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ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္မက္အားပုိမုိက်ယ္ျပန္႕လာေစႏုိင္သည့္ အလား 

အလာရိွကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိထိခိုက္ၿပီး လက္ရိွတုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာရသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡ 

သည္မ်ား၏ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုိင္ေရးအေပၚ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္။ 

တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္သည္ဟု ကရင္ေခါင္းေဆာင္ကဆုိသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ (စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္) ။ လက္ရွိကရင္ျပည္နယ္၊ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံ 

ကိန္းတည္ရွိရာနယ္ေျမအတြင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္/နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏ ဆက္တုိက္စစ္ဆင္ေရးမ်ား 

ေၾကာင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ႏွင့္ရင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ေလး 

ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ အပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္က 

ဆုိလုိက္ပါသည္။  

ေျမျပင္မွေနာက္ဆုံးရရိွသည့္သတင္းအရ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာအထက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ 

တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္/နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏တပ္မ်ား စခန္းခ်တပ္စြဲထားေၾကာင္းသိရသည္။ သံလြင္ျမစ္ကုိအကာအကြယ္ 

ေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ကရင္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကရင္ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရး 

ကြန္ရက္အား ရြာသူရြာသားမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားမွ ၎တုိ႕အား ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံ 

ကိန္းေနရာအနီးအနားရိွ၎တုိ႕ေက်းရြာမ်ားကုိစြန္႕ခြာရန္ေျပာခ့ဲေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ မယ္သေဝါလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 

၌လည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕ (တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္) အ 

ေပၚ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုိလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွေက်းရြာမ်ားမွာ ၎တုိ႕ေက်းရြာမွစြန္႕ခြာေရွာင္တိမ္းရန္ ညႊန္ 

ၾကားျခင္းခံခဲရ့သည္။  

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ထံမွရရွိသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ ထိုစစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ 

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏နယ္ေျမစိုးမုိးမႈအတုိင္းအတာကုိ တုိးခ်႕ဲရန္အတြက္သာျဖစ္ကာ ဤသည္မွာ 

လည္း အတုိက္အခံမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး KNLA ၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတစ္စိတ္တစ္ေဒသထဲတည္ရိွေနသည့္ 

ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္ေနရာအား ထိန္း 

ခ်ဳပ္မႈရယူႏိုင္ရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ပစၥည္း 

မ်ားသယ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါၿပီး မၾကာေသးခင္အေတာအတြင္း ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ားဖက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ႏိုင္ 

 



ေသာ မယ္သေဝါလမ္းလည္းပါဝင္သည္။ ယခုအထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာၾကန္႕ၾကာေနသည့္ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံ 

ကိန္းကုိ ထိုင္းႏွင့္တရုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖၚသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမွရရိွလာမည့္လွ်ပ္စစ္ 

ဓါတ္အားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်သြားမည့္အခ်ိန္တြင္ ဤေရကာတာၾကီးေၾကာင့္ ေနရာေဒသၾကီးမားက်ယ္ 

ျပန္႕စြာ ေရေအာက္ႏွစ္ျမဳပ္သြားမည္ျဖစ္သလုိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမီခိုေနသည့္ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနေသာ သံလြင္ 

ျမစ္ကုိလည္း ပ်က္စီးျခင္းသုိ႕ေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ "ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ 

ဖို႕အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္န႕ဲနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖက္က လမ္း၊ လမ္းအနီးအနားနဲ႕ စီမံကိန္းေနရာကုိ အျပည့္အဝထိန္း 

ခ်ဳပ္ႏိုင္မွရမယ္" ဟု KNLA ၏ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေဘာေက်ာ္ဟကဲဆုိသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သမုိင္းဝင္ၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ လတ္တစ္ေလာကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ပံ့ပိုးမႈကုိ 

ရရွိေသာ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာတုိက္ပြဲမ်ား 

ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံေနရသူျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႕ေနအိမ္သုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္လိမ့္မည္ 

ဟူေသာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ မဲ့ေစပါသည္။ စက္တင္ဘာလအေစာပုိင္းတြင္ပင္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္လ်ာထားေသာ 

ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာ၏အေရွ႕ႏွင့္ေတာင္ဘက္ျခမ္းေဒသမွ ျပည္သူလူထု ၅၀၀၀ ေက်ာ္သည္ 

ေနရပ္အိုးအိမ္စြန္႕ခြာကာ အျခားေနရာသုိ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  

လက္ရွိျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားက ကရင္တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကားျဖစ္ 

ပြားေသာ တုိက္ပြဲႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားဟု ေဖၚျပေလ့ရွိၾကသည္။ သို႕ေသာ္တစ္ဖက္၌ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာ 

သားမ်ားက ယခုတုိက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က divide and rule ေခၚ ေသြးခြဲအႏုိင္ယူသိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

ဟူေသာ ၎တုိ႕၏နည္းဗ်ဴဟာကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္/နယ္ျခားေစာင့္ 

တပ္သည္ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕ကုိေခ်မုန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ ထုိအခြင့္အေရးကုိအသုံးခ်ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ 

အထဲရွိ ဟတ္ၾကီးေရကာစီမံကိန္းေနရာတစ္ဝိုက္ရွိနယ္ေျမမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈရယူႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကသည္။  

ယခုအခ်ိန္အထိတြင္မူ အၾကီးဆုံးေသာကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးသ 

ေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNU)/ KNLA တုိ႕သည္ 

လတ္တစ္ေလာတုိက္ပြဲမ်ားထဲ ပါဝင္ပါသက္လာျခင္းမရိွေသးပါ။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္/နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႕ဖက္မွ 

KNLA နယ္ေျမထသုိဲ႕ ဦးတည္ထုိးဝင္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ KNLA 

၏စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေဂ်ာ္နီက “(ငါတုိ႕)နယ္ေျမထဲကုိ မင္းတုိ႕စည္းေက်ာ္ဝင္လာမယ္ဆုိရင္ တုိက္ပြဲေတြ 

ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟု ျမန္မာစစ္တပ္/နယ္ျခားေစာင့္တပ္အား သတိေပးခဲ့သည္။ ၎က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ကေနတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡေတြကုိေျဖရွင္းသြားလုိတယ္” ဟုထပ္ေလာင္းေျပာဆုိကာ KNU အေနျဖင့္ လက္ရိွတစ္ႏိုင္ငံ 

လုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ အမွန္တကယ္ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ 

စက္တင္ဘာလအေစာပုိင္း ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ျခမ္းရိွ နယ္ေျမ (၅) ေန 

ရာတြင္ ၎တိ႕ုအားအေျခခ်ခြင့္ေပးရန္ KNLA ကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အဆုိပါ နယ္ေျမ (၅) ေနရာမွာ ထုိတဘတ္ေဝ၊ 

ကေလာ့တယ္ထ၊ ပတဲထ၊ ေယာ္ေမာ္ထႏွင့္မယ္လားေက်းရြာမ်ား၏ အနီးအနားေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိေနရာအား 

လုံးသည္ ဟတ္ၾကီးေရကာတာစီမံကိန္းေနရာနွင့္မေဝးလွပါ။ KNLA ဖက္ကမူ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးသ 

ေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္္းမ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး ထိုေတာင္းဆုိခ်က္အား ခြင့္မျပဳခ့ဲေပ။  



ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေဘာေက်ာ္ဟကဲ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကေတာင္းတ့ဲ ကြ် န္ေတာ္တို႕တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမထဲက အဲ့ဒီ 

နယ္ေျမ (၅) ခုမွာ ဒီေကဘီေအရဲ႕လုပ္ရွားမႈမရွိဘူး” ဟုဆုိသည္။ ယခင္ဒီေကဘီေအစခန္းမ်ားသည္ ကရင္အမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမထတဲြင္သာရိွသည္။ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ျခမ္းနယ္ေျမအ 

တြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားမွ အေျခစုိက္ၿပီးနယ္ေျမစုိးမိုးမႈရယူရန္ၾကိဳးပမ္းလာမႈသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 

အပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား တင္းမာမႈကုိပိုမို 

ျမင့္မားလာေစႏုိင္ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလာေစႏုိင္သည္။ 

ေရရွည္တည္တန္႕ခုိင္ၿမေဲသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိမရေသးသည္အထိ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 

မ်ားကုိကန္႕ကြက္သြားရန္ KNU ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားၿပီျဖစ္သည္။ “ေရကာ 

တာကုိ သူတုိ႕ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဆန္႕က်င္သြားမယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေဂ်ာ္နီက ရွင္းရွင္းလင္း 

လင္းေျပာခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ထုိင္းႏွင့္တရုတ္တုိ႕၏ ဟတ္ၾကီးေရကာတာပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေရးရည္ 

ရြယ္ခ်က္ကုိ အထေျမာက္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဆုိပါဟတ္ၾကီးေရကာတာမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ 

ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သလုိ ေရကာတာမွတစ္ဆင့္ သံလြင္ျမစ္ေရကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႕ ေရလြဲေပးမည္ျဖစ္ 

သည္။ “ဗဟုိအစုိးရကေျပာေနသည့္ ေရကာတာမွရမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသေနျပည္သူလူထု 

မ်ားက ခံစားရမည္မဟုတ္ သုိ႕မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္သူမ်ားပင္ခံစားရမည္မဟုတ္” ဟု ကရင္ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား 

ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္၏တာဝန္ခံ ေစာသာဘုိးကဆုိသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးလွ်င္ 

အၾကီးစားကုမၸဏီႏွင့္ေစ်းဝယ္ကုန္တိုက္အနည္းစုအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေျမႏွင့္လူထုက ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ ထိခိုက္နစ္ 

နာမႈကုိ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေပးရန္မလုိပါ။” 

စီးပြားေရးအက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အၾကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သို႕စစ္ 

လကၡဏာေဆာင္စစ္ေရးတုိးခ်႕ဲမႈမ်ားသည္  ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းပဋိပကၡကုိ ပိုမိုဆုိးရြားေစမည္သာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိစစ္ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္ရ 

သည့္ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားစြာတုိ႕၏ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုိင္ေရးကုိ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကရင္ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္က သတိေပးလုိက္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ ၎တို႕၏အခြင့္အ 

ေရးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ထိခိုက္ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ၎တုိ႕၏အသံႏွင့္အသက္အုိးအိမ္ကုိ ေဘးဖယ္ဥေပကၡာျပဳျခင္း၊ 

စသည္မ်ားပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်သည့္အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ 

ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိေဒါင္းလုပ္ရန္ 

https://goo.gl/eI6gHG 
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