An interview with Lt Gen Yawd Serk by Irrawaddy (Feb 14 published date)
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ
အေျခစိုက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေရး အတြက္ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ဆြက
ဲ ိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့တ့ဲ
တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္ တဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ပဏာမ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လည္း ရရွိထားပါတယ္။
SSA-S ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း စစ္အစုိးရကို ေတာ္လွန္ခုခံေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြ႔ေ
ဲ တြထဲက အင္အားႀကီး တပ္ ဖြ႔ဲ တဖြ႕ဲ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ SSA-S ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ လူသိမ်ားတဲ့
ဦးယြက္စစ္က SSA-S တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အဖဲ႔ျြ ဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) မွာေတာ့ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇
ရက္မွာ က်ေရာက္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားေန႔ကို RCSS/SSA ရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့ လြယ္တိုင္းလ်န္း ေတာင္
ကုန္းေပၚမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဲဒီေန႔မွာပဲ RCSS/SSA ရဲ႕ စစ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဒုကၡသည္ေတြ
အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ကို ဧရာဝတီ သတင္းဌာန အႀကီးတန္း
သတင္းေထာက္ ေက်ာ္ခ က သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ေမး။

။ မၾကာေသးခင္က ေလာ္ခီးလာမွာ က်င္းပသြားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲေတြရဲ႕ ညီလာခံမွာ

RCSS/SSA က လက္မွတ္ မထိုးတာမွာ တျခား အဖြ႔ေ
ဲ တြနဲ႔ ဘာမ်ား ကြျဲ ပားေနတာ ရွိလို႔လဲ။
ေျဖ။

။ လက္မွတ္ မထိုးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေပၚလစီ အရ ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့

ကိုယ္စားလွယ္ခ်င္း လာၿပီးေတာ့ စည္း႐ုံး ေစခ်င္တယ္။ ရွမ္းျပည္က သြားတဲ့ အဖြ႔ေ
ဲ တြၾကေတာ့ တဖြ႔ခ
ဲ ်င္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔
အဖြ႔င
ဲ ယ္ေလးေတြေပါ့ေနာ္။ လူမ်ဳိးစုေလးေတြနဲ႔ပဲ သြားရတယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တျပည္နယ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့
တဖြ႔တ
ဲ ည္းရဲ႕ အေနနဲ႔ မဟုတ္လို႔ လက္မွတ္ မထိုးဘူး။
ေမး။

။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ RCSS/SSA အေနနဲ႔ ဘာဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိလဲ။

ေျဖ။

။ RCSS အေနနဲ႔ ကေတာ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ ရွိတယ္၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စစ္ေရး ကိစၥနဲ႔

ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်လို႔ ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရွိ ရင္ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူေတြရဲ႕
ဆႏၵ သေဘာထားကို ယူရမွာ ျဖစ္တယ္။
ေမး။

။ လာမယ့္ ဘားအံ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာေရာ RCSS/SSA ကို ဘယ္လို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။

။ လာမယ့္ ဘားအံ ေဆြးေႏြးပြဲကလည္း ေလာ္ခီးလာလို ဆက္ေျပာ ေဆြးေႏြးေနမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့

အေၾကာင္း ထူးမွာ မဟုတ္ဘူး၊ အမွန္ကေတာ့ ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုတာ လုပ္ရင္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ အစိုးရက
လြယ္လြယ္ေလးကို ခက္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာပဲ။ ေစာင့္္ၾကည့္ ရဦးမယ္။ သူတို႔ ေဆြးေႏြးမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ
သိၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္လို႔ရမယ္။
ေမး။

။ အစိုးရဘက္က ေျပာတဲ့ အထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ အခြန္ မေကာက္ရဘူး၊ လူသစ္ စုေဆာင္းတာ

မလုပ္ရဘူး၊ လက္နက္၊ လူအင္အား စာရင္း ေပးရမယ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖ႔ေ
ြဲ တြကို မတိုက္ခိုက္ရဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ
SSA အပါအဝင္ တျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အတြက္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလား။
ေျဖ။

။ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုန္းက ဒါေတြ မပါဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေတြဟာ

ေနာက္ပိုင္းမွ ေပၚလာတဲ့ ဟာေတြ။ ဒါေတြက သေဘာတူထားျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ သူတို႔ဟာ သူတို႔ ေျပာလာတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ ေရွ႕လာမယ့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဘယ္လို လုပ္သြားၾကမလဲ၊ အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္။
လူသစ္ မေကာက္ရတာတို႔၊ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ မထိခိုက္ရတာ တို႔ ဆိုတာေတြဟာ ေနာင္လာမယ့္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြမွာ ထည့္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ျဖစ္တယ္။ အခု အခ်ိန္ကေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေအာင္
ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါေတြ လာေျပာရင္ေတာ့ မရဘူး။
ေမး။

။ အစိုးရနဲ႔ လုပ္ေနၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က ဘယ္ေလာက္

အေရးပါတယ္လို႔ ျမင္လဲ။
ေျဖ။

။ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ ရွိတယ္။ အခုကေတာ့ ပထမ အဆင့္အေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြး

ေနၾကေသးတယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ အစိုးရ စစ္တပ္နဲ႔ RCSS နဲ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာေတြဟာလည္းပဲ ဦးသိန္းစိန္

အစိုးရရဲ႕ အေပၚမွာ တာဝန္ ရွိတယ္။ စစ္တပ္ ဟာ အမွန္အားျဖင့္ အစိုးရရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ရွိရမယ္။ အခု ျဖစ္ေနတဲ့
ပံုစံကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေျပာေပမယ့္လည္း စစ္ တပ္ က နားမေထာင္ဘူး။ အဲဒါက ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတယ္
ဆိုတာလည္း နားမလည္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔က စိုးရိမ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တခု ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ဦးသိန္းစိန္ ဆီကို
RCSS ကေနၿပီးေတာ့ မဲေခါင္ ျမစ္ကမ္းမွာ ဧက ၅၀၀၀ ေျမေနရာ ေတာင္း ထားတာ ရွိတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း
ေပးတယ္။ ေပးၿပီးေတာ့ ႀတိဂံတိုင္းမႉးကို ေပးေၾကာင္း လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ေျပာတဲ့ အခါၾက ေတာ့ အခုအခ်ိ န္ အထိ
ႀတိဂံတိုင္းမႉးက လက္မွတ္ထိုး မေပးဘူး။ မေပးရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ေတာင္းထားတဲ့ ဒီနယ္ေျမ ေတြဟာ
မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြေနတဲ့ ေနရာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း အဲဒီ့ နယ္ေျမမွာ လႈပ္ရွား ေန
တုန္းပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါကိုပဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ လုပ္ၿပီးေတာ့ မေပးဘဲ ေနတယ္။ ဒါဟာ အဓိပၸာယ္ မရွိဘူး။ အကယ္၍
အဲဒီ ေနရာဟာ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးတဲ့ လူေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အဲဒီလူေတြ အတြက္ လမ္းပိတ္လိုက္တဲ့
သေဘာေတာင္ ျဖစ္ၿပီး သြားလာ ရတာေတာင္ ခက္ခဲဦးမယ္။
ေမး။

။ ဒါဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ ရင္ေလးစရာေတြ ျဖစ္ေနၿပီလား။

ေျဖ။

။ အဲဒါကေတာ့ အစိုးရေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ေတြဟာ ေရွာေရွာ႐ႉ႐ႉနဲ႔ ေရွ႕ေရာက္ေအာင္

သြားႏိုင္မလား၊ မသြားႏိုင္ဘူးလား ဆိုတာ အစိုးရ လုပ္ရပ္ အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။
ေမး။

။ လာမယ့္ RCSS လူႀကီး ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွာ ဥကၠ႒က ပါဝင္ၿပီး အေရြးခ်ယ္ မခံေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာထားတာ

ရွိတယ္။ တဖက္ မွာလည္း ဥကၠ႒ႀကီးကို ေထာက္ခံေနၾကတဲ့ လူေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို
ဆံုးျဖတ္မလဲ။
ေျဖ။

။ ဒီအဖြ႔အ
ဲ စည္းထဲမွာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ အတိုင္းပဲ က်င့္သံုး ပါတယ္။ ၄ ႏွစ္ တႀကိမ္ ေရြးေကာက္ရမယ့္

ထံုးတမ္းေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ၾကေတာ့ သူတို႔အရာရွိေတြ အခ်င္းခ်င္းထဲက ျပန္ေရြး ၾကဖို႔၊ လူသစ္ ပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္
ဆိုၿပီးေတာ့ လမ္းဖြင့္ေပး ထား တယ္။ တကယ္လို႔ ေရြးလို႔ မရဘူး၊ ရွိကို မရွိဘူး ဆိုၿပီး တာဝန္ ျပန္အပ္ လာလို႔
ရွိရင္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ လက္ခံရမွာပဲ။
ေမး။

။ အကယ္၍မ်ား အေရြးခ်ယ္ မခံေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ဥကၠ႒ လက္ထက္မွာ လုပ္ကိုင္ထားတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္း စဥ္ေတြဟာ အေျခအေန ပ်က္ျပား သြားႏိုင္လား။
ေျဖ။

။ အဲဒါကလည္း ခန္းမွန္းလို႔ အတိအက် ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဥကၠဌ အသစ္

တက္လာလို႔ ရွိရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အဲဒီ ဥကၠ႒ အသစ္ေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။
ေမး။

။ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတဲ့ ပြေ
ဲ တြမွာ RCSS ဘက္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ေထာင္ဖို႔

ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒါက ဘယ္အဆင့္အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးၿပီလဲ။
ေျဖ။

။ ရွမ္းေတာင္တန္း ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီတခု တည္ေထာင္ ၿပီးၿပီ၊ အဲဒါက ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း အကူအညီေၾကာင့္

ျဖစ္လာတဲ့ ကုမၸဏီေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔ ပုိင္းၾကေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ
ျပရမယ္ ဆိုလို႔ ရွိရင္ မိုင္းကန္ မွာ သတၳဳတြင္း တူးဖို႔ ခြင့္ေတာင္းတဲ့ အခါၾကေတာ့လည္း အခုအခ်ိ န္ အထိ စစ္တပ္က
ခြင့္ မေပးေသးဘူး။ ေနျပည္ေတာ္ က ခြင့္ေပးၿပီး သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဆိုင္ရာက ပုဂၢဳိလ္ေတြလည္းပဲ အဲဒီ ေနရာကို
လာၿပီးၾကည့္ဖို႔၊ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အဲဒီနယ္ကို ဝင္ဖို႔ရန္ အတြက္ စစ္တပ္က ခြင့္ မေပးဘူး။ အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိ႔ မရေသးဘူး။ ကုမၸဏီကေတာ့ သတၳဳတြင္း တူးတာရယ္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ကုန္ကူးတာတို႔ တျခား အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့၊ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဟာကို လုပ္မယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခု အေျခအေန ကေတာ့ ဘာမွ
လုပ္လုိ႔ မရေသးဘူး။ စစ္တပ္ ကေတာ့ ဘာအေၾကာင္း ျပခ်က္မွေတာ့ မရွိဘူး။ သူတို႔ ဆိုလုိတာကေတာ့ လက္နက္
မခ်ရင္ ေပးမလုပ္ဘူး။
ေမး။

။ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြမွာ သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၿပီလဲ။
ေျဖ။

။ ပထမ အခ်က္ကေတာ့ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးေတြ ဖြင့္တာ။ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေဘာင္

ခ်ဖို႔ရန္ အတြက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အဆင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ခုပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အားလည္း
သိပ္နည္းေနသလို အခ်ိန္ လည္း ၾကန္႔ၾကာေနတယ္။

ေမး။

။ SSA ရဲ႕ ေရွ႕တန္း နယ္ေျမေတြနဲ႔ အစိုးရ စစ္တပ္ ေရွ႕တန္း နယ္ေျမေတြဟာ ဆက္စပ္ ေနတယ္။ အဲဒီမွာေရာ

စစ္ေျမျပင္ ဆက္ဆံေရးေတြက ေကာင္းမြန္ေနၿပီလား၊ အပစ္အခတ္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြ နားလည္မႈရေနတဲ့
အေျခအေနကို ေရာက္ ေနၿပီလား။
ေျဖ။

။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုတာ အစိုးရနဲ႔ RCSS တို႔ တဘက္နဲ႔ တဘက္ ေက်ေက် လည္လည္ နားမလည္

ၾကေသးဘူး။ အပတ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးလို႔ လက္မွတ္ ထိုးလိုက္တာနဲ႔ တကယ္တမ္း ပစ္ခတ္ ေနတာေတြ အကုန္လံုး ရပ္စဲ
ရမယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ေနလည္းပဲ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မပစ္ရဘူး အဲလိုမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။
တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဆိုလို႔ ရွိရင္ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးေတြ ဖြင့္ထားတာ ရွိတယ္။ တကယ္လို႔သာ လႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိေနမယ္
ဆိုလို႔ ရွိရင္ အဲဒီ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးေတြကို ေျပာၾကားမယ္ ဆိုလို႔ ရွိရင္ ဘယ္လိုမွ ျပႆနာ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
အပစ္ရပ္ ေဆြးေႏြးမႈ သေဘာတူ ခဲ့ၾကတုန္းက RCSS/SSA ရဲ႕တပ္ေတြက ေက်းလက္ ေတာရြာေတြမွာ ရွိတယ္။
ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဆိုလို႔ ရွိရင္ အစိုးရ စစ္တပ္ေတြ ရွိမယ္။ တကယ္လို႔ ေတာရြာေတြကို စစ္ေၾကာင္း ထြက္မယ္တို႔ ဘာတို႔ ဆိုလို႔
ရွိရင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကို အေၾကာင္းၾကားပါ ဆိုၿပီးေတာ့ သေဘာတူ ထားၾကတယ္။
ေမး။

။ SSA ရဲ႕ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္ေတြမွာ ဆိုရင္ UWSA “၀” တပ္ဖ႔ေ
ြဲ တြ၊ PNLO ပအို႔၀္ တပ္ဖ႔ေ
ြဲ တြနဲ႔ SSPP/SSA

ရွမ္းေျမာက္ တပ္ဖ႔ေ
ြဲ တြ ရွိေနေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ကေရာ အေျခအေန ဘယ္လို ရွိလဲ။
ေျဖ။

။ ဒီအဖြ႔ေ
ဲ တြနဲ႔ ၾကေတာ့ အၿမဲတမ္း ဆက္သြယ္ ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီအဖြ႔ေ
ဲ တြဟာ

အမွန္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္သားေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ အဖြ႔ဲ မတူလို႔ တျခားစီ ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း ရွမ္းျပည္သား အခ်င္းခ်င္း
ညီညႊတ္မႈ ရေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္းပဲ ေဆြးေႏြး ေျပာဆို ၾကပါတယ္။
ေမး။

။ UWSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြနဲ႔ RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ ၾကားမွာေရာ ဆက္ဆံေရးေတြ

ေကာင္းၾကလား။
ေျဖ။

။ အခ်င္းခ်င္းေတာ့ ေတြ႔ဆံု ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ဆင့္က အဆက္အသြယ္ ေတြေတာ့

ရွိၿပီ။
ေမး။

။ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးဘက္မွာ ဆိုရင္ RCSS က မူေဘာင္ေတြ ေသေသသပ္သပ္ ခ်ထားတာေတြ

ဖတ္ရႈ ရ တယ္။ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ လပိုင္းက ဆိုလို႔ ရွိရင္လည္း RCSS ၊ UNODC နဲ႔ အစိုးရတို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္
သေဘာတူထားတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခ်က္ေတြထဲက ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ၿပီလဲ။
ေျဖ။

။ က်ေနာ္တို႔က ေစတနာမွန္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္လို႔ လက္ကမ္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္

သူတို႔ (UNODC) လည္း လာၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ စစ္တပ္က
ခုခ်ိန္ထိ ဘာမွ လာၿပီးေတာ့ လက္တြဲ လုပ္ခ်င္း မရွိေသးဘူး။ ဒီေတာ့ အဲဒီ ၉ ခ်က္ထဲမွာ တခ်က္မွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ မရေသးဘူး။ RCSS က မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ၆ ႏွစ္ ေပၚလစီ ခ်ထားတာဟာ၊
အစိုးရနဲ႔ UNODC လာေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လို႔ ရွိရင္ေတာ့ ဒီ ၆ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့
ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ခ်ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဘက္က လာေရာက္ မပူးေပါင္းဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔
ၿပီးစီးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ေမး။

။ လြယ္တိုင္းလ်န္းမွာ ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ အေရးအတြက္ေရာ ဘာေတြ စီမံထားလဲ။

ေျဖ။

။ ဒီဒုကၡသည္ ျပႆနာက လြယ္တိုင္းလ်န္းမွာမွ မဟုတ္ဘူး။ တျခား ေနရာေတြမွာလည္း ဒုကၡသည္ေတြ

အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ စစ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး ဒုကၡေရာက္ ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဒုကၡေတြကို
ကယ္ဆယ္ခ်င္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ ေျပလည္ၿပီ
ဆိုလို႔ရွိရင္ သူတို႔လည္း သူတို႔အိမ္ ျပန္႐ုံပဲ။
ေမး။

။ သက္တမ္း တဝက္ေက်ာ္ ၾကာလာၿပီ ျဖစ္တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ

အေပၚမွာေရာ ဥကၠ႒ႀကီး အေနနဲ႔ ဘယ္လို သံုးသပ္လဲ။
ေျဖ။

။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္လို႔ ယူဆရမွာေပါ့။ ပထမ

အခ်က္ အေနနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုရင္ အေတာ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာတယ္၊ ဒုတိယ
အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက မေကာင္းျမင္ ထားတဲ့ဟာေတြ၊ အထင္မွားထားတဲ့ ဟာေတြလည္းပဲ အေတာ္ေလး
ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ႏိုင္တယ္။ အခုဆိုလို႔ ရွိရင္ အေကာင္း ျမင္လာတာ မ်ားတယ္။ ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့

ဦးသိန္းစိန္ကို တိုင္းျပည္ အေပၚ ေစတနာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တိုင္းျပည္ အေပၚမွာ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လို ႔
ျမင္တယ္။
ေမး။

။ လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို ျမင္မိလဲ။

ေျဖ။

။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ဒီမိုကေရစီ အယူအဆ ျပန္႔ပြားေအာင္ ပထမဆံုး

အုတ္ျမစ္ခ်တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တဦးလို႔ ျမင္တယ္။ ႏိုင္ငံကို တကယ္ တိုး တက္ ေျပာင္းလဲ ေစခ်င္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီကို
လက္ကိုင္ က်င့္သံုးေစခ်င္တဲ့ ေစတနာ ရွိတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ လက္ရွိ အစိုးရနဲ႔ လက္တြၿဲ ပီး လုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ
တဘက္နဲ႔ တဘက္ ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္မႈ ရလာေအာင္ ဒီမိုကေရစီ သြားတဲ့ ေနရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့ လက္တႏ
ြဲ ိုင္ေအာင္
လုပ္ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။
ေမး။

။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RCSS အေနနဲ႔ အရင္တုန္းက ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ဖူးတယ္၊ အခု လက္ရွိ

အခ်ိန္မွာေရာ ဘယ္လို သေဘာထား ရွိပါလဲ။
ေျဖ။

။ ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈဟာလည္း အေျခခံ ဥပေဒ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ျပည္သူ

အမ်ားစုဟာ ဒီအေျခ ခံ ဥပေဒက ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္နဲ႔ မညီဘူး၊ ေျပာင္းလဲ ေစခ်င္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္
ေျပာင္းေစခ်င္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပဳျပင္ ေစခ်င္တယ္။
ေမး။

။ RCSS အေနနဲ႔ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) အဖြ႔မ
ဲ ွာ အဖြ႔ဝ
ဲ င္အျဖစ္

ပူးေပါင္းသြားဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီမွာ ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ ဘယ္လို အခ်က္ေတြက အခက္အခဲေတြ ရွိမလဲ။
ေျဖ။

။ သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံမူေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ရွမ္းျပည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကရင္ျပည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့

အဖြ႔က
ဲ တဖြ႔တ
ဲ ည္းပဲ ရွိရမယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီ ရွမ္းျပည္ထဲမွာ ရွိတဲ့ တျခား အဖြ႔ေ
ဲ လးေတြကို လက္ခံလိုက္ေတာ့
အကုန္လံုး ႐ႈပ္ကုန္ေတာ့ မဝင္ႏိုင္ဘူးေပါ့။
ေမး။

။ SSA တခုလံုးမွာ ဆိုလို႔ ရွိရင္ တပ္အင္အား စုစုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ ရွိမလဲ။

ေျဖ။

။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ၿ႔ပီးတဲ့အခါၾကမွ အတိအက် သိလိမ့္မယ္။

ေမး။

။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွာ အင္အား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္

သံုးသြားတာ ေတြ႔ရတယ္၊ ဒီႏွစ္ကေတာ့ အဲဒီေလာက္ မမ်ားဘူးေပါ့။ ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ တပ္အင္အားေတြ၊
တပ္မိသားစုေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္လဲ၊ သူတို႔ ဒီလို ရပ္တည္ နိုင္ေအာင္ အတြက္ ဝင္ေငြေတြက
ဘယ္ကေန ရေနလဲ။
ေျဖ။

။ ထိန္းခ်ဳပ္တာကေတာ့ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာေတြ အရ ဗုဒၶဘာသာကို အေျခ တည္ၿပီးေတာ့

ထိန္းခ်ဳပ္လာျခင္းပဲ ျဖစ္ တယ္။ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ၾကေတာ့ ရွ မ္းျပည္နယ္ထဲမွာ သဘာဝက ေပးတဲ့
အာဟာရေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္၊ အဲဒါေတြက စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ေျပလည္ သြားတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့
အခြန္အေကာက္ေတြ လည္း ရွိတယ္။
ေမး။

။ အခြန္အေကာက္ေတြ ဆိုတာက ဘယ္လို ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ေကာက္တာလဲ။

ေျဖ။

။ ကားေတြေျပးတဲ့ ကားလိုင္းေတြဆီကလည္း အခြန္ ေကာက္တယ္၊ ကြ်ဲကုန္သည္၊

ႏြားကုန္သည္ေတြဆီကလည္း အခြန္ ေကာက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သစ္ထုတ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ သတၳဳတူးတဲ့
ကုမၸဏီေတြ၊ ေရႊတူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဆီကလည္း သူ႔အခ်ဳိးအစားနဲ႔ သူ႔အင္အားနဲ႔ သူေကာက္တယ္၊
အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။

။

