ္မေတာ္ ႏွင့္ NSAGs အဖြ႔မ
ဲ ်ားစြာမွ စစ္သားမ်ား
ေက်းရြာမ်ားအတြင္း နွင့္ အနီးတ၀ိုက္တို႔တြင္ေနထိုင္ၾကျခင္းသည္ လူထုအားပူပန္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာ
လံုျခံဳေရးျပႆနာျဖစ္ေလသည္။ (ျမန္မာအစိုးရအရာရိွမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
အရံုး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္) ဟူေသာ
အဖြဲ႔(၆)ဖြ႔တ
ဲ ို႔က ကရင္ျပည္နယ္အား ခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း တင္ျပခဲၾ့ ကသည္။ အပစ္ အခတ္
ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာမ်ားအတြင္း စစ္တပ္မ်ားဆက္လက္ တည္ရိွ
ေနျခင္းမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္မရိွေခ်။ ထို႔အျပင္ အဖဲ႔အ
ြ သီးသီး၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမအတိအက်ကို
ရွင္းလင္းစြာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွသျဖင့္ ထိုနယ္ေျမရိွစင္ၿပိဳင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ အာဏာစက္ေအာက္တြင္
ေနထိုင္ၾကေသာ ရပ္ရြာလူထုတို႔အား ျပသနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေစေလသည္။
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား -

ကရင္ျပည္နယ္ရိွေဒသမ်ားအတြင္းမွ ရပ္ရြာလူထုတို႔၏ ပူပန္မႈျမင့္မား ေသာ

အေၾကာင္းအရာမွာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္မ်ား (ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး) အၾကား မညီညြတ္မႈ
မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ေသာမညီညြတ္မႈမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳျခင္း၊ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးျခင္း ႏွင့္ ၾသဇာေညာင္းေသာထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား မရိွျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ ေဖာ္
ထုတ္ေတြ႔ရိွခဲ့ေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေနထိုင္ၾကေသာလူထုတို႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈမရွိ
ၾကျခင္းႏွင္႔ မိမိတို႔၏အျပဳအမူမ်ားအား တာ၀န္ယူ ျခင္းမရွိၾကေသာ စစ္သားတို႔၏ အၾကမ္းဖက္နွင့္ ဒုစရိုက္
ဆန္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရန္ အေျခအေနတြင္းတြင္ရိွေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ လူ
မ်ားစြာတို႔သည္ သူတုိ႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ သို႔မဟုတ္

လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔

တစ္ဖြဲ႔၏ ရန္ကိုေၾကာက္ရြ႕ံ သည့္အတြက္ အျခားတစ္ဖြ႔ဲကိုေထာက္ခံအားေပးရန္ ေၾကာက္လန္႔ၾကေလသည္။
တရားမ၀င္အခြန္ေကာက္ခံျခင္း- ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးမွ အပစ္အခတ္
ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္ကို
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခြန္အတင္းအၾကပ္ ေကာက္ခံၾကေသာစစ္သားတို႔ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းလာေရာက္ေသာ
ႀကိမ္ေရေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္ဟု
ခရီးသြားၾကေသာအခါတြင္

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔မွ

ဆိုခဲ့ၾကသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲေပါင္းစံုတို႔၏

ထိုသို႔ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားစြာတြင္

ေကာက္ခံေသာ

အခြန္တို႔ေၾကာင့္ လမ္းစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈကိုၾကံဳေတြ႔ရေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔အတြက္မူ အခြန္ေပးရျခင္းသည္
အဓိကပူပန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနေသးေလသည္။ ထိုသို႔ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ေငြတ႔ိုသည္ မိမိသယ္ေဆာင္ေသာ
ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏတို႔အေပၚမူတည္၍ ေကာက္ခံသျဖင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာ
ေစေလသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းက

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမရိွျခင္းႏွင့္

ဆင္းရဲမဲြေတမႈျမင့္မားျခင္းတို႔

ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေနထိုင္ၾကသူတို႔အား စီပြားေရးအခက္အခဲမ်ား ပိုမိုဖိစီးလာေစ
ေလသည္။
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လူေနမႈအဆင့္အတန္း - ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္ သူတို႔၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းအတြက္ ပူပန္လ်က္ရိွေနၾကၿပီး၊
ကရင္ျပည္နယ္တြင္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမရိွျခင္းကို

တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပညာေရး၊
လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေက်းရြာအေျခခံအေဆာက္အဦး၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတို႔
မရရိွေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္၍ အထက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဒသအတြင္းတြင္
ရရိွကာ

ရပ္ရြာလူထုတ႔ေ
ို ကာင္းက်ိဳးခံစားရသည္ကိုျမင္လိုၾကေသာ

လူထုတို႔အတြက္မူ

အရင္းအျမစ္ႏွင့္

စီပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရန္ အေရးႀကီးအေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ အႀကီးစား
စီမံကိန္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ အဂတိလိုက္စားျခင္းလႈပ္ရွားမ်ားျပဳလုပ္၍
ေျမယာသိမ္းပိုက္ျခင္းသည္လည္း လူထုတို႔ပူပန္ၾကသည့္ အျခားေသာထင္ရွားသည့္အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ရပ္
ျဖစ္ေပသည္။
လူမ်ိဳးစုအၾကား စိတ္၀မ္းကြျဲ ခင္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ - ကရင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား
တစ္စုနွင္တစ္စု စိတ္၀မ္းကြမ
ဲ ႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႔
အၾကား ခဲျြ ခားဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္တို႔သည္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းေနထိုင္သူမ်ား စည္းလံုးမႈျဖင့္ ခရီးဆက္
နိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ထိုသို႔ေသာ စိတ္၀မ္းကြဲေနျခင္းမ်ားအား ေစ့စပ္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို
ခဲ့ၾကသည္။ စည္းလုံုးမႈမရိွျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု လူထုက ေျပာၾကား
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားစိတ္၀မ္းကြဲမႈ ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ေနမႈ
တို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုမူ တိတိက်က် အၾကံျပဳျခင္းမရိွခဲ့ၾကေပ။
အေျပာင္းအလဲအတြက္ အသင့္ရိွေနျခင္း- အဓိကအေၾကာင္းအရာ ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း
ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္အသင့္ျဖစ္ေနၾကသည္ကို
ဖြင့္ဟခဲ့ၾကသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔သည္ အေျပာင္းအလဲကိုေတြ႔ျမင္လိုျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းအား လိုလားၾက
သည္ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလေ
ွဲ ျပာဆိုၾကသည္။ လူထုတို႔သည္ အနာဂတ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္
ထားရိွေနၾကၿပီး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္အားခိုင္မာေစေရးတို႔အျပင္

အထူးလုိလားၾကကာ

မိမိတို႔အနာဂတ္တြင္

ႏွင့္

လိုအပ္သည့္အဓိကအခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍

ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားလည္းရိွေနၾကေလသည္။

13

ထုိလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္ေရး

နိဒါန္း
ယခုအခါတြင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ NSAG အဖြ႔ေ
ဲ ပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အစိုးရဖက္မွလႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ညိွႏိႈင္းစကား၀ိုင္းမ်ားကိုအာရံုစိုက္ျပဳလုပ္ကာ NSAG တို႔အား နိုင္ငံေရးအသိုင္း
အ၀ိုင္းအတြင္း

တိုးျမွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္း၊

သူတို႔၏လက္တေလာလိုအပ္မႈမ်ားအား

ျဖည္႔ဆည္း

ေပးျခင္း ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူညီမႈ ၁၄ ခုကို လက္မွတ္
ေရးထိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္နိုင္သည္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းေဒသအမ်ား
အျပားတြင္ တိုက္ပြမ
ဲ ်ား ေလ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအထိ အဆင့္အတန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ စကားသံမ်ား ယခင္ထက္ပိုမိုေရာက္ရိွနိုင္ေစရန္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးနိုင္ျခင္း
တို႔ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ပဋိပကၡအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ CPCSအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအား ပါ၀င္ပတ္
သက္ေစျခင္းျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း

အမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္း

အေလ့အထ

တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အေရးပါပံုကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထိပ္တန္းအႀကီးအကဲအဆင့္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားတြင္ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းကာ အေလးအနက္ထား
ဆင္ျခင္စဥ္းစားနုိင္ေစရန္အတြက္

ရပ္ရြာလူထုတ႔အ
ို ား

ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ေပးရန္

လုိအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ပိုမိုေလ်ာ္ညီကာ အားေကာင္း၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားကိုရရိွနိုင္ပါလိမ့္မည္။

အရပ္သားလူတန္းစားတို႔သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံစားၾကရမည့္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သကဲ့သ႔ို ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္း
အရင္းမ်ား ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းတို႔အေပၚ အေကာင္းဆံုးထိုးထြင္းအျမင္မ်ားကို ေပးစြမ္းနုိင္သူမ်ား
ျဖစ္ၾကေလသည္။
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားနွင့္ တရား၀င္ပတ္သက္လႈပ္ရွားသူတို႔အား ယခင္
ထက္ပို၍ ေအာင္ျမင္စြာထည့္သြင္းပါ၀င္နိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ထိပ္တန္းအႀကီးအကဲအဆင့္တင
ြ ္ လူအမ်ား
ပါ၀င္ပတ္သက္ေစျခင္းကို တိုးျမွင့္နုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရပ္ရြာလူထု အဆင့္သ႔ို
တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္ရန္လိုအပ္ေနေသးသည္။ လက္ရိွကာလသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပို၍ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္နိုင္ရန္အတြက္

ရပ္ရြာလူထုတ႔၏
ို
စကားသံမ်ားအား

နားေထာင္ရန္ အေရးႀကီးလွေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚေနသည္ႏွင့္အမွ် ရပ္ရြာလူထု၏စကားသံတို႔ကို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာေတြ႔ရိွထားေသာ ေပၚေပါက္နုိင္ဖြယ္စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါက မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ထိေရာက္ ေသာ
စီမံခ်က္တို႔အတြက္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္ကိုရရိွေစေပမည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု အား

သူတို႔၏အနာဂတ္မ်ားကို ပံုသြင္းဖန္တီးရာ၌ ပိုမိုထိေရာက္ေသာအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ရန္ခြင့္ျပဳရာေရာက္
ေလသည္။
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ေနာက္ခံသမိုင္း- ကရင္ျပည္နယ္
Karen ျပည္နယ္ဟူ၍လည္း လူသိမ်ားေသာ Kayin ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္
တည္ရွိသည္။ အေရွ႕ဖက္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အေနာက္ေတာင္ဖက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္တို႔နွင့္ ရွည္လ်ားစြာ
နယ္နိမိတ္ ထိဆက္လ်က္ရိွသည္။ ကယား၊ ပဲခူး၊ ရွမ္း ႏွင့္ မႏၱေလး တို႔အပါအ၀င္ အျခားေသာ ျပည္နယ္နွင့္
တိုင္းမ်ားစြာ တို႔နွင့္လည္း နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိဆက္လ်က္ရွိသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္တ၀ွမ္းမွ လူတို႔၏အစဥ္အလာ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းမႈျဖစ္ခဲၿပီး လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ကာ တိရစာၧန္ေမြးျမဴေရးကိုလည္း တြဖ
ဲ က္လုပ္ကိုင္ေလ့
ရိွၾကသည္။ လက္တေလာကာလတြင္မူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ တိုးတက္လာသည္နွင့္အမ်ွ မတို႔ထိ မကိုင္
တြယ္ရေသးသည့္ စီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္နွံမႈ
အခြင့္အလမ္းမ်ား2သည္ အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူျခင္းနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
စြာတိ႔အ
ု ားျဖင့္ စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ကုန္ထုတ္
စက္ရံုမ်ား

တည္ေထာင္ျခင္းစီမံကိန္းတို႔အား

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၏

ကရင္ျပည္နယ္တြင္း

ျဖတ္သန္းေသာ အာရွလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းမွတဆင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ သည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဖားအံ၊ ျမ၀တီ၊ ဖာပြန္ ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ဟူ၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈခရိုင္ (၄)ခရိုင္နွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
(၇)ခု တို႔ပါ၀င္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ ျမန္မာအစိုးရ နွင့္ KNU ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းကြျဲ ပား
လ်က္ရိွ သည္။ KNU မွ ေကာ္ထူးေလအမည္ရိွေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တစ္၀က္ရျပည္နယ္အားျဖင့္
သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းနယ္ေျမအား တပ္မဟာတစ္ခုစီတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္
စီမံေသာ

ခရိုင္

(၇)

ခုအျဖစ္

ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ထားသည္။

အစိုးရနွင့္

KNU

တို႔၏

ထိန္းခ်ဳပ္

နယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ သေဘာထား မညီညြတ္မတိုက္ဆုိင္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ထပ္တူက်မႈတို႔
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ KNUသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ3 ဟူ၍ ယင္း၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္နည္းပါးစြာသာရရိွ သည္။ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖားအံတြင္ ရရိွနုိင္ေသာ္လည္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး
မ်ားခ်ိဳ႕တဲ႔၍

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ ေက်းလက္ေတာရြာေဒသမ်ားတြင္မူ ရရိွရန္ အလြန္

နည္းပါး လွေပသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအား နွစ္ေပါင္း(၆၀)
ေက်ာ္မွ် ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရေလသည္။ ျပည္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာရန္ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္း
ခံရျခင္း၊ မတရားသျဖင့္ေစခိုင္းျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံျခင္းတို႔ကိုလည္းေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္

2
3

UNHCR (2014) Kayin State Profile. Retrieved 21 August, 2014, from data.unhcr.org/thailand/download.php?id=223
UNHCR (2014) Kayin State Profile. Retrieved 21 August, 2014, from data.unhcr.org/thailand/download.php?id=223
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လက္ရိွကာလတြင္ လူဦးေရ (၁)သိန္းေက်ာ္ခန္႔သည္ ထိုင္း-ကရင္နယ္စပ္4ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထိုင္ရသူမ်ား စခန္း (IDP) တြင္ေနထိုင္လ်က္ရိွၾကၿပီး၊
သက္လတ္ဦးေရတို႔၏ ၈၀% (က်ားႏွင့္မ) တို႔သည္

ကရင္ျပည္နယ္ရိွေက်းရြာမ်ားမွ လူငယ္ မွ

အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံတို႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား

5

မ်ား အျဖစ္ ေနရာေျပာင္း ေနထိုင္လ်က္ရိွေနၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အေသးစိတ္
ေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရိွနိုင္သည္။
့ ူကရင္တို႔ ႏွင့္
ကရင္6 ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားရိွ ရန္လိုမုန္းတီးေနမႈသည္ နယ္ေျမသစ္တြင္အေျခခ်ခဲသ
ဗမာဘုရင္တို႔ ေတြ႔ဆံုဆက္ဆံခဲ့ေသာ ေရွးယခင္ကာလမ်ားကပင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္၀မ္းကြမ
ဲ ႈ
မ်ားသည္ ကရင္တို႔ ၿဗိတိသ်ွအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ အစိုးရထံမွ
၀န္ေဆာင္မႈ အခြင့္အလမ္းတို႔ကို ပိုမိုရရိွခဲ့ေသာ ကိုလုိနီေခတ္တြင္ ပို၍ခုိင္မာသြားခဲ့သည္။ ၁၈၈၀ ခုနွစ္မ်ား
တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲ႔ြအစည္း (KNA)ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းကာ ကရင္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။
ထိုႀကိဳးပမ္းမႈအား

၁၉၄၈

တြင္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

(KNU)

ဖြ႔ဲစည္းကာ

ဆက္လက္

အားထုတ္လာခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားတန္းတူအခြင့္အေရး ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အား လက္ခံေရးတို႔ကို
အစားထိုး အာရံုစိုက္ လာခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရစဥ္မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္7 ႏွင့္ KNU8 တို႔အၾကားရိွ
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအစဥ္တစိုက္ ေပၚေပါက္ေနခဲ့ေလသည္။

၂၀၀၄ ခုနွစ္အတြင္း ယာယီ အပစ္

အခတ္ရပ္စဲေရးကာလတြင္ ပဋိပကၡေခတၱမွ် ရပ္တန္႔သြားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မၾကာမီပင္
ၿပိဳပ်က္သြားခဲ့ရသည္။ ဤေဒသသည္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔(၅)ဖြ႔ျဲ ဖစ္သည့္ KNU ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (DKBA)9၊ ကရင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္အားစု (KPF)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ မၾကာေသးမီကပင္ ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ေသာ
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGF) ေၾကာင့္ စစ္တပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕တပ္စြဲရာ နယ္ေျမျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

KNU သည္ ကရင္ျပည္တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အေရးပါမႈအရိွဆံုး NSAG ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းတြင္
အေရးပါေသာ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းတို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရထားေလသည္။ DKBA ႏွင့္ KPF တို႔မွာ KNU
မွခဲြထြက္အဖြ႔မ
ဲ ်ားျဖစ္ၾကကာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္၍ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အား အထိုက္အေလ်ာက္
ရရိွထားၾကေလသည္။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအင္အားစု (KPF) ကို ၁၉၉၇ တြင္ KNU တပ္မဟာ ၁၆ မွခဲြထြက္ကာ

4
5

The Border Consortium (20014). Retrieved 5 June, 2014, from http://theborderconsortium.org/camps/2014-02-feb-map-tbc-unhcr.pdf.

Karen News, Migrants Find Life in Thailand is Hard Work (2014). Retrieved 7 May, 2014 from http://karennews.org/2013/11/migrants-find-life-inthailand-is-hard-work.html/.

6

People of Karen ethnicity make up the majority of the population in Kayin State, which was previously known as both Kayin State and Karen State. Now,
the official name is Kayin State.

7
8

ျမန္မာအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္

KNU သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းအုပ္စိုးေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းတြင္ သက္တန္း အရင့္ဆံုး

အဖြ႔ျဲ ဖစ္ၿပီး ၁၉၄၇ တြင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ကာ ျမန္မာျပည္ရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ စနစ္အက်ဆံုးနွင့္ စစ္အင္အား
အမ်ားဆံုး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။

9

၁၉၉၄ ခုနွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္ကာလအတြင္း KNU မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္သားအေတာ္မ်ားမ်ားခြထ
ဲ က
ြ ္ျခင္းမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္

ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (DKBA) ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာေလသည္။
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ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ KPF သည္ DKBA ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားေသာအဖြ႔ျဲ ဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ BGF
အျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။
BGF အဖြ႔ဲမ်ားသည္ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ
NSAG အဖဲ႔မ
ြ ်ားမွ စစ္သားတို႔နွင့္ဖ႔စ
ဲြ ည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းေခါင္းေဆာင္တို႔မွာ NSAG တို႔မွ ျဖစ္ေသာ္
လည္း တပ္ဖ႔သ
ြဲ ည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္၏ အမိန္႔အာဏာစက္ေအာက္မွ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၾကရ
ေလသည္။ ၁၉၉၄ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူခ်က္မ်ား အလ်င္အျမန္ၿပိဳပ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း BGF သို႔
၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕တပ္သားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏တပ္ဖဲြ႔အသစ္မ်ား၌ ဆက္လက္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကေလသည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP သည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဓိက NSAG တစ္ခုျဖစ္သည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ NMSP တည္ရိွေနနိုင္ရန္ NMSP မွညိွနိုင္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီး KNU ေခါင္းေဆာင္တို႔က NMSP
တို႔အား မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ၾကေသာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိဆက္လ်က္ရိွသည့္ ကရင္ျပည္နယ္
အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရိွ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခင
ြ ့္ျပဳထားခဲ့သည္။
ကရင္ျပည္နယ္ရိွ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသတို႔တြင္ ဒြန္တစ
ြဲ ီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္တို႔ရိွေနၿပီး KNU အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ နွင့္
ျမန္မာ

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တို႔

ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကျခင္း

သို႔မဟုတ္

ညိွနိုင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈမရိွျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚ

လ်က္ရိွသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္မွစ၍ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ရိွနွင့္ၿပီးေသာ KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ စင္ၿပိဳင္အျဖစ္
သို႔မဟုတ္ ထပ္တူက်ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ထည့္သြင္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား
ရိွခ့သ
ဲ ည္။
၂၀၁၁ခုနွစ္ နိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားေနာက္တြင္ သမၼတ သိန္းစိန္သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ ၂၀၁၂ တြင္ KNUသည္
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ပထမဆံုးအဖြဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့
သည္။ ထိုသို႔ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားနွင့္တကြ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ IDP မ်ားအား လက္ခံ
ႀကိဳဆိုေသာ ပထမဆံုးေဒသျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ထံသို႔ နိုင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံမ်ား ဦးတည္
ေရာက္ရလ
ိွ ာေလသည္။
NSAG ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ျမန္မာအစိုးရအရာရိွတ႔အ
ို ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအဆင့္
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေနရာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းတို႔ကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္သားမ်ား၏ စကားသံမ်ားကို
ၾကားသိနိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ အျဖစ္ရယူခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္မွ လူထုတို႔၏အသံမ်ားကိုနားေထာင္ျခင္းျဖင့္
ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္းသာမက
ရလာဒ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ သူတို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္အတြက္
ဆက္စပ္အေျခအေနႏွင့္ ထိုက္သင့္ေလ်ာ္ကန္ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား
ျပဳလုပ္ဖန္တီးနိုင္ေစေလမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ရပ္ရာြ လူထုတို႔သည္ မိမိတို႔၏အနာဂါတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းသံုးသပ္ျခင္း
စတင္ျပဳလုပ္ကာ ကရင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တက္ၾကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာနုိင္
ေပမည္။
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သုေတသနဒီဇိုင္း
ကရင္ျပည္နယ္မွ

ရပ္ရြာလူထုတို႔၏

စကားသံမ်ားကိုရယူရန္ႏွင့္

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္

နားေထာင္ျခင္း

နည္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ ထိုေနရာေဒသ၌ ေနထိုင္ၾကသူတို႔သည္
ေအာက္ေျခေျမျပင္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနကိုနားလည္ သေဘာေပါက္မႈအရိွဆံုးျဖစ္၍ သူတို႔
၏စကားသံမ်ားကို နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း ဤနည္းစနစ္မွအသိအမွတ္ျပဳလ်က္ရိွသည္။ ဤနည္းလမ္း
သည္ စနစ္တက်ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းအစား လူတစ္ဦးစီတို႔ႏွင့္ ေပါ့ပါးေသာ စကားစမည္
ေျပာဆုိျခင္းမ်ိဳးျဖင့္

သက္ေသာင့္သက္သာရိွေသာ

အေျခအေနတစ္ခု

ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသူတို႔အား သူတို႔အတြက္ အေရး
အႀကီးဆံုး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူပန္စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေ၀မွ်ေျပာဆိုရန္ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစ
ေလသည္။

နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္သည္ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း တို႔မွရရွိေသာ က်ယ္ျပန္႔

မ်ားျပားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တူညီမႈရိွေသာျပသနာမ်ား ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ကြျဲ ပားျခားနား
မႈမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္ေသာ

ေပါင္းစပ္အနွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္

စနစ္က်နသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ
လူထုတို႔၏

စနစ္တက်စီစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား

ရယူေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္ေသာ

ထိေရာက္လွသည့္ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
CPCS သည္ ၂၀၀၈ခုနွစ္မွစ၍ နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳကာ ျမန္မာျပည္ရိွစကားသံမ်ားအား
နားေထာင္ျခင္းစီးရီးအခန္းဆက္မ်ားမွတဆင့္ လူအမ်ားသိရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ CDA ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေလ့လာျခင္းစီမံကိန္းမ်ား - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့လာမႈ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ နားေထာင္ျခင္း
နည္းစနစ္ကို ေမြးစားကာ ထိုနည္းစနစ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္
ကြျဲ ပားေသာ

စကားသံတို႔ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ဟူေသာ

ကြ်န္ုပ္တို႔၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္နွင့္

မတူညီ
ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္

ေစရန္ နည္းငယ္ျပဳျပင္မြန္းမံထားျခင္းျဖစ္သည္။
ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္အေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ထိရွလြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္
ေဒသခံမ်ား၏

အျပင္လူမ်ားအေပၚ

ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

CPCSမွ

ပံ့ပိုးကူညီမႈ

တာ၀န္ခံ

၀န္ထမ္းတို႔အေနျဖင့္ နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္တကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔ႏွင့္ စကားေျပာဆုိရန္ လိုက္ပါ
သြားျခင္းမရိွေပ။ ထိုအစား နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႔တို႔အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈအဖြ႔မ
ဲ ပါေသာ္လည္း တေန႔တာ
ရရိွလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေပါင္းအနွစ္ခ်ဳပ္နုိင္ရန္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ အေထာက္အပံ့
ကိရိယာအား ဖန္တီးျပဳစုေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သုေတသနျပဳလုပ္မည့္ေဒသနွင့္ ရင္းနွီးကြ်မ္း၀င္ျခင္းနွင့္

ျဖစ္နိုင္ပါက ထိုေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားလာခြင့္ရရိွထားႏွင့္ေသာ သူမ်ားအား နားေထာင္သူမ်ားအျဖစ္
ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။
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ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႕မ်ား
ဤစီမံကိန္း၏ CPCS ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအဖြဲ႕တြင္ CPCS ၀န္ထမ္း (၂) ဦးႏွင့္ CPCS သုေတသနအတိုင္ပင္ခံ
(၁) ဦးတို႔ျဖင့္ဖ႕ြဲ စည္းထားသည္။ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအဖြဲ႕သည္ ေထာက္ပ့ံပို႕ေဆာင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊
သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ျဖစ္စဥ္မ်ားအား စနစ္က်ေစရန္လမ္းညႊန္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
ရရွိလာေသာ အေျဖမ်ားအားအတြင္းက်က်စီစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စာတမ္းပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းတုိ႔ကုိ တာ၀န္
ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ နားေထာင္ျခင္းအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားတြင္ ကူညီပါ၀င္ရန္
သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၾကေသာ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ၏

အားေပးေထာက္ခံမႈအေပၚ

ရက္ေရာစြာ

မွီခိုအားကိုးခဲ့ရသည္။

နားေထာင္သူတုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္တ၀ွမ္း ေနရာေဒသမ်ားစြာရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔သြား
ေရာက္ကာ ထိုေဒသမွလူေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္မွ NGO တို႔သည္
ကရင္ျပည္နယ္သားျဖစ္ခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္သူ (၁၃) ဦးတို႔နွင့္

CPCS အား ခ်ိတ္ဆက္

ေပးခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ထိုသူတို႔နွင့္ ကရင္ျပည္တြင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔
အၾကား တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားနွင့္သြားလာခြင့္မ်ား ႏွင့္ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ား
သို႔ သြားလာရာ၌လိုအပ္ေသာ ခရီးလမ္းေထာက္ပ့ံေရးအေျခအေနတို႔အေပၚ အကြ်မ္းတ၀င္ရိွျခင္း တို႔ကို
အားကိုးခဲ့ရသည္။
အဆင့္ ၁ - အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း
ဤစီမံကိန္း ပထမအဆင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံထားရေသာနားေထာင္သူမ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ရက္တာ
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြသ
ဲ င္တန္း ပါ၀င္သည္။ ထိုအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နားေထာင္
သူတုိ႔အား စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္တို႔ကို ေ၀မ်ွ
ေျပာဆုိရန္၊ နားေထာင္သူမ်ားအား ထိေရာက္ေသာစကားစမည္၀ိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္အတြက္ အတတ္
ပညာပံ့ပိုးေပးရန္

ႏွင့္

နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြ႔ဲစည္းနိုင္ရန္အတြက္

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။

နားေထာင္သူမ်ားအား ခရီးသြားလာေရးနွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္
လည္း ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးေလသည္။
အဆင့္ ၂ - နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ုိင္းမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ျခင္း
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြသ
ဲ င္တန္း ၿပီးေျမာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ နားေထာင္သူမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္
တ၀ွမ္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား နွင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႕ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကသည္။ နားေထာင္ျခင္း စကား၀ိုင္းတစ္ခုတြင္
နားေထာင္သူ (၂)ဦး ပါ၀င္ၾကသည္။ စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အနာဂါတ္
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္တို႔နွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား
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အဆင့္ ၃- မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီစစ္သုံးသပ္ျခင္း
နားေထာင္ျခင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ မွတ္စုစာအုပ္မ်ား၊ မွတ္တမ္း
စာအုပ္မ်ားတြင္ေရးမွတ္ျခင္း ႏွင့္ ကိုးကားအဆိုမ်ားအား မွတ္စုမွတ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။ နားေထာင္
သူမ်ားအား

စကားေျပာဆိုေနၾကစဥ္မွတ္စုမွတ္ျခင္းကို

ေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထိုအစား

စကားစျမည္ စကားေျပာဆိုမႈ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္အတြင္း၌ မွတ္တမ္းတင္
ေစခဲ့သည္။ နားေထာင္သူမ်ားသည္ စကားေျပာေနစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို ေဖာ္က်ဳး
နိုင္ခဲ့ေသာ ကိုးကားအဆုိ တစ္ခုကိုမူ ေရးမွတ္ရေလသည္။
ေန႔စဥ္တေန႔တာကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္မူ နားေထာင္သူမ်ားအတူတကြ စုေ၀းၾကကာ တေန႔တာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
စကား၀ိုင္းမ်ားအားလုံးမွ တူညီမႈရိွေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ကြျဲ ပားျခားနားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကိုေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထိုအခ်က္အလက္တို႔သည္ ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္အဆင့္မ်ားအတြက္ အဓိကေသာ့

ခ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ကြျဲ ပားမူတို႕ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာစုစည္းနိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသျဖင့္
၄င္းတို႔အား မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ေရးမွတ္ထားေလသည္။
အဆင့္ ၄- လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
နားေထာင္ျခင္းစကားစျမည္၀ိုင္းမ်ား ၿပီးျပဳလုပ္ၿပီးစီးေသာအခါ နားေထာင္သူအားလံုးတို႔သည္ နွစ္ရက္တာ
ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ၾကရသည္။ နားေထာင္သူမ်ားသည္
မိမိတို႔အဖြ႔ျဲ ပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စကား၀ိုင္းမ်ားမွ ၾကားရဖန္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခား
အဖဲ႔မ
ြ ်ားအားလုံုးေရွ႕တြင္ တင္ျပၾကရသည္။ အဖြ႔တ
ဲ စ္ခုစီ တင္ျပၿပီးေသာအခါ CPCS ကူညီပံ့ပိုးမႈအဖြ႕ဲ မွ
သတင္းအခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေနာက္တြင္ အျခားနားေထာင္သူတို႔က
ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား လမ္းညႊန္ေမးခြန္းတိုင္းအတြက္
ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ား၊ တူညီမႈမ်ား ႏွင့္ စကား၀ိုင္းမ်ားအတြင္း နားေထာင္ျခင္း
အဖြ႔တ
ဲ ို႔သတိျပဳမိေသာ နမူနာပံုစံတို႔ကိုလည္းေဆြးေႏြးၾကရေလသည္။
အဆင့္ ၅ - CPCS အဖြ႕ဲ အစည္းတြင္း စီစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း
ေနာက္ဆံုးအဆင္တ
့ ြင္မူ ျပန္လည္ေလ့လာျခင္း၊ မွတ္စုစာအုပ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊ ကိုးကားစကားစု
မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတို႔အား ျပန္လည္
စီစစ္ေလ့လာျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအဖြဲ႔သည္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအားလံုးကို

အဓိကေသာ့ခ်က္

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တူညီေသာဘံုကိစၥရပ္မ်ား၊ နွင့္ ကြျဲ ပားျခားနားမႈတို႔အား အေသအခ်ာေဖာ္ထုတ္နိုင္
ရန္အတြက္ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရေလသည္။ မူလသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို
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သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအားတို႔နွင့္

ညီညြတ္မွန္ကန္မႈရိွေစရန္

သံုးပြင့္ဆိုင္တင္ျပျခင္းကိုလည္း

ျပဳလုပ္

ေလသည္။
အားနည္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ဤနည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ရိွေလသည္။ ပဏာမအေနျဖင့္ ဤသုေတသနသည္
အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ရပ္ရြာလူထုတို႕၏ ယူဆခ်က္အျမင္တို႔ကို လွ်ပ္တစ္ျပက္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္။
အေျခအေနတုိ႔ေျပာင္းလဲလာသည့္အမ်ွ ၄င္းယူဆခ်က္အျမင္တို႔သည္လည္း အေျခအေနသစ္မ်ားအေပၚ
မူတည္ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္သည္။
ဤစီမံကိန္းသည္

ကရင္ျပည္နယ္တ၀ွမ္းရိွ

လူပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးစံုတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစကားေျပာ၍

စကား၀ိုင္းမ်ားမွ

မတူကြျဲ ပားျခားနားေသာ စကားသံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေထာက္ပ့ံ
ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးတို႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္လူဦးေရတို႔အား
က်ပန္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒသအားအထူးကြ်မ္းက်င္န႔ွံစပ္မႈရိွေသာ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္
သူတို႔နွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္မူ ဤစီမံကိန္းသည္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အတြက္ အလြန္ေရးၾကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
မီးေမာင္းထိုးျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း

ထိုအရာတို႔အား

ပို၍နက္နဲစြာေလ့လာစူးစမ္းရန္

အေျခအေန

တစ္ရပ္မေပးစြမ္းသည္ကို သတိျပဳၾကရေပမည္။ ဤစာတမ္းမွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ ကိစၥရပ္
အခ်ိဳ႔အား ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနတြင္ ေရွ႕ဆက္ေလ့လာစူးစမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
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အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား
ဤအခန္းတြင္

နားေထာင္ျခင္းေလ့က်င္႔ခန္းမွ

ထြက္ေပၚလာေသာ

အဓိကအေၾကာင္းအရာတို႔ကို

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္သည္ ပါ၀င္သူတို႔အား သူတို႔အတြက္ အေရး
အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ

ကိစၥရပ္တို႔ကို

ေ၀မွ်ေျပာဆိုရန္ေနရာတစ္ခု

ဖန္တီးေပးေလသည္။

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပမည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စကား၀ိုင္းတို႔မွ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္
အဓိကေတြ႔ရိွခ်က္တို႔ကို စုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ စကား၀ိုင္းတို႔အား အဓိက
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ (၄)ခု - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပူးေပါင္း
ပါ၀င္ျခင္းနွင့္ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊

လံုျခံဳေရးအေျခအေန၊

နွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ရပ္ရြာအေရးကိစၥ

ဟူ၍

ခြျဲ ခမ္းစုစည္းထားပါသည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
တို႔အား စီစစ္စုေပါင္းခ်က္တို႔ကို သရုပ္ေဖာ္ျခင္းကိုလည္း သင့္ေလ်ွာ္စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေစလိုျခင္းတို႔သည္ ရပ္ရြာလူထုတို႔၏
အဓိကပူပန္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔
အၾကံဳမ်ားနွင့္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တို႔သည္

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာသေဘာထားအျမင္တို႔

ႏွင့္

ေအာင္ျမင္မႈရမည္ဟူေသာအေကာင္းျမင္ျခင္း မွ အနုတ္သေဘာေဆာင္ျခင္းနွင့္ ျပစ္တင္ရံႈ႕ခ်ေသာ စိတ္ေန
သေဘာထားတို႔ အထိက်ယ္ျပန္႔မႈရိွေလသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အစပိုင္းမွစတင္ၿပီး ေက်းရြာမ်ားအတြင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳၾကရေသာ္
လည္း ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံသယစိတ္ဆက္လက္ရိွေနၾကေသးေလသည္။ အစိုးရအေပၚ မယံုၾကည္မႈ
ျမင့္မားစြာရိွေနၾကျခင္း

ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ယူေဆာင္လာေပးမည့္

အေျပာင္းအလဲတို႔နွင့္

ပတ္သက္၍ ေရရာမႈမရိွဟူေသာခံစားခ်က္တို႔ကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ ယူဆခ်က္အျမင္တို႔ကိုေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား - အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားေသာ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵတစ္ခုအား စကား၀ိုင္းတိုင္းတြင္ ေ၀မွ်ေျပာဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္စီးၿပိဳကြဲသြားမည္ကို စိုးရိန္ေၾကာက္ရြံ႔မႈမ်ားလည္းရိွေနၾကသည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “ရပ္ရြာလူထုေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တယ္။ ကရင္အမ်ားစုက ကိုယ့္ရပ္ရြာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ခ်စ္ၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မဖ်က္ဆီးခ်င္ၾကဘူး။ ” ဟူဆို၍ ရပ္ရြာလူထု
တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔စြမ္းအားရိွသမ်ွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္းဆံုး အားေပးကူညီမည္ ျဖစ္သည္
ဟုလည္း အခိုင္မာေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးကမူ အမ်ားဆႏၵသေဘာထားတို႔အား ေထာက္ခံသည့္
အေနျဖင့္ “က်ဳပ္တို႔ေတြ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလိမ့္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္မိပါတယ္။” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္ၾကသူအမ်ားအျပားအတြက္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာဆႏၵမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ကရင္ျပည္နယ္သို႔
လံုျခံဳေရးနွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးတို႔ကိုတိုးျမင့္ယူေဆာင္လာေပးမည္ဟူေသာ

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္

ကို

အေျခခံျခင္း

ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးလာမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔
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ေက်းရြာေတြၿငိမ္းခ်မ္းရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ္။ ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ ပညာသင္နိုင္လာမယ္ ” ဟု ရွင္းျပ
ခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕သူတို႔ကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ၾကသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ
ျခင္းသည္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္
သည္ဟုဆိုခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဦးက “က်ဳပ္ကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ေတြစစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လို႔ ထင္တယ္။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက စတင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အဲဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကို
ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနၾကလို႔ပဲ” ဟု ယံုၾကည္စြာ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
ေပၚေပါက္လာျခင္းအား

အေမွာင္မွ

အလင္းသိ႔ု

ကူးေျပာင္းလာျခင္းႏွင့္

ခိုင္းႏႈိုင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသူတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚထားရိွေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သံုးသပ္အျမင္တို႔အား
ရပ္ရြာလူထုတ႔အ
ို တြက္ လုံျခံဳေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ တိုးတက္လာသည္ ဟုေသာ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ဥပမာေပး
ရွင္းျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ရပ္ရြာလူထုတစ္ဦးက “က်ဳပ္တို႔ရြာမွာ အေျခအေနေတြ ေကာင္းသထက္ ေကာင္း
လာတာနဲ႔အမ်ွ အရင္ကလို စိုးရိမ္ေနရတာမ်ိဳးမရိွေတာ့ဘူး။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
တင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည့္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတ႔ိုတြင္ အခြန္အခအနည္းငယ္ျဖင့္ ခရီး
သြားလာနိုင္ခြင့္ တိုးျမွင့္ရရိွလာျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အေရအတြက္ေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊ စီးပြားေရးအခြင့္
အလမ္းမ်ားတိုးျမင့္ရရိွျခင္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ရပ္ရြာလူထုတို႔အားေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစ
ျခင္းတို႔ ရပ္တ့ံသြားျခင္းတို႔ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “အရင္တုန္းက က်ဳပ္တို႔ရြာဟာ အနက္ေရာင္
နယ္ေျမ17 ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ခဲ့တယ္။ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခုဆိုအရမ္းေျပာင္းလဲသာြ းၿပီ”
ဟုဆိုခဲ့သည္။

ပါ၀င္သူအခ်ိဳ႕အတြက္မူ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ၿပီး

ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ခိုးဆိုးလုယက္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ျခင္း ႏွင့္ ေပၚတာအျဖစ္ အတင္း အၾကပ္ခိုင္း
ေစျခင္းတို႔ကို အဆံုးသတ္ေစသည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကသည္။ လူအမ်ားအျပားတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
သည္ အနာဂါတ္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ဆက္လက္ ေပးစြမ္းလိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္လ်က္ရိွၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား - ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ေသာ သေဘာထားအျမင္တစ္ရပ္
ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ အျခားေသာပါ၀င္သူတို႔မွာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေအာင္ျမင္မႈအား အလ်င္
စလို ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းအေပၚ သံသယအျမင္ရိွေနၾကေလသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “က်ဳပ္အေနနဲ႔ေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေကာင္းတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုေသးတယ္။
ထာ၀ရျဖစ္မယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူး။”ဟုဆိုခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဦးက “အားလံုးက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔
ေမ်ွာ္လင့္ေနၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္

က်ဳပ္အေနနဲ႔

အဲဒါကတကယ္ပဲ

အစစ္ဟုတ္မဟုတ္

မရေသဘူးလို႔ထင္တယ္။ ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

ဆံုးျဖတ္လို႔

အေကာင္းမျမင္ဘဲ

အနႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားလည္း သိသာထင္ရွားစြာရိွေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လူအမ်ား
အျပားတို႔က ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရိွေနၾကာင္း ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡ
ခံစားေနရေသးေၾကာင္း ႏွင့္ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲ
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အနက္ေရာင္နယ္ေျမ ဟူသည္မွာ တိုက္ပျြဲ ဖစ္ပြားသည္ကို ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ထိုနယ္ေျမတြင္းေနထိုင္သူတို႔အား

ခရီးသြားျခင္းကို တားျမစ္ထားေလသည္။
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ထပ္တိုက္ပေ
ြဲ တြျဖစ္ၿပီး အရင္တုန္းကျဖစ္ခဲ့တာေတြထက္ ပိုဆိုးမွာကိုစိုးရိမ္မိတယ္။” ဟူ၍ရဲရင့္စြာ အားျဖည့္
ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။
လူထုတို႔သည္

ပဋိပကၡျပန္လည္စတင္ျဖစ္ပြားလာမည့္အေရး

စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း

တင္ျပခဲၾ့ ကသည္။

ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “(က်ဳပ္တို႔ေတြ) တိုက္ပေ
ြဲ တြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားရမယ္။ ရပ္ရြာလူထုေတြ
ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ကိုယ့္အိမ္ကေန ထြက္ေျပးရၿပီးေတာ့ တျခားေနရာေတြမွာ ပုန္းေရွာင္ ေနၾကရမယ့္ အေျခ
အေနမ်ိဳးကို မဖန္တီးသင့္ေတာ့ဘူး ”ဟုရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ၿပိဳပ်က္သြားပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္၍ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကိုစတင္ရန္ ခက္ခဲသာြ းလိမ့္မည္ဟု ရပ္ရြာလူထုတို႔
ခံစားေနၾကရသည္။ “လက္ရိွျပဳလုပ္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္သာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ က်ဳပ္တို႔ေတြေတာ့ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ၾက ရမယ္။ သူတို႔ေတြက
ေနာက္ထပ္ညိွႏိႈ္င္းမႈေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္လုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး” ဟု လူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈမ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍

တိုးတက္လာျခင္း

-

စစ္မွန္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားေသာ ဆႏၵတစ္ခု
စကား၀ိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္သြားေစလိုေသာ ဆႏၵျဖစ္ေလသည္။ လူထု
တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈသည္ မေရရာမႈျမင့္မားလွသည္ကို
ေတြ႔ရိွၾကၿပီး၊ လုပ္ငန္းစဥ္ျပည့္စံုမႈရိွပါက စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ အလားအလာေကာင္းရိွသည္ဟု
ခံစားမိၾကေလသည္။
အခတ္ရပ္စဲမႈ

ပါ၀င္သူတစ္ဦးက

ရသြားေစခ်င္တယ္။

“က်ဳပ္ကေတာ့

က်ဳပ္တို႔ေတြ

ပဏာမအဆင့္မဟုတ္ဘဲ

တိုက္ခိုက္တာရပ္ၿပီး

အလုံးစံု

တစ္ေယာက္နဲ႔

အပစ္

တစ္ေယာက္

ယံုၾကည္မႈ ထားၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ပိုရလာသင့္တယ္။”ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အျခား
တစ္ဦးကလည္း

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူခ်က္တစ္ခုထဲနဲ႔

(က်ဳပ္တို႔)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္

ေဆာက္လို႔မရနိုင္ဘူး။ ကရင္နဲ႔ တျခားအဖြဲ႕ေတြပူးေပါင္းၿပီး ျပႆနာကိုအတူတကြေျဖရွင္းမွပဲ စစ္မွန္တဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္မယ္ ” ဟူ၍ အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရပ္ရြာလူထုအမ်ားအျပားတို႔သည္
ပါ၀င္သူတစ္ဦးက

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရိွေသးေၾကာင္း

”လက္ရိွအေျခအေနကိုၾကည့္ရတာ

ယံုၾကည္လ်က္ရိွသည္။

ေကာင္းမြန္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေနသလိုပဲ။

ဒါေပမယ့္…

အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြ ရိွေနေသးတဲ့အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္မရေသးဘူးလို႔ ထင္တယ္”ဟု
ဆိုခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဟူသည့္ ေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸါယ္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ကြာျခား
လ်က္ရွိရာ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ႏွစ္ဖက္စလံုးတာ၀န္ယူမႈရိွရမယ္။ က်ဳပ္တို႔က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမ်ွတေရး ႏွစ္ခုစလံုးလိုခ်င္တယ္” ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။ အျခား၏သူတစ္ဦးက စစ္မွန္
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ” ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
အစိုးရ ႏွင့္ လူထုတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္” လိုအပ္သည္ဟု ေတြးမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခား
အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခုကမူ စစ္မွန္ေသာၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအား လူထု၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
အခြင့္အေရးတို႔အေပၚ

ထိခိုက္နာက်င္မႈမျဖစ္ေစျခင္းဟူ၍ အမ်ားအတြက္ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးေသာ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုတင္ျပခဲ့သည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မႈရိွရန္အတြက္

ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္

ျမင့္ျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ထားရိွရ

မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတဆင့္ ရရိွလာမည္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ကိုယ္က်ိဳးအတြက္
အသံုးမခ်သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ လူတစ္ဦးက ထိုအခ်က္အား “အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈ
ကေတာ့ နွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရိွေနတယ္လို႔ လူေတြ ယံုၾကည္
ေနၾကတာပဲ။ အေရွ႕မွာေတာ့ၿပံဳးေနၾကေပမယ့္ ရင္ထဲမွာေတာ့ ေဒါသေတြအျပည့္ရိွေနၾကမွာကို လူေတြ
ခံစားမိၾကတယ္” ဟုေျပာခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါ၀င္ေနသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာ၀န္ယူမႈရိွျခင္း
ေခါင္းေဆာင္တို႔အေနျဖင့္

ရိုးေျဖာင့္မႈရိွၿပီး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္

အမွန္တကယ္လိုလားေသာ

ဆႏၵျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ခ်ဥ္းကပ္ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္ျခင္းသည္ တာ၀န္ယူမႈရိွျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မွ စည္းကမ္းခ်က္တို႔အား ေလးစားလိုက္နာျခင္းတုိ႔ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွေလသည္။
ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မွ်တမႈသည္အေရးပါၿပီး၊ သေဘာတူခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ
မႈရိွရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔တ
ဲ ို႔ နွင့္ အစိုးရတို႔ ႏွစ္ဖက္လံုး၌တာ၀န္ရိွသည္ ဟုခိုင္မာစြာ
ဆိုခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားစြာတို႔က အစိုးရ ႏွင့္ NSAGs တို႔အေပၚတြင္ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ တာ၀န္ရိွ
ေၾကာင္း

အၾကံျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္

ဆက္သြယဆ
္ က္ဆံျခင္း

တိုးျမွင့္

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္ တာ၀န္ယူမႈတို႔ရိွလာေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္
ထားၾကေလသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ နိုင္ငံတကာရဲ႕ ၀င္ေရာက္ပတ္သက္မႈနဲ႔
အားေပးေထာက္ပံ့မႈေတြလိုအပ္တယ္။ အဲဒါ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္)ကို နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကေန
တာ၀န္ယူမႈရိွသင့္တယ္”ဟုေျပာခဲ့ၿပီး၊ အျခားတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း
အား အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ျပဳလုပ္ရန္ နွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းတို႔အား နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို
မ်က္ျမင္သက္ေသထား၍ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကေသာအခါတို႔တင
ြ ္

ပါ၀င္သူမ်ားစြာတို႔သည္

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔၏

ရိုးေျဖာင့္မႈကို

သက္ေသျပျခင္းအား ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားေျပာင္းလဲမႈနွင့္ တြဖ
ဲ က္ေျပာဆိုေလ့ရိွခဲ့ၾက
သည္။ စကား၀ိုင္းမ်ားအားလံုးမွ ၾကားရဖန္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ တစ္ခ်က္အျဖစ္ေတြ႔ရိွခဲ့ရ
သည္မွာ

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္

ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔သည္

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ေအာင္ျမင္

ေစနိုင္ေသာ စိတ္သေဘာထားမ်ား ရိွမေနၾကေၾကာင္း လူထုအေနျဖင့္ခံစားရသည္ဟူဥာ အခ်က္ျဖစ္ေလ
သည္။ ထိုသို႔ေသာ သေဘာထားတို႔အစား အစိုးရနွင့္ NSAG တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္စီရည္မွန္းခ်က္တို႔အား
ျဖည့္ဆည္းရန္သာ အာရုံစိုက္ေနၾကၿပီး၊ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အေလ်ာ့ေပးညိွႏိႈင္းရန္ ဆႏၵမရိွၾကေခ်။ ပါ၀င္သူ
တစ္ဦးက “က်ဳပ္တို႔ကသာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ပံုေသအေတြးအေခၚေတြကို ျဖတ္ေတာက္နိုင္မယ္ ဆိုရင္
ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္အထေျမာက္လာနုိင္မွာပါ” ဟူ၍ရွင္းျပခဲ့သည္။
ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို

ေခါင္းေဆာင္အားလံုးအေနျဖင့္

တစ္ဖက္သပ္ဆန္ေသာ

သေဘာထားတို႔ကို

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအေပၚထားရိွေသာ

စြန္႔လႊတ္ရန္လိုသည္ဟု

အေလးအနက္ထား

မာေၾကာၿပီး
ေျပာၾကား

ခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထအ
ု ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက ”ေရွ႕ဆက္ေလ်ွာက္လွမ္းၾကဖို႔ဆိုရင္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့
သေဘာ ထားေတြ နဲ႔ အတိတ္ကအေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ အတိတ္အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ ေခါင္းမာ ေနတာမ်ိဳး
ေတြကို ေဘးဖယ္ထားသင့္တယ္” ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သတင္းစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခား
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အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရိွျခင္း ႏွင့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ အေရး
ပါသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ထားၾကသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရိွတဲ့ ဆက္ဆံ
ေရးရွိမွ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္လို႔ရမယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္မယ္” ဟုဆိုခဲ့သည္။ အစိုးရ ႏွင့္
NSAG တို႔အၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို “က်ဳပ္သာ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့ရင္ အဖြ႔ေ
ဲ တြကို ျပည္သူ႔အကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈနဲ႔ ညိွႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုမယ္” ၊ “အျပန္အလွန္နားလည္မႈဆိုတာကို အစိုးရဖက္ ထိတ္တန္း ေခါင္းေဆာင္
ေတြ၊ NSAG ေတြ နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြၾကားရိွဖို႔လိုအပ္တယ္။ လူတိုင္း တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အခ်င္းခ်င္း
နားလည္သေဘာေပါက္ၾကဖို႔ ႀတိဂံလိုခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းကို အသံုးျပဳရမယ္။ ”ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။
ဘံုရည္မွန္းခ်က္ ထားရိွျခင္းသည္
ပါ၀င္သူတစ္ဦးက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္းကို

“ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ နိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔

ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေတြရိွဖို႔ လိုအပ္တယ္” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
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ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စည္းလုံးမႈတည္ေဆာက္ျခင္း
လူထုတို႔က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ တို႔အၾကား စည္းလံုးမႈတည္
ေဆာက္ရန္ ဆႏၵရိွၾကေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “က်ဳပ္ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့
လူမ်ိဳးေရးခြျဲ ခားမႈမရိွတဲ့

ျပည္ေထာင္စုအစစ္အမွန္ကိုတည္ေဆာင္ဖို႔ပဲ။

အဲဒါမွ

က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစြာနဲ႔လွပတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာမယ္” ဟုဆိုခဲ့သည္။
ရပ္ရြာလူထုမ်ားစြာတိ႔က
ု
လူမ်ဳိးေရးခြျဲ ခားမႈႏွင့္ စည္းလံုးမႈမရိွျခင္းတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏
အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္
ကရင္ျပည္နယ္တြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔ၾကားရိွ မလိုတမာစိတ္ႏွင့္ မုန္းတီးမႈ တို႔
ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ “အဓိကစိန္ေခၚမႈကေတာ့ လူမ်ိဳးေရး စိတ္ဓာတ္
ပဲ။ ကရင္ျပည္မွာက အဖြ႔က
ဲ ေ
ြဲ တြၾကားမွာ ျပင္းထန္တဲလ
့ ူမ်ိဳးေရး စိတ္ဓာတ္ေတြ ရိွၾကတယ္။ ” ပူးေပါင္း
ပါ၀င္သူတို႔က ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔အၾကား စိတ္၀မ္းကြမ
ဲ ႈတို႔ကိုျဖစ္ေစသည့္အတြက္

တိုင္းရင္းသား

မ်ိဳးႏြယ္စုအေျချပဳ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္အား အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်ေစလိုေသာ ဆႏၵရိွေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာခဲ့
ၾကသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ရိွ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔အၾကား

အတြက္အေရးႀကီးသည္ဟူေသာ

ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈသည္

ခုိင္မာသည့္အျမင္သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေစရန္

စကား၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက္ေပၚထြကခ
္ ဲ့သည္။

ပါ၀င္သူတစ္ဦးက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၏ စကားသံတို႔ကိုနားေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္
အျခားတစ္ဦးက ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔ကိုလည္း နားေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ကရင္ျပည္နယ္ရိွ NSAG အဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အၾကား စည္းလံုးမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း
ကိုလည္း အေလးအနက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ လူမ်ားအၾကား စည္းလံုးမႈရိွပါက ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္ဟု
ထင္ျမင္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ကိုအတိအက်ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမျပဳၾကေပ။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔သည္
အစိုးရသည္ ေသြးခဲအ
ြ ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာအား ဆက္လက္အသံုးျပဳေနေသးသည္ဟု ခံစားမိၾကလ်က္ရိွ
ကာ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေနျခင္းအား ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္
အတြက္ အဖြ႕ဲ မ်ားအားလုံး စည္းလုံးမႈရိွရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္ဟု သူတို႔ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ပါ၀င္
သူတစ္ဦးက “ကရင္အဖြ႕ဲ ေတြအားလံုးၾကားနဲ႔ (တျခား) တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြၾကား စည္းလံုးမႈရိွဖို႔ လိုအပ္
တယ္။

က်ဳပ္အျမင္မွာေတာ့

အစိုးရကမဟာဗ်ဴဟာက်က်

လူတစ္ေယာက္စီတိုင္းကိုခၿဲြ ပီး

စကားေျပာ

ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ (က်ဳပ္တို႔) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ ေတြအားလံုး အတူတကြ စုစု
စည္းစည္းနဲ႔ အသံတစ္ခုထဲေျပာဆိုသင့္တယ္။ အစိုးရက ေသြးခဲအ
ြ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာကိုသံုးေနတယ္။
အဲဒါကို က်ဴပ္တ႔က
ို မႀကိဳက္ဘူး။”
ပါ၀င္သူတစ္ဦးက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အားလုံးမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဒိုင္ယာ
ေလာခ္တ
့ ြင္ ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ အျခားတစ္ဦးကမူ “က်ဳပ္တို႔ေတြစည္းလံုးဖို႔လိုအပ္တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္

အစိုးရနဲ႔

ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔

က်ဳပ္ထင္တယ္

”

ဟုျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက စည္းလံုးမႈကို ဤသို႔ဆက္လက္ ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။
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“အကယ္၍ က်ဳပ္သာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ လူေတြကိုအခ်င္းခ်င္း
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံၾကဖို႔ေျပာမယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးက စည္းလုံးမႈပဲ။ က်ဳပ္တို႔ေတြ စည္းလံုးမႈ
မရိွလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က အႏၱရာယ္က်ေရာက္နိုင္တယ္။ အဲဒီအတားအဆီးကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ဆိုရင္
က်ဳပ္တို႔စည္းလံုးမႈရိွဖို႔လိုအပ္တယ္။”
အစိုးရ နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြအၾကား စည္းလံုးမႈရိွရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူေတြ အားလံုးအေနနဲ႔ ညီညြတ္
တဲ့

ပန္းတိုင္တစ္ခုရိွၿပီးေတာ့

အစိုးရဆီကိုအတူတကြသာြ းေရာက္

စကားေျပာသင့္တယ္”

ဟုဆိုခဲ့ၿပီး၊

အျခားတစ္ဦးကမူ “က်ဳပ္တို႔ေတြ စည္းလုံးဖို႔လိုတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔
က်ဳပ္ထင္တယ္။ အဲဒါကၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစလိမ့္မယ္။

က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုံးကို စည္းလုံး

ေစခ်င္တယ္။ ”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္ လူထုပါ၀င္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္
ယူဆခ်က္မ်ားစြာကိုလည္း ေ၀မွ်ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လူအမ်ားအျပားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္
ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတ ႏွင့္ နားလည္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာရိွၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သူတို႔နွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာကိစၥမဟုတ္ဟု ထင္ျမင္လ်က္ရိွၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
စကား၀ိုင္းမ်ားစြာတိ႔မ
ု ွ ၾကားသိခဲ့ရေသာ ထင္ရွားသည့္ ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
လူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း

မရိွသည့္အေပၚ

ပူပန္ေၾကာင့္ၾကျခင္းပင္

ျဖစ္ေလသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာဆႏၵ၏ေနာက္ကြယ္တင
ြ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
တြင္

လူထုအားပါ၀င္ေစခဲ့ျခင္း

မရိွေသာေၾကာင့္

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္

စစ္မွန္မႈနွင့္

ရိုးေျဖာင့္မႈမရိွနိုင္

ဟူေသာ ခံစားခ်က္ရိွေနေလသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စည္းလုံးမႈ
ဟူေသာ

သေဘာတရားတစ္ခုကို

အာရုံစိုက္ေနၾကေလသည္။

စည္းလုံးမႈသည္-

ကရင္ျပည္နယ္တြင္

ေနထိုင္ၾကေသာ ကရင္လူမ်ိဳးကဲတ
ြ ို႔အၾကားစည္းလံုးမႈလိုအပ္ျခင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ
ကြျဲ ပားျခားနားသည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔အၾကားစည္းလံုးမႈ ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရိွေသာ ပန္းတိုင္တစ္ခု
လိုအပ္ျခင္းစသည့္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚခဲ့ေလသည္။

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း၊ ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္နိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမရိွျခင္းအေပၚ ခံျပင္း
ေနၾကေလသည္။

“(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္စဥ္ေအာင္ျမင္မႈက)

အာဏာပိုင္ေတြအေပၚ

မူတည္တယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က လူထုေတြရဲ႕စကားသံကို ဘယ္ေတာ့မွ နားေထာင္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။”
ဟု ပါ၀င္သူတစ္ဦး ရွင္းျပခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ လူထု
တို႔အား ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ေပးအပ္ျခင္း ၌အေျခခံသည္ဟု ပါ၀င္သူ အျခား တစ္ဦးက
ယံုၾကည္ေနေလသည္။ သူတို႔က “အသံတစ္ခုထဲကိုပဲ အာရံုစိုက္တာထက္ တိုင္းရင္းသား အဖြ႔အ
ဲ စည္း
အားလုံုးရဲ႕စကားသံေတြကို ဂရုျပဳသင့္တယ္္” ဟုယံုမွတ္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဦးကလည္း ထိုအခ်က္ကို
ေအာက္ပါကဲ့သ႔ို ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္္။
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ခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “အစိုးရက ျပည္သူေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တကယ္
တမ္းမွာလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေပးတာမ်ိဳးမရိွပါဘူး။

အဲဒါကစစ္မွန္တဲ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွဖို႔အတြက္

က်ဳပ္

စိုးရိမ္တဲ့အခ်က္ပဲ” ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။ “ျပည္သူေတြကို အားေပးကူညီၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ အစိုးရ
တစ္ခုကို က်ဳပ္တို႔လိုလားတယ္” ဟု ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့သည္။
ပါ၀င္သူမ်ားစြာတို႔က ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးသည္ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္၀င္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း
ေနထိုင္ၾကေသာျပည္သူတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳေပးနိုင္ေသာ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္တစ္ဦးကို ခန္႔
အပ္ျခင္းသည္ ပိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္းကို အေလးအနက္ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ ပါ၀င္
သူတစ္ဦးက လက္ရိွေခါင္းေဆာင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သူ၏စိတ္ဘ၀င္မက်ျခင္းအား “အစိုးရနဲ႔ လက္နက္
ကိုင္အဖြ႔န
ဲ ွစ္ဖက္စလံုးက တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပည္သူေတြ (လိုအပ္ခ်က္) ကိုထည့္ မစဥ္းစားဘဲ
သူတို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပဲ
လုပ္ငန္းစဥ္

ၾကည့္ၾကတယ္”ဟု

အဓိပၸါယ္ရိွေစရန္အတြက္

ပြင့္လင္းျပတ္သားစြာ

ရိုးသားေျဖာင့္မွန္ၿပီး

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားအား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လမ္းညႊန္ေပးနိုင္ေသာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ား မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည္ဟူ၍ အခိုင္အမာယံုၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္ ရိွေနၾကေလသည္။ အျခား
တစ္ဦးက “က်ဳပ္ကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ရြာေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ တရားမွ်တတဲ့ စိတ္သေဘာထားရိွတဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြလိုခ်င္တယ္” ဟုမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ ကိုယ္စားျပဳျခင္း
ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္
သို႔ရာတြင္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို

ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္နိုင္ေသာ

သူတို႔၏ရပ္ရြာအသိုင္းမ်ားအတြင္းတြင္

အခြင့္အေရးကိုရလိုၾကသည္။

သူတို႔အားကိုယ္စားျပဳနိုင္ေသာ

အစြမ္းအစရိွသည့္

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျပည့္၀သူ တစ္ဦးမွ်မရိွဟု ခံစားမိၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း လူ႔အရင္းအျမစ္
မရိွျခင္းဟူသည္ကို ရပ္ရြာနွင့္ ခရိုင္အဆင့္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀မႈမရိွျခင္း နွင့္ ရပ္ရြာ
လူထုတို႔အား ထိေရာက္စြာကိုယ္စားမျပဳနိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္သူအမ်ားအျပားက ရွင္းျပခဲ့
ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ရပ္ရြာအတြင္း ပညာေရးအဆင့္ နိမ့္ပါးျခင္းနွင့္
ပညာတတ္ဦးေရ ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။
ထိုေဆြးေႏြးျခင္းမွတဆင့္
ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ျခင္း

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔က

ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ေခါင္းေဆာင္တို႔အတြက္

ျပဳလုပ္လိုေသာဆႏၵတစ္ခုကို

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

စြမ္းရည္

ပါ၀င္သူတစ္ဦးက

ထိုအခ်က္အား “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ဳပ္အျမင္မွာကေတာ့… က်ဳပ္ကေတာ့ အမ်ား
ျပည္သူနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္၊ လက္ခံနိုင္ဖြယ္ရိွတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္
နိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လိုလားတယ္။” ဟုဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့ၿပီး၊ အျခားတစ္ဦးက “NGOေတြရဲ႕
အကူအညီနဲ႔ ရြာသားေတြ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးဖို႔လုိတယ္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေနနဲပ ရြာသူ
ရြာသားေတြရဲ႕ စကားေတြကိုနားေထာင္ေပးၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စည္း ေပးရမယ္။
မိဘေတြကလည္း ကိုယ့္သားသမီးေတြ (ရပ္ေရးရြာေရးေတြမွာ) ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ အားေပး
ရမယ္။ ”ဟုတင္ျပခဲသ
့ဲ ည္။
လူအမ်ားအျပားက

မည္ကဲ့သို႔ပါ၀င္ၾကရမည္ကို

ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း
စိတ္ဆႏၵရိွေၾကာင္း

မသိၾကသျဖင့္

ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊

ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
တတ္နိုင္သည့္ဖက္မွ

အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔ကမူ
41

ပါ၀င္

ကူညီေပးရန္

သူတို႔တြင္လုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္

အျခားပါ၀င္သူတစ္ဦးက
ေပးျခင္းျဖင့္သာ

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ

ပါ၀င္လိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲေပးတာနဲ႔ပဲ
လူမ်ားစြာတို႔က

ပါ၀င္ခ်င္တယ္”

ဟု

မဲ

နုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈကိုရရိွမွသာလွ်င္ ရပ္ရြာလူထုတို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္
အခြင့္အေရးရရိွမည္ျဖစ္သည္ဟု

ခံစားလ်က္ရိွၾကသည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက

စစ္မွန္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္အတြက္ “က်ဳပ္တို႔ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့သူေတြ- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပညာေပး

နဲ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီတာေတြ လုပ္ေနတဲ့ အဖြ႔ေ
ဲ တြ နဲ႔ ေအဂ်င္စီေတြဆီက
အားေပးေထာက္ပ့ံမႈေတြလိုအပ္တယ္” ဟုယံုၾကည္ထားေလသည္။ အခြင့္အလမ္း နွင့္ ပညာအရည္
အခ်င္းမရိွျခင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ား
ျဖစ္သည္ဟု ရပ္ရြာလူထုတို႔က အေလးအနက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “စကားေျပာခြင့္မရိွဘူး၊
(နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အာဏာရိွသူမ်ားက) တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္တယ္၊ က်ဳပ္တို႔ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခြင့္မျပဳဘူး” ဟူသည္တို႔အား အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚ
မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို
သူတို႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ပတ္သက္ေသာ

ဗဟုသုတ

အနည္းအက်ဥ္းသာရိွၾကေၾကာင္း

ႏွင့္

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္

အေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို ပိုမိုရရိွလုိၾကေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီွရရိွျခင္း
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔က သူတို႔၏အခက္အခဲျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ လက္လွမ္းမီွရရိွရန္ ခဲယဥ္း
ျခင္းအေၾကာင္းကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာအခါတြင္
ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို
သူတို႔ထံတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတ၊ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း
သတင္းႏွင့္ လက္ရိွျဖစ္ပ်က္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားအား

အနည္းအက်ဥ္းသာသိရိွၾကေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသူတို႔က ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရရိွလုိေၾကာငး္ ႏွင့္ သတင္းစာမ်ား
ရရိွနိုင္ပါက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူရရိွနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့
ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လုံျခံဳေရး
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စကား၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသူတို႔က ရုပ္ပိုင္း
ဆုိင္ရာလံုျခံဳေရးအား မရိွမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရွ႕တန္းတင္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပါ၀င္ၾကသူတို႔
က ေယဘုယ်အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြ႕ံ စိတ္မ်ား ဆက္လက္
ရိွေနၾကေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေက်းရြာလူထုတို႔အၾကားတြင္

လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား

ဆက္လက္တည္ရိွေနျခင္းသည္ လံုျခံဳမႈမရိွသည့္ခံစားမႈကို ႀကီးထြားေအာင္ေမြးျမဴေပးေလသည္။ ရပ္ရြာ
လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားရိွ မရွင္းလင္းမတင္မက်ျဖစ္ေနေသာ အာဏာအရင္းအျမစ္နွင့္ ဥပေဒမဲ့ ျဖစ္ေန
သည္ဟူေသာ ေနာက္ဆက္တြခ
ဲ ံစားမႈတို႔က ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းနွင့္ ဥပေဒမ်ား လုိက္နာ
က်င့္သံုးရာ၌ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ တိုးတက္
လာခဲ့ေသာ္လည္း

ထိုအခ်က္အား

လက္နက္ကိုင္အဖြ႔တ
ဲ ို႔၏

အတင္းအၾကပ္

ျခင္းျပႆနာက ဖ်က္ဆီးလ်က္ရိွေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

43

အခြန္အခေကာက္ခံ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ ႏွင့္ အမိန္႔အာဏာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔က

ကရင္ျပည္နယ္ရိွ

ဒြန္တလ
ြဲ ်က္ရွိေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား

နွင့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

ေပါင္းစံုတို႔ အာဏာက်င့္သံုးေနျခင္းတို႔နွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေျပာၾကားခဲ့
ၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို
ကရင္ျပည္နယ္အား အဖြဲ႔ (၆)ဖြဲ႔ ( ျမန္မာအစိုးရအရာရိွမ်ား၊ တပ္မေတာ္
သားမ်ား၊

KNU၊

NMSP၊

DKBA

ႏွင့္

BGF)

တို႔ကထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ေနၾကေၾကာင္းနွင့္

တခါတရံ

တစ္ေနရာတြင္ အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြ႔ဲထက္ပို၍လည္းထိန္းခ်ဳပ္ေနေလ့ရိွေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔အသီးသီးတို႔၏
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတိအက်တို႔မွာ

မၾကာခဏေျပာင္းလဲေနေလ့ရိွၿပီး

ရွင္းလင္းစြာ

သတ္မွတ္ထားျခင္း

မရိွေခ်။ ထိုကဲ့သ႔ို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မေရမရာျဖစ္ျခင္းက အဖြ႔ေ
ဲ ပါင္းစံု၏ အာဏာစက္ေအာက္တြင္
ေနထိုင္ၾကၿပီး ဥပေဒမ်ိဳးစံုကိုလိုက္နာေနရလ်က္ရိွၾကေသာ လူထုတို႔အတြက္ ျပႆနာမ်ားကို ေပၚေပါက္
ေစေလသည္။ မတူညီေသာအဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ခရီးသြားျခင္းနွင့္ ျဖတ္သန္း
သြားရျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရေသာအခါ

ထိုသို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္

နွစ္ဆတိုးဖိစီးလာခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း

ပါ၀င္သူတို႔ကရွင္းျပၾကသည္။

ရပ္ရြာလူထုတို႔ထံမွ အခြန္ေကာက္ျခင္း
လက္နက္ကိုင္အဖဲ႔ြေပါင္းစံုတို႔မွ အခြန္ျမင့္မားစြာေကာက္ခံေနျခင္းသည္ လူထုတို႔ တင္ျပခဲ့ၾကေသာ စိန္ေခၚ
မႈမ်ားအနက္ သိသာထင္ရွားမႈအရိွဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္
ခ်ိန္မွစ၍ အခြန္ေကာက္ခံမႈ နွႈန္းက်ဆင္းသြားသည္ဟု တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ
တရားမ၀င္

အခြန္ေကာက္ေနျခင္းသည္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပဳရမည့္

ကိစၥတစ္ရပ္

ျဖစ္ေနေသး

ေလသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ေ
ဲ ပါင္းစံုမွ စစ္သားမ်ားက ေက်းရြာမ်ားအတြင္းနွင့္
အရပ္သားမ်ားခရီးသြားလာစဥ္

ျဖတ္သန္းသြားရသည့္

စစ္ေဆးေရးဂိတ္တို႔တြင္

ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

ထိုသေဘာသဘာ၀အား ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “ရြာသူရြာသားေတြ တစ္ေနရာကေနတစ္ေနရာကို ခရီး
သြားၾကတဲ့အခါမွ

စစ္တပ္ရဲ႕စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို

ျဖတ္ရတယ္၊

ၿပီးေတာ့အခြန္ေပးရတယ္။

အဲဒီေတာ့

လူေတြ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတယ္။” ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးကလည္း ယခုအခါတြင္ ရပ္ရြာ
လူထုတို႔အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား စက္ေၾကးမ်ား တၿပိဳင္နက္ ေပးေဆာင္ေနရ
ေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္းေျပာျပခဲ့သည္။
ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ခရီးသြားလာနုိင္ခြင့္ တိုးတက္လာေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္
သူတို႔က စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ စက္ေၾကးအတင္းအၾကပ္ေကာက္ျခင္း ျပႆနာေၾကာင့္ ခရီးသြားလာ
စရိတ္ျမင့္တက္လာျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနၾကရေလသည္။ လက္နက္ကိုင္ အဖဲ႔အ
ြ စည္း

ေပါင္းစံုတို႔ကို

ေငြေပးေနရသည့္အျပင္ ထိုေငြပမာဏသည္ ခရီးသြားမည့္နည္းလမ္း၊ သြားမည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္
သယ္ေဆာင္မည့္ ကုန္ပစၥည္းအေရအေသြးတို႔အေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရိွသည္။
အခြန္အခမ်ိဳးစံုေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မရိွမျဖစ္အသံုးျပဳရေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား
နွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္ေစ်းနႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းသည့္ ရပ္ရြာလူထုတ႔၏
ို စီးပြားေရးအေျခအေန
ပို၍ ၀န္ပိျခင္းကိုျဖစ္ေစေလသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “အခုဆိုရင္ အဖြ႔တ
ဲ ိုင္းမွာ အခြန္ေကာက္တဲ့ ဂိတ္ေတြ
ရိွေနတယ္။ အခြန္ေကာက္တဲ့အတြက္ လူသံုးကုန္ေတြေစ်းပိုႀကီးလာတယ္” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ရရိွလာေသာ
၀င္ေငြက

အခြန္အခႀကီးေလးျခင္း၀န္ကို

ထမ္းေဆာင္ရန္
44

လံုေလာက္မႈမရိွျဖစ္ေနေၾကာင္း

ေထာက္ျပ

ခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူတုိ႔က မိမိတို႔ပါတ္၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမရိွေၾကာင္း ႏွင့္ စား၀တ္
ေနေရးေျပလည္ေစရန္ ၀င္ေငြရရိွနိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို
စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အတင္းအၾကပ္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္နွင့္
ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္ေငြအဆင့္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

လံုျခံဳေရးကိစၥ နွင့္ ဥပေဒမဲ့ေနျခင္းအေျခအေန
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရိွျခင္း နွင့္ ဥပေဒမဲ့ျခင္းတို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ သိသာ
ထင္ရွားစြာပူပန္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တုိ႔၏
လုပ္ရပ္မ်ားအား တာ၀န္ယူျခင္းအေရးကိစၥသည္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ဥပေဒကင္းမဲ့ျခင္း နွင့္ လံုၿခံဳမႈ
မရိွျခင္း

ခံစားမႈတို႔ကို

ေမြးျမဴေပးလ်က္ရိွေနေလသည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသူတို႔က

အေျခခံလုံျခံဳေရး

ကင္းမဲ့ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔တ
ဲ ို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ားကို နွစ္ဖက္အဖြဲ႔တို႔က
စစ္သားမ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္စုေဆာင္းျခင္း ကိစၥတို႔ကုိ အတူတကြ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတို႔က လူထု၏ေၾကာက္စိတ္မ်ားအား ပို၍ႀကီးထြားေစခဲ့သည္။
ရြာသူရြာသားတိ႔က
ု
မိမိတို႔ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔အတြင္းရိွ လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့မႈခံစားခ်က္မ်ား တိုးျမင့္ေစေသာ
အရင္းအျမစ္ေပါင္းစံုတို႔ကို

ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေျခအေနအား

ပါ၀င္သူတစ္ဦးက

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာက စစ္တပ္နွစ္တပ္အၾကားမွာရိွခဲ့ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ နည္းနည္းေၾကာက္တယ္။
စီးပြားေရးမေကာင္းဘူး၊ အရင္တုန္းကေတာ့ နွစ္ဖက္စလုံးကိုေၾကာက္ရတယ္ ” ဟုဆိုခဲ့ၿပီး၊ အျခားတစ္ဦး
ကမူ အစိုးရနွင့္ NSAG အဖြဲ႔နွစ္ဖက္စလုံးအေနျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းစသည္တို႔
နွင့္ အဂတိလိုက္စားျခင္းအမႈတို႔ကို ဆက္လက္မျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ထိခိုက္လြယ္ေသာသူတို႔သည္ အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔နိုင္ေခ် ပိုမိုျမင့္မားေလသည္။ ပါ၀င္သူ
တစ္ဦးက “အခုဆိုတပ္မေတာ္က မုဒိန္းက်င့္တဲ့အမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေဘးကင္း
တယ္လို႔ မခံစားရဘူးျဖစ္ေနတယ္18” ဟုဆိုခဲ့သည္။ အျခားရြာသားတစ္ဦးက သူ၏ ေက်းရြာအတြင္း အေျခ
အေနကို “နွစ္ဖက္စလံုးက သူတို႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နုိင္ေအာင္ မတိုက္နိုင္ၾကေတာ့

ရြာသူ

ရြာသားေတြကို ဓားစာခံေတြလိုမ်ိဳး ဆက္ဆံေနၾကတယ္။ မုဒိန္းမႈေတြ၊ လူသတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္
ေနတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက တပ္မေတာ္ကို အရမ္းေၾကာက္ၾကတယ္၊ က်ဳပ္တို႔ရြာက အမ်ိဳးသမီးေတြ
မိန္းကေလးေတြက လမ္းသြားရတာေတာင္ မလံုျခံဳဘူးလို႔ခံစားေနၾကရတယ္။ ” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

အျငင္းပြားေနေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ နွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရာအေရးကိစၥ
တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကင္းမဲ့ျခင္းအား ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ႀကီးမားေသာျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို
အစိုးရနွင့္ KNU တို႔နွစ္ဖြဲ႔စလုံး၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုခံေနရေသာ ေဒသမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ
အခက္အခဲကို ညႊန္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအား ကိုင္တြယ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္းက စင္ၿပိဳင္
အာဏာက်င့္သံုးမႈကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ရပ္ရြာလူထုတို႔အတြက္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေစေလသည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးကသူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္အား ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

18
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ရပ္ရြာလူထုတ႔အ
ို တြက္ တရားမွ်တမႈကိုထိေရာက္စြာ ယူေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။
ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို

သူတို႔ထံတြင္

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ

က်င့္သံုးေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ရိွေသာ္လည္း၊ ထုိစည္းကမ္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္နွင့္ NSAG တို႔အတြက္အက်ံဳးမ၀င္ဘဲ လက္နက္ကိုင္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ စစ္သားမ်ားအား စည္းကမ္းလုိက္နာေစရန္ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။
ပါ၀င္သူတစ္ဦးက

“ရွင္းလင္းတဲ့ဥပေဒေတြမရိွဘူး။

ရပ္ရြာအတြင္းမွာ

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔

တရား

မွ်တတဲ့ စနစ္မရိွတဲ့အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြက လူထုေတြကို အနိုင္
က်င့္ၾကတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေစေရးအတြက္ က်ဳပ္တို႔မွာ ရိုးရာဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥ္းေတြ ရိွေပမယ့္
အဲဒါေတြကို လက္နက္ကိုင္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳလို႔မရဘူး။ ေသနတ္ရဲ႕ အစြမ္းကိုတြန္းလွန္လို႔မရဘူး ”
ရွင္းျပခဲ့သည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ားစြာတို႔က ဥပေဒေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ၾက
သည္။

ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “အစျပဳဖို႔ဆိုရင္ နုိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုကို တည္

ေဆာက္ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေကာင္းက်ိဳးအတြက္နဲ႕ ျပည္သူေတြဖက္ကရပ္တည္မယ့္ အေျခခံ
ဥပေဒတစ္ခု ခ်မွတ္နိုင္မယ္”ဟု အၾကံျပဳခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္နွင့္ NSAG စစ္သားတို႔၏ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားျပဳျခင္းသည္လည္း ရပ္ရြာလူထုတုိ႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့
ေသာ စကား၀ိုင္းမ်ားအားလံုးတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ဘံုျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ
တစ္ဦးက အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားျပဳျခင္းအား ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ရဲ၀ံ့စြာေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပါ၀င္သူ
မ်ားစြာတိ႔သ
ု ည္ အစိုးရအရာရိွမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ NSAG စစ္သားမ်ား၏ အဂတိလိုက္စား ေနမႈ
တို႔ကိုလည္း

ဖြင့္ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ေဒသတြင္း

ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ား

ေပၚေပါက္လာျခင္းကိုလည္း

ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အာဏာရိွသူတို႔၏ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားျပဳျခင္းဒဏ္ကို ျပည္သူတို႔က ခါးစီး
ခံေနၾကရေလသည္။

အရပ္သားတို႔ေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း စစ္တပ္တည္ရိွေနျခင္း
ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း

တပ္မေတာ္မွတပ္စြဲတည္ရိွေနျခင္းအား

လုံုျခံဳေရး၊

လက္နက္္ကိုငအ
္ ဖြ႔ဲတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအားတာ၀န္ယူမႈကင္းမဲ့ျခင္း

ဟူေသာ

တရားဥပေဒကင္းမဲ့ေနျခင္းနွင့္
ပူပန္မႈမ်ားနွင့္

နီးကပ္စြာ

ဆက္စပ္လ်က္ ရိွေနေလသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေက်းရြာမ်ားအတြင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အနီး ပတ္၀န္းက်င္
တြင္ ေနထိုင္ေနၾကျခင္းသည္ “ေဒသခံေတြအတြက္ ကသိကေအာင့္နဲ႔ သက္ေသာင့္ သက္သာမရိွေစဘူး၊
ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈလည္းျဖစ္တယ္” ဟုေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အျခား တစ္ဦး
က “တပ္မေတာ္ရဲ႕တာ၀န္က ျပည္သူေတြကိုကာကြယ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြကို အကာအကြယ္ယူဖို႔ မဟုတ္ဘူး။
ရြာျပင္တ၀ိုက္မွာ တပ္စြဲရမယ့္အစား စစ္တပ္ကရြာလယ္ေခါင္ႀကီးမွာ စခန္းခ်ေနတယ္။ အဲဒါက က်ဳပ္ကို
စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္” ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔က တပ္မေတာ္မွ
စစ္သားမ်ား မိမိတို႔ရြာမ်ားအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားမွထြက္ခြာကာ အျခားေနရာ
ေဒသမ်ားတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္ခိုင္းေစၿပီး မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားကို အပိုင္သိမ္းၾကသည့္ အျဖစ္အပ်က္
ဇာတ္လမ္းတို႔ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း စစ္တပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕တည္ရိွေနျခင္းကို
ေတြ႔ရရိွေလ့လာမိၾကေသာ

ပါ၀င္သူတုိ႔က

တပ္မေတာ္နွင့္

NSAG

တို႔သည္

တပ္သားသစ္မ်ား

ဆက္လက္စုေဆာင္းေနၾကၿပီး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္နွင့္ အညီ
ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မ်ားမွ

ဆုတ္ခြာျခင္းတို႔မျပဳလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္
47

ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေနၾကရသည္။

ခရီးစရိတ္ႀကီးျမင့္ရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားျခင္းအား ဆက္လက္ကန္႔သတ္ တားဆီး
လ်က္ ရိွေနေသးေလသည္။

အရပ္သားတို႔ခရီးသြားျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္သူ

တို႔က စစ္ေဆးေရးဂိတ္အေရအတြက္ကိုေလ်ာ့ခ်ေစလိုၾကေလသည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူအခ်ဳိ႕က လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြာလာခြင့္နွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္တို႔ တိုးျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း
လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားရန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ား
ရိွေနျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ခရီးသြားရမည့္အေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသကဲ့သ႔ို
ျဖစ္ေနကာ တိုက္ခိုက္ခံရမည္ကို ထိတ္လန္႔ေနၾကသည္ဟုလည္း ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ရပ္ရြာအေရးကိစၥမ်ား
ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသူမ်ားစြာတို႔က ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

ပညာေရး၊

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

အေဆာက္အဦးမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းတို႔အား

နွင့္

ေနစဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္

အေျခခံ

အသားေပးေျပာ

ၾကားခဲ့သည္။ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းတိုင္းမွ စံုလင္ျပည့္၀သည့္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး အေရးတႀကီး လုိအပ္ေန ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရိွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေျခအေနမွာ က႑အားလုံးတုိ႔၌ နိမ့္က် လ်က္ရိွ
ေနေၾကာင္း ပါ၀င္ၾကသူမ်ားက ထပ္ခါတလဲလေ
ဲ ျပာခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမမ်ားတြင္ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအဆင့္နွင့္တန္းတူ ရရိွလုိၾကေၾကာင္းနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး နွင့္ ေက်းရြာမ်ား ေခတ္မီတုိးတက္လာျခင္း
တို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာမည့္ စံႏႈန္း အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေလသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရိွျခင္း
စကား၀ိုင္းအမ်ားအျပားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမရိွျခင္းအား အဓိက
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း
မ်ား နည္းပါးေနျခင္းကိုလည္း ေၾကာင့္ၾကေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက
“အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမရိွတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာမွာ တေန႔လုပ္ခက ၃၀၀၀၊ ၄၀၀၀က်ပ္19
ေလာက္ပဲရိွတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီေတြအေနနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း
ေတြ တိုးတက္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္” ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာက ကရင္ျပည္နယ္ရိွ လူေပါင္း
မ်ားစြာတိ႔အ
ု ား တိုင္းတပါးသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ေလသည္။ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ကရင္ျပည္နယ္ရိွလူမ်ားအား တိုင္းတပါးသို႔သြားေရာက္အလုပ္မလုပ္ရဘဲ မိမိတို႔ ေက်းရြာ
မ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္နိုင္ခြင့္မ်ား ရရိွေစလုိေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့
သကဲ့သ႔ပ
ို င္ ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို သူတို႔၏ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ေ
ဲ ပါင္းစံုတို႔၏ ေက်းရြာ
မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားက နွစ္ဆတိုးဖိစီးေစေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ကရင္ျပည္နယ္ရိွ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားသည္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးနိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမရွားပါးျခင္းနွင့္ ေျမျမႈပ္
မိုင္းမ်ား ရိွေနျခင္းတို႔နွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ ထိုအခ်က္တို႔က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနွင့္ အျခားေသာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေလသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ေျမအမ်ားစုမွာ ေက်ာက္
ေဆာင္ ထူထပ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမနည္းပါးလ်က္ရိွရာ နည္းငယ္မွ်သာရိွေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမတြင္မူ ေျမျမႈပ္
19
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ထိုသို႔ေသာ အျပဳအမူသည္ တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ရိွေၾကာင္းကုိ “ဟိုးအရင္တုန္းကဆို တပ္မေတာ္က
က်ဳပ္တို႔ေျမကိုသိမ္းၿပီး ၃ သိန္းတန္တဲ့ေျမကို ၁ေသာင္းခြပ
ဲ ဲ ေပးခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တို႔ပိုင္တဲ့ေျမကို ျပန္လုိခ်င္
တယ္”20 ဟုဆိုခဲ့ၾကသည္။
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုတ႔ို ႀကီးစြာဒုကၡေရာက္ၾကရၿပီး ေျမယာကာကြယ္ရန္ လုိအပ္
ခ်က္အား နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူတို႔သည္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အစိုးရထံမွ
ပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွၾကၿပီးေသာအခါ လူထုပိုင္ေျမယာတို႔ကို သိမ္းယူေလ့ ရိွၾက သည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “ေျမယာသိမ္းယူတဲ့ကိစၥအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ က်ဳပ္ရဲ႕ ဇာတိေျမက
ေနထြက္မသြားခ်င္ဘူး” ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။
ေျမယာအပိုင္သိမ္းျခင္းကိစၥသည္
ထုတ္ယူျခင္း

တို႔ႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္တြင္း

ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွေလသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ
ကရင္ျပည္နယ္တြင္း

ႏွင့္

အရင္းအျမစ္

အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

နွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးတို႔အတြက္ ေျမယာမ်ားတရားမ၀င္သိမ္းယူျခင္းခံေနၾကရသည္ဟု ပူးေပါင္း
ပါ၀င္သူမ်ားက ခံစား လ်က္ရိွၾကသည္။ အရင္းအျမစ္နွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးတို႔နွင့္ ပတ္သက္၍
ရပ္ရြာလူထုတို႔တြင္ အဓိကပူပန္ေနေသာ အခ်က္(၃) ခုရိွရာ -

လူထုဗဟုိျပဳအက်ိဳးအျမတ္မ်ားမရိွျခင္း၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ နွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္သူတစ္ဦးက “အႀကီးစားစီမံကိန္းႀကီးေတြ နဲ႔ ေျမယာသိမ္းယူမႈေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
ျပႆနာေတြနဲ႔ စိတ္အေနွာင့္အယွက္အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လာေစတယ္” ဟုဆိုခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးက
လည္း “က်ဳပ္ကေတာ့ စီမံကိန္း အႀကီးစားေတြ၊ ေျမယာသိမ္းယူမႈေတြ နဲ႔

ဖ႔ြၿံဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြေၾကာင့္

ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးသြားၿပီး ကရင္ျပည္သူေတြရဲ႕အေျခအေန ပုိဆိုးသြားမွာကို
စိုးရိမ္မိတယ္”ဟုရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသူအမ်ားအျပားတို႔က ဘိလပ္ေျမတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးရျခင္း
ကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ထိုလုပ္ငန္းသည္ သူေနထိုင္ရာ ေတာင္တန္းတစ္၀က္ခန္႔ကို
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ေ၀မွ်ခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဦးကလည္း

“သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

စိတ္အပူဆံုးပဲ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စက္ရုံေတြ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြက လူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္
ေစတဲက
့ ိစၥပဲ”

ဟု

သူ၏

ခံစားခ်က္ကိုေ၀မွ်ခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဦးကမူ

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာ

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အတားအဆီးမဲ့ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ ေနေလ
သည္။
လူထုတို႔သည္

ရပ္ရြာအတြင္းရိွ

အရင္းအျမစ္ႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးစီမံကိန္းတို႔အား

အက်ိဳး

ခံစားခြင့္မရမရိွၾကသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရလုိေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ပူးေပါင္း ပါ၀င္သူတို႔က
“က်ဳပ္တို႔မွာ လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္နုိင္တဲ့ ဆည္ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္မီး ေတာ့မရိွဘူး” ဟု ရွင္းျပခဲ့ၿပီး
အျခားတစ္ဦးက “သဘာ၀အရင္းအျမစ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း
အေၾကာင္း ပိုသိခ်င္မိတယ္။ အဲဒီ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကိုဘယ္ပို႔လုိက္ၾကသလဲ ဘာ လုပ္လိုက္
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ကလည္း ျပည္သူေတြဆီ တစ္ပိုင္းတစ္စေလာက္ပဲ ေရာက္တယ္ထင္တယ္။” ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။ အျခား
တစ္ဦးကလည္း

လက္ရိွက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တြင္

အခေၾကးေငြေပးနိုင္သူသာလွ်င္

ေဆး

ကုသျခင္းခံယူနုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာရပ္ရြာတို႔တြင္ ငွက္ဖ်ားနွင့္ ၀မ္းေရာဂါတို႔သည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး က်န္းမာေရး ျပႆနာတို႔
ျဖစ္ၾကကာ ရြာသူရြာသားတို႔က ထိုေရာဂါတို႔ကို ကုသရန္အတြက္ ျပင္ပအကူအညီ ရယူလို ေၾကာင္း
ေတာင္းခံထားၾကသည္။ လက္ရိွက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အား တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈရိွရန္ လုိအပ္
ေနေၾကာင္း

နွင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

၀န္ထမ္းတုိ႔သည္လည္းပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ

သင္တန္း

လုိအပ္ေနေၾကာင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားစြာတို႔က ယံုၾကည္လ်က္ရိွၾကသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ တစ္ဦးက
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတရိွေသာ မည္သူ႔ကိုမဆို ဆရာ၀န္တစ္ဦးကဲသ
့ ို႔
သေဘာထားေနၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ရြာသားတစ္ဦးက ပါရာစီတေမာေဆး

သည္ အနာသက္သာေဆး သို႔မဟုတ္ အဖ်ားက်ေဆးျဖစ္ေၾကာင္းသိသူျဖစ္ပါက တစ္ရြာလံုးမွလူမ်ားက
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားစြာတို႔ကို ထိုသူ႔ထံတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကေလေတာ့သည္။ ရပ္ရြာလူထုတို႔အေနျဖင့္
ကာကြယ္ေဆးရရိွရန္ခက္ခဲမႈမ်ားရိွေနသည္ကိုလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။
စကား၀ိုင္းမ်ားတေလွ်ာက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရိွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အား သိသာ ထင္ရွား
ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႔က အထူးတလွယ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ေအာင္ျမင္ပါက

ရပ္ရြာအတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း

တိုးတက္

ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္လ်က္ရိွေနၾကေလသည္။

အရည္အေသြးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာပညာေရး
ရပ္ရြာလူထုတ႔ို

တင္ျပခဲ့ၾကသည့္

အျခားေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္

ပညာေရးအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လက္လွမ္းမီရရိွျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ မ်ားစြာတိ႔က
ု
ပညာေရးစနစ္အား သိသာထင္ရွားစြာ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္
လ်က္ရိွၾကသည္။
ပညာေရးစနစ္

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက

တစ္ခုလိုခ်င္တယ္”

အလယ္တန္းေက်ာင္းေလး

“က်ဳပ္ကေတာ့

ဟုဆိုခဲ့ၿပီး၊

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ျပီး

က်န္တစ္ဦးကမူ

တစ္ေက်ာင္းေလာက္ေတာ့ရိွခ်င္တယ္”

လူထုတို႔က ဆရာ၊ဆရာမမ်ားတြင္ အရည္အေသြးမရိွျခင္း

“က်ဳပ္တို႔ရြာမွာ

ထိေရာက္တဲ့

အနည္းဆံုးေတာ့

ဟုေမွ်ာ္လင့္ေနေလသည္။

ရပ္ရြာ

နွင့္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ မူလတန္းနွင့္

အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း ပညာအရည္အေသြးမွာမူ နိမ့္က်လ်က္ရိွေနသည္ကို ေျပာၾကား
ခဲ့ၾကသည္။

ဆရာ၊ဆရာမအမ်ားအျပားတို႔မွာ

ရပ္ရြာမွေစတနာ့၀န္ထမ္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အစိုးရ

ခန္႔အပ္ထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးရုံး (TEO)၌ သူတို႔အဆင္ေျပသည့္ေန႔မ်ားတြင္
ေက်ာင္းဖြင့္ၾကေၾကာင္း (တစ္လလွ်င္ ၁၀ရက္ဆက္တိုက္သာ) တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထုတို႔က NGO
ေထာက္ပံ့

ေပးထား

ေသာ

ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္

ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္

အသံုးျပဳရန္

အတြက္ေငြမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမ တို႔က အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳေသာကိစၥမ်ားရိွေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားစြာတိ႔က
ု

အစိုးရ

ခန္႔အပ္ထားေသာ

ေက်ာင္းဆရာ၊

ဆရာမတို႔သည္

သူတို႔၏

ပညာသင္ၾကားေရးအလုပ္အား စစ္မွန္ သစၥာရိွစြာလုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမရိွဟူ၍ ထင္ျမင္လ်က္ရိွၾကသည္။
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ရပ္ရြာလူထုက ပညာေရးစနစ္အတြင္းတြင္ ကရင္ဘာသာစကားနွင့္ စာေပတို႔ကို ထည့္သြင္းေစလိုၾကေသာ
ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “(ကရင္) ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ စာေပ ေပ်ာက္
ကြယ္သာြ းမွာကို စိုးရိမ္မိတယ္” ဟုရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားသူတို႔ကမူ လူတန္းစားမေရြး ပညာသင္
ၾကားခြင့္ရရိွေရးနွင့္ပတ္သက္၍

ပူပန္ေနၾကေလသည္။

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက

“အဓိက

ကေတာ့

ကေလးတိုင္းကို ပညာသင္ၾကားခြင့္တန္းတူေပးဖို႔ပဲ။ ႏြမ္းပါးတ့ဲမိသားစုက ကေလးေတြကို အေထာက္အပံ့
ေပးသင့္တယ္။ ကရင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ နဲ႔ ရိုးရာဓေလ့ေတြကို ရွင္သန္ေအာင္လုပ္သင့္တယ္လို႔ထင္တယ္”
ဟုဆိုခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား
လူငယ္တို႔၏လူမႈေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆးသံုးစြျဲ ခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရိွျခင္း
တို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ ကိစၥရပ္တို႔ကိုလည္း ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈျမင့္မားလာသည္ကို ရပ္ရြာလူထုတို႔က ေလ့လာေတြ႔ရိွ
ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္တိုးတက္လာျခင္းနွင့ ကရင္ျပည္
နယ္အတြင္း သြားလာခြင့္နွင့္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူခြင့္တို႔ ရရိွလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို တိုးျမင့္
ရရိွလာသည့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ နွင့္တကြ

အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္

NSAG စစ္သားမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားျခင္းနွင့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မက္အမ္ဖက္တမင္း အေျချပဳ
တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ား

အသံုးျပဳမႈတိုးျမင့္

လာသည္ကိုလည္း

ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကသည္။

ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို

လူငယ္တို႔သည္ ထိုေဆး၀ါးပမာဏမ်ားစြာအား သံုးစြဲေနၾကေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား
သူတို႔ကလည္း လူငယ္တို႔ကို အဓိကပစ္မွတ္ထားေနၾကသည္ဟု ခံစားမိေနၾကေလသည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “က်ဳပ္ကေတာ့ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈရယ္ အဲဒါနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ျပႆနာေတြရယ္နဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေနမိတယ္။ လူေတြရဲ႕စာရိတၱေတြပ်က္ဆီးမွာလည္း စိုးရိမ္တယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ
ထုတ္လုပ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံႀကီးပ်က္ဆီးသြားမွာ စိုးရိမ္မိတယ္” ဟု သူ၏စိုးရိမ္စိတ္ကို ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။
အျခားတစ္ဦးက မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ ဖယ္ရွားသင့္သည္ဟု ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦး
ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ

အေျခခံအေဆာက္အဦး

ခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္း နွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လမ္းအေျခအေနတို႔မွာ ဆိုး၀ါးလ်က္ရိွၿပီး
ဖုန္ထူကာ မိုးရာသီတြင္ အသံုးျပဳ၍မရနိုင္ေပ။ ဖုန္ထူလမ္းမ်ားက က်န္းမာေရး ျပႆနာ တို႔ကို ျဖစ္ေစ
ရံုသာမက

လမ္းမေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းတို႔လည္း

ႀကိမ္ေရျမင့္မားစြာ

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

လူအမ်ားက

စိတ္ပူပန္ေနရေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာတို႔အား ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “ခရီးသြားဖို႔ခက္ခဲတယ္။
အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြ၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ မရိွဘူး ” ဟုေျပာျပခဲ့
သည္။ အျခားတစ္ဦးကလည္း “လက္ရိွ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအခ်ိန္မွာ လူထုက ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ
စနစ္နဲ႔ လမ္းေတြ ျပင္ၾကရတယ္” ဟုျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရြာသူရြာသားတို႔က ကရင္ျပည္နယ္

အတြင္းရိွ လမ္း နွင့္ တံတား မ်ားျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အား အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
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ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကသူမ်ားစြာတို႔သည္

ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ထားေသာ

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားရရိွလုိၾကၿပီး၊

ထိုအခ်င္းအရာသည္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

မိမိတို႔နယ္ေျမအတြင္း

လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား ရရိွေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလ်က္ရိွၾကသည္။
အရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ရာေနရာမ်ားသို႔ သြားလာနိုင္ေစရန္ ထိုေနရာသို႔ သြားေရာက္နိုင္ေသာလမ္းမ်ားအား
အဆင့္ျမွင့္ျပဳျပင္ၾကေသာ္လည္း ထိုတိုးတက္မႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္သာ အက်ဳိးရိွေစ
ခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္မွ လူထုတို႔အတြက္ အက်ိဳးမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ၾကရေၾကာင္း
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ အမ်ားအျပားမွ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေသာ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား
သည္ ျပည္ပမွ စီးပြားေရးသမားမ်ားအား အဖိုးတန္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူနိုင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔
ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ရရိွလိုျခင္းသည္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
ႏ်င့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရရိွနုိင္ေရး အစရိွသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစလိုေသာ
ဆႏၵနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးက “က်ဳပ္ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ အစိုးရ ကေနၿပီး
ေတာ့ ေက်းရြာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ပဲ။ တျခားနိုင္ငံေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္
တန္းနိုင္ေအာင္ က်ဳပ္တို႔ေက်းရြာမွာလည္း လမ္းေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးေတြ တိုးတက္လာေစခ်င္တယ္” ဟု
ရွင္းျပခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဦးကလည္း “အနာဂတ္မွာဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ရြာေတြလဲ ႀကီးပြားတိုးတက္လာၿပီး
အင္တာနက္ေတြလည္းရလာၿပီးေတာ့ IT ေခတ္နဲ႔အမွီျဖစ္လာနိုင္မွာ။ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရ
နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီလိုတယ္”ဟု ျမင္ေယာင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရပ္ရြာလူထုတို႔၏ စကားသံမ်ားကိုနားေထာင္ရန္အေရးႀကီးျခင္း
ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔မွ စကားသံမ်ားကိုသြားေရာက္နားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္

ျမန္မာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယူဆခ်က္အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားနိုင္ရန္ လူထုအား
အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ သူတို႔၏ဘ၀တို႔ကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
နွင့္ပတ္သက္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရိွျခင္းအားျဖင့္

ကရင္ျပည္နယ္မွ

လူထုတို႔သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားေကာင္းလာေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ သူတို႔၏အနာဂတ္ကို
တို႔တြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္လာနုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
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ပံုေဖာ္ျခင္း

လမ္းညႊန္ေမးခြန္းမ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကိုေျပာျပပါ။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - ထင္ျမင္ခ်က္သေဘာထားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ သင္ပါဝင္ခြင့္ရိွပါက မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေျပာမည္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
သင့္အျမင္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္ အေရးအႀကီးဆံုး
အခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အေရးေပးေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ပူပန္စရာကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မည္သည့္အရာကအေထာက္အကူျပဳမည္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - အကူအညီအေထာက္အပံ့၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္သည့္အရာတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္က်ဥ္းလာနုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
သနည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - ရလာဒ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္ခ်ိန္မွစ၍ မည္သည့္အရာမ်ားေျပာင္းလဲလာခဲ့သနည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မည္သည့္အရာက စိန္ေခၚမႈ၊ ပူပန္မႈအခက္အခဲအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနေသးသနည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - လက္ရိွ စိန္ေခၚမႈမ်ား
အနာဂတ္တြင္ သင့္ရပ္ရြာအား မည္သို႔ျမင္ေတြ႔လိုသနည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား - အနာဂါတ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊လိုအင္ဆႏၵမ်ား
ထိုအေျခအေနသို႔ ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရိွရန္ မည္သည့္အရာက အကူအညီေပးနုိင္မည္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား- လိုအပ္မႈမ်ား၊ အနာဂါတ္။
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ထိုသို႔ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင္မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္နုိင္မည္၊ မည္သို႔ကူညီနိုင္မည္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား- သင့္အခန္းက႑၊ အနာဂါတ္
အနာဂါတ္ကရင္ျပည္နယ္မည္သို႔ေသာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈကိုရင္ဆိုင္ရနိုင္မည္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား- စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အနာဂါတ္၊ ကရင္ျပည္နယ္
မည္သည့္အရာက သင့္အားထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြႊားနိင္ေစရန္ကူညီေပးမည္နည္း။
ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား- အကူအညီအေထာက္အပံ့၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား။
ဲ ားျခင္းမရိွ)
ၾကားရဖန္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရာမ်ား (အမ်ိဳးအစားခြထ
1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ( ျမန္မာအစိုးရနွင့္ NSAG)
သည္ တာဝန္မႈရိွျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ ေစ့စပ္ ညိွႏိႈင္းျခင္း ႏွင့္
ႏွစ္ဖက္အေလ်ာ့ေပးျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။
2. တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္း ၊ တာဝန္ယူမႈရိွျခင္း ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း တို႔ပါဝင္ ေသာ
( ျမန္မာအစိုးရ နွင့္ KNU စနစ္) စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ရြပ္ရြာလူထုတို႔ အခက္အခဲမ်ား
နွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရလ်က္ရိွသည္။
3. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ ဥပေဒမဲ့ျခင္းအေျခအေနၾကံဳေတြ႔ရန္ အားနည္းေသာ အေနအထားတြင္
ရိွေနၾကၿပီး၊ ဒုစရိုက္လႈပ္ရွားမႈရန္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမခံၾကရေပ။
4.

ရပ္ရြာလူထတ
ု ို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
လူထုဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းကို အသံုးျပဳနိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္
ေရြးခ်ယ္ လိုၾကသည္။

5. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ( ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈ)၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း တို႔ကို ရရိွလုိၾကသည္။
6. ရပ္ရြာလူထုတ႔က
ို လူငယ္မ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား နွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၱရယ္
ကာကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားအား လိုလားၾကသည္။
7. ရပ္ရြာလူထုတ႔ို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အားေပး
ေထာက္ခံမႈလိုအပ္သည္။ လက္ရိွတြင္မူ လူထုပါဝင္ပတ္သက္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
မရိွေခ်။
8. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္နိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား ခဲျြ ခား
ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ိဳးစုအေျချပဳအမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္တို႔
အား တံတားခင္းေစ့စပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။
9. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးတို႔ကို လိုလားၾကသည္။
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10. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အက်ိဳးခံစားရမႈမရိွျခင္းနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း နွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတို႔အေပၚ
စိုးရိမ္မႈတို႔ရွိေနၾကသည္။
11. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပားနိုင္သည့္ အလားအလာနွင့္
ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္လ်က္ရိွၾကသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပိဳပ်က္ခဲ့ပါက အေျခအေနသည္
ယခင္ထက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးနိုင္ေခ် ရိွေလသည္။
12. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ထက္ပို၍ လိုလားၾကၿပီး၊
ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ NSAG ေခါင္းေဆာင္တို႔ကို စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေစလုိသည္။
13. ေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္တပ္မ်ား( တပ္မေတာ္ နွင့္ NSAG ႏွစ္ဖက္လံုးမွ စစ္သားမ်ား) သိပ္သည္းစြာ
ရိွေနေသးသည္။ ရပ္ရြာလူထုတို႔က နွစ္ဖက္စစ္တပ္တို႔အား စစ္အင္အားေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေရွ႕တန္း
စစ္ေျမျပင္မွ ဆုတ္ခြာျခင္း နွင့္ စစ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းကို ရပ္တန္႔ျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ေစလို
သည္။
14. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္မွစ၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ေတြ႔ရိွလာခဲ့ရေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား အျပည့္အ၀ယံုၾကည္မႈမရိွၾကေသးေခ်။
15. ေျမျမႈပ္မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေစလုိသည္။
16. ေျမယာသိမ္းယူျခင္းသည္ ရပ္ရြာလူထုတ႔ို ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။
17. ရပ္ရြာလူထုတ႔သ
ို ည္ သတင္းမ်ား၊ လက္ရိွအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔နွင့္
ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရိွရန္ လိုအပ္သည္။
18. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရုိးေျဖာင့္မွႈနွင့္မွန္ကန္မႈရိွရန္ ႏွင့္သေဘာတူခ်က္မ်ားအား
လိုက္နာက်င့္သံုးမႈရိွရန္လိုအပ္သည္။
19. လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ေ
ဲ ပါင္းစံု 22တို႕မွ အတင္းအၾကပ္
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာေၾကာင့္ အခြန္အခမ်ားေလ်ာ့က်ေစလိုၾကသည္။
20. အခ်ိဳ႕ေသာရပ္ရြာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္တိုးတက္ရရိွလာခဲ့ေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္မူ ကန္႔သတ္တားဆီးမႈမ်ားရိွေနေသးသည္။
.

22

အတင္းအဓမၼအခြန္ေကာက္ခံၾကသည္ဟုတင္ျပျခင္းခံၾကရေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တ႔မ
ုိ ွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ KNU၊ DKBA ႏွင့္ BGF

တိ႔ျု ဖစ္သည္။
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