ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ င
ို ရ
္ ာ ထိုတႏ
္ ႈတတ
္ င္ျ္ခ်က္
၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ / KHRG #2016-C1
_____________________________________________________________________________________

၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ေ႐ြးပြးေကာက္္ႏ
ပြဲ ွင့္ ေ႐ြးပြးေကာက္္ပြဲ အလပနက
္ ာလမ်ာြး။ ။ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ အေရွ႕ေတာင္္င
ို ြး္ ရွ
ေက်ြးလက္ေဒသမ်ာြးမွ ရပာသာြးမ်ာြး၏ အျမင္မ်ာြး

ဤ္ံိုကို ၂၀၁၅ခိုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ေျမာက္္ိုင္ြး ဒြး္လာယာခရိုင္ြးအတပင္ြး ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔၏
ြဲ
အဖပ႔၀
ြဲ င္တစ္္ီြးမွ
ရိုကယ
္ ခြဲေ
့ သာဓာတ္္ိုျံ ဖစ္သည္။ ၎သည္ မြဲရိုမ
ံ ွ ေရပြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္အဖပ႔၀
ြဲ င္မ်ာြး မြဲေရတပက္ေနသည္ကို ျ္ေသာ္ံိုျဖစ္သည္။ [္ံို-KHRG]
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ဤထိုတ္ႏႈတ္တင္ျ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ ာလအတပင္ြးတပင္ ၾကံဳေတပ႔ခြဲ့ရသည့္ အေတပ႔အၾကံဳမ်ာြးႏွင့္
ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စ္္ တစ္ခိုလံိုြးအာြး ျခံဳငံိုသံိုြးသ္္ထာြးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္္င
ို ္ြးရွ ရပာသာြးမ်ာြး၏ အျမင္မ်ာြး
အျ္င္ ယခိုတက္လာမည့္ ျမန္မာအစိုြးရသစ္ အေ္ၚတပင္ ထာြးရွသည့္ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ာြးကို ေရပြးေကာက္္ပၿြဲ ္ီြး
မၾကာမီကာအတပင္ြး ျ္ဳလို္္ထာြးေသာ ေတပ႔ဆံိုေမြးျမန္ြးမႈ ၂၁ ခိုကို အေျခခံ၍ တင္ျ္ထာြးသည္။ ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပြဲ႔
လို္္ငန္ြးလို္္ေဆာင္သည့္ ေဒသမ်ာြး၏ အေျခအေနကို ္ပင့္လင္ြးျမင္သာမႈ၊ ္ြးေ္ါင္ြး္ါဝင္မႏ
ႈ ွင့္ အမ်ာြး၏ ယံိုၾကည္လက္ခံ
ႏိုင္မႈမ်ာြးအေ္ၚ အေျခခံ၍ ျ္န္လည္ သံိုြးသ္္သည့္အခါ ဤ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ အေထပအေထပေရပြးေကာက္္ႀပြဲ ကီြးသည္
လပတ္လ္္ၿ္ီြး တရာြးမွ်တမႈ ရွသည္ဟို ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ အသအမွတ္ျ္ဳထာြးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရပြးေကာက္္ပ၏
ြဲ
အဆံိုြးအျဖတ္ျဖစ္သည့္ မြဲရံိုမ်ာြး၏ လို္္ေဆာင္မႈမ်ာြးသည္ တရာြးမွ်တမႈႏွင့္ ္ပင့လ
္ င္ြးျမင္သာမႈရွသည္ဟို ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္ြး
ရပာသာြးမ်ာြး၏ အေတပ႔အႀကံဳမ်ာြးအရ ေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ တိုင္မီ ျ္ဳလို္္ခြဲ့ၾကေသာ မြဲဆယ
ပ ္စည္ြးရံိုြးမႈမ်ာြးသည္ ဤမွတ္ေက်ာက္
တင္ရမည့္

ႏိုင္ငံ၏

ျ္ဳျ္င္ေျ္ာင္ြးလြဲေရြးတပင္

ေမြးခပန္ြးထိုတ္စရာ

အျ္စ္အနာ

အဆာတစ္ခို

ျဖစ္သပာြးေစသည္ဟို

ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ သံိုြးသ္္ထာြးသည္။
ထို႔အျ္င္ ေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ တပင္ြး ္ြးေ္ါင္ြး္ါဝင္မႈႏွင့္ ္တ္သက္၍ ရပာသာြးမ်ာြး၏ ေျဖဆိုမႈမ်ာြးတပင္ ထပက္ရွလာသည့္
အထြးစိုြးရမ္ဖပယ္ရာမ်ာြးမွာ အခ်ဳ႕ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ ိုင္ရာ ဝန္ထမ္ြးမ်ာြး၏ ေ္ါ့ဆမႈမ်ာြး၊ ေရပြးေကာက္္ႏ
ပြဲ ွင့္ ္တ္သက္၍
မွာြးယပင္ြးေသာ သတင္ြးအခ်က္အလက္မ်ာြးေ္ြးျခင္ြးႏွင့္ ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ ိုင္ရာ သင္တန္ြး္ို႔ခ်မႈ မရွျခင္ြးမ်ာြးအျ္င္ မစလင္ႏွင့္
ေဂၚရခါြး လမ်ဳြးမ်ာြးအေ္ၚ လမ်ဳြးေရြး ခပျြဲ ခာြးမႈမ်ာြး ရွေနျခင္ြးတို႔ေၾကာင့္ မြဲေ္ြးရန္ သင့္ေလ်ာ္သမ်ာြးမွ မြဲေ္ြးခပင့မ
္ ်ာြး ဆံိုြးရံႈြး
ရျခင္ြးတို႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္္ိုင္ြးရွ ကရင္အမ်ဳြးသာြး အစည္ြးအရံိုြး (ေကအြဲနယ
္ )သီြးသန္႔ ထန္ြးခ်ဳ္္ေသာ
နယ္ေျမမ်ာြးႏွင့္

လက္နက္ကိုင္

အဖပ႔မ
ြဲ ်ာြး

ေရာေႏွာ

ေဒသမ်ာြးတပင္1

အို္ခ
္ ်ဳ္္ေသာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေကာ္မရွင္မွ

ေရပြးေကာက္္ပေ
ြဲ န႔ မတိုင္မီ ရက္အနည္ြးငယ္အလိုတပင္ လံိုျခံဳေရြးအေၾကာင္ြးျ္ဳ၍ မြဲရိုအ
ံ မ်ာြးစို ္ယ္ဖ်က္ခြဲ့ျခင္ြးမ်ာြးေၾကာင့္
ေရပြးေကာက္္ပတ
ြဲ ပင္

မြဲဆႏၵေ္ြးမည့္သမ်ာြးစပာ

စာရင္ြးမွ္ယ္ရာွ ြးျခင္ြးခံခြဲရ
့ သည္။

ထိုအေၾကာင္ြးျ္ခ်က္ျဖင့္

မြဲရိုမ
ံ ်ာြးအာြး

ဖ်က္သမ္ြးျခင္ြးမွာ ေဒသတပင္ြးအေျခအေနႏွင့္ လံိုြးဝ ကိုက္ညီမႈမရွေၾကာင္ြးကို ရပာသာြးမ်ာြးမွ ေဖာ္ျ္ခြဲ့သည္။ ဤကြဲ့သို႔ေသာ
အေျခအေနမ်ာြးအာြး

ၾကံဳေတပ႕ရျခင္ြးသည္

အေျ္ာင္ြးအလြဲအေ္ၚ၌္ါ

အခ်ဳ႕ရပာသာြးမ်ာြးအတပက္

စတ္္်က္သပာြးေစသည္။

ရပာသာြးမ်ာြးမွ

ေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ ေ္ၚတပင္သာမက

ယခိုတက္လာမည့္

အစိုြးရအာြး

ဒီမိုကေရစီ

၎တို႔ႏွင့္အတ

္ြးေ္ါင္ြးေဆာင္ရပက္ရန္၊ ၎တို႔၏ စိုြးရမ္မႈမ်ာြးအာြး ေျဖရွင္ြးေ္ြးရန္သာမက အရ္္သာြးအစိုြးရသို႔ လံိုြးဝေျ္ာင္ြးလြဲရန္၊
တရာြးမွ်တမႈရရွေရြးအတပက္

ေဆာင္ရပက္ရန္၊

ၿငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ာြး

ကရင္တိုင္ြးရင္ြးသာြးမ်ာြးရွေသာေဒသမ်ာြးတပင္

ေဆာင္ရပက္ရန္အျ္င္

္ညာေရြး၊

က်န္ြးမာေရြးႏွင့္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အအံိုမ်ာြး

ဖပံ႕ၿဖဳြးတိုြးတက္ေရြးတို႔အတပက္ လို္္ေဆာင္ေ္ြးရန္ ေတာင္ြးဆိုခြဲ့ၾကသည္။

1

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေရွ႕ေတာင္္ိုင္ြးရွ

ေနရာေဒသအခ်ဳ႕သည္

ကရင္အမ်ဳြးသာြး

အစည္ြးအရံိုြး၏

ႏိုင္ငေ
ံ ရြးႏွင့္

စစ္ေရြး

ထန္ြးခ်ဳ္္မေ
ႈ အာက္တပင္

တည္ရွေနဆြဲျဖစ္သည္။ ဤေဒသမ်ာြးကို တ္္မေတာ္မွ “အမြဲေရာင္ နယ္ေျမမ်ာြး” အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ထာြးသည္။ ဆိုလသ
ို ည္မွာ ထိုေနရာမ်ာြးသည္
တ္္မေတာ္ နည္ရွေသာ သ႔မ
ို ဟိုတ္ တ္္မေတာ္ လံိုြးဝ လႈ္္ရာွ ြးမႈ မျ္ဳႏိုင္ေသာ တိုင္ြးရင္ြးသာြး လက္နက္ကိုင္မ်ာြး စိုြးမိုြးေသာေနရာမ်ာြးျဖစ္သည္။
ေရာေႏွာအို္္ခ်ဳ္္ေသာ နယ္ေျမမ်ာြးဆသ
ို ည္မွာ ဖာြးအံႏွင့္ ဒြး္လာယာ ခရိုင္မ်ာြးကြဲ့သ႔ို ကရင္အမ်ဳြးသာြး အစည္ြးအရံိုြးႏွင့္ တ္္မေတာ္တို႔မွ တည္ရွေနၿ္ီြး
ထိုေနရာကို

အို္္ခ်ဳ္္ရန္အတပက္

ၿ္ဳင္ဆိုငေ
္ နၾကေသာ

ေဒသမ်ာြးျဖစ္သည္။

ထိုေနရာမ်ာြးတပင္

ရပာသာြးမ်ာြးအေနနွင့္

အခပနေ
္ ကာက္ခံျခင္ြးႏွင့္

စစ္အို္ခ
္ ်ဳ္္မႈစနစ္မ်ာြး ဆက္လက္တည္ရွေနၿ္ီြး ရပာသာြးမ်ာြးအေနနွင့္ အာဏာ္ိုင္ အမ်ဳြးမ်ဳြးႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္မ်ာြး၏ အခပန္ေကာက္ခံျခင္ြးမ်ာြး ႀကံဳေတပ႔
ခံစာြးေနရၿ္ီြး အို္္ခ်ဳ္္မႈ ယႏၱယာြး ႏွစ္ခမ
ို ွ ္ြးေ္ါင္ြးေဆာင္ရက
ပ ္ျခင္ြး မရွသည့္အေလ်ာက္ မည္သည့္အဖပြဲ႔၏ က် ြးလပနမ
္ အ
ႈ တပကက
္ ိုမဆို ေျဖရွင္ြးရန္နည္ြးလမ္ြး
မရွသည့္ေနရာလည္ြးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္္င
ို ္ြးရွ ေဒသမ်ာြးတပင္ မည္သည့္ ေဒသသည့္ မည္သည့္အဖပြဲ႔၏ အို္္ခ်ဳ္္မႈ ေအာက္တင
ပ ္
ရွသည္ကို

စစ္တမ္ြးေကာက္ယမႈ

လို္္ေဆာင္ရန္အတပက္

က်ယ္က်ယ္ျ္န္႔ျ္န္႔

လက္ခမ
ံ ႈ

မရွေသာေၾကာင့္

ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြး

အဖပြဲ႔အေနႏွင့္

ထိုေဒသမ်ာြးတပင္ ေနထင
ို ္ၿ္ီြး ေဒသခံမ်ာြးႏွင့္ ္တ္ဝန္ြးက်င္ရွ လထိုအာြး မည္သည့္ေနရာသည္ မည္သ၏ အို္္ခ်ဳ္္မေ
ႈ အာက္တင
ပ ္ တည္ရွေနသည္ကို
ေမြးျမန္ြးအတည္ျ္ဳႏိုင္သည့္ မမတ႔၏
ို ေဒသတပင္ြး အဖပ႔ဝ
ြဲ င္မ်ာြး၏ ဆံိုြးျဖတ္ခ်က္ အေ္ၚတပငသ
္ ာ မီွခို အာြးကိုြးရသည္။ ေရာေႏွာအို္္ခ်ဳ္္မန
ႈ ယ္ေျမမ်ာြးႏွင့္
ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔၏
ြဲ သတင္ြးေကာက္ယမႈ ျ္ဳလို္္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ အျခမ္ြးရွ လ႔အခပင့အ
္ ေရြး ခ်ဳြးေဖာက္မႈ အေသြးစတ္
ဆန္ြးစစ္ခ်က္မ်ာြးကို ္ိုမို သရွလို္ါက ၂၀၁၄ ခိုႏွစ္ ေမလတပင္ ထိုတ္ျ္န္ထာြးသည့္ Truce or Transition? Trends in human rights abuse and local
response in Southeast Myanmar since the 2012 ceasefire, စာအို္တ
္ ပင္ ၾကည့္္ါ။
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နဒါန္ြး
ျမန္မာႏိုင္ငံတပင္ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔၌ က်င္ြး္ခြဲ့ေသာ အေထပေထပ ေရပြးေကာက္္ႀပြဲ ကီြးသည္ ၂၅
ႏွစ္တာကာလအတပင္ြး
သသာထင္ရွာြးေသာ

လပတ္လ္္မႈအရွဆံိုြးေသာ
မွတ္တိုင္တစ္ခိုအျဖစ္

ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ဖစ္ၿ္ီြး

ကမၻာတစ္ဝွမ္ြးမွ

တိုင္ြးျ္ည္၏

ျ္ဳျ္င္ေျ္ာင္ြးလြဲေရြးအတပက္

အသအမွတ္ျ္ဳလ်က္ရွ သည္။

ေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ တပက္

ျ္င္ဆင္ေနခ်န္ကာလတပင္ လအမ်ာြးၾကာြး ေက်ာ္ၾကာြးလ်က္ရွသည့္ အမ်ဳြးသာြး ဒီမိုကေရစီအဖပ႔ခ
ြဲ ်ဳ္္ႏွင့္ အထြးသျဖင့္
ႏိုင္ငံအတပင္ြးရွ ေက်ြးလက္ေဒသမ်ာြးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာအမ်ာြးစိုကို လႊမ္ြးျခံဳထာြးၿ္ီြး လက္ရွအာဏာယထာြးေသာ
ျ္ည္ေထာင္စိုၾကံ႕ခင
ို ္ေရြးႏွင့္ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီတို႔အာြး

ႏိုင္ငံတပင္ြး၌

သာမက

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္ြးအဝိုင္ြးက္ါ

္ီြးစာြးေ္ြး

အာရံိုစိုက္လ်က္ရွသည္။
အမ်ဳြးသာြး ဒီမိုကေရစီအဖပ႔ခ
ြဲ ်ဳ္္၏ ေတာင္ၿ္ဳကမ္ြးၿ္ဳ အႏိုင္ရရွမႈႏွင့္ ္ထမဆံိုြးအႀကမ္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္မႈမ်ာြးေၾကာင့္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ ရလာဒ္အာြး အျ္င္ဘက္မွ ေစာင့္ၾကည့္သမ်ာြး အေနႏွင့္ ထပက္ေ္ၚလာသည့္ ရလာဒ္မ်ာြးအေ္ၚ မတည္၍
ေရပြးေကာက္္ပျြဲ ဖစ္စ္္တစ္ေလွ်ာက္တပင္

ၾကံဳေတပ႕ခြဲ့ရေသာ

ဆိုြးညစ္မႈမ်ာြးအာြးလံိုြးကို

၎တို႔စတ္ထြဲမွလပယ္ကစပာ

ထိုတ္္စ္ႏိုင္ခြဲ့သည္။
သို႔ေသာ္

အဆင့္ဆင့္

အို္္ခ်ဳ္္္ိုစ
ံ နစ္ေၾကာင့္

လ်စ္လ် ရႉခံခရ
ြဲ့ ေသာသမ်ာြးႏွင့္

ႀကဳတင္ေရြးဆပထ
ြဲ ာြးသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ မဝါဒမ်ာြးေၾကာင့္ ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္ ္ါဝင္ခင
ပ ့မ
္ ရရွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္္ိုင္ြး
တပင္ရွေသာ ျ္ည္သမ်ာြး အတပက္မ ၎တို႔ၾကံဳေတပ႔ရသည့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အေတပ႔အႀကံဳမ်ာြးေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုြးရႏွင့္
ကတကဝတ္မ်ာြးအေ္ၚ

ဒီမိုကေရစီလမ္ြးေၾကာင္ြးအရ
စတ္္်က္ေစခြဲ့ရသည္။

ေျ္ာင္ြးလြဲမႈမ်ာြး

အထြးသျဖင့္

ေဖာ္ေဆာင္ရန္

ရပာသာြးမ်ာြးအတပက္

ေ္ြးအ္္ထာြးေသာ

၎၏

ႏွစ္ေ္ါင္ြးမ်ာြးစပာၾကံဳေတပ႔ခြဲ့ရေသာ

ျ္ည္တပင္ြးစစ္၊ လမ်ဳြးေရြး ခပျြဲ ခာြးဆက္ဆံမႈမ်ာြးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရြး၊စီြး္ပာြးေရြးတပင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ာြး စသည့္ အေတပ႔အၾကံဳမ်ာြးက
ထိုခံစာြးခ်က္ကို ္ိုမိုဆိုြးရပာြးေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္္ိုင္ြးရွ ျ္ည္သမ်ာြး၏ ယံိုၾကည္မႈကို ရရွရန္အတပက္ ယခို
တက္လာမည့္ အစိုြးရအေနႏွင့္ ထိုေဒသမ်ာြးတပင္ရွ
ေဆာင္ရပက္ရန္

လိုအ္္ၿ္ီြး

အသပင္ကြးေျ္ာင္ြးေရြး

၎၏

လို္္ငန္ြးမ်ာြးကို

ဆႏၵမြဲေ္ြးရန္ ကန္႔သတ္ခံခြဲ့သမ်ာြး၏ စိုြးရမ္္္န္မမ
ႈ ်ာြးကို ္ီြးစာြးေ္ြး

ဂတကဝတ္

ျ္ဳထာြးသည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ၿငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးလို္္ငန္ြးစ္္မ်ာြးႏွင့္

ေဆာင္ရပက္ရာတပင္

အာြးလံိုြး္ါဝင္ေသာ

ဒီမိုကေရစီ
ခိုင္မာသည့္

လို္္ငန္ြးစ္္တစ္ရ္္ အျဖစ္ ေရွ႕ဆက္လို္္ေဆာင္သပာြးရန္ လိုအ္္သည္။
ဆက္လက္ၿ္ီြး ေဆပြးေႏပြးထာြးသည္မ်ာြးမွာ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ေရပြးေကာက္္လ
ပြဲ ို္္ငန္ြးစ္္အတပင္ြး ္ပင္ြးလင္ြးျမင္သာမႈ၊ ္ြးေ္ါင္ြး္ါဝင္
ေဆာင္ရပက္ႏိုင္မႈ၊

အမ်ာြးယံိုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္

ကာလမ်ာြးတပင္

ရပာသာြးအခ်ဳ႕၏

္ါတ္သက္ၿ္ီြး

အေတပ႔အၾကံဳမ်ာြးကို

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

ေသခ်ာစပာ

ကာလႏွင့္

ျခံဳငံိုစိုေဆာင္ြး

ေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ တိုင္မီ

တင္ျ္ထာြးျခင္ြးျဖစ္သည္။

ဤေဖာ္ျ္ခ်က္မ်ာြးတပင္ ရပာသာြးမ်ာြးႏွင့္ ကရင္လ႔အခပင့္အေရြးအဖပ႔၏
ြဲ
ေဒသတပင္ြး အဖပ႔ဝ
ြဲ င္မ်ာြး၏ အသစ္တက္လာမည့္
အစိုြးရအေ္ၚထာြးရွသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ာြးလည္ြး ္ါဝင္သည္။
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္ပင့လ
္ င္ြးျမင္သာမႈ
ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔၏
ြဲ ေဒသတပင္ြး အဖပ႔ဝ
ြဲ င္မ်ာြးမွ သထံို၊ ေတာင္င၊ ေညာင္ေလြး္င္၊ တနသၤာရီ၊ ဖာ္ပန္ႏွင့္ ဒြး္လာယာ
ခရိုင္မ်ာြးတပင္ ျ္ဳလို္္ခြဲ့ေသာ ရပာသာြးမ်ာြးႏွင့္ ေတပ႕ဆံိုေမြးျမန္ြးမႈမ်ာြးအရ ဤေရပြးေကာက္္ပြဲ ကာလအတပင္ြး လို္္ေဆာင္ေသာ
ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာ လို္္ေဆာင္မႈမ်ာြးသည္ ေဒသခံ မြဲဆႏၵရွင္မ်ာြး အတပက္ ္ပင့လ
္ င္ြးျမင္သာမႈ အတန္အသင့္ ရွခြဲ့သည္ဟို
ဆိုႏိုင္သည္။
ရပာသာြးမ်ာြးမွ တင္ျ္ခြဲ့သည္မွာ မြဲရိုမ
ံ ်ာြးတပင္ တာဝန္ယခြဲ့ေသာ မည္သည့္ အာဏာ္ိုင္ တစ္္ီြးတစ္ေယာက္မွ ၎တို႔အေ္ၚ
အင္အာြးသံိုြး အၾက္္ကိုင္ျခင္ြးမ်ာြး ျ္ဳလို္္မႈ မရွေၾကာင္ြးႏွင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ လွ်ဳ႕ဝွက္စပာျဖင့္ မြဲေ္ြးသည့္ အခန္ြးအတပင္ြးသို႔
မည္သတစ္္ီြးတစ္ေယာက္မွ

လိုက္္ါလာျခင္ြးမရွ္ြဲ

မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ေၾကာင္ြး

တင္ျ္ခြဲ့သည္။

ေတပ႕ဆံိုေမြးျမန္ြးခြဲ့သည့္

ရပာသာြးအမ်ာြးစိုသည္ ဆႏၵမြဲေ္ြးျခင္ြးဆိုင္ရာ လို္္ငန္ြးစ္္ကို ေကာင္ြးမပန္စပာ နာြးလည္ထာြးသည္ကို ေတပ႔ရေသာ္လည္ြး
ဒြး္လာယာ ခရိုင္မွ ရပာသာြးတစ္္ီြးက “မြဲေ္ြးတြဲ့အခါ ကၽပန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ဆင့္သပာြးရတယ္။ ဒါေ္မယ့္ ရပာသာြးေတပက
မေစာင့္ႏိုင္ဘြး။ မြဲေ္ြးဖ႔က
ို ို ဆႏၵေစာေနၾကတယ္။” ဟိုတင္ျ္ခြဲသ
့ ည္။ ဤကြဲ့သို႔ အမွာြးအယပင္ြး အနည္ြးငယ္ ရွသည္မွအ္
ေတပ႔ဆံိုေမြးျမန္ြးခြဲ့ေသာ ရပာသာြးအာြးလံိုြးက ၎တို႔ ၾကဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ္ါတီ သို႔မဟိုတ္ ကိုယ္စာြးလွယ္အာြး မြဲေ္ြးရာတပင္
စတ္ေအြးခ်မ္ြးသာစပာ ေ္ြးႏိုင္ခြဲ့သည္ဟို ေျဖၾကာြးခြဲ့သည္။
ေတပ႔ဆံိုေမြးျမန္ြးခြဲ့ေသာ ရပာသာြးတစ္္ီြးတစ္ေယာက္မွ ္ါတီတစ္ခိုအာြးသာ မြဲေ္ြးရန္ ဖအာြးေ္ြးျခင္ြး မခံရေသာ္လည္ြး
ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ လက္ခံရရွခြဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ အခ်ဳ႕တပင္မ စည္ြးရံိုြးေရြး ဆင္ြးသည့္ အခ်န္ကာလမ်ာြးတပင္
မြဲဝယ္ျခင္ြးမ်ာြး၊ ္ါတီ ကိုယ္စာြးလွယ္အခ်ဳ႕၏ လွည့္စာြးျခင္ြးမ်ာြးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သတင္ြးအခ်က္အလက္မ်ာြး ္ါဝင္သည္။
အထြးသျဖင့္ ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး ္ါတီမွ ၎၏ အာဏာရရွထာြးသည့္ ႏွစ္ကာလမ်ာြးအတပင္ြး ရရွခြဲ့သည့္ ၾသဇာ
အရွန္အဝါႏွင့္ ၾကပယ္ဝမႈကို အသံိုြးျ္ဳၿ္ီြး ရပာသာြးမ်ာြးအာြး မြဲဆယ
ပ ္စည္ြးရံိုြးခြဲ့သည္။
ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔၏
ြဲ သထံိုၿမဳ႕နယ္ရွ ေဒသတပင္ြး အဖပ႔ဝ
ြဲ င္၏ တင္ျ္ခ်က္မွာ-

“ျ္ည္ေထာင္စို ၾကံ႕ခိုင္ေရြးနြဲ႔ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီက ဘီြးလင္ြးၿမဳ႕နယ္မွာရွတြဲ့ ေက်ြးရပာအို္္စေ
ို တပကို ဆိုလာျ္ာြးေတပ
စ္ါြးေျခပေလွ႕စက္ေတပေ္ြး၊ လမ္ြးေဖာက္ေ္ြးတာေတပ လို္္ခြဲ့တယ္။ သတို႔ကို မြဲေ္ြးဖ႔ို ရပာသာြးေတပကို အြဲဒီနည္ြးနြဲ႔
မြဲဆယ
ပ ္ခြဲ့တယ္။

တကယ္လို႔

ေျ္ာခြဲ့တယ္။

အြဲဒါေၾကာင့္

ေျ္ာခြဲ့တယ္။

အြဲဒါေၾကာင့္

ရပာသာြးေတပအေနနြဲ႔
ရပာသာြးေတပအေနနြဲ႔
ရပာသာြးေတပက

သတို႔ကိုမြဲေ္ြးခြဲ့ရင္
သတို႔ကို

သတို႔ေတပ

မြဲေ္ြးခြဲ့ရင္

အြဲဒီထက္္ိုတြဲ့

္စၥည္ြးေတပေ္မယ္လို႔

အြဲဒီထက္္ိုတြဲ့

္စၥည္ြးေတပေ္ြးမယ္လို႔

အမ်ဳြးသာြးဒီမိုကေရစီအဖပ႔ခ
ြဲ ်ဳ္္ကို

မြဲေ္ြးခြဲ့ရင္ေတာင္

ျ္ည္ေထာင္စိုၾကံ႕ခင
ို ္ေရြးနြဲ႔ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီက္ြဲ ႏိုင္မယ္လို႔ ယဆခြဲ့ၾကတယ္။”
ေတာင္ငခရိုငမ
္ ွ ကရင္လ႔အခပင့္အေရြးအဖပ႕ြဲ ဝင္၏ အစီရင္ခံစာတပင္လည္ြး ျ္ည္ေထာင္စိုၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီမွ
ေငပေၾကြးႏွင့္ေထာက္္ံ့မႈမ်ာြးအစာြး

ရပာသာြးမ်ာြးအာြး

၎တို႔္ါတီဝင္အျဖစ္

္ါဝင္ေစျခင္ြးဟသည့္

၎တို႔၏ႏိုင္ငံေရြး

လွည့္ကပက္တစ္ခိုကို အျခာြးေသာ ္္မာတစ္ရ္္အေနႏွင့္ ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။ ျ္ည္ေထာင္စို ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့ဖ
္ ပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီ
သည္

ၿမဳ႕နယ္အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြးမ်ာြးအာြး

ရပာသာြးမ်ာြးကို

အလို္္အကိုင္

အခပင့္အလမ္ြး

ဖန္တီြးေ္ြးမည္ဟေသာ

ေခါင္ြးစ္္ေအာက္တပင္ အစည္ြးအေဝြးေခၚယေစျခင္ြးႏွင့္ ္တ္သက္ၿ္ီြး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္ြး ခံခရ
ြဲ့ သည္။ ထိုအစည္ြးအေဝြးတပင္
ရပာသာြးမ်ာြး၏
ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္

ဓါတ္္ိုက
ံ ိုရိုက္ယၿ္ီြး

တစ္လၾကာေသာ္

ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီအဖပ႕ြဲ ဝင္ကဒ္မ်ာြး

ၿမဳ႕နယ္အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြးမွ

ေ္ြးအ္္ခြဲ့သည္။

ထိုရပာသာြးမ်ာြးအာြး

ကရင္လ႔အခပင့္အေရြးအေနႏွင့္

ျ္ည္ေထာင္စို
ထိုကြဲ့သို႔

လို္္ေဆာင္မႈမ်ာြး၏ ေနာက္ကယ
ပ ္မွ တပန္ြးအာြးေ္ြးမႈမ်ာြးကို အေသအခ်ာ မသေသာ္လည္ြး ေတာင္ငခရိုင္ရွ ရပာသာြးမ်ာြးက
ယံိုၾကည္သည္မွာ ထိုအရာသည္ ျ္ည္ေထာင္စို ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီ၏ ေရပြးေကာက္္ပြဲ မတိုင္မီ ကာလအတပင္ြး
၎တို႔၏ ထင္ေ္ၚေက်ာ္ၾကာြးမႈအာြး အသအမွတ္ျ္ဳရန္အတပက္ နည္ြးဗ် ဟာတစ္ရ္္ျဖစ္သည္ဟို ယံိုၾကည္ၾကသည္။
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ျ္ည္ေထာင္စို

ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္

ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီကြဲ့သ႔ို

အင္အာြး

လံိုလံိုေလာက္ေလာက္

မရွသည့္

အျခာြးေသာ

္ါတီမ်ာြးအတပက္မ ၎အတပက္ မြဲရရွရန္ ရပာသာြးမ်ာြး၏ အက်ဳြးအျမတ္အတပက္ ဂတကဝတ္မ်ာြးေ္ြးျခင္ြးႏွင့္ လမ်ဳြးစို
တညီမႈႏွင့္

ယ္္ေက်ြးမႈဆိုင္ရာ

အယအဆမ်ာြးကို

အသံိုြးျ္ဳျခင္ြး

စသည့္နည္ြးလမ္ြးမ်ာြးကို

အသံိုြးျ္ဳၾကသည္။

ျမန္မာေတာင္သလယ္သမာြး ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး ္ါတီမွေန၍ သမ္ြးဆည္ြးခံ လယ္ယာေျမမ်ာြးအာြး တစ္ဧကလွ်င္ ေငပက်္္ သန္ြး ၂၀2
ျ္န္လည္ ရရွေစရမည္ဟေသာ

ဂတေ္ြးခြဲ့သည္။

သထံိုခရိုင္မွ ရပာသာြးမ်ာြး၏

“တခ်ဳ႕္ါတီေတပက

တင္ျ္ခ်က္အရ

လာၿ္ီြးေတာ့ ကၽပန္ေတာ္တို႔ကို မြဲေ္ြးတယ္ဆိုတာ အမ်ဳြးသာြး ဒီမိုကေရစီ အဖပ႔ခ
ြဲ ်ဳ္္ကို မြဲေ္ြးတာနြဲ႔ အတတ္ါ္ြဲ” ဟို
ေျ္ာခြဲ့ေသာ္လည္ြး ထိုကြဲ့သို႔ ေျ္ာၾကာြးခ်က္မွာ ဘာကို ဆိုလိုသည္ကို ရပာသာြးမ်ာြးမွ နာြးလည္ျခင္ြးမရွခြဲ့္ါ။ ထိုကြဲ့သို႔ေသာ
သတင္ြးအခ်က္အလက္ အမွာြးမ်ာြးသည္ ရပာသာြးမ်ာြး၏ မြဲေ္ြးရန္အတပက္ ဆံိုြးျဖတ္ခ်က္ကို ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစခြဲသ
့ ည္။
အျခာြး္ိုမို

ထေရာက္ေသာ

နည္ြးလမ္ြးမွာ

ကရင္ျ္ည္သ႔္ါတီႏွင့္

ဖလံို-စေဝၚ

ဒီမိုကရက္တစ္္ါတီမွ

အသံိုြးျ္ဳသည့္

ရပာသာြးမ်ာြးအာြး တီရွ္္မ်ာြးႏွင့္ ေရွာက္သီြးမ်ာြး လက္ေဆာင္ေ္ြးၿ္ီြး ကရင္အမ်ဳြးသာြး အခ်င္ြးခ်င္ြးၾကာြးတပင္ ယံိုၾကည္မႈ
ထာြးရွေစရန္

ေတာင္ြးဆိုျခင္ြး

ျဖစ္သည္။

ဤနည္ြးလမ္ြးသည္

သမ၏

ေက်ြးရပာမွ

ရပာသာြးမ်ာြးကို

ေအာင္ျမင္စပာ

စည္ြးရံိုြးႏိုင္ခြဲ့သည္ဟို ဒြး္လာယာ ခရိုင္မွ အမ်ဳြးသမီြးတစ္္ီြးမွ ဤသို႔ တင္ျ္ခြဲ့သည္။

“အခက္အခြဲတစ္ခိုကေတာ့ ရပာတစ္ရပာလံိုြးက ္ါတီတစ္ခိုက္
ို ြဲ မြဲေ္ြးဖ႔ို သေဘာတညီ ဆံိုြးျဖတ္ၿ္ီြးသာြးျဖစ္တယ္။
ဒါေ္မယ့္ ေရပြးေကာက္္ပြဲ မတိုင္မီတစ္ညအလို ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ ညမွာၾကာအင္ြးမွာရွတြဲ့ ကရင္ျ္ည္သ႔္ါတီက
ဆရာ သြးမပက
ြဲ
ရပာထြဲကိုေရာက္လာၿ္ီြး ရပာသာြးေတပနြဲ႔ ေတပ႔ဆံိုစကာြးေျ္ာခြဲ့တယ္။ သေရာက္လာၿ္ီြးေနာက္္ိုင္ြး
ရပာကႏွစ္ဖ႔က
ပြဲ ပသ
ြဲ ပာြးတယ္။ ‘ကၽပန္ေတာ္တို႔တစ္ေတပဟာ ကရင္လမ်ဳြးေတပ ျဖစ္တြဲ့အတပက္ ဒီေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ ွာ ဖာြးစည္နြဲ႔
ကၽပခ
ြဲ ်ဳကို မြဲေ္ြးရမယ္။ တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ာြးတ႔တ
ို စ္ေတပ ကၽပန္ေတာ္တို႔ကို မြဲေ္ြးၿ္ီြး ကၽပန္ေတာ္တို႔ မြဲႏိုင္ခြဲ့ရင္ ခင္ဗ်ာြးတို႔
လိုအ္္တာကို ကၽပန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေတာင္ြးဆိုလို႔ရတယ္။ ကၽပန္ေတာ္တို႔ ျဖည့္ဆည္ြးေ္ြးမယ္။ လိုအ္္တာကိုသာ
လာေတာင္ြး္ါ။’ လို႔ သကေျ္ာခြဲ့တယ္။ ကၽပန္မတို႔အေနနြဲ႔ ရပာသာြးေတပ ႏွစ္ျခမ္ြးကပသ
ြဲ ပာြးတြဲ့အေ္ၚမွာ နည္ြးနည္ြး
စတ္မေကာင္ြးျဖစ္မတယ္။ ဘာလို႔လြဲဆိုေတာ့ ကၽပန္မတို႔အေနနြဲ႔ အရင္ကတည္ြးက ္ါတီတစ္ခိုထြဲအတပက္ မြဲေ္ြးဖို႔
ဆံိုြးျဖတ္ၿ္ီြးသာြးေလ။”
ဤျဖစ္ရ္္တပင္ ထို္ါတီ၏ စည္ြးရံိုြးေရြး နည္ြးဗ် ဟာမွာ အလို္ျ္ ဖစ္သေယာင္ရွေသာ္လည္ြး အျခာြးေသာ ရပာသာြးမ်ာြးမွာမ
ထိုကြဲ့သို႔ စည္ြးရံိုြးမႈမ်ာြးႏွင့္ ေတပ႔ၾကံဳရေသာ္လည္ြး ၎တို႔၏ ဆံိုြးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ခိုင္ခိုင္စထ
ပြဲ ာြးေၾကာင္ြး တင္ျ္ခြဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေရြး

္ါတီေတပက

အေၾကာင္ြးကို

ေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ တိုင္ခင္မွာ

သတို႔ေျ္ာၾကတယ္။

ဒါေ္မယ့္

ရပာကို

ေရာက္လာၾကတယ္။

သတို႔ဘာ္ြဲေျ္ာေျ္ာ

အြဲလိုေရာက္လာၿ္ီြးရင္

ဘယ္သ႔ကို

မြဲေ္ြးမယ္ဆိုတြဲ့

သတို႔ရြဲ့
ကၽပန္မရြဲ့

စတ္ဆံိုြးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽပန္မကေတာ့ မေျ္ာင္ြးဘြး။” ဟို ဒြး္လာယာခရိုင္မွ ရပာသတစ္္ီြးက ေျ္ာၾကာြးခြဲ့သည္။ ဤကြဲ့သို႔
စတ္ခံစာြးခ်က္အေလ်ာက္ ၎တို႔ ၾကဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ္ါတီကို မြဲထည့္ျခင္ြးအေၾကာင္ြးကို ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔ြဲမွ
ေတပ႔ဆံိုေမြးျမန္ြးထာြးေသာ
ကာလအတပင္ြး

မြဲေ္ြးသအာြးလံိုြးမွ

ေမြးခပန္ြးထိုတ္ဖပယ္ရာ

ထ္္တလြဲလြဲ

စည္ြးရံိုြးမႈအခ်ဳ႕

ေျဖၾကာြးခြဲ့သည္။
ရွေနေသာ္လည္ြး

လက္ခံႏိုင္ဖပယ္ရွသည္ကို မြဲရိုသ
ံ ို႔သပာြးေသာ ရပာသာြးမ်ာြးကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတပ႔ခြဲ့ၾကသည္။

2

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၆ ခိုႏွစ္အတပက္ တရာြးဝင္ ေငပလႏ
ြဲ ႈန္ြးမွ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂၄၀.၄၀ က်္္ျဖစ္သည္။

5

ထို႔ေၾကာင့္

မြဲေ္ြးမည့္ေန႔မတိုင္မီ

မြဲထည့္သည့္အခါ

္ပင့္လင္ြးမႈရွၿ္ီြး

္ြးေ္ါင္ြး္ါဝင္ႏိုငမ
္ ႈ
လပတ္လ္္၍

တရာြးမွ်တေသာ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ

တစ္ခိုသည္

ႏိုင္ငံတကာရွ

မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ွသမ်ာြး၏

အခပင့္အေရြးကို

လိုက္နာရမည္ဟို ကရင္လ႔အခပင့္အေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ ယံိုၾကည္သည္။ ထို႔အတ အာြးလံိုြး္ါဝင္ေသာ ေရပြးေကာက္္ပြဲ တစ္ရ္္ျဖစ္ရန္
ေရပြးေကာက္္ပြဲ

မတိုင္မီကာလမ်ာြးတပင္

သင္တန္ြးမ်ာြး

ဖပင့္လစ္ေ္ြးျခင္ြး၊

ေနရာေဒသတိုင္ြးရွ

မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ွသည့္

ေက်ြးလက္ေဒသမ်ာြး၌

ျ္ည္သမ်ာြး၏

ေရပြးေကာက္္ဆ
ပြဲ ိုင္ရာအျမင္ဖပင့္

နာမည္မ်ာြးအာြး

မြဲစာရင္ြးတပင္

္ါရွေစရန္

ေသခ်ာေအာင္ျ္ဳလို္ျ္ ခင္ြးမ်ာြးကို ေဆာင္ရပက္ေ္ြးရမည္။ ဤအေျခအေနတပင္ ကရင္လ႔အခပင့္အေရြးအဖပ႔အ
ြဲ ေနႏွင့္ ၂၀၁၅
ခိုႏွစ္

ေရပြးေကာက္္သ
ပြဲ ည္

လထိုအတပက္

စတ္ေက်န္္မႈ

အျ္ည့္အဝ

မေ္ြးႏိုင္ဟို

မွတ္ယသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေရွ႕ေတာင္္ိုင္ြးရွ ရပာသာြးမ်ာြး၏ ေျ္ာၾကာြးခ်က္မ်ာြးတပင္ ေရပြးေကာက္္ပြဲ လို္္ငန္ြးစ္္ႏွင့္ ္တ္သက္၍ေသာ္လည္ြးေကာင္ြး
ေရပြးေကာက္္ပြဲ မတိုင္မီ ေ္ြးသပင္ြးရေသာ မြဲေ္ြးသမ်ာြး၏ အမည္စာရင္ြး ေ္ြးသပင္ြးျခင္ြးမ်ာြးအတပက္ သတင္ြးအခ်က္အလက္
မရွျခင္ြး၊ ေဒသတပင္ြးအေျခအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမႈမရွေသာ လံိုျခံဳေရြးဆိုင္ရာအေၾကာင္ြးျ္ခ်က္ျဖင့္ ရပာလံိုြးကၽပတ္
သို႔မဟိုတ္

ေက်ြးရပာအို္္စို

တစ္ခိုလံိုြးအာြး

တရာြး္္ေဒႏွင့္

မညီစပာ

ခ်န္လွ္္ထာြးျခင္ြး၊

ေဂၚရခါြး3ႏွင့္

မစလင္4

လနည္ြးစိုမ်ာြး၏ မြဲေ္ြးခပင့္မရျခင္ြးအေ္ၚ တင္ျ္ထာြးမႈမ်ာြးကို ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။ ထိုထက္မက ေရပြးေကာက္္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာ
တာဝန္ရွသမ်ာြး၏ ေ္ါ့ဆမႈမ်ာြးေၾကာင့္ မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ွသမ်ာြးမွ မြဲစာရင္ြးတပင္ ၎တို႔၏ အမည္္ါဝင္မမ
ႈ ရွျခင္ြး သို႔မဟိုတ္
အမည္မ်ာြးကို မွာြးယပင္ြးစပာစာလံိုြးေ္ါင္ြးထာြးျခင္ြးမ်ာြးေၾကာင့္ မြဲေ္ြးခပင့္ ဆံိုြးရံႈြးခြဲ့ၾကရသည္။
ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ

ေတပ႔ဆံိုေမြးျမန္ြးထာြးေသာ

ရပာသာြးအမ်ာြးစို၏

ေျဖၾကာြးခ်က္မ်ာြးတပင္

၎တို႔အေနႏွင့္

ကရင္အမ်ဳြးသာြးအစည္ြးအရံိုြး၏ အို္္ခ်ဳ္္မႈနယ္ေျမေအာက္တပင္ တည္ရွေနေသာ ရပာမ်ာြးႏွင့္ ေက်ြးရပာအို္္စိုမ်ာြးအ္ါအဝင္
လတစ္္ီြးတစ္ေယာက္စီသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ ကာ္မရွင္ေၾကာင့္

သေၾကာင္ြး

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

ေဖာ္ျ္ခြဲ့ရသည္။

လ်စ္လ် ရႈရာတပင္

လံိုျခံဳေရြးကိုအေၾကာင္ြးျ္ခြဲၿ့ ္ီြး

မြဲေ္ြးသမ်ာြး၏လံိုျခံဳေရြးကို
ယခိုအခ်န္ကာလထက္
ေဒသအမ်ာြးစိုမွ

ေရပြးေကာက္္ပြဲ
၎တို႔အေနႏွင့္

အာမခံႏိုင္စပမ္ြးမရွေၾကာင္ြး
မ်ာြးစပာအေျခအေန

ျ္ည္သမ်ာြးအေနႏွင့္

မြဲေ္ြးခပင့္ရရွခြဲ့သည္။

၂၀၁၀
ယခို

ဆံိုြးရႈံြးရမႈမ်ာြးကို

ေကာ္မရွင္မွကိုယ္စာြးလွယ္မ်ာြးသည္
ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ န႔၌

ေျ္ာဆိုခြဲ့သည္။

ဆိုြးရပာြးေသာ

မြဲေ္ြးရန္အခပင့အ
္ ေရြး

5

ခိုႏွစ္

ဤကြဲ့သို႔

ထိုေဒသမ်ာြးတပင္ရွေသာ

လံိုျခံဳေရြးအေျခအေနအရၾကည့္လွ်င္
ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ န႔၌္င္လွ်င္

မြဲေ္ြးရမည့္

အခ်န္သည္လည္ြး

ထိုေနရာ

ေကအြဲန္ယႏွင့္

ျမန္မာအစိုြးရၾကာြး တစ္ႏိုင္ငံလိုြးံ ဆိုင္ရာ အ္စ္အခတ္ရ္္စြဲေရြး လက္မွတ္ထိုြးခြဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅
ခိုႏွစ္မွစတင္ ေရတပက္လွ်င္ တစ္လသာ ကပာဟေသြးသည့္ ကာလျဖစ္သည္။6

3

ေဂၚရခါြးလမ်ဳြးဆိုသည္မွာ နီေ္ါ တိုင္ြးရင္ြးသာြးလမ်ဳြးမွ ကန္ီြးဆင္ြးသက္လာၿ္ီြး ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ ပင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လမ်ဳြးတစ္စိုျဖစ္သည္။ ေဂၚရခါြးလမ်ဳြး

အမ်ာြးစိုမ်ာ ဟႏၵ ဘာသာ ႏွင့္ ဗိုဒၶဘာသာကက
ို ိုြးကပယ္ၾကသည္။ ေဂၚရခါြး လမ်ဳြး အမ်ာြးစိုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတပင္ြးသ႔ို ျဗတသွ်အင္္ါယာ အို္္စြးသည္
ို
့
ကာလအတပင္ြး ေျ္ာင္ြးေရႊ႕လာၾကၿ္ီြး ျမန္မာႏိုင္ငံအတပင္ြး ဆယ္စႏ
ို ွစ္ေ္ါင္ြးမ်ာြးစပာ ေနထိုင္ခသ
ြဲ့ မ်ာြးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုငင
္ ံအတပင္ြးရွ ေဂၚရခါြးလမ်ဳြး ္ီြးေရမွာ
၅ သန္ြး္တ္ဝန္ြးက်င္ရွၿ္ီြး ရန္ကိုန္၊ မႏၱေလြး၊ ျ္င္္ီြးလပင၊္ မိုြးကိုတ္၊ တမြး၊ ကေလြး၊ မႏၱေလြးတင
ို ္ြး၊ ကခ်င္ျ္ည္နယ္၊ ခ်င္ြးျ္ည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္ြးျ္ည္နယ္မ်ာြးတပင္
ေနထိုင္ၾကသည္။ ေဂၚရခါြး လမ်ဳြးမ်ာြးသည္ ဗမာ့တ္္မေတာ္တပင္ ၁၉၅၀ ခိုႏွစ္မ်ာြးအတပင္ြး တာဝန္ထမ္ြးေဆာင္ခြဲ့ၾကၿ္ီြး တိုင္ြးရင္ြးသာြး သ္ိုနမ
္ ်ာြးႏွင့္
ကမင္တန္ နယ္ခ်ြဲ႕မ်ာြးကို ေတာ္လွန္ရာတပင္ အဓက ္ါဝင္ခသ
ြဲ့ မ်ာြးျဖစ္သည္။ သတင္ြးအခ်က္အလက္မ်ာြး ္ိုမို သရွလ္
ို ါက VeerGhorkha ၏ ၂၀၁၃ ခိုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလထိုတ္ Gurkha Ethnic People's History in Burma (Myanmar) တပင္ေလ့လာႏိုင္သည္။အခ်ဳ႕ နီေ္ါႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျ္ာင္ြးေနထိုင္
လာသမ်ာြးသည္ ေဂၚရခါြးလမ်ဳြးမ်ာြးကို သီြးျခာြး လမ်ဳြးႏပယ္စို တစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ေ္ြးရန္အတပက္ ေတာင္ြးဆလ
ို ်က္ရသည္
ွ
ကို UNFPA ၏၂၀၁၄ ခိုႏွစ္
ဧၿ္ီလ ထိုတ္ Ethnic Gurkha Uses Right to Self-identify in Myanmar Census,” တပင္ ေတပ႔ႏိုငသ
္ ည္။
4 အလာြးတ နည္ြးဗ် ဟာမ်ာြးကို အျခာြး ေရပြးေကာက္္ပြဲ ဋီကာဖပင့သ
္ မ်ာြး၏ စာေ္မ်ာြးတပငလ
္ ည္ြး ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။ Frontier Myanmar မွ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္
ေအာက္တဘ
ို ာလ တပင္ ထိုတေ
္ ဝသည့္ The Bag of Tricks တပင္ ေတပ႔ႏိုင္သည္။
5 မြဲရိုမ
ံ ်ာြးကို ္ယ္ဖ်က္ရန္အတပက္ ခ်မွတသ
္ ည့္ ဆံိုြးျဖတ္ခ်က္မ်ာြးအေၾကာင္ြးကို မီဒီယာမ်ာြး၌ ထိုအခ်န္ကာလအတပင္ြးက ေဖာ္ျ္ခြဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္
စက္တင္ဘာလထိုတ္ Myanmar Times မဂၢဇင္ြး၏ Over 100,000 people missing from voter lists in Kayin State တပင္ ေတပ႔ႏိုင္သည္။
6 လက္နက္ကိုင္ တ္္ဖ႔ပြဲ အမ်ာြးစို ္ါဝင္မႈမရွေသာ ညွႏႈင္ြးေဆပြးေႏပြးမႈမ်ာြးျ္ဳလို္္ၿ္ီြး တင
ို ္ြးရင္ြးသာြးေဒသမ်ာြးတပင္ စစ္မက္မ်ာြး ဆက္လက္ျဖစ္္ပာြးေနသည့္
၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၁၅ ရက္တပင္ ျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္အစိုြးရႏွင့္ ေကအြဲနယ
္ အ္ါအဝင္ ညွႏႈင္ြးေဆပြးေႏပြးရန္ စာြး္ပဝ
ြဲ င
ို ္ြးသ႔ို ဖတ္ၾကာြးခံရေသာ
လက္နက္ကိုင္ တ္္ဖ႔ရ
ပြဲ ွစ္ဖ႔ၾပြဲ ကာြး တစ္ႏိုင္ငံလိုြးံ ဆိုငရ
္ ာ အ္စ္အခတ္ရ္္စေ
ြဲ ရြး လက္မတ
ွ ထ
္ ိုြးခြဲ့ၾကသည္။ Reuters သတင္ြးဌာနမွ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၁၅ ရက္

6

ကရင္အမ်ာြးစို ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ာြးတပင္ မြဲရိုမ
ံ ်ာြးကို ဖ်က္သမ္ြးေစခြဲ့သည့္ ဆံိုြးျဖတ္ခ်က္သည္ ထိုမြဲရိုမ
ံ ်ာြးမွ ရရွမည့္
အေျဖကို လွည့ျ္ ဖာြးကစာြးလိုသည့္ ထိုအခ်န္က အာဏာရ ္ါတီျဖစ္ေသာ ျ္ည္ေထာင္စို ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး ္ါတီ၏
နည္ြးဗ် ဟာတစ္ရ္္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သံိုြးသ္္ခြဲ့သည့္ ေတာင္ငခရိုငမ
္ ွ ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြး အဖပ႔၏
ြဲ
ေဒသတပင္ြးအဖပ႔ဝ
ြဲ င္က

“ေရပြးေကာက္္က
ပြဲ ို

ဒီေဒသမွာရွေနတြဲ့

လအာြးလံိုြးနီြး္ါက

စတ္ဝင္စာြးေနၾကၿ္ီြး

ကရင္ျ္ည္သ႔္ါတီက

မြဲေ္ြးခ်င္ၾကတယ္။ အြဲဒီအေၾကာင္ြးကို ျ္ည္ေထာင္စို ၾကံ႕ခိုင္ေရြးနြဲ႔ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီက ၾကာြးတြဲ့အခါ သတို႔မႏိုင္မွာကို
စိုြးရမ္လာတယ္။ အြဲဒါေၾကာင့္ ျ္ည္ေထာင္စို ၾကံ႕ခိုင္ေရြးနြဲ႔ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီက အဖပ႔ဝ
ြဲ င္ေတပဟာ လံိုျခံဳေရြးအရ မြဲရံို ၁၃
ရံိုကို ္ယ္ဖ်က္ေ္ြးဖ႔ို ၿမဳ႕နယ္အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြးရံိုြးကို စာတင္ခတ
ြဲ့ ယ္။ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ
ၿမဳ႕နယ္က ေခါင္ြးေဆာင္ေတပ ဆင္ြးလာၿ္ီြး ရပာသႀကီြးေတပနြဲ႔ ေတပ႔ၿ္ီြးေတာ့ ္ါတီက စာတင္တြဲ့ အေၾကာင္ြးကို
အသေ္ြးခြဲ့တယ္။ အြဲဒီအခါ ရပာသႀကီြးေတပက သတို႔အေနနြဲ႔ လံိုျခံဳေရြးအေရ စိုြးရမ္္္မ္မႈမရွေၾကာင္ြးနြဲ႔ အြဲဒါက
မျဖစ္သင့္တြဲံအေၾကာင္ြးေျ္ာခြဲၿ့ ္ီြး

သတို႔အေနနြဲ႔

အာြးလံိုြးအတပက္

တာဝန္ယနိုင္တယ္လို႔

ျ္န္ေျဖခြဲ့တယ္။

ဒါကို

ၾကည့္ျခင္ြးအာြးျဖင့္ ဒီေရပြးေကာက္္ဟ
ပြဲ ာ ္ပင့္လင္ြးျမင္သာမႈ မရွဘြးဆိုတာ ေတပ႔ႏိုင္တယ္။”
ေတာင္ငခရိုင္တပင္

ျဖစ္္ပာြးခြဲ့ေသာ

အထက္္ါကစၥရ္္တပင္

မြဲရိုမ
ံ ်ာြးကို

ဖယ္ရွာြးရန္အတပက္ကစၥရ္္မွာ

ျငင္ြးဆန္ျခင္ြးခံရေသာ္လည္ြး ဒြး္လာယာခရိုင္အတပင္ြးမွ ရပာသတစ္္ီြး၏ ေျ္ာၾကာြးခ်က္အရ သမ၏ ေဒသအတပင္ြးရွ
မြဲရိုမ
ံ ်ာြးမွာ အမွန္တကယ္္င္ ဖယ္ရွာြးျခင္ြး ခံခြဲ့ရသည္။ “ၾကာအင္ြးဆ္္ႀကီြးမွာ ေက်ြးရပာအို္္စို အာြးလံိုြးေ္ါင္ြး ၂၀ ရွေ္မယ့္ အို္္စို
ခိုႏွစ္စို္ြဲ မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ခြဲ့တယ္။ က်န္တ့အ
ြဲ ို္္စိုေတပကေတာ့ မြဲစာရင္ြးထြဲမွာ မ္ါခြဲ့ဘြး။ ကၽပန္မၾကာြးတာကေတာ့ အြဲဒါဟာ လံိုျခံဳေရြးအရ
စိုြးရမ္လ႔ဆ
ို ိုၿ္ီြး ေျ္ာတယ္။ ကၽပန္မအျမင္အရေတာ့ ဒီေရပြးေကာက္္မ
ပြဲ ွာ လတိုင္ြး မြဲေ္ြးခပင့္ ရွသင့္တယ္။”

ဖာ္ပန္ ခရိုင္အတပင္ြးရွ အျခာြး ေဒသခံတစ္္ီြး၏ ေျ္ာၾကာြးခ်က္အရ
“ကရင္အမ်ဳြးသာြးအစည္ြးအရံိုြး

အို္္ခ်ဳ္္တြဲ့

နယ္ေျမေတပမွာရွတြဲ့

ေဖပြးရာြးဘာြးေက်ြးရပာက

ရပာသာြးေတပဆို

မြဲေ္ြးဖ႔အ
ို တပက္လာခြဲတ
့ ယ္။ တခ်ဳ႕ေတပ မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ေ္မယ့္ တခ်ဳ႕ေတပမရခြဲ့ဘြး။ အကယ္၍သာ မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ မယ္ဆိုရင္
သတို႔အေနနြဲ႔ မြဲေ္ြးရျခင္ြးရြဲ့ တန္ဖိုြးကို နာြးလည္ၿ္ီြးေတာ့ ကိုယ္္ိုင္အို္္ခ်ဳ္္ခပင့ဆ
္ ိုတာကို နာြးလည္လာမွာ္ြဲ။”
ျ္ည္ေထာင္စိုၾကံ႕ခင
ို ္ေရြးႏွင့္ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီသည္ ဤကြဲ့သတ
ို႔ ိုင္ြးရင္ြးသာြး မြဲဆႏၵရွင္မ်ာြးကို ္ယ္ရွာြးျခင္ြး နည္ြးလမ္ြးကို
အသံိုြးျ္ဳခြဲ့ျခင္ြးျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလိုြးံ အတိုင္ြးအတာအရ ၎တို႔၏ ္ါတီအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွခြဲ့ေသာ္လည္ြး ေကအြဲန္ယမွ
သတ္မွတ္ထာြးေသာ ဖာ္ပန္ခရင
ို ္အတပင္ြးရွ ဖာ္ပန္ၿမဳ႕နယ္အတပင္ြး၌မ ေအာင္ျမင္မႈ အမွန္တကယ္ ရရွခြဲ့သည္။ ဤကြဲ့သို႔
စစ္တ္္ထန္ြးခ်ဳ္္မႈႀကီြးမာြးသည့္ နယ္ေျမအတပင္ြး၌ရရွခြဲ့ေသာ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ တိုင္ြးရင္ြးသာြး

၂၀၁၅ ခိုႏွစ္တင
ပ ္ ထိုတ္ျ္န္ထာြးသည့္ Myanmar signs ceasefire with eight armed groups ကို ၾကည့္္ါ။ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ အသိုင္ြးအဝိုင္ြးမွလည္ြး
တစ္ႏိုင္ငံလိုြးံ ဆင
ို ္ရာ အ္စ္အခတ္ ရ္္စေ
ြဲ ရြးႏွင့္ ္ါတ္သက္ၿ္ီြး ေကာင္ြးမပန္ေသာ တိုန႔ျ္ ္န္မႈမ်ာြး ေ္ြးလ်က္ရွေၾကာင္ြးကို UN News Centre ၏ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္
ေအာက္တဘ
ို ာလ ၁၅ ရက္ေန႔တင
ပ ္ ထိုတ္ျ္န္ေသာ Myanmar: UN chief welcomes ‘milestone’ signing of ceasefire agreement တပင္
ေတပ႔ႏိုင္သည္။ ကရင္အမ်ဳြးသာြးအစီြးအရံိုြး၏ ္ကၠဌျဖစ္သ ဗလ
ို ္ခ်ဳ္္ႀကီြး ေစာမတြးေစြးဖိုြး၏ လက္မတ
ွ ထ
္ ိုြးရန္ ဆံိုြးျဖတ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ နည္ြးလမ္ြး
မက်ျခင္ြးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလိုြးံ ဆင
ို ္ရာ အ္စ္အခတ္ရ္္စြဲေရြး စာခ်ဳ္္သည္ စစ္မန
ွ ္ေသာ ၿငမ္ြးခ်မ္ြးေရြး အတပက္ ေဘြးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေ္ၚယံသာ
ေရြးသာြးထာြးေသာ

သေဘာတညီမတ
ႈ စ္ရ္္အျဖစ္အျခာြးေသာ

ကရင္လက္နက္ကိုင္

အဖပ႔ဝ
ြဲ င္မ်ာြးႏွင့္

ေဒသတပင္ြးရွ

လမႈအဖပ႔အ
ြဲ စည္ြးမ်ာြးမွ

ျ္င္ြးထန္စပာကန္႔ကက
ပ ္ျခင္ြးခံခရ
ြဲ့ သည္။ ကရင္သတင္ြးစ္္၏ ၂၀၁၅ ခိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တင
ပ ္ ထိုတ္ျ္န္ေသာ Without Real Political
Roadmap, Nationwide Ceasefire Agreement Leads Nowhere... ကိုၾကည္္ါ။ ကရင္အမ်ဳြးသာြး အစည္ြးအရံိုြးႏွင့္ ျမန္မာအစိုြးရအၾကာြး ္ဏာမ
အ္စ္အခတ္ရ္္စေ
ြဲ ရြး စာခ်ဳ္္ကို ဖာြးအံၿမဳ႕နယ္၌၂၀၁၂ ခိုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တပင္ ေရြးထိုြးၿ္ီြးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလိုြးံ ဆိုငရ
္ ာ အ္စ္အခတ္ရ္္စြဲေရြး
စာခ်ဳ္္အာြး လက္မတ
ွ ္ေရြးထိုြးခြဲ့ျခင္ြးျဖစ္သည္။ ္ဏာမ အ္စ္အခတ္ ရ္္စေ
ြဲ ရြး ေရြးထိုြးၿ္ီြးေနာက္ ျဖစ္ေ္ၚလာေသာ လ႔အခပင့အ
္ ေရြး အေျခအေနမ်ာြးကို
သံိုြးသ္္ထာြးသည့္ ၂၀၁၄ ခိုႏွစ္ ေမလ တပင္ ထိုတ္ျ္န္ခေ
ြဲ့ သာ ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔၏
ြဲ အစီရင္ခံစာကို Truce or Transition? Trends in human
rights abuse and local response since the 2012 ceasefire တပင္ ဖတ္ရႏ
ႈ ိုင္သည္။
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ကရင္ရပာသာြးအမ်ာြးစိုကို

မြဲထည့္ခပင့္

မေ္ြးျခင္ြးႏွင့္

ႀကဳတင္မြဲမ်ာြး

ထည့္ၾကေသာ

စစ္သည္အမ်ာြးစိုေၾကာင့္

ျဖစ္ႏိုင္သည့္အျ္င္ ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔၏
ြဲ
ေဒသတပင္ြး အဖပ႔ဝ
ြဲ င္၏ ေျ္ာၾကာြးခ်က္အရ ျ္ည္ေထာင္စိုၾကံ႕ခင
ို ္ေရြးႏွင့္
ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး္ါတီအာြး မြဲထည့္ရန္အတပက္ ဖအာြးေ္ြးမႈမ်ာြးေၾကာင့္ လည္ြး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ကိုေထာက္ျ္ထာြးေသာ
ဖာ္ပန္ခရင
ို ္အတပင္ြးရွ ေဒသခံ၏ ေျ္ာၾကာြးခ်က္မွာ

“ဒီေဒသမွာ

ျ္ည္ေထာင္စို

ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္

ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး

္ါတီက

အႏိုင္ရတာ

ဘာေၾကာင့္လြဲဆိုေတာ့

ကၽပန္ေတာ္ေတပ႔ရသေလာက္ ဒီမွာက တ္္မေတာ္သာြးေတပက ရပာသာြးေတပထက္ ္ိုမ်ာြးတယ္။”
မည္သို႔္င္

ျဖစ္ေစကာမ

အထြးသျဖင့္

ေနထိုင္ရေသာရပာသာြးအာြးလံိုြးကို

ကရင္အမ်ဳြးသာြး

အစည္ြးအရံိုြး၏

အေထပေထပေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ ပင္

ထန္ြးခ်ဳ္္မႈ

္ါဝင္ေစျခင္ြး

နယ္ေျမေအာက္တပင္

ကြဲ့သို႔ေသာ

ဒီမိုကေရစီေရြး

ေျ္ာင္ြးလြဲမႈလို္္ငန္ြးစ္္မ်ာြးတပင္ အဓ္ၸါယ္ရွစပာ္ါဝင္လာေစျခင္ြးသည္ ယံိုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတပင္ အဓကက်ေသာ
အခ်က္ျဖစ္သည္။ မြဲေ္ြးရာတပင္ ္ယ္ထာြးျခင္ြး ခံရသည့္ အျခာြးေသာ အေၾကာင္ြးအရင္ြးမ်ာြးမွာ အမည္စာရင္ြး ေ္ြးသပင္ြးရန္
လို္္ငန္ြးစ္္အေ္ၚ
ဝန္ထမ္ြးမ်ာြး၏

နာြးလည္မႈ

မရွျခင္ြးႏွင့္

ေ္ါ့ဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤလို္္ငန္ြးစ္္အာြး

စီမံခန္႔ခရ
ပြဲ န္အတပက္

ေတာင္ငခရိုငတ
္ ပင္

အခ်ဳ႕ေသာ

ယံိုၾကည္အ္္ႏွံျခင္ြး

မြဲဆႏၵရွင္

ရပာသာြးမ်ာြးမွာ

ခံရေသာ
မြဲရိုသ
ံ ို႔

ေရာက္ရွၿ္ီြးေနာက္ ေနာက္ေၾကာင္ြးျ္န္လွည့္ခြဲ့ရသည္။

“အမွတ္(၄)

ရ္္ကပက္က

ရပာသာြးတခ်ဳ႕ဆိုရင္

မွတ္္ိုတ
ံ င္လည္ြးရွတယ္၊

မြဲေ္ြးခ်င္စတ္လည္ြး

ရွၾကေ္မယ့္

မြဲေ္ြးခပင့မ
္ ရခြဲ့ၾကဘြး။ မြဲေ္ြးရမယ့္ေန႔ မတိုင္ခင္ သံိုြးရက္အလိုေလာက္မွာ မြဲရိုတ
ံ ာဝန္ရွတြဲ့ ဝန္ထမ္ြးေတပ ေရာက္လာၿ္ီြး
သတို႔နြဲဆ
႔ ိုင္တြဲ့ သတင္ြးအခ်က္အလက္ေတပ လာယခြဲ့ၾကတယ္။ ရပာသာြးေတပက သတို႔နာမည္ေတပ မြဲေ္ြးရမယ့္
သေတပရြဲ့ စာရင္ြးထြဲမွာ္ါမယ္လို႔ ထင္ခြဲ့တယ္။ ဒါေ္မယ့္ သတို႔ မြဲရိုက
ံ ို ေရာက္သပာြးတြဲ့အခါ ျငင္ြး္ယ္ျခင္ြးခံခြဲ့ရတယ္။
တခ်ဳ႕ရပာသာြးေတပက ‘ငါတို႔ မြဲေ္ြးခပင့္ ဆံိုြးရံႈြးတယ္’ ဆိုၿ္ီြး ေဒါသထပက္ၾကတယ္။”
ေတာင္ငခရိုငမ
္ ွ အျခာြးေသာ ရပာသာြးတစ္္ီြး၏ တင္ျ္ခ်က္မွာ ေအာက္္ါအတိုင္ြးျဖစ္သည္။

“ကၽပန္ေတာ္တို႔ရြဲ့

ရက္ကပက္အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြးေရာက္လာၿ္ီြး

ကၽပန္ေတာ္တို႔

မသာြးစိုေတပရြဲ့

နာမည္နြဲ႔

နံ္ါတ္ေတပယသပာြးတယ္။ ဒါေ္မယ့္ ဘာေၾကာင့္ ကၽပန္ေတာ္တို႔ရြဲ့နာမည္က မြဲေ္ြးရမယ့္ စာရင္ြးမွာ မ္ါတာလြဲဆိုတာ
နာြးမလည္ႏိုင္ဘြး။ ကၽပန္ေတာ့္အေနနြဲ႔ ခံစာြးရတာကေတာ့ သတို႔ေတပက ကၽပန္ေတာ္တို႔ကို တန္ဖိုြးမထာြးဘြး ၿ္ီြးေတာ့
ကၽပန္ေတာ္တို႔ရြဲ့ အခပင့္အေရြးကိုလည္ြး လ်စ္လ် ရႈထာြးတယ္။ အရင္တိုန္ြးက ကၽပန္ေတာ္မြဲေ္ြးခြဲ့ဘြးတယ္။ အြဲဒါေၾကာင့္
ဘာလို႔

ဒီတစ္ေခါက္

ေ္ြးထာြးခြဲ့ၿ္ီြးၿ္ီြး

ကၽပန္ေတာ္ထင္တာ

လွည့္စာြးမႈေတပထြဲက
စာရပက္စာတမ္ြး
မြဲေ္ြးခပင့မ
္ ရခြဲ့ဘြး။

မြဲေ္ြးခပင့္မရတာလြဲ။
တစ္ခ္
ို ြဲ။

ကၽပန္ေတာ္တို႔ရြဲ့

ကေတာ့

နာမည္စာရင္ြးေရြးတြဲ့လရြဲ့

သတို႔လို္္္ံိုေတပကို

အျ္ည့္အစံိုရွတယ္။

ကၽပန္ေတာ္တို႔

ကၽပန္ေတာ္တို႔

နာမည္မ္ါတြဲ့

ရ္္ကပက္အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြးဆီကို

ေ္ါ့ဆမႈ

ဒါမွမဟိုတ္

ကၽပန္ေတာ္သံသယဝင္တယ္။
တစ္မသာြးစိုလံိုြးတင္မကဘြး

ကၽပန္ေတာ္ အမ်ဳြးသာြးဒီမိုကေရစီအဖပ႔ခ
ြဲ ်ဳ္္နြဲ႔

ကိုယ္စာြးလွယ္ေတပကို

နာမည္ေတပကို

ကၽပန္ေတာ္တို႔အာြးလံိုြး
တျခာြးရပာသာြးေတပလည္ြး

ျ္ည္ေထာင္စိုၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္

အေၾကာင္ြးနြဲ႔

္ါတ္သက္ၿ္ီြး

သတို႔ရြဲ့

ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး ္ါတီက

ေမြးၾကည့္တယ္။

ဒါေ္မယ့္

သတို႔ေျ္ာတာက မြဲစာရင္ြးမွာ နာမည္မ္ါတြဲ့လေတပ အမ်ာြးႀကီြး္ြဲ။ ကၽပန္ေတာ့္အေနနြဲ႔ေတာ့ ဒီဟာကို မေက်န္္ဘြးလို႔
သတို႔ကို

ေျ္ာခြဲ့တယ္။

္င္္မ္ြးေ္မယ့္

ကၽပနေ
္ တာ္

မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ခ်င္တယ္။

ဒီလိုမြဲေ္ြးဖို႕အတပက္
မြဲရံိုေ္ါက္ဝမွာ

အေဝြးႀကီြးကေန
ထိုင္တြဲ့

လာခြဲ့ရတယ္။

ဝန္ထမ္ြးတစ္ေယာက္က

ဘယ္လိုကညီရမလြဲ သမသဘြးလို႔ ေျ္ာခြဲ့တယ္။ အြဲဒါေၾကာင့္ ကၽပန္ေတာ္ အမ္ျ္န္လာခြဲ့တယ္။”
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ကၽပန္ေတာ့္အေနနြဲ႔
ကၽပန္ေတာ့္ကို

ေညာင္ေလြး္င္ ခရိုင္တပင္မ မြဲစာရင္ြးထြဲမွ ္ယ္ထာြးခံျခင္ြးမရွေသာ္လည္ြး မြဲေ္ြးမည့္ေန႔တပင္ မည္ကြဲ့သို႔ လို္္ေဆာင္ရမည္ကို
မသေၾကာင္ြး ရပာသာြးမ်ာြးမွ တင္ျ္ခြဲ့သည္။

“အစိုြးရဘက္က တာဝန္ရွသ တစ္ေယာက္မွ မြဲေ္ြးတာနြဲ႔ ္ါတ္သက္ၿ္ီြး လာေျ္ာျ္တာမရွဘြး။ ကၽပန္ေတာ့့္ကို
မြဲရိုဘ
ံ ယ္ေနရာမွာရွလြဲဆိုတာ လာေျ္ာျ္တြဲ့သ တစ္ေယာက္မွ မရွဘြး။ မြဲရံိုက ေက်ာင္ြးမွာဆိုတာကို ကၽပန္ေတာ္
မေန႔ကမွ သတာ။”
အထက္္ါ

ျဖစ္ရ္္အျ္င္

ေတာင္ငခရိုင္မွ

ရရွေသာ

အစီရင္ခံစာမ်ာြးအရ

မစလင္ႏွင့္

ေဂၚရခါြး

ကြဲ့သို႔ေသာ

လနည္ြးစိုမ်ာြးအေ္ၚ ခပျြဲ ခာြးဆက္ဆံမႈမ်ာြး ရွသည္ကိုလည္ြး ေတပ႔ရသည္။ သံေတာင္ၿမဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ၿမဳ႕သစ္မွ ေမာင္ က--

၏

ေျ္ာျ္ခ်က္အရ

လဝင္မႈႀကီြးၾက္္ေရြး

ဌာနမွ

သ၏

အမ္ေထာင္စိုစာရင္ြးကို

တင္ျ္ရန္အတပက္

အႀကမ္ႀကမ္ေတာင္ြးဆိုခြဲ့ေသာ္လည္ြး မြဲေ္ြးရန္ လိုအ္္သည့္ မည္သည့္ စာရပက္စာတမ္ြးမွ ျ္န္လည္ေ္ြးအ္္ျခင္ြး မရွခြဲ့္ါ။
သႏွင့္ အျခာြးေသာ မစလင္ ေဒသခံမ်ာြးသည္ ျ္ည္ေထာင္စိုၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္ ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး ္ါတီဝင္မ်ာြးႏွင့္ ၎တို႔အာြး ၿမဳ႕မွ
ႏွင္ထိုတ္ရန္ ႀကဳြး္မ္ြးခြဲ့ေသာ လဝင္မႈ ႀကီြးၾက္္ေရြးမွ ဝန္ထမ္ြးမ်ာြး၏ ခပျြဲ ခာြးဆက္ဆံျခင္ြးႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေ္ြးျခင္ြးမ်ာြးကို
ခံစာြးခြဲ့ရသည္။ 7 ေရပြးေကာက္္ေ
ပြဲ န႔တပင္ ေမာင္က--- မွ တင္ျ္ခြဲသ
့ ည္မွာ

“ကၽပန္ေတာ္

မြဲေ္ြးဖ႔ို

အခပင့မ
္ ရခြဲ့ဘြး။

ကၽပန္ေတာ္

မြဲရိုမ
ံ ွာ

ကၽပန္ေတာ့္နာမည္ရွာဖ႔ို

ႏွစ္ရက္လံိုြး

သပာြးခြဲ့ေ္မယ့္

ကၽပန္ေတာ့္နာမည္ကို စာရင္ြးထြဲမွာ ေရြးထာြးတာ မေတပ႔ရဘြး။ နာမည္ရွာရတာ မလပယ္ဘြး။ သတို႔ေတပက မြဲေ္ြးရမည့္
သေတပရြဲ့ စာရင္ြးကို ေျမေ္ၚမွာ က္္ထာြးတယ္။ မြဲေ္ြးရမယ့္ေန႔မွာ ကၽပန္ေတာ္ (၁၉) ရ္္ကပက္က လႀကီြးဆီသပာြးၿ္ီြး
ကၽပန္ေတာ္လည္ြး မြဲေ္ြးခ်င္တြဲ့အေၾကာင္ြးကို ေျ္ာခြဲ့တယ္။ အြဲဒါနြဲ႔ ကၽပန္ေတာ့္ကို သက ကဒ္ထိုတ္ေ္ြးတယ္။ ဒါေ္မယ့္
အြဲဒီကဒ္က တျခာြးလနာမည္နြဲ႔။ ကၽပန္ေတာ့္စတ္ထြဲမွာ ဒီဟာက အဓ္ၸါယ္မရွဘြး။ အြဲဒါေၾကာင့္ ကၽပန္ေတာ္အြဲဒီကဒ္ကို
ျ္န္ေ္ြးခြဲ့တယ္။

ကၽပန္ေတာ္တို႔အမ္မွာ

အမ္သာြး

ခိုႏွစ္ေယာက္ရွေ္မယ့္

ကၽပန္ေတာ့္

မဘႏွစ္ေယာက္္ြဲ

မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ွခြဲ့တယ္။”
မစလင္မ်ာြးအာြး ခပျြဲ ခာြးဆက္ဆံေသာ အလာြးတ အျဖစ္မ်ာြး တနသၤာရီ ခရိုင္တပင္လည္ြး ျဖစ္္ပာြးခြဲ့သည္။ “အြဲဒီမွာ

ခပျြဲ ခာြးဆက္ဆံမႈေတပရွတယ္။ လတိုင္ြး္ါဝင္တြဲ့ လို္္ငန္ြးတစ္ခမ
ို ဟိုတ္ခြဲ့ဘြး။ ္္မာဆိုရင္ မဆလင္ ဆယ္ေယာက္မွာဆိုရင္
သံိုြးေလြးေယာက္က မြဲေ္ြးခပင့္မရခြဲ့ဘြး။”
“ကရင္အမ်ဳြးသာြး

အစည္ြးအရံိုြး

ထန္ြးခ်ဳ္္တြဲ့

နယ္ေျမမွာရွတြဲ့

ရပာသာြးေတပဆိုရင္

မြဲေ္ြးခပင့မ
္ ရၾကဘြး။

ဘာလို႔လြဲဆိုေတာ့ သတို႔မွာမွတ္္ံိုတင္မရွဘြး။ တခ်ဳ႕လေတပက်ေတာ့ သတို႔ရြဲ့ဘာသာေၾကာင့္ မြဲေ္ြးခပင့္မရခြဲ့ဘြး။
္္မာဆိုရင္ သံေတာင္မွာရွတြဲ့ ေဂၚရခါြးလမ်ဳြးေတပေ္ါ့။ ဒီလိုလမ်ဳြး အမ်ာြးစိုကေတာ့ မြဲေ္ြးခပင့ဆ
္ ံိုြးရံႈြးၾကတယ္။”

7

ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွေန၍

ေမာင္က---ႏွင့္

္တ္သက္ၿ္ီြး

ျ္ည္ေထာင္စို

ၾကံ႕ခိုင္ေရြးႏွင့္

ဖပံ႕ၿဖဳြးေရြး

ေကာင္စဝ
ီ င္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္

၎ႀကံဳေတပ႔ခြဲ့ရေသာ ခပြဲျခာြးဆက္ဆံမႈမ်ာြးႏွင့္ ္တ္သက္၍ အေသြးစတ္ ေတပ႔ဆိုေ
ံ မြးျမန္ြးျခင္ြး အစီရင္ခစ
ံ ာတစ္ေစာင္ကို ထိုတ္ျ္န္ခြဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခိုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလတပင္ ထိုတ္ျ္န္ခသ
ြဲ့ ည့္ Toungoo Interview: Maung A---, April 2015, ကို ၾကည့္္ါ။ ေတာင္ငခရင
ို မ
္ ွ ရရွခြဲ့ေသာ အျခာြးအစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္တင
ပ လ
္ ည္ြး

မစလင္မ်ာြးအာြး

ခပြဲျခာြးဆက္ဆံျခင္ြးႏွင့္

္ါတ္သက္ၿ္ီြး

ေဖာ္ျ္ထာြးသည္။

၂၀၁၅

ခိုႏွစ္

ေအာက္တဘ
ို ာလ

တပင္

ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ ထိုတ္ျ္န္ခေ
ြဲ့ သာ Toungoo Situation Update: Thandaunggyi Township, January to February 2015, အစီရင္ခစ
ံ ာကို
ၾကည့္္ါ။
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ေဂၚရခါြး

လမ်ဳြးမ်ာြး၏

မြဲေ္ြးခပင့္

ဆံိုြးရံႈြးမႈအေ္ၚ

ေတာင္ငခရိုင္အတပင္ြးမွ

အျခာြး

ရပာသာြးတစ္္ီြးမွလည္ြး

ဤကြဲ့သို႔

တင္ျ္ခြဲ့သည္။

“မြဲေ္ြးရတြဲ့ေန႔မွာ

တခ်ဳ႕

မြဲေ္ြးခပင့မ
္ ရတာလြဲ

ရ္္ကပက္ေတပထြဲက

ၿ္ီြးေတာ့

ေဂၚရခါြး

လမ်ဳြးတခ်ဳ႕

ရ္္ကပက္အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြးရြဲ့

မြဲေ္ြးခပင့မ
္ ရခြဲ့ဘြး။

အစီအစ္္က

သတို႔

ဘာေၾကာင့္

ဘာလြဲဆိုတာကၽပန္ေတာ္မသဘြး။

သတို႔ဒီမွာေနလာတာ ႏွစ္ႏွစ္ သံိုြးႏွစ္ရွၿ္ီ။ စည္ြးမ်္္ြးစည္ြးကမ္ြးအရဆိုရင္ လတစ္ေယာက္ဟာ ေနရာတစ္ေနရာမွာ
ေျခာက္လေနၿ္ီြးတာနြဲ႔ မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ွတယ္။ အြဲဒီလေတပဟာ မြဲေ္ြးခပင့ရ
္ ဖို႔အတပက္ သတို႔ရြဲ့ ေက်ြးရပာအို္္စို အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြး
ဒါမွမဟိုတ္ ၿမဳ႕နယ္အို္္ခ်ဳ္္ေရြးမႉြးဆီကေန ခပင့္ျ္ဳခ်က္ယဖ႔လ
ို ိုတယ္။”
ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ

ဤထိုတ္ျ္န္မႈ

ျဖန္႔ေဝသည့္

အခ်န္ထ

ဤအေၾကာင္ြးအရာႏွင့္

္တ္သက္၍

အျခာြး

သတင္ြးအခ်က္အလက္မ်ာြး မရွေတာ့ေသာ္လည္ြး ေဂၚရခါြးလမ်ဳြးမ်ာြးသည္ အျခာြး မွတ္္ိုတ
ံ င္ မရွသမ်ာြးသမ်ာြး ကြဲ့သို႔္င္
မြဲစာရင္ြးတပင္

နာမည္

ေဖာ္ျ္ထာြးေသာ

္ါလာေစရန္

ျဖစ္ရ္္မ်ာြးသည္

လ်စ္လ် ရႈခံရမႈမ်ာြးႏွင့္

တန္ြးတအခပင့္အေရြး
မေတာ္တဆျဖစ္ရ္္

အဆင့္ဆင့္အို္္ခ်ဳ္္မႈမ်ာြးေၾကာင့္

မရခြဲ့ေ္။

ဤသက္ေသခံခ်က္မ်ာြးအရ

ဟိုတ္သည္ျဖစ္ေစ

မဟိုတ္သည္ျဖစ္ေစ

ေရပြးေကာက္္ႏ
ပြဲ ွင့္

္တ္သက္ၿ္ီြး

အထက္တပင္
မြဲေ္ြးရာတပင္

ရပာသာြးမ်ာြးအၾကာြး

မေက်န္္မမ
ႈ ်ာြး ျဖစ္္ပာြးခြဲ့သည္။ ယခို တက္လာမည့္ အစိုြးရအေနျဖင့္ ျ္ည္သအာြးလံိုြးႏွင့္ ္ြးေ္ါင္ြးလိုၿ္ီြး ၿငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးႏွင့္
ဒီမိုကေရစီအတပက္ ၎တို႔၏ ခံဝန္ဂတမ်ာြးကို တည္လို္ါက ဤမေက်န္္မႈမ်ာြးကို ေျဖရွင္ြးေ္ြးရန္လိုအ္္သည္။

အမ်ာြးယံိုႀကည္လက္ခႏ
ံ ိုငစ
္ မ
ပ ြး္ ရွမႈ
ျမန္မာျ္ည္ အေရွ႕ေတာင္္ိုင္ြးရွ ေဒသခံရပာသာြးမ်ာြး၏ အျမင္တပင္ ၂၀၁၅ ေရပြးေကာက္္သ
ပြဲ ည္ မည္မွ်ေလာက္အထ
အမ်ာြးယံိုႀကည္လက္ခံႏိုင္ခြဲ့သည္ကို

သရွရန္အတပက္

ကရင္လ႔အခပင႔အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ

ေရပြးေကာက္္တ
ပြဲ စ္ခိုလံိုြးကို

ျခံဳငံို၍

ရပာသာြးမ်ာြး၏ အျမင္ကို ေမြးျမန္ြးခြဲ့ၿ္ီြး ထိုအေျခအေနမ်ာြးအေ္ၚအေျခခံျ္ီြး ေရပြးေကာက္္၏
ပြဲ ထပက္ရွလာမည့္ ရလာဒ္ကို
ယံိုႀကည္မႈရွ မရွ စသည့္အျမင္မ်ာြးကိုေမြးျမန္ြးခြဲ့္ါသည္။
ေတာင္ငခရိုငမ
္ ွ အေကာင္ြးျမင္ဝါဒရွသည့္ ရပာသာြးတစ္္ီြး၏ ေျ္ာၾကာြးခ်က္မွာ

“ကပ်န္ေတာ့္ရြဲ့ ဒီထပက္လာမြဲ့ေရပြးေကာက္္ရ
ပြဲ လာဒ္အေ္ၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳြးသာြး ဒီမိုကေရစီ အဖပ႕ြဲ ခ်ဳ္္ကေန
အႏိုင္ရျ္ီြးေတာ့မွ သတို႔ျ္ည္သလထိုကို ေျ္ာထာြးတြဲ့ အရာေတပကို လို္္ေ္ြးလာမွာကိုဘြဲ။ အေျခအေနကေတာ့
အရင္ကထက္စာရင္

္ိုျ္ီြးေတာ့ေကာင္ြးလာတယ္

(ေကာင္ြးေနၿ္ီ)

ဒါ့ေႀကာင့္ကပ်န္ေတာ္ထင္တာကေတာ့

တက္လာမြဲ့အစိုြးရသစ္ဟာ ေဒသဖပံ႕ျဖဳြး တိုြးတက္ေရြး၊ ကရင္လမ်ဳြးေတပအတပက္ ကိုယ့္ကံႀကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီြးႏိုင္ခပင့န
္ ြဲ႔
္တ္သတ္ျ္ီြးေတာ့ တစ္စံိုတစ္ခို လို္္ေဆာင္ေ္ြးဖ႔အ
ို တပက္လည္ြး ေမွ်ာ္လင့္္ါတယ္။”

ဒြး္လာယာ ခရိုငမွ အမ်ဳြးသမီြးတစ္္ီြး၏ တက်ျ္တ္သာြးေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္မွာ

“ကပ်န္မအေနနြဲ႔ကေတာ့ ဒီေရပြးေကာက္္ဟ
ပြဲ ာျငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးကို ယေဆာင္လာေ္ြးလမ့္မယ္လို႔ မထင္္ါဘြး ျ္ီြးေတာ့
လက္ရွအစိုြးရဟာလည္ြးဘြဲ ေနာက္တက္လာမြဲ့ အစိုြးရသစ္ကို လပယ္လပယ္နြဲ႔ အာဏာလပေ
ြဲ ျ္ာင္ြးေ္ြးလမ့္မယ္လို႔
မထင္္ါဘြး။ အြဲ့ဒီလိုဘြဲ ကရင္လမ်ဳြးေတပအတပက္ ကိုယ့္ကံႀကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီြးႏိုင္ခပင့ဟ
္ ာလည္ြးဘြဲ မလပယ္္ါဘြး။
ျမန္မာအစိုြးရဟာ ကရင္လမ်ဳြးေတပကို ေသာင္ြးက်န္ြးသ၊ သ္ိုန္ေတပလို႔ သတ္မွတ္ေႀကျငာခြဲ့ျ္ီြး အခိုအခ်န္ထ
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ဒီေဒသကို

အမြဲေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္8

ကိုယ့္ေဒသခံလထိုေတပရြဲ့

ေႀကျငာထာြး္ါတယ္။

လိုအ္္ခ်က္ေတပအတပက္

ဒါ့ေႀကာင့္မို႔

ကိုယ္စာြးျ္ဳျ္ီြး

မြဲေ္ြး္ိုင္ခင
ပ ့္လည္ြးမရွ္ါဘြး။
စကာြးေျ္ာေ္ြးမြဲ့လကို

မြဲေ္ြးဖို႔

အခပင့အ
္ ေရြးဆံိုြးရွံဳြးတြဲ့အတပက္လည္ြး အရမ္ြးဘြဲ၀မ္ြးနည္ြး္ါတယ္။”
ေညာင္ေလြး္င္ခရိုင္ရွ

ကရင္လအခပင့္အေရြးအဖပ႔၏
ြဲ

ေဒသတပင္ြး

အဖပ႔ဝ
ြဲ င္တစ္္ီြးမွ

ေအာက္တပင္

ေဖာ္ျ္ထာြးသည့္

စိုြးရမ္မႈမ်ာြးကို ေဖာ္ျ္ခြဲ့သည္။

“သတို႔(ေညာင္ေလြး္င္ခရင
ို ္ရွ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လိုဟာမ်ဳြး

ရပာသာြးမ်ာြး)ဆီမ်ာ

ဘာတစ္ခိုမွမရွဘြး။

ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ္ီြးေနာက္္ိုင္ြး

တကယ္လို႔

ျဖစ္ခ်င္၊လိုခ်င္တြဲ့

ေကာင္ြးမပန္တြဲ့္ါတီတစ္ခိုက

ေရပြးေကာက္္ပမ
ြဲ ွာ

အႏိုင္ရခြဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သတို႔တိုင္ြးရင္ြးသာြးေတပအတပက္ ျငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးကို ႀကဳြးစာြးဖန္တီြးေ္ြးႏိုင္တယ္ ဒါေ္မြဲ့
တန္ြးတညီမွ်ကို

ဖန္တီြးေ္ြးမွာမဟိုတ္္ါဘြး။

လပတ္ေတာ္အမတ္
္ါတီေတပကို

ျဖစ္လာဖ႔ေ
ို လာက္ဘြဲ

ႏိုင္ငံေရြး္ါတီ

အဓက

အႀကံေ္ြးခ်င္တာကေတာ့

္ီြးစာြးေ္ြးတာ။

သတို႔ဟာ

အမ်ာြးစိုဟာ

သတို႔္ါတီအႏိုင္ရျ္ီြးေတာ့

ေနာက္ဆံိုြး

တန္ြးတညီမွ်ေရြး၊

သတို႔(ရပာသာြးေတပ)အေနနြဲ႔

ညီမွ်သင့္ေလ်ာ္တြဲ့္္ေဒေတပနြဲ႔

ဖပ႔စ
ြဲ ည္ြး္ံိုအေျခခံ္္ေဒကို တိုင္ြးရင္ြးသာြး ေတပအတပက္ ဖန္တီြးေ္ြးသင့္တယ္။”
ရပာသာြးအခ်ဳ႕က ျမန္မာအစိုြးရထံႏွင့္ယံိုႀကည္မႈ တည္ေဆာက္ရယရန္အတပက္ ္္ေဒေအာက္မွေန၍ တရာြးမွ်တမႈႏွင့္
လပတ္လ္္မႈကို အလ်င္ေတာင္ြးဆိုေနခ်န္တပင္ အျခာြးတစ္ဘက္မွ ရပာသာြးမ်ာြးကလည္ြး ၎တို႔၏ ေဒသဖပံ႕ၿဖဳြးေရြးအတပက္
္ညာေရြး၊ က်န္ြးမာေရြးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံိုမ်ာြးကို ေတာင္ြးဆိုၾကတယ္။ ဘာြးအံခရိုင္မွ ရပာသာြးတစ္္ီြး၏
တင္ျ္ခ်က္မွာ-

“ေရပြးေကာက္္ရ
ပြဲ ြဲ႕ ရလာဒ္ကို ကၽပန္ေတာ္ကေတာ့ ေအာက္ေျခကကစၥရ္္ေတပကို ေသခ်ာ နာြးလည္ႏိုင္ျ္ီြးေတာ့
ကၽပန္ေတာ္တို႔ေတပရြဲ႕ ျ္ႆနာကို ေျဖရွင္ြးႏိုင္စပမ္ြးတကယ္ရွတြဲ့ ေကာင္ြးမပန္တြဲ့ အစိုြးရတစ္ရ္္ကို လိုခ်င္္ါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လြဲဆိုေတာ့ ဘယ္အခ်န္မွာ ကၽပန္ေတာ္တို႔ရြဲ႕ ေျမယာေတပအသမ္ြးခံရမလြဲဆိုတာကို မသ္ါဘြး။ ျ္ီြးေတာ့
အြဲ့ဒီမွာကၽပန္ေတာ္တို႔ေတပ ္ိုငဆ
္ ိုင္ဖို႔ ဘာမွက်န္ရွေတာ့မွာလြဲ မဟိုတ္္ါဘြး။ အကယ္၍ အမ်ဳြးသာြးဒီမိုကေရစီသာ
အာဏာရလာခြဲ့မယ္

ဆိုရင္ ္ဋ္ကၡေတပေျဖရွင္ြးႏိုင္ျ္ီြး ျမန္မာျ္ည္အတပက္ျငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးကို

သယ္ေဆာင္လာ

လမ့္မယ္။ ကၽပန္ေတာ္တို႔အေနနြဲ႔ ္ါတီေတပကို အဓကထာြးျ္ီြး လို္္ေစခ်င္တာကေတာ့ ေဒသခံ
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တ္္မေတာ္မွ

ကၽပမ္ြးက်င္သ

ေသာင္ြးက်န္ြးသနယ္ေျမအျဖစ္

ေမာင္ေအာင္မ်ဳြး

ရွင္ြးျ္သည္မွာ

အဆင့္ေရတပကသ
္ ည့္

ထိုေဒသခံ၏လက္နက္ကင
ို ္အဖပ႔မ
ြဲ ဟိုတေ
္ သာ

္ံိုစံ

အဖပ(ြဲ႔ NSAG)

၁၉၆၀
မွာ

ခိုႏွစ္ကျ္ဒါန္ြးခြဲ့ေသာ

အမြဲေရာင္၊

တ္္မေတာ္မွ

အညဳေရာင္

တိုင္ြးရင္ြးသာြးလက္နက္ကိုင္အဖပ႔(ြဲ EAGs)တ႔၏
ို

သ႔မ
ို ဟိုတ္

အဆင့္

သံိုြးဆင့္

အျဖ ေရာင္

လွဳ္္လ်ာြးေဆာင္ရက
ပ ္မႈ

ျဖင့္
ဟ၍

တည္ရွရာ

ေနရာအက်ယ္အ၀န္ြးအေ္ၚအေျခခံ၍ သတ္မတ
ွ ထ
္ ာြးသည္။ ေျ္ာင္ြးလြဲသတ္မွတ္ လိုကသ
္ ည့္ ္ထမ စကာြးစိုတစ္ခို ျဖစ္ေသာ အမြဲေရာင္မွ
အညဳေရာင္သ႔ို ေျ္ာင္ြးလြဲသတ္မတ္ လက
ို ္သည္ဟဆ
ို ို္ါက အဓ္ၸါယ္မွာ (EAGs) တိုင္ြးရင္ြးသာြးလက္နက္ကိုငမ
္ ်ာြး ထန္ြးခ်ဳ္္ထာြးသည့္ေနရာ
ေဒသကို တ္္မေတာ္မွ ျ္န္လည္၍ ေျ္ာင္ြးလြဲ ထန္ြးခ်ဳ္္လိုက္ျခင္ြး္င္ျဖစ္သည္။ ဒိုတယစကာြးစိုမွာ အညဳေရာင္ေဒသမွ အျဖ ေရာင္ေဒသအျဖစ္သ႔ို
ေျ္ာင္ြးလြဲသတ္မတ
ွ လ
္ ိုကသ
္ ည္ဆလ
ို ွ်င္

ထိုေနရာေဒသသည္

ေသာင္ြးက်န္ြးသ

လွဳ္္လ်ာြးေဆာင္ရက
ပ ္မလ
ႈ ိုြးံ ၀မရွဘြဲ

ရွင္ြးလင္ြးေသာေနရာဟ၍

ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆိုြးံ စကာြးစိုမွာ အျဖ ေရာင္ေဒသမွ hard-core area ဟိုေျ္ာင္ြးလြဲလွ်င္ အဖပြဲ႔အစည္ြးမ်ာြးစပာ ထိုေနရာတပင္ လို္က
္ ိုငရ
္ န္ လိုအ္္ျ္ီြး
အမ်ဳြးသာြးကာကပယေ
္ ရြးတစ္ခလ
ို ိုြးံ အတပက္ ဒိုတယ-အစိုြးရ စစ္တ္္ကို အစိုြးရမွ ဖပြဲ႔စည္ြးထာြးသည္ဟ၍ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေအာင္မ်ဳြး၏ ` တ္္မေတာ္ကို
တည္ေဆာက္ျခင္ြး ` တပင္ႀကည့္္ါ : ၁၉၄၈ ခိုႏွစ္မွ ျမန္မာ့ကာကပယ္ေရြးတ္္,စင္ကာ္ Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Forced
Since 1948,: အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ့လာေရြး တကၠသိုလ၊္ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္နာ ၃၁-၃၂ ။ ထ႔အ
ို တ သငယ္ခ်င္ြးေလာရန္သေလာ Neither Friend
Nor Foe: Myanmar's Relations with Thailand Since 1988 ၁၉၈၈ခိုႏွစ္မွ စတင္ေသာ ထိုင္ြးႏွင့္ ျမန္မာတ႔၏
ို ဆက္ဆံေရြး ၊ စင္ကာ္ : Institute
of Defence and Strategic Studies Nanyang Technological University, 2002, p.71.
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လမႈအသိုင္ြးအ၀ိုင္ြးေတပရြဲ႕
စတာေတပျဖစ္တယ္။

လိုအ္္ခ်က္ေတပျဖစ္တြဲ့

ျ္ီြးေတာ့

ကၽပန္ေတာ္တို႔ရြဲ႕

ေရ၊လွ်္္စစ္မီြးနြဲ႔
လမႈအသိုင္ြးအ၀ိုင္ြးဟာ

္ိုမိုေကာင္ြးမပန္တြဲ့

လမ္ြးေတပ

အေ္ါင္ြးလကၡဏာ

ေဆာင္တြဲ့

လမ္ြးဘက္ကို ေျ္ာင္ြးလြဲသပာြးလမ့္မယ္လို႔ ကၽပန္ေတာ္ယံိုႀကည္္ါတယ္။”
ဒြး္လာယာ ခရိုင္မွ ရပာသ ေနာ္ ---- ၏ ေျ္ာၾကာြးခ်က္မွာ-

”ကၽပန္မတို႔

မြဲေ္ြးခြဲ့တယ္။

ကၽပန္မတို႔ရြဲ႕လမ်ဳြးေတပ

ဘာျဖစ္လို႔လြဲဆိုေတာ့

လပတ္လပတ္လ္္လ္္နြဲ႔

္ညာေရြးကိုရယဖ႔အ
ို တပက္

အခပင့အ
္ ေရြး

အနာဂါတ္မွာ

ျငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးကိုလိုလာြးတြဲ့

အလို္္လို္္ႏိုင္ဖ႔အ
ို တပက္ဘြဲျဖစ္္ါတယ္။
ရွသင့္္ါတယ္။

ဘာျဖစ္လ႔လ
ို ြဲဆိုေတာ့

အတပက္ရယ္

ကေလြးေတပဟာ
အရင္တိုန္ြးကလိုမ်ဳြး

အေျခအေနေတပ ျ္န္မျဖစ္ခ်င္ေတာ့လို႔္ါ။ ဟိုြးအရင္တိုန္ြးကဆိုရင္ ကၽပန္မတို႔ ေက်ာင္ြးကိုမသပာြးႏိုင္ခြဲ့ႀကဘြးေလ။
ကၽပန္မတို႔ လက္နက္ကိုင္ ္ဋ္ကၡေတပေႀကာင့္ ေျ္ြးခြဲ့ရတယ္။ ္ညာမရွတြဲ့အတပက္ေႀကာင့္လြဲ တိုင္ြးျ္ည္အတပက္
ကၽပန္မတို႔အကအညီမေ္ြးႏိုင္ခဘ
ြဲ့ ြး။

ကၽပန္မမွာဒီ

ေရပြးေကာက္္န
ပြဲ ြဲ႔

္တ္သတ္ျ္ီြး

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတပရွတြဲ့

အတပက္ေႀကာင့္ မြဲေ္ြးခြဲ့ျခင္ြးျဖစ္တယ္။ ကၽပန္မရြဲ႕လထိုေတပအတပက္

ျဖစ္ခ်င္္ါတာကေတာ့ သတို႔ေတပအလို္္ကို

လပတ္လ္္စပာ

ေလ်ာ့နည္ြးေစဖ႔အ
ို တပက္ဘြဲ

လို္္ကိုင္ႏိုင္ျ္ီြးေတာ့

အက်င့္္်က္

လာဘ္စာြးမႈ

ျဖစ္္ါတယ္။

ျ္ည္သလထိုေတပအတပက္ အမွန္တကယ္ႀကည့္ျ္ီြးေတာ့မွ မာြးမာြးမတ္မတ္ ရ္္တည္ေ္ြးလာမြဲ့ ေခါင္ြးေဆာင္မ်ဳြး
ေတပကိုဘြဲ လိုလာြး္ါတယ္။ေခါင္ြးေဆာင္ေတပဟာ ရိုြးသာြးျ္ီြးေတာ့ သတို႔စကာြး သတို႔တည္တြဲ့သေတပ ျဖစ္ရ္ါမယ္။
ေခါင္ြးေဆာင္ေတပဟာ

သတို႔ျ္ဳလို္္တြဲ့အရာေတပအေ္ၚ

တာ၀န္ယမႈ၊

တာ၀န္ခမ
ံ ႈရွျ္ီြး

သတို႔ရြဲ႕အမွာြးကို

လက္ခံႏိုင္စပမ္ြးလြဲရွရ္ါမယ္။ အကယ္၍ ေခါင္ြးေဆာင္ေတပဟာ မွန္ကန္တြဲ့လမ္ြးစ္္ကိုသံိုြးျ္ီြး ္ီြးေဆာင္သပာြးမယ္
ဆိုရင္ေတာ့ လထိုေတပက သတို႔ေတပရြဲ႕ေနာက္ကို လိုက္ႀကမွာျဖစ္တယ္။”

နဂိုြးံ ခ်ဳ္္
ရပာသာြးမ်ာြး၏ အေတပ႔အႀကံဳမ်ာြးအရ
(သို႔မဟိုတ္)

တိုင္ြးရင္ြးသာြး္တ္သက္ဆက္ႏပယ္မႈ

ခ်န္လွ္္ထာြးျခင္ြးခံခြဲ့ရသည္။
လာမည့္အစိုြးရသည္
အေလြးထာြး

မွာြးယပင္ြးမႈမ်ာြး၊ ေ္ါ့ေလ်ာ့မႈမ်ာြး၊ ေဒသေနရာ ္ထ၀ီအေနအထာြးအရ

လထို၏ယံိုံႀကည္မႈ

ေဆာင္ရပက္ရန္

တေလ်ာက္လံိုြးအတပက္

၎သည္
အလပန္္င္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ရရွေအာင္

ဒီမိုကေရစီ

အေရြးႀကီြးေႀကာင္ြး။

ထို႔ေနာက္

အခက္အခြဲ

မ်ာြးစပာေသာမြဲေ္ြးရာတပင္

အထက္ေအာက္
အထြးသျဖင့္

အေတပ႔အႀကံဳမ်ာြးကို

၎တို႔၏အသံမ်ာြးကို

အေရြးတယကိုင္တပယ္ ေဆာင္ရက
ပ ္ရ္ါမည္။
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ျ္ည္သမ်ာြး

အသပင္ကြးေျ္ာင္ြးေရြးလို္္ငန္ြးမ်ာြးတပင္

အႏွစ္သာရအဓ္ၸယ္ရွေသာ

လာမည့္အစိုြးရကိုယ္စာြးလွယ္မ်ာြးသည္

ရပာသာြးမ်ာြးေတပ႔ႀကံဳခံစာြးေနရေသာ
အေလြးထာြးရ္ါမည္။

အစရွသည္တို႔ေႀကာင့္

လို္္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳြးကို္င္
္ြးေ္ါင္ြး္ါ၀င္မႈ

ျမန္မာျ္ည္
၎တို႔ထံမွ

ဂရိုစိုက္သတျ္ဳမွတ္သာြးျ္ီြး

လို္္ငန္ြးစ္္

အေရွ႕ေတာင္္င
ို ္ြးရွ
ရယသရွမွတ္သာြး၍

၎တို႔၏အေရြးကစၥကို

ကရင္လ႔အခပင့အ
္ ေရြးအဖပ႔မ
ြဲ ွ ျ္ဳလို္္ေဆာင္ရပက္ခြဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ေရပြးေကာက္္ပြဲ ႏွင့ဆ
္ က္ႏပယ္ေသာ အင္တာဗ်ဳြးမ်ာြး၏
္္မာတစ္ခ်ဳ႕အရ ရပာသာြးမ်ာြးသည္ လာမည့္အစိုြးရထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာမ်ာြးမွာ(၁)

ျမန္မာျ္ည္အေရွ႕ေတာင္္ိုင္ြးရွ
ကတေ္ြးထာြးသည့္အတိုင္ြး

စစ္္ံိုစံသပင္ြးျခင္ြး
အေျ္ာႏွင့္

ကစၥမ်ာြးကို

အလို္္ညီစပာ

ဟန္႔တာြးျ္ီြး၊

တစ္ႏိုင္ငံလိုြးံ

ျငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးအတပက္

အ္စ္အခတ္

ရ္္စြဲေရြးတပင္

အာြးလံိုြး္ါ၀င္ႏိုင္ေရြးအတပက္ ဆက္လက္လို္္ေဆာင္ရန္။
(၂) ရပာသာြးမ်ာြး၏ေျမယာမ်ာြးကို သမ္ြးယျခင္ြးကြဲ့သို႔ေသာ ဖပ႔ံျဖဳြးေရြးစီမံကန္ြးႀကီြးမ်ာြးေႀကာင့္ ျဖစ္ေ္ၚလာသည့္
ဆိုြးက်ဳြးမ်ာြးကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျ္ဳလို္ၿ္ ္ီြး နယ္စ္္ႏွင့္ တိုင္ြးရင္ြးသာြး ေဒသမ်ာြး၏လမႈဖ႔ျပံ ဖဳြးေရြးအတပက္
၎တို႔ကတကဝတ္ျ္ဳထာြးသည့္

လို္္ငန္ြးစ္္မ်ာြးကို

္ပင့လ
္ င္ြးျမင္သာမႈရွသည့္

အျ္ဳအမမ်ာြးျဖင့္

ကိုယ္တိုင္ရိုြးသာြးစပာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရပက္ ျဖည့္စည္ြးေ္ြးရန္။၊
(၃)

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ

္ညာေရြးႏွင့္

က်န္ြးမာေရြးကို

ႏိုင္ငံအတပင္ြးေနထိုင္သတိုင္ြး

ရရွေစေရြးအတပက္

လို္္ေဆာင္သပာြးရန္။
(၄) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရပြးေကာက္္သ
ပြဲ ည္ ႏိုင္ငံတကာ မြဲေ္ြးသည့္ စံခ်န္စံႏန
ႈ ္ြးမ်ာြး၊ ္ပင့လ
္ င္ြးျမင္သာမႈျခင္ြးမ်ာြး
စသည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္အတပက္ ေရပြးေကာက္္ပြဲ လို္္ငန္ြးစ္္ကို ေနာင္လာမည့္ ေရပြးေကာက္္ပြဲ မတိုင္မီ
ျ္င္ဆင္မႈမ်ာြးျ္ဳလို္ရ
္ န္။
နဂံိုြးခ်ဳ္္အေနျဖင့္

လာမည့္အစိုြးရအတပက္

အေရြးႀကီြးဆံိုြးသည္

ျ္ည္သလထိုမွ

၎တို႔အာြး

မြဲေ္ြးခြဲ့ေသာ္လည္ြး

၎တို႔ထံမွ ယံိုၾကည္မႈ အျ္ည့္အဝ မရရွေသြးသည္ကို သထာြးရမည္။ ဘတ္-ထာြးဝယ္ခရိုင္မွ ရပာသာြးတစ္္ီြး၏
ေဖာ္ျ္ခ်က္အရ ျ္ည္သလထိုသည္ အစိုြးရသစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿ္ီြး အဆံိုြးအျဖတ္ေ္ြးေနမည္ ျဖစ္သည္။

“ႀကမ္ဖန္မ်ာြးစပာ ေျ္ာင္ြးလြဲခ်န္တန္ျ္ီ ဟ၍ ္ါတီအခ်ဳ႕မွ လာေရာက္ေျ္ာႀကာြးသည္ကို၎တို႔ ႀကာြးခြဲ့ရသည္။
ထို႔အတ ္ိုစတာ၊နံရံက္္စာေစာင္မ်ာြးတပင္လည္ြး ျမင္ခြဲ့ႀက္ါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာသည္ ေရပြးေကာက္္ျပြဲ ္ီြးလွ်င္
၎တို႔ေဒသအတပက္ မည္ကြဲ့သို႔ ေျ္ာင္ြးလြဲေ္ြးမည္ကို ေသခ်ာစပာမသ္ါ။ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ စစ္မွန္ေသာ
ျငမ္ြးခ်မ္ြးေရြးကို ဖန္တီြး ေ္ြးႏိုင္ေသာ ေကာင္ြးမပန္၍ သန္႔ရွင္ြးေသာအစိုြးရ တစ္ရ္္ေ္ၚထပက္လာရန္ျဖစ္သည္။
၎တို႔အေနျဖင့္

အရာအာြးလံိုြး

ကပာျခာြးသပာြးလမ့္မည္ဟ၍ေတာ့

မေသခ်ာေ္။

အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္

ေရပြးေကာက္္အ
ပြဲ ျ္ီြးတပင္ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာရန္ လိုအ္္ေသြးေသာေႀကာင့္္င္ျဖစ္္ါသည္။”
_______________________________________________________________________________

ဆက္သယ
ပ ရ
္ န္
ေနာ္အယ္ေသာ
စည္ြးရံိုြးလွဳ႔ေ
ံ ဆာ္ေရြးတာ၀န္ခံ (ရန္ကန
ို )္
ဖိုနြး္

။

။ +၉၅ ၉၇၈ ၇၁၀ ၄၆၅၉
+၉၅ ၉၉၇ ၆၅၃ ၆၇၁၅

အီြးေမြးလ္။

။ ehthaw@khrg.org
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