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နိဒါန္း 

ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မ ွေလးလတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 

(၂၁)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေလးလျပည့္ေျမာက္သည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ကာလအတြင္း အေျခအေနမ်ားကို 

ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာမႈကို ျပဳရာတြင ္ ျမနမ္ာ့တပ္မေတာ္မ ွ အခါအားေလ်ာစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 

သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားမွ ရရွိသည္ ့ အခ်က္မ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား၊ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ အခ်က္မ်ားကို 

လည္းေကာင္း အေျခခံ၍ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရာနယ္ေျမမ်ားတြင ္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ 

အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ (ရခိုင္ျပည္နယ္)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဤေလ့လာမႈတြင္ 

ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ ဤေလ့လာ သံုးသပ္မႈကို ျပဳရာတြင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္မွ အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့

ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚတြင ္ အေျခခံ၍ ျပည္သူတရပ္လံုး လိုလားေတာင္းတလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ရရွိႏိုင္ရနအ္တြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန ္ႀကိဳးစားထားပါသည္။  

     ကမၻာ့အရွည္အၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ႀကီးသည ္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ 

အထိ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၁)ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည။္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ဖြားဘက္ေတာ ္အျဖစ္ပင ္

သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါျပည္တြင္းစစ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္  

ယေန႔အခ်ိန္ထိ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ပါေသးသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသ ူ ျပည္သူအမ်ားက မေထာက္ 

မညႇာ အမွန္အတိုင္းၾကည့္၍ ပကတိတရားအေပၚမ ွရႈျမငဆ္င္ျခင္ၾကည့္သင့္သည္။ 
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    အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသနည္းဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာရွိသည့္ 

အနက ္အဓိကအက်ဆုံး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အယူအဆ ကြဲလြဲခ်က္ေပၚ အေျခခံ၍ 

လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပု ံအေျခခဥံပေဒ၏ ေပးထားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေပၚ 

လာရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းေျပာရေသာ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ရန ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ 

အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

     ျပည္တြင္းစစ္အစကို ၁၉၄၈ခုႏွစ ္မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတကီ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ 

ဆင္ႏႊဲသည့္ အခ်ိန္မွစသည္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဗကပတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲမ့ႈကို 

ႏိငု္ငံေရးသေဘာတရား မတူကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မည္သူမွန္သည/္မွားသည္ တို႔ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားမွာ ဤေလ့လာမႈ၏ နယ္ပယ္အတြင္း ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေနာက ္ၾသဂုတ္လ (၇) 

ရက္ေန႔တြင ္KNDOႏွင္ ့ကရငစ္စ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အိမ္မဲၿမိဳ႕ႏွင္ ့မအူပင္ၿမိဳ႕မ်ားကို ၀င္ေရာက ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ျပည္နယ္ရရွိေရးကို အေျချပဳ၍ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး သည္လည္း စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဤကား 

ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ကိစၥဟုဆို ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါႏွစ္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း စစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစရာ 

ကနဦးအစပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

      “စစ္ဆိုသည္မွာ စရန္လြယ္သေလာက္ အဆုံးသတ္ရန္ခက္ခဲသည္” ဆိုသည့္ စကားအတိုင္းပင္။ ယေန႔အထိျမန္မာ 

ျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္ကားမၿငိမ္းႏိုင္ေသးေပ။ လြတ္လပ္ၿပီးစ ဖဆပလအစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း 

ေရးရရွိရန ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ ္ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ဖဆပလ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက “ေျခႏွစ္ေျခ”မူအေပၚ 

အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ေဆြးလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဦးႏု၏“ေျခႏွစ္ေျခ”မူကို စစ္တပ္က 

လက္မခံခဲ့ဟ ုဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရကာလ မွတ္တမ္းတြင္ အတိအလင္းေဖၚျပခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း 

အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ ္ ေခၚယူခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအပါအဝင္ KNU/KNDO၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ေကအိုင္ေအ၊ ကြန္ျမဴနစ ္

ပါတီ (ဗမာျပည္) (အလံန)ီ၊ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စ၊ီ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္၊ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး 

တပ္ေပါင္းစ ုႏွင့္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

    ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိပဲ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသာ တဖြဲ႔ၿပီးတဖြဲ႔ တိုးပြားလာသည္ကိုသာေတြ႔ရသည္။ ယခအုခ်ိန္တြင ္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း(၂၀)ခန္ ႔ ရွိေနေပသည္။ ဖဆပလကာလ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး 

ပြဲသည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေနအထားရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပ်က္ခဲ့ 

ရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စကီာလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာမ ူ ဆိုရွယ္လစ္ပါတ ီ တစ္ပါတစီနစ္ေအာက္ ဆြဲယူ 

သြတ္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြ ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြပဲြမွာ မေအာင္ျမင္ပဲ ပ်က္ျပားခဲ့ရေပသည္။ 
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     ၁၉၈၈ခုႏွစ္ လူထုအေရးေတာ္ပုံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဆ့ိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ၿပိဳကြဲပ်က္သုဥ္းသြားခဲရ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရ 

ၿပီးေနာက ္ ဖဆပလေခတ္တြင္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သလို၊ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္း 

ယူၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဖဆပလ 

ေခတ္ထဲတြင္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းယူၿပီး လက္ဝဲညီညြတ္ေရးလုပ္ရန ္ ႀကံရြယ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည ္သူဦးေဆာင္ 

ေသာ မဆလေခတ္တြင္လည္း မည္သည့္ညီညြတ္ေရးမွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ျခင္းထက္ 

စစ္ေဘာငက္်ယ္ေအာင္သာ ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

     ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေလ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမွာ ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္ႏွင့္ 

စစ္တပ္၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ကို စိုးရြံ႕ဟန္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ တပ္မေတာ ္ ထိပ္ပိုင္း 

ေခါင္းေဆာငမ္်ားအေနျဖင္ ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူလိုဟန္မရွိ။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုသာ ဆက္လက္ေမြးျမဴ 

ထားလိုဟန္ပင္ ရွိသည။္ ဤနည္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္လႊမ္းမိုးမႈကို ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္တည္ေဆာက္၍ 

စစ္ေဘာင္ကိုခ်ဲ႕ထြင္ၾကသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

      ၁၉၈၈ခုႏွစ္အေရးေတာ္ပုံၿပီးသည့္ေနာက္ နဝတ၊ နအဖေခတ္သို ႔ ေရာက္ရွခိဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ အတိအလင္း အာဏာ 

ရယူထားေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ထိုကာလတြင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္၏ အစကနဦး 

အျဖစ ္သတ္မွတ္ခံရေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဦးစြာပထမ ဗကပကို ကိုးကန္႔ တို႔မွ 

ျခားနားခဲ့ၾကသည္။ ထို ႔ေနာက ္ ဝ တို႔ခြဲထြက္သြားခဲ့သည္။ ဗကပတို႔၌ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားမရွိေတာ့။ ဗကပမွ 

ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားအား နဝတအဖြဲ႔က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔”ဆိုေသာ ေဝါဟာရျဖင္ ့သိမ္းသြင္းေစ့စပ္ခဲ့ၾကသည္။  ထိုအဖြဲ႔မ်ားမွာ 

လည္း ကာလတခုသာ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ယခင္အတိုင္းျပန္လည္၍ စစ္တပ္ႏွင့္တိုက္ပဲြမ်ား တေက်ာ့ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာခဲ ့

သည္။  

      ဤသို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု သမတု္ထားေသာအဖြဲ႔မ်ား ျပန္လညလ္က္နက္ကိုင္သြားၾကသည္မွာ မူလကပင္ တိက်ခိုင္မာ 

ေသာ မူဝါဒမရွိပဲ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္ဦးစားေပးၿပီး အသြင္အျပင္သေဘာအရ ယာယီေျပလည္ယုံသာ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ဟန္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ BGFေခၚ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ ္ မ်ားအျဖစ္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားအား သြတ္သြင္းရာမွ လက္မခံႏိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ားက 

လက္နက္မစြန္႔ပဲ ျပန္ကိုင ္ လာၾကျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲသ့ည္။ ဝ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကမ ူ လက္နက္လည္းမစြန္႔ ကိုင္ထားၿမဲ 

ကိုင္ထားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝ ျပည္အျဖစ္တရားဝင္ ေၾကညာ၍ ဗဟိုအပု္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့ကင္းစြာေနထိုင္ခဲသ့ည္ကိုေတြ႔ 

ျမင္ႏိုင္ပါသည္။  

 အထက္ပါအခ်က္လက္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဖဆပလေခတ္၊ မဆလေခတ္၊ နဝတ၊ နအဖေခတ္ဟူ၍ လြတ္လပ္ေရး 

ရၿပီးေနာက ္ ေခတ္တိုင္းတြင ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ 
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ဖဆပလႏွင့္ မဆလေခတ္တို႔တြင္ ဝါဒေရးရာႏွင္ ့ဖက္ဒရယ္မူအေပၚ အဓိကညႇိႏိ ႈင္းရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း နဝတ၊ နအဖေခတ္ 

ေနာက္ပိငု္း ယေန႔အရပ္ဘက္တပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင ္ ဖက္ဒရယ္မူအေပၚ အေျခခံ၍ 

သာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MCRS	   5	  

	  

 

ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ၏ ပထမသက္တမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး  

     ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အခ်ိဳ ႕ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ BGF 

(နယ္ျခားေစာင့္တပ)္အျဖစ္ လက္မခံႏိုင္သည့္အတြက္၊ ျပန္လည္လက္နက္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕မွာတင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ထိုေနာက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္မွာက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုကာလ 

တြင ္အဓိကအတိုက္ခံပါတီျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ေရြးေကာက္ 

ပြဲ မဝင္ခဲ့ၾကေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္မွာလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 

ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမ ွ မဲအမ်ားဆုံးရၿပီး ဦးသိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ ္ ဦးေဆာင္ကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုဖြ ႔ဲႏိုငခ္ဲ့သည္။ 

ဤအခ်ိန္မွာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲျဖင္ ့ အစိုးရတရပ္ကိ ု တေက်ာ့ျပန္လည္ 

ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထားခ်က္အရ ျပည့္ဝေသာ အရပ္သားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ကား ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ 

     ဦးသိန္းစိန ္သမၼတအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂတု္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား စတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ တၿပိဳင္တည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ 

(UPC)၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ  (UPWC)ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC) 

တို႔ကို ဖြဲ႔စည္း၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထပ္မံႀကိဳးစားၾကျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ယေန႔အခ်ိန္ထိ မေျပလည္ႏိုင္ေသး။ 

တိုက္ရင္းေဆြးေႏြး၊ ေဆြးေႏြးရင္းတိုက္ဆိုသကဲ့သို႔ပင္။ ဦးသိန္းစိနလ္က္ထက္တြင္ NCAကို လက္မွတ္ထိုးေရးအတြက္ 

မူေဘာင္ခ်ခဲ့သည္။ NCA ျဖစ္လာရန္ ၁၇လအၾကာ ညွိႏႈိင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကသည။္ လိုင္ဇာညီလာခံအၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ 

ထဲ၌ မူၾကမ္းကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုညီလာခံမွ  “တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

ညိွႏိႈင္းေရး အဖြ ႔ဲ (NCCT)” ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင ္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(၈)ဖြဲ႕တို႔က လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

      လက္မွတ္ထိုးေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာ (၁) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုုး(KNU)၊ (၂) ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာငစ္ီ (KPC)၊ (၃) 

ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA)၊ (၄) ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ (၅) 

ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတ(ီALP)၊ (၆) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ (၇) ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

(PNLO)၊ (၈) ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)တို႔ျဖစ္သည္။ SSPPမွာ ျပည္နယ္အ 

ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း NCA ကိုမူ မထိုးရေသးေပ။ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔ 

UWSA မွာလည္း ယခင္သေဘာတူညီခ်က္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာၾကာင့္ NCAတြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္မလိုဟုဆို ပါသည္။ 
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 NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကိ ု ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္ 

ျဖစ္သည္ဟု လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသူ အေပါင္းကယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔မွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိ ုတက္လွမ္းၾကရန ္

ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖင္ ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိုခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမည္ ့ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္” သို႔တက္လွမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ဟန္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ ္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

ျပည္တြင္းစစ္ကား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမသြားေသးသကဲ့သို႔ အပစ္ရပ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေသနတ္သံတို ႔ ပိုမိုျပင္းထန ္ လာခဲ့ၾကျပန္ 

ပါသည္။ NCAစာခ်ဳပ္တြင ္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕(၈)ဖြဲ႔ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း (၅)ႏွစ္တာသက္တမ္းတေလွ်ာက္လုံး 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ေတြကုန္လြန္ခဲ့သည္ဟ ု ေဝဖန္သုံးသပမ္ႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အပစအ္ခတ ္

ရပ္စဲေရး NCAစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းသည္ ျမန္မာၿ့ငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္ေပၚမႈသမိုင္းတြင ္ ပထမဆုံးေသာ 

ေအာင္ျမင္မႈ တခုဟုယူဆႏိုင္ပါသည္။ ယခင္က ဤအဆင့္ထိပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းမရွိဟု အေကာင္းဘက္မွ ရႈ႕ျမင ္

သည္လည္း ရွိပါသည္။  

     သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 

၂၀၁၅ခုုႏွစ ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲ၌ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုု ႀကံခ့ိုင္ေရးႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရႈံးနိမ့္သြားၿပီး 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက မဲအမ်ားဆုံး ရရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို 

ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ NLDဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ “၂၁ ရာစုပင္လုံ”ဟု အမည္ေျပာင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အသြင္သဏၭာန္သစ္တခ ုေပၚထြက္လာပါခဲသ့ည္။ 
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၂၁ရာစုပင္လုံေဆြးေႏြးပြဲ    

       NLD အစိုးရတက္လာၿပီး “ဒုတိယပင္လုံ”ဆိုေသာအမည္အစား “၂၁ရာစုပင္လု”ံအျဖစ ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂၁ရာစု 

ပင္လုံဆိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိ ု ရည္ညႊန္းလိုဟန္ရွိပါသည္။ NLD အစိုးရတက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲအတြက ္ အသစ္ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတ(ီUPC)၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC)၊ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

စင္တာ(MPC)တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံေနရာတြင ္ ၂၁ရာစုပင္လု ံ

ျဖင္ ့ အစားထိုးလိုက္ေတာ့သည္။ ဤသို႔ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ 

ေသာ္လည္း တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ႏွင့္ ၎၏သေဘာတူညီခ်က္အရဖြဲ႕ စည္းခဲ့ေသာ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင္ ့ပစ္ခတ္တိုက္ခိုမႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတ ီ (JMC-U)တိုု႔ကိုု ဆက္လက္ အသိ 

အမွတ္ ျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲအျပီး စတင္မည္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 

အဓိက ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္  အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ NCA တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင္ ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ 

ပူးတြဲေကာ္မတ ီ(UPDJC) ကိုုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ UPDJC တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မ ွဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။  

      အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဧၿပီလတြင္အာဏာလက္ခံၿပီးေနာက္ ဧၿပီ(၂၇)ရက္ေန႔တြင ္ JMC-Uတို႔ ႏွင့္ပထမအႀကိမ္ 

ေတြ ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုပြဲတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အားလုံးပါဝင္ေရးကိ ု ဦးတည္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ညီလာခံမ်ားမွတဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုုကေရစဖီက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတခ ု ထူေထာင္ေရးကို ဦးတည္ေၾကာင္း 

ေျပာခဲ့သည။္ ၂၁ရာစုပင္လုံႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအားလုံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္႐ိုုက္ ကိုင္တြယ္မည္ဟု 

ဆိုပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေမလထဲတြင ္ ယခင္ကဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ MPCကို ဖ်က္သိမ္း၍ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို႒ာန(NRPC) ကိုဖြဲ႕စည္းကာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းကို ဦးေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။               

      ဤေနရာတြင္ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း 

ေမ(၁၃)ရက္ေန႔တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင္ ့ေတြ႕ဆုံရာတြင ္၂၁ရာစုပင္လုံကိ ုတပ္မေတာ ္အေနျဖင္ ့ပူးေပါင္း 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒို ႔တာဝန္အေရး သုံးပါးကိုေတာ့ အထိပါး 

ခံမည္မဟုတ္ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ထြန္းဦးကလည္း “ကိုးကန္႔ MNDAA၊ တအန္း(ပေလာင္) 

အဖြဲ႔ (TNLA)၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ ္ (AA) တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမ ွ ေသြဖယ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း။ သို႔ျဖစ္၍ 

ယင္းအဖြဲ႕တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ဖိတ္ရန္မသင့္ေၾကာင္း။ ၎တို႔ႏွင့္မေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း။ 

၎တို႔အေနျဖင့္ လက္နက္စြန္႔ရန ္လိုေၾကာင္း။” တို႔ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ “ဝ” UWSA တို႔အေနျဖင့္လည္း ယခင ္
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လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ မတူေသာအခ်က္မ်ား NCA တြင္ပါရွိသည့္အတြက္ လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တို႔ေျပာခဲ့ 

ပါသည္။   

       ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခ ံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ ွအားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေရး (All inclusive) ကို ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ 

စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ သေဘာထားအရ MNDAA၊ TNLA၊ AA တို႔အေနျဖင့္မ ူ ပါဝင္ရန ္အခြင့္မွာေဝးေနခဲ့သည္။ သို ႔ဆိုလွ်င္ 

အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေရးမွာ စာရြက္ေပၚတြငသ္ာ ရွိေနေပေသးသည္။ ယင္းသို႔ ၂၁ရာစုပင္လု ံလုပ္ေဆာင္ရန ္စိုင္းျပင္းေနသည့္ 

ကာလအတြင္း ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင္ ့ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင ္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ 

ရခိုငတ္ြင္စစ္ပြဲမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွင္ ့ တအန္း(TNLA)တို႔ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင္လ့ည္း 

တိုက္ပြဲမ်ား ရက္ဆက္လိုလိုျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

     ဤအပိုင္းတြင၂္၀၁၆ခုုႏွစ္ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင ္ NCA လက္မွတ္မထိုးထားေသာအဖြဲ႔(၇)ဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင ္  ဝ 

အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ UWSAမွစစ္ေရးမဟာမတိ္္ ဖြဲ႔စည္းေရးကိုဦးတည္ၿပီး တပ္ေပါင္းစု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ ေတာင္းဆိုခဲ့ 

ဖူးသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ေမလ(၁၃)ရက္ေန႔ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး UNFC ႏွင့္ 

UWSA တို႔ ပိုမိုနီးကပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႕ေသာ ္ UNFCတြင္ KNU ႏွင့္  RCSS မပါဝင္ေခ်။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဟုအမည္တြင္ေသာ NCAလက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားေပါင္းၿပီး FPNCCဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ ့

ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ ေရးတပ္မေတာ(္UWSA)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ 

တပ္မေတာ(္NDAA-မိုင္းလားအဖြဲ႔)၊ ရွမ္းျပညတ္ိုးတက္ ေရးပါတီ(SSPP)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)၊ ျမန္မာ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္(MNDAA)၊ တအန္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ ္

(TNLA)၊ ရကၡိဳင္တ့ပ္မေတာ ္(AA) တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

      အဆိုပါ FPNCC အဖြဲ႔သည္ ဦးသိန္းစိန္ကာလကတည္းက NCAစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ တက္လာေသာအခါတြင္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မ ွ၎တို႔အားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မဖိတ္သင့္ 

ေၾကာင္း။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကတည္းက လက္နက္ကိုင္ထၾကြသူေတြျဖစ္ေၾကာင္း။ ၎တို႔လုပ္ရမည္မွာ 

လက္နက္စြန္႔ရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျငင္းဆန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတြ႕ဆု ံေဆြးေႏြးေရးမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေန 

ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။  

      ထိုသို႔ေသာအေျခအေနၾကားထဲတြင္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက ္ ၂၁ရာစုပင္လုံ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ညီလာခံကို ၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ (၂၈)ရက္မွ စက္တင္ဘာ(၂)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲတြင ္တိုင္းရင္းသား 

မ်ားဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အမည္ေျပာင္းေရးႏွင္ ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အလွည့္က် ထားရွိေရး၊ ဖြဲ႔စည္ပုံအေျခခံဥပေဒ 

ျပင္ေရး တို႔ု တင္ျပခဲသ့ည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ေမလ 
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(၂၄)ရက္ ေန ႔မွ (၂၈)ရက္ေန႔ထိ (၅)ရက္သာ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံမွ NCA စာခ်ဳပ္ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူ 

ဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီတိုု႔မွ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ 

ဇလူိုင္လ(၁၁)ရက္မွ (၁၆)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံမွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အခ်က(္၃၇) 

ခ်က္ကို အစိတ္အပိုင္း(၁)ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္း(၂)အျဖစ(္၁၄)ခ်က္တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတစူာခ်ဳပ္အတြက္ လက္မွတ္ 

ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့အ္ျပင ္စုစုေပါင္း(၅၁)ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ 

     ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖဖာ္ဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင္ ့ လားဟူဒီမိုုကရက္တစ္ပါတီတိုု႔ NCAကို လက္မွတ္ထိုးခ့ဲၿပီး 

ေနာက္ပိုုင္းတြင ္  NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေသာအဖြဲ႔မွာ စုုစုုေပါင္း(၁၀)ဖြဲ႔အထိ တိုးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင ္တပ္မေတာ္မ ွ စစ္တိုင္းႀကီး(၅)တိုင္းအား ဧၿပီလကုန္အထိ တဖက္သတ္ အပစ္ရပစ္ဲေရးကို 

ေၾကညာခဲ့သည္။ 
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ေလးလတာအပစ္ရပ္စဲေရးကာလအေျခအေန    

       ၂၀၁၈ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလကုန္ထိ ေလးလအပစ္ရပစ္ဲေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ စစ္တိုင္းႀကီး(၅)တိုင္းမွာ (က) 

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ၊္ (ခ) အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္၊ (ဂ) အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္႒ာနခ်ဳပ၊္ (ဃ) အေရွ႕ေျမာက္ 

တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ၊္ (င) ႀတိဂံတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္တို႔ျဖစ္သည္။ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္႒ာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ 

တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ထဲတြင ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ “NCA 

စာခ်ဳပ္တြင ္လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္အတြက္ စစ္ဆင္ေရး 

နယ္ေျမအလိုက္ စစ္တိုင္းႀကီး(၅)တိုင္းကိ ုအပစရ္ပ္ဆိုင္းေပးထားမည”္ ဟုပါရွိသည္။  

      ယင္းသို႔မထုတ္ျပန္မီ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 

မင္းေအာင္လိႈင္မ ွဦးစြာေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း တဖြဲ႔ျခင္းအလိုက္ ပစ္ခတ္ 

တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက ္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ထို႔အျပင ္ အပစ္ရပ္ဆိုင္းထားေသာကာလအတြင္း 

စစ္နယ္ေျမအလိုက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင္ ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ဗဟို႒ာနႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးသြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတို႔လည္း ပါရွိသည္။ 

     အဆိုပါ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုုး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံမ ူ

(၆)ခ်က္အနက္ (၁)သေဘာတူထားသည့္စာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ (၂) ၿငမိ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ အျမတ ္

မထုတ္ရန္၊ (၃) ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန၊္ (၄) တို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မ ွ

ထုတ္ျပန္ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိ ုေလးစားလိုက္နာရန ္တို႔ပါရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ 

ေျပာၾကားခဲ့သည့္ “၂၀၂၀တြင ္ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ္ျပည္သူ႔လက္ဝယ္သို႔ အေရာက္အပ္ႏွင္းမည”္  ဆိုသည့္ကတိအတိုင္း 

လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားအတိုင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း 

ပါရွိသည္။ 

     ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုုး၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚတြင္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံသည္မ်ားရွိသလို၊ သတိထားေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ား 

လည္းရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ား ၾကိဳဆိုသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုုတ္သံ႐ံုုး 

မွလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

RCSS၊ KNU၊ UWSA၊ ALPတို႔ကလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ NCAတြင ္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ KIO မ ွဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင ္
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      “စစ္တိုင္းႀကီး(၅)တိုင္းအား ၄လၾကာအပစ္ရပ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင္ ့တစ္ဖြဲ႔ျခင္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ 

ရက္ေန႔တြင ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ေနရာကြက္၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ တႏိုင္ငံလုံး 

အပစ္ရပ္ေပးရန ္ေတာင္းဆိုသည္။ အပစ္ရပ္ေၾကညာစာတမ္းသည္ ထာဝရတည္ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာကအ္ကူ 

ျပဳလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းမည္ဟု KIA မွမူခ်ထားသည့္အတိုင္ 

တပ္မေတာ ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း” တို႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

     ထိုနည္းတူ TNLA မွ ဗိုုလ္မွဴးႀကီး တာ့ဘုန္းေက်ာ္မွလည္း “ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ သတိအေန 

အထားျဖင့္ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါဟာေကာင္းမြန္တဲ့ ေျခလွမ္းတရပ္အေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့

အျပည့္အဝေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖိုု႔ေတာ့ ခက္ခဲအုံးမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာရပ္မယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာ တိုက္မယ္ 

ဆိုတဲ့သေဘာေတြ ေတြ႕ေနရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ညွိႏိႈင္းစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ထဲမွာလည္းေတြ႕ဖို႔ဆိုတာ ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံဖို႔ တာဝန္ေပးထားတဲ ့အဖြဲ႕ေတြလည္း တာဝန္ေပးထားတယ္ဆိုေတာ့ ဒီအတိုင္း 

အျမန္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုတယ”္ ဟုဆိုပါသည္။ 

     ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးေဇာ္ထြန္းက “၃မ်က္ႏွာ ေၾကညာခ်က္ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ 

သတိထားဆင္ျခင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔တယ္။ တပ္မေတာ္က အေလ်ာ့ေပးမယ့္ ပုံစံလို႔ က်ေနာ္တို႔ အေျပာရခက္တယ္။ 

အခုထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ စစ္ေရး၊ သူ႔ရဲ႕စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အရ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ပုံစံရွိတယ္။ ဒီေန႔သူတို႔က ႏိုင္ငံတကာဖိအား 

ကလည္းျပင္းထန္ေနတယ္။ စစ္မ်က္ႏွာသစ္ေတြကလည္း ေပၚလာတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းသာမကပဲ အေနာက္ပိုင္းမွာပါ 

ျဖစ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ ့ စစ္မ်က္ႏွာအားလုံး တၿပိဳင္နက္တည္းစစ္ဆင္ေရး လုပ္ဖို႔အေနအထားက်ေတာ့ သူ႔အတြက္ 

အကန္႔အသတ္ႀကီးလာတယ္။ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ကို ျပန္ၿပီးက်ဳံ႕ လိုက္တဲ့ သေဘာလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” လို႔ဆိုခဲ့ပါသည္။    

     ပအိုဝ့္လြတ္ေျမာက္ေရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းကလည္း တပ္မေတာ္၏ တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္ကို 

ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ KBC၏ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ ္ ေဒါက္တာခလန္ဆြန္ဆြမ္ကလည္း စစ္ေရွာင ္

အဖြဲ႔မ်ားမူလေနရာျပန္ပို႔ေရး၊ အစိုးရႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးရအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ တပ္မေတာ္ေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆို ေၾကာင္း။ 

အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္တခ ု ျဖစ္ေၾကာင္း။ အခုလိုေၾကညာ႐ံုုသာမက စစ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားလွ်င္ 

ပိုေကာင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကိ ု ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္တဲအ့တြက္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းေျပာသြား ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္ 

လြတ္ေျမာက္ေရးပါတ(ီALP)ကလည္း ဒီဇင္ဘာ၂၂ရက္ ရက္စြဲျဖင္ ့ “ဒီဇင္ဘာ၂၁ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ ္

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္မပါသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။       

      တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင္ ့ ေၾကညာခ်က္အေပၚ စိုးရိမ္မည္ဆိုက စိုးရိမ္စရာပင္။ ဤသို႔ အပစ္ရပ္ေၾကညာ 

ၿပီးေနာက္(၃)ရက္အၾကာတြင ္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္မ(၁၁)၊ ခမရ၂၁၉သည္ ဒီဇင္ဘာလ 

(၂၃)ရက္ေန႔၌ ေရႊေမာ္ရြာတြင ္ညအိပ္စခန္းခ်ရာမ ွ (၂၄)ရက္ေန႔မနက္ပိုင္း ျပန္အထြက္တြင ္ TNLA (တအန္း/ပေလာင္) 
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အဖြဲ႔ႏငွ့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ TNLAကမ ူသူတို႔စခန္းရွိရာသိုု႔ ဗမာတပ္က ေရာက္လာ၍ တိုက္ပြဲ ျဖစၾ္ကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

အဆိုပါဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္း တိုက္ပြဲတြင ္ ေဒသခံမ်ား အထိအခိုက္မရွိဟု ဆိုပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 

အပစ္ရပ ္ ေၾကညာၿပီး(၃)ရက္အၾကာတြင္ ပထမဆုံးတိုက္ပြဲျဖစ္ျခင္းမွာ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု 

ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူတို႔က ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။      

       အမွနမ္ွာ ကြတ္ခိုင္နယ္ေျမထဲတြင ္ KIA၊ TNLA၊ MNDAAတို႔ လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမတခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒသရွိ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္ကို ၾကားနာရၿပီး ဝမ္းေျမာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို ႔ စစ္ပြဲမ်ား 

ျပန္ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကလိုပဲ စိုးရိမ္ေနၾကရျပန္ပါသည္။ ထိုတိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္အေပၚ မည္သူကမွန္၍ မည္သူက 

မွားသည္ကို ေဒသခံတို႔ ေျပာဆိုရဲျခင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ထိုနည္းတူ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္အေပၚတြင္လည္း လူထုယုံၾကည္မႈ 

ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။   

     အပစ္ရပ္ေၾကညာထားေသာ္လည္း ၂၀၁၉ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲ ေရာက္သည္အထိ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 

မ်ားႏွင္ ့ တပ္မေတာ္တို႔ ေတြ ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကားအေကာင္ထည္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။ တိုက္ပြဲအျပင္းအထန ္ မရွိ 

ေသာ္လည္း စစ္ေရးတင္းမာမႈ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဇနန္ဝါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင ္တပ္မေတာ္သတင္းမွန ္ထုတ္ျပန ္

ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းခ်က္ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ဒီဇင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔မ ွ ဇႏၷဝါရ ီ

(၂၄)ရက္ေန႔ အထိ လက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ(၁၃)ႀကိမ္။ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ (၁၆၈)ႀကိမ္။ 

ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံမႈ(၁၀)ႀကိမ္။ လူသစ္စုေဆာင္မႈ(၂၀)ႀကိမ္။ တပ္မေတာ္ကို ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မႈ (၁၀)ႀကိမ္ႏွင္ ့

ကားမိုင္းခြဲမႈ (၂၀)ႀကိမ ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။ ဤသည္မွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို 

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင္ ့တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနျဖင့္၊ ကတိကဝတ္ပါ သတ္မွတ္သည့္ 

နယ္ေျမအတြင္း သို႔ ေဖဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဆုတ္ခြာၾကရန္ ဆိုေသာအခ်က္လည္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

       တပ္မေတာ္၏အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ ့ ရွမ္းေျမာက္နယ္တြင္ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈ (၆၅)ႀကိမ ္

က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို TNLA ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မႈးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က “က်ေနာ္တို႔နယ္ေျမပိုင္းျခားမႈ 

မရွိေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔လႈပ္ရွားေနက် ေနရာမွာပဲ လႈပ္ရွားပါတယ္။ တပ္ကသာ မန္းရံ၊ နမ့္စန္နဲ႔ နန္းခမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ 

စခန္းငယ ္ တခုေဆာက္လုပ္တာပဲရွိတယ္။” လို႔တုံ႔ျပန္ေခ်ပခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကခ်င(္KIA)ကလည္း ကခ်င္နယ္ေျမ 

အတြင္း လူသစ္စုေဆာင္းတာ မရွိဘူး။ သူတို႔မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။  

       အပစ္ရပ္တစ္လတာ ကာလအတြင္း NCA မထိုးရေသးေသာ ေဒသမ်ားတြင္သာမက NCA ထိုးထာေသာ ေဒသမ်ား 

တြင္လည္း စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေၾကာင္းကိ ု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕မ ွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ 

“တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ KNU တပ္မဟာ(၅)ၾကား တိုက္ခိုက္မႈ(၉) ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လႈိင္းဘြဲ႔တြင္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ 

တစ္ႀကိမ္။ တပ္မဟာ(၅)မွ တပ္မေတာ္အား ေခ်ာင္းပစ္မႈ(၉)ႀကိမ္။ မိုင္းျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈ (၂)ႀကိမ္။” တို႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
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       ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚတြင္ ေကအန္ယ ူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာတာဒိုမကူ “တပ္မေတာ္၏ သတင္း 

ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ စြပ္စြဲမႈသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း။ KNUအား ဘုံသေဘာတူညီမႈ မရွိေသာကာလအတြင္း သေဘာ 

ကြဲလြဲမႈအေပၚ အင္အားမသုံးသင့္ေၾကာင္း။ ဆက္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲရန ္

ျပည္သူထံမွ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပံ့ပိုမႈမ်ား ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။” တို႔ကိုျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ 

အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈရွိေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းႏွင္ ့ႀတိဂံတိုင္းတို႔တြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းကိ ုမေတြ႕ရပဲ တပ္သားသစ ္ စုေစာင္း 

ျခင္း ကိုေတြ႕ရသည္ဟု တပ္မေတာ္မွထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါသည္။        

       အပစ္ရပ္ကာလ ႏွစ္လအၾကာတြင ္တပ္မေတာ္က ေဖဖာ္ဝါရလီ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ၂လတာအတြက္ သတင္း ထုတ္ျပန ္

ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အတြင္း တိုက္ပြဲ(၆)ႀကိမ ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ (၂၅)ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္မႈ (၂၈၆)ႀကိမ္။ ဆက္ေၾကး 

ေကာက္ခံမႈ(၂၂)ႀကိမ္။ လူသစ္စုေဆာင္မႈ(၃၀)ႀကိမ္ထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင ္အပစ္ရပ္ေၾကညာၿပီး 

ဒုတိယလ၌ ျမန္မာတ့ပမ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္တို႔ၾကားတြင္မက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 

အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္ဟုုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

    ဤသို႔တဖက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လ(၁)ေန႔၌ တ႐ုုတ္ႏိုင္င၊ံ ေရႊလီသို႔ ယူနန္အစိုးရက KBC 

ေခါင္းေဆာင္တို႔ကို ေခၚယူေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆုံပြဲတြင ္“တ႐တု္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအစိုးရအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ ္

မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း။ NCA လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကိုလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင္ ့ မေပးဖို႔ 

ကိုလည္း တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံက အႀကံျပဳထားေၾကာင္း။ KBC အေနနဲ႔ကလည္း NCA ကို KIAမွလက္ မွတ္ထိုးရန ္တြန္းအားေပးေစ 

လိုေၾကာင္း။ အကယ္၍ KIAအေနျဖင့္ NCAကိုလက္မွတ္မထိုးပါက နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားပိတ္ၿပီး KIA ၏လကန္က္စက္႐ုံမ်ားတြင္ 

အကူညီေပးေနသည့္ တ႐တု္ပညာရွင္မ်ားကို ျပန္လည္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ကိုေျပာဆိုေၾကာင္း” KBC ေခါင္းေဆာင္ 

ခလန္ဆြမ္ဆန္က BBC ေျပာျပခဲ့သည္ဟု ဆိုပါ သည္။ 

     ၂၀၁၉ခုုႏွစ္ ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင ္ က်င္းပေသာ တပ္မေတာ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ ွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန ္ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဗိုလ္မႈခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦးမ ွ“အပစ္ရပ္ကာလ 

ရက္ေပါင္း(၁၃၀)အတြင္း မိမိတပ္ႏွင္ ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ (၅၃)ႀကိမ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားမႈ 

(၄၅)ႀကိမ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ(၄၆၉)ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ(၄၂)ႀကိမ္၊ 

လူသစ္စုေဆာင္မႈ(၅၂)ႀကိမ ္ ရွိခဲ့တယ္” ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားထဲတြင္ KIAႏွင္ ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္ ျဖစ္ပြား 

မႈမွာ (၁၄)ႀကိမ္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္သည။္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 

အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားမႈတြင ္ RCSS၊ TNLA၊ SSA(ဝမ္ဟိုင္း)တို႔၏ ျဖစ္ပြားမႈသည္(၄၂)ႀကိမအ္ထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ထပ္မံ 

ထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ 
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      အပစ္ရပ္ေလးလတာကာလတြင္ စစ္တိုင္းႀကီး(၅)တိုင္းတြင္ ရခိုင္မပါဝင္ေသာၾကာင္ ့ရကၡိဳင္တပ္မေတာ ္ AAႏွင့္ ျမန္မာ 

တပ္မေတာ္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ ွဧၿပီလအတြင္း တိုက္ခိုက္မႈအႀကိမ္(၁၂၀)ခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းထြန္းက 

ေျပာခဲ့ပါသည္။ NCA မထိုးရေသးေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုးထားေသာ KNU တပ္မဟာ(၅)ႏွင့္ေသာ ္

လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္မကူား အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲမျဖစ္ခဲ ့

သလို အခ်င္းခ်င္းလည္းတိုက္ပြဲမျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ စိုင္းရြယ္လင္က 

“ေလးလတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ လွည့္ကြက္တခုမွ်သာျဖစ္တယ္” ဟု သံသယစကား ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ 
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၄လတာအပစ္ရပ္ကာလ သုံးသပ္ခ်က္ 

     ေလးလတာအပစ္ရပ္ကာလကို ၂၀၁၈ခုုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔မွစ၍ တပ္မေတာ္မ ွ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဓိက 

စစ္တိုင္းႀကီးငါးတိုင္းကို ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစစ္တိုင္းႀကီးငါးတိုင္းတြင ္NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ ေျမာက္ပိုင္း 

မဟာမိတ ္ အဖြဲ႔(၄)ဖြဲ႔တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည္။ ထိုေလးဖြဲ႔တြင္ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (TNLA)၊ 

ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ဓီမိုုကေရစ ီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ ္ (MNDAA)၊ ကခ်ငလ္ြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ ္ (KIA) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္ 

တပ္မေတာ ္(AA)တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္AA အဖြဲ႔တည္ရွိရာ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းသည္ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္တြင္ မပါရွိေပ။ 

၎ေလးဖြဲ႔ သည္ စစ္ေရးမဟာမိတ္မ်ားပင ္ ျဖစ္ၾကသည္။ သာဓကအျဖစ ္ MNDAAႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ 

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္က AA ႏွင့္ TNLA တို႔က MNDAA ဘက္မွ ဝင္ေရာက္စစ္က ူေပးခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။ 

     ထို႔အျပင္ အဆိုပါ AAႏွင့္ TNLAတို႔သည္ KIA နယ္ေျမတြင္ စစ္သင္တန္းဆင္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုပါသည္။ NCAတြင ္လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔သည္ FPNCCဟု အတိုေကာက္ 

ေခၚေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔တြင ္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ 

သည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ စစ္ေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑အား ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည့္ 

အခ်က္ကို သုံးသပ္ရာတြင္ခ်န္လွပ္ထား၍မရႏိုင္။ အဆိုပါ FPNCC အဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ SSPP၊ UWSA၊ MNDAA၊ KIA အဖြဲ႔တို႔ 

သည္ နဝတ လက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင ္လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး  ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပံုု အေျခခံဥပေဒေပၚလာၿပီးေနာက္ 

ျပည္သူ႔စစ္ အသြင္မေျပာင္းႏိုင္သျဖင္ ့လက္နက္ျပန္လည္ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕႔မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

       

အပစ္ရပ္ကာလ နယ္ေျမလုတိုက္ပြဲအေျခအေန 

        အပစ္ရပ္ေၾကညာခဲ့သည့္ စစ္တိုင္းၾကီး(၅)တိုင္းနယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္ႏွင္ ့ တိုင္းရင္းသားတိုု႔ၾကား 

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေပါင္း (၅၄)ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သလို၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းတို႔၏ တိုက္ပြဲေပါင္း(၄၅)ႀကိမ ္

ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္း မေျပာမီ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား 

နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈေတြကို အရင္ၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ RCSSႏွင့္ TNLA တို႔၏ နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္ 

လႈပ္ရွားမႈမွာ အေတာ္ျပင္းထန္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔၏စစ္ပြဲသည္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ီေျပာရမလိုပင္။ RCSSသည္ NCA 

တြင္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္၍ TNLA သည္ NCAတြင ္လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ 

      ၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ RCSSသည္ ၎တို႔၏စခန္းျဖစ္ေသာ “မုန္ဟ” ေဒသစခန္းအျပင ္ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္း 

ခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းခြင္သည္ TNLAမွ ေစာစီးစြာေနရာယ ူ ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒသတခ ု
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ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသို႔ RCSSတို႔ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၆ခုုႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲအျပင္းထန္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ထိုကာလ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာအျဖစ္ အပစ္ရပ္ကာလတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မ ံ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုပဋိပကၡသည္ နယ္ေျမလုစစ္အသြင္မကေတာ့ပဲ အမ်ိဳးသားေရး အသြင္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ TNLAက 

ပေလာင္ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုေရးအထိ ရည္မွန္းထားခဲ့ဟန္ရွိသည္ကို ေတြ႔လာရသည္။ 

     ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔၌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းေျပာျပခ်က္အရ “အပစ္ရပ္ေၾကညာၿပီး ၂လၾကာသည္အထိ 

နယ္ေျမလုစစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေနေၾကာင္း။ ရွမ္းေျမာက္ေဒသရွ ိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား နယ္ေျမ 

လုစစ္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေၾကာင္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ ့ RCSSႏွင္ ့ SSPPၾကား တိုက္ပြဲမ်ား 

ျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္း။ ထို႔အျပင ္ SSPPႏွင္ ့ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင္ ့ RCSS တို႔ၾကားတိုက္ပြဲမ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း” တို႔ကို 

ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ ထိုစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားအနီးဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ ္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား 

ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိပဲ အပစ္ရပ္ကာလ ေလးလအတြင္း ထိေတြ႔မႈ မျဖစ္ေအာင ္အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရွာင္ရွား 

လိုဟန္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ “ရွမ္းေျမာက ္ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ၌ တပ္မေတာ္မတွပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွား 

ပတ္သက္ျခင္း မေတြ႔ရေၾကာင္း”ဟုလည္း သုေတသနအဖြဲ႕ MIPS ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ မင္းေဇာ္ဦးကသုံးခဲ့ပါသည္။ 

      ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း နယ္လုစစ္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိ ု

ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စိုင္းလိတ္ကလည္း “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေနေသာ 

စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈမထားပဲ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးပါရန ္ အစိုးရႏွင္ ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 

တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကလည္း 

“တပ္မေတာ္အေနျဖင္၂့၀၁၈ခုုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလ၂၁ရက္ေန႔မွစ၍ အပစ္ရပ္ကာလ၊ ၄လ ေၾကညာထားခဲ့သည္မွာ အခုဆိုလွ်င္ 

၂လတာ ကာလအထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ညွိႏိုင္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား 

ၾကား ေဆြးေႏြးမႈ မစတင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၂)ရက္ 

ေနာက္ဆုံးထား၍ သတ္မွတ္နယ္ေျမသို႔ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေပးၾကပါရန္” သတိေပးေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

     ထိုသို႔ သတိေပးေျပာၾကားၿပီးေနာက ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ SSPPတို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင ္ တိုက္ပြဲမ်ား 

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့ေၾကာင္းကို SSPP၏ ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းဖုန္းဟန္မ ွေျပာခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ ္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရလည္း အပစ္ရပ္ေလးလကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန ္

ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်ငး္ ျဖစ္ပြားေသာစစ္ပြဲမ်ားတြင ္အဓိကအခ်က္မွာ နယ္ေျမလုစစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟုဆို 

ရပါမည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တြင္ပါေသာ TNLAႏွင့္ RCASSၾကားမွ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ နယ္ေျမအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ပြား 

ျခင္း ဟုဆိုပါသည္။ 
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စစ္ပြဲမ်ားႏွင္လ့ူ ႔အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးမႈ 

      ေလးလတာအပစ္ရပ္ကာလအတြင္း စစ္ျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမမ်ား၌ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈအမ်ားဆုံး အေၾကာင္းတရပ္မွာ ထို 

ေဒသရွိ လူထု၏ လူ ႔အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမႈပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း က်ဴးလြန္သည္တို႔ ရွိသကဲ့သို႔ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ဘက္မွလည္း က်ဴးလြန္သည္တို႔ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ BGFႏွင္ ့ ျပည္သူ ႔စစ္တို႔မွလည္း 

က်ဴးလြန္ခဲ့သည္တို႔ ရွိခဲ့ပါသည္။ လူ ႔အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈဆိုရာတြင ္ ႏွစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၏ ေခၚယူစစ္ေဆး 

ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ စစ္ေဘးလြတ္ရာေရွာင္ရွားေနရျခင္း၊ လက္နက္ထိမွန္၍ ေသဆုံးျခင္း၊ မတရားလူသစ္ 

စုေဆာင္းခံရျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္သ ူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ေငြေၾကးမတရား 

ေကာက္ခံျခင္း၊ ဘဝလုံၿခံဳမႈကို မခံစားရျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ဤသည္တို႔မွာ စစ္တလင္း ျဖစ္ရာေဒသတိုင္းတြင ္အၿမဲလိုလို 

ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။   

     သာဓကအေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၉ခုုႏွစ ္ မတ္လ ၄ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSSႏွင့္ 

ရွမ္္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPPတို႔ ရွမ္းေျမာက္ရွိ သီေပါနယ္၊ မန္လီေက်းရြာအနီးတြင ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပြဲ 

တြင ္ ရွမ္းလူထု ၁၀၀၀ေက်ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္အျပင္၊ အရပ္သား၁၀ဦးလည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့သည္ဟု သတင္း 

တရပ္က ဆိုပါသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းကလည္း ပင္လုံေက်းရြာမ ွ ရပ္ကြက္(၅)ခု၊ ေက်းရြာ(၆)ရြာရွ ိ အိမ္ေထာင္စု 

ေပါင္း၃၆၀အတြက္ တအိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ၂္၅၀၀၀ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန၉္၀ကို ေတာင္းခံရာ ေဒသခ ံလူထုအေနျဖင္ ့

မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့ ရြာသူရြာသားမ်ားစုေပါင္းၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား၊ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နမၼတူမွ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ RCSSတို႔ထံစာပို႔၍ အကူညီေတာင္းေၾကာင္း သတင္းတရပ္က ဆိုခဲ့ပါသည္။ 

ဤသည္တို႔မွာလည္း လူထုအားဝန္ပိေစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

      ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင ္ NCAမထိုးေသာ ေဒသတြင္သာမက NCAထိုးထားေသာေဒသမ်ားပါ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚ 

ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ KNU၏ တပ္မဟာ(၇)၊ တပ္မဟာ(၅)တို႔ႏွင့္ ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း 

ေတြ႔ရပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္စဲခိုရြာအနီး၌ ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္မ ွ ယာဥ္မ်ားကို KNUအဖြဲ႔မွ 

မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင္ ့ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားလုပ္သျဖင့္ တပ္သားတဦးက်ဆုံးေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ 

ခဲ့သည္။ ဇနဝ္ါရီလ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေျမတူးစက္မ်ားျဖင္ ့လမ္းေဖာက္ေနစဥ ္KNUမွ(၄)ေယာက္က လက္နက္ျဖင္ ့လာေရာက ္

ပစ္ခတ္ေၾကာင္း၊ ၁၈ရက္ေန႔တြင ္ ရိကၡာလာပို႔ေသာလမ္းေၾကာင္းကားအား မိုင္းေထာင္ေဖါက္ခြဲ၍ KNU အင္အား၂၀ခန္႔မွ 

ပစ္ခတ္သျဖင့္ စစ္သည္တဦးက်ဆုံးခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

      တဆက္တည္း သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ KNUမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈတႀကိမ္။ တပ္မေတာ္အား ေခ်ာင္းေျမာင္း 

ပစ္ခတ္မႈ(၉)ႀကိမ္။ ကားမိုင္းႏွစ္ႀကိမ ္ စည္းေဖာက္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
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KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဖဒိုေစာတာဒိုမူးက “တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္မႈဟာ စြပစ္ြဲမႈ သက္သက္သာ 

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA ကို KNUက အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ ဆိုုသည္မွာမမွန္ကန္ေၾကာင္း။ တပ္မေတာ ္အေနျဖင္ ့NCA 

အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မတူညီသည္ကို လက္ခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း။ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈကိုေလးစားကာ 

ဘုံနားလည္မႈ ရရွိေရးကိုေရွ႕ရႈသည့္ အေကာင္ထည္ေဖၚမႈစတင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ 

     ထို႔ေနာက္ဆက္လက္၍ ဖဒိုုေစာတာဒိုမူးက ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း “KNU 

အေနျဖင္ ့ ျပည္သူ႔ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ၾကာင္း။ နယ္ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန ္

ျပည္သူထံမွ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။ ဆက္ေၾကးေကာက္ယူသည္ဟု တပ္မေတာ္မ ွ

စြပ္စြဲျခင္းသည ္တပ္မေတာ္ဘက္မွ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခန္း(၃) ကိုက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၾကာင္း။ စာခ်ဳပ္ပါ အခန္း(၆)၊ အပိုုဒ၂္၅ 

(က)အရ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ တာဝန္ယူမႈကိ ု အသိ 

အမွတ္ျပဳသေဘာတူထားၿပီး ပုဒ္မ၅ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈကိစၥ 

ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သျဖင္ ့ အေကာင္ထည္မေဖာႏ္ိုင္ေသးေၾကာင္းေျပာကာ ေဆြးေႏြးမႈကိ ု ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္း 

ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 

       ထို႔အျပင္ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ 

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာလည္း နယ္ေျမကန္႔သတ္ပိုင္းျခားမႈ ျပႆနာတြင ္အေျခခံေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သာဓက 

အျဖစ္ၾကည့္လွ်င ္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ KNUႏွင့္ NMSPၾကားရွ ိ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား သည္လည္း နယ္ေျမဆိုင္ရာ 

ကန္႔သတ္ပိုင္းျခားမႈပင္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔တြင ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဒိန္ ေက်းရြာအနီးတြင ္၎တို႔ႏွစ္ဖြဲ႔ 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ထိုေဒသရွိေတာင္ေပါက္၂၄ရြာနယ္ေျမအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ႏွင့္ 

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုုး (KNU)တို႔ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ဒဒိန္ေက်းရြာမွာ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတ ီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတို႔မွ ေျပာၾကားသည္ဟုဆိုပါသည္။ 

      NMSPႏွင္ ့KNUတို႔၏ နယ္ေျမလုစစ္ပြဲမွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ကတည္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ရက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ 

ၾကာေအာင္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အရပ္သားအပါအဝင္ လူေပါင္း၂၀၀ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု သတင္း 

မ်ားတြင ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲကိုမူကား ၂၀၁၆ခုုႏွစ္တြင ္ ျပန္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကလည္း ေရျဖဴဘက္ 

တြင ္ သစ္ခုတ္သည့္ကိစၥကိုု အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ခုုႏွစမ္ွ ယေန႔အထိ ၎တို႔၏ နယ္ေျမ 

သတ္မွတ္မႈကိုု အေၾကာင္းျပဳ၍ တေက်ာ့ျပန္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမွာ ၁၉ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟ ုသတင္းဌာနမ်ားတြင ္

ေဖာ္ျပခဲသ့ည္။ 

     ေဖာ္ျပပါအခ်က္တို႔ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ NCAတြင္လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားသာမက လက္မွတ္ထိုးၿပီးသား 

အဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း နယ္ေျမသတ္မွတ္ႏိုင္မႈ တိက်ေသခ်ာစြာမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ လက္မွတ္ မထိုးရေသးေသာ 
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တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း နယ္ေျမေက်ာ္လႈပ္ရွားမႈဟူ၍ တပ္မေတာ္မွသုံးစြဲေနေသာ ေဝါဟာရ 

အေပၚတြင္လည္း “နယ္ေျမကိုမည္သို႔သတ္မွတ္သနည္း” ဆိုေသာအခ်က္မွာလည္း စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္ကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ 

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ျပည္နယ္အသီးသီးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပထဝီဝင ္ (Political Geography) အသီးသီးကို ခိုင္မာ 

တိက်ေအာင္ ေရးဆြဲထားျခင္း မရွိေသးသျဖင္ ့တိုင္းရင္သားအခ်င္းခ်င္း နယ္ေျမလုစစ္တို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ ပြားေနဦးမည္သာ 

ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ထိုျဖစ္ပြားရာ စစ္တလင္းျပင္ရွ ိ ျပည္သူလူထုမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရၿပီး ဆုံးရႈံးနစ္နာေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။ 
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တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိသလား 

    တဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္ကို ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ေလးလတာထိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ AAအဖြဲ႔၏ အဓိက လႈပ္ရွားမႈေဒသျဖစ္သည္ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္း သက္ေရာက္မႈ မရွိေပ။  ရကၡိဳင္ 

တပမ္ေတာ္ (AA)ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ အပစ္ရပ္ကာလ ၄လတာအတြင္း တိုက္ပြဲေပါင္း(၁၂၀)ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု 

ျမနမ္ာတပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြ ႔ဲမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းခရီးတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရး (All 

Inclusive)ကို ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားထဲမ ွရကၡိဳင္အဖြဲ႔ က်န္ေနျခင္းအေပၚ ေဝဖန္ 

ျခင္းတို႔ရွိခဲ့သည္။ 

    အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္တိုင္းႀကီး၅တိုင္းနယ္ေျမအတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအေျခေနမွာစတင ္ ေၾကညာသည္မွ 

ႏွစ္လအတြင္း တင္းမာျပင္းထန္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္လေက်ာ္ၿပီးေနာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္ 

ပုဂ ၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတို႔ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက “တဖက္သတ္အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္ဟာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ တိုက္ပြဲရပ္တာ၊ ေသနတ္သံက်ဲသြားတယ္ဆိုတာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြပါ။ ေလးလၿပီးေတာ့ ထပ္တိုးႏွစ္လထပ္တိုးတယ္ ဆိုေတာ့ ေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပိုလို႔အလားအလာေကာင္း အေျဖေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ခိုင္မာတဲ ့အပစ္ခတ ္

ရပ္စဲေရး ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္လို႔” ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

      သို႔ေသာ္အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္တြင္ ရကၡိဳင္တပ္မေတာ ္ (AA) မပါဝင္ျခင္းသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေျဖာင့္ျဖဴးမႈ 

အတြက္ေတာ့ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ ရခိုင္အေရးကိုလည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္သာ အေျဖရွာေစလိုေၾကာင္း။ 

တပ္က သေဘာထားမွန္မယ္ဆိုရင ္တတိုင္းျပည္လုံး အပစ္ရပ္ေၾကညာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း။ ထိုအတြက္ တပ္က သေဘာထား 

တင္းမာမႈကိ ု ေလ်ာ့ခ်ဖို႔လိုေၾကာင္း။ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားႏိုင္ရန္ တပ္သည္တေျဖးေျဖး ႏိုင္ငံေရးမ ွဆုတ္ခြာ 

ေနေၾကာင္းကို လူထုနဲ႔ လက္နက္္ကိုင္ေတြ ယုံၾကည္ဖို႔လိုေၾကာင္း သတင္း႒ာနမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကား 

ခဲ့ပါသည္။ 

     စစ္တိုင္းႀကီး၅တိုင္း အပစ္ရပ္ေၾကညာခ်က္သည္ တပ္မေတာ္ဘက္မ ွတဖက္သတ္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ရ ခိုင္မပါဝင ္

ျခင္းအျပင္ NCAတြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေသာ နယ္ေျမမ်ားတြငပ္ါ ပစ္ခတ္မႈလုံးဝရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ NCA 

မထိုးရေသးေသာ အပစ္ရပ္ေၾကညာရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင ္တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ပါး၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ား ရွိေနျခင္းအေပၚတြင ္ အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေသာ နယ္ေျမမ်ား၌ 

ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင္ ့နယ္လုစစ္မ်ားသည္ နယ္ေျမကိုတိက်ခိုင္မာစြာ တည္ေနရာမသတမ္ွတ္ႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံေရး 
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ပထဝီဝင္ မရွိေသးျခင္း၏ အားနည္းခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုအားနည္းခ်က္သည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ မ်ား 

တြင္လည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

     ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေဒသတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူတို႔အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး 

က်ဴးလြန္မႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းတို႔သည ္ ထိုစစ္ပြဲ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အေျခခ ံ

အေၾကာင္းတရားသည္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ေဒသအသီးသီး၏ တည္ေနရာနယ္ေျမအပိုင္းအျခား မရွိေသး 

ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပထဝီဝင(္Pol it ical Geography)တခ ုကင္းမဲ့ေနျခင္း သည္ အေျခခ ံ

အေၾကာင္းတရားပင ္ ျဖစ္ပါသည္။ NCA မထိုးရေသးေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ထိုးၿပီးေသာ ေဒသမ်ားပါ ထုိအခ်င္းအရာမ်ား 

ကင္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

     ထို႔အျပင္ NCA ထိုးၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကားတြင္ အဆိုပါအခ်င္းအရာမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ NCA၏ 

အားနည္းခ်က္ဟု အခ်ိဳ႕ကေဝဖန္သုံးသပ္ၾကပါသည္။ NCA ေဆြးေႏြးစဥ္က အပစ္ရပ္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ရန္ ပါရွိေသာ္လည္း 

ယေန႔ထိ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးသည့္အျပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားလည္း မခ်မွတ္ႏိုင္္ေသးဟ ု ဆိုပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတ(ီJMC-U) ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း 

၎တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္နည္းပါးေၾကာင္းကို (JMC-U)၏ အတြင္းေရးမႈး(၁)ေရႊခါးက 

    “နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ၊ တပ္ခ်ထားမႈေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ႏွစ္ဘက္စလုံးက (တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား) တြန္႔ဆုတ္ေနၾကတယ္။ ကရင္နယ္တခုတည္းကိုပဲ ၾကည့္မည္ဆိုရင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကို သူတို႔ 

သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ ဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမယ္ ့ ကရင္က တဖြဲ႕တည္ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမွာ ဘယ္လိုလိုက္နာ၊ 

ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ပါၿပီးသား။ ရွိၿပီးသား။ ဒါေပမယ့္အစိုးရကိ ု ဆက္တိုက္ေနမယ့္ အဖြဲ႕ရွိရင ္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ 

ဒီလိုအခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ ရွမ္းမွာၾကည့္ရင္ RCSSမွာ အပစ္ရပ္နယ္ေျမလား။ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမလား လုပ္မယ္ဆိုရင္ 

အျခား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔စည္းက သြားေရာက္ခိုလႈံတာမ်ိဳး လုပ္လာႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့တပ္ဘက္ကလည္း အခက ္

အခဲရွိတယ္။ JMC-Uဟာ အျခားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး” ဟုေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ 

     JMC-U အတြင္းေရးမႈ(၁) ေရႊခါး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရေသာ နယ္ေျမသတ္ 

မွတ္မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ NCA ထိုးၿပီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ မထိုးရေသးေသာအဖြဲ႔မ်ားၾကားတြင္လည္း ရင္ဆိုင္ 

ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အပစ္ရပ္ကာလ မည္မွ်ပင္တိုး၍ ေပးေသာ္လည္း တိက်ေသာ တည္ေနရာ 

နယ္နမိတ္ အပိုင္းအျခား မရွိေသးသေရြ႕၊ NCAကို လက္မွတ္ထိုးပင္ထိုးေသာ္ျငားလည္း နယ္ေျမျပႆနာဆိုင္ရာ အျငင္းပြား 

မႈကား ရွိေနအုံးမည္သာျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ 

ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)တို႔ အေနျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မဟုတ္ဟ ု ဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ေလးလ 
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တာရပ္ဆိုင္း၍ NCAတြင္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေစကာမူ နယ္ေျမပိုင္းျခားမႈ သေဘာတူအဆင့္ေရာက္မွသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ကို ဦးတည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။ 
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က်မ္းကုုိးစာရင္း  

ေက်ာ္၀င္း(ေဒါက္တာ)။ (၂၀၁၆)။ ေတာင္ႀကီးညီလာခံဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ျပည္နယ္ျပည္မညီလာခံ။ ရန္ကုန္၊ 
ေခတ္ျပတိုက္စာေပ။ 

ေက်ာ္၀င္း၊ ဦး၊ ျမဟန္၊ ဦး ၊ သိန္းလိႈင္၊ ဦး။ (၁၉၉၁)။ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး(တတိယတြဲ)။ ရန္ကုန္၊ တကၠသိုုလ္မ်ား 
ပံုုႏွိပ္တိုုက္။ 

စံၿငိမ္း၊ ဦး၊ ျမင့္ၾကည္၊ ေဒၚ(ေဒါက္တာ)။ (၁၉၉၁)။ ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမနမ္ာ့ႏိုင္ငံေရး(ပထမတြဲ)။ ရန္ကုန္၊ တကၠသိုုလ္မ်ား 
ပံုုႏွိပ္တိုုက္။ 

စံၿငိမ္း၊ ဦး၊ ျမဟန္၊ ဦး။ (၁၉၉၃)။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေျပာင္းကာလ၁၉၆၂-၁၉၇၄ (ဒုတိယတြဲ)။ ရန္ကုန္၊ 
တကၠသိုလ္မ်ားပံုုႏွိပ္တိုုက္။ 

ထြန္းျမင့္၊ ဦး၊ (ေတာင္ႀကီး)။ (၂၀၁၃)။ ဖက္ဒရယ္မူဆိုတာဘာလဲ။ ရန္ကုန္၊ ေနရီရီစာအုပ္တိုက္။  

ႏိုင္ဦး။ (၂၀၁၅)။ ပအို႔၀ ္လက္နက္ကို္င္ ေတာ္လွန္ေရး။ ရန္ကုန္၊ ယဥ္မ်ိဳးစာေပ။ 

ဖူးစေကာလယ္ေတာ။ (၂၀၁၇)။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း။ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ဗဟို) 
စည္းရံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန။ 

ဖူးကီးဒို။ (၂၀၁၄)။ မန္းဘဇန္ႏွင္ ့ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး။ ရန္ကုန္၊ သင္းစာေပ။ 

ျမဟန္၊ ဦး ၊ သိန္းလိႈင္၊ ဦး(ျပဳစုသ)ူ။(၁၉၉၁)။ ျမနမ္ာ့ႏိုင္ငံေရး(စတုတၳတြဲ)။ ရန္ကုန္၊ တကၠသိုုလ္မ်ား ပံုုႏွိပ္တိုုက္။  

ျမဟန္၊ ဦး ႏွင့္ အဖြဲ႔။ (၁၉၉၃)။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေျပာင္းကာလ၁၉၆၂-၁၉၇၄ (ပထမတြဲ)၊ 
ရန္ကုန္၊တကၠသိုုလ္မ်ားပံုုႏွိပ္တိုုက္။ 

ျမင့္ၾကည္၊ေဒၚ(ေဒါက္တာ)ႏွင့္ ေနာ္အင္ဂ်လင္း(ေဒါက္တာ)။ (၁၉၉၁)။ ျမန္မာႏ့ိုင္ငံေရး(ဒုတိယတြဲ)။ ရန္ကုန္၊ 
တကၠသိုုလ္မ်ား ပံုုႏွိပ္တိုုက္။ ဒုတိယအႀကိမ္။ 

ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (ေဟာင္း)။ (၂၀၁၈)။ အိမ္ေစာင့္အစိုုးရ (႐ႈေထာင့္အခ်ိဳ႕မ ွဒီမိုုကေရစီကို ုစမ္းသပ္ျခင္း)- 
စည္သူေက်ာ္ (ျမန္မာျပန္ဆိုသုူ) Some Aspects of the “Care-Taker Government” (An experiment in Democratic 
Process)။ ရန္ကုုန္၊ ရန္ကုုန္လမ္းမမ်ားစာေပ။  

ေမာင္ေမာင္စိုး။ (၂၀၁၇)။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့တိုင္းရင္းသားအေရး တိုင္းရင္းသားအေတြး။ 
ရန္ကုန္၊ Ethnic Studies Center။ 

ေမာင္ေမာင္စိုး။ (၂၀၁၆)။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ျပႆနာေဆာင္းပါးမ်ား။ ရန္ကုန္၊  
ရန္ေအာင္စာေပ။ 

သန္းစိုးႏိုင။္ (၂၀၁၇)။ ၂၀ရာစုမွသည္ ၂၁ရာစုပင္လံုဆီသို႔။ ရန္ကုန္၊ Ethnic Studies Center။ 

လံုဂ်ံဳတူးေရာ္။ (၂၀၁၆)။ ကခ်င္ျပည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္င။ံ ရန္ကုန္၊ ပန္းေ၀ေ၀စာေပ။  
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၀င္းတင့္ထြန္း။ (၂၀၁၇)။ အေမွာင္ၾကားကဗမာျပည္။ ရန္ကုန္၊ ႏြယ္နီစာေပ၊ စတုတ ၳအႀကိမ္။ 

၀င္းတင့္ထြန္း။ (၂၀၁၆)။ မလင္းႏိုင္ေသးတဲ့ ဗမာျပည္၊ လင္းေတာ့မွာလားဗမာျပည္။ ရန္ကုန္၊ ယဥ္မ်ိဳးစာအုပ္တိုက္။  

ေအာင္ေစာဦး။ (၁၉၉၈)။ လြတ္လပ္ေရးေရႊရတ။ု Chaing Mai၊ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ား။ 

https://www.bbc.com/burmese 

https://www.rfa.org/burmese/ 

https://burma.irrawaddy.com/ 

http://burmese.dvb.no/ 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=7daydaily 

https://www.ncaseao.org/ 

https://www.ncaseao.org/blog/nca-s-eao 

http://www.president-office.gov.mm/ 
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Abbreviation 

AA   Arakan Army                 ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္ 

ABSDF  All Burma Students’ Democratic Front             ျမန္မာႏိုုင္င့လံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား   
                 ဒီမိုကုရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) 

ALP  Arakan Liberation Party                ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ 

ANC  Arakan National Council              ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ 

BBC  British Broadcasting Channel/Corporation            ၿဗိတိသွ်အသံလႊင့္ဌာန 

BGF  Border Guard Force              နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 

BSPP  Burma Socialist Programme Party             ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ) 

CNF              Chin National Front              ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး 

DKBA             Democratic Karem Benevolent Army                         ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ 

EAOs              Ethnic Armed Organizations              တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား 

FPNCC                Federal Political Negotiation and                              ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း 

                          Consultative Committe                                            ေရး အျမဲတမ္းေကာ္မတီ 

JMC-U  Union Joint Ceasefire Monitoring Committee             ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ  

                                                                                                     ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ 

KBC              Kachin Baptist Convention               ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

KIA  Kachin Independence Army   ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ 

KNDO  Karen National Defence Organization             ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ 

KNPP  Karenni National Prograssive Party              ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ 

KNU  Karen National Union               ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး 

KPC                Karen Peace Council               ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ 

LDU              Lahu Democratic Union               လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

MIPS  Myanmar Institute for Peace and Security  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ 

MNDAA  Myanmar National Democratic Alliance Army        ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ 

        (ကိုးကန္႔) 
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MPC             Myanmar Peace Center               ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ 

NCA             National Ceasefire Agreement              တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္  

NCCT            Nationalwide  Ceasefire Coordination Team               တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ  

                                                                                                       ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ 

NDAA  National Democratic Alliance Army             အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္  

NLD  National League for Democracy              အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

NMSP  New Mon State Party               မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 

NRPC       National Reconciliation And Peace Center   အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန 

NSCN-‐K 	   	   	  National	  Socialist	  Council	  of Nagaland-Kha plang           နာဂျပည္အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ခပ္ပလန္ 

PNLO  Pa-O National Liberation Organization  ပအိုု႔ဝ္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

RCSS/SSA        Restoration Council Of Shan State/Shan State Army     ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/  

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း 

SSPP/SSA        Shan State Progress Party/ Shan State Army  ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 

TNLA  Ta’ang National Liberation Army   တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး   
        တပ္မေတာ္ 

UNFC   United National Federal Council                                 ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား  

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ 

UPC    Union Peace Conference                ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ 

UPDJC                Union Peace Dialogue Joint Committee   ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ  

ပူးတြဲေကာ္မတီ 

UPWC                 Union Peace Working Committee   ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး  

ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ  

UWSA        United Wa State Army    ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ 

WNO/WNA         Wa National Organization/ Wa National Army   ၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/တပ္မေတာ္ 

 


