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တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစ ုအသစ္ဖြဲ ့စည္းရန ္ႀကိဳးပမ္းမည့္အစား 

 ဥပေဒစိုးမိုးေရးတည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေျခခံတြင ္ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ ုတပ္မေတာ ္ေပၚထြန္းလာေရးကိုသာ 

အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန ္တိုက္တြန္းျခင္း 
 
 ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက့ဲသုိ ့ တပ္ေပါင္းစု ေပၚေပါက္လာေရး 
စီစဥ္ေနေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ၁၀ ဖြဲ ့စုေပါင္းထားသည့္ PPST ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ 
ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ေလ့လာရသည္။1 ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လက္ရိွအေျခအေနသည္ နုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ နုိင္ငံေရး 
အရ ရွင္းမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေျဖရွင္း၍ ရသည့္ေခတ္မဟုတ္ေတာ့။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံကုိ တကယ္တန္း 
တည္ေဆာက္၍ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ CRPH က ေျပာသက့ဲသုိ ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး2 
ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍လည္း မရနိုင္ေတာ့။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရပ္တည္မႈအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးနုိင္သည့္ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးနီးပါးသည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒစံထားခ်က္ Peremptory norm of Jus Cogen 
အေျခခံအရ အေရးကုိယူရမည့္ နုိင္ငံတကာျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ 
တည္ေဆာက္နုိင္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး အေရးယူကုိ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္း မႈ 
(Institution) တခုလုံး ဖ်က္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု 
တပ္မေတာ္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာေစေရးသာ တခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သင့္သည္။ ယင္း 
ေနာက္ခံမ်ားမွေန၍ ေအာက္ပါအတုိင္း သုံးသပ္တင္ျပပါသည္။ 
 
၁။ အထက္ပါ PPST ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ CRPH က ထုတ္ျပန္ေသာ ပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းအား ၾကိဳဆုိျခင္းသာျဖစ္သည္၊ ေထာက္ခံျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမာက္ပုိင္းရိွ NCA 
လက္မွတ္ထုိးမထားေသာ မည္သည့္ ခုခံစစ္ဆင္အဖြ႕ဲအစည္းတခုတေလကမွ်လည္း ယင္းစာတမ္းအား 
ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သံမၾကားရ။ သုိ႔ျဖစ္၍ CRPH ကုိယ္တုိင္သည္ ယင္းစာတမ္း၏ မခုိင္မာမႈကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည္။ CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္းအနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ အညြန္႔အဖူးကေလးမ်ား၏ 
အသက္မ်ားတေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေၾကြလြင့္ေနမႈမ်ားအား အခ်ိန္မီွ တားဆီးနုိင္ရန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အားေကာင္းသည့္ စုဖြ႕ဲမႈႀကီးေပၚလာရန္ အျမန္ဆုံးလိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ပဋိညာဥ္စာတမ္းအစား ဖက္ဒရယ္ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) အား ယာယီ အတည္ျပဳျခင္း၊ 
ၾကားကာလမူၾကမ္းတရပ္ရပ္အား အတည္ျပဳျခင္းလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ျပန္လည္ဦးတည္ရန္ တုိက္တြန္းအပ္ 
ပါသည္။ 

 
1 Myanmar Now: တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ ့နိုင္ရန္ စီစဥ္ 
https://www.myanmar-now.org/mm/news/6398 
2https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2021/04/04/240351.html?fbclid=IwAR1uDo3DYQTkq1dutgi
HVtbL0aYm5xSgGIrB2iK_1xAkatzcgdnLcx6P-Pg 
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၂။ အထက္ပါ PPST ေခါင္းေဆာင္က PPST စုဖြ႕ဲမႈထက္ ပုိမုိအားေကာင္းသည့္ UNFC က့ဲသုိ႔ေသာ 
စုဖြ႕ဲမႈသုိ႔ တက္လွမ္းရန္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလာျပန္သည္။ ၎ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္း နွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းတခုသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္3  UNFC မွ စြန္႔ခြါ ခဲ့သည္။ 
အလားတူ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းတခ်ိ ႕ဳပါ စြန္႕ခြါ မႈမ်ားရိွလာေသာအခါ UNFC ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရသည္။ ယခုတခါ 
UNFC က့ဲသုိ႔အဆင့္ရိွသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ုိဳး ဖြဲ႕စည္းဦးမည္ဟု ဆုိလာျပန္သည္။ တုိင္းရင္းသား 
ခုခံစစ္ဆင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ နုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ေအာင္ ၎တုိ႔စိတ္ထင္သလုိ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထြက္ျခင္သလုိ ထြက္၊ 
ဝင္ျခင္သလုိဝင္ လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားေျမွာ္မွန္းလ်က္ ရိွေသာ 
ျပည္သူလူထု၏ ေျမွာ္မွန္းခ်က္အား ထိပါးေစခဲ့ၾကသည္။ PPST သည္ တဘက္တြင္ NCA 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ အတိအက် မစြန္႔လႊတ္ေသး။ အျခားတဘက္တြင္ UNFC 
လိုမ်ိဳး တပ္ေပါင္းစု ျပန္လည္ဖြ႕ဲစည္းေရး ဟူသည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္လာျပန္ၿပီ။ လူထုအေနျဖင့္ နုိင္ငံေရးအရ 
ယုံၾကည္နုိင္ဘြယ္မရိွ။ 
 
၃။ UNFC တပ္ေပါင္းစု စုဖြ႕ဲမႈေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈကုိ 
တန္ဘုိးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ေအာင္ျမင္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ မေရာက္ခဲ့။ ယင္းမွာ 
ၾကိဳးပမ္းသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားည့ံဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္။ တပ္ေပါင္းစု၏ သဘာဝ ကုိ မေက်ာ္နုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တပ္ေပါင္းစု ဟူသည္မွာ အဖြ႕ဲဝင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ သေဘာထားက အဓိကျဖစ္သည္။ 
မူရင္း အာဏာမွာ ၎တို႔ထံတြင္ ရိွသည္။ တပ္ေပါင္းစုတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားတြင္ မရိွ။ တပ္ေပါင္းစု က အဖြ႕ဲဝင္အဖြ႕ဲအစည္းတခုျခင္းစီအေပၚ အေရးမယူနုိင္။ ဥပေဒစုိးမုိးေရး 
သေဘာအရ အတင္းအၾကပ္ျပဳပုိင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ (Enforcement Power) ကုိ မက်င့္သုံးနုိင္ခဲ့။  
 
၄။ မေကာင္းက်ိဳးအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးအဖြ႕ဲ၏ အမိန္႔ေပးစနစ္ (Chain of Command)  
ခိုင္ခုိင္မာမာမရိွခဲ့။ အထက္အမိန္႔ကုိ လုိက္နာလုိက လုိက္နာၾကသည္။ မလုိက္နာပါက မည္က့ဲသုိ႔မွ် 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူနုိင္ျခင္းမရိွခဲ့။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြင္း ဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ 
မတည္ေဆာက္နုိင္ခဲ့။ အလားတူပင္ အဖြ႕ဲဝင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ နယ္ေျမ၊ အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္း၊ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း အစရိွသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွလာေသာ အခ်င္းခ်င္းညွိနုိင္းေျဖရွင္း၍ 
ရလ်င္ရ၊ မရပါမူ လက္နက္ကုိင္စြဲ တုိက္ၾကျပန္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ျပည္တြင္းစစ္ နွစ္ခုနွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သမုိင္း 
တြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းအတြင္း ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံကုိ မတည္ေဆာက္နုိင္ခဲ့။ 
 
၅။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အစုိးရေနရာတြင္ 
ယူခဲ့သည့္ NLD ကုိယ္တုိင္ပါ ဘဝပ်က္ခဲ့သည့္ ရက္အထိ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
အၾကားတြင္ အျခားနည္းလမ္းမရိွ။ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းၿပီးတုိက္ျခင္းသည္သာ အျမင့္ဆုံးနည္းလမ္း 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းနည္းလမ္းကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား၏ သတိၱ၊ စိတ္ဓါတ္၊ ဇြဲ၊ အနစ္နာခံမႈနွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အဝဝ အား အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ယခု အခ်ိန္တြင္မူ ယင္းနည္းလမ္းကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းစရာမလုိေတာ့။ ယခု CRPH က 
ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းအား ကမ္းလွမ္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ခံ 
နုိင္ေလာက္သည့္ တန္ဘုိးသေဘာတရားမ်ားလည္း ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ဘယ္လုိ 
တည္ေဆာက္မည္နည္း ဟူသည့္အေပၚတြင္သာ အျငင္းပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
၆။ CRPH ကိုယ္တုိင္သည္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ အဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီးသည္ 
လည္းေကာင္း မိမိတုိ႕ကုိယ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္သုိ႔ အပ္နံွၾကရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ အထူး 

 
3 https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/will-united-nationalities-federal-council-dissolve.html 
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သျဖင့္ PPST အဖြ႕ဲဝင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုႀကီးမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ကုိ ျပဳစုရာ၌ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယခုက့ဲသုိ႔ 
အခြင့္အလမ္းရေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ယာယီအတည္ျပဳက်င့္သုံးသင့္သည့္ 
အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ဖြ႕ဲစည္းနုိင္ေရး ေက်ာရုိး 
မ်ားလည္း အခုိင္အမာပါရိွေနၿပီးျဖစ္သည္။ အမိန္႕နာခံမႈကုိ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးနုိင္ေရး၊ လိုအပ္ေသာ ရုပ္ဝတၱဳ၊ 
လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္သုံးပစၥည္း၊ ေဆးဝါး အစရိွသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးနွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 
ပုံမွန္စီးဆင္းနုိင္ေရးအတြက္ ၾကားကာလဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္တြင္ ထည့္သြင္း ျပဌာန္း နုိင္သည္။ 
 
၇။ အထက္ပါ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ နွစ္ရပ္ရိွၿပီဆုိပါက ယင္းတို႕အေပၚအေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတရပ္ကုိ အျမန္ဆုံးျပဌာန္းရပါမည္။ ထုိ ့ေနာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ 
တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးအဖြ႕ဲ၏ အမိန္႕ကုိ မလုိက္နာပါက မည္သည့္ အမ်ိဳးသားတပ္၏ တပ္ဗုိလ္၊ တပ္သား 
ကုိမဆုိ စစ္ခုံရုံးတင္ၿပီး အျပစ္ေပးအေရးယူနုိင္သည္။ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ နယ္ေျမ၊ 
အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း အစရိွသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွလာပါက ညိွနုိင္းေျဖရွင္းခြင့္ 
ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ တဘက္ဘက္က လက္မခံ၊ ညိွနုိင္းေျဖရွင္း၍မရပါက သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ တခုခုအတြင္း 
ရိွေနလ်င္ ျပည္နယ္တရားရုံး၊ ျပည္နယ္နွစ္ခု ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရိွေနပါက ဖက္ဒရယ္ တရားရုံး 
အစရိွသည့္ တရားရုံးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အၿပီးသတ္နာခံသြားၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။ မနာခံပါက 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြ႕ဲ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ အေရးယူျခင္းကုိ ခံၾက 
ရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
 ဤနည္းျဖင့္သာ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံကုိတည္ေဆာက္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အၿပီးတုိင္ 
ေခ်မႈန္း တုိက္ပြဲဝင္သြားရန္ ပန္ၾကားပါသည္။ 
 
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                               ဧၿပီလ (၅) ရက ္၂၀၂၁ ခုနွစ။္ 
အေသးစိတ္သိရွိလိုလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္ 
 
Mr. Aung Htoo, M.A (Human Rights) R.L., Human Rights Lawyer 
Program on Teaching Human Rights Law, Columbia University, New York, USA. 
Founder of Legal Aid Network (LAN) and Principal of Federal Law Academy 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 
Website: legalaidnetwork.org 
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