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စာေရးသူတုိ႔အေၾကာင္း

ယခုအစီရင္ခံစာအား ဦးေဆာင္ေရးသားသူမွာ Kim Jolliffe ျဖစ္ၿပီး၊ John Bainbridge ႏွင္႔ 

Ivan Campbell တုိ႔က အားျဖည့္ ေရးသားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

Kim Jolliffe သည္ ျမန္မာႏုိင္ရွိလံုျခံဳေရး၊ ပဋိပကၡႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီဆိုင္ရာတုိ႔အေပၚ 

အထူးျပဳထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ researcher, analyst ႏွင္႔ resource person တစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ပါသည္။ Kim သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡ မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ 

လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား ေထာင္႔ေပါင္းစံုမွ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ၎သည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Saferworld အဖြဲ႕ ႏွင္႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ကာ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

John Bainbridge သည္ ရန္ကုန္တြင္အေျခစုိက္ၿပီး Saferworld အဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 

Country Manager ျဖစ္ပါသည္။ 

Ivan Campbell သည္ London တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး Saferworld အဖြဲ႕အတြက္ ပဋိပကၡႏွင္႔ 

လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကီးတန္း အၾကံေပး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းအား Saferworld အဖြဲ႕ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္၏ ပန္ၾကားခ်က္ အရ Kim Jolliffe ကျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ John Bainbridge 

ႏွင္႔ Ivan Campbell တုိ႔က စီစဥ္တည္းျဖတ္ခဲ႔ၿပီး အေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္၊ 

စာတမ္း၏ အခန္းအသီးသီးတြင္ ပူးတြဲပါ၀င္ေရးသားကာ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ Martin Smith ၏ 

ဖတ္ရႈသံုးသပ္ေပးမႈသည္လည္း စာတမ္းအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိခဲ႔ပါသည္။ Saferworld 

အဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ ေစာလင္းခ်ယ္ ႏွင့္ ခင္သက္စံ တုိ႔ကလည္း 

ေလ့လာမႈအား ရုပ္လံုးေပၚေအာင္ ပါ၀င္ကူညီေပးခဲ့ၾကရာ တစ္သီးပုဂၢလအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 

Matt Walsh သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အစီရင္ခံစာ၏ စာသားပံုစံ 

တည္းျဖတ္ျခင္းအား Jatinder Padda ႏွင့္ Ilya Jones တုိ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ 

အစီရင္ခံစာ၏ စာသားပံုစံ တည္းျဖတ္ပံုအား ေစာလင္းခ်ယ္မွေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

ယခု အစီရီခံစာအား Freddy V. Syon မွ ျမန္မာဘာသာသို႕ အလြတ္သေဘာ ျပန္ဆိုခဲ့ျပီး ဒီဇုိင္းအား 

Jane Stevenson ကျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ 

© ၂၀၁၇ ေမလ Saferworld အဖြဲ႕ မူပုိင္စာအုပ္ - ယခုစာအုပ္တြင္းရွိ မည္သည့္ အစိတ္အပုိင္း 

ကုိ မဆုိ အသိေပးျခင္း တစ္စံုတစ္ရာမရွိပဲ နည္းလမ္းအမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိတၱဴပြားျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ရန္ မူပုိင္ 

သိမ္းထားျခင္းအား ခြင့္မျပဳပါ။ စာအုပ္တြင္း  ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 

ျပန္႔ပြားေစျခင္းအား Saferworld အဖြဲ႔ က အားေပးႀကိဳဆုိပါသည္။



မာတိကာ 

  စကားခ်ီး (က)

  အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဂ)

 ၁။ နိဒါန္း ၁

  ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမပံုု (ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးနယ္နိမိတ္မ်ားျပ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံု) ၂

 ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ၆

  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏုုိင္ငံ့ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ၆
   တပ္မေတာ္ ၉
   ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၁၂
   နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ား ၁၂

   တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ၁၃

 ၃။  လံုုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္းတြင္ အတိတ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ၁၆

  EAO အဖြဲ႔မ်ားအား အရန္တပ္ဖြဲ႔ ယူနစ္မ်ား အျဖစ္သုုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ၁၇

 ၄။  အမ်ားသေဘာတူညီမႈသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ၂၁

  ဖက္ဒရယ္အနာဂတ္ေပၚ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ ၂၂

  ‘လံုုျခံဳေရးက႑ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း’ အေပၚ ေလ်ာ႔ရဲသည့္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ ၂၄

 ၅။  ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးက႑အတြက္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ၂၇

  တပ္မေတာ္၏အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ – “အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ  ၂၇ 
ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္” 

   အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းစတစ္ခုုလား? ၂၈
   တပ္မေတာ္၏ ႏုုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၉
   တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအျမင္္ ၃၂
   တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတို႔ အေပၚတပ္မေတာ္၏ အျမင္မ်ား ၃၅  

 NLD ၏အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ – “ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္၍ အားလံုးက  ၃၆  
 ဂုဏ္ယူေလးစားရေသာ တပ္မေတာ္”

  EAOs မ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ – “ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္” ၃၉

 ၆။  နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်မႈႏွင္႔ အၾကံဥာဏ္မ်ား ၄၄

  ႏုုိင္ငံေရးသည္သာ ပဓာန ၄၄

  ျပည္ေထာင္စုအား ကာကြယ္ျခင္း ၄၅

  ျပည္နယ္အဆင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ ၄၆

  ေပါင္းစည္းမႈ မွန္ကန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ၄၇

  ထပ္ဆင္႔သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာဆည္းပူးရန္ ၄၈

  က်မ္းကုုိးစာရင္း ၅၀

 ပူးတြဲ(၁)  အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္အဓိက EAO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ BGF မူ၀ါဒအေပၚ၎တို႔၏တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ၅၂



ဗမာ  ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ လူအမ်ားစုု တိုုင္းရင္းသား 

BGF နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ 

ဗကပ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

DDR လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊တပ္ရုုပ္သိမ္းေရးႏွင္႔ 
ျပည္လည္ေပါင္းစည္းေရး

EAO တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႕ အစည္း 

FUA ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတပ္မေတာ္ 

GAD အေထြေထြ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 

KKY ကာကြယ္ေရး – ျမန္မာလုုိအဓိပၸာယ္ ၁၉၆၀ 
ျပည္႔လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ကဖြဲ႕ 
စည္းေပးလုုိက္ေသာ ျပည္သူ႕ စစ္ (၂၃)ဖြဲ႕ အား 
ေခၚဆုုိခဲ႔ပါသည္။

တမခ (LID) ေျချမန္တပ္မ

စကခ (MOC) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ 

MOHA ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန 

MPF ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ 

NCA တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 

NDSC အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးေကာင္စီ 

NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

PMF ျပည္သူ႔စစ္ (အဖြဲ႔မ်ား) 

RMCs တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

SSR လုုံျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲေရး 

တပ္မေတာ္ “လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႕ ” ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
ႏုုိင္ငံေတာ္၏ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႕ အတြက္ တရား၀င္ 
အမည္ အျဖစ္အသံုုးျပဳထားပါသည္။ 

UPC ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ 

USDP ျပည္ေထာင္စုုႀကံ႕ခုုိင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ 

ေ၀ါဟာရစာရင္း (တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ 
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ စစ္တပ္အစုုိးရမ်ား၊ အစိုးရ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိ တုုိင္းရင္းသား အရန္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား 
ႏွင္႔ တုုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ မ်ား)

DKBA တုိးတက္ေသာ ဗုုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ 

KDA ကခ်င္ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္

KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕

KNDO ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ 

KNG ကယန္းအမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ 

KNLA ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 

KNLP ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ 

KNPLF ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံုု ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး /
ကရင္နီအမ်ိဳးသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး 

KNPP ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုုိးတက္ေရးပါတီ 

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး 

MNDAA ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ 

MTA မုုန္တိုုင္းတပ္မေတာ္ 

NDA-K ဒီမုုိကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ – ကခ်င္

NDF အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီ တပ္ေပါင္းစုု – KNU နယ္ေျမအတြင္း 
ဖြဲ႕ စည္းခဲ႔သည္႔ EAO မဟာမိတ္အဖြဲ႕ – အဖြဲ႕ ၀င္အေရအတြက္ 
(၁၂) (ယခင္မူလအေရအတြက္ (၁၀)) 

NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 

PNO ပအိုု၀္းအမ်ိဳးသား အစည္းအရုုံး 

PSLP ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ 

SSA ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 

SSPP ရွမ္းျပည္ တုုိးတက္ေရးပါတီ 

SLORC ႏုုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ 

SPDC ႏုုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ 

TNLA တေအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 

UNFC ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ 

UWSP ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ 

အတုုိေကာက္စကားလံုုးမ်ား ႏွင္႔ အသံုုးအႏႈန္းမ်ား



စကာခ်ီး

ဆယ္စုႏွစ္ သံုးစုခန္႕အခ်ိန္ အေတာအတြင္း၊ Saferworld သည္ မိမိ၏ မိတ္ဖက္ 

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူသားတို႕၏ 

ဘ၀မ်ားပိုမိုလံုျခံဳမႈရရွိေစရန္ ကူညီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ 

လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္၊ လံုျခံဳေရးအား ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေပးျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအား ရရွိခံစားရျခင္းတုိ႕သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႕မဟုတ္ လူ႕အသိုင္း 

အ၀ိုင္းတစ္ခုအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအားရရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအား 

အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ရႈပ္ေထြး လွေသာ အခ်က္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္မတြင္ တည္မွီေနသည္ကို 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လံုျခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈ 

ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးမႈျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းျပီး တရားမွ်တမႈရရွိခံစားရေသာ လူအသိုက္အ၀န္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ 

ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ Saferworld မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စတင္ထိေတြ႕ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

အခ်ိန္ကတည္းက၊ လံုျခံဳေရးက႑ အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအား လြမ္းျခံဳေသာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္းသည္ 

၄င္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀း ေနေစေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုေပၚလြင္လာေစပါသည္။ 

သို႕ျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း၊  ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား လုံျခံဳမႈရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ပို၍ လူအမ်ားပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ 

အနာဂတ္ လံုျခံဳေရးဗိသုကာပံုစံအား ေရးဆြဲမႈအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား 

ပံ့ပိုသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းသည္ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ 

သမိုင္းအား ဆက္စပ္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၄င္းေခါင္းစဥ္အေပၚ လက္ရွိအေျခအေနမွ အက်ယ္တ၀င့္ 

အေလးေပးေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သက္ေသ အေျချပဳ နည္းလမ္းအားပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ယခုစာတမ္းအား ျပဳစုျခင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပီးခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႕ေသာ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ မတူညီေသာ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူမ်ားထံ 

အသိေပးကူညီမႈ ျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ 

ယခင္က ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ဆန္းစစ္မႈ ျပဳထားျပီး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း

စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုလည္း သုံးသပ္မႈ ျပဳထားပါသည္။ 

ထို႕အျပင္ အနာဂတ္တြင္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္းျပီး အဓိက 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား ထင္ဟပ္ျပႏိုင္ရန္ 

ၾကိဳးစားထားပါသည္။ 

(က)



ယခုစာတမ္းသည္ ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စာတမ္းျပဳစုသူ၏ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လံုျခံဳေရး ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား သုေတသနျပဳလုပ္လာခဲ့သည့္ 

ႏွစ္မ်ားစြာေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပါင္းထည့္ကာ ျပဳလုပ္ထားေသာ Desk Research 

အေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ယခုဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ နက္နဲရႈပ္ေထြးမႈရွိျပီး အကဲဆတ္ေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ ယခုစာတမ္းသည္ 

လံုျခံဳေရးက႑အတြင္း အျပဳ သေဘာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလုိသူမ်ားအားလံုးအတြက္ 

အသံု၀င္မႈရွိျပီး အေထာက္အကူျပဳေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ေပါ(လ္) မာဖီ
အလုပ္အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
SAFERWORLD

(ခ)



အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္း အဓိကက်သည္႔တုုိးတက္မႈမ်ားက ႏုုိင္ငံ၏ 

လံုုျခံဳေရးက႑ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးပါသည့္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္အား သိသာထင္ရွားစြာ 

ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ႔ပါသည္။ ႏုုိင္ငံအား ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးအာဏာမ်ားကုုိ 

ဆက္လက္ ကုုိင္စြဲထားသည္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံလက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔ (တပ္မေတာ္) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တုုိဘာလအတြင္း တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္း (EAO) (၈) ဖြဲ႔ႏွင္႔ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Nationwide Ceasefire Agreement –NCA) အား 

လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ႔ပါသည္။

NCA အား အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ (၁၀) ဖြဲ႔ေက်ာ္မွ ပါ၀င္လက္ 

မွတ္ထိုုးရန္လုိေနေသးေသာေၾကာင္႔ ယင္းသည္ လက္ေတြ႔တြင္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးအတုုိင္းအတာ 

ျဖစ္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ယင္းသေဘာ တူညီခ်က္၏ အေရးပါ 

ရသည့္အေၾကာင္းမွာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ၾကာျမင္႔စြာ လိုလားေတာင္းတခဲ့ 

ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ လက္ခံျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င္႔သံုုးသည္႔ အစုုိးရတစ္ရပ္ 

ထူေထာင္ေရးအားဦးတည္ကာ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအား ျပဳလုုပ္ရန္ တပ္မေတာ္အပါ၀င္ အဖက္ဖက္မွ 

တာ၀န္ယူကတိျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ႏွစ္သြယ္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္႔ 

လံုုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR) ႏွင္႔ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ရုုပ္သိမ္းေရးႏွင္႔ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (DDR) တုုိ႔အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအားလည္း ျပဳလုုပ္ထားၿပီး 

ယင္းအား NCA တြင္ ‘လံုုျခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ’ ဟုု ရည္ညႊန္းပါသည္။ 

ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ေနရာကေန ဖက္ဒရယ္စနစ္ပုုိဆန္သည္႔ 

လံုုျခံဳေရးဖြဲ႕စည္းမႈသုုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ မည္သုုိ႔မည္ပံု ျဖစ္မည္ဆုုိသည္ ကုုိလည္းေကာင္း EAO 

အဖြဲ႕မ်ားအား ယင္းအတြင္းသုုိ႔ မည္သုုိ႔ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေပးနုုိင္မည္ဆိုုသည္ကုုိ လည္းေကာင္း 

စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚေပါက္လာပါေတာ႔သည္။

ယခုေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းသည္ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ 

သမိုင္းအား ဆက္စပ္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၄င္းေခါင္းစဥ္အေပၚ လက္ရွိအေျခအေနမွ အက်ယ္တ၀င့္ 

အေလးေပးေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သက္ေသ အေျချပဳ နည္းလမ္းအားပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ယခုစာတမ္းသည္ ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စာတမ္းျပဳစုသူ၏ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား သုေတသနျပဳလုပ္လာခဲ့သည့္ 

ႏွစ္မ်ားစြာေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပါင္းထည့္ကာ ျပဳလုပ္ ထားေသာ Desk Research အေပၚ 

အေျခခံ ထားပါသည္။ ယခုစာတမ္းအား ျပဳစုျခင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပီးခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးက႑ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

မ်ားျပားလွေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႕ေသာ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 

(ဂ)



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

အနာဂတ္အတြက္ မတူညီေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြ

င္း ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူမ်ားထံ အသိေပးကူညီမႈ ျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ 

လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ယခင္က ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ဆန္းစစ္မႈ ျပဳထားျပီး၊ ႏိုင္ငံေရး 

အေျခအေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုလည္း 

သံုးသပ္မႈ ျပဳထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ အနာဂတ္တြင္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 

ဆက္လ်ဥ္းျပီး အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား 

ထင္ဟပ္ျပႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားထားပါသည္။

၁၉၆၀ ျပည္႔လြန္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ကာ ၂၀၀၀ ျပည္္႔လြန္ႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ 

သည္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔မ်ားကုုိ ယင္း၏ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိရမည္႔ 

အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သုုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ အစျပဳလုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 

စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသညi္။ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း 

ဒါဇင္နွင္႔ခ်ီေသာ အဆုုိပါအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ေသာ္လည္း အဆိုုပါ အစီအစဥ္မ်ားက အသစ္ေသာ 

ပဋိပကၡမ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစေလ့ရွိကာ၊ EAO အဖြဲ႕မ်ားအား ၿပိဳကြဲေစခဲ႔သည္ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ 

EAO ႏွင္႔ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင္႔တက္လာေစေလ႔ ရွိပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္္ 

တပ္မေတာ္အာဏာယူထားစဥ္ ကာလအတြင္းက ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ EAO အဖြဲ႔ 

(၄၀) လံုုးအား တပ္မေတာ္၏ တုုိက္ရိုုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္ျခား ေစာင္႔တပ္ဖြဲ႕ (BGF) အျဖစ္သုုိ႔ 

ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆုုိခဲ႔ရာမွ ျပႆနာအေဟာင္းႏွင့္ အသစ္တုုိ႔ပါ၀င္သည္႔ လႈိုုင္းဂယက္ႀကီး 

ေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ ယေန႔ထက္တုုိင္ ၿပီးျပတ္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထိုု႔ျပင္ BGF တပ္မ်ားႏွင္႔အျခားေသာ 

အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္း က႑မ်ားသည္ ေကာင္းစြာျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပဲ အထူးသျဖင္႔ စီးပြားေရး

လုုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္သာ အေလးေပးထား ပါသည္။ 

ထုုိ႔ေၾကာင္႔ EAO အဖြဲ႔မ်ားအား ႏုုိင္ငံေတာ္၏ လံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အျဖစ္သုုိ႔ေပါင္းစည္းမႈ 

ျပဳလုုပ္ျခင္း အယူအဆမွာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္သလို ရႈပ္ေထြးလွေသာသမိုင္းေနာက္ခံ 

တစ္ရပ္လည္း ရွိေနပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ပိုုမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ညွိႏႈိင္းမႈျပဳထားသည့္ေရရွည္ 

တည္တံ႔မည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင္႔ ထြက္ေပၚေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ဆုုိသည့္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား တပ္မေတာ္၊ EAO 

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လကတည္းက အာဏာရလာခဲ့သည့္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) တုိ႔အၾကား (၃) ပြင္႔ဆိုုင္ ေဆြးေႏြးမႈပံုုစံ 

အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ က်ယ္ျပန္႕စြာ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ မည္ကဲ႔သုုိ႔ေသာ ‘ဖက္ဒရယ္မူ’ ႏွင္႔ 

‘လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး’ ပံုုစံမ်ား ရွိသင္႔သည္ဆုုိသည့္အေပၚတြင္ အဆိုပါ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူတိုု႔ 

တစ္ဖက္ခ်င္းစီတြင္ မ်ားစြာကြဲျပားသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားရွိၾကပါသည္။ 

ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရးတုိ႔ အေပၚ နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ထားကာ အင္အား 

ေတာင္႔တင္းၿပီး ေကာင္းစြာဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားသည္႔ တပ္မေတာ္သည္ ႏုုိင္ငံ၏ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင္႔ တည္တံ့ခုုိင္ၿမဲေရးတုုိ႔ကိုု ကာကြယ္ေပးသူ ျဖစ္သည္ ဟူသည့္ ၎တုိ႔ 

ထင္မွတ္နားလည္ထားမႈ အေပၚ အခုုိင္အမာ ဆုပ္ကုုိင္ထားသည္။ လက္နက္ကုုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ 

အနာဂတ္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ အဓိကအားျဖင္႔ တပ္မေတာ္ 

၏ စြမ္းရည္မ်ား အလ်င္အျမန္ ေခတ္မီ တုုိးတက္ေစရန္ အေလးေပးထားၿပီး၊ အၿမဲအေလးထား 

ေျပာသည့္ အရာမွာ EAO အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင္႔လုုိအပ္သည္မွာ DDR လုုပ္ငန္းစဥ္ အားလုုပ္လာရန္ 

i Buchanan (2016), Kramer (2009), Lintner (1999), Smith (1999).

(ဃ)



SAFERWORLD

သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွိတပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ လာေရာက္လိုုက္ရံုသာ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္က ယင္း၏ ႏုုိင္ငံေရးအခန္းက႑အား လက္လြတ္၍ အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္သုုိ႔၀င္ရန္ အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ယံုုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ဆုုိသည္႔ 

တပ္မေတာ္၏ဒီမုုိကေရစီဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုုအပ္ခ်က္အား NLD မွ အာရုုံစုုိက္ထား 

ခဲ႔သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ မည္သုုိ႔ပင္ဆုုိေစကာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွ ၎၏ ဖခင္ 

ထူေထာင္ခဲ႔ေသာii တပ္မေတာ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၎၏ ကိုုယ္ပုုိင္ရည္မွန္းခ်က္အား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 

ေျပာထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးပါသည္႔ အဖြဲ႕အစည္းiiiအျဖစ္ 

ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္႔ အခ်က္ကိုု ေဖာ္ညႊန္း ေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ EAO 

အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ ဖက္္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အား မေရမရာ သာ 

ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားလြန္းလွေသာ EAO အဖြဲ႕မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ 

တပ္မေတာ္ တစ္ခုုတြင္ ေပါင္းစည္း၍ရႏုုိင္မည္လား၊ မည္ကဲ့သို႔ေပါင္းစည္းႏိုင္မည္ဆိုသည္မ်ားကိုလ

ည္း ရည္ညြန္းေဖာ္ျပထားျခင္းသိပ္မရွိေပ။

EAO အဖြဲ႔မ်ားသည္ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သမုုိင္းေနာက္ခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ အက်ိဳးစီးပြား 

အမိ်ဳးမ်ိဳးတုုိ႔တြင္ မ်ားစြာ ကြာျခားၾကၿပီး SSR အေပၚတြင္ ယင္းတိုု႔၏ အေနအထားသည္လည္း မ်ားစြာ 

ကြာျခားၾကပါသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ ေနာက္ပုုိင္း ႏွစ္မ်ားကတည္းဆုုိပါစုုိ႔၊ ဖက္ဒရယ္လုုိလားသည့္ 

EAO ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ အတြက္ဆုုိလ်င္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ဖက္္ဒရယ္မူ မ်ားအတုုိင္း 

တုုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုုပ္ရန္ ေတာင္းဆုုိမႈမွာ အေရးတကာ့ အေရးႀကီးဆံုုးျဖစ္ၿပီး 

ယင္းအခ်က္သည္ ၎တုုိ႔၏ SSR ဆိုုင္ရာတြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ အေျခခံမူျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ 

ႏိုင္ငံ၏ EAO အဖြဲ႕မ်ားအား နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGFs) မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳအရ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတြင္း ဘက္စံုဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း မရွိဘဲ 

၄င္းတို႕၏ စြမ္းရည္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အမႈထမ္းေပးရန္ကိုသာ အေလးေပးထားသည့္ 

မည္သည့္ SSR လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမဆို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ 

အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေနျမဲ ျဖစ္ေနမည္ကို နားလည္သိရွိခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ 

ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ႏုုိင္ငံေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရး ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုုိင္မည့္ အေျဖ 

ရရွိရန္ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူ (၃) ဖြဲ႕ (တပ္မေတာ္၊ NLD ႏွင္႔ EAO အဖြဲ႕မ်ား) သည္ လံုုျခံဳေရး 

က႑ေပါင္းစည္းျခင္း အေပၚတြင္ တူညီသည့္ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ရွိရန္ လုုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ကြဲလြဲေနေသာ အျမင္မ်ားအား ျပန္လည္ေစ့စပ္ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ 

ဘုံသေဘာတူညီ ႏုုိင္မည္႔ အေျခအေနတစ္ခုုအား ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ျခင္းမွာ လံုး၀လြယ္ကူမည္မဟုုတ္ပဲ 

ေရရွည္တြင္ တုုိး၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရ ႏုုိင္ပါသည္။ 

ထုုိကဲ႔သုုိ႔ေသာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲမႈမ်ားအား နားလည္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္လက္ 

စံုုလင္စြာ ပါ၀င္သည့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျပဳစုေရးသားရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုုေတသန 

မ်ားစြာ ျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္လ်က္ရွိရာ ယခုု အစီရင္ခံစာတြင္ အဘယ္ကဲ့သုုိ႔ေသာ အဓိက 

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္႔ အဓိကေမးခြန္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ဆုုိသည္႔ အေပၚ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 

သံုးသပ္မႈအခ်ဳိ႕ ျဖင့္ အဆံုးသပ္ထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ ထပ္ဆင္႔ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္မည့္ သုေတသနႏွင္႔ 

ေလ႔လာဆည္းပူးမႈတုုိ႔ အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ သီးျခား ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ယခုုအစီရင္ခံစာမွ အၾကံျပဳ 

ေဆြးေႏြးေပးထားပါသည္။

ii Selth (2001b), p. 4. 
iii Selth (2001b), NLD Manifesto (2015).

(င)



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ လံုုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ 

ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ပါ၀င္ႏိုင္ၾကရန္ ၄င္းတို႕အား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ 

ယွဥ္တြဲေလ့လာႏိုင္မည့္ ပံုစံမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာဖက္ဒရယ္ ပံုစံ 

မ်ားအေပၚ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား အေလးေပး ေဖာ္ျပထားေသာ ယခုစာတမ္း၏ အဆက္စာတမ္း 

တစ္ေစာင္အား Saferworld အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(စ)



 1  Myanmar is a country of great ethnic diversity: the government recognises 135 indigenous ethnic nationalities, but the 
accuracy of this particular number is a matter of ongoing dispute. The country has long suffered a wide range of ideological, 
ethnic and state-society cleavages that have often engendered armed conflict and are not always along ethnic lines. From 
the 1940s until the 1980s, intra-Bamar armed conflicts existed between the state and the Communist Party of Burma, which 
also greatly influenced the ethnic armed conflicts as will be discussed in this paper. There are also deep-set conflicts involving 
the Buddhist majority and minority Muslims, but these are not looked at in this paper.

 ၁
နိဒါန္း

၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက 

က်သည္႔တုုိးတက္မႈမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ လံုုျခံဳေရးက႑ အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ 

ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ကုုိ သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ႔ပါသည္။ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ 

တစ္ဆင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င္႔သံုုးေသာ အစိုုးရအေပၚ အေျခခံသည္႔ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုုအား 

တည္ေဆာက္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အင္အား အေတာင္႔တင္းဆံုုး 

လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္က အနည္းဆံုုး မူအားျဖင္႔႔ သေဘာတူညီမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းကိစၥအား တိုုင္းျပည္၏ အဓိက တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္း (EAO) (၂၀) ေက်ာ္မွ 

ေတာင္းဆုုိလာခဲ့သည္မွာ ကာလ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္းမွ (၈) ဖြဲ႕မွာ 

တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA)1 တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားၿပီး 

ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ႏွစ္သြယ္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္႔ လံုုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

(SSR) ႏွင္႔ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ရုုပ္သိမ္းေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (DDR) – a 

dual process of SSR and DDR တုုိ႔အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုုအားလည္း ျပဳလုုပ္ထားၿပီး 

ယင္းအား NCA တြင္ ‘လံုုျခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ’ ဟုု ရည္ညႊန္း ထားပါသည္။ ယင္းေၾကာင္႔ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဖက္္ဒရယ္စနစ္ပုုိဆန္သည္႔ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈသုုိ႔ 

ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ မည္သုုိ႔မည္ပံုုျဖစ္မည္ ဆုုိသည္ကုုိလည္းေကာင္း၊ EAO အဖြဲ႕မ်ားမွ မည္သုုိ႔ 

ေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစပါသည္။

ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈမ်ားသည္ အစိုုးရသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင္႔ အတူတကြ ျဖစ္ထြန္း 

လာကာ ႏုုိင္ငံ၏ အလြန္ၾကည္ညိဳ ေလးစားရေသာ ဒီမိုကေရစီျပယုုဂ္ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား 

တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းႏွင္႔ လြယ္ကူျခင္းမရွိသည့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ိဳး ျပဳလုုပ္ေစပါသည္။ 

တပ္မေတာ္ အစုိးရႏွစ္ဆက္မွ တုုိင္းျပည္အား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ်ား 

အတြင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္အမ်ားစုုတြင္ ဒုုတိယေျမာက္ အာဏာရွင္က 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား အိမ္တြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ႔ပါသည္။ ယင္းကာလ 

အေတာအတြင္းတြင္ အာဏာရွင္အစုုိးရသည္ ႏုုိင္ငံရွိ EAO အဖြဲ႕ အမ်ားစု ႏွင္႔ အပစ္အခတ္ 

ရပ္စဲထားမႈအား ထိန္းသိမ္းထားခဲ႔ေသာ္လည္း ယင္းတုုိ႔ႏွင္႔ တကြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ 

ပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အား ေဘးဖယ္ထားခဲ႔ျပီး ႏုုိင္ငံေရးအေပၚ အဓိပၸာယ္ 
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမပံုု 
(ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးနယ္နိမိတ္မ်ားျပ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံု)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

အိႏၵိယ

တရုတ္

လာအို

ထိုင္း

ျမန္မာ

ကခ်င္

စစ္ကုိင္း

ခ်င္း

ရခိုင္ မေကြး

မႏၱေလး

ကယား

ဧရာ၀တီ

ပဲခူး

ရန္ကုန္ ကရင္

 မြန္

တနသၤာရီ

ရွမ္း

ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္

ျပည့္၀သည့္ လႊမ္းမုုိးမႈ မရွိေစရန္ အလုိ႕ငွာ ထုုိစဥ္က ယခု အသက္၀င္လ်က္ရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံ ု

အေျခခံဥပေဒ2 အား တစ္ဖက္သတ္ေရးဆြဲေနသည္ဟုု ဆုုိရမေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။2

စစ္မႈေရးရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ ဥပေဒျပဳေရး 

မ႑ိဳင္မ်ားတြင္ အလုုိအေလ်ာက္ ကိုုယ္ စားျပဳခြင့္အား လည္းေကာင္း လုုပ္ပိုုင္ခြင္႔ အျပည့္ရရွိေစရန္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္အား ခြင္႔ျပဳေပးထားရာ၊ ၎တုုိ႔သည္ ေအာက္ေျခ 

နယ္ေျမအဆင္႔ရွိ ျပည္သူ႔စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာမ်ား အေပၚ အထူးတလည္ လႊမ္းမုုိးခြင့္အား 

ရရွိထားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ အေပၚတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳလုုပ္ေရး 

 2  According to the 2008 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, drafted by the Tatmadaw near the end of its 
49-year spell in power, the military holds key positions of government and 25 per cent of all parliamentary seats, and retains near 
total autonomy in the conduct of defence and security responsibilities.
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 3  The 2008 Constitution currently blocks anyone with foreign children, such as Aung San Suu Kyi, from taking the position. 
 4  See Chapter 5.
 5  NCA (2015), Article 1a.

အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚတြင္ ဗီတုုိအာဏာရွိထားၿပီး၊ ယင္းအာဏာျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား 

သမၼတ မျဖစ္ေစရန္ တားဆီးမႈျပဳခဲ႔ပါသည္။3 ထပ္ေပါင္းဆုုိရလွ်င္ အားလံုုးေသာ ျပည္နယ္ႏွင္႔ 

တုုိင္းေဒသႀကီးတုုိ႔တြင္ အားလံုုးသာတူညီမွ် ကိုုယ္စားျပဳႏုုိင္ရန္္ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုုင္းေဒႀကီးအစုုိးရမ်ားႏွင္႔ 

အထက္ လြတ္ေတာ္အား တည္ေထာင္ထားရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒသည္ 

တမင္သက္သက္ တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အေၾကာင္းမွာ အစုုိးရအဖြဲ႕မ်ားအား ဗဟုုိက 

ခန္႔အပ္ၿပီး အလြန္႔အလြန္ အားနည္းသည္႔ အစုုိးရမ်ားျဖစ္ေစကာ နည္းပါးေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင္႔ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတုုိ႔ကုုိသာ ရရွိထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ႔သည့္ 

ထင္ရွားသည့္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား တပ္မေတာ္က ယင္း၏ 

ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥေပဒထံမွ ရထားသည့္ ဗီတုုိအာဏာ အသံုုးျပဳကာ တားဆီးမႈျပဳခဲ႔သလိုုပင္ 

ယင္းက့ဲသုုိ႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အတုုိက္အခံ ဆက္လက္ ျပဳေနဦးမည္ဟုု 

ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီမွာလည္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး 

အား အစုိးရ၏ အဓိက ဦးစားေပးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕အမ်ားစုႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈ 

မ်ားသည္ အာဏာအား ပို၍ညီမွ်စြာ ခြဲေ၀ႏိုင္မႈရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

ပံ့ပိုးသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တည္မွီေနပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တပ္မေတာ္ 

အေနျဖင့္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈအား အခိုင္အမာ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အထိ ၄င္း၏ အာဏာကို 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည့္ အေၾကာင္း ကာလၾကာရွည္စြာ ေဖာ္ျပလာခဲ့ပါသည4္။ အဘက္ဘက္ရွိ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား 

ယံုၾကည္မႈသည္ အလြန္နည္းပါးမႈရွိေနရာ အေၾကာင္းရင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္

နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားအား လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားအျဖစ္ ေ၀ဖန္ အျပစ္တင္သလို၊ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွလည္း တပ္မေတာ္အား ၾကီးစုိးက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအျဖစ္ 

ရႈျမင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ႏိုင္ငံေရးညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

တြင္ “ဖက္ဒရယ္မူ” ႏွင့္ “လံုျခံဳေရးေပါင္းစည္းမႈ” ပံုစံမွာ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္သင့္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အလြန္ ျခားနားကြဲျပားေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကိုုယ္စီ ရွိၾကသည့္တပ္မေတာ္၊ NLD ႏွင့္ EAO အဖြဲ႔မ်ား 

အၾကား သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးမႈ အေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ နက္နဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ေကာင္းစြာ 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ တပ္မေတာ္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို 

ကာကြယ္ေပးသူအျဖစ္ ၎တုုိ႔ သိျမင္ယူဆထားမႈကို ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားလ်က္ရွိသည္။ 

လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္၏အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ 

အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ က႑အသီးသီးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထက္ ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

ဒီထက္ပို၍ ေခတ္မီလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အဓိက အာ႐ံုျပဳထားေပသည္။ EAO အဖြဲ႕မ်ား 

ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က EAO အဖြဲ႕မ်ားအား ၎၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ 

ျပည္သူ႕စစ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳပမ္းလာရာ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ေအာင္ျမင္မႈ 

ရွိေသာ္လည္း EAO အဖြဲ႕မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား (သို႔) ၎တို႔အား ၾသဇာအာဏာရွိမည့္ 

ရာထူးေနရာမ်ားအပ္ႏွင္းရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား သိသာထူးျခားစြာ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ 

စည္းရန္ကိုေတာ့ ျငင္းပယ္ထားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွာ အလံုးစံု ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း 

တစ္ညီတည္း ျဖစ္ေနေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ 

ထားေပသည္။ “သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ဖက္ဒရယ္”5  ျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းဖို႔ 

၃



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီထားမႈ ရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွာ 

လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွာ ဖက္ဒရယ္ပံုစံျဖစ္ေနၿပီးသား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားေၾကာင္း အခါခါ 

ညြန္းဆိုလာေနခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ 

အစိုးရသစ္ NLD ပါတီမွာ တပ္မေတာ္အား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေနမႈအား စြန္႔လြတ္၍ 

အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈကို 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔ တပ္မေတာ္အား ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ 

အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူမ၏ ဖခင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ 

တပ္မေတာ္အတြက္ သူမ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရည္မွတ္ခ်က္ အား ထပ္တလဲလဲ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ 

အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိသည္ကို ညႊန္းဆိုခဲ့သည္။ အာဏာရလာသည့္ 

အခ်ိန္မွစ၍ NLD မွာ သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အား တပ္မေတာ္သို႔ 

ေပးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၏ လုပ္ရပ္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း မည္သည့္ 

စစ္ေရးကိစၥကိုမွ် ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမရိွဘဲ ေနလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ NLD  

က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ဖက္္ဒရယ္ဆန္၍ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပၚထြန္းလာ  

ဖို႔ အကၡရာက်ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ  

EAO အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အား  

မေရမရာသာ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားလြန္းလွေသာ EAO အဖြဲ႕မ်ားအား  

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ခုုတြင္ ေပါင္းစည္း၍ ရႏုုိင္မည္လား၊ မည္ကဲ့သို႔ 

ေပါင္းစည္း ႏိုင္မည္ဆိုသည္မ်ားကိုလည္း ရည္ညြန္းေဖာ္ျပထားျခင္းသိပ္မရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EAO အဖြဲ႕မ်ားသည္ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ တေအာင္း၊ 

ခ်င္းႏွင့္ ‘၀’ အပါအ၀င္ အရြယ္အစား၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး 

ျခံဳငံုအေလးထားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၂) မ်ိဳးေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း 

၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္္ဒရယ္အားေပးေသာ EAO 

အဖြဲ႕ အဓိကအုပ္စု အတြက္ တပ္မေတာ္အားဖက္ဒရယ္လမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 

ေတာင္းဆိုမႈမွာ အနည္းဆံုး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္လြန္မ်ား ကတည္းက အလြန္ပင္အေရးပါလာခဲ့ၿပီး ယခုထိ 

SSR ဗဟိုမူ၀ါဒ အျဖစ္ တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဤသုိ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ 

မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္သင့္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ရွားျပတ္သားေသာ စုေပါင္းရပ္တည္ခ်က္ရဖို႔ ႀကိဳးစား 

ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး တိက်ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ထြက္ေပၚရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က 

EAO အဖြဲ႕မ်ားအား နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ (BGF) မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ယခင္ကႀကိဳးစားခဲ့သည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳအရ ထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဘက္စံု ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမရွိဘဲ 

တည္ဆဲတပ္မေတာ္ (သို႔) ဗဟိုအစိုးရအတြက္ အမႈထမ္းေပးဖို႔သက္သက္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ဟု ႐ႈျမင္သည့္ မည္သည့္ SSR လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမဆို EAO အဖြဲ႕မ်ားမွ 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ သြားရန္ရွိသည္ ဆုုိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 

ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို ေရရွည္အတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လံုျခံဳေရးေပါင္းစည္းမႈဆိုင္ရာ တူညီေသာ 

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္၊ NLD ႏွင့္ EAO အဖြဲ႕မ်ားစသည့္ အဓိက 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အုပ္စု (၃) စုစလုံးကုိ တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္လာႏိုုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကြဲထြက္ေနေသာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈမ်ားကုိေစ့စပ္ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ 

ဘုုံသေဘာတူညီႏုုိင္မည္႔ အေျခအေနတစ္ခုုအား ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ျခင္းမွာ လံုး၀လြယ္ကူမည္မဟုုတ္ပဲ 

ေရရွည္တြင္ တုုိး၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရႏုုိင္ပါသည္။ 
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ဤစာတမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းမႈ ယခင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 

တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ လံုျခံဳေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သူအုပ္စုမ်ား၏ 

အေျမာ္အျမင္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္ အမွ် 

ဤအေျမာ္အျမင္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူအမ်ားစု၏ တိက်ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ 

မ်ားမွာ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကိဳျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။

၅



 ၂ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရွိ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား

စစ္တပ္၏ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေပၚ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား တစ္ေလ်ာက္တြင္ လံုျခံဳေရး ပတ္၀န္းက်င္ဆိုသည္မွာ 

စစ္ေရး၊ တရားဥပေဒ ေလးစားလိုက္နာေစေရးႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို 

က်င့္သံုးေန ေသာ မ်ားစြာေသာ တန္ခုိးၾသဇာရွိအုပ္စုမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မ်ားျပားလြန္းလွေသာ 

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူအမ်ိဳးစံု ရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။ ဤအဖြဲ႕မ်ားမွာ 

နယ္ေျမတူကိုပင္ သူသူငါငါေတာင္းဆိုျခင္း၊ စီရင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တုိက္႐ိုက္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းမ်ား 

ရွိေနခဲ့သည္။ ဤအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လြန္ကဲစြာ စစ္ပံုသြင္းထားကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလြန္းသည့္ 

တိုင္းျပည္၏ စစ္တပ္အျပင္ EAO အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမႈရရွိထားသည့္  

အရန္စစ္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထံုးစံအားျဖင့္ EAO အဖြဲ႕မ်ားတြင္ သီးျခားစီထားရွိသည့္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ မ်ားရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပင္ပက်ဴးေက်ာ္မႈမွ နယ္ေျမေဒသကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ 

တရား၀င္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖန္တီးရန္ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဤနယ္ပယ္စံုမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

ပါ၀င္ေနသူမ်ား၏ လံုး၀ကူးေျပာင္းျခင္းအပၚ ေဇာက္ခ်ထားမႈေပၚ တြင္ မူတည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၉၆၂ ခုုႏွစ္တြင္ ႏုုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုုံးအႀကိမ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ မွသည္ ၂၀၀၈ 

ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္ 

သည္ ႏုုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္သည္႔ အဓိကအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ခဲ႔ရာတြင္ ျပည္သူပုုိင္ႏွင္႔ 

ပုုဂၢလိကပိုုင္က႑မ်ားအေပၚ ႀကီးစုုိးခဲ႔ၿပီး အရပ္ဘက္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ လံုုး၀ရွိမေနခဲ႔ပါ။ 

၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုုႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အား 

တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး NLD က သပိတ္ေမွာက္ခဲ႔သည္႔ အျငင္းပြားစရာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 

ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ ယင္းပါတီက အာဏာရယူခဲ႔ပါသည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ 

USDP ပါတီအေပၚ NLD ပါတီက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုုင္ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ 

တပ္မေတာ္ႏွင္႔ အရပ္သားအစုုိးရတိုု႕အၾကား အာဏာအား တရား၀င္ခြဲခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၀၈ 

ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏုုိင္ငံ႔ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား
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ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoHA)၊ ႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈရထားၿပီး၊ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားအားလံုုးတြင္ ၂၅% ေသာ ကိုု္ယ္စားလွယ္မ်ားအား ခန္႔အပ္ပုုိင္ခြင့္အပါအ၀င္ 

တပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ၊ လံုုျခံဳေရး ပုုိင္းဆုုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကုုိင္တြယ္ျခင္းတြင္ 

လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အျပည့္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တပ္မေတာ္ သည္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ 

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အားလံုးတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခန္႔အပ္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ စစ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဌာနမ်ား 

ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လံုး၀ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အေရးပါသည္႔ 

စီပြားေရးလုုပ္ငန္း အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအားလည္း လက္၀ယ္ ထိန္းသိမ္း ထားၿပီး ႏုုိင္ငံ့ စီပြားေရး၏ 

က႑အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚတြင္ သိသာသည္႔ လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားလည္းရွိေနပါသည6္။ MoHA ၏ 

အေထြ ေထြ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုမ်ားမွတစ္ဆင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔ရွိ အစုုိးရ၏ 

အေရးပါသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား သည္လည္း တပ္မေတာ္၏ ပံုုသြင္းျခင္းအား ခံထားရပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံ ဥပေဒအရ စံုုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ိဳးစံုု 

အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (MPF) အေပၚတြင္ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 

တစ္ဆင္႔ ရယူထားပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ 

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အရန္စစ္ အရည္အေသြးမ်ားရွိသည့္ လံုထိန္း7 (အဓိက႐ုဏ္းရဲတပ္ဖြဲ႕) 

အပါအ၀င္ အျခား ထပ္ေဆာင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ရသည္။8 လက္ရိွတြင္ ႏုုိင္ငံ၏ 

ျပည္နယ္(၇)ခုု၊ တုုိင္းေဒသႀကီး (၇)ခုု၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ (၆)ခုု တုုိ႔တြင္ 

ယင္းေဒသတုိ႔၏ကိုယ္ပုုိင္ျဖစ္ေသာ တရား၀င္လံုုျခံဳေရးတပ္ တစ္ခုုမွ် မရွိေသးပါ။

အကြက္ (၁) – တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ

တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (MPF) တုုိ႔အား အမ်ားက ျမင္ထားသည္မွာ 

ဗမာလူမ်ိဳးစုုိးမုုိးသည္႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းအား လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက 

မဟုုတ္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ထားၾကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ 

မွ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ထဲမွာ ပါပါတယ္”9  ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ဟာ 

“တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုက ဆင္းသက္လာတဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄၅၀၀ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပါ၀င္ေန 

ၿပီးသားပါ”10 ဟု အခုိင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

မူလ တပ္မေတာ္မွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 

ေတာ္လွန္ပုုန္ကန္မႈဘက္သုုိ႔ အေျမာက္အမ်ားကူးေျပာင္းသြားမႈ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး၊ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ 

တစ္၀က္နီးပါးခန္႔ ဆုုံးရႈံးလုုိက္ရပါသည္။ ႏုုိင္ငံအစုုိးရႏွင္႔ ပထမဦးဆံုုးေသာ EAO အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကရင္ 

အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး (KNU) တုုိ႔အၾကား ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင္႔ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုုး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တာ၀န္မွ ဖယ္ရွားခံခဲ႔ရပါသည္။ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းမွာ အလြန္တက္ၾကြသည့္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဗမာလူမ်ိဳး 

အုုပ္ခ်ဳပ္သူ ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္အား ပထမဦးဆံုး အာဏာသိမ္းခဲ့ကာ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ 

သူျဖစ္သည္။ ဦးေန၀င္းမွာ ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားစြာကို စတင္ တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၂11 ခုႏွစ္ 

ေလာက္တြင္ အင္အား ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္း) အထိ တိုးလာခဲ့ၿပီး ဗမာအားေပးမူ၀ါဒ (ၾသ၀ါဒ)ကို ထူးထူး 

ျခားျခား ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သူမ်ား အပါအ၀င္ ဗမာမဟုတ္သူ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ဦးေန၀င္း 

လက္ထက္တြင္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ ရာထူးအဆင့္တက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိပ္ဆံုးအဆင့္ကိုေတာ့ 

 6 Michael Peel, “Myanmar: the military-commercial complex”, Financial Times, 02-02-2017; available at:  
https://www.ft.com/content/c6fe7dce-d26a-11e6-b06b-680c49b4b4c0

 7  Lon Htein is short for “Lon-chon-hmu Htein-thein Tat-yin”, or “security preservation battalion”, according to Selth (2012) pp. 53–79. 
 8  Selth (2012) pp. 62–63, citing Myanmar Police Force, 2005, op. cit., pp. 8–9.
 9  Lawi Weng (2013), “‘Federal Army’ already exists, Says Military Chief”, The Irrawaddy, 5 December; available at:  

www.irrawaddy.com/news/burma/federal-army-already-exists-says-military-chief.html
 10  Hein Ko Soe (2015), “Government rejects ethnic group bid for a federal force”, Mizzima, 10 December; available at:  

www.burmanet.org/news/2014/12/10/mizzima-news-government-rejects-ethnic-group-bid-for-a-federal-force-hein-ko-soe/
 11  Callahan (2003), p. 173.

၇



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 12  Maung Aung Myoe (2009), p. 199. According to this source, some Karen, Kachin, and Chin made it to rank of Brigadier General 
(equivalent to UK Brigadier).

 13  Separate interviews with a former army major and senior naval officer by the author.
 14  Maung Aung Myoe (2009), p. 199.
 15  Taylor (2017), pp. 4–8
 16  Selth (2001) pp. 77, citing Bunge, F. M. (ed) Burma: A Country Study (American University, Washington, 1983) p. 249. 
 17  Michaels (2014), ‘The Ladies’, The Irrawaddy, 13 January; available at: https://www.irrawaddy.com/specials/women/ladies.html 
 18  Holdal (2013), ‘Burmese army recruits female soldiers as it struggles to tackle rebel groups’, The Guardian, 16 October; available at: 

https://www.theguardian.com/world/2013/oct/16/burmese-army-recruits-female-soliders-rebel
 19  Ibid.
 20  Michaels (2014), ‘The Ladies’

ဘယ္ေသာအခါမွ် မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေတာ့ေခ်။12

ဤမူ၀ါဒအားျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္သည့္၊ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သူ အေရအတြက္ 

အတိအက်မသိႏုိင္ေသာ တပ္မွဴးမ်ားကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ဤသို႔ေနာက္ခံရွိထားသည့္သူမ်ား ေရွ႕ဆက္ 

ခန္႔အပ္ခံရပါက ၎တို႔အတြက္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား စတင္ထားရွိခဲ့ပံုရေသာ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္လြန္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (SLORC)၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) တို႔မွ ဆက္လက္ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။13 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ပညာရွင္ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးမွ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူမ်ား (သို႔) 

ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူတို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားမွာ ၎တို႔၏ တပ္ရင္းမ်ား အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ 

ေထာက္ခံမႈရွိရမည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ အထက္ကို ေရာက္ရွိရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့သည္။14 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ၀ါရင့္ စစ္ျပန္ ျမန္မာေရးရာ 

ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Robert Taylor မွ တပ္မေတာ္အတြင္း ေအာက္ေျခအဆင့္ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ 

ကြဲျပားစံုလင္မႈရွိျပီး၊ ၄င္းကြဲျပားမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမႈရွိလွသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အရာရွိအဆင့္ 

မ်ားတြင္ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ားစုျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။15

တပ္မေတာ္၏ အထက္ပိုင္း ရာထူးအဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ အမ်ားဆံုး ၾကီးစိုးထားပါသည္။ 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားအား ခန္႕အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား 

တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရျပီး အနည္းငယ္မွာ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ အခန္းက႑ 

မ်ားအား တာ၀န္ယူၾကရပါသည္။16 အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ တိုက္ခိုက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းအား 

တားဆီး ခံထားရၾကပါသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ တပ္မေတာ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးအမ်ားအတြက္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ ထည့္တြက္ျခင္းမရွိသေလာက္ျဖစ္ျပီး  ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

တြင္လည္း အလြန္နည္းပါးေသာ ပါ၀င္မႈသာရရွိၾကပါသည္။17

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအခ်ိန္မ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္း 

အျဖစ္ အမႈထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၄င္းသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး 

ဌာနမွ ျပည္တြင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္ ေၾကာ္ညာျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရာထူးအလိုက္ တက္ၾကြစြာ 

စတင္ခန္႕အပ္လာေသာ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အခ်ိန္မွသာ စတင္အသက္၀င္လာခဲ့ပါသည္။18 ယခုကဲ့သို႕  

အမ်ိဳးသမီးမ်ား စစ္တပ္အတြင္း ခန္႕အပ္ျခင္းတြင္ အဆင့္တူ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုမို 

ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ား လိုအပ္ေနျခင္းသည္ ဆက္လက္စဥ္းစားရမည္ အခ်က္အျဖစ္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ 

၄င္းစံႏႈန္း မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဘဲြ႕ရျဖစ္ရန္၊ အသက္ ၂၅ႏွစ္ မွ ၃၀ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရန္၊ အနည္းဆံုး အရပ္မွာ 

၁.၆ မီတာ သုိ႕မဟုတ္ ပိုျမင့္ရန္၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၅၉ ကီလိုဂရမ္ေအာက္ရွိရန္တို႕ 

ပါ၀င္ပါသည္။19 အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ဆုိလ်င္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွရန္ မလိုအပ္ေပ။ 

၄င္းတို႕အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးအကယ္ဒမီတြင္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ 

ပညာအရည္အခ်င္း အားျဖင့္ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ျပီး (အသက္ ၁၅-၁၆ ႏွစ္) ျဖစ္ရန္သာ လိုအပ္ျပီး  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္ထိသာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္မ်ားအထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါသည္။20

တပ္မေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ပိုမိုစံုလင္မႈရွိသည့္ အရန္တပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

တစ္ပံုတစ္ပင္ကိုလည္း ကြပ္ကဲသည္။ ၎အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ (BGF) ၂၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ EAO ဘက္ေျပာင္း 

အဖြဲ႕ငယ္မ်ားျဖင့္ အမ်ားစုဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္ (PMF) ၁၅ ဖြဲ႕တို႔ပါ၀င္သည္။ ဤအဖြဲ႕ 

အခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အဆက္အဆံရွိေသာ္လည္း ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္မည္သည့္ 

၈
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 21 Buchanan (2016). 
 22 Maung Aung Myoe (2009) “Building The Tatmadaw: Myanmar Armed Forces Since 1948”, Institute of Souteast Asia Studies, 

Singapore.
 23  Naypyitaw (2015), p. 25. 
 24  See Selth (2009). 
 25  See Selth (2009) via Selth (2013b), p.19. See also, Selth (2015), p. 1 for later estimate of between 300,000 and 350,000.
 26  Maung Aung Myoe (2008). 
 27  These are the Northern Command, that covers Kachin State; the North Eastern Command, which covers northern Shan State; 

the Eastern Central Command, which covers central Shan State; the Eastern Command, which covers southern Shan State and 
Kayah State; the South Eastern Command, which covers Kayin and Mon States; the Southern Command, which is headquartered 
in Taungoo and covers Bago Region and Magwe Region; and the Coastal Command, which covers Tanintharyi Region.

သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မွ် နီးကပ္စြာ တရား၀င္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေပ။ တဖန္ 

တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္မွ တုိက္႐ိုက္ တည္ေထာင္ထား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎ႏွင့္ 

မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသည့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေဒသႏၱရတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္ေထာင္ 

ထား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထံုးစံအတုိင္း အခ်ိန္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ဒါဇင္ အနည္းငယ္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ 

ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေပသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရန္လက္နက္ကိုင္ 

တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ၄င္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 

လစာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းထက္ တစ္ခါတစ္ခါ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ 

ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။21

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအစုုိးရသည္ ႏုုိင္ငံ၏နယ္ေျမအမ်ားစုုအား တရား၀င္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရွိပါသည္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၄င္း၏ လြမ္းမိုးမႈအတြက္  

က်ယ္ျပန္႕စြာ ျဖန္႕က်က္ေနရာခ်ထားျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္ (People's 

War) မွ ဆက္စပ္ရွိသည့္ အယူအဆမ်ားအားအေျခခံကာ EAO အဖြဲ႕မ်ားမွ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ 

ေနရာေဒသမ်ားတြင္မႈ ေဒသခံလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ 

ေဆာက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ မ်ားစြာမွီခိုမႈ ျပဳထားပါသည္။22 ထိုသို႔ျဖစ္ေနစဥ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွာလည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မ်ားမ်ား 

စားစား ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းတရား ဥပေဒ ေလးစား လိုက္နာေစေရးႏွင့္ တရားမွ်တ 

ေရးတို႔တြင္ ပိုမို၍ ထင္ရွားေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္လာႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္လာေနခဲ့ေပသည္။

  တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္တြင္ ကုန္းတပ္ (တပ္မေတာ္ၾကည္း)၊ ေရတပ္ (တပ္မေတာ္ေရ)ႏွင့္ ေလတပ္ 

(တပ္မေတာ္ေလ) စသည့္ အစဥ္အလာ စစ္တပ္ (၃) ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည္။ တပ္မေတာ္ၾကည္းမွာ 

“တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ဦးေဆာင္က႑ကို ယူထားျခင္းျဖင့္” အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္  

တရား၀င္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေပသည္။23 မ်ားစြာလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသည့္အတြက္ ၎၏ အရြယ္အစား၊ 

တပ္အဂၤါရပ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္တို႔ကို အနည္းအက်ဥ္းသာ သိႏိုုင္ေပသည္။24 ၂၀၀၉ 

ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ အင္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအရ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ၃၅၀၀၀၀25 ရွိေသာ္ျငားလည္း 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားမွစ၍ ခန္႔မွန္းေျခ အမ်ားစုမွာ ၄၀၀၀၀၀ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ 

ခုႏွစ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွ ခန္႔မွန္းသည္မွာ ၎၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္မွာ 

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) တြင္ ရွိ၍ ၎တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ေျခလ်င္တပ္တြင္ရွိသည္ဟု 

ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္။26

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) မွ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 

ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား ခ်ထား သည္။ ၎တို႔အမ်ားစုမွာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (RMC) ၁၄ ခုေအာက္တြင္ 

ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ 

ဆင္တူမႈမရွိေပ။ RMC ခုႏွစ္ခုမွာ ပဋိပကၡအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ 

တပ္စြဲခ်ထားၿပီး ၎တို႔တစ္ခုစီတြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃၀ မွ ၄၀ ၾကားစီရွိသည္။27

၉



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 28  One of these MOCs is an airborne infantry unit. 
 29  Additionally, the Tatmadaw Kyi operates at least seven Regional Operations Commands that oversee four infantry battalions 

each.
 30  Naypyitaw (2015), p. 13.
 31 See Chapter 5
 32  Ibid., pp. 18–19. 
 33  Ibid., pp. 24–25.

တဖန္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)မွာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ ေတာတြင္း 

စစ္ဆင္ေရးမ်ား အထူးျပဳသည့္ အေျမာက္တပ္မ်ား အပါအ၀င္ တစ္ခုကုိ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၁၀ 

ခုႏွင့္ နစ္ျမႇဳပ္အေထာက္အကူျပဳတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါသည့္ ေျချမန္တပ္မ (LID) ၁၀ ခုလည္း ရွိသည္။ 

တပ္မေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ စက္ပစၥည္းတပ္ဆင္ထားေသာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၁၀ ခုျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ MOC ၂၁ ခုမွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။28 

LID ႏွင့္ MOC မ်ားမွာ တိက်ေသခ်ာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္စြဲခ်ထားေသာ္လည္း RMC 

၏ စစ္ဆင္ေရးေနရာမ်ားတြင္ တပ္ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈ 

ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ တပ္ျဖန္႔က်က္ျခင္းျပဳလုပ္သည္။29 ဤေျခလ်င္အင္အားမ်ားေသာ တပ္မ်ားမွာ 

အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ကြပ္ကဲမႈ အထူးျပဳ၊ ေထာက္လွမ္းေရးအေျချပဳ စစ္တပ္ေရးရာတပ္ခြဲမ်ား 

MAC ႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တပ္မေတာ္ေလမွာ EAO အဖြဲ႔ ေနရာမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ 

အရပ္သား ေနရာမ်ားသို႔ ဗံုးၾကဲျခင္း၊ အနိမ့္ပ်ံပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈေခ်မႈန္းရာတြင္ 

ေလတပ္ အေထာက္အကူေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုပါ၀င္လာခဲ့ေပသည္။

တပ္မေတာ္မွာ ၎၏ အၾကာရွည္ဆံုးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ 

ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကသူ၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ 

ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့သူ ဦးေန၀င္း ႏွင့္ ၎ရာထူး ႏွစ္ရပ္လံုးကို ၁၉၈၈ 

မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိ ယူခဲ့သူ ဦးသန္းေရႊတို႔ႏွစ္ဦး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို 

ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိေပသည္။ ၎တို႔၏ သေဘာတရားမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီမ်ား 

ဖန္တီးခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း တိုင္းရင္းသားအားလံုးမွာ 

မျဖစ္မေန တစ္သားတည္းျဖစ္သည္ဟု ျမင္ထားေသာ “စည္းလံုးမႈ” ဆိုသည့္ သေဘာတရား 

ကိုျမွင့္တင္ကာ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးရန္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ လိုအပ္သည္ကို 

အေလးေပးထားသည္။ တပ္မေတာ္ ညႊန္းဆိုထားသည့္ ပင္မရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ SPDC 

မွ ခ်မွတ္ထားရွိခဲ့သည့္ “တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး” ကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ 

“(က) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ (ခ) တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ (ဂ) 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး” တို႔ျဖစ္သည္။30 အခန္း (5) တြင္ စူးစမ္းေလ့လာထားသည့္ 

အတိုင္း ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ လႊမ္းမိုးမႈ လြန္ကဲစြာရရွိ၍ ခြဲထြက္ဖို႔ 

ႀကိဳးစားပါက အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲကာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု သဟဇာတ မျဖစ္ေသာ အေျခအေနသို႔ 

ေရာက္ရွိသြားမည္ဆိုသည့္ စြဲျမဲလာသည့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္မႈရွိေပသည္။31

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ နက္နက္နဲနဲပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး 

အဆင့္ဆင့္တိုင္း၊ စစ္ဆင္ေရး နယ္ပယ္တြင္ တပ္ရင္းအဆင့္ထိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ေဆာင္ရြက္ေပးလာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ တပ္မွာ “အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသား 

ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေစဖို႔ … စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမင္မ်ား 

ကိန္းေအာင္း” ေနရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။32 တပ္မေတာ္သည္ 

လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရာ တြင္လည္း ပြင့္လင္းထင္ရွားစြာ 

ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနေပသည္။33

၁၀



SAFERWORLD

 34 See reports by successive UN Special Rapporteurs on Human Rights in Myanmar here: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?m=89

 35  The term “four cuts” is often interpreted to mean the cutting of four forms of support that populations provide to EAOs (scholars 
have suggested differing combinations of food, funds, resources, recruits, sanctuary, among others). Others have interpreted 
it as a four-stage process, that ends with communities turning on the EAOs and cutting the heads of EAO leaders. See Maung 
Aung Myoe (2009), pp. 25–26; Smith (1999), pp. 258–262; Selth (2001), pp. 91–92, p. 99, pp. 163–164; South (2008), p. 34, pp. 86–87

 36 ICG (2014), p. 15.

ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈအတြက္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ထားကာ ေဒသတြင္း တန္ခိုး 

အာဏာႀကီးထြားေစဖို႔ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္လာေနေသာ တပ္မေတာ္မွာ 

ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း ေျမာက္မ်ားစြာေသာ EAO အဖြဲ႕မ်ား၏ ေတာ္လွန္မႈအား တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားေပသည္။ တပ္မေတာ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံရန္ နည္းလမ္းအား အပိုင္းသံုးပိုင္းအားျဖင့္ ပိုင္းျခားႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ တန္ျပန္ 

ေသာင္းက်န္းမႈေခ်မႈန္းေရး တိုက္ပြဲစဥ္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈမ်ားႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအား တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ 

အရန္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။။ ၁၉၈၀ 

ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက EAO အဖြဲ႕အမ်ားစု ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ကာ၊ 

တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ၎တို႔ အုပ္စုအနည္းငယ္စီကို ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈေခ်မႈန္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈ 

မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ၎တို႔၏ 

နယ္ေျမမ်ားသို႔ စိမ့္၀င္ေစရန္ (သုိ႔) ၀န္းရံထားရန္အတြက္ တပ္ျဖန္႔က်က္ထားမႈတိုးျမႇင့္ကာ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲ နယ္ေျမမ်ားအား ေသးငယ္က်ံဳ႕၀င္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ 

အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း EAOs မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္သည့္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳဳးမႈလုပ္ငန္း 

မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

မ်ား လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈ ေခ်မႈန္းေရးဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ တပ္မေတာ္ 

အေနျဖင့္ ဦးတည္ ေဒသမ်ားရွိ ၎၏  ရန္သူအေရအတြက္ထက္  အင္အား သာလြန္မႈရွိေစရန္  

အေျမာက္ ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးစစ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ 

ေျခလ်င္တပ္မ်ား ခ်ီတက္ရာတြင္ လက္နက္ႀကီး အေျမာက္ပစ္ကူေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ 

ေလေၾကာင္း ဗံုးၾကဲျခင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ EAO  အဖြဲ႕၏ နယ္ေျမမ်ားအား သိမ္းယူႏိုင္မႈကို 

အေလးေပး ထားေပသည္။ ဤနည္းျဖင့္ တပ္မေတာ္သည့္ EAO မ်ား၏ နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ 

တပ္စခန္းမ်ားအား ကြန္ယက္သဖြယ္ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္လာျခင္းျဖင့္ EAO အဖြဲ႕မ်ား၏ 

ေပ်ာက္က်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႕သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည့္ အမွ် 

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၄င္းတသီးတျခားျဖစ္ေနေသာ တပ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္၏ ကြယ္ကြယ္မူျဖင့္ 

လမ္းေဖာက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ၊ ဤနည္းျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ရွိ ေဒသမ်ားသို႕ မိမိတို႕၏ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္မႈအား 

တစ္ျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနပါသည္ဆုိျပီး မၾကာခဏ 

ဆိုသလို United Nations (UN) အဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

စြပ္စြဲမႈကို ခံေနရပါသည္။34 ၄င္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ 

လူထုအတြင္း အေရးပါမႈကို ကန္႕သတ္ႏိုင္ရန္ ၾကီးမားသာ ေျပာင္းေရႊြ႕မႈမ်ာအား ဗဟုိျပဳျပီး တပ္မေတာ္မွ 

ကာလၾကာရွည္က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ တန္ျပန္ေသာင္းက်န္းမႈ ေခ်မႈန္းေရး မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည့္ 

“ျဖတ္ေလးျဖတ္”35 ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ သိသာထင္ရွားေသာ “ကိုယ့္အား 

ကိုယ္ကိုးျခင္း” ေပၚလစီအရ တပ္ရင္းမ်ားတစ္ခုခ်င္းစီမွ မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ 

ရပ္တည္ရန္လိုအပ္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားအတြင္း ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ အဓၶမခိုင္း 

ေစျခင္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းအစရွိေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေတြ႕ရွိ ရပါသည္။36 

၁၁



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 37 ICG (2016), p. 7, p. 10.
 38  USIP (2013), p. 22. 
 39  Selth (2013a). 

ယခုလက္ရွိႏွစ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္မွ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား” ဆိုသည့္ 

စကားရပ္အား အသံုးျပဳလာခဲ့ျပီး ၄င္းမွာ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသအတြင္းႏွင့္ ပတ္၀န္း 

က်င္တြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ တန္ျပန္ ေသာင္းက်န္းမႈ ေခ်မႈန္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 

ရည္ညႊန္းလ်က္ ရွိပါသည္။ International Crisis Group (ICG) မွ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

လုပ္ျမဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” လုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဆင္တူေနေၾကာင္း 

မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။37

  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕

MPF မွာ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ တရား၀င္ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ 

ေရြးခ်ယ္ေသာ လက္ရွိတပ္မေတာ္အရာရွိမွ ၀န္ႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ပဲ့ 

ကိုင္မႈ ေအာက္တြင္ရွိကာ စစ္တပ္အား နာခံလိုက္နာရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၎တပ္ဖြဲ႕တြင္ 

တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ္လည္း အခ်ိဳးညီမွ်မႈမရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား 

အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၀၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ (ႏိုင္ငံသား ၅၁၀ ဦးအတြက္ ရဲတစ္ဦးနီးပါး) ရွိသည္ဟု 

သိရွိထားရပါသည္။ MPF မွာ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားက အားနည္းေပ်ာ့ည့ံၿပီး 

အဂတိလိုက္စားမႈရွိေသာ အဖြဲ႕အျဖစ္ ျမင္ထားခဲ့ၾကသည္။38 ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ 

ေပးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆက္ဆက္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း 

အစီအစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ ဆတက္ထမ္းပိုးတိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ 

အကူအညီမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေနခဲ့သည္ကို 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ယခင္တပ္မေတာ္မွ အဓိက ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား တြင္ ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ စတင္ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး ၎၏ တုိက္ခိုက္ 

ေရးအသင့္ တပ္ရင္းပမာဏကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။39 MPF မွာ အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ 

အတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ား အပါအ၀င္ ေ၀းလံေခါင္ပါးေသာ ေဒသမ်ား 

အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူေနထိုင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ 

“တိုက္နယ္ၿမိဳ႕ေလးမ်ား” ၈၄ ခုတြင္ ခ ဲ်႕ထြင္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ၎ဗဟို 

ေနရာမ်ားတြင္သာ အမ်ားစုရွိေနၿပီး ေ၀းလံေခါင္ပါးမႈ အရွိဆံုး ေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ သံသယရွိသူ 

ရာဇ၀တ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ဖို႔ အရန္စစ္တပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို အားကိုး ရပါသည္။

  နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ား

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး အရန္စစ္တပ္မ်ားမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႕စစ္ ႏွင့္ အပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ BGF 

၂၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ PMF အနည္းဆံုး ၁၅ ဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုလုပ္ငန္းစဥ္ကို အခန္း ၄ 

တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ BGF မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ 

ရာထူးအဆင့္မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေရး၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ပံုမွန္ တပ္မေတာ္ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႕အ

မ်ားစုကဲ့သို႔ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ တုိက္႐ိုက္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ BGF တစ္ခုစီတြင္ 

တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၂၆ ဦးရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း အမွန္မွာ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ PMF 

မွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိထားၿပီး ၎တို႔ ရာထူးအဆင့္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ/တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား 

မပါ၀င္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ေတာ့ ရွိသည္။
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SAFERWORLD

BGFs ႏွင့္ PMFs မ်ားမွာ အျခားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၎တုိ႔အား ၀င္/ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ရေသာ္လည္း 

၎တို႔အေပၚ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ တကယ့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည့္ 

အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ အစြန္အဖ်ားေနရာမ်ားတြင္ ထံုးစံအားျဖင့္ တပ္စြဲထားၾကသည္။ 

၎တို႔မွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ (သို႔) ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 

႐ံုးခန္းႀကီးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။

BGF ႏွင့္ PMF အမ်ားစုမွာ ေပါင္းစပ္ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾက သည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ႏႈတ္ 

ျခင္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ လက္လီ 

လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ တဖန္ BGFs ႏွင့္ PMFs အခ်ိဳ႕တြင္ ၎တို႔ ကုိယ္ပိုင္ပါတီမွ တစ္ဆင့္ 

လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ USDP မွလည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ 

မ်ားအေနႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရပိုင္းမွ ယခင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားပါ 

ပါရွိသည္။

BGFs ႏွင့္ PMFs မ်ားမွာ ၎တို႔ လႊမ္းမိုးေသာေဒသမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးကို စီမံရာ၌ မ်ားမ်ားစားစား ပါ၀င္မႈရွိေသာ္လည္း ပံုစံတက်ေတာ့ သိပ္မရွိေပ။ 

ျမန္မာျပည္ရွိ ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုတြင္ အေသးစားျပစ္မႈႏွင့္ အရပ္ဘက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ သူႀကီး၊ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အျခားၾသဇာရွိသူမ်ား ဆံုးျဖတ္သည့္ ဓေလ့ျဖင့္ 

ေျဖရွင္း ကိုယ္တြယ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ ျပစ္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ထံုးစံအားျဖင့္ 

BGF ႏွင့္ PMF မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ၎တို႔မွေန၍ အလြတ္တမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မလုပ္ခင္ 

ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ အျပစ္ေပးျခင္း (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္သည္။ ဤသုိ႔ အမႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးသည့္တိုင္ BGF ႏွင့္ PMF မ်ားမွာ ၎တို႔၏ 

နယ္ေဒသ ဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာအာဏာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား ဆက္လက္ အကူအညီေပးရသည္။ 

EAO အဖြဲ႕မ်ားသည္ အရြယ္အစားႏွင္႔ အာဏာတိုု႔တြင္လည္းေကာင္း ၊ ေဒသႏၱရရွိ 

လူမႈအသုုိင္းအ၀ိုုင္းႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးမ်ား တြင္လည္းေကာင္း မ်ားစြာ ကြာျခားၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ 

ေသာအဖြဲ႕ မ်ားတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရးအရထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္ အတြက္ ေကာင္းစြာ 

ထူေထာင္ထားသည္႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာေတာ႔ 

လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ လံုုျခံဳေရးရႈေထာင္႔မွၾကည့္လ်င္ EAO 

အဖြဲ႕ အမ်ားစုုသည္ နယ္ေျမကာကြယ္ေရးအေပၚ အဓိက အေလးေပးထားရာ တပ္မေတာ္က 

ယင္းအဖြဲ႕မ်ား လႊမ္းမုုိးသည္႔ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္စြဲ၍ မလြယ္ကူေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာက္က်ား 

စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ျပဳလုုပ္ျခင္းအားျဖင္႔ျဖစ္ပါသည္။ EAO အဖြဲ႕အမ်ားစုမွာ ၎တို႔နယ္ေျမတြင္းရွိ 

အရပ္သားတို႔၏ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ၊ တရားစီရင္ေပးမႈ စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ 

အထူးအဖြဲ႕အစည္းရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုမွာေတာ့ ကြဲျပားမႈရွိသည္။40 ဤအခန္းက႑မွာ 

၎တို႔လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တာ၀န္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ထားၿပီး ၎တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 

ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တရား၀င္အသိအမွတ္ရသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ EAO တရားေရးစနစ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ်ားမွ သာမန္ေျခလ်င္ စစ္သားမ်ားထိ တရားစီရင္ေရး ျပင္ပတာ၀န္ႏွင့္ 

တရားဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရး တာ၀န္တို႔မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈရွိသည္။

EAO အဖြဲ႕အမ်ားစုမွာ ၎တို႔ စစ္ေတာင္ပံမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးတပ္မဟာ၊ စစ္တိုင္း 

တုုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား

 40  McCartan and Jolliffe (2016). 
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

(သို႔) စစ္ေဒသႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၎တို႔ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ 

နယ္ေျမမ်ားမွာ ပံုမွန္အစိုးရ၏ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုမွ ၅ ခုႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ဤတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ေျခလ်င္ 

အမ်ားစုပါေသာ တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

အေျမာက္တပ္၊ ေဆးႏွင့္ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းမႈ စြမ္းရည္မ်ားလည္း ပါရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ EAO 

အဖြဲ႕မ်ားမွာ အေျမာက္အထူးျပဳႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕မွာ ေဆးအထူးတပ္ဖြဲ႕ပါရွိၿပီး 

၎တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားပါသည္။ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) မွာ 

ခန္႔မွန္းေျခ တပ္သားအင္အား ၂၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ ထိရွိေသာ အင္အားအႀကီးဆံုး EAO ျဖစ္ၿပီး 

သံခ်ပ္ကာကားမ်ားႏွင့္ လူသယ္ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားရွိသည္ဟုဆိုသည္။ 

တိုက္ခိုက္ရာတြင္ EAOs အမ်ားစုမွာ ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ လက္လုပ္ဗံုးမ်ား သံုးကာ 

တပ္မေတာ္ ကင္းလွည့္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္ဖို႔ႏွင့္ 

၎တို႔အဓိကနယ္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔ အဓိကအမွီသဟဲျပဳ သံုးစြဲ သည္။ ေျမျပင္အေနအထားကို 

သိျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၊ လူ႕အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ နယ္စပ္မ်ားႏွင့္ 

နီးကပ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အဓိကေနရာမ်ားမွ စြန္႔ခြာႏိုင္ကာ ခိုလႈံ႕ဖို႔ လြယ္ကူေပသည္။

EAO အဖြဲ႕မ်ားမွ အမ်ားအားျဖင့္ အျမဲတမ္းႏွင့္ အရန္တပ္မ်ားကို ေပါငး္စည္းႏိုင္ကာ 

၎တို႔ ၾသဇာရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကို အဓိကအားထားသည္။ EAO အဖြဲ႕အမ်ားစုမွာ 

၎တို႔နယ္ေျမရွိ မိသားစုတိုင္းကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦး တပ္ထဲ၀င္ဖို႔ ေထာက္ပံ့ရန္ (သို႔) ၎တို႔အ

ဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ မိသားစု၀င္တစ္ဦး ပို႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေလ့ရွိသည္။ ဤသည္ 

ပင္လွ်င္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ၾကာရွည္ေနလာခဲ့ဖူးေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကေကာင္းစြာ 

နားလည္ၿပီး အျမစ္တြယ္ေနသည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ EAOအဖြ႔ဲ 

မ်ားမွာ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား လူသစ္ခန္႔ရန္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွိသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ(သို႔) 

တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ေခၽြးတပ္ခြဲ မူ၀ါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းမႈကိုတိုက္႐ိုက္ 

က်င့္သံုးသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ဤအေလ့အထမ်ား အျပင္ အခြန္ ေကာက္ခံမႈ၊ 

အေထာက္အပံ့မ်ား ေတာင္းဆိုမႈတို႔ေၾကာင့္ အတင္းအၾကပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္လာ 
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ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းတုုိ႔တြင္ လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ EAO အဖြဲ႕ 

အမ်ားစုုက စီစဥ္ျပဳလုုပ္ပါသည္။ ထုုိသုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သီးျခား လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ 

အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စံုုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဆုုိင္ရာ အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 

သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ တရားစီရင္ေရးဆိုုင္ရာအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္မ်ားအား  

ေက်းရြာႏွင္႔ ေက်းရြာအုုပ္စုုမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈေကာ္မတီ အဖြဲဲ႕၀င္မ်ားထံအပ္ႏွင္းျခင္း အမ်ိဳး 

မ်ိဳးရွိၾကရာ၀ယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ နယ္ေျမခံတပ္မ်ားအား ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္  

လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးျခင္းမွ တစ္ဆင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဥပေဒအာဏာ  

သက္ေရာက္ေစေရးစနစ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ႏွစ္ဆင့္လံုးျဖင့္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕နည္းလမ္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွဖြဲ႕စည္းသည့္ ေက်းရြာအဆင့္ 

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ ဆင္တူေသာ္လည္း EAO အဖြဲ႕မ်ား သည္ တပ္မေတာ္၏ PMF အဖြဲ႔မ်ားကဲ႔သုုိ႔ 

ႀကီးမားသည့္ တပ္မ်ားမ ဖြဲ႕စည္းေပ။ ယင္းကဲ႔သုုိ႔ေသာ နယ္ေျမအဆင္႔တြင္ EAO ကဖြဲ႕စည္းသည့္ 

တပ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ EAO လက္နက္ကုုိင္တပ္မ်ား အတြက္ လုုိအပ္လ်င္ အရန္အင္အားအျဖစ္ 

ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ 

EAO အဖြဲ႕ အမ်ားစုုတြင္ တရားေရးဌာနမ်ား ပံုုစံတစ္ခုုခုုျဖင္႔ ရွိၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ပံုုစံမ်ားတြင္ 

စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတုုိင္း ရွိ တရားသူႀကီးမ်ားအား ၎တုုိ႔က တုုိက္ရုုိက္ ႀကီးၾကပ္မႈ ေပးပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ ပံုုစံမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔က ဥပေဒထုုတ္ျပန္ျခင္းႏွင္႔ ယင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္း၊ 

ထုုိ႔ျပင္ အသိပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ျပဳလုုပ္ေပးျခင္းတုုိ႔ အေပၚတြင္ အေလးေပးထား၍ 
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တရားသူႀကီးမ်ားမွာ အမွီအခုုိကင္းလြတ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာတည္ရွိၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EAO 

အဖြဲ႕မ်ားတြင္ တရားေရးဌာနတစ္ခုု ဗဟုုိအဆင္႔တြင္ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သက္ဆုုိင္ရာ 

ေဒသအဆင္႔ရွိ တရားေရးဆုုိင္ရာကိစၥမ်ားအား ကုုိင္တြယ္ရန္ တရား၀င္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား 

အလြန္နည္းပါး ေနပါေသးသည္။ 

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး (KNU)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (KIO)၊ ႏွင္႔ UWSP 

တုုိ႔တြင္ သီးသန္႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ရွိသည္ဟုု သိရွိရၿပီး ေနာက္ပုုိင္းအဖြဲ႕အစည္း (၂) ခုု၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 

ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္သာ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။ KNU က ယင္း၏ ကရင္အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ 

တပ္ဖြဲ႕၀င္ (၆၀၀) ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုုိ႔အား အေျခခံ စံုုစမ္းေမးျမန္း ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ 

လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအား ေလ႔က်င္႔ေပးထားၿပီး စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတုုိင္းရွိ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင္႔ 

နီးကပ္စြာ လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ ၾကေၾကာင္း ေျပာဆုုိပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 

တရားသူႀကီးမ်ား ရွိျခင္းႏွင္႔ မရွိျခင္းတိုု႔မွာ အျခားေသာ EAO အဖြဲ႔ မ်ား အသီးသီးတြင္ ကြာျခားၾကၿပီး 

ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေယဘုုယ်အားျဖင္႔ 

ယင္းတုုိ႔၏ လက္နက္ကုုိင္တပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေက်းရြာအဆင္႔တပ္တုုိ႔အေပၚတြင္ မွီခုုိၾကပါသည္။ EAO 

အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင္႔ တရားမ ေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေက်းရြာ 

အဆင္႔တြင္  ဓေလ့ထံုုးထမ္းမ်ား အရ စီရင္ေစေသာ္လည္း ၎တုုိ႔၏ တရား၀င္စနစ္ျဖင္႔  တရားစီရင္ 

ႏုုိင္ရန္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ လူသတ္မႈ၊ အဓမၼက်င္႔မႈ ႏွင္႔ တန္ဖိုုးႀကီးပစၥည္းမ်ား ခုုိးယူမႈ 

စသည္တုုိ႔အား ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားက သတင္းေပးပုုိ႔ေပးရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ UN အဖြဲ႕မ်ားအပါအ၀င္၊ ႏိုင္ငံတကာ (သို႕မ 

ဟုတ္) ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

အား အစီရင္ခံျခင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ အလြန္ 

နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ 

၄င္းတို႕၏ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ အေလးထားမႈမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားအလိုက္ မ်ားစြား 

ကြဲျပားမႈရွိၾကရာ ပို၍အေျခခိုင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ 

အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဦးတည္မႈမရွိေစဘဲ ၄င္းတို႕ လႈပ္ရွားေသာ 

သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း အေပၚ 

တည္မွီေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ EAO အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားျခင္းစာနာမႈ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ရရွိထားျပီး စစ္မႈထမ္း သူမ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ 

ခုိင္မာသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဌာနမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ရွိေနၾကပါသည္။ သို႕ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာ 

ေဒသမ်ားတြင္၊ ေဒသခံ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ဦးတည္သည့္ ေဒသမ်ား 

အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 

အားျဖင့္ ေပါင္းစည္းမႈ ရွိၾကျခင္း သို႕မဟုတ္ ၄င္းတို႕၏လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအေပၚမွီခိုေနရ

တို႕ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ခ်ိဳးေဖာ္မႈမ်ားထက္စာလ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံျခင္းမွာ နည္းပါးလ်က္ရိွပါသည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ EAO  အဖြဲ႕မ်ားသည္ 

ျပည္သူမ်ားအား အတင္းခုိင္းေစသည့္ လုပ္အား၊ အစားအစာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ 

အတူ ရြာမ်ားတြင္ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အရပ္သားမ်ားအား 

ရန္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးသည္ဟုဆိုကာ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 

EAO မ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ား၊ အတင္းအဓၶမ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓၶမ 

စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းအမ်ားအပါ၀င္ အျခားေသာ အႏိုင္က်င့္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားအား တိုး၍ လုပ္ေဆာင္ 

လာၾကပါသည္။
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 42  In September 1945 General Aung San led a military delegation to the Allied Forces South East Asia Command Headquarters in 
Kandy, where he signed a historic agreement to form a new armed forces, which paved the way for Burma’s independence from 
Britain.

 43  Callahan (2003), pp. 75–99.
 44  Ibid., p. 98.
 45  Ibid., p. 173. The 2,000 figure is also discussed on p.119.

 ၃ 
လံုုျခံဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္းတြင္  
အတိတ္မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုုိင္အုုပ္စုုမ်ားကုုိ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုုအျဖစ္သုုိ႔ ေပါင္းစည္းေရး 

မွာ အေရးႀကီးပါေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ သမုုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥျဖစ္ခဲ႔ 

ရပါသည္။ အမွန္ဆုုိရလ်င္ တပ္မေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ပဋိပကၡ အလြန္ကာလ ေပါင္းစည္းေရး 

မေအာင္မျမင္ျဖစ္မႈေၾကာင္႔ မျဖစ္မေန ထြက္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း 

လြတ္လပ္ေရး သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ လူမ်ားစုုဗမာလူမ်ိဳး တပ္မ်ားက 

ဂ်ပန္ဘက္အားေပးကာ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ အျခား ဗမာမဟုတ္သူတပ္မ်ားက မဟာမိတ္၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ အတြက္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ 

စစ္ၿပီးခါနီး ေအာင္ဆန္းက ဘက္ေျပာင္းလုုိက္ေသာအခါ၊ ယခင္က ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ခဲ႔ေသာ နယ္

ခံတုုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ သက္ေတာင္႔သက္သာ မျဖစ္သည့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ေဘးခ်င္းယွဥ္၍ 

အတူတကြျဖစ္သြားၿပီး ေအာင္ပြဲကိုု ဆက္ခံႏုုိင္ခဲ႔သည္။ ၁၉၄၅ ခုုႏွစ္တြင္ Kandy သေဘာတူညီခ်က4္2 

ႏွင္႔ အတူ အဆုုိပါတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား စစ္ၿပီးကာလ အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္တြင္ 

တပ္ေပါင္းခဲ႔ပါသည္။ ယင္းလက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအေပၚ မူတည္ကာ 

ခြဲထားသည္႔ တပ္ရင္းမ်ားပါရွိခဲ႔ကာ ကရင္၊ ဗမာ၊ ကခ်င္ ႏွင္႔ ခ်င္းရုုိင္ဖယ္တပ္မ်ားတုုိ႔ ပါ၀င္ခဲ႔ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ 

ေသာ တပ္မ်ားကုုိ ၾသဇာေညာင္းသည္႔ တစ္သီးပုုဂၢလေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းတုုိ႔၏ ကိုုယ္ပုုိင္အက်ိဳး

စီးပြားမ်ားႏွင္႔ အစီအစဥ္မ်ားျဖင္႔ ကြပ္ကဲခဲ႔ၾကသည္။43

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုုင္း တပ္မေတာ္၏ မ်ားစြာေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 

အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုုိရွယ္လစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားေရး စသည္႔ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအတြက္ 

ခြဲထြက္သြားခဲ႔ၾကၿပီး နုုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစစ္ အတြင္းသုုိ႔ က်ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ကနဦးတြင္ တပ္အင္အား 

၁၂၀၀၀ ခန္႔44 ရွိရန္ စီစဥ္ထားခဲ႔ရာမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္တြင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ 

၅၀၀၀ ျဖင္႔သာရပ္တည္ခဲ႔ရၿပီး ၁၉၄၉45 အေစာပုုိင္းအေရာက္တြင္ ဦးေရ ၂၀၀၀ အထိ ေလ်ာ႔က်သြား 

လုုံျခံဳေရးဆိုုင္ရာ ေပါင္းစည္းျခင္းကုုိ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံကႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ 

ရလဒ္ေပါင္းစုုံျဖင္႔ ရွည္ၾကာသည္႔ 
သမုုိင္းစဥ္ရွိခဲ႔ပါသည္။ ယခုု 

အပိုင္းတြင္ EAO အဖြဲ႕မ်ားအား 
ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သုုိ႔ 
ေျပာင္းလဲရန္ အစုုိးရအဆက္ဆက္၏ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား သုုံးသပ္ 
ထင္ဟပ္ျပထားပါသည္။ လက္ရွိ 

ရႈျမင္ပံုုမ်ား၊ စုုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင္႔ အဓိက 
ပတ္သက္သူမ်ား၏ 

အေနအထားတိုု႔မွာ ယင္းအတိတ္က 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏  

လႊမ္းမိုုးမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။

၁၆
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 46  Ibid., p. 173.
 47  As Buchanan (2016) notes, while this programme is usually said to have begun in 1963, some sources show that it could have 

started in the late 1950s. See pp. 8–9.
 48  For more on the history of Shan State militia, see Lintner (1999), pp. 231–232; Smith (1999), p. 221 and Buchanan (2016), pp. 9–11.
 49  Maung Aung Myoe (2009), pp. 22–25.

ခဲ႔ပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၄၉ ခုုႏွစ္တြင္ ဦးေန၀င္းက တပ္မေတာ္အား ကြပ္ကဲမႈူအာဏာကို 

ရယူလိုုက္ၿပီး ဗမာအမ်ိဳးသား အမ်ားစုုျဖင္႔ အႀကီးအက်ယ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္သစ္မ်ား ျဖည့္တင္းခဲ႔ရာ၊ ၁၉၆၂ 

ခုုႏွစ္တြင္ ဦးေန၀င္းက အစုုိးရအားထိန္းခ်ဳပ္မႈကုုိ ရယူလုုိက္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ 

၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင္႔ ရပ္တည္ခဲ႔ပါသည္။46

၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ တပ္မေတာ္က  

တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုုပ္ရာတြင္ အဓိက လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ EAO အဖြဲ႕မ်ားကိုု တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ 

လက္ေအာက္ရွိ အရန္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအျဖစ္သုုိ႔ ကူးေျပာင္း ေစရန္ ျဖစ္ကာ မၾကာေသာကာတြင္ေတာ႔ 

တပ္မေတာ္၏ အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား အျဖစ္သုုိ႔ တရား၀င္ ေပါင္းစည္းေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သို႔ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရလဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ ရပါသည္။ အရြယ္အစား ႀကီးမားသည္႔ EAO အဖြဲ႕ 

အမ်ားစုုသည္ လြတ္လပ္ေသာ လက္နက္ကုုိင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ လိုုၾကၿပီး၊ 

၎တုုိ႔ ေဒသတြင္း ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔အား ခြင္႔ျပဳေပးမည္႔ အေကာင္းဘက္ လံုုး၀ ကူးေျပာင္းသည့္ 

ႏုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ အာမခံခ်က္ရွိမွသာ တပ္မေတာ္အတြင္းသုုိ႔ ၀င္ေရာက္လုုိၾကပါသည္။ 

ယေန႔ေခတ္တြင္ ယခင္အဓိက EAO အဖြဲ႕မ်ား တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္၀င္ေရာက္သည္မွာ BGF 

(၂၃)ဖြဲ႕ ႏွင္႔ အနည္းဆံုုး PMF (၁၅) ဖြဲ႕ တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ပဋိပကၡ၏ ေစာေစာပိုင္း ကာလမ်ားကတည္းက တပ္မေတာ္မွာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္က 

စစ္၀န္ထမ္းကဲ့သို႔ေသာ အရန္စစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရွ႕တန္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ 

ေခတ္၏ ပိုမိုပံုစံက်ေသာ BGF ႏွင့္ PMF မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးမွာ ဦးေန၀င္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံ 

လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ 

ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၆၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ား47 ကတည္းက ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး 

(KKY) ဟု ေခၚဆိုေသာ ၀၊ ရွမ္း ႏွင့္ နယ္စပ္သို႔ တ႐ုတ္ျပည္မွ ကူးေျပာင္းလာေသာ ကူမင္တန္ 

အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ အၾကြင္းအက်န္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တ႐ုတ္လူမ်ားပါ၀င္ ေသာ အရန္စစ္ ၂၃ ဖြဲ႕ကို 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဤအရန္စစ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 

အျခား ၀ရမ္းေျပးအဖြဲ႕မ်ား တုိက္ခိုက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳေစခဲ့သည္။48 သို႔ေသာ္ KKY မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ရ 

ခက္လာသည့္အတြက္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ 

လူသိမ်ားသည့္ အရန္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဆာကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ KKY 

အားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕မွာ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ 

ႏိုင္ငံေရးဆန္႔က်င္သူမ်ား ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

ထိုအေတာအတြင္း တပ္မေတာ္၏ မူ၀ါဒမွာ ေမာ္စီတုန္း၀ါဒီမ၏ “ျပည္သူ႕စစ္ပြဲ” အယူ 

အဆျဖင့္ ပံုသြင္းခံခဲ့ရၿပီး ၎မွ တစ္ဆင့္ အရပ္သားလူထုအား စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ 

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စစ္ဘက္ေရးရာ ပန္းတိုင္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လာပါေတာ့သည္။49 

ယခုအေရြ႕၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသား လုံျခံဳေရး အေရးအခင္းမ်ား 

အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား ေဒသခံအရန္တပ္မ်ားဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ရန္ 

ျပည္သူ႕အရန္တပ္ (သို႕မဟုတ္) ျပည္သူ႕စစ္ ကနဦးအစီအစဥ္မ်ားအား စတင္ခဲ့ပါသည္။ “ျပည္သူ႕စစ္” 

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။  ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္သူ႕စစ္ အစီအစဥ္ မွာ EAO အဖြ႔ဲမ်ား 

အား ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေထာက္ခံေပးသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ပင္မနည္းလမ္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ သစၥာခံထားေသာ ယခင္ သူပုန္ 

EAO အဖြဲ႔မ်ားအား 
အရန္တပ္ဖြဲ႔ ယူနစ္မ်ား 

အျဖစ္သုုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း

၁၇



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 50  See Buchanan (2016), 35,000 figure is attributed to Selth (2001a), p. 78. Note that this figure includes a large number of militia 
established from local civilians by the Tatmadaw so does not only represent former rebels brought under Tatmadaw command. 

 51  Formerly the Palaung State Liberation Organisation and Palaung Liberation Front. Antecedent to the Palaung State  
Liberation Front that has been fighting the Tatmadaw since 2011.

 52  Constitution of Myanmar (2008), Article 340.

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ အေရအတြက္ မသိႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ေပၚထြက္ 

လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ အလယ္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႕စစ္သည္ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ ခန္႔မွန္းေျခ 

၃၅၀၀၀ သို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။50

ဤသို႔ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထင္ရွားေသာအုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည့္ KIO 

ႏွင့္ KNU တို႔ကို ၁၉၆၀ လြန္ႏွင့္ ၁၉၈၀ လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၎တို႔ကြပ္ကဲမႈေအာက္ ေရာက္ရွိေစရန္ 

ႏိုင္ငံေတာ္က စြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အမွန္တကယ္ပင္ ယင္းအုပ္စုအမ်ားစုႏွင့္ 

အျခားတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူ/၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ဆက္ဆံေရးကို 

တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၎၏ ဌာနခ်ဳပ္ကိုတ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည့္ ဗမာျပည္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ အဆိုပါအလားတူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပသည္။ 

တိုင္းျပည္၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ CPB 

ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ CPB အဆင့္မ်ားႏွင့္ ၎၏ “ေဖာက္သည္” ကိုယ္စားျပဳမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ 

EAOs အသစ္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ သစ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ 

ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ စတင္ ေျပာင္းလဲလာေတာ့သည္။ ၎ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား ေနာက္တြင္ SLORC စစ္အစိုးရသစ္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ SPDC) မွာ KIO, 

PSLD,51 NMSP, PNO အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ EAOs မ်ားစြာႏွင့္ ဆက္လက္၍ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။

KIO, NMSP ႏွင့္ SSA စသည့္ ၀ါရင့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ဆက္လက္ 

တြန္းအားေပးေနခ်ိန္တြင္ EAO အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္မတူဘဲ အပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႕အသစ္မ်ားမွာမွ 

တစ္ခ်ိဳ႕မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စတင္ခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ၎၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ထိ 

က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဥပမာ- ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွ ခြဲထြက္အုပ္စုႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ DKBA မွာ 

၎၏ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 

၎၏ ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႕စစ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ တြင္ တပ္မေတာ္သည္ 

KKY အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ခြန္ဆာဦးေဆာင္ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 

မံုတိုင္းစစ္တပ္ (Mong Tai Army-MTA) မွ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူရန္ 

UWSP ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈျပဳခဲ့ပါသည္။  ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ပအိုး၀္၊ ကခ်င္၊ ကယန္း၊ ပေလာင္၊ ရွမ္း စေသာ 

အျခားေသာ အုပ္စုခြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ EAOs မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုယ္စားျပဳတပ္မ်ား လံုး၀ 

ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဤအုပ္စုမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕ မွာ ေဗြေဖါက္ခြဲထြက္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ 

ေသးငယ္ၿပီး ထင္ရွားေသာ ျပည္သူ႕စစ္အေနနဲ႔သာ အနားယူခ်င္ၾကေသာ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 

ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ယခင္စစ္သည္အင္အားစုမွာ ေပ်ာ္၀င္သြားကာ အခ်ိဳ႕မွာ 

တျခား EAO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဌာန္း၍ ၎တြင္ “ျပည္ေထာင္စုတြင္းရွိ 

လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ကာကြယ္ေရး ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟု” ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

တဖန္ ၎တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ “ျပည္သူ႕စစ္” အစဥ္အလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပရာတြင္ -

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရး 

လုပ္ငန္းမွ လူထု တစ္ရပ္လုံးအား ျပည္ေထာင္စု၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေစဖို႔ စီမံႏိုင္ 

သည့္ အခြင့္အာဏာရွိေပသည္။ ျပည္သူ႕စစ္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည။္ 52

၁၈



SAFERWORLD

 53  The KIO reportedly stated that they would form an autonomous “brigade”. Though such units do not exist in the current 
Tatmadaw, it is assumed this would represent a larger command made up of multiple battalions. For two of the more detailed 
articles on these counter-proposals, see Kachin News Group (2009), “Junta yet to respond to KIO’s demands”,  
19 August; available at: www.kachinnews.com/news/1049-junta-yet-to-respond-to-kios-demands.html; and Kachin News 
Group (2009), “Snr-Gen Than Shwe rejects KIO’s demands”, 30 July 2009; available at: www.kachinnews.com/news/1009-snr-gen-
than-shwe-rejects-kios-demands.html

 54  Mizzima (2009), “Kachins Reject Border Guard Role”, 7 September; available at:
  http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-kachin-rejects-border-guard-force-proposal

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ 

လြန္စြာတစ္သီးတစ္သန္႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၎တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ဖက္ဒရယ္ လုိလားေသာ အပစ္ရပ္ 

EAOs အဓိကအုပ္စုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ႏွင့္ စစ္တပ္၏ ၾသဇာတိကၠမ 

ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑ကို ခ်ာတာထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု အခါအခါ ညည္းညဴ 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အပစ္ရပ္ EAO အဖြ႔ဲမ်ားမွာ 

ႏိုင္ငံ၏ “စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ” လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ကိုက္ညီေစဖုိ႔ တပ္မေတာ္၏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္လာရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎အတိုင္းပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌ 

အပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႕ အားလံုးအား တပ္မေတာ္၏ တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တရား၀င္ေပါင္းစည္းရမည့္ ၃၂၆  

ေယာက္ပါ တပ္ဖြဲ႕အသစ္ BGF မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ စစ္အစိုးရမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ယခင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ၎တပ္ဖြဲ႕ ရာထူးအဆင့္မ်ားတြင္ သာမန္တပ္မေတာ္အရာရွိ 

၃၀ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး၀န္ထမ္းမ်ားပါရိွကာ စစ္သည္အားလံုး လစာ၊ အက်ိဳး ခံစားခြင့္၊ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သင္တန္း စသည့္အစံုလိုက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႔မ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ဖြဲ႕စည္းရန္ 

အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေနာက္ဆံုး လက္ခံၾကသည့္သူမ်ားႏွင့္ ၾသဇာအရွိဆံုးအဖြဲ႕မ်ား 

အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕မွာ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈ အသစ္မ်ားကိုပင္ 

ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (အခ်ပ္ပိုကိုၾကည့္ပါ။) ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ BGF တပ္ရင္း၂၃ ခုမွာ ယခင္အပစ္ရပ္ 

အုပ္စု ၅ ခုႏွင့္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ လက္ရွိျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕မွ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုအေတာအတြင္း EAOs အနည္းဆံုး ၁၅ ခု (သို႔) အုပ္စုငယ္မ်ားမွ PMF ဟုေခၚသည့္ 

ေနာက္ထပ္တပ္ဖြဲ႕သစ္တစ္မ်ိဳး ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎တပ္ဖြဲ႕မွာ 

၎တို႔ရာထူးအဆင့္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား မပါ၀င္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရရိွ 

ေသာ္လည္း မ်ားမ်ားစားစားမဟုတ္သည့္ အကူအညီသာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရကိုေတာ့ 

သစၥာခံေနရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ တြင္ BGF ႏွင့္ PMF အခ်ိဳ႕မွာ တြဲဖက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

တည္ေထာင္ခဲ့ကာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စစ္တပ္ေထာက္ခံသည့္ USDP တြင္းသို႔ ထည့္ကာ ၂၀၁၀ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

အပစ္ရပ္ အႀကီးဆုံး ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ KIO ႏွင့္ UWSP မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ အေပးအယူကို 

ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ KIA မွာ ၎ကို ပိုမို၍ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး BGF စံထက္ ပိုမို၍ အဆင့္ျမင့္မည့္ 

ကခ်င္ေဒသေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ အပါအ၀င္ ေတာင္းဆိုမႈ အမ်ားအျပား 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။53 ကခ်င္ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂၄ ဦးပါ အစည္းအေ၀းမွ ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ၎အုပ္စု၏ ေနာက္ဆံုး 

တန္ျပန္ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ၂၀၁၁ ခုတြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ တြင္ KIO အား 

အလိုအေလ်ာက္ ရာထူးေနရာမ်ားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၎အခ်ိန္က KIO တာ၀န္ရွိသူ 

တစ္ဦးက “တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစစ္တပ္ေတြ မရွိသင့္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္၊ 

ဒါေပမဲ့ ဗမာျပည္မွာ ခုထိစစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံဟာ  

စစ္တပ္တစ္ခုထက္ ပိုေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။54

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ UWSP မွလည္း ၎တို႔နယ္ေျမတြင္ ခ႐ိုင္မ်ားအား နယ္ေျမဧရိယာ 

သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခား ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အတူ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို 

၁၉



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 55  S.H.A.N. (2010), “War Looms as Junta Sets Deadline”, 9 March; available at:  
https://democracyforburma.wordpress.com/tag/war-looms-as-junta-sets-latest-deadline/ 

 56  Mizzima (2009), “UWSA turns down junta’s ‘Border Guard” proposal”, 22 May; available at:  
http://archive-2.mizzima.com/archive/2177-uwsa-turns-down-juntas-border-guard-proposal.html

 57  Mizzima (2012), “Powerful Wa army considers becoming People’s Militia Force”, 13 July ; available at:  
http://archive-2.mizzima.com/news/inside-burma/7521-powerful-wa-army-considers-becoming-peoples-militia-force.html

မူအားျဖင့္ လက္ခံေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုေတာ့ တပ္ရင္းအဆင့္တြင္ 

ေပါင္းစည္းပါ၀င္ဖို႔ ခြင့္မျပဳေသာ တန္ျပန္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။55 UWSP 

တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး ေျပာခဲ့သည္မွာ “အုပ္စုနာမည္ေျပာင္းတာကေတာ့ သူတို႔အတြက္ 

ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲတာ ေတာ့ ၄င္းတို႕ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 

ရုန္းကန္တုိက္လာခဲ့တာေတြကို အဓိပၸါယ္မဲ့ေစတဲ့အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”။56 ဤအဆိုျပဳခ်က္ကို SPDC 

မွ လည္း ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ UWSP မွာ အျခားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ PMFs မ်ား 

တရား၀င္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အဆင့္ကို ျမင္ခဲ့ကာ 

PMF ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ျပန္လည္စဥ္းစားလာ ေတာ့သည္။57

အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ေသာ အပစ္ရပ္ EAOs မ်ားမွာ ၎တို႔၏ 

အပစ္ရပ္ထားမႈကိုလည္း စင္စစ္ဖ်က္သိမ္း ခံလိုက္ရသည္။ ၎မွာ ပဋိပကၡအသစ္မ်ား 

ေပၚထြန္းေစခဲ့ၿပီး ေနာင္ခုႏွစ္ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ 

ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၊ ယခင္အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အစြန္အဖ်ားတပ္မ်ား 

ပံုမွန္တိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ၀ါးၿမိဳခဲ့သည္ထိ ျမင့္တက္လာေတာ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲသစ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွ 

BGF ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ MNDAA သို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ 

စတင္လာခဲ့ေတာ့သည္။ MNDAA မွာ အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးနိမ့္ကာ ၎၏ အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ 

တ႐ုတ္ျပည္နယ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီး အဆင့္နိမ့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ခြဲထြက္အုပ္စုကို ဖြဲ႕စည္း၍ 

BGF တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ခြဲထြက္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ က PMF အျဖစ္ 

ဖြဲ႔စည္းလိုုက္စဥ္ တစ္ဘက္တြင္ (SSA) ၏ အင္အားေကာင္းသည့္ ခြဲထြက္အုုပ္စုုမွာ BGF တပ္ဖြဲ႕ 

စည္းရန္ လက္မခံခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္က ယင္းအဖြဲ႔အား ထုုိးစစ္စဥ္ 

တုုိက္ခိုုက္ခဲ႔ပါသည္။ ၎ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 

တပ္မေတာ္မွ BGF ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ပဋိပကၡအသစ္ထပ္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာမွ 

တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ UWSP မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း 

၎မွာ ေဒသတြင္း အပစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ EAO အဖြ႔ဲ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 

ရွိျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ယိုယြင္းလာခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ EAO အဖြ႔ဲအမ်ားစုႏွင့္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပန္လည္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 

၎တို႔၏ ယံုၾကည္မႈမွာေတာ့ ႀကီးစြာထိခိုက္ခဲ့သည္။ အခ်ဳပ္ဆို ရေသာ္ SPDC မွ ၎၏ ဒီမိုကေရစီ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ အညီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ သည့္ 

အစီအစဥ္တစ္ခု အေနျဖင့္ အမႊမ္းတင္ခဲ့သည္မွာ ေနာက္ဆံုးလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသာ လွ်င္ျမန္စြာ 

တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ဘက္စံုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ 

EAO အဖြ႔ဲမ်ားမွာ ၎တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲမည္ဆိုသည့္ 

အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအားလံုးကို မ်ားစြာသံသယျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၂၀



 58  During the current peace process, between 2011 and 2014, 14 bilateral ceasefires between individual groups and the government 
were signed, although fighting continued to escalate elsewhere. This was not the first attempt at signing ceasefires. Over 40 
groups had been involved in ceasefire processes during the previous military government era – some  
had transformed into BGFs and PMFs, while others refused to cooperate formally with the Tatmadaw.

 ၄ 
အမ်ားသေဘာတူညီမႈသို႔ 
ေရာက္ရွိျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ SPDC တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ႏွစ္မ်ားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည့္ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 

ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အစိုးရမွာ အာဏာရ လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ 

ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စ၍ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထားရွိခဲ့သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးကို ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု စတင္လာ ခဲ့သည္။ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

ပဋိပကၡမ်ား အေထြေထြတိုးပြားလာမႈ ရွိေသာ္လည္း KNU အပါအ၀င္ EAO အဖြဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင့္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား အသစ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး အပစ္ရပ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲထားျခင္းမရွိသည့္ EAOs 

အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈ ရရွိလာခဲ့သည္။58

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) 

ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္ EAOs ၁၇ ခုက တစ္ဖက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ 

ျပႆနာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနၿပီး တပ္မေတာ္မွ EAOs မ်ားသို႔ ေလေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား 

သံုးကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္၍ အစိုးရမွ EAO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စုေပါင္း ညႇိႏႈိင္းမႈအား အဓိက ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ 

႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ NCA စာသားမ်ားအား သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ၎တြင္ 

ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ဟူသည့္ ထင္ရွားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ညႇိႏႈိင္း 

ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိက၀တ္တစ္ခု ပါရွိခဲ့သည္။ တဖန္ “လံုျခံဳေရး ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း” 

အား DDR ႏွင့္ SSR လုပ္ငန္းစဥ္ အျဖစ္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲသေဘာ ရည္ညႊန္းျခင္းမွာ ဤျပဳျပင္ေျပာ

င္းလဲေရးမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖရွင္းခ်က္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ဟု 

သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္၊ ေရွ႕တန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ 

ေနရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တပ္မေတာ္၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႔ႏွင့္  အတူ EAO 

အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕သာ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေသာ္လည္း ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ 

၂၁



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 59  The Frontier Areas covered today’s Kachin, Shan, Chin, and Kayah States, and parts of Kayin State, Rakhine State and Sagaing 
Region. See the recommendations of the Frontier Areas Commission of Enquiry (FACE) report (1947), p. 18, in which it was 
observed, “The view of the witnesses from the Federated Shan States and from the Kachin Hills are strongly in favour of a 
federated Burma in which the Federated Shan States will form a state or unit and the Kachin Hills another. They desire the fullest 
possible autonomy for the states within the federation but agree that certain subjects of general scope should be entrusted to 
the federation.” 

 60  See a report by an NLD-led committee representing 251 disavowed members of Parliament, which discussed federalism as a 
central issue at the heart of the armed conflicts and concluded that such a form of government would be necessary to achieve 
peace. Committee Representing the People’s Parliament (1999), pp. 88–89. 

 61  NLD Manifesto (2015), p. 2, 5, 6.

ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ 

အဖြဲ႕မ်ား အားလံုးအတြက္ အေရးပါေသာ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္ျဖတ္မႈတစ္ခု အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးက႑ 

ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္အတူ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အေပၚ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျပီး ၀န္ခံကတိျပဳမႈအား 

အာမခံခ်က္ရွိေစပါသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမို၍ဖက္ဒရယ္ က်ေသာ 

လံုျခံဳေရးဖြဲ႕စည္းပံုသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ မည္သို႔ပံုစံျဖစ္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ EAOs မ်ားမွ မည္သို႔ 

ေပါင္းစည္းႏိုင္မည္တို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါေတာ့သည္။

ဖယ္ဒရယ္မူသည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ အခိ်န္ကတည္းက ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ 

ဗမာလူမ်ိဳးႏွင္႔ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အျငင္းပြားစရာကိစၥမ်ား၏ အလယ္ဗဟုုိရွိ 

ပင္မအေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စရွိေသာ 

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ ဗမာမဟုတ္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကို တရား၀င္ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ 

အမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္ေရးအား “ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျပည့္အ၀ဆံုးေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္”ကို  

အာမခံေပးသည့္ ဖက္ဒေရးရွင္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ဆႏၵရွိထားေၾကာင္း အတည္ျပဳ 

ထားသည္။59 တုုိင္းရင္းသားအားလံုုး၏ “ဖယ္ဒရယ္ လႈပ္ရွားမႈ” အား ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ 

ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အိမ္ေရွ႕မင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုုပ္ခဲ႔ေသာအခါ အဆုုိပါ ေတာင္းဆုုိခ်က္ 

မ်ားအား ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအေစာပုုိင္းတြင္ ျပန္လည္သံုုးသပ္မႈျပဳလုုပ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ 

တြင္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ခဲ႔ရပါသည္။

ဒီမုုိကေရစီနည္းက်သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိရန္ တုုိက္တြန္း 

ဖိအားေပးေရး အတြက္ ၁၉၇၆ ခုုႏွစ္တြင္ KNU နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစုု 

(NDF) ဟုုေခၚတြင္ေသာ EAO တိုု႔၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အား အဖြဲ႕ ၀င္ (၁၀) ဖြဲ႕ (ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ၁၂ ဖြဲ႕) ျဖင္႔ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ပါသည္။ အဓိကအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားတြင္ KIO, NMSP၊ KNPP ႏွင္႔ SSPP တုုိ႔ပါ၀င္ၾကၿပီး ၎တုုိ႔သည္  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဓိက လႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကကာဖက္ဒရယ္မူအတြက္ အျပင္း 

အထန္ ေထာက္ခံအားေပးၾကရာတြင္ ယေန႔ထိတုုိင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိအခ်ိန္ ကတည္းက ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ 

EAO အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ႏုုိင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုုသည္ဖက္ဒရယ္စနစ္အစုုိးရအား 

၎တုုိ႔၏ အဓိကပစ္မွတ္အျဖစ္ တစ္သမတ္တည္းေတာင္းဆုုိၾကၿပီး တစ္ခိ်န္တည္းတြင္လည္း 

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းအယူအဆႏွင္႔ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ 

ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္႔အတြက္ လူထုုအတြင္းတြင္ အေရးပါသည္႔ ေထာက္ခံမႈအား 

ရရွိလ်က္ရွိပါသည္။

ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အခရာအျဖစ္ အစဥ္သျဖင္႔ 

ေထာက္ခံမႈအား NLD က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ေျပာၾကားေနခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။60 
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အနာဂတ္ 
ဖက္ဒရယ္အေပၚ 

အမ်ားသေဘာတူညီမႈႈ

ဤအပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားစြာ 

တင္းမာမႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ 

ဖက္ဒရယ္သေဘာသဘာ၀ အားျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာစနစ္ တစ္ရပ္ 
အေပၚတည္မွီေနသည္ဟူေသာ 

ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ 
ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ၾကာျမင့္စြာ 

ေစာင့္စားခဲ့ရသည့္ အမ်ား 
သေဘာတူညီမႈဆီ ဦးတည္သြားမည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထည့္သြင္း 
သုံးသပ္ထားပါသည္။
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ပထမဦးဆံုုးေသာ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခုအတြင္း တပ္မေတာ္က ၎တုုိ႔ကာလၾကာရွည္စြာ 

ျငင္းပယ္ခဲ႔သည့္ စကားလံုုး ‘ဖယ္ဒရယ္မူ’ အေပၚ ျပန္ေျပာင္း၍ ႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ  

အမွန္တကယ္ေတာ့ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေနၿပီးသား ျဖစ္သည္ဟု တဲ့တိုးပင္ ေျပာလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သမၼတအၾကံေပးမွ “ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္လာမဲ့အစား တိုင္းျပည္မွာ  

သူတစ္လူငါတစ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ … ျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ (သို႔) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္ 

အစိုးရေတြအၾကား တန္ခိုးအာဏာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟု ၎၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို 

ေထာက္ျပခဲ့သည္။69 တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္း အၾကားရွိ စုုိးရိမ္မႈမ်ား  ထက္စာလ်င္ 
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အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေၾကြးေၾကာ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင္႔ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား 

မည္သုုိ႔ေသာ အဆင္႔ရွိ ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ကုုိ ခြင္႔ျပဳေပးလ်င္ အဆင္ေျပႏုုိင္မည့္အေၾကာင္း လက္ရွိ 

အခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားထားျခင္းမရွိေသးပါ။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အပစ္ခတ္ရပ္စဲ/မရပ္စဲ ထားသည့္ EAO ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အား ထည့္သြင္းထားပါေသာ္လည္း BGF 

တပ္မ်ားႏွင္႔ PMF အဖြဲ႕ မ်ားမပါပဲ၊ မၾကာခဏဆုုိသလိုု လံုုျခံဳေရးက႑၏ အနာဂတ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ 

တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာေလ႔ရွိပါသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္သည့္ အခ်ိန္က 

အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီးေနာက္ EAO အဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္နက္စြန္႔လႊတ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕၍ 

သာမန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္မွသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအေပၚ 

လႊမ္းမိုးမႈရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးတြင္ ေျပာဆိုရပ္တည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 

ဦးသိန္းစိန္ မွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မွန္းသိလာၿပီး အစိုးရညႇိႏႈိင္းသူမ်ားအား 

“မိမိတို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းသည့္ အေၾကာင္း မေျပာၾကရန္” ႏွင့္ ၎မွာ 

ေလာေလာဆယ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးမွာၾကားခဲ့သည္။71 BGF တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ 

ေတာင္းဆုုိခ်က္အားလံုးကုုိ တပ္မေတာ္ကရုုပ္သိမ္းလုုိက္ၿပီးေနာက္ မၾကာခင္တြင္လည္း EAO 

အဖြဲ႕မ်ား လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းမျပဳမီ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္လုုိအပ္ခ်က္

အား လက္ခံခဲ႔ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မွ EAO အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ 

ဆႏၵရွိပါက” DDR လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေၾကညာ၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္သံုးခဲ့ပံုရသည္။72 တပ္မေတာ္မွာ ယခင္က 

႐ႈံးနိမ့္ EAO (သို႔) ခြဲထြက္ အုပ္စုငယ္မ်ား အားတပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တပ္မွ ထြက္ခြာေစျခင္းမ်ား 

စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔အား လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းသို႔ ျပန္လည္အသားက် 

ေပါင္းစည္းေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား အမ်ားအားျဖင့္ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကာကြယ္ေရး 

‘လံုုျခံဳေရးက႑ျပန္လည္ 
ေပါင္းစည္းျခင္း’ 

အေပၚ ေလ်ာ႔ရဲသည့္ 
အမ်ားသေဘာတူညီမႈႈ

ယခုအပိုင္းတြင္ ‘လံုုျခံဳေရးက႑ 
ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္း’ အနာဂတ္ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အၾကား 
ေလွ်ာ႔ရဲသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား 

ရရွိႏိုင္ရန္ ယခုလက္ရွိ 
တိုုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္း 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အစိုးရႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

(၂)ႏွစ္တာ ကာလျပီးသည့္ေနာက္၊ 
SSR ႏွင့္ DDR လုပ္ငန္းစဥ္ဟု 

မေရမရာ ရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ လုံျခံဳေရး 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈမွာ ယခုျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အညီ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျဖရွင္းမႈ၏ အဓိက 

အပိုင္းျဖစ္မည္ဟု ဟူ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
တြင္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကသည္။70

၂၄
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ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ DDR လိုအပ္ခ်က္အား အႀကိမ္မ်ားစြာ အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး  “ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ 

စစ္တပ္တစ္တပ္တည္းရွိသည္”73 ဟု အခိုင္မာေျပာၾကားခဲ့ျပီး EAO အဖြ႔ဲမ်ား အားလံုးအား 

လက္ရွိတပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။74 အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္က 

DDR မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုအပ္ေသာ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္ဟု တင္ျပခဲ့ပံုရကာ 

ဤအခ်က္နဲ႔တင္ တပ္မေတာ္မွာ “စစ္တပ္အခန္းက႑ေနသြား” ရန္ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ဆုတ္ခြာမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။75

ထိုအေတာအတြင္း EAO အဖြဲ႕မ်ားမွ DDR ကို တစ္ဖက္သက္လုပ္ျခင္းမွာ လက္နက္ခ်သည္ႏွင့္ 

သြားတူေနသည္ဟု ဆိုကာ ၎လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ၀င္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသုိ႔လုပ္မည့္အစား ကိုယ္

စားျပဳဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ပိုမိုဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚ ေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ SSR 

ကို ပိုမို၍ အလံုးစံုျဖစ္လာေစရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္မွလည္း 

၎၏ တပ္မေတာ္မွာ “တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမွ ဆင္းသက္လာသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄၅၀၀ ရွိၿပီး 

၎တြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါ၀င္” ေနၿပီး သား ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို 

အခါခါပယ္ခ်ခဲ့သည္။76 တဖန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယခင္အစိုးရတို႔မွာ SSR အသုံးအႏႈန္းအား NCA 

စာသားထဲတြင္ သုံးစြဲမႈကို အခါတလဲလဲ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး “လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းမႈ” (သို႔) DDR 

ဟုသာ အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။77 ၂၀၁၅ ခုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူမ်ားက 

KIO သို႔ စာတမ္းမ်ားေပးထားခဲ့ၿပီး ၎မွာ SSR ကို ၎တို႔နားလည္ထားသည့္ SSR 

ျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ DDR ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာလက္စြဲကို ျမန္မာဘာသာသို႔ 

ျပန္ဆိုထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ NCA စာသားမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မွရရွိလာေသာ ႏိုင္ငံေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီထားသည္ႏွင့္ အညီ “လံုျခံဳေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ” 

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဖြဲ႕အားလံုးကို ကတိခံထားေစသည္။78 ၎အသံုးအႏႈန္း၏ မေသခ်ာမႈ/ဒြိဟျဖစ္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ စိုးရိမ္မကင္းေသာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ လက္မွတ္ထိုးမႈ 

မတိုင္ခင္ ေနာက္ထပ္ညႇိႏႈိင္းပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ “လံုျခံဳေရး ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ ဆိုသည္မွာ 

SSR-DDR လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆိုလိုသည္” စသည့္အပိုဒ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို 

ရွင္းျပသည့္ အခ်ပ္ပို ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။79 ဤသည္မွာ တပ္မေတာ္မွ SSR 

အသံုးအႏႈန္းအား ၎ျပန္ဆိုရာတြင္ ပိုမိုေပ်ာ့ေျပာင္းႏူးညံ့လာသည့္ ပထမဆံုးေသာ အမွတ္ 

လကၡဏာျဖစ္သည္။

၎ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ 

(UPC) ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ 

တပ္ရုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR) 

ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ 

ေဖာ္ရပါမယ္” 80 ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎အတိုင္း “DDR-SSR လံုျခံဳေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ” 

စကားစုကို လံုျခံဳေရးကိစၥ ရပ္ဆိုင္ရာ (အေၾကာင္းအရာအလိုက္) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ 

၂၅



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 81  Lun Min Mang (2016), “Tatmadaw sets out peace conference conditions”, The Myanmar Times, 16 May; available at:  
www.mmtimes.com/index.php/national-news/20303-tatmadaw-sets-out-peace-conference-conditions.html

ပထမဆံုး UPC တြင္လည္း သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္ မွ SSR-

DDR ဆိုသည္မွာ “အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လက္နက္ေတြကို တပ္မေတာ္သို႔ စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု 

မဆိုလိုဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို လက္နက္နဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္ ဆိုတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚႏွင့္ 

မူ၀ါဒေတြကို စြန္႔လြတ္တာကို ဆိုလိုသည္ ဟူ၍ အေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကနဦး ေျခလွမ္းေတြ 

လွမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ DDR-SSR လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေရွာင္လႊဲ၍ 

မရႏိုင္ပါဘူး။” 81 အေျခအတင္ ျငင္းခုန္ရမည့္ မေသခ်ာသည့္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္ 

ျငားလည္း ဤအသံေကာင္းဟစ္ထားမႈသည္ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးက႑ အနာဂတ္နွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ႏိုင္ရန္ ပိုမို ခိုင္မာေသာ အေျခခံတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ EAO အဖြဲ႕မ်ားမွာ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပထမဆံုး UPC မတိုင္မီ အစုိးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ

ဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ဆက္လက္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ၎တြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ 

နယ္ပယ္ ၆ ခုပါရိွကာ လံုျခံဳေရးမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အဆိုမ်ားကို ခ်ျပကာ ဥပေဒႏွင့္ 

ဖြဲ႕စည္းပံု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဆိုျပဳရန္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားမွ မဲေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

“လံုျခံဳေရး” ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ ေခါင္းစဥ္ ႏွစ္ခု ပါသည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား” ႏွင့္ “လံုျခံဳေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား” 

ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း NLD မွ ဦးေဆာင္စတင္ခဲ့သည့္ 

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံျပီးေနာက္ တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္ကို အေတာ္မ်ားမ်ား 

ခ်ိန္ညႇိယူလ်က္ရွိခဲ့ျပီး အသားမက်ေသးေသာ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း 

လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အေျခခံ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပံုစံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ားတြင္ 

ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည့္ပံုရွိပါသည္။

၂၆



 82  Naypyitaw (2015), p. 18; Global New Light of Myanmar (2016), “Here to Stay”, 27 March.
 83  Naypyitaw (2016), p.16.

 ၅ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 
လံုုျခံဳေရးက႑အတြက္ 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ကတည္းက အစျပဳ၍ တပ္မေတာ္သည္ အစုုိးရက႑ရပ္အားလံုုးအား ႀကီးၾကပ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ အရွိဆံုုးအဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္မွေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစုုိးရ 

ပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ ျပည္နယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္းထားေသာ အာဏာခြဲေ၀ သံုုးစြဲသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သုုိ႔ ေျပာင္းလဲ လာခဲ႔ပါသည္။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ တပ္မေတာ္က အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ 

စီးပြားေရး အပုိင္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားအား ဆက္လက္ ရယူထားေသာ္လည္း 

မူလတာ၀န္မ်ားျဖစ္သည္႔ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကုုိ မျဖစ္မေန ပုုိမုုိ၍သီးျခား 

အေလးေပးလာရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ အခန္းက႑မွ 

အလံုးစံု ႏုတ္ထြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။  အဓိက အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင္႔ 

ေကာင္းမြန္သည့္ဘက္သုုိ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆုုိင္ရာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း 

တပ္မေတာ္၏ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အတိအလင္း တစ္သတ္မတ္တည္း အခိုုင္အမာေျပာဆုုိသည္မွာ 

ႏုုိင္ငံေရးမွ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကုုိ ထုုတ္ပယ္ပစ္ရန္ အခိ်န္မတန္ေသးဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

၎၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေလးေပးထားမႈမွာ “အင္အား ေတာင္႔တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ 

ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္” ဖြဲ႕စည္းရန္ ဟူေသာ ညႊန္းဆိုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ၎၏ စစ္ေရး၊ 

ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးစြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ အဓိကျဖစ္သည္ ဆိုသည္ပင္။82

ထို႕အျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ "ေႏွာင္ၾကိဳးပါေသာ"83 ျပင္ပ စစ္ေရးပံ့ပိုးမႈမ်ားအား ခိုင္ျမဲစြာ 

ျငင္းဆိုလာခဲ့ျပီး ေဒသတြင္းရွိ အျခားေသာ စစ္တပ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံတကာခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားအေပၚ 

ပိုမို သတိျပဳလ်က္ရိွပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးသူမ်ားျဖစ္ေသာ 

ရုရွားႏွင့္ တရုတ္တို႕ထံမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို လက္ခံရယူျပီး၊ ၄င္းတို႕ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ 

ဆက္ဆံေရးအား ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေနာက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားမွ 

စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအားလည္း တျဖည္းျဖည္း စတင္တည္ေဆာက္လာခဲ့ပါသည္။ 

သို႕ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ 

SSR လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္း တစ္ခုအား လက္ခံမည့္ 

တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္- 

“အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး 
စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ 

ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္ 
တပ္မေတာ္”

ယခုုအပိုင္းတြင္အဓိက သက္ဆိုုင္သူ 
အုုပ္စုု (၃) စုု (တပ္မေတာ္၊ NLD ႏွင္႔ 

EAO အဖြဲ႕ မ်ား) တိုု႔၏ ျမန္မာနုုိင္ငံ 
လုုံျခံဳေရးက႑ အနာဂတ္ႏွင္႔ 

ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အေထြ 
ေထြအား တင္ျပထားေသာ စာရြက္ 
စာတမ္း ႏွင္႔ သတင္းအစီရင္ခံခ်က္ 

မ်ား အေပၚ မွီျငမ္းထားပါသည္။ ယင္း 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ 

ေရးသားေဖာ္ျပစဥ္အတြင္း အသက္ 
၀င္လ်က္ရွၿိပီး၊ ေရွ႕ဆက္ ညိွႏႈိင္း 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္ ပါ၀င္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၏ ျပင္ဆင္မႈျဖင့္ 

အဆင့္ဆင့္ အလ်င္အျမန္ တိုုးတက္ 
ေျပာင္းလဲလာပါလိမ္႔မည္။ မည္သိုု႔ပင္ 

ဆုုိေစကာမူ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္း 

မ်ားႏွင့္ အဓိကလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား 

ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တိုု႔၏ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

၂၇



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 84  Maung Aung Myo (2009), pp. 16–46.
 85  Callahan (2012), pp. 127–128; ICG (2014), pp. 14–15.
 86  Ibid.
 87  This process began in 2003, when the SPDC announced a seven step roadmap for the emergence of a genuine and disciplined 

democratic system, but was largely viewed by the opposition and international community as a means to consolidate Than 
Shwe’s grip on power. The international community largely changed its perspective after the Thein Sein government began 
initiating a range of liberalisation reforms in 2011. 

 88  Selth (2013b), pp. 23–24.
 89  See reports by successive UN Special Rapporteurs on Human Rights in Myanmar here: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.

aspx?m=89
 90  See Karen Human Rights Group (2013), “Civilian and Military order documents: November 2009 to July 2013”, 17 October; available 

at: http://khrg.org/2013/10/civilian-and-military-order-documents-november-2009-july-2013. Also this progress was rewarded 
by the International Labour Organisation which lifted sanctions that had been tied to ongoing forced labour in 2013. See www.
ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/WCMS_216355/lang--en/index.htm

အလားအလာမရွိသည္မ်ားကို ယခုအပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

  အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းစတစ္ခုုလား?

တပ္မေတာ္သည္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲဆုုိင္ရာ လိႈင္း 

(၃) ခုုအား ျဖတ္သန္းခဲ႔ရ ပါသည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းေတာ္လွန္မႈမ်ားအား 

ဖိႏွိပ္ႏုုိိင္ျပီး ျပည္ပမွက်ဴးေက်ာ္မႈအား တြန္းလွန္ႏုုိင္သည့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုု ထူေထာင္ရန္ 

(ယင္းကာလအေတာအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ ႏုုိင္ငံတြင္း ကုုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ 

က႑အေတာ္မ်ားမ်ားအတြင္း အႀကီးမ်ားဆံုုးေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္လာခဲ႔ပါသည္) ႏွင့္ ၁၉၆၀ 

လြန္ႏွစ္မ်ား ပထမ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ အျပင္ပန္း 

ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္မ်ားကို လိုက္ကာ ျပည္သူ႔စစ္သေဘာကို စတင္သြတ္သြင္းရန္ႏွင့္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 

ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ ဒုတိယစစ္အစိုးရလက္ထက္၌ “စည္းကမ္း ျပည့္၀ေသာ 

ဒီမိုကေရစီ” ကို ေနာက္ဆံုးတည္ေဆာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္သည့္ကာလတြင္ စစ္တပ္၏ စြမ္းရည္မ်ားကို 

ေခတ္မီစံႏႈန္းမ်ား မီွလာေစဖို႔ တိုးျမႇင့္ခ်ဲ႕ကားရန္ တို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။84

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ 

ကိုက္ညီေစရန္ စစ္တပ္မူ၀ါဒအသစ္ကုိ ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း ေကာလဟလမ်ား ထြက္လာခဲ့သည္။85 

အေနာက္တိုင္း ေ၀ဖန္သူတစ္ခ်ိဳ႕မွ ထိုသုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕အား လုပ္ငန္းသေဘာ 

ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာေစရန္၊ ၎၏ ပံုရိပ္ကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္သို႔သြတ္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္ေကာင္း ရည္ရြယ္ႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။86 အမွန္ပင္ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ သူ၏ ယခင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ အစကတည္းက တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအား ဦးေဆာင္စတင္ခဲ့ၾကၿပီး အျခားေသာ က႑မ်ားစြာအား ေျဖေလ်ာ့ေပးကာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ယခုထိနည္းပါးေသးေသာ္လည္း တစ္ခါမွ မၾကံဳဖူးခဲ့ေသာ စိတ္ဆႏၵကို 

ျပသခဲ့ၾကသည္။87 တဖန္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားေသာ အၾကီးစား 

ႏိုင္ငံတကာ ပါ၀င္ေနသူမ်ားႏွင့္ အစမ္းသေဘာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ကာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 

စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈကို ျပသလာခဲ့သည္။88

UN ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ အေရးႀကီးသည္႔ စုုိးရိ္မ္ပူပန္စရာမ်ား ရွိေနေသးသည္ဟု 

ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တပ္မေတာ္၏ အျပဳအမူပုုိင္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ 

အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ရွိလာခဲ႔ပါသည္။89 တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အဓမၼေစခိုင္းမႈ90၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း 

ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း အစီခံမႈမ်ား 

ရွိလာခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရာထူးအဆင့္တိုးလာေစရန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ 

အား အကန္႕အသတ္ႏွင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာျပီး၊ လူမႈေရး မီဒီယာႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံမႈကိုလည္း စတင္လာခဲ့သည္။ ကေလးစစ္သားမ်ားအား တပ္တြင္းမွ ထြက္ခြာေစျခင္းမ်ား 

ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ္လည္း လူသိထင္ရွား ထြက္ခြာေစျခင္းမွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 

(သို႕) ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ကေလးငယ္ ဒါဇင္အနည္းငယ္ကိုသာလွ်င္ သိသိသာသာလႊတ္ေပးခဲ့သည့္ 

အေနအထားျဖစ္ခဲ့သည္။ တဖန္ တပ္မေတာ္မွ ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို MPF သို႔ 

အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင္႔ 
ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 

ဟု အၾကံျပဳထားသည္႔  အထူးျပဳ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားအား 

လြယ္ကူစြာ နားလည္ေစႏုုိင္ရန္ 
ျခံဳငံုသုုံးသပ္ေလ့လာမႈ 

ျပဳထားပါသည္။

၂၈
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 91  More below. See also Naypyitaw (2016).
 92  Egreteau (2016). 
 93  Global New Light of Myanmar (2016), “Here to Stay”, 27 March.

လႊဲေျပာင္းေပးမႈ အခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ အေနာက္တိုင္းအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ 

တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း ပိုမိုရရွိေစရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊ တပ္မေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ လိုလားေသာ အေျခခံက်ျပီး ျပည့္စံုသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

အတြက္ တပ္မေတာ္ကျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ညႊန္ျပေနျခင္းမဟုတ္သည္ကို ယခုအပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြး 

သြားပါမည္။ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္မွာ ၎၏ အင္အားႏွင့္ စြမ္းရည္ကိုသာ 

ပိုမိုေတာင့္တင္း လာေစရန္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အဓိက အာ႐ံုစိုက္ထားေၾကာင္း ျပသေနၿပီး ၎၏ 

ပင္မတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေျမာ္အျမင္မ်ားမွ ေသြဖီသြားမည္ဟု ယူဆရသည့္ 

အႀကီးစား လိုက္ေလ်ာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ကိုမူ ဆန္႔က်င္ေနမည္ျဖစ္သည္။91

  တပ္မေတာ္၏ ႏုုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္္

တပ္မေတာ္ကလုုိလားသည့္ SSR လုုပ္ငန္းစဥ္ ပံုုစံကုုိနားလည္ရန္မွာ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ 

တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑အား တပ္မေတာ္က အဘယ္သုုိ႔ ရႈျမင္ေနသည္ကိုုလည္းေကာင္း၊ 

ယင္းရႈျမင္ပံုုက ႏုုိင္ငံ၏ ကူးေျပာင္းမႈ အရပ္ရပ္အေပၚ မည္သုုိ႔ သက္ေရာက္ေနသည္ကုုိ လည္းေကာင္း 

ဦးဆံုုးနားလည္သိရွိမွသာျဖစ္ပါမည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကထဲက တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္ 

ေျပာဆုုိခဲ႔သည္မွာ ႏုုိင္ငံေရးရာမ်ားအား လူႀကိဳက္မ်ားသည္႔ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားမ်ား 

လက္ထဲသုုိ႔ ၀ကြက္အပ္လုုိက္ မည္ဆုုိပါက ႏုုိင္ငံသည္ ႏုုိင္ငံေရး ဂိုုဏ္းဂဏကြဲမႈေအာက္ 

က်ေရာက္သြားႏုုိင္ကာ၊ ေတာ္လွန္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္မဲ့သြားႏုုိင္မည္၊ ထိုု႔ျပင္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ 

ျဖစ္သြားမည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။92 NLD ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုုိင္ရခဲ႔သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ကတည္းက၊ ႏုုိင္ငံသည္ တစ္ခိ်န္ေသာအခါတြင္ ဒီမုုိကေရစီအား ရရွိလိမ္႔မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ႏိုုင္ငံမၿငိမ္မသက္မႈေအာက္ မက်ေရာက္ေစရန္ ဆုုိလွ်င္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈျဖင္႔ 

ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အစဥ္တက် ျပဳလုုပ္သည္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္က 

အစဥ္တစုုိက္ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ 

NLD က အာဏာမရယူမီ ရက္အနည္းငယ္အလုုိ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္း တပ္မေတာ္ေန႔ 

မိန္းခြန္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေအာင္လိႈင္က “ႏုုိင္ငံ၏ သမုုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုုး 

အၾကပ္အတည္းရုုိက္သည့္အခါမ်ားတြင္ [ယခင္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔သည္] ႏုုိင္ငံေရးအား 

တပ္မေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္” ဟုု ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ဒြိဟမျဖစ္ေသာ “Here 

to Stay” ေခါင္းႀကီးစဥ္ျဖင္႔ ယင္းမိန္းခြန္းအား ႏုုိင္ငံပုုိင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။93

ယင္းေျပာဆုုိခ်က္သည္ တာ၀န္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္မွန္ေသာ ရႈေထာင္႔အား ကိုုယ္စားျပဳျခင္း 

ရွိမရွိ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွိ အာဏာႏွင္႔ ပုုိင္ဆုုိင္ထားမႈမ်ားအား ခုုခံကာကြယ္ေျပာဆုုိေနျခင္း 

ဟုုတ္မဟုုတ္ ဆိုုသည္မွာ ျငင္းခံုုစရာအခ်က္ တစ္ခုုသာျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ပါေသာ္လည္းယခုု 

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က အေလးအနက္ထားကာ တစ္သမတ္တည္း 

ျဖစ္ခဲ႔သည္မွာ ဆယ္စုုႏွစ္ (၂) ခု ၾကာေညာင္းခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မႀကံဳစဖူးျဖစ္သည့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ကတည္း က တပ္မေတာ္က ႀကီးၾကပ္လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ္လည္း 

အေရးပါသည့္ု လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ အာဏာမ်ားအား ျပတ္သားစြာ အတိအလင္း ရယူထား ဆဲ ျဖစ္ကာ 

ႏုုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာႏွင္႔ တည္တံ့ခိုုင္ၿမဲေရးအေပၚ ေစာင္႔ေရွာက္ေပးသူအျဖစ္ မိမိကုုိယ္မိမိ 

ရႈျမင္ထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ အေစာပုုိင္းတြင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ႔သည့္ အဂၤလိပ္စာျဖင္႔ ေရးသားထားေသာ 

ကာကြယ္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း (Defence White Paper) တြင္ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္အား 

ေအာက္ပါအတုုိင္းေဖာ္ျပ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၂၉



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 94  Naypyitaw (2015), p. 49.
 95  See Myawady, “Excerpts from the meeting with local media that reflect the stance and actions of the Tatmadaw”,  

17 March 2016; available at: www.myawady.net.mm/en/headlines/item/2288-excerpts-from-the-meeting-with-local-media-
that-reflect-the-stance-and-actions-of-the-tatmadaw

 96  Ibid.

As the Tatmadaw had formulated the prevailing conditions for emergence of 

the democracy system, it will continue holding the firm stance in implementing the 

national politics in accordance with the Constitution unswervingly from the current 

path. (ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းႏိုင္ေစေရး တပ္မေတာ္မွ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ 

အတိုင္း လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ မေသြဖီဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ 

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ တပ္မေတာ္သည္ ျမဲျမံေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို 

ဆက္လက္ ကိုင္စြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။)94

ႏုုင္ိငံ၏ အျမင္႔ဆုုံးဥပေဒအျဖစ္ တပ္မေတာ္က တရားေသဆန္ဆန္ ရႈျမင္ထားၿပီး အေရးတကာ႔ 

အေရးႀကီးဆံုုးအျဖစ္ ကာကြယ္ေပးရမည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္၏ 

လက္ရွိ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အာဏာမ်ားႏွင္႔ ယင္း၏ ႏုုိင္ငံေရး အျမင္တုုိ႔အား လက္ရွိ တြင္ တခမ္းတနား 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို 

ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စစ္တပ္မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑မ်ားတြင္ လံုး၀နီးပါး 

ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ အခန္းက႑မ်ားကို 

ရရယူထားျပီး တရားဥပေဒျပဳေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေနပါသည္။ တဖန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 

၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အမတ္ထုိင္ခံုမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ခြဲတမ္းရထားျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္မွာ 

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္မႈ အမ်ားစုအတြက္ ဗီတိုအာဏာကို ကိုင္စြဲထားေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွ ႏိုင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) စစ္တပ္၏ အခြင့္အာဏာကို 

႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္လာခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္၏ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပဲ ျမန္မာ့ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားအား သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

မလုပ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံအတြက္ 

စစ္မွန္ေသာ တာ၀န္သိမႈအရလား မဆုုိႏုုိင္ပဲ တပ္မေတာ္၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အား အကန္႔အသတ္ 

ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ပင္ တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒအား 

ကာကြယ္ရန္ စိတ္ပုုိင္းျဖတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အမွန္ဆုုိရလ်င္ ၁၉၆၀ 

ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနခဲ႔ရျခင္းႏွင္႔ 

စာလွ်င္ ယခုုသြားေနသည့္ပံုုစံမွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ ေနထုုိင္မႈပုုိမိုု၍ 

ပါ၀င္ေနပါသည္။ အဓိကအားျဖင္႔ NLD အစုုိးရ စတင္ဖြဲ႕ စည္းလိုုက္ကတည္းက 

တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ ကုုိယ္ပုုိင္ေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ကုုိယ္ပုုိင္ဆံုးျဖတ္လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အား  

ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း ၎တုုိ႔သည္ သမၼတ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သည္ဟုု ခံယူထားေၾကာင္း 

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဦးမင္းေအာင္လိႈင္က အေလးေပးေျပာသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံ 

ဥပေဒအရ သမၼတသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ႏွင္႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထက္ 

ရာထူးအဆင္႔အားျဖင့္ ျမင့္မားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။95 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္တြင္း 

သတင္းသမားမ်ားအား ေျပာဆုုိရာတြင္ ၎တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင္႔ 

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ားအား အဆိုျပဳခန္႔အပ္ခြင္႔ ရွိေသာ္လည္း “ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီးမ်ားသည္ 

၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔သည္ အစုုိးရအား ကိုုယ္စားျပဳၿပီး သမၼတဦးေဆာင္သည့္ 

အစုုိးရ၏ မူ၀ါဒအတိုုင္း လုုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္”။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ “တပ္မေတာ္တြင္ 

၎တုုိ႔အတြက္ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မူ၀ါဒအားခ်မွတ္ပုုိင္ခြင္႔မရွိ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။96

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ 

အတိအက်ကို သမၼတသို႔ သတင္းပို႔ရျခင္းမွ တပ္မေတာ္မွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေသာ္ျငားလည္း 
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 97  These comments are from the same press conference but are published at Myawady (2016), “Questions and answers of  
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 98  See Myawady, “Excerpts from the meeting with local media that reflect the stance and actions of the Tatmadaw”,  
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 101  Ibid.

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဥပမာအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ 

သမၼတထံအစီရင္ခံကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံရသည္ဟု ဦးမင္းေအာင္လႈိင္မွ ထပ္မံ 

ရွင္းျပပါသည္။ တဖန္ “လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ (သမၼတမွ သဘာပတိျဖစ္ေနတဲ့) အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ 

လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) ကေန ဘယ္လို လုပ္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေခၚယူပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစီရင္ခံရပါတယ္” ဟု သူကဆိုပါသည္။97 ဆက္လက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ 

တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနျခင္းသည္ “အတိုက္အခံ” အေနျဖင့္ မျမင္ေစခ်င္ဘဲ၊ 

ယင္းတို႕ရွိေနျခင္းသည္ “လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ တာေတြ” တင္ျပရန္ႏွင့္ “တရားဥပေဒနဲ႔ မညီေသာ” 

အရာမ်ားကို “ဥပေဒအတိုင္း” ျဖစ္ေစရန္ အလို႕ငွာ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။98

တပ္မေတာ္မွ ဤသုိ႔လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားမွာ စစ္တပ္အင္အားအျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းလံုျခံဳေရးမွာ 

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး က႑အားလံုး ေျပာင္းလဲရမႈ အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္ဆိုသည့္ 

အခ်က္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ေနပံုရပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္းမွ 

တိက်စြာ မွတ္ယူထားသည့္အခ်က္မွာ လံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ပါတီစံု 

ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ 

လြန္စြာအေရးႀကီးသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။99 ၎၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႕ခြန္းတြင္ 

ဦးမင္းေအာင္လႈိင္မွ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ 

စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားရရွိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရ၊ 

လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္” လိုအပ္မႈမွာ 

တပ္မေတာ္၏ ဦးစားေပးအခ်က္ ၄ ခုထဲမွ တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။100

ဤအဆင့္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္ အမွ် 

ႏိုင္ငံေရးအာဏာမွ လံုး၀ဆုတ္ခြာရန္ ပဏာမ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ အေကာင္းျမင္ၾကည့္၍ 

ရေကာင္းရႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက ဤ တိုးတက္မႈဆိုသည္ 

ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၎ဆက္လက္ပါ၀င္ေနရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္ 

ကိုယ္ပိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိထားျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေနသည္ဟု ျမင္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ 

တပ္မေတာ္မွာ (ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ကာေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္

မႈႏွစ္ခုလံုးကို ထိန္းသိမ္းကာ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ 

ထမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ၎သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ျမင္ထားေပသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

အာဇာနည္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္ က “ဒီအတားအဆီးႏွစ္ခုကို ေကာင္းစြာ ကိုယ္တြယ္ၿပီး 

ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ လမ္းမွာ တိုးတက္မႈရွိမွာ ျဖစ္တယ္”။101 

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ဤနယ္ပယ္မ်ားရွိ တိုးတက္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာ ေက်နပ္မႈမရမခ်င္း 

လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေပးအပ္ထားသည့္ထက္လြန္၍ တန္ခိုးအာဏာကို 

အေလ်ာ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါေပ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၀ါရင့္တပ္မေတာ္ ပညာရွင္ Andrew Selth က ႏိုင္ငံေရးတြင္ 

တပ္မေတာ္အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏အျမင္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အေတြးမွား 

အျမင္မွားမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တည္းက မၾကာခဏေမးလာတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ “တပ္မေတာ္က ဘယ္္ေတာ့ 

တန္းလ်ားျပန္မွာလဲ?” ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္အရပ္သား
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 102  Selth (2015b), p. 2. 
 103  Naypyitaw (2015), p. 18.
 104  See Min Aung Hlaing’s speech in Global New Light of Myanmar, 28 March 2012. 
 105  Naypyitaw (2015), pp. 18–19. 
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 107  Naypyitaw (2015), p. 5.

အစိုးရမ်ားစြာ လုိအပ္ေနသည့္ဆႏၵကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေနေသာ္လည္း အေရးႀကီးအခ်က္ႏွင့္ေတာ့ 

လြဲေနေပသည္။ တပ္မေတာ္မွာ စစ္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးထက္ ပိုအဓိကက်ေသာ္လည္း မည္သည့္ 

အခါမွ ၎ကိုယ္၎စစ္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး က႑သက္သက္စီရွိသည္ဟု မျမင္ထားခဲ့ေပ။ တကယ္တမ္း 

ဆုိရလွ်င္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးကုိ ျပန္လည္ရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္တြင္း 

ျပည္ပရန္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းၿပီး တုိင္းျပည္ ဖ႐ိုဖရဲမျဖစ္ ေအာင္ ကယ္တင္ခဲ့သည္ဆုိသည့္ စိတ္ကူးႏွင့္ 

၎မွာ ျပည့္လွ်မ္းေနေပသည။္ 102

  တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအျမင္္

တပ္မေတာ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို မူ၀ါဒအသစ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ဖုိ႔ 

ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္္ အထူးအသျဖင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး 

တပ္မေတာ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ကာကြယ္ေရး 

စကၠဴျဖဴစာတမ္းအား  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ 

“အင္အား ေတာင့္တင္းျပီး၊ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္တည္ 

ေဆာက္ရန္”103ဟူသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို 

ထင္ဟပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ အဓိက ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို ေဖာ္ျပထားေလသည္။104

စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္တင္သာမက၊ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္၊ လက္နက္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 

အေထြေထြအင္အားကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား အေလးေပးထားေပ သည္။ လက္ရွိ မူ၀ါဒႏွင့္ 

ကိုက္ညီစြာပင္ ၎မွာ “ႏိုင္ငံ့ေျမကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ မည္သည့္က်ဴးေက်ာ္သူကိုမဆို 

ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္၊ တြန္းလွန္သုတ္သင္ႏိုင္ရန္” “လူထုတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္သည့္ … ျပည္သူ႕စစ္ 

မဟာဗ်ဴဟာ”ကို မၾကာခဏ ကိုးကားထားပါသည္။105 တဖန္ “အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳး

သားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ၀င္ဆန္႔ႏိုင္ေစဖို႔ … စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမင္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနသည့္ အားေကာင္းေသာ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တစ္ခု 

ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးရန္”လိုအပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 106

ဤစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈ ေခ်မႈန္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို 

ေျပာင္းလြဲက်င့သ္ံုးျခင္း၊ တပဖ္ြဲ႕အား ပြင့လ္င္းျမငသ္ာ မႈရွိေစရန၊္ လထူ၊ု တရားစရီင္ေရးႏငွ့ ္အစိုးရတို႔အား 

တာ၀န္ခံယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္၊ ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား လုပ္ငန္းသေဘာ 

ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 

တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း 

ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈကိုလည္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ “လူ႕အခြင့္အေရး” အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း ဤ 

(လူ႕အခြင့္အေရး) ႏွင့္ အျခား လစ္ဘရယ္ အစီအစဥ္မ်ားအရ “အခ်ိဳ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြက 

ေသးငယ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနၾကတယ္” ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္၍သာ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ျပထားသည္။107 တရားဥပေဒေလးစား လိုက္နာေစေရးတြင္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဤလုပ္ငန္းမ်ားအား 

အေထာက္အကူျပဳရန္ တပ္မေတာ္သည္ ဆက္လက္ပါ၀င္ရမည္ဟူ၍ အထပ္ထပ္အခါခါ 

ညႊန္းဆိုထားေလသည္။

အမ်ားေရွ႕တြင္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) အား “အဆင့္မွီစစ္တပ္” 
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တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အခါခါေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ 

ဆိုလိုရင္းကို ရွင္းလင္းစြာ ခ်က္ခ်င္းမသိရေပ။ ဤအသံုးအႏႈန္းကို အနည္းဆံုး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ကတည္းက စတင္သံုးစြဲလာခဲ့ၿပီး ရာထူးအဆင့္အားလံုး သင္တန္းေပးသည့္ စံမ်ားကို တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ 

တစ္ခါတစ္ခါ လက္နက္ႏွင့္ အျခားနည္းပညာမ်ားအား ေခတ္မီလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 

မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္။108 BBC ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္ က စစ္သည္မ်ား၏ 

ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈကို တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းစြာ ေပးျခင္းအျပင္ ဤသည္မွာ 

“ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အင္အားျပည့္၀ေသာ တပ္တစ္ခု” ျဖစ္လာေစရန္ “ကၽြမ္းက်င္မႈ” ရွိျပီး “ေခတ္မီေသာ” 

တပ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။109 

စစ္တပ္စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အေလးေပး အာ႐ံုစိုက္ ထားသည့္ ပံုစံရေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား 

ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသူတစ္ဦးမွ ၄င္းအား ပို၍ ‘လူသားဆန္လာျခင္း’၊ ‘ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဆန္လာျခင္း’ 

ႏွင့္ အတူ ျပည္သူလူထု၏ ထိန္းကြပ္မႈေအာက္ ေရာက္ရွိလာျခင္းအျဖစ္ တူညီေသာ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆိုမႈ ျပဳထားပါသည္။110 သို႔ေသာ္ ဤအဆင့္မွီစစ္တပ္ ဆိုလိုရင္းကိုေတာ့ တပ္မေတာ္မွ 

ညႊန္းဆိုျပသျခင္းမ်ား မေတြ႕ရေပ။

၎၏ ေခတ္မီေစေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အညီ တပ္မေတာ္မွာ ၎၏ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား 

သိုေလွာင္စုစည္းမႈကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ရင္း ေလႏွင့္ ေရစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား သိသိသာသာ 

တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ တဖန္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈ ေခ်မႈန္းရာတြင္ ပံုမွန္ အသံုးျပဳသည့္ 

၎၏ အေျမာက္တပ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ အထူးစိတ္၀င္စားမႈ ျပသလာခဲ့သည္။111 

တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ (ျဖစ္ႏိုင္ေျခ) ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔မွ ၀ယ္ယူမႈ အမ်ားအျပား 

လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ မၾကာေသးမီက စစ္အသံုးအေဆာင္မ်ားအား ေလ့လာရန္ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အစၥေရးႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ တဖန္ စစ္တပ္မွာ ျပည္ေထာင္စု 

ဘတ္ဂ်က္ ၁၃.၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၎အတြက္ အျမင့္မားဆံုးဘတ္ဂ်က္ကို ၂၀၁၅-၁၆ 

ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ၿပီး NLD အာဏာရလာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လႊတ္ေတာ္မွ ထပ္မံ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂.၇၅ ထရီလီယန္ရွိသည့္ ဤ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲတမ္း၏ ၅၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လစာႏွင့္ 

ေထာက္ပံ့စရိတ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ “ယာဥ္မ်ား၊ စစ္သေဘၤာ မ်ား၊ 

သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား” ၀ယ္ယူရန္ျဖစ္သည္။112

အစိုးရေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး သက္သာေစရန္ “အေျခခံအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြား 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး 

နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း” ဆိုထားသည္ကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ 

၎၏ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနျခင္းမွာ ခုိင္လံု 

မွန္ကန္မႈ ရွိေၾကာင္း ရည္ညႊန္းပံုရေပသည္။113 ဤစကၠဴျဖဴစာတမ္းက “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး 

တိုးတက္လာၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာတ့ဲ အခါ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု” 

ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။114

ထုိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွာ ၎၏ အေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာစြက္ဖက္မႈကို 

စြဲျမဲစြာဆန္႔က်င္ထားေလသည္။ စစ္တပ္မွ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ 

၃၃
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လံုျခံဳေရးေပါင္းစည္းမႈ လပုင္န္းစဥမ္ွာ မညသ္ည့ ္ပံစုံျဖစမ္ည ္ဆိသုညက္ိ ုအမ်ားသတိပမ္ေတာ ္

မူ၀ါဒအစား EAO အဖြဲ႔မ်ားမွာ တရားဥပေဒ ေလးစားလုိက္နာေစေရး တာ၀န္မ်ားကို ယူျခင္း (သို႔) 

အရန္စစ္တပ္မ်ားျဖစ္လာေစဖို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရႈျမင္ထားသည့္ အေထြေထြလကၡဏာမ်ား 

ရွိေနေပသည္။ ကာကြယ္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ လုံျခံဳေရး ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား 

ျပည့္မီရန္ လက္ရိွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ ထပ္တလဲလဲ ရည္ညႊန္းကိုးကားျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ 

BGFs ကိုပါ ရည္ညႊန္းကာ ၎တို႔၏ အေရးပါမႈကို မွတ္သားေဖာ္ျပထားေလသည္။ အေရးပါသည့္ 

“အရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား”125 တြင္ပါ၀င္သည့္အတိုင္း PMFs ကို ရည္ညႊန္းပံုရေသာ “ေကာင္းစြာ 

ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား” ကို စာရင္းျပဳစုထားျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ 

ပင္မ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။126 အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ 

အထက္ေအာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖင့္ သိပ္ျပီးထိေရာက္မႈမရွိသည့္ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားတြင္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရား၀င္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္ျဖစ္ေနသည့္ 

BGFs မ်ားမွာ “ေဒသၾကီးစိုး လႊမ္းမိုးမႈ” ရည္မွန္းခ်က္မ်ား127 အတြက္ ေသာ့ခ်က္က်ေၾကာင္း 

မွတ္သားေဖာ္ျပထားသည္။

၃၅



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 128  Ibid., p. 54.
 129  Selth (2001b), p. 4. The quotes come from Aung San Suu Kyi in 1998.
 130  Ibid., p. 4.

အပစ္ရပ္ EAO အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ၎၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရည္ညႊန္း ကိုးကားပံုရသည့္ 

အေနျဖင့္ ဤစကၠဴျဖဴ စာတမ္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ “အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား မေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ 

ေ၀းလံေခါင္ပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ ေလးစားလုိက္နာေစေရး ေဒသႏၱရ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိသည္” ဟုလည္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

“ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရိွမွသာ တုိးတက္မည္” ဟုေဖာ္ျပကာ ထိုသို႔ေသာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိဖို႔လုိအပ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ ေျပာဆိုထားသည္။128 ဤသည္မွာ ဗဟိုမွ 

ေစလႊတ္ျပီး ေဒသႏၱရတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားထက္ 

ေဒသတြင္းရွိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိသည္ဟူေသာ အသိအမွတ္ျပဳထားမႈေပၚ 

အေျခခံကာ ေဒသအဆင့္ရွိ EAOs မ်ားအတြက္ပိုမိုျမဲျမံျပီးတရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ 

အခန္းက႑မ်ားရရန္ အေျခခံ ျဖစ္ေပသည္။ 

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎၏ ပံုမွန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ 

တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ႏိုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည္ကို အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာ္ျငားလည္း အထူးသျဖင့္ ၎၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရ ခက္ခဲေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

၎၏ လက္ရွိလံုျခံဳေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီဖို႔ ဤတိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အရန္တပ္မ်ားအျဖစ္ 

မည္သို႔ အသံုးျပဳနိင္မည္နည္းကိုသာ အဓိက အာရုံစိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားေပၚ 

အေျခခံ၍ တပ္မေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အရန္အင္အားစုမ်ား 

အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုမို၍တရား၀င္ျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒေလးစား လိုက္နာေစေရး အဖြဲ႕မ်ား 

(ဆိုလုိသည္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး) အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စနစ္တက် တပ္ျဖန္႔သံုးစြဲမႈ 

ရွိေကာင္း ရွိလာႏိုိင္ေပသည္။ 

ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးက႑အတြက္ NLD ၏ အေျမာ္အျမင္သည္  ၎ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ 

ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏  အျမင္မ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ 

ဖခင္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အား တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းရင္း 

ေၾကာင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တပ္မေတာ္အေပၚသူမ၏ ပါတီမွာ “ျမင့္မားေသာ ေလးစားမႈ” 

ႏွင့္ သူမကိုယ္တိုင္ပင္ “ပုဂၢိဳလ္ေရးသံေယာဇဥ္” ရွိေၾကာင္းယခင္တည္းက ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။129 

တဖန္ NLD တြင္းရွိအဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ သိသာထူးျခားဆံုးမွာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးမွ မဖယ္ရွားမီ 

ဦးေန၀င္း လက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ယခင္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးႏွင့္ 

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ျဖစ္လဲ NLD ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ဦးတင္ဦးကဲ့သို႔ေသာ 

တပ္မေတာ္ တပ္မႈးေဟာင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေန ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ NLD မွာ 

အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္တပ္တြင္းမွပင္ ထူးထူးျခားျခား အသံတိတ္ေထာက္ခံမႈ ရွိထားေၾကာင္း 

ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ျငားလည္း NLD မွာ အဆံုးစြန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစြန္႔လႊတ္၍ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္သို႔က်ေရာက္လာေစဖို႔ တပ္မေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ လိုအပ္မႈေပၚတြင္ 

၎၏ႏိုင္ငံေရး စၾကၤံကို ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုစုေ၀း ခ်ီတက္မႈမ်ားအတြင္း 

တပ္မေတာ္ဆိုသည္ “ျပည္သူလူထုမွ ဂုဏ္ယူေလးစားမႈရွိရမည့္ တပ္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ ျဖစ္သင့္ျပီး 

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ လူထုမွ တပ္မေတာ္အား မုန္းတီးလာခဲ့မည္ဆိုပါက ဤတပ္မေတာ္ကိုဖြဲ႕စည္း 

တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အခ်ီးႏွီးပင္ျဖစ္ေပေတာ့မည္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္မွ ဆိုခဲ့သည္။130

NLD ၏ 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္- 

“ဒီမိုကေရစီ 
အေျခခံမူမ်ားအား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး 
အမ်ားက 

ဂုဏ္ယူေလးစားရေသာ 
တပ္မေတာ္”

၃၆
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ျပည္သူလူထု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကုိ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရရွိနိင္ရန္မွာ ဒီမိုကေရစီ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္မႈအေပၚမူတည္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွအႀကိမ္ 

မ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။131 ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ NLD ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီမွ မူ၀ါဒ 

တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ယင္းတြင္ “ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တန္ခိုး အာဏာမွာ 

တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးစသည့္ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ေပၚတြင္မူတည္ေနေၾကာင္း၊ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုလံုးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိေၾကာင္း” 

ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။132 တဖန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးမွာ ၀န္ၾကီးေနရာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးရာထူး 

ျဖစ္သင့္ျပီး သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုရွိရမည္ျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။133

ျမန္မာႏိုိင္ငံလံုျခံဳေရးက႑ အတြက္ လက္ရွိ NLD ၏ အျမင္မွာ ၎၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမူ၀ါဒ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ တိက်စြာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားျပီး ၎မွာ ေအာက္ပါ 

အတိုင္း တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္-

၁။  တပ္မေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွာ 

ဒီမိုကေရစီ မူ၀ါဒမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္၍ အားလံုးက ေလးစားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရမည္။ 

၂။  ႏိုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 

အညီ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာ၊ တိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္၊ ေခတ္မီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီတပ္မေတာ္ကို 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ေအာက္ကို 

ေရာက္ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၄။ ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္ေလးစား၍ အားထားရေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္္

၅။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ ဥပေဒႏွင့္ အညီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေအာက္တြင္ ၎၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္္

၆။  ၎၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရန1္34

ထူးျခားသည္မွာ ဤမူ၀ါဒေၾကညာစာတမ္းမွာ ႏိုိင္ငံေတာ္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ အေရးပါမႈ 

ျဖင့္ စတင္ကာ စစ္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဤႏွစ္ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ကာကြယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 

ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ NLD 

မွာ ေထာက္ခံေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကို အာမခံသည့္ အျပဳအမူပံုစံ သက္ေရာက္ေပသည္။ 

၎ေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ဤသည္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ 

ျခိမ္းေျခာက္ပံုရသည့္ ယတိျပတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိေပးျခင္း ထက္ “ေဆာင္ရြက္သြားရန္” 

ျဖစ္သည္ ဟူ၍ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤစကားအဓိပၸာယ္လွ်င္ပင္ တပ္မေတာ္မွာ 

“ျပည္သူ လူထု၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ အားထားရမႈ” မရွိေသးဘဲ ၎မွာ ႏိုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ 

ယံုတင္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ တုံ႔ျပန္ရမည္ ဟူေသာ သြယ္၀ိုက္၍ 

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သေဘာလည္း သက္ေရာက္ေပသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ ဤမူ၀ါဒ 

ေၾကညာစာတမ္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ခြဲထုတ္၍ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ 

ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟုဆိုကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ တိက်ေသခ်ာေသာ ရည္မွန္းခ်က္

မ်ားကိုခ်မွတ္ထားေပသည္။ 

၃၇



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 135  Ibid., p. 7.
 136  Ibid., p. 6.
 137  Global New Light of Myanmar (2016), “Ammendment Essential: State Counsellor offers New Year Message”, 17 April; available at: 

http://globalnewlightofmyanmar.com/amendment-essential/
 138  www.mmtimes.com/index.php/national-news/8918-unfc-daw-suu-agree-on-federal-army-plan.html

၂၀၁၅ NLD မူ၀ါဒေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ႏိုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ 

မၾကာေသးမီက ေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက အစဥ္အလာလံုျခံဳေရးျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

ကို ေက်ာ္လြန္သြားေသာ ႏိုင္ငံ့လုံျခံဳေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ကို ျပသညႊန္းဆိုခဲ့ျပီး 

လူသားလံုျခံဳေရး သေဘာတရားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားေပသည္။ “တစ္ခုတည္းေသာ 

တကယ့္ လြတ္ေျမာက္မႈ မွာ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္မႈ” ျဖစ္သည္ဟူေသာ မၾကာခဏ 

ကိုးကားခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရပ္တည္ခ်က္ ႏွင့္ အညီ ျဖစ္သည့္ပံုေပါက္ေသာ NLD ၏ 

ဤမူ၀ါဒေၾကညာစာတမ္းမွာ “ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ေပးႏိုိင္ျပီး အားလံုးအတြက္ 

လံုျခံဳေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တရပ္ 

ေပၚထြန္းေစဖို႔” လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေဖာ္ျပထားေပသည္။135 လုံျခံဳေရးဆိုသည္မွာ 

“အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ (ႏွင့္) တိုင္းရင္းသား 

အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံေပး၍ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္” 

အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း အတိအက် 

ေဖာ္ျပထားသည္။136 သူမ၏ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ “ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

အႏွစ္သာရမွာ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ရန္၊ စိတ္ပိုင္း႐ုပ္ပိုင္း လံုျခံဳမႈေပးရန္” 137 ႏွင့္ “တရားစီရင္မႈကို 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်တမႈရွိကာ ႏိုင္ငံတကာ လက္ခံထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ 

ျဖစ္ရမည္ ”ဟု ျမြက္ဆိုခဲ့သည္။

ဤက်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္ႏွင့္မူ၀ါဒေၾကညာစာတမ္းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တိက်ေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အဆံုးစြန္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံတကာ၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္း၊ 

စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္ဘက္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေခၚသြင္းရန္ NLD 

မွ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ဤအျမင္မွာ တပ္မေတာ္၏ အျမင္ႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲမႈ 

ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း NLD မွ တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္ေရး နည္းလမ္း၊ နည္းပညာႏွင့္ 

အျခားအဓိက စစ္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အား ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာ 

အျမင္ရွိေပသည္။ (NLD ေရြးေကာက္ပြဲ မူ၀ါဒေၾကညာ စာတမ္း အထက္ပါ ထုတ္ႏႈတ္ထားမႈမွ အခ်က္ 

၂ ကုိ ၾကည့္ပါ။)

NLD မွာ ၎႐ႈ႕ျမင္ထားေသာ လံုျခံဳေရးဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္သူ႕စစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ၎၏ လူသိထင္ၾကား 

ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ 

EAOs အမ်ားစု၏ ပင္မ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ သေဘာကို လက္ခံေၾကာင္း 

အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့သည္။ EAOs ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ “ဖယ္ဒရယ္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ရွိရမယ္ ဆိုရင္ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ ရွိရမယ္”ဟု ျမြက္ဟခဲ့သည္။138 သို႔ေသာ္ 

ဤကိုးကားမႈကိုေက်ာ္လြန္၍ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တပ္ဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သူမႏွင့္ သူမပါတီမွ မည္သို႔႐ႈျမင္ထားသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုမႈ သိပ္မရွိခဲ့ေပ။ 

သိသာထူးျခားသည္မွာ မူလ တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းမႈရာတြင္ တပ္ရင္းအတန္းအစားမ်ား (လူမ်ိဳးျဖင့္ 

ခြဲျခားထားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား) ဖြဲ႕စည္းဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္မွာ 

သူမ၏ ဖခင္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ယခင္တုိင္းရင္းသား ရန္သူမ်ား 

ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕အဆင့္တြင္ ေပါင္းစည္းဖို႔ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ သူ႕ကိုယ္ပိုင္တပ္မ်ားမွ တပ္မွဴးမ်ား၏ 

ဆႏၵအေပၚတြင္ အဓိက မူတည္ေနခဲ့ပုံ ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ဤျပႆနာကို 

တူညီေသာ ပံုစံျဖင့္ ႐ႈုျမင္ထားပံုေတာ့မရွိေပ။

၃၈



SAFERWORLD

 139  These efforts were made at the Mai Ja Yang Summit in July 2016, where NCA signatories and non-signatories shared policy 
papers on a range of issues, including the security sector. One day before finishing, there remained ten issues on that topic that 
required further discussion. See Lun Min Man (2016), “Mai Ja Yang summit extended as ethnic armed groups discuss defence, 
security”, 29 July, The Myanmar Times; available at: www.mmtimes.com/index.php/national-news/21607-structure-of-federal-
union-debated-on-second-day-of-mai-ja-yang-summit.html

 140  At a Summit with other EAOs hosted by the UWSP in early 2016, the organisation signed a joint document committing in 
principle to the formation of a federal union, a view which the EAO had rarely espoused before. However the statement said 
nothing about the security sector.

 141  EAOs have used various version of the term in the English language, sometimes just ‘federal’, and sometimes army rather than 
armed forces. 

 142  KIO (2007). 
 143  Sakhong (2010), p. 128.

EAO အဖြဲ႕မ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္၊ အရြယ္အစား၊ အင္အားမ်ားတြင္ 

မ်ားစြာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိသည့္ အတြက္ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးက႑အတြက္ စုေပါင္းအျမင္ကို ရရွိရန္ 

ခက္ခဲေပသည္။ မၾကာေသးမီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အဓိက EAO 

အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း “လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား” အေပၚ သေဘာတူညီရာတြင္ 

အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ EAOs ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို 

ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖရွင္း၍ မရသည့္ျပႆနာမ်ား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။139 

တဖန္ SSR ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္တည္ခ်က္ကို မသိရွိရေသးသည့္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး 

လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ EAO ျဖစ္သည့္ UWSP မွာ ဤထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း 

မရွိခဲ့ေပ။140

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မ်ားစြာေသာဖက္ဒရယ္ ေထာက္ခံသည့္ EAO 

အဖြဲ႕မ်ားမွ အဓိက ေတာင္းဆိုထားသည္မွာ ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလံုးကို မွ်တစြာ 

ကိုယ္စားျပဳေသာ တပ္မေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စိတ္ကူးေဖာ္ေဆာင္ ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ1္41 ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ဖြဲ႕စည္းပံု 

တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ တပ္မ်ားအား ပိုမို၍ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဖက္ဒရယ္ လိုလားေသာ EAO အဖြဲ႕မ်ား ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ လြတ္လပ္ေရး မတိုင္ခင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြင္း 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အေျခခံတပ္ရင္း အတန္းအစားကို ျပန္လည္ 

အမွတ္ရေစျပန္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚထြန္းေစခဲ့သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားညီလာခံ 

ပိတ္ပြဲလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ KIO မွ အဲ့ဒီအခ်ိန္ ၿပီးစီးလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ စာသားအားျဖင့္ 

၅ မ်က္ႏွာပါသည့္ အဆိုျပဳျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၎တို႔ ထဲတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ 

ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အတြင္းမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ 

အဖြဲ႕ အစည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ 

ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ရွိရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

ဤအဆိုျပဳခ်က္မွာ BGF ဖြဲ႕စည္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ကခ်င္ေဒသ 

ကာကြယ္ေရးတပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ KIO ၏ ေနာက္ပိုင္း အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ နီးစပ္စြာ ကိုက္ညီမႈရွိသည္ကို 

ေတြ႕ရသည္။ ၎မွ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး 

“ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးကို လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စား ျပဳရမည္” ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံ 

အၾကံျပဳခဲ့သည္။142 ဤအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စစ္အစိုးရမွ လံုး၀ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ပါက KIO ႏွင့္ 

ပဋိပကၡကိုျပန္လည္ စတင္မည္ဟု ထိုအခ်ိန္က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။143

ထိုအေတာအတြင္း KNU မွ ဦးေဆာင္ကာ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္လည္း မပါ၀င္၊ SLORC/

SPDC ေခတ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလည္း အမ်ားစုမလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္လိုလားေသာ 

အျခား EAOs မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာ ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္ တျခားေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေရးဆြဲဖို႔ 

ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရသည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ  

ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤမူၾကမ္းမ်ား 

EAOs မ်ား၏ 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ – 
“ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္”
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 144  FCDCC (2008), Article 156.e. The police force is provided for in Article 166. It should be noted that this was based on other 
provisions that would replace the current states and regions to create a single ‘Bama State’ and Tenasserim (Tanintharyi) and 
Irrawaddy (Ayeryawady) Nationalities’ states, in addition to the existing states. FCDCC (2008), Article 49a. 

 145  FCDCC (2008), Article 113e. The president would be commander-in-chief. The police would also be under civilian administration. 
See Article 166b.

 146  FCDCC (2008), Article 54. 
 147  See ‘The Laiza Agreement’; available at: www.burmalibrary.org/docs16/BCES-BP-19-Laiza-en-red.pdf
 148  The FUA was formed primarily by members of the United Nationalities Federal Council, but also has included troops from 

the DKBA and the KNU’s secondary defence wing, the Karen National Defense Organisation (KNDO) and has northern and 
southern divisions. The northern division has been most active, which comprises forces of the SSPP / SSA forces, Ta’ang National 
Liberation Army (TNLA), MNDAA, Arakan Army and possibly the KIO.

ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ Dr. Lian Sakhong၊ ခြန္ဥကၠာ၊ 

ထူးထူးေလး ႏွင့္ NGO ေခါင္းေဆာင္ Harn Yawngwhe တို႔ကဲ့သို႔ ေသာ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေနၾကေသာ သူတစ္ခ်ိဳ႕ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤေနာက္တစ္နည္း အဆိုျပဳထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္  

ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံ တင္ျပထားၿပီး ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္မွာ ျပည္နယ္အားလံုး 

အခ်ိဳးညီကိုယ္စားျပဳေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတ၏ ကြပ္ကဲမႈ 

ေအာက္တြင္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။144, 145 ျပည္နယ္မ်ားကို ႀကီးမားေသာ ဗမာျပည္နယ္တစ္ခု 

အပါအ၀င္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈကိုလိုက္၍ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ၿပီး 

တပ္ဖြဲ႕အားလံုးမွာ ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ အခ်ိဳးက် ပံုစံျဖင့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို လက္ခံရမည္ 

ျဖစ္သည့္ အတြက္ တပ္ဖြဲ႕အားလံုးမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတရား၊ က်ားမႏွင့္ အရာရွိ 

အကယ္ဒမီမ်ားကို လိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါက ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လူဦးေရ၏ ၀.၂ 

ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မပိုေသာ ၀န္ထမ္းခြဲတမ္းႏွင့္ ျပည္နယ္လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပါက  

ျပည္နယ္အသီးသီးလူဦးေရ၏ ၀.၁ ရာႏႈန္းထက္ မပိုေသာ ၀န္ထမ္းခြဲတမ္းမ်ားကို တင္ျပ 

ထားသည္။146 ဤဖြဲ႕စည္းပံုမူၾကမ္းတြင္ ဤလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား မည္သုိ႔ဖြဲ႕စည္းမည္ႏွင့္ 

လက္ရွိတပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အရန္စစ္မ်ားႏွင့္ EAOs မ်ားမွာ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဤမူၾကမ္းအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 

ေနာက္ခံအေျခအေနအရ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းလာေသာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈေပၚ 

အားထားေနရ ေၾကာင္း ယူဆထားေသာ္လည္း ၎တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေတာ့ လက္ရွိတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 

အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ေပါင္းစည္းေပးရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လိုင္ဇာ၌ EAO ၁၇ ဖြဲ႕အား KIO မွ  

လက္ခံေတြ႕ဆံုကာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ (Federal Union Army-FUA) ကို 

အေျခခံမူအရ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ တိုက္တြန္းသည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ပါသည့္ ဘုံရပ္တည္မႈ 

ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။147 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဤသေဘာတရားမွာ ဗဟိုေတာင္းဆိုမႈ 

ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ EAOs ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွာ FUA အမွတ္တံဆိပ္ကို ၀တ္ဆင္၍ တပ္မေတာ္ကို 

ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ားပင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။148EAO အဖြဲ႔မ်ားမွာ ထိုသို႔ေသာ စစ္တပ္မ်ိဳး 

မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ အျမင္မွာ ထင္ရွားျပတ္သားမႈ မရွိေသးသည္ကို 

၎တို႔မွ ၀န္ခံထားေသာ္လည္း တန္ဖိုးအခ်ိဳ႕ေပၚတြင္ေတာ့ အေျခခံထားေပသည္။ KIO 

ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ထံမွ မ်ားစြာေသာ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ၎တန္ဖိုးမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားေလသည္ -

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ကုိယ္တုိင္က တိက်တဲ့ မူ၀ါဒမရွိေသးတဲ့အတြက္ 

(အဲ့ဒီတပ္မေတာ္ဟာ မည္သုိ႔မည္ပံု ေပါက္တယ္ဆုိတာ အစိုးရနဲ႔) မေဆြးေႏြးရေသးပါဘူး၊ 

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ထဲမွာ စံျပတပ္မေတာ္ဆုိတာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိ ဘဲ ညီတူညီမွ်ပံုစံနဲ႔ 

တုိင္းရင္းသားအားလုံးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္း/လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ေပၚ ၾကည့္ၿပီး 

ရာထူးတိုးေပး တဲ့စနစ္ကို က်င့္သုံးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စစ္တပ္တစ္ခုရဲ႕ 

၄၀
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အဓိကတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္ တစ္ခုျဖစ္ရပါမယ္။ လက္ရွိစစ္တပ္ကိုေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္မတင္ပါဘူး။ လက္ရွိစစ္တပ္ကုိ ၿဖိဳခြဲပစ္ရမယ္လုိ႔လည္း မဆုိလုိပါဘူး။ ဘယ္လုိ 

ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္လုိ႔ရမလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးခ်င္တာကုိ ဆိုလုိတာပါ။ 149

(…)

တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲနဲ႔ 

စတင္ခဲ့တဲ့သူရဲ႕ သမိုင္းကုိလည္း ဖ်က္လုိ႔ မရႏိုင္ဘူး။ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ရဲ႕ 

ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ဆုိတာ လက္ရွိတစ္ခုနဲ႔ ကြာျခားမွာပါ။ ဒီလိုဆုိလုိက္လုိ႔ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကုိ 

ဖ်က္ဆီးၿပီး အသစ္တစ္ခုနဲ႔ အစားထုိးတာမ်ိဳးလည္း ဆုိလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကအခ်က္ဟာ 

ဘယ္လို ေျပာင္းလဲ ၿပီး အဲ့ဒီထဲမွာ ဘယ္လုိပါ၀င္ႏိုင္မလဲဆုိတဲ့အခ်က္ပါ။ 150

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အခ်က္အားလံုးေပၚ 

သေဘာတူညီရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း အနာဂတ္တပ္မေတာ္မွာ အရပ္ဘက္အစိုးရ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိ၍ သမၼတမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးယူကာ 

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိသင့္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို EAO ၁၇ ဖြဲ႕စလံုး 

သေဘာတူညီခဲ့ၾက သည္။151 အေရးပါသည္မွာ ဤရပ္တည္ခ်က္ကုိ NLD အစိုးရ၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ 

ခ်ိန္ညႇိမႈရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ EAOs မ်ား အတြင္း လက္ရွိ ရွိေနေသာ တန္ခိုးအာဏာ 

အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ေတာ့ ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။ ဤထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ေသာ 

ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသူ တစ္ဦးမွ အဆိုျပဳထားေသာ အေထြေထြရပ္တည္ခ်က္ေတြက ခြဲတမ္းစနစ္အျပင္ 

ျပည္နယ္အဆင့္လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ကို ဆက္လက္ အာ႐ံုစိုက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ လက္ရွိတပ္

မေတာ္ထက္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တပ္မေတာ္မွာ ပိုမို ၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တာကို 

ေသခ်ာေစဖို႔ ျဖစ္တယ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။152

လက္ရွိ EAOs ခုႏွစ္ဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳထားၿပီး KIO မွ ဦးေဆာင္ေနေသာ 

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ UNFC မွာ ၎တုိ႔ပိုင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒေရးရာ စာတမ္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တင္ျပရန္  

ဆက္လက္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။153 ဤမူ၀ါဒမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  

သီးျခားစီလည္းျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စု စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္စစ္တပ္မွာ သက္သက္စီျဖင့္  

ဖြဲ႕စည္းထားေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အတြက္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို 

တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ တပ္ဖြဲ႕အားလံုးမွာ အရပ္ဘက္အစိုးရေအာက္တြင္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုစစ္တပ္မွာ 

ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနေအာက္ တြင္ ရွိ၍ ျပည္နယ္အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပံုစံ 

ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို သာမန္တပ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္ အကယ္ဒမီ မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္ 

ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ တပ္သားသစ္ခန္႔အပ္မႈ ခြဲတမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ 

သည္။ ျပည္ေထာင္စုစစ္တပ္မွာ ေဒသခံျပည္နယ္မ်ားမွ ပို႔လိုက္သည့္ ကြပ္ကဲေရးမွဴးမ်ားျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ စစ္ဗ်ဴ႐ို (တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို 

ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ အထူးစစ္ဆင္ေရးဗ်ဴ႐ိုမ်ားႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္) မ်ားျဖင့္ ကြပ္ကဲသြား မည္ျဖစ္သည္။ 

၎ကြပ္ကဲေရးမွဴးမ်ားမွာ ႏွစ္ႏွစ္ကို တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းရမည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ 

အရန္သင့္ရွိေသာ တပ္မွဴးမ်ားအစုသို႔ ၀င္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 154  Ibid., p. 2.

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျပည္နယ္အ စိုးရေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ 

ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမ်ားမွ ေပးပို႔သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

ပါ၀င္လာေစရန္ အတြက္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ၎တုိ႔ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္  

ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ကုန္းပိုင္း၊ ပင္လယ္ပိုင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ 

နည္းလမ္းအျပည့္အစံု ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု သာလွ်င္ အတိအက် မေဖာ္ျပထားေသာ 

ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္ ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စု စစ္တပ္ကို 

တပ္ျဖန္႔ခ်ထားႏိုင္ေသာ (သို႔) ျပည္နယ္စစ္တပ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္တစ္ခုစီ တြင္ ၎တို႔ ပိုင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးေကာင္စီတစ္ရပ္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

UNFC စာတမ္းမွာ တိုင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားမွာ  

လူသားလုံျခံဳေရးေပၚတြင္ အေျချပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္  

တစ္သီးပုဂၢလလူပုဂၢိဳလ္တို႔ထံမွ ၎တို႔၏ တစ္သီးပုဂၢလ အခြင့္အေရး မ်ားကိုထုတ္ႏႈတ္၍”  

မရႏိုင္ပါဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။154 တဖန္ စစ္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားမွာ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား အပါအ၀င္၊ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထ၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ စသည္တို႔ ေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ 

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို သင္ၾကားရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ႏွင့္ သိျမင္ထားေသာ 

ျပႆနာႏွစ္ရပ္ကို ကာကြယ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ပထမျပႆနာမွာ သက္ဆိုင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဌာနပိုင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မညီပါက ၀န္ထမ္းမ်ားကို 

အျခားလံုျခံဳေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ဌာနမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပး၍မရ။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ  

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး ျပည္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 

အထက္ ေက်ာ္လြန္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃-၆ ရက္မ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ EAOs ရွစ္ဖြဲ႕မွာ 

ႏိုင္ငံတကာအကူအညီျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း ၂ ရက္အပါအ၀င္ SSR လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ အလုပ္႐ံု အစည္းအေ၀း တစ္ခုကို က်င္းပခဲ့သည္။ 

ဤအလုပ္႐ံုအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စစ္တပ္အေပၚ အမိန္႔အာဏာကို ျပည္နယ္မ်ားမွ 

ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ မွ်ေ၀ရရွိထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈအျပင္ ျပည္နယ္အဆင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ 

ျပည္နယ္အဆင့္ အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤ EAOs 

မ်ားမွာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ ၎တို႔၏ စာတမ္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾက သည္။ ဤစာတမ္းမ်ားမွာ 

လက္ရွိတြင္ မရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

အပါအ၀င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး တာ၀န္မ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ အသီးသီး 

ခြဲေ၀ပိုင္းျခား ထားမႈအေပၚ အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု နားလည္ရသည္။

ထူးျခားသည္မွာ EAOs မ်ားမွ ၎တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက 

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားကို အထပ္ထပ္အခါခါ 

ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု စဥ္းစားထား၍ ရေသာ္လည္း 

ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ၎တို႔ေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရးအတြက္ ၎တို႔၏ 

အားသာခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တပ္မေတာ္၏ ပြင့္လင္းစြာ လက္ခံမႈႏွင့္ 

ကိုက္ညီေနပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ အမိန္႔အာဏာႏွင့္ ကြပ္ကဲပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ တိက်ေသာ ခြဲေ၀မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ ကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တပ္မ်ားမွာ 
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ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အရင္ဦးဆံုး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွသာလွ်င္ လက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု 

တပ္မေတာ္မွ ျမင္ေနခ်ိန္တြင္ EAOs မ်ားမွ ထိုကဲ့သိုု႔ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ၎တို႔ေဒသႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္အား ဗဟုိႏုိင္ငံေတာ္ကထိပါးျခင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္း 

ထိပါးျခင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ျမင္ထားၾကပံုရသည္။

EAO အဖြဲ႕ အမ်ားစုမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ BGF ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အတိုင္း 

ဗဟိုအစိုးရ (သို႔) တပ္မေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို 

ျပန္လည္အသံုးျပဳဖို႔ျမင္ေသာ SSR မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမဆို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္လက္ 

ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္  KNU တြင္ “ငါတုိ႔လက္နက္ ငါတုိ႔္လက္ 

တြင္ရွိရမယ္” “ငါတို႔ဘယ္ေတာ့မွ လက္မေျမွာက္ဘူး” ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ 

၎တည္ေထာင္စဥ္က ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒေလးရပ္ကို စြဲျမဲစြာ ဆက္လက္ ကိုင္စြဲေနမည္ျဖစ္သည္။ 

KNU ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္လက္႐ုန္း ျဖစ္သည့္ KNLA တို႔ လက္ခံႏိုင္ ေစရန္ မည္သည့္ 

SSR-DDR လုပ္ငန္းစဥ္မဆို ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ စကားလံုးသံုးစြဲဖို႔လိုၿပီး အဓိက ေဘးဆီးရန္ကာမ်ား 

ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္မထိုးမီတြင္ KNLA မွ “KNLA မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ 

(သို႔) အရပ္ဘက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ ကရင္အ

မ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA အျဖစ္သာ ဆက္လက္ တည္ရွိ သြားမည္” ျဖစ္သည္ဟု 

တစ္ဖက္သတ္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။155 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိခဲ့ေသာ KNU ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္ 

မၾကာေသးမီက မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ “ငါတို႔ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္လို႔ 

ငါတို႔လူမ်ိဳးေတြကို အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ရမွာ ငါတို႔တာ၀န္ျဖစ္တယ္” ဟု KNLA 

ေအာက္ေျခထု စစ္သည္မ်ားအား အာမခံကာ တိုက္ပြဲျပန္စႏိုင္ေအာင္ အျမဲအသင့္ရွိေနၾကရန္လည္း 

တုိက္တြန္းခဲ့သည္။156

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပတ္သားထင္ရွား၍ စုေပါင္းျဖစ္ေသာ အျမင္ကို 

တင္ျပႏိုင္ရန္ ကူညီသည့္ႏိိုင္ရန္ လံုျခံဳေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာပိုင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေကာင္းစြာ ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္ EAOs မ်ားမွာ ဆႏၵျပင္းျပ ေနသည္မွာ 

အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတစ္ေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရွိေသာ လံံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားအခ်ိဳ႕ 

ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္၍ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လံုျခံဳေရးက႑တည္ေဆာက္ရန္ 

ဘံုတူညီခ်က္ရွိမည္ဆိုေသာ မွ်ေ၀နားလည္မႈတစ္ရပ္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေပသည္။ ယခင္ 

ရန္သူျဖစ္ခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားကို ေပါင္းစည္းတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေပးသည္ကို 

ကိုးကား ရည္ညႊန္းကာ ဤသေဘာတရားမ်ားတြင္ DDR, SSR ႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္။
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 ၆ 
နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်မႈႏွင္႔ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား 

DDR ႏွင့္ SSR မ်ားေပၚ ေျဖရွင္းမႈရရွိထားျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ 

ပဋိပကၡမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ မ်ားစြာေသာ လံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အလြန္အေရးႀကီး 

ေပသည္။ အားလံုးျခံဳငံုၾကည့္ပါက ဤကနဦး သုေတသနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာအေပၚ 

လက္ရွိေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ မည္မွ်႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာ ျပသထား 

ေပသည္။ ဘံုတူညီမႈရႏိုင္မည့္၊ အေပးအယူလုပ္ႏိုင္မည့္၊ အလုပ္ျဖစ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား မည္သို႔ 

ရွိမည္ ဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္မွာ အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အတြင္းက်က် 

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ သုေတသနမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ 

ေရွ႕တြင္ၾကံဳေတြ႕လာရႏိုင္ေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားအခ်ိဳ႕ကို ညႊန္းျပရင္း ယခုသုေတသန ျပဳျခင္းမွ 

ရရွိလာသည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ သင္ခန္းစာအနည္းကို ေဖာ္ျပထားျပီး ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေသာ 

သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳရန္ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးထားပါသည္။

လက္နက္ကုုိင္ထားမႈအေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ ရရွိထားသည္႔ အာဏာမ်ားကုုိ အဖြဲ႕အစည္း 

အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္လြတ္ ေပးရန္ ႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံေရးအနာဂတ္အေပၚတြင္ အားလံုုး၏ 

ခုုိင္မာေသာသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ လုုိအပ္ၿပီး ယင္းမရွိလ်င္ DDR ႏွင္႔ SSR လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

ေရွရည္တည္တံ႔မည့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္ လံုုး၀မျဖစ္ႏုုိင္ပါ။ ဘက္ေပါင္းစံုရွိ အဖြဲ႕မ်ားက 

ထုုိသုုိ႔ေသာ အေပးအယူမ်ားအား ျပဳလုုပ္လာရန္ အတြက္ဆိုုလ်င္ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္သစ္အေပၚတြင္ 

အားလံုုးက ယံုုၾကည္သက္၀င္ရန္ လုုိအပ္ၿပီး၊ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမဆုုိ ၎တုုိ႔၏ ေရရွည္အက်ိဳး

အတြက္ပင္ျဖစ္သည္ကုုိလည္း အာမခံေပးရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အဓိက EAOs မ်ားကို စည္း႐ံုးဖို႔ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ BGF 

အစီအမံ မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ ထုိသို႔ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ရန္ 

အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ၂၀၀၈ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ မ်ားစြာခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး BGF 

အစီအမံမွာလည္း EAOs မ်ားမွ ၎တို႔ရွည္ၾကာစြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

ႏုုိင္ငံေရးသည္သာ ပဓာန
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စြန္႔လြတ္ကာ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ပိုမိုသိမ္ႏုတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ရာထူးမ်ားႏွင့္ ေက်နပ္ၾကဖို႔ EAOs 

မ်ားအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ျမင္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္ ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 

အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မွ တာရွည္ခံလံုျခံဳေရး 

ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္ထြန္းလာေစဖို႔ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိကပါ၀င္ေနေသာ က႑ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ SSR 

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွာ အထူး အေရးပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

လက္ရွိတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ NLD အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အား “အရပ္ဘက္ပုံစံေျပာင္းလဲျခင္း” 

ဆိုသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ကိစၥရပ္မွာလည္း ပဋိပကၡအလြန္လံုျခံဳေရး ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥထက္ 

ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ျပႆနာ မဟုတ္ရင္ေတာင္ အလားတူ အေရးပါမႈရွိေပသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ 

အစိုးရ (ျပည္သူ႕) က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ SSR မွာ မလြဲမေသြ ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိေပသည္။157

စံအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးအစဥ္က်နမႈေပၚ ထင္ရွားေသာ သေဘာတူညီ 

ခ်က္ရထားျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ႐ႈ႕ေထာင့္အားလံုးအတြက္ အားလံုးဆက္စပ္ 

လႊမ္းျခံဳသြားမည့္ မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၎သေဘာ တူညီခ်က္တြင္ပင္ အနာဂတ္ 

လံုျခံဳေရးက႑ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ 

ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ စံအားျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား ေပါင္းစည္းမႈမွာ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစသည့္ 

အေျခခံႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ က်ယ္ျပန္႔မႈ လံုေလာက္စြာ ရွိထားေသာ 

အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ေပၚ အေျခခံရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေပသည္။

ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမွာမဆို 

အေျခခံအက်ဆံုး လံုျခံဳေရးတာ၀န္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ 

စစ္တပ္ကို ထိန္းသိမ္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထံုးစံအားျဖင့္ နားလည္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အားလံုးမွာ ဤအေျခခံမူ၀ါဒကို လက္ခံေနၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

စစ္တပ္တစ္မ်ိဳမ်ိဳး က ၎တာ၀န္ကို ယူလိမ့္မည္ ႀကိဳတင္ျမင္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

စစ္တပ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေတာ့ သေဘာထားမကိုက္ညီမႈမ်ား 

သိသိသာသာရွိေနေပသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္မွာ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈကိုမွ် 

မခံရဘဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားမွ ၎တုိ႔တြင္ လံုျခံဳေရးျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကင္း၊ 

စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရထားႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစနစ္မ်ား

ပင္မရွိဘဲ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေသာ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္သာ ရွိေနေပသည္။ NLD ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ 

လိုလားေသာ EAOs မ်ားမွ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျပည္ေထာင္စု ဆိုသည့္ 

၎တို႔၏ အနာဂတ္အျမင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းေအာက္သို႔ 

၀င္ေရာက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္မႈရွိရမည္ဟု အခါခါ ေျပာဆိုခဲ့ထားေစသည္။

ဖက္ဒရယ္မူသေဘာႏွင့္ ၾကည့္ပါက ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ညီမွ်စြာ လႊမ္းမိုးႏုိင္ ေစရန္ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေပသည္။ ဦးစြာ 

အေနျဖင့္ စစ္တပ္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္မႈ ခံရယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ 

ညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ တစ္ခုကုိ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ပ့့ံပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအား 
ကာကြယ္ျခင္း

၄၅



ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

လက္ရွိစနစ္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားမွာ ၎တို႔ လူဦးေရအနည္းအမ်ားႏွင့္္ မဆိုင္ဘဲ 

မွ်တစြာ ကိုယ္စားျပဳေသာ စနစ္ကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။158 ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တို႔မွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ (ႏွင့္/သို႔) အရပ္ဘက္အစုိးရတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

ပါ၀င္လာ ေစရန္ NDSC အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားၾကား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို အလွည့္က်ထမ္းေဆာင္ရန္ 

EAOs မ်ားမွ မၾကာခဏ အဆုိျပဳ ခဲ့သည္။ ဤနည္းမွာ ကမၻာ့တျခားတစ္ေနရာရာတြင္ 

စမ္းသပ္ခဲ့ဖူးသလား၊ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္နည္း ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲ 

မသိရေသးသည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အရာမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ 

ေပမည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးက႑ တရားမွ်တေသာ ကိုယ္စားျပဳပံုစံျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား 

အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ တာရွည္အခံဆံုးျဖစ္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ ၎ (လံုျခံဳေရးက႑) အား တရားမွ်တ၍ 

ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအံုမ်ားသို႔ တာ၀န္ခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုလ်င္ ေျပာစရာ 

သိပ္လိုမည္မထင္ေပ။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အတြင္း သိသိသာသာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ 

ရွိထားေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ EAOs မ်ားမွ မၾကာခဏဆိုသလို 

ေမွ်ာ္မွန္းႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ KNLA က ၎မွာ “KNLA အား BGF (သို႔) 

အရပ္ဘက္ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ ကရင္အမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္သာ ေနသြားမည္” ဟု ေျပာဆုိထားခဲ့သည္။159 ၂၁ 

ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု မ်ား ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္အစိုးရေအာက္သို႔ က်ေရာက္မည့္ 

ကုန္း၊ ေရ၊ ေလ ကာကြယ္ေရးစြမ္းေဆာင္မႈရွိေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ 

ေတာင္းဆိုသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ UNFC မွ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ၎တို႔ ျပည္နယ္အား 

ကာကြယ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ အလြန္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ 

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား ေဒသႏၱရ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ အဓိကထားဖို႔ ျဖစ္သည္ဟု EAOs 

မ်ားမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်င္သည့္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပထားေပသည္။

ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ ဖက္ဒရယ္ 

တပ္မေတာ္တစ္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိထားျခင္းမွာ ထံုးစံပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ဖက္ဒရယ္ 

(ႏွင့္) ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ပ(သို႔) ၎တို႔နယ္ေျမတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

ျပည္နယ္အဆင့္ စစ္တပ္မ်ားရွိပါသည္။ တဖန္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ပံုုကန္မႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္းတုိက္ခိုက္ေရးတာ၀န္မ်ား ေဒသႏၱရအစိုးရကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ 

အထူးတိုက္ခိုက္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ လက္သုိ႔ အပ္ထားေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ားကို 

ကာကြယ္ဖို႔ လံုး၀သက္သက္စီ ျဖစ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားထားဖို႔ ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္သိပ္မဟုတ္ေပ။ ၎မွာ 

ရွိႏွင့္ ၿပီးသားျဖစ္သည့္ နက္နက္နဲနဲ ကြဲထြက္ေနမႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ စဥ္းစားကာ ျပည္တြင္းစစ္ 

တဖန္ျဖစ္ရန္ နည္းလမ္းေပးလုိက္သလိုျဖစ္လာရန္ မ်ားေပသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္နယ္ အဆင့္ 

စစ္တပ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟူ၍ ေျပာရန္မဟုတ္ဘဲ ၎တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေကာင္းစြာ 

ဖြဲ႕စည္းထားက တာ၀န္၀တၱရားမ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေပးထားရန္ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈရွိေသာ 

တရားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ရွိထားဖို႔ လိုသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ တဖန္ အထူးသျဖင့္ 

ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း တင္းမာမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ပါက အဆံုးစြန္တြင္ ထိုသို႔ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား 

ျပည္နယ္အဆင့္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ 
အခန္းက႑

 158  It should be noted, however, that these states and regions do not come close to providing equal representation of Myanmar’s 
more-than 100 ethnic groups. 

 159  See, Karen National Liberation Army Headquarters, “KNLA Position with regard to Ceasefire”, 14 October 2015; available at: www.
mmpeacemonitor.org/images/2015/oct/statement-of-knla.pdf

၄၆



SAFERWORLD

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ရွိထားရန္ လိုအပ္မႈ မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။

ဤသည္မွာ လုံျခံဳေရးက႑တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားၾကား ညီမွ်မႈရွိေစရန္ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကို မွ်ေ၀ႏိုင္ၿပီး အဆံုးစြန္တြင္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အားလံုး 

ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးသို႔ တာ၀န္ခံႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ား ထားရွိရန္ လိုအပ္ေပမည္။

DDR (သို႔) လက္ရွိ အရန္စစ္အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၏ EAOs မ်ားအားလံုး ေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္ 

ျပည္နယ္လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လိုသည္ထက္ ပိုေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ 

အသံုးအႏႈန္းေပၚ ညႇိႏႈိင္းရျခင္းမွာ အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးလာမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး 

ညီညြတ္မႈရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုစာခ်ဳပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ဘက္မ်ားစြာမွ ပါ၀င္ေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ၎ကိုရရွိေအာင္ျမင္ရန္ အမွန္တကယ္ မလြယ္ကူႏိုင္ေပ။ 

သို႔ေသာ္လည္းပဲ အသိသာဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ၿငိမ္းသက္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုၾကာရွည္မည့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ႏိုင္မည့္ ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔အတြက္ 

လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ေသာ လံုေလာက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိႏိုင္ရန္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္၍ ရပါသည္။ 

အဓိက စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ EAOs မ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 

အရန္စစ္ႏွင့္ အျခားလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေပါင္းစည္း၍ ရမည္လားဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

EAOs ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ တပ္ဖြဲ႕သစ္ သက္သက္စီ ျဖစ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းပါက (သို႔) 

တပ္ရင္းအဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးစီ ေဘးခ်င္းယွဥ္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ 

ေပါင္းစည္းႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကိုလည္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ဤကိစၥရပ္အားလံုးမွာ 

EAOs မ်ားကို လိုက္ေလ်ာႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည့္ အလံုးစံု SSR ၏ အတိုင္းအဆႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္လည္း နီးစပ္စြာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနေပသည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ လက္ရွိလုံျခံဳေရးက႑မွာ ထူးျခားစြာေျပာင္းလဲရန္ 

လိုအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ EAOs မ်ားသာလ်င္ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းကာ လက္ရွိစစ္တပ္မ်ားသို႔  

ပူးေပါင္းဖို႔လိုသည္ဆိုေသာအျမင္ကို တပ္မေတာ္က စြဲျမဲစြာကိုင္စြဲထားလ်က္ ရွိေပသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေပါင္းစည္းမႈတြင္ BGF အစီအစဥ္မွာ ပထမႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ထူးျခားမႈမွာ BGF တြင္ EAOs မ်ားမွာ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အရာရွိႏွင့္ 

ေထာက္ပံ့ေရး၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္၀န္ထမ္း ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကြာျခားခ်က္က 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ တြဲဖက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ေပသည္။

ထိုစဥ္ EAOs မ်ားမွာ တပ္မေတာ္အား အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုထားခဲ့ၿပီး 

၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျပည္နယ္ အဆင့္ တပ္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ သီျခားတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ 

ေမွ်ာ္ျမင္ထားခဲ့ၾကသည္။ EAOs မ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ တပ္ဖြဲ႕ အဆင့္ ေပါင္းစည္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 

ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ 

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားေပၚ ႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမိုးမႈ ညီတူညီမွ် ရွိသည္ဟု လံုး၀ယံုၾကည္ထားမွသာလွ်င္ 

ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိစစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္နယ္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕မ်ားကို 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ လက္ရွိစနစ္မ်ားအေပၚ 

အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္မႈ သိပ္မရွိေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအေပၚ 

သေဘာတူညီမႈရရန္ သိသိသာသာ အေပးယူလုပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေပမည္။ သို႔ေသာ္ 

ဤလုပ္ငန္း စဥ္ကို “နာမည္ျပန္တပ္ျခင္း”၊ “ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း” သို႔ “အစားထိုးျခင္း” ကဲ့သို႔ 

ေပါင္းစည္းမႈ 
မွန္ကန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ေဘာင္ခတ္လိုက္ျခင္းမွာ ဘက္အားလံုးမွ လိုအပ္ေသာ ယံုၾကည္မႈရရွိရန္ အေရးပါေသာ 

ႏိုင္ငံေရးအမွတ္အသား ေဖာ္ထုတ္ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

တပ္ဖြဲ႕အဆင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း (သို႔) သီးျခားစီ ခြဲထုတ္ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 

တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ မစဥ္းစားျခင္း (သို႔) 

ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ EAOs မ်ားအား ျပည္နယ္အဆင့္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ 

သီးျခားတပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေပါင္းစည္းျခင္းမွာ တျခားေသာ အရန္စစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖန္တီးလိုက္သလို 

ျဖစ္သြား တတ္ေပသည္။ တပ္ဖြဲ႕အဆင့္ေပါင္းစည္းမႈမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ တလြဲစီ 

ျဖစ္သြားတတ္ပံု ရေနစဥ္တြင္ ထိုသို႔ ေပါင္းစည္း ၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွားပါးေၾကာင္း 

သမိုင္းက ျပသေနေပသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေတာင္ဆူဒန္တြင္ သီျခားခြဲထုတ္ထားေသာ 

တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားပံုဥပမာအတိုင္း သီးျခားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ထားရွိျခင္းမွာ မၾကာခဏ 

ဆိုသလို ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္အားလံုးအတြက္ 

ဤပံုစံမွာ စံျပမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာေထြးမႈကို စဥ္းစားရေပမည္။ 

ညြန္းဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း စစ္တပ္အာဏာခြဲေ၀မႈ နည္းလမ္းမွာ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ 

တပ္ဖြဲ႕မ်ားစြာ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ထက္ ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ဤသည္မွာ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားအား 

အရပ္ဘက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ပိုမိုအေရးႀကီးေၾကာင္း ျပဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤစာေစာင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား 

SSR အေပၚ အတိတ္ႏွင့္ လက္ရွိရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သံုးသပ္ထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ဘံုတူညီမႈႏွင့္ သေဘာတူရႏိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား 

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဤပါ၀င္ပတ္သက္သူ တပ္ဖြဲ႕စီ၏ အဓိက အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပည့္၀စြာ 

နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ေစဖို႔ မ်ားစြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ 

ေရတိုတြင္ SSR စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ေနာက္ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ 

လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ပါ၀င္သူအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ားမွ 

အသံုး၀င္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနပါသည္။ ထပ္ဆင့္ေလ့လာဆည္းပူးရႏိုင္မည့္ 

ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အေရးႀကီးနယ္ပယ္မ်ားမွာ –

n လုံျခံဳေရးက႑ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚ ႐ႈေထာင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္း 

(ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ၊ ပဋိပကၡ မရွိေသာေဒသမ်ား) ရွိ ၾသဇာအာဏာပိုင္သူတို႔ လုိလားေသာ 

တာ၀န္က႑မ်ားအား အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း

n DDR ႏွင့္ SSR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္၍ ကနဦး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ ဗဟိုဆံုခ်က္ ျဖစ္လာႏုိင္မည့္ 

ဘံုလကၡဏာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ အဓိကပါ၀င္ ပတ္သက္သူ တစ္ဖြဲ႕စီ၏ 

အဓိက ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားကို စနစ္တက် ႏႈိင္းယွဥ္မႈလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မွသာ ကနဦး 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိ၍ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

n သက္ဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အရန္စစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ၾသဇာေညာင္းသည့္ 

ထပ္ဆင္႔သုေတသနႏွင့္ 
ေလ့လာဆည္းပူးရန္္
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ေဒသမ်ားရွိ လူ႕အသိုင္း အ၀ိုင္းတို႔၏ အျမင္မ်ား အပါအ၀င္ လက္ရွိ အရန္စစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

တည္ေထာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္း

n ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရားေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ပံုမွန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ 

ထံုးတမ္းစဥ္လာ အေလ့အထမ်ား အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားတြင္ 

အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ သင့္္ေတာ္ေသာ အခန္းက႑ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ရန္၊ ေက်းလက္ေဒသ 

တရားေရးက႑ႏွင့္ SSR လုပ္ငန္းစဥ္ တို႔အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ပံုစံမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ လူထုအား 

ဦးတည္မႈအေျခခံ သုေတသနမ်ား (Community-focused Research)။

n ပဋိပကၡတြင္း ဘက္ေပါင္းစံုမွပါ၀င္ခဲ့ေသာ ယခင္စစ္သားမ်ားေဟာင္း၏ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ၎တို႔ အရပ္ဘက္ လူေနမႈဘ၀သို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ 

အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ယခင္ကေလးစစ္သား မ်ားကဲ့သို႔ 

တပ္တြင္းမွ စနစ္တက်ထြက္ခြာမႈျပဳေစျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားမွလည္း သင္ခန္းစာ တစ္ခ်ိဳ႕ ရရွိႏိုင္သည္။
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ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အတြက္ 
ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္မွ 
ရပ္စဲျခင္း

BGFs တပ္ဖြဲ႕ရန္ လက္ခံခဲ့ 
သည့္ ပထမ ဦးဆံုး အုပ္စုထဲ 
တြင္ ပါ၀င္

ကရင္နီ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု 
ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္ဦး/ကရင္နီ အမ်ိဳးသား 
လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္ဦး (KNPLF)

ကရင္နီ ၁၉၉၄ ေမလ ၉ 
ရက္ (KNPP မွ 
၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး 
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴ 
နစ္ပါတီမွ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

ကယားျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ(၂) အား 
ထိန္းခ်ဳပ္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၿပီး 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒအား ေထာက္ခံခဲ့သည္။ 
ဖက္ဒရယ္မူ လိုလားေသာ 
ကရင္နီအမ်ိဳးသား 
တုိးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ေလ့ ရွိသည္။

BGFs 1004-1005. တပ္ 
အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့။ 
အရပ္သံုးအားျဖင့္ KNPLF ဟု 
ဆက္လက္ေခၚဆို သည္။

BGF တပ္ဖြဲ႕ရန္ လက္ခံခဲ့ သည့္ 
ပထမဦး ဆံုး EAO အဖြဲ႕ထဲမွ 
တစ္ဖြဲ႕

PMF (သို႔မဟုတ္)အျခားပံုစံ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အဓိကအပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႕မ်ား

ကခ်င္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ 
(KDA)

ကခ်င္္ ၁၉၉၁ ဇန္န၀ါရီလ 
၁၃ ရက္ေန႔ (KIO 
ႏွင့္ ၁၉၉၁ တြင္ 
ကြဲထြက္)

အပစ္ရပ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ(၅)။ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု 
သိရၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံ ႏွင့္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ခံ။

PMF အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း၊ 
လက္ရွိတြင္ ေကာင္းခ 
ျပည္သူ႕စစ္ အျဖစ္ သိရွိရ။

–

ပအို၀္းအမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ံုး (PNO)

ပအို၀္း ၁၉၉၁ ဧၿပီလ ၁၁ 
ရက္ေန႔ 

အပစ္ရပ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ(၆)။ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု 
သိရၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံ ႏွင့္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ခံ။

ႀကီးမားေသာ PMF အျဖစ္ႏွင့္ 
ပအို၀္း အမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ံုး ဟု ေခၚတြင္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့။ 
ပအို၀္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသ တြင္ လြတ္ေတာ္ 
အမတ္ ေနရာ အားလံုး ၂၀၁၀ 
ႏွင့္ ၂၀၁၅ အႏိုင္ရရွိ 
ခဲ့ပါသည္။

–

ကယန္းအမ်ိဳးသား 
ကာကြယ္ေရးတပ္ (KNG)

ကယန္း ၁၉၉၂ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ 
ရက္ေန႔ (ကယန္း 
ျပည္သစ္ ပါတီမွ 
၁၉၉၂ တြင္ 
ခြဲထြက္)

KNPP မွ ခြဲထြက္။ 
ကယားျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ(၁)အား ထိန္းခ်ဳပ္။ 
အလြန္ ေသးငယ္သည့္ 
အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားၿပီး ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား 
ေထာက္ခံ။

တပ္ အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့။  
(PMF ျဖစ္ မျဖစ္ မရွင္းလင္း)

–

၅၂



SAFERWORLD

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တိုင္းရင္းသား 
အုပ္စု

အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ခဲ့သည့္ မူလရက္စြဲ 
(ယခင္အေျခအေန) 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျခအေန 
(BGF တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
မဖြဲ႕စည္းခင္က)

၂၀၁၂ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း 
အေျခအေန (BGF တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း

ကနဦး တုန္႔ျပန္ခ်က္/ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ပေလာင္ျပည္နယ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ 
(PSLP)160

ပေလာင္ ၁၉၉၁ ဧၿပီလ ၂၁ 
ရက္ေန႔

အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ(၇)
အား ယခင္က ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း စစ္ဖိအားေၾကာင့္ 
ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး မန္တံုတပ္ ဟု 
ေခၚေသာ အဖြဲ႕ငယ္ အျဖစ္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 
အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ 
နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားၿပီး 
ပေလာင္ ျပည္နယ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး 
(PSLF)

မန္တုံတပ္ အျဖစ္ လႈပ္ရွားဆဲ။ 
တေအာင္း အမ်ိဳးသား ပါတီ 
ျဖစ္လာေစရန္ ယခင္ 
ထင္ရွားသည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက 
ကူညီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါ သည္၊ 
ယင္းသည္ ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တြင္း 
၂၀၁၀ တြင္ လြတ္ေတာ္ေနရာ 
မ်ား အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါ သည္။ 
PSLF သည္ အင္အား ေတာင့္ 
တင္းလာၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ 
ေဒသတြင္းသို႔ 
ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာခဲ့ကာ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိ။

မန္တုံတပ္ သည္ 
ေသးငယ္ေသာ တပ္အျဖစ္သာ 
ဖြဲ႕ထားပံု ေပါက္ ပါသည္ –  
PMF အျဖစ္ မေတြ႕ျမင္ရ။

အဓိကအပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ၿပိဳကြဲထြက္သြားၿပီး လက္ခံေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အုပ္စုႏွင့္ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ အုပ္စုု

ျမန္မာအမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ 
တပ္မေတာ္ (MNDAA)

ကိုးကန္႔ ၁၉၈၉ မတ္လ ၂၁ 
ရက္ေန႔ (ဗမာျပည္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မွ 
ခြဲထြက္ခဲ့)

အပစ္ရပ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ(၁) အား 
ထိန္းခ်ဳပ္။

ခြဲထြက္-အားေကာင္း သည့္ 
အုပ္စု – အထူးေဒသမွ 
တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 
ေမာင္းထုတ္ခံရ၊ KIO ႏွင့္ 
မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထား။ ၂၀၁၅ တြင္ 
ကိုးကန္႔ေဒသ ေနရာမ်ားတြင္ 
ျပန္လည္ လႈပ္ရွားလာ သည္။

အုပ္စုအေသး – BGF 1006 
အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP 
ကိုယ္စားျပဳ၍ လြတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားအား 
ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တြင္ 
အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အင္အားေကာင္း 
ေသာအုပ္စုက 
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 
အတိအလင္း ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ 
အခါ ပထမဦးဆံုး တိုက္ခုိက္မႈ 
ခံခဲ့ ရသည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ 
(SSA)- (SSA ေျမာက္ပိုင္း 
ဟုလည္း ေခၚဆိုပါ သည္။)

ရွမ္း ၁၉၈၉ 
စက္တင္ဘာလ  
၂ ရက္ေန႔

အပစ္ရပ္ – ရွမ္းျပည္ 
အထူးေဒသ (၃)အား 
ထိန္းခ်ဳပ္။ အစဥ္အဆက္ 
ဖက္ဒရယ္လိုလား သည့္ 
မဟာမိတ္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္။

အုပ္စုႏွစ္စုကြဲသြား ပါသည္။

အင္အားေကာင္းေသာ 
အုပ္စုမွာ ရွမ္းျပည္ 
တုိးတက္ေရးပါတီ / SSA ။ 
၂၀၁၁ မတ္လတြင္ 
တပ္မေတာ္၏ တုိက္ခိုက္မႈကို 
ခံခဲ့ရ ပါသည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 
သေဘာတူညီမႈ အသစ္အား 
၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ 
ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ တြင္ 
ပဋိပကၡ မ်ား ျဖစ္ပြား 
လ်က္ရွိသည္။

အုပ္စုအေသး – ရွမ္း 
ျပည္သူ႕စစ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ 
လား႐ႈိးၿမိဳ႕ တြင္ (႐ံုးခ်ဳပ္)ထားရွိ 
ခဲ့ပါသည္။

–

160  The PSLP is sometimes better known by its former name, the Palaung State Liberation Organization (PSLO) (1976–1986). It was the Palaung National Front 1963–1976.
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ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တိုင္းရင္းသား 
အုပ္စု

အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ခဲ့သည့္ မူလရက္စြဲ 
(ယခင္အေျခအေန) 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျခအေန 
(BGF တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
မဖြဲ႕စည္းခင္က)

၂၀၁၂ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း 
အေျခအေန (BGF တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း

ကနဦး တုန္႔ျပန္ခ်က္/ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶ 
ဘာသာကရင္ အမ်ိဳးသား 
တပ္မေတာ္ (DKBA)

ကရင္ ၁၉၉၅ လက္ေတြ႕တြင္ တပ္မေတာ္၏ 
ကိုယ္စားျပဳတပ္ 
တစ္တပ္ျဖစ္ၿပီး KNU နဲ႔ ပံုမွန္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္လွ်က္ ရွိသည္။

KNU တည္ရွိရာ ေနရာ မ်ား ႏွင့္ 
KNU တို႔ ကို အကူအညီ 
ေပးသည္ဟု ယူဆ ရသည့္ 
အသိုင္း အ၀ိုင္းမ်ားေပၚတြင္ 
ျပင္းထန္ေသာ ပူးတြဲ 
ထုိးစစ္ဆင္မႈ မ်ားကို ပံုမွန္ 
ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္သည္။

အုပ္စုႏွစ္စုကြဲသြား သည္။

အင္အားေကာင္းေသာ အုပ္စု 
က BGF 10011-1022 အျဖစ္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္သူ႕ 
တုုိးတက္ေရးပါတီ(Karen 
State People’s 
Development Party) ၏ 
အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ သည္။

အုပ္စုေသး- BGF တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္ 
ေတာင္း ဆိုခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ 
ၿပီး ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔တြင္ 
တပ္မေတာ္ ကို စတင္ 
တိုက္ခိုက္ၿပီး ျမ၀တီၿမိဳ႕ အား 
သိမ္းပိုက္ခဲ့ ပါသည္။ KNU နဲ႔ 
မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ 
စက္တင္ဘာလတြင္ 
အပစ္ရပ္စဲေရး 
လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

–

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အဆံုးတြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ေသာ အဓိကအပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  

“၀”ျပည္ေသြးစည္း 
ညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP)

၀ (“၀” ေခါင္း 
ေဆာင္ 
မ်ားတြင္ 
အခ်ိဳ႕ 
မွာတ႐ုတ္ 
လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
အခ်ိဳ႕မွာ 
တိုင္းရင္း 
သား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ေမလ ၉ 
ရက္ေန႔ (ဗမာျပည္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ 
ခြဲထြက္)

အပစ္ရပ္- ရွမ္းျပည္ 
အထူးေဒသ(၂) အား 
ထိန္းခ်ဳပ္။ ခြန္ဆာ ၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မုန္တိုင္းတပ္ဖြဲ႕ 
အား ဆန္႔က်င္ရန္ ယခင္က 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ရာ တြင္ 
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းခဲ့သည္ဟု 
သိရွိရပါသည္။

BGF တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္ 
ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္း ပယ္ကာ 
ရွမ္းျပည္ အထူးေဒသ(၂)အား 
၎၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
ျပန္လည္ခိုင္မာ ေျပာဆိုဖို႔ 
ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ 
အသစ္တြင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ 
ပါ၀င္။ “၀” ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္တိုင္း အတြင္းရွိ 
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ 
၎၏ေဒသတြင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ 
ျခင္းအား ခြင့္မျပဳပါ။

ခ႐ိုင္နယ္ျခားစည္း မ်ားအား 
ေျပာင္း လဲ သတ္မွတ္ေပး ရန္ 
ေတာင္းဆို ခ်က္အေပၚ 
တန္ျပန္၍ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ား မပါ၀င္ ပဲ 
တပ္ဖြဲ႕ယူနစ္ အသစ္မ်ား တည္ 
ေထာင္ရန္အဆိုျပဳ ခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္မေတာ္ (KIO)

ကခ်င္ ၁၉၉၄ ေဖေဖၚ၀ါရီလ 
၂၄ ရက္ေန႔

ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အထူးေဒသ(၂) ထိန္းခ်ဳပ္။

အစဥ္အဆက္ 
ဖက္ဒရယ္လိုလား သည့္ 
မဟာမိတ္ မ်ားအဖြဲ႕၀င္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း 
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားကာ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမႈမ်ား 
ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ ပါသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း 
အလိုအေလ်ာက္ 
ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ပိုမို 
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိ 
ေသာစစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္မ်ားကို 
ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ 
ၾကသည္။

BGF တပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္အား ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ အဓိက အပစ္ရပ္ EAO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ 
(KNLP)

ကယန္း ၁၉၉၄ ဇူလုုိင္လ 
၂၆ရက္

ကယားျပည္နယ္ အထူးေဒသ 
(၃) အားထိန္းခ်ဳပ္။ 
ေသးငယ္သည္႔ 
အဖြဲ႔။၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္း 
ပံုအေျခခံအေပၚ ရန္ဖန္ရန္ခါ 
ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေျပာဆိုု။

အသစ္ေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ 
ဘက္သေဘာတူညီမႈ 
မ်ားမလုုပ္ထားပဲ၊ 
အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ ငယ္ အျဖစ္သာ 
ဆက္ရွိ။ ဖက္ဒရယ္လုုိလား 
သည့္ EAO အဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ 
ေထာက္ခံေျပာဆုုိ။

BGF တပ္ဖြဲ႔ကာ PMF 
အျဖစ္ေနရန္ 
ဖိအားေပးခံခဲ႔ရေသာ္လည္း 
လက္မခံပဲျငင္း ပယ္ထား။ 

၅၄





ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး – အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

Saferworld အဖြဲ႕သည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုလံုျခံဳေသာ 

ဘ၀မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ 

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားခံစားေနရေသာ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ လက္တြဲျပီး ၄င္းတို႕၏ ဘ၀ပိုမိုေဘးကင္းေစရန္ႏွင့္ လုံျခံဳမႈအား ခံစားလာရ 

ေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႕လွေသာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၄င္းသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳျပီး ေဒသတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 

အေလ့အက်င့္မ်ားအား တိုးတက္ေကာင္း မြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရည္ရွည္ ခိုင္ျမဲေသာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕အဖြဲ႕၏ ပထမဦးစားေပးမွာ လူသားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕မွ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သည္မွာ လူတိုင္း မလံုျခံဳမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားမွ 

ကင္းလြတ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္း၍ မိမိဆႏၵျပည့္၀ေသာ ဘ၀မ်ားကို ရရွိပိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

Saferworld အဖြဲ႕သည္ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ အာရွႏွင့္ ဥေရာပေဒသမ်ားမွ 

ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀) နီးပါးခန္႕တြင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 

မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

မ်က္ႏွာဖံုးဓါတ္ပံု – ထား၀ယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ © မင္းေဇယ်ာဦး/SAFERWORLD 
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