
Everyday Justice and Plural Authorities: 
insights from Karen State about Land Disputes 

Lue Htar 
(Enlightened Myanmar Research Foundation) 

 

Introduction 
In 2016 Myanmar there were many land disputes, which 

took on different shapes and were resolved in various and often 
complicated ways. This happened against the background of a 
long history of military rule and armed conflict. Previously, the 
military government confiscated large tracts of land that had 
been occupied by civilians. Since the ceasefires with the Karen 
ethnic armed organizations (EAOs) in 2012 and the opening up 
of the country and the economy, land was also allocated to large 
businesses. In addition to these larger land issues numerous 
smaller land disputes arose due to population movement and 
lack of land documentation. Difficulties in resolving land prob-
lems came up because local state officials and ordinary citizens 
lacked general knowledge of the new land laws, and because 
these laws were often inappropriate for the situation, confused 
with older laws and misused by higher-level officials. One core 
problem was that the 2012 land laws did not recognize custom-
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ary land use and ownership. The situation was very complex. Or-
dinary citizens were not sure who was responsible for resolving 
the land issues. At the same time, there was an increase in land 
claims, because people were now more courageous in making 
land complaints, based on awareness raising by national and in-
ternational non-governmental organizations (NGOs), civil soci-
ety organizations (CSOs) and political parties. However, in prac-
tice, many land confiscation issues remained unresolved or only 
partly resolved. 

In this complex situation, how did ordinary citizens address 
the land disputes that they faced? Where did they go, and how 
were the cases dealt with and by whom? This article explores 
these questions, focusing on 1 rural village and 1 urban ward in 
Karen/Kayin State. Both areas were under Myanmar govern-
ment control, but people also had links to the Karen EAOs. While 
there were differences between rural and urban areas, this arti-
cle highlights the similar patterns of land dispute resolution 
that occur across these contexts. 

The main argument of the article is that although the 2012 
land law established land management committees from local to 
central levels to resolve land issues, ordinary people often used 
alternative pathways to the formal procedures, including cus-
tomary rules. In smaller land disputes between villagers as well 
as in inheritance cases, it was usually the village and ward lead-
ers who resolved the disputes. However, for large land confisca-
tion cases, the land management committees and the local lead-
ers were not strong enough to resolve the issues. People were 
unsure how and by whom such cases could be resolved. Conse-
quently, they approached a mixture of actors who they believed 
may be knowledgeable and powerful enough to help them claim 
their land back. These included religious leaders, especially 
monks, members of EAOs, the military, judges, educated per-
sons, local administrators and informal village leaders. People 
often used a plurality of authorities, linking up with different 
ones at the same time to resolve disputes informally as well as 
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within the Myanmar state system. This gave rise to a hybridity 
of dispute resolution methods and actors. Hybridity in this arti-
cle refers to the use of plural authorities and the use of a mixture 
of rules and laws in land dispute settlements. The notion of plu-
ral authorities means that more than one authority exists in a 
given region or territorial space. In using these concepts of plu-
rality and hybridity, the article theoretically draws on and con-
tributes to a wider debate within legal anthropology (Griffith 
1986; Merry 1988; Luckham and Kirk 2013) as well as within 
peace and conflict studies (Boege et al. 2009; Albrecht and Moe 
2014). The concept of hybridity adds to the perspective on legal 
pluralism a focus on how elements from different legal systems 
— rules, norms and resolution practices — mix or even merge 
during dispute resolution processes (Merry 1988, 870). Boege et 
al. (2009, 18) define states coming out of conflict as ‘hybrid po-
litical orders’, meaning that governance is carried out by more 
than one set of actors, including state and non-state. I find this 
concept of ‘hybrid political orders’ useful for understanding the 
current situation of plural authority in Karen State. As Boege et 
al. (2009, 16) argue for Pacific societies, chiefs or clan elders usu-
ally order and apply customary and traditional ways because 
state law is weak, difficult to understand, and hard to access by 
local people. Simultaneously, I agree with Luckham and Kirk 
(2013, 9) that it is problematic to use hybridity as a pleasing the-
ory of the traditional. Rather than substituting a critique of state 
law for a celebration of the traditional or informal, the hybridity 
concept should be used as an analytical lens that ‘explicitly chal-
lenges reductionist positions by focusing on the interactions 
that make talking of, let alone reverting to, supposedly tradi-
tional governance arrangements impossible’ (Ibid., 9). What I 
show for Karen State is that people simultaneously addressed 
state and non-state actors, but that they did so in informal ways. 
This article adds new empirical insights to the wider literature 
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on hybridity by focusing on Karen State. For instance my empir-
ical research shows how hybridity occured when the Buddhist 
monk organization Ma Ba Tha supported people to resolve land 
disputes by connecting the victim of land disputes to an upper-
level authority or when they helped resolve the case through in-
formal sources. 

The insight of this article draws on ethnographic fieldwork 
between February and October 2016. I used qualitative inter-
views, case tracing and participant observation to understand 
how ordinary citizens perceive and act when they face disputes 
and crimes. I also interviewed numerous actors engaged in re-
solving land disputes, and observed how they resolved such dis-
putes. These included ward administrators, elders, religious 
leaders, village leaders, EAO members, and police. The 2 field-
work settings were chosen as part of the EverJust research pro-
ject where the aim was to cover both rural and urban areas, as 
well as areas controlled by the Myanmar government, the EAOs 
and by a mixture of the 2. We did not systematically select the 
areas, but chose areas that were accessible and where the local 
leaders gave permission. For this article, I chose the 2 settings 
to compare urban and rural land issues in 2 predominantly gov-
ernment-controlled areas, yet within a wider setting of previous 
armed conflict. These particular locations are not representa-
tive of land dispute settlements in Myanmar, but they are fairly 
representative of what was happening in the central part of Ka-
ren State where there was Myanmar government control. 

In the article, I first provide a background to the land dis-
putes in Karen State, giving an overview of the history and the 
current laws. I then present 2 extended case studies, 1 from each 
of the settings, which reflect how land confiscation cases were 
dealt with in hybrid ways. In the conclusion, I reflect on how the 
research can inform improvements of the land laws and their 
implementation in Myanmar. I argue that there is a need to 
amend the 2012 land law, to decentralize decision-making to the 
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local level, and to specify the roles of the various authorities in 
handling land disputes. 

The Karen State context and the land laws 
In Karen State, civil war from 1948 to 2012 contributed to a sit-
uation of legal pluralism which complicates current land dis-
putes. Over 20 years ago, the rural Karen people mainly stayed 
in KNU controlled areas or in areas where also the Burmese 
army, the Tatmadaw, intervened in the everyday life of rural vil-
lagers. The Tatmadaw cheated villagers by forcing them to sell 
their farm products for low prices, and collected many taxes. 
These practices were related to the land law that was passed in 
1978 under the General Ne Win regime. If people did not follow 
the government’s orders to give paddy, the government confis-
cated their land and gave it to people who would. This was called 
Dar Won Kya Sapar, which in English means dutiful paddy (U Zaw 
Min 2016, 73). In the KNU land law from 2010 it is mentioned 
that during the Na Ah Pha (U Than Shwe government) period, 
Karen people moved to many different places because of the 
civil war. Consequently, they could not focus on farming as re-
quired by the military government (KNU 2010, 10-11). Displace-
ment due to the conflict also meant that Karen people were away 
from their land over very long periods. Traditionally, the land 
ownership system of the Karen people is based on inheritance 
from generation to generation, which means that many did not 
have any land certificate. When the Karen were displaced, the 
Tatmadaw confiscated their lands and gave them to the Burmese 
people who lived in neighboring villages. This was supported by 
the government land laws, which allow persons who have con-
tinuously used the same farmland for 4 years to own that land. 
For this reason, many displaced Karen people lost a lot of their 
land to those who used it while they were displaced. 

The land of Karen villagers was also lost during the 1990s 
when those Karen ethnic armed groups that split from the KNU, 
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agreed on ceasefires with the military government. As part of 
these deals, the government confiscated many acres of land 
from Karen people and gave it to the ceasefire EAOs (Kyed and 
Gravers 2014). Because the Karen have not traditionally used 
land certificates, it was very difficult for them to prove land 
ownership of confiscated land. 

This history of land confiscations has contributed signifi-
cantly to the Karen people losing trust in the Myanmar govern-
ment. In 2016, despite ceasefire and the change in government, 
it was hard for the state to gain the trust of local Karen and other 
ethnic groups. Local people in Karen State were not used to go 
to the state justice system due to the contested history. 

In 2011, the U Thein Sein reform-friendly government em-
barked on a wide-ranging transformation that also prioritized a 
national ceasefire with the EAOs. In 2012 the main Karen organ-
ization, the KNU signed a bilateral ceasefire with the govern-
ment. In 2015, the KNU was also among the eight EAOs that 
signed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) (Kyed and 
Gravers 2015). This has stabilized Karen State, but many issues 
remain unclear and unresolved, as a wider political settlement 
still depends on the outcomes of a political dialogue process. One 
of the existing contentious issues is that of land and land own-
ership (Mark 2016). The land laws of the KNU, which is applied 
in some areas of Karen State, differs for instance from the land 
laws of the Myanmar government. The KNU already had their 
own land law for many years and it has been amended several 
times, including in 2010 (KNU 2010, 1). The latest English version 
is from 2015 (KNU 2015). The land laws recognize customary 
land and inherited land in line with Karen traditions. 

After the KNU signed the NCA, their territorial jurisdictions 
became more complicated. To firmly secure one’s land owner-
ship in government controlled or mixed controlled areas people 
need a government land certificate. However, according to my 
research local people were not familiar with and lacked 
knowledge of the Myanmar government’s land law. Moreover, 
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these land laws are not in tune with local realities and customs 
regarding inherited land. 

In 2012 the Myanmar government passed two new land 
laws: the Farmland Law, and the Vacant, Virgin and Fallow Land 
Law. According to the Farmland Law, farmers can get land use 
rights and apply for the Form 7 land certificate, which is like a 
farmland work permit. These land certificates give the right to 
pawn and sell land. It can also give access to Myanmar Agricul-
ture Bank credit. However, the land law does not recognize 
shifting cultivation land or ownership based on inheritance, 
both of which are common in rural Karen areas. The land law’s 
Article 9, states that one needs to work the land for 3 years to 
get a land certificate. U Zaw Min (2016, 80) argues that the 2012 
land law is like a private bill, because it was passed without lis-
tening to public voices. Advice was not solicited from land schol-
ars, advocates or local community leaders. Consequently, the 
new land law has many aspects which are not suitable for local 
communities. 

In addition, local people’s lack of knowledge of the new land 
laws was exploited. I found instances where government staff 
and military personnel coordinated with business people to take 
over and encroach on communal land. The system for land dis-
pute resolution that the 2012 land law provides for is also not 
functioning well in practice. The law establishes land manage-
ment committees down to the ward and village tract levels, 
chaired by the ward or village tract administrators. A township-
level Land Records Department staff (TLRD) must be a secretary. 
Two elder people, 2 farmer representatives and 1 or 2 business 
people must also be involved in the land committee. The chair-
man, the secretary and at least 2 committee members must be 
involved in solving a land disupute. However, according to my 
research findings, the local land management committee very 
rarely resolved land cases. One of the reasons was that Land Rec-
ords Department staff were based in the township office and in 
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many instances did not appear when cases were heard in the 
ward or the village. Other members also found it difficult to at-
tend, as they the villages where they lived were dispersed within 
the village tract. In addition, these members were not paid, 
working for the committees as volunteers. When there was a 
case in a neighboring village, members had to pay for transpor-
tation themselves, which they not afford this for every case res-
olution. These factors meant that the formal land dispute reso-
lution procedure was less used in reality, as I address in the next 
section. 

Simultaneously, the political transformation meant that Ka-
ren people became more aware that they could claim back their 
unfairly occupied land. This was partly facilitated by the aware-
ness raising that INGOs, NGOs and local civil society actors gave 
on land ownership rights. According to my research, when peo-
ple knew about their rights, some mobilized to reclaim their 
land. This led to various kinds of land cases. Because the land 
law grants the right of land ownership to farmers who are using 
the land, many disputes between current and former landown-
ers were between different ethnic and religious groups. This is 
apparent in my rural as well as urban research areas. 

The urban ward that I cover in this article is in Hpa-An, the 
capital of Karen State. The majority of ward residents were Bud-
dhist Phlong Karen; there were a few Christian Karen, Bamar 
and Hindu households. The ward has always been fully under 
Myanmar government control, but prior to 1992 it was a farm-
land area. In 1992, the government changed the land use to res-
idential, and gave a large group of people smaller household 
plots. The farmers who had owned the farmland were deprived 
of their ownership, fully or partly. In the research period, this 
history was giving rise to various land claims by the old farm-
land owners. Lack of proper land certificates made these cases 
particularly complicated, and the owners from the 1992 reloca-
tions also felt they had ownership rights. 
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In the rural village Kone Tan, in a neighboring township to 

Hpa-An, about an hour’s drive away, the villagers are also Bud-
dhist Phlong Karen. They mainly depended on agriculture, so 
land was vital, though farming earnings were supplemented 
with income from labor migration to Thailand. Earlier, several 
battles between the KNU and the Tatmadaw were fought close 
to the village. Though the village was officially under Myanmar 
government control, villagers had to pay taxes and extortion 
money to both sides until the 2015 ceasefire. A number of the 
villagers were deprived of their farmland in 1997 when the gov-
ernment gave 500 acres of land to an armed splinter group of 
the KNU when this group concluded a ceasefire agreement. This 
led to many land problems and every season, the villagers had 
to contribute with labor on the confiscated land for the armed 
splinter group. Now they are trying to get the land back, as I dis-
cuss in the next section. 

Resolving and addressing land issues in practice 
When I asked rural and urban respondents what they would do 
if they faced a land dispute, they typically replied that they 
would use the ‘step by step’ procedure, as officially required. 
This procedure means that people follow the steps in the admin-
istrative system, from ward or village tract level to the central 
state level in Nay Pyi Taw. However, when I observed and spoke 
to people about actual land disputes it was clear that resolutions 
of disputes seldom followed the official procedure in any 
straightforward manner. In fact, people preferred to get resolu-
tion at village or ward level and they tried to avoid the formal 
justice system. First people tried to resolve the dispute them-
selves, and only if this was unsuccessful did they go to the village 
or ward leaders. It was rare to find that the land management 
committees resolved the cases. Even though the law does not 
give authority to the ward (urban) and the village leader (rural) 
to resolve land disputes, they still do it in informal ways by using 



190  |  Lue Htar 

negotiation and mediation between the contending parties. 
They also consider customary notions of land and dispute reso-
lution, which they combine with references to some articles in 
the land law. If the case has a criminal element, like trespassing 
on other people’s land, the leaders sometimes forward the case 
to the formal system. In general, however, when land disputes 
cannot be resolved at village or ward level, people used a net-
work of contact persons or justice facilitators, rather than fol-
lowing the formal procedure. Below I first address how this 
takes place in the urban ward and then in the rural village. 

Urban land dispute resolutions 
The ward administrator in the Hpa-An ward of my study dealt 
with land cases in inherently hybrid ways. Although he mainly 
used mediation and negotiation in an informal way, he also fre-
quently referred to the land law, as well as relying on official 
land registers and demarcations made by the Land Records De-
partments. The land law is not used in a literal sense to deter-
mine decisions, but applied more as a kind of threat and re-
source to enforce informal decisions. For instance, in a divorce 
case that I observed at the ward office, the couple could not 
agree on the sharing of the property (house and household plot). 
During the resolution the ward administrator said to the wife, 
‘According to the land law you have no right to win this case 
because your husband has been living there for 15 years. This 
reason alone is enough for him to win.’ The land law does not 
address inheritance, but it holds that if someone has lived in a 
place over 3 years, that person automatically owns the land plot. 
The ward administrator threatened the wife with this article in 
order to get the couple to agree on sharing the property. How-
ever, when it came to actually deciding the case, the ward ad-
ministrator did not use the land law, but decided that the man 
would only get one-fourth of the property, because according to 
the inheritance norms in the ward the children and the wife 
must each get an equal part. 



Everyday justice and plural authorities  |  191 
The majority of land disputes, including over inheritance 

and household plots, are resolved in this informal way, where 
the law is not literally applied, but is used as a resource to get 
the parties to agree. This results in a mixture of informal and 
formal procedures. 

Besides going to the ward administration, some people in 
the ward also address spiritual actors, like astrologers, for-
tunetellers and monks when they face land disputes. Here they 
pay for yadayar, which is a kind of spiritual protection that can 
impede misfortune and help to fulfill wishes, such as winning a 
land case or getting a good land sale. Monks are also addressed 
in larger land disputes, including confiscation cases. In Hpa-An 
we particularly found that the influential monk organization  Ma 
Ba Tha was increasingly engaged in resolving land disputes. The 
organization even had a particular monk who specialized in 
land. Sometimes he helped people in court cases, but this was 
not formalized.   

In the following case study I will illustrate how people in 
larger land confiscation cases draw on monks as well as a range 
of other actors to resolve the dispute, rather than following  for-
mal procedures. These include political party members, state-
level ministers, monks, and educated persons. Along with the 
involvement of multiple actors, the case illustrates the difficul-
ties of resolving land disputes due to confusion around land doc-
umentation and laws, which especially has implications for illit-
erate persons like the old woman, Daw Ni Ni, who is the victim 
in this case.   

Urban Case: land confiscation and monks 
When Ward A was changed from farmland to household plots in 
1992, the government confiscated a lot of farmland. Daw Ni Ni 
had 4 out of 5 acres confiscated. She was compensated with a 
household plot measuring 50 by 75 square feet. When I met her, 
Daw Ni Ni was living on 1 house plot with her grandson. Her 4 
children are married and work in Thailand. She was an illiterate, 
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older person. Before her husband passed away, they lived at the 
Ma Har monastery, and they had a good relationship with the 
abbot. When the U Thein Sein government came into power, 
some people in Ward A began to make complaints to claim back 
their confiscated land. 

In 2012, Daw Ni Ni and her husband got help from the Ma 
Har abbot to ask the then Karen Chief minister to get some acres 
of land back. The minister often went to the monastery, and fi-
nally he gave Daw Ni Ni 1 acre of land. However, this was only 
verbally, and Daw Ni Ni got no land certificate. The problem was 
that there were now 8 families living on the land plot. So when 
Daw Ni Ni’s husband died, and she wanted to use the land, she 
faced a land case with the new owners. First they negotiated at 
the ward office. Daw Ni Ni wanted 5,000,000 kyat (US$4,000) in 
compensation from each of the new owners. A businessman 
wanted to give only 1,500,000, because he had built a house on 
the land. The remaining 7 families did not agree to give any com-
pensation, because, the ward administrator explained, they al-
ready had a land certificate which they had been given by the 
former ward administrator (who we heard from other respond-
ents had been accused of illegally selling land). 

In March 2015 Daw Ni Ni brought up the case again. This 
time the hearing took place at the Ma Har monastery where our 
research team observed it. The ward administrator did not want 
to resolve the case at the ward office again because the parties 
were very upset with Daw Ni Ni. He felt that hearing the case at 
the monastery would calm the parties because people respected 
the monk. The abbot just listened as the ward administrator and 
two elders mediated between the parties. All the parties agreed 
to pay Daw Ni Ni compensation, but they did not accept the 
amount of 5,000,000. After some negotiations, Daw Ni Ni reluc-
tantly accepted the 100,000 per household. The ward adminis-
trator said to her that she should accept this amount, because if 
she went the legal or formal way it would take a long time and 
she may not get anything at all. Daw Ni Ni was not satisfied after 
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the hearing and she again complained to the ward administrator 
who gave her a new piece of land near a stream. However, she 
also wanted compensation for the remaining 4 acres taken by 
government. 

After she got the land at the stream, the case took another 
turn. Her neighbor advised her to block more land around the 
new plot, perhaps because the neighbor’s boss wanted to buy the 
land. Daw Ni Ni subsequently made a fence around a piece of 
land that was not hers, as a way to give herself more land. She 
felt she deserved this and told us that the Land Records Depart-
ment had given her permission because the land had no owner. 
This was strongly disputed by the ward administrator, who told 
her that the land had an owner, a military person who lived in 
Yangon. He told Daw Ni Ni that what she was doing was a crime 
of trespassing, and he warned her, saying, ‘Stop Grandma. If you 
do this you may go to jail. This [land] has an owner and they can 
make complaint.’ Daw Ni Ni cried and cried. 

By October 2016, Daw Ni Ni had still not removed the fence. 
She felt that the ward administrator was cheating her. She did 
not know what to do and she did not want to go to court. She 
said that it was very confusing. Daw Ni Ni had lost her NRC, 
which she would need to make a polic report. She could not read 
a map. I got copies of many of Daw Ni Ni’s documents, also of 
what looked like certificates for land. It was confusing, because 
in Myanmar there are no clear certificates for land from before 
2012. Daw Ni Ni also said that in 2015, the township level land 
department told her that she should not go to the chief minister 
to tell him that she had been given the land by the stream in the 
ward. The officials at lower levels did not like that Daw Ni Ni had 
a good connection with the minister through the monk and they 
did not like that higher levels get involved. They wanted to just 
resolve the matters locally.   

Daw Ni Ni continued to get help from the Ma Har monastery 
abbot regarding the confiscated land after the hearing in March 
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2015. This abbot did not want to get directly involved himself, 
but contacted a monk who is a land specialist in the Ma Ba Tha 
organization. This monk was helping Daw Ni Ni with her case. 
The monk took action only after the NLD government took of-
fice, because he wanted to wait for the political transition. He 
contacted the new NLD Chief Minister on behalf of Daw Ni Ni,and 
advised her how to help Daw Ni Ni with her case. The new min-
ister told the monk to present the Daw Ni Ni land case in a writ-
ten letter to the Land Records Department. The monk instructed 
someone at the Ma Har monastery to help Daw Ni Ni write a let-
ter and to send it to him. However, the Ma Ba Tha Monk worried 
about the case because he did not believe that the Chief Minister 
and the NLD officials knew much about the land law. They had 
the experience to check and give the right decision if the Land 
Records Department office implemented certain activities. The 
monk thought that the Land Record Department officer was 
very dirty, because he did not want the Ma Ba Tha to support 
Daw Ni Ni. 

In October 2016 a Land Records Department officer  meas-
ured Daw Ni Ni’s land, and gave her a certificate for the  acre by 
the stream, but not for all the land that she claimed as hers. She 
told me that in the past, she had told the Land Records Depart-
ment that she wanted to resolve her land case according to the 
formal procedure. However, the ward administrator had told 
her she could but that the legal procedure could take a long 
time, and she may get no result. The administrator assured her 
that they were doing the best for her. This was the advice that 
Daw Ni Ni had been given ever since the case was heard at the 
monastery in March 2015. Ma Ba Tha  does not know how the 
case will end, and Daw Ni Ni does not know how to proceed. 

In this case, legal hybridity is evident in how the actor tried 
to solve the case by going to different persons and institutions. 
Even the government staff did not want the client to solve the 
case according to the formal procedure. They used the govern-
ment land law but use it according to their own perception of 
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the situation on the ground. Also, the way that land cases are 
resolved is influenced by the fact that many urban residents, like 
Daw Ni Ni, do not understand the current land law and they do 
not know clearly how and where they can make complaints. Peo-
ple instead approach a network of persons that they have con-
nections to like the monk and the former chief minister in the 
above case. 

The case also shows that less-advantaged and illiterate peo-
ple are even worse off when it comes to navigating this field of 
land dispute resolutions. Daw Ni Ni clearly felt that she was be-
ing cheated by the ward and township authorities, so she relied 
on powerful monks, and state-level people to assist her case. In 
the beginning of the case, Daw Ni Ni preferred to resolve the case 
in locally but when the case proved difficult to resolve at the lo-
cal level, she wanted to use high-level authorities. 

Rural area land disputes 
As in the urban ward, the villagers in Kone Tan also preferred to 
have land disputes resolved at the village level, and here there 
was even less use of Land Records Departments and committees. 
The villagers lacked knowledge of the land law and were not fa-
miliar with the formal procedure. They felt that the formal sys-
tem was very complex and associated it with  costs, time con-
sumption, and language barriers. According to my empirical 
findings, even the village leader did not understand the land 
law. Only the village-tract level administrator had knowledge of 
government law, but even he rarely used the formal procedures. 
Like the village leader, he mainly used negotiation and custom-
ary ways. Previously, village leaders and villagers frequently 
consulted the ethnic armed actors if they could not resolve the 
cases within the village. This had decreased, but still happened 
in larger and more complicated cases. 

Villagers told me that in the past they approached the eth-
nic armed actors because they made quicker decisions and were 
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less costly than the Myanmar government system. Sometimes it 
was also because villagers had relatives in the ethnic armed 
groups. They also felt the armed actors gave fairer resolutions. 
After the 2012 ceasefire agreement, the roles of ethnic armed 
groups decreased and villagers went less to them. One of my re-
spondents said, ‘Now armed groups have less authority and case 
solving is not their concern.’ The village leader has become the 
main responsible person in dispute resolution. However, some 
respondents felt that the ethnic armed groups are still more ef-
ficient than the formal state institutions, despite the decreasing 
authority. Regarding this issue, I encountered the following 
case, which was explained by U Ne Kyaw. 

I bought one land plot from my brother-in-law’s 
mother-in-law. Three years ago, my brother-in-law 
passed away and his mother-in-law wanted to take 
back the land. We had a local contract letter. It is not 
official, just local. So I went to my village leader (100 
HH leader). The village leader negotiated between us 
and said that if the mother-in-law wanted to get back 
the land she had to pay the current land price. But 
she did not listen and she tried to get land again. So 
the village leader and I went to the tract leader. The 
tract leader said the same as the village leader. But 
the mother-in-law did not listen to him and the tract 
leader had no idea what he should do. So he went to 
an armed actor who stayed in the neighboring vil-
lage. The armed actor (a splinter group of the KNU) 
went with him to the Village Tract Administrator’s 
house, and explained about the case. The armed ac-
tor phoned the tract police and the village tract ad-
ministrator. He did not resolve the case himself, but 
advised on how they should resolve it. Finally the 
tract leader decided that the woman should pay 
twice the price of the ordinary price, namely 800,000 
Kyat [US$580]. The tract leader used the armed ac-
tor’s power when he made the decision. 
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In cases that are too large and complicated to resolve by the 

village leaders various actors also get involved, like in the urban 
areas. However in the village, ethnic armed actors get more in-
volved. This especially regards cases related to land confisca-
tions. The following case illustrates this. It also emphasizes how 
the current transformation complicates land resolutions. 

Rural case: land confiscation and armed actors 
In and around Kone Tan village, 500 acres of farmland were con-
fiscated by the military government in 1997. The government 
gave that land to a smaller splinter group of the KNU led by 
P’Dho Aung Khine, who signed a ceasefire with the military gov-
ernment. The village landowners were 135 people from 9 vil-
lages. Ten of them were from Kone Tan village. At that time the 
farmers did not dare to make a complaint anywhere. They were 
even compelled to contribute free labor to Aung Khine’s farming 
activities on the confiscated land. After the U Thein Sein gov-
ernment came into power, people’s bargaining power increased 
and they wanted to try to get back their land. As a first step, in 
2013, they did not go to the formal land committee or Land Rec-
ords Department, but raised their complaint to a former village 
schoolteacher, Saw Win. He was the most educated person in 
Kone Tan, and later worked as a translator for the Myanmar Mir-
ror News. He was 45 years old and a Buddhist Phlong Karen like 
the other villagers. 

In 2013 Saw Win took up the case to get back the farmland, 
but the farmers were afraid to follow his instructions to demon-
strate and give complaint letters to the armed group. They were 
afraid of Aung Khine and his armed group. Saw Win called some 
brave farmers and they demonstrated on the confiscated land 
with banners that said that Aung Khine should give them back 
their land. When they first demonstrated, Aung Khine’s group 
was waiting on the land, holding guns. So, the farmers left the 
site. The second time they went to the field to demonstrate, Saw 
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Win went to shake hands with Aung Khine’s soldiers. He negoti-
ated with them in a calm way, and told them that they should 
give the land back to the farmers. He also promised that if they 
gave back the land to the farmers, they  would share the harvest 
with the armed group.   

After the Saw Win and Aung Khine groups met, P’Doh Aung 
Khine made a complaint at the township court because his group 
got the land legally when they signed the ceasefire. He hired a 
lawyer from Yangon as well as a famous local Karen lawyer, 
Mahn Lay Myat Kyaw. According to my respondents, Aung Khine 
bribed both lawyers with cars. They did not call it bribes, but a 
service fee. However, Saw Win made a secret connection to 
Mahn Lay, as they already had a close relationship. Saw Win ex-
plained everything to Mahn Lay, and then Mahn Lay shifted 
sides, now supporting the farmers. The case  never went to 
court. According to Saw Win the court did not take any action 
because land confiscation cases are related to politics and there-
fore too dangerous and difficult to resolve for the court. When 
he heard this, Saw Win secretly approached the previous state-
level military officer from the Tatmadaw and asked him how to 
make a complaint to the Nay Pyi Taw level. The officer gave him 
some suggestions, and Saw Win sent a complaint letter to the 
President’s Office. He got a response that the President’s Office 
would consider how to resolve the case, but nothing happened. 

Consequently, in 2014 Saw Win decided to go to the 
Tatmadaw Battalion 202, under Brigade 22 to request some help 
with the case. He told me that he approached the army officers 
in a very clever way, using wisdom and diplomacy. He explained 
about the case very peacefully, saying, “This is the farmers’ land 
and if they do not have the land they have no food, so we want 
to negotiate with the Aung Khine group.’ Two battalion com-
manders came to the farmers’ fields and all sides met: 2 
Tatmadaw commanders, the village tract leader, the village 
leaders and elders, some farmers, Saw Win, and Aung Khine’s 
people. A military court was set up in the open field. This was in 
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2014. Firstly, 1 Tatmadaw commander listened to the story of 
the farmers. He decided that the farmers should be given back 
250 acres, but Saw Win, the village leader and the farmers did 
not agree. Saw Win said, ‘You have to give back all acres of land 
otherwise we will not accept.’ So the commander decided ver-
bally that the Aung Khine group would give back the land. How-
ever, the Aung Khine group did not move from the land and no 
one dared to cultivate the 250 acres, neither the Aung Khine 
group nor the villagers. In the beginning Saw Win informed the 
Tamataw that the Aung Khine group still did not give back the 
land to the villagers. 

According to Saw Win, they sent a complaint letter to the 
NLD land resolving group in the beginning of 2015, but the NLD 
said they could not resolve the problem before they took over 
the government. They did not get any other response from the 
NLD. Then Saw Win and the farmers went back to Tatmadaw Bat-
talion 202. In July 2015 the battalion commander again ordered 
the Aung Khine group to give all the land back to the farmers, 
but the farmers still did not get it back. In 2015, the Tatmadaw 
commander promised that the problem would be resolved dur-
ing the new NLD government. When the NLD took office in April 
2016, it announced in the newspapers that the NLD would re-
solve the land problems in Myanmar, and said they would visit 
all the villages. When Saw Win read this, he again a complaint 
letter to NLD. The farmers believed that they would get the land 
back because of the political transition. 

Saw Win said to me that to resolve a land case like this one, 
you must be very brave and go to different institutions. He also 
said: 

We need to know how to approach and who we can 
approach. And you need to have knowledge of the 
village and people’s mindsets in the village. You 
need to have negotiation skills. And you also need to 
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know the lawyer who represents the other side. And 
then you need to have knowledge of the different or-
ganizations like the army, the ethnic armed groups, 
the government and other organizations. 

In October 2016, Saw Win told me that the NLD government 
had not solved any land issues yet. The NLD party members 
came only to collect data about the confiscated land, but there 
had been no action. Saw Win was contemplating which newspa-
per he should write an article about the land confiscation case 
for. He did not want to resolve it in a violent way, so he thought 
about what else he should do. He did not want to allow the case 
to end without the farmers getting back their land. He said that 
he and the farmers had hoped that when NLD got into power, a 
lot of land confiscation cases would be resolved, but he has still 
not heard of this happening. In the area around Kone Tan there 
were 5 large land confiscation cases related to the Tatmadaw, 
the previous military government, and the ethnic armed groups, 
but none of them had been resolved. 

Saw Win thought that the land confiscation cases would 
only be resolved after the Second Panglong Peace Conference, 
which is the name that Aung San Suu Kyi has given the peace 
negotiation and political dialogue meetings that involve the 
EAOs which have signed the NCA, the government, and the 
Tatmadaw. He therefore saw the land confiscation as a political 
problem that could best be resolved as part of the peace negoti-
ations. He was very skeptical toward those in power. He told me 
that he though that the people who were governing were very 
clever and knew how to protect themselves. The leaders feared 
that if they could not resolve a land case they would lose face 
and it would harm their reputation. This was one of the reasons 
why the leaders were reluctant to handle land confiscation 
cases. Saw Win believed that the leaders know about all the land 
confiscation cases and they already have lists of them. However, 
land confiscation cases are very complex, because most of them 
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include the involvement of people in high positions, like minis-
ters, generals and armed groups. Saw Win experienced the com-
plexity of land issues at a meeting in 2015, held at a Hpa-An mon-
astery. The topic was the peace process. In the meeting he told 
the participants about his land confiscation case and shared a 
written copy of the case document with both the different 
armed groups, including the Tatmadaw, the KNU, DKBA and 
other groups. However, none of these groups wanted to deal 
with the land case. He doubted whether there was anyone at all 
who would take responsibility for land cases in Karen State. 

In this case we see how the villagers went to an educated 
person in the village, Saw Win, when they faced a major and  
complicated land case. They do not approach the land commit-
tees or the formal court system. Even the educated person did 
not engage with the land law or the formal procedures, but tried 
to negotiate first with the ethnic armed group, which  owned the 
land. When that failed he went to the Tatmadaw officer, who 
also did not use the formal procedure, but instead set up a ‘court’ 
in the open field. The actors involved did not think with the land 
law in mind, but tried to make a negotiation with the involved 
actors. Simultaneously, we saw that the ethnic armed group 
tried to make use of lawyers, and thus engaged with the formal 
system to negotiate the case, but the official court did not want 
to deal with the case. The case was seen as a political case, and 
thus Saw Win tried to also engage the NLD party and the differ-
ent parties to the peace process. Here we see clearly a legally 
hybrid way of trying to resolve the case. In reality, people be-
lieve that the hybrid way is the most useful and thus they prefer 
it when they resolve cases. However, the cases I have shown here 
are very complicated and political so they are hard to resolve. 

Even the judge in the official court has no idea how he 
should solve the case. This points to weaknesses in the land laws. 
It also illustrates that when higher-level people are implicated 
in a case, the judge is reluctant to get involved. In the case above 
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we can also see that the majority of the actors involved in trying 
to resolve the case are not formal justice actors. In the percep-
tion of the villagers, it may be anyone who has de facto authority 
who can make a resolution. 

Discussion 
The case studies clearly show that formal procedures and insti-
tutions for resolving disputes were not used in practice. Either 
people tried to resolve the cases at the village or ward level in 
informal ways, or if the case was complicated they drew on a 
range of actors, many of whomdid not have formal authority to 
deal with land cases. Instead, they were persons who people be-
lieved to have power and authority to ensure that land disputes 
are resolved, including monks, educated persons and armed ac-
tors. What is apparent is that case resolutions become especially 
hybrid, when cases are complicated and big. Overall this reflects 
that the formal system was not operating to the advantage of 
the ordinary people, so instead they seek plural authorities to 
help their case. In this section I want to discuss why people did 
not use the formal procedure, not even actors who are local ad-
ministrators, like the ward and village administrators. 

According to my empirical research, most of the ward and 
village residents did not know that there are land management 
committees in Myanmar. If we asked about the formal system, 
they just understood that we are referring to the courts at town-
ship, district and central level. In addition, people had other rea-
sons for not wanting to use the formal procedures. These in-
cluded: expense, loss of time, language barrier, mistrust, inade-
quacy of the law, formality-phobia — people fear authority and 
formality — and the use of powerful people outside the system 
is seen as more effective. 

Most frequently, my respondents expressed that the formal 
justice system was too time consuming and expensive. One 
woman from Ward A in Hpa-An who is facing a land case said 
about this issue: 
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For 3 years I have faced a land case. I want to finish 
this case very quickly. I cannot do the other work 
freely. I never expected it would take this long. Once 
every 15 days I have the court hearing day and there 
is no quick decision. Now I know that I will lose the 
case, because the judge says that at the Nay Pyi Taw 
level the other party already won, so the judge here 
[township level] does not dare to let me win the case. 
The lawyer advised me to bribe the judge at every 
court level. The lawyer told me, ‘If you do not bribe, 
you will lose.’ But I cannot afford it and I already sold 
half of my land for this case with 11,000,000 
(US$7,500) spent over 3 years to pay the judge. 

Language barriers, low knowledge of the law and mistrust 
in the formal system are other core reasons why people do not 
want to go to the formal way. One of my respondents in Kone 
Tan village, who is facing a land dispute said: 

 I do not know the government procedure and I can-
not speak Burmese. We are not used to go to the gov-
ernment office so if the other party will appeal to the 
township level, we will give up on the case. We will 
not leave the village level. We do not have connec-
tion with other ethnic groups so we just want to 
solve in the village level or tract administrator level. 

A fourth reason is the inadequacy of the law for lived reali-
ties. I already discussed how this related to the current land law. 
On the one hand the law did not fit with the real situation, and 
on the other hand people did not understand the law. In addi-
tion, the criminal code is outdated. For instance if you trespass 
on someone’s land you can chose to pay a 500 kyat (US$0.36) fine 
or go to prison for 1 month. Because of the low amount everyone 
choses to give money as compensation. This is only one example. 
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Many articles are inappropriate in the current situation, for ex-
ample, as mentioned, the 2012 land law does not recognize shift-
ing cultivation, which is practiced by many ethnic people. Also, 
people do not get equal rights in the land registration processes. 
The registration process was not systematic, not well prepared 
and not explicit about how to resolve complaints. Therefore 
people do not follow the formal procedure. In my study this even 
included the local administrators. 

A fifth reason for not using the formal system is phobia in 
relation to formality. Especially the ethnic people fear authority 
and formality. If someone faces the formal system, they feel 
shamed. So they do everything that they can to avoid resolving 
their cases in the formal system. 

A final reason for not using the formal procedure, according 
to my research, is that people believed that they had a better 
chance to resolve a case by using networks or contacts of pow-
erful people outside the formal system. These are people who do 
not have the formal authority to resolve land disputes and who 
operate informally. People thought these powerful people could 
give authority to the lower level. At a very general level, the po-
litical transformation in Myanmar created an environment of 
insecurity about who is in power and who can make decisions in 
land disputes, and this contributed to informality and hybridity. 
People also felt more insecure when they did not have certifi-
cates, because they were not sure who would be in power and 
govern. This reflects how there are plural authorities in Myan-
mar. 

In order to describe this situation analytically, I find the 
concept of ‘hybrid political orders’ useful (Boege et al. 2009, 13-
21). This concept describes post-conflict and transitional situa-
tions where there are plural authorities and many power hold-
ers, rather than 1 law and 1 clear authority. Boege et al. (2009, 
13-21) use hybridity to describe how there are different laws, 
rules and ways of resolving cases. Even when people like Daw Ni 
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Ni want to go the formal way, in the process there is a lot of in-
formality and different actors involved. These case studies 
moreover show how informal procedures are used as part of ac-
cessing formal certificates or getting back confiscated land. 
Therefore, informality also becomes a means to access the for-
mal. In this way the formal and the informal are not separated, 
but part of hybrid practices. 

 Conclusion 
This article explored legal hybridity in land disputes in Karen 
State. Four key steps were proposed: 1) understand the history 
of the research areas and the land law; 2) understand the justice 
actors who resolve land disputes; 3) explore empirically how 
land disputes are actually resolved in practice in different ways 
and; 4) analyse the hybridity of land dispute resolution pro-
cesses. In order to understand the resolution of land disputes in 
the urban ward and the rural village, I first discussed in general 
how smaller land disputes are resolved. It was clear that those 
cases were resolved at the village and ward level using informal 
procedures, with some reference to the land law, but not with 
the use of the formal mechanisms. Secondly, I showed what hap-
pens when land disputes are so large and complicated that they 
cannot be resolved at the local level. Here it was clear that peo-
ple did not go straight to the formal system, instead drawing on 
a network of people seen as powerful in getting resolutions. 

My study shows that there is a clear need to amend the 2012 
land law and to make the laws and the procedures easier to un-
derstand for the people who face land disputes and for the local 
leaders who resolve msot of them. Until now, the Myanmar gov-
ernment tried to control all the land issues with official land 
procedures, without consulting the people on the ground. Be-
cause the law is not appropriate in practice, people resolve dis-
putes on their own and usually in hybrid ways. Therefore, the 
government should include the local ways and views when they 
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amend the land laws. Inclusion of customary and ethnic land use 
and resolution procedures can also support peace building. 
Boege et al. (2009) argue that in fragile states, if only state law is 
used, it is not possible to build peace. They suggest to use con-
flict resolution in hybrid ways. Similarly, Hussain (2011), argues 
that in countries with different people and cultures, it is not suf-
ficient and effective to use only one law, but rather it is im-
portant to recognize legal pluralism. Against this background, 
the Myanmar government should think about ethnic people’s 
customary land practices and recognize these when they amend 
the land law. In addition, the Myanmar government should dis-
cuss with KNU leaders, local leaders and land scholars about 
land issues and try to find appropriate ways of dealing with land 
on the ground. The KNU already has a land law which includes 
land ownership and transfer rights, agriculture policy, and land 
rights. KNU law also recognizes shifting cultivation and consid-
ers land types in hilly regions. The Myanmar government may 
consider these forms of recognition of ethnic land use. 

Finally, the Myanmar government should provide land 
rights awareness training to the local people. According to our 
research findings, there are barriers to understanding complex 
texts, so it is necessary to write the laws and procedures in easy 
language. Managing land issues should be described very 
clearly, because as of 2016, land management procedure is not 
appropriate for the local people on the ground. For this reason 
it takes a lot of time to resolve the cases. 

However, it is not enough to change the law and create legal 
awareness. Political changes at the higher level is also necessary. 
I showed this with the 2 land confiscation cases in this article. 
Although the dispossessed landowners had the courage to claim 
back their land after the political transition, their cases re-
mained unresolved, because they were seen as political. The vic-
tims tried their best to get help from powerful people like 
monks, Chief Ministers and armed actors, but they still did not 
get all their land back. A core problem was that the higher-level 
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officials from the previous military government were still very 
much in power, despite the change of government. This meant 
that large land confiscation cases from the past were very dan-
gerous to resolve by the new government officials. 
 



208  |  Lue Htar 

References 
Albrecht, Peter and Louise Wiuff Moe. 2014. “The simultaneity of 

authority in hybrid orders”. Peacebuilding 3, No. 1: 1-16. 
Boege, Volker, Anne Brown and Kevin P. Clements. 2009. “Hybrid 

Political Orders, Not Fragile States”. Peace Review: A Journal 
of Social Justice 21, no. 1: 13-21. 

Griffiths, John. 1986. “What is Legal Pluralism?” Journal of Legal 
Pluralism 24: 1-50. 

Hlaing, Kyaw Soe. 2015. “Peace and Nationwide Ceasefire 
Agreement” September, 2015. 

Hussain, Jamila. 2011. “More Than One Law for All: Legal 
pluralism in Southeast Asia”. Journal of Democracy and 
Security 7, No. 4: 374-389. 

Karen National Union (KNU). 2010.  KNU land policy (in Burmese), 
Amended and published by the department of Agriculture of 
Karen National Union, October 2010. 

Karen National Union (KNU). 2015. KNU Land Policy. December 
2015. www.tni.org/files/article-
downloads/knu_land_policy_eng.pdf 

Kyed, Helene Maria and Mikael Gravers. 2014 “Non-State Armed 
Groups in the Myanmar Peace Process: What are the Future 
Options?” DIIS Working Paper 7, 2014. 

Kyed, Helene Maria and Mikael Gravers.2015. “Integration and 
Power-Sharing: What are the Future Options for Armed Non-
State Actors in the Myanmar Peace Process?” Stability 4, no. 
1: 1-20. 

Luckham, Robin and Tom Kirk. 2013. “The Two Faces of Security 
in Hybrid Political Orders: A Framework for Analysis and 
Research”. Stability 2, no. 2: 1- 30. 

Mark, Siusue. 2016 “Fragmented Sovereignty over Property 
Institutions: Developmental Impacts on the Chin Hills 
Communities”.  Independent Journal of Burmese Scholarship 
1, no. 1: 131-160. 



Everyday justice and plural authorities  |  209 
Merry, Sally Engle. 1988.  “Legal Pluralism”. Law and Society Review 

22, No.5: 869-96. 
Min, Zaw. Ancestor land and land law problem. October 2016. 
The Union Government of Myanmar. 2012 farmland Law, March 

30, 2012. 
The Union Government of Myanmar. Fallow, Virgin and Vacant 

land law March 30, 2012. 



210  |  Lue Htar 

 
ေနစ့ဉ်တရားဥပေဒစိးုမုိးေရး �ငှ် ့  ဩဇာအာဏာ�ိှသည့် 

လပုူဂ�ိုလ၊် အဖဲွ�အစညး်အမျိုးမျိုး -- ကရငြ်ပညန်ယမှ် 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�များ�ငှ် ့ ပတသ်ကသ်ည့် 

အြမငသ်ေဘာထားများ  

Lue Htar (Enlightened Myanmar Research Foundation) 

 

နိဒါန်း  

ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ် ၂၀၁၆ ခု�စ်ှအတွငး် ေြမယာဆိငုရ်ာ 

အြငငး်ပွားမ�ြပဿနာေပါငး် ေြမာက်များစွာ ပုံစံမျိုးစုံ ြဖစ်ပွားခဲ�့ပီး 

ယငး်ြပဿနာများကုိ အများအားြဖင် ့ �ှငး်လငး်မ�မ�ိှေသာ 

နညး်လမ်းအမျိုမျိုး သံးု၍ ေြဖ�ှငး်ခဲ�့ကသည။် ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်

�ှညလ်ျားလှသည် ့ စစ်အုပ်ချုပ်ေရးကာလများ�ငှ် ့ လက်နက်ကုိင ်

ပဋပိက�များ �ိှေနခဲသ့ည် ့ �ကားမှ ဤကဲသ့ိုေ့သာ ေြမယာြပဿနာများ 

ြဖစ်ပွားေနြခငး်ြဖစ်သည။် ယခငက် အရပ်သားြပညသ်မူျား 

ပုိငဆ်ိငုသ်ည် ့ ေြမဧက အေြမာက်အများကုိ တပ်မေတာ်အစုိးရက 

သမ်ိးယူခဲသ့ည။် ၂၀၁၂ ခု�စ်ှတွင ် ကရငတုိ်ငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိင ်

အဖဲွ�များ (ethnic armed organizations – EAOs) �ငှ် ့

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးြပုလုပ်ခဲ�့ပီး �ိငုင်ေံရး�ငှ် ့

စီးပွားေရးတံခါးဖွင်လ့ိုက်�ပီးသည် ့ အချိနမှ်စ၍လညး် 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ကီးများအတွက် ေြမေနရာများကုိ 

ချမှတ်ေပးခဲ့သည။် ဤကဲသ့ို ့ �ကီးမားကျယ်ြပန်သ့ည် ့

ြပဿနာများအြပင ် လူအများ ေ���ေြပာငး်သာွးလာေနထိငုမ်��ငှ် ့



Everyday justice and plural authorities  |  211 
ေြမယာ�ငှ် ့ပတ်သက်သည် ့အေထာက်အထားစာရွက်များ တိတိကျကျ 

မ�ိှ�ကြခငး်တုိေ့�ကာင် ့ ေြမာက်များလှစွာေသာ 

ေြမယာြပဿနာငယ်များလညး် ေပါ်ေပါက်လာခဲသ့ည။် ယငး်ကဲသ့ို ့ 

ေပါ်ေပါက်လာသည် ့ ေြမယာဆိငုရ်ာ အြငငး်ပွားမ� ြပဿနာများကုိ 

ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်ရာတွင ် အခက်အခဲများစွာ�ငှ် ့ �ကံုေတွ�ေန�ကရ�ပီး 

ယငး်မှာ ေဒသခံအစုိးရတာဝန�ိှ်ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ် ့

သာမနြ်ပညသ်မူျားအေနြဖင် ့ ေြမယာဥပေဒအသစ်�ငှ် ့ ပတ်သက်သည် ့

ဗဟုသတု မ�ိှထားြခငး်၊ ဥပေဒများသည ် အများအားြဖင် ့

�ကံုေတွ�ေနရသည် ့ ြပဿနာအေြခအေနများ�ငှ် ့ ကုိက်ညမီ�မ�ိှြခငး်၊ 

ဥပေဒသစ်များကုိ ယခင�ိှ်ခဲဖူ့းသည် ့ ဥပေဒေဟာငး်များြဖင် ့

အမှတ်မှားြခငး်၊ အစုိးရဌာနပုိငး်ဆိုငရ်ာ အထက်အဆင်တ့ာဝန�ိှ် 

ဝနထ်မ်းများမှ ဥပေဒများကုိ တလွဲအသံးုြပုြခငး်တုိေ့�ကာင် ့ ြဖစ်သည။် 

ေြမယာြပဿနာတွင ်အဓိကကျသည် ့အချက်တစ်ချက်မှာ ၂၀၁၂ ခု�စ်ှ၌ 

ြပ�ာနး်ခဲသ့ည် ့ ေြမယာဥပေဒသည ် ဓေလထ့ံးုတမ်းဆိငုရ်ာ 

ေြမယာသံးုစဲွမ� �ငှ် ့ ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�တုိကုိ့ အသအိမှတ်ြပုရန ်

ပျက်ကွက်ခဲ့သည် ့ အချက်ြဖစ်သည။် သို�့ငှ် ့ ေြမယာြပဿနာသည ်

အလွနတ်ရာ��ပ်ေထးွလှသည် ့အေြခအေနသို ့ ကျေရာက်လျက်�ိှသည။် 

သာမနြ်ပညသ်မူျားအေနြဖင် ့

ေြမယာဆိငုရ်ာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်

မညသ်ည်ပု့ဂ�ိုလ်�ငှ် ့ အဖဲွ�အစညး်များတွင ် တာဝန�ိှ်ေ�ကာငး် 

ေသေသချာချာ မသ�ိကေပ။ တစ်ချိနတ်ညး်တွင ်

ေြမယာပုိငဆ်ိငုေ်�ကာငး် တငြ်ပေြပာဆိတုိုငတ်နး်မ�များ တစတစ 

များြပားလာသည။် ယငး်သည ် ထိကဲုသ့ို ့ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ တငြ်ပေြပာဆိ�ုကရန ်
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ြပညသ်လူူထအုား ြပညတွ်ငး်�ငှ် ့ ြပညပ်အစုိးရမဟုတ်သည် ့

အဖဲွ�အစညး်များ (NGOs)၊ အရပ်ဘက်လူမ�အဖဲွ�အစညး်များ (CSOs) 

�ငှ် ့ �ိငုင်ေံရးပါတီများက အြမငဖွ်င်ေ့ပးခဲ�့ကြခငး်၏ 

အကျိုးဆက်များြဖစ်သည။် သို�့ငှ်တုိ့င ် လက်ေတွ�တွင ်

ေြမယာသမ်ိးဆညး်မ�ြပဿနာအချို�တစ်ဝက်ကုိ 

ေြဖ�ှငး်�ိငုခ်ဲ့ေသာ်လညး် ေြဖ�ှငး်ရနက်ျနေ်နေသးသည် ့

ေြမယာြပဿနာများစွာလညး် �ိှေလသည။်  

ဤကဲသ့ို ့ ခက်ခဲ��ပ်ေထးွသည် ့ အေြခအေနေအာက်တွင ်

သာမနြ်ပညသ်မူျားအေနြဖင် ့ ၎ငး်တုိရ့ငဆ်ိုင�်ကံုေတွ�ရသည် ့

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ မညကဲ်သ့ို ့ 

ေြဖ�ှငး်မ�ြပု�ကပါသနညး်? ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင် ့ မညသ်ည်ေ့နရာသို ့ 

သာွးေရာက်�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ ြပဿနာများကုိ မညသ်တုိူက့ 

မညသ်ည်န့ညး်လမ်းများ သံးု၍ �ကိုးစားေြဖ�ှငး်မ� ြပု�ကပါသနညး်? 

ယခုစာတမ်းတွင ် ဤေမးခွနး်များအတွက် အေြဖများကုိ 

ေဖာ်ထတ်ုတငြ်ပသာွးပါမည။် ယငး်သို ့ ေဖာ်ထတ်ုတငြ်ပရာတွင ်

ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး်�ိှ ေကျးလက်ေတာရွာ ၁ ရွာ �ငှ် ့�မို � ြပရပ်ကွက် 

၁ ခု တုိမှ့ အေြခအေနများကုိ အထးူြပု ထတ်ု�တ်ုတငြ်ပသာွးပါမည။် 

(စာေရးသေူရွးချယ်ခဲသ့ည်)့ ေနရာ�စ်ှေနရာလံုးသည ် ြမနမ်ာအစုိးရ၏ 

ထနိး်ချုပ်မ� ဧရိယာအတွငး်တွင ် တည�ိှ်ေသာ်လညး် 

ယငး်ေဒသေနြပညသ်မူျားမှာ ကရင ် EAO များ�ငှ်လ့ညး် 

အဆက်အသယ်ွ�ိှ�ကသည။် ေကျးလက်�ငှ် ့�မို � ြပေဒသ �စ်ှခု�ကားတွင ်

အေြခအေန ကဲွြပားချက်များ �ိှေသာ်လညး် ေဒသ�စ်ှခုစလံုး၌ 

ေြမယာြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်ရာတွင ် အသံးုြပုသာွးသည် ့
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နညး်လမ်းများအ�ကား အလားသ�ာနတူ်သည် ့ အချက်များကုိ 

ဤေဆာငး်ပါးတွင ်အထးူြပုေဖာ်ြပသာွးပါမည။်  

ယခုစာတမ်းအတွငး် အဓိကတငြ်ပလိုသည် ့ ေဆးွေ�းွတငြ်ပချက်မှာ 

၂၀၁၂ ေြမယာဥပေဒသစ်အရ ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ 

ေြဖ�ှငး်ရန ်ေဒသအဆင်မှ့ အထက်ဗဟိုအဆင်အ့ထ ိေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ� 

ေကာ်မတီအဆင်ဆ့င် ့ ဖဲွ�စညး်ထား�ိှထားေသာ်လညး် 

သာမနြ်ပညသ်မူျားအေနြဖင် ့ တရားဝင ်

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များအတုိငး်မဟုတ်ဘ ဲ

�ုိးရာဓေလထ့ံးုတမ်းနညး်လမ်းများအပါအဝင ်

အြခားေသာနညး်လမ်းများ အသံးုြပုေြဖ�ှငး်ေလ�ိှ့သည ် ဟူသည် ့

အချက်ြဖစ်သည။် ရွာသ/ူသားများအ�ကား ြဖစ်ပွားသည် ့

ေြမယာအြငငး်ပွားမ� အေသးစားများ�ငှ် ့

အေမွခံေြမပုိငဆ်ိငုမ်�ြပဿနာများကုိ များေသာအားြဖင် ့ ေကျးရွာ�ငှ် ့

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများကသာ ဦးေဆာငေ်ြဖ�ှငး်ေလ�ိှ့သည။် 

သိုေ့သာ် ပုိမုိ�ကီးမားသည် ့ ေြမသမ်ိးယာသမ်ိးြပဿနာများ 

ေပါ်ေပါက်လာသည်အ့ခါ ေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ�ေကာ်မတီ�ငှ် ့ ေဒသဆိငုရ်ာ 

အာဏာပုိငမ်ျားက အဆိပုါကိစ��ကီးများကုိ 

ေြဖ�ှငး်�ိငုစွ်မ်းမ�ိှ�ကေတာေ့ပ။ ယငး်ကဲသ့ိုေ့သာ အမ�ကိစ�များကုိ 

မညသ်၊ူ မညသ်ည်အ့ဖဲွ�အစညး်များက မညကဲ်သ့ိုေ့ြဖ�ှငး်မ� 

ြပု�ိငု�်ကသညကုိ် လူထကု �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် မသေိတာေ့ပ။ 

မိမိတုိပုိ့ငေ်ြမယာများကုိ ြပနလ်ညရ်ယူရန ် ေတာငး်ဆိသုည်အ့ခါ 

အကူအညေီပး�ိငုမ်ညဟ်ု ယူဆရသည် ့ ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်��ငှ် ့

ပတ်သက်�ပီး ဗဟုသတု�ိှသမူျား၊ ဩဇာအာဏာ�ိှသမူျား စသြဖင် ့
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လူပုဂ�ိုလ်�ငှ် ့ အဖဲွ�အစညး်အမျိုးမျိုးထ ံ ေဒသခံြပညသ်မူျားက 

ချဉ်းကပ်အကူအညေီတာငး်ခံေလ�ိှ့�ကသည။် ၎ငး်တုိ ့ 

သာွးေရာက်အကူအညေီတာငး်�ကသည်အ့ထတွဲင ်

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား အထးူသြဖင် ့ ဘနုး်ေတာ်�ကီးများ၊ EAO 

များ၏ အဖဲွ�ဝငမ်ျား၊ တပ်မေတာ်၊ တရားသ�ူကီးများ၊ 

ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များ၊ ေဒသအာဏာပုိငမ်ျား �ငှ် ့ ရပ်ရွာအတွငး်မှ 

အရပ်ဘက်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား စသညတုိ် ့ ပါဝင�်ကသည်။ 

ြပညသ်မူျားသည ်ဩဇာအာဏာ�ိှသည် ့ပုဂ�ိုလ်၊ အဖဲွ�အစညး်အမျိုးမျိုး 

(plurality of authorities) ထမှံ အကူအညရီယူေလ�ိှ့သည။် 

မိမိတုိ ့ြပဿနာများအား ေတာ်သင်မှ့နက်နသ်လို 

ကူညေီြဖ�ှငး်ေပး�ိငုရ်န ် အမျိုးမျိုးေသာ လူပုဂ�ိုလ် သိုမ့ဟုတ် 

အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ် ့ ချဉ်းကပ်ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာင�်ကသကဲသ့ို ့ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ေံတာ်အစုိးရ၏ တရားဝငယ်��ရားများထမှံာလညး် 

အကူအညရီယူ�ကသည။် ဤလုပ်ေဆာငခ်ျက်ေ�ကာင် ့

အြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများ ေြဖ�ှငး်သည်န့ညး်လမ်းများ၊ ယငး်သို ့ 

ေြဖ�ှငး်မ�ြပုရာတွင ် ပါဝငသ်ည် ့ ပုဂ�ိုလ်အဖဲွ�အစညး်များ 

‘ေပါငး်စပ်ေရာေ�ာှြခငး်’ (hybridity) ကုိ ြဖစ်ထနွး်ေပါ်ေပါက်ေစသည။် 

ဤစာတမ်းတွင ် hybridity ကုိ ‘ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများ 

ေြဖ�ှငး်မ� ြပုရာ၌  ဩဇာအာဏာ�ိှသည် ့ လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊ 

အဖဲွ�အစညး်အဖုံဖုံတုိအ့ားလညး်ေကာငး်၊ ဥပေဒစညး်မျဉ်းအမျိုးအစား 

စုံစုံလငလ်ငတုိ်အ့ားလညး်ေကာငး် တစ်�ပိုငတ်ညး်တွင ်

ယှဉ်လျက်ေရာေ�ာှ အသံးုြပုြခငး်’ ကုိ ဆိလုိသုည။် 

ဩဇာအာဏာ�ိှသည် ့ ပုဂ�ိုလ်၊ အဖဲွ�အစညး်အမျိုးမျိုး ဝါ 
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အာဏာပုိငဗ်ဟုြဖစ်မ� (plurality of authorities) ဟ ု ဆိရုာတွင ်

မညသ်ည်ေ့ဒသ သိုမ့ဟုတ် နယ်ေြမဧရိယာေဘာင ် တစ်ခုအတွငး် 

အာဏာပုိငစုိ်းသည် ့ပုဂ�ိုလ်၊ အဖဲွ�အစညး် တစ်ခုထက်ပုိ၍ တည�ိှ်သည် ့

အေြခအေနကုိ ဆိလုိုသည။် Plurality (အာဏာပုိငဗ်ဟုြဖစ်မ�)၊ 

hybridity အယူအဆတုိ�့ငှ် ့ ပတ်သက်၍ ဤစာတမ်းသည ်

သအီိုရီသေဘာတရားအားြဖင် ့တရားဥပေဒဆိငုရ်ာ မ�ဿုေဗဒ (legal 

anthropology) ဘာသာရပ်ဆိငုရ်ာ ေလလ့ာမ�နယ်ပယ် (Griffith 

1986; Merry 1988; Luckham and Kirk 2013) အြပင ်

�ငမ်ိးချမ်းေရး�ငှ် ့ ပဋပိက�ေလလ့ာမ�နယ်ပယ် (Boege et al. 2009; 

Albrecht and Moe 2014) တုိအ့ေပါ် အေြခခံလျက် 

ယငး်သက်ဆိုငရ်ာဘာသာရပ်များ၏ ကျယ်ြပန်သ့ည် ့ ပညာရပ်ဆိငုရ်ာ 

အေြခအတင ် ေဆးွေ�းွမ�များအတွက်လညး် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ 

ပါဝငအ်ားြဖည်ေ့နပါသည။် Hybridity ြဖစ်မ�အယူအဆသည ် 

အြငငး်ပွားစရာကိစ�များကုိ ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်ရာတွင ်

တရားစီရငေ်ရးစနစ်အမျိုးမျိုးမှ စညး်မျဉ်းဥပေဒအမျိုးမျိုး၊ 

စံ��နး်အမျိုးမျိုး၊ အမ�ြပဿနာေြဖ�ှငး်ေရးြဖစ်စဉ်အမျိုးမျိုး စသြဖင် ့

မတူညသီည်အ့စိတ်အပုိငး်များကုိ မညကဲ်သ့ို ့ ေရာေ�ာှေပါငး်စပ် 

သိုမ့ဟုတ် တစ်ေပါငး်တစ်စညး်တညး် အသံးုြပု�ကသည် ့ အေြခအေန 

ဝါ တရားေရးမ�ို ငဗ်ဟုဝါဒြဖစ်မ� (legal pluralism) အေပါ် 

��ြမင�်ကသည် ့ အြမငသ်ေဘာထား ��ေထာင်အ့သစ်တစ်ရပ် ြဖစ်သည ်

(မယ်ရီ (Merry 1988, 870)။ ဘိးုဂါး �ငှ် ့အြခားပညာ�ှငမ်ျား (Boege 

et al. 2009, 18) က ပဋပိက�လွန ် �ိငုင်မံျားကုိ အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင် ့

‘hybrid political orders’ ဟ ု ေခါ်သည် ့
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ပုံစံအမျိုးမျိုးေရာေ�ာှေနတတ်သည် ့ �ိငုင်ေံရးစနစ်များ အြဖစ် 

သတ်မှတ်�က�ပီး ယငး်တွင ် အစုိးရတစ်ရပ်၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ 

�ိငုင်ေံတာ် အစုိးရ (state) တစ်ဖဲွ�တညး်က မဟုတ်ဘ ဲ

အစုိးရမဟုတ်သည် ့ (non-state) အစုအဖဲွ�များကလညး် 

လုပ်ေဆာင�်ကြခငး်ကုိ ဆိလုိုသည။် ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး်�ိှ လက်�ိှ 

အာဏာပုိငဗ်ဟုြဖစ်မ� (plural authority) အေြခအေနများကုိ 

နားလညသ်ေဘာေပါက်ရန ် ဤ ‘hybrid political orders’ 

အယူအဆက အသံးုဝငသ်ညဟ်ု စာေရးသြူမငသ်ည။် ဘိးုဂါး�ငှ် ့

မိတ်ဖက်ပညာ�ှငမ်ျား (Boege et al. 2009, 16) အဆိအုရ 

ပစိဖိတ်ေဒသအတွငး်�ိှ လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်များတွင ်

�ိငုင်ေံတာ်အစုိးရြပ�ာနး်ထားသည် ့ ဥပေဒများမှာ အားနညး်ေနြခငး်၊ 

နားလညရ်နခ်က်ခဲြခငး်�ငှ် ့ ဥပေဒဆိငုရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

ေဒသခံြပညသ်မူျား ရယူရန ် ခက်ခဲြခငး်တုိေ့�ကာင် ့ သက်ဆိငုရ်ာ 

ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ လူမ�အဖဲွ�အစညး်အတွငး်�ိှ လူ�ကီးသမူများက 

�ုိးရာဓေလထ့ံးုတမ်း အစဉ်အလာများအတုိငး် 

တရားစီရငမ်�ြပု�ကသည။် တစ်�ပိုငတ်ညး်တွင ် လက်ဟမ် �ငှ် ့ ကာက့် 

(Luckham & Kirk 2013, 9) တုိ၏့ ‘hybridity’ ကုိ 

�ုိးရာအစဉ်အလာအား ချီးြမ�င်ေ့ြမာက်စားသည် ့

သအီိုရီသေဘာတရားတစ်ခုအြဖစ် အသံးုြပုြခငး်သည ်

ြပဿနာ�ိှသည’် ဟူသည် ့ အဆိ�ုငှ် ့ စာေရးသ ူ

သေဘာထားတုိငဆ်ိငုပ်ါသည။် �ိငုင်ေံတာ် 

တရားစီရငေ်ရးစနစ်အတွငး်�ိှ အားနညး်ချက်များေ�ကာင် ့

ဓေလထ့ံးုတမ်း�ငှ် ့ တရားဝငြ်ပ�ာနး်ထားြခငး်မ�ိှသည် ့
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စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းစံ��နး်များကုိ ြပ�ာနး်ဥပေဒများေနရာတွင ်

အားတက်သေရာ အစားထိးုြပစ်ရနမ်ဟုတ်ဘ ဲ

‘ယငး်�ုိးရာဓေလထ့ံးုတမ်းများအေပါ် အေြခခံသည် ့

အုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ စီမံခန်ခ့ွဲလုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ 

အားေကာငး်လာရန ် မဆိထုား�ငှ်ဦ့း ယငး်ကုိ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က်ရန ် လံုးဝ မြဖစ်�ိငုသ်ည် ့

အေြခအေနဘက်ေရာက်ေအာင ် တွနး်ပုိေ့ပး�ိငုမ်ည် ့

အစီအမံများေပါ်ထနွး်လာေရး ရပ်တညေ်ြပာဆိသုည် ့

(အာဏာပုိငဗ်ဟုြဖစ်မ�) ေလ�ာခ့ျေရးအြမငမ်ျားကုိ သသိသိာသာ 

စိနေ်ခါ်မ�ြပု�ိငုမ်ည်’့ (Ibid., 9) 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသံးုသပ်မ�ကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် hybridity 

သေဘာတရားကုိ အသံးုြပုသင်သ့ည။် ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး်မှ 

အေြခအေနများကုိ တငြ်ပရာတွင ် ြပညသ်မူျားသည ်

(ေြမယာြပဿနာများ ေြဖ�ှငး်ရာတွင)် အစုိးရ�ငှ် ့ အစုိးရမဟုတ်သည် ့

လူပုဂ�ိုလ်၊ အဖဲွ�အစညး်�စ်ှဖက်စလံုး�ငှ် ့ တစ်ချိနတ်ညး်တွင ်

အကူအညအီေတာငး်ခံ�ကေ�ကာငး်၊ ယငး်ကဲသ့ိုေ့တာငး်ခံရာတွင ်

အစုိးရမှ သတ်မှတ်ထားသည် ့ နညး်လမ်းများ မဟုတ်ဘ ဲ

အြခားေသာနညး်လမ်းများကုိ အသံးုြပု�ကေ�ကာငး် 

ေတွ�ရမညြ်ဖစ်သည။် ကရငြ်ပညန်ယ်မှ အေြခအေနများကုိ 

ေဖာ်ထတ်ုတငြ်ပထားသည် ့ ဤစာတမ်းသည ် ‘hybridity’ အေ�ကာငး် 

ပုိမုိကျယ်ြပန်သ့ည် ့ စာေပနယ်ပယ်အတွငး် 

သေုတသနေတွ� �ိှမ�အသစ်တစ်ခုအေနြဖင် ့ အားြဖည်ေ့ပး�ိငုမ်ည ်

ြဖစ်သည။် ဥပမာအားြဖင် ့ ဗုဒ�ဘာသာဘနုး်ေတာ်�ကီး 
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အဖဲွ�အစညး်တစ်ခုြဖစ်သည် ့ မဘသ မှ ေြမယာအသမ်ိးခံခဲရ့သမူျားကုိ 

အထက်အာဏာပုိငအ်ရာ�ိှများ�ငှ် ့ ဆက်သယ်ွေပးြခငး်အားြဖင် ့

ြပညသ်မူျားအား ေြမယာြပဿနာ ေြဖ�ှငး်ရာတွင ်

ကူညေီပးသည်ေ့နရာတွငလ်ညး်ေကာငး်၊ 

ယငး်ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�အြငငး်ပွားေနခဲ�့ကသည်ကိ့စ�ကုိ အစုိးရ�ုံး 

ဌာနအဝနး်အဝုိငး် အြပငဘ်က်�ိှ အရငး်အြမစ်များအား အသံးုြပုကာ 

မဘသအဖဲွ� မှ ကူညေီြဖ�ှငး်ရာတွငလ်ညး်ေကာငး် ‘hybridity’ 

သေဘာြဖစ်ထနွး်ေပါ်ေပါက်ခဲေ့�ကာငး် စာေရးသ၏ူ 

လက်ေတွ�ေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များက သက်ေသြပလျက်�ိှသည။်  

ဤေဆာငး်ပါးအတွငး်�ိှ ေဆးွေ�းွတငြ်ပချက်များသည ် ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ�ငှ် ့ ေအာက်တုိဘာလများအတွငး် စာေရးသကုိူယ်တုိင ်

ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာခဲသ့ည် ့ေတွ� �ိှချက်များအေပါ် အေြခခံထားပါသည်။ 

အရညအ်ေသးွ (အသားေပး) အငတ်ာဗျူးအေမးအေြဖများ 

(qualitative interviews)၊ ြဖစ်ရပ်ေြခရာခံြခငး်များ (case tracing) �ငှ် ့

အမ��ငှ် ့ ပါဝငပ်တ်သက်ခဲသ့မူျားအား ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာြခငး် 

(participant observation) နညး်လမ်းများကုိ အသံးုြပု�ပီး 

သာမနြ်ပညသ်မူျားအေနြဖင် ့ ၎ငး်တုိ ့ ရငဆ်ိုင�်ကံုေတွ� �ကရသည် ့

အြငငး်ပွားစရာကိစ�ရပ်များ၊ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ်ပ့တ်သက်၍ 

မညကဲ်သ့ိုသ့ေဘာထားသည၊် ယငး်ကိစ�များကုိ မညကဲ်သ့ိုကုိ့ငတွ်ယ် 

ေြဖ�ှငး်�ကသည်အ့ေ�ကာငး်ကုိ ေလလ့ာေဖာ်ထတ်ုထားပါသည။် 

ေြမယာြပဿနာေြဖ�ှငး်ေရးတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်ေနခဲ�့ကသ ူ

အေတာ်များများကုိလညး် ေတွ�ဆံေုမးြမနး်ထား�ပီး ၎ငး်တုိ ့ 

ေြမယာဆိငုရ်ာအြငငး်ပွားမ�များ ေြဖ�ှငး်မ��ကသည် ့
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ပုံစံနညး်လမ်းများကုိလညး် ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာခဲပ့ါသည။် 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာ ကူညေီြဖ�ှငး်ရာ၌ 

ပါဝငပ်တ်သက်ေနခဲသ့မူျားတွင ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ၊ 

ရပ်ရာအတွငး်�ိှလူ�ကီးသမူများ၊ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ 

ေကျးရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ EAO အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ် ့ ရဲဘက်ဆိုငရ်ာတုိ ့ 

ပါဝင�်ကသည။် ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ�ြပုသည်ေ့ဒသ ၂ ကုိ EverJust 

သေုတသနစီမံကိနး်၏ အစိတ်အပုိငး်အြဖစ် ေကျးလက်�ငှ် ့�မို � ြပေဒသ 

�စ်ှခုစလံုး၊ ြမနမ်ာအစုိးရထနိး်ချုပ်နယ်ေြမ၊ EAO 

အဖဲွ�များထနိး်ချုပ်နယ်ေြမ�ငှ် ့ �စ်ှဖက်စလံုးက 

ထနိး်ချုပ်လ�မ်းမုိးထားသည်ေ့ဒသတုိမှ့ အေြခအေနများကုိ 

သ�ိှိ�ိငုရ်နဟ်ူသည် ့ ရညရွ်ယ်ချက်ြဖင် ့ ေရွးချယ်ခဲြ့ခငး် ြဖစ်သည။် 

ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာ�ကမည် ့ ေနရာေဒသများကုိ စနစ်တကျြဖင် ့

ေရွးချယ်ခဲြ့ခငး် မဟုတ်ေသာ်လညး် 

အချက်အလက်ရယူ�ိငုမ်�အေြခအေန�ငှ် ့ သေုသတနြပုေလလ့ာရန ်

ေဒသခံေခါငး်ေဆာငမ်ျားမှ ခွင်ြ့ပုေပးသည် ့ အေြခအေနတုိအ့ေပါ် 

အေြခခံ၍ ေရွးချယ်ခဲ�့ကြခငး်ြဖစ်သည။် ဤစာတမ်းအတွက် �မို� ြပ�ငှ် ့

ေကျးလက်ေဒသ ၂ ခုအတွငး် ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှခဲသ့ည် ့

ေြမယာကိစ�များကုိ ��ငိး်ယှဉ်ေလလ့ာ�ိငုရ်န ် အစုိးရထနိး်ချုပ်မ� 

ပုိကဲေသာ်လညး် ယခငက် လက်နက်ကုိငပ်ဋပိက�များ ြဖစ်ပွားခဲ�့ပီး 

ယငး်၏ �ုိက်ခတ်မ� ယခုတုိင ် �ိှေနေသးသည် ့ နယ်ေြမ ၂ ခု ကုိ 

ေရွးချယ်ခဲပ့ါသည။် ဤနယ်ေြမေဒသ�စ်ှခုသည ် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် 

ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှခဲသ့ည် ့ ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်� 

အြငငး်ပွားြပဿနာများအားလံုးကုိ 
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ကုိယ်စားြပု�ိငုမ်ညမ်ဟုတ်ေသာ်လညး် 

ြမနမ်ာအစုိးရထနိး်ချုပ်မ�ေအာက်တွင ် �ိှေသာ 

ကရငြ်ပညန်ယ်အလယ်ပုိငး်ေဒသများအတွငး် ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှသည် ့

ေြမယာြပဿနာများစွာကုိ အတနအ်တင် ့ကုိယ်စားြပု�ိငုပ်ါသည။်  

ဤေဆာငး်ပါးတွင ် ပထမဦးစွာ ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး်�ိှ 

ေြမယာဆိငုရ်ာ အြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများ�ငှ် ့ ပတ်သက်သည် ့

ေနာက်ခံအေ�ကာငး်အရာများ�ငှ်အ့တူ သမုိငး်ေ�ကာငး်၊ 

လက်�ိှေြမယာဥပေဒများအေ�ကာငး် တငြ်ပထားပါသည။် ထိုေ့နာက် 

�မို� ြပ�ငှ် ့ ေကျးလက်ေဒသ ၁ ခုစီကုိ ကုိယ်စားြပုသည် ့

ြဖစ်ရပ်ေလလ့ာမ� ၂ ခု အေ�ကာငး်ကုိ တငြ်ပသာွးပါမည။် 

ယငး်ြဖစ်ရပ်များတွင ် ေြမယာသမ်ိးဆညး်ခံရမ�ြပဿနာများကုိ 

အမျိုးမျိုးေသာနညး်လမ်းများ၊ လူပုဂ�ိုလ်၊ အဖဲွ�အစညး်များ 

ေပါငး်စပ်ေရာေ�ာှ အသံးုြပုေြဖ�ှငး်�ကသညကုိ် ေတွ�ရသည။် နဂုံိးတွင ်

ဤသေုတသနေတွ� �ိှချက်များအား 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ေံြမယာဥပေဒြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ�များ�ငှ် ့

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် လုပ်ေဆာငသ်ည် ့ လုပ်ငနး်စဉ်များအတွငး် 

မညကဲ်သ့ို ့ အသံးုြပု�ိငုသ်ည�်ငှ် ့ ပတ်သက်၍ 

သံးုသပ်တငြ်ပထားပါသည။် ၂၀၁၂ ေြမယာဥပေဒကုိ ြပငဆ်ငရ်န ်

လိုအပ်လျက်�ိှ�ပီး ဥပေဒတွင ် ေဒသအဆင်အ့ထ ိ

ဆံးုြဖတ်ချက်ချမှတ်ပုိငခ်ွင်အ့ာဏာများ ခွဲေဝေပးရန�်ငှ် ့

ေြမယာြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်မ�ေပးေန�ကသည် ့ အာဏာပုိငပု်ဂ�ိုလ်၊ 

အဖဲွ�အစညး်အသးီသးီတုိ၏့ အခနး်က��ငှ် ့ တာဝနမ်ျားကုိ 
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တိတိကျကျ သတ်မှတ်ေပးရန ် လိုအပ်ေနေသးေ�ကာငး် 

စာေရးသအူေနြဖင် ့ေြပာလိုပါသည။်  

 

ကရငြ်ပညန်ယေ်နာကခံ်သမုိငး်ေ�ကာငး် �ငှ် ့ေြမယာဥပေဒများ 

ကရငြ်ပညန်ယ်တွင ် ၁၉၄၈ ခု�စ်ှမှ ၂၀၁၂ ခု�စ်ှအထ ိ ြဖစ်ပွားခဲသ့ည် ့

ြပညတွ်ငး်စစ်က တရားေရးမ�ို ငဗ်ဟုြဖစ်မ� () 

အေြခအေနတစ်ရပ်ဆကုိီ တွနး်ပုိခ့ဲရ့ာ လက်�ိှြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှသည် ့

ေြမယာြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်ရာတွင ် ��ပ်ေထးွမ�များကုိ 

ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့သည။် လွနခ်ဲသ့ည် ့ အ�စ်ှ ၂၀ ေကျာ်က ေကျးလက်ေန 

ကရငြ်ပညသ်မူျားသည ် ေကအနဲယူ်မှ ထနိး်ချုပ်ထားသည် ့

ေနရာေဒသများ သိုမ့ဟုတ် ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်မှလညး် မိမိတုိ၏့ 

ေနစ့ဉ်လူမ�ဘဝများအတွငး် ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်�ိငုသ်ည် ့

ေနရာေဒသများတွင ် ေနထိငုလ်ာခဲ�့ကသည။် တပ်မေတာ်သည ်

ရွာသ/ူသားများ၏ လယ်ယာထက်ွကုနမ်ျားကုိ 

မတနတ်ဆေဈး�ှမ်ိဝယ်ေလ�ိှ့�ပီး၊ ၎ငး်တုိအ့ား �ကီးေလးသည် ့

အခွနမ်ျားကုိလညး် ထမ်းေဆာငေ်စခဲ့သည။် ဤအမူအကျင်မ့ျားသည ်

ဗုိလ်ချုပ်ေနဝငး်၏ အစုိးရလက်ထက် သက� ရာဇ် ၁၉၇၈ ခု�စ်ှအတွငး် 

ြပ�ာနး်ခဲသ့ည် ့ ေြမယာဥပေဒ�ငှ် ့ ဆက်စပ်မ��ိှသည။် အစုိးရအား 

စပါးသငွး်ေပးရမညဟ်ူသည် ့ အမိန်ကုိ့ မလိုက်နာသည် ့

လယ်ယာေြမပုိင�ှ်ငမ်ျားမှ လယ်ယာေြမများကုိ သမ်ိးကာ 

အမိန်လ့ိုက်နာသည် ့ ြပညသ်မူျားအား ယငး်ေြမများကုိ 

ြပနလ်ညခ်ျထားေပးခဲသ့ည။် ဤကဲသ့ို ့ အစုိးရအား ပုံမှနသ်ငွး်ရသည် ့

စပါးများကုိ တာဝနက်ျစပါးဟု ေခါ် ခဲ�့ကသည ် (ဦးေဇာ်မငး် (U Zaw 
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Min 2016, 73)။ ၂၀၁၀ ြပည်�့စ်ှမှ ေကအနဲယူ် ေြမယာဥပေဒတွင ်

(ဦးသနး်ေရ� ဦးေဆာငသ်ည်)့ နအဖ အစုိးရလက်ထက်များအတွငး် 

ြပညတွ်ငး်စစ်ပဲွများေ�ကာင် ့ ကရငြ်ပညသ်မူျားစွာ ေနရာအ�ှံအ့ြပားသို ့ 

ေ���ေြပာငး်အေြခချေနထိငုခ်ဲရ့ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည။် 

အကျိုးဆက်အားြဖင် ့ စစ်အစုိးရမှ အေလးေပးလုပ်ေစလိုသည် ့

လယ်ယာစုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်များကုိ အာ�ုံစုိက် မလုပ်�ိငုခ်ဲ�့ကေပ 

(KNU 2019, 10-11)။ ပဋပိက�များေ�ကာင် ့

ေ���ေြပာငး်သာွးလာေနထိငု�်ကရသည်အ့တွက် 

ကရငြ်ပညသ်မူျားစွာတုိသ့ည ် မိမိတုိပုိ့ငေ်ြမယာများမှလညး် 

ကာလ�ကာ�ှည ် ကဲွကွာေနခဲ�့ကသည။် ကရငြ်ပညသ်လူူထတုို၏့ 

�ုိးရာေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�စနစ်မှာ မျိုးဆက်တစ်ခုမှ 

ေနာက်မျိုးဆက်တစ်ခုသို ့ အေမွဆက်ခံေစသည်အ့ချက်အေပါ် 

အေြခခံထားသည်အ့တွက် ကရငြ်ပညသ်အူများစုတွင ်

ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်� စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ မ�ိှ�ကေပ။ 

(ပဋပိက�ေ�ကာင်)့ ေဒသခံ ကရငြ်ပညသ်မူျား ေြပာငး်ေ���သာွးသည်အ့ခါ 

၎ငး်တုိပုိ့င ် ေြမယာများကုိ တပ်မေတာ်က အနးီအနားရွာများတွင ်

ေနထိငု�်ကသည် ့ ဗမာအမ်ိေထာငစု်များအား ေပးအပ်လိုက်�ကသည။် 

ဤကဲသ့ိုေ့သာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်မျိုးကုိ အစုိးရ၏ ေြမယာဥပေဒက 

ခွင်ြ့ပုထားသည။် ယငး်ဥပေဒတွင ် လယ်ယာေြမတစ်ခုတညး်ကုိ 

အစဉ်တစုိက် ၄ �စ်ှဆက်တုိက် လုပ်လာခဲသ့ြူဖစ်ပါက 

ယငး်ေြမေနရာကုိ ပုိငဆ်ိငုခ်ွင်ြ့ပုထားသည။် ဤသို ့ြဖင် ့

ကရငြ်ပညသ်အူေြမာက်အများ ၎ငး်တုိပုိ့င ် ေြမယာများစွာကုိ ၎ငး်တုိ ့ 
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ေ���ေြပာငး်သာွးလာေနစဉ် ဝငေ်ရာက်လုပ်ကုိငေ်န�ကသမူျားထ ံ

လက်လ�တ်ဆံးု�� ံးလိုက်ရသည။်  

ေကအနဲယူ်မှ ခွဲထက်ွလာ�ကသည် ့ လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ� (EAO) များမှ 

စစ်အစုိးရ�ငှ် ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညခီဲ�့ကသည် ့ ၁၉၉၀ 

ြပည်လ့ွန�်စ်ှများအတွငး်တွငလ်ညး် ကရငေ်ကျးလက်ြပညသ်တုိူ ့ 

ေြမယာများ ဆံးု�� ံးခဲ�့ကရသည။် သေဘာတူညခီျက်၏ 

အစိတ်အပုိငး်တစ်ရပ်အေနြဖင် ့ ကရငအ်ရပ်သားြပညသ်မူျား၏ 

ေြမဧက ေြမာက်များစွာကုိ အစုိးရမှ သမ်ိးဆညး်�ပီး အပစ်ရပ် EAO 

အဖဲွ�များအား ေပးအပ်ခဲသ့ည ် (Kyed & Gravers 2014)။ 

ကရငလ်ူမျိုးများတွင ် ဓေလထ့ံးုတမ်းအရ 

ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ် မ�ိှ�ကသည်အ့တွက် 

အသမ်ိးဆညး်ခံရသည် ့ ေြမယာများမှာ ၎ငး်တုိအ့ပုိငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် 

သက်ေသြပရန ်အလွန်အ့လွန ်ခက်ခဲခဲသ့ည။်  

ဤကဲသ့ို ့ ၎ငး်တုိပုိ့ငေ်ြမယာများကုိ အစဉ်တစုိက် 

လက်လ�တ်ဆံးု�� ံးခဲရ့ြခငး်သည ် ြမနမ်ာအစုိးရအား ကရငြ်ပညသ်မူျား 

ယုံ�ကညမ်�ကငး်မ့ဲလာခဲြ့ခငး် အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ရပ် ြဖစ်လာသည။် 

သက� ရာဇ် ၂၀၁၆ ခု�စ်ှသို ့ ေရာက်�ိှလာ�ပီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးများ 

ပုိမုိကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ြဖစ်ေပါ်လာ�ပီး အစုိးရအေြပာငး်အလဲများ 

�ိှလာသည်တုိ့င ် �ိငုင်ေံတာ်အေပါ် ကရငြ်ပညသ်မူျားအပါအဝင ်

အြခားေသာတုိငရ်ငး်သားလူမျိုးစုများ၏ ယုံ�ကညမ်�ကုိရ�ိှရန ်

ခဲယဉ်းေနဆပဲင ် ြဖစ်သည။် အတိတ်က မ�စ်ှ�မို�စရာ 

အေတွ�အ�ကံုများေ�ကာင် ့ ကရငြ်ပညန်ယ်မှ 
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ေဒသခံြပညသ်လူူထမုျားအတွက် �ိငုင်ေံတာ်အစုိးရတရားေရးစနစ်၏ 

အကူအညမီျားကုိ ရယူြခငး်ကိစ�မှာ စိမ်းေနလျက်ပင ်�ိှသည။်  

၂၀၁၁ ခု�စ်ှတွင ် ဦးသနိး်စိန ် ဦးေဆာငသ်ည် ့

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအသားေပးအစုိးရမှ EAO များ�ငှ် ့

တစ်�ိငုင်လံံုးဆိငုရ်ာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချုပ်တစ်ရပ် 

ချုပ်ဆိ�ုိငုေ်ရးကုိ အေလးေပးေဆာငရွ်က်ြခငး်အပါအဝင ်

�ကီးမားကျယ်ြပန်ခ့က်ခဲသည် ့

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးလုပ်ေဆာငခ်ျက်များစွာကုိ ြပုလုပ်ခဲသ့ည။် ၂၀၁၂ 

ခု�စ်ှေရာက်သည်အ့ခါ အ�ကီးမားဆံးု ကရငလ်က်နက်ကုိငအ်ဖဲွ� 

ြဖစ်သည် ့ ကရငအ်မျိုးသားအစညး်အ�ုံး (ေကအနဲယူ်) �ငှ် ့ အစုိးရတုိ ့ 

�စ်ှဖက်သေဘာတူ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချုပ် 

ချုပ်ဆိခုဲ�့ကသည။် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ 

တစ်�ိငုင်လံံုးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချုပ် (အနစီ်ေအ) တွင ်

လက်မှတ်ေရးထိးုခဲ�့ကသည် ့ EAO ၈ ဖဲွ�တွင ် ေကအနဲယူ်လညး် 

တစ်ဖဲွ�အပါအဝင ် ြဖစ်သည ် (Kyed & Gravers 2015)။ 

လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�များအ�ကား 

တုိက်ခိုက်မ�ရပ်စဲေရးသေဘာတူမ�များက ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး် 

တည�်ငမ်ိမ�ကုိ ရ�ိှေစခဲ့ေသာ်လညး် ကျယ်ြပန်သ့ည် ့ �ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ 

သေဘာတူညမီ�များသည ် �ိငုင်ေံရးေဆးွေ�းွပဲွြဖစ်စဉ်မှတစ်ဆင် ့

ထက်ွေပါ်လာမည် ့ ရလဒမ်ျားအေပါ် မူတညမ်ညြ်ဖစ်သည်အ့တွက် 

ယငး်ရလဒမ်ျား အရမချငး် �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် မ�ိှေသးသည်၊့ 

မေြဖ�ှငး်ရေသးသည် ့ ကိစ�ရပ်များစွာလညး် ကျန�ိှ်ေနေသးသည။် 

အြငငး်ပွားစရာကိစ�ရပ်များစွာ �ိှသည်အ့နက် တစ်ခုမှာ ေြမယာ�ငှ် ့
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ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�တုိ�့ငှ်ပ့တ်သက်သည် ့ ကိစ�ြဖစ်သည ် (Mark 2016)။ 

ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး် အချို�ေသာနယ်ေြမများတွင ်

အသံးုြပုေန�ကသည် ့ ေကအနဲယူ်၏ ေြမယာဥပေဒသည ် ဥပမာ 

ြမနမ်ာအစုိးရ၏ ေြမယာဥပေဒများ�ငှ် ့ ကဲွြပားမ�များ�ိှသည။် 

ေကအနဲယူ်တွင ် ၎ငး်တုိ၏့ ကုိယ်ပုိငေ်ြမယာဥပေဒ �ိှထားသညမှ်ာ 

�စ်ှေပါငး်များစွာ�ကာခဲ�့ပီ ြဖစ်�ပီး ယငး်ကုိလညး် �ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ 

ြပငဆ်ငမ်�ြပုလုပ်ခဲရ့ာ ၂၀၁၀ ြပည်�့စ်ှတွငလ်ညး် 

ြပငဆ်ငမ်�တချို� ြပုလုပ်ခဲသ့ည ် (KNU 2010, 1)။ (ယငး်ဥပေဒကုိ) 

အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင် ့ ေနာက်ဆံးုထတ်ုခဲသ့ညမှ်ာ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှက 

ြဖစ်သည ် (KNU 2015)။ (ေကအနဲယူ်) ေြမယာဥပေဒများတွင ်

ကရင်�ုိ့းရာကျင်ထ့ံးုများ�ငှ်အ့ည ီ ဓေလထ့ံးုတမ်းပုိငေ်ြမယာများ�ငှ် ့

အေမွဆက်ခံထားသည် ့ေြမယာများအား အသအိမှတ်ြပုထားသည။်  

ေကအနဲယူ်က အနစီ်ေအသေဘာတူစာချုပ်ကုိ ချုပ်ဆိ�ုပီးေနာက် 

၎ငး်တုိ၏့ ေဒသဆိငုရ်ာ တရားစီရငေ်ရး စနစ်များအတွငး်တွင ်

��ပ်ေထးွမ�များ ပုိမုိ�ိှလာခဲသ့ည။် အစုိးရထနိး်ချုပ်ထားသည် ့

နယ်ေြမများ သိုမ့ဟုတ် အစုိးရ�ငှ် ့ EAO အဖဲွ� �စ်ှဖက်စလံုးက 

ထနိး်ချုပ်ထားသည် ့ နယ်ေြမေဒသများအတွငး် တည�ိှ်သည် ့

ေြမယာများကုိ ြပညသ်လူူထအုေနြဖင် ့ မိမိတုိ ့ စိတ်ချရသည် ့

ပုိငဆ်ိငုမ်�ြဖစ်ရန ် အစုိးရအသအိမှတ်ြပု ေြမယာပုိငဆ်ိငုခ်ွင်လ့က်မှတ် 

�ိှထားရန ် လိုအပ်သည။် သိုေ့သာ်လညး် စာေရးသ၏ူ 

သေုတသနြပုချက်များအရ ေဒသခံြပညသ်မူျားသည ် ြမနမ်ာအစုိးရ၏ 

ေြမယာဥပေဒ�ငှ် ့ ရငး်�ှးီမ�မ�ိှသညကုိ်လညး်ေကာငး်၊ 

ယငး်ဥပေဒအေ�ကာငး် မသ�ိှိ�ကသညကုိ်လညး်ေကာငး် ေတွ�ရသည။် 
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ထိုအ့ြပင ် (အစုိးရ၏) ေြမယာဥပေဒများသည ်

ေြမြပငအ်ေြခအေနမှနမ်ျား၊ ေြမယာအေမွဆက်ခံပုိငခ်ွင်�့ငှ် ့

ဆက်စပ်သည် ့ ဓေလထ့ံးုတမ်းများ�ငှ် ့ ကုိက်ညမီ� မ�ိှသညကုိ်လညး် 

ေလလ့ာေတွ� �ိှခဲရ့သည။်  

၂၀၁၂ ခု�စ်ှတွင ် ြမနမ်ာ�ိငုင်ေံတာ်အစုိးရက လယ်ယာေြမဥပေဒ �ငှ် ့

ေြမလွတ်ေြမလပ်ေြမ�ုိငး်များ စီမံခန်ခ့ွဲမ�ဥပေဒ ၂ ခုကုိ ြပ�ာနး်ခဲ့သည။် 

လယ်ယာေြမဥပေဒအရ လယ်သမားများ၏ ေြမယာအသံးုြပုခွင်ကုိ့ 

အသအိမှတ်ြပုထား�ပီး လယ်ယာေြမများ အသံးုြပုြခငး်ကုိ တရားဝင ်

အသအိမှတ်ြပုေပးမည် ့လယ်ယာေြမပုိငဆ်ိငုခ်ွင်ြ့ပုစာအုပ် ပုံစံ ၇ အား 

ေလ�ာက်ထား�ိငု�်က�ပီ ြဖစ်သည။် ပုိငဆ်ိငုခ်ွင်စ့ာအုပ်ကုိ အသံးုြပု၍ 

လယ်ယာေြမများကုိ ေပါင�်ှေံရာငး်ချြခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည။် ဤပုံစံ 

၇ စာအုပ်ြဖင် ့ ြမနမ်ာလ့ယ်ယာဖံွ� �ဖိုးေရးဘဏမှ်လညး် 

ေငေွချး�ိငုသ်ည။် သိုေ့သာ် ေ���ေြပာငး်လယ်ယာစုိက်ပျိုးခွင် ့ �ငှ် ့

စုိက်ပျိုးေြမများ၊ ေြမယာများ အေမွဆက်ခံလ�ဲေြပာငး်ခွင်ကုိ့မူ 

လယ်ယာေြမဥပေဒက အသအိမှတ်ြပုထားြခငး် မ�ိှေပ။ ယငး်သည ်

ကရငေ်ကျးလက်ေဒသများတွင ် ပုံမှနက်ျင်သ့ံးုေန�ကသည် ့

ဓေလထ့ံတုမ်းများ ြဖသသ်ည။် လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၉ တွင ်

သက်ဆိငုရ်ာေြမအား သံးု�စ်ှတိတိ အသံးုချလုပ်ကုိငခ်ဲ�့ပီးမှသာ 

လယ်ယာေြမပုိငဆ်ိငုခ်ွင်ြ့ပုစာအုပ် ရ�ိှ�ိငုေ်�ကာငး် ပါဝငသ်ည။် 

ဦးေဇာ်မငး် (U Zaw Min 2016, 80) က ၂၀၁၂ လယ်ယာေြမဥပေဒကုိ 

သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ရာတွင ် ြပညသ်လူူထတုို၏့ အသမံျားကုိ 

ထည်သ့ငွး်နားေထာငထ်ားြခငး် မ�ိှသည်အ့တွက် ယငး်ကုိ 

ြပညသ်လူူထ�ုငှ် ့ ကွငး်ကွာေနသည် ့ ပုဂ�လိကဥပေဒ တစ်ရပ်�ငှ် ့
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တူေ�ကာငး် ဆိထုားသည။် လယ်ယာေြမစီမံခန်ခ့ွဲမ�ဆိငုရ်ာ 

ပညာ�ှငမ်ျား၊ တက်�ကလ�ပ်�ှားသမူျား�ငှ် ့

ေဒသခံလူထေုခါငး်ေဆာငမ်ျားတုိထ့ ံ အ�ကံဉာဏေ်တာငး်ခံခဲြ့ခငး် 

မ�ိှေ�ကာငး်သရိသည။် ထိုေ့�ကာင် ့ လယ်ယာေြမဥပေဒအသစ်တွင ်

ေဒသခံရပ်ရွာြပညသ်မူျား�ငှ် ့ ကုိက်ညမီ�မ�ိှသည် ့ အချက်များ 

အများအြပားပငပ်ါဝငေ်နသညကုိ် ေတွ�ရသည။်  

ထိုအ့ြပင ်ြပညသ်လူူထကု လယ်ယာေြမဥပေဒအသစ်�ငှ် ့ပတ်သက်�ပီး 

လံုလံုေလာက်ေလာက် သ�ိှိထားြခငး် မ�ိှသည် ့ အချက်ကုိလညး် 

အသံးုချလျက်�ိှသညကုိ်လညး် ေတွ� �ိှရသည။် 

အစုိးရအဖဲွ� ဌာနဆိငုရ်ာဝနထ်မ်းများ�ငှ် ့

စစ်ဘက်ဆိငုရ်ာဝနထ်မ်းများသည ် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ှငမ်ျား�ငှ် ့

ပူးေပါငး်ကာ အများပုိငေ်ြမများကုိ 

ကျူးေကျာ်ဝငေ်ရာက်သမ်ိးယူခဲ�့ကသညကုိ် ေတွ� �ိှခဲရ့သည။် ၂၀၁၂ 

လယ်ယာေြမဥပေဒအတွငး် ြပ�ာနး်အတညြ်ပုထားသည် ့

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများ 

ေြဖ�ှငး်ေရးနညး်စနစ်များသညလ်ညး် လက်ေတွ�တွင ် အလုပ် 

ေကာငး်ေကာငး် မြဖစ်သညကုိ် ေလလ့ာေတွ� �ိှသည။် ဥပေဒအရ 

ရပ်ကွက်�ငှ် ့ေကျးရွာအုပ်စု ေအာက်ေြခအဆင်အ့ထ ိေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ� 

ေကာ်မတီအဆင်ဆ့င်ကုိ့ ဖဲွ�စညး်ထား�ိှထားသည။် 

ယငး်ေကာ်မတီများတွင ် ရပ်ကွက်�ငှ် ့ ေကျးရွာအုပ်စု 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက ဥက� �အြဖစ် တာဝနယူ်ေဆာငရွ်က်�ကသည။် 

�မို�နယ်အဆင် ့ ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာန ဝနထ်မ်းတစ်ဦးမှ 

အတွငး်ေရးမ�းအြဖစ် တာဝနယူ်ရသည။် ေြမယာေကာ်မတီတွင ်
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အသက်ဝါ�ကီးသည် ့ပုဂ�ိုလ် ၂ ဦး၊ လယ်သမားကုိယ်စားလှယ် ၂ ဦး �ငှ် ့

စီးပွားေရးသာမား ၁-၂ ဦးတုိလ့ညး် ပါဝင�်ကရသည။် 

ေြမယာဆိငုရ်ာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာတစ်ရပ်ကုိ ေြဖ�ှငး်ရာတွင ်ဥက� �၊ 

အတွငး်ေရးမ�း �ငှ် ့ အနညး်ဆံးု အြခားအဖဲွ�ဝင ် ၂ ဦး ပါဝင�်ကရသည။် 

သိုေ့သာ် စာေရးသ၏ူ သေုတသနေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များအရ 

ေြမယာြပဿနာများကုိ ေြပလညသ်ာွးေအာင ် ေဒသအဆင် ့

ေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ� ေကာ်မတီများက ေြဖ�ှငး်�ိငုသ်ညမှ်ာ 

ြဖစ်ေတာင်ြ့ဖစ်ခဲကိစ�တစ်ခုပင ် ြဖစ်သည။် အေ�ကာငး်ရငး်များစွာ 

�ိှသည်အ့နက် တစ်ခုမှာ ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနဝနထ်မ်းမှာ 

�မို�နယ်�မို�များတွင ် အေြခစုိက်�ကရာ ရပ်ကွက် သိုမ့ဟုတ် 

ေကျးရွာအတွငး်၌ အမ�များကုိ နာ�ကားသည်အ့ခါတုိငး် ၎ငး်တုိ ့ 

မတက်ေရာက်�ိငုသ်ညက် များသည။် ေကျးရွာအုပ်စုအတွငး် 

ပျံ� �ှံလ့ျက် တည�ိှ်ေန�ကသည် ့ ရွာများမှ အြခားေသာ 

ေကာ်မတီအဖဲွ�ဝငမ်ျားကလညး် ယငး်�ကားနာမ�များကုိ တက်ေရာက်ရန ်

အခက်အခဲ�ိှ�ကသည။် သည်အ့ြပင ် အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်

ေကာ်မတီအတွက် ေစတနာဝ့နထ်မ်းအေနြဖင်သ့ာ အလုပ်လုပ်�ကရ�ပီး 

အခေ�ကးေငတွစ်စုံတရာ မရ�ိှေပ။ မိမိေနထိငုရ်ာ 

ရပ်ရွာအတွငး်မဟုတ်ဘ ဲ ေကျးရွာအုပ်စုအတွငး်�ိှ အြခားေသာ 

ေကျးရွာတစ်ရွာတွင ် အမ�ြဖစ်သည်အ့ခါ ယငး်ရွာသို ့ 

သာွးေရာက်အမ�ေြဖ�ှငး်ရန ် လမ်းစာရိတ်ကုိ မိမိဘာသာ 

အပ်ိစုိက်သံးုရသည။် ယငး်ကဲသ့ို ့ မိမိကုိယ်ပုိငေ်င�ွငှ် ့ခရီးသာွးလာရမ�မှာ 

အမ�ကိစ� တစ်ခု�စ်ှခုအတွက် အဆငေ်ြပေသာ်လညး် 

အမ�ကိစ�တုိငး်အတွက် အဆငမ်ေြပ�ကေပ။ 
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ဤအေ�ကာငး်ရငး်များေ�ကာင် ့ အစုိးရမှ ချမှတ်ထားေပးသည် ့

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ေြဖ�ှငး်ေရးလုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ 

လက်ေတွ�တွင ် အသံးုြပု�ကေလ ့ မ�ိှေပ။ ယငး်ကုိ ေ�ှ �လာမည် ့

အပုိငး်တွင ်တငြ်ပသာွးပါမည။်  

တစ်�ပိုငတ်ညး်တွင ် �ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာြပုြပငေ်ြပာငး်လညမ်�များ 

ြဖစ်ထနွး်ေပါ်ေပါက်လာသည�်ငှ်အ့မ� တရားမ�တမ� အလျဉ်းမ�ိှဘ ဲ

အသမ်ိးဆညး်ခံထားရသည် ့၎ငး်တုိ၏့ ေြမယာများကုိ ြပနလ်ညရ်�ိှရန ်

ေတာငး်ဆိတုိုက်ပဲွဝငရ်နအ်တွက် ကရငြ်ပညသ်လူထူတုိုမှ့ာ 

ပုိမုိ�ိးု�ကားတက်�ကလာ�ကသည။် ယငး်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အားြဖင် ့

�ိငုင်တံကာ�ငှ် ့ ြပညတွ်ငး်အေြခစုိက် အစုိးရမဟုတ်သည် ့

အဖဲွ�အစညး်များ၊ ေဒသခံလူထအုကျိုးြပု အဖဲွ�အစညး်များက 

စီစဉ်ြပုလုပ်ေပး�ကသည် ့ ေြမယာပုိငဆ်ိငုခ်ွင်�့ငှ်ပ့တ်သက်သည် ့

အြမငပွ်င်ေ့ရးလုပ်ေဆာငခ်ျက်များေ�ကာင်လ့ညး် ြဖစ်သည။် 

စာေရးသ၏ူ သေုတသနေတွ� �ိှချက်များအရ မိမိတုိ၏့ 

အခွင်အ့ေရးများကုိ ြပညသ်မူျားက သ�ိှိလာ�ကသည်အ့ခါ မိမိတုိ ့ 

ေြမယာများကုိ ြပနလ်ညေ်တာငး်ဆိရုယူရန ်

�ကိုးပမ်းလုပ်ေဆာငလ်ာ�ကသညကုိ် ေတွ�ရသည။် ထိအုခါ 

ေြမယာဆိငုရ်ာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများ ေပါ်ေပါက်လာသည။် 

ေြမယာဥပေဒတွင ် သက်ဆိငုရ်ာလယ်ယာေြမများကုိ 

လက်�ိှအသံးုြပုေနသည် ့ လယ်သမားများအား ပုိငဆ်ိငုခ်ွင်ြ့ပုထားရာ 

ေြမယာြပဿနာအများစုမှာ လက်�ိှလယ်ယာေြမပုိင�ှ်ငမ်ျား�ငှ် ့

ယငး်လယ်ယာေြမများကုိ ယခငက် ပုိငဆ်ိငုခ်ဲဖူ့းသည် ့

ပုိင�ှ်ငမ်ျားအ�ကား ြဖစ်ပွားလျက်�ိှ�ပီး ဘက်�စ်ှဘက်မှာ 
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လူမျိုးအရေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ကုိးကွယ်ယုံ�ကညရ်ာ 

ဘာသာတရားအရေသာ်လညး်ေကာငး် မတူည�ီကြခငး် မ�ိှေပ။ 

ဤအချက်သည ် ေကျးလက်ေဒသတွငသ်ာမက �မို� ြပဧရိယာ၌ 

ြပုလုပ်ခဲသ့ည် ့ေလလ့ာမ�တွငလ်ညး် ထငထ်င�ှ်ား�ှားေတွ� ြမငရ်သည။်  

ဤစာတမ်းအတွငး် ေလလ့ာမ�ြပုခဲသ့ည် ့�မို� ြပေဒသမှာ ကရငြ်ပညန်ယ် 

�မို�ေတာ်ြဖစ်သည် ့ ဘားအ�ံမို�အတွငး်�ိှ ရပ်ကွက်တစ်ခု ြဖစ်သည။် 

ရပ်ကွက်ေနြပညသ်အူများစုမှာ ဗုဒ�ဘာသာဝင ် ဖလံုကရငလ်ူမျိုးများ 

ြဖစ်�က�ပီး ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝငက်ရငလ်ူမျိုး၊ ဗမာ�ငှ် ့

ဟိ��ူ အမ်ိေထာငစု်အနညး်ငယ်လညး် ေနထိငု�်ကသည။် ရပ်ကွက်သည ်

ြမနမ်ာအစုိးရ၏ အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင ်

ေတာက်ေလ�ာက်�ိှလာခဲေ့သာ်လညး် ၁၉၉၂ ခု�စ်ှမတုိငမီ်က 

လယ်ယာလုပ်ငနး်များ လုပ်ကုိငခ်ဲ�့ကသည် ့ ေြမေနရာ ြဖစ်ခဲဖူ့းသည။် 

သက� ရာဇ် ၁၉၉၂ ခု�စ်ှတုိ ့ ေရာက်�ိှလာသည်အ့ခါ လယ်ကွက်များကုိ 

အစုိးရက လူေနအမ်ိြခံေြမများအြဖစ် ေြပာငး်လဲလိုက်�ပီး 

တစ်အမ်ိေထာငစ်ာ ေြမကွက်ငယ်ေလးများကုိ 

လူေပါငး်ေြမာက်များစွာတုိအ့ား 

ေပးအပ်ေြပာငး်ေ���ဝငေ်ရာက်ေနထိငုေ်စခဲသ့ည။် သို�့ငှ် ့

ေြမပုိင�ှ်ငလ်ယ်သများများသည ် ၎ငး်တုိပုိ့င ် လယ်ယာေြမများ 

အကုနလ်ံုးေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိေသာ်လညး်ေကာငး် 

လက်လ�တ်ဆံးု�� ံးလိုက်�ကရသည။် 

သေုတသနြပုလုပ်စဉ်ကာလအတွငး် ယခငလ်ယ်ယာေြမပုိင�ှ်ငမ်ျားက 

ဤအချက်အေပါ် အေြခခံ၍ ေြမယာြပနလ်ညပုိ်ငဆ်ိငုခ်ွင်�့ငှ်ဆ့ိငုေ်သာ 
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ေတာငး်ဆိမု�အမျိုးမျိုးကုိ တုိး၍ လုပ်ေဆာငခ်ဲ�့ကသည။် သိုေ့သာ် 

၎ငး်တုိတွ့င ် အစုိးရက လက်ခံ�ိငုသ်ည် ့

ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ်များ မ�ိှ�ကသည်အ့တွက် 

ဤကဲသ့ိုေ့သာေြမယာအြငငး်ပွားမ� ြပဿနာများကုိ အလယ်ွတကူ 

ေြဖ�ှငး်ရန ် မြဖစ်�ိငုေ်ပ။ ၁၉၉၂ ခု�စ်ှ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး 

စီမံကိနး်မှ ေြမပုိင�ှ်ငမ်ျားြဖစ်လာ�ကသမူျားကလညး် 

လက်�ိှြခံေြမများကုိ ၎ငး်တုိလ့ညး် ပုိငဆ်ိငု�်ကသညဟ်ု 

လက်ခံယုံ�ကညထ်ား�ကသည။်  

ဘားအ�ံမို� မှ ကားြဖင်သ့ာွးလ�င ် ၁ နာရီခန် ့�ကာမည် ့ မေဝးလှသည် ့

�မို�နယ်တစ်ခုတွင ် ကုနး်တနး်ဟုေခါ်သည် ့

ေကျးလက်ေတာရွာတစ်ရွာ�ိှသည။် 

ကုနး်တနး်ေကျးရွာသရွူာသားများသညလ်ညး် ဗုဒ�ဘာသာဝင ်

ဖလံုကရငလ်ူမျိုးများ ြဖစ်�ကသည။် ရွာသ/ူသားများသည ်

စုိက်ပျိုးေရးကုိသာ အဓိကလုပ်ေဆာင�်ကသည်အ့တွက် 

လယ်ယာေြမများမှာ ၎ငး်တုိ၏့ အသက်ြဖစ်သည။် သိုေ့သာ် 

စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်များမှ ရ�ိှသည် ့ ဝငေ်ငမွျားမှာ 

အမ်ိေထာငစု်အသံးုစာရိတ်များအတွက် လံုေလာက်မ�မ�ိှေသာေ�ကာင် ့

ထိငုး်�ိငုင်သံို ့ သာွးေရာက်၍ အလုပ်လုပ်ကုိင�်ကသညမ်ျားလညး် 

�ိှသည။် ယခငက် ကုနး်တနး်ေကျးရွာ�ငှ် ့ မလှမ်းမကမ်းတွငပ်င ်

ေကအနဲယူ်�ငှ် ့တပ်မေတာ်တုိအ့�ကား တုိက်ပဲွများ ြဖစ်ပွားေလ�ိှ့သည။် 

ကုနး်တနး်ေကျးရွာသည ် ြမနမ်ာအစုိးရ၏ 

တရားဝငအ်ုပ်ချုပ်မ�ဧရိယာတစ်ခု ြဖစ်ေသာ်ြငား 

လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�များ�ကား အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ�့ကသည် ့ ၂၀၁၅ 



232  |  Lue Htar 

ခု�စ်ှထ ိ ဘက်�စ်ှဖက်စလံုးကုိ အခွန�်ငှ် ့ ဆက်ေ�ကးေငမွျား 

ေပးလာခဲ�့ကရသည။် ေကအနဲယူ်မှ ခဲွထက်ွလာသည် ့ (ကရင)် 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်တပ်ဖဲွ�တစ်ဖဲွ�က အစုိးရ�ငှ် ့

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး လက်မှတ်ေရးထိးုလာသြဖင် ့ သက� ရာဇ် ၁၉၉၇ 

ခု�စ်ှတွင ် �ိငုင်ေံတာ်အစုိးရက ၎ငး်တုိအ့ား ေြမဧက ၅၀၀ ကုိ 

ေပးအပ်လိုက်ရာတွင ် ကုနး်တနး်ရွာမှ ေဒသခံအချို�၏ 

အသမ်ိးအဆညး်ခံ လယ်ယာေြမများလညး် ပါဝငသ်ည။် 

ဤအစီအမံေ�ကာင် ့ ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�အြငငး်ပွားြပဿနာများစွာ 

ြဖစ်ပွားလျက်�ိှ�ပီး အသမ်ိးအဆညး်ခံထားရသည် ့ ေြမေနရာများတွင ်

ေကအနဲယူ်ခွဲထက်ွ လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�များအတွက် 

စုိက်ပျိုးေရးရာသေီရာက်တုိငး် ရွာသရွူာသားများက 

လုပ်အားေပးလုပ်ခဲ�့ကရသည။် ယခုအခါ ယငး်ေြမေနရာများကုိ 

ြပနလ်ညရ်ယူရန ် ရွာသရွူာသားများက �ကိုးပမ်းလျက်�ပီး 

လာမည်အ့ပုိငး်တွင ် ၎ငး်တုိ၏့ �ကိုးပမ်းမ�များအေ�ကာငး်ကုိ 

ေဖာ်ြပသာွးပါမည။်  

ေြမယာြပဿနာများကိ ုလကေ်တွ�ကိငုတ်ယွ ်ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်  

ေလလ့ာမ�တွင ်ပါဝငခ်ဲ�့ကသည် ့ေကျးလက်�ငှ် ့�မို � ြပေနြပညသ်မူျားကုိ 

၎ငး်တုိအ့ေနြဖင် ့ ေြမယာြပဿနာတစ်ခု�ငှ် ့ �ကံုေတွ�လာရပါက 

မညသ်ည်အ့ရာများကုိ ြပုလုပ်ပါမညန်ညး်ဟု ေမးြမနး်ရာ တရားဝင ်

ချမှတ်ထားသည် ့ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များအတုိငး် အဆင်ဆ့င်ကုိ့ 

ေဆာငရွ်က်သာွးမညဟ်ု ေြဖ�ကားေလ�ိှ့�ကသည။် 

တရားဝငလ်ုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ အတုိငး်လုပ်ေဆာငသ်ညဆ်ိရုာတွင ်

အုပ်ချုပ်ေရးစနစ်�ိှ ရပ်ကွက် သိုမ့ဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအဆင်မှ့စ၍ 
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ေနြပညေ်တာ်�ိှ ဗဟိုအစုိးရအဆင်ထ့ ိ

အထက်ေအာက်အဆင်မ့ျားအတုိငး် တစ်ဆင်ခ့ျငး်စီ 

ေဆာငရွ်က်သာွးြခငး်ကုိ ဆိလုိုသည။် သိုရ့ာတွင ်

အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည် ့

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ ေစာင်�့ကည်ေ့လလ့ာ�ပီး 

ယငး်ြပဿနာများ�ငှ်ပ့တ်သက်၍ လူအများအား ေမးြမနး်�ကည်ရ့ာတွင ်

တရားဝငလ်ုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ ယငး်အတုိငး် တစ်ေသမွသမ်ိး 

လိုက်နာေဆာငရွ်က်�ပီး အြငငး်ပွားြပဿနာများအား ေြဖ�ှငး်မ�မှာ 

�ှားပါးြဖစ်စဉ်ြဖစ်ေ�ကာငး် �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် ေလလ့ာေတွ� �ိှရသည။် 

ေဒသခံြပညသ်မူျားသည ် ရပ်ေကျးအဆင်တွ့ငပ်င ် ြပဿနာများကုိ 

ေြဖ�ှငး်ရန ်ပုိမုိအားသန�်က�ပီး ပုံမှနတ်ရားေရးစနစ်များကုိ အသံးုြပုရန ်

ဝနေ်လး�ကသည။် နယ်ခံများသည ် ြပဿနာများြဖစ်ပွားလာပါက 

ပထမဦးစွာ မိမိတုိဘ့ာသာ ေြဖ�ှငး်ရန ် �ကိုးစားေလ�ိှ့�က�ပီး 

အဆငမ်ေြပသည်အ့ခါမှသာ ေကျးရွာ သိုမ့ဟုတ် 

ရပ်ကွက်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားထသံို ့ သာွးေရာက် ေြဖ�ှငး်�ကသည။် 

ဥပေဒအရ ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

(�မို�ေပါ်) ရပ်ကွက် �ငှ် ့ (ေကျးလက်ေတာ) ရွာများမှ 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေခါငး်ေဆာငမ်ျားအား အာဏာေပးအပ်ထားြခငး် 

မ�ိှေသာ်လညး် အြငငး်ပွားလျက် �ိှ�ကသည် ့ ဘက်�စ်ှဖက်အ�ကား 

�ကားဝငေ်စ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေပးြခငး်အားြဖင် ့ ေြမယာြပဿနာများကုိ 

အလွတ်သေဘာ ကူညေီြဖ�ှငး်ေပးေလ�ိှ့သည။် 

ရပ်ေကျးေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ် ေြမယာ�ငှ်ပ့တ်သက်သည် ့

ဓေလထ့ံးုတမ်းဆိငုရ်ာစညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ၊ 
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ြပဿနာေြဖ�ှငး်ေရးနညး်လမ်းများကုိ ေြမယာဥပေဒပါ ပုဒမ်အချို� မှ 

ြပ�ာနး်ချက်များ�ငှ် ့ ေပါငး်စပ်ကာ ေြဖ�ှငး်ေလ�ိှ့�ကသည။် 

ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများအေနြဖင် ့ အြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများတွင ်

ဥပမာအားြဖင် ့ ပုိငန်က်ကျူးေကျာ်မ�ကဲသ့ိုေ့သာ ရာဇဝတ်မ��ငှ် ့

မကငး်လွတ်သည် ့ ြဖစ်ရပ်များပါဝငလ်ာသည်အ့ခါများတွင ်

ယငး်အမ�များကုိ ပုံမှနတ်ရားစီရငေ်ရးစနစ်များသို ့ 

လ�ဲေြပာငး်ေပး�ကသည။် သိုေ့သာ်လညး် များေသာအားြဖင် ့

ေြမယာြပဿနာများကုိ ေကျးရွာ သိုမ့ဟုတ် ရပ်ကွက်အဆင်တွ့င ်

ေြဖ�ှငး်မ� မြပု�ိငုသ်ည်အ့ခါ ဥပေဒပါ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များအား 

ယငး်အတုိငး် လိုက်နာေဆာငရွ်က်ြခငး်ထက် အသမိိတ်ေဆမွျား၊ 

တရားေရးဆိုငရ်ာအကူအညေီပးသမူျားအား 

အသံးုြပုေဆာငရွ်က်ြခငး်ကသာ ပုိများသည။် ေအာက်တွင ်

ဤကဲသ့ိုေ့သာ အြဖစ်အပျက်မျိုး �မို�ေပါ်ရပ်ကွက်တွင ်

မညကဲ်သ့ို ့ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသညကုိ် အလျငေ်ဖာ်ြပမညြ်ဖစ်�ပီး 

ေနာက်တွင ် ေကျးလက်ေတာရွာ၌ အလားတူြဖစ်ရပ်မျိုး 

မညကဲ်သ့ို ့ြဖစ်ပွားသညကုိ် တငြ်ပသာွးပါမည။်  

�မို � ြပတငွ ်ေြမယာြပဿနာများကိ ုေြဖ�ှငး်ြခငး်  

စာေရးသေူလလ့ာခဲသ့ည် ့ ဘားအ�ံမို�ေပါ်ရပ်ကွက်မှ 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည ် ေြမယာ�ငှ် ့ ဆိငုသ်ည်အ့မ�များကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ရာတွင ် ေဒသအတွငး်အသံးုြပုေနကျြဖစ်သည် ့

နညး်လမ်းအမျိုးမျိုးသံးု၍ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်သည်န့ညး်ကုိ 

အသံးုချသာွးသည။် အဓိကအားြဖင် ့ အလွတ်သေဘာ 

�ကားဝငေ်စ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေပးသည် ့ နညး်လမ်းကုိ သံးုသာွးေသာ်လညး် 
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ေြမယာဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒမ်ျားကုိ မ�ကာခဏဆိုသလို ကုိးကားမ�များ 

ြပုေလ�ိှ့သည။် အစုိးရေြမစာရငး်ဦးစီးဌာန၏ 

တရားဝငေ်ြမစာရငး်များ�ငှ် ့

နယ်နမိိတ်ခွဲြခားသတ်မှတ်ချက်များကုိလညး် 

ကုိးကားအသံးုြပု�ကေလ�ိှ့သည။် အမ�အတွက် 

ဆံးုြဖတ်ချက်များချမှရာတွင ် ေြမယာဥပေဒကုိ ဥပေဒအတုိငး် 

အသံးုြပုြခငး်မျိုးမဟုတ်ဘ ဲ ေြခာက်လှန်ရ့န�်ငှ် ့

အလွတ်သေဘာဆံးုြဖတ်ချက်များအား (တရား�ုံးမှ ချမှတ်သည် ့

အမိန်မ့ျားကဲသ့ို)့ ေလးစားလိက်ုနာ�ကရန ်

ရညရွ်ယ်အသံးုြပု�ကေလ�ိှ့သည။် ဥပမာအားြဖင် ့

စာေရးသေူလလ့ာေစာင်�့ကည်ခ့ဲေ့သာ ရပ်ကွက်�ုံးသို ့ 

ေရာက်�ိှလာခဲသ့ည် ့လငမ်ယားချငး်ကွာ�ှငး်�ကသည်အ့မ�တွင ်(အမ်ိ�ငှ် ့

ြခံ ပါဝငသ်ည်)့ ၎ငး်တုိပူ့းတဲွပုိငပ်စ�ညး်များကုိ မညကဲ်သ့ို ့ ခွဲေဝ�ကမည ်

ဆိသုည�်ငှ် ့ ပတ်သက်၍ ဇနးီြဖစ်သ�ူငှ် ့ ခငပွ်နး်ြဖစ်သ�ူစ်ှဦးအ�ကား 

သေဘာတူညမီ� မရဘ ဲ ြဖစ်ေနခဲသ့ည။် ယငး်အမ�ကုိေြဖ�ှငး်သည်အ့ခါ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက အမျိုးသမီးြဖစ်သအူား ေအာက်ပါအတုိငး် 

ေြပာသည။်  

“ေြမယာဥပေဒအရဆိလုျင ်ဒအီမ�မှာ ခငဗ်ျား�ိငုဖုိ် ့ အခွင်အ့ေရးမ�ိှဘးူ။ 

ခငဗ်ျားအမျိုးသားက ဒြီခံေြမေပါ်မှာ �စ်ှေပါငး် ၁၅ �စ်ှေလာက် 

ေနလာခဲ�့ပီး�ပီ။ ဒတီစ်ချက်တညး်နဲတ့င ် ခငဗ်ျားအမျိုးသား 

အမ��ိငုသ်ာွးမယ်။” 

ေြမယာဥပေဒတွင ် အေမွဆက်ခံခွင်�့ငှ် ့ ပတ်သက်�ပီး 

ေဖာ်ြပထားြခငး်မ�ိှေပ။ သိုေ့သာ် အကယ်၍ 



236  |  Lue Htar 

ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည ် ေြမေနရာတစ်ခုတွင ် ၃ �စ်ှအထက် 

ဆက်တုိက်ေနထိငုခ်ဲပ့ါက အဆိပုါပုဂ�ိုလ်သည ် ယငး်ေြမကွက်ကုိ 

အလိုအေလျာက်ပုိငဆ်ိငု�်ိငုမ်ညဟ်ု ဆိထုားသည။် 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည ် ဇနးီြဖစ်သအူား ယငး်ဥပေဒပုဒမ်ြဖင် ့

ေြခာက်လှန် ့�ပီး လငမ်ယား�စ်ှဦး�ကား 

ပုိငဆ်ိငုမ်�ခွဲေဝေရးသေဘာတူညခီျက်တစ်ခု ရေအာင ် ြပုလပ်ုခဲသ့ည။် 

သို�့ငှ်တုိ့င ် အမ�အတွက် အမှနတ်ကယ် အမိန်ခ့ျမှတ်သည်အ့ခါ 

ေြမယာဥပေဒကုိ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက အသံးုြပုခဲေ့ပ။ 

ရပ်ကွက်အတွငး်�ိှ အေမွခွဲေဝြခငး်ဆိငုရ်ာဓေလထ့ံးုတမ်းများအရ 

ပုိငဆ်ိငုမ်�ကုိ သားသမီးများ�ငှ် ့ အမျိုးသမီးြဖစ်သအူပါအဝင ်

မိသားစုဝငမ်ျားအားလံုးအ�ကား ညတူီညမီ� 

ခွဲေဝရမညြ်ဖစ်သည်အ့တွက် အမျိုးသားြဖစ်သသူည ်

ပုိငဆ်ိငုမ်�အားလံုး၏ ေလးပုံပုံ တစ်ပုံကုိသာ ရသင်ေ့�ကာငး် 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက အမိန်ခ့ျမှတ်ခဲသ့ည။်  

အမဲွခွဲေဝြခငး်�ငှ် ့ အမ်ိြခံေြမဆိငုရ်ာကိစ�များအပါအဝင ်

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာအများစုကုိ တရားဥပေဒအတုိငး် 

အတိအကျမဟုတ်ဘ ဲ ဤနညး်လမ်းြဖစ်သာ ေြဖ�ှငး်ေလ�ိှ့�ကသည။် 

ေြမယာဥပေဒကုိ ဥပေဒအတုိငး် တုိက်�ုိက် 

အသံးုချြခငး်မ�ိှေသာ်လညး် အမ�တွင ် ပါဝငပ်တ်သက်သမူျားအ�ကား 

သေဘာတူညမီ� တစ်စုံတရာရရန ် လုပ်ေဆာငရ်ာတွင ်

အရငး်အြမစ်တစ်ခုအေနြဖင် ့ အသံးုြပု�ကေလ�ိှ့သည။် ဤသို ့ြဖင် ့

ဥပေဒမှ ြပ�ာနး်သတ်မှတ်ထားသည် ့ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ�ငှ် ့
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ဥပေဒြပ�ာနး်ချက်မ�ိှသည် ့ နညး်လမ်းများကုိ 

ေရာေ�ာှအသံးုြပု�ကသည။်  

ေြမယာြပဿနာများ�ငှ် ့ ရငဆ်ိငု�်ကံုေတွ�ရသည်အ့ခါ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းထ ံ သာွးေရာက်သည် ့ နညး်လမ်းအြပင ်

ေဗဒငဆ်ရာ၊ ေ�ှ � ြဖစ်ေဟာဆရာ�ငှ် ့ ဘနုး်ေတာ်�ကီးတုိကဲ့သ့ိုေ့သာ 

ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်� နယ်ပယ်အတွငး်မှ ပုဂ�ိုလ်များ၊ 

ရဟနး်များထတွံငလ်ညး် အကူအညေီတာငး်ခံ�ကသည။် 

ယုံ�ကညသ်မူျားသည ် ၎ငး်တုိ၏့ ကံအညံမ့ျား 

ေလျာပ့ါးေစရနလ်ညး်ေကာငး်၊ ေြမယာအြငငး်ပွားမ�များတွင ်

အမ�များ�ိငုြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် ေဈးတနသ်ည် ့ ေြမကွက်များ 

ဝယ်ယူရ�ိှြခငး်စသည် ့ လိုအငဆ်��များ 

ြပည်ဝ့�ိငု�်ကေစရနလ်ညး်ေကာငး် ဤကဲသ့ိုေ့သာ ပုဂ�ိုလ်များအား 

ေငေွ�ကးလ�ဒါနး်ပူေဇာ်�က�ပီး ယ�တာများ ရယူေလ�ိှ့�ကသည။် 

ေြမယာများအသမ်ိးခံရသည် ့အမ�ကိစ�များအပါအဝင ်ပုိမုိ�ကီးမားသည် ့

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများတွင ် ဘနုး်ေတာ်�ကီးများအားလညး် 

အကူအည ီ ေတာငး်ခံ�ကေလ�ိှ့သည။် အထးူသြဖင် ့ ဘားအ�ံမို�ေပါ်၌ 

ေြမယာြပဿနာများ ေြဖ�ှငး်သည်ေ့နရာတွင ် ဩဇာ�ကီးမားသည် ့

ရဟနး်အဖဲွ�အစညး်တစ်ခုြဖစ်သည် ့ မဘသ ၏ ပါဝငမ်�မှာ 

တုိးလျက်�ိှလာေနသည။် မဘသအဖဲွ�ထတွဲင ် ေြမယာကိစ�များကုိ 

အထးူြပုကုိငတွ်ယ်ရန ် ရဟနး်ေတာ်တစ်ပါးကုိပင ် သးီသန် ့ 

တာဝနေ်ပးအပ်ထားသည။် တရား�ုံးသိုေ့ရာက်�ိှလာသည် ့

ေြမယာအမ�များကုိ ရငဆ်ိငု�်ကရသမူျားအတွက် အဆိပုါ ရဟနး်က 
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ရံဖနရံ်ခါ အကူအညမီျားေပးတတ်သည။် သိုေ့သာ် 

ယငး်အကူအညမီျားကုိ ပုံမှနစ်နစ်တကျေပးြခငး်မျိုးေတာ ့မဟုတ်ေပ။  

ေအာက်ပါအမ�ြဖစ်ရပ်ေလလ့ာမ�တွင ် ဥပေဒြပ�ာနး်ချက်ပါ 

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ အတိအကျ လိုက်နာြခငး်မျိုး မဟုတ်ဘ ဲ

ဘနုး်ေတာ်�ကီးများ�ငှ် ့ အြခားေသာ ြပငပ်ပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၏ 

ကူညေီဆာငမ်မ�များကုိ ရယူလျက် �ကီးမားသည် ့

ေြမယာအသမ်ိးခံရမ�ကိစ�ရပ်များကုိ ြပညသ်လူူထကု မညကဲ်သ့ို ့ 

ရငဆ်ိငု�်ကသည်အ့ေနအထားကုိ စာေရးသ ူ

သ�ုပ်ေဖာ်တငြ်ပသာွးပါမည။် အမ�တွင ်

ပါဝငကူ်ညေီဆာငရွ်က်ေပး�ကသမူျားတွင ် �ိငုင်ေံရးပါတီအဖဲွ�ဝငမ်ျား၊ 

ြပညန်ယ်အဆင်ဝ့န�်ကီးများ၊ ရဟနး်ေတာ်များ�ငှ် ့

ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များတုိ ့ ပါဝင�်ကသည။် ေဖာ်ြပပါ အမ�တွင ်

ဘနုး်ေတာ်�ကီးများ�ငှ် ့ လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုးတုိ၏့ ပါဝငမ်�များ�ငှ်အ့တူ 

အမ�ဓါးစာခံြဖစ်ခဲရ့သည် ့ ေဒါ် နနီကဲီသ့ိုေ့သာ စာတတ်ေပတတ်ပုဂ�ိုလ ်

တစ်ေယာက်မဟုတ်သည် ့ သက်�ကီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအေနြဖင် ့

ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်��ငှ် ့ ပတ်သက်ေသာ �ုံးပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ ေြမယာဥပေဒများကုိ �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် 

နားမလညသ်ည်အ့တွက် ေြမယာြပဿနာများကုိ 

ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်ရာတွင ် မညကဲ်သ့ိုေ့သာ အခက်အခဲများ 

�ကံုေတွ� ခဲရ့သညကုိ်လညး် တငြ်ပသာွးပါမည။်  

�မို � ြပတငွ ်ေလလ့ာခ့ဲသည့် ြဖစရ်ပ် -- ေြမယာအသမ်ိးဆညး်ခံရြခငး်�ငှ် ့

ဘန်ုးေတာ်�ကးီများ၏ အခန်းက� 
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ယခငက် လယ်ကွက်ြဖစ်ခဲဖူ့းသည် ့ ေြမေနရာများကုိ ၁၉၉၂ ခု�စ်ှတွင ်

လူေနအမ်ိြခံများအြဖစ် အကွက်ချ၍ ရပ်ကွက် က ဟုေြပာငး်လဲမ� 

ြပုလိုက်သည်အ့ခါ လယ်ယာေြမအေြမာက်အများကုိ 

�ိငုင်ေံတာ်အစုိးရက သမ်ိးဆညး်ခဲသ့ည။် ဤတွင ်ေဒါ် နနီပုိီငဆ်ိုငသ်ည် ့

ေြမ ၅ ဧကအနက် ၄ ဧကလညး် အသမ်ိးခံခဲရ့သည။် ေဒါ် နနီအီား 

အလျားအန ံ စတုရနး်ေပ ၅၀ x ၇၅ �ိှသည် ့ လူေနအမ်ိြခံ တစ်ြခံကုိ 

ေလျာ်ေ�ကးအြဖစ် ြပနလ်ညရ်�ိှခဲ့သည။် ေဒါ် နနီ�ီငှ် ့ စာေရးသ ူ

ေတွ�ဆံခုဲသ့ည်အ့ချိနတွ်င ် ေြမး(ေယာက်ျားေလး) ြဖစ်သ�ူငှ်အ့တူ 

ေနထိငုလ်ျက်�ိှသည။် သားသမီး ၄ ေယာက်မှာ 

အမ်ိေထာငအ်သးီသးီကျ�ပီး ထိငုး်�ိငုင်တွံင ် အလုပ်သာွးေရာက် 

လုပ်ကုိငလ်ျက်�ိှ�ကသည။် ေဒါ် နနီသီည ် စာေရးစာဖတ် 

မလုပ်တတ်သည် ့ အသက်�ကီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးလညး် ြဖစ်သည။် 

ခငပွ်နး်ြဖစ်သ ူမဆံးုပါးခငက် ၎ငး်�ငှ်အ့တူ မဟာဘနုး်�ကီးေကျာငး်တွင ်

ေနထိငုခ်ဲ�့ကသည။် ေကျာငး်ထိငုဆ်ရာေတာ်�ငှ်လ့ညး် 

နးီစပ်ေကာငး်မွနသ်ည် ့ ဆက်ဆေံရး �ိှခဲသ့ည။် ဦးသနိး်စိမ်အစုိးရ 

အာဏာရလာသည်အ့ခါ ရပ်ကွက် က အတွငး်မှ 

ရပ်ကွက်ေနြပညသ်မူျားက ၎ငး်တုိ ့ အသမ်ိးဆညး်ခံခဲရ့သည် ့

ေြမယာများအား ြပနလ်ညရ်�ိှရန ်စတငေ်တာငး်ဆိလုာခဲ�့ကသည။်  

သက� ရာဇ် ၂၀၁၂ ခု�စ်ှတွင ် မိမိတုိပုိ့ငဆ်ိငုခ်ဲသ့ည် ့ ေြမဧကအချို�ကုိ 

ြပနလ်ညရ်�ိှရနအ်လိုင့ာှ ေဒါ် နနီတုိီလ့ငမ်ယား�စ်ှဦး 

မဟာေကျာငး်ထိငုဆ်ရာေတာ်၏ အကူအညကုိီ ရယူလျက် ယခင ်

အစုိးရလက်ထက် ကရငြ်ပညန်ယ်ဝန�်ကီးချုပ်အား 

ေတာငး်ဆိခုဲ�့ကသည။် ဝန�်ကီးချုပ်ေဟာငး်ြဖစ်သသူည ်
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မဟာဘနုး်ေတာ်�ကီးေကျာငး်သို ့ မ�ကာခဏ သာွးေရာက်တတ်သ ူ

ြဖစ်�ပီး ေဒါ် နနီတုိီအ့ား ေြမ ၁ ဧကကုိ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ခဲသ့ည။် 

သိုေ့သာ်ယငး်သည ် ��တ်ြဖင်သ့ာ ေပးခဲသ့ည် ့ ခွင်ြ့ပုချက်ြဖစ်�ပီး 

ေြမယာပုိငဆ်ိငုခ်ွင်အ့သအိမှတ်ြပုလက်မှတ်ကုိမူ မရ�ိှခဲေ့ပ။ 

ြပဿနာမှာ ယငး်ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ခဲသ့ည် ့ ေြမေနရာတွင ်

မိသားစုေပါငး် ၈ စုခန်ေ့နထိငုေ်န�ကြခငး် ြဖစ်သည။် မိမိခငပွ်နး် 

ဆံးုပါးသာွးသည်အ့ချိနတွ်င ် ဝန�်ကီးချုပ်က ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ခဲသ့ည် ့

ေြမကုိ ရယူလိုေသာေ�ကာင် ့ ယငး်ေြမေနရာတွင ်

အေြခချေနထိငုေ်န�ကသည် ့ ြခံေြမပုိင�ှ်ငအ်သစ်များ�ငှ် ့ ေဒါ် နနီ ီ

အမ�ရငဆ်ိငုရ်ေတာသ့ည။် ဘက်�စ်ှဖက်စလံုးက ပထမဦးစွာ 

ရပ်ကွက်တရား�ုံးတွင ် ည��ိ�ငိး်ေြဖ�ှငး်�ကသည။် 

အမ်ိြခံေြမပုိင�ှ်ငသ်စ်မိသားစု တစ်စုစီမှ (အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၄၀၀၀ 

ခန်�့ငှ် ့ တနဖုိ်းတူညသီည်)့ ေငကွျပ် သနိး် ၅၀ ကုိ ေလျာ်ေ�ကးအြဖစ် 

ေဒါ် နနီကီ ရယူလိုသည။် ေြမကွက်ေပါ်တွင ် အမ်ိေဆာက်ထားသည် ့

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်�ှငအ်မျိုးသားတစ်ဦးက ေငကွျပ် ၁၅ သနိး်သာ 

ေပးလိုသည။် ကျန�ိှ်သည် ့ မိသားစု ၇ စု က မညသ်ည်ေ့လျာ်ေ�ကးမှ 

မေပး�ိငုေ်�ကာငး် ေြပာသညဟ်ု ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက 

စာေရးသတုိူအ့ား ြပနလ်ညေ်ြပာြပသည။် အဘယ်ေ�ကာင်ဆ့ိေုသာ် 

၎ငး်တုိတွ့င ် ယခင ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေပးအပ်ထားသည် ့

ေြမပုိငဆ်ိငုမ်�အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ်များ �ိှေန�ကေသာေ�ကာင် ့

ြဖစ်သည။် (ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေဟာငး်သည ် ေြမကွက်များကုိ 

တရားမဝငေ်ရာငး်ချခဲသ့ညဟ်ု စွပ်စဲွခံထားရသည ် ဟူ၍လညး် 

စာေရးသေူမးြမနး်ခဲသ့ည် ့အြခားရငး်ြမစ်များက ေြပာြပ�ကသည။်)  
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၂၀၁၅ ခု�စ်ှ မတ်လတွင ် အမ�ကုိ ေနာက်ထပ်တစ်�ကိမ် 

ြပနလ်ညေ်ဖာ်ထတ်ုရန ် ေဒါ် နနီ ီ �ကိုးစားခဲသ့ည။် �ကားနာပဲွကုိ 

မဟာဘနုး်�ကီးေကျာငး်တွင ် ြပုလုပ်ခဲ�့ပီး စာေရးသတုိူ၏့ 

ကွငး်ဆငး်သေုတသနအဖဲွ�လညး် တက်ေရာက်ေစာင်�့ကည် ့

ေလလ့ာခဲသ့ည။် ေဒါ် နနီအီား လက်�ိှအမ်ိြခံေြမပုိင�ှ်ငမ်ျားက လွနစွ်ာမှ 

စိတ်ပျက်ေန�က�ပီ ြဖစ်သည်အ့တွက် အမ�ကုိ ရပ်ကွက်တရား�ုံးတွင ်

ေနာက်တစ်ခါ ေြဖ�ှငး်ရန ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက 

မလိုလားေတာေ့ပ။ ရဟနး်ေတာ်များကုိမူ 

�ကညည်ို ေလးစား�ကေသာေ�ကာင် ့ ဘနုေ်တာ်�ကီးေကျာငး်၌ အမ�ကုိ 

�ကားနာပါက လူအများ ကမူး�ှူးထိးု ြဖစ်�ကမညမ်ဟုတ်ဟု 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ယုံ�ကညေ်မ�ာ်လင်ထ့ားသည။် 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ငှ်အ့တူ ရပ်ကွက်လူ�ကီးပုိငး်က 

သက်ဆိငုသ်မူျားအ�ကား �ကားဝငေ်စ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေပးေနစဉ် 

ေကျာငး်ထိငုဆ်ရာေတာ်က နားေထာင၍်သာ ေနေလသည။် သို�့ငှ် ့

ေဒါ် နနီအီား အားလံုးက နစ်နာေ�ကးေပးရန ် သေဘာတူ�ကသည။် 

သိုေ့သာ် သနိး် ၅၀ ဟူသည် ့ ေငေွ�ကးပမာဏအထ ိ ေပးရနကုိ်မူ 

လက်မခံခဲ�့ကေပ။ ည��ိ�ငိး်မ�အချို� ြပုလုပ်�က�ပီးေနာက် အမ်ိေထာငစု် 

တစ်စုလ�င ် ေင ွ ၁ သနိး် ေပးမညဟ်ူသည် ့ အချက်ကုိ လက်မခံချငဘ် ဲ

ေဒါ် နနီ ီ လက်ခံခဲရ့သည။် ေဒါ် နနီအီေနြဖင် ့ အမ�ကုိ ဥပေဒအရ 

ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်ရန ် �ကိုးစားပါက အချိနမ်ျားစွာ ကုနမ်ညြ်ဖစ်�ပီး 

ေလျာ်ေ�ကးတစ်စုံတရာ မရသည် ့ အေြခအေနမျိုးလညး် 

�ကံုေတွ�ရ�ိငုေ်ချ �ိှသည်အ့တွက် အခုရ�ိှမည် ့ ေငပွမာဏကုိ 

လက်ခံသင်ေ့�ကာငး် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေဒါ် နနီအီား 
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ေြဖာငး်ဖျေြပာဆိသုည။် �ကားနာမ� �ပီးသာွးေသာ်လညး် 

ေဒါ် နနီအီေနြဖင် ့ မေကျနပ်�ိငုေ်သးသည်အ့တွက် စမ်းေချာငး်အနား 

ေြမကွက်အသစ်ကုိ သ(ူမ)အား ေပးအပ်ခဲသ့ည် ့

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းထ ံ ထပ်မံတုိင�်ကားြပနသ်ည။် သိုေ့သာ်လညး် 

အစုိးရက သမ်ိးဆညး်ရယူခဲသ့ည် ့ကျနသ်ည် ့ ေြမဧက ၄ ဧကအတွက် 

နစ်နာေ�ကးကုိလညး် သူ ့(မ) အေနြဖင် ့ရယူလိုေသးသည။်  

စမ်းေချာငး်အနးီမှ ေြမကွက်ကုိ ေဒါ် နနီ ီ ရ�ိှ�ပီးသည�်ငှ် ့

အမ�အသာွးအလာက တစ်မျိုးတဖုံေြပာငး်လဲသာွးသည။် 

ေြမကွက်အသစ်၏ နယ်နမိိတ်ကုိေကျာ်၍ ေြမကွက်ကုိ ကာရံထားရန ်

အမ်ိနးီနားချငး်တစ်ဦးက ေဒါ် နနီအီား အ�ကံေပးသည။် 

ယငး်အမ်ိနးီချငး်၏ အလုပ်�ှငသ်ေူဌးက ၎ငး်ေြမကွက်အား 

ဝယ်ယူရနမ်ျက်စိကျေနသညဟ်ုလညး် ေြပာသည။် သို�့ငှ် ့ သူ ့(မ)အား 

ေပးအပ်ထားသည် ့ေြမကွက်အြပင ်အနးီအနားေြမေနရာများကုိလညး် 

မိမိအပုိငသ်ဖွယ် ေဒါ် နနီ ီ တုိးချဲ� ြခံဝငး်ခတ်ထားလိုက်သည။် 

မိမိအေနြဖင် ့ ဤကဲသ့ို ့ ြပုလုပ်ရန ် အခွင်အ့ေရး�ိှသညဟ်ု 

ယုံ�ကညေ်�ကာငး်၊ ယငး်ေြမများမှာ ပုိင�ှ်ငမ့ဲ်ေြမများ ြဖစ်ေသာေ�ကာင် ့

ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနထမှံ ခွင်ြ့ပုချက်လညး် 

ရ�ိှထား�ပီးသားြဖစ်ေ�ကာငး် စာေရးသတုိူအ့ား ေဒါ် နနီ ီ

ြပနလ်ညေ်ြပာြပသည။် ယငး်ေြမကွက်မှာ လက်�ိှ 

ရနကု်န�်မို�တွငေ်နထိငုသ်ည် ့ တပ်မေတာ်သား တစ်ဦးက ပုိငဆ်ိငုသ်ည် ့

ေြမကွက်ြဖစ်သညဟ်ု ဆိကုာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေဒါ် နနီ၏ီ 

လုပ်ရပ်ကုိ အြပငး်အထနက်န်ကွ့က်ေြပာေလသည။် သူ ့(မ)၏ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်မှာ ပုိငန်က်ကျူးေကျာ်ရာေရာက်သည်အ့တွက် 
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ရာဇဝတ်မ�တစ်ခု ြဖစ်ေ�ကာငး်လညး် အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေြပာသည။် 

“အဖွား လုပ်ေနတာေတွ ရပ်လိုက်ပါေတာ။့ ဒအီတုိငး်ဆက်လုပ်ေနလ�င ်

အဖွား အချုပ်ထ ဲ သာွးရမယ်။ ဒဟီာ (ေြမကွက်) က ပုိင�ှ်င�ိှ်တယ်။ 

ပုိင�ှ်ငေ်တွက တုိင�်ကားတာေတွ လုပ်လာ�ိငုတ်ယ်” ဟုလညး် 

သတိေပးေြပာဆိေုလသည။် ေဒါ် နနီီအ့ေနြဖင် ့ ငိ�ုပီးရငး်သာ 

ငိေုနရေတာသ့ည။်  

သက� ရာဇ် ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ ေအာက်တုိဘာလ ေရာက်သည်တုိ့င ်

ြခံစညး်�ုိးကုိ ေဒါ် နနီ ီမဖယ်�ှားခဲေ့သးေပ။ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက သူ ့(မ)ကုိ 

လိမ်လညလ်ညှ်ဖ့ျားေနသညဟ်ုသာ ေဒါ် နနီ ီ အထင�ိှ်ေနခဲသ့ည။် 

မညသ်ည်အ့ရာကုိ ြပုလုပ်ရမညမှ်နး် မသေိတာသ့လို၊ သူ ့(မ)အေနြဖင် ့

တရား�ုံးသိုလ့ညး် မသာွးချငေ်ပ။ သူ ့(မ)အတွက် ြဖစ်စဉ်များမှာ 

��ပ်ေထးွလွနး်လှသည ် ဟူ၍လညး် ေဒါ် နနီ ီ ေြပာသည။် သ(ူမ)၏ 

�ိငုင်သံားမှတ်ပုံတငက်ဒမှ်ာလညး် ေပျာက်ဆံးုေန�ပီး 

ယငး်�ငှ်ပ့တ်သက်၍လညး် ရဲစခနး်ကုိ သတငး်ပုိရ့ဦးမည။် 

ေဒါ် နနီီအ့ေနြဖင် ့ ေြမပုံကုိလညး် မှနမှ်နက်နက်န ် မ�ကည်တ့တ်ေပ။ 

ေဒါ် နနီီ ့ စာရွက်စာတမ်းများ၏ မိတ� ူအများအြပားကုိ စာေရးသ ူ

ရ�ိှထား�ပီး ယငး်တုိအ့ထတွဲင ် ေြမယာ�ငှ် ့ ပတ်သက်သည် ့

အသအိမှတ်ြပု လက်မှတ်များလညး် ပါဝငသ်ည။် ၂၀၁၂ ခု�စ်ှ 

မတုိငမီ်က ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ် �ှငး်လငး်တိကျသည် ့

ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ်များ �ိှမေနခဲသ့ည်အ့တွက် 

ေဒါ် နနီီထ့တွံင ် ေြမယာဆိငုရ်ာ စာရွက်စာတမ်းများ �ိှေနမ�မှာ 

နားမလည�်ိငုစ်ရာပင ် ြဖစ်သည။် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှတွင ် �မို�နယ်အဆင် ့

ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန�ိှ်သကူ သူ ့(မ) အေနြဖင် ့
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ြပညန်ယ်ဝန�်ကီးချုပ်ထ ံ ရပ်ကွက်အတွငး်�ိှ စမ်းေချာငး်နေဘး 

ေြမကွက်ကုိ ရ�ိှထားသညဟ်ု သာွးေရာက်သတငး်မပုိရ့န ်

ေြပာသညဟ်ုလညး် ေဒါ် နနီကီ ြပနလ်ညေ်ြပာြပသည။် 

ဆရာေတာ်မှတစ်ဆင် ့ ဝန�်ကီးချုပ်�ငှ် ့

ေဒါ် နနီအီဆက်အသယ်ွေကာငး်များ�ိှေနသညကုိ်လညး်ေကာငး်၊ 

ေဒါ် နနီီအ့မ�တွင ် အစုိးရ (အုပ်ချုပ်ေရးစနစ်) အထက်အဆင်မှ့ 

တာဝန�ိှ်ပုဂ�ိုလ်များ ပါဝငလ်ာမညကုိ်လညး်ေကာငး် 

ေဒသအဆင်�ုံ့းပုိငး်ဆိငုရ်ာ တာဝန�ိှ်သမူျားက မလိုလား�ကေပ။ 

ေဒသအာဏာပုိငမ်ျားက အမ�ကုိ ေဒသအဆင်တွ့ငပ်င ်

ေြဖ�ှငး်လို�ကသည။်  

၂၀၁၅ ခု�စ်ှ မတ်လအတွငး် ြပုလုပ်ခဲသ့ည် ့ �ကားနာမ��ပီးေနာက် 

အသမ်ိးအဆညး်ခံေြမယာများ�ငှ် ့ ပတ်သက်�ပီး 

မဟာေကျာငး်ထိငုဆ်ရာေတာ်ထမှံအကူအညကုိီ ေဒါ် နနီ ီ

ဆက်လက်ရယူေနခဲသ့ည။် ဆရာေတာ်အေနြဖင် ့ ဤကိစ�တွင ်

တုိက်�ုိက်ပါဝင ် မပတ်သက်လိုသည်အ့တွက် မဘသအဖဲွ�အတွငး်မှ 

ေြမယာကိစ�က�မ်းကျငသ် ူ ရဟနး်တစ်ပါးအား ဆက်သယ်ွေပးခဲသ့ည။် 

ေဒါ် နနီ၏ီ အမ�ကိစ�တစ်ေလ�ာက်လံုး အဆိပုါဘနုး်�ကီးက သူ ့(မ)အား 

ကူညေီနခဲ့သည။် ဘနုး်ေတာ်�ကီးအေနြဖင် ့ �ိငုင်ေံရးအေြခအေန 

အေြပာငး်အလဲကုိ ေစာင်ဆ့ိငုး်ခဲ�့ပီး အနအ်ယ်လ်ဒအီစုိးရ 

အာဏာရလာသည်အ့ချိနေ်ရာက်သည်အ့ခါမှ အမ�ကိစ�အတွက် 

စတငလ်�ပ်�ှားခဲသ့ည။် ေဒါ် နနီီ ့ ကုိယ်စား အနအ်ယ်လ်ဒ ီ အစုိးရ၏ 

(ကရင)် ြပညန်ယ်ဝန�်ကီးချုပ်ကုိ ဆက်သယ်ွခဲ�့ပီး ေဒါ် နနီီအ့မ� 

ေြဖ�ှငး်ေရးနညး်လမ်းများကုိ ဝန�်ကီးချုပ်အား 
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အ�ကံေပးမိန် ့�ကားခဲသ့ည။် ဝန�်ကီးချုပ်အသစ်က ေဒါ် နနီ၏ီ 

ေြမအမ�ကုိ စာြဖင်ေ့ရးသား�ပီး ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနသို ့ တငြ်ပရန ်

ဆရာေတာ်အား ေြပာ�ကားခဲသ့ည။် မဟာဘနုး်ေတာ်�ကီးေကျာငး်မှ 

ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးကုိ ေဒါ် နနီအီတွက် စာတစ်ေစာငကူ်ညေီရးသားေပး�ပီး 

သူအ့ားပုိလ့ာေပးရန ်မဘသဘနုး်ေတာ်�ကီးက မိန်မှ့ာ��န�်ကားခဲ့သည။် 

သိ�ုငှ်တုိ့င ် ြပညန်ယ်ဝန�်ကီးချုပ်အသစ်�ငှ် ့

အနအ်ယ်လ်ဒတီာဝန�ိှ်ပုဂ�ိုလ်များက ေြမယာဥပေဒ�ငှ်ပ့တ်သတ်�ပီး 

များစွာ သ�ိှိထားမညမ်ဟုတ်ဟု ယူဆသည်အ့တွက် 

ေဒါ် နနီအီမ��ငှ်ပ့တ်သက်�ပီး အဆငမ်ေြပြဖစ်မညကုိ် ဘနု�်ကီးက 

စုိးရိမ်ေနခဲသ့ည။် ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာန�ုံးအေနြဖင် ့

လုပ်ေဆာငမ်�အချို�ကုိ အေကာငအ်ထညေ်ဆာငရွ်က်ခဲပ့ါက ယငး်တုိကုိ့ 

စစ်ေဆးရန�်ငှ် ့ မှနက်နသ်ည်ဆ့ံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရန ်

အနအ်ယ်လ်ဒဝီန�်ကီးချုပ်�ငှ် ့ တာဝန�ိှ်ပုဂ�ိုလ်များက 

ေ�ှ �ဆက်ေဆာငရွ်က်�ကရန ် အေတွ�အ�ကံု�ိှ�ကသည။် သိုေ့သာ် 

ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန�ိှ်ပုဂ�ိုလ်မှာ မဘသအေနြဖင် ့ ေဒါ် နနီ၏ီ 

အမ�တွင ် ကူညလီိုက်ပါေဆာငရွ်က်ရနကုိ် အလို�ိှမှာ 

မဟုတ်သည်အ့တွက် မညသ်ည်အ့ခါမှ မှနမှ်နက်နက်န ်

ေဆာငရွ်က်ေပးမညမ်ဟုတ်ဟု ဘနုး်ေတာ်�ကီးက အထင�ိှ်ထားသည။်  

၂၀၁၆ ခု�စ်ှ ေအာက်တုိဘာလတွင ် ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနမှ အရာ�ိှက 

ေဒါ် နနီ၏ီ ေြမကုိ လာေရာက်တုိငး်တာခဲ�့ပီး စမ်းေချာငး်ေဘး�ိှ 

ေြမကွက်အတွက် အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ် ထတ်ုေပးခဲသ့ည။် 

သူ ့(မ)၏ ေြမအမ�ကုိ တရားဥပေဒလုပ်ထံးုလုပ်နညး်များအတုိငး်သာ 

ေြဖ�ှငး်လိုခဲသ့ညဟ်ု ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနကုိ ယခငက် 
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ေြပာ�ကားခဲ့သညဟ်ု စာေရးသအူား ေဒါ် နနီ ီ ြပနေ်ြပာငး်ေြပာြပသည။် 

သိုေ့သာ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက သူ ့(မ)အေနြဖင် ့

ဥပေဒအတုိငး်လိုက်နာေဆာငရွ်က်�ိငုေ်သာ်လညး် ယငး်မှာ 

အချိန�်ကာြမင်မ့ညြ်ဖစ်�ပီး သ(ူမ) လိုလားသည် ့ အေြဖလညး် 

ရ�ိငုမ်ညမ်ဟုတ်ဟု သတိေပးေြပာ�ကားခဲဖူ့းသည။် ၎ငး်တုိ၏့ 

အစီအမံသည ် သူ ့(မ)အတွက် အေကာငး်ဆံုး ြဖစ်သညဟ်ုလညး် 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေဒါ် နနီီကုိ့ အခိုငအ်မာေြပာခဲသ့ည။် ယငး်မှာ 

သူ ့(မ)အမ�ကုိ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ မတ်လအတွငး် ဘနုး်ေတာ်�ကီးေကျာငး်တွင ်

�ကားနာခဲ့သည်အ့ချိနမှ်စ၍ ေဒါ် နနီ ီ ေတာက်ေလ�ာက် 

လက်ခံရ�ိှခဲ့သည် ့ အ�ကံတစ်ခု ြဖစ်သည။် ေဒါ် နနီ၏ီ အမ� 

မညကဲ်သ့ိုေ့သာ ပုံစံြဖင် ့အ�ပီးသတ်သာွးမညကုိ် မဘသ အဖဲွ�အေနြဖင် ့

�ကိုတငမ်သသိလို၊ ေဒါ် နနီကုိီယ်တုိငလ်ညး် အမ��ငှ်ပ့တ်သက်၍ 

မညကဲ်သ့ို ့ ေ�ှ �ဆက်သာွးရမညကုိ်လညး် မသေိပ။  

ဤအမ�တွင ် အမ�ရငဆ်ိငုရ်သမူျားက မတူညသီည် ့ ပုဂ�ိုလ်၊ 

အဖဲွ�အစညး်အမျိုးမျိုးထ ံ သာွးေရာက်အကူအညေီတာငး်ခံကာ 

ြပဿနာများကုိ �ကိုးစားေြဖ�ှငး်ရာတွင ် ‘legal hybridity’ 

သေဘာအယူအဆကုိ ထငထ်င�ှ်ား�ှားေတွ� ြမငရ်မည ် ြဖစ်သည။် 

အစုိးရတာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာငေ်န�ကသည် ့ ဝနထ်မ်းများသညပ်င ်

ြပညသ်မူျားအေနြဖင် ့ ဥပေဒြပ�ာနး်ချက်ပါ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ 

လိုက်နာ�ပီးအမ�ေြဖ�ှငး်ြခငး်ကုိ မလိုလား�ကေပ။ ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင် ့

အစုိးရ၏ ေြမယာဥပေဒကုိ အသံးုြပု�ကေသာ်လညး် 

ေြမြပငအ်ေြခအေနများ�ငှ် ့ ပတ်သက်�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ 

အြမငသ်ေဘာထားများအေပါ်အေြခခံ၍သာ ဥပေဒကုိ 
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အသံးုြပု�ကသည။် ထိုအ့ြပင ် ေြမယာြပဿနာများကုိ 

ေြဖ�ှငး်သည်ပုံ့စံအေပါ် လ�မ်းမုိးမ��ိှသည် ့ အချက်များတွင ်

ေဒါ် နနီကဲီသ့ို ့ �မို �ေနလူထမုျားပင ် လက်�ိှေြမယာဥပေဒအေ�ကာငး်ကုိ 

နားလညသ်ေဘာေပါက်မ�မ�ိှသည်အ့ချက်၊ ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင် ့

မေကျနပ်မ�များ �ိှလာပါက မညသ်ည်ေ့နရာတွင ် မညကဲ်သ့ို ့ 

တုိင�်ကားေတာငး်ဆိရုမညကုိ် �ှငး်လငး်စွာ 

မသ�ိကေသးသည်အ့ချက်တုိလ့ညး် ပါဝငသ်ည။် 

အထက်တွငေ်ဖာ်ြပခဲသ့ည် ့ ြဖစ်ရပ်နမူနာအရ ရဟနး်ေတာ်များ�ငှ် ့

ဝန�်ကီးချုပ်ေဟာငး်ကဲသ့ိုေ့သာ မိမိတုိ၏့ 

အသအိက�မ်းမိတ်ေဆအွဆက်အသယ်ွများထ ံ

ချဉ်းကပ်အကူအညရီယူသည် ့ နညး်လမ်းများကုိ လူအများ 

ပုိမုိအသံးုြပု�ကသည။်  

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်မ�ြပုရသည်အ့ခါ 

မိမိဘာသာအမီှအခိုကငး်ကငး် ရပ်တညရ်နခ်က်ခဲ�ပီး 

အလွယ်တကူထခိိုက်ခံစားရ�ိငုသ်မူျား �ငှ် ့ စာတတ်ေြမာက်မ� 

မ�ိှသည်သ့မူျားအတွက် အေြခအေနက ပုိ၍ဆိးု�ိငုေ်�ကာငး်ကုိလညး် 

ေဖာ်ြပပါြဖစ်ရပ်က မီးေမာငး်ထိးုလျက်�ိှသည။် သူ ့(မ)ကုိ ရပ်ကွက်�ငှ် ့

�မို �နယ်အာဏာပုိငမ်ျားက လိမ်ညာလှည်ဖ့ျားေနသညဟ်ု 

ေဒါ် နနီအီေနြဖင် ့ ေလးေလးနက်နက် ယုံ�ကညထ်ားသည်အ့တွက် 

မိမိအမ�ကိစ�ကုိ ကူညေီြဖ�ှငး်ေပးရန ် ဩဇာတိက� မ�ကီးမား 

ဘနုး်ေတာ်�ကီးများ�ငှ် ့ ြပညန်ယ်အဆင် ့ အစုိးရအရာ�ိှများအား သ(ူမ) 

အားကုိးအားထား ြပုခဲသ့ည။် အဦးအစတွင ် အမ�ကုိ 

ရပ်ကွက်အဆင်တွ့ငသ်ာ ေြဖ�ှငး်ရန ် သ(ူမ) ပုိမုိ လိုလားခဲေ့သာ်လညး် 
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ယငး်အတုိငး် ေြဖ�ှငး်မ�ြပုရန ် ခက်ခဲေ�ကာငး် 

လက်ေတွ�သတိြပုမိလာသည�်ငှ်အ့မ� အထက်အာဏာပုိငမ်ျား၏ 

အကူအညကုိီ ရယူေြဖ�ှငး်ရန ်ေဒါ် နနီ ီအာသသီြဖစ်လာခဲသ့ည။်  

ေကျးလကေ်ဒသမှ ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ဆိငုရ်ာြပဿနာများ  

�မို� ြပရပ်ကွက်ေနြပညသ်မူျားကဲသ့ိုပ့င ်

ကုနး်တနး်ေကျးရွာသေူကျးရွာသားများကလညး် 

ေြမယာဆိငုရ်ာြပဿနာများကုိ ေကျးရွာအဆင်တွ့ငပ်င ်

ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်ရန ် ပုိမုိလိုလား�ကသည။် ကုနး်တနး်ရွာကဲသ့ို ့ 

ေကျးလက်ေဒသများတွင ် ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနများ�ငှ် ့

ေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ�ေကာ်မတီများထမှံ အကူအညမီျားရယူမ� ပုိ၍ပင ်

နညး်ပါး�ကသည။် ရွာသရွူာသားများတွင ် ေြမယာဥပေဒ�ငှ် ့

ပတ်သက်သည် ့ ဗဟုသတု နညး်ပါးလျက်�ိှ�က�ပီး 

ဌာနဆိငုရ်ာလုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ�ငှ်လ့ညး် ရငး်�ှးီက�မ်းဝငမ်� 

မ�ိှ�ကေပ။ ေကျးလက်ေနြပညသ်မူျားအတွက် အစုိးရဌာနများ၏ 

ြပညသ်ူဝ့နေ်ဆာငမ်�စနစ်မှာ အလွနတ်ရာမှ ��ပ်ေထးွ�ပီး ေငေွ�ကး 

အကုနအ်ကျများြခငး်၊ အချိနေ်ပးရြခငး်�ငှ် ့ ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ 

အတားအဆးီများ�ိှြခငး်ဟူသည် ့ အချက်များြဖင် ့

ယှဉ်လျက်��ြမင�်ကသည။် စာေရးသ၏ူ မျက်ြမငလ်က်ေတွ� 

ေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များအရ ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငပုိ်ငး်များပင ်

ေြမယာဥပေဒကုိ နားလညမ်�မ�ိှေ�ကာငး် ေတွ�ရသည။် 

ေကျးရွာအုပ်စုအဆင် ့ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများသာ အစုိးရဥပေဒများ�ငှ် ့

ပတ်သက်သည် ့ ဗဟုသတု�ိှထားသည။် သို�့ငှ်တုိ့င ်

�ုံးပုိငး်ဆိငုရ်ာလုပ်ထံးုလပ်ုနညး်များကုိ အဆိပုါအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက 
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လိုက်နာအသံးုြပုမ� သပ်ိမ�ိှေပ။ ေကျးရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျားကဲသ့ိုပ့င ်

ေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေရးနညး်လမ်းများ�ငှ် ့

ဓေလထ့ံးုတမ်းဆိငုရ်ာနညး်လမ်းများကုိ အဓိက အသံးုြပုေလ�ိှ့သည။် 

ေကျးရွာအတွငး် မေြဖ�ှငး်�ိငုသ်ည် ့ အမ�ကိစ�များအတွက် 

ေကျးရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျားေရာ၊ ရွာသရွူာသားများပါ ယခငက် 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�အစညး်များအား မ�ကာခဏဆိုသလို 

ေတွ�ဆံေုဆးွေ�းွတုိငပ်င�်ကေလ�ိှ့သည။် ယခုအခါ ယငး်ကဲသ့ိုေ့သာ 

တုိငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�များမှာ ေလျာပ့ါးလာေသာ်လညး် 

ပုိမုိ�ကီးမား��ပ်ေထးွသည် ့ အမ�ကိစ�များ ေပါ်ေပါက်လာသည်အ့ခါ 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�များထ ံ အကူအညေီတာငး်ခံ�ကသည် ့

အေြခအေနများ ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှေသးသည။်  

ယခငက် တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�များထ ံ ချဉ်းကပ်အကူအည ီ

ေတာငး်ခံရြခငး်မှာ �ိငုင်ေံတာ်အစုိးရ၏ ယ��ရားများထက်စာလ�င ်

၎ငး်တုိက့ ပုိ၍လ�ငလ်�ငြ်မနြ်မန ် ဆံးုြဖတ်လုပ်ကုိင�်ိငုသ်ညသ်ာမက 

အကုနအ်ကျအားြဖင်လ့ညး် ပုိမုိသက်သာေသာေ�ကာင်ြ့ဖစ်သညဟ်ု 

ရွာသရွူာသားများက စာေရးသအူား ေြပာြပ�ကသည။် 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�များ၌ မိမိတုိ၏့ 

ေဆမွျိုးအရငး်အချာများ ဝငေ်ရာက်တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်န�ကသည် ့

အေြခအေနမျိုးတွငလ်ညး် သက်ဆိငုရ်ာေကျးရွာသ/ူသားများက 

ယငး်အဖဲွ�များထ ံ သာွးေရာက်အကူအညရီယူြခငး်မျိုး �ိှ�ိငုသ်ည။် 

တုိငး်ရငး်သားအဖဲွ�များက တရားမ�တမ� ပုိ�ိှသည် ့ ဆံးုြဖတ်ချက်မျိုးကုိ 

ချမှတ်ေပး�ိငုသ်ညဟ်ုလညး် ရွာသ/ူသားများက ယူဆ�ကသည။် 

(အစုိးရ�ငှ် ့ တုိငး်ရငး်သား လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�များအ�ကား) ၂၀၁၂ 
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အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညခီျက် ရ�ိှ�က�ပီးေနာက် 

တုိငး်ရငး်သားအဖဲွ�များ၏ အခနး်က� ေမှးမိှနလ်ာ�ပီး ရွာသ/ူသားများမှ 

၎ငး်တုိထ့ ံ ချဉ်းကပ်အကူအညေီတာငး်ြခငး်များ ေလျာန့ညး်လာသည။် 

စာေရးသြူပုလုပ်ခဲသ့ည် ့သေုတသနတွင ်ပါဝငခ်ဲ့သည် ့ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးက 

ေအာက်ပါအတုိငး် ေြပာသည။် “အခုဆိရုင ် လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�ေတွမှာ 

(အလျငက်ေလာက်) အာဏာသပ်ိမ�ိှေတာဘ့းူ။ အမ�ေတွကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရတာလညး် သတုိူအ့လုပ် မဟုတ်ေတာဘ့းူ။” 

အြငငး်ပွားစရာကိစ�များကုိ အဓိက တာဝနယူ် ေြဖ�ှငး်ရသမှူာ 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ ြဖစ်လာသည။် တုိငး်ရငး်သား 

လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�များတွင ်ဩဇာအ�ိှနအ်ဝါ ကျဆငး်သာွးေသာ်လညး် 

၎ငး်တုိ၏့ ေဆာငရွ်က်ချက်များက အစုိးရ၏ တရားဝင ်

ယ��ရားအေဆာက်အအံုများထက် ပုိမုိထေိရာက်မ��ိှသညဟ်ု 

ယုံ�ကည�်ကသည် ့ ေဒသခံအချို�လညး် �ိှသည။် ဤအချက်�ငှ် ့

ပတ်သက်�ပီး ဦးေနေကျာ် ဆိုသကူ �ှငး်လငး်ေြပာြပသည် ့

ေအာက်ပါအမ�ကိစ�ကုိ စာေရးသ ူေလလ့ာခဲပ့ါသည။်  

က�နေ်တာ့် ေယာက်ဖ ြဖစ်သရဲူ ့ ေယာက�မဆကီေန 

ေြမကွက်တစ်ကွက်ဝယ်ခဲ့တယ်။ �ပီးခဲ့တဲ ့သံးု�စ်ှက က�နေ်တာ့် 

ေယာက်ဖ ဆံးုေတာ ့သူေ့ယာက�မ က ေြမကုိ ြပနလ်ိုချငတ်ယ် 

ြဖစ်ေရာ။ �စ်ှဦးသေဘာတူ ချုပ်ထားတဲ ့စာချုပ်ေတာ ့�ိှတယ်။ 

ဒါေပမ့ဲ စာချုပ်က တရား�ုံးမှာ အေသအချာ ချုပ်ထားတာေတာ ့

မဟုတ်ဘးူေပါ။့ ဒါနဲ ့ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း (ရာအမ်ိေခါငး်) 

ဆကုိီ က�နေ်တာ် သာွးရတာေပါ။့ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက 

က�နေ်တာ်တုိ ့�ကားမှာ ေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေပးတယ်။ 
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ေယာက�မြဖစ်သကူ ေြမကွက်ကုိ ြပနလ်ိုချငတ်ယ်ဆိရုင ်လက်�ိှ 

ေပါက်ေဈးေပးဝယ်ရမယ်လိုလ့ညး် အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက 

ေြပာတယ်။ ဒါကုိ ေယာက�မ�ကီးက မလိုက်နာဘနဲဲ ့ ေြမကွက် 

ြပနရ်ဖုိကုိ့ပဲ ဆက်လုပ်ေနခဲတ့ယ်။ ဒါနဲ ့ က�နေ်တာ်ရယ်၊ 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းရယ် �စ်ှေယာက်သား ေကျးရွာအုပ်စု 

ေခါငး်ေဆာငဆ်ကုိီ သာွး�ကတယ်။ 

ေကျးရွာအုပ်စုေခါငး်ေဆာငက်လညး် ရွာက 

အုပ်ချုပ်မ�းေြပာတဲအ့တုိငး်ပဲ ေြပာတယ်။ ဒါေပမ့ဲ ဒါကုိလညး် 

ေယာက�မ�ကီးက လက်မခံ�ိငုေ်တာ ့

ေကျးရွာအုပ်စုေခါငး်ေဆာငက် ဘာဆက်လုပ်ရမယ် 

မသေိတာဘ့းူ။ ေနာက်ဆံးုေတာ ့ တစ်ဖက်ရွာက 

(ေကအနဲယူ်ခွဲထက်ွအဖဲွ�) တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�ဝင ်

တစ်ေယာက်ကုိ အကူညေီတာငး်ေတာ ့ သကူ ေကျးရွာအုပ်စု 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းအမ်ိကုိ လိုက်သာွး�ပီး 

အမ�သာွးအမ�လာအေ�ကာငး်ကုိ �ှငး်ြပတယ်။ 

ေကျးရွာအုပ်စုတာဝနခ်ံ ရဲေတွနဲ ့ ေကျးရွာအုပ်စု 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွကုိလညး် ဖုနး်ဆက်တယ်။ 

လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�ဝငပု်ဂ�ိုလ်က အမ�ကုိ သကုိူတုိင ် ကုိငတွ်ယ် 

ေြဖ�ှငး်တာေတာ ့ မဟုတ်ပါဘးူ။ ဒါေပမ့ဲ 

ဘယ်လိုေြဖ�ှငး်ရမလဲဆိတုာကုိေတာ ့ အ�ကံေပးတယ်။ 

ေနာက်ဆံးုေတာ ့ ေကျးရွာအုပ်စု ေခါငး်ေဆာငက် 

ေယာက�မ�ကီးအေနနဲ ့ ေြမကွက်မူလတနဖုိ်းရဲ ့ �စ်ှဆ ၈ သနိး် 

ကျပ် (အေမရိကနေ်ဒါလာ ၅၈၀ ခန်)့ ကုိ ေပးဖုိ ့ 
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အမိန်ခ့ျမှတ်လိုက်တယ်။ ေကျးရွာအုပ်စုေခါငး်ေဆာငအ်ေနနဲ ့ 

အဒဲလီို ဆံးုြဖတ်ချက် ချမှတ်ဖုိကုိ့ လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�ဝငရဲ် ့ 

ဩဇာအ�ိှနအ်ဝါကုိ ရယူအသံးုြပုခဲရ့တယ်။  

�မို� ြပေဒသများတွင ် ေတွ� �ိှခဲရ့သည်အ့တုိငး်ပင ်

ေကျးရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျားက ဦးေဆာငေ်ြဖ�ှငး်ရန ် ခက်ခဲသည် ့

�ကီးမားကျယ်ြပန်�့�ပ်ေထးွလွနး်သည်အ့မ�များကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရာတွင ် လူပုဂ�ိုလအ်မျိုးမျိုး၊ အဖဲွ�အစညး်အဖုံဖုံက 

ပါဝငပ်တ်သက်�ကေလ�ိှ့သည။် ေကျးလက်ေဒသများတွငမူ် 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�များ�ငှ် ့ အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ 

ပါဝငပ်တ်သက်မ�က �မို�ေပါ်ထက်ပုိများသည။် 

လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�အစညး်များပါဝငပ်တ်သက်မ�သည ် အထးူသြဖင် ့

ေြမယာအသမ်ိးအဆညး်ခံရသည် ့ အမ�ကိစ�များ ြဖစ်ေလ�ိှ့သည။် 

ေအာက်ပါြဖစ်ရပ်တွင ် ဤကဲသ့ိုေ့သာ ပါဝငပ်တ်သက်မ�ကုိ 

ေတွ�ရသည။် လက်�ိှေြပာငး်လဲမ�များက 

ေြမယာြပဿနာေြဖ�ှငး်ေရးြဖစ်စဉ်အား မညသ်ို ့ ��ပ်ေထးွမ� 

ြဖစ်ေစသညကုိ်လညး် ထငထ်င�ှ်ား�ှား ေတွ� �ိှရပါမည။်  

ေကျးလကေ်ဒသတငွ ် ေလလ့ာခ့ဲသည့် ြဖစရ်ပ် --  

ေြမယာအသမ်ိးဆညး်ခံရြခငး်�ငှ် ့ လကန်ကက်ိငုအ်ဖဲွ�အစညး်များ၏ 

အခန်းက� 

လွနခ်ဲသ့ည် ့ ၁၉၉၇ ခု�စ်ှက ကုနး်တနး်ေကျးရွာအတွငး်�ငှ် ့

အနးီတဝုိက်ပတ်လညတွ်င ် တပ်မေတာ်အစုိးရက လယ်ယာေြမဧက 

၅၀၀ ကုိ သမ်ိးဆညး်ခဲသ့ည။် ယငး်ေြမများကုိ တပ်မေတာ်အစုိးရ�ငှ် ့

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး လက်မှတ်ေရးထိးုခဲသ့ည် ့ ဖဒိေုအာငခ်ိုင ်
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ဦးေဆာငသ်ည် ့ေကအနဲယူ်ခွဲထက်ွအဖဲွ�ငယ်တစ်ခုအား ေပးအပ်ခဲသ့ည။် 

လယ်ယာေြမပုိင�ှ်င ် ၁၃၅ ဦး မှာ ရွာေပါငး် ၉ ရွာမှ ရွာသရွူာသားများ 

ြဖစ်�ကသည။် ၁၀ ေယာက်မှာ ကုနး်တနး်ေကျးရွာသ/ူသားများ 

ြဖစ်�ကသည။် ၎ငး်တုိလ့ယ်ယာေြမ စတငအ်သမ်ိးခံရသည်အ့ချိနတွ်င ်

လယ်သမားများမှာ မညသ်ူထ့တွံငမှ် မတုိင�်ကားရဲဘ ဲ �ိှေနခဲသ့ည။် 

အသမ်ိးအဆညး်ခံရသည် ့ ေြမေပါ်တွင ် ဖဒိေုအာငခ်ိုငက် 

စုိက်ပျိုးေရးလုပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က်စဉ်အချိနမှ်ာပင ်

လယ်ရာေြမပုိင�ှ်င ် ရွာသရွူာသားများက အခမ့ဲလုပ်အားေပး 

အတငး်အ�ကပ်ေစခိုငး်ြခငး် ခံခဲ�့ကရသည။် ဦးသနိး်စိနအ်စုိးရ 

အာဏာရလာ�ပီးေနာက်ပုိငး် လူထအုေနြဖင် ့ မိမိတုိရ့ပုိငခ်ွင်မ့ျားအေပါ် 

ေတာငး်ဆိတုိုက်ပဲွဝငရ်န ် ယုံ�ကညမ်�ပုိမုိ အားေကာငး်လာ�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ 

ေြမယာများကုိ ြပနလ်ညရ်ယူရန ်

စိတ်ဆ��ေပါ်ေပါက်လာ�ကေတာသ့ည။် ပထမအဆင်အ့ေနြဖင် ့

တရားဝငဖဲွ်�စညး်ထားသည် ့ ေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ�ေကာ်မတီ၊ 

ေြမစာရငး်ဦးစီးဌာနစသညတုိ်သ့ို ့ မသာွးေရာက်�ကေသးေသာ်လညး် 

၂၀၁၃ ခု�စ်ှတွင ် ရွာေကျာငး်ဆရာေဟာငး် (ဦး)ေစာဝငး်အား မိမိတုိ၏့ 

မေကျနပ်ချက်များကုိ ဖွင်ဟ့ေြပာ�ကားခဲသ့ည။် (ဦး)ေစာဝငး်မှာ 

ကုနး်တနး်ေကျးရွာတွင ် ပညာအတတ်ဆံးုပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးအြဖစ် 

သတ်မှတ်ခံရသြူဖစ်သည။် ေနာငတွ်င ် (ြမနမ်ာ)့ 

ေ�ကးမုံသတငး်စာတွငလ်ညး် စကားြပနအ်ြဖစ် အလုပ်လုပ်ခဲသ့ည။် 

(ဦး)ေစာဝငး်သည ် အသက် ၄၅ �စ်ှ�ိှ�ပီး 

အြခားေသာေကျးရွာသ/ူသားများကဲသ့ိုပ့င ် ဗုဒ�ဘာသာဝင ်

ဖလံုကရငလ်ူမျိုးတစ်ဦး ြဖစ်သည။်  
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ရွာသရွူာသားများ၏ လယ်ယာေြမများကုိ 

ြပနလ်ညရ်ယူေပးလိုသည်အ့တွက် ၂၀၁၃ ခု�စ်ှတွင ် ၎ငး်တုိ၏့ အမ�ကုိ 

လိုက်ပါေဆာငရွ်က်ရန ် (ဦး)ေစာဝငး် သေဘာတူခဲသ့ည။် သိုေ့သာ် 

လူသထိင�ှ်ား ဆ��ြပရန�်ငှ် ့ သက်ဆိငုရ်ာ လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�ထ ံ

တုိင�်ကားစာများ ေပးပုိရ့န ် (ဦး)ေစာဝငး်၏ ��န�်ကားချက်ကုိ 

လိုက်နာေဆာငရွ်က်ရန ် လယ်သမားများက မဝ့ံရဲ�ကေချ။ 

ဖဒိေုအာငခ်ိုင�်ငှ် ့ ၎ငး်၏ လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�ကုိ ရွာသ/ူသားများက 

ေ�ကာက်ရံွ�ေန�ကရသည။် ထငထ်ငေ်ပါ်ေပါ် 

ေတာငး်ဆိတုိုက်ပဲွဝငရဲ်သည် ့ လယ်သများတချို�ကုိ (ဦး)ေစာဝငး် 

စုစညး်၍ အသမ်ိးခံခဲရ့သည် ့ ေြမေနရာေပါ်တွင ် “ဖဒိေုအာငခ်ိုင ်

ငါတုိေ့ြမြပနေ်ပး” ဟူသည် ့ စာတမ်းများ ကုိငေ်ဆာငက်ာ 

ဆ��ြပေစခဲသ့ည။် ရွာသရွူာသားများ ပထမဦးဆံးုအ�ကိမ် 

ဆ��ြပသည်အ့ချိနတွ်င ် အသမ်ိးအဆညး်ခံ ေြမကွက်ေနရာေပါ်တွင ်

ဖဒိေုအာငခ်ိုင၏် တပ်ဖဲွ�ဝငမ်ျားကာ ေသနတ်များကုိငေ်ဆာငက်ာ 

ေစာင်�့ကပ်ေနခဲ�့ကသည။် သို�့ငှ် ့ လယ်သမားများလညး် 

ဆ��ြပရာေနရာမှ လှည်ြ့ပနလ်ာခဲ�့ကသည။် ဒတိုယအ�ကိမ် 

ရွာသ/ူသားများ ဆ��ြပရန ် သာွးသည်အ့ခါ (ဦး)ေစာဝငး်က 

ဖဒိေုအာငခ်ိုင၏် တပ်ဖဲွ�ဝငစ်စ်သားများဆသီာွးေရာက်ကာ 

လက်ဆွ�ဲ�တ်ဆက်ခဲ�့ပီး သမ်ိးဆညး်ထားသည် ့ ေြမကွက်များကုိ 

လယ်သမားများထ ံ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်သင်ေ့�ကာငး်ကုိ 

ေြပေြပလညလ်ည ် ေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေြပာဆိခုဲသ့ည။် လယ်ယာေြမများကုိ 

လယ်သမားများထ ံ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ခဲမ့ညဆ်ိပုါက 

ရိတ်သမ်ိးထက်ွ�ိှလာမည် ့ အသးီအ�ှမံျားကုိ 
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လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ်လ့ညး် 

ေဝမ�သာွးမညြ်ဖစ်ေ�ကာငး်ကုိလညး် (ဦး)ေစာဝငး် ကတိေပးခဲ့သည။်  

(ဦး)ေစာဝငး်ဦးေဆာငသ်ည် ့ လယ်သမားများအဖဲွ� �ငှ် ့ ဖဒိေုအာငခုိ်င၏် 

လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�တုိ ့ ေတွ�ဆံ�ုက�ပီးေနာက် 

လက်�ိှလယ်ယာေြမများသည ် ၎ငး်တုိလ့က်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�အေနြဖင် ့

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးစာချုပ်တွင ် လက်မှတ်ေရး�ပီးေနာက် 

တရားဝငလ်မ်းေ�ကာငး်မှတစ်ဆင် ့ ရ�ိှခဲသ့ည် ့ ေြမများ 

ြဖစ်သညဟ်ုဆိကုာ ဖဒိေုအာငခ်ိုငက် �မို�နယ်တရား�ုံးကုိ တုိင�်ကားစာ 

ေပးပုိေ့လေတာသ့ည။် ရနကု်န�်မို� မှ ေ�ှ �ေနတစ်ဦးအြပင ်

လူသမိျားသည် ့ ကရငလ်ူမျိုးေ�ှ �ေန မနး်ေလးြမတ်ေကျာ်ကုိလညး် 

ဖဒိေုအာငခ်ိုငမှ် ငာှးရမ်းခဲသ့ည။် စာေရးသ၏ူ သေုတသနတွင ်

ပါဝငေ်ြဖဆိုခဲသ့မူျားက ေ�ှ �ေန�စ်ှဦးစလံုးကုိ ေမာ်ေတာ်ကားများ�ငှ် ့

ဖဒိေုအာငခ်ိုင ် လာဘထ်ိးုခဲသ့ညဟ်ု ေြပာြပ�ကသည။် ယငး်ကုိ 

(လက်ခံသမူျားက) လာဘေ်ပးလာဘယူ်မ�အစား ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် 

အခေ�ကးေငဟွု သတ်မှတ်�ကသည။် (ဦး)ေစာဝငး်မှာ 

မနး်ေလး(ြမတ်ေကျာ်)�ငှ်လ့ညး် ရငး်�ှးီသည် ့

ဆက်ဆေံရး�ိှ�ငှ်ထ့ား�ပီးသား ြဖစ်သည်အ့တွက် သ�ူငှ် ့

တိတ်တဆတ်ိဆက်သယ်ွမ� လုပ်ခဲသ့ည။် ေ�ှ �ေနမနး်ေလးအား 

ြဖစ်ေ�ကာငး်ကုနစ်ငကုိ် (ဦး)ေစာဝငး် �ှငး်လငး်ေြပာြပခဲ�့ပီးေနာက် 

မနး်ေလးသည ် ဘက်ေြပာငး်သာွး�ပီး လယ်သမားများအေရးကုိ 

စတငေ်ထာက်ခံ ကူညပီါဝငေ်ဆာငရွ်က်ခဲေ့တာသ့ည။် သို�့ငှ်တုိ့င ်

အမ�ကုိ တရား�ုံးမှ လက်ခံစီရငြ်ခငး် မြပုခဲေ့ပ။ 

ေြမယာသမ်ိးဆညး်ခံရမ�များမှာ �ိငုင်ေံရး�ငှ် ့ ဆက်စပ်မ��ိှေန�ပီး၊ 
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ပါဝငပ်တ်သက်သမူျားအတွက် အလွနတ်ရာမှ အ��ရာယ်များကာ 

တရား�ုံးများမှလညး် လက်ခံေြဖ�ှငး်ေပးရန ် ခက်ခဲလွနး်သည်အ့တွက် 

မညသ်ည်လ့ုပ်ေဆာငမ်�မျိုးကုိမှ တရား�ုံးများက 

လုပ်ေဆာငမ်ညမ်ဟုတ်ေ�ကာငး် (ဦး)ေစာဝငး် ေြပာသည။် 

ဤကဲသ့ိုေ့သာ အေြခအေနမျိုးကုိ �ကားသရိသည် ့ အချိနတွ်ငပ်င ်

ြပညန်ယ်အဆင် ့ တပ်မေတာ် အရာ�ိှေဟာငး် တစ်ဦးထ ံ (ဦး)ေစာဝငး် 

တိတ်တဆတ်ိချဉ်းကပ်ကာ ေနြပညေ်တာ်(ဗဟို)အဆင်သ့ို ့ 

မညပုံ်တုိင�်ကားမ�ြပု�ိငုမ်ညကုိ် ေမးြမနး်မ� ြပုေလသည။် 

တပ်မေတာ်အရာ�ိှ၏ အ�ကံြပုချက်အရ တုိင�်ကားစာတစ်ေစာငကုိ် 

သမ�တ�ုံးသို ့ (ဦး)ေစာဝငး် ပုိခ့ဲသ့ည။် အမ�ကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်

နညး်လမ်း�ှာစဉ်းစားေပးမညဟ်ု သမ�တ�ုံးမှ 

အေ�ကာငး်ြပန�်ကားေသာ်လညး် ယငး်ေနာက်တွင ်

မညသ်ည်လ့ုပ်ေဆာငခ်ျက်မှ လုပ်ေဆာငသ်ညကုိ် မေတွ� �ိှခဲ့ရေပ။  

သို�့ငှ် ့ အမှတ် ၂၂ ေြခြမနတ်ပ်မဌာနချုပ် လက်ေအာက်�ိှ 

တပ်မေတာ်တပ်ရငး် ၂၀၂ သို ့ အမ�ကိစ��ငှ် ့ပတ်သက်၍ အကူအညမီျား 

သာွးေရာက်ေတာငး်ခံရန ် (ဦး)ေစာဝငး် ဆံးုြဖတ်ခဲသ့ည။် ဤကဲသ့ို ့ 

စစ်ဘက်ဆိငုရ်ာ အရာ�ိှများကုိ ချဉ်းကပ်ရာတွင ် ဉာဏပ်ညာ�ငှ် ့

သခံငး်တမနခ်ငး်နညး်လမ်းများကုိ အသံးုြပု၍ လိမ�ာပါးနပ်စွာ 

လုပ်ေဆာငခ်ဲရ့သညဟ်ု (ဦး)ေစာဝငး်က စာေရးသအူား ေြပာြပခဲ့သည။် 

အမ�ကိစ��ငှ် ့ ပတ်သက်�ပီး ေအာက်ပါအတုိငး် သမ်ိေမွ� စွာ �ှငး်လငး် 

ေြပာြပခဲသ့ညဟ်ု ဆိသုည။်  

“ဒေီြမေတွက လယ်သမားေတွ ပုိငဆ်ိငုတဲ် ့ လယ်ယာေြမေတွေလ။ 

လယ်လုပ်စားဖုိ ့ ေြမမ�ိှလ�င ် ဒလီယ်သမားေတွမှာ စားစရာ ဘာမှ 
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�ိှေတာမှ့ာ မဟုတ်ဘးူ။ ဒါေ�ကာင် ့ ဖဒိေုအာငခ်ိုငဦ်းေဆာငတဲ် ့

လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ� နဲ ့ က�နေ်တာ်တုိ ့ ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်က်ချငတ်ယ်။”  

သို�့ငှ် ့ လယ်သမားများ၏ လယ်ယာေြမများ တည�ိှ်ရာေနရာသို ့ 

တပ်ရငး်မ�း ၂ ဦး ေရာက်လာ�က�ပီး လူစုံတက်စုံ 

ေတွ�ဆံေုဆးွေ�းွ�ကသည။် ေဆးွေ�းွပဲွတွင ်တပ်မေတာ်မှ တပ်ရငး်မ�း ၂ 

ဦး၊ ေကျးရွာအုပ်စုေခါငး်ေဆာင၊် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ငှ် ့

ရပ်ရွာလူ�ကီးများ၊ လယ်သမားအချို�၊ (ဦး)ေစာဝငး် �ငှ် ့ဖဒိေုအာငခုိ်င၏် 

ကုိယ်စားလှယ်တုိ ့ ပါဝင�်ကသည။် ယငး်ဟငး်လငး်ြပငေ်နရာတွငပ်င ်

စစ်ခံု�ုံးတစ်ခုပုံစံ ဖနတီ်းခဲ�့ကသည။် ဤအြဖစ်အပျက်မှာ ၂၀၁၄ 

ခု�စ်ှအတွငး် ြဖစ်ပွားခဲြ့ခငး် ြဖစ်သည။် ပထမဦးစွာ 

တပ်မေတာ်တပ်ရငး်မ�း ၁ ဦးက လယ်သမားများဘက်မှ 

ေြပာ�ကားချက်ကုိ အလျင�်ကားနာခဲသ့ည။် ေြမဧက ၂၅၀ ကုိ 

လယ်သများအား ြပနလ်ညေ်ပးအပ်သင်ေ့�ကာငး် တပ်ရငး်မ�းက 

ဆံးုြဖတ်ချက်ချသည။် သိုေ့သာ် (ဦး)ေစာဝငး်၊ 

ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ် ့ လယ်သမားများက ယငး်ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 

လက်မခံလို�ကေပ။ “သမ်ိးထားတဲ ့ လယ်ယာေြမဧကအကုနလ်ံုးကုိ 

ြပနေ်ပးရမယ်။ အကုနလ်ံုးမဟုတ်ရငေ်တာ ့ က�နေ်တာ်တုိ ့ လက်ခံမှာ 

မဟုတ်ဘးူ” ဟု (ဦး)ေစာဝငး်က တငြ်ပေြပာဆိခုဲသ့ည။် သို�့ငှ် ့

ဖဒိေုအာငခ်ိုင ် ဦးေဆာငသ်ည်အ့ဖဲွ�အေနြဖင် ့

လယ်ယာေြမများ(အားလံုး)ကုိ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ရမညဟ်ု 

တပ်ရငး်မ�းက ��တ်အားြဖင် ့ ဆံးုြဖတ်ချက်ချလိုက်ေလသည။် သိုေ့သာ် 

ဖဒိေုအာငခ်ိုငအ်ဖဲွ�ဝငမ်ျားက ေြမေနရာေပါ်မှ အ�ပီးတုိင ်

ဖယ်�ှားြခငး်မျိုး မြပုလုပ်ခဲေ့ပ။ (အသမ်ိးအဆညး်ခံထားရသည် ့
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လယ်ယာေြမေပါငး်၏ ထက်ဝက်ြဖစ်သည် ့ ပမာဏ) ဧကေပါငး် ၂၅၀ 

ခန် ့ �ိှသည် ့ လယ်ယာေြမေပါ်တွင ်

ဖဒိေုအာငခ်ိုငတ်ပ်ဖဲွ�ဝငမ်ျားဘက်ကေရာ၊ ရွာသရွူာသားများဘက်ကပါ 

မညသ်မူ� ဝငေ်ရာက်စုိက်ပျိုးလုပ်ကုိငြ်ခငး် မြပုရဲ�ကေတာေ့ပ။  

သက� ရာဇ် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ �စ်ှဆနး်ပုိငး်တွင ် အနအ်ယ်လ်ဒပီါတီ၏ 

ေြမယာြပဿနာေြဖ�ှငး်ေရးအဖဲွ�အား တုိင�်ကားစာတစ်ေစာင ်

ေပးပုိခ့ဲေ့သာ်လညး် မိမိတုိ ့ ပါတီ အစုိးရမဖဲွ�ခင ် ဤြပဿနာကုိ 

မေြဖ�ှငး်�ိငုေ်သးဟုသာ အေ�ကာငး်ြပနခ်ဲေ့�ကာငး် (ဦး)ေစာဝငး် 

ြပနလ်ညေ်ြပာြပသည။် ယငး်အေ�ကာငး်ြပနခ်ျက်မှတစ်ပါး 

အနအ်ယ်ဒပီါတီမှ အြခားေသာ အေ�ကာငး်�ကားချက်တစ်စုံတရာ 

မရ�ိှေတာေ့�ကာငး်လညး် ဆိသုည။် သို�့ငှ် ့တပ်မေတာ်တပ်ရငး် ၂၀၂ သို ့ 

(ဦး)ေစာဝငး်�ငှ် ့ လယ်သမားများ ေနာက်တစ်�ကိမ် 

ထပ်မံသာွးေရာက်�ကသည။် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ ဇူလိုငလ်တွင ် တပ်ရငး်မ�းက 

ဖဒိေုအာငခ်ိုင�်ငှ်အ့ဖဲွ�အား ၎ငး်တုိ ့ ရယူထားသည် ့

လယ်ယာေြမများအားလံုးကုိ လယ်သမားများအား အ�ပီးအပုိင ်

ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ရန ် ထပ်မံ��န�်ကားခဲေ့သာ်လညး် 

အေ�ကာငး်မထးူခဲေ့ပ။ အနအ်ယ်လ်ဒအီစုိးရသစ်လက်ထက်တွင ်

အမ�ကုိ အ�ပီးအြပတ် ေြဖ�ှငး်�ိငုရ်မညဟ်ု တပ်ရငး်မ�းက 

ယငး်�စ်ှတွငပ်င ် ရွာသရွူာသားများအား ကတိေပးခဲ့သည။် ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ 

ဧ�ပီလတွင ် အနအ်ယ်လ်ဒအီစုိးရတက်လာ�ပီး ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် 

ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှသည် ့ ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်မည၊် အမ�ရငဆ်ိငုေ်နရသည် ့

ေကျးရွာများအားလံုးကုိလညး် ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ� ြပုလုပ်မညဟ်ု 
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သတငး်စာများတွင ် ေ�ကြငာခဲသ့ည။် ဤေ�ကြငာချက်ကုိ 

ေတွ� �ိှ�ပီးေနာက် အနအ်ယ်လ်ဒပီါတီထ ံ

ေနာက်ထပ်တုိင�်ကားစာတစ်ေစာငကုိ် (ဦး)ေစာဝငး် ေပးပုိခဲ့သ့ည။် 

သသိာထင�ှ်ားသည် ့ �ိငုင်ေံရးေြပာငး်လဲမ�များ 

ြဖစ်ထနွး်ေပါ်ေပါက်လာသည်အ့တွက် ၎ငး်တုိ၏့ လယ်ယာေြမများကုိ 

ြပနလ်ညရ်�ိှေတာမ့ညဟ်ု လယ်သမားများ 

ယုံ�ကညေ်မ�ာ်လင်ခ့ဲ�့ကသည။်  

ဤကဲသ့ိုေ့သာ ေြမယာအမ�မျိုးကုိ ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်�ိငုရ်န ်

သတ� ိ�ိှဖုိလ့ိုေ�ကာငး်၊ အဖဲွ�အစညး်အမျိုးမျိုးထသံိုလ့ညး် မေမာတမ်း 

သာွးေရာက်�ိငုဖုိ်လ့ိုေ�ကာငး် စာေရးသအူား (ဦး)ေစာဝငး် ေြပာသည။်  

ဘယ်သူကုိ့ ဘယ်လို ချဉ်းကပ်မလဲဆိတုာ သရိမယ်။ 

သက်ဆိငုရ်ာ ရွာရဲအ့ေြခအေနနဲ ့ ရွာသရွူာသားေတွရဲ ့ 

စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာကုိလညး် သေဘာေပါက်ဖုိလ့ိုတယ်။ 

ေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေဆးွေ�းွတတ်တဲ ့ အရညအ်ချငး်လညး် �ိှရမယ်။ 

တစ်ဖက်က လိုက်ပါေဆာငရွ်က်ေပးတဲ ့ ေ�ှ �ေနေတွကုိလညး် 

သထိားရမယ်။ �ပီးေတာ ့ စစ်တပ်၊ 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�ေတွ၊ အစုိးရနဲ ့ 

တြခားဆက်စပ်အဖဲွ�အစညး်ေတွ စသြဖင် ့

အဖဲွ�အစညး်အမျိုးမျိုးနဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့ ဗဟုသတုေတွ ကုိယ်မှ့ာ 

�ိှထားရမယ် 

ဟူ၍လညး် ေြပာသည။်  

၂၀၁၆ ခု�စ်ှ ေအာက်တုိဘာလ ေရာက်သည်တုိ့င ်

အနအ်ယ်လ်ဒအီစုိးရအေနြဖင် ့ မညသ်ည် ့ ေြမယာြပဿနာကုိမ� 
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မေြဖ�ှငး်ရေသးေ�ကာငး် (ဦး)ေစာဝငး် စာေရးသအူား ေြပာသည။် 

သမ်ိးဆညး်ခံထားရသည် ့ ေြမယာများ�ငှ် ့ ပတ်သက်သည် ့

အချက်အလက်များကုိ ေကာက်ယူရန ် အနအ်ယ်လ်ဒပီါတီအဖဲွ�ဝငမ်ျား 

ေရာက်လာ�ကေသာ်လညး် မညကဲ်သ့ိုေ့သာ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်မှ 

စတငလ်ုပ်ကုိငခ်ဲသ့ညမ်ျိုး မ�ိှေသးေပ။ ေြမယာများ 

သမ်ိးဆညး်ခံခဲရ့သည် ့ အမ�ကိစ�များ�ငှ် ့ ပတ်သက်�ပီး 

မညသ်ည်သ့တငး်စာတွင ် မိမိအေနြဖင် ့

ေဆာငး်ပါးေရးသားေဖာ်ြပရမညကုိ် အချိနေ်တာ်ေတာ်�ကာ�ကာ 

(ဦး)ေစာဝငး် စဉ်းစားခဲေ့သးသညဟ်ုလညး် သရိသည။် သူအ့ေနြဖင် ့

ြပဿနာကုိ ေသးွထက်ွသယုိံြဖစ်ေစမည် ့ နညး်လမ်းများ သံးု�ပီး 

မေြဖ�ှငး်ချငသ်ည်အ့တွက် အြခားေသာနညး်လမ်းများ 

ေရွးချယ်အသံးုြပုရန ် စဉ်းစားဆံးုြဖတ်ခဲ့သည။် ၎ငး်တုိပုိ့င ်

လယ်ယာေြမများကုိ လယ်သမားများ ြပနလ်ညရ်�ိှြခငး် မ�ိှဘ ဲ

အမ�ဆံးုခနး်တုိငသ်ာွးမညကုိ် (ဦး)ေစာဝငး် မလိုလားေပ။ 

အနအ်ယ်လ်ဒပီါတီ အာဏာရလာသည်အ့ခါ 

ေြမယာအသမ်ိးအဆညး်ခံရသည် ့ အမ�ေပါငး်အေြမာက်အများကုိ 

အစုိးရက ေြဖ�ှငး်မ� ြပု�ိငုမ်ညဟ်ု (ဦး)ေစာဝငး်�ငှ် ့ ရွာသ/ူသားများ 

ေမ�ာ်လင်ခ့ဲ�့ကေသာ်လညး် အစုိးရမှ ေြမယာြပဿနာများကုိ 

ေြဖ�ှငး်ေနသညဟ်ူသည် ့ မညသ်ည်အ့သကုိံမ� မ�ကားသရိေသးေပ။ 

ကုနး်တနး်ေကျးရွာ�ငှ် ့ ေဒသအနးီတဝုိက်တွင ် တပ်မေတာ်၊ 

ယခငစ်စ်အစုိးရ �ငှ် ့ တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�များတုိ�့ငှ် ့

ဆက်စပ်မ��ိှသည် ့ �ကီးမားသည် ့ ေြမသမ်ိးယာသမ်ိးြပဿနာေပါငး် ၅ 

ခုအထ ိ�ိှေသာ်လညး် အမ�တစ်ခုကုိမ� မေြဖ�ှငး်�ိငုေ်သးေပ။  
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ဒတိုယပငလ်ံု �ငမ်ိးချမ်းေရး ညလီာခံများကုိ ေအာငြ်မငစွ်ာကျငး်ပ�ပီး 

(�ိငုင်ေံရးအရ အေြဖ�ှာ�ပီး) မှသာ 

အသမ်ိးအဆညး်ခံေြမယာြပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်�ိငုမ်ညဟ်ု 

(ဦး)ေစာဝငး် ယူဆသည။် 

တစ်�ိငုင်လံံုးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာတူစာချုပ် (အနစီ်ေအ) တွင ်

လက်မှတ်ေရးထိးုခဲ�့ကသည် ့ EAO အဖဲွ�များ၊ အစုိးရ �ငှ် ့

တပ်မေတာ်တုိအ့�ကား �ငမ်ိးချမ်းေရးဆိငုရ်ာ ေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်မ�များ၊ 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာေတွ�ဆံေုဆးွေ�းွမ�များ ြပုလုပ်ရာ အခနး်အနားများအား 

‘ဒတိုယပငလ်ံု �ငမ်ိးချမ်းေရး ညလီာခံ’ ဟု ေဒါ်ေအာငဆ်နး်စု�ကညက် 

အမညေ်ပးခဲသ့ည။် 

ေြမယာများအသမ်ိးအဆညး်ခံခဲရ့သည်ကိ့စ�ကုိလညး် 

�ိငုင်ေံရးြပဿနာတစ်ရပ်အြဖစ် (ဦး)ေစာဝငး် ��ြမင�်ပီး ယငး်ကုိ 

�ငမ်ိးချမ်းေရးေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေဆးွေ�းွပဲွများ၏ 

အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုအေနြဖင် ့ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ြခငး်သာလ�င ်

အေကာငး်ဆံုးြဖစ်မညဟ်ု လက်ခံယုံ�ကညထ်ားသည။် 

အာဏာလက်ဝယ် ရယူထားသည် ့ ေခါငး်ေဆာငမ်ျားအေပါ် 

(ဦး)ေစာဝငး် လွနစွ်ာ သသံယ�ိှသည။် �ိငုင်အံေရးကုိ ဦးေဆာင ်

စီမံအုပ်ချုပ်ေနသမူျားသည ် လိမ�ာပါးနပ်�က�ပီး ၎ငး်တုိကုိ့ယ်ကုိ 

မညကဲ်သ့ို ့ ကာကွယ်ရမညကုိ် အထးူသ�ိကသညဟ်ု မိမိအေနြဖင် ့

ထငြ်မငယူ်ဆေ�ကာငး် စာေရးသအူား (ဦး)ေစာဝငး် ေြပာသည။် 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာတစ်ရပ်အား မေြဖ�ှငး်�ိငုပ်ါက 

မျက်�ာှပျက်ရမည၊် မိမိတုိ၏့ ပုံရိပ်ကုိ ထခိိုက်လာ�ိငုမ်ညကုိ် 

ေခါငး်ေဆာငလ်ုပ်သမူျားက စုိးရိမ်ေန�ကသညဟ်ုလညး် ဆိသုည။် 
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ယငး်မှာ အသမ်ိးအဆညး်ခံေြမယာြပဿနားများကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ် သက်ဆိငုရ်ာေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

တွန်ဆ့တ်ုေနရသည် ့ အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခု ြဖစ်သည။် 

ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�အြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများအေ�ကာငး်အားလံုးကုိ 

တာဝန�ိှ်ပုဂ�ိုလ်များ သထိား�ပီးသားြဖစ်ေ�ကာငး်�ငှ် ့ ၎ငး်တုိထ့တွံင ်

အသမ်ိးအဆညး်ခံခဲရ့သည် ့ ေြမယာစာရငး်များ 

�ိှ�ငှ်�့ပီးသားြဖစ်ေ�ကာငး် မိမိအေနြဖင် ့ ခိုငခ်ိုငမ်ာမာ 

ယုံ�ကညသ်ညဟ်ုလညး် (ဦး)ေစာဝငး် ေြပာသည။် သိုေ့သာ် ဝန�်ကီးများ၊ 

ဗုိလ်ချုပ်များ�ငှ် ့ လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�များစသည် ့

အဆင်ြ့မင်အ့ရာ�ိှပုဂ�ိုလ်များ ပါဝငေ်န�ကေသာေ�ကာင် ့

ေြမယာသမ်ိးဆညး်ခံရမ�ြပဿနာများသည ် အလွနတ်ရာမှ 

��ပ်ေထးွနက်နက်နလဲှသည။် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှတွင ်

ဘားအ�ံမို�ဘနုး်�ကီးေကျာငး်တစ်ေကျာငး်၌ ြပုလုပ်ခဲသ့ည် ့

အစညး်အေဝးတစ်ခု တက်ရငး် ေြမယာြပဿနာများ၏ ��ပ်ေထးွမ�ကုိ 

(ဦး)ေစာဝငး် စတငခ်ံစားသ�ိှိလာသည။် ယငး်စညး်ေဝးပဲွတွင ်

ေဆးွေ�းွသည် ့ေခါငး်စဉ်မှာ �ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစ်စဉ်အေ�ကာငး် ြဖစ်သည။် 

အစညး်အေဝးတက်ေရာက်လာသမူျားကုိ 

မိမိကူညေီြဖ�ှငး်ေပးေနသည် ့ ေြမယာအမ�များအေ�ကာငး် 

(ဦး)ေစာဝငး်ေြပာြပခဲ�့ပီး ယငး်အမ�များ�ငှ်ပ့တ်သက်�ပီး 

စာြဖင်ေ့ရးသားထားသည် ့ စာရွက်စာတမ်းများကုိ တပ်မေတာ်၊ 

ေကအနဲယူ်၊ ဒေီကဘေီအ အပါအဝင ်

လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�အသးီသးီတုိအ့ား ြဖန်ေ့ဝေပး�ိငုခ်ဲသ့ည။် သိုေ့သာ် 

ေကျးရွာအဆင်တွ့င ် ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည် ့ ေြမယာအမ�များကုိ 
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မညသ်ည်အ့ဖဲွ�ကမ� ကုိငတွ်ယ် မေြဖ�ှငး်လို�ကေပ။ 

ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး် ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည် ့ ေြမယာြပဿနာများကုိ 

တာဝနယူ်ေြဖ�ှငး်ေပးလိုသည် ့အဖဲွ�တစ်ဖဲွ� မှ မ�ိှေတာဘ့းူလား ဟူ၍ပင ်

(ဦး)ေစာဝငး် သသံယ�ိှလာသည။်  

ဤအမ�တွင ် �ကီးမား��ပ်ေထးွလှသည် ့ ေြမယာြပဿနာများ�ငှ် ့

ရငဆ်ိငု�်ကံုေတွ�လာရသည်အ့ခါ ေကျးရွာသ/ူသားများသည ်

(ဦး)ေစာဝငး်ကဲသ့ိုေ့သာ ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များထ ံ မညကဲ်သ့ို ့ 

သာွးေရာက်အကူအညရီယူ�ကသညကုိ် ေတွ� ြမငခ်ဲရ့သည။် 

ေြမယာေကာ်မတီများကုိလညး်ေကာငး်၊ 

အစုိးရ၏တရားစီရငေ်ရးစနစ်ယ��ရားများကုိလညး်ေကာငး် 

ချဉ်းကပ်အကူအည ီ ေတာငး်ခံြခငး်များ မ�ိှသညကုိ် ေတွ�ရသည။် 

ပညာတတ်ပုဂ�ိုလ်များပငလ်�င ် ြပဿနာေြဖ�ှငး်ရာ၌ ေြမယာဥပေဒ၊ 

ဥပေဒလုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ အားကုိးတ�ကီး အသံးုမြပု�ကသညကုိ် 

ေတွ�ရသည။် ယငး်အစား ေြမကုိ လက်�ိှပုိငဆ်ိငုထ်ားသည် ့

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ� �ငှ်သ့ာ ဦးစွာ ေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်မ�များ 

�ကိုးစားြပုလုပ်သညကုိ် ေတွ�ရသည။် 

တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ� �ငှ် ့ �ကိုးစားည��ိ�ငိး်မ�များ 

အလုပ်မြဖစ်ေတာမှ့သာ တပ်မေတာ်အရာ�ိှထ ံအကူအညရီယူခဲသ့ည။် 

အဆိပုါ တပ်မေတာ်အရာ�ိှကလညး် ဥပေဒလုပ်ထံးုလပ်ုနညး်များကုိ 

အသံးုမြပုခဲေ့ချ။ ယငး်အစား ဟငး်လငး်ြပငေ်နရာတစ်ခုတွင ်

တရားခွငတ်စ်ခု ဖနတီ်းခဲသ့ည။် ေြမယာြပဿနာကုိ ဝုိငး်ဝနး်ေြဖ�ှငး်ရန ်

�ကိုးစားခဲသ့မူျား၏ စဉ်းစားချက်များသည ် ေြမယာဥပေဒကုိ 

ဗဟိုမြပုဘ ဲ ယငး်ြပဿနာအတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်ေနသမူျားအ�ကား 
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�ကားဝငေ်စ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေြဖ�ှငး်ရနသ်ာ �ကိုးစားခဲ�့ကေ�ကာငး် 

ေတွ�ရသည။် တစ်ချိနတ်ညး်တွင ်တုိငး်ရငး်သားလက်နက်ကုိင ်တပ်ဖဲွ� မှ 

ေ�ှ �ေနများကုိ ငာှးရမ်းအသံးုြပုရန ် �ကိုးစားခဲေ့�ကာငး် ေတွ� ခဲရ့သည။် 

ယငး်မှာ အစုိးရ၏တရားေရးစနစ်မှတစ်ဆင် ့ ြပဿနာေြဖ�ှငး်လိုသည် ့

အားထတ်ုမ�တစ်ခု ြဖစ်သည။် သိုေ့သာ် အစုိးရတရား�ုံးများက အမ�ကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်လိုြခငး် မ�ိှသည် ့ အေနအထားကုိ ေတွ� ခဲရ့သည။် 

အမ�ကုိ �ိငုင်ေံရးြပဿနာများ�ငှ် ့ ဆက်စပ်မ��ိှသညဟ်ု ဆိကုာ 

(ဦး)ေစာဝငး်က အနအ်ယ်လ်ဒ ီ ပါတီ �ငှ် ့ �ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစ်စဉ်အတွငး် 

ပါဝငေ်န�ကသည် ့ အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ်လ့ညး် ပူးေပါငး်ကာ အမ�ကုိ 

ေြဖ�ှငး်ရန ် �ကိုးစားခဲသ့ည။် ထိုေ့�ကာင် ့ ဤအမ�ကုိ 

�ကိုးစားေြဖ�ှငး်သည်ေ့နရာတွင ် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊ 

အဖဲွ�အစညး်အဖုံဖုံတုိ၏့ အကူအညကုိီ ေပါငး်စပ်ရယူသည် ့

အေနအထားကုိ �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် ေတွ� ြမငရ်သည။် ေြမြပငတွ်င ်

ယငး်ကဲသ့ို ့ လူပုဂ�ိုလ်မျိုးစုံ၊ အဖဲွ�အစညး်မျိုးစုံတုိ၏့ 

ပါဝငပ်တ်သက်မ�ြဖင် ့ အမ�ေြဖ�ှငး်ြခငး်သည ်

အထေိရာက်ဆံးုနညး်လမ်း ြဖစ်သညဟ်ု လူအများ 

ယုံ�ကညလ်က်ခံထား�က�ပီး ဤကဲသ့ိုေ့သာနညး်လမ်းများကုိသာ 

အသံးုြပုရန ် ပုိအားသန�်ကသည။် သိုေ့သာ် ဤေဆာငး်ပါးတွင ်

ေဖာ်ြပခဲသ့ည် ့ အမ�များမှာ ခက်ခဲ��ပ်ေထးွလှ�ပီး 

�ိငုင်ေံရးဆနသ်ည်အ့တွက် ယငး်တုိကုိ့ အလွယ်တကူ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ြခငး် မြပု�ိငုေ်ပ။  

အစုိးရတရား�ုံးများမှ တရားသ�ူကီးများပင ်ဤကဲသ့ိုေ့သာ အမ�များကုိ 

မညသ်ို ့ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်သင်သ့ညကုိ် မသ�ိကေသးေချ။ ဤအချက်က 
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ေြမယာဥပေဒတွင ် အားနညး်ချက်များ �ိှေနေ�ကာငး် ေထာက်ြပလျက် 

�ိှသည။် အမ�တွင ် အဆင်ြ့မင်အ့ရာ�ိှပုဂ�ိုလ်များ 

ပါဝငပ်တ်သက်ေနသည် ့ အေနအထားမျိုးတွင ် ယငး်ကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ် တရားသ�ူကီးများက 

လက်တွန်သ့ာွးေလ�ိှ့ေ�ကာငး်ကုိလညး် ေတွ� �ိှရသည။် 

အထက်တွငတ်ငြ်ပခဲသ့ည်အ့မ�ကုိ ဝုိငး်ဝနး်�ကိုးပမ်းေြဖ�ှငး်ေပး�ကသ ူ

ပုဂ�ိုလ်အများစုမှာ အစုိးရက တရားဝင ် အသအိမှတ်ြပုထားသည် ့

တရားေရးဆိုငရ်ာဝနထ်မ်းများ၊ 

အတတ်အသပိညာ�ှငမ်ျားမဟုတ်ေ�ကာငး်ကုိလညး် 

ြမငေ်တွ� ခဲရ့သည။် ရွာသ/ူသားများ၏ သေဘာထားမှာ ၎ငး်တုိ ့ 

ရငဆ်ိငုေ်နရသည် ့ အမ�ြပဿနာများကုိ ကူညေီြဖ�ှငး်ေပး�ိငုသ်ည် ့

ဩဇာအာဏာ�ိှသ ူ မညသ်ကုိူမဆိ ု အစုိးရက 

အသအိမှတ်ြပုသညြ်ဖစ်ေစ၊ မြပုသညြ်ဖစ်ေစ ချဉ်းကပ်�ပီး အကူအည ီ

ရယူသာွးမညပ်င ်ြဖစ်သည။်  

ေဆးွေ�းွချကမ်ျား 

ြဖစ်ရပ်များကုိ ေလလ့ာ�ကည်သ့ည်အ့ခါ အမ�ကိစ�များကုိ 

လက်ေတွ�ကုိငတွ်ယ် ေြဖ�ှငး်ရာ၌ �ိငုင်ေံတာ်အစုိးရ၏ 

တရားဥပေဒစီရငေ်ရးစနစ်ယ��ရားများ�ငှ် ့ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ  

အသံးုြပု�ကြခငး်မ�ိှသညကုိ် �ှငး်လငး်စွာ ြမငေ်တွ�ရသည။် 

အြငငး်ပွားစရာကိစ�များ ေပါ်ေပါက်လာသည်အ့ခါ ြပညသ်အူများစုမှာ 

ရပ်ေကျးအဆင်တွ့ငပ်င ်

အဆငေ်ြပသည်န့ညး်လမ်းများသံးု၍ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အကယ်၍ 

�ကီးမားကျယ်ြပန်�့�ပ်ေထးွသည် ့ အမ� ဆိပုါက လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊ 
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အဖဲွ�အစညး်အဖုံဖုံတုိ၏့ အကူအညမီျားကုိ 

ရယူြခငး်နညး်လမ်းများြဖင်ေ့သာ်လညး်ေကာငး် �ကိုးစားေြဖ�ှငး်မ�များ 

ြပု�ကသညကုိ် ေတွ�ရသည။် အကူအညေီပး�ကသည် ့ ပုဂ�ိုလ်အများစု၊ 

အဖဲွ�အစညး်အများစုတွင ် ဘနုး်ေတာ်�ကီးများ၊ ပညာတတ်များ�ငှ် ့

လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ�များ�ငှ် ့၎ငး်တုိ၏့အဖဲွ�ဝငမ်ျား ပါဝင�်ကေသာ်လညး် 

၎ငး်တုိမှ့ာ ေြမယာအမ�ကိစ�များကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ် ဥပေဒအရ 

ေပးအပ်ထားသည် ့ အာဏာမ�ိှ�ကေပ။ သိုေ့သာ် ၎ငး်တုိတွ့င ်

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ေပး�ိငုမ်ည် ့

အ�ိှနအ်ဝါ�ငှ် ့ ဩဇာအာဏာ �ိှ�ကသညဟ်ု ြပညသ်လူူထကု 

ယုံ�ကညထ်ား�ကသည။် �ကီးမား�ပီး ကုိငတွ်ယ်ရခက်ခဲသည် ့

ြပဿနာများကုိ ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်တွင ် ပါဝငပ်တ်သက်သည် ့

လူပုဂ�ိုလ်မျိုးစုံ၊ အဖဲွ�အစညး်ေပါငး်စုံ�ငှ် ့ နညး်လမ်းမျိုးစုံတုိကုိ့ 

အထးူသြဖင် ့ ေရာေ�ာှေပါငး်စပ်အသံးုြပု�ကသည်အ့ချက်မှာ 

သသိာထင�ှ်ားသည် ့ အချက်တစ်ချက်ြဖစ်သည။် ယငး်မှာ 

ေယဘယုျအားြဖင် ့ အစုိးရ၏ တရားဥပေဒစီရငေ်ရးမ�ို ငမှ်ာ 

သာမနြ်ပညသ်မူျားအကျိုးငာှ လ�ပ်�ှားလညပ်တ်ေနသည် ့က�တစ်ရပ် 

ြဖစ်မေနေသးေ�ကာငး်ကုိ ေရာငြ်ပနဟ်ပ်လ�က်�ိှသည။် ထိုေ့�ကာင်သ့ာ 

၎ငး်တုိ၏့ အမ�တေဘာငကိ်စ�များကုိ ကူညေီြဖ�ှငး်ေပး�ိငု�်ကရန ်

ဩဇာအာဏာပုိငဆ်ိငုသ်ည် ့ လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊ 

အဖဲွ�အစညး်အဖုံဖုံတုိကုိ့ ြပညသ်လူူထကု အားကုိးတ�ကီး 

�ှာေဖွချဉ်းကပ်�ကြခငး် ြဖစ်သည။် 

တရားဝငြ်ပ�ာနး်သတ်မှတ်ထားသည် ့

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်စညး်မျဉ်းဥပေဒများ�ငှ်တ့ကွ ရပ်ကွက်�ငှ် ့
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ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းကဲသ့ိုေ့သာ ေဒသအဆင် ့

အုပ်ချုပ်မ�တာဝနခ်ံများတုိကုိ့ပင ် အဘယ်ေ�ကာင် ့ ြပညသ်မူျားက 

အသံးုြပုလိုြခငး် မ�ိှသည်အ့ေ�ကာငး်ရငး်များကုိ ဤအပုိငး်တွင ်

ေဆးွေ�းွတငြ်ပသာွးပါမည။်  

စာေရးသ၏ူ လက်ေတွ�ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာမ�ေတွ� �ိှများအနက်တစ်ခုမှာ 

ရပ်ရွာအတွငး် မီှတငး်ေနထိငု�်ကကုနေ်သာ ြပညသ်အူများစုသည ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ် ေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲမ�ေကာ်မတီများ 

�ိှသညဟ်ူသည်အ့ချက်ကုိ သ�ိှိထားြခငး် မ�ိှ�ကေသးသည် ့

အချက်ြဖစ်သည။် ၎ငး်တုိအ့ား အစုိးရ၏ 

တရားဥပေဒစီရငေ်ရးစနစ်များ�ငှ် ့ ပတ်သက်�ပီး ေမးခွနး်များ 

ေမးြမနး်သည်အ့ချိနတုိ်ငး် ယငး်မှာ �မို�နယ်၊ ခ�ုိင�်ငှ် ့ ဗဟို ဟူ၍ 

အဆင်ဆ့င်�ိှ့သည် ့ တရား�ုံးများကုိသာ ရည�်�နး်မ�ြပုသညဟ်ုသာ 

နားလညထ်ား�ကသည။် �ိငုင်ေံတာ်အစုိးရ၏ 

တရားဥပေဒလုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ ြပညသ်လူူထကု 

လိုက်နာေဆာငရွ်က်မ� မြပုလို�ကသည် ့ အေ�ကာငး်ရငး်များစွာတွင ်

ေငေွ�ကးအကုနအ်ကျ၊ အချိနအ်ကုနအ်ကျ၊ 

ဘာသာစကားအတားအဆးီ၊ ယုံ�ကညမ်�မ�ိှြခငး်၊ (ေြမယာ)ဥပေဒ၏ 

အားနညး်ချက်၊ အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင် ့ formality-phobia ဟုေခါ်သည် ့

အစုိးရအာဏာ၊ အစုိးရ�ုံးပုိငး်�ငှ် ့ ဌာနပုိငး်ဆိငုရ်ာလုပ်ငနး်များကုိ 

ေ�ကာက်ရံွ� မ�တုိပ့ါဝငသ်ည။် သို�့ငှ် ့အစုိးရစနစ်၏ ေဘာငအ်ြပငဘ်က်မှ 

ဩဇာအာဏာ�ိှ�ကကုနေ်သာ လူပုဂ�ိုလ်များထ ံ

ချဉ်းကပ်အကူအညရီယူြခငး်ကုိ ပုိမုိ၍ ထေိရာက်သညဟ်ု 

ထငြ်မငလ်ာ�ကသည။်  
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�ိငုင်ေံတာ်အစုိးရ၏ တရားဥပေဒစီရငေ်ရးစနစ်မှ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ရ�ိှရန ် အချိန�်ကန် ့�ကာလွနး်ြခငး်၊ 

ေငေွ�ကးအကုနအ်ကျများလွနး်ြခငး်တုိ�ိှ့ေ�ကာငး် မ�ကာခဏဆိသုလို 

သေုသတနတွင ်ပါဝငေ်ြဖဆိသုမူျားက စာေရးသအူား ေြပာြပ�ကသည။် 

ဘားအ�ံမို�ရပ်ကွက် က မှ ေြမယာအမ�ရငဆ်ိငုေ်နရသည် ့

အမျိုးသမီးတစ်ဦးက စာေရးသအူား ေအာက်ပါအတုိငး် ေြပာသည။်  

ေြမအမ�တစ်ခုနဲ ့ က�နမ် ၃ �စ်ှေလာက် ရငဆ်ိငုခ်ဲရ့တယ်။ အမ�ကုိ 

ြမနြ်မနေ်လး အဆံးုသတ်လိုက်ချငတ်ယ်။ (ဒလီို 

အမ�ြဖစ်တဲအ့တွက်) တြခားအလုပ်ေတွကုိ 

လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်လို ့ မရေနဘးူ။ အမ�က 

ဒေီလာက်အထ ိ အချိနယူ်မယ်လို ့ က�နမ် ဘယ်တုနး်ကမှ 

မေမ�ာ်လင်ခ့ဲ့ဖူးဘးူ။ ၁၅ ရက် ြပည်တုိ့ငး် ြပည်တုိ့ငး် 

တရား�ုံး�ကားနာပဲွ တက်ေရာက်ေနရ�ပီးေတာ့ 

အမ�ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိလညး် ြမနြ်မန ် ချမှတ်�ိငုတ်ယ် ့

အေနအထား �ိှမေနဘးူ ြဖစ်ေနတယ်။ အခုေတာ ့ ဒအီမ�မှာ 

က�နမ် �� ံးေတာမ့ယ်ဆိုတာ သ�ိပီ။ ဘာေ့�ကာင်လ့ဲဆိေုတာ ့

ေနြပညေ်တာ်အဆင်မှ့ာ တစ်ဖက်တရား�ပိုငေ်တွက 

�ိငုေ်န�ပီးသားလို ့ တရားသ�ူကီးက ေြပာတယ်။ သကူ ဒ ီ

(�မို�နယ်အဆင်)့ မှာ က�နမ် အမ��ိငုသ်ာွးတာမျိုး မလုပ်ရဲဖူးေလ။ 

တရား�ုံးအဆင်ဆ့င်မှ့ာ �ိှတဲ ့တရားသ�ူကီးေတွကုိ လာဘထ်ိးုဖုိ ့ 

ေ�ှ �ေနက က�နမ်ကုိ အ�ကံေပးတယ်။ ေ�ှ �ေနက “တကယ်လို ့ 

ခငဗ်ျား/�ှင ်လာဘမ်ေပးရင၊် �� ံးမှာပဲ” လို ့ ေြပာတယ်။ ဒါေပမ့ဲ 

အဒဲေီလာက်အထေိတာ ့က�နမ်လညး် မတတ်�ိငုဘ်းူေလ။ ဒ ီ၃ 
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�စ်ှအတွငး် တရားသ�ူကီးကုိေပးဖုိဆ့ိ�ုပီး အမ�ရငဆ်ိငုေ်နရတဲ ့

ေြမကွက်ရဲ ့ တစ်ဝက်ကုိေတာင ် ေင ွ သနိး် ၁၁၀ 

(အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၇၅၀၀) နဲ ့ ေရာငး်ခဲ�့ပီး�ပီ။  

ဘာသာစကား�ငှ် ့ ပတ်သက်သည် ့ အခက်အခဲများ၊ ဥပေဒပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

ဗဟုသတု နညး်ပါးမ� �ငှ် ့အစုိးရ၏ တရားေရးမ�ို ငအ်ေပါ် ယုံ�ကညမ်� 

မ�ိှ�ကသည် ့ အချက်များက ဥပေဒလမ်းေ�ကာငး်အတုိငး် 

ြပညသ်မူျားက အမ� ရငမ်ဆိငုလ်ို�ကြခငး် အဓိက အေ�ကာငး်ရငး်များ 

ြဖစ်သည။် ေြမယာအြငငး်ပွားမ� ြပဿနာတစ်ရပ်�ငှ် ့

ရငဆ်ိငုေ်နခဲ့ရသည် ့ ကုနး်တနး်ေကျးရွာေနြပညသ်တူစ်ဦးက 

စာေရးသအူား ေအာက်ပါအတုိငး် ေြပာြပခဲသ့ည။်  

အစုိးရရဲ ့ စညး်မျဉ်းဥပေဒလုပ်ထံးုလပ်ုနညး်ေတွကုိ သလိညး် 

မသထိားဘးူ။ ဗမာစကားကုိလညး် (ေကာငး်ေကာငး်) 

မေြပာတတ်ဘးူ။ အစုိးရ�ုံးေတွကုိလညး် သာွးကျင် ့

မ�ိှတဲအ့တွက် တစ်ဖက်က �မို�နယ်အဆင်အ့ထ ိ

အယူခံဝငတ်ယ်ဆိရုင ် က�နေ်တာ်/မတုိက့ အမ�ကုိ 

ဆက်မလိုက်ေတာဘ့းူ။ ရွာအဆင်က့ေန တက်�ပီး 

ဘယ်ကုိမှလညး် မသာွးဘးူ။ 

ဘယ်တုိငး်ရငး်သားအဖဲွ�အစညး်နဲမှ့လညး် အဆက်အသယ်ွ 

�ိှမထားေတာ ့ ေကျးရွာအဆင်၊့ ေကျးရွာအုပ်စုအဆင်မှ့ာ �ိှတဲ ့

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွနဲပဲ့ အမ�ေြဖ�ှငး်ချငတ်ယ်။  

စတုတ� ေြမာက် အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခုမှာ လက်ေတွ� ြဖစ်ပျက်ေနသည် ့

အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ရပ်များကုိ ဥပေဒက လံုလံုေလာက်ေလာက် 

မလ�မ်းြခံု�ိငုသ်ည် ့ ကိစ�ြဖစ်သည။် ဤအချက်သည ်
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လက်�ိှြပ�ာနး်ထားသည် ့ ေြမယာဥပေဒ�ငှ် ့ မညကဲ်သ့ို ့ ဆက်စပ်မ� 

�ိှသညကုိ် စာေရးသ ူ ေဆးွေ�းွခဲ�့ပီးြဖစ်သည။် ဥပေဒသည ်

ေြမြပငအ်ေြခအေန�ငှ် ့ ကုိက်ညမီ�မ�ိှသည် ့ အချက်က 

ြပဿနာ၏တစ်ဖက်တွင ် �ိှ�ပီး အြခားတဖက်တွင ် ဥပေဒကုိ 

ြပညသ်အူများက နားမလည�်ကသည် ့ အချက်က �ိှေနသည။် 

သည်အ့ြပင ် ြပစ်မ�ဆိငုရ်ာဥပေဒပုဒမ်များကလညး် 

ေခတ်ေနာက်ကျလျက် �ိှသည။် ဥပမာအားြဖင် ့ ပုိငန်က်ကျူးလွနမ်� 

ြပုလုပ်ခဲသ့ညဟ်ု စစ်ေဆးေတွ� �ိှခဲပ့ါက ဒဏေ်င ွ ၅၀၀ ကျပ် 

(အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၀.၃၆) ေဆာငရ်န ် သိုမ့ဟုတ် ေထာငဒ်ဏ ် ၁ လ 

ကျခံရန ် ဟူ၍ ေရွးချယ်�ိငုသ်ည။် ဒဏေ်င ွ ၅၀၀ ကျပ်သည ်

မေြပာပေလာက်သည် ့ ပမာဏြဖစ်သည်အ့တွက် နစ်နာေ�ကးအြဖစ် 

ဒဏေ်ငေွပးသည် ့ နညး်လမ်းကုိသာ လူတုိငး်ေရွးချယ်�ကသည။် 

ဤသညမှ်ာ ဥပေဒများ ေခတ်ေနာက်ကျမ� ဥပမာ တစ်ခုတညး်သာ 

�ိှေသးသည ် (အလားတူ ကိစ�များ များစွာ �ိှသည)်။ 

မျက်ေမှာက်ေခတ်အေြခအေနများ�ငှ် ့ ကုိက်ညမီ� မ�ိှေတာသ့ည် ့

ဥပေဒပုဒမ်ေပါငး် ေြမာက်များစွာ�ိှသည။် ဥပမာအေနြဖင် ့

အထက်တွငေ်ဖာ်ြပခဲသ့ည်အ့တုိငး် ၂၀၁၂ ေြမယာဥပေဒသည ်

တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးစုများစွာက လက်ခံကျင်သ့ံးုလျက်�ိှသည် ့

ေ���ေြပာငး်လယ်ယာစုိက်ပျိုးြခငး်အေလအ့ထကုိ 

အသအိမှတ်ြပုထားခဲြ့ခငး် မ�ိှေပ။ ထိုအ့ြပင ် ေြမယာများကုိ 

မှတ်ပုံတငရ်ာတွငလ်ညး် လူတစ်ဦး�ငှ် ့ တစ်ဦးအ�ကား အခွင်အ့ေရး 

သာတူညမီ� မရ�ိှ�ကေပ။ ေြမယာမှတ်ပုံတငသ်ည် ့ ြဖစ်စဉ်သည ်

စနစ်တကျ မ�ိှေပ။ ယငး်ကုိ စနစ်တကျ�ငှ် ့ြပငဆ်ငခ်ဲြ့ခငး် မဟုတ်သလို 
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တုိင�်ကားမ�များ �ိှလာသည်အ့ခါ မညကဲ်သ့ို ့ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရမညကုိ်လညး် တိတိကျကျ ေဖာ်ြပထားြခငး်မျိုး 

မ�ိှေပ။ ထိုေ့�ကာင် ့ ေြမယာအမ�များကုိ ဥပေဒပါ 

ြပ�ာနး်ချက်များအတုိငး် ြပညသ်မူျားက လိုက်နာေြဖ�ှငး်�ကြခငး် 

မလုပ်�ကေချ။ ဤသေုတသနေတွ� �ိှချက်အရ ေဒသအာဏာပုိင ်

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများပင ် ေြမယာဥပေဒကုိ လိုက်နာေြဖ�ှငး်ြခငး် 

မ�ိှ�ကေ�ကာငး် ေတွ� �ိှရသည။်  

အစုိးရတရားစီရငေ်ရးစနစ်ယ��ရားများ၏ အကူအညကုိီ 

ချဉ်းကပ်ရယူအသံးုြပု�ကြခငး် မ�ိှရသည် ့ ပ�မေြမာက် 

အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခု အစုိးရ�ုံးပုိငး်၊ ဌာနပုိငး်ဆိငုရ်ာလုပ်ငနး်များ�ငှ် ့

ဆက်စပ်လုပ်ကုိငရ်မညကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� �ကသည်အ့ချက် ြဖစ်သည။် 

အစုိးရဌာနဆိငုရ်ာများ�ငှ် ့ ရငဆ်ိငု�်ကံုေတွ�ရသည်အ့ချက်ကုိ 

�ှက်ေ�ကာက်စရာဟု ��ြမင�်ကတတ်သည။် ထိုေ့�ကာင် ့ မိမိတုိ၏့ 

အမ�ကိစ�များကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်�ကရာတွင ် တတ်�ိငုသ်မ� 

�ုံးမေရာက်ေအာင ်ေ�ှာင�်ကဉ်�ကသည။်  

ဤသေုတသနေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များအရ အစုိးရ�ုံးပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

ဥပေဒ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များအတုိငး် လိုက်ပါေဆာငရွ်က်ြခငး် 

မ�ိှရသည် ့ ေနာက်ဆံးု အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခုမှာ 

တရားေရးမ�ို ငအ်ြပငဘ်က်�ိှ ဩဇာအာဏာ�ကီးမားသည် ့

ပုဂ�ိုလ်များအား ဆက်သယ်ွချိတ်ဆက်�ပီး ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်မှသာ 

အမ��ိငုေ်ချ အလားအလာ ပုိများသညဟ်ု ြပညသ်အူများက 

ယုံ�ကညလ်က်ခံထားသည ် ဟူသည်အ့ချက်ပင ် ြဖစ်သည။် 

ဤပုဂ�ိုလ်များတွင ် ဥပေဒအရ အပ်�ငှး်ခံထားရသည် ့
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လုပ်ပုိငခ်ွင်အ့ာဏာ မ�ိှေပသလို 

ဥပေဒလုပ်ထံးုလုပ်နညး်များအတုိငး်လညး် ေဆာငရွ်က်စီမံ�ကြခငး် 

မဟုတ်ေပ။ (သိုေ့သာ်) ေအာက်ေြခအဆင်အ့ာဏာပုိငမ်ျားကုိ 

ဤပုဂ�ိုလ်များက အမိန်�့�န�်ကားချက်များ ေပး�ိငုစွ်မ်း�ိှသညဟ်ု 

ြပညသ်အူများက ယူဆလက်ခံထား�ကသည။် ေယဘယုျအားြဖင် ့

ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် ြဖစ်ထနွး်ေပါ်ေပါက်လျက်�ိှသည် ့

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာေြပာငး်လဲမ�များသည ်

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများ�ငှ် ့ ပတ်သက်၍ မညသ်ူထ့တွံင ်

လုပ်ပုိငခ်ွင်အ့ာဏာ�ိှသည၊် မညသ်ကူ ဆံးုြဖတ်ချက် 

ချက်မှတ်ေပး�ိငုသ်ည ် ဟူ၍ �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် စိတ်ချလက်ချ 

မသ�ိိငုသ်ည် ့ဝနး်ကျငတ်စ်ရပ်ကုိ ဖနတီ်းလျက် �ိှသည။် ဤကဲသ့ိုေ့သာ 

ဝနး်ကျငမ်ျိုးတွင ် ဥပေဒမှ ြပ�ာနး်သတ်မှတ်ထားသည် ့

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်ေဘာငအ်ြပငဘ်က်�ိှ နညး်လမ်းများကုိ အသံးုြပုြခငး် 

(informality) သညလ်ညး်ေကာငး်၊ နညး်လမ်းမျိုးစုံအား 

ေပါငး်စပ်ေရာေ�ာှ အသံးုြပုြခငး် (hybridity) သညလ်ညး်ေကာငး် 

အားေကာငး်အသက်ဝငလ်ာသည။် ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်� အသအိမှတ်ြပု 

လက်မှတ်များ မရ�ိှသည် ့ အေနအထားမျိုး�ငှ် ့

�ကံုေတွ�ရသည်အ့ခါတွင ် မလံုြခံုမ�ကုိ ြပညသ်အူများ 

ပုိမုိခံစား�ကရသည။် မညသ်ကူ အာဏာလုပ်ပုိငခ်ွင်မ့ျား �ိှ�ပီး 

ေြမယာကိစ�များကုိ စီမံေဆာငရွ်က်သာွးမညကုိ် လထူကု 

ေသေသချာချာ သ�ိှိထားြခငး် မ�ိှေပ။ ဤအချက်သည ်ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်

အာဏာပုိငဗ်ဟုြဖစ်မ� ဝါ ဩဇာအာဏာ�ိှသည် ့ လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊ 
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အဖဲွ�အစညး်အဖုံဖုံ ယှဉ်လျက် တည�ိှ်ေနေ�ကာငး်ကုိ 

လှစ်ဟြပသလျက်�ိှသည။်  

အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင် ့ ‘hybrid political orders’ ဟ ု ေခါ်သည် ့

ပုံစံအမျိုးမျိုးေရာေ�ာှေနတတ်သည် ့�ိငုင်ေံရးစနစ် အယူအဆ (Boege 

et al. 2009, 13-21) ကုိ သံးု၍ ဤအေြခအေနကုိ 

ခွဲြခားစိတ်ြဖာသံးုသပ်ေဖာ်ြပ�ိငုသ်ညဟ်ု စာေရးသယူူဆသည။် 

ဤအယူအဆက တငြ်ပသညမှ်ာ ပဋပိက�လွန၊် 

ကူးေြပာငး်ေရးကာလများကုိ ြဖတ်သနး်လျက်�ိှသည် ့ (�ိငုင်)ံ 

အေြခအေနများတွင ် ဥပေဒမ�ို င ် ၁ ရပ်�ငှ် ့ �ှငး်လငး်တိကျသည် ့

အဏာပုိင ် ၁ ရပ်တညး် တည�ိှ်ေနြခငး်မျိုး မဟုတ်ဘ ဲ

အာဏာပုိငဆ်ိငုမ်�မှာ ဗဟုသေဘာေဆာငလ်ျက်�ိှ�ပီး ဩဇာအာဏာကုိ 

ချုပ်ကုိငထ်ားသမှူာ လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးမျိုး၊ အဖဲွ�အစညး်အဖုံဖုံ 

ယှဉ်လျက်တည�ိှ်ေနေ�ကာငး်ဟူသည် ့ အချက်ြဖစ်သည။် ဘိးုဂါး �ငှ် ့

ဆက်စပ်ပညာ�ှငမ်ျား (Boege et al. 2009, 13-21) က 

တရားဥပေဒစီရငေ်ရးနညး်လမ်းအမျိုးမျိုး၊ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်အမျိုးမျိုး 

�ငှ် ့ အမ�ေြဖ�ှငး်ေရးအမျိုးမျိုး တည�ိှ်ေနသည်အ့ေြခအေနကုိ 

�ှငး်လငး်ေဖာ်ြပ�ိငုရ်န ် ‘hybridity’ အယူအဆကုိ အသံးုြပုခဲသ့ည။် 

ေဒါ် နနီကဲီသ့ို ့ လူများက အစုိးရ၏ 

တရားဝငဥ်ပေဒလမ်းေ�ကာငး်အတုိငး် ၎ငး်၏အမ�ကိစ�ကုိ 

ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်လိုလင်က့စား ယငး်ကဲသ့ို ့�ကိုးစားေြဖ�ှငး်သည် ့

ြဖစ်စဉ်တေလ�ာက် ဥပေဒလမ်းေ�ကာငး်ေဘာငအ်ြပငဘ်က်မှ 

နညး်လမ်းများစွာ�ငှ် ့ (ဥပေဒအရ လပ်ုပုိငခွ်င်အ့ာဏာ 

အပ်�ငှး်ခံထားရြခငး်မ�ိှသည်)့ လူပုဂ�ိုလ်၊ အဖဲွ�အစညး်များစွာ 
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ပါဝငလ်ာသညကုိ် ေတွ� �ိှရသည။် ထိုအ့ြပင ် ေလလ့ာခဲသ့ည် ့

အမ�ြဖစ်ရပ်များတွင ် (ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်�) 

တရားဝငအ်သအိမှတ်ြပုလက်မှတ်များ ရ�ိှရန ်

�ကိုးစားသည်ေ့နရာတွငလ်ညး်ေကာငး်၊ 

အသမ်ိးအဆညး်ခံေြမယာများကုိ ြပနလ်ညရ်ယူရန ် လုပ်ေဆာငသ်ည် ့

ေနရာများတွငလ်ညး်ေကာငး် ဥပေဒမှ ြပ�ာနး်သတ်မှတ်ထားသည် ့

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်ေဘာငအ်ြပငဘ်က်�ိှ နညး်လမ်းများကုိ 

အစိတ်အပုိငး်တစ်ရပ်အေနြဖင် ့ အသံးုြပုခဲ�့ကေ�ကာငး်ကုိလညး် 

ေတွ� �ိှရပါသည။် ထိုေ့�ကာင် ့

ဥပေဒလမ်းေ�ကာငး်ေဘာငအ်ြပငဘ်က်နညး်လမ်း (informality) 

များသည ် ဥပေဒလမ်းေ�ကာငး် (formal) ေပါ်သို ့ ေရာက်ေအာင ်

သာွးသည် ့ြဖစ်စဉ်တွင ်အေထာက်အကူေပးသည် ့ကိရိယာတစ်ခုလညး် 

ြဖစ်လာသည။် သို�့ငှ် ့ ဥပေဒေဘာငတွ်ငး် (formal) �ငှ် ့ ဥပေဒြပငပ် 

(informal) နညး်လမ်းများသည ် သးီြခားတည�ိှ်ေနြခငး်မျိုး 

မဟုတ်ေတာဘ့ ဲ က��စ်ှခုစလံုးမှ နညး်လမ်းများကုိ 

ေရာေ�ာှေပါငး်စပ်အသံးုြပုကျင်သ့ံးုြခငး်၏ အစိတ်အပုိငး်များ 

ြဖစ်လာေလေတာသ့ည။်  

နိဂုံး 

ဤစာတမ်း၌ ကရငြ်ပညန်ယ်အတွငး်�ိှ 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရာတွင ်

နညး်လမ်းအမျိုးမျိုး ေရာေ�ာှေပါငး်စပ်အသံးုြပုြခငး် (legal 

hybridity) ကုိ ေလလ့ာတငြ်ပထားပါသည။် အဓိက အေရးပါသည် ့

အချက် ၄ ချက်ကုိ ေရွးထတ်ုတငြ်ပခဲပ့ါသည။် ၎ငး်တုိမှ့ာ ၁) 
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သေုတသနြပုမည် ့ ေဒသများ၏ ေနာက်ခံသမုိငး်ေ�ကာငး် �ငှ် ့

ေြမယာဥပေဒအေ�ကာငး်ကုိ နားလညြ်ခငး်၊ ၂) 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ တရားမ�တမ�သို ့ ေရာက်�ိှေစရန ်

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ေပး�ကသည် ့ လူပုဂ�ိုလ်၊ 

အဖဲွ�အစညး်များအေ�ကာငး်ကုိ နားလညသ်ေဘာေပါက်ြခငး်၊ ၃) 

ေြမယာြပဿနာများကုိ ေြမြပငတွ်င ် နညး်လမ်းအမျိုးမျိုးသံးု၍ 

အမှနတ်ကယ် မညကဲ်သ့ို ့ ေြဖ�ှငး်မ� ြပုေန�ကသညကုိ် 

လက်ေတွ�ကွငး်ဆငး်ေလလ့ာြခငး်�ငှ် ့ ၄) ေြမယာအမ� 

ေြဖ�ှငး်ေရးြဖစ်စဉ်များတွင ် ဤကဲသ့ို ့ နညး်လမ်းအမျိုးမျိုးသံးု၍ 

ေြဖ�ှငး်ေန�ကသညကုိ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ သံးုသပ်ြခငး်တုိ ့ ြဖစ်သည။် 

�မို�ေပါ်ရပ်ကွက်�ငှ် ့ ေကျးလက်ေတာရွာတုိအ့တွငး်၌ 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�များကုိ မညကဲ်သ့ို ့ ကုိငတွ်ယ် ေြဖ�ှငး်�ကသညကုိ် 

နားလညသ်ေဘာေပါက်�ိငုရ်န ်အလိုင့ာှ ပထမဦးစွာ ပုိမုိေသးငယ်သည် ့

ေြမယာြပဿနာများ ေြဖ�ှငး်ပုံကုိ ေယဘယုျဆနဆ်န ်

ေဆးွေ�းွတငြ်ပခဲပ့ါသည။် 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာငယ်ေလးများကုိ ေြဖ�ှငး်ရာတွင ်

ေြမယာဥပေဒ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိ ရည�်�နး်မ�ြပု�ကေသာ်လညး် 

အစုိးရ၏ ပုံမှနတ်ရားစီရငေ်ရး ယ��ရားများထက် 

ဥပေဒလမ်းေ�ကာငး်ေဘာငအ်ြပငဘ်က်�ိှ နညး်လမ်းများကုိသာ 

အသံးုြပုကာ ရပ်ရွာအဆင်တွ့င ် ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်�ကသညကုိ် 

ထင�ှ်ားစွာ ေတွ� ခဲရ့သည။် ဒတိုယအဆင်တွ့င ်

ပုိမုိ�ကီးမားကျယ်ြပန်�့�ပ်ေထးွသည် ့ ေြမယာြပဿနာများ 

ေပါ်ေပါက်လာသည်အ့ခါ ရပ်ရွာအဆင်ေ့လာက်ြဖင် ့
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မေြဖ�ှငး်�ိငုေ်တာသ့ည် ့ အေ�ကာငး်အချက်များကုိ စာေရးသ ူ

ေဆးွေ�းွတငြ်ပခဲသ့ည။် ဤကဲသ့ိုေ့သာ �ကီးမားသည် ့ေြမယာအမ�များ 

ရငဆ်ိငု�်ကရသည်အ့ခါများတွငလ်ညး် တရားဥပေဒစီရငေ်ရး 

အစုိးရယ��ရားများသို ့ လူထကု တုိက်�ုိက်ချဉ်းကပ် 

အကူအညရီယူြခငး်ထက် မိမိတုိ၏့ အမ�ြပဿနာများကုိ 

�ပီးြပတ်သညအ်ထ ိ ကူညေီြဖ�ှငး်ေပး�ိငုမ်ညဟ်ု ယုံ�ကညရ်သည် ့

ဩဇာအ�ိှနအ်ဝါ �ကီးမားသည် ့ လူပုဂ�ိုလ်အဆက်အသယ်ွများကုိသာ 

အားကုိးအားထား ြပု�ကသညကုိ်လညး် ထငထ်င�ှ်ား�ှား 

ေတွ� ြမငခ်ဲရ့သည။်  

ေြမယာအမ� ရငဆ်ိငု�်ကသ ူ ြပညသ်အူများ�ငှ် ့

ယငး်ေြမယာအမ�အများစုကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ေပးရသ ူ ေဒသအဆင် ့

အာဏာပုိငတုိ်အ့ေနြဖင် ့ ၂၀၁၂ ေြမယာဥပေဒပါ ြပ�ာနး်ချက်များ�ငှ် ့

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ အလွယ်တကူ နားလညလ်ာ�ကေစရန ်

ယငး်ကုိ ြပငဆ်ငမ်�ြပုရန ် လိုအပ်လျက်�ိှေ�ကာငး် စာေရးသ၏ူ 

ကွငး်ဆငး်သေုတသန ေလလ့ာမ�များက ေထာက်ြပလျက်�ိှသည။် 

ယခုထက်တုိင ် ေြမြပငေ်ပါ် �ိှ ြပညသ်လူူထအုား ည��ိ�ငိး်တုိငပ်ငြ်ခငး် 

မ�ိှဘ ဲ တရားဝငေ်ြမယာကိစ�ေြဖ�ှငး်ေရးနညး်လမ်းများြဖင် ့

ေြမယာအြငငး်ပွားမ� ြပဿနာများအားလံုးကုိ ထနိး်ချုပ်ရနကုိ်သာ 

ြမနမ်ာအစုိးရက �ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်လျက် �ိှသည။် 

ေြမယာဥပေဒသည ် လက်ေတွ�ေြမယာြပဿနာများ�ငှ် ့

ကငး်ကွာလျက်�ိှသည်အ့တွက် ြပညသ်လူုထကု 

ကုိယ်အ့ားကုိယ်ကုိး၍သာ နညး်လမ်းေပါငး်စုံ ယငး်တုိကုိ့ ေြဖ�ှငး်မ� 

ြပု�ကေလ�ိှ့သည။် ထိုေ့�ကာင် ့ အစုိးရအေနြဖင် ့ ေြမယာဥပေဒကုိ 
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ြပုဆငမ်�ြပုရာတွင ် ေဒသခံြပညသ်မူျား 

အသံးုြပု�ကသည်န့ညး်လမ်းများ�ငှ် ့ ၎ငး်တုိ၏့ 

သေဘာထားအြမငမ်ျားကုိ ဥပေဒတွင ် ေရာငြ်ပနဟ်ပ် 

ထည်သ့ငွး်သာွးသင်သ့ည။် ဓေလထ့ံးုတမ်းဆိငုရ်ာကျင်ထ့ံးုများ �ငှ် ့

တုိငး်ရငး်သားမျိုး�ယ်ွစုများ၏ ေြမယာအသံးုချမ�၊ 

(ေြမယာ)ြပဿနာများ ေြဖ�ှငး်မ�အေလအ့ထတုိကုိ့ 

ထည်သ့ငွး်သာွးြခငး်အားြဖင့ ် �ငမ်ိးချမ်းေရး တညေ်ဆာက်ေရးကုိလညး် 

အေထာက်အကူြပု�ိငုပ်ါသည။် ဘိးုဂါး �ငှ် ့ပူးတဲွပညာ�ှငမ်ျား (Boege 

et al. 2009) က တည�်ငမ်ိေအးချမ်းမ� မ�ိှေသးသည် ့ �ိငုင်မံျားတွင ်

�ိငုင်ေံတာ်အစုိးရ၏ ဥပေဒတစ်ရပ်ကုိသာ အသံးုြပုပါက 

�ငမ်ိးချမ်းေရးတညေ်ဆာက်ရန ် မြဖစ်�ိငုေ်�ကာငး် အခိုငအ်မာ 

ေြပာ�ကသည။် ြပဿနာများ ေြဖ�ှငး်ရာတွင ် နညး်လမ်းအမျိုးမျိုးကုိ 

ေရာေ�ာှေပါငး်စပ် အသံးုြပုသင်ေ့�ကာငး် ၎ငး်တုိက့ 

အ�ကံြပုထား�ကသည။် အလားတူ ဟူစိန ် (Hussain 2011) ကလညး် 

တုိငး်ရငး်သားမျိုး�ယ်ွေပါငး်စုံ �ငှ် ့ ယဉ်ေကျးမ�ေပါငး်စုံ�ိှသည် ့

တုိငး်ြပညမ်ျားတွင ် ဥပေဒတစ်ရပ်ကုိသာ အသံးုြပုြခငး်သည ်

လံုေလာက်မ�၊ ထေိရာက်မ� မ�ိှ�ိငုေ်�ကာငး်၊ တရားေရးမ�ို ငဗ်ဟုဝါဒ 

ဝါ တရားေရးမ�ို ငဗ်ဟုြဖစ်မ�ကုိ အသအိမှတ်ြပုရန ်

အေရး�ကီးေ�ကာငး် ေထာက်ခံေြပာဆိထုားသည။် အစဉ်တစုိက် 

တရားေရးစနစ်တစ်ခုတညး်ြဖစ်ေရးမူဝါဒကုိသာ ဆပ်ုကုိငထ်ားခဲသ့ည် ့

အေနအထားများကုိ ေြပာငး်လဲ�ပီး ြမနမ်ာအစုိးရအေနြဖင် ့

ေြမယာဥပေဒကုိ ြပငဆ်ငရ်ာတွင ် တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးများ၏ 

ဓေလထ့ံးုတမ်း ေြမယာကျင်သ့ံးုမ�အေလအ့ထများကုိ 
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ထည်သ့ငွး်စဉ်းစား အသအိမှတ်ြပုရန ် လိုအပ်သည။် ထိုအ့ြပင ်

ြမနမ်ာအစုိးရအေနြဖင် ့ ေကအနဲယူ်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ 

ေဒသအာဏာပုိငမ်ျား၊ ေြမယာကိစ��ငှ်ပ့တ်သက်သည် ့

တတ်သပိညာ�ှငမ်ျားတုိ�့ငှ် ့ ေဆးွေ�းွမ�ြပု�ပီး ေြမြပငတွ်င ်

ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှသည် ့ ေြမယာြပဿနာများကုိ အသင်ေ့တာ်ဆံးု 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်�ိငုမ်ည် ့ နညး်လမ်းများကုိ �ကိုးပမ်း�ှာေဖွသင်သ့ည။် 

ေကအနဲယူ်တွင ် ေြမယာပုိငဆ်ိငုမ်� �ငှ် ့ လ�ဲေြပာငး်ခွင်၊့ စုိက်ပျိုးေရး�ငှ် ့

ပတ်သက်သည်မူ့ဝါဒ �ငှ် ့ ေြမယာအခွင်အ့ေရး စသညတုိ် ့ ပါဝငသ်ည် ့

ေြမယာဥပေဒတစ်ရပ် �ိှထား�ငှ်�့ပီးသား ြဖစ်သည။် ေကအနဲယူ်၏ 

ဥပေဒတွင ် ေ���ေြပာငး်လယ်ယာစုိက်ပျိုးြခငး်ကုိလညး် 

အသအိမှတ်ြပုထား�ပီး ကုနး်ြမင်ေ့ဒသများ�ိှ ေြမယာ 

အမျိုးအစားများကုိလညး် ထည်သ့ငွး်စဉ်းစားြခငး် ြပုထားသည။် 

တုိငး်ရငး်သား�ုိးရာေြမအသံးုြပုမ�ကုိ အထက်ပါအတုိငး် 

အသအိမှတ်ြပုြခငး်ကုိ ြမနမ်ာအစုိးရအေနြဖင် ့

ထည်သ့ငွး်စဉ်းစား�ိငုသ်ည။် 

ေနာက်ဆံးုအေနြဖင် ့ ေဒသခံြပညသ်မူျားကုိ အစုိးရက 

ေြမယာအခွင်အ့ေရး အြမငဖွ်င်သ့ငတ်နး်များ ေပးသင်သ့ည။် 

စာေရးသတုိူ၏့ သေုတသနေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များတွင ်

အနက်အဓိပ�ာယ်ေလးနက်��ပ်ေထးွသည် ့ စာေပအေရးအသားများကုိ 

နားလညရ်န ် အခက်အခဲများ�ိှေနေ�ကာငး်လညး် ပါဝငသ်ည်အ့တွက် 

ဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒလုပ်ထံးုလုပ်နညး်များကုိ �ုိး�ှငး်လွယ်ကူေသာ 

ဘာသာစကားအသံးုများကုိ အသံးုြပုေရးသား�ကရန ် လိုအပ်သည။် 

ေြမယာအြငငး်ပွားမ�ြပဿနာများကုိ မညကဲ်သ့ို ့ 
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ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်သာွးမညကုိ် �ှငး်လငး်စွာ ေဖာ်ြပထားသင်သ့ည။် 

၂၀၁၆ ခု�စ်ှေရာက်သည်တုိ့င ် (အစုိးရ၏ တရားဝင)် 

ေြမယာစီမံခန်ခ့ွဲေရးနညး်လမ်းမှာ ေြမြပင�ိှ် 

ေဒသခံြပညသ်မူျားအတွက် အဆငေ်ြပမ� မ�ိှေသးေပ။  

သိုေ့သာ်လညး် ဥပေဒများေြပာငး်လဲ�ုံ၊ ဥပေဒဆိုငအ်သအိြမငဖွ်င်�ုံ့ြဖင် ့

လံုေလာက်�ပီဟု မဆိ�ုိငုေ်ပ။ အေပါ် ပုိငး်အဆင်မ့ျားတွင ်

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ�များ �ိှလာရနလ်ညး် လိုအပ်သည။် 

ယခုေဆာငး်ပါးတွင ် ဤကိစ��ငှ်ပ့တ်သက်၍ ေြမယာအသမ်ိးခံရသည် ့

အမ� ၂ ခု အေ�ကာငး် စာေရးသ ူ တငြ်ပခဲပ့ါသည။် 

�ိငုင်ေံရးဆိငုရ်ာြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ�များ 

ြဖစ်ထနွး်ေပါ်ေပါက်လာ�ပီးေနာက် မိမိေြမကွက် အသမ်ိးခံခဲရ့သည် ့

ပုိင�ှ်ငေ်ဟာငး်အေနြဖင် ့ ယငး်ကုိ ြပနလ်ညရ်�ိှရန ် ရဲဝ့ံစွာ 

တုိင�်ကားခဲေ့သာ်လညး် အမ�မှာ �ိငုင်ေံရး�ငှ် ့

ဆက်စပ်မ��ိှသညဟ်ုဆိကုာ ၎ငး်ကုိ �ပီးြပတ်ေအာင ်မေြဖ�ှငး်�ိငုခ်ဲေ့ပ။ 

ေြမပုိင�ှ်ငအ်ေနြဖင် ့ ဩဇာအ�ိှနအ်ဝါ �ကီးမားသည် ့ ရဟနး်ေတာ်များ၊ 

ဝန�်ကီးချုပ်များ၊ လက်နက်ကုိငအ်ဖဲွ�များ�ငှ် ့၎ငး်တုိ၏့ အဖဲွ�ဝငမ်ျားထမှံ 

အကူအညရီယူ �ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်ခဲေ့သာ်လညး် 

၎ငး်ပုိငေ်ြမကွက်များကုိ ယေနတုိ့င ် ြပနလ်ညရ်�ိှြခငး် မ�ိှခဲေ့ပ။ 

အဓိကြပဿနာမှာ အစုိးရအဖဲွ� အေြပာငး်အလဲ ြဖစ်ခဲေ့သာ်လညး် 

ယခငတ်ပ်မေတာ်အစုိးရလက်ထက်မှ အဆင်ြ့မင်အ့ရာ�ိှပုဂ�ိုလ်များမှာ 

ယခုထက်တုိင ် အာဏာကုိ ချုပ်ကုိငထ်ားသည်အ့ချက် ြဖစ်သည။် 

ဤသို ့ြဖင် ့ ယခငအ်စုိးရများလက်ထက်တွင ် ြဖစ်ပွားခဲသ့ည် ့

ေြမသမ်ိးယာသမ်ိးကိစ��ကီးများကုိ အစုိးရသစ်လက်ထက် 
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တာဝန�ိှ်ပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင် ့ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

အလွနအ်��ရာယ်�ိှသည် ့အေြခအေန�ငှ့ ်ရငဆ်ိငုေ်န�ကရေလသည။်  
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