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(၂၁) ရာစပုင ္ ုုံ တတယိအစည းအ ေးတတင  တပ မ တာ ကာကတယ  ရး ဥ းစ းခ ်ဳပ  
ဗို္  ခ ်ဳပ မမ္းၾက းမင း အာင ္ ိလင    ပာၾကားာည ည့္ မနိ ႔ခတန း င္ ည့္ စပ ္  ္ဥ း၍ ာုုံးာပ တင  ပခ က  

(၁) အတတိ ာမိုင း ္င ည့္စပ ္္ ဥ း၍ ၎၏မိန ႔ခတန းမ္ာ အ တတးအ ခၚအရ္တြဲ နာည ္။ ကိုးကားမလမ္ာ္ည း မ ပည ည့္စုုံ 
ပါ္။ “ အတတိ ာမိငု းရြဲဲ႕ အက ဥ းာားမ ျစ  စနြဲဲ႕” ဟူ၍   ပာၾကား ခင းမ္ာ ာမိုင းကို ဥပကၡာ ပ်ဳရာ ရာက ာည ္။ 
ာမိုင း၏ ခ ည   ္ာင မလကိမုခုံ ္င ည့္ ဟူ၍္ည း ဆို္ ိုရာ ရာက ာည ္။ ယင းမ္ာ မ္ားယတင းပါာည ္။  ကိငု စတြဲာင ည့္ ာာ 
အ တတးအ ခၚမ္ာ ာမုိင း ျစ ရပ မ ားအနက  အမ္န မ ားကို ာိ အာင  ္ည့္္ာလာ၊ တန းျိးုးားအာအိမတ္  ပ်ဳလာ၊ 
ဆက ္က က င ည့္ာုုံး ုိ င ရန  ၾကိ်ဳးပမ းလာ၊  အမ္ားမ ားကို ာင ခန းစာယူ ပ း  နာင မမ္ား အာင    ရ္ာင ၾကည ရမည  ျစ  
ာည ္။ 

၎က ကိုးကား  ပာဆိရုာတတင ္ ည း  မန မာ ုိ င ငုံအား  ဗိတာိ္ တို႔က ကို္ ုိန  ပ်ဳခြဲည့္စဥ က  ျစ ရပ မ ား 
ကိာုာ အဓိက းာက  ပာတားခြဲည့္ာည ္။ ယင းမတိုင မ က  မန မာမဟတု  ာာ တိုင းရင းာား္ူမ ်ိဳးအာ း ာ းာည  
ာမိုင းတတင ္ တတ ္ ပ စတာ နခြဲည့္ၾက ၾကာင း ရ္မ းလာ၊ မတန လာ၊ ရခိငု  စာည ည့္ တုိင းရင းာားမ ားမ္ာ ာူဲ႕း းလာ၊ ာူဲ႕နန းလာ၊ 
ာဲူ႕ဘုရင မ ား ္င ည့္ပင  တိုင း ုငိ ငုံတည  းာင ခြဲည့္ၾက ၾကာင းလာ၊ ရ္မ းမင းမ ားက  မန မာဘုရင း းနန းကိုပင  ာိမ းပိကု  
အုပ ခ ်ဳပ ာည ည့္ ကာ္မ ားရ္ခိြဲည့္ ၾကာင းလာ၊1 မတန ပ ဒာရာဇ မ ားအပု ခ ်ဳပ ခြဲည့္ာည ည့္  ုိ င ငုံ ္င ည့္  မန မာပ ဒာရာဇ မ ား 
အုပ ခ ်ဳပ ခြဲည့္ာည ည့္  ုိ င ငုံတို႔ န္စ  ပါင းရ္ည ၾကာစတာ စစ မက ဆင   ြဲခြဲည့္ၾက ၾကာင းလာ၊  အဒ  ၁၇၅၂ မတ ္  ၉ ရက  န႔တတင  
မတန ဘုရင ၏ ဟုံာာေတ တပ မ ားက  မန မာဘရုင ၏ အေ မိ်ဳဲ႕ကိတုက ၍ ာိမ းပိကု ခြဲည့္ၾက ၾကာင း2 အစရ္ိ ာာ 
္တန စတားင ရာ္းာည ည့္ ပ ဒာရာဇ  ခတ ာမိငု း နာက ခုံမ ားကို ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင က စိုးစဥ းမ္     ပာၾကား 
ာတားခြဲည့္ ခင းမရ္ပိါ္။ 

 ကရင လာ၊ ကခ င  နင္ ည့္ ခ င း စ ာာ တိုင းရင းာားမ ားအ န ျင ည့္္ည း ၎တို႔၏  ဒာလာ၊ နယ   မမ ားအား 
ာက ဆုိင ရာ ္ူမ ိ်ဳးစုမ ား၏ အၾက အကြဲမ ားက ္တတ ္ပ စတာ အုပ ခ ်ဳပ ခြဲည့္ာည  ဟူ ာာအခ က မ္ာ အ ငင းမပတားပါ္။ 

                                                           
1 (အးက တတင  ျာ  ပခြဲည့္ာည ည့္ ာမိုင း ျစ ရပ  ္င ည့္ဆက စပ ္္ က )  ဗိတိာ္ ာည  အးက  မန မာ ိုင ငုံကို ာိမ းပိုက  ပ းစခ ိန ကပင  ရ္မ း ပည  
နယ ကုိ တာ းတ ခားခတြဲ၍ အုပ ခ ်ဳပ ခြဲည့္ ခင း ျစ ာည ္။ တိုု င းရင းာား္ူမ ိ်ဳးမ ားအ ရး  ္င ည့္ ၁၉၄၇ အ  ခခုံဥပ ဒ ပးမတတြဲလာ၊  မန မာည့္ာမိုင း ျစ  
ရပ အမ္န မ ား ရးာား ပ်ဳစု ရးအျတြဲဲ႕က စိစစ ၍ ဥ း က ာ ေင းလာ၊ ဥ း မဟန လာ၊ ဥ းာိန း္ိလင တို႔က  ပ်ဳစုာည ္။ ၁၉၉ေ  ပည ည့္ ္စ  ဧ ပ ္တတင  တကၠ 
ာို  ္မ ား ပုုံ ္ိပ တိုက က ပုုံ ္ိပ းုတ  ေ  ျန ႔ခ  ခြဲည့္ာည ္။  
2 မ္န နန းရာဇေင  ၃္။ ကုန း ဘာင  ခတ  မန မာ ိုင ငုံအ  ခအ န ( ၁၇၁၄ - ၅၂ )  ရးာ-ူ  ဒါက တာရ ရ လာ၊ အၾက းတန းာု တာနမ္မးလာ၊ 
 ုိင ငုံာမိုင း ာု တာနဥ းစ ီ ာနလာ၊ ယဥ  က းမလေန ၾက းီာန ( ၁၉၇၃ ) 
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ကခ င   ္င ည့္ ခ င းတိုင းရင းာားတို႔ာည  မမိိတို႔နယ   မမ ားအား  ဗတိိာ္ တို႔ေင  ရာက ာိမ းပိကု  ခင းကို အ ပင း 
အးန ဆန ႔က င ခုခုံတိကု ခိကု ခြဲည့္ၾက ၾကာင းာမိငု းစာအပု မ ားတတင  အးင အရ္ားပါရ္ာိည ္။3 

 ဘ စ  (၂ေေေ) အ စာပိငု းကာ္တတင  ဗဟိယုူနန  ဒာ  နးိုင စဥ ္္ည း တန ခိုးၾက းးတား န ာာ 
မတန ဂုိတာတာတရတု တပ မ ားက မၾကာခဏ ္ာ ရာက   ္ာက ယက္  တိကု ခုိက ခုံ နရာ ျင ည့္ မတန လာ၊ တအန း ္င ည့္ ေ 
တို႔ာည  မြဲ ခါင  မစ  အးက ပို င း၏ အ ရ္ဲ႕ဘက  ခမ း  ယာနကတိုင း(ခ)တာ္ိျအုိုင ( Dali-Fu) အရပ  ဒာကိ ု
ဘ စ (၂ေေေ) ခန ႔က ေင  ရာက အ  ခခ  ပ း  က း(ခ)  ကာာမမ  ပည ကို းူ းာင ၍ မင း(ဘုရင )ကြဲည့္ာို႔ 
အၾက းအကြဲကို တင ကာ စုစည းစတာ နးိုင တတ စ ပ်ဳ္ာ၏္။4 

 ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင ာည  ာမိုင းတ ္္ ာက ္ ုုံးာ း ခား္တတ ္ ပ စတာ တည ရိ္ခြဲည့္ရုုံာာမက  မန မာ 
ဘုရင ၏ အုပ ခ ်ဳပ မလ အာက တတင  ရာ  ဗိတာိ္ တို႔၏ အုပ ခ ်ဳပ မလ အာက တတင ပါ မရ္ိခြဲည့္ာည ည့္ ကရင န  ပည ၏ ာ း ခား 
္တတ ္ပ မလကို္ ည း မည ာို႔မ္  းည ည့္ာတင းလာ၊   ပာဆိာုတားခြဲည့္ ခင းမရ္ိ ခ ္။ 

 ၁၈၈၆ ခ ္ုစ တတင   ဗိတာိ္ တို႔ အးက  မန မာ ုိင ငုံကို ာိမ းပိုက စဥ အခါက ၁၈၇၅ ခု ္စ  ဇတန ္  ၂၁ရက  
တန္ၤာ န႔က  မန မာဘုရင ကိယု စားကင းေန မင းၾက း  င္ ည့္ အိ ၵိယမ္  ဗတိာ ္အစိးုရကိယု စား္ယ္  ဆာ ဒါက ဂ 
္ပ (စ )  ျာ ဆက 5 တို႔ ခ ်ဳပ ဆိုခြဲည့္ ာာ ာ ဘာတူစာခ ်ဳပ ာည  အတည  ျစ  န ပ  ျစ ာည ္။ ယင းာ ဘာ 
တူစာခ ်ဳပ တတင  - 

အ နာက  ကရင န နယ ာည  ာ း ခား ျစ ၍ ္တတ ္ ပ  ာာ ဒာအ ျစ  ဆက ္ က တည ရိ္ ၾကာင း ္င ည့္ 
အဆိပုါ ပည နယ အ ပၚမည ာည ည့္အခ ်ဳပ အ ခာ အာဏာ ာို႔မဟတု  အပု ခ ်ဳပ ရန  အခတင ည့္အာဏာကိ ု
မဆို  တာင းဆိ ုခင းမ ပ်ဳရန  ာို႔တည းမဟတု  က င ည့္ာုုံး ခင းမ ပ်ဳရန   ဗတိိာ ္အစိးုရ  ္င ည့္  မန မာဘရုင အစိုး 
ရတို႔ ာ ဘာတူၾကာည ္။6------ ဟူ၍ပါရ္ာိည ္။ 

 ကရင န နယ မ ားာည  ရ္မ းနယ မ ားကြဲည့္ာို႔မဟတု ဘြဲ မည ာည ည့္အခါတတင မ ္  ဗတိိာ ္ပိုင  အိ ၵိယ၏အစတိ  
အပိုင းတခအု ျစ မတည ရ္ိခြဲည့္ ပ္။ ာို႔ရာတတင  အိ ၵယိရ္ိမဟာရာဇာ စာ ဘတားမ ား အုပ ခ ်ဳပ ာည ည့္နယ မ ား7  ္င ည့္တူည  
ာည ည့္ အဆင ည့္အတန းကိုမူ ရရ္ိခြဲည့္ာည ္။8  ဗိတိာ ္တို႔ာည  ကရင န နယ မ ားကိာုိမ းပိုက  ခင းမ ပ်ဳဘြဲ ္တတ ္ပ  
  ာာာ း ခား ဒာအ ျစ  းားရ္ခိြဲည့္ ာည ္။9 

(၂) “ အ ၾကာင း ၾကာင ည့္ အက ိ်ဳး ျစ ရတယ ဆိတုြဲည့္ နယိာမတရားအရ  ျစ  ပၚခြဲည့္တြဲည့္ အ ၾကာင းတရားမ ား ကို 
မ္န မ္န ကန ကန   ေျန ရမ္ာ ျစ ပါတယ ္။” ဟုဆိာုတား ာာ ္ည း ၎၏  ေျန ခ က မ ားာည  ္တြဲ ခ ာ ္္ က ရ္ ိ

                                                           
3 (အးက ရည ညတန းပါ တိုင းရင းာား္ူမ ိ်ဳးမ ားအ ရး  ္င ည့္ ၁၉၄၇ ခု ္စ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ ပးမတတြဲ စာမ က  ္ာ ၁၃္။) 
4 တအန း(ပ ္ာင ) ္ူမ ိ်ဳး ာမိုင းလာ၊ စာမ က  ္ာ ၂၈ - မိုင းအုိက  ကာ   ရးာား ပ်ဳစုာည ္။  
5 Sir Douglas Forsyth  ( အးက ရည ညတန းပါ တိုင းရင းာား္ူမ ိ်ဳးမ ားအ ရး  ္င ည့္ ၁၉၄၇ ခု ္စ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ ပးမတတြဲ 
စာမ က  ္ာ ၂၃္။)  
6 Shan States Manual, p.343  
7 Indian Princely States 
8 ( အးက ရည ညတန းပါ တိုင းရင းာား္ူမ ိ်ဳးမ ားအ ရး  ္င ည့္ ၁၉၄၇ ခု ္စ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ ပးမတတြဲ စာမ က  ္ာ ၂၄္။) 

9 ( အးက ရည ညတန းပါ တိုင းရင းာား္ူမ ိ်ဳးမ ားအ ရး  ္င ည့္ ၁၉၄၇ ခု ္စ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ ပးမတတြဲ စာမ က  ္ာ ၂၅္။) 
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ာည ္။ “အ ၾကာင း” ာည ဘာ္ြဲ္။ တိတကိ က   းာက  ပာတားခြဲည့္ ခင းမရ္ိပါ္။   ပည တတင းစစ  ျစ ရာည  ည့္ နာက ခုံ 
အ ၾကာင းရင းမ ားစတာရ္ာိည ည့္အနက  အဓကိ က ာည ည့္ အ ၾကာင းမ ား မာ္  အာက ပါအတိငု း ျစ ာည ္။ 

၁္။ တိုင းရင းာား္ူမ ိ်ဳးမ ား ္င ည့္ ၎တို႔၏ နယ   မမ ားာည  ာမိငု းတတင ္ တတ ္ ပ စတာ တည ရိ္ခြဲည့္ၾကာည  
ဟာူည ကိ ု မဟာ္ူမ ိ်ဳးၾက းေါဒ က င ည့္ာုုံး ာာ  မန မာစစ  ခါင း ဆာင မ ား  ္င ည့္  ုိ င ငုံ ရးာမားမ ားက 
အာအိမတ္ မ ပ်ဳခြဲည့္ ခင း္။ ၎တို႔၏ ရပုိင ခတင ည့္ကို ဥပ ဒ ္င ည့္အည   ျာ  ဆာင မ ပးခြဲည့္ ခင း္။  

၂္။ ၁၉၄၇ ခ ္ုစ  ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ အာက တတင  ဒ မိကု ရစ စနစ ကို က င ည့္ာုုံးာည ဟဆုို ာာ ္ည း 
ဗမာ ပည ကတန  မမနစ ပါတ အ န ျင ည့္  ို င ငုံ ရးပါတ တရပ အ ျစ  ရပ တည မလကို အတင းအဓမမျိ ိ္ပ ျ က  
ာိမ းခုံခြဲည့္ရ ခင း္။ 

၃္။  ပည တတင းဥပ ဒအရ ာာမက  ုိင ငုံတကာဥပ ဒအရပါတရားေင  ာာ ပင ္ုုံစာခ ်ဳပ ၏ခိငု မာမလကိ ု
 မန မာစစ  ခါင း ဆာင မ ား ္င ည့္  မန မာ ုိင ငုံ ရးာမားအမ ားစုက  ငင းပယ  ခင း္။ ယ န႔အခ ိန းိ တုိင းရင း 
ာား ပည နယ မ ားအား ကိယု ပိုင အုပ ခ ်ဳပ ခတင ည့္ ရာခုိင နလန းအ ပည ည့္ အပ  ္င းမလမ ပ်ဳ ခင း္။ 

၄္။ တိုင းရင းာား ပည နယ မ ားပိုင ာည ည့္   မယာလာ၊ ာဘာောယုံဇာတ  င္ ည့္ ာဘာေပတ ေန းက င မ ားအား 
္တတ ္ပ  ရးရ ပ းခ ိန မ္စ၍  မန မာအစိးုရ (အးူးာ ျင ည့္  မန မာစစ  ခါင း ဆာင   ဟာင းာစ မ ားကာာ 
ယ န႔အခ ိန းိ) းင ာ္ို ခ ယ ္ ယ္ အ မတ းတု ခြဲည့္ ခင း္။ 

၅္။ ၁၉၆၂ ခု ္စ  မတ ္  ၂ ရက  န႔မ္စ၍ ဗို္  ခ ်ဳပ  နေင း ခါင း ဆာင  ပ း  မန မာစစ တပ က အာဏာာိ မ းလာ၊ 
တိုင းရင းာား ပါင းစုုံ  ပည ာူ္ ူးုမ ားအ ပၚ ျိ ိ္ပ အုပ ခ ်ဳပ လာ၊ ္ဲူ႕အခတင ည့္အ ရးခ ိ်ဳး ျာက မလမ ား က မး္တန  
ခြဲည့္ ခင း္။ ဆက ္ က ၍္ည း က မး္တန ္ ္ က ရ္ိာ ျင ည့္  ို င ငုံတကာ၏ အ ရးယ ူဆာင ရတက မလကို စတင  
ရင  နရ ပ   ျစ  ခင း္။ 

(၃) “ ္က နက ကိငု အျတြဲဲ႕အစည းမ ားနြဲဲ႕တပ မ တာ ရြဲဲ႕အၾကားမာ္  ပ နာၾက းငယ တစုုံတရာမရ္ဘိြဲ 
ာက ဆိငု ရာအစိးုရမ ားနြဲဲ႕ ္က နက ကိငု အျတြဲဲ႕အစည းမ ားအၾကားမာ္ာာ မ က နပ ခ က  တတလာ၊  တာင းဆိခု က  
  တတရ္ ိၾကာင း  တတဲ႕ရ္ရိမာ္ ျစ ပါတယ ္။” ဟ၍ူ ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင က   ပာၾကားာတားခြဲည့္ာည ္။ ယင းမ္ာ 
တက တက စင ္ တြဲမ္ား ာာ   ပာဆိခု က  ျစ ာည ္။  ပည တတင းစစ ာမိုင းတတင   မန မာစစ တပ ၏ တာေန ရ္ိမလကို 
  ရ္ာင ္  ြဲ္ုိက  ခင း္ည း ျစ ာည ္။ ္ က ရ္အိခ နိ မ္ာတတင ္ည း NLD အစိုးရတတင ာာ တာေန ရ္ိ န ပိ း ၎၏  မန  
မာစစ တပ မ္ာ တိငု းရင းာား္က နက ကိုင အျတြဲဲ႕အစည းမ ား ္င ည့္ အဆင   ပ န ၾကာင း ျင ည့္ NLD အစိးုရကိ ု
ကန ႔းုတ ္ ိကု  ခင း ျစ ာည ္။  

 ္တတ ္ပ  ရးၾကိ်ဳးပမ းမလ ာမိုင းတတင   ဗိတာိ္ က  မန မာ ုိ င ငုံမ္ ဆတု ခတာာတားာည ည့္အခ ိန  ဂ ပန တပ မ ား 
ေင  ရာက ခြဲည့္စဥ ကာ္က  ျစ ာည ္။  မစ ေကကတန း ပၚ ဒာတတင  ဂ ပန စစ တပ မ္ ဗို္ မိုးၾကိ်ဳး၏ အမိန ႔ ျင ည့္ 
ဘ အိငု  အ (Burma Independence Army ) တပ မ ားာည   ဗိတာိ္ းုံမ္ ္က နက မ ားရယ၍ူ 
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ဂ ပန ကိုခုခုံတိုက ပတြဲေင ၾက ာာ ကရင အမ ိ်ဳးာား  ရ းတန းၾကာ ခါင း ဆာင ာည ည့္ ကရင ္ူမ ိ်ဳးအ တာ မ ားမ ားကိ ု
ာတ  ျတ ခြဲည့္ ၾကာည ္။10 ယင းမ္ာ အစုိးရ၏တာေန ရ္ိမလ ္င ည့္မဆိုင ဘြဲ က မး္တန ခြဲည့္ ာည ည့္ ရာဇေတ မလ ျစ ာည ္။ 

 မန မာစစ တပ ာည  တရတု  ျမ က မး က ာ မလကို ဆန ဲ႕က င  တိုက းတု ခြဲည့္ာည ည့္ ကာ္အတတင းမ္ာပင  
ရ္မ း ပည နယ ္ ရမ္ း္ူးကုိ ု ဆန ႔က င ္ ္ က  ္ဲူ႕အခတင ည့္အ ရးခ ိ်ဳး ျာက  မလ  မာက မ ားစတာ က မး္တန ခြဲည့္ာည ္။ 
းိုဲ႕ ၾကာင ည့္ ရမ္ း္က နက ကိုင  တာ ္္န  ရးအျတြဲဲ႕အစည းမ ား  ပၚ ပါက ္ ာ ခြဲည့္ရာည ္။ ၁၉၆၂ ခု ္စ တတင  
စစ တပ အာဏာာိမ း ပ း နာက  ဇူ္ ုိင ္ ၇ ရက  န႔တတင  ရန ကုန တကာၠို္   က ာင း ာားမ ားအား 
ရာနြဲဲ႕ခ   ပ းာတ  ျတ ္ ိကု  ာာအခါ တကာၠို္  က ာင းာားအ တာ မ ားမ ားာည  ဗမာ ပည  ကတန  မမနစ ပါတ  
 ္င ည့္ အ ခားတိငု းရင းာား္က နက ကိငု  တာ ္္န  ရးအျတြဲဲ႕အစည းမ ား  ္င ည့္ ပူး ပါင းာတားခြဲည့္ၾက ာည ္။ ၁၉၈၈ 
ခု ္စ တတင  ရ္စ  ္း္ုုံးအ ရး တာ ပုုံၾက းအတတင း  မန မာစစ တပ က အ ပစ မြဲည့္္ းူာုုုံး းာင  က ာ  မ္ ကို 
ာတ  ျတ ္ိကု  ာာအခါ  က ာင းာားမ ားလာ၊ ္ူငယ မ ား  တာခိာုတားၾက ပ း   မန မာ ို င ငုံ္ုုံးဆိုင ရာ 
  က ာင းာားမ ား ဒ မိကုရက တစ တပ ဥ း ( ABSDF )  ပၚ ပါက ္ ာခြဲည့္ာည ္။ တိငု းရင းာား ပည နယ အာ းာ း 
တတင တိုင းရင းာား္းူုမ ားကို ဆန ႔က င ္ ္က   မန မာစစ တပ က စစ ရာဇေတ မလလာ၊ ္ာူားဆန ႔က င  ာာ ပစ မလလာ၊ 
္ူမ ိ်ဳးတုုံးာတ  ျတ မလ ကို က မး္တန ္ ္က ရ္ိ ခင း ၾကာင ည့္ တိုင းရင းာားအာ းာ းာည  အျတြဲဲ႕အစည းအမ ိ်ဳးမ ်ိဳး 
ျတြဲဲ႕စည း္္ က  ္က နက ကိငု တိကု ပတြဲေင ခြဲည့္ ခင း ျစ ာည ္။ 

၁၉၈၉ ခနုစွမ္ ွစတငက္ာ န၀တစစအ္စ ိုုးရက ေ ဖေောငခ္ခဲ့ သ္ဲ အပစအ္ခတရ္ပစ္ခေရိုး့မ ငုိ္ုးတ င္ 

 မန မာစစ တပ က က  ိုးလ နခ္ခဲ့ သ္ဲ အရပုေ္ ိုုး အက သိ္ုးအတနေ္ဆုိုး ငွ္ဲ အရကစ္ကေ္ဆုိုးရာရ၀တမ္မ္ကႀိုးမာွ မနုိ္ုးက ိုုး 

လူ့ တပ္ ခ မကႀိုးျ စ့္ သ္္။ ၁၉၈၉ ခနုစွ ္မတလ္ (၁၂) ရကေ္နနတ င ္ နုက္ ာိုးရငွေ္ခ ငိ္ုးေောငေ့္ာ က ိုုးကန္နအ  ခန့သ ္

ဗကပက  ုပနုက္နခ္ ခထ ကက္ာ န၀တ စစအ္စ ိုုးရ ွင္ ဲအပစရ္ပခ္ခဲ့ သ္ဲ ပထမေဆုိုးအ  ခနမကႀိုး ျ စ့္ သ္္။ အေ ိုုး၀ ိုးေဆုိုးေ့ာ 

အေတ န အၾကဆဳက လုသိ္ုး ပထမေဆုိုး ခဆစာိုးခခရဲ့သ္္။  

၄ငိ္ုးအ  ခနလလမိ္ုးမ ိုုးထာိုး့သ္ဲေ ့မာွ ေလာကက္ ငု္္၊ ခ ငိ္ုးေရလေ ာ္ တ ုနမေွန၍ မနုိ္ုးက ိုုးအထ  က ယျ္ပန္န ၿပႀိုး 

စစအ္စ ိုုးရက ရမွိ္ုးျပသ ္ ေျမာကပ္ ငုိ္ုးအထိူုးေ ့ (၁) အျ စ့္ တမ္တွေ္ပိုးခခဲ့ သ္္။ ၁၉၉၅ ခနုစွတ္ င ္

၄ငိ္ုးအ  ခနအတ ငိ္ုး ' နု'္ မ  ဳ ိုး  ယစ္ကု  နုက္ ာိုးရငွ္္၊  နုက္ ာိုး ္ူ၊  နုတ္ာရငွိ္ုး တ ုနေခ ငိ္ုးေောငေ့္ာ အပုစ္ ွုင္ဲ'ရန'္ 

မ  ဳိုး  ယေ္တ ထခက ရနမ္ ိုုး လ ွဆ္၊ ရနမ္ ိုုးအနိ္ုး္၊ ရနက္ ဆဳ ိုးေ၀္၊ ရနက္ ဆဳ ိုးစႀ တ ုနေခ ငိ္ုးေောငေ့္ာအပုစ္တု ုနပု ပကိပကၡ 

ျ စၾ္ကေ့ာအခ   နုက္ ာိုးရငွ္ အပုစ္ကု အ့ာစႀိုးရ့ ာိုးခခဲ့ သ္္။  နုဘ္ကက္ ေထာက ္ကရူငိ္ုး စစအ္စ ိုုးရ၏ 

' ကစ' စစတ္ပမ္ကႀိုးေရာကလ္ာေ့ာအခ  နစွဘ္ကလ္ဆုိုးက လကခ္ဆခခရဲ့သ္္။ ၂၀၀၀ ခနုစွေ္အာကတ္ ဘုာလ 

(၂၄) ရကေ္နနတ င ္မနုိ္ုးက ိုုးေခ ငိ္ုးေောင ္မနုေ္ာလ က  ု ယရ္ာွိုးၿပႀိုး လႀနငမ္င ္ေခ ငိ္ုးေောင့္ သ္ဲ အပုစ္ကု 

အာဏာ့ မိ္ုးရန ္မက ဳ ိုးစာိုးေ့ာအခ  စစအ္စ ိုုးရ၏ ျမနမ္ာတဲပမ္ေတာ္က ၀ငေ္ရာကတ္ရာိုးစႀရငပ္   ေတာဲ့ သ္္။ 

လႀနငမ္င ္ အပ အ၀င ္ ၄ငိ္ုး၏အပုစ္ ု တခလုဆုိုး လ ူ ၁၅၀ ခန္နအာိုး 'ေ မ ိုုးလဆု' ေ ့တ င ္

တခ ႀတသိ္ုးအေ့ပစ့္ တက္ာ ဧရာမ က ငိ္ုးမကႀိုးမ ာိုးအတ ငိ္ုးတ င္ အစလု ကု ္အျပဆဳလ ကု ္ ျမ ဳပန္ွဆလ ကု့္ သ္္။ 

ေ ့ခဆမ ာိုး ွင္ဲတရတု ္ ယ ္ ာိုးမ ာိုးက ' တု ယ နနက္ ငိ္ုး လူ့ တပ္ ခမကႀိုး'   ုပင္ ေ စုမတွျ္ပဳခခ ဲ့သ္္။ 

                                                           
10 ဗို္ မ္မးခ ်ဳပ  ဟာင း  က ာ  ဇာလာ၊ ကိုယ တိုင  ရးအတတ်ဳပပတတ ိပးမတတြဲလာ၊ စာမ က န္ာ ၈၆ မ္ ၈၈္။  
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  အးက ပါာာဓကမ ားကိ ု  းာက ရလပါက ္က နက ကိုင အျတြဲဲ႕အစည းမ ား ္င ည့္ တပ မ တာ ၾကား 

မ္ာ  ပ နာ ၾက းငယ တစုုံတရာမရ္ိ ၾကာင း ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလ င ၏   ပာၾကားခ က အား “မုိး္ုံုး ပည ည့္ 

မာုာေါဒမ ား” အ န ျင ည့္ တိငု းရင းာား္က နက ကိုင  တာ ္္န  ရးအျတြဲဲ႕အစည းမ ား  ္င ည့္ ၎တို႔၏ ္းူုမ ားက 

မ္တ ယူာတားၾကမည ကို စိးုရိမ ျတယ  ျစ ာည ္။   

(၄) “ ရဲ္႕တန းစစ   မ ပင မာ္ မ္ ြဲမ ရာ္င ာာ ရင ဆိငု တိကု ခိကု  နရတြဲည့္ ကကတန  တာ တို႔ တပ မ တာ ာားမ ားက 

  ငမိ းခ မ း ရးကိ ုအ္ို္ ားဆုံုး ျစ ပါတယ ္။” ဟ ု၎ကဆိာုတား ပန ာည ္။ ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ိလင ရည ညတန း ာာ 

  ငိမ းခ မ း ရးဟာူည  အဘယ နည း္။ ၎အ န ျင ည့္ မည ာည ည့္အခါမ္  တတိကိ က   ပာာတား ခင းမရ္ိပါ္။ အ  ခ 

အ နကို  းာက းားပါက တိုင းရင းာား္က နက ကိငု  တာ ္္န  ရးအျတြဲဲ႕အစည းမ ားအား္ုုံး ္က နက ခ လာ၊ 

၂ေေ၈ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ အာက ာို႔ေင  ရာက လာ၊  ုငိ ငုံ ရးပါတ  းာင   ရတး ကာက ပတြဲေင လာ၊ စစ အာဏာရ္င  

စနစ ာက ဆိုးရ္ည  စရန  ပုံည့္ပိုး ဟာူည မ္ ကိာုာ ရည ညတန း ၾကာင းးင ရာ္းပါာည ္။ ဤ္မ း ၾကာင း ျင ည့္ 

မည ာည ည့္အခါတတင မ္  စစ မ္န ာည ည့္  ငိမ းခ မ း ရးမရ ုိင ပါ္။ ဥ းတည ရ္ာ ျတာင ည့္ ာာ  ငိမ းခ မ း ရး ဟူာည မ္ာ 

“ ုိ င ငုံာားတိငု း၏ တဥ းခ င း္တတ ္ ပ မလအခတင ည့္အ ရးလာ၊ တိငု းရင းာား္မူ ်ိဳးစမု ား ္င ည့္ ၎တို႔ ပည နယ မ ား၏ 

စ ုပါင းအခတင ည့္အ ရးတို႔အား ျက ဒရယ ဒ မိကုရက တစ  ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒာစ   င္ ည့္ ာက ဆိငု ရာ 

 ပည နယ မ ား၏  ပည နယ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒမ ား ျင ည့္ ကာကတယ  ပီာန းးား ခင းလာ၊ ျ ိ္ိပ မ ူ ခ ်ိဳး ျာက မ ူ

အၾကမ းျက မမူ ား ရ္ပိါက ဥပ ဒစိးုမိးု ရးအ  ခခုံတတင  တိငု တန းအ ရးယလူာ၊ ရင းစား ပန ္ ည ရရ္ ိအာင  

  ဆာင ရတက  ပး ိုင မည ည့္ ္တတ ္ ပ  အား ကာင း ာာ တိငု း ပည အ ဆာက အအုုံ  င္ ည့္ တိငု း ပည ယ တရား 

မ ားတည ရ္ ိန ခင းလာ၊ ယင းတို႔ နာက ခုံတတင  တုိင း ပည တည  ငမိ လာ၊  ငမိ ာက လာ၊  ငမိ းခ မ း နာည ည့္ အ  ခအ န 

ရ္ ိန ခင း္။” ဟ၍ူ ရ္င း္င းစတာ နား္ည လာ၊ ဥ းတည လာ၊ ၾက်ိဳးပမ းာင ည့္ပါာည ္။  

ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင  ္င ည့္  မန မာစစ  ခါင း ဆာင    ဟာင းလာ၊ာစ မ ားကိုင စတြဲးားာည ည့္ “တိငု းရင းာား 
္က နက ကိငု   တာ ္န္  ရးအျတြဲဲ႕အစည းမ ားအား္ုုံး ္က နက ခ  ရး” ္မ း ၾကာင းမ္ာ မည ာည ည့္အခါတတင မ္  
  အာင  မင  ္မိ ည့္မည မဟတု ပါ္။ အၾကမ းျက ျိ ိ္ပ မလမ ားရ္ ိနာ၍ အၾကမ းျက ခုခုံမလမ ားရ္ိ နမည  မခု  ျစ ာည ္။ 
ပ ္ာင  ပည နယ ္ တတ   မာက  ရးအျတြဲဲ႕ ( PSLO )လာ၊ တအန းအမ ်ိဳးာား ္တတ   မာက  ရး တပ မ တာ (TNLA)၏ 
ာမိုင းအ တတဲ႕အၾကုံ်ဳကို ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ိလင   ပန ္ ည  ္ည့္္ ာာင ည့္ာည ္။  

PSLO ာည  ၁၉၉၁ ခု ္စ   မ္ ၁ရက  န႔တတင  ဗို္  ခ ်ဳပ ခင ညတန ဲ႕ဥ း ဆာင  ာာ နအျ စစ အစိးုရ ္င ည့္ 
အပစ အခတ ရပ စြဲ ရးာ ဘာတူည ခ က ကို စာခ ်ဳပ ခ ်ဳပ ဆိ ုခင းမ ပ်ဳဘြဲ ( Gentlemen Agreement ) အ ျစ ရယ ူ
ခြဲည့္ၾကာည ္။  နာက ပိငု းတတင   မန မာစစ  ခါင း ဆာင မ ားက အ ရ္ဲ႕  မာက တုိင းစစ ီာနခ ်ဳပ  တိငု းမ္မး ဗို္  ခ ်ဳပ  မင ည့္ 
္ိလင မတ္ဆင ည့္ အမ ိ်ဳးမ ်ိဳးျအိား ပး္ာမလမ ား ၾကာင ည့္ ၂ေေ၅ ခု ္စ  ဧ ပ ္ ၂၉ ရက  န႔တတင  မန တုုံ မိ်ဳဲ႕္ အခမ းအနား 
က င းပကာ ္က နက မ ားခ အပ ္ ုိက ရာည ္။  

အခမ းအနားတတင  နေတ အစိုးရဘက မ္  ိုင ငုံ တာ ေန ၾက းခ ်ဳပ  ဗို္  ခ ်ဳပ ၾက း ာနိ းစိန လာ၊ အ ရ္ဲ႕  မာက  
တိုင းစစ ီာနခ ်ဳပ တုိင းမ္မး ဗို္  ခ ်ဳပ  မင ည့္္ိလင လာ၊ အ္ယ ပိုင းတိုင းမမ္း ဗို္  ခ ်ဳပ ရြဲ မင ည့္လာ၊ ာတင း င္ ည့္  ပန ၾကား ရးေန ၾက း 
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ဗို္ ခ ်ဳပ  က ာ ဆန းလာ၊ စိကု ပ ိ်ဳး ရး ္င ည့္ ဆည   မာင ေန ၾက း ဗို္  ခ ်ဳပ  ီးဥ  းလာ၊  မတး မမ ရး  ္င ည့္  ရ္ုပ ငန းေန ၾက း 
ဗို္ မမ္းခ ်ဳပ  မာင  မာင ာိန းလာ၊ ရးား ္င ည့္ ကုန း္မ းပို႔ ဆာင ဆက ာတယ  ရးေန ၾက း ဗို္  မ္မးခ ်ဳပ  အာင မင းတို႔ 
တက  ရာက ခြဲည့္ာည ္။ 

 ္က နက အပ  ္ုံ ာာ န႔တတင  ေန ၾက းခ ်ဳပ  ဗို္  ခ ်ဳပ ၾက းာိန းစနိ  ကိယု တိုင က “ခင းဗ ားတို႔ဘာမ ္ ပပူန  
 ၾကာင ည့္ၾက နစရာမ္ိပုါဘးူလာ၊ ခင ဗ ားတို႔ ဒာရြဲဲ႕ျတုံဲ႕ ျ်ိဳး ရးကိ ု ဒ းက မက ပိ ုပ း တာည့္ ္ပု  ပးမယ ည့္အ ပင  ခင ဗ ား 
တို႔တစ ဥ းခ င းစ ရြဲဲ႕ ္ုုံ ခုံ်ဳ ရးကိပုါ  ိငု ငုံ တာ မ ္အ ပည ည့္အေ တာေန ယ ူပးာတားမယ ဆိတုာ ကကတန  တာ   ို င ငုံ တာ  
ေန ၾက းခ ်ဳပ တစ ဥ းအ နနြဲဲ႕ ကတ ိပးပါတယ ” ဆိ ုပ း အတအိ္င း  ပာာတားခြဲည့္ာည ္။11  

 ာို႔ရာတတင (ပ ္ာင ) တအန း္းူု ္င ည့္ နယ   မတို႔၏အ နအးားမ္ာ ဗို္  ခ ်ဳပ ၾက းာိန းစနိ   ပာၾကား 
ာတားခြဲည့္ာည ည့္ မိန ႔ခတန း ္င ည့္   ပာင း ပန  ျစ ကာ  မန မာစစ တပ ၏ ဘက  ပါင းစုုံမ္ ျိ ိ္ပ မလလာ၊ ္ူဲ႕အခတင ည့္အ ရး 
ခ ်ဳိး ျာက မလမ ား အဆက မ ပတ ခုံရလာ၊ ္ူမလစ းပတား ရး ဘေနိမ ည့္က ာည းက နိမ ည့္က ္ာာ ျင ည့္ ၂ေေ၉ ခု ္စ  
  အာက တိဘုာ္ ၁၃ ရက  န႔တတင  တအန း ္တတ   မာက  ရးတပ မ တာ  ( TNLA ) ကို  ပန ္ ည တည  းာင  
တိကု ပတြဲ ေင ္ာခြဲည့္ၾက ခင း  ျစ ာည ္။ ယ န႔အခ ိန တတင  TNLA ၏အင အားာည  မူ္ PSLO ္က နက ခ ခြဲည့္စဥ က 
းက  ဆယ ဆမက ပုိမုိ ၾက းမား္ ္က  ရ္ိ န ခ  ပ ္။ 

 ာမုိင းတတင  ္တတ ္ ပ စတာ ရပ တည  နးိုင ခြဲည့္ ာာ တိငု းရင းာား ပည နယ အာ းာ း၏ ကိယု ပိုင  ပီာန း 
ခတင ည့္ န္င ည့္ ကိုယ ပိုင အပု ခ ်ဳပ ခတင ည့္တို႔ကို ရာခု ိင  လန း ပည ည့္ အာိအမ္တ  ပ်ဳ  ျာ  ဆာင မ ပးဘြဲ ေင  ရာက က မး က ာ  
တိကု ခိ ုက ကာ ျ ိ္ိပ အုပ ခ ်ဳပ ္ ္ က ရ္ိ ာာ  မန မာစစ တပ မ ား တိငု းရင းာား ပည နယ မ ားမ ္ဆုတ ခတာာတားၾကမည  
ဆို္ ္ င   ငိမ းခ မ း ရးရ္ာ ျတမလ အ မန ဆုုံးရရ္ိ ု ိင ပါမည ္။  

(၅) “ဒ  န႔အး ိ ္က နက ကိငု  ပဋပိကၡမ ား  ျစ  နရဆြဲ ျစ တြဲည့္ ကခ င  ဒာမာ္ KIO ္က နက ကိငု အျတြဲဲ႕ 
 ပၚ ပါက ္ ာရ ခင းဟာ ၁၉၆၁ ခ ္ုစ လာ၊ ၾာဂတု ္  ၂၆ ရက  န႔မာ္ ဝန ႀက းခ ်ဳပ ္ း ု ္း ဆာင တြဲည့္  ပည  းာင စပုါတ  
(ပးစ) အစိးုရက ဗဒုမဘာာာကိ ု နိငု ငုံ တာ ဘာာာအ ျစ  ပ္ာန း္ိကု ္ ို႔ ဘာာာ ရးအ  ခခုံခပ း  ပၚ ပါက ခြဲည့္ 
ရတာကိ ုနာက မ ္ တိငု းရင းာား ရး္ို႔  ပာ္ာတာ  ျစ ပါတယ ္။” ဟ ု   ပာဆိုခြဲည့္ာည ္။ 
ကခ င ္ တတ ္ ပ  ရးအျတြဲဲ႕ာည   ၁၉၆၁ ခု ္စ လာ၊ ၾာဂတု ္  ( ၂၆ ) ရက  န႔တတင  ဝန ႀက းခ ်ဳပ ဥ း ု ဥ း ဆာင  ာာ 
အစိုးရမ ္  ုိင ငုံ တာ ဘာာာကို ဗဒုမဘာာာအ ျစ  တရားဝင  ၾကညာ ခင း မ ပ်ဳ္ုပ မ ကတည းက ္ူးအု  ခ ပ်ဳ 
္က နက စတြဲကိငု  န ာာအျတြဲဲ႕အစည း  ျစ ာည ္။ ကခ င ္တတ  ရးအျတြဲဲ႕ကို ကခ င  ပည  ္င ည့္ ကခ င ္ ူးမု ား၏ 
္က ္တတ ဆုုံးရ္်ဳုံးခြဲည့္ရ ာာ  ိငု ငုံ ရးအခတင ည့္အ ရး မ ားကို  ပန ္ည ရရ္ိ အာင  ္ က နက စတြဲကိုင  တာ ္္န  န ာာ 
အျတြဲဲ႕အစည းအ ျစ  ၁၉၆ေ ခု ္စ   အာက တိဘုာ္ (၂၅) ရက  န႔တတင  စတင ျတြဲဲ႕စည းခြဲည့္ ခင း ျစ ာည ္။ 
ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင ၏ အဆင အ ခင မြဲည့္  ပာဆို ခင းာည   ကခ င ္ ူး၏ု မတရားျိ ိ္ပ မလကို တာ ္္န  ာာ 
  တာ ္္န  ရးစတိ ဓာတ  ္င ည့္ ကခ င ္ တတ ္ ပ  ရးအျတြဲဲ႕၏  ုိင ငုံ ရးခုံယခူ က ကို  စာ ကားရာ ရာက ာည ္။ 

                                                           
11 တအန း(ပ ္ာင ) ္ူမ ိ်ဳး ာမိုင းလာ၊ စာမ က  ္ာ ၂၉၈ - မိုင းအုိက  ကာ   ရးာား ပ်ဳစုာည ္။ 
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(၆) “ဒ မိကု ရစ စနစ နြဲဲ႕ကိကု ည တြဲည့္ အ ပ်ဳအမ ူတတလာ၊ အ ္ည့္အး တတလာ၊ ္ပု  ဆာင ခ က  တတရ္ျိို႔ ္ုိအပ ပါာည ္။ 
  ငမိ းခ မ း ရး္ပု ငန းစဥ  တတဟာ္ည း ဒ မိကု ရစ  စုံ လန း တတ အတိငု းလာ၊ အမ ားက ္က ခုံာ ဘာတညူ ခ က   
  တတအတိငု း အ  ခခုံးား ဆာင ရတက ၾကျို႔္ိပုါတယ ” ဟူ၍္ည း ၎ကဆက ္ က   ပာၾကားာတားခြဲည့္ာည ္။ 
ဒ မိုက ရစ စုံ လန းဆိာုည မ္ာ အဘယ နည း္။  ယဘယု အား ျင ည့္ ္းူကု ရတးခ ယ တင   မ္ာက  ခင းခုံရ ာာ 
ကိယု စား္ယ္ မ ားကလာ၊ ္းူကုို ပန ္ ည အပု ခ ်ဳပ ာည ည့္စနစ  ဟူ၍ နား္ည ၾကာည ္။ ဒ မိကု ရစ အ  ခခုံ ျင ည့္ 
  ရတးခ ယ တင   မ္ာက ရာတတင  တိကု ရိကု ဒ မိကု ရစ 12  ္င ည့္ ကိယု စား ပ်ဳဒ မိကု ရစ 13ဟ၍ူ  ္စ မ ိ်ဳးာာရ္ာိည ္။ 
ဤာည ကို ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင  ္က ခုံမည ဆိပုါက မည ာည ည့္ ရတးခ ယ တင   မ္ာက ပုုံစနစ  အ  ခခုံ ္ငည့္ မ္  
္းူု၏  ရတးခ ယ တင   မ္ာက  ခင းမခုံရပါဘြ္ဲ ္ က  ္ တ  တာ အာ းာ းတတင  ေင းိုင  နၾက ာာ စစ ဗို္  မ ား 
 ္င ည့္  ပည းြဲ ရးေန ၾက းီာနလာ၊ ကာကတယ  ရးေန ၾက းီာန  င္ ည့္ နယ စပ  ရးရာေန ၾက းီာန ဟူာည ည့္ အဓိကက  ာာ 
ေန ၾက းီာန ၃ ခကုိ ု ကိငု တတယ ကာ တိုင း ပည အုပ ခ ်ဳပ  နၾက ာာ စစ ဗို္  မ ားအ န ျင ည့္ ၎တို႔ ၏ 
ရားူးတာေန မ ားမ ္ ခ က ခ င းးတက ခတာာတားာင ည့္ၾကပါာည ္။ းို႔အ ပင   ငိမ းခ မ း ရးကို ဥ းတည ာည ဟာူည ည့္ 
္က ရ္ိ ဆတး  တးမလမ ားလာ၊ ျတြဲဲ႕စည းမလလာ၊ ယ တရားမ ား  ္င ည့္ ာက ဆိုင ရာ္ုပ ငန းတာေန မ ားမ္္ ည း  အ မန ဆုုံးးတက ခတာ 
ာင ည့္ၾကပါာည ္။  ငိမ းခ မ း ရး ဆတး  တးပတြဲမ ားကို ဥ း ဆာင  ကမကး ပ်ဳ ဆတး  တးလာ၊ ္က  တတဲ႕အ ကာင အးည  
  ျာ ရမည ည့္တာေန မ္ာ ္းူကု  ရတးခ ယ တင   မ္ာက  ခင းခုံရ ာာ အစိးုရ၏တာေန ာာ ျစ  ခင း ၾကာင ည့္ပင ္။ 
 ိုင ငုံတိငု း္ တပ မ တာ ဆိုာည မ္ာ အစိးုရ၏ တုိက ရိကု ၾက းၾကပ မလ အာက တတင ာာ တာေန းမ း ဆာင ရာည ည့္ 
ေန းမ း အျတြဲဲ႕စည း ျစ ာည ္။ 

 ယင း င္ ည့္စပ ္္ ဥ း၍ ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင ာည  ၁၉၈၈ ခု ္စ  မတ ္ (၂၇) ရက  န႔က က င းပ ာာ 
(၄၄)  ္စ   မာက  တပ မ တာ  န႔ အခမ းအနားတတင  တ ို င ငုံ္ုုံးကို   ပာၾကားခြဲည့္ာည ည့္ ဗုိ္ ခ ်ဳပ မ္မးၾက း စာ မာင  
၏  အာက ပါမိန ႔ ခတန းကိို  ပန ္ ည  ္ည့္္ ာ ပ း ္ုိက နာ ဆာင ရတက ာင ည့္ာည ္။ 

 “ ရတး ကာက ပတြဲ ပ းရင  ္ုိအပ တာ တတ ဆာင ရတက  ပ းတြဲည့္ နာက   ပည ာဲူ႕ဆ ၵနြဲဲ႕  ရတးခ ယ ္ ု ိက တြဲည့္ 
 ပည ာဲူ႕္ တ  တာ ကိယု စား္ယ္  တတက ဥပ ဒနြဲဲ႕အည   ရတးခ ယ တင   မာက တြဲည့္ အစိးုရာစ  ပၚ ပါက ္ ာမာ္ 
 ျစ တယ ….” 

 “ အြဲဒ အစိးုရအ နနြဲဲ႕  ု ငိ ငုံ တာ ကိ ု ဆက ္ က ဥ း ဆာင ာတားရာမာ္  ပည ာူ္ းူရုြဲဲ႕ အက ်ိဳးစ းပတား 
အတတက  အစတမ း ဆာင ဆုုံး  ျာ  ဆာင ာတား္မိ ည့္မယ ္ ို႔  မ ာ မန္ းးားပါတယ ္။ တို႔တပ မ တာ ာား တတအျို႔  
  တာည့္ စစ တန း္ ားကိ ု  ပန ာတား ပ း တို႔ရြဲဲ႕မူ္ အဓကိ တာေန ၾက း ျစ တြဲည့္ အခ ု ပာၾကားရာမာ္ ပါေင တြဲည့္ 
တာေန ၾက း တတကိ ုဥ း္ည မာနု  ဆက ္ က ၾက်ိဳးစား  ဆာင ရတက ာတားရမာ္ပြဲ  ျစ ပါတယ ….” 

 ဆက ္က  ပ း ၁၉၉ေ  ပည ည့္ ္စ  ဇန နေါရ ္  (၉) ရက  န႔တတင   ိုင ငုံ တာ အာဏာ ္ ြဲအပ  ရး ္င ည့္ 
ပတ ာက ၍ ဗို္ ခ ်ဳပ မမ္းၾက း စာ မာင က -  

                                                           
12 Direct Democracy 
13 Representative Democracy 
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 “  ုငိ ငုံ တာ အာဏာနြဲဲ႕ပတ ာက ္ ို႔္ည း တို႔အၾကမိ ၾကမိ    ပာ ပ း ပ ပြဲ  ျစ တယ ္။  ရတး ကာက ပတြဲ ပ းတာ နြဲဲ႕ 
ဥပ ဒ ္င ည့္အည  အစိးုရျတြဲဲ႕ၾကလာ၊ ယၾူက ပါည့္္။ အြဲဒ အစိးုရ ျစ ္ ာ အာင   ရတး ကာက ပတြဲက ္ပု  ပးရမာ္ပြဲ္။ ဒါက 
တို႔တာေန ဘြဲ္။  ရတး ကာက ပတြဲ ပ းရင  တရားဥပ ဒအရ အစိးုရအျတြဲဲ႕တစ ခ ု  ျစ ္ ာျို႔က တာည့္ တို႔တပ မ တာ  
တာေန မဟတု ဘးူလာ၊ ဒါအတအိ္င း ပတင ည့္ပတင ည့္္င း္င း အခကုတည းက   ပားားတာပြဲ  ျစ တယ …” 

 “အခတုစ မ ်ိဳးလာ၊ အခတုစ မ ်ိဳးဆုိရင  ကတ ိမတည လာ၊ ကတမိတည ္ ို႔ရ္ရိင  ာုံာယစတိ  တတ  ျစ ္ ာတယ ဆိ ု
တာမ ်ိဳး တာည့္ တပ မ တာ အ နနြဲဲ႕ အ ျစ မခုံ ို င ဘးူ္။ အစိးုရဆိတုာက္ည း တိငု းာ ူပည ာားအမ ားစရုြဲဲ႕ 
  ရတးခ ယ တင   မာ္က ္ ို႔  ပည ာ ူတတကိ ု ကုိယ စား ပ်ဳ ပ း  ျစ  ပၚ္ာတြဲည့္ အျတြဲဲ႕အစည းလာ၊ တပ မ တာ ဟာ အစိးုရ 
  အာက မာ္ဘြဲ ရ္ရိမယ ….” ဟု  ပာၾကားခြဲည့္ာည ္။  

 ဒ မိုက ရစ စကား  ပာ္ာ ာာ ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင အ န ျင ည့္ ၎တို႔ ရးဆတြဲးား ာာ ၂ေေ၈ 
ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒပါ “ပါတ စုုံဒ မိကု ရစ စနစ ကိ ု ္က ခုံက င ည့္ာုုံးရမည ္။”14 ဟူ ာာ ပီာန းခ က ကိ ု
္က  တတဲ႕ ္ိကု နာ ျာ  ဆာင ာင ည့္ာည ္။ ာို႔ ျစ ပါက ဗမာ ပည ကတန  မမနစ ပါတ အား တရားေင  ိုင ငုံ ရးပါတ တ 
ရပ အ န ျင ည့္ ျတြဲဲ႕စည းရပ တည ္ည ပတ ခတင ည့္ ပ်ဳရမည  ျစ ာည ္။ ယင းကို ပတိ ပင  ပ း ျိ ိ္ပ ျ က ာိမ းခြဲည့္ ခင းမ္ာ 
 ပည တတင းစစ  ျစ ရာည ည့္ အဓကိအ ၾကာင းမ ားတတင  တရပ  ျစ  ၾကာင း အးက တတင တင  ပခြဲည့္ ပ ္။ 

(၇) ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင ာည  အခ ်ဳပ အ ခာအာဏာတည တုံည့္ခိုင  မြဲ ရး ဟူ ာာ  ေါဟာရအားယခင က္ည း 
းပ ခါးပ ခါတတတတ တတတ ရတတ ဆိုခြဲည့္ာည ္။ ယခုမိန ဲ႕ခတန းတတင ္ ည း ပါရ္ာိည ္။ ဤာည မ္ာ မည ည့္ာည ည့္အရာကိုဆို 
္ိုပါာနည း္။ ၎ကရ္င း္င းစတာ  ပာၾကားာတားခြဲည့္ ခင းမရ္ိပါ္။ အခ ်ဳပ အ ခာအာဏာအား တ ပည  းာင စနစ   ို င ငုံ 
မ ားက ခ ဥ းကပ ပုုံ  င္ ည့္ ျက ဒရယ  ပည  းာင စု  ုိ င ငုံမ ားက ခ ဥ းကပ ပုုံမတူပါ္။  

ျက ဒရယ  ပည  းာင စု ို င ငုံတုိင းတတင  တုိင း ပည ၏အခ ်ဳပ အ ခာအာဏာၾက းာုုံးရပ  ျစ  ာာ ဥပ ဒ ပ်ဳ 
အာဏာလာ၊ အုပ ခ ်ဳပ မလအာဏာ  ္င ည့္ တရားစ ရင မလအာဏာတို႔အား  ပည  းာင စအုဆင ည့္  ္င ည့္  ပည နယ အဆင ည့္ 
တိုင း ပည ယ တရား  ္င ည့္ အ ဆာက အအုုံ မ ားအၾကား မည ကြဲည့္ာို႔ ခတြဲ ေက င ည့္ာုုံးမည ဟာူည မ္ာ ာက ဆိုင ရာ 
 ပည နယ မ ားက တည  ဆာက ္ ိုာည ည့္ ျက ဒရယ  ပည  းာင စဆုိုင ရာ မူေါဒအ ပၚအ  ခခုံာည ္။  

(၁)  ပည  းာင စအုဆင ည့္အား ာတ မ္တ လာ၊ ကန ႔ာတ  ပးးား ာာ အခတင ည့္အာဏာကိာုာ က င ည့္ာုုံး 
ခတင ည့္ ပ်ဳ ပ းလာ၊  ပည နယ မ ား၏ အခတင ည့္အာဏာကို ေင  ရာက စတက ျက ခတင ည့္မ ပ်ဳ္။ ာ း ခားစ းားရ္ိလာ၊ မ းရးား 
္မ းမ ဥ း ပ်ိဳင ကြဲည့္ာို႔ တ ပိ်ဳင နက တည း က င ည့္ာုုံးာတားမည ည့္  ္စ ာတယ ျက ဒရယ စနစ   ျစ ာ္ား15္။ 

(၂)  ပည  းာင စုအဆင ည့္ တိငု း ပည ယ တရားအ ဆာက အအုုံမ ား ္င ည့္  ပည နယ အဆင ည့္တုိင း ပည ယ တရား 
အ ဆာက အအုုံမ ား တခု ္င ည့္တခု ပးူ ပါင းကာ က င ည့္ာုုံးာတားမည ည့္ ျက ဒရယ စနစ  ျစ ာ္ား16္။  

                                                           
14 ၂ေေ၈ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ ပုဒ မ ၄ေ၅ (က) 
15 Dual Federalism 
16 Cooperated Federalism 
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(၃) တုိင း ပည ၏အခ ်ဳပ အ ခာ အာဏာၾက းာုုံးရပ အား  ပည  းာင စအုဆင ည့္ တိငု း ပည ယ တရား ္င ည့္ 
အ ဆာက အအုုံ မ ားတတင ာာ ပိုမိးုားရ္ကိ င ည့္ာုုံးာတားမည ည့္ ဗဟိုခ ်ဳပ ကိုင မလအဓကိ ျက ဒရယ စနစ  ျစ ာ 
္ား17္။ 

(၄) တုိင း ပည ၏အခ ်ဳပ အ ခာ အာဏာၾက းာုုံးရပ အား  ပည နယ အဆင ည့္ တုိင း ပည ယ တရား  င္ ည့္ 
အ ဆာက အအုုံမ ား တတင ာာ ပိုမိးုားရ္ိက င ည့္ာုုံးာတားမည ည့္  ပည  းာင အဓကိ ျက ဒရယ စနစ  ျစ ာ 
္ား18္။ 

အစရ္ာိည ည့္ မိမတိို႔ ျာ  ဆာင တည  ဆာက ခ င  ာာ ျက ဒရယ စနစ ၏ အမိ ်ဳးအစားကိ ု အ  ခခုံ၍ 
တုိင း ပည ၏အခ ်ဳပ အ ခာ အာဏာၾကိ းာုုံးရပ အား  ပည  းာင စုျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ ္င ည့္  ပည နယ ျတြဲဲ႕စည းပုုံ 
အ  ခခုံဥပ ဒမ ားတတင  းည ည့္ာတင း ပီာန းအတည  ပ်ဳက င ည့္ာုုံး ၾကရာည ္။ 

 မန မာနိုင ငု္ံ တတ ္ ပ  ရးရ ပ းခ ိန မ္ စ၍ ၁၉၄၇ ခု ္စ  ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒ ္င ည့္အည  ဗဟိုခ ်ဳပ ကိငု မလကို 
အဓကိးားာည ည့္ ျက ဒရယ စနစ အာတင ာ႑ာန မ ်ိဳး တည  ဆာက ခြဲည့္ာည ္။ အ ္စ ာာရအား ျင ည့္မူ တ ပည  
  းာင စနစ ပင  ျစ  ၾကာင း ဥ းခ န းတန းကိယု တိုင  းာက  ပခြဲည့္ာည ္။ ၁၉၆၂ ခ ္ုစ   မန မာစစ တပ က အာဏာ  
ာိမ း ပ းခ ိန မ္စ၍ တင းၾကပ ာည ည့္ ဗဟိုခ ်ဳပ ကိုင မလကို က င ည့္ာုုံးခြဲည့္ာည ္။ ဆက ္က ၍ ၁၉၇၄ ခု ္စ  ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံ 
ဥပ ဒလာ၊ ၂ေေ၈ ခု ္စ ျတြဲဲ႕စည းပုုံအ  ခခုံဥပ ဒမ ား ္င ည့္အည  တ ပည  းာင စနစ အ  ခခုံ ပၚတတင ပင   ယ န႔အခ ိန အ 
း ိတင းၾကပ ာည ည့္ ဗဟိုခ ်ဳပ ကိုင မလကို က င ည့္ာုုံးဆြဲ ျစ ာည ္။ တုိင း ပည ၏အ  ခအ နမ္ာ ဆုိးာည းက ဆိုးလာ၊  ုိင ငုံ 
  ရးတည  ငိမ မလ ကင းမြဲည့္လာ၊ ဥပ ဒစိုးမုိး ရးပ က ာုဥ းလာ၊ အ  ခခုံ္းူုမ ား၏ စ းပတား ရးတိုးတက ရန  အိမ မက ပင  
မမက  ို င  ားလာ၊ တ ပည ္ုုံးမာ္ ဆင းရြဲတတင းနက ာည းက နက ္ာ နာည ္။ 

ာို႔ ျစ ၍ န္စ  ပါင း ခုန္စ ဆယ မ္  ၾကာ ပ းာည ည့္ ယ န႔အခ ိန တတင   ပည  းာင စုျတြဲဲ႕စည းရာ္ပါေင ာည ည့္ 
တိုင းရင းာား ပည နယ မ ားအား အ္္ည ည့္ ပးာင  ပ  ျစ ာည ္။ တုိင း ပည ၏အခ ်ဳပ အ ခာ အာဏာၾက းာုုံးရပ အား 
 ပည နယ အဆင ည့္ တုိင း ပည ယ တရား  င္ ည့္ အ ဆာက အအုုံမ ား တတင ာာ ပိမုိးုားရ္ကိ င ည့္ာုုံးာတားမည ည့္  ပည  းာင  
အဓကိ ျက ဒရယ စနစ ကိ ု  ျာ  ဆာင ာင ည့္ ပ   ျစ ာည ္။ ယင းစနစ အား ္းူု၏အခ ်ဳပ အ ခာအာဏာ19 ္င ည့္ 
 ပည နယ မ ား ၏အခ ်ဳပ အ ခာအာဏာ20 တို႔ကို ကိုင စတြဲ၍္ည း ကာင းလာ၊ အခ ိ်ဳးညိ စနစ 21အ  ခခုံတတင  အခ ိ်ဳးမည  
 စနစ 22ကို က င ည့္ ာုံုး ခင း ျင ည့္္ည း ကာင းလာ၊ တင းၾကပ  ာာဗဟိုခ ်ဳပ ကိငု မလ23ကို စတန ႔္ တ  ပ း ာင ည့္တင ည့္ ္္ ာက  
ပတ  ာာ ဗဟိုခ ်ဳပ ကိုင မလ24ကို ရ္ာ ျတ ခင း ျင ည့္္ည း ကာင း တည  ဆာက ာင ည့္ပါာည ္။  

                                                           
17 Centralized Federalism 
18 Confederated Federalism 

19 Popular Sovereignty 
20 Provincial Sovereignty 
21 Symmetric Federalism 

22 Asymmetric Federalism 
23 Rigid Centralization  
24 Optimum Centralization 
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 ပည  းာင အဓကိ ျက ဒရယ စနစ ကိ ုက ငည့္ ာုုံးရာတတင ္ ည း  ပ နာမရ္ိမဟတု မ ားစတာရ္ိပါမည ္။ 
ာို႔ရာတတင  အ  ခအ န  ္စ ရပ  ္င ည့္ ပည ည့္စုုံပါက မုခ  အာင  မင မည  ျစ ာည ္။ 
  
          ပးမအ  ခအ နမ္ာ ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင  ခါင း ဆာင  ာည ည့္  မန မာစစ  ခါင း ဆာင မ ားက 
တိုင းရင းာားအျတြဲဲ႕အစည းမ ား အာ းာ းအၾကားတတင  က င ည့္ာုုံး န ာာ  ခတြဲ ခားဆက ဆုံမလ  င္ ည့္  ာတးခတြဲအုပ ခ ်ဳပ မလ 
တိုဲ႕ကို ခ က ခ င းရပ ဆိငု းရန  ျစ ာည ္။  

ဒုတယိအ  ခအ နမ္ာ တိငု းရင းာား ပါင းစုု္ံ းူုမ ား ္င ည့္ ၎တို႔၏ ာက ဆုိင ရာ ပည နယ မ ားအတတင း 
္တတ ္ပ စတားုတ  ျာ   ပာဆို ခတင ည့္လာ၊ အာင းအျတြဲဲ႕ျတြဲဲ႕စည းခတင ည့္လာ၊ စည းရုုံးခတင ည့္လာ၊ စ ုေးခတင ည့္လာ၊ စ တန း္္ည ည့္္ည ခတင ည့္ အစ 
ရ္ိ ာာ ဒ မိကု ရစ အ  ခခုံ အခတင ည့္အ ရးမ ားအား ပင ္ ုုံစာခ ်ဳပ ပါာ ဘာတူည ခ က အတိုင းက င ည့္ာုုံးခတင ည့္ ပ်ဳရန  
 ျစ ာည ္။  

ာိုဲ႕ ျစ ပါက တုိင းရင းာား ခါင း ဆာင မ ားအျတြဲဲ႕အစည းမ ား  ္င  ၎တို႔၏ ပည နယ မ ားာည  
၎တို႔ ပ နာကို ၎တို႔ ကိယု တိုင   ျရ္င း ုိင စတမ းရ္ၾိကာည ္။ အခက အခြဲမ ားကို  က ာ ္ ား ုိင ာည ္။ 
ရည မ္န းခ က ပန းတိငု ာို႔ အ ရာက ္ ္မ း ုိ င ၾကမည ည့္ အရည အခ င း ္င ည့္္ည း  ပည ည့္စုုံၾကာည ္။ ဤာည ကိ ု
အာအိမတ္  ပ်ဳရန ္ ုိပါာည ္။  

ကာခ ်ဳပ မင း အာင ္ ိလင အ န ျင ည့္ ကိုယ ည့္တိုင း ပည လာ၊ ကိယု ည့္္ူမ ိ်ဳးကို တကယ ခ စ  ပ း  ို င ငုံအ မန ဆုုံးျတ႔ုံ ျိ်ဳး 
တိုးတက  စ္ုိပါက အးက ပါအ  ခခုံမ ားကိ ု္ုိက နာအ ကာင အးည  ျာ  ဆာင ရတက ရန မ္တပါး အ ခားမရ္ ိ
ပါ္။  

 

ဥပ ဒအ းာက အကူ ပ်ဳကတန ရက            ၂ေ၁၈ ခ ္ုစ  ဇူ္ ိငု ္  ၁၂ ရက  

အ ားစတိ ာိ္ ို္  ္င  ဆက ာတယ ရန  

ဥ း အာင းးူ ( ္ဲူ႕အခတင ည့္အ ရး  ရဲ္႕ န )  

ဥပ ဒအ းာက အက ူပ်ဳကတန ရက တည  းာင ာ ူ

E-mail – legalaidnetwork@gmail.com                

Web- www.legalaidnetwork.org 

ဆက ာတယ ရန  - ျနု း - (၆၆) ေ၉ ၃၂၇ ၄၅၇၁၃ 

 

 

mailto:legalaidnetwork@gmail.com
http://www.legalaidnetwork.org/
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