
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႕၌ လြိဳ င္ေကာ္ၿမိဳ႕၊  
ကယားျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႕တြင္ 
ဆႏၵျပသူေပါင္း ၂၀ေက်ာ္မွာ ရဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နာက်င္ သြားခ့ဲ 
ရပါသည္။ လူငယ္၃၀၀၀ေက်ာ္မွာ ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ထု 
ထုလုပ္ ထားျခင္းကုိ မေၾကနပ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယခုရုံးပိတ္ရက္သည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ 
လက္မွတ္ထုိးခ့ဲေသာေန႕ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိပၸါယ္ေကာက္မႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ထုိေန႕ႏွင့္ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႕ လြတ္လပ္ေရးေန႕တြင္ 
မေအာင္ျမင္ခ့ဲေသာ စာရြက္စာတမ္းအား ဂုဏ္ျပဳဆင္ႏႊျဲခင္း မရိွပါ။

ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္မွ “ေဒသတုိင္းရင္းသားကေနၿပီးေတာ့ 
သူတုိ႕ရဲ႕ ဆႏၵကုိ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္၊ သူတုိ႕ရဲ႕ သမုိင္းအစစ္အမွန္ကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရိွပါဘူး။ ဘယ္အရာက ပုိဆုိးသြားသလဲဆုိေတာ့ 
သမုိင္းအစစ္အမွန္ကုိေဖာ္ထုတ္ေနၾကတ့ဲ လူငယ္ေတြကုိ ရာဘာ 
က်ည္ဆံေတြနဲ႕ ပစ္ၿပီး ဖမ္းၾကတာဘဲ။” ဆုိၿပီး ေျပာခ့ဲပါတယ္။ 
ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြ႕ဲအစည္းမွလည္း “ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႕ 
ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္ကုိ သူတုိ႕လူမ်ိဳးရဲ႕ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေနနဲ႕ေကာ 
လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ေကာ သတ္မွတ္ကုိင္စြဲ 
ထားၾကတာကုိ ကၽြန္မတုိ႕ တုိင္းရင္းသားဌာေနအမ်ိဳးသမီး 
ေတြကေနၿပီးေတာ့ နားလည္ပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရိွတ့ဲ 
တုိင္းရင္းသားေတြ ျမင္တ့ဲပုံစံမဟုတ္ဘူး။ သူက ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ 
ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြကုိ တုိက္ခုိက္တယ္၊ 
မဒိန္းက်င့္တာကုိ စစ္လက္နက္တစ္ခုလုိ႕ အသုံးျပဳတယ္၊ 
ရြာေတြကုိ မီးရႈ႕ိတ့ဲ စစ္တပ္နဲ႔က တူတူပါဘဲ။ တနည္းေျပာရရင္ 
တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုၾကားမွာ ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္ကုိ စည္းလုံးညီၫြတ္ျခင္းရဲ႕ 
ျပယုဒ္တစ္ခုအျဖစ္မျမင္ဘဲ ပဋိပကၡတစ္ခုအေနနဲ႕ဘဲ ျမင္ပါတယ္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသမီး အဖြ႕ဲအစည္းမွ “ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ၿပီးဆုံးခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ။ 
ကၽြန္မတုိ႕ဆီမွာ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရိွတ့ဲအျပင္ 
ကၽြန္မတုိ႕ ကုိယ္ပုိင္အသံနဲ႕ ေလးစား ဂုဏ္ျပဳရမယ့္ သူရဲေကာင္း ရိွဖုိ႕ အခြင့္ 
အေရးရိွၿပီးသားေတြျဖစ္ပါတယ္။” သူတုိ႔ေလးစားတန္ဖုိးထားရေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထဲမွတစ္ဦးမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU)ကုိ 
စတင္ တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ ကရင္လူမ်ိဳး ေစာဘဦးႀကီးျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၀ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးၿပီး ကရင္စစ္တပ္နဲ႕ 
ဗမာ့တပ္မေတာ္တုိ႕ ၁၉၄၉ႏွစ္ကုန္ တစ္ႏွစ္ခြတိဲတိတုိက္ခုိက္ခ့ဲပါသည္။  
သူေသဆုံးသည့္ေန႕ရက္ကုိ ကရင္လူထုသည္ “ကရင္ အာဇာနည္ေန႕” 
ဟုႏွစ္စဥ္က်င္းပၾကၿပီး ျမန္မာအစုိးရမွာ "အာဇာနည္” ဆုိသည့္ 
စကားလုံးသည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၁၉၄၇ ဇူလုိင္ ၁၉တြင္ ေသဆုံးသြားခ့ဲသူ 
၈ဦးကုိသာ ရည္ၫႊန္းသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳ ခြင့္မေပးပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရိွသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ စစ္ပြမဲ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး ပုိမုိငယ္ရြယ္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္တြင္လည္း 
ေတြ႕ရိွေနရပါသည္။ ယခုစစ္ပြသဲည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “သမုိင္းအစစ္အမွန္” 
ႏွင့္မည္သုိ႕အမွတ္ရၿပီး ဂုဏ္ျပဳရမည္ကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၎သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိမ္ျမွဳပ္ေနေသာ စစ္ပြျဲဖစ္ၿပီး 
အျငင္းပြားမႈမွာ ကရင္သူရဲေကာင္း႐ုပ္ထုကုိ ထုဆစ္ပုံေဖာ္မႈေၾကာင့္ 
လည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြေဲတာ္တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွထုလုပ္ၿပီး ဘုရားသုံးဆူ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၏ 
ထင္ရွားေသာေနရာတြင္ ၉ေပအျမင့္ ႐ုပ္ထုကုိ ထားရိွခ့ဲသည္။  
ပြစီဲစဥ္သူတစ္ဦးမွ “ေစာဘဦးႀကီးဟာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ျဖစ္သလုိ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ 
လူငယ္ေတြအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္အားထက္သန္မႈကုိလည္း 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။”  ဆုိေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ေဒသဆုိင္ရာ 
စစ္ဗုိလ္မွ ႐ုပ္ထုထားရိွခြင့္ မေပးခ့ဲပါဘူး။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုပ္ထုအား လူအမ်ား ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္အတြက္ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႕ (KNU မွ 
သတ္မွတ္ထားေသာေန႕) တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၌ရိွေသာ 
အျခားတစ္ေနရာတြင္ ထားရိွရန္အတြက္လည္း တားဆီးျခင္း 
ခံရ ခ့ဲ သည္။ ထုိဟန္႕တားျခင္းမွာ တပ္မေတာ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ 
KNU မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ႐ုပ္ထုမ်ားကုိ 
ထုလုပ္ႏုိင္ျခင္းရိွ၊မရိွ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တာဝန္ရိွသူအေနျဖင့္ 
ထုိ႐ုပ္ထုအား မျမင္ႏုိင္ေသာေနရာ ေတာထဲတြင္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ 
တစ္ခုထိထားရန္ဟန္ျပ ဳ ေျပာဆုိထားခ့ဲသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 
ထုိ႐ုပ္ထုအား ရြာသားမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေဝးလံေခါင္သီေသာေနရာတြင္ 
ထားထားရမည္အစား ဧည့္ခံပြႀဲကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ 
ထုိပြတဲြင္ပုိစတာႀကီးတစ္ခုေပၚ၌ ေစာဘဦးႀကီးပုံကုိ ေအာင္ဆန္းပုံ                                                                                                                  
ကပ္လ်က္ထားထားပါသည္။ ထုိအပုိင္းတြင္ KNU အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးမွ 
“ဒါဟာ ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႕ရဲ႕ သမုိင္းနဲ႕ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေပမယ့္ 
သူတုိ႕ဟာ ဒါကုိခြင့္မေပးၾကဘူး။ ဒီလုိလုပ္ပုံနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရိွတ့ဲ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ ႏုိ
င္မွာလဲ” ဟု ေျပာခ့ဲသည္။

ျမန္မာမီဒီယာမ်ားမွလည္း ယခုပြကုိဲ လာေရာက္႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ 
ေသာ္လည္း ယခုေပါက္ကြလုဲမတတ္ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာကုိ 
စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ေရးသားျခင္း မျပဳခ့ဲၾကေပ။ 
၁၉၅၀ခုႏွစ့္ ဂ်ဴ လုိင္လတြင္ ေစာဘဦးႀကီးအေနျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား                                                                           
အၿမဲအမွတ္ရေနမည့္ မူ၄ခ်က္ကုိခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ “၁။လက္နက္ခ်စကား                                                                                  
အလ်ဥ္းမေျပာရ၊ ၂။ ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲတြင္ ရိွရမည္၊                                                                                
၃။ ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးမည္ႏွင့္ ၄။ ကရင္ျပည္ကုိ အသိအမွတ္ 
ျပ ျဳခင္းၿပီးျပည့္စံုေစရမည္။” ထုုိက့ဲသုိ႕ အေပးအယူမွ်တေသာလြတ္လပ္ 



ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္သည္ ကရင္သူရဲေကာင္းႏွင့္ကရင္လူမ်ိဳး 
မ်ားအျပင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ 
လ်က္ရိွသည္။ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေအာင္ဆန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး 
သူရဲေကာင္းအျဖစ္သာ အမွတ္ရေနခ့ဲၿပီး ေစာဘဦးႀကီးမွာျပန္လည္ 
သတိရေအာက္ေမ့ျခင္း မခံခ့ဲရပါ။ ယေန႕ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
မွာကယား ကရင္တုိ႕ႏွင့္သာမကဘဲ ၂ပုိင္းကြေဲနၿပီ ျဖစ္သည္။

လြိဳ င္ေကာ္မွဆႏၵျပသူတစ္ဦးမွ ၎တုိ႔မွာ ေအာင္ဆန္းအား ျငင္းပယ္ျခင္း 
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ ျပသနာမွာ သူ၏သမီး အပါအဝင္ 
ဆက္ခံသူမ်ားသည္ ထုိလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႕ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံအသုိင္း အဝုိင္း၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ
သူ၏႐ုပ္ထုကုိတည္ေဆာက္ရန္မွာ သူ႕အားဒုတိယအႀကိမ္သတ္ျဖတ္ ျ
ခင္းႏွင့္တူသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ သည္ဗမာလူမ်ိဳး မဟုတ္ေသာတုိင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား ေယဘုယ် အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသည္။ 
ၿဗိတိသွ်တုိ႕အား တုိက္႐ုိက္ သေဘာတူညီခ်က္ ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲ
သည့္လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ “ဗမာ့ေျမကုိကုိယ္စားျပဳသူ”သည္ျပည္
နယ္၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ “ေတာင္တန္းတြင္ေနထုိင္ေသာ 
သူမ်ား” ကုိတန္းတူညီမၽွဆက္ဆံရန္ေကာင္းေသာစိတ္ရင္းျဖင့္ရည္ရြယ္                                            
ခ့ဲသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆက္ခံသူမ်ားသည္ပင္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ 
ကုိ သစၥာေဖာက္ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ယခင္ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲရာႏွင႔ ္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲေသာအရာမ်ားကုိ 
ေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈလွ်င္ အျဖစ္မွန္မ်ား ပုိမုိရႈပ္ေထြးေၾကာင္းျပသေနသည္။  
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ပထမဆံုးဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဗမာ 
ႏွင့္အတူ - တုိင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု(၇)စုမွ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ခ်င္း လူမ်ိဳးသံုးစုသာ ညီလာခံ 
သုိ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္ခ့ဲၾကသည္။ မြန္ႏွင့္ရခုိင္ မ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္း မွပုိင္ဆုိင္သည္။ ကရင္မ်ားကေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ကုိလႊ
တ္လုိက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္မွ သြားေရာက္ျခင္းမရိွခ့ဲပါ။ ၁၈၇၅ခုႏွစ္တြင္ 
ၿဗိတိသၽွႏွင့္ ျမန္မာမင္းတုန္းမင္း တုိ႔အၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ 
ကယားျပည္နယ္သည္ လြတ္လပ္ေသာနုိင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားကေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇
 ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ၿဗိတိသၽွတုိ႔ ႏွင့္ ခ်ဳ ပ္ဆုိခ့ဲေသာစာခ်ဳပ္အရ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၿဗိတိသၽွ 
နယ္ေျမတစ္ခုလံုး၏လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလြတ္လပ္စြာ အတူ 
တကြပူးေပါင္းပါက အားလံုးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ဟု သူယံုၾကည္                                                                                                        
ေစရန္ ခက္ခဲေသာညႇႏုိွိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲရၿပီး ေနာက္ဆံုးပင္လံု 
စာခ်ဳပ္သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအား “အတြင္းပုိင္းအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈတြင္ကုိယ္ပုိင္                                                                
အုပ္ခ်ဳ ပ္ခြင့္အျပည့္အဝ” ႏွင့္ “အေျခခံအား ျဖင့္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳ ပ္ခြင့္” 
ကုိကတိေပးျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးပင္လံုစာခ်ဳပ္ကုိ တိတိက်က် ေရးဆြဲ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံက်သည္ဟု ယူဆ
ရသည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အခြင့္ထူးမ်ား” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိဝါက် 
ကုိ ရွမ္းမင္းသားျဖစ္ေသာ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ပေဒသရာဇ္အခြင့္အေရးမ်ား
ကုိအဆံုးသတ္ရန္ေတာင္းဆုိျခင္းအျဖစ္အဓိပၸါယ္ေကာက္နုိင္သည္။

ရလဒ္အေနႏွင့္ ေအာင္ဆန္းကုိလုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ပင္လံုသည္                                                                               
ခုိင္မာေသာအေျခခံမရိွဘဲ ျပည္ေထာင္စု၏ အမွတ္အသားျဖစ္လာ 
သည္။ က်န္ရိွသည့္အရာမွာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎သည္                                                                                                                            
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ က်င္းပခ့ဲၿပီး အျခားအခါသမယ                                                                                                                            

မ်ားတြင္လည္းပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ 
အဖြ႕ဲခ်ဳ ပ္က ျမန္မာနုိင္ငံ၏သမၼတျဖစ္လာျခင္း မတုိင္မီ ေအာင္ဆန္း၏သမီး 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ က်င္းပရန္အစီအစဥ္တြင္ 
ဤစိတ္ဓာတ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပုိမုိျပင္းထန္ 
လာခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ စိတ္၀ိညာဥ္ျပန္လည္ 
ရွင္သန္လာေစရန္ ဤရည္မွန္းခ်က္ကုိ စတင္ရန္လူ ၇၀၀ ခန႔တုိ္႔သည္ 
ေနျပည္ေတာ္ တြင္စု႐ံုးခ့ဲၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ
ကုိ - ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ - ဟု ျမင္မားေသာ ရည္မွန္းခ်က္သာမက 
ဒြဟိျဖစ္စရာရိွသည့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ကုိေပးခ့ဲသည္။ အစည္းအေဝးမ်ား 
သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ျငင္းဆန္ေသာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (EAO) အပါအ၀င္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔သည္တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ ျ
ခင္းမရိွေသာ္လည္းတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

အေရအတြက္ျဖင့္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ညီလာခံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္သင္တန္း 
သားမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္သာ ပတ္သက္ၿပီး အထင္ႀကီးစရာပင္ ျ
ဖစ္သည္။ ”၅၁ အေျခခံနိယာမမ်ား” ကအပုိင္း(၄) ပုိင္း အသံုးျပဳထားသည္။ 
သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္သေဘာတူညီခ်က္က့ဲသုိ႔ တိက်ေသာ 
စကားလံုးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးတြင္ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
အပုိင္းတြင္ေအာက္ပါနိယာမကုိ ထည့္သြင္းထားသည္ -“ဒီမုိကေရစီ ႏွ
င့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကုိအေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာတြင္ 
တန္းတူညီမွ်ရိွေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေ
တာ္၏ မည္သည့္နုိင္ငံသားကုိမွ် က်ား၊မ ဆုိင္ရာ ကြျဲပားျခင္းေၾကာင့္ 
ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ မရိွေစရန္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မူမ်ား ေပၚေပါက္လာ 
သင့္ပါသည္။” ထုိ႔အျပင္အေရးႀကီးေသာ လံုျခဳံေရးအပုိင္းတြင္ 
မည္သည့္နိယာမကုိမွ် ယခုအခ်ိန္အထိ သေဘာတူညီႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 
တုိင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူရန္ ၁၉၄၇ သေဘာ 
တူညီခ်က္တြင္ ဤျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွမေျပာခ့ဲေပ။  

ပင္လံုစိတ္ဓာတ္သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေလ့ 
လာသူမ်ားကေျပာၾကားသည္မွာ တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားေနေသာပါတီ 
မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မရရိွေသး 
ဟုဆုိၾကသည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္အေနာက္ပုိင္းရိွ EAO 
မ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္အၾကားလက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ားက့ဲသုိ႔ ပင္စိတ္တြင္း
ရိွစစ္ပြသဲည္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။

 
 

၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံမ်ားမွ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ညီလာခံသုိ႔ ျပန္လွည့္ၾကည့္                                                                                                                          
လၽွင္ျမန္မာနုိင္ငံသည္ လူတုိင္းႏွင့္အျခားအရာ အားလံုးေျပာင္းလဲသြား 
ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွဟု ထင္ျမင္ ႏုိင္သည္။ အဲဒီအခ်ိန္ 
ကတည္းက အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲမႈမရိွခ့ဲပါ။ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ထုိစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကတိမ်ားကုိယံုၾကည္စိတ္ခ် 
ခ့ဲၾကလိမ့္မည္၊ သူတုိ႔အား ေနာက္တဖန္ ေမးစရာမရိွေတာ့ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ 
ၿဗိတိသၽွကုိလုိနီအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈတြင္  ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳ ပ္ဆုိထားေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဖယ္ရွားပစ္လုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္                                                                                                                        
ေမၽွာ္လင့္ထားေသာ လြတ္လပ္ေသာျပည္နယ္၏ ေခါင္းေဆာင္တြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ုႏံွမႈသည္  သူႏွင့္အတူ ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြား                                                                                                                 
ခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဗမာလႊမ္းမုိးေသာေၾကာင့္ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ ေ
သာအစုိးရအား ကယ္ဆယ္နုိင္ခ့ဲသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ျပန္ေပးရေသာ 
တန္ဖုိးမွာ ပုိၿပီးႀကီးသည္။ စစ္တပ္မွယခင္ ၿဗိတိသၽွဖိႏိွပ္ခ်ဳ ပ္ခ်ယ္ ခ့ဲေသာ 



အခန္းက႑ကုိ လႊေဲျပာင္းရယူခ့ဲသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြေဲနထုိင္နုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
အစားျမန္မာျပည္အား လက္နက္အင္အားျဖင့္တည္ေထာင္ ျခင္းသည္ 
ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၏ ေသြးခြအုဲပ္ခ်ဳ ပ္မႈမူဝါဒကုိ အသံုးျပဳသည္ဟု 
စြပ္စြခံဲရသည္။ ယံုၾကည္မႈကင္းမ့ဲျခင္းက တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ 
လက္နက္မ်ားအေပၚ မီွခုိအားထားရန္လုိအပ္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံ၏ဖခင္ဟု သတ္မွတ္ရန္ 
ေတာင္းဆုိခ့ဲျခင္း မည္သည့္အခါမွ် မရိွခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔အားကယ္တင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ 
ယူမွတ္ရန္ ဟူေသာသေဘာထားကုိပုိမုိခုိင္မာလာေစခ့ဲသည္။ 

ကုိလုိနီေခတ္၏ အလြန္ဆုိးရြားသည့္ သံသရာစက္ဝုိင္းမွာ  ျမန္မာနုိင္ငံ 
၌သာမကအျခားကုိလုိနီေဟာင္းမ်ားက့ဲသုိ႕ ၎တုိ႔ကုိ အလြယ္တကူ 
မခ်ိဳးဖ်က္ နုိင္ပါ။ ၎တုိ႕အားလည္း ရင္ဆုိင္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လည္း လုိအပ္ပါသည္။  လြိဳ င္ေကာ္မွ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္အျခား 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ေထာက္ခံအားေပး သူမ်ားသည္ 
သမုိင္းဝင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ မပါဝင္ေသာ 
အပုိင္းကုိေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ႀကီးမား 
ေသာအစည္းအေဝးတစ္ခုျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏စိတ္ထဲရိွ စစ္ပြကုိဲ 
တုိက္ခုိက္ရန္ တစ္စံုတစ္ခုျပဳလုပ္ နုိင္သည္။

Panglong Independence Monument

Credit: Wikimedia Commons

ပင္လံုကအစျဖစ္နုိင္သည္။ ထုိတြင္တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ သတိရ 
ေအာက္ေမ့ပြ ဲ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္စာသည္ အထိမ္းအမွတ္ 
အေဆာက္အဦး၏ “အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္သမုိင္း” အေၾကာင္းေရးထုိးထားသည္။ 
အစအဦးတြင္ ညီလာခံ၏ ဆက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ရွည္လ်ားေ
သာကုိးကားခ်က္ျဖစ္ရက်ိဳးနပ္သည္။

၁၁ရာစုအလယ္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ ပုဂံမင္းဆက္သည္ ျပည္ေထာင္စု 
အျဖစ္ေပၚေပါက္လာၿပီး ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ 
ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႕ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ခ့ဲၾကသည္။ ၁၅ရာစု တြင္ 
ကုိလုိနီစနစ္စတင္ျခင္းႏွင့္အတူ ၿဗိတိသၽွတုိ႔သည္ ၁၈၂၄၊ ၁၈၅၂ 
ႏွင့္ ၁၈၈၇ တုိ႔တြင္သံုးႀကိမ္က်ဴ းေက်ာ္ခ့ဲသည္။ ၁၉ရာစု အတြင္း 

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသၽွတုိ႔၏ ကုိလုိနီျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ၿဗိတိသၽွျမန္မာ 
၏ကြျဲပားျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈမူဝါဒေအာက္တြင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ 
သီးသန႔အု္ပ္ခ်ဳ ပ္မႈအာဏာကုိရရိွခ့ဲသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းတြင္ 
ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိဆန႔က္်င္ခ့ဲသည္။ ၿဗိတိသၽွသည္                     
ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။ လြတ္လပ္ေရးရ                     
ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ မတူကြျဲပားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားက                                                        
စုစည္းခ့ဲၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအား လြတ္လပ္ေရးေပးရမည္ 
ဆုိခ့ဲလွ်င္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအား မပါဝင္ေစလုိၾကပါ။  ၿဗိတိသၽွတုိ႔၏                                                            
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိသိ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ မွ ၂၈                                                                                               
အထိ ညႇႏုိွိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပင္လံုညီလာခံကုိ 
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
သမုိင္းဝင္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔       
မနက္ ၁၀ း ၀၀ နာရီတြင္ တုိင္းျပည္ေဒသ အသီးသီးမွကုိယ္စားလွယ္ 
၂၃ ဦး ကလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္လည္း ၎
ကုိ  ျပင္းထန္ၿပီး အလြန္႐ုိးရွင္းေသာ ဗားရွင္းျဖစ္သည့္  “ဗမာလူမ်ိဳး                  
ႀကီးဝါဒ” ဟု ေခၚေဝၚခ့ဲၾကသည္။  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ သမုိင္းဆုိင္ရာ                  
သုေတသနဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္းဆန႔္ 
က်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစာတန္းသည္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးကုိ 
အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎သည္ 
အျခားအျမင္မ်ား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ 
ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ သေဘာထားအျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စု 
ေဆာင္းရန္္ ေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ “၂၁
 ရာစု ပင္လံုညီလာခံ” ကုိစတင္ဖြ႕ဲစည္းရန္ အစျပျဳခင္းျဖစ္နုိင္သည္။ 
ဤသည္ကုိ အေပၚမွေအာက္သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေရးျပ 
ႆနာတြက္ ကုိယ္စားျပဳေသာအျမင္မ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအား 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ ႀကိးဳစားျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ ျပဳ 
လုပ္သင့္သည္။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဤကြျဲပားျခားနားေသာ 
အျမင္မ်ားကုိ ျမန္မာနုိင္ငံႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ေဆြးေႏြးနုိင္သည္။ 
အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ စစ္မွန္ေသာ သမုိင္းကုိ ေရးဆြရဲန္ မဟုတ္ဘဲ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ စီမံကိန္း                                                                                                                  
တစ္ခု အေနျဖင့္ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ သမုိင္းေၾကာင္း မ်ားစြာရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎
တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြေဲနထုိင္နုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိရွာေဖြသင့္သည္။   

ထုိသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၁ ရာစု                 
မကုန္မီ ရလဒ္အခ်ိဳ႕ရရိွနုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား ေျပာင္းလဲရန္ မ်ားစြာလုိအပ္ေသာ္လည္း အၾကံျပဳ 
ျခင္း မရိွၾကေသးပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ပင္လံုစာတြင္ပါသည့္ 
ကမၺည္းစာသည္ ၎၏နိဒါန္းသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွဗမာမဟုတ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ လက္မခံနုိင္စရာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္                                                                                                                 
စတင္ခ့ဲေသာ မဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ပံုရ 
သျဖင့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြအဲစည္းသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စစ္ပြမဲ်ားမွ ထြက္ေျမာက္ေရးတြင္ 
စတင္ပါဝင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။


