
An interview with KIO Spoke Person in Irrawaddy News (28 March 2014) 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အားရစရာ မရိွေသးဘူး” 

ဦးလနန္သည္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အထိ ေက်ာင္းဆရာ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ 

ခုႏွစ္ အထိ KIO ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၀ 

အထိ KIO တြင္ တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး KIO တြဖဲက္ အတြင္း ေရး မႉး တာ၀န္ယူထားသူ 

ျဖစ္သည္။ 

ဦးလနန္အား လက္ရွိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ 

ဧရာဝတီ သတင္းဌာန ျမန္မာ ပုိင္း သတင္းေထာက္ နန္းဆိုင္ႏြမ္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ပိုင္း သတင္းေထာက္ 

ရင္စႏုိင္းတုိ႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ရိွ KIO ဌာနခ်ဳပ္ တြင္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္း ထားပါသည္။ 

ေမး။      ။ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA) နဲ႔ ျမန္မာအစုိးရ လက္ရွိ တိုက္ပြဲ အေျခအေန ဘယ္လုိ 

ရွိပါသလဲ။ 

ေျဖ။       ။တုိက္ပြဲေတြေတာ့ ေလ်ာ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး 

ေကာ္မတီန႔ဲ အၿမဲ တမ္း ေဆြးေႏြးတ့ဲ ေနရာမွာ တိုက္ပြဲ အရွိန္၊ အႀကိမ္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ဖုိ႔ 

ေဆြးေႏြးတာ ရိွတယ္။ တိုက္ပြဲက နည္းေတာ့ နည္း တယ္။မရိွဘူး လုံးဝ ေပ်ာက္သြားၿပီေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ 

အခုျဖစ္တ့ဲ တိုက္ပြဲက ပုံစံ ကြျဲပား သြားတယ္။ အရင္တုန္းက အတင္း အဓမၼ ထုိးစစ္ ဆင္မယ္။ အခုေတာ့ 

အတင္း အဓမၼ ထိုးစစ္ ဆင္တဲ့ ပုံစံ မဟုတ္ဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ ရိွတဲ့ စခန္းကုိ အလစ္ ဝင္တုိက္တဲ့ တိုက္ပြဲ ပံုစံ 

ရွိတယ္။ တုိက္ပြဲေတာ့ လုံးဝ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ တိုက္ပြဲေတာ့ ရွိတယ္။ ျဖစ္ေပၚတ့ဲ 

အေၾကာင္းရင္းေတြက ေျပာင္း တယ္။ 

ေမး။      ။တိုက္ပြဲပုံစံ ေျပာင္းတယ္ ဆိုတာက ဘယ္လို ေျပာင္းသြားတာလဲ။ 

ေျဖ။      ။အရင္တုန္းကေတာ့ အင္နဲ႔အားနဲ႔ေပါ့။ ထုိးစစ္ကို သုံးေလးေၾကာင္းနဲ႔ ထုိးစစ္ဆင္တာေပါ့။ 

အခုေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ KIA ရဲ့ ဘယ္ေရွ႕တန္း စခန္း အလစ္ ဝင္တိုက္လုိ႔ ရမယ္ ဆိုတဲ့ 



အကြက္က်က် စီစဥ္တာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ ေနရာကေတာ့ ဝင္တုိက္ ဝင္စီးၿပီးမွ တပတ္ႏွစ္ပတ္ေန ျပန္ဆုတ္ 

သြားတဲ့ ဟာမ်ိဳး၊ ဒါေပမယ့္ တိုက္ပြဲကေတာ့ ျဖစ္သြားၿပီ၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ လူေတြကလည္း ေနရာ ဖယ္ ေပး 

လိုက္ရတာ ရိွတာေပါ့။ သူတို႔ေတြ႔လည္း အဲ့ဒီမွာ တပတ္ တႏွစ္၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ တလေလာက္ ေနၿပီး 

ျပန္ဆုတ္ သြားတယ္။ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာအစုိးရက နယ္ေျမသိမ္းတဲ့ တိုက္ပြဲ ပံုစံ မဟုတ္ဘဲ 

ဝင္စီးၿပီး အလစ္ ဝင္တိုက္တာေပါ့။ ျမန္မာအစုိးရ စစ္ေၾကာင္းက ၾကားဝင္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္တုိက္တာမ်ိဳး 

လုပ္ေတာ့ သူတို႔ရွိတ့ဲ စခန္းကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ အလစ္ ဝင္တိုက္ၿပီး ပုံစံ ေျပာင္း လာတာေပါ့။ အစုိးရ 

စစ္တပ္ကေတာ့ ခုနက ေျပာသလုိ အားနည္းခ်က္ အကြက္ကုိ ရွာၿပီး ဆက္တိုက္ လုပ္တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ 

ရပါတယ္။ 

ေမး။      ။အစုိးရဘက္က သစ္ေမွာင္ခို ရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ေျပာတ့ဲအေပၚ 

ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ။       ။အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ KIO အဖြဲ႔အစည္းကုိ အမ်ိဳးမ်ဳိး ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဥပေဒ ျပင္ပမွာ 

လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾကတယ္ ေျပာတယ္။ အမွန္တကယ္ သစ္ေတြလုပ္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ အခုမွ လုပ္တ့ဲကိစၥ 

မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က သစ္ေတြ လုပ္တာေတြ မရိွ ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သစ္ကုန္သည္ေတြ က်ေနာ္တို႔ 

နယ္ေျမကုိ ျဖတ္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ေၾကး၊ အခြန္ေကာက္တာ လုပ္တာ ေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပါပဲ။ 

က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္မွာလည္း အခြန္ ဦးစီးဌာန ဆိုတာ ရိွပါတယ္။အခြန္ကုိ တင္းၾကပ္တဲ့ ေကာ္မတီလည္း 

ရွိတယ္။ 

အခု ဒီသစ္ေတြ ကိစၥကေတာ့ ေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ထြက္တဲ့ သစ္၊ ပိေတာက္၊ 

တန္မလမ္း၊ ကြ်န္းေတြ အပါအဝင္ သစ္ေတြ အားလုံး သစ္မာေတြ အားလုံးက မႏၲေလးတိုင္း၊ 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေတြမွာ ေပါက္တာပါ။ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ျဖတ္ၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္ 

ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ၾကတယ္။ ဒီလို လမ္းေၾကာင္းေဖာ္တ့ဲ ေနရာမွာ လမ္းေၾကာင္းတိုင္းမွာ 

စစ္တပ္ေတြ ရိွတယ္။ စစ္တပ္ေတြကုိ လာဘ္ထုိးၿပီး ျဖတ္လာတယ္။ တေန႔ကုိ ကား အစီး ၅၀၊ ၆၀ ေလာက္ 

ရွိပါတယ္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ KIA တပ္က လုိင္ဇာၿမိဳ႕ နန္ဆန္ယန္ ေက်းရြာမွာ စခန္း အဆုံုးပဲ။ ဗန္းေမာ္ ျမစ္ႀကီးနား 

ကားလမ္းမွာဆို အစိုးရ စစ္တပ္က လုံၿခံဳေရး ယူထားပါတယ္။ နယ္စပ္ေရာက္ဖုိ႔ အတြက္  သူတုိ႔ေတြက 



တဆင့္ၿပီး တဆင့္ တက္လာတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ KIA ကုိ သစ္န႔ဲ စီးပြားရွာတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ 

ျမင္ေအာင္ လုပ္တာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ သစ္ကရတ့ဲ ပိုက္ဆံေတြကုိ လက္နက္ေတြ စစ္ဆင္ေရးေတြ 

လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကုိ မီးေမွာင္း ထုိးျပခ်င္တာပါ။ 

ေမး။      ။သစ္ေမွာင္ခိုန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး KIO နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ တိုက္ပြဲ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေလာက္ ျဖစ္သြားခဲ့လဲ။ 

ေျဖ။       ။တိုက္ပြဲ အႀကိမ္ ၂၀ေလာက္ ရိွပါတယ္။၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ကေန အခုထိေပါ့။ မန္စီၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း 

အစုိးရက သစ္ကုမၸဏီ တခ်ိဳ႕ကုိ ပါမစ္ေပးတာ ရိွတယ္။ သစ္ ပါမစ္ေပးတယ္ ဆုိတာ ေတာ္တာ္မ်ားမ်ားက 

တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ဝင္သြားတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကုိ သြားတ့ဲ သစ္ေတြဟာ အစုိးရ ပါမစ္ ရၿပီးသား၊ သစ္ေတာ 

ဦးစီးဌာန ရထားတ့ဲ ပါမစ္ေတြပါ။ သစ္ေတြက မန္စီၿမိဳ႕နယ္ကေန တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ဝင္တာ အေကာင္းဆုံး 

လမ္းေၾကာင္းပါပဲ။ သစ္ကို အေၾကာင္း ျပၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာပါ။ 

ေမး။      ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြေဲတြ လုပ္ေနတ့ဲ အေပၚမွာ KIO ရဲ့ သေဘာထားက ဘယ္လုိ ရိွပါလဲ။ 

ေျဖ။       ။က်ေနာ္တုိ႔ KIO ရဲ့ သေဘာထားက ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္တ့ဲ အခါမွာ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အား စုစည္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အၿမဲတမ္း 

ေျပာေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား အဖြ႔ဲအစည္းေတြက တိုက္ တြန္းတ့ဲ အတြက္ ညီလာခံေတြ လုပ္ျဖစ္တာပါ။ 

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးတဲ့ လမ္းစေပၚ မေရာက္ရွိ ေသးပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လုိ႔ ေျပာၾကေပမယ့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္က အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေသးဘူး။ ေလာ္ခီးလာမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးတဲ့ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း 

အတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကုိ ေရးဆြၾဲကတယ္။ အဲဒီ မူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ညွိၾကမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရးဆြတဲဲ့ စာတမ္းကုိ စစ္တပ္အဖြ႔ဲက 

မလုိခ်င္တဲ့ ပုံစံ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ အဆုိးျမင္ ေန တယ္လို႔လည္း သိရတယ္။ KIO အေနနဲ႔ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားရစရာ မေတြ႔ရေသးဘူး။ 

ေမး။      ။KIO အေနန႔ဲ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မလဲ။ မူၾကမ္းကုိ 

အတည္ျပဳၿပီးတ့ဲ အခါ ျဖစ္ႏုိင္မလား။ 

ေျဖ။       ။အမွန္ေတာ့ KIO ေျပာထားတာက ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ သြားမယ္။ ႏုိင္ငံေရး ညွိႏိွဳင္း ၿပီးေတာ့ 

လုပ္သြားတဲ့ အခါ တိုက္ပြဲ ဆုိတာ မရိွေတာ့ဘူး။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သူဟာသူ ေျပၿငိမ္းသြားၿပီး 



တႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ သြားမယ္ ဆုိရင္ တုိက္ပြဲေတြလည္း ရိွေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ 

လက္ခံထားပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥၥဆုိတာ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး လုပ္လာ ၿပီးပါၿပီ။ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာလည္း မရိွခဲ့ဘူး။ အခုက်န္တ့ဲ အဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အပစ္အခတ္ 

ရပ္စေဲရး လုပ္တာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္။ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးေတာ့ ဖြင့္ၾကတယ္။ 

ဆက္ဆံေရး႐ံုးဖြင့္ၿပီး ႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ မရိွရင္ ဘာမွ လုပ္စရာ မရိွဘူး။ ဒီအေတြ႔အႀကံဳေတြ 

က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး ရခ့ဲၿပီးၿပီ။ 

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းတယ္။ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုတာ 

ႏိုင္ငံေရး ေျပလည္သြားတဲ့ အခါမွာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္း မရိွေတာ့ဘူး။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ 

KIOက ေျပာဆုိခ်က္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ညီလာခံ လုပ္ လာတ့ဲ အခါမွာ က်န္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ 

အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ သေဘာထားကုိ လိုက္ေလ်ာေပးတာေတြ လုပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုင္ဇာမွာ လုပ္တဲ့ 

ညီလာခံမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တဆင့္ေလွ်ာ့ေပးတာ လုပ္ေပးပါတယ္။ အားလုံး တညီတညြတ္ ပါဝင္ၿပီး 

ေဆြးေႏြးတ့ဲ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရာက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵပါ။ 

KIO ကေနၿပီး ျပန္ၿပီီး ေျပာတာက တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ 

လက္မွတ္ထိုးဖုိ႔ မလုပ္ခင္မွာ က်ေနာ္တို႔ မူတခု ေရးဆြရဲမယ္။ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရး 

လမ္းျပမူေဘာင္ေပါ့။ လက္မွတ္ ထိုးၿပီးတဲ့ အခါမွာ ႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးမႈကုိ ဘယ္လို အဆင့္နဲ႔ 

လုပ္သြားၾကမွာလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ ကာလမွာ ဘယ္လို လုပ္ၾကမွာလဲ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ ငန္း စဥ္ 

ေရးၾကမယ္။ အဲဒီလို ေရးၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကုိ  က်ေနာ္တို႔ဘက္ေရာ သူတို႔ဘက္ေရာ 

လက္ခံမယ္ဆုိရင္ တႏုိင္ငံ လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး လက္မွတ္ေရး ထိုးမယ္။ 

က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က အဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ထားတာ ရိွတယ္။ က်န္ တ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 

လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားၾကတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း သူတုိ႔အားလုံးန႔ဲကုိ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ 

အယူအဆမွာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲဆိုတ့ဲ အဆင့္ကုိ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆိုတ့ဲအဆင့္ ေလွ်ာ့တ့ဲ 

အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ထိုးၾကမယ္။ မထုိးခင္မွာ ဘာကုိ သေဘာတူ ထားၾကမယ္ဆိုရင္ ထိုးၿပီး 

ေနာက္ပိုင္းမွာလုပ္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းျပ မူေဘာင္ ေရးဆြၾဲကမယ္။ 



ေမး။      ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ကိစၥမွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ပါဝင္လာဖုိ႔ေရာ ဘယ္လုိ 

စဥ္းစားထားလဲ။ 

ေျဖ။       ။KIO အဖြဲ႔အစည္းကေတာ့ နဂုိကတည္းက ေျပာဆိုေနတ့ဲ ဒီေဆြးေႏြးမွာ ဘယ္သူနဲ႔မွ ေတြ႔ၾကမယ္ 

ဆိုတာကုိ ေစ်းဆစ္ တာ မရိွပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္မွာလဲ ေဆြးေႏြးတ့ဲ အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ဖြ႔ဲထားမယ္။ 

အစုိးရ ကုိယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန တဆင့္ အေနနဲ႔ ကုိယ္စားျပဳရင္ ဘယ္အဖြဲ႔မဆုိ ေတြ႔မယ္ဆုိတာ 

လုပ္ထားပါတယ္။ ဦးေအာင္မင္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္ အဆင့္ ေကာ္မတီ 

ျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ ထားတယ္။ ေျပာဆိုမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္ အားလုံးဟာ အစုိးရရ့ဲ ကုိယ္စား ေျပာဆို 

ေဆြးေႏြးခ်က္လုိ႔ သေဘာထားတယ္။ တကယ္လို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ပါမယ္ဆိုရင္လည္း 

က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေဆြးေႏြးမွာပါ၊ မပါဘူးဆုိရင္ ဆက္ၿပီး သြားမွာပါ။ 

ေမး။      ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမဲွာ စစ္တပ္ အခန္းက႑ မပါလာဘူး ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 

ဘယ္ေလာက္ အထိ ထိန္းသိမ္းထား ႏုိင္မွာလဲ။ 

ေျဖ။       ။အခုထိ ဦးေအာင္မင္း လုပ္ေနတ့ဲ ကိစၥေပၚမွာ စစ္တပ္ကေန သေဘာထား မွန္မွန္ကန္ကန္ 

ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ ေထာက္ခံ တာ မေတြ႔ရေသးဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြ ဲလုပ္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ အေနနဲ႔ 

အင္တုိက္ အားတိုက္ သေဘာထား ျပည့္ျပည့္ဝဝ မပါဘူး ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္တခုက 

ဒီေဆြးေႏြးပြ ဲလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ကာလမွာ သူတုိ႔ စစ္ေၾကာင္းေတြ စစ္ဆင္ ေရး ေတြ လွဳပ္ရွားတာ 

အၿမဲတမ္း အျပည့္ ရိွေနတယ္၊ေဆြးေႏြးပြ ဲလုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိတာနဲ႔ တပတ္အလုိမွာ စစ္ေၾကာင္းေတြ 

လႈပ္ရွားတာ အၿမတဲမ္း ရွိတယ္၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး ပါတယ္ ဆိုတာကလည္း ႏုိင္ငံတကာ 

ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ပါတ့ဲ သေဘာပါ၊ ဒါကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚမွာ သေဘာထား 

ျပည့္ျပည့္ဝဝ မပါေသးဘူး။ 

ေမး။      ။သမၼတက ၂၀၁၄ မွာ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရး လက္မွတ္ ထုိးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈကို 

ဘယ္လို ျမင္ပါလဲ။ 

ေျဖ။    ။အဓိက လက္မွတ္ထုိးတယ္ ဆိုတာ စာခ်ဳပ္ေပၚ ထိုးတာပါ။ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ထိုးထိုး ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ 

တကယ္ပ ဲဒီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ့္ ဆႏၵက အခုထိ မေတြ႔ရေသးဘူး။ တ္ိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 



အေပၚမွာထားတ့ဲ သူတို႔ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြက အျပင္း အထန္ လုပ္ေနၾကတယ္၊ တကယ္လုိ႔  KIO 

ကေန ၿပီးေတာ့ ထုိးစစ္ဆင္မႈကုိ ပိတ္ပင္တာ မလုပ္ဘူး ဆိုရင္ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ၿပီး ေတာ့ 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄မွာလဲ ျဖစ္ေနမွာပါ၊ သူတုိ႔ဘက္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 

မျဖစ္ေအာင္ ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံကေန တဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ျမင့္ လာမယ္ ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေတာ့ မလုပ္တာပါ။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ ထိုးၾကမယ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတာ အားလုံး ၿပီးသြားၿပီ ဆိုတာမ်ိဳး 

ေျပာေနေပမယ့္ လက္မွတ္ မထုိးခင္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ယုံၾကည္လာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တခုမွ 

မရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္ ထိုးတယ္ ဆုိတာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီက သိပ္ၿပီး 

ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းတတ့ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ အမွန္ တကယ္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဘာေတြ ေျပာဆုိ 

ဘာေတြ ေဆြးေႏြး ၾကမယ္ဆုိတာ အဓိက အခ်က္ပါ။ ပထမ လက္မွတ္ထုိးမယ့္ အဆင့္ ေတာင္မွ 

စစ္တပ္ကေနၿပီး သူတုိ႔သေဘာဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတာေတြ ၾကားသိရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ

ေျပာေျပာပါ။ လက္မွတ္ ထိုးတယ္ ဆုိတာ စာရြက္ထဲမွာပဲ ျဖစ္သြားၿပီး ဘာမွ တန္ဖုိး မရိွဘူး။ 

အခုထိ လက္မွတ္ ထိုးျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အခု အစုိးရ ေနၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာကေန မ်က္ႏွာပန္း 

လွသြားမယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာေတာ့ ဘာမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာ ႏိုင္စရာ 

မရိွပါဘူး၊ တကယ္လို႔မ်ား အမွန္တကယ္ပ ဲအပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ ျပည့္ဝတ့ဲ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 

ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ စစ္ဆင္ေရး အင္အားေတြ ေလွ်ာ့ခ် သင့္တယ္။ က်ေနာ္ တုိ႔ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေတြတဲ့ 

ေနရာမွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားမ်ား လုပ္ေနေပမယ့္ စစ္တပ္က အသင့္ပံုစံ မ်ားမ်ား လုပ္ေနၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြ ေျပာေနပါေစ၊ တဖက္မွာ သူတုိ႔ လွဳပ္ရွားမႈေတြက နဂုိပုံစံပ ဲျဖစ္ေနေတာ့ 

သိပ္ၿပီးေတာ့ ထူးျခားမႈ မရိွဘူး။ အဓိကေတာ့ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း အာဏာရ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ 

ေျပေျပလည္လည္ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ ဆုိတာ အေရးႀကီးတယ္။ 

ေမး။      ။ဒါဆိုရင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္း ထားပါသလဲ။ 

ေျဖ။       ။အမွန္တကယ္ သူတို႔ဘက္က စိတ္ဆႏၵ ျဖဴစင္တယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ 

လြယ္ပါတယ္။ အားလုံးက ဒီျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတ့ဲ တိုင္းရင္းသားေတြပါပဲ။ သူစိမ္းေတြလည္း မဟုတ္ဘူး။ 

ညိႇႏႈိင္းလုိ႔ရတဲ့ လူေတြပါ။ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵကုိ တိတိက်က် ခိုင္မာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 



မရွိတာ ေၾကာင့္မလို႔ ဒီအခ်ိန္ကာလနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခန္႔မွန္းရ ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္လို႔မ်ား 

ဒီျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အာဏာရအစိုးရ ပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းသြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာက လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ 

ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀက့ံခိုင္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳ ဒီအစိုးရ လုပ္ေနတ့ဲ အဖြဲ႔နဲ႔ ဆိုေတာ့ 

ဘယ္လုိနည္းန႔ဲမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကေတာ့ ခန္႔မွန္းလုိ႔ မရေသးပါဘူး။ 

ေမး။      ။လက္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္ အခန္းက႑ေရာ ဘယ္လုိ ရွိလဲ။ 

ေျဖ။       ။ေဆြးေႏြးမႈ အပုိင္းမွာ တ႐ုတ္ အစိုးရရဲ႕ပါဝင္မႈက မရိွဘူးလို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး။ ဖိအား အမ်ားႀကီး 

ေပးတယ္။ တိုက္ပြဲ ျပင္း ထန္တဲ့ အခိ်န္မွာ တ႐ုတ္ အစုိးရက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျမန္ျမန္လုပ္ဖို႔လာၿပီး 

ဖိအားေပးတာ ရိွတယ္။ သူတို႔က ျဖစ္ေနတ့ဲ တုိက္ ပြ ဲဟာ ႏိုင္ငံေရး ျပည္တြင္းစစ္ ဆုိတာ နားမလည္ဘူး။ 

တ႐ုတ္အစုိးရ နားလည္တာက သူတုိ႔ နယ္စပ္ထဲမွာ တည္ၿငိမ္ဖို႔ တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္ဘူး၊ တိုက္ပြဲေတြ 

ရပ္သြားတ့ဲ အခါမွာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြား အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး ကုန္သြယ္ လာမယ္၊ ကုန္သြယ္မႈ 

တုိးလာ မယ္ ဆိုတာပဲ ရိွတယ္၊ အခု ျဖစ္တာကေတာ့ စီးပြားေရး မေျပလည္လို႔ ျဖစ္တာပလုိဲ႔ 

ခံယူထားတာလုိ႔ပ ဲထင္တယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္လာတ့ဲ အခါမွာ သူတို႔ကေန ျမန္မာအစုိးရကုိ ေျပာကုိ ေျပာရမယ္၊ မလုပ္ပါနဲ႔ 

စစ္ဆင္ေရး ေလွ်ာ့ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာရမယ့္ အစား၊ က်ေနာ္တုိ႔ KIO ကုိ လာၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ 

ရပ္စေဲရး ျမန္ျမန္လုပ္ဖို႔ ဖိအား လာေပးတယ္။ ဒါက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ ဒီအစုိးရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမွာ 

တ႐ုတ္အစုိးရက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပါဝင္ေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ 

အဲဒီ ေနာက္ပုိင္း၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္တုိင္း ႏုိင္ငံတကာကေန အသိသက္ေသ 

ပါဝင္ဖုိ႔ ေျပာဆိုတုိင္း တ႐ုတ္ အစုိးရက သူလက္လြတ္သြားမွာ စိုးရိမ္လုိ႔ သူတုိ႔ အာရွေရးရာ မရမက 

ထည့္တာ ရိွတယ္။ ဒါလည္း ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းစဥ္ေပၚမွာ သူတုိ႔ သေဘာထားကုိ ေပးႏုိင္တ့ဲ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ သေဘာထားတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလုိ႔ ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေဆြးေႏြးမႈမွာလည္း 

သူတုိ႔ေတြ အၿမဲဝင္ၿပီး နားေထာင္ပါတယ္။ 

တ႐ုတ္ သေဘာထားက ဘာလဲ ဆိုေတာ့သူရဲ့ သတ္မွတ္ ထားတ့ဲ လမ္းစဥ္က ရိွၿပီးသား၊ ျပင္ပအေရးမွာ 

မပါဝင္ မေျပာဆိုတဲ့ဟာ ရိွတယ္။ အဓိက ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒေပါ့၊ သူတုိ႔ တ႐ုတ္နယ္စပ္ တေလွ်ာက္မွာ 



တိုက္ပြဲေတြ မရိွဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ တခု၊ ႏုိင္ငံေရး ဘယ္ လို ေျပလည္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း သေဘာထား ရိွပုံ 

မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါမွာ ၾကားေနၿပီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ 

ပါဝင္ခ်င္တ့ဲသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွတယ္၊ ဂ်ပန္ကလည္း ပါခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အနီးဆုံး 

ဆက္ဆံ ေနရတာက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုိ႔ ေျပာရမယ္။ 

တ႐ုတ္ျပည္ အဝင္အထြက္ KIO သာမက ကခ်င္ျပည္သူ အားလုံး ဒီနယ္စပ္ကူးၿပီး ဆက္ဆံ ေနရေတာ့ 

ၾကည့္ရတာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလုိ႔ ဂ်ပန္ေတြ ပါဝင္ဖုိ႔ ကိစၥေတြ အေပၚမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ 

အမ်ားႀကီး သူတို႔ကုိ ညင္သာစြာ ကန္႔ကြက္တဲ့ သေဘာ လုပ္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး အိႏိၵယ အစုိးရက 

ေျပာလာတယ္။ တ႐ုတ္ေတာင္ ပါတာပဲ က်ေနာ္တုိ႔လည္း နယ္စပ္ ႏိုင္ငံပေဲလ။ အိႏိၵယကုိ ေခၚပါလုိ႔ 

ေျပာလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိႏိၵယကုိလည္း ညင္သာစြာ ျငင္းခဲ့ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ 

မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႔ေပါ့၊ အၿမဲတမ္း ဝင္ဝင္ထြက္ထြက္နဲ႔ ဆုိေတာ့ ဆက္ဆံၿပီး သြားေတာ့ က်ေနာ္တို႔ 

လက္ခံရတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႔ဆုံမႈ အပုိင္းကေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ့ ပါဝင္မႈ အမ်ားႀကီး ပါလိမ့္မယ္။ 

တ႐ုတ္ အစုိးရရဲ႕ ဖိအားေပးမႈ ပုိခံရမွာ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုေတြပါ။ ျမန္မာအစုိးရရ့ဲ ဆႏၵကုိ 

သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကုိ ဖိအားေပးတ့ဲ အေနနဲ႔ ေျပာဆို သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ၾကားေနၿပီး ဖ်န္ေျဖေပးတာမ်ိဳး၊ ၾကားေန 

ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး၊ အခုထိ မေတြ႔ရေသးဘူး။ အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ ကိစၥပ ဲေျပာတယ္။ 

ခင္ဗ်ားတို႔ု KIO ေနာက္က် က်န္ခဲ့မယ္။ သူမ်ားေတြ ေတြ႔ၿပီးကုန္ၿပီလုိ႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ 

ဆက္ၿပီး သြားမယ့္ ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းစဥ္ကေတာ့ တ႐ုတ္ အစိုးရကလည္း ၾကားကေန နားေထာင္လု႔ိ ရမယ့္ 

အဆင့္ပလဲုိ႔ ထင္ပါတယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဆီကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘူး။ 

ေမး။      ။စစ္တပ္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးၿပီးရင္ နယ္စပ္မွာ ရွိတ့ဲ KIO အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ေနရာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အာဏာ လြႊမ္းေစခ်င္တ့ဲ သေဘာလား။ 

ေျဖ။       ။ဒါကေတာ့ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ၿပီး ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ အရင္တုန္းက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔ဖုိ႔ 

ဖိအားေပးတာ အဲဒီလုိ သေဘာပါ။ အခုက်ေနာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဝိုင္းၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ 

ေျပာေနၾကတယ္။ ဒါဟာ ေတာင္းဆိုမႈ အသစ္ လည္း မဟုတ္ဘူး။ အရင္ကတည္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ 

တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာထား ဖလွယ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် လက္မွတ္ေရးထုိးတ့ဲ အပုိင္းပါ။ 



အဲဒီဟာကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ အခု ေျပာေနတာပါ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 

အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ဘယ္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြက က္ုိယ့္ရ႕ဲနယ္ေျမ ကိုယ့္ရ႕ဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ကုိယ့္ရ႕ဲယႏၲရားေတြနဲ႔ ရွိေနရတာပဲ။ က်ေနာ္ တို႔ KIOကလည္း အစုိးရငယ္ ပံုစံ တခုပါပဲ။ ပညာေရး ဌာန၊ 

က်န္းမာေရး ဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန နယ္စပ္ အဝင္အ ထြက္ အားလုံး က ကုိယ့္လူထုနဲ႔ ကုိယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ပ ဲလုပ္ေနတာပါ။ ဒါမ်ိဳး လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသမွာရွိတ့ဲ လူထု၊ ေဒသခံ လူထုကုိ 

ဖိႏွိပ္ဖို႔ လုပ္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စၿဲပီး လက္မွတ္ ေရးထုိးတာနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ေအာက္မွာ ေရာက္ရမယ္ ဆုိတဲ့ 

သေဘာပါပဲ။ တရား ဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႔ဆိုၿပီး မတရား သြတ္သြင္း 

လိုက္တယ္။ တရား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း အခု လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ အားလုံးကလည္း 

တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းလို႔ ေျပာတာ ဘယ္သူမွ လက္မခံဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတိုင္း 

သြားမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ လက္မခံပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ KIO အဖြဲ႔အစည္းဟာ တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္း 

ဝင္ေရာက္လာတ့ဲ တိုင္းရင္းသား အဖြ႔ဲအစည္း ၁၇ ဖြဲ႔ထဲမွာ မပါဘူးလုိ႔ အေၾကာင္း ျပန္ထားတယ္။ 

ဆုိလိုတာက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ လက္မွတ္ေတာင္ မထိုးေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း အခုက စၿပီး 

ျပည္ထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာ ဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္းသို႔ ေရာက္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသား 

မရိွဘူး။ အဲဒီလို လုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက အားလုံးကုိ သူတုိ႔ရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းေၾကာင္း၊ သူတို႔ 

ညြန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတ့ဲသေဘာ ပါတာေပါ့။     ။ 
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