တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၏
တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ား

ဘရိုင္ယန္ မက္ကာတန္ ႏွင့္ ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္(၁၇)

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၆

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၆၊ ဘရိုင္ယန္
မက္ကာတန္ႏွင့္ ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္း သုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/ethnic-armed-actors-justice-provision-myanmar-burmese/
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ဘရိုင္ယန္ မက္ကာတန္ႏွင့္ ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၆၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ား၊
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္
ကုန္သြယ္မႈဌာန (DFAT) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက စနစ္တက်စုဖြဲ႕ထားျခင္းမ်ားႏွင့္

တစ္။ ။ နိဒါန္း

ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တရား႐ံုးစနစ္ႏွင့္ ေထာင္မ်ား ပါဝင္ေသာ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း (Ethnic Armed Actors-

ရႈတ္ေထြးသည့္ တရားစီရင္ေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ထူေထာင္ထား

EAAs)1 ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား

သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ႐ိုးရာအရရိွေနေသာ ေက်းရြာတရားစီရင္ေရး စနစ္

ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူအမ်ားအျပား၏ ဘဝမ်ား

အေပၚတြင္ အျဖစ္သေဘာ အဖြဲ႕အစည္းပါးပါးေလးဖြဲ႕ထားျခင္းမ်ိဳးသာ

အေပၚတြင္ အဓိကက်ေသာ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားရိပ
ွ ါသည္။ ေနရာအေပၚ

ရိွသည္လည္းေတြ႕ရသည္။

မူတည္၍ ၎တို႔၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ တရား

အားေကာင္းေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ပင္ ေက်းရြာမ်ားမွ တရားစီရင္ေရး

စီရင္ေရးစနစ္ အျပင္ရေ
ွိ နေသာ စနစ္တစ္ခအ
ု ေနျဖင္လ
့ ည္းေကာင္း၊

စနစ္သည္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္သာ မ်ားစြာ မူတည္

ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၎တို႔သည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ တရားစီရင္

ေနသည္။

EAA

မ်ား၏

တရားစီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ေရးစနစ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ရိွေနတတ္သည္။ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခအေနတြင္ EAA တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၏ တရားစီရင္ေရး

အခ်ိဳ႕ EAA ၏ တရားဥပေဒစနစ္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယ၏ က်င့္ထံုး

စနစ္ကို နားလည္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရေသာ ေဒသမ်ား

ဥပေဒမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ EAA ၏ ဥပေဒ

၏ အနာဂတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးရာ၌ အဓိက

ပုဒ္မမ်ားသည္ တရားမဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပိုတူကာ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္စပ္

က်လွသည္။

ေနေသာ စနစ္တစ္ခုအသြင္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ တရားသူႀကီးမ်ား
ကိုလည္း ဥပေဒမ်ားကို ေရးသားရန္၊ သံုးသပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ လက္ရိွ

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥပမာမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕

ဥပေဒမ်ားကို

မ်ားက ထူေထာင္လာေသာ ပထမအစိတ္အပိုင္းမွာ လူအမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အာဏာကို အဖြဲ႕အစည္း၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

ရဲလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အင္အားစုတစ္ခုျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ သီးျခားဌာနမ်ားသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေပးထားတတ္သည္။

၎မွာ

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏

ျပင္ဆင္ရန္

အခြင့္အာဏာေပးမထားေပ။

ထိုသို႔

အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး

ထိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ အစိုးရကဲ့သို႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

EAA မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမမႈတို႔ႏွစ္ခုကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မႈရိွ၊ မရိွကို ဆံုးျဖတ္

ခြဲျခားထားပံုေတာ့ရသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား

ေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေပသည္။ ဒုတိယလကၡဏာမွာ အျငင္းပြားမႈ

ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုကာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ၎တို႔

ေျဖရွင္းေရး စနစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒစနစ္တစ္ခု ဖန္တီး

ကိုယ္ပိုင္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား ရိွၾကသည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ တရားမအျငင္းပြားမႈ

ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိစ
ု နစ္မာွ ပံစ
ု တ
ံ က် တရားသူႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္း

မ်ားအတြက္ ပုဒ္မမ်ားပင္ ရိွေသာ္လည္း တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္

တည္ေဆာက္ထားပံုရိွႏိုင္သလို အေရးေပၚမွဖြဲ႕ေသာ စနစ္မ်ိဳးလည္း

အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ အမႈမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားတြင္ပင္

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တရားဝင္သည္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္ရန္မွာမူ ထိုစနစ္အေနျဖင့္

ကိုင္တြယ္ၾကသည္။ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈကဲ့သို႔

အရပ္သားမ်ားက ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္

ေသာ ပိုမိုႀကီးေလးသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို EAA တရားစီရင္ေရး

အဖြဲ႕ျဖင့္ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္

စနစ္သို႔သာ တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပးသည္။

သည္။ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားထားရိွေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
သည္ ၎တိ႔ု တရားစီရင္ရာတြင္ ပံစ
ု တ
ံ က်မဟုတဘ
္ ဲ အလြတသ
္ ေဘာ

ဓေလ့ထံုးတမ္းတရားစီရင္ေရးကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ေသာ

ဆန္ဆန္

ပံုစံတက်ထူေထာင္ထားေသာ

ေက်းရြာအဆင့္စနစ္မ်ားသည္ EAA နယ္ ေျမမ်ားမွ တရားစီရင္ေရးကို

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားတြင္ ႀကီးစြာျခားနားသည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အေရးပါလွသည္။ တရားစီရင္ေရးကို အာရံုျပဳ

အဆိပ
ု ါအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ လက္ရတ
ွိ ရားစီရင္ေရးအင္စတီက်ဴးရွငး္

လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဇာတ္ေၾကာင္းအေထာက္အထား

မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ အံဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရၿပီး ၎တို႔

ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားေဒသေရာ ဗမာေဒသမ်ားမွ အေတြ႕

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

အႀကံဳက ျပသေနသည္မာွ ဓေလ့ထးုံ တမ္းတရားစီရင္ေရး အေလ့အထ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာစံမ်ားျဖင့္

ညီၫြတ္ေအာင္လည္း

မ်ားသည္ တိင
ု း္ ျပည္တစ္ဝမ
ွ း္ အသံးု ျပဳေနသည္ဟ၍
ူ ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပို၍ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေက်းရြာအဆင့္မွ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ EAA မ်ားသည္ အၿပိဳင္ရိွေနေသာ ၎တို႔၏ တရား

ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား

စီရင္ေရးစနစ္မ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားကာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

အုပ္စု တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူၾကဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ ေက်းရြာတစ္ခုႏွင့္

အစိုးရ၏စနစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္မ်ားပင္ ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕

တစ္ခုပင္ မတူၾကေပ။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ထားခ်က္

ဤမူဝါဒစာတမ္း၏ က်န္ေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (EAOs) ဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ထိုအဖြဲ႕မ်ား
၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
လႈပ္ရွားသူမ်ား (EAAs) ဆိုသည္မွာ EAO တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းကို ၫႊန္းဆိုလိုျခင္းျဖစ္ကာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ အျခား အစိုးရကစုစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
အပါအဝင္ အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ထားသည့္ စစ္တပ္ကဲ့သို႔အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္းဆိုသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ စစ္တပ္ကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း သိလိုပါက John Buchanan, Militias in Myanmar (Yangon: The Asia
Foundation, 2016) ကို ၾကည့္ပါ။
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မ်ားအရ မည္သည့္ EAA ကမွ ေက်းရြာမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း တရား

မ်ားသည္ စနစ္တစ္ခုအဆက္မျပတ္ေစရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ၎တို႔

စီရင္ေရးအေလ့အထမ်ားကို အစားထိးု ရန္ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားမေတြ႕ရဘဲ

တရားဝင္ေနေစမည့္ အေျခမပ်က္ပံုမွန္အေနအထားကို ေပးႏိုင္မည္

ရိွၿပီးသားလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚတြင္ ၎တို႔၏ တရားစီရင္ေရး

ျဖစ္သည္။

စနစ္ကို လာေပါင္းထည့္မ်ိဳးသာေတြ႕ရသည္။ ေက်းရြာမ်ားကို တရားမ
အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓေလ့

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထင္ရွားဆံုး EAO

ထံုးတမ္း တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ျပဳထားကာ EAA စနစ္မ်ားသို႔

မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGFs) ၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား (PMFs)

အယူခံဝင္ႏိုင္ရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာပါ

အပါအဝင္

EAA အားလံုးသည္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈကဲ့သို႔

တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ေသာ ႀကီးေလးသည့္ ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ားကို EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္ကသာ

၎တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

တိုက္႐ိုက္စီရင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ေက်းရြာအဆင့္မွ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို

တရားစီရင္ေရး အေလ့အထကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ EAA

သုေတသနျပဳထားမႈအား တင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
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အစိုးရက

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ

ျပဳေပးထားသည့္

အစီအစဥ္မ်ားသည္ “ရပ္ရြာအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္း” ဖက္သို႔ အေလး

ႏွစ္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ EAO

ေပးျခင္းကို ေျပာင္းလာေနသည္။

တရားစီရင္ေရးကို လႊမ္းမိုးသည့္အရာမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွတရားေရးစနစ္။

EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားအေပၚ အစိုးရက ၾသဇာလႊမ္းမိုးပံု။
လက္ရိွ EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကိုလိုနီေခတ္၏

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွတရားေရးစနစ္မွာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္

လႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏိုင္သည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးမ်ားဥပေဒအရ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း

ကိုလိုနီေခတ္က ဗမာအမ်ားစု၏ “ျမန္မာျပည္မ” (Burma Proper)

ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အျမင့္ဆံုး တရား

ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာင္းတန္းေဒသမ်ားကို ခြဲျခားထားမႈသည္ မတူ

႐ံုးျဖစ္ကာ ၎၏ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တရား႐ံုး

ေသာ EAA မ်ားၾကား ရိွေနေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အေလ့အထမ်ား

မ်ား ရိွပါသည္။ ၎တို႔၏ ေအာက္တြင္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္

အေပၚ အေရးပါစြာ လႊမ္းမိုးမႈရိွခဲ့သည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဟု

ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားရိွသည္။

ဆိုရာဝယ္ ဥပမာအားျဖင့္ ယေန႔ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား

သိေ
႔ု သာ္ တရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑သည္ အေျခခံဥပေဒခံ႐
ု းုံ

ပါဝင္ကာ ယွဥ္ၾကည့္ပါက အေတာ္အတန္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွၾက

သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္

သည္။ ဗမာအမ်ားစုၾကားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွာ ေရာ၍

အာဏာမ်ားကို မထိခိုက္ရေပ။

ျပန္႔ႏံွ႔ေနေသာ ျမန္မာျပည္မတြင္ ကိုလိုနီေခတ္ဥပေဒကို အားေကာင္း
စြာ အသံုးျပဳၾကကာ ပိ၍
ု ပံစ
ု တ
ံ က်ရိွ ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ရပ
ိွ ါသည္။

စာရြက္ေပၚတြင္မူ တရားေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရိွပါသည္။

အမႈမ်ားကို

တရားသူႀကီးတစ္ဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ ၿဗိတိသွ်

သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၾကားနာရကာ ေရွ႕ေန
မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက

ကိုလိုနီ တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားကိုသာ အ သံုးျပဳခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း

ျငင္းခ်က္ထုတ္ျခင္းမ်ား

EAO

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ တရား႐ံုးတြင္ တရားမဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္း
ခြင့္၊ ကာကြယ္ထြက္ဆိုခြင့္တို႔ကို တရားမက်င့္ထံုးဆိုင္ရာ ပုဒ္မျဖင့္ စီမံ

ျပည္မတြင္

အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ တရား႐ံုးကိုမူ တင္ျပခ်က္၏ တန္ဖိုး၊

မြန္ေဒသမ်ားပါဝင္ေနရာ

KNU သည္ NMSP ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊

အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။

ပအိုဝ့္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ (PNO) တို႔ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အေရးပါေသာ
က႑မွ ရိွေနခဲ့သည္။ PNO တြင္ ကိုလိုနီေခတ္ အစိုးရအေတြ႕အႀကံဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (MPF) သည္ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕
လက္ေအာက္တြင္

အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေသာ အရာရိွမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာလႊမ္းမိုးေသာ

ရိွပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းေသာ လက္နက္ကိုင္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသည္ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

သူပုန္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) တြင္လည္း

ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ေသာ တပ္မေတာ္အရာရိွျဖစ္ရပါမည္။ MPF

ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္

သည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ေဆာက္ထားပံုအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၊
တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊

အထူးဌာနႀကီးေလးခု၊

အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ

အစပထမတြင္ EAO မ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္

၁၉ ရင္း၊ ရဲအရန္တပ္ရင္းအေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္

ေရးစနစ္

တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရိွေစေရးအတြက္

စနစ္တက်စုဖြဲ႕ရန္

မအားလပ္ခဲ့ရေပ။ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား တည္ၿငိမ္လာသည္ႏွင့္အမွ်

ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႏိုင္ငံအႏံွ႔ ရဲစခန္းေပါင္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္

စနစ္မ်ားကို ပံုစံတက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ KNU ကို

ရိွသည္။ MPF ၏ အင္အားမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၈ဝဝဝဝ နီးပါးရိွသည္ဟု

ၾကည့္ပါက ထိုသို႔စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္

ယံုၾကည္ရသည္။ MPF သည္ ပို၍ေခတ္မီ၍ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မ်ားတြင္မွ ျဖစ္လာခဲ့ရကာ ဥပေဒစာအုပ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္

အသြင္ ေဆာင္လာေနၿပီး ပို၍အာဏာရိွလာေနသည္ဟု တျဖည္းျဖည္း
အရာရိွမ်ား၏

ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ားတြင္

အေတြ႕အႀကံဳရိွသူမ်ား ပါဝင္သည္။

ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းႏွင့္ ရဲလံုၿခံဳေရးတပ္ရင္း

အသိအမွတ္ျပဳခံလာရသည္။

ကရင္ႏွင္

အရိွဆံုး တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားရိွသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ ထိုစဥ္က

မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈက်င့္ထံုးဆိုင္ရာ ပုဒ္မႏွင့္ သက္ေသခံဥပေဒတို႔

ျပည္နယ္ႏွင့္

အဓိကက်ေသာ

ပါတီ (NMSP) တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းလာၿပီး ထို EAO ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္စံုမႈ

ေနရာတို႔က ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္မူ တရားသူႀကီး

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

အဆိုပါအလားတူ

ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံးု (KNU) ႏွင့္ မြနျ္ ပည္သစ္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တည္ရိွေသာေနရာႏွင့္ ျဖစ္ရပ္တည္ရိွသည့္

ျဖစ္ၿပီး

တရားစီရင္ေရးစနစ္အခ်ိဳ႕သည္လည္း

အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဥပမာမ်ားကိုသာ ယူငင္အသံုးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာ

ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်၏

အဆင့္မ်ားကိုလည္း

စာသားမ်ားအေပၚ ႀကီးမားစြာအေျချပဳခဲ့သည္။၂ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွ

တိုးျမႇင့္ေပးအပ္လာေနကာ အဆင့္တိုင္းတြင္ အထူးၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားၾကားတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕

လည္း တိုးလာေနသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး

၎ကို ေရးသားသြားၾကသူမ်ားမွာ ယခင္ျမန္မာအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဘူးသူမ်ားျဖစ္ကာ ေနာက္မွ KNU သို႔ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။
၎တို႔တြင္ ေစာထူးထူးေလး၊ ေစာရယ္ဂ်ီနယ္ႏွင့္ ေစာဘင္ဂ်မင္ တို႔ပါဝင္သည္။
၂

|

3

|

က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး

ေလ့က်င့္သားျပည့္ေနေသာ

ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား

ေရာက္ရိွသြားၾကရာ

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ေရွးဦးစြာ စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံရိွသည့္အေပၚတြင္မွ

အခ်ိဳ႕သည္

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ပါးပါးေလးထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ကာ ႐ိုးရာ

တိုင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ အထက္

ဓေလ့အရ ေက်းရြာအေျချပဳဥပေဒကို အသံုးျပဳသည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးမႈ

က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စနစ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုပါ သယ္ယူသြားခဲ့သည္။၃

မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေက်းရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရိွ အျခားေသာ EAO မ်ားျဖစ္သည့္

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္

NMSP ႏွင့္ KNPP တို႔သည္လည္း ၎တို႔၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကြဲမႈမွ ဖြဲ႕စည္းလာသည့္ EAO မ်ားျဖစ္သည့္ 'ဝ'ျပည္

ေငြေၾကးကုန္က်ခံက်သည့္ပံုရိွရာ

ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕

ကိုလိုနီစနစ္မွ

လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။

(UWSP)၊

အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္

မဟာမိတ္တပ္ (NDAA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္
တပ္မေတာ္ (MNDAA) တို႔သည္ မူလအားျဖင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္၏

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႐ိုးရာ

တရား စီရင္ေရးစနစ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ အေတာ္အတန္ခံရၿပီး ပါတီႏွင့္

အရ အာဏာတည္ေဆာက္ပံုသည္ ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္

၎၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗမာပညာတတ္မ်ား၏

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အေတာ္ႀကီးႀကီးမားမားရရိွခဲ့ရာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တိုင္ အတိုင္း

လႊမ္းမိုးမႈလည္းခံရသည္။၄

အတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ရရိွထားခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထို
ေဒသမ်ားတြင္ EAO မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၾကသည့္အခါ

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ ကိုလိုနီ

၎တို႔သည္ ႐ိုးရာအရရိွေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုတြင္

ေခတ္မွ စနစ္၏ ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုးမႈခံရသည့္ပံု မရိွေပ။ KIO

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအလႊာတစ္ခုကို

အဖြဲ႕ ကိုယ္၌က ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္

ပါးပါးေလးလာ၍

ဖံုးအုပ္လိုက္သည့္

သေဘာမွ်သာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ တရားစီရင္ေရးကိစၥတြင္လည္း

တိုက္႐ိုက္အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈ

ေက်းရြာကိုအေျချပဳေသာ ႐ိုးရာဓေလ့တရားစီရင္ေရးအေပၚတြင္ ပံုစံ

အႀကီးအကဲ

တက်ရိွသည့္ တရားစီရင္ေရးဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခု အေပၚမွ အုပ္လိုက္ျခင္း

ထို႔ေၾကာင့္ KIO နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႐ိုးရာကခ်င္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားက

မွ်သာျဖစ္သည္။

အေရးပါစြာ လႊမ္းမိုးေနပါသည္။

ရွမ္း

EAO

အမ်ားစုႏွင့္

ျပည္နယ္ႏွစ္ခုစလံုးမွ

ဒူးဝါးမ်ားက

အနည္းငယ္သာရိွသူ

႐ိုးရာ

ထူေထာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၎တို႔တြင္ ယခင္ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယခုအႀကံေပး ေစာထူးထူးေလးႏွင့္ ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ယခင္ ဥကၠဌ ခြန္ဥကၠာတို႔ပါဝင္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ စနစ္မ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အားေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အားေကာင္းေသာဆက္ဆံေရးမွတဆင့္ႏွင့္
၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားက CBP ကို ကူညီခဲ့ေသာ တ႐ုတ္နီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္လည္း လႊမ္းမိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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တရားသူႀကီးမ်ားသည္ KNU တြင္ အျခားတာဝန္မ်ားလည္းရိွၿပီး ၎

သံုး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရိွ

တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားရိွသည္။ အျခား KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဲ့သို႔

EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား

ပင္ ၎တို႔သည္ ပံုမွန္လစာရယူျခင္း မရိွၾကေပ။ လက္ရိွ KNU တရား

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး/

သူႀကီးမ်ားသည္ ပံုမွန္တကၠသိုလ္အဆင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား

ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

တက္ေရာက္ထားျခင္းမရိွေပ။

KNU သည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေနရာအမ်ားစု၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးႏွင့္

ကရင္အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ (KNPF)။ ။ KNPF ကို ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈရိွရန္၊

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားရိွ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ

ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ထိန္းသိမ္းထားသည္။ KNU ကို

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ KNPF အတြက္

ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) က ဦးေဆာင္ၿပီး CEC ကို

လမ္းၫႊန္မ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ ကြန္ဂရက္တြင္ အဖြဲ႕၏ ခ႐ိုင္

KNPF သည္ KNU ၏ ခ႐ိုင္ ခုႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ရိွၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆ဝဝ

ခုႏွစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။

ေက်ာ္ရိွ၍ ခ႐ိုင္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား။ ။ KNU ၏ တရား

KNU ၏ အဓိက ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္

စီရင္ေရးစနစ္တြင္ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္း သံုးခုရိွသည္။ ၎တို႔
မွာ

တရားစီရင္ေရးဌာန၊

တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KNLA) ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား

ကရင္အမ်ိဳးသား

ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (KNDO) တို႔သည္ KNPF မရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕ (KNPF) တို႔ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ တရားသူႀကီး

အစြပ္စြဲခံရေသာ တစ္ဦးခ်င္းကို ဖမ္းဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ KNU ၏ အမ်ား

အဖြဲ႕သည္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း နီးကပ္စြာ အလုပ္

ျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပြဲမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးေပးရန္ ကဲ့သို႔ေသာ သီးသန္႔

လုပ္ရပါသည္။ KNPF မွာမူ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန ေအာက္

အေျခအေနမ်ားမွ လြဲ၍ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳေပ။

တြင္ ရိွပါသည္။ တရားစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး
ဌာနႏွစ္ခုစလံုးသည္

ဗဟိုအဆင့္တြင္သာရိွၾကကာ

KNPF သည္ ၎၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္သစ္ မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့က်င့္ေပး

အျခားေသာ

လ်က္ရိွသည္။ KNU တာဝန္ရိွသူမ်ားက ရွင္းျပရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္

အဆင့္တူဌာနမ်ားႏွင့္အတူ CEC ၏ လက္ေအာက္တြင္သာ ရိွပါသည္။

KNPF သည္ သူ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ႏိုင္
ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း၊ အင္အားအျပည့္ႏွင့္ သင္တန္းေပးႏိုင္မႈ မရိွျခင္း

တရားစီရင္ေရးဌာန။ ။ KNU ၏ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ဥပေဒမ်ား

ေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ အႀကီးတန္း KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကား

ျပဳစုရန္၊ လက္ရိွဥပေဒမ်ားကို သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ တာဝန္ရိွ

ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက အမွားမ်ားခဲ့ေသာ KNPF ၏

သည္။ တရားဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအား

အကန္႔အသတ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းဆိုသည္။

မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးသည္။ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ဆိုင္

မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း

ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္အထိ သိရိွေအာင္ႏွင့္ ရပ္ရြာ

ေလ့က်င့္

ျခင္းအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက ေဝဖန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း KNU က
ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာၾကားရာတြင္ KNPF ကို ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ေန

တရားသူႀကီးအဖြဲ႕။ ။ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕သည္ သီးျခားႏွင့္ လြတ္လပ္

ျခင္းသည္ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ ပစ္ခတ္တက
ုိ ခ
္ က
ုိ မ
္ ရ
ႈ ပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
ေက်းရြာအႀကီးအကဲသည္

အင္အားတိုးလာျခင္း၊

သင္ၾကားေပးမႈမ်ားႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ားတိုး၍ လုပ္ေဆာင္လာ

သင္တန္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔ေဝရန္ တာဝန္ရိွသည္။

တရား႐ံုးမ်ားပါဝင္သည္။

KNPF

(NCA) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ

ရာဇဝတ္မႈ

ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ NCA တြင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရမီ

အေသးေလးမ်ားႏွင့္ တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အခြင့္

ကာလအတြင္း

အာဏာရိွသည္။ တရားသူႀကီးအေရအတြက္၊ ၎တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ပံု

EAO

မ်ား၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

အခန္းက႑

ဆက္လက္ရိွေနရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။၅

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္တမ္းမ်ားကို KNU အေျခခံဥပေဒတြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ပါတီ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈပံုစံမ်ား။ ။ KNU ၏ ဥပေဒမ်ားကို ၁၉၄၈

အတြင္းမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္

ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ အေျခခံမွ်သာ

တရားသူႀကီး သံုးဦးရိွၿပီး ခ႐ိုင္တစ္ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလွ်င္ တရားသူႀကီး

ျဖစ္သည္။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း

တစ္ဦးကို ေဒသအလိုက္က်င္းပေသာ ကြန္ဂရက္တြင္ ေရြးေကာက္

ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒအသစ္မ်ားကို ျပန္လည္

တင္ေျမႇာက္ၿပီး သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ရိွပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္

ေရးသားခဲ့ကာ ၎တို႔ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစာအုပ္အပါအဝင္ ဥပေဒ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခား

စာအုပ္ ေလးအုပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။

တာဝန္ရိွသူမ်ားထံမွ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေတာင္းခံရသည္။

KNU တြင္ ဥပေဒစာအုပ္ ေလးအုပ္ရိွရာ ၎တို႔မွာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

NCA ၏ အပိုဒ္ ၂၅ (က) တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ EAO မ်ားသည္ “၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ရိွသည္”
ဟူ၍ျဖစ္သည္။
၅
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ဥပေဒ၊ တရားမမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ‘ေမွာ္’ ဥပ ေဒႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုး

အလြတ္သေဘာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပစ္ဒဏ္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

လုပ္နည္းစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ

စာအုပ္သည္ ဥပေဒကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဆိုသည္

“ေရြ႕လ်ားတရားသူႀကီးမ်ား” ဟု ဆိုသူမ်ားကို ေခၚယူသည္။ ထိုလူမ်ား

ႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒစာအုပ္သည္ ရာဇဝတ္မႈအမ်ိဳး

သည္ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝသူမ်ားဟု ယူဆခံရသူမ်ားျဖစ္ကာ ၎တို႔ခဇ

မ်ိဳးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားမမႈဆိုင္ရာဥပေဒသည္

သည္ KNU တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမဟုတ္ၾကေပ။

ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း

ထို႔အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာရြာအမ်ားစုတြင္

ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘ေမွာ္’ ဥပေဒစာအုပ္သည္ တျခားကမ႓ာမွ

ေဒသႏၲရအဆင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ (အႏုဥာတ) လုပ္ထံုး

အေႏွာက္အယွက္မ်ား၊

လုပ္နည္းမ်ားတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမ

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက

အလြန္ယံုၾကည္ေသာ

နတ္ဆရာမ်ား၏ ျပဳစားျခင္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည္။

မ်ားတြင္

၎တို႔၏

ကိုယ္က်င့္သိကၡာေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္

ၾသဇာ

အာဏာလႊမ္းမိုးမႈသည္ ေက်းရြာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်းရြာအုပစ
္ ုေခါင္းေဆာင္
KNU ႏွင့္ အစိုးရၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ျခင္းသည္ KNU အဖြဲ႕အား

မ်ားထက္ပင္ ပိႀု ကီးေနသည္ကေ
ုိ တြ႕ရသည္။ ခရစ္ယာန္ ဘုနး္ ေတာ္ႀကီး

၎၏ ပံုစံတက်ရိွမည့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္

မ်ားမွာမူ ထိုသို႔ေသာ အခန္းက႑ရိွပံုမရဘဲ တရားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္

လုပ္သာကိုင္သာရိွလာေစသည္။

ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အေတာ္ကင္းၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မၾကာေသးမီက

KNU

သည္

တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ကရင္ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့
ၿပီး၊ ၎၏ တာဝန္ဝတၱရားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္

အကယ္၍ အမႈကိစၥကို ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

၎သည္
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္ ည္းမွာ ေက်းရြာအုပစ
္ ု လံၿု ခံဳေရး

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

အႀကီးအကဲသည္ ၿမိဳ႕နယ္ KNPF ကို အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရပါသည္။

ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားအားေကာင္းလာရန္ႏွင့္ တရားသူႀကီး

ထို႔ေနာက္တြင္မွ ရဲက ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို တရားသူႀကီးထံ အစီရင္ခံရ

မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သည္။ တရားခြင္ကို တရားသူႀကီးဦးေဆာင္ေသာ တရားေရးေကာ္မတီ

အသိအျမင္မ်ားျပန္႔ပြားလာရန္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒစနစ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊

ဥပေဒဆိုင္ရာ

မ်ားက

က်င္းပရသည္။

တရားေရးေကာ္မတီကို

တရားသူႀကီးက

လႊဲေျပာင္းပံုအဆင့္ဆင့္။ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားပါက သို႔မဟုတ္ ရြာသား

ေရြးခ်ယ္ရၿပီး ၎၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ အေျခအေနႏွင့္ အေနအထားေပၚတြင္

မ်ားၾကားတြင္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပါက အမႈကို ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္

မူတည္သည္။ တရားခံ သို႔မဟုတ္ အစြပ္စြဲခံရသူကို အျပစ္ရိွ မရိွ

ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ထံသို႔ ယူေဆာင္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္

ထြကဆ
္ ႏ
ုိ င
ုိ ရ
္ န္ေမးျမန္းရသည္။ ထိေ
႔ု နာက္တရားသူႀကီးသည္ က်ဴးလြန္

လည္း ကာယကံရွင္သည္ KNU အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္

ခံရသူ၊ တရားခံ သို႔မဟုတ္ အစြပ္စြဲခံ ရသူႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို

ရိွပါက ၎တို႔၏အမႈကို KNU အာဏာပိုင္မ်ားထံ တိုက္႐ိုက္အပ္ႏံွႏိုင္

ေမးခြန္းမ်ားေမးႏိုင္သည္။ KNPF အရာရိွမ်ား၊ တရားလို၊ တရားခံ

သည္။ KNU ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အကယ္၍ ေက်းရြာ

တို႔သည္

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူသတ္မႈ သို႔မဟုတ္

အေထာက္အထားမ်ား တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးႏိုင္သည္။

မုဒိမ္းမႈကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားျပင္းထန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု

ေရွ႕ေနမ်ားမရိွေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ေရွ႕ေနမ်ား

ယူဆရပါက KNU စနစ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ဟုဆုိထားသည္။

မရႏိုင္၍ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ အမႈမ်ားကို အၿမဲတေစအတည္ျပဳ

ျပင္းထန္ေသာ အမႈမ်ားကိုသာ လႊဲေျပာင္းရမည္ဟု ဆိုထားသည့္တိုင္
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ေက်းရြာ

သို႔မဟုတ္

ေက်းရြာအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားက

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို

ေခၚယူႏိုင္သည္။

သက္ေသ

၎တို႔

ကိုင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ခံစားရေသာ အမႈမ်ားကိုလည္း KNU

ျပစ္ဒဏ္မ်ား။ KNU တြင္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား

စနစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ကနဦး

ရိွရမည္ျဖစ္သည့္ျပင္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ရိွရမည္ ျဖစ္

တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ လႊဲေပးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ

သည္။ လက္ရိွတြင္မူ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မရိွေပ။ ခ႐ိုင္ေလးခုတြင္

KNU ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုစီကို မည္သည့္

ေထာင္မ်ားရိွကာ ေထာင္ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္မရိွေပ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္

အဆင့္က ကိုင္တြယ္သင့္သည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ကာ ပို၍ႀကီးမားေသာ

အခတ္ရပ္စဲေရးအၿပီးတြင္ တရားေရးဌာနသည္ ခ႐ိုင္မ်ားကို ၎တို႔

ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပိုျမင့္ေသာအဆင့္က ကိုင္တြယ္ရပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္အက်ဥ္းေထာင္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အရပ္သား
မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မွ ေထာင္သားမ်ားအတြက္ သီးျခားခြဲထားရၿပီး KNLA

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရား႐ံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား။ ေက်းရြာ

စစ္သားမ်ားကလံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူရသည္။ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ထိပ္တံုး

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အမႈမ်ားသည္ KNU ဥပေဒက အခြင့္

မ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

အာဏာ ေပးထားေသာ ပံုမွန္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရား႐ံုး လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းရန္မလိုေပ။ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ

KNU မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား။ KNU တာဝန္ရိွသူ
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္ က္စလံးု ကိေ
ု ခၚယူ၍ အမႈကုိ ေဆြးေႏြး

မ်ား၊ KNLA ႏွင့္ KNDO မွ စစ္သားမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါကလည္း

ေစရသည္။ တရားခြင္ကို ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္

ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားမွာ ရွားပါး

ျပဳလုပ္ေသာအခါ

သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားကို KNU ၏

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

အျခားၾသဇာရိွေသာ

|

6

|

တရားစီရင္ေရးစနစ္သို႔သာ တင္ျပၾကရသည္။ ယခင္ကမူ စစ္တပ္သို႔

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္တံအျဖစ္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာမ်ားမ်ား

လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။

စားစား သက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးကာ လက္ရိွတြင္ KNU ႏွင့္

၇

ဆက္ဆံေရးအမ်ားဆံုးပါဝင္ေသာ အေျခခံႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ ေရးသားေရး
တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ

အတြက္သာ

KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ စင္းလံုးေခ်ာ

႐ံုးအဖြဲ႕သာရိွပါသည္။ DKBA သည္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေက်းရြာ

မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္သည့္ ကာလအတြင္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လႊဲအပ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္

တတ္ႏိုင္သမွ်

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို KNU သို႔ လႊဲအပ္လိုေပသည္။ ၎တြင္ တရားစီရင္ေရး

အားေကာင္းသည္ဟု

ခံစားရေၾကာင္း

ဆိုပါသည္။

အဓိကျပႆနာမွာ KNU ၌ လူသားအရင္းအျမစ္ ရွားပါးျခင္းျဖစ္ၿပီး

အားထည့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသည့္

လူငါးဦးပါသည့္

ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္လည္း ပါဝင္သည္။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ဌာနအသီးသီးတြင္ အလုပတ
္ ာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ

တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္။ တရားစီရင္ေရးကို ကိုင္တြယ္ျခင္းသည္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ

KNU ထူေထာင္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရိွေသာ အျခားေနရာမ်ား

တရားသူႀကီးမ်ား ပိုမိုလိုအပ္သည္ဆိုသည့္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳထား

ေကာင္းမြန္စြာ

ကဲ့သို႔အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးအဖြဲကိစၥရပ္အမ်ားစုကို

ၾကသည္။

ေက်းရြာအဆင့္တြင္

ကိုင္တြယ္ကာ

ေဒသခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

သို႔မဟုတ္ အျခားၾသဇာရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည္။
ကလိုထူးေဘာ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း (KKO)/ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ

သို႔ေသာ္ ပိုႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို

ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)

KNU သို႔ လႊဲေပးသည္။ DKBA ၏ နယ္ေျမ မ်ားသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
(NMSP)၊ ကရင္ BGF အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ အစိုးရတို႔

ဒီမိုကရက္တစ္ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္ (Democratic Karen Buddhist

၏ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထပ္ေနပါသည္။ DKBA ၏ အဆိုအရ ၎သည္

Army) ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွ ခြဲထြက္လာေသာ အုပ္စုႀကီးက

အမႈမ်ားကို အစိုးရတရားစီရင္ေရးစနစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရိွဟု

ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍

ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း DKBA ကို အစိုးရက မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္

KNU ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ဆိုသည့္ အႀကံဥာဏ္ေပးေသာ အမႈမ်ိဳးေတာ့ ရိွပါသည္။

(BGF) အသြင္ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့သည္။
ပိုႀကီးေသာ အဖြဲ႕က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၂ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ အမွတ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ/မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

၁ဝ၁၁ မွ ၁ဝ၂၂ အထိျဖစ္သည္။၈ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕မွာ KNU ႏွင့္
ျပန္ေပါင္း သြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ၎၏ ၾသဇာလႊမ္းသည့္

ည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္

နယ္ေျမမ်ားကို ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ သထံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ထားဝယ္တို႔

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အမည္ကို ဒီမိုကေရစီ

ပါဝင္ေသာ ခ႐ိုင္သံုးခု ခြဲထားသည္။ ခ႐ိုင္တစ္ခုစီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားပါဝင္

အက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (Democractic Karen Benevolent

သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၎တြင္

Army-DKBA)

တြင္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ကို

ကလိုထူးေဘာကရင္အဖြဲ႕အစည္း (KKO) ဟု ေခၚေသာ အရပ္သား

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရသည္။ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲမွ အႀကီးဆံုးအပိုင္းမွာ

အဖြဲ႕တစ္ခုကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမွာ

မြန္ျပည္နယ္၏ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္ပစ္အစိတ္အပိုင္း

ကရင္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ဖက္တြင္မ်ားၿပီး၊

ဖားအံ-ျမဝတီလမ္း၏

ျဖစ္သည္။ NMSP ႏွင့္ KNU တို႔၏ ခ႐ိုင္နယ္ေျမမ်ားသည္ သိသာစြာပင္

ေတာင္ဖက္လည္း ပါဝင္္ကာ အေရွ႕ေဒါနဇုန္ ႏွင့္ အေနာက္ေဒါနဇုန္ဟု

ထပ္ေနၿပီး၊ ထပ္ေနသျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အျငင္းပြားေနသည့္

ပိုင္းျခားထားသည္။

နယ္ေျမအခ်ိဳ႕လည္း

KKO/DKBA သည္ မူရင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ NMSP ကိုသာ တစ္ဦးတည္းေသာ

အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သီးျခားဖြဲ႕စည္းပံုမရိွေပ။ KKO ကို အဖြဲ႕၏

အာဏာပိုင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကကာ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို

ထိုအဖြဲ႕

သည္

၂ဝ၁၁

အမည္ေျပာင္းခဲ့

ခုႏွစ္တြင္

သည္။

၂ဝ၁၂

ခုႏွစ္

ရိွေနေသးသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဇုန္မွ

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၀၂၃ ကို KNU မွခြဲထြက္သည့္အဖြဲ႔ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
၂၀၁၀ BGFs အျဖစ္သို႔အသြင္မေျပာင္းခင္မူလ DKBA (၁၉၉၄ - ၂၀၁၀) တြင္တပ္မေတာ္သည္ DKBA နယ္ေျမမ်ား၌တရားစီရင္မႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍တာဝန္ရွိသ
ည့္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။ DKBA သည္၎တို႔၏ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္း၌သာတရားဥပေပေၾကာင္းအရေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ထိုအခ်ိန္တြင္အစုိးရ၏အာဏာပုိ
င္အနည္းငယ္သည္ယင္းၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသ အျပင္ဘက္တြင္ရွိသည္။ယခင္က DKBA တပ္မဟာ၅၏ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာေဝလီေဒသတြင္၂၀၁၀ႏိုဝင္ဘာလထိတရားဥပေဒႏွင့္ပ
တ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ DKBA အေနျဖင့္တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ျခင္းမရွိဘဲေဒသတြင္းအရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လဲႊထားခဲ့သည္။ျပင္းထန္ႀကီးမားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား
မွသာတပ္မေတာ္မွတရားစဲြဆိုၿပီးစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ကုိင္တြယ္ခဲ့သည္။ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္မသကၤာသူမ်ားအားစစ္
တပ္မွာဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီးစီရင္ခ်က္ခ်ေလ့ရွိခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္ထိ
DKBA မွာဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
၈
Kim Joliffe, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar (Yangon: The Asia Foundation, 2015), 56-57. ဌာန ခ်ဳပ္နယ္ေျမသည္
ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ရိွေသာ္လည္း ထိုသို႔ စဥ္းစားျခင္းမရိွေပ။
7
Jolliffe, Ethnic Armed Conflict, 78-9. ထိုေဒသကို UWSP ၏ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မူလ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အထူးေဒသ ၂ ဟု အ မည္ေပးခဲ့ရာ ထိုအမည္ကိုပင္
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္း ထပ္ခါထပ္ခါ ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။
၈
အမွန္တကယ္ပင္ ၎မွာ ဤေဒသတြင္ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထူေထာင္ခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။
၆
၇
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လည္း ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ထား

ျခင္းမ်ားရိွသည္။ အကယ္၍ လူမ်ားသည္ NMSP က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

သည္။ NMSP ၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ အဓိကဌာနသံုးခုကို

သေဘာမက်ပါက အစိုးရထံမွ အျခားအျခားသက္သာေသာ ဆံုးျဖတ္

ႀကီးၾကပ္ရသည္။ ၎တို႔မွာ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ အပါ

ခ်က္ရမလားဟု ရွာေဖြျခင္းမ်ားရိွသည္။ အစိုးရ ႏွင့္ NMSP ၾကားတြင္

အဝင္ ကာကြယ္ေရး၊ ပါတီေရးရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မရိွေပ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ အျခားဌာန ရွစ္ခုကို ႀကီးၾကပ္ရာ တရားစီရင္ေရး

အစိုးရသည္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရိွသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး

ဌာနလည္း ပါသည္။

ခ်င္းကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ NMSP အား ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားရိွသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား။ တရားစီရင္ေရးဌာန

KNU ႏွင့္ NMSP တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္

သည္

KNU သည္ ကရင္ရြာမ်ားမွ အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီး NMSP က

၆

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းတြင္

တရားေရးေကာ္မတီမ်ားျဖင့္

လည္ပတ္သည္။ ဗဟိအ
ု ဆင္တ
့ င
ြ ္ အဖြ႕ဲ ဝင္ခႏ
ု စ
ွ ဥ
္ းီ ပါဝင္ေသာ တရားေရး

မြန္ရြာမ်ားမွ

ေကာ္မတီကို NMSP တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္

ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု၌ ကရင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ မြန္လူမ်ိဳး

သည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ၊

တစ္ဦးတို႔ ပါဝင္ေနပါက တရားစီရင္ရာတြင္ KNU တာဝန္ရိွသူကို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ ဌာနခြဲမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ MNLA မွ တာဝန္ရိွသူ

ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားေလ့ရိွသည္။ NMSP ၏ အဆိုအရ KNU ထိန္းခ်ဳပ္

မ်ား ပါဝင္သည္။ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီကို ေဒသခံတရားစီရင္ေရးအႀကီးအကဲ

ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားၿပီး မြန္လူမ်ိဳးမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳး

က ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးေကာ္မတီ

အတြက္လည္း ထပ္တူညီေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္သည္ဟု

တြင္

ဆိုသည္။

ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ား၊

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္

အမႈမ်ားကို

ကိုင္တြယ္သည္။

NMSP

နယ္ေျမတြင္

တပ္မွအရာရိွမ်ားပါဝင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားေရးေကာ္မတီသည္ စံုစမ္း
စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအျဖစ္သာ တာဝန္ယူရၿပီး တရားစီရင္

ျပစ္ဒဏ္မ်ား။ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ရာဇဝတ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း

ေရးႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတျ္ ခင္း မျပဳရေပ။ ရပ္ရာြ လူထက
ု

မ်ားတြင္ ထိပ္တံုးခတ္ျခင္းပါဝင္ၿပီး ၂၄ နာရီ ထက္ေတာ့မပိုေပ။ ခ႐ိုင္

ေက်းရြာတရားသူႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရၿပီး ၎တို႔သည္

အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္

ေက်းရြာတရားေရးေကာ္မတီကို

ခ်မွတ္ေလ့ရိွေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ေထာင္ဒဏ္၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္၊

ဦးေဆာင္ရသည္။

NMSP

တြင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕မရိွပါ။ MNLA သည္ အစြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးခ်င္းကို ဖမ္းဆီးရန္

သံေျခကြင္းခတ္ျခင္းႏွင့္

တာဝန္ယူရသည္။

တြင္

ဒဏ္ေငြေပးေစျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေသဒဏ္ေပးျခင္းမရိွေပ။

တရားမမႈမ်ားအတြက္

NMSP
ေငြေၾကး

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ ေပးထားသည္။ ေထာင္မ်ားမွာ
ဥပေဒမ်ား။ NMSP တြင္ ကာလၾကာရွည္ကပင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းထား

ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရိွၿပီး NMSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏

ေသာ တရားဥပေဒမ်ားရိွရာ ၎တို႔မွာ ကိုလုိနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ေအာက္တြင္ အရပ္သားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

တရားဥပေဒမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
တရားဥပေဒမ်ားကို အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

MNLA တပ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား။

ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို NMSP ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ား

NMSP ၏ အႀကီးတန္းတာဝန္ရိွသူမ်ား၏ အဆိုအရ MNLA စစ္သား

ကို ဖိတ္ေခၚ၍ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

မ်ား ပါဝင္က်ဴးလြန္သည့္ အမႈမ်ားကို အေလးအနက္ထားကိင
ု ္တြယ္ကာ
တေျပးညီေသာ တရားစီရင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းသာ

တရားစီရင္ေရးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု။ ပထမဦးစြာ ရာဇဝတ္မႈ သို႔မဟုတ္

စီရင္ရသည္။ အဆိုပါအမႈမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ တပ္မွတာဝန္ရိွ

အျငင္းပြားမႈကို ေက်းရြာအဆင့္တရားသူႀကီးထံ သတင္းပို႔ရသည္။

သူမ်ားပါဝင္သည့္

အကယ္၍ သီးသန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ကသာ ကိုင္တြယ္ရန္ အခြင့္

ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရေသာ္လည္း အရပ္ဖက္ႏွင့္ စစ္ဖက္

အာဏာေပးထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳး၊ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္

သေဘာတူညီမႈမရပါက ထိုအမႈကို တရားေရးဌာနသို႔ ပို႔နိုင္သည္။

ျခင္းမရိွသည့္ အမႈမ်ိဳး၊ သို႔မဟုတ္ တရားလို သို႔မဟုတ္ တရားခံမွ

အကယ္၍ စစ္သားတစ္ဦးသည္ အျပစ္ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါက ၎

တက္ႂကြစြာ အယူခံဝင္ေနျခင္းတို႔ ရိွေနပါက ပို၍ျမင့္ေသာ အာဏာပိုင္

အား အက်ဥ္းေထာင္သို႔ပို႔ရသည္။ စစ္သားတစ္ဦးက အျခားစစ္သား

ထံ သတင္းပို႔ရပါသည္။ အေသးအဖြဲရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမမႈမ်ား

တစ္ဦးကို က်ဴးလြန္ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ စစ္တပ္ေကာ္မတီက

ကို ေက်းရြာအဆင္တ
့ င
ြ ္ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ရ
္ သည္။ အမႈအမ်ားစုကုိ ခ႐ိင
ု အ
္ ဆင့္

ကိုင္တြယ္ရသည္။

ေကာ္မရွင္က

ပထမဦးစြာ

ေဆြးေႏြးရသည္။

သို႔မဟုတ္ ေအာက္အဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းရသည္။ အမႈအနည္းငယ္သာ
ဗဟိုအဆင့္သို႔ တက္သည္။
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္။

ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ/ ကရင္နီစစ္တပ္

NMSP

တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ

၏

တရားစီရင္ေရးဌာနသည္

နယ္ေျမအျပင္ဘက္မွ

၎

KNPP သည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အတက္ႂကြဆံုး EAA

အမႈမ်ားကိုသာ

ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အားေကာင္းေသာ အေျခစိုက္စခန္းအနည္းငယ္

ထိုေဒသမွ အာဏာပိုင္မ်ားက သေဘာတူပါက ကိုင္တြယ္သည္။

သာရိွေသာ္လည္း

မြနေ
္ ဒသမ်ားတြင္ “တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ေစ်းဝယ္သလိ”ု လုပေ
္ ဆာင္

ေရြ႕လ်ားေနရာယူမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎

|

8

|

ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္

သည္ ေက်းရြာအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ရပ္ရြာလူထုအၾကားျဖစ္ပြားေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းမ်ားမွတဆင့္

အေျချပဳၾကရသည္။

၎တို႔၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရိွေနမႈကို

နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ကယား

အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္

ထိုဥပေဒမ်ားကို

ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားက

စီမံေနၾကၿပီး ရြာသားမ်ားကလည္း ၎တို႔ကို ေလးစားရသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူ

KNPP တြင္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ရိွ

ညီခ်က္အရ KNPP အား အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ နယ္ေျမမ်ား

သည္။ ၎တြင္ တရားမအျငင္းပြားမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရာဇဝတ္မႈ ပံုစံ

ျဖစ္သည္။ KNPP တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ရွစ္ခုမွ ဆယ္ခုၾကားတြင္

အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေလးအေပါ့၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ရိွကာ တရားေရးဌာနသည္ ၎တို႔အထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ KNPP

မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လူသတ္မႈမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ

ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္

သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

KNPP တရားေရးဌာနႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ

အေျခအေနသည္ တည္ၿငိမ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ကာ KNPP ကိုလည္း

KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခြင့္

ကာလအားေလ်ာ္စြာ

ျပဳထားသည္။

တာဝန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ

၉

သတ္မွတ္သည္။

အဆိုပါစာအုပ္မွ

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္မွာ

ဥပေဒမ်ားကို

တရားေရးဌာန၏

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ KNPP ဗဟို
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား။ KNPP ၏ တရားေရး

ေကာ္မတီသို႔ ဥပေဒသစ္မ်ား အဆိုျပဳတင္ျပျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္

ဌာနသည္

ရသည္။

ဗဟိုအဆင့္၊

ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္

အသက္ဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရိွသည္။ KNPP ၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ
တရားေရးဌာနေအာက္ရိွ တရားေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္

တရားစီရင္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ အျခား EAO ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ပင္

ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ တရားသူႀကီး သံုးဦးစီခန္႔အပ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

အျငင္းပြားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာပါက

ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ KNPP တရားေရးဌာနမွလည္းေကာင္း၊

ရပ္ရြာလူထုသည္

အျခား KNPP အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားမွလည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာ

ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရိွသည္။ အကယ္၍အမႈသည္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈ

တည္ရိွကာ တရားသူႀကီးမ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ

ျဖစ္ေနပါက KNPP ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ အမႈကို ေက်းရြာအဆင့္

သည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုအဆင့္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရားေရး

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳႏိုင္ပါကလည္း

ဌာနမွ ျဖစ္သည္။ တရားေရးဌာနတြင္ ကရင္နီဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

ေကာင္း KNPP ၏ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္

ေကာ္မတီဆိုသည့္ အဖြဲ႕ပါဝင္ကာ ထိုအဖြဲ႕သည္ KNPP ဝန္ထမ္းမ်ား

သည္။ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈကို သတင္းပို႔လာပါက ၿမိဳ႕နယ္

ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုကို လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီ

တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ အစြပ္စြဲခံရသူကို ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး

ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးသည္။ KNPP တြင္

ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။ KNPP တရားသူႀကီးမ်ား

ရဲတပ္ဖြဲ႕မရိွပါ။ ထိုအစား KNPP ၏ ျပည္ထဲေရးဌာနတြင္ ကိုယ္ပိုင္

သည္ အမႈတစ္ခုခ်င္းကို အေျချပဳ၍ ယာယီေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍

စစ္သားမ်ားရိွကာ ကရင္နီစစ္တပ္ (KA) ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းလြတ္

အလုပ္လုပ္ေလ့ရိွသည္။ ေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီ

သည္။ ထိုစစ္သားမ်ားသည္ KNPP ၏ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေက်းရြာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အခြင့္အာဏာေအာက္တြင္ရိွကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း

ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ အာဏာရိွသည္။ KA မွ စစ္သားမ်ား၏ မူလတာဝန္မွာ

ေလ့ရိွသည္။

ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္

ၾသဇာရိွသူမ်ားကို

ကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ။ အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ KNPP သည္
ဥပေဒမ်ား။ အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသာရိွၿပီး အၿမဲတမ္း႐ံုးမရိွေပ။ KNPP သည္

ေက်းရြာအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ အပ္ႏွင္းထားၿပီး

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕

ဓေလ့ထံုးတမ္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေလ့ရိွ

ႏွစ္ၿမိဳ႕စလံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ ႐ံုးမ်ားရိွသည္။

သည္။ ႀကီးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို KNPP ၏ ကိုယ္ပိုင္ ရာဇဝတ္မႈ

၎တို႔သည္ အနီးအနားမွ KNPP နယ္ေျမမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္။ တရားေရးဌာနမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏

ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားဥပေဒကိစၥရပ္

အဆိုအရ ကရင္နီဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားသည္ KNPP မတိုင္မီကပင္

မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္မိေစရန္ သတိထားရသည္။ ထို႐ံုးမ်ား

ရိွေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ကာ စာျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရိွေသာ္

သည္ KNPP ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေန

လည္း မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခု လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ရာ ေက်းလက္မွ

ျပည္သူမ်ားသည္ ထိုႏွစ္႐ံုးအနက္ ႏွစ္သက္ရာ႐ံုးသို႔သြားကာ ဥပေဒ

ကရင္နလ
ီ မ
ူ ်ိဳးမ်ားမွာ
အေသးစား

သိရၾွိ ကသည္။

အဆိပ
ု ါဥပေဒမ်ားသည္

ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ဘယ္မွာရႏိုင္သည္ကို အႀကံဥာဏ္ေတာင္းႏိုင္

ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို

ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ႏွင့္

သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ အမႈမ်ားကိုမူ အပ္ႏံွမႈမျပဳႏိုင္ေပ။ ျပည္သူမ်ား

၁၀

Jolliffe, Ethnic Armed Conflict, 57-58.
KNPP အေနျဖင့္ ကယား၊ ကယန္းႏွင့္ တျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ကရင္နီႏုိင္ငံသားတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္းသတိျပဳသင့္ပါသည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားတြင္သီးျခား ထံုးထမ္းဓေလ့မ်ားသည္
လည္း ကြဲျပားစြာမရွိေနပါ။
၉

၁ဝ
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သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ အႀကံဥာဏ္အတြက္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး
မ်ားသို႔လည္း သြားႏိုင္သည္။

EAA တရား စီရင္ေရး စနစ္မ်ား

ျပစ္ဒဏ္မ်ား။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈ၏ ႀကီးမားမႈအေပၚ မူတည္၍
အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသည့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားေရးေကာ္မတီမ်ားသည္
ေလ်ာ္ေၾကး ျမန္မာက်ပ္ ငါးသိန္းမွသည္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္အထိ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ တရားေရး
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးကို ျမန္မာက်ပ္ ၁ဝ သိန္းမွသည္
ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ ဗဟိုအဆင့္တြင္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ မည္မွ်မဆို
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ KNPP သည္ ယခင္က ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို က်င့္သံုး
ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေသဒဏ္ေပးခြင့္ မေပးေတာ့ေပ။ တရားေရး
ဌာန တာဝန္ရိွသူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေထာင္မရိွ
ဟုဆိုသည္။ ယခင္က ထိပ္တံုးခတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးေလ့ရိွေသာ္
လည္း ယခုအခါ ထိုျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခြင့္မျပဳေတာ့ဟုဆိုသည္။ အစိုးရႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ လက္ရိွကာလႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္မ်ားကတည္းက ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ ဗဟို
ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေထာင္မ်ားရိပ
ွ ါသည္။ စစ္ေရးအရိန
ွ ္ျမင္တ
့ က္ေနသည့္
ကာလမ်ားက ေထာင္သားအားလံုးကို ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီးရိွ ဗဟို
အက်ဥ္းေထာင္သို႔သာ

ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။

၂ဝ၁၂

ခုႏွစ္က

KNPP ႏွင့္ အစိုးရၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီၿပီးေနာက္
တည္ၿငိမ္မႈရိွလာျခင္းသည္ KNPP ကို ကယားျပည္နယ္ အတြင္းပိုင္း
က်က်တြင္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သစ္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး
အတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးလာသလို ျဖစ္ရသည္။

ေရးမ်ား။ အကယ္၍ ကရင္နီတပ္မွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုတြင္
ပါဝင္ပတ္သက္ပါက အရပ္သားမ်ားအတြက္ ကိုင္တြယ္ေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းပင္ျဖစ္ၿပီး အမႈကို တရားေရးဌာနမွ ကိုင္တြယ္ပါ
ရာဇဝတ္မႈသည္

ႀကီးပါက

ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္သို႔

တိုက္႐ိုက္ပို႔ပါသည္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္က ထုတ္ျပန္ေသာ
အေရးေပၚဥပေဒတြင္ စစ္သားမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားပါ
အႀကံဳးဝင္ေသာ္လည္း
တရားေရးဌာနမွ
ဖြဲ႕စည္းပံုကို

အဆိုပါဥပေဒမွာ

ရွင္းျပရာတြင္

မရိွေတာ့ေပ။

ထိုဥပေဒသည္

ႏိုင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္ညီေစရန္

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/
ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/

KNPP

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ထားေသာ္

လည္း လက္ရိွအေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ျပည့္မီရန္
မလြယ္သည္ကို လက္ခံေၾကာင္းဆိုပါသည္။ တရားေရးဌာနအေနျဖင့္
၎၏စနစ္ကို တိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံေပးမႈ
ကို လက္ခံလိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ
ကယားျပည္နယ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ခရီးသြားျခင္းကို ကန္႔သတ္
ထားျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲရိွေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

(RCSS/SSA) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္၊
အထူးသျဖင့္

မိုင္းတံုႏွင့္

လန္ခိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

အားေကာင္းစြာ

အေျခကုတ္ယူထားကာ ရွမ္း ျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္

အားေကာင္းေသာ

ဆက္ဆံေရးကို

ထူေထာင္ထားႏိုင္သည္။
RCSS/SSA သည္ ႏိုင္ငံေရးလက္႐ံုးႏွင့္ စစ္လက္႐ံုးဟူ၍ အၿပိဳင္မရိွေပ။
အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕မွာ RCSS ၏ ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္အရာရိွမ်ား
ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ မူဝါဒကို အဆံုးအျဖတ္ေပးကာ
ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးသည္။
RCSS တြင္ အဓိကဌာန ဆယ့္ေလးခုရိွကာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္
“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတပ္မ” ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထိုတပ္မမ်ား
ကို စစ္သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အထူး
သင္တန္းေပးထားသည္။ ၎တို႔သည္ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ “စစ္ဆင္
ေရးတပ္မမ်ား” ႏွင့္ အတူတြဲ၍ အလုပ္လုပ္ရပါသည္။ တပ္မမ်ားကို
RCSS ၏ ေဒသႀကီးငါးခုတြင္ ျဖန္႔က်က္ထားၿပီး ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာ
အုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႐ံုးထိုင္ေစသည္။
အျခားဌာနအမ်ားစုမွာ

တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စီစဥ္ထားေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ

သည္။

ေလး။ ။ ရွမ္း (ေတာင္) ႏွင့္ ရွမ္း (အေရွ႕) ရိွ

မူလအားျဖင့္

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္သာရိွၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတပ္မမ်ားမွတဆင့္သာ အလုပ္လုပ္ရသည္။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ား။ RCSS ၏ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ဗဟို
အဆင့္တြင္သာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း ၎၏ အခန္းက႑
က ဘာလဲ သို႔မဟုတ္ ၎သည္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းလား၊
သီးသန္႔ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္းလား ဆိုသည္မွာ တိတိက်က် မသဲကြဲ
ေပ။ ဗဟိုအဆင့္တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားမရိွေပ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုး
သည္ ဦးရြက္ဆစ္ထံမွလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၎သည္ လက္ရိွ
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ကာ RCSS/SSA ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ RCSS/
SSA သည္ စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုသာ ရိွေသာေၾကာင့္ စစ္သားမ်ားသည္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတပ္မမ်ားမွတဆင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္

ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္

သည္။
RCSS တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မရိွေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုစီတြင္ ၁ဝ၁၂

ဦးပါဝင္ေသာ

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေလးမ်ားရိွကာ

ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးထားသည္။ SSA မွ စစ္သားမ်ားသည္လည္း
အစြပ္စြဲခံရေသာ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္း
ႏိုင္သည္။
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တရားစီရင္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း။ RCSS/SSA နယ္ေျမအမ်ားစု

ဥပေဒမ်ား။ PNA တြင္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ အေသးစားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒေလး

သည္ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္

မ်ားရိွရာ အမ်ားစုမွာ လူမႈေရးသဘာဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။ ၎

႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း

အေလ့အထမ်ားအေပၚသာ

တို႔ကို ၎တည္ရိွေသာနယ္ေျမမ်ားမွ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အသံုးျပဳ

ႀကီးစြာမီွခိုေနရသည္။ ၎မွာ RCSS/SSA ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမ

တရားစီရင္ေရး

ပါသည္။ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အစိုးရ

မ်ားတြင္

ဥပေဒအတိုင္းသာ

ေနထိုင္ၾကေသာ

ရွမ္းလူမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသာမက

လိုက္နာၾကရသည္။

အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ား

အျခား တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားလည္း ထိုနည္းအတိုင္းသာျဖစ္သည္။

အတြက္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အေလ့အထမ်ားကိုသာ

ထိုသို႔ေသာ အေလ့အထမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ သဟဇာတျဖစ္မႈကို

အားကိုးၾကသည္။

ထိန္းသိမ္းထားရန္

ရည္ရြယ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း

တရားဝင္မႈ

အဆင့္တစ္ခုကို ဆက္လက္ရရိွေနေစသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရြာတစ္ရြာ

တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္။ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ အေသးစား

တြင္

ေက်းရြာ

ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည္။ ထို

အႀကီးအကဲဥကၠဌအျဖစ္ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းသည္။

အမႈမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ားသည္ အႏုဥာတေျဖရွင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့

ထိုေကာ္မတီမ်ားသည္

လင္မယား

ထံုးတမ္း အေလ့အထမ်ားမွတဆင့္သာ ရရိွၾကသည္ မ်ားပါသည္။

ကြာရွင္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ႀကီးမားေသာအမႈ

ပအိုဝ့္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို မ်ားစြာ

မ်ားကို RCSS သို႔ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မွ

ေလးစားၾကၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ PNA/PNO

႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း လႊဲေပးတတ္သည္။ ရပ္ရြာ

အေပၚ အားေကာင္းစြာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွသည္။ အကယ္၍ အမႈကို

လူထုအေနျဖင့္ လူသတ္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရိွ RCSS အာဏာပိုင္

ေက်းရြာအႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ

မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အခြန္ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ

က PNA သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။

အမႈတစ္ခုေပၚေပါက္ပါက

အမႈကိုကိုင္တြယ္ရန္

အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္

သတင္းေပးအျဖစ္ သံသယရိွသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားကို
လည္း လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။

PNA ၏ အဆိုအရ အကယ္၍ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကို PNA သို႔ လႊဲေျပာင္း
ေပးခဲ့ပါက PNA စစ္သားမ်ားသည္ အစြပ္စြဲခံရသူကို ဖမ္းဆီးရသည္။

ျပစ္ဒဏ္မ်ား။ RCSS နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္

ထို႔ေနာက္တြင္မွ

ျပစ္ဒဏ္ပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္း

ရပ္ရြာလူထုသည္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးသည္။

ငယ္သာရပါသည္။ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု၏ အဆိုအရ ႐ိုးရာ ဓေလ့

ႀကီးေလးေသာအမႈမ်ားတြင္ PNA သည္ အစြပ္စြဲခံရသူကို ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားသည္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေသဒဏ္

ရဲ တပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဤေနရာတြင္ အစြပ္စြဲခံရသူသည္

ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း က်င့္သံုးခဲသည္ဟုဆိုသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး

အစိုးရ၏ တရားေရးစနစ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရိွသြားကာ PNA ၏

ျပစ္မႈမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ႀကီးေလးေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး ပထမ

အခန္းက႑ မရိွေတာ့ေပ။

အႀကိမ္က်ဴးလြန္ပါက

သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ပါသည္။

ေက်းရြာအႀကီးအကဲ၊

ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္

အကယ္၍

ဒုတိယအႀကိမ္က်ဴးလြန္ပါက က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ထဲ

မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ားတြင္ PNA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေက်းရြာ

ဝင္မလား သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ထဲဝင္မလားဟု ေရြးခ်ယ္ေစသည္ဟုဆို

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔ႏွင့္

သည္။

သံုးစြဲသူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အမႈမ်ားကို ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ပင္

အတူလုပ္ကိုင္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံသာ

ကိုင္တြယ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးပမာဏ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္
ပအိုဝ့္းအမ်ိဳးသားတပ္

လာပါက ေက်းရြာအႀကီးအကဲသည္ PNA သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ
တပ္ဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံရပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကတည္းက PNO/PNA

ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားတပ္ (PNA) သည္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ျပည္သူ႔

နယ္ေျမမွ လူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔

စစ္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္ ရိွသည္။

တိုက္႐ိုက္အပ္ႏံွမႈမွာ တိုးလာေနသည္။ သတင္းရင္းျမစ္ အေတာ္

၎သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ရိွေန

မ်ားမ်ားက ရွင္းျပရာတြင္ PNA ၏ စနစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အစိုးရ၏

သည္။ ယခင္၎၏ အရပ္ဖက္လက္႐ံုးျဖစ္ေသာ ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသား

စနစ္သည္ ေငြေၾကးကုန္က်မ်ားျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ရမႈ

အဖြဲ႕အစည္းသည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ကာ ပအိုဝ့္

မရိွျခင္းမ်ား ရိွသည္ဟုဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရစနစ္ကို

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ

ေနရာေျခာက္ေနရာ

ေရြးခ်ယ္လာျခင္းမွာ သိသာစြာ တိုးလာေနသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

အႏိုင္ရထားသည္။ PNA တြင္ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခြင့္အာဏာ

ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုမွ

PNA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိတ္မသက္မသာခံစားရသည္ဟု ပအိုဝ့္

မရိွဘဲ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕သက္သက္သာျဖစ္သည္။ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ သိရိွ

တြင္ ၎၏ အခန္းက႑မွာ အစိုးရ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပးထားေသာ

ရၿပီး

ေနရာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေရးကို ပံုေဖာ္

ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္ဟု ခံစားခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲလာမႈ

ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သည္ အခ်ိဳ႕လူမ်ား၏စိတ္တြင္ ပအိုဝ့္အသိုင္းအဝိုင္းဟူေသာ သေဘာ

၎တို႔၏စနစ္သည္

တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ

ေပ်ာက္ဆံုးလာသည္ဟု ခံစားလာရေစရန္ ျဖစ္ေစသည္။
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ျပစ္ဒဏ္မ်ား။ ေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ ျပစ္ဒဏ္မွာ ေငြေလ်ာ္ေၾကးေပးေစ

မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္

ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အျပစ္ရိွသူသည္ ေငြေပးရၿပီး

ေဆာင္ရန္ကိုသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ

ေတာင္းပန္ရပါသည္။ PNA က ကိုင္တြယ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္လည္း

အမ်ားျပည္သူအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဟုဆိုကာ ထူေထာင္ထား

ေငြဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား ရိွသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ေသာ

ေသာ ဗ်ဴ႐ိုမ်ားမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အသက္မဝင္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ထိပ္တံုးခတ္ျခင္းျဖစ္
သည္။ ပို၍ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ပို၍အဆင့္ျမင့္ေသာ

ေယဘုယ်ဆိုရေသာ္ UWSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ဌာနက ကိုင္တြယ္ရကာ PNA ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရႏိုင္သည္။

အတိုင္းအတာျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ရကာ ေနာက္ဆံုး
တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ားသည္ အရည္အေသြးနိမ္႔က်ကာ ကိုယ္ပိုင္

PNA က ႀကီးမားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔

ကမကထျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အာဏာ အနည္းငယ္သာရိွျခင္း

လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးသည္ဟဆ
ု ေ
ုိ သာ္လည္း ၎သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေသဒဏ္

စသည္တို႔ျဖစ္ရသည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ေအာက္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္

ခ်မွတ္ေလ့ရိွသည္။ ပအိုဝ့္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အဆိုအရ ခ်မွတ္

အခ်ိန္ပိုင္းသာျဖစ္ၿပီး လစာအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရၾကျခင္း

လိုက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ေဒသခံရပ္ရြာ

ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္

လူထုက သေဘာတူရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထု

အဂတိလိုက္စားျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔

သည္ PNA ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျငင္းပြားခဲသည္ဟု ေဒသခံ

ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ တည္မီွေနရသည္။၉

ပအိုဝ့္စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ အဆိုအရ သိရိွရသည္။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ငါး။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ

ပတ္သက္၍
က်င့္သံုး

EAA တရားစီရင္မႈ

UWSP

ခဲ့ေသာ

က်င့္သံုးသည္။

'ဝ' ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ/

တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား။
သည္

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ကြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ပံုစံ
၎၏

ဖြဲ႕စည္းထားပံုႏွင့္
ယခင္က

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို

ဗဟိုဥပေဒအသက္ဝင္ေရးဗ်ဴ႐ိုသည္

ပန္ဆန္းတြင္ အေျခစိုက္ ေသာ တရားေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဗ်ဴ႐ိုအခြဲမ်ားကို

'ဝ' ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္

ႀကီးၾကပ္ရသည္။

ပန္ဆန္းတြင္

တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္

ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ႏွင့္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္

အလုပ္ျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

လက္႐ံုးျဖစ္ေသာ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္ (UWSA) တို႔

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏

သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ “အထူးေဒသ” ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား

အျပင္ဖက္တြင္

ေထာင္တစ္ခုလည္းရိွပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္
လက္ေတြ႕တြင္မူ
စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ

၎တို႔၏
အကန္႔

အသတ္ႏွင့္သာ ရိွသည္။

သည္။ ထိုေဒသတြင္ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု ျဖစ္
သည့္ ပန္ဆိုင္း၊ ပန္ဝန္း၊ မိုင္းေမာႏွင့္ နားဖန္တို႔ပါဝင္ၿပီး မိုင္းေယာင္း

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ၿမိဳ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၏ နယ္စပ္

တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား။

UWSP

သည္

ပန္ဆန္းႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ခ႐ိင
ု အ
္ ဆင့္ ရဲတပ္ဖ႕ဲြ ကို ထိနး္ သိမး္

အခ်ိဳ႕ကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။၁၁

ထားရိွေသာ္လည္း
ထိုအစား

UWSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားက ဗမာျပည္

ေက်းလက္နယ္ေျမမ်ားတြင္

ေက်းလက္ရဲလုပ္ငန္းကို

ရဲတပ္ဖြဲ႕မရိွေပ။

ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က

လုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ကို တပ္မေတာ္က ေခၚေဝၚသည့္အတိုင္းပင္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ထူေထာင္ခဲ့ေသာ စနစ္အေပၚ အေျခခံထားသည္။

“ျပည္သူ႔စစ္” ဟုပင္ ေခၚေဝၚေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္

၎တို႔ေဒသကို ခ႐ိုင္သံုးခုခြဲထားကာ ၂၄ ၿမိဳ႕နယ္ထပ္ခြဲထားသည္။၁၂

ပတ္သက္ျခင္း မရိွေပ။ ရြာတိင
ု ္းတြင္ ၎တိ႔ု ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ျပည္သစ
႔ူ စ္တစ္ဖြ႕ဲ စီ

ပါတီကို ငါးဦးပါဝင္ေသာ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုက ဦးေဆာင္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉

ရိွကာ ေက်းရြာအႀကီးအကဲက ဦးေဆာင္သည္။ ေက်းရြာအႀကီးအကဲကို

ဦး ပါဝင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဗ်ဴ႐ို ၁ဝ ခုကို ႀကီးၾကပ္ရာ ဗဟို

UWSP ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္သည္။ UWSP သည္

ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဗ်ဴ႐ိလ
ု ည္းပါဝင္သည္။ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ားသည္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို မိမိေဒသလံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အခြင့္အာဏာ

ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

ေပးထားၿပီး ၎တို႔ကို UWSA က ေလ့က်င့္ေပး၍ လက္နက္တပ္ဆင္

လက္ေတြ႕တြင္မူ UWSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ေလ်ာ႔ရဲစြာ

ေပးထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ UWSP သည္ ၎၏ စစ္တပ္

ဥပေဒမ်ား။ UWSP ၏ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ၎တို႔

တည္ေဆာက္ေရး၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆိုေနၾကေသာ

အဖြဲ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား

Jolliffe, Ethnic Armed Conflict, 78-9. The area was designated Special Region 2 in the UWSP’s original 1989 ceasefire, and this name was referred
to numerous times in its December 2012 ceasefire agreement with the government.
၁၂
Ibid. Indeed, this was the only centralized administrative system ever established in the area by Bamar leaders.
၁၃
See Tom Kramer, The United Wa State Army: Narco-Army or Ethnic Nationalist Party? Policy Studies, No. 38 (Washington, DC: East-West Center,
၁၁

2007), 39, citing a study carried out in the late 1990s and early 2000s.
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ရိွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ တရားမမႈ သို႔မဟုတ္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ / ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္

အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္
ပံုစံသာျဖစ္ပါသည္။ UWSP သည္ ၎တို႔၏ တရားဥပေဒပုဒ္မမ်ား

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္း

တြင္ အခ်ိဳ႕တ႐ုတ္ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးသည္။

တည္ေဆာက္ထားပံုတြင္ ဌာန ၁၁ ခု ပါဝင္ကာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး
ေကာ္မရွင္ေအာက္၌ ထားရိွသည္။ အေရးအပါဆံုးမွာ အေထြေထြ

တရားစီရင္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (DGA) ျဖစ္ၿပီး အစိုးရစနစ္၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္၍ အဆင့္

ကဲ့သို႔ပင္

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ပင္

တိုင္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္တြဲ၍ ရိွေနပါသည္။ KIO သည္ ၎ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ

ကိုင္တြယ္သည္။ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားကို အေသးအဖြဲခိုးမႈမ်ားႏွင့္

အေသးစားရာဇဝတ္မႈမ်ားကို

နယ္ေျမကို တိုင္း ေျခာက္တိုင္း ခြဲထားသည္။ ေလးခုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္

တရားမအျငင္းပြားမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ အခြင့္အာဏာေပးထားၿပီး

တြင္ျဖစ္ၿပီး

ေနာက္ဆံုးတြင္

ထို႔ေနာက္တြင္မွ ခ႐ိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ယူနစ္ခြဲမ်ားအျဖစ္ စိတ္ပိုင္း

ႀကီးေလးေသာ

ျပည္သူ႔စစ္အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ
ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္

မူတည္သည္။

ေက်းရြာအႀကီးအကဲသည္

ႏွစ္ခုမွာ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္

ျဖစ္ပါသည္။

ထားသည္။၁၄

ျပည္သူ႔စစ္ကို အသံုးျပဳ၍ သံသယရိွသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ကို
ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ရန္ အခြင့္အာဏာရိွသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား။ ခန္႔မွန္းေျခ ၂ဝဝ၆
ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ KIO သည္ တရားစီရင္ေရးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းကာ DGA

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ အမႈမ်ားကို တရားသူႀကီးတစ္ဦးခ်င္းမွ

ထံမွ အခြင့္အာဏာကို သီးျခားခြဲထုတ္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုတရား႐ံုးကို ထူေထာင္

ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဗဟိုအဆင့္သို႔ ေရာက္လာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ခံုအဖြဲ႕

ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္းလာေသာ္

ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။ ထိုအမႈမ်ားတြင္ အျပစ္ရိွေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ႏွင့္

လည္း ထိုစနစ္မ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခိုင္မာမႈ နည္းေနေသး

စီရင္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ “ျပည္သူ႔ဂ်ဴရီလူႀကီး” အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္

သည္။ KIO တြင္ လိုင္ဇာႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္တို႔၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားရိွကာ ၎

ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ရသည္။

တို႔သည္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္

ေရွ႕ေနမရိွေသာ္လည္း အမႈႀကီးမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ “ျပည္သူ႔

ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို DGA က ကိုင္တြယ္ေသာ္လည္း သံသယရိွသူကို

ေရွ႕ေန” အျဖစ္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေနမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္

ဖမ္းဆီးရန္ ေဒသခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အကူအညီေတာင္းခံရသည္။

UWSP က ခန္႔အပ္ေသာ ဥပေဒအႀကံေပးျဖစ္ကာ ၎သည္ ဂ်ဴရီ
အတြက္ အႀကံေပးႏိုင္ရန္ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားကို

တရားစီရင္ေရးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ KIO ၏ အဆိုအရ အမႈအမ်ားစုကို

လုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုအမႈမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ သို႔မဟုတ္ နန္းေထာ္ ဟုေခၚေသာ

အတြက္ တရားသူႀကီးဖက္မွ လုပ္ေဆာင္မႈ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ဴရီ

ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ကိုင္တြယ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္

အဖြဲ႕မွ ထည့္ဝင္မႈ ၂ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္း ရိွသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ စီရင္ခ်က္ကို

မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အမႈမ်ားကို ပိုျမင့္ေသာအဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရ

သံုးရက္အတြင္း ခ်မွတ္ရေလ့ရိွၿပီး အေသးစားအမႈမ်ားကို နာရီအနည္း

သည္။

ငယ္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ေပးရကာ အမႈႀကီးမ်ား ပို၍ၾကာတတ္ေသာ္လည္း
တစ္ပတ္ထက္ ပိုမၾကာေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမႈမ်ားကို
ပို၍ျမင့္ေသာအဆင့္သို႔

အယူခံဝင္သည္မ်ားရိွသည္။

မည္သို႔ေသာ

ျပစ္ဒဏ္မ်ား။ UWSP ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း

အမႈမ်ားကို မည္သည့္အဆင့္က ကိုင္တြယ္ရမည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္

အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသဒဏ္

ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းအနည္းငယ္သာ

ကိုမူ ဗဟိုအဆင့္တြင္သာ အသံုးျပဳသည္ ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းေနေသာ

ရိွပံုေပၚသည္။ ယခုထိ သုေတသနျပဳသူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ KIO

အခ်က္ျဖစ္ကာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ကြပ္မ်က္သည့္ မူဝါဒအရ

တြင္ တရားဝင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ မရိွေသးေပ။

ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္သည့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ UWSA တြင္
အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုရိွကာ တစ္ခုမွ ပန္ဆန္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခု
မွာ ဘန္ရန္ တြင္ျဖစ္ပါသည္။

၁၄
၁၅

ေျခာက္ခုေျမာက္တိုင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယေျမာက္ တိုင္းျဖစ္သည္။
အိုဝ့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္လည္း ၎၏ စစ္တပ္အတြင္း တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္ရိွသည္။
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ေျခာက္။ ။ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေရာေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ

EAA ၏ စနစ္မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကို တစ္စံု

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္

ျပည္သူမ်ားမွာမူ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ႏွစ္ခုထက္ပို၍ ထိေတြ႕ၾကသည္။

တစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ အေထာက္အကူျပဳကာ ကိစၥရပ္မ်ား
ကို ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ကိုင္တြယ္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရျခင္း
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈအတိုင္းအတာသည္
ထိုေဒသတြင္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ

မၾကာခဏျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္

အတက္အက်ရိွရေသာ္လည္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈၿပီးသည္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္
မႈႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ရရိွလာသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း
မွာ EAA အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈမ်ား ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္
ေက်းရြာ

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အဆက္မျပတ္ရိွေနမႈ

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ EAA မ်ား ေကာင္းစြာ ထူေထာင္ထား
ႏိုင္ကာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ေနရာ
မ်ားတြင္ ဒုစ႐ိုက္အဖြဲ႕အစည္းစစ္စစ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျခကုတ္ယူရန္
သိသိသာသာခက္ခဲၿပီး

ထိုသို႔

ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈသည္

ပညာေရးႏွင့္

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ EAA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕

ေစ်းဝယ္သကဲ့သို႔ ၎တို႔ႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မည့္ တရာေရးစနစ္ကို
ေရြးခ်ယ္ေလ့ရိွသည္။ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုသည္ တစ္ဦး
ခ်င္း၏ ပုဂၢလိကအဆက္အသြယ္၊ ခန္႔မွန္းေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္
မည္သည့္စနစ္က မိမိရလိုသည့္ရလဒ္ ထြက္ႏိုင္သည္ ဆိုသည္တို႔
အေပၚ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ EAA တရားသူႀကီး၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မႏွစ္သက္ပါက အမႈကို EAA စနစ္အတြင္း အယူခံ
ျခင္းအျပင္ သို႔မဟုတ္ အယူခံျခင္းမျပဳဘဲ အစိုးရစနစ္ထံသို႔ ေျပာင္းလဲ
အပ္ႏံွျခင္းမ်ားရိွသည္။
EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၎တို႔
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ား၌ တရားဥပေဒ စိုးမိုးရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွငး္ ေရးအဖြ႕ဲ မ်ားအျဖစ္ လုပေ
္ ဆာင္လမ
ိ မ
႔္ ည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ထိနး္ ခ်ဳပ္မႈ
ထပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အၿပိဳင္စနစ္မ်ားအျဖစ္ ရိွေနလိမ္႔မည္။

အစည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဖန္တီးေပးသည္။

ဤအခ်က္သည္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္

ထိေရာက္မည့္စနစ္

လြတ္လပ္ေသာ ဇစ္ျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေျပာဆိုခ်က္အရ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမ

အေပၚ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္

ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရက ၎၏စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း

မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္
ထက္ EAA စနစ္ကို ပိုႏွစ္သက္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ေကာင္းသည္
ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ EAA စနစ္မ်ားသည္ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္
ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳကာ နားလည္ေသာ တရား

ထိေရာက္ၿပီး၊ ပဋိပကၡကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ
မွ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚလည္း ႀကီးစြာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။

စီရင္ေရး၏ မူလစနစ္ျဖစ္ေပသည္။

EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အဓိကက်သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားတြင္

EAA စစ္တမ္းမ်ားက ေယဘုယ်ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ တရားစီရင္ေရး

သင္ၾကားေပးထားေသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မရိွျခင္း၊ လူ

အတြက္

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊

ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့က်င့္

တရားခြင္မ်ား

သို႔မဟုတ္

အျခား

တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရတရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖင့္
ေလာက္ေလာက္လားလား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

မရိွဟုဆိုသည္။

ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ NMSP သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥမ်ားတြင္ အခါ
အားေလ်ာ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွသည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရး
အရ ႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ားရိွသည့္အျပင္ EAA ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ စနစ္မ်ားသည္
ဥပေဒမ်ားတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊
ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊

ႀကီးစြာျခားနားမႈမ်ားရိွသည္။

ပို၍

ေတြ႕ရေလ့ရိွသည္မွာ EAA အခ်င္းခ်င္းၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားထပ္ေနေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ KNU ၊ DKBA ႏွင့္ NMSP တို႔အၾကား၌ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွသည္။ အကယ္၍ အမႈတစ္ခုတြင္
မတူေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွစ္ဦး ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွသည္ဆိုပါက
တရားစီရင္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာသည္ အမႈျဖစ္ပာြ းရာေနရာေပၚ မူတည္သည္။
ထိုသို႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အုပ္စု
တစ္ခုခ်င္းစီမွ

ၿမိဳ႕နယ္

သို႔မဟုတ္

ခ႐ိုင္တာဝန္ရိွသူမ်ားအၾကား

သေဘာတူညီခ်က္အေပၚသာ အေျခခံၿပီး EAA အဖြဲ႕ခ်င္းၾကား ပိုမို

အမ်ားစုအတြက္ ေက်းရြာအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး တရားစီရင္ေရး
စနစ္ကို လက္လွမ္းမီမႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွျခင္းႏွင့္ EAA မ်ားက
တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား
ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။
EAA အမ်ားစုသည္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္
ပံုမွန္စစ္တပ္ယူနစ္တစ္ခု၊ သီးသန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
ေပးထားေသာ စစ္တပ္ယူနစ္ (RCSS ႏွင့္ KNPP တို႔ကဲ့သို႔)၁၅ သို႔မဟုတ္
EAA လက္နက္ကိုင္လက္႐ံုး၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ေဒသခံ
ျပည္သူ႔စစ္တို႔ကို တာဝန္ေပးေလ့ရိွသည္။ KNU ၊ UWSP ႏွင့္ KIO တို႔
တြင္သာ အၿမဲတမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရိွကာ KNU ၏ KNPF ကသာ ေက်းလက္
ေဒသမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးကို

ထိေရာက္စြာ

ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ိဳးကို

ထိန္းသိမ္းရန္မွာ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မူမ်ားကို EAA အမ်ားစု၏ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္
ေတြ႕ရေလ့မရိွေပ။

အိုဝ့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္လည္း ၎၏ စစ္တပ္အတြင္း တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္ရိွသည္။

|

ေက်ာ္လြန္၍

လုပ္ေဆာင္မည့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္သည္။ ေခတ္မီရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏

ျပည့္စံုေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး မရိွေပ။
၁၅

သာမန္ဖမ္းဆီးမႈ၊
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|

ထို႔အျပင္

႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားသည္

အားေကာင္းၿပီး

ဆက္လက္၍ အလုပ္ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည့္တိုင္ ၎တို႔တြင္ ေခတ္
ေနာက္က်မႈမ်ိဳးစံႏ
ု င
ွ ့္ ထိေရာက္စာြ မစြမး္ ေဆာင္ႏင
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား ရိေ
ွ နႏိင
ု သ
္ ည္။
ဥပမာ ၎တို႔တြင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ အနည္းငယ္သာ ရိွေန
ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔သည္ ေက်းရြာတည္ၿငိမ္ေရးကိုသာ အေလးေပးျခင္း
ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းကို မမွ်မတလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ျခင္းတို႔
ျဖစ္သည္။

တိတိက်က်ဆိုရေသာ္

ေက်းရြာအာဏာပိုင္မ်ားသည္

အသက္ႀကီးသူမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရိွရာ ဂ်န္ဒါအေျချပဳ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
အပါအဝင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

လူငယ္မ်ားအေပၚ

က်ဴးလြန္ေသာ

ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ မွားယြင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရိွႏိုင္သည္။
လူငယ္မ်ားသည္

ျပဳမူကိုင္တြယ္ခံရရာတြင္

အဆိုးဆံုးျပဳမူခံရရန္

အကာအကြယ္မဲ႔ေသာ အေနအထား ရိွေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေနျပည္သူအမ်ားစု၏ အေနအထား
တြင္ အသက္အရြယ္က ဗဟိုခ်က္ၾကေနသည္။
ေက်နပ္မမ
ႈ ရိေ
ွ သာရြာသားမ်ားသည္ ပိ၍
ု ျမင္ေ
့ သာအဆင္မ
့ ွ အာဏာပိင
ု ္
ထံ

အယူခံဝင္ႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း

လုပ္ေဆာင္ရန္

လက္ေတြ႕တြင္

အဆက္အသြယ္မရိွၾကေပ။

ထိုသို႔

ေက်းရြာအဆင့္တြင္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကို ပို၍ အေလးေပးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာၿပီးသြားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေက်းလက္တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္
EAA နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူအမ်ား ပို၍ႏွစ္သက္ၾကေသာ တရားစီရင္
သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေနပံုရကာ တစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္က အျပင္မွ
အာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ တရားစီရင္ရာတြင္ အဆိုးဆံုးအေတြ႕အႀကံဳမ်ား
ရခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ္႔မည္။

ခုနစ္။ ။ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ခရီးဆက္ရန္မ်ား
EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုစီသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္ခုစီ၏
လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ EAA အ ဖြဲ႕တစ္ခုစီ၏ အစီအစဥ္ႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ား၊ ပဋိပကၡအတက္အက်၏ သမိုင္းေၾကာင္း စသည္တို႔
ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ၿခံဳငံု၍ ယူဆခ်က္မ်ားေပးရန္မွာ သဘာဝမက်ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္
တစ္ခုစီကို သီးျခားစီ စဥ္းစားသင့္သည္သာျဖစ္သည္။
အစိုးရကေရာ EAA မ်ားကပါ အလုပ္သင့္ဆံုးအရာမွာ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မွ်တရန္၊ ညီညီမွ်မွ်
ရိွရန္ႏွင့္ တရားဝင္မႈရိွရန္တို႔ကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးျဖစ္
သည္။ အစိုးရပိုင္းမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ EAA မ်ားသည္ EAA စနစ္
မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အေရးပါသည္ဟု ႐ႈျမင္
သင့္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ား တိုး၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ရွာေဖြေနသင့္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း

တျဖည္းျဖည္း

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္

လ်က္ရိွရာ EAA နယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရး
စနစ္ကို တိုး၍ လက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည့္ သုေတသနမ်ား ပို၍လိုအပ္မည္ျဖစ္
သည္။ အထူးသျဖင့္ EAA နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးအေလ့အထ
မ်ား၏

အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္

ေက်းရြာအေျချပဳစနစ္မ်ားကို

အာ႐ံုျပဳ ၾကည့္႐ႈသင့္သည္။ လက္ရိွ ေက်းရြာအဆင့္ တရားစီရင္ေရး
အေလ့အထမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု ေကာင္းက်ိဳး
အတြက္ တိုးတက္မႈရိွရန္ အစိုးရ၊ EAA မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားသည္ မ်ားစြာ လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
EAA

အမ်ားစုအတြက္

၎တို႔၏

လက္နက္ကိုင္လက္႐ံုးမ်ားႏွင့္

ေက်းရြာအဆင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ နယ္ေျမတြင္းလံုၿခံဳမႈ၊ စြပ္စြဲခံရ
ေသာ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား ဖမ္းဆီးေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈထိန္းသိမ္းေရး
ကို တာဝန္ရိွသည္။ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရဲလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ပီသစြာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရးတို႔ကို ေလ့က်င့္ေပးၿပီး ခန္႔ထားကာ EAA
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္
သင့္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ EAA မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
လက္ေတြ႕တန္ဖိုးႀကီးႏိုင္သည့္ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈ၏
အေရးပါလွေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္ကာ အနာဂတ္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္
လည္း အေျခခံမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွအဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း
EAA မ်ားကို ပံ႔ပိုးသင့္ၿပီး EAA တရားစီရင္ေရး အခြင့္အာဏာသည္
ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုတည္းေသာစနစ္အျဖစ္ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္အတန္
ၾကာအထိ ရိွေနလိမ့္ဦးမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။
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တိတိပပဆိုရေသာ္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ လက္နက္ကိုင္
ထားေသာ စစ္တပ္ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ တရားစီရင္ပင
ို ခ
္ ြငအ
့္ ာဏာ
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ PMF မ်ားႏွင့္
BGF မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ
ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသာျဖစ္ၿပီး
မဟုတ္ေပ။

စစ္တပ္ကဲ့သို႔

လက္နက္ကိုင္ထားေသာ

မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေရးတြင္
အခန္းက႑ႏွင့္

ပါဝင္၍

တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား
အဖြဲ႕မ်ား၏

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေရး
လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ

အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနမႈမ်ားကို အထူးအေလးေပး ၾကည့္႐ႈသင့္
သည္။ ဤအခ်က္သည္ EAO တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ပံုမွန္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား
တြင္ ေပါင္းစည္းေရးကို ေဆြးေႏြးေနသည့္ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ားတြင္
အထူးပင္ အေရးႀကီးသည္။
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ရွစ္။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစာၦမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္
ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစာၦမ်ား
၁။ EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ အဓိက်ေသာအားမွာ ယံုၾကည္မႈ၊ ရပ္ရြာႏွင့္ဆက္ဆံေရး တို႔အေပၚမူတည္ၿပီး ၎တို႔က တည္ၿငိမ္မႈ
ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုစနစ္မ်ားကို တည္ၿငိမ္မႈကို မထိခိုက္ဘဲ ပဋိပကၡအေပၚ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျမန္ဆန္လာေအာင္ မည္သို႔ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
၂။ အစိုးရ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ EAA ႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ တိုး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
သည္ အနာဂတ္အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အေျခခံမ်ား ေပးႏိုင္ပါမလား။
၃။ EAA တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဘာေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မလဲ။
တိတိပပဆိုရေသာ္ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေလ့အထမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အနာဂတ္ရဲလုပ္ငန္းအေပၚ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ ေမာ္ဒယ္ပံုစံအတြက္ ဘာသင္ခန္းစာေတြေပးသလဲ။ EAA စနစ္မ်ားကို တရားဝင္တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္တြင္ ေပါင္းစည္းသင့္သလား၊ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ေပါင္းစည္းသင့္သလား။
၄။ ဓေလ့ထံုးတမ္း တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၏ လက္ရိွအားႏွင့္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အခန္းက႑အေပၚ အေျခခံၿပီး တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မလဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
မွ်မွ်တတႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားေပးေနႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္မလဲ။
၅။ အလွဴရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ (၁) EAA တရားေရးစနစ္မ်ားကို တရားဝင္ေဘာင္အတြင္းေရာက္လာေအာင္ (၂) EAA
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္တို႔အတြက္ မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္
သနည္း။
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